
 

 

 تک نیاستار و رقابت در حوزه ف یپ

های زیاد و ارزش بازار بسیار شناسیم به سبب تعداد تراکنشای که امروزه به اسم فین تک میخدمات مالی و حوزه

های این حوزه به اکوسیستم کارآفرینی تهران محدود باال همواره مورد توجه کارآفرینان بوده است. توجه به ظرفیت

 هااند. یکی از این مجموعهم در این بخش فعال شدههای موفقی در دیگر شهرهای کشور هنشده است و مجموعه

های موفقی که برداشته، است که فعالیتش در حوزه پرداخت را در رشت شروع کرده است و با توجه به گام پی استار

فتگو با سید میثم میرنظامی مدیرعامل و یکی از ی افتتاح دفترش در تهران است. اکوموتیو به گامروز در آستانه

 .خوانیدبنیانگذاران این استارتاپ پرداخته که شرح آن را در ادامه می

 داستان پی استار از کجا شروع شد؟

گذاران ی مهندسی عمران از دانشگاه گیالن، مدیرعامل و یکی از بنیانالتحصیل رشتهمن، سید میثم میرنظامی فارغ

رفتم و با نویسی میهای برنامه، به کالس39هستم. قبل از شروع کار پی استار حوالی سال  ''پی استار''استارتاپ 

فضای کسب و کارهای اینترنتی آشنا شدم. هنگامی که با حوزه پرداخت آشنا شدم و تصمیم گرفتم به آن ورود 

ه ها مشغول بی دوستانی که در درگاهبهکنم هنوز اسمی از فین تک در ایران وجود نداشت. برای شروع کار از تجر

ها تر با این فضا آشنا شدم. کار را از فرومتر و علمیهای بیشچنین به کمک دورهگرفتم و هم کار بودند، کمک

 .شروع کردیم و بازخوردها را مورد کنکاش قرار دادیم

ها وجود داشت، پی یی که در خصوص درگاهکم به خالها و نیازهاخیلی با بازار و نیازهای آن آشنا نبودم؛ ولی کم

های مسافرتی صحبت کردم و متوجه شدم امکان ایجاد یک ها و شرکتهایی نظیر بانکبردم. در ابتدا با مجموعه

برای ثبت شرکت اقدام کردیم و بعد از سه ماه شرکت  39بازار جدید در حوزه پرداخت وجود دارد. تابستان سال 

ی گذارسازی را شروع کردیم و پی استار را به عنوان یک درگاه پرداخت بنیانهم تیم 39 ثبت شد. در زمستان سال

 .کردیم

 بعد از تشکیل تیم پی استار روند توسعه محصول چگونه بود؟

 به 39نویسی قابل اجرا خواهد بود و تقریبا در سال پس از یک سال به این نتیجه رسیدم که ایده از لحاظ برنامه

MVP .در همان زمان بود که مشکالت فیلترینگ شروع شد و ما تردیدهایی برای اجرای کار داشتیم و  رسیدیم

 .توانستیم قرارداد را کنسل کنیم و منتظر شرایط بهتر شویماز طرفی هم نمی

شد و چون بخش دیگری از فیلترینگ  منجر به رفع بخشی از فیلترینگ 39سرانجام یک سری اعتراضات در خرداد 

ها اضافه و بالفاصله فیلتر ان ادامه داشت، ما برای مدتی دست نگه داشتیم؛ چرا که در آن زمان برخی درگاهچنهم

گذاری این حوزه جدی شد و وضعیت کمی بهبود پیدا کرد. جلساتی ، موضوع قانون39شدند. در شروع سال می

 ی تجارت الکترونیککزی، مرکز توسعههای پرداخت، بانک مری قضاییه، شرکتمتشکل از وزارت ارتباطات، قوه
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ی نهایی نرسیده است؛ البته امیدواریم که و... شکل گرفت و هنوز هم این جلسات ادامه دارد ولی هنوز به نتیجه

