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درباره

گذارانایهسرمورودوایراندرآنالینکارهایوکسبواستارتاپ هااکوسیستمگسترشورشدبهتوجهبا
تماکوسیساینمختلفبازارهایوفعالیتهاپایشاخیر،هایسالدرآنبهسنتیکارهایوکسبو

بهتخصصیصورتبهالکترونیکیتجارتپایشمرکزعنوانبهECM.استیافتهزیادیبسیاراهمیت
ورهاابزاروزترینبهازاستفادهباوپرداختهایرانآنالینکارهایوکسبواستارتاپیمحیطپایش

.دهدمیقرارتحلیلوبررسیموردرااکوسیستماینابعادتمامتحقیقاتی،روشهای

وسبکبهکنونتااست،کردهپیدااکوسیستماینازکهجامعیشناختوتجارباساسبرECMتیم
خوددماتخ،اندداشتهاکوسیستماینبیشترشناختیاورودبهتمایلکهبسیاریسازمان هایوکارها

.باشدمیزیرشرحبهگذشتهسال5درECMمشتریانازبرخیکهاستدادهارائهرا
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مقدمه 

شاهدرازیادیتغییراتایران،درهااستارتاپوآنالینکارهایوکسباکوسیستمگذشته،هایسالدر
.بودیمایراندرآنالینکارهایوکسباولیههستهگیریشکلشاهد80دههدر.استبوده

مانندآنالینهایفروشیخردهبالگ،میهنوپرشین بالگبالگفا،مانندنویسیوبالگهایسرویس
وبکسازبخشی...وایستگاهمانندآنالینهاینیازمندی،کلوبماننداجتماعیهایشبکهدیجیکاال،

.شدندایجاددورهایندرکهبودندمهمیآنالینکارهای

بهبیشتریسرعتباآمد،وجودبهکهروندهاییاثربروجدیرقبایورودبا،90دههدراکوسیستم،این
.شدخبرسازتکنولوژیواقتصادیسیاسی،اجتماعی،هایحوزهدرودادادامهخودرشد

قیمتارزانوهوشمندهایتلفننفوذضریبافزایشبانکی،هایکارتنفوذضریبرفتنباال،90دههدر
نسلهایتاینترنارائهامکانوسومنسلاینترنتبررایتلهمراهتلفناپراتورانحصارپایاناندرویدی،

شدایراندرپرسرعتاینترنتنفوذضریبرفتنباالسببکهاولهمراهوایرانسلتوسطچهارموسوم
کارتدومرمزدریافتبرای724و780،آپمانندپرداختهایاپلیکیشنزیادتبلیغاتهمچنینو

هموارراایراندرالکترونیکیتجارتتوسعهمسیرکهبودندمواردیجملهازتراکنشانجامجهتبانکی
کارهایوکسبمالک)ایراناینترنتیگروهتاسیسبرایخارجیگذارانسرمایهورودطرفیاز.کردند
درداخلیخطرپذیرهایگذاریسرمایهو(اسکانووتریپاسنپ،فوداسنپ،بامیلو،اسنپآنالین
کسبگرفتنقدرتباعث،رهنماوسرآواپارستوسطبازارکافهوکاالدیجیمانندآنالینکارهایوکسب

انجامانکارشوکسبتوسعهبرایکهآنهامحیطیوآنالینگستردهتبلیغاتوشدآنالینکارهایو
اینبرعالوه.بودموثربسیارآنالینکاالیفروشوخریدرواجوعادیمردممیاناعتمادایجاددردادند
کردند،ایجاددرآمدزاییفرصتمردمبرایکهالوپیکوتپسی،اسنپمانندپلتفرمیکارهایوکسب
.زدندگرهعادیمردمدرآمدکسبوزندگیباراآنالینفضایپیشازبیش

ایراندرآنالینکارهایوکسباکوسیستمرشدبرکهبودندهاییمولفهخالصهباال،عواملمجموعه
.شدروبرونیزمتعددیموانعبااخیرهایسالدررشدایناما.بودندتاثیرگذاربسیار

رهایکاوکسبازبرخیتهدیدباعثجهاتیازدارند،کهنوآوریذاتدلیلبهآنالینکارهایوکسب
دریتپسواسنپکهبودموانعیبزرگترینازیکیاین.انگیزندمیبرراآنانمخالفتوشوندمیسنتی

