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محیط کالن
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3 پارامترهای اقتصادی

(CPI)شاخص بهای مصرف کننده 

درآمد سرانه ملی ایران 

رشد اقتصادی
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نرخ بیکاری

نرخ مشارکت اقتصادی 
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.استدرصد42.4ماه،دیبهمنتهیماههدوازدهتورم

ماهدهطیکشورخانوارهایمصرفیخدماتوکاالهاقیمتشاخصماهانهافزایشمتوسط

ردولیشدکاستهنرخاینازپاییزفصلطیکهبودهدرصد2.7حدود،1400سالنخست

.شدافزایشیومعکوسآنروندمجدداماهدی

تورمنرخسال،باقیماندهماهدوطیدرصد2حدودبهماهانهتورمنرخکاهشصورتدر

36.4)قبلسالتورمازبیشترکهکردخواهیمتجربه1400سالپایاندررادرصد40.3

.بودخواهد(درصد

:منبع 
مرکز آمار ایران

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

(CPI)شاخص بهای مصرف کننده 
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تولید ناخالص داخلی

:منبع 
بانک جهانی

.کرده استرتبه تنزل پیدا 30اقتصاد ایران دست کم 

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

191به،2017دردالرمیلیارد444ازداخلیناخالصتولید

باسال3طییعنیاست،رسیده2020پایاندردالرمیلیارد

.استشدهمواجهکاهش60%

تولید ناخالص داخلی
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.پیش بینی است2023و 2022، برآورد و سال های 2021سال 

:منبع
2021اکتبر -گزارش بانک جهانی از چشم انداز کالن فقر

.در سال استدرصد 3کمتر از پیش بینی متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت، 

:استزیرمواردشاملخدماتگروهمرکزیبانکگزارش هایطبق

غذا،ومسکنتامینبهمربوطفعالیت هایانبارداری،ونقلوحملفروشی،خردهوعمده فروشی

ورزش،تفریحسرگرمی،هنر،آموزش،مستغالت،وامالک،بیمهومالیفعالیت هایارتباطات،واطالعات

پشتیبانیخدماتواداریفعالیت هایخدماتی،فعالیت هایسایرو

هاینکوجودبااست،خدماتگروهرشدکاهشتوجهقابلنکته

لیاصعلت!داردکشورداخلیناخالصتولیددردرصدی45سهم

.باشدخریدقدرتکاهشمی تواندکاهشاین

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

رشد اقتصادی
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2019 2020 202320
21

برآورد

2022
پیش بینی ببسبهآیندهسالدوطیایراناقتصادیرشدکاهشپیش بینی

:استزیرچالش های

کروناآیندهموج های•

تحریم هالغودربارهابهام•

صنعتوکشاورزیبخشبرهواییوآبتغییراتاثر•

عه و کمتر بودن رشد اقتصادی ایران از میانگین کشورهای درحال توس

.نوظهور از نکات قابل توجه است

:منبع 
بانک جهانی

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

نچشم انداز رشد اقتصادی ایرا
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: منبع
آمار ایرانمرکز 

1400تا 1398ساله و بیشتر در فصول متوالی سال های 15نرخ بیکاری جمعیت 

سال25دررقمکمترینعدداین.استرسیدهدرصد8.9بهبیشتروساله15جمعیتبیکارینرخ
.استگذشته

کاهشوکاربازارازجوانانازبسیاریخروجدلیلبهبلکهاشتغالایجاددلیلبهنهنزولیرونداین
.استکشورفعالجمعیت

قطریازمالیبارایجادبهمنجرروپیشسال هایدرکشورفعالجمعیتکاهش
.شدخواهدسیاسیمخالفت هایبهزدندامنوباالتررفاهیپرداخت های

(1399اییزپ)قبلسالدرمشابهفصلبهنسبتکشورکلاقتصادیمشارکتنرخ
.استداشتهکاهشدرصد0.5

نرخ مشارکت اقتصادی

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

ادینرخ مشارکت اقتص/نرخ بیکاری

.جمعیت به هزار نفر گزارش شده است
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محیط کالن
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رخدادهای سیاسی

