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درباره

گذارانایهسرمورودوایراندرآنالینکارهایوکسبواستارتاپ هااکوسیستمگسترشورشدبهتوجهبا
تماکوسیساینمختلفبازارهایوفعالیتهاپایشاخیر،هایسالدرآنبهسنتیکارهایوکسبو

بهتخصصیصورتبهالکترونیکیتجارتپایشمرکزعنوانبهECM.استیافتهزیادیبسیاراهمیت
ورهاابزاروزترینبهازاستفادهباوپرداختهایرانآنالینکارهایوکسبواستارتاپیمحیطپایش

.دهدمیقرارتحلیلوبررسیموردرااکوسیستماینابعادتمامتحقیقاتی،روشهای

وبکسبهتاکنوناست،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

10 گزارش پانوراما
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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 
و کساابتبلیغااات گسااترده 

کارهااای آنالیاان و افاازایش 
آگاهی مردم 

کسب و کارهای آنالین

باااال بااودن ضااریب نفااوذ 
کارت های بانکی در ایران

11 گزارش پانوراما
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تحریم

بازار سنتی

قوانین

فیلترینگ

قطع اینترنت

شرایط اقتصادی

وجود قوانین مختلف و 
متعددمجوزهای 

تحریم ها و محدودیت استفاده از 
بین المللی و انتقال پولسرویس های 

ی فیلتر استارتاپ ها و کسب و کارها
اینترنتی توسط نهادهای مختلف و

نامشخص

بازارسنتی تهدید بازیگران 
ایجاد موانعو 

شرایط متالطم اقتصادی و عدم
برنامه ریزی هاوجود ثبات در 

سرمایه انسانی
مهاجرت نیروهای 

کلیدیو باتجربه 

چالش های
محیط زیستی

تار کرونا و تغییر رفویروس پندمی 
مردم و کسب و کارها
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تعداد مشترکین اینترنت در ایران

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

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

9.09
میلیون

3G & 4G

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

68.99
میلیون

3G&4G TD-LTE WiFi xDSL FTTX

88.35% 9.49%1.52% 0.48%

تفکیک فناوری های 
دسترسی به اینترنت

مشترکین

80

0.16%
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(وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی : ها داده منبع 
98اسفند : آخرین بروزرسانی تاریخ 
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تعداد مشترکین اینترنت در استان ها

0 4,000,000 8,000,000 12,000,000 16,000,000

ایالم
خراسان جنوبی

کهگیلویه و بویراحمد
سمنان

خراسان شمالی
چهارمحال وبختیاري

زنجان 
اردبیل 
بوشهر 

یزد
قزوین

کردستان
مرکزي

قم
لرستان 
گلستان
همدان

هرمزگان
کرمانشاه 

سیستان و بلوچستان
گیالن
کرمان

آذربایجان غربی
مازندران

آذربایجان شرقی
البرز

فارس
خوزستان

اصفهان
خراسان رضوي

تهران

ارتعداد کاربران پهن باند سی

تتعداد کاربران پهن باند ثاب

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی : منبع 
یک میلیون مشترک: واحد 98اسفند : تاریخ آخرین بروزرسانی 

14 گزارش پانوراما
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بررسی روند تعداد تراکنش های آنالین

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
437.9

774

1060.6
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94سال  95سال  96سال  97سال  93سال 98سال 

بانک مرکزی: ها داده منبع 
ژ و کرده است و آمار تراکنش های خرید شاراینترنتی را بررسیخریدهایتراکنشفقطآماراین:توجه 

.  پرداخت قبض در این بررسی نیستند
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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

111.6

15

10

5

0

25

زمان تراکنش ها
(واحد یک ماه )

145.7

20

بررسی روند مبلغ تراکنش های آنالین 

296.1

30
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35

40

45

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

بانک مرکزی: ها داده منبع 
کرده است و آمار تراکنش های خرید شارژ و پرداخت بررسیراخریدهایتراکنشفقطآماراین:توجه 

.  قبض در این بررسی نیستند
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87.86%