روبروامالکمشاوریناتحادیهبامواجههدردیواراپلیکیشنوهاآژانسوتاکسیرانیاتحادیهبامواجهه
مشتریاناززیادیبخشکهدارهاآژانسوهاآژانساتحادیهخصوصبهوتاکسیرانیسازمان.شدند
جملهازمختلفهایشکلبهراخودهایمخالفتدیدندمیجدیدرقبایسمتبهکوچحالدرراخود
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مقدمه 

اینترنتیهایتاکسیدفاتربهحملهتاشعارهادادنسرواسالمیشورایمجلسمقابلدرتجمع
کردنخرابتهدیدباامالکمشاوراناتحادیهرئیسهمدیواراپلیکیشنمورددر.کردندابراز

.کردابرازپلتفرماینباراخودمخالفت«دیوار»

ییآشناعدم.بودندروبروبزرگمشکلدوباهمآپاراتمانندویدئوگذاریاشتراکبههایسرویس
وصداماسبهقدرتمندوسنتیرقیبیوپلتفرمهایویژگیومفهومبادولتیوقضایینهادهای

سیما

آنالینکارهایوکسبرشدسرعتازکهبودموانعیجملهازهممختلفسیاسیهایحساسیت
نهایتدرکهکشورازکاربراناطالعاتشدنخارجوتلگرامپیام رسانحولهایحساسیت.کاست
اطالعبرایبستراینازکهرامختلفیکارهایوکسبوشدپیام رساناینشدنمسدودبهمنجر

.دادقرارتاثیرتحتکردندمیاستفادهدرآمدکسبومشتریانباارتباط،رسانی

برخیحذفمانندمشکالتیآمدنوجودبهمنجرکهاقتصادیتحریم هاینتایجطرفیاز
ت هایسایبرخیبرایآنالیتیکسگوگلشدنمسدودواستوراپرویازایرانیاپلیکیشن های

روروبمحدودیتباراآنالینکارهایوکسبفعالیتکهبودخارجیموانعجملهاز،شدایرانی
.کردند

وگذاریقانونضعفایراندرآنالینکارهایوکسباکوسیستمهایچالشترینمهمازدیگریکی
هایسایتبهتوانمیمثالعنوانبهکهاستقضاییودولتینهادهایبرخوردبهمربوطمشکالت

قبلیاخطاربدونبارچندینگذشتههایسالطیکهکرداشارهواسطپرداختخدماتدهندهارائه
هاآنتمشکال،پیگیریروندنبودنمشخصدلیلبهوشدندمسدودتعطیالتازپیشدرستو

.شدسازمشکلنیزآنالینکاریابیهایسایتبرخیبرایاتفاقاینوانجامیددرازابه

راآناصلیدالیلکهاستافتادهاتفاقجدیدیهایچالشاکوسیستماینتوسعهباهمزمان
بهتوانمینمونهعنوانبه.کردذکرجدیدرگوالتورهایایجادورقابتسطحباالرفتنمیتوان
نصبزهاجاافزارینرمصورتبهاسنپرانندگانکهکرداشارهتپسیواسنپمیانرقابتافزایش

مینینهمچوشدمنجرهمشکایتبهحتیمورداینکهنداشتندراتپسیسفیراناپلیکیشن
.کرداشارهازاربکافهقوانیننکردنرعایتدلیلبهرانندگاناسنپواسنپاپلیکیشنحذفبهتوان

یباز تغییرمردم،زندگیسبکتغییردرآنالینکارهایوکسبنقشتوانمیسختیبهامروز
.گرفتنادیدهراگرفتهشکلجدیدهایتکنولوژیتوسعهواسطهبهکهصنایعبرخیتحولوبازارها
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عوامل توسعه تجارت الکترونیکی ایران

سرمایه گذاری خطر پذیر 
در کسب و کارهای آنالین

ازار نظیر دیجی کاال ، کافه ب
...و

ورود سرمایه گذاران خاارجی باه 
ی ایران و شکل گیری شرکت های

الاک نظیر گروه اینترنتی ایاران م
اساانپ ، بااامیلو ، )برنااد هااای 
...(اسنپ فود و 

پایان انحصاار رایتال در ارائاه 
، شاروع ارائاه 3اینترنت نسل 

توسااط 4و 3اینترناات نساال 
افازایش )ایرانسل و همراه اول 

ضااااریب نفااااوذ اینترناااات 
(پرسرعت

افزایش فرهنگ ساازی و
تبلیغااات شاارکت هااای 
پرداخت در گارفتن رماز 
دوم کارت های باانکی و 
اساااتفاده از آن بااارای 
پرداخاات هااای قاابض و 

