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هقذهِ

ِ ّةی بخیش جة تَجِ جِ تحَالت هختلف بقتصةدی، بجتوةعی ٍ فٌةٍسبًِ هةًٌذ بفضبیؾ ؿْشًـیٌی، تغییش دس بلگَی هصشف ٍ هیضبى هصشف گ• ـ دس دّ ی شبی

ُ گیشی بص فٌةٍسی ّةی ًَیي، صًذگی جـش جة چةلؾ ّة ٍ هؼةئل جذیذی دس ػحک صًذگی ٍ هحـی  صیؼـت هَبجـِ ؿـذُ بػـت      . ٍ بفضبیؾ ًفَر ٍ جْش

ُ ّةیی هةًٌذ چةقی ٍ پیشی جةهعِ، کوحَد هٌةجع آجی پةیذبس، تغییشبت آت ٍ َّبیی، آلَدگی َّب، بیوٌی ٍ بهٌیت غزبیی ٍ پؼوةًذ دس د ِ پذیذ ّـةی بخیـش   ّ

ُ بًذ کِ آیٌذُ ٍ جقةی هة سب تحت تأثیش خَد قشبس هی دٌّذ جة بیي ٍجَد بیي چـةلؾ ّـة دس ًـَو خـَد پـةسبدبین      . جِ هؼةئلی کلیذی جشبی جـش تحذیل ؿذ

.جذیذی بص صًذگی سب سقن صدُ بػت کِ هولَ بص فشصت ّة ٍ بلگَّةی ًَیي کؼث ٍکةس هی جةؿذ

ُ ّـةیی کـِ جةصگــت ػـشیع        ( بػتةست آخ ّة)جة گؼتشؽ ؿشکت ّةی ًَپة • ٍ بکَػیؼتن ّةی بػتةست آپی دس ػةل ّةی بخیش، عالٍُ جش تَجـِ جـِ حـَص

ُ ٍسی جةالتش ٍ جة قیوت پـةییي تـش جـِ ه    ِ بًذ خذهةت ٍ بسصؽ ّةی جذیذی سب جة جْش ِ بًذ ٍ جة هذل ّةی کؼث ٍکةس جذیذ تَبًؼت یةى ــتش بقتصةدی دبؿت

      ِ ِ سؿذی بص بػتةست آخ ّةیی دیذُ هی ؿَد کِ جة توشکض جش حل هؼةئل ٍ چةلؾ ّةی کلیـذی صًـذگی بهـشٍصی، عـالٍُ جـش بسبئـ  عشضِ کٌٌذ، سًٍذ سٍج

ُ بًذ ُ حل ّةی خالقةًِ هحتٌی جش هذل ّةی کؼث ٍکةس جذیذ، جِ حل بیي هؼةئل ٍ چةلؾ ّة کوک ّةی جضسگی کشد .سب
کِ دس ػةل ّةی بخیش یکی بص هةهَسیت ّة ٍ جْت گیشی ّةی بصلی هعةًٍـت علوـی ٍ فٌـةٍسی سیةػـت جوْـَسی کوـک جـِ تَػـعِ         جة تَجِ جِ بیي•

صیؼت جَم ؿشکت ّةی ًَپة ٍ ؿشکت ّةی دبًؾ جٌیةى جَدُ بػت، ؿٌةػةیی جْت گیشی ّةی هَجَد بیي ؿشکت ّة بص یک ػَ ٍ ؿٌةخت هَضـَعةت ٍ  
جٌـةجشبیي،  . گًَِ ؿشکت ّة کوـک کٌـذ  چةلؾ ّةی سبّحشدی کـَس بص ػَی دیگش هی تَبًذ جِ سبٌّوةیی هؼیشّةی جذیذ جشبی ؿکل گیشی ٍ سؿذ بیي

ٍ  یکی بص سػةلت ّةی هعةًٍت علوی ّذبیت ٍ جةصگـةیی هؼیشّةیی جذیذ جشبی بکَػیؼتن ؿشکت ّةی ًَپة ٍ دبًؾ جٌیةى جَدُ تة ّن بثشبت بقتصةدی

. ّن بثشبت بجتوةعی آًْة سب جِ حذبکثش جشػةًذ

ُ ًگةسی هلی کِ دجیشخةًِ آى دس هعةًٍت علوی ٍ فٌةٍسی هؼتقش بػـت، تـالؽ دبؿـتِ بػـت ضـوي جشسػـی بلگَّـةی ًـَیي         • بص بیي سٍ، طشح آیٌذ

ُ ّةی ًَیٌی هتوشکض ؿَد کـِ هـی تَبًٌـذ جیــتشی     ي کؼث ٍکةسّةی ًَپة دس ػطح جْةًی ٍ هقةیؼِ آى جة سفتةسّةی ؿشکت ّةی ًَپةی بیشبًی، جش حَص

ُ گیشی بص سٍیکشد تشبصیةجی ٍ ؿٌةخت هْن تشیي سًٍذّةی حةکن جـش  . تةثیشبت بجتوةعی سب عالٍُ جش دػتةٍسد بقتصةدی دبؿتِ جةؿٌذ دس بیي طشح، جة جْش

.  تحَالت بکَػیؼتن ّةی بػتةست آپی ػعی ؿذُ بػت کِ هؼیشّةی جذیذی جشبی ؿشکت ّةی ًَپة ٍ دبًؾ جٌیةى بیشبًی ؿٌةػةیی ٍ هعشفی ؿًَذ
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ظَْس  جِ دس ػةل ّةی بخیش جة تَػعِ بکَػیؼتن کةسآفشیٌی ؿشکت ّةی ًَپة دس بیشبى ٍ بفضبیؾ تعذبد ؿشکت ّةی ًَپة دس کـَس، صهیٌِ بیجةد بؿتغةل ٍ•

ُ ّةی ًَآٍسبًِ جَبًةى ٍ فةسغ بلتحصیالى دبًـگةّی فشبّن گشدیذُ بػت ّن بکٌَى کِ بیي پةسبدبین جذیذ خلق ثشٍت دس حةل سؿذ هی جةؿذ . سػیذى بیذ

ُ ّةی جذیذ هی جةؿذ .  ٍ بص ًَپةیی خةسج ؿذُ بػت ًیةصهٌذ هتٌَو ػةصی ٍ توشکض جیـتش جش حَص

ُ بًذ ٍ • ِ صَست آًالیي هتوشکض ؿذ ُ ّة ٍ فعةلیت ّةی بکَػیؼتن هَجَد جش سٍی فعةلیت ّةی خذهةتی هةًٌذ فشٍؽ، حول ًٍقل ٍ غزب ج تَجِ جِ جة بغلث بیذ

ُ ّة توةیل دبسًذ ُ ّة، بغلث بفشبد جذیذی کِ هی خَبٌّذ جِ بکَػیؼتن ٍبسد ؿًَذ جِ ّویي حَص بیـي هَضـَو هطواٌـة     . هَفقیت چٌذ ؿشکت دس بیي حَص

ُ ّة جةال جشدُ ٍ بص ػَی دیگش هی تَبًذ هٌجش جِ ػشخَسدگی کةسآفشیٌةى بص یک ػَ ٍ ّوچٌـیي کـةّؾ بثـشبت بقتصـةدی      ٍ ًشخ ؿکؼت سب دس بیي حَص

. بیجةد بؿتغةل دس بکَػیؼتن ؿَد

•   ٍ ُ ّةی کوتش هَسد تَجِ ٍ جـة پتةًؼـیل جـةال  ِ گزبسبى جذیذی کِ جِ بکَػیؼتن ٍبسد هی ؿًَذ جِ ػوت حَص ِ ٍیظُ ػشهةی ـ  ّذبیت کةسآفشیٌةى ٍ ج شبت بث

جة تَجِ جِ چةلؾ ّةی . بجتوةعی ٍ بقتصةدی ٍ هلی جةال دس ؿشبی  کًٌَی ّن جِ جقةی بکَػیؼتن کوک خَبّذ کشد ٍ ّن بثشبت آى سب بفضبیؾ خَبّذ دبد

ِ ّةیی هةًٌذ کـةٍسصی، ػحک صًذگی ؿْشًـیٌی، هؼةئل بجتوةعی، هحی  صیؼت، آلَدگی ٍ بًشطی ٍ هَبسدی بص بیـي دػـت،    سٍصبفضٍى کـَس دس عشص

ُ ّة بحتوةال  جِ علت ًحَد سقیث ّةی ػٌتی هی تَبًذ بثشبت جیـتشی جـش بقتصـةد ٍ بؿـت    دبؿـتِ   غةلٍسٍد کةسآفشیٌةى ٍ بکَػیؼتن بػتةست آپی جِ بیي حَص

. جةؿٌذ ٍ عالٍُ جش بیي جِ حل هؼةئل ٍ هـکالت بجتوةعی ٍ هلی ًیض کوک ًوةیٌذ

هعةًٍت ػیةػتگزبسی ٍ تَػعِ

هعةًٍت علوی ٍ فٌةٍسی سیةػت جوَْسی

هقذهِ
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ُ ًگاری ٍ ارتباط آى با اکَسیستن استارت آپی هعرفی برًاهِ هلی آیٌذ

ًگةسی علن ٍ فٌةٍسی تَػ  هعةًٍت علوی ٍ فٌةٍسی سیةػت پغ بص بًجةم هطةلعةت هقذهةتی ٍ هشٍس تجشجیةت ػةیش کـَسّة، بًجةم جشًةهِ هلی آیٌذُ•

ِ  ؿـوةسُ        ّــ هـَسخ   51377ت/154202جوَْسی پیـٌْةد ٍ جة پیگیشی بیي طشح دس ؿَسبی عةلی علـَم، تحقیقـةت ٍ فٌـةٍسی، جشبػـةع هصـَج

.ّیةت ٍصیشبى، بجشبی بیي جشًةهِ جش عْذُ هعةًٍت علوی ٍ فٌةٍسی سیةػت جوَْسی جِ عٌَبى دجیشخةًِ بیي جشًةهِ قشبس گشفتِ بػت 1393/12/17

ًگةسی دس سبػتةی ّذف بصلی خَد دس بسبئِ تصَیشی ؿفةف بص آیٌذُ جِ ریٌفعـةى ػـطَح هختلـف ٍ تَػـعِ تفکـش حـةهی       دجیشخةًِ جشًةهِ هلی آیٌذُ•

.آپی ًوَدُ بػتػةصی پیشبهَى تَػعِ بکَػیؼتن بػتةستهختلفی بقذبم جِ گفتوةى ّةیآپی، جة بجضبسبکَػیؼتن بػتةست

کةسکشدّةی هَسد بًتظةس جشًةهِ هلی آیٌذُ ًگةسی علن ٍ فٌةٍسی

اجماع ي ایجاد مذل رَىی  
مطترک در خصًظ اتخار  

َا در سطح   راَبردَا ي سياست
ملی

ایجاد مکاويسم َطذاردَی 
وسبت بٍ تغييرات آیىذٌ

ایجاد درک عيىی در 
ارتباط با آیىذٌ ي تغييرات 

آن

مطارکت خصًصی ـ ديلتی در  
َا ي   حل طراحی راٌ

َاي ملی ايلًیت

وقعان در  ارتقاء داوص ري
راستاي خلق جامعٍ داوطی

تشیي بّذبف هذًظش دس جشًةهِ هلی آیٌذُ ًگةسی علن ٍ هْن
فٌةٍسی دس جْت تَػعِ بکَػیؼتن بػتةست آپی
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هعرفی طرح بررسی تجربیات جْاًی ضرکت ّای استارت آپ

  .2 دریایی زمیىٍ در سًخت وقل ي حمل بازار .1 :از ػبارتىذ کٍ اوذ گرفتٍ قرار مطالؼٍ مًرد محًر مسالٍ آپی استارت َایحًزٌ حاضر طرح از ايل فاز در
  .8 بىادر مذیریت.7 کاالَا تامیه زوجیرٌ سازیبُیىٍ.6 کطتی خذمٍ مذیریت.5 کطتی مسیریابی.4 کطتی وگُذاری ي ػملیات .3 دریایی وقل ي حمل بازار

.ضًوذ می ارائٍ ي تًلیذ مجسا َایگسارش قالب در کٍ بیمٍ، مالی َایضبکٍ خذمات  .10 محصًل وًآيری تکىًلًشی .9 فىايری کاربردی امکاوات

  با حًزٌ َر راَبردی مًضًػات ي چالص َا میان پیًوذ با ي ضذٌ ضريع مًضًع َر کالن تحلیل َای از کٍ است مختلفی بخص َای برگیروذٌ در گسارش َر
ٍ ای وُایت در ي می کىذ پیذا ادامٍ مُم استارت آپ َای مؼرفی ي جُاوی وًپای ضرکت َای کسب يکار الگًَای  ضىاخت بر مبتىی تحلیل َای از مجمًػ

  :است اصلی بخص سٍ دربرگیروذٌ گسارش َر بىابرایه .می یابذ خاتمٍ َاآن  ضذن بسرگ وحًٌ ي مالی تأمیه الگًَای ي کسب يکار مذل َای فىايری َا،

مرتبط کلیذی چالص َای ي راَبردی مًضًػات ضىاسایی ي حًزٌ آن کالن يضؼیت بر تحلیلی•

  راَبردی مًضًع َر در کلیذی استارت آپ َای مؼرفی ي ضىاسایی•

حًزٌ آن کلیذی چالص َای بٍ پاسخگًیی وحًٌ ي کسب يکار مذل فؼالیت، حًزٌ فىايری َا، مىظر از تحلیل ي جمغ بىذی•
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ُ ی صٌایع دریایی. 31 استارت آپ ّای حَز

بررسی ٍضعیت کالى حَزُ. 1ـ31





 ثب ٔؿشمیٓ اضسجبعی زضیب نبحت وكٛضٞبی ٔٙبفغ .اؾز ضطٚضی آٖ ثٝ سٛخٝ ٚ ا٘ىبض غیطلبثُ ز٘یب ٔطزْ أطٚظ ظ٘سٌی ٚ الشهبز زض آٖ ٘مف ٚ زضیب إٞیز
 زضیبیی ضاٞجطز لبِت زض ٞب ؾیبؾز ایٗ .ٌطزز ٔی سسٚیٗ ٔكرهبر ایٗ ثطاؾبؼ وكٛضٞب آٖ زضیبیی ؾیبؾز زضٚالغ ٚ زاضز ٞب آٖ فطًٞٙ ٚ ٞب سٛا٘بیی ٞب، ی ٘یبظٔٙس