1400گزیده اتفاقات سیاسی پاییز 

نرخ مشارکت اقتصادی در ایران به تفکیک جنسیت 

وضعیت ایران از نظر شاخص توسعه انسانی 

وضعیت ایران از نظر آمار مهاجرت

وضعیت ایران از نظر شاخص رقابت پذیری جذب استعدادها

پارامترهای اجتماعی
و
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مذاکراتجدیددورآغاز
وایرانهسته ای

توافقدرحاضرکشورهای
درونشدنطوالنیبرجام،

وینتوافقاتدرمذاکرات

دوجانبهمذاکراتانجام
درسعودیعربستانوایران
عادی سازیهدفبابغداد
ودبیندیپلماتیکروابط
کشور

صدورسازوکارتعیین
توسطکاروکسبمجوزهای

أخذاساس،اینبر.مجلس
منوطکاروکسبمجوزهای

ابمربوطآزموندرقبولیبه
جوزمصادرکنندهمرجعتأیید

ازپسمجوزهاانتقالو
صدورازدوسالگذشت

شروعبهمنوطومجوز
.استمجازفعالیت

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

الردقیمتتقریبیثبات
استثناءبه1400پاییزدر

شروعروزدر%6افزایش
8)هسته ایمذاکرات

هببرگشتسپسو(آذر
زروسهدرآنقبلیقیمت

بعد

ازحمایتطرحتصویب
فضایدرکاربرانحقوق

کمیسیوندرمجازی
مجلسمشترک

1400گزیده اتفاقات سیاسی پاییز 
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: منبع
آمار ایرانمرکز 

سال و بیشتر ایران65پیش بینی سهم جمعیت 

.ه می شودکمتر بودن نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران نسبت به میانگین جهانی به وضوح مشاهد

رائه افزایش شاخص سالخوردگی جمعیت در سال های آینده، دغدغه نبود نیروی جوان جهت تولید و ا
.  خدمات را افزایش خواهد داد

(2020)نرخ مشارکت اقتصادی در جهان 

(1399)نرخ مشارکت اقتصادی در ایران 

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

ینرخ مشارکت اقتصاد
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:منبع
Human Development Report -UN

رتبه شاخص 
نیروی انسانی

70 ه شاخص توسع
(HDI)انسانی 

0.783

امید به زندگی
76.7

سال های مورد 
لانتظار تحصی

ی میانگین سال ها14.8
تحصیل 

10.3

سی این شاخص متوسط دستاورد کشورها را در سه بعد اسا. یک معیار کلی از وضعیت توسعه انسانی است(HDI)شاخص توسعه انسانی 
. توسعه انسانی شامل بهداشت و سالمت، آموزش و سطح استاندارد زندگی نشان می دهد

.می باشد و کشورهای نروژ و نیجر به ترتیب اولین و آخرین رتبه را کسب کرده اند70کشور ایران از نظر شاخص توسعه انسانی دارای رتبه 189، از بین 2020بر اساس گزارش توسعه انسانی سال 

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

ی شاخص توسعه انسان
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2020ده کشور برتر در شاخص جهانی رقابت پذیری برای استعداد ها در سال 

وسیاست هامجموعه یبهاستعدادهابرایرقابت پذیری

اتمی سازدقادرراکشوریککهمی شودگفتهروش هایی

توسعه،رامی شودبهره وریموجبکهانسانیسرمایه

.نمایدتقویتوجذب

ردکهمی دهدنشانایرانکشوربرایشاخصایننتایج

بیناز102رتبهدر32.68نمرهکسبباایران،2020سال

.داردقرارجهانکشور132

.قرار گرفته اندجایگاه باالتری از کشور ما کشورهایی هستند که در 92با رتبه بوتانو 91با رتبه قرقیزستان، 84با رتبه تاجیکستان، 83با رتبه سریالنکا، 72با رتبه هند، 54با رتبه قزاقستانکشورهای 

:منبع 
1400سالنامه مهاجرتی ایران 

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

اشاخص رقابت پذیری جذب استعداده
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54

(232از )

مهاجر 
فرستی 19

(241از )

دانشجو 
فرستی 184

(199از )