خرید شارژ 

وابسااتگی درآمااد و زناادگی 
روزانه مردم عادی به برخی از
ر کسب و کارهای آنالین نظیا

...اسنپ ،تپسی ، الوپیک و

افازایش تعااداد تلفان هااای 
همااراه هوشاامند اندرویاادی 
ارزان قیماااات هااااواوی ، 
سامسونگ و سایر برنادهای

چیناااای در بااااازار ایااااران  
ن افزایش ضریب نفوذ تلفا)

(همراه هوشمند 
یونی و تبلیغات گسترده تلویز 

بیلبااورد کسااب و کارهااای 
آنالیاان و افاازایش آگاااهی 

مردم 

کسب و کارهای آنالین

باااال بااودن ضااریب نفااوذ 
کارت های بانکی در ایران

11 گزارش پانوراما
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شاخص های کلیدی

ECMر ، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ، شاپرک ، ایرنیک ، کافه بازا:  منابع 

ت تعداد کاربران اینترن
پهن باند سیار

ت تعداد کاربران اینترن
پهن باند ثابت

تعداد کارت های بانکی
تراکنش دار 

(98در آذر )

تعداد وب سایت های 
IR.ثبت شده با پسوند

تعداد وب سایت های 
اینماد گرفته

(98از ابتدا تا انتهای آذر )

تشر تعداد اپلیکیشن من
شده در کافه بازار

(98انتهای آذر )

سیم کارت های تعداد 
فعال

ظر بزرگترین استان از ن
تعداد کسب و کار 

اینترنتی دارای 
نماد اعتماد

ظر بزرگترین استان از ن
تشر تعداد اپلیکیشن من
شده در پلتفرم 

کافه بازار

63.6+
میلیون کاربر

8.8
میلیون کاربر

104+
میلیون کارت

1.1+
میلیون دومین

57+
هزار

153+
هزار

تهرانتهران
تعداد شتابدهنده ها و
فضاهای کار اشتراکی

(با احتساب نمایندگی ها)

تعداد سرمایه گذاران 
استارتاپ ها 

...(خطرپذیر ، شرکتی و )

116+
میلیون

تعداد سرمایه گذاری های 
*  استارتاپی

480+ 130+ 78+

سرمایه 98تا 91از سال فرشته و گذاران خطرپذیر،  شرکتی سرمایه است که از استارتاپ هایی شامل تمام : توجه 
.دریافت کرده اند 

12 گزارش پانوراما
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آنالیننقشه جامع اکوسیستم استارتاپ ها و کسب و کارهای 
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آنالیننقشه اکوسیستم استارتاپ ها و کسب و کارهای 

یا  ECMonitor.irبرای مشاهده تصویر با کیفیت لطفا به سایت 
مراجعه کنید لینکاین 

14 گزارش پانوراما
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98اتفاقات مهم اکوسیستم استارتاپی ایران در سال 

، پیوستStartup360سایت های خبری راه پرداخت، شنبه پرس ، وبنا ، تکراسا ، : منابع 
بهارتابستان پاییز
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تعداد مشترکین اینترنت در ایران

(وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات)سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی : منبع 
98شهریور : تاریخ آخرین بروزرسانی 

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398

تعداد مشترکین 
(واحد یک میلیون مشترک)

60

50

40

30

20

10

0

سیار مشترکین اینترنت پهن باند

70

8.8
میلیون

3G & 4G

ثابت  مشترکین اینترنت پهن باند
TD-LTE , XDSL , WI-FI

63.6
میلیون

3G&4G TD-LTE WiFi xDSL

87.94% 10.17%1.5% 0.39%

تفکیک فناوری های 
دسترسی به اینترنت

مشترکین
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تعداد مشترکین اینترنت در استان ها

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000

ایالم
خراسان جنوبی

کهگیلویه و بویراحمد
سمنان

خراسان شمالی
چهارمحال و بختیاری

زنجان
اردبیل
بوشهر

یزد
قزوین

کردستان
مرکزی

قم
لرستان
همدان
گلستان

هرمزگان
کرمانشاه

سیستان و بلوچستان
کرمان
گیالن

آذربایجان غربی
مازندران

آذربایجان شرقی
البرز

فارس
خوزستان

اصفهان
خراسان رضوی

تهران

ارتعداد کاربران پهن باند سی

تتعداد کاربران پهن باند ثاب

2 4 6 8 10 12 140

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی : منبع 
یک میلیون مشترک: واحد 98شهریور : تاریخ آخرین بروزرسانی 
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بررسی روند تعداد تراکنش های آنالین