 ٘یطٚی ٔٛثط ٚ نحیح ثىبضٌیطی ٔیعاٖ ثٝ ثؿشٍی ٘بٔجطزٜ اٞساف اظ یه ٞط ثٝ زؾشیبثی .زاضز ز٘جبَ ثٝ ضا ٘ظبٔی ٚ ؾیبؾی الشهبزی، اٞساف ٚ قٛز ٔی سجییٗ وكٛضٞب
 وكٛض، لسضر دیكطاٖ انّی ضوٗ ؾٝ اظ یىی ػٙٛاٖ ثٝ ایطاٖ اؾالٔی خٕٟٛضی الشهبز قىٛفبیی ثطای زضیب حٛظٜ .زاضز ٔمطضار ٚ لٛا٘یٗ ٚ سدٟیعار ٚ اثعاض ا٘ؿب٘ی،

 زضیبیی ٞبی لسضر اظ یىی ثٝ سجسیُ ضا وكٛض آٖ وكٛضی، ٞط زض ٔٙبثغ ٔٛثط ٚ وبضا ٔسیطیز ٔؿّٕب .اؾز ضٚثطٚ ٔشؼسزی ٔؿبئُ ثب ٚ ٘جٛزٜ ثطذٛضزاض وبفی سٛخٝ اظ
 لجّی، ٞبی ٌصاضی ؾطٔبیٝ ٚاثؿشٝ، خب٘جی نٙبیغ زض ٔٛفك سدطثیبر ثطذی .زاضز وكٛض زض عٛال٘ی ٘ؿجشب ؾبثمٝ ٔرشّف ٞبی حٛظٜ زض نٙؼز ایٗ.ٕ٘بیس ٔی

 وٕشط ٚ ؾبحّی ٘ٛاحی زض ظایی اقشغبَ ظطفیز ٔٛفك، سدبضة ثط ػالٜٚ .زاضز ٚخٛز وكٛض زض قٙبٚضٞب ٚ ٌبظ ٚ ٘فز ؾىٛٞبی ؾبذز خّٕٝ اظ ٔٛخٛز ٞبی سٛإ٘ٙسی
 ثط زضیبیی نٙؼز ٔٙبؾت زٞی خٟز ثب سٛاٖ ٔی ضا وكٛض زض اضظاٖ ٘ؿجشب وبض ٘یطٚی ٚخٛز ٚ فٙبٚضی ٔرشّف ؾغٛح ٔجٙبی ثط نٙؼز ضیعی ثط٘بٔٝ أىبٖ یبفشٝ، سٛؾؼٝ
.وطز لّٕساز وكٛض دیكطفز خٟز ٔٙبؾت فطنز یه ػٙٛاٖ ثٝ ضا ثبظاض اِعأبر ٚ ؾطظٔیٙی سٛؾؼٝ اٍِٛی ٔجٙبی

 اضسمبء خٟز زض حٛظٜ ایٗ زض سب ٞؿشٙس لبزض ٞب آح اؾشبضر ضاؾشب ایٗ زض .زاز دٛقف ضا ٔؿبئُ ایٗ سٛاٖ ٔی ضاٞىبض، اضائٝ ٚ زضیب حٛظٜ انّی ٔؿبئُ قٙبؾبیی ثب
 ، ذسٔز یب ٔحهَٛ یه ثٝ ثركی اػشجبض ٚ سٛؾؼٝ ، ٘ٛآٚضی ثب ضا فىط یب ایسٜ آح، اؾشبضر زضٚالغ .ثبقٙس ٔؿبئُ ٌٛ٘ٝ ایٗ ضفغ ثبػث ٚ زاقشٝ فؼبِیز وٙٛ٘ی ٚضؼیز

 ثٝ دبؾرٍٛیی ثطای خسیس وبض ٚ وؿت ٔسَ یه ایٗ .ثبقس اقشغبَ ایدبز ثطای ثبال دشب٘ؿیُ ثب دصیط ٔمیبؼ سدبضی ٔسَ یه سٛا٘س ٔی ٚ وٙس ٔی سجسیُ ٚالؼیز ثٝ
 فؼبالٖ ثطای ذٛثی فطنز آح اؾشبضر زضٚالغ .وٙس ٔی ایدبز سدبضر ؾبثمٝ ثسٖٚ حشی ٖوبضآفطیٙب ثطای فطنشی ٚ اؾز ٌصاضی ؾطٔبیٝ حسالُ ثب ثبظاض ٘یبظٞبی

 سٛا٘س ٔی زضیبیی نٙؼز زض ٘ٛدب ٞبی قطوز اظ ثؿیبضی سكٛیك ِصا .ثیبٚضز اضٔغبٖ ثٝ نٙؼز ایٗ ثطای ضا ٘ٛآٚضی ذاللب٘ٝ، ایسٜ یه ثب سب اؾز زضیبیی نٙؼز حٛظٜ
.ثركس ثٟجٛز ٕٞعٔبٖ ضا ٔٛخٛز ضٚ٘س

 یه ٔؿیط زض ٔٙبؾت السأبر اظ یىی.ٌیطز ٔی نٛضر ثبظاض زض ٔٛفمیز قب٘ؽ افعایف ٚ آدی اؾشبضر ثْٛ ظیؿز اظ دكشیجب٘ی ٞسف ثب ٞب آح اؾشبضر اظ حٕبیز
 سدطثیبر اظ ٔكبثٝ، ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ؾبظی ثٛٔی ٚ ٔٙبؾت اٍِٛثطزاضی ثطضؾی، ثب سٛاٖ ٔی وٝ اؾز ٔطثٛعٝ وبض ٚ وؿت ٔكبثٝ خٟب٘ی ٔٛفك ٞبی ٕ٘ٛ٘ٝ ثطضؾی آح، اؾشبضر

 ٔؼبٚ٘ز انّی ٞبی ٔبٔٛضیز اظ یىی آدی اؾشبضر ٚ ثٙیبٖ زا٘ف ٚ ٘ٛدب ٞبی قطوز ثْٛ ظیؿز سٛؾؼٝ اذیط ٞبی ؾبَ زض ایٙىٝ ثٝ ٘ظط .قس ٔٙس ثٟطٜ ٘حٛ ثٟشطیٗ ثٝ ٞب آٖ
 سٛا٘س  ٔی خٟبٖ زض حٛظٜ ایٗ فؼبالٖ ضٚی دیف ٞبی چبِف قٙبذز ثٙبثطایٗ اؾز؛ ثٛزٜ ٞب فٙبٚضی ؾبظی سدبضی ٚ سحمیمبر اظ حٕبیز وٙبض زض فٙبٚضی ٚ ػّٕی

 حٛظٜ ایٗ ٔرشّف ٔٛضٛػبر ثطای حُ ضاٜ اضائٝ ثٝ ٔٙدط سٛا٘س ٔی زضیبیی حٛظٜ ثٝ وبضآفطیٙبٖ ٚضٚز ِصا .ثبقس وكٛض زض ٞب آٖ دٛیبسط ضقس ٚ ٌیطی قىُ ثٝ وٕىی
 .ثبقس

 ٚ وؿت ٞبی ٔسَ ٚ آدی اؾشبضر ضاٞىبضٞبی ثٝ ؾذؽ ٚ ٔغطح ٞب آح اؾشبضر سٛؾؼٝ ضاٞىبضٞبی ٚ ٞب چبِف اثشسا ٞب، آح اؾشبضر ثٝ وٕه خٟز زض ٌعاضـ ایٗ زض
.ثطزاض٘س ٌبْ زضیبیی نٙبیغ حٛظٜ زض سط ٞٛقٕٙسا٘ٝ ضیعی ثط٘بٔٝ ثب ثشٛا٘ٙس ٞب آح اؾشبضر سب قسٜ، دطزاذز ٞب آٖ وبض

11

هقذهِ
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ّای دریایی در زیست بَم فٌاٍری صٌایع ٍ فٌاٍری

 سدبضر، ٔٙبؾت ٔؿیط زضیب .اؾز ثكط ٔٛضزسٛخٝ ثكطی ٞبی سٕسٖ اِٚیٗ دیسایف ظٔبٖ اظ زضیبٞب غصایی ٔٙبثغ اظ اؾشفبزٜ ٚ زضیب زض اوشكبف زضیب٘ٛضزی،
 ٚ ٟٔٓ ٘مف زضیبٞب ٘یع وكٛض یه أٙیز حفظ ٚ ٞب خًٙ زض حشی .قٛز ٔی ٔحؿٛة ا٘ؿبٖ ثطای غصا سبٔیٗ ٚ ا٘طغی سِٛیس ٔؼس٘ی، ٔٛاز اؾشرطاج ٔؿبفطر،

.وٙٙس ٔی ایفب ضا اؾبؾی

 ٚ زضیب٘ٛضزی ؾبظی، وكشی زا٘ف دیكطفز ٚ سٛؾؼٝ ؾجت زضیب، زض ٌبظ ٚ ٘فز ٔٙبثغ ٚخٛز ثٛزٜ، زضیب ضاٜ اظ خٟب٘ی سدبضر حدٓ ثیكشطیٗ اذیط ٞبی لطٖ عی
 ٔرشّف ٞبی ضقشٝ ػٙٛاٖ سحز ٞب زا٘كٍبٜ زض ٚ قٛ٘س ٔی قٙبذشٝ دیكطفشٝ ٚ ثعضي نٙؼشی ػٙٛاٖ ثٝ ٞب حٛظٜ ایٗ اظ وساْ ٞط أطٚظٜ .اؾز قسٜ زضیبیی ٞبی ؾبظٜ

 قٙبؾی الیب٘ٛؼ ػّْٛ زض ٔٛضٛػبر ایٗ وٝ اؾز آٖ أٛاج ٚ زضیبٞب زلیك قطایظ ٚ خٛ اظ زلیك قٙبذز ٘یبظٔٙس نٙبیغ ایٗ دیكطفز ٚ سٛؾؼٝ .قٛ٘س ٔی سسضیؽ
.ٌیط٘س ٔی لطاض ثطضؾی ٔٛضز زضیب فیعیه ٚ

 .اؾز قیالر زا٘ف ٚ نیبزی نٙؼز إٞیز زٞٙسٜ ٘كبٖ زضیبیی ٔحهٛالر ثبالی غصایی اضظـ ٚ ؾالٔز ٕٞچٙیٗ ٚ ثیكشط غصای سبٔیٗ ثٝ ٘یبظ خٕؼیز ضقس
 زضیب أٛاج اظ ثطق سِٛیس ٔثُ ضٚظ ٞبی سىِٙٛٛغی ٔٛاضز ایٗ سٕبٔی وٙبض زض .٘یؿز دٛقیسٜ وؿی ثط ٘یع غٛانی ٚ زضیبیی سفطیحبر ٚ ٞب ٚضظـ خصاثیز
 نٙؼز ثب ٔطسجظ ٞبی فؼبِیز ازأٝ زض .قٛ٘س ٔی ٔحؿٛة ضٚظ زا٘ف ٚ ػّْٛ خسیس ٞبی حٛظٜ خعء ٘یع ٞب الیب٘ٛؼ ٔٛضز زض سحمیك ٚ قٙبٚض قٟطٞبی ؾبذز
.اؾز قسٜ زازٜ سٛضیح زضیبیی
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صٌایع فراساحل: ّای دریایی در زیست بَم فٌاٍری صٌایع ٍ فٌاٍری

 ٔیسا٘ی، ٞبی ثطزاقز سحمیمبر، زضیب، ٔٙبثغ اظ اؾشفبزٜ خٟز ؾبحُ، اظ زٚض ٚ زضیب زض وٝ قٛز ٔی اعالق سبؾیؿبسی ٚ سدٟیعار ثٝ فطاؾبحُ نٙبیغ وّی عٛض ثٝ
 شذبیط ٚخٛز زِیُ  ثٝ .ٌیط٘س ٔی لطاض ثطزاضی ثٟطٜ ٔٛضز ٚ ایدبز ٔحیغی ظیؿز ٔؿبئُ ٕٞچٙیٗ ٚ أٙیشی ٚ زفبػی ٔؿبئُ ٌطزقٍطی، ا٘طغی، ٚ ٔٛاز ا٘شمبَ

 نٙبیغ سٛؾؼٝ ٞیسضٚوطثٛضی، ٔكشطن ٔیبزیٗ ٚخٛز ٚ ػٕیك ٞبی آة اظ ٘فز اؾشرطاج ٚ اوشكبف فٙبٚضی دیكطفز زضیبٞب، ثؿشط زض ٞیسضٚوطثٛضی ٌؿشطزٜ
 .اؾز ثٛزٜ ضقس ثٝ ضٚ زضیبیی ٘فز ٔیبزیٗ ٚ ذكىی اظ ز٘یب ٘فز سِٛیس ٔیعاٖ ٔمبیؿٝ .اؾز ٌطفشٝ لطاض دیكطفشٝ وكٛضٞبی اظ ثؿیبضی وبض زؾشٛض زض فطاؾبحُ

 ٔب٘سٜ ثبثز ٘ؿجشب خٟبٖ زض اذیط زٞٝ چٙس عی ذكىی ٔیبزیٗ اظ ٘فز سِٛیس ٚ ثٛزٜ افعایف حبَ زض ػٕیك زضیبیی ٔیبزیٗ اظ ٌبظ ٚ ٘فز سِٛیس اؾبؼ ایٗ ثط
  .اؾز

 ٚ نٙبیغ ٘یبظٔٙس آٖ ا٘شمبَ ٚ ثطزاضیٜ ثٟط اوشكبف، وٝ اؾز ٌطفشٝ لطاض ؾٛاحُ یب زضیبٞب زض ایطاٖ اؾالٔی خٕٟٛضی ٌبظ ٚ ٘فز شذبیط اظ سٛخٟی لبثُ ثرف
 ٌصاضی ِِٛٝ ؾىٛٞب، ؾبذز سىِٙٛٛغی آٚضزٖ ثسؾز ثب وكٛض سٛا٘بیی خٙٛثی، دبضؼ فبظٞبی سٛؾؼٝ ثب اذیط ٞبی ؾبَ زض .ثٛز ذٛاٞس ٌؿشطزٜ زضیبیی ذسٔبر

