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میرارقتحلیلوبررسیموردرااکوسیستماینابعادتمامتحقیقاتی،روشهایوابزارهاروزترین

.دهد
بهکنونتااست،کردهپیدااکوسیستماینازکهجامعیشناختوتجارباساسبرECMتیم

خدمات،اندداشتهاکوسیستماینبیشترشناختیاورودبهتمایلکهبسیاریکارهایوکسب
.باشدمیزیرشرحبهECMمشتریانازبرخیکهاستدادهارائهراخود
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شاهدرازیادیتغییراتایران،درهااستارتاپوآنالینکارهایوکسباکوسیستمگذشته،هایسالدر
.بودیمایراندرآنالینکارهایوکسباولیههستهگیریشکلشاهد80دههدر.استبوده

مانندآنالینهایفروشیخردهبالگ،میهنوپرشین بالگبالگفا،مانندنویسیوبالگهایسرویس
وبکسازبخشی...وایستگاهمانندآنالینهاینیازمندی،کلوبماننداجتماعیهایشبکه،دیجیکاال
.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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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

11 (97آذر)گزارش پانوراما 
ECMonitor.ir
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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

12 (97آذر)گزارش پانوراما 
ECMonitor.ir
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شاخص های کلیدی 

60+ 70+

550+

تعداد شتابدهنده ها و
یفضاهای کاری اشتراک

(ابا احتساب نمایندگی ه)

تعداد سرمایه گذاران
استارتاپی

...(خطرپذیر ، شرکتی و )

کسب و کارتعداد 
ه از گرفتاعتماد نماد 

97ابتدا تا شهریور 

160+350+

42
هزار

13 (97آذر)گزارش پانوراما 
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تعداد استارتاپ های 
جذب شده توسط 

شتابدهنده ها

تعداد استارتاپ های 
جذب شده توسط 

سرمایه گذاران

تعداد استارتاپ های 
حضور یافته در 

فضاهای کار اشتراکی

نرخ شکست مطلق 
کسب و کارهای

اینترنتی

نرخ موفقیت فراگیر
کسب و کارهای

اینترنتی

0/9% 72%

استان با بیشترین
کسب و کارهای

اینترنتی

تهران
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وضعیت کسب و کارهای اینترنتی در استان ها

14 (97آذر)گزارش پانوراما 
ECMonitor.ir

استاننام تعداد کسب و کارهای 
اینترنتی سهم از کل  نرخ شکست مطلق نرخ موفقیت فراگیر

تهران 19032 45/59 65/86 1/48
خراسان رضوی 3231 7/74 74/13 0/68

اصفهان 3227 7/73 72/54 0/74
فارس 2266 5/43 77/80 0/57

آذربایجان شرقی 1618 3/88 77/56 0/56
البرز 1335 3/20

مازندران 1175 2/81
گیالن 997 2/39

خوزستان 932 2/23
قم 817 1/96

آذربایجان غربی 700 1/68
یزد 700 1/68

هرمزگان 606 1/45
کرمان 519 1/24

گلستان 445 1/07
قزوین 400 0/96
مرکزی 391 0/94
بوشهر 391 0/94

کردستان 344 0/82
کرمانشاه 343 0/82

همدان 320 0/77
اردبیل 320 0/77
زنجان 314 0/75
سمنان 284 0/68

خراسان جنوبی 200 0/48
لرستان 197 0/47

خراسان شمالی 182 0/44
چهارمحال و بختیاری 173 0/41

تانسیستان و بلوچس 146 0/35
ایالم 75 0/18

مدکهگیلویه و بویر اح 65 0/16

توسعهمرکزفعالیتابتدایازکهاینترنتیکاروکسبهزار42تقریبارویبرپژوهشاین
.استشدهانجام،اندکردهدریافتاعتمادنماد97شهریورانتهایتاالکترونیکیتجارت

تقریبا97سالاولماه6درکهاعتمادنماددارایاینترنتیکارهایوکسب:مطلقشکست
.اندنداشتهفعالیتیهیچ

دارای97سالاولماه6درکهاعتمادنماددارایاینترنتیکارهایوکسب:فراگیرموفقیت
.اندبودهزیادیکاربران
باشدمیموجودپانوراماگزارشاصلدرباالهایشاخصدقیقتعریف