شاخص 
جهانی قدرت 

پاسپورت

براساس جمعیت دانشجویان ایرانی ساکن خارج 
2018درسال 

براساس جمعیت ایرانیان ساکن خارج از کشور در 
2020سال 

2020در سال 

جایگاه ایران در شاخص های کلیدی مهاجرت

.رسیده است2018نفر در سال 56،673به 2000در سالنفر17،477همراه بوده است و از برابری3.2، با افزایشی2018تا 2000تعداد دانشجویان ایرانی درخارج از کشور طی سال های 

:منبع 
1400سالنامه مهاجرتی ایران 

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

شاخص های مهاجرت
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(درصد)سهم مهاجران ایرانی از کل مهاجران جهان 

وضعیت مهاجران ایرانی بر اساس منابع بین المللی
تجمیع داده های بانک جهانی و سازمان ملل متحد

.میلیون نفر است4، جمعیت مهاجران ایرانی در جهان، (دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور)بر اساس منابع داخلی 

:منبع 
1400سالنامه مهاجرتی ایران 

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

شاخص های مهاجرت
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سالدررقماینکهاست،بودهنفرهزار820بربالغمیالدی1990سالدردنیادرایرانیمهاجرانجمعیت

2.2ایرانیمهاجرانجمعیتگذشته،سال30طیواقعدر.استرسیدهنفرمیلیون1.9بهمیالدی2020

.استشدهبرابر

مهاجرانجمعیتازایرانسهماست،درصد1.07حدوددرچیزیجهانجمعیتازایرانسهمحالی کهدر

.استیافتهافزایش2020سالدردرصد0.7رقمبهمیالدی1990سالدردرصد0.54رقمازجهان

رکشوسیاسیواقتصادیوضعیتوآیندهدربارهابهامایران،کشوردرمهاجرتبهمیلتشدیداصلیدلیل

.است

رتمهاجشکلبهخودبروزامکانحاضرحالدرمهاجرتبهمیلاینمختلفدالیلبهاستممکنچندهر

ردوضوحبهایرانجامعهدرمهاجرتبهمیلفنرشدنفشردهخطرزنگاماباشد،نکردهپیداراواقعی

.استمشاهدهقابلمختلفاقشار

:منبع 
1400سالنامه مهاجرتی ایران 

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

وضعیت ایران از نظر آمار مهاجرت
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محیط کالن

4

1
2

3

روندهای 
جهانی

5

2021میزان سرمایه گذاری خطرپذیر در سال 

نگاهی کلی به سرمایه گذاری روی استارتاپ های فین تک

6

بیشترین سرمایه گذاری های انجام شده روی استارتاپ های فین تک

وضعیت سرمایه گذاری های بانک ها بر روی استارتاپ های فین تک

شش روند پرداخت در سال پیش رو

وضعیت استارتاپ های خاورمیانه
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:منبع
FactSet

رخطرپذیگذاریسرمایهارزشدالرمیلیارد612ازبیش
%108میزاناینکهاست2021سالدرجهانشدهانجام

.استکردهپیداافزایش2020بهنسبت

افزایشعلتبهدومرتبهدرFinanceحوزهگرفتنقرار
ازسیاآبیشترسهموفین تکشرکت هایبرایمالیتامین

ازتکنولوژیسرویس هایحوزهشدهجذبسرمایهدراروپا
.استتوجهقابلنکات

2021حوزه های با بیشترین جذب سرمایه گذاری خطرپذیر در 

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

2021میزان سرمایه گذاری خطرپذیر در سال 



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه  :منبع

VENTURE SCANNER

برابری 3افزایش 
89میزان جذب سرمایه
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نقطهآغاز مراحلابتدایی مراحلبلوغ

.می تواند نشان از بلوغ صنعت فین تک باشدLate Stageافزایش سهم استارتاپهای 

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

 تکنگاهی کلی به سرمایه گذاری روی استارتاپ های فین



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

محصوالت

:منبع
FINTECH GLOBAL

Investing
Tools

Financial
super-app

Payment

Data

Blockchain

Digital
Banking

Lendtech

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

2021بیشترین سرمایه گذاری های انجام شده بر روی استارتاپ های فین تک در سال



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

2021تا سه ماهه سوم 2010تعداد سرمایه گذاری های بانک های ایالت متحده بر روی استارتاپ های فین تک از 