 ػٕیك ٞبی آة حٛظٜ اِجشٝ .اؾز ضؾیسٜ ذٛزوفبیی ثٝ وكٛض حٛظٜ ایٗ زض ٘ؿجشب ٚ یبفشٝ ٌؿشطـ ذٛثی ثٝ فطاؾبحُ حٛظٜ ٞبی ظطفیز ؾىٛٞب، دكشیجب٘ی ٚ
.ٕ٘ٛز ذٛاٞس عّت آیٙسٜ زض ضا فٙبٚضا٘ٝ ٚ ػّٕی ٟٔٓ ٔجبحث ػٕبٖ زضیبی ٚ ٔبظ٘سضاٖ زضیبی
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ّا کطتی تعویر ٍ ساخت :فٌاٍری بَم زیست در دریایی ّای فٌاٍری ٍ صٌایع

 نٙبیغ ضقس ثطای ای ظٔیٙٝ ٚ وكٛض ٞط الشهبزی ٚ نٙؼشی سٛؾؼٝ ػبُٔ سٛا٘س ٔی وٝ آیس ٔی ثكٕبض اؾشطاسػیه نٙبیغ اظ یىی قٙبٚضٞب سؼٕیط ٚ ؾبذز نٙؼز
.ثبقس خب٘جی

 ٞبی ؾبَ زض غادٗ ٚ وطٜ چیٗ، وكٛضٞبی .اؾز زاقشٝ ٚخٛز وكشی سؼٕیط ٚ ؾبذز ثبظاض اظ ثیكشط ؾٟٓ سهبحت ؾط ثط ؾٍٙیٙی ضلبثز اذیط ٞبی ؾبَ عی
 ثط نٙؼز ایٗ سٛخٝ لبثُ ثؿیبض سبثیطار ثٝ سٛخٝ ثب اذیط زٞٝ چٙس عی فٛق وكٛضٞبی .ا٘س زازٜ اذشهبل ذٛز ثٝ ضا وكشی ؾبذز سٙبغ %90 ثٝ ٘عزیه ٌصقشٝ
 ضا فطاٚا٘ی إِّّی ثیٗ ؾفبضقبر اؾز سٛا٘ؿشٝ وٝ ثٛزٜ خصاثی ٚ ٔٙبؾت سؿٟیالر اثعاضٞب ایٗ ای ٌؿشطزٜ ٞبی ثط٘بٔٝ ایدبزقسٜ، اقشغبَ ٕٞچٙیٗ ٚ خب٘جی نٙبیغ

 ٚ ٕ٘ٛزٜ ٔؼغٛف سحمیمبسی ٚ ٘ظبٔی سفطیحی، ٞبی وكشی ا٘ٛاع ؾبذز ثط ضا ذٛز سٛاٖ ٘یع اضٚدبیی وكٛضٞبی زیٍط عطف اظ .آٚضز اضٔغبٖ ثٝ ٞب آٖ ثطای
.ٕ٘بیٙس ٔی وؿت ٔؿیط ایٗ اظ سٛخٟی لبثُ زضآٔسٞبی
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ابستٍِ صٌایع ٍ ضیالت :فٌاٍری بَم زیست در دریایی ّای فٌاٍری ٍ صٌایع

 ٚ ای سغصیٝ ٚ ثٟساقشی ٔؿبئُ اظ آٌبٞی ؾغح ثب ٔؿشمیٓ اضسجبط وكٛضی ٞط ٔهطفی غصای ویفیز ٚ اؾز غصایی ٔٙبثغ سبٔیٗ أطٚظی ٘یبظٞبی ٟٕٔشطیٗ اظ یىی
.زاضز وكٛض آٖ ٔطزْ الشهبزی سٛاٖ ٕٞچٙیٗ

 وٙس ٔی ایفب اوٛؾیؿشٓ دبیساضی زض وٝ ٟٕٔی ٘مف ذبعط ثٝ ثّىٝ زاض٘س، خبٔؼٝ ٔهطفی غصای سبٔیٗ زض آثعیبٖ وٝ ٟٕٔی ؾٟٓ زِیُ ثٝ سٟٙب ٘ٝ قیالر إٞیز
 دطٚضی آثعی ثطای ضٚؾشبیی سٛؾؼٝ ٚ اضظآٚضی اقشغبَ، غصا، سبٔیٗ زض ضا ٟٕٔی ٘مف آیٙسٜ زض (فبئٛ) خٟب٘ی ؾبظٔبٖ .اؾز ٌؿشطـ حبَ زض ضٚظ ثٝ ضٚظ

.ٕ٘بیس ٔی ثیٙی دیف

 1950 ٞبی ؾبَ عی آثعیبٖ سِٛیس ٔیعاٖ .اؾز قیالر حٛظٜ ضقس ثٝ ضٚ ثبظاض زٞٙسٜ ٘كبٖ 2014 ؾبَ زض سٗ ٔیّیٖٛ 160 ٔطظ اظ ٌصض ٚ ز٘یب زض آثعیبٖ سِٛیس ضقس
.اؾز ٕ٘ٛزٜ وؿت ضا ثیكشطی ؾٟٓ ٔبٞی دطٚضـ سسضیح ثٝ وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ 2014 سب
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حول ٍ ًقل دریایی: ّای دریایی در زیست بَم فٌاٍری صٌایع ٍ فٌاٍری

 ٘مُ ٚ حُٕ قیٜٛ سطیٗ نطفٝ ثب ٚ سطیٗ ایٕٗ ػٙٛاٖ ثٝ ٚ زاضز ٔرشّف ٞبی لبضٜ وكٛضٞبی ثیٗ ذبضخی سدبضر زض خبیٍعیٗ غیطلبثُ ٘مكی زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ
 ٚ حُٕ %90  اظ ثیف حبضط حبَ زض .اؾز ثطذٛضزاض وكٛضٞب الشهبزی سٛؾؼٝ ٚ ضقس زض وّیسی خبیٍبٜ اظ ٘مُ، ٚ حُٕ ٞبی قیٜٛ ؾبیط ثٝ ٘ؿجز وبال ا٘جٜٛ
 ضٚظ ثٝ ضٚظ نٙؼز ایٗ ثٝ سٛخٝ اؾز قسٜ ثبػث زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ خٟب٘ی ضقس ثٝ ضٚ ضٚ٘س .ضؾس ٔی ا٘دبْ ثٝ زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ سٛؾظ وبال إِّّی ثیٗ ٘مُ

.یبثس افعایف
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تاهیي هَاد ٍ تجْیسات: ّای دریایی در زیست بَم فٌاٍری صٌایع ٍ فٌاٍری

 .زٞس ٔی سكىیُ ضا ٞب آٖ اضظـ اظ %60 حسٚز ٔشٛؾظ نٛضر ثٝ وٝ اؾز سدٟیعار ٚ ٔٛاز ذسٔبر، ا٘ٛاع ٘یبظٔٙس ٞب وكشی ٚ زضیبیی ٞبی ؾبظٜ سؼٕیط ٚ ؾبذز
.ٌطزز ٔی وكٛض زضیبیی نٙبیغ ثب ٔطسجظ ٚ ٔرشّف ٞبی ثرف زض افعٚزٜ اضظـ ٚ ظایی اقشغبَ ایدبز ثبػث ػبُٔ ٕٞیٗ

  حسٚز زض ٞب دطٚفیُ ٚ فٛالزی ٚضق ٔثبَ ػٙٛاٖ ثٝ .اؾز سدٟیعار ٚ ٔٛاز ثٝ ٔطثٛط سٛخٟی لبثُ زضنسٞبی وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ قٙبٚض ٔرشّف ٞبی ثرف اضضـ
 ٞبی ثرف ؾبیط ثب نٙؼز ایٗ وٝ زٞس ٔی ٘كبٖ وكشی یه زض ضفشٝ وبض ثٝ ٔٛاز ٚ سدٟیعار سٙٛع .زٞٙس ٔی اذشهبل ذٛز ثٝ ضا قٙبٚض یه اضظـ اظ 10/3%

 ثٟجٛز ٚ اقشغبَ افعایف ؾبظ ظٔیٙٝ سٛا٘س ٔی ٚ آٔسٜ زض حطوز ثٝ ٘یع زیٍط ٞبی ثرف حطوز چطخ زضیبیی، نٙؼز ضٚ٘ك ثب ٚ زاقشٝ ٘عزیىی اضسجبط نٙؼشی
.ٌطزز وكٛضی ٞط الشهبز ٚضؼیز

 ٘یبظٞب ثٝ سٛخٝ ثب وٝ اؾز سدٟیعار ٚ ٔٛاز اظ %20 حسٚز ثرف ایٗ ؾٟٓ وٝ زاضز ٚخٛز وكٛض زض سدٟیعار ٚ ٔٛاز اوثط ٚ فٛالز سبٔیٗ أىبٖ حبضط حبَ زض
.زاز افعایف ضا دشب٘ؿیُ ایٗ سٛاٖ ٔی أىب٘بر ٚ
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دفاعی اهَر :فٌاٍری بَم زیست در دریایی ّای فٌاٍری ٍ صٌایع

 اظ ٟٔٓ ثركی وكٛض ٞط زضیبیی ٘یطٚی زِیُ ٕٞیٗ ثٝ .اؾز إٞیز حبئع ٚ ٟٔٓ ٔٛضٛػی زضیبیی حٕالر ثطاثط زض زفبع ٚ آثی ٔطظٞبی أٙیز حفظ ٚ نیب٘ز
 ٚ ثٙبزض أٙیز سبٔیٗ زض ٟٕٔی ثؿیبض ٘مف وكٛض زضیبیی ٘یطٚی سٛاٖ ٔمسؼ زفبع ؾبَ ٞكز زض ٘یع ٔب وكٛض زض .زٞس ٔی سكىیُ ضا وكٛض آٖ ٘ظبٔی لسضر

 ثٝ ضا وكٛض آثی ٔطظٞبی ثٝ سدبٚظ اخبظٜ ٚ ٔؿسٚز ضا وكٛض ثٙبزض ٚ زضیبٞب ثٝ زقٕٗ ٘فٛش ٞبی ضاٜ ٔرشّف ٞبی ػّٕیبر ا٘دبْ ٚ زاقشٝ ایطاٖ ٘فشی ؾىٛٞبی
  .اؾز ٘سازٜ ٔشدبٚظاٖ

 خٕٟٛضی ٞبی ٘فشىف ٚ سدبضی ٞبی وكشی أٙیز سبٔیٗ ٚ ٔٛانالسی ذغٛط حفظ ٚ زضیبیی زظزی دسیسٜ ثب ٔمبثّٝ خٟز وكٛض زضیبیی ٘یطٚٞبی ٘یع أطٚظٜ
 وكٛض ٞط ٚ ایطاٖ اؾالٔی خٕٟٛضی قٙبٚضٞبی سٕبْ زضیبیی ٘یطٚی ضظٔی ٞبی ٘بٌٚطٜٚ .ٕ٘بیٙس ٔی اضایٝ ضا ای ٌؿشطزٜ ٞبی حٕبیز ٚ ذسٔبر ایطاٖ اؾالٔی
 وكٛض ثطای خسیسی سٛاٖ وكٛض سٙسضٚ قٙبٚضٞبی ٚ سدٟیعار ٕٞچٙیٗ .ٕ٘بیٙس ٔی ٕٞطاٞی ٔٙغمٝ ایٗ اظ ٌصض ثطای ضا وٙس وٕه سمبضبی ایطاٖ اظ وٝ زیٍطی

.اؾز وطزٜ فطاٞٓ زضیبٞب زض
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گردضگری دریایی: ّای دریایی در زیست بَم فٌاٍری صٌایع ٍ فٌاٍری

 ؾبَ زض ٚ ا٘س زاقشٝ زضیبیی ؾفط خٟبٖ زض ٘فط ٔیّیٖٛ 16 سؼساز 2012 ؾبَ زض اؾز؛ خٟبٖ زض ٌطزقٍطی ٞبی ثرف دطزضآٔسسطیٗ اظ یىی زضیبیی ٌطزقٍطی
 سٛضیؿز ٔیّیٖٛ یه اظ ثیف وكٛض CESD 38 قسٜ ٔٙشكط ٌعاضـ عجك اؾز، قسٜ ثطآٚضز زالض ٔیّیبضز 34 ٔؼبزَ زضآٔسی ثب ٘فط ٔیّیٖٛ 20 ثٝ ضلٓ ایٗ 2013

ٜ ا٘س خصة زضیبیی ٜ ا٘س افعایف ثطاثط زٚ ٌصقشٝ زٞٝ زض ضا ذٛز ٌطزقٍطاٖ خصة سؼساز وكٛض 22 ٚ وطز  اضٚدب زض یٛ٘بٖ ٚ اؾذب٘یب فطا٘ؿٝ، وكٛضٞبی.زاز
ٝ ا٘س ضا زضیبیی ٌطزقٍط خصة ؾٟٓ ثیكشطیٗ  آٔطیىبی وكٛضٞبی ٚ ذٛز ؾٛاحُ زض زضیبیی ظیؿز سٙٛع زاقشٗ زِیُ ثٝ اؾشطاِیب ٘ظیط زیٍطی وكٛضٞبی.زاقش
 .ٔی ثبقٙس ذبضخی سٛضیؿٓ حٛظٜ زض دیكشبظ وكٛضٞبی خعء ٔؿبفطثطی وكشی ٞبی ِٛوؽ سطیٗ اظ اؾشفبزٜ ٔؿبػس ٞٛای ٚ آة زاقشٗ زِیُ ثٝ ٘یع ٔطوعی

َ ٞبی عی زضیبیی ٌطزقٍط  خٙٛة ٚ قٕبِی عٛال٘ی ؾٛاحُ .اؾز ٕ٘ٛزٜ ایدبز ٌصاضی ؾطٔبیٝ ثطای ثبالیی ظطفیز ٚ قسٜ ٚالغ ثیكشط سٛخٝ ٔٛضز اذیط ؾب
 .ٔی افعایس ایطاٖ اؾالٔی خٕٟٛضی زض ٔٛضٛع ایٗ إٞیز ثط ٔشؼسز خعایط ٕٞچٙیٗ ٚ وكٛض