مشاهده جدول 
کامل بعد از خرید 
گزارش پانوراما 
امکان پذیر است

نرخ ها بر حسب درصد است
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تعداد تراکنش های آنالین
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تعداد تراکنش ها
(واحد یک میلیون)

زمان تراکنش ها
(واحد یک ماه )

1393 1394 1395 1396 1397

تعداد  تراکنش ها 
(یک میلیون تراکنش: واحد )

152.6
190.8

269.9

.ماه اول می باشد6شامل 97سال : 1توجه 
.  ندقبض و خرید شارژ در این بررسی نیستپرداخت :2توجه 

بانک مرکزی: منبع 

437/9
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336/5
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مبلغ تراکنش های آنالین
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مبلغ تراکنش ها
(واحد هزار میلیارد تومان)

1393 1394 1395 1396 1397

مبلغ تراکنش ها 
(هزار میلیارد تومان: واحد )

60.5
52.1

82.9

.ماه اول می باشد6شامل 97سال : توجه 
.  ندپرداخت قبض و خرید شارژ در این بررسی نیست:2توجه 

مرکزی بانک : منبع 

111/6
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زمان تراکنش ها
(واحد یک ماه )

16 (97آذر)گزارش پانوراما 
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رتبه بندی سرمایه گذاران و هلدینگ ها

درهاتارتاپاسوآنالینکارهایوکسباکوسیستمبررسیششمنسخهبهتوجهبابندیرتبهاین
.استشدهتهیهایران
ایمیلStartup@ecmonitor.irبهتوانیدمیششمنسخهاکوسیستمنقشهرایگاندریافتبرای
.بزنید

17 (97آذر)گزارش پانوراما 
ECMonitor.ir

پایامان

برکت

هلدینگ/ نام سرمایه گذار 

5تا1

10تا6

10+

وتعداد پورتفولی

IMBCO
توشا

.می باشد ECMتمام حقوق مادی و معنوی رتبه بندی سرمایه گذاران و هلدینگ های اینترنتی ایران متعلق به 
.این رتبه بندی بر اساس تعداد سرمایه گذاری ها در حوزه اینترنت و استارتاپ ها  است : توجه 

mailto:Startups@ecmonitor.ir
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رتبه بندی شتابدهنده ها و مراکز نوآوری

.می باشد ECMنوآوری ایران متعلق به و مراکز تمام حقوق مادی و معنوی رتبه بندی شتابدهنده  ها 

18 (97آذر)گزارش پانوراما 
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مرکز نوآوری/ نام شتابدهنده 

5تا1

10تا6

10+

وتعداد پورتفولی

درهاتارتاپاسوآنالینکارهایوکسباکوسیستمبررسیششمنسخهبهتوجهبابندیرتبهاین
استشدهتهیهایران
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بررسی روند کاهش جذابیت شتابدهنده ها

19 (97آذر)گزارش پانوراما 
ECMonitor.ir

ازحمایتآن هاهدف .شدندتاسیسایرانهایشتابدهندهاولین1393و1392سالدر
هره مندبوانسانیومالیمنابعازاستفادهباآن هاتوسعهورشدبهکمکوایرانیاستارتاپ های

املشمی دادندارائهشتابدهنده هااینکهاستانداردیخدمات.بودمجربمربیانتجربیاتازشدن
:بودزیرموارد

اولیهسرمایهمیلیون1-25
...و!قهوهوچای،اینترنت،صندلیومیزشاملکاریفضای-2
آموزشیکارگاه هایومربی گریخدمات-3
سرمایه گذارانشبکهباارتباط-4

تمامیبهنیاز.می گرفتقرارشتابدهندهاختیاردرسهام٪15معموالخدماتاینارائهازایدرکه
زمان،گذشتبا.می شداحساسشدتبهسال هاآندرایراناستارتاپیاکوسیستمدرخدماتاین

زاحمایتبهمختلفزمینه هایدرشتابدهنده هااین.شدندتاسیسبسیاریشتابدهنده های
.بودنده هاشتابدهاینتعدادروزافزونرشدشاهداستارتاپیاکوسیستمومی پرداختنداستارتاپ ها