Capital Markets
27%

Wealth & Asset 
Management

13%

Blockchain & 
Crypto

11%

SMB
11%

Alternative 
lending

9%

Payment
7%

Real Estate
6%

Data & Analytics
5%

Banking
5%

Insurance
3%

Infrastructure
3%

2021تایم الین سرمایه گذاری های ساالنه بانک های ایالت متحده روی استارتاپ های فین تک تا سه ماهه سوم 

.هستندموسسات مالی و سرمایه گذاری، مدیریت ثروت و دارایی، بالکچین و ارزهای دیجیتال : حوزه های پیشرو 

.، بعد از عبور از بحران های عدم ثبات اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا دیده می شود2021بهبود شرایط سرمایه گذاری فین تک در 

:منبع
CBINSIGHTS

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

 تکوضعیت سرمایه گذاری های بانک های ایالت متحده بر روی استارتاپ های فین



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

1 .BNPL

پرداخت های موبایلی .2
و کیف پول دیجیتال

Digital payments

و تجارت الکترونیکی.3
پرداخت های نهفته 

(embedded 
payments)

پرداخت های آنی و .4
تراکنش های  

ارتسویه حساب خودک

پرداخت های .5
همتا به همتا

P2P payments

پرداخت های .6
فرامرزی

Cross-border payments

BNPLسرویس1. (Buy Now, Pay later!)ارائهمالیخدماتارائه دهندهشرکت هایتوسط!کنپرداختبعدابخر،االنیا
درتامی آوردفراهماوبرایراامکاناینومی کندپرداخترامشتریخریدهزینهشرکت،طرحایندر.می شوند

سهم2024سالتامی کندپیش بینیWorldpay.بازگرداندرامبلغسود،بدونمعموالوکوتاهومشخصمدت زمانی
BNPLبرسد4.2%بهالکترونیکتجارتتراکنش هایمجموعاز.

دیجیتالپولکیفودیجیتالکارت های2.
هاکانالایندرپرداختوآنالینفروشیخردهخصوصبهالکترونیکیتجارتکانال هایازخرید3.
درآنایینپهزیه هایوسریعپردازشبه دلیلاماشد،ابداعبانکیدیجیتالچک هایجایگزینیبرایخودکارتسویه حساب4.

.استشدهرایجبه شدتتراکنش هاسایر
.می کندفادهاستکنند،معاملهیکدیگرباواسطهبدونمی توانندنفردوآندرکهغیرمتمرکزبستریکازپرداختروشاین5.
کشورهابینکارآمدتروارزان ترسریع تر،تراکنش هایبرایدیجیتالابزارهایبهقدیمیوسنتیپرداختتغییرکانال های6.

:منبع
FORRESTER

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

2021شش روند پرداخت در سال 



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

اماراتعربستان امارات مصر عربستان اماراتامارات عربستان تونس امارات بحرین عربستان مصر امارات