ٜ ثطزاضی قبٞس ٔی سٛاٖ ٘عزیه آیٙسٜ زض ٚ ثٛزٜ ثرف ایٗ ضقس سؿطیغ زض ٔٛثط ػبُٔ سٛا٘سٔی حٛظٜ ایٗ ثب ٔطسجظ لٛا٘یٗ ٔٙبؾت سسٚیٗ ٚ سٙظیٓ  اظ ثٟشط ثٟط
ُ سٛخٟی سٛؾؼٝ ٔؿبفطثطی ٚ سفطیحی قٙبٚضٞبی ا٘ٛاع ٚ اؾىّٝ ؾبذز ٔب٘ٙس ٔطسجظ نٙبیغ اؾز ضطٚضی اؾبؼ ایٗ ثط .ثٛز ثرف ایٗ .یبثٙس لبث
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:دریایی زميىٍ در سًخت وقل ي حمل بازار .1
  زیٍط، ػجبضر ثٝ .ضٚز ٔی ثىبض زضیب زض قٙبٚضٞب ؾبیط ٚ ٞب وكشی ثٝ ضؾب٘ی ؾٛذز ػّٕیبر ثطای وٝ اؾز انغالحی(Bunkering)ثب٘ىطیًٙ
  سبٔیٗ خٟز (ٌبظ ٘فز ٚ وٛضٜ ٘فز خّٕٝ اظ) دبالیكی ؾٍٙیٗ ٞبی فطآٚضزٜ فطٚقی ذطزٜ ثطای زضیبئی ثٙعیٗ دٕخ ٔثبثٝ ثٝ ثب٘ىطیًٙ

  ٚ ا٘شمبَ ٔٛاز، ؾبظی شذیطٜ) ٘فشی اظػّٕیبر ای ٔدٕٛػٝ ظیطا اؾز قسٜ سجسیُ نٙؼز یه ثٝ ثب٘ىطیًٙ فؼبِیز أطٚظٜ .ثبقس ٔی ٞب وكشی ؾٛذز
 ثٝ زیٍطی ٌؿشطزٜ خب٘جی ذسٔبر اضائٝ آٖ وٙبض زض ٚ (ػجٛضی ٞبی وكشی ثٝ سحٛیُ ٘فشی، ٔٛاز حُٕ) زضیبئی ػّٕیبر ٚ (ذكىی زض ثبضٌیطی

.آٚضز ٔی فطاٞٓ ٔرشّف اظخٟبر ضا وكٛض یه ثٙبزض قىٛفبیی ٚ ضٚ٘ك ٔٛخجبر ٞب آٖ خٍّٕی وٝ ٌیطز ٔی ثط زض ضا ٞب وكشی

 

:بازار حمل ي وقل دریایی. 2
 ایٗ ٚ اؾز ثسیٟی أطی زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ ضقس ٚ الشهبزی ضقس سبثیط .قٛز ٔی ٔحؿٛة وكٛض الشهبز ٟٔٓ اخعا اظ یىی زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ حبضط حبَ زض

 ذٛز ثٝ ضا ٞب فؼبِیز اظ ٟٕٔی ثرف زضیبیی، ٘مُ ٚ حُٕ سٛؾؼٝ، ثط٘بٔٝ ٞط زض .ثٛز ٘رٛاٞس دصیط أىبٖ زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ ٕٞبًٞٙ ثط٘بٔٝ ثسٖٚ ضقس
.اؾز ٔكىُ ثؿیبض زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ ثرف اٞساف سحمك ثسٖٚ ثط٘بٔٝ اٞساف ثطذی ثٝ زؾشیبثی ٔؼٕٛال ٚ زازٜ اذشهبل

:کطتی وگُذاري ي عمليات .3
ٝ ای ذبل ٘ظبٔی ٚ الشهبزی اؾشطاسػیىی، إٞیز اظ ایطاٖ وكٛض   ٘بٌٚبٖ ٌؿشطزٜ، آثی ٔطظٞبی زاقشٗ زِیُ ثٝ ٚ ثٛزٜ ثطذٛضزاض خٟب٘ی ٚ ٔٙغم

  اظ فبضؼ ذّیح ٔٙغمٝ زض ؾبَ عی زض ٔرشّف وكشی ٞبی فطاٚاٖ سطزز ٔیعاٖ زِیُ ثٝ ٚ خٟبٖ اضسجبعی قبٞطاٜ زض زاقشٗ لطاض ثعضي، ٘ؿجشب زضیبیی
ٝ ٌصاضی خٟز ضا فطاٚا٘ی ٘ؿجی ٔعیز ٞبی وٝ ٔی ثبقس ثطذٛضزاض ػبِی ٚ ٔٙبؾت اؾشطاسػی یه   فطاٞٓ وكٛض ثطای زضیبیی نٙبیغ ظٔیٙٝ زض ؾطٔبی

  ٚ دطضٚ٘ك نٙؼشی ثٝ ضا وكشی ٍٟ٘ساضی ٚ سؼٕیطار نٙؼز ٔی سٛا٘س وٝ ٔی قٛز ٔحؿٛة وكشی سؼٕیطار خٟز ٔشؼسزی ثؿیبض ثبظاض ٚ آٚضزٜ
 .ٕ٘بیس ٔجسَ وكٛض زض ؾٛزآٚض
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:مسيریابی کطتی. 4
  زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ زض .ٔی ٌطز٘س خبثدب زضیب عطیك اظ ز٘یب زض وبالٞب اغّت .اؾز ٔؿیطیبثی زضیبیی، ٘مُ ٚ حُٕ زض ٟٔٓ ٔٛضٛػبر اظ یىی
ٝ ٞبی ٘ٛؾب٘بر ٕٞچٙیٗ ٚ ثٟیٙٝ ٔؿیط یبفشٗ ٝ ای لبثُ عٛض ثٝ ؾٛذز ٞعیٙ ٝ ؾبظی ثٝ ٘یبظ ٔالحظ ُ ؾبظی ٚ ٔؿیط ثٟیٙ ٝ ٞبی حسال   ضا ػّٕیبسی ٞعیٙ

 ٔحسٚزٜ یه زض ضا ثبض سرّیٝ ٚ ثبضٌیطی ثٙبزض ایٗ زض وكشی یه زاضز ٘ظط زض وٝ اؾز ثٙسضٞبیی سٛاِی ٔؼٙی ثٝ وكشی ٔؿیطیبثی .ٔی وٙس سمٛیز
ٝ ؾبظی .ثبقس زاقشٝ ٔكرم ظٔب٘ی ُ ؾبظی خٟز ثٟشط ٔؿیط ز٘جبَ ثٝ ثٟیٙ ٝ ٞب حسال .اؾز ٞعیٙ

 

:کطتی خذمٍ مذیریت .5
 ٔسیطیز قطوز .ٔی ٌیطز ا٘دبْ حٛظٜ ایٗ ثب ٔطسجظ ذسٔبسی آغا٘ؽ ٞبی ٚ ٞب  قطوز سٛؾظ وٝ اؾز ٔرشّفی فؼبِیز ٞبی قبُٔ وكشی ٞب ثطای ذسٔٝ ٔسیطیز

ٝ ضیعی، اؾشمطاض، اؾشرساْ، ٔٙبثغ، سبٔیٗ قبُٔ ؾٛ یه اظ ٔسیطیز ایٗ ٚ زاقشٝ ػٟسٜ ثط ضا وكشی ٞب ذسٔٝ ٔسیطیز لطاضزاز، عجك ذسٔٝ ٝ ٞبی ثط٘بٔ  آٔٛظـ ثط٘بٔ
ٝ ٞبی قبُٔ زیٍط ؾٛی اظ ٚ  ٚظبیف ٚ قغّی ضإٞٙبیی ٔبِی، ٚ ثب٘ىی ثٟساقشی، ذسٔبر ثٝ وٕه ثیٕٝ، ؾفط، سطسیت زؾشٕعز، ٚ حمٛق ٔب٘ٙس ذسٔٝ ازاضی خٙج

ٝ ٞب ٚ ضؾیسٜ ثیكشط ثبظزٞی ثٝ ٔی سٛاٖ ذسٔٝ ٔسیطیز ثب حمیمز زض .ٔی قٛز اضسجبعی  اؾشفبزٜ ثب ٔسیطیز ؾِٟٛز زض ؾؼی قطوز ٞب أطٚظٜ .زاز وبٞف ضا ٞعیٙ
  .زاض٘س ضا وبضثطزی افعاضٞبی ٘طْ اظ

ٍ سازي .6 :کاالَا تاميه زوجيرٌ بُيى
 اظ اؾز ػجبضر سبٔیٗ ظ٘دیطٜ یه .ثبقس ٔی ٞب قطوز ثطای ضلبثشی ٞبی ٔعیز وؿت ثطای حیبسی ٔٛضٛػبر اظ یىی سأٔیٗ ظ٘دیطٜ ٔسیطیز ػّٕىطز ثٟجٛز
 قسٜ ؾبذشٝ وبالٞبی ایٗ سٛظیغ ٚ قسٜ ؾبذشٝ ٚ ؾبذشٝ ٘یٕٝ ٔحهٛالر ثٝ ٔٛاز ایٗ سجسیُ ذبْ، ٔٛاز سٟیٝ ٘ظیط ٞبیی فؼبِیز وٝ أىب٘بر ٚ سؿٟیالر اظ ای قجىٝ

 سطویت ثٟشطیٗ سب ثبقس ٔی سبٔیٗ ظ٘دیطٜ یه اخعای ثیٗ سطاثطی ٚ ٔٛخٛزی سِٛیس، ؾبذشٗ ٕٞبًٞٙ قبُٔ سبٔیٗ، ظ٘دیطٜ ٔسیطیز .زاضز ثطػٟسٜ ضا ٔكشطیبٖ ثٝ
 سرّیٝ ٚ آٔس ٚ ضفز ؾطػز افعایف ثٝ دّشفطْ عطاحی ثب ٞب قطوز ثطذی ِصا .آیس زؾز ثٝ وٙس، ٔی سغصیٝ ضا آٖ وٝ ثبظاضی ثطای وبضایی ٚ زٞی دبؾد اظ ٕٔىٗ

.ٌصاض٘س ٔی سبثیط زاذّی ٚ إِّّی ثیٗ ٘مُ ٚ حُٕ ثطای ٘یبظ ٔٛضز ذسٔبر خٟز زض وبضثطزی ٞبی ثط٘بٔٝ اضائٝ ثب ٚ وطزٜ وٕه ٞب وكشی ثبضٌیطی ٚ
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:مذیریت بىادر. 7
 ٚ سدبضر ِدؿشیه، ٌؿشطزٜ قجىٝ یه اظ ٟٕٔی ثرف ػٙٛاٖ ثٝ إِّّی، ثیٗ ػطنٝ زض وبال خطیبٖ سؿٟیُ ٔٙظٛض ثٝ وٝ ٞؿشٙس اؾشطاسػیىی ٞبی حّمٝ ثٙبزض
 ضطٚضی ٚ الظْ ثٙبزض ػّٕىطز ٚ ٘ظبضر ؾبظٔب٘سٞی، ثطای ثٙسض ٔسیطیز ٕ٘بیٙس ٔی فطاٞٓ ضا ٘عزیه ٚ زٚض خغطافیبیی ٔٙبعك یب ٚ ٘مبط ثیٗ اعالػبر سجبزَ
ٝ ٞب، ثٙبزض زض .اؾز ٜ ای، فضبٞبی وكشی ٞب، ٔحِٕٛ ٝ ٞبی ٚ ا٘جبضٞب اخبض  ٔسیطیز ثب  زضٚالغ .ٔی ثبقس وبضآٔس ٔسیطیز ٘یبظٔٙس وٝ زاقشٝ لطاض ثبضٌیطی اؾىّ

.زاز اضسمبء خٟب٘ی سدبضر زض ضا وكٛض خبیٍبٜ ٔی سٛاٖ ثٙسضی أٛض زض سؿٟیُ ٚ نحیح
:امکاوات کاربردي فىايري. 8

ٜ ثطزاضی ٚ زضیبیی سٛؾؼٝ الظٔٝ زضیب فٙبٚضی ٚ ٟٔٙسؾی  زض اضظقٕٙسی ٚ ٟٔٓ ٔٙبثغ ایطاٖ وكٛض .ٔی ٌطزز ٔحؿٛة وكٛض ٞط زض زضیبیی أىب٘بر ٚ ٔٙبثغ اظ ثٟط
 ٚخٛز ظیؿشی، ٚ دطٚسئیٙی اضظقٕٙس ٔٙبثغ اظ ثطذٛضزاضی ٌبظ، ٚ ٘فز ٞیسضٚوطثٙی ػظیٓ شذبیط ٚخٛز .زاضز ػٕبٖ زضیبی ٚ فبضؼ ذّیح ذعض، زضیبی

ٝ ٞبی  ٚ سٛؾؼٝ ٕٞچٙیٗ .ٔی وٙس زالِز زضیب ٟٔٙسؾی ٚ فٙبٚضی سٛؾؼٝ إٞیز ثط ٔشؼسز، خعایط اظ ثطذٛضزاضی ٕٞچٙیٗ ٚ ٌطزقٍطی فطز ثٝ ٔٙحهط خبشث
 ٔحؿٛة زضیب زض فٙبٚضی ٚ ٟٔٙسؾی سٛؾؼٝ ٔؿشّعْ وٝ ٞؿشٙس ٔٛضٛػبسی زیٍط اظ زضیبیی سدسیسدصیط ا٘طغی ٞبی اظ اؾشفبزٜ ٚ زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ اضسمبء

.ٔی ٌطز٘س
:محصًل وًآيري تکىًلًشي .9

 ؾطیغ ضقس خٟز ثٝ ٔٛضٛع ایٗ .اؾز قسٜ سجسیُ ٞب قطوز ضلبثشی ٔعیز وّیسی ٔٙبثغ اظ یىی ثٝ سىِٙٛٛغی ٘ٛآٚضی، ٚ زا٘ف الشهبز ػهط زض
 ایدبز زض وّیسی ٔٙجغ ٚ اؾشطاسػیه زاضایی یه ػٙٛاٖ ثٝ سسضیح ثٝ سىِٙٛٛغی ٚ زا٘ف .اؾز إٞیز حبئع ٔحهٛالر سِٛیس زض ضفشٝ وبض ثٝ ٞبی سىِٙٛٛغی