0

20

40

60

80

100

120

تعداد تراکنش ها
(واحد یک میلیون)

زمان تراکنش ها
(واحد یک ماه )

1393 1394 1395 1396 1397 1398

تعداد  تراکنش ها 
(یک میلیون تراکنش: واحد )

152.6 190.8
269.9

.  دپرداخت قبض و خرید شارژ در این بررسی نیستن:توجه 
بانک مرکزی: منبع 

437.9

93سال 
94سال  95سال  96سال 

774

97سال  98سال 

787
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0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

مبلغ تراکنش ها
(واحد هزار میلیارد تومان)

1393 1394 1395 1396 1397 1398

مبلغ تراکنش ها 
(هزار میلیارد تومان: واحد )

60.552.1
82.9

.  ندپرداخت قبض و خرید شارژ در این بررسی نیست:توجه 
بانک مرکزی : منبع 

111.6

15

10

5

0

25

زمان تراکنش ها
(واحد یک ماه )

145.7

20

بررسی روند مبلغ تراکنش های آنالین 

189.7

93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

30
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0 10 20 30 40 50

صفر تا دو هزار تومان

دو هزار تا پنج هزار تومان

پنج هزار تا پانزده هزار تومان

پانزده تا بیست و پنج هزار تومان

بیست و پنج تا پنجاه هزار تومان 

پنجاه هزار تا صد هزار تومان

صد هزار تا دویست هزار تومان

دویست هزار تا پانصد هزار تومان

پانصد هزار تا یک میلیون تومان

یک میلیون تا دو میلیون تومان

دو میلیون تا پنج میلیون تومان 

پنج میلیون  تا ده میلیون تومان

ده میلیون تا بیست میلیون تومان

بیشتر از بیست میلیون تومان

مبلغ تعداد

40%10% 20% 30% 50%

کل تراکنش هایتعداددرصد از 31.84
در بازه پنج هزار تا 98اینترنتی مهر 

.  پانزده هزار تومان انجام شده است

E-Commerce Monitor
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98توزیع مبلغ و تعداد تراکنش های اینترنتی مهر 

سهم از تعداد
سهم از مبلغ

یون تراکنش های بیشتر از بیست میل
کل مبلغدرصد از 45.57میلیون تومان 

را 98تراکنش های اینترنتی مهر 
.  تشکیل می دهد

:  شاپرک        تحلیل و بررسی : منبع داده ها 
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0 10 20 30 40 50 60

صفر تا دو هزار تومان

دو هزار تا پنج هزار تومان

پنج هزار تا پانزده هزار تومان

پانزده تا بیست و پنج هزار تومان

بیست و پنج تا پنجاه هزار تومان 

پنجاه هزار تا صد هزار تومان

صد هزار تا دویست هزار تومان

دویست هزار تا پانصد هزار تومان

پانصد هزار تا یک میلیون تومان

یک میلیون تا دو میلیون تومان

دو میلیون تا پنج میلیون تومان 

پنج میلیون  تا ده میلیون تومان

ده میلیون تا بیست میلیون تومان

بیشتر از بیست میلیون تومان

مبلغ تعداد

40%10% 20% 30% 50%

کل تراکنش هایتعداددرصد از 30.88
در بازه پنج هزار تا 98اینترنتی آبان 

.  پانزده هزار تومان انجام شده است
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98توزیع مبلغ و تعداد تراکنش های اینترنتی آبان 

سهم از تعداد
سهم از مبلغ

یون تراکنش های بیشتر از بیست میل
کل مبلغدرصد از 50.23میلیون تومان 

را 98تراکنش های اینترنتی آبان 
.  تشکیل می دهد

:  شاپرک        تحلیل و بررسی : منبع داده ها 
60%
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0 10 20 30 40 50 60