استارتاپ فین تک برتر خاورمیانه از نظر جذب سرمایه14

سرمایه گذاری انجام شده روی شرکت های فین تک درخاورمیانه

رشدبهشروعهمسایهکشورهایازقبلسال هاایراناستارت آپیاکوسیستماینکهوجودبا

ورهایکشازایرانجهانیبازاردسترسیقطعوتحریمازناشیاقتصادیدالیلبهاما بودکرده

.استماندهعقبمنطقه

سرمایه،جذبنظرازبرترفین تکاستارتاپ14در،forbesmiddleeastگزارشاساسبر

.استداشتهراعملکردبهترینامارات

کردهشروعراخودکار،(BNPL)پرداختحوزهدرکهدبیدرTabbyاستارتاپمثالعنوانبه

.استکردهسرمایهجذبدالرمیلیون2021،100سالدراست

:منبع
DIFC FinTech Hive and Accentur

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

نهوضعیت استارتاپ های خاورمیا



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

محیط رقابتی

1

2

گزیده اتفاقات رگوالتوری

بازیگران کلیدی

بازیگران نوظهور3

محیط رقابتی

مقایسه سرویس ها2.1

مقایسه تعداد نصب و امتیاز داده شده2.2

مسیر رشد2.3

اکوسیستم فین تک ایران2.4



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

:  منبع
پرداختراه 

صدور نسخه جدید سند 
ل پرداخت بان با رویکرد متمای

به بانک ها و کمرنگ شدن 
نقش اپراتورها

دستگاه هایساماندهی
وبانکیکارت خوان
پرداختدرگاه های

ن هاآاتصالوالکترونیکی
درمالیاتیپروندهبه

وشفاف سازیراستای
اقتصادبهنظم بخشی

بهاخطارنامه هایارسال
درعضویتجهتکسب وکارها

وکسب کشوریاتحادیه
مجازیفضایکارهای

ونشست  هابرگزاری
ومتعددکمیسیون های

طرحارائهومشترک،
درکاربرانحقوقازحمایت

همانیامجازیفضای
مرکزبهصیانتطرح

10درمجلسپژوهش های
آذر

ینور فیبرکابل هایقطعی
خارجدسترسازودریایی

پهنایازگیگ430شدن
کشوراینترنت

باندپهنایاختاللاین
کاهش%7راکشورمصرفی

.داد

برایاینمادشدناجباری
پرداخت یارهاوکارهاوکسب

ازلقبشاپرکگزارشاساسبر
روزانهاینمادشدناجباری

شاپرکسویازترمینال2000
ازپسکهمی شدهصادر

90کاهششدناجباری
200بهوداشتهدرصدی
.استرسیدهترمینال

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

1400گزیده اتفاقات رگوالتوری پاییز



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

:به منظور شناسایی بازیگران کلیدی حوزه فینتک، بر اساس سه شاخص زیر آن ها را مرور کرده ایم
سابقه حضور بلند مدت در بازار•
پشتوانه قدرتمند•
جایگاه برند  •

.بازیگر کلیدی زیر انتخاب شدند9بر این اساس 

تاسیس

از سال

1388

تاسیس

از سال

1399

معیار انتخاب بازیگران کلیدی

:می گیرندبررسی قرار در پارامتر های زیر مورد در ادامه این بازیگران 
سرویس هاگستردگی •
تعداد نصب اپلیکیشن و محبوبیت میان کاربران•
Engineering & ITمحصول، تعداد نفرات تعداد کل سرمایه انسانی، تعداد نفرات تیم •
مسیر رشد•
درآمد عملیاتی تخمینی•

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

دیبازیگران کلی



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه  فعالوسرویس موجود 

سرویس ناموجود
سرویس موجود و غیرفعال

آپ تاپ دیجی پی 724 ستاره اول همراه کارت 780 اسنپ پی اوانو

استعالم وضعیت چک صیادی 1 1 0 0 0 0 0 0

ثبت،انتقال،تایید دریافت و مندرجات چک 1 1 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 0 0 0

پرداخت کرایه تاکسی  1 0 1 0 1 0 0 0

خرید بلیط مترو و بی آرتی 1 0 0 0 0 0 0 0

فروش سهام عدالت 1 0 0 1 0 0 0 0

صدور و ابطال صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت 1 0 0 0 0 0 1 0

خرید سهام دولت 1 1 0 0 0 0 0 0

مشاوره روانشناسی، مشاوره پزشکی 1 0 0 0 0 0 0 0

آزمایش  و تست کرونا،استعالم دارو،خرید تجهیزات پزشکی، نوبت دهی 1 0 0 0 0 0 0 0

نوبت دهی دفاتر قضایی 1 1 0 0 0 0 0 0

تعزیرات حکومتی،قوه قضاییه،ثبت اسناد و ملک 1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0

رزرو هتل و اقامتگاه، خوابگاه و اتاق ارزان 1 0 0 0 0 0 0 0

خرید بلیط اماکن گردشگری، بازارچه صنایع دستی 0 1 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0