 ذٛز ٘ٛآٚضا٘ٝ سىِٙٛٛغی ثب ضا ٔشٕبیعی ٔحهٛالر ٞب قطوز وٝ اؾز آٖ أط ایٗ زِیُ .ا٘س قسٜ سؼطیف نٙبیغ ایٗ زض فؼبَ ٞبی قطوز ثطای ضلبثشی ٔعیز
 قىُ نٙؼز زض فؼبَ ٞبی قطوز زا٘ف ٞبی دبیٝ ثط ٔجشٙی ٔٛفك، سىِٙٛٛغی ٘ٛآٚضی وٝ اؾز زضحبِی ایٗ .زٞٙس ٔی سٛؾؼٝ ثبظاضٞب اظ ؾٛز وؿت خٟز

.ٌیطز ٔی

:بيمٍ مالی َايضبکٍ خذمات .10
 آٔیع فبخؼٝ ٔٛاضز ثطذی زض ٚ ؾٍٙیٗ ٔؼٕٛال ضٚـ ایٗ ٞبی ذؿبضر ضٚ ایٗ اظ قٛز، ٔی ٔحؿٛة خٟبٖ زض خبیی خبثٝ ضٚـ سطیٗ ٚؾیغ زضیبیی، ٘مُ ٚ حُٕ
 ٘مُ، ٚ حُٕ ٞبی قطوز ٚ وكشی ٔبِىبٖ ثط ػالٜٚ ثٙبثطایٗ .زاضز ظیبزی سبثیط ٘مُ ٚ حُٕ ٞبی قطوز ٚ وكشی نبحجبٖ الشهبزی ٚضؼیز ثط ٚ ثٛزٜ

.زاض٘س ذٛز ؾٛزآٚضی افعایف زض ؾؼی ضیؿه، وبٞف ثب ٘یع زضیب حٛظٜ زض فؼبَ ثیٕٝ ٞبی قطوز



ٜ ا٘ساظی ٔؿیط زض ٝ ٞبی ٔٛضز٘ظط وبضی حٛظٜ ٔكبثٝ اؾشبضر آح، یه ضا   ٚ ثطضؾی ٚ اضظیبثی ثب وٝ زاضز ٚخٛز خٟبٖ ؾغح زض ٔٛفمی ٕ٘ٛ٘
ٖ ٞب سدطثٝ اظ اؾشفبزٜ ٚ اٍِٛثطزاضی ثب ٕٞچٙیٗ ٝ ٞبی ثٛٔی ؾبظی ثب قطوز یه .وطز دیسا زؾز ٔٙبؾجی ٘شبیح ثٝ ٔی سٛاٖ آ  ٚ ٔكبثٝ ٕ٘ٛ٘

 ٚ ٔی قٛز ٔحؿٛة زضیبیی وكٛضی ایطاٖ، اؾالٔی خٕٟٛضی وكٛض وٝ آ٘دب اظ .ثطزاضز ٌبْ ٔؿیط ایٗ زض اؾز لبزض  ٔٙبؾت اٍِٛثطزاضی
 .ٔی ثبقس زاضا ضا ؾٛزآٚض ثبظاض ایٗ اظ ا٘سوی ؾٟٓ ٔشبؾفب٘ٝ ِٚی اؾز ثطذٛضزاض زضیب حٛظٜ زض زضآٔس وؿت خٟز ثبالیی دشب٘ؿیُ اظ

 اظ ٚ زاز اضسمبء خٟبٖ زض ضا ایطاٖ خبیٍبٜ عطفی اظ ٔی سٛاٖ زضیب، ثبظاض ثٝ ٚضٚز خٟز حٛظٜ ایٗ فؼبالٖ اظ دكشیجب٘ی ٚ حٕبیز ثب ثٙبثطایٗ
 ایٗ ثبظاض ثٝ ٚضٚز ضاؾشبی زض ٟٔٓ ٔٛاضز اظ یىی زضیب حٛظٜ زض فطنز ٞب قٙبؾبیی ِصا .قس افطاز اظ ثؿیبضی اقشغبَ ؾجت زیٍط عطف
.ثبقٙس زضیب اظ زضآٔس وؿت ز٘جبَ ثٝ سب وطزٜ وبضافطیٙبٖ ثٝ قبیب٘ی وٕه ٔی سٛا٘س وٝ ٔی ثبقس حٛظٜ

ٝ ای قطوز ٞط ثطای ثرف ایٗ زض زضیبیی، نٙبیغ ٟٔٓ اؾشبضر آح ٞبی قٙبؾبیی اظ دؽ ثٙبثطایٗ   یه لبِت زض اعالػبر اظ ٔدٕٛػ
ٖ ٞب وّیسی فٙبٚضی ٞبی ٚ وبض ٚ وؿت ٔسَ ضقس، ٘حٜٛ ٔبِی، سبٔیٗ ٘حٜٛ ٔب٘ٙس ٔٛضٛػبسی ٚ قسٜ اؾشرطاج قٙبؾٙبٔٝ .اؾز قسٜ سجییٗ آ

استارتآپَایحًزٌصىایعدریایی

24



25

ُ  صٌایع دریایی در ّر یک از اجسای زًجیرُ فراٍاًی استارت آپ ّای حَز
بازار حول ٍ ًقل 

سَخت در زهیٌِ 

دریایی  

3%

بازار حول ٍ ًقل دریایی 

8%

عولیات ٍ ًگْداری کشتی 

17%

هسیریابی کشتی 

3%

هدیریت خدهِ کشتی 

8%

بْیٌِ سازی زًجیرُ تاهیي کاالّا 

34%

هدیریت بٌادر 

8%

اهکاًات کاربردی فٌاٍری 

9%

تکٌَلَشی ًَآٍری هحصَل 

7%
خدهات شبکِ ّای هالی بیوِ

3%

فراياوی استارت آپ َای حًزٌ صىایغ دریایی در َر یک از اجسا زوجیرٌ

Startup ِیؿز اظ زضیبیی نٙبیغ حٛظٜ زض آدیاؾشبضر قطوز 143 ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاؾبؼ ٚ سمطیجی نٛضر ثٝ زضنسٞب * Wharf  دبیٍبٜ زض 2018
.اؾز قسٜ سٟیٝ Crunchbase ؾبیز ٚ stp.wf/getMSS زازٜ



جةصبس حول ٍ ًقل ػَخت دس صهیٌِ دسیةیی

هؼیشیةجی کـتی
جةصبس حول ٍ ًقل دسیةیی

خذهةت ؿحکِ ّةی هةلی جیوِ

عولیةت ٍ ًگْذبسی کـتی

ُ ی صٌایع دریایی بِ تفکیک جایگاُ در زًجیرُ فعالیت ّا استارت آپ ّای حَز

26



27

هذیشیت خذهِ کـتی

بهکةًةت کةسجشدی فٌةٍسی

هذیشیت جٌةدس

تکٌَلَطی ًَآٍسی هحصَل

ِ ػةصی صًجیشُ تةهیي کةال جْیٌ

ُ ی صٌایع دریایی بِ تفکیک جایگاُ در زًجیرُ فعالیت ّا استارت آپ ّای حَز



2

3

4

5

1
هقررات هربَط بِ سَخت رساًی بِ کطتی ّا ٍ اًبار سَخت در ضٌاٍرّا، ًَساى قیوت ًفت خام، سـویت بـا ی   

بٌسیي، پیذایص دائوی ًطت

ِ ّای افسایص یافتِ کوبَد کارهٌذاى، قَاًیي جذیذ هحیط زیست، خطرات اهٌیتی، ّسیٌ

ِ ّای با بَدى ُ ای تعویرات زهاى هذت تعویر، ّسیٌ  هْوتریي از داک ّا درای در سالیاًِ ّوچٌیي ٍ دٍر
تعویرات بِ هربَط تخصصی هٌابع کوبَد است، ضرکت یک ًقلی ٍ حول فاکتَرّای

تاثیر هستقین بر کاّص یا افسایص هصرف سَخت، با بَدى هذت زهاى ٍ هسافت طی ضذُ در سفرّای دریـایی،  
کاّص سرعت ٍ افسایص هقاٍهت ضٌاٍر 

ُ ٍری خذهِ هَردًیاز است، اًعطـاف پـریری ٍ جـایگسیٌی خذهـِ در      کاّص ّسیٌِ در حالی کِ افسایص بْر
سفرّای دریایی، ًگْذاری کارهٌذاى

چالص ّا ٍ فرصت ّای کلیذی حَزُ صٌایع دریایی

28



29

چالص ّا ٍ فرصت ّای کلیذی حَزُ صٌایع دریایی

9

10

ایوٌی ٍ سالهتی خذهِ، هسائل زیست هحیطی ٍ هقررات، اهٌیت دارایی8

سْام ٍ بِ طـَر  ، ًرخ ارز ًَساىقیوت کا ّای اساسی،  ًَساى)ایجاد ضرایط عذم اطویٌاى بر کل صٌایع دریایی 
ّای اهرٍزی دائوا با آى رٍبـرٍ   کلی تغییرات اقتصادی هَجَد در سراسر دًیا  از جولِ هَاردی ّستٌذ کِ سازهاى

، سرعت با ی تکٌَلَشی ًَآٍری هحصَل ٍ عذم تطابق قَاًیي هربَط بِ ًَآٍری هحصَل(ّستٌذ

، افـسایص  (از بیي بردى  ضـِ کطـتی  ) Nairobiالوللی  ّای بیوِ دریایی، کٌَاًسیَى بیي د کوتر ضرکتسَ
دزداى دریایی دردسر جذیذ در ایي عرصِ با تَجِ بِ کاّص حق بیوِ دریایی

ُ ّای بسرگ، اهٌیت سایبری7 هذل َّضوٌذسازی بٌادر، سیستن هذیریت ترافیک، اپلیکیطي هبتٌی بر داد

ِ ّای سَخت، تاخیر در ٍرٍد بِ بٌادر، هقـررات پیچیـذُ   6 ِ ّای با ی لجستیک ٍ زًجیرُ تاهیي کا ، ّسیٌ ّسیٌ
تجارت بیي الوللی، تاخیر در تحَیل بعذی ٍ افسایص ّسیٌِ اًبارداری



راّکارّای استارت آپی برای هسائل راّبردی هطرح ضذُ

بازار ٍ هارکت حول ٍ ًقل سَخت  
در زهیٌِ دریایی 

:1فرصت /چالص
ّا ٍ اًثار سَذت زر شٌاٍرّا، ًَساى قیوت ًفت ذام،  رساًی تِ کشتی هقزرات هزتَط تِ سَذت

سویت تاالی تٌشیي، پیسایش زائوی ًشت

:راّکار

:هخاطب

:جایگاُ در زًجیرُ فعالیت  ّا

145
اؾتفبزٜ اظ فیّتطٞبی 

ٔٛرٛز ثٝ ؾط ذطٚری  
زٚز ٘بقی اظ ؾٛذت زض 

قٙبٚضٞب

اؾتفبزٜ اظ 
ٞب ٚ   ثبِكته

ٞبی ربشة  فْٛ

ٔٛاز ٘فتی

3
اؾتفبزٜ اظ 

ٞبی  ؾٛذت
ؾِٛفٛض ثٝ   وٓ

ربی ؾٛذت 

وٙٛ٘ی

2

ٞبی وكتیطا٘ی قطوت

ربیٍعیٙی ؾٛذت  
غیطفؿیّی زض قٙبٚضٞبی 

زضیبیی

ٞبی فؼبَ زض ظٔیٙٝ حُٕ ٚ ٘مُ   قطوت
ؾٛذت زضیبیی 

30

ارطای ػٛأُ وٙتطِی ٘ظیط لٛا٘یٗ ٚ 
ٞب، آٔٛظـ ٚ غیطٜ زض  ٔمطضات، ضٚیٝ

رٌّٛیطی اظ  ذغبٞب یب لهٛض وٝ ٔٙزط 
قٛ٘س ثٝ ایزبز حبزحٝ ٔی

ٗ إِّّی زضیبیی ٖ ٞب ٚ ٔزبٔغ ثی ؾبظٔب



راّکارّای استارت آپی برای هسائل راّبردی هطرح ضذُ

بازار حول ٍ ًقل دریایی . 2

:2فرصت /چالص
ّای  کوثَز کارهٌساى، قَاًیي جسیس هحیط سیست، ذطزات اهٌیتی، ّشیٌِ

یافتِ افشایش

اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغی 
زض نٙؼت ثالوچیٗ 

حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی 

:راّکار

:هخاطب

:جایگاُ در زًجیرُ فعالیت  ّا

1

نٙبیغ پتطٚقیٕی  

ٌطایف ثٝ ؾٕت تىِٙٛٛغی ٚ اؾتفبزٜ اظ 
ذسٔبت آٖ ثطای پیكجطز اٞساف زض نٙؼت 

حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی ثٝ ربی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی 

2

قطوت ٞبی فؼبَ زض ظٔیٙٝ 

حُٕ ٚ ٘مُ ؾٛذت زضیبیی

اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغی تهفیٝ آالیٙسٜ ٞبی پتطٚقیٕی 
ثطای تِٛیس ؾٛذت ثب ؾِٛفٛض پبییٗ ٚ تٛؾؼٝ ٚ ثٟیٙٝ 

ؾبظی قیٜٛ ٞبی ربیٍعیٗ تِٛیس ا٘طغی

3

قطوت ٞبی وكتیطا٘ی  

31

قطوت ٞبی فؼبَ زض حٛظٜ  
فٙبٚضی اعالػبت  



راّکارّای استارت آپی برای هسائل راّبردی هطرح ضذُ

عولیات ٍ ًگْذاری کطتی  . 3

:3فرصت /چالص
ّا اس  ای ٍ ّوچٌیي سالیاًِ زر زرای زاک ّای تؼویز، هست سهاى تؼویزات زٍرُ تاالتَزى ّشیٌِ