و سهم خرید شارژ 
ارسه ابزدر پرداخت قبض 

2.87%

در ابزارخرید 
کارتخوان

خرید در ابزار 
اینترنت

9.27%

98پرداخت در سال ابزارهای مبلغیسهم بررسی 

نوع تراکنش(تومانمیلیارد)مبلغ درصد

خرید در ابزار کارتخوان87.862,806,156

خرید در ابزار اینترنت9.27296,126

خرید شارژ و پرداخت قبض در ابزار کارتخوان1.3743,630

خرید شارژ و پرداخت قبض در ابزار اینترنت1.1837,749

خرید شارژ و پرداخت قبض در ابزار موبایل0.3210,279

خرید در ابزار موبایل0.000.71

مجموع1003,193,941

بانک مرکزی: ها داده منبع 
.است98این آمار مربوط به عملکرد سال : توجه 



98پرداخت در سال ابزارهای تعدادیسهم بررسی 

E-Commerce Monitor
Online Market Research18 گزارش پانوراما

ECMonitor.ir

در ابزارخرید 
کارتخوان

83.98%

خرید در ابزار 
اینترنت

4.18%

بانک مرکزی: ها داده منبع 
.است98این آمار مربوط به عملکرد سال : توجه 

و سهم خرید شارژ 
ارسه ابزدر پرداخت قبض 

11.84%

نوع تراکنشتعداددرصد

خرید در ابزار کارتخوان83.9821,296,983,161

خرید شارژ و پرداخت قبض در ابزار موبایل5.941,505,595,469

خرید در ابزار اینترنت4.181,060,585,462

خرید شارژ و پرداخت قبض در ابزار کارتخوان4.151,052,946,860

خرید شارژ و پرداخت قبض در ابزار اینترنت1.74442,165,029

خرید در ابزار موبایل0.0020,969

مجموع10025,358,296,950
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تراکنش های خریدمبلغسهم تهران و سایر استان ها از بررسی 
98در هریک از ابزارهای پرداخت در سال 

81.90  

18.10  
سایر تهران

استان ها

اینترنت

26.11  

73.89  

تهران

کارتخوان

استان(میلیارد تومان)مبلغدرصد

تهران26.11732,715

سایر73.892,073,441
مجموع1002,806,156

سایر 
استان ها

استان(میلیارد تومان)مبلغدرصد

تهران81.90242,532

سایر18.1053,594

مجموع100296,126

استان(میلیارد تومان)مبلغدرصد

تهران42.430.30

سایر57.570.41

مجموع1000.71

42.43  

57.57  

تهران

موبایل

سایر 
استان ها

بانک مرکزی: ها داده منبع 
کرده است و آمار تراکنش های خرید شارژ و پرداخت بررسیراخریدهایتراکنشفقطآماراین:1توجه 

.  قبض در این بررسی نیستند
.است98این آمار فقط شامل سال : 2توجه 

%

%

%

%

%

%
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تراکنش های خریدتعدادسهم تهران و سایر استان ها از بررسی 
98در هریک از ابزارهای پرداخت در سال 

73.73  

26.27  
سایر تهران

استان ها

اینترنت

20.52  

79.48  

تهران

کارتخوان
استانتعداددرصد

تهران20.524,370,823,049
سایر79.4816,926,160,112

مجموع10021,296,983,161

سایر 
استان ها

استانتعداددرصد

تهران73.73781,984,659
سایر26.27278,600,803
مجموع1001,060,585,462

استانتعداددرصد

تهران34.777,291

سایر65.2313,678

مجموع10020,969

34.77  

65.23  

تهران

موبایل

سایر 
استان ها

%

%

%

%

%

%

بانک مرکزی: ها داده منبع 
کرده است و آمار تراکنش های خرید شارژ و پرداخت قبضبررسیراخریدهایتراکنشفقطآماراین:1توجه 

.  در این بررسی نیستند
.است98این آمار فقط شامل سال : 2توجه 
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مراجعه فرماییدلینکیا این ECMonitor.irبرای مشاهده تصویر با کیفیت لطفا به سایت 
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ان
ست