0 0 0 0 0 0 0

اپلیکیشن

خرید سیمکارت دائمی و اعتباری همراه اول

باشگاه مشتریان

آموزش  مقدماتی بورس

خدمات قوه قضاییه

خرید بلیط سینما

پرداخت مستقیم

خرید اقساطی

اعتبار سازمانی

استعالم انتقال وجه

مدیریت شارژ ساختمان

استعالم قیمت کاال و خدمات)ir.124(، خبر

سالمت

BNPL

ADSL خرید

چک صیادی

مترو و تاکسی

سرمایه گذاری

کارت اعتباری

فیلم و سریال

گردشگری

آپ تاپ دیجی پی 724 ستاره اول همراه کارت 780 اسنپ پی اوانو

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 0 1

1 1 1 1 0 1 0 0 1

خالفی 1 1 1 1 1 0 0 1

عوارضی آزادراه 1 1 1 1 1 0 0 0

طرح ترافیک 1 1 1 1 0 0 0

پارک حاشیه ای 1 1 0 0 1 0 0 0

عوارض سالیانه 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 0 0

1 1 1 1 0 1 0 0 0

1 1 1 1 0 1 0 0 0

1 1 0 1 0 1 1 0

احراز هویت سجام 1 1 0 0 0 0 1 0

ثبت نام و استعالم سجام 1 1 0 0 0 0 1 0

بلیت اتوبوس 1 1 0 1 1 1 0 0

پرواز خارجی 1 0 0 1 1 0 0 0

پرواز داخلی  1 1 0 1 1 0 0 0

بلیت قطار 1 1 0 0 1 1 0 0

شخص ثالث 1 1 1 0 0 0 0 0

زلزله و آتش سوزی مسکونی 1 0 1 1 0 0 0 0

موتور سیکلت 1 0 1 0 0 0 0 0

حوادث انفرادی 1 0 0 1 0 0 0 0

مسافرتی 0 0 1 1 0 0 0 0

بیمه بدنه تک سفره آزادراهی 0 1 0 0 0 0 0 0

بیمه بدنه 0 0 1 0 0 0 0 0

بیمه کرونا، بیمه آسانسور 1 0 0 0 0 0 0 0

اپلیکیشن

کارت به کارت

خودرو، خالفی و عوارض

نیکوکاری

QR پرداخت با

کیف به کیف

استعالم موجودی

بلیت سفر 

سجام

بیمه

خرید بسته شارژ و اینترنت

پرداخت قبوض خدماتی، موبایل و تلفن ثابت

ارائه کیف پول

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

مقایسه سرویس ها



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

اپلیکیشن آپ تاپ دیجی پی 724 ستاره اول همراه 
کارت 780 اسنپ پی اوانو

تعداد سرویس های فعال 42 25 21 19 14 8 7 6 5
سرویس54: کل سرویس های شناسایی شده 

نسبت تعداد سرویس های فعال از کل سرویس های بررسی شده

78%

46%
39%

35%

26%

15% 13% 11% 9%
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آپ تاپ دیجی پی 724 ستاره اول همراه کارت 780 اسنپ پی اوانو

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

مقایسه سرویس ها



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

.شده استبه دلیل عدم شناسایی تعداد دقیق مجموع نصب، تعداد نصب روی هر دو پلتفرم آورده 

تعداد نصب روی پلی استور تعداد نصب روی کافه بازار
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آپ همراه کارت 724 اوانو ستاره  یک 780 تاپ دیجی پی
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آپ 724 همراه کارت اوانو 780 تاپ دیجی پی ستاره  یک

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

بمقایسه تعداد نص



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

امتیازداده شده توسط کاربران پلی استور امتیازداده شده توسط کاربران کافه بازار
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5

724 780 همراه کارت ستاره  یک اوانو آپ تاپ دیجی پی
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5