هْوتزیي فاکتَرّای حول ٍ ًقلی یک شزکت است، کوثَز هٌاتغ ترصصی هزتَط تِ تؼویزات

ثىبضٌیطی ؾیؿتٓ 
ٞبی ٔب٘یتٛضیًٙ ٚ 
ؾالٔت ؾٙزی آ٘ی  
ثٝ ٔٙظٛض افعایف 

ضطیت اعٕیٙبٖ

:راّکار

:هخاطب

:جایگاُ در زًجیرُ فعالیت  ّا

14

ٞبی زضیب٘ٛضزی   ؾبظٔبٖ

ثٟطٜ ٚضی اظ 
تىِٙٛٛغی ٞبی ضٚظ ثٝ 
ٔٙظٛض ثبالثطزٖ ظٔبٖ 

زٚضٜ تؼٕیطات قٙبٚضٞب زض 

افعایف ضطیت 
زؾتطؾی ٚ 

تساْٚ ؾطٚیؽ 
ٚ ارطای 
ؾیؿتٓ 

3
ٝ ؾبظی   ثٟیٙ

ٝ ٞبی  ٞعیٙ
تؼٕیط ٚ 

ٍٟ٘ساضی 

2

ثٙسی ٔٛؾؿبت ضزٜٞبی وكتیطا٘ی   قطوت

32

آٔٛظـ پطؾُٙ ٔترهم ٚ 
ٗ إِّّی  ایزبز زٚضٜ ٞبی ثی

تؼٕیطات ٚ ٍٟ٘ساضی وكتی ٚ 
ٗ إِّّی  قطوت زض زٚضٜ ٞبی ثی

ٔزبظی

5

ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی   قطوت
ٞبی ذهٛنی زض ظٔیٙٝ  قطوت

ٍٟ٘ساضی ٚ تؼٕیطات  



راّکارّای استارت آپی برای هسائل راّبردی هطرح ضذُ

هسیریابی کطتی  . 4

تاثیز هستقین تز کاّش یا افشایش هصزف سَذت، تاالتَزى هست سهاى ٍ هسافت : 4فرصت/چالص
شسُ زر سفزّای زریایی، کاّش سزػت ٍ افشایش هقاٍهت شٌاٍر طی

ثٟطٜ ٚضی اظ فٙبٚضی ٞبی ثٝ 
ٝ ؾبظی ٔؿیط  ضٚظ رٟت ثٟیٙ

قٙبٚض

:راّکار

:هخاطب

:جایگاُ در زًجیرُ فعالیت  ّا

1

ٔٛؾؿبت ٞٛاقٙبؾی ٚ غئٛفیعیه

ثٟطٜ ٌیطی اظ ؾبیت ٞبی پیف ثیٙی ٞبی 
الیب٘ٛؾی ٚ رٛی ثٝ ٔٙظٛض اؾترطاد ٔٛلؼیت 

زضیب٘ٛضزی 

3
ضنس ٔبٞٛاضٜ ای قطایظ رٛی الیب٘ٛؾی ثٝ 
ٔٙظٛض وبٞف ٔهطف ٚ افعایف ؾطػت 

قٙبٚض

2

قطوت ٞبی وكتیطا٘یؾبظٔبٖ رٟب٘ی ٞٛاقٙبؾی 

33

قطوت ٞبی ذهٛنی زض ظٔیٙٝ 

ٔؿیطیبثی قٙبٚض



راّکارّای استارت آپی برای هسائل راّبردی هطرح ضذُ

هذیریت خذهِ کطتی . 5

پذیزی ٍ جایگشیٌی   اًؼظاف، ٍری ذسهِ هَرزًیاس است کاّش ّشیٌِ زر حالی کِ افشایش تْزُ:5فرصت /چالص
  ًگْساری کارهٌساى، ذسهِ زر سفزّای زریایی 

اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضی ٚ 
ٞبی  ؾیؿتٓ ػبُٔ

ٔسیطیت ؾفط زضیبیی

ایزبز فضبی اضتجبعی 
ٔٙبؾت ثب ذسٔٝ ثٝ ٔٙظٛض  

رٌّٛیطی اظ وبٞف آٖ

:راّکار

:هخاطب

:جایگاُ در زًجیرُ فعالیت  ّا

14

ٞبی زضیبیی قطوت ؾبظٔبٖ رٟب٘ی ثٟساقت ضٚاٖ

5
تضٕیٗ أٙیت وبضوٙبٖ اظ 

ٞبی  عطیك قطوت
ٔترهم زض ظٔیٙٝ ٔسیطیت 

ٔؿبفطتی

افعایف تزطثٝ 
زضیب٘ٛضزاٖ ثٝ ٔٙظٛض 
تبٔیٗ أٙیت رب٘ی 

ذسٔٝ ذٛز 

3
ؾبٔب٘سٞی ذسٔٝ  

وكتی ثب اؾتفبزٜ اظ 

ٔسیطیت ٌطزـ وبض 

2

34

ٞبی ترههی ٔسیطیت ؾفط زضیبیی قطوت



راّکارّای استارت آپی برای هسائل راّبردی هطرح ضذُ

ِ سازی زًجیرُ تاهیي  . 6 بْیٌ
کا ّا 

:6فرصت /چالص
تٌازر،  تاذیز زر ٍرٍز تِ، ّای سَذت ّشیٌِ، ّای تاالی لجستیک ٍ سًجیزُ تاهیي کاال  ّشیٌِ

تاذیز زر تحَیل تؼسی ٍ افشایش ّشیٌِ اًثارزاری، الوللی هقزرات پیچیسُ تجارت تیي

:راّکار

:هخاطب

:جایگاُ در زًجیرُ فعالیت  ّا

14

ثٙبزض

ؾپبضی ثركی اظ  ثطٖٚ
ػّٕیبت ظ٘زیطٜ تبٔیٗ وبال 

ٔخُ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ا٘جبضوطزٖ 
وبال ثٝ زِیُ وبٞف ٞعیٙٝ ٚ 

ٚضی ٟطٜثافعایف 

اؾتفبزٜ اظ پّتفطْ یىپبضچٝ  
ثٝ ٔٙظٛض رٌّٛیطی اظ 

تىطاض ٚ زٚثبضٜ ا٘زبْ زازٖ 
ٞب زض ؾطاؾط  فؼبِیت

ػّٕیبت

3 2

ازاضات ٌٕطویوكتیطا٘یقطوت ٞبی 

ٔٙسی  ثٟطٜ
اظ حُٕ ٚ 

٘مُ 
ٔكبضوتی 

ضیعی زلیك ػّٕیبت  ثط٘بٔٝ
ٔب٘ٙس ثط٘بٔٝ تِٛیس،  

ٔؿیطٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ٚ 
اظ ظٔبٖ )ظٔبٖ حُٕ ٚ ٘مُ 

(اضؾبَ تب تحٛیُ

35

ی  طٌی ؾٛذت

حیٗ تطزز

5

ٞبی ا٘جبضزاضی زضیبیی قطوتٞبی ذهٛنی حُٕ ٚ ٘مُ  قطوت



راّکارّای استارت آپی برای هسائل راّبردی هطرح ضذُ

هذیریت بٌادر . 7

ّای  اپلیکیشي هثتٌی تز زازُ، سیستن هسیزیت تزافیک، هسل َّشوٌسساسی تٌازر :7فرصت /چالص
  اهٌیت سایثزی، تشرگ

تؿٟیُ ٘ظبضت ٚ 
ٔسیطیت ثٙبزض ثب 
ٔسیطیتی وٝ تٟٙب 

ظیط ٘ظط ثٙسض ثبقس 

ثٟطٜ ٌیطی اظ 

تىِٙٛٛغی ثالوچیٗ
:راّکار

:هخاطب

:جایگاُ در زًجیرُ فعالیت  ّا

14

ثٙبزض زضیبیی ٞبی ذهٛنی قطوت

5

ٌیطی اظ ایٙتط٘ت اقیبء  ثٟطٜ

(IOT )ٞٛـ ٔهٙٛػی ٚ

ثٝ وبضٌیطی ضاٞىبضٞبی 

ٔسیطیت فطآیٙس وؿت ٚ 

وبض 

3
ذطٚد ٟ٘بزٞبی زیٍط 
اظ زؾت زاقتٗ زض 

ٔسیطیت ثٙبزض

2

ٞب وكتیطا٘ی

36



راّکارّای استارت آپی برای هسائل راّبردی هطرح ضذُ

اهکاًات کاربردی فٌاٍری  . 8

  ّا اهٌیت زارایی، هسائل سیست هحیطی ٍ هقزرات، ایوٌی ٍ سالهتی ذسهِ:8فرصت /چالص

:راّکار

:هخاطب

:جایگاُ در زًجیرُ فعالیت  ّا

1

ثٝ وبضٌیطی ضایب٘ف اثطی رٟت تمٛیت 

ایٙتط٘ت اقیبء

3

ٔٙسی اظ اضتجبعبت ٔبقیٗ ثٝ ٔبقیٗ ثٟطٜ

2

ٞبی وكتیطا٘ی قطوت

ٞبی حزٓ ثبال ثٝ ٔٙظٛض   اؾتفبزٜ اظ تىٙیه زازٜ

٘ظبضت ثط وكتی ٚ ذسٔٝ آٖ  

ITٞبی ذهٛنی زض حٛظٜ  قطوت ثٙبزض زضیبیی
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راّکارّای استارت آپی برای هسائل راّبردی هطرح ضذُ

تکٌَلَشی ًَآٍری هحصَل . 9

:9فرصت /چالص
سزػت تاالی ، (جْاىتغییزات اقتصازی هَجَز زر )ایجاز شزایط ػسم اطویٌاى تز کل صٌایغ زریایی 

تکٌَلَصی ًَآٍری هحصَل ٍ ػسم تطاتق قَاًیي هزتَط تِ ًَآٍری هحصَل

:راّکار

:هخاطب

:جایگاُ در زًجیرُ فعالیت  ّا

14

ثٙبزض

زضٌیط وطزٖ تبٔیٗ وٙٙسٜ زض 
تٛؾؼٝ ٔحهَٛ، اظ عطیك وٕه 

ٞب زض تكریم  ثٝ قطوت

ٞبی ثبظاض ٚ فٙبٚضا٘ٝ فطنت

ٞب ثبیس تٛإ٘ٙسی  ؾبظٔبٖ
ٕٞىبضی ثب تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ٚ 

ٞب ضا زاقتٝ  یىپبضچٝ قسٖ ثب آٖ

ثبقٙس

3 2

ITٞبی ذهٛنی زض حٛظٜ  قطوتوكتیطا٘یقطوت ٞبی 

وبٞف فضبی حُ 
ٔؿئّٝ تِٛیس ٔحهَٛ  

٘ٛآٚضا٘ٝ  

ایزبز أىبٖ 
ؾبظی ارعا  ترههی

ٚ افعایف زا٘ف 
ترههی

38
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راّکارّای استارت آپی برای هسائل راّبردی هطرح ضذُ

ِ ّای هالی بیوِ  . 10 خذهات ضبک

:10فرصت /چالص
، (اس تیي تززى الشِ کشتی) Nairobiالوللی  ّای تیوِ زریایی، کٌَاًسیَى تیي ز کوتز شزکتسَ

  افشایش زسزاى زریایی زرزسز جسیس زر ایي ػزصِ تا تَجِ تِ کاّش حق تیوِ زریایی

:راّکار

:هخاطب

:جایگاُ در زًجیرُ فعالیت  ّا

1
اتربش لٛا٘یٗ ثٝ ضٚظ ٚ تؼییٗ حس ٔزبظ ٚ ظطفیت 

ٔٙس ٚضٚز ثٝ ایٗ  ٌصاضاٖ ػاللٝ ثطای ؾطٔبیٝ

نٙؼت

3
ای  ٞبی پیكطفتٝ ٔبٞٛاضٜ اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغی

ٔٙسی اظ  ٞب ٚ ثٟطٜ رٟت ضزیبثی تطزز وكتی

٘یطٚٞبی زضیبیی رٟت پكتیجب٘ی

2

ٞبی وكتیطا٘ی قطوت

ٞبی زضیبیی اظ نبحجبٖ وكتی  حٕبیت ؾبظٔبٖ
ای ٚاضز ثط  ٞبی ثیٕٝ زض رٟت وبٞف ٞعیٙٝ

نبحجبٖ 

قطوت ٞبی ذهٛنی ثیٕٝ ثٙبزض زضیبیی





ُ ی صٌایع دریایی. 31 استارت آپ ّای حَز

بازارحمليوقلسًختدرزمیىٍدریایی. 2ـ31





ِ ی  حمليوقلسًختدرزمیىٍدریاییاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ

:تَضیح

WWW.Bunker-ex.com

Windward    ٗزض حبَ ا٘زبْ تزعیٝ ٚ تحّیُ اؾت تب ثٝ ٔطزْ زض زضن ذغط زضیبیی وٕه وٙدس ٚ ثٙدبثطای

تطویت ز٘یبی ؾٙتی حُٕ ٚ ٘مدُ ثدب ز٘یدبی رسیدس زازٜ ٞدب،      . السأبت الظْ ضا ثطای وبٞف آٖ ا٘زبْ ٔی زٞس

ٝ ٌطاٖ زضیبیی ثب وٓ ودطزٖ ضیؿده پٛیدب، ؾدٛزآٚضی ضا افدعایف زٞٙدس ٚ آغا٘دؽ ٞدبی          وٕه ٔی وٙس تب ثیٕ

اعالػبتی، ٔحبفظیٗ ؾبحّی ٚ ارطای لبٖ٘ٛ ضا لبزض ٔی ؾبظز تب ثب قٙبؾبیی تٟسیسات ثبِمٜٛ اظ ٔٙبفغ ّٔی ذٛز 

.ٔحبفظت وٙٙس

تحّیُ والٖ زازٜ، پّتفطْ آ٘الیٗ زض ظٔیٙٝ فطٚـ وب٘تیٙطٞبی حُٕ ؾٛذت زضیبیی:فٌاٍری ّای کلیسی

2017:سال تاسیس

آٔطیىب:ستاز هزکشی

قطوت ٞبی وكتیطا٘ی ٚ فؼبَ زض ظٔیٙٝ  :گزٍُ هراطة
حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی

BunkerEx:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ؾٛذت، ثبظاض، ثؿتط ٔؼبٔالتی:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ ٞعاض زالض 750:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ،  
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

43



ِ ی  حمليوقلسًختدرزمیىٍدریاییاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ

:تَضیح

WWW. Bunkermetric.com

 زٚ قطوت ایٗ .زاضز اذتیبض زض زضیبیی ثب٘ىطیًٙ ثرف ثطای ضا پیكطفتٝ تحّیُ ٚ تزعیٝ تٛا٘بیی قطوت ایٗ