رقبایهبنسبتتفاوتیهیچبدوناغلبوشدهذکراستانداردخدماتارائهباکهشتابدهنده هایی
.می کردندفعالیتبهشروعخود

وانستندنتنیزهاشتابدهندهوگرفتقرارتهدیدموردزمانگذشتباشتابدهنده هاکلیدیخدمات
مزیتهکمعدودیهایشتابدهندههستندهنوزالبته)کنندایجادخودبرایجدیدیرقابتیمزیت
.(دارندباالمورد4ازبیشترهایی

ورمتوایراناقتصادومی آیدحساببهایراناقتصادازبخشیایراناستارتاپیاکوسیستم
تزیرساخ،انسانینیرویهزینهسالهرکهاینبهتوجهبا.داردراخودبهمخصوصتالطم های

میظارانتکندمیپیداافزایشسالبهسالهاهزینهسایروهااستارتاپنیازموردافزارینرمهای
اولیههسرمایاماکندپیداافزایششدمیدادههااستارتاپبهکهایاولیهسرمایهسالهرکهرفت
برخیچندهرماندباقیتومانمیلیون25ثابتمقدارهمانایرانیشتابدهنده هایاغلب

کاهشدرصد7بهرادریافتیسهمبرخیودادندافزایشمیلیون50تارامبلغهاشتابدهنده
مختلفاشتراکیکارفضاهایتاسیسدیگر،موضوع.نداشتراقبلسالچندارزشدیگرکهدادند
هبشبیهکهآن هاخدماتازمی توانسهامکردنواگذاربدونواندکمبلغیپرداختباکهاست

درهاارتاپاستبنیانگذاراناینبرعالوه.کرداستفادهشتابدهنده هاستاشتراکیکارفضایخدمات
باباطارتبرایمثالطوربهکهکردندپیدامناسبیاطالعاتزمینه هاازبسیاریدرسال هااینطی
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بررسی روند کاهش جذابیت شتابدهنده ها

20 (97آذر)گزارش پانوراما 
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رویدادهایدر،(گذارهاسرمایهبههااستارتاپارایهروز)دی هادمودرشرکتجایبهسرمایه گذار،
بخش هاییاآنجدرکهمی کنندشرکت...واینوتکس،استارزفیناستارز،الکاممانندنمایشگاه هایی

راهقبلبهتنسباینکهدیگرنکتهواستشدهگرفتهنظردرسرمایه گذارباارتباطوارائهمنظوربه
رایهاولارتباطآنهاباتوانمیراحتتقریباواستشدهتسهیلگذارانسرمایهباارتباطیهای
ترتراحاستارتاپ هاکهشدهباعثحضوریوآنالینآموزشیرویدادهایانبوههمچنین.کردبرقرار

.ندببینرااولیههایآموزشوباشندداشتهدسترسیهمآموزشومربی گریخدماتبهقبلاز
فردهبمنحصرگذشتهدرکهشتابدهنده هاتوسطشدهارائهخدمات،شدهذکرعواملبهتوجهبا

کارهاوبکستوانندنمیگذشتهماننددیگرشتابدهنده هاوهستندتردسترسقابلامروزبودند،
برایتضمینیشتابدهیدوره هایدرشرکتکهذهنیتاینوکنندجذبراعالیهایایدهبا

.دادخواهندادامهخودفعالیتبهمحدودشتابدهندهچندتنهاواستباختهرنگهستموفقیت
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حرکت بازارها به سمت انحصار

21 (97آذر)گزارش پانوراما 
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استرنتیاینتهایهلدینگترسریعبازارتوسعهاستگرفتهشکلایراناینترنتدرکهروندی
هایپاستارتابرایشدتبهرافعالیتادامه،بازارتوسعهاینومی شوندجدیدبازارهایواردکه

باعثعلتچندواقعدر.کردخواهدهمترسختوکردهسختبازاربازیگرانسایروجدید
:شوندجدیدهایبازارواردهاهلدینگاینکهاستشده

مارکتینگو،عملیاتیفنیبخشدرانباشتهتجربهودانش-1

برایدجدیکاربرجذبهزینهکاهشباعثکهمیلیونیدهچندومیلیونیچندکاربرانتعداد-2
شودمیجدیدکاروکسب