همراه کارت 724 اوانو ستاره  یک 780 تاپ آپ دیجی پی

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

همقایسه امتیاز داده شد



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

ثبت نام واحراز هویت سجام
امکان فروش سهام عدالت

قبضامکان پرداخت 99تیر 

99شهریور 

BNPLراه اندازی سرویس 99بهمن 

99فروردین 
شارژ و بسته اینترنتامکان خرید 

1400مهر 

خرید و فروش صندوق های سرمایه گذاری

سرویس اعتباری ویژه کارکنان شرکت ها1400آذر

1399

:منبع
بالگ و لینکدین اسنپ

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

دمسیر رش



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

هر 
م

89

راه اندازی درگاه پرداخت اینترنتی

امکان پرداخت قبوض خدمات، تلفن و 
یق موبایل با شناسه قبض و پرداخت از طر

پایانه های فروش

89آبان 

ذر 
آ

93

رونمایی از اپلیکیشن آپ

89تیر 

عرضه محصوالت تالیا روی پوز های 
پرشین سوئیچ

94مهر 

ز صدور بیمه نامه و پرداخت حق بیمه ا
و اپلیکیشن*733#طریق کد 

1388

95مهر 

عرضه عمومی در بورس

ت 
ش

یبه
رد

ا
95

امکان خرید با اپلیکیشن برای
اولین بار در نمایشگاه کتاب

عرضه سیم کارت های آپتل

ند 
سف

ا
95

مشاهده موجودی حساب تمامی 
تابکارت های بانکی عضو شبکه ش

ن 
هم

ب
96

97اردیبهشت 

امکان خرید بلیت قطارهای رجاشروع همکاری با اسنپ

96مهر 

ثبت نام سجام

اد 
رد

م
98

خرید بلیت سفر و رزرو هتل

98مهر 

:منبع
بالگ آپ
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دمسیر رش



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

رهشارژ کارت مترو و خرید بلیت تک سف

ن 
هم

ب
99

های مدیریت چک صیادیسرویس

1400تیر 

اد 
رد

م
14

00

در دو 1400رتبه اول برند محبوب ایرانی سال 
گروه اپلیکیشن پرداخت و پایانه های فروش

99آذر 

بیمه کرونا
ریپرداخت کرایه تاکسی در طرح هم پذیرنده فاوای شهردا

1400شهریور 

صدور و ابطال صندوق هاى سرمایه گذارى

ادامه مسیر

سرویس پرداخت مستقیم

هر 
م

14
00

1400آذر 

کیف پول سازمانی

احرازهویت سجام
آزمایش کرونا و پزشکی در منزل

هر 
م

99

پرداخت عوارض

99تیر 

رونمایی از کیف پول مشترک آپ
و اسنپ

ن 
آبا

98

:منبع
بالگ آپ
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دمسیر رش



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

"ه سوتس"ارائه اولین نسخه اندروید اپلیکیشن با نام 

برای مشترکین همراه اول* 724#فعال شدن کد 

93پاییز 

"سه سوت"اپلیکیشن iosآپدیت جدید و ارائه نسخه 

89

جهتبرای مشترکین ایرانسل * 724#راه اندازی 
شارژ، پرداخت قبض،دریافت موجودی خرید 

96تابستان 

724جاری رفع اشکاالت قبلی و امکان کارت به کارت شتابی، در اپلیکیشن جدید با نام ت

91 94پاییز 

:منبع
724.ir
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دمسیر رش



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

ادغام در دیجی کاال به عنوان بازوی فناوری مالی دیجی کاال

سرمایه گذاری سرآوا روی هماپی

1397

دریافت مجوز پرداخت یاری

1394

میلیون ناموت50راه اندازی استارتاپ هماپی با تیم دونفره و سرمایه 

1399

1395 1398

ت هاخرید اقساطی از دیجی کاال برای پرسنل سازمان ها و شرک

میلیون ریالی بدون ضامن برای زوج های جوان۴۰۰وام 

 بانک تفاهم نامه سه جانبه بین دیجی پی، دیجی کاال و پست
به کاربران متقاضیهزار میلیارد ریال20اعتبارجهت اعطای

وام های خرد

1400اردیبهشت 

(  99تا دی 98دی )انتشار گزارش ساالنه 

1400آذر 

BNPLفعال شدن سرویس 

:منبع
لینکدین دیجی پی

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

دمسیر رش



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

:منبع
مرکز پایش تجارت الکترونیکی ایران
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یراناکوسیستم فین تک ا



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

راهاندازیسرویسسبدشخصی
اسبپیشنهادسهنمادبورسیمتن

رازبامیزانبودجه،انتظاراتکارب
میزانبازدهوریسکیکهدر
سؤاالتاعالمکردهاست

قرارداد همکاری با بیمه سامان به 
جهت امکان خرید اعتباری برای 

بیمه گذاران عمر 

هزار نفر۷۰۰افتتاح حساب 
میلیون تراکنش ۲۲بیش از 

راه اندازی امکان خرید و فروش 
صندوق سرمایه گذاری۱۶واحدهای 
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1400مهم ترین فعالیت های بازیگران نوظهور در پاییز 