ٖ ٞب اظ یىی وٝ زاضز وّیسی فٙبٚضی Bunker آ Planner ؾبظی اثعاض یه وٝ ٔی ثبقس ٝ  ا٘جبض تٟیٝ ثٟیٙ
Barge قطوت ایٗ فٙبٚضی ٞبی ٚ ٔحهٛالت زیٍط اظ .اؾت Tracker اثعاض یه وٝ ٔی ثبقس IT تحّیّی  

ٗ وٙٙسٌبٖ ثطای ٚة ثط ٔجتٙی ٖ ٞب ثٝ وٝ اؾت ثب٘ىط تبٔی   .ٔی زٞس اضائٝ ذٛز ثبظاض اظ وّی ٕ٘بی یه آ

– Bunker planner:فٌاٍری ّای کلیسی Barge Tracker

2018:سال تاسیس

زإ٘بضن:ستاز هزکشی

قطوت ٞبی وكتیطا٘ی ٚ فؼبَ زض ظٔیٙٝ  :گزٍُ هراطة
حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی

Bunker Metric:ًام شزکت

:هسل زرآهس

٘فت ٚ ٌبظ، فٙبٚضی اعالػبت، حُٕ ٚ ٘مُ :حَسُ فؼالیت
زضیبیی، ٘طْ افعاض

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

Grant:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
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:تَضیح

WWW. Bunkerconnect.com

 یه قطٚع ثب ضا زضیبیی ؾٛذت حُٕ وب٘تیٙطٞبی ٕٞبٖ یب ثٙىطٞب ثبظاض ثٝ ٔؿتمیٓ زؾتطؾی قطوت ایٗ

ٗ وٙٙسٌبٖ ثیٗ ظ٘سٜ پیكٟٙبز ٚ تمبضب .ٔی وٙس فطاٞٓ ذطیساضاٖ زضذٛاؾت زض فیعیىی تبٔی

  قبُٔ فٙبٚضی ٞب ایٗ وٝ ٔی ٕ٘بیس اؾتفبزٜ ذٛز ؾبیت ٚة ثطای فٙبٚضی 22 اظ فؼبَ عٛض ثٝ قطوت ایٗ
viewport Meta, Iphon/Mobile compatible , Google Analytics ٔی ثبقس.

پّتفطْ آ٘الیٗ زض ظٔیٙٝ فطٚـ وب٘تیٙطٞبی حُٕ ؾٛذت زضیبیی:فٌاٍری ّای کلیسی

2016:سال تاسیس

ّٞٙس:ستاز هزکشی

قطوت ٞبی وكتیطا٘ی ٚ فؼبَ زض ظٔیٙٝ  :گزٍُ هراطة
حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی

Bunker Connect:ًام شزکت

:هسل زرآهس

٘فت ٚ ٌبظ:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

ٚاؾغٝ ٌطی

ِ ی  حمليوقلسًختدرزمیىٍدریاییاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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ُ ی صٌایع دریایی. 31 استارت آپ ّای حَز

بازارحمليوقلدریایی. 3ـ31





:تَضیح

WWW. Shipamax.com

.ٔی وٙس فطاٞٓ وبضٌعاضاٖ ٚ اپطاتٛضٞب ثطای ضا ٔؼبّٔٝ ٔسیطیت ٚ ٔطظ ثسٖٚ ٘بٌٚبٖ قطوت ایٗ

 ٘بلم، ایٕیُ ٞعاضاٖ ربیٍعیٗ اؾت، فّٝ ٘مُ ٚ حُٕ ثطای اعالػبتی پبیٍبٜ یه ؾبذت حبَ زض قطوت ایٗ
ُ ٞبی  ثٝ قطوت ایٗ ٕٞچٙیٗ .اؾت ضظضٚ ٞط ثطای ٔٛضز٘یبظ ثبظیىٙبٖ ثیٗ فٛضی ٞبی  پیبْ ٚ قسٜ اوؿُ فبی
 ضا زازٜ ٞب ٚ وٙس ٕٔب٘ؼت ثبظاض ضٚ٘س ایٙىٝ اظ پیف وٙٙس، ٕٞىبضی تیٓ یه ػٙٛاٖ ثٝ تب ٔی زٞس اربظٜ وبضثطاٖ

 اظ ضا زازٜ ٞب ذٛزوبض عٛض ثٝ ٚ ٔی قٛز ٔتهُ ٚضٚزی نٙسٚق ٞط ثٝ ٔحهَٛ .وٙٙس تجسیُ ضلبثتی ٔعیت ثٝ
ُ ٞب .ٔی وٙس اؾترطاد ٚالؼی ظٔبٖ زض پیٛؾت ٞب ٚ ایٕی

اتٛٔبؾیٖٛ ظ٘زیطٜ تبٔیٗ:فٌاٍری ّای کلیسی

2016:سال تاسیس

اٍّ٘ؿتبٖ:ستاز هزکشی

قطوت ٞبی وكتیطا٘ی ٚ فؼبَ زض ظٔیٙٝ  :گزٍُ هراطة
حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی

Shipamax:ًام شزکت

:هسل زرآهس

اتٛٔبؾیٖٛ ٔطوع زازٜ، ظٔبٖ ٚالؼی، حُٕ ٚ :حَسُ فؼالیت
٘مُ، ٘طْ افعاض، ٔسیطیت ظ٘زیطٜ تبٔیٗ

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ زالض 2.5:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ،  
ٚاؾغٝ ٌطی

ِ ی بازار  حمليوقلدریاییاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. Xeneta.com

Xeneta ٚقطوت .اؾت ثبظاض اعالػبت قبذم ٚ پّتفطْ ٚ الیب٘ٛؼ ٘مُ ٚ حُٕ ٘طخ اضظیبثی زض پیكط 
Xeneta ٔی زٞس اضائٝ تمبضب ثطاؾبؼ ٚ ٚالؼی ظٔبٖ زض پّتفطْ یه ثب ضا وب٘تیٙطی لیٕت ٌصاضی قفبفیت.  

 ٚ فؼبِیت ٞب زیٍط اظ ٞٛقٕٙس لیٕت ٌصاضی اعالػبت ثب الیب٘ٛؼ پیٕب وب٘تیٙطٞبی ٘مُ ٚ حُٕ ٔیعاٖ اضظیبثی

.ٔی ثبقس قطوت ایٗ ٚیػٌی ٞبی

ِزؿتیه زضیبیی –حُٕ ٚ ٘مُ :فٌاٍری ّای کلیسی

2012:سال تاسیس

٘طٚغ:ستاز هزکشی

قطوت ٞبی وكتیطا٘ی ٚ فؼبَ زض ظٔیٙٝ  :گزٍُ هراطة
حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی

Xeneta:ًام شزکت

:هسل زرآهس

تزعیٝ ٚ تحّیُ، ٘طْ افعاض ؾبظٔب٘ی،  :حَسُ فؼالیت
، حُٕ ٚ ٘مSaaSُِزؿتیه، 

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ زالض 28.7:کل سزهای

– Venture:ٍضؼیت تاهیي هالی Series 

Unknown

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ،  

ِ ی بازار  حمليوقلدریاییاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. theofe.com

 ذكه، ؾغٛح زض وبضٌعاضاٖ ٚ وكتی نبحجبٖ ،charterers اػضبی ثطای رٟبٖ زض پیكطٚ آ٘الیٗ ثبظاض
.ٌبظ ثبظاض ٚ تب٘ىط،

Ocean قطوت Freight Exchange، 9 ٔی وٙس اؾتفبزٜ فؼبَ عٛض ثٝ ذٛز ؾبیت ٚة ثطای ضا فٙبٚضی  
SPF، Google قبُٔ فٙبٚضی ٞب ایٗ وٝ Apps for Business، GStatic ثطای قطوت ایٗ .اؾت 

ٓ ٞبی ثٝ وٕه ٝ ؾبظی ٔٙظٛض ثٝ الیب٘ٛؼ تب٘ىط ٘مُ ٚ حُٕ ٚ ذكه فّٝ ٘مُ ٚ حُٕ تی   اربضٜ فطآیٙس ثٟیٙ

.اؾت ٌطزیسٜ تبؾیؽ وكتی

 ٚ وكتی وبضٌعاضاٖ چبضتط، ٔسیطاٖ وبال، ٌطاٖ ٔؼبّٔٝ اظ وٛچىی ٌطٜٚ یه قطوت ایٗ ،2015 ؾبَ زض
 زلیك وبض زیٍطاٖ ثٝ وٕه ثطای وٝ اؾت زازٜ لطاض یىسیٍط وٙبض زض ضا "ِٚی ؾیّیىٖٛ" وبٔپیٛتط ٟٔٙسؾبٖ

.ٔی زٞٙس ا٘زبْ ضا تط

ثطای اضائٝ ٔسَ ٞبی ػطضٝ ٚ تمبضب، Naïve Bayes, Neural Networks, & Decision Trees:فٌاٍری ّای کلیسی

2015:سال تاسیس

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب:ستاز هزکشی

قطوت ٞبی وكتیطا٘ی ٚ فؼبَ زض ظٔیٙٝ  :گزٍُ هراطة
حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی

Ocean Freight Exchange:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ذسٔبت ٔبِی:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ زالض 3.3:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ،   
اضائٝ ذسٔبت ثٝ قٙبٚضٞب

ِ ی بازار  حمليوقلدریاییاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. shipfixing.com

Shipfixing Web App ٝایٗ ایزبز ثب قطوت ایٗ .اؾت قسٜ تؼجیٝ زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ ٔٙظٛض ث 
ْ افعاض   اظ اؾتفبزٜ ثب ثبض حُٕ ثطای تزبضتكبٖ ثٟطٜ ٚضی ٔٙظٛض ثٝ تب ٔی زٞس اربظٜ افطاز ٚ قطوت ٞب ثٝ ٘ط

 ثٝ ضا ذٛز فؼبِیت زضیبیی ذٛزوبض ثط٘بٔٝ یه اظ اؾتفبزٜ ثب B2B ٞبی ٘كؿت ٕٞچٙیٗ ٚ cargo قٙبٚضٞبی
.زٞٙس ا٘زبْ ٘حٛ ثٟتطیٗ

 اضبفٝ آٖ زض ضا زیٍط وٕپب٘ی ٞبی ٚ قطوت ٞب ٔی تٛا٘یس قٕب وٝ اؾت B2B پّتفطْ یه قطوت ایٗ ٚالغ زض
  قطوت ٞب تحت ضا ذٛز ٕٞىبضاٖ ٔی تٛا٘یس قٕب .ٕ٘بییس ٔسیطیت وبضثطی حؿبة یه ثب ضا آٖ ٕٞٝ ٚ وٙیس

.ٕ٘بییس پیٍیطی ذٛز قطوت اػضبی ثب ضا وبُٔ اربضٜ ٘بٔٝ پطٚؾٝ تب وٙیس اضبفٝ

Marketplace Maritime Web App، ثط٘بٔٝ ٚة ثبظاض زضیبیی:فٌاٍری ّای کلیسی

2017:سال تاسیس

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب:ستاز هزکشی

قطوت ٞبی وكتیطا٘ی ٚ فؼبَ زض ظٔیٙٝ :گزٍُ هراطة
حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی، فطزی، ازاضی ٚ تزبضی

Shipfixing:ًام شزکت

:هسل زرآهس

Web Apps, SaaS:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ،   
ٚاؾغٝ ٌطی

ِ ی بازار  حمليوقلدریاییاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. Opemnsea.pro

Opemnsea.pro وكتی ثب ٔطتجظ وبض ٚ وؿت تب ٔی وٙس وٕه وٝ اؾت وكتی چبضتطیًٙ پّتفطْ یه 
.زٞیس ا٘زبْ وّیه چٙس ثب تٟٙب زض ضا ذٛز ٔحِٕٛٝ یب

Opemnsea.pro Inc.آٚضی ذسٔبت ٚ ٔحهَٛ 17 اظ ٗ Google قبُٔ ف Analytics, eoVim 
ٚ Google Tag Manager ٜٔی وٙس اؾتفبز.