صفر تا دو هزار تومان

دو هزار تا پنج هزار تومان

پنج هزار تا پانزده هزار تومان

پانزده تا بیست و پنج هزار تومان

بیست و پنج تا پنجاه هزار تومان 

پنجاه هزار تا صد هزار تومان

صد هزار تا دویست هزار تومان

دویست هزار تا پانصد هزار تومان

پانصد هزار تا یک میلیون تومان

یک میلیون تا دو میلیون تومان

دو میلیون تا پنج میلیون تومان 

پنج میلیون  تا ده میلیون تومان

ده میلیون تا بیست میلیون تومان

بیشتر از بیست میلیون تومان

مبلغ تعداد

40%10% 20% 30% 50%

کل تراکنش هایتعداددرصد از 28.19
در بازه پنج هزار تا 98اینترنتی آذر 

.  پانزده هزار تومان انجام شده است
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98توزیع مبلغ و تعداد تراکنش های اینترنتی آذر 

سهم از تعداد
سهم از مبلغ

یون تراکنش های بیشتر از بیست میل
کل مبلغدرصد از 53.96میلیون تومان 

را تشکیل 98تراکنش های اینترنتی آذر 
.  می دهد

:  شاپرک        تحلیل و بررسی : منبع داده  ها 
60%
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98در آذر ( هاPSP)نقشه جایگاه بازار شرکت های پرداخت 

.تهیه شده است 98این نقشه بر اساس دیتای بولتن اقتصادی شاپرک مربوط به عملکرد  آذر : 1توجه 
.  این نقشه چهار بخش دارد که جایگاه هر شرکت در هر ابزار مشخص شده است: 2توجه
ان هر دایره آبی رنگ متعلق یه یک شرکت است و مختصات آن سهم بازار در ابزار مورد نظر را نش: 3توجه

%  23.29است که %( 23.73،%23.29)می دهد به عنوان مثال مختصات به پرداخت ملت در ابزار کارتخوان 
.  سهم تعدادی به پرداخت ملت در ابزار کارتخوان را نشان می دهد % 23.73سهم مبلغی و 

.  شرکت اول در هر ابزار  لوگوی آن قرار داده شده است 6برای حفظ سادگی نقشه حداکثر : 4توجه

د تراکنش ها تمرکز دارنمبلغ شرکت هایی که در این منطقه قرار دارند بر 

تراکنش ها تمرکز دارند تعدادشرکت هایی که در این منطقه قرار دارند بر 

شرکت هایی که در روی این خط قرار دارند سهم تعدادی و : خط تعادل 
در واقع هر چقدر جایگاه شرکت ها به این . ) مبلغی آنها با هم برابر است 

(خط نزدیک تر باشد سهم تعدادی و مبلغی آنها به هم نزدیک است 

10%10%

10%

10%

20%20%

20%

20%

30%30%

30%

30%

40%40%

40%

40%

کارتخوان (کارتخوان ، اینترنت ، موبایل ) مجموع 

موبایل اینترنت

سهم از مبلغ

سهم از مبلغ

سهم از تعداد سهم از تعداد
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ابزارهای پرداختسهم مبلغی بررسی روند 
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0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

(موبایل)خرید   (موبایل) پرداخت قبض و خرید شارژ
(اینترنتی)خرید  (اینترنت)پرداخت قبض و خرید شارژ
(کارتخوان)خرید  (کارتخوان)قبض و شارژ

طریق دستگاه کاارتخوان ،اینترنات و موبایال تاراکنش هاای 3در حال حاضر با استفاده از کارت های بانکی از 
شاپرکی انجام می شود و از طریق هرکدام می توان خرید و پرداخت قبض و خرید شارژ انجاام داد و آمارهاای 

. قسمت تفکیک می شود 6شاپرک این تفکیک را به ما نشان می دهد در واقع این آمار به 
(کار تخوان)پرداخت قبض و خرید شارژ -2(                        کارتخوان)خرید -1

(اینترنتی)پرداخت قبض و خرید شارژ -4(                          اینترنتی)خرید -3
(موبایل)پرداخت قبض و خرید شارژ -6(                            موبایل)خرید -5

.ابزارهای پرداخت مختلف را نشان می دهدمبلغینمودار زیر سهم 

80%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

70%

90%
(کارتخوان)خرید 

(اینترنت)خرید

(کارتخوان)شارژ و قبض (اینترنت)شارژ و قبض 
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ابزارهای پرداختسهم تعدادی روند 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

(موبایل)خرید  (موبایل)شارژ و قبض (کارتخوان)خرید 
(کارتخوان)شارژ و قبض (اینترنت)خرید (اینترنت)شارژ و قبض

80%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

70%

90%
(کارتخوان)خرید 

(موبایل)شارژ و قبض 

(کارتخوان)شارژ و قبض 

(اینترنت)شارژ و قبض (اینترنت)خرید
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الینروندهای اکوسیستم استارتاپ ها و کسب و کارهای آن