تاب
ان

ست
زم

ییز
پا

هار
ب

hamrah-mechanic.com

همراه مکانیک

uttechfund.ir

صندوق پژوهش و فناوری 
دانشگاه تهران

لیفت

زبانشناس

bahmancapital.comzabanshenas.com

توسعه کارآفرینی بهمن

نوبار

lyft.ir

داستان من گروه مالی فیروزه

turquoisepartners.comdastaneman.com

اسمارتاپ

smartup.ir

bahmancapital.com

توسعه کارآفرینی بهمن

nobaar.com

سالم ساختمان اسمارتاپ

smartup.irsalamsakhteman.com

پوشاپ برکت

barkatventures.compooshapp.com

.و مجالت پیوست و عصرتراکنشStartup360سایت های خبری  راه پرداخت، شنبه پرس ، تکراسا و : منابع 

butaneindustrial.com

سرمایه گذاری هلدینگ
آمنسالمت 

24پذیرش

amencapital.copaziresh24.com

hesabfa.com

karencrowd.com stars-wm.com

کرادکارن مدیریت ثروت ستارگان

حسابفا

اسمارتاپ

smartup.ir

ساینادکتر 

drsaina.com

آسان بار بوتان

پالک

تلنتایران  صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
لوتوسرویش 

bahmancapital.com

اینیفایتوسعه کارآفرینی بهمن

inify.ir

ُاتیچر صندوق پژوهش و فناوری 
دانشگاه تهران

uttechfund.iroteacher.orgpelak.com

مکس کپیتال

irantalent.com royeshvcfund.ir

پالزرین 

امین کارت

امتیاز

amin.cards

emtiyaz.app zarinpal.comasanbar.ir

تیمآپ ادونچرز

teamapp.app addventures.ir

لندوفینووا

finnova.irlendo.ir

فالیتیو صباایده

sabaidea.comflightio.com

سرمایه گذار فرشته
(بنیانگذار کافه بازار)

peeyade.com

پیاده

زبانشناس

zabanshenas.com

ریفایر

باگدشت

finnova.ir

فینووا

bugdash.ir

refire.ir finnova.ir

فینووا

دیموند

dmondgroup.com

پوشاپ

pooshapp.com

nashryar.site

نشریار

bahmancapital.com

توسعه کارآفرینی بهمن

bahmancapital.com

توسعه کارآفرینی بهمن

پالزرین 

zarinpal.com

stars-wm.com

توسعه پایدار سپهرمدیریت ثروت ستارگان

talashgaran.co

سروبان

sarvban.com

توسعه پایدار سپهر

talashgaran.co

کافه میوه

cafeemive.com

کتاب پالس

سرمایه گذار فرشته

اسمارتاپ

hamrah-mechanic.com smartup.ir

همراه مکانیک

cafebazaar.ir

آواگیمزکافه بازار

avagames.ir

ketabplus.com shenasa.ir

شناسا

blito.ir

بلیتو

جاده توسعه پایدار سپهر

talashgaran.cojadeh.cofinnova.ir

pinket.com

neginpardazesh.com

نگین پردازش فردافینووا

پینکت

finnova.ir

فینووا

98سال سرمایه گذاری های 
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نام استارتاپ یا نام سرمایه گذار
سرمایه پذیر

آدرس سایتآدرس سایت

لوگو لوگو

راهنما
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.و مجالت پیوست و عصرتراکنشStartup360سایت های خبری  راه پرداخت، شنبه پرس ، تکراسا و : منابع 

ان
ست

تاب
ان

ست
زم

ییز
پا

هار
ب

هاتگرامطالیی و تلگرامتوقف فعالیت 
توسط گوگل پلی

ممنوعیت موقت فعالیت
گردشگریشرکت هایو سایت ها

و شنوتو توسط شهرداری تهراناسپیدپلمپ 

سایبریاختالل در اینترنت به دلیل حمله  آپاراتاز دسترس خارج شدن سایت حمله اینترنتی به علی بابا
به دلیل تحریم