 .دهی شودشرایط سامان

 با این وضع، چگونه وارد بازار شدید؟

ی قوانین نگران بودم که چطور ؛ ولی از جنبهچون قبال در این حوزه کار کرده بودم، تا حدی با بازار آشنایی داشتم

ع توانست در این حوزه اتفاق بیفتد. از شروبینی کرد؛ چراکه تخلفات زیادی میتوان پیشاین صنعت را می یآینده

یار معرفی کرده و به دنبال مجوزهای قانونی باشیم و خود را کار تصمیم ما بر این بود خود را مستقیما پرداخت

 .بمانیم صحنه در بتوانیم  ا متمرکزکننده معرفی نکنیم تاواسطه ی

یار اقدام کرد، شرایط را مناسب دیدیم تا جزو اولین کسانی ی مستقیم پرداختزمانی که بانک مرکزی برای ارائه

 ختپردا هایگیریم. با یک سری از کاربرها شروع به کار کردیم و با تعدادی شرکتیاری میباشیم که مجوز پرداخت

وارد همکاری شدیم و نهایتا تصمیم گرفتیم در نمایشگاه اینوتکس خودمان را مطرح کنیم تا اگر قرار باشد در 

ی آن، دعوت ما از جانب گذاری تصمیمی راجع به ما گرفته شود ما هم حضور داشته باشیم که اولین نتیجهقانون

اری داشتند. در رابطه با چگونگی شناسایی کسب و ی تجارت الکترونیک بود که از ما درخواست همکمرکز توسعه

 .که چگونه تخلفات و موانع را برداریم، صحبت کردیمنماد ندارند و اینکارهایی که هنوز ای

 مشکل فیلترینگ برای پی استار هم اتفاق افتاد؟

ت خواستیم فعالیمی که ما از روند وقوع فیلترینگ اطالع داشتیم و آن را مدیریت کردیم؛ چوننه، به دلیل این

ث ها اتفاق افتاد و باعهای ناسالم بین درگاهسالمی داشته باشیم و ماندگار باشیم، از طرفی هم یک سری رقابت

ها از فضای حمایت از یکدیگر تا حدی خارج شوند و التهابی ایجاد شد که ما وارد آن نشدیم و صبر شد درگاه

 .تری ایجاد شودکردیم تا شرایط مناسب

 یم پی استار چگونه شکل گرفت؟ت

من به تنهایی کار را شروع کردم، بعد از مدتی با برادرم که در دانشگاه گیالن، دانشجو بود کار را پیش بردیم و با 

ی افراد مختلف در دانشگاه و جاهای دیگر صحبت کردیم و نهایتا با یک تیم سه نفره که در قسمت پرداخت تجربه

 .انجام شد 39ی شخصی خودمان قرارداد بستیم و بخش اول کار تا تابستان کاری داشتند، با هزینه

ی حلهنویسی که به مرنویس نیاز داشتیم؛ چون هنوز وارد بازار نشده بودیم. کار برنامهاوایل در تیم فقط به برنامه

جایی ریم و از آنر را پیش ببتوانیم کاقابل قبولی رسید، به این نتیجه رسیدیم به دلیل بزرگی بازار، به تنهایی نمی

توانستیم بدون تبلیغات وارد بازاریابی شویم، از همین طریق تیم داشتیم و می "همکاری در فروش"که سیستم 

فر که از دوستان من در دانشگاه بودند، شروع کردیم. مارکتینگ را تشکیل دادیم و همکاری را با آقای عبادی



 

 

ی بازاریابی در حال رشد ی هم به ما ملحق شد. در حال حاضر تیم در حیطههمزمان فردی در قسمت پشتیبانی فن

 .نفر رسیده است 3اش به و گسترش است و تا کنون اندازه

 بینید؟فضای رقابت در حوزه فین تک را چگونه می

رد. در ایران برد و هنوز راه زیادی را در پیش دای رشد خود به سر میکنم فین تک در ایران در مرحلهمن فکر می 