۱

۲

۳

تغییر الگوی 
شکل گیری 

استارتاپ ها و 
سرمایه گذاری 

خطرپذیر

افزایش تعداد 
ادغام و تمیلک 

و 
همکاری های تجاری 

تغییر الگوی 
سرمایه گذاری 
بخش سنتی در 

اینترنت
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بررسی ساختار حقوقی گروه دیجی کاال 

:  روزنامه رسمی      تحلیل و بررسی : منبع داده های عمومی 
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بررسی ساختار حقوقی گروه اسنپ 

:  روزنامه رسمی      تحلیل و بررسی : منبع داده های عمومی 
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بررسی ساختار حقوقی گروه هزاردستان 

:  روزنامه رسمی      تحلیل و بررسی : منبع داده های عمومی 
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بابا  بررسی ساختار حقوقی گروه علی 

:  روزنامه رسمی      تحلیل و بررسی : منبع داده های عمومی 
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بررسی ساختار حقوقی گروه صبا ایده 

:  روزنامه رسمی      تحلیل و بررسی : منبع داده های عمومی 
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ه بازاراپلیکیشن ها با بیشترین تعداد نصب فعال در کاف

تعداد نام اپلیکیشنلوگوهرتب
نام دسته بندینصب

1Google Chrome: Fast & 
Secure38,000,000ابزارها

2YouTube37,000,000ویدئو و رسانه

3Google37,000,000ابزارها

4Maps - Navigate & Explore37,000,000رفت و آمد

5Gmail37,000,000پیام رسان

6Google Play Music35,000,000موسیقی و صدا

7Google Text-to-Speech35,000,000ابزارها

8Google Drive34,000,000کاربردی

9WhatsApp Messenger28,000,000پیام رسان

10SHAREit27,000,000ابزارها

11TalkBack27,000,000ابزارها

12Hangouts26,000,000پیام رسان

13Instagram25,000,000شبکه های اجتماعی

14Samsung Push Service24,000,000پیام رسان
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نام دسته بندیتعداد نصبنام اپلیکیشنلوگوهرتب

ابزارها21,000,000مرورگر اینترنت سامسونگ15

خرید18,000,000دیوار16

17Photo Editor18,000,000عکاسی

18Google Play Games16,000,000سرگرمی

19Microsoft OneDrive16,000,000کاربردی

20ANT Radio Service13,000,000پیام رسان

21ANT+ Plugins Service13,000,000ورزش و تغذیه سالم

22Google News: Top World & 
Local News Headlines12,000,000خبرها و نشریات

23Microsoft Word: Write - Edit & 
Share Docs on the Go12,000,000کاربردی

24S Health12,000,000ورزش و تغذیه سالم

25Microsoft PowerPoint: 
Slideshows and Presentations12,000,000کاربردی

26Microsoft Excel: View - Edit - & 
Create Spreadsheets12,000,000کاربردی

امور مالی11,000,000اپلیکیشن پرداخت همراه-آپ 27

28Google Play Books - Ebooks -
Audiobooks - and Comics11,000,000کتاب ها و منابع
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.میلیون نصب در این جدول قرار دارند 11تنها اپلیکیشن های باالی : توجه 
:  تحلیل و بررسی 98انتهای آذر : کافه بازار    زمان بررسی : منبع داده ها 
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بازاراپلیکیشن های بازی با تعداد نصب میلیونی در کافه

تعداد نام اپلیکیشنلوگوهرتب
نام دسته بندینصب

اکلمات و دانستنی ه2,000,000آمیرزا1

2Clash of Clans2,000,000استراتژی

3Clash Royale1,000,000استراتژی

4Swipe Brick Breaker1,000,000امتیازی

E-Commerce Monitor
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.میلیون نصب در این جدول قرار دارند 1تنها اپلیکیشن های باالی : توجه 
:  تحلیل و بررسی 98انتهای آذر : کافه بازار    زمان بررسی : منبع داده ها 
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البا بیشترین تعداد نصب فعایرانیاپلیکیشن های برنامه 

نام دسته بندیتعداد نصبنام اپلیکیشنلوگوهرتب

خرید18,000,000دیوار1

امور مالی11,000,000اپلیکیشن پرداخت همراه-آپ 2

کاربردی10,000,000ایرانسل من3

مذهبی9,000,000تقویم اذان گو بادصبا4

 Snapp|اسنپ 5
رفت و آمد7,000,000سامانه هوشمند حمل و نقل

همراه من 6
کاربردی6,000,000(اپلیکیشن رسمی همراه اول)