سامسونگاستور گلکسیمحدود شدن 
برای کاربران ایرانی 

از دسترس خارج شدن سایت بانک سامان 
به دلیل تحریم

هومتعدیل نیروی آی  فوداسنپو تریپاسنپتعدیل نیروی تعدیل نیروی الی گشتتعدیل نیروی علی بابا

پایان فعالیت چنگال چیلیوریپایان فعالیت 

استارتاپ5با " صندوق سرمایه گذاری سینا"توقف توافق 

زودشورو الندرَاپشکست ادغام 

مبنی بر احتکار " صدا و سیما" ادعا
"دیجی کاال"ماسک توسط 

محدودیت در استفاده از رمز ایستای دوم

برکرونا پندمی تأثیر 
کسب و کارهای اینترنتی

ممنوعیت فعالیت بین شهری تاکسی های اینترنتی رایچتفیلترینگ لکلک فیلترینگ

در خصوص شکایت"شورای رقابت"اعالم حکم
چیلیوری از اسنپ فود

قطع اینترنت

در اصفهانالوپیکبسته شدن دفتر  تحریم رگوالتوری، شورای مجازی، پلیس فتا و 
کمیته فیلترینگ توسط آمریکا

گسترش تحریم های اپل

تپسیهک شدن سرورهای 

ممنوعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی
در مهاباد

"دفتر شما"قطع سرشماره دفترکار مجازی  ممنوعیت تبلیغات تاکسی های اینترنتی 
در قم

پلمپ دفتر ماکسیم در مهاباد

هابقطع همکاری گروه مالی فیروزه  و ایده بامیلوپایان فعالیت دونیتپایان فعالیت  و شیپور دیوار،باماحذف قیمت مسکن و خودرو از 

ابالغ دستورالعمل جدید برای تاکسی های اینترنتی

تعدیل نیروی پیاده

23 گزارش پانوراما
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.و مجالت پیوست و عصرتراکنشStartup360راه پرداخت، شنبه پرس ، تکراسا و خبری  سایت های : منابع 

همکاری شهرداری تهران و آوای همراه هوشمند هزاردستان 

همکاری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران  
و الوپیک

همکاری شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران و الوپیک آی گپهمکاری هالل احمر و 

همکاری شرکت خدمات انفورماتیک و هم آوا

دریانهمکاری الوپیک و یاران 

و زود شورالندرَاپادغام 

همکاری پرداخت الکترونیک سداد و تجارت الکترونیکتوسط دیوارهومخرید آی 
پارسیان در اپلیکیشن پیدو

هومو آی رادارهمکاری ملک تپسلهمکاری کافه بازار و  همکاری ایرانسل و فیلیمو در طرح اشتراک رایگان 
برای کاربران ایرانسل

رونمایی از پولِ تو در سایت تخفیفان با همکاری 
دیجی کاال

رونمایی از کیف پول مشترک 
آسان پرداخت و اسنپ

همکاری تپسی و بلد همکاری شهرداری تهران و تپسی ادغام تخفیفان و نت برگهمکاری شهرداری قم و تپسی

همکاری فضای کار اشتراکی
تیوانو  HIBC

راه اندازی شرکت ابرآمد با همکاری رمیس و 
همکاران سیستم

آغاز همکاری اسمارتاپ و صندوق توسعه 
فناوری های نوین در راستای توسعه ظرفیت های  

سرمایه گذاری

همکاری شهرداری تهران با آی قصه و طاقچه ادغام ازکی و بیمیتوادغام ریحون و چیلیوری و دیجی کاالادروادغام 

همکاری شهرداری تهران و اسنپهمکاری

خرید دکان توسط الوپیک

خرید سینماتیکت توسط صباایده

98ادغام ها و همکاری های سال 
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1

2

3

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

98در سال روندهای اکوسیستم استارتاپ ها 
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98داخلی در سال سایت های پر ترافیک طبقه بندی 5
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98سال ایران در سایت پر ترافیک 50
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سایتلوگورتبه