 دیزیا مشکالت جایی که از جهت قوانین کشور در این حوزههایی داشتیم؛ ولی از آندر بخش پرداخت، پیشرفت

 اند بوده ابتدا از که هستند کسانی دارند، وجود حاضر حال در حوزه این در که افرادی گفت شودمی و دارد وجود

هایی دارند؛ ولی به جهت عدم وجود قوانین هنوز وارد حوزه دهای حیطه این در که هستند دیگر افراد از خیلی و

تر وارد شویم؛ ولی به دلیلی این کار را نکردیم. توانستیم سریعهم می 39اند؛ مثل خود ما که در سال نشده

ها در پی، در حال حاضر وجود ندارند و امروز تعداد استارتاپهایی که در آن زمان فعال بودند مثل جهاناستارتاپ

 B2B و یک حوزه هم P2P تر شده که به دو قسمت کلی تقسیم شده اند: یک حوزهی پرداخت خیلی کمحوزه

 "باهمتا"کنند ولی برای مثال تر در قسمت بیزینس کار میو استارتاپ های از این دست بیش ''پالزرین''است که 

 .کنیمکار میکند؛ در حالی که ما در هر دو قسمت در قسمت دیگر فعالیت می

 کند؟هایی پی استار را از رقبایش متمایز میچه سرویس

متفاوت بودند و هر کدام خدماتی داشتند که دیگری نداشت؛ ما به این فکر افتادیم که  39و  39های رقبا در سال

رائه اخت دارند، اهای پردسیستم جامعی را ارائه کنیم که اکثر نیازها را جوابگو باشد. ما تمام خدماتی را که شرکت

هایی همواره وجود داشته و در کنیم. عالوه بر این در جهت اعتمادسازی کاربران برای خرید و فروش دغدغهمی

از دیگر خدماتمان است که از بروز  "سیستم حل اختالف مشتری"چنین را ایجاد کردیم. هم "چکای"این راستا 

، در این کنندکند؛ مثال شکایاتی که مشتریان از کاربران ما میمشکل هم برای ما و هم برای مشتری جلوگیری می

 .شودسرویس رسیدگی می

را  ولها پهایی است که کاربران با آن مشکل داشتند؛ چون خیلی از درگاهسرویس دیگر مربوط به تسویه حساب

روش  سالم اتفاق بیفتد، به داشتند؛ ولی ما تالش کردیم اگر قرار باشد پولی را نگه داریم و یک تراکنشنگه می

گر تر اتفاق بیفتد که این مزیت را دیهایی را به کار بردیم تا تسویه حساب سریعدیگری این کار را بکنیم و روش

د رسای جذاب به نظر میهای پرداختی برای عدهکه چون بحث فین تک و درگاهها ندارند. و نکته دیگر ایندرگاه

را اضافه کردیم تا این افراد به جای رفتن به دنبال  "همکاری در فروش"وارد شوند،  و برخی عالقه دارند به آن

 .شان و هزینه کردن و وقت بیهوده گذاشتن در این سیستم، هم در ایده و هم در سود ما شریک شوندایده

ت کاربر را ت که هویشوند در این اسشوند، تفاوتی که قائل میهای بانکی بین مشتریان تفاوتی قائل نمیدر درگاه

 بود نای دادیم انجام ما که کاری "مشتریان باشگاه"دهند؛ ولی در شناسایی کنند و در عوض چیزی به کاربر نمی

 هر .ودش ترکم دهد،می ما به مشتری که کارمزدی طرف آن از و باشد داشته کاربر برای تربیش سود ما شراکت که



 

 

هر  شود و به ازایید، به شکل اتوماتیک عضو باشگاه مشتریان نیز میآدرمی استار پی عضویت به که کاربری

این  کند کهامتیازاتی دریافت می کند، توسط پی استاردهد و یا هر دوستی که دعوت میتراکنشی که انجام می

شخص م گیرد راهایی که میها، تخفیف و پورسانتکند و این رتبهامتیازها سطح کابری را توسط ستاره مشخص می