خرید5,000,000شیپور7

پخش زنده و آرشیو : تلوبیون8
ویدئو و رسانه5,000,000تلویزیون

ابزارها4,000,000جعبه ابزار9

ویدئو و رسانه4,000,000آپارات10

خرید4,000,000دیجی کاال11

-TAP30| تپ سی 12
رفت و آمد3,000,000درخواست آنالین تاكسی

پیام رسان3,000,000پیام رسان سروش  پالس13

رفت و آمد3,000,000نقشه و مسیریاب بلد14

امور مالی3,000,000همراه بانک ملت15

امور مالی2,000,000*(780#)هف هشتاد 16

رفت و آمد2,000,000نقشه و مسیریاب-نشان 17

پیام رسان2,000,000پیام رسان ایتا18

پیام رسان2,000,000(پرداخت+گفتگو)بله 19
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.میلیون نصب در این جدول قرار دارند 2تنها اپلیکیشن های باالی : توجه 
:  تحلیل و بررسی 98انتهای آذر : کافه بازار   زمان بررسی : منبع داده های عمومی 
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اپلیکیشن ها  با بیشترین تعداد نظرات در کافه بازار

تعداد نام اپلیکیشنلوگورتبه
نصب

تعداد 
بندینام دستهامتیازنظرات

مذهبی9,000,0002,556,4914.7تقویم اذان گو بادصبا1

2Clash of Clans2,000,0001,111,0604.4استراتژی

کلمات و دانستنی ها2,000,0001,030,0754.8آمیرزا3

ابزارها4,000,000934,7504.6جعبه ابزار4

5Instagram25,000,000756,4564.0شبکه های اجتماعی

 Snapp|اسنپ 6
رفت و آمد7,000,000666,5294.7سامانه هوشمند حمل و نقل

7Quiz of Kings500,000647,5164.7کلمات و دانستنی ها

خرید5,000,000589,0814.6شیپور8

9WhatsApp Messenger28,000,000490,3694.2پیام رسان

مذهبی1,000,000411,9064.7المتینحبلقرآن صوتی 10

کلمات و دانستنی ها500,000333,1984.7بازی فندق11

12Clash Royale1,000,000262,6854.4استراتژی

پخش زنده و آرشیو : تلوبیون13
ویدئو و رسانه5,000,000258,1444.6تلویزیون

امور مالی500,000250,1034.7اپلیکیشن پرداخت موبایلی-14724

خرید18,000,000243,4454.2دیوار15

مذهبی1,000,000234,5054.7عیمالنصوتی باب الجنانمفاتیح 16

17LINE: Free Calls & Messages500,000209,1244.2پیام رسان

پخش زنده فوتبال و -آنتن18
ویدئو و رسانه1,000,000207,8854.6تلویزیون

19Google Chrome: Fast & 
Secure38,000,000180,3574.2ابزارها

-TAP30| تپ سی 20
رفت و آمد3,000,000174,6174.6درخواست آنالین تاكسی
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:  تحلیل و بررسی 98انتهای آذر : کافه بازار    زمان بررسی : منبع داده ها 

36 گزارش پانوراما
ECMonitor.ir



(قسمت اول)استارتاپ های شتابدهی شده با حداقل یک سرمایه گذار

راهنماراهنما
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(قسمت اول)استارتاپ های با حداقل دو سرمایه گذار خطرپذیر در ایران

ت
وشا

راهنما

E-Commerce Monitor
Online Market Research38 گزارش پانوراما

ECMonitor.ir



نانجام شده در اکوسیستم استارتاپی ایراتملیک هایبررسی ادغام و 

1394 1395 1396 1397 1398

ECMonitor.ir
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اکوسیستم استارتاپی ایرانخروج های
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FMCGنقشه کسب و کارهای آنالین در بازار 

41
.استبازارکافهدراپلیکیشننصبمیزانشدهدادهنشانعددهای:توجه
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چالش ها و ریسک ها
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نقشه جامع فرصت های ارزش آفرینی استارتاپ ها 

سالمت
بازی آموزش

فینتک

هجوم

تقلب

تخلف

لجستیک

امنیت

داده ها

هزینه هاکاهش 

افزایش سرعت
و کیفیت خدمات

ردکهکشوربزرگاینترنتیهلدینگ هایوکارهاوکسب
کنوناکردند،تسخیرراگسترده ایبازارهایگذشتهسال های