1aparat.com

2varzesh3.com

3digikala.com

4namnak.com

5yjc.ir

6shaparak.ir

7blogfa.com

8namasha.com

9shahrekhabar.com

10ninisite.com

11tamasha.com

12divar.ir

13tasnimnews.com

14beytoote.com

15zarpop.com

16irancell.ir

17khabaronline.ir



سایتلوگورتبه

18cafebazaar.ir

19isna.ir

20mashreghnews.ir

21asriran.com

22tabnak.ir

23tgju.org

24setare.com

25tarafdari.com

26farsnews.com

27blog.ir

28nex1music.ir

29yektanet.com

30tsetmc.com

31sheypoor.com

32iranjib.ir

33abadis.ir

34fararu.com

E-Commerce Monitor
Online Market Research

98در سال ترافیک ایران سایت پر 50

30 گزارش پانوراما
ECMonitor.ir



سایتلوگورتبه

35tebyan.net

36mobile.ir

37bama.ir

38filimo.com

39kanoon.ir

40zoomit.ir

41bartarinha.ir

42arga-mag.com

43mci.ir

44bmi.ir

45farsroid.com

46sanjesh.org

47dalfak.com

48chetor.com

49rubika.ir

50delgarm.com

E-Commerce Monitor
Online Market Research

98سال ایران در سایت پر ترافیک 50
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98سهم ترافیک تهران و سایر استان ها در سال 
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82.56  

17.44  

تهران

سایر استان ها

%

%

هزار60برای98سالکلورودیترافیکبررسیبا
تماداعنمادتاکنونابتداازکهاینترنتیکاروکسب

درصد82.56کهدهدمینشانآمار،اندکردهدریافت
نایرااینترنتیکارهایوکسبورودیترافیککلاز

.ستاتهراناستاناینترنتیکارهایوکسببهمربوط



98اینماد در سال پرترافیک دارای سایت 50

استانسایتلوگورتبه

1aparat.comتهران

2varzesh3.comتهران

3digikala.comتهران

4divar.irتهران

5beytoote.comاصفهان

6irancell.irتهران

7cafebazaar.irتهران

8yektanet.comتهران

9sheypoor.comتهران

10bama.irتهران

11filimo.comتهران

12kanoon.irتهران

13mci.irتهران

14chetor.comتهران

15rubika.irتهران

16mehrnews.comتهران

17popupplus.irتهران

E-Commerce Monitor
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استانسایتلوگورتبه

18khabarfarsi.comتهران

19agah.comتهران

20emofid.comتهران

21donya-e-eqtesad.comتهران

22mediaad.orgتهران

23emalls.irتهران

24sarzamindownload.comتهران

25ghatreh.comمازندران

26sahamyab.comتهران

27alibaba.irتهران

28bazdeh.orgتهران

29mobilekomak.comتهران

30e-estekhdam.comتهران

31iranestekhdam.ir آذربایجان
شرقی

32mofidonline.comتهران

33esam.irتهران

34vajehyab.comتهران

E-Commerce Monitor
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استانسایتلوگورتبه

35namava.irتهران

36tala.irتهران

37myket.irتهران

38faradars.orgتهران

39niazerooz.comتهران

40sabavision.comتهران

41eligasht.comتهران

42modiseh.comتهران

43nobat.irتهران

44cinematicket.orgتهران

45gama.irاصفهان

46rightel.irتهران

47ikco.irتهران

48car.irتهران

49aftabir.comتهران

50ooma.orgتهران

E-Commerce Monitor
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98سالطبقه بندی اپلیکیشن ها با بیشترین نصب در 5
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98اپلیکیشن ها با بیشترین تعداد نصب فعال در سال 