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

امکان پس انداز خودکار با 
سرویس دایرکت دبیت
و سرمایه گذاری خودکار

1.5به BNPLارائه سرویس 
نپ میلیون نفر از کاربران اس

1400تا آبان 

فراهم کردن امکان خرید 
اقساطی در سراسر کشور

ول دسترسی به کیف الکترونیکی پ
تارا از طریق منوی خدمات نرم افزار 

موبایلی سکه

رونمایی از کیف پول اعتباری 
تارا–سازمانی زمرد پی 
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1400مهم ترین فعالیت های بازیگران نوظهور در پاییز 



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

ودنیادرBNPLمدلازاستفادهگسترش
کارهایوکسبدرروشاینازاستفاده

هاQ-commerceخصوصاایرانیآنالین

تخصیصجهتسازمان هاباقراردادعقد
آن هاکارکنانبهاعتبار

ه افزایش کسب و کارهای پلتفرمی در حوز
لندتک در ایران خصوصا در حوزه وام دهی 

برای خرید

Lendtech Digital Banking & Neobank Wealthtech Paytech

ادویپآنآخرینکهنئوبانک هاتعدادافزایش
استپاسارگاد

اراعتبخصوصالندتکجدیدسرویس هایارایه
قهوثیوسپردهبهنیازبدوننئوبانک هادرخرد

نئوبانک هادرپولانتقالسازیهوشمند
دروجهانتقالبرایدومرمزبهنیازعدم

نئوبانک ها

حوزهدرگذاریسرمایهبهتمایلافزایش
NFTوکریپتورویبرثروتمدیریت

ادغام سرویس های سرمایه گذاری و پس انداز در
قالب اپلیکیشن های مالی مثل بلوط و داران

جذابیتافزایشوبانکیسپردهسودکاهش
بهرهپرداختدلیلبهجمعیمالیتامینحوزه

حوزهوبانکیسپردهبهنسبتبیشتر
ثابتدرآمدسرمایه گذاریصندوق های

کارهایوکسبازبسیاریاستفاده
پرداختسرویسازالکترونیکتجارت

Direct)مستقیم Debit)

یملبانکتوسطپلسامانهاندازیراه
درخردمبالغانبوهوجهانتقالبرای

لحظه

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

مرور اتفاقات مهم حوزه فین تک در ایران



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

دتک اعم توجه به گزارش های اقتصادی و پیش بینی نرخ تورم و کاهش درآمد سرانه و قدرت خرید افراد، مدل های مختلف و متنوع کسب و کاری لنبا 
.، اعتبار خرد  و وام دهی رواج پیدا کرده و می توان از آن برای جذب و تامین رضایت کاربران با طراحی تجربه کاربری مناسب استفاده کردBNPLاز 

طرخسرمایه گذاریجذبدرجهانترندهایبهتوجهبامی تواندسرمایهوبودجهمدیریتوولث تکحوزهبهتر،رفاهیومالیوضعیتباافرادبرای
.باشدمناسبیمحصولحوزه هااینپذیر

بسیاریاستراتژ راستایدرسریعحرکتوچابکفرهنگداشتنمنظوراینبهاست،حوزهاینبازیگرانتوسطمحصوالتالنچسرعتمهم،موضوع
.استاهمیتحائز

.استدهشکسب وکارهابرخیتوسعهورشدمانعصیانت،طرحتصویببرایتالشدیگرسوییازوآمریکاوایرانمذاکراتتعلیقوابهاموضعیت
.ستشده ااین عوامل در کنار نوسانات اقتصادی، فضای نگرانی و ناامیدی را بین جوانان متخصص تشدید کرده و باعث افزایش میل به مهاجرت 

سیاسیواجتماعی

اقتصادی

روندهایجهانی

محیطرقابتی

مع بندیجربازیگران نوظهویبازیگران کلیدوری گزیده اتفاقات رگوالت:رقابتیمحیط روندهای جهانیرخدادهای سیاسیاقتصادیپارامترهای :کالنمحیط  پارامترهای اجتماعی

جمع بندی



نامه پایش محیطفصل
1400پاییز نسخه 

پویا شیخ حسنی
کسرپرست برنامه ریزی استراتژی

مهران اکبری
رئیس اداره جاری سازی استراتژی

نادیا جعفری علی عامری
تحلیل گر استراتژیمدیر توسعه سازمانی

:شده توسطگردآوری