درخودچالش هایوزیرساخت هاجدی ترتوسعهدنبالبه
،داده هاتحلیلوپردازش،امنیت،لجستیکزمینه های

دریتفعال.هستندکاربرانتقلبوتخلف،هجومبامقابله
برایکهاستبزرگیوجدیدفرصتبخش ها،این

.استآمدهوجودبهاستارتاپ ها

B2C

B2G

B2B

ودولتیسازمان هایبهخدماتارائه
ومراجعینکهبزرگسازمان هایسایر

بهکمکودارندبزرگیهدفجامعه
وسرعتافزایشوهزینه هاکاهش
فرصتتواندمیآنهاخدماتکیفیت
.باشدبزرگی

هایبخشدراینترنتیکارهایکسبگسترشبا
ازخیلیبهورودگذشتههایسالدرمختلف
هنوزامااستشدهپیچیدهیاوسختبازارها
مرحلهبههنوزبازارکههستندهابازارازبرخی

یانرسیدهاصلیبازیگرچندداشتنیاانحصار
.استنگرفتهشکلبازارازهاییبخش
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درباره گزارش کامل پانوراما 

برخیهکاستکردهایجادرابسیاریسواالتخودتوسعهباهمراهایراندرآنالینکارهایوکسباکوسیستم
استزیرشرحبهسواالتمهمتریناز
؟استگرفتهشکلایرانیدرآنالینیکارهایوکسبچه-1
؟استچقدرهابازارآندررقابتسطحواندگرفتهشکلبازاریچهحولآنالینکارهایوکسببیشتر-2
؟کنندمیاستفادهآنالینیکارهایوکسبچهازبیشترایرانکاربران-3
؟اندکردهگذاریسرمایههاییاستارتاپچهرویبرواستچقدرهاگذارسرمایهوهاشتابدهندهتعداد-4
؟تاسداشتهوجوداستارتاپ هاوآنالینکارهایوکسبتوسعهراهسربرمهمیچالش هایواتفاقاتچه-5
واینترنتگیرندهتصمیموتاثیرگذارهایمجموعهسایروهااتحادیه،هاوزارتخانه،نهادها،هاسازمان-6

؟چیستکدامهراهدافووظایفوکدامندایراندرآنالینکارهایوکسب
؟کنندمینصبراهاییاپلیکیشنچهبیشترایراناندرویدیکاربران-7
؟استچقدرمختلفهایبخشدررقابتسطحوکردندطیراروندیچهایراناندرویدیاپلیکیشن های-8
9-...

ECMزیررحشبهآنهاازبرخیکهاستدادهقراربررسیموردرابسیاریمنابعسواالتاینپاسخیافتنبرای
است

اندرویدیاپلیکیشنهزار150ازبیشبررسی-1
اعتمادنماددارایکاروکسبهزار50میانازبرترآنالینکاروکسبهزار5ازبیشبررسی-2
بزرگاینترنتیهایمجموعهوگذارانسرمایه،هاشتابدهندهگذاریسرمایهموردهزارازبیشبررسی-3
اینترنتیکارهایوکسبواینترنتبامرتبط...وسازمان،نهاد20ازبیشاهدافووظایفبررسی-4
هااستارتاپوآنالینکارهایوکسباکوسیستمبامرتبطخبرهایتمامبررسی-5
....وکیالکترونیتجارتتوسعهمرکز،شاپرک،مرکزیبانکتوسطشدهمنتشرهایگزارشتمامبررسی-6
7-....
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خشی از گزارش کامل پانوراما در بیش از هزار صفحه تهیه و تنظیم شده است که در صفحات قبل تنها ب
.  نحوه خرید گزارش در صفحه بعد توضیح داده شده است. آن را مشاهده کردید 
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نحوه خرید گزارش کامل پانوراما 

حقوقیاشخاصوهاسازمان،شرکت هاویژهپانوراماکاملگزارش
زیرمیلایبهسازمانیایمیلباپانوراماگزارشخریدبرایلطفااست
.دهیدپیام

info@ecmonitor.ir
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ارتباطیهایراه
ECMonitor.ir: سایت
Info@ecmonitor.ir:ایمیل
T.me/ecmonitor:تلگرامکانال

7پالکدوم،بهارکوچه،شیرازیخیابان،مالصدراخیابان،ونکمیدان،تهران:شرکتآدرس
84345200:تلفن