تعداد نام اپلیکیشنلوگوهرتب
نام دسته بندینصب

1Google Chrome: Fast & 
Secure39,000,000ابزارها

2YouTube38,000,000ویدئو و رسانه

3Google38,000,000ابزارها

4Maps - Navigate & Explore38,000,000رفت و آمد

5Gmail38,000,000پیام رسان

6Google Play Music35,000,000موسیقی و صدا

7Google Drive34,000,000کاربردی

8WhatsApp Messenger31,000,000پیام رسان

9SHAREit28,000,000ابزارها

10Instagram26,000,000شبکه های اجتماعی

11Google Text-to-Speech26,000,000ابزارها

12Hangouts25,000,000پیام رسان

ابزارها22,000,000مرورگر اینترنت سامسونگ13

14TalkBack20,000,000ابزارها

خرید19,000,000دیوار15

16Google Play Games16,000,000سرگرمی

17Microsoft OneDrive16,000,000کاربردی

E-Commerce Monitor
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تعداد نام اپلیکیشنلوگوهرتب
نام دسته بندینصب

18Google News: Top World & 
Local News Headlines12,000,000خبرها و نشریات

امور مالی11,000,000اپلیکیشن پرداخت همراه-آپ 19

کاربردی11,000,000ایرانسل من20

21Google Play Books - Ebooks -
Audiobooks - and Comics11,000,000و منابعکتاب ها

22Microsoft Word: Write - Edit & 
Share Docs on the Go11,000,000کاربردی

23
Microsoft PowerPoint: 

Slideshows and 
Presentations

کاربردی11,000,000

24S Health11,000,000ورزش و تغذیه سالم

25Microsoft Excel: View - Edit -
& Create Spreadsheets11,000,000کاربردی

مذهبی9,000,000تقویم اذان گو بادصبا26

27ANT Radio Service9,000,000پیام رسان ها

28ANT+ Plugins Service9,000,000ورزش و تغذیه سالم

29Skype8,000,000پیام رسان ها

|اسنپ 30 Snapp  سامانه هوشمند
رفت و آمد7,000,000حمل و نقل

31imo free video calls and chat7,000,000پیام رسان ها

32Street View7,000,000سیر و سفر

پخش زنده و آرشیو : تلوبیون33
ویدئو و رسانه6,000,000تلویزیون

34MX Player6,000,000ویدئو و رسانه

E-Commerce Monitor
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98اپلیکیشن ها با بیشترین تعداد نصب فعال در سال 
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تعداد نام اپلیکیشنلوگوهرتب
نام دسته بندینصب

اپلیکیشن رسمی همراه )همراه من 35
کاربردی6,000,000(اول

ابزارهاZapya6,000,000زاپیا 36

37LinkedIn: Jobs - Business 
News & Social Networking6,000,000اجتماعیشبکه های

خرید5,000,000شیپور38

39Gboard - the Google 
Keyboard5,000,000ابزارها

ابزارها4,000,000جعبه ابزار40

ویدئو و رسانه4,000,000آپارات41

خرید4,000,000دیجی کاال42

| تپسی 43 TAPSI-درخواست آنالین
رفت و آمد3,000,000تاكسی

پیام رسان3,000,000پیام رسان ایتا44

رفت و آمد3,000,000نقشه و مسیریاب بلد45

46Dropbox3,000,000ابزارها

امورمالی3,000,000همراه بانک ملت47

48Google Docs3,000,000کاربردی

رمزبان 49
کاربردی3,000,000(رمز یکبار مصرف بانک ملی)

 ,Wordشامل  Officeبرنامه 50
Excel, PowerPoint ابزارها3,000,000و بیشتر

E-Commerce Monitor
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98اپلیکیشن ها با بیشترین تعداد نصب فعال در سال 
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98امور مالی در سال سایت های طبقه بندی پر ترافیک 5
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امور مالی در سه سال گذشتهمقایسه روند اپلیکیشن های 
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در سه سال گذشتهامور مالیاپلیکیشن هایمقایسه روند 
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96برترین اپلیکیشن های امور مالی در سال 
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تعداد نام اپلیکیشنرتبه
نصب