 .از ما پورسانت بگیرد %93تواند شود و میی پی استار، نصف میکند، مثال کارمزدهای کابر سه ستارهمی

است. ما در پی استار فقط  P2P ها روی آن کار نکرده اند، استفاده از سرویسبحث دیگری که خیلی از درگاه

 .ی ما استفاده کنددی قادر است از سامانهعام هم داریم و هر فر ها نبودیم و حتی مخاطبدنبال فروشگاه

 تواند در عرضاست که از طریق آن، هرکسی می "فروشگاه ساز شارژ"دهد سرویس دیگری که پی استار ارائه می

های خانوادگی شارژ بفروشد و سود آن برگردد به خودش و چند ثانیه فروشگاه خود را داشته باشد و در گروه

 .شخصی هم به شکلی است که کاربر بتواند از طریق آن سود کندی پرداخت چنین صفحههم

 پی استار چه سهمی از بازار هدفش را محقق کرده است؟

داشتن سهم از بازار به مسائل مختلفی بستگی دارد؛ زیرا همه چیز تحت کنترل ما نیست؛ خیلی مسائل از جمله 

 مه کسی و کنند سود و ببرند را استفاده نهایت  ود قانونتوانند از عدم وجکند. افرادی میقانون، ما را محدود می

 درآمدهایی به قانون در خال خاطر به اند، نداده انجام هم غیرقانونی کار چون کردی؛ خالف گویدنمی هاآن به

بت حص وارد توانیممی و کنیم عملی را هایمانایده از خیلی توانیممی ما شود، حل اگر قانون یمسئله اند؛ رسیده

توانیم خدمات جدیدی ارائه کنیم و ها شویم و اگر این شرایط برای ما اتفاق بیفتد، میPSP ها ومستقیم با بانک

توانیم آن را رفع کنیم، پوشش یابد که در آن شود خیلی از نیازهایی که االن وجود دارد و ما نمیهمین باعث می

گذار در ابتدا سعی کردیم با اعتمادسازی از طریق نهادهای قانونشود؛ ولی ما تر از این میشرایط بازار خیلی بزرگ

توانند متولی باشند، ارتباطات خود را تقویت کنیم تا بهتر شناخته شویم. برای گسترده کردن سهم و کسانی که می

 مستقیما و کارهاهای بازاریابی وارد شدیم تا با کسب ها و هم ساخت تیمبازار هم از طریق شرکت در نمایشگاه

 .وارد صحبت شویم

  ؟گذار را نداریدبرای سرعت دادن به رشد کارتان، قصد رفتن به سمت سرمایه

ها، با تعدادی از PSP ها است؛ به غیر ازاتفاقا چالشی که جدیدا به کار ما اضافه شده، کار کردن و شراکت با بانک

هایی در این مسیر و، خود را اثبات کنیم، اتفاقهایی کردیم و در صورتی که در مدت زمان پیش رها صحبتبانک

 .ها شراکت خواهیم داشتخواهد افتاد و با بانک



 

 

 ...سخن پایانی

های مختلف ی محصول فقط به این خدمات ختم نخواهد شد و ممکن است در بخشپی استار در بحث توسعه

انکی ب یا مدیریت ثروت هم ورود کنیم که البته بستگی به شتاب دهنده Wealth Management فین تک مثل

کنیم. در گام ذارد چطور استفاده میگای که در اختیار ما می API که با آن قرارداد ببندیم، دارد و باید ببینیم از

اندازی اپلیکیشن موبایل را در دستور کار خود بعدی هم با توجه به بازخوردی که از مخاطبان خود گرفتیم، راه

شوند داریم که احتماال تا اواسط پاییز به سرانجام برسد و درنهایت امیدوارم کسانی که با ایده وارد کسب و کار می

انتظار به سر نبرند چون تاخیر باعث کهنه شدن ایده ، اتالف وقت و هزینه و جاماندن از رقبا  مثل ما خیلی در

 .شود و امید دارم که راه برایشان هموارتر شودمی

  

 