قویمالیپشتوانه-3

...و -4

مشخصکهموضوعیاماشودپیچیدهرقابتیفضایتحلیلکهشودمیباعثباالعواملبنابراین
بهشودمیباعثایننهایتدرکهشوندمیواردبزرگبازارهایبهبزرگهایشرکتهست

رودمیباالبسیاربازاردرماندنهزینهوباشیممختلفبازارهایدربیشترانحصارهایشاهدمرور
یاشودمیخارجبازارازوکندتحملراهاهزینهاینتواندنمیاستارتاپییاوشرکتهرو

.خوردمیشکست
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بررسی روند اپلیکیشن های حمل و نقل
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دهدمینشانرابازارکافهدر(نقلوحمل)آمدرفتبندیطبقهنصبمجموعرشدروندآبینمودار
الحدرنقلوحملبازارکهمیدهدنشاننموداراینواقعدراستکاهشیرشدروندبینیدمیکههمانطور
.استدرصد5بهشدننزدیکحالدربازاراینبهجدیدکاربرانورودنرخواستخودبلوغبهرسیدن

امااستداشتهرشد%96،43بهاربهنسبت96تابستاندرآمدورفتدرنصبمجموعمثالعنوانبه
.استداشتهرشد%7تنها97بهاربهنسبت97تابستاندرنصبمجموع
کههمانطور.دهدمینشانراآمدورفتدرشدهمنتشرهایبرنامهتعدادرشدروندنیزقرمزنمودار

فصلهراگرچهمعناستبدینکهاستکاهشیتقریباهمبخشایندررشدروندکنیدمیمشاهده
اصلینبازیگراواستکاهشبهروآنهاتعدادیرشدکلدراماشودمیاضافهبازاراینبازیگرانبهتعدادی
.استشدهسختحدودیتابازاراینبهورودواندکردهتثبیتتقریبابازارایندرراخودجایگاه

ورفت،بازارکافهدرهواشناسیبندیطبقهازبعدکهاستایننقلوحملبازاردرتاملقابلومهمنکته
.داردراشدهمنتشرهایاپلیکیشنتعدادمیزانکمترین(نقلوحمل)آمد

نصبمجموعرشدروند
(بازاراندازهشدنبزرگروند)

هایاپلیکیشنمجموعرشدروند
ورودرشدروند)شدهمنتشر

(صنعتبهجدیدبازیگران

ECM:بررسیوتحلیلبازارکافه:هادادهمنبع
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رقابتی تمرکز 
مالیم

(انحصار )متمرکز 

تعداد بازیگران

امور مالیرفت و آمدخریدHHIشاخص 

ابزار ها
دارو و درمان

آموزش

:بندیطبقه6اینبیندرمی دهدنشانمابهنموداراین
(هاستطبقه بندینصبمجموعنشان دهندههادایرهمساحت)نصبحجمبیشترین-1

درمانوداروبخشبهمربوطنصبمیزانکمترینواستابزارهابخشبهمربوط
واستآموزشبخشبهمربوطشدهمنتشر(بازیگرانتعداد)اپلیکیشنتعدادبیشترین-2

.استآمدورفتبخشبهمربوطکمترین
اینیعنی،استخریدبخشبهمتعلق(HHIشاخص)هیرشمن–هرفیندالشاخصبیشترین-3

نیزخصشاکمترینوداردقرار(زیادبازارسهمباکماصلیبازیگران)متمرکزوضعیتدربخش
تیرقابوضعیتدربخشاینکهاستایندهندهنشانکهمی باشدآموزشبخشبهمربوط

.داردقرار(کمبازارسهمبازیادبازیگران)
بندیطبقه6فقطباالنموداردروداردوجودبازارکافهدربندیطبقه36حاضرحالدر:1توجه

.کلنهاندشدهمقایسههمبهنسبتبندیطبقه6اینواستشدهتحلیل
.استمشاهدهقابلخریدازبعدواستموجودپانوراماگزارشدرکاملدیتای:2توجه
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نحوه خرید گزارش پانوراما 

این گزارش ویژه شرکت ها و اشخاص حقوقی است لطفا برای
.هیدبه ایمیل زیر پیام دبا ایمیل سازمانی خرید گزارش پانوراما 

info@ecmonitor.ir
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