تعداد 
نام توسعه دهندهامتیازنظرات

آپ5,000,00036,3184.1آپ1

هف هشتاد1,000,0003,7833.5*(780#)هف هشتاد 2

همراه بانک ملت1,000,0001,0362.9همراه بانک ملت3

پرداخت الکترونیک سامان4724500,000100,6844.7

بانک رفاه500,0005,5953.9موبایل بانک رفاه5

شرکت داده ورزی سداد500,0001,4823همراه بام ملی6

شرکت به پرداخت ملت500,0001,0713.7سکه7

بانک  انصار200,00011,1074.3همراه بانک انصار8

آیدین خوش ظاهر200,0004,5774.6خدمات همراه اول-همراه اولی ها 9

بانک پاسارگاد200,0003,9024.1(کموبایل بان)همراه بانک پاسارگاد 10

اط فرداشرکت تجارت الکترونیکی ارتب200,0002,5543.7همراه کارت11

بانک قرض الحسنه رسالت200,0008263.5همراه بانک قرض الحسنه رسالت12

بانک شهر200,0005413.5همراه شهر13

شرکت کارت اعتباری ایران کیش200,0004963.5پات14

بانک قوامین200,0003243.8جی بی تل15

آیدین خوش ظاهر100,0008,3034.6اینترنت ایرانسل-ایرانسلی ها 16

انتقال )همراه بانک جامع 17
گروه نرم افزاری سون سافت100,0008,0474.1(موجودی+وجه

شرکت طرفه نگار100,0007,1724.1حسابداری شخصی هلو18

بانک رفاه100,0001,0893.9رفاه پرداخت19

بانک پارسیان100,0001,3053.1همراه بانک پارسیان20

96اسفندانتهای:بررسیزمانبازارکافه:داده هامنبع



97برترین اپلیکیشن های امور مالی در سال 
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تعداد نام اپلیکیشنرتبه
نصب

تعداد 
نام توسعه دهندهامتیازنظرات

آپ8,000,00062,8804.10آپ1

هف هشتاد2,000,00020,4614.20*(780#)هف هشتاد 2

همراه بانک ملت2,000,0004,9343.60همراه بانک ملت3

شرکت داده ورزی سداد1,000,0004,5093.80همراه بام ملی4

پرداخت الکترونیک سامان5724500,000209,1514.70

فناوری همراه پیدا500,00024,9994.60همراه کارت6

بانک  انصار500,00013,8054.30همراه بانک انصار7

بانک رفاه500,0007,4173.90موبایل بانک رفاه8

بانک پاسارگاد500,0004,6424.20(موبایل بانک)همراه بانک پاسارگاد 9

پرداخت الکترونیک سداد500,0004,8963.90موجودی، کارت به کارت، خالفی-ایوا 10

بانک تجارت500,0001,9563.40همراه بانک تجارت11

بانک کشاورزی500,0001,0334.30همراه بانک کشاورزی12

شرکت به پرداخت ملت200,0007,4914.00سکه13

شرکت کارت اعتباری ایران کیش200,0002,2593.80پات14

بانک قرض الحسنه رسالت200,0001,2353.70همراه بانک قرض الحسنه رسالت15

بانک شهر200,0001,1153.80همراه شهر16

بانک قوامین200,0008103.70جی بی تل17

مهر اقتصاد200,0008422.80همراه بانک مهر اقتصاد18

آیدین خوش ظاهر100,0005,8334.60اینترنت همراه اول-همراه اولی ها 19

فون پی100,0001,6124.50فون پی20

97اسفندانتهای:بررسیزمانبازارکافه:داده هامنبع
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تعداد نام اپلیکیشنرتبه
نصب

تعداد 
نام توسعه دهندهامتیازنظرات

آپ11,000,00092,3244.2اپلیکیشن پرداخت همراه-آپ 1

همراه بانک ملت3,000,0008,7233.7همراه بانک ملت2

شرکت داده ورزی سداد2,000,00010,7264همراه بام ملی3

هف هشتاد1,000,00061,8384.5*(780#)هف هشتاد 4

فناوری همراه پیدا1,000,00052,4184.6همراه کارت5

تابان آتی پرداز1,000,00021,5554.1(بانک-شارژ-کارت به کارت)تاپ 6

پرداخت الکترونیک سداد1,000,0009,5914...کارت به کارت و:خدمات پرداخت-ایوا7

بانک تجارت1,000,0004,8753.8همراه بانک تجارت8

فنآوری و راه حل های هوشمند 1,000,0004,1443.5(پرداخت بانک صادرات ایران)صاپ9
سپهر

بانک کشاورزی 1,000,0002,2702.6رمز یکبارمصرف امن ریما10

بانک تجارت1,000,0001,6443همراز11

همراه بانک ملت1,000,0001,4922.1رمز نگار ملت12

پرداخت الکترونیک سامان500,000252,8304.7اپلیکیشن پرداخت موبایلی-13724

بانک  انصار500,00016,6494.2همراه بانک انصار14

شرکت به پرداخت ملت500,0009,8673.9شارژ-کارت به کارت بانک ملت-سکه 15

بانک رفاه500,0009,2533.8موبایل بانک رفاه16

بانک پاسارگاد500,0006,0124.3(موبایل بانک)همراه بانک پاسارگاد 17

بانک سپه500,0003,7993.8همراه بانک سپه18

بانک کشاورزی 500,0002,6704.3همراه بانک کشاورزی19

بانک قرض الحسنه رسالت500,0001,7833.7همراه بانک قرض الحسنه رسالت20

98اسفندانتهای:بررسیزمانبازارکافه:داده هامنبع
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برخیهکاستکردهایجادرابسیاریسواالتخودتوسعهباهمراهایراندرآنالینکارهایوکسباکوسیستم
:استزیرشرحبهسواالتمهمتریناز
؟استگرفتهشکلایراندرآنالینیکارهایوکسبچه-1
؟تاسچقدرهابازارآندررقابتسطحواندگرفتهشکلبازاریچهحولآنالینکارهایوکسببیشتر-2
؟کنندمیاستفادهآنالینیکارهایوکسبچهازبیشترایرانکاربران-3
؟اندکردهگذاریسرمایههاییاستارتاپچهرویبرواستچقدرگذارهاسرمایهوهاشتابدهندهتعداد-4
؟تاسداشتهوجوداستارتاپهاوآنالینکارهایوکسبتوسعهراهسربرمهمیچالش هایواتفاقاتچه-5
وتاینترنگیرندهتصمیموتاثیرگذارهایمجموعهسایروهااتحادیه،هاوزارتخانه،نهادها،هاسازمان-6

؟چیستکدامهراهدافووظایفوکدامندایراندرآنالینکارهایوکسب
؟کنندمینصبراهاییاپلیکیشنچهبیشترایراناندرویدیکاربران-7
؟تاسچقدرمختلفبخشهایدررقابتسطحوکردندطیراروندیچهایراناندرویدیاپلیکیشن های–8

ECMزیررحشبهآنهاازبرخیکهاستدادهقراربررسیموردرابسیاریمنابعسواالتاینپاسخیافتنبرای
:است

اندرویدیاپلیکیشنهزار130ازبیشبررسی-1
اعتمادنماددارایکاروکسبهزار60میانازبرترآنالینکاروکسبهزار5ازبیشبررسی-2
بزرگاینترنتیهایمجموعهوگذارانسرمایه،هاشتابدهندهگذاریسرمایهموردهزارازبیشبررسی-3
اینترنتیکارهایوکسبواینترنتبامرتبط...وسازماننهاد،20ازبیشاهدافووظایفبررسی-4
هااستارتاپوآنالینکارهایوکسباکوسیستمبامرتبطخبرهایتمامبررسی-5
...وکیالکترونیتجارتتوسعهمرکز،شاپرک،مرکزیبانکتوسطشدهمنتشرگزارش هایتمامبررسی-6

تنها ل کامل پانوراما در بیش از هزار صفحه تهیه و تنظیم شده است که در صفحات قبگزارش 
.نحوه خرید گزارش در صفحه بعد توضیح داده شده است. کردیدرا مشاهده بخشی از آن 
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اشخاصوسازمان هاشرکت ها،ویژهپانوراماکاملگزارش
ایمیلباپانوراماگزارشخریدبرایلطفا.استحقوقی

.دهیدپیامزیرایمیلبهسازمانی

info@ecmonitor.ir
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