Viewport Meta, IPhon:فٌاٍری ّای کلیسی / Mobile Compatible and SPF

2018:سال تاسیس

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب:ستاز هزکشی

قجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ ، قطوت ٞبی ذهٛنی:گزٍُ هراطة
زضیبیی

OpenSea:ًام شزکت

:هسل زرآهس

تزبضت اِىتطٚ٘یه، حُٕ ٚ ٘مُ:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ زالض 2:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ

ِ ی بازار  حمليوقلدریاییاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. vesselbot.com

VesselBot ثطای ٔٛحط ٔبِی ٚ ػّٕیبتی ٔعایبی وٝ اؾت چبضتطیًٙ زیزیتبِی ثبظاض پّتفطْ یه  
 لطاضزاز عطف ثٟتطیٗ ثالفبنّٝ پّتفطْ ایٗ اظ اؾتفبزٜ ثب ٔی وٙس، فطاٞٓ ضا وكتی نبحجبٖ ٚ اربضٜ زٞٙسٌبٖ

ٝ ٞبی ٕٞچٙیٗ ٚ ٔی قٛز قٙبؾبیی ٕٔىٗ  اظ ٔٛرٛز اعالػبت ٚ ٔٙبثغ وٕتطیٗ اظ اؾتفبزٜ ثب پبییٗ ٞعیٙ

ٝ ٞبی ثٝ ٘ؿجت وٕپب٘ی ٞب .اؾت پّتفطْ ایٗ ٔعایبی زیٍط اظ ؾٙتی چبضتط ذب٘

Google Analytics, Apache Web Server and PHP:فٌاٍری ّای کلیسی

2015:سال تاسیس

ّٞٙس:ستاز هزکشی

قجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ ، قطوت ٞبی ذهٛنی:گزٍُ هراطة
زضیبیی

VesselBot:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ٞٛـ ٔهٙٛػی، ذٛزضٚ، فٙبٚضی اعالػبت،  :حَسُ فؼالیت
ِزؿتیه

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ

ِ ی بازار  حمليوقلدریاییاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. oceanmanager.com

Ocean manager ٗافعاض ثٟتطی ْ ْ افعاض وكتی، ٔسیطیت ٘ط  اظ اؾتفبزٜ ثب ضا ثبال تٙبغ قٙبٚضٞبی ٔسیطیت ٘ط
  قبُٔ فٙبٚضی ذسٔبت ٚ ٔحهَٛ 10 اظ قطوت ایٗ .ٔی وٙس فطاٞٓ ؾبحُ ٚ وكتی ثیٗ یىپبضچٝ اضتجبط

Google Analytics, WordPress و Apache Web Server ٜٔی وٙس اؾتفبز. Ocean

manager افعاض ْ   ایٕٙی ٔٙظٛض ثٝ وكتی ٞب ٔسیطاٖ ٚ وكتی ٞب نبحجبٖ ثٝ وٕه ثطای اؾت زضیبیی ٘ط
.قٙبٚضٞب

ٗ إِّّی زضیبیی ثب اؾتفبزٜ اظ ٔزٕٛػٝ ٘طْ افعاضی ثهطی :فٌاٍری ّای کلیسی   mHSEQؾبزٜ تط قسٖ ا٘غجبق ثب ٔمطضات ثی

2003:سال تاسیس

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب:ستاز هزکشی

قطوت ٞبی ذهٛنی، قجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ :گزٍُ هراطة
وكتیطا٘ی ٞب، زضیبیی

Ocean manager:ًام شزکت

:هسل زرآهس

حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ، 
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهَٛ

ِ ی بازار  عملیاتيوگُداریکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. solverminds.com

Solverminds ٞبی اضائٝ زض ٔترهم ٝ ُ ٞبی ٚ وبضثطزی ثط٘بٔ ٜ ح   زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ ثطای تحّیّی ضا
ٜ حُ قطوت یه Solverminds .اؾت ْ افعاضی ضا ٝ ٞبی اضائٝ زض ٔترههیٗ وٝ اؾت تحّیّی ٚ ٘ط   ثط٘بٔ

ُ ٞبی ٚ وبضثطزی ٜ ح  ایٗ ،2003 ؾپتبٔجط زض آٖ تبؾیؽ ظٔبٖ اظ .اؾت زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ ثطای تحّیّی ضا
ُ ٞبی اضائٝ ٔمسْ ذظ زض قطوت   ٔرتّفی قطوت ٞبی .اؾت ثٛزٜ رٟب٘ی ؾغح زض ٔكتطیب٘ف ثٝ ٘ٛآٚضا٘ٝ ضاٜ ح

َ ٞبی عَٛ زض وٝ ٖ ٞب زؾتبٚضزٞبی اظ ٘كبٖ وطزٜ ا٘س، قطوت ٌصقتٝ ؾب .اؾت آ

Stowage Planning Solution –ضاٜ حُ ٔسیطیت وكتی :فٌاٍری ّای کلیسی

2003:سال تاسیس

ٞٙسٚؾتبٖ:ستاز هزکشی

قطوت ٞبی ذهٛنی، قجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ :گزٍُ هراطة
وكتیطا٘ی ٞب، زضیبیی

Solverminds:ًام شزکت

:هسل زرآهس

فٙبٚضی اعالػبت، ٘طْ افعاض:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ ٞعاض زالض 50:کل سزهای

Series A:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ،

ِ ی بازار  عملیاتيوگُداریکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ

58



:تَضیح

WWW. whalewashing.com

Whalewashing ثعضي ٚ ٔتٛؾظ قٙبٚضٞبی ظیطآثی تٕیعوطزٖ ثطای اثتىبضی ٚ رسیس تىِٙٛٛغی 
  تِٛیس ثعضي ٚ ٔتٛؾظ تزبضی وكتی ٞبی ثطای قؿتكٛ ٔبقیٗ یه ٔی ذٛاٞس قطوت ایٗ زضٚالغ .ٔی ثبقس

ٝ ٞبی ثطزٖ ثیٗ اظ ثب ٚ ٔی وٙس ػُٕ آة زض وٝ اتٛٔبتیه وبٔال ٔبقیٗ یه .وٙس  ثس٘ٝ ضٚی فؿیّی ظثبِ

ٝ رٛیی وكتی ٞب، .زاقت ذٛاٞس ز٘جبَ ثٝ ضا وطثٗ ضزپبی وبٞف ٚ ؾطػت افعایف ؾٛذت، زض نطف

(ٔٛاز پیكطفتٝ)تىِٙٛٛغی تٕیعوطزٖ ثس٘ٝ قٙبٚضٞب :فٌاٍری ّای کلیسی

2018:سال تاسیس

ّٞٙس:ستاز هزکشی

، قٙبٚضؾبظی ٞب، قطوت ٞبی ذهٛنی:گزٍُ هراطة
وكتیطا٘ی ٞب

WhaleWashing:ًام شزکت

:هسل زرآهس

فٙبٚضی اعالػبت:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ، 
، ا٘زبْ تؼٕیطات ٚ اضائٝ ذسٔبت ثٝ قٙبٚضٞب

فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهَٛ

ِ ی بازار  عملیاتيوگُداریکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. iocurrents.com

Iocurrents ثبػج وٝ ٔی وٙس تجسیُ ػّٕیبتی اعالػبت ثٝ ضا ثعضي ٔمیبؼ زض زضیبیی حؿٍط زازٜ ٞبی 
iocurrents تحّیُ ٚ تزعیٝ پّتفطْ .ٔی قٛز اعٕیٙبٖ لبثّیت ٚ وبضایی افعایف MarineInsight 

 ٞعیٙٝ وبٞف ثٝ ٔٙزط پّتفطْ ایٗ اظ اؾتفبزٜ .ٔی زٞس ا٘تمبَ ٚالؼی ظٔبٖ زض ضا وكتی تزٟیعات زازٜ ٞبی
 حمٛق وبٞف ثبضٌیطی، ویفیت افعایف وٕتط، ذطاثی ٞبی وكتی، ؾٛذت ثبظزٞی افعایف وكتی، تؼٕیطات

.ٔی قٛز آٔسٜ ثسؾت زازٜ ٞبی ثٟجٛز ٚ ثیٕٝ

The ioCurrents:فٌاٍری ّای کلیسی Marininsight analytics platform gathers

2015:سال تاسیس

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب:ستاز هزکشی

قطوت ٞبی ذهٛنی، قجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ :گزٍُ هراطة
وكتیطا٘ی ٞب، زضیبیی

.ioCurrents, Inc:ًام شزکت

:هسل زرآهس

اثط ذسٔبت زازٜ، ایٙتط٘ت اقیبء، یبزٌیطی :حَسُ فؼالیت
ٔبقیٗ، حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی، تزعیٝ ٚ تحّیُ 

پیف ثیٙی

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ زالض 5:کل سزهای

Series A:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ، 
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهَٛ

ِ ی بازار  عملیاتيوگُداریکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. closelink.net

Closelink ْٞبی ثطای ٔزبظی فضبی زض فطٚـ ٚ ذطیس پّتفط ٗ   ذطیساض تب ٔی زٞس اربظٜ وٝ زضیبیی ضٚغ
.زٞٙس ا٘زبْ ضا ذٛز ٔؼبٔالت نفحٝ یه زض فطٚقٙسٜ ٚ

: ثٝ ٔی تٛاٖ آٖ رّٕٝ اظ وٝ زاضز ذٛز زض ضا ثؿیبضی ٔعایبی ثؿتطی ٚ فضب چٙیٗ ایزبز

رٛیی ٝ ٝ وٙٙسٌبٖ اظ پیكٟٙبز چٙسیٗ ٔمبیؿٝ :ٚلت زض نطف  ٔؼیبض ٚ قطایظ .ٍ٘بٜ یه زض ٔرتّف ػطض

.ذٛز ذبل ٘یبظٞبی ثٝ تٛرٝ ثب ثبظاض ػطضٝ

  ٚ تٛظیغ وٙٙسٌبٖ تِٛیسوٙٙسٌبٖ، رٟب٘ی قجىٝ ثٝ ٔی تٛاٖ ضاحتی ثٝ فضب ایٗ ثٝ تٛرٝ ثب :أٙیت تبٔیٗ
ٝ ٌطاٖ ٗ ٞبی ٔؼبّٔ ٗ وٙٙسٌبٖ ٚ وٙیس تىیٝ زضیبیی ضٚغ .ٕ٘بییس پیسا زٚضافتبزٜ ٔٙبعك زض حتی ضا ٔٙبؾت تبٔی

ٗ ٞبی زضیبیی:فٌاٍری ّای کلیسی پّتفطْ آ٘الیٗ ثطای ضٚغ

2018:سال تاسیس

إِٓبٖ:ستاز هزکشی

ثٙبزض، وكتیطا٘ی ٞب، قطوت ٞبی ذهٛنی:گزٍُ هراطة

Closelink:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ایٙتط٘ت اقیبء زض حٛظٜ زضیبیی:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ، 
ٚاؾغٝ ٌطی

ِ ی بازار  عملیاتيوگُداریکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. shipskart.com

:فطٚقٙسٌبٖ ثطای

Shipskart ای یه ثبظاض ٝ ٗ إِّّی ٚ ٞٙس وكتی ٞبی وبضٌعاضاٖ ثطای ٔطحّ   ثبِمٜٛ وبض ٚ وؿت ثطای ثی
 انالح ، تبییسقسٜ ٔكتطیبٖ تٛؾظ قسٜ اضائٝ لَٛ ٚ ٘مُ ٚ ضای ثطضؾی، ثطاؾبؼ ضا فطٚقٙسٌبٖ ِیؿت .اؾت

 .ٔی وٙس وٕه فطآیٙس ؾبظی قفبف ثٝ وٝ ٔی قٛز اػغب فطز ثٝ ٔٙحهط وس یه فطٚقٙسٜ ٞط ثٝ .ٔی ٌطزز
Shipskart ثؿیبضی ثب فطٚقٙسٜ یه ػٙٛاٖ ثٝ ٔی وٙس وٕه قٕب ثٝ وٝ اؾت ٌؿتطزٜ ای زؾتطؾی زاضای  

  ٔغٕئٗ ٔی تٛا٘ٙس افطاز قطوت ایٗ ذسٔبت ثب .زٞیس ٌؿتطـ ضا ذٛز ٞسف ثبظاض ٚ ثٍیطیس اضتجبط ٔكتطیبٖ اظ
 وبضثطاٖ ثٝ ذٛزوبض پطزاظـ ؾیؿتٓ .وطز ذٛاٞٙس زضیبفت ٔٙبؾت ظٔبٖ زض ضا ذٛز پطزاذت ٞبی تٕبْ وٝ ثبقٙس
.وٙٙس زضیبفت ضا تحٛیُ رعئیبت ثب تبییسقسٜ ؾفبضقبت ٔی وٙس وٕه

:ٔكتطیبٖ ثطای

Shipskart، ٗاؾت زضیبیی تساضوبت ٚ زضیبیی فطٚقٍبٜ ٞبی ثطای آ٘الیٗ وبٔال ثبظاض اِٚی. shipskart ٝث 
  ؾفبضقبت پطزاظـ .ٔی زٞس اضائٝ ضا ذٛزوبض ٚ ٔكىّی ٞیچ ثسٖٚ ؾبزٜ، ذطیس تزطثٝ ذٛز ٔكتطیبٖ تٕبٔی
 ؾفبضـ تحٛیُ زض غیطضطٚضی تبذیط ٚ اؾت، قسٜ ؾبزٜ اتٛٔبتیه ؾفبضـ پطزاظـ ؾیؿتٓ یه ثب ذطیس
 حفظ ضلبثتی لیٕت ٞبی ثب ضا ثبویفیت ٔحهٛالت اؾتب٘ساضز ثبالتطیٗ ٔب فطٚقٙسٌبٖ ٕٞٝ .ٔی قٛز حصف

  .ٔی وٙٙس

(ٔٛاز پیكطفتٝ)تِٛیس تزٟیعات حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی :فٌاٍری ّای کلیسی

2018:سال تاسیس

ٞٙسٚؾتبٖ:ستاز هزکشی

ثٙبزض، وكتیطا٘ی ٞب، قطوت ٞبی ذهٛنی:گزٍُ هراطة

Shipskart:ًام شزکت

:هسل زرآهس

حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ ضٚپیٝ 1:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ، 
ٝ ٌطی، ذطیس ٚ فطٚـ ٔحهٛالت ٚاؾغ

ِ ی بازار  عملیاتيوگُداریکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. nautluslabs.co

 قطوت ایٗ .ٔی وٙس آٔبزٜ زضیبیی ٚ الیب٘ٛؾی تزبضت وبضایی پیكجطز ثطای ضا ٔهٙٛػی ٞٛـ ٘بتیّٛؼ
 حساوخط ؾٛذت، ٔهطف وبٞف ٔٙظٛض ثٝ زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ قطوت ٞبی ثٝ وٕه ثطای ضا فٙبٚضی

ٝ ؾبظی ٚ ػّٕیبتی ثٟطٜ ٚضی   ثب اپطاتٛضٞب ٚ وكتی نبحجبٖ اظ ٔحبفظت ثب .ٔی زٞس اضائٝ ٘بٌٚبٖ ػّٕىطز ثٟیٙ
ٝ ای ٌبظٞبی ا٘تكبض وبٞف ثٝ ٔٙزط ٘بتیّٛؼ ٚالؼی، ظٔبٖ زض پیكٍیطا٘ٝ تهٕیٕبت ٚ پكتیجب٘ی   ایزبز ٚ ٌّرب٘

.اؾت پبیساض رٟب٘ی تزبضت

ٝ ؾبظی ػّٕىطز ٘بٌٚبٖ ٚ وبٞف ا٘تكبض ؾٛذت –پیكجطز وبضآیی تزبضت الیب٘ٛؾی :فٌاٍری ّای کلیسی ثٟیٙ

2016:سال تاسیس

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب:ستاز هزکشی

ثٙبزض، وكتیطا٘ی ٞب، قطوت ٞبی ذهٛنی:گزٍُ هراطة

Nautilus Labs:ًام شزکت

:هسل زرآهس

تزعیٝ ٚ تحّیُ، ٞٛـ ٔهٙٛػی، والٖ زازٜ، :حَسُ فؼالیت
آٔٛظـ ٔبقیٗ، حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ زالض 13:کل سزهای

– Early Stage Venture:ٍضؼیت تاهیي هالی

Series A

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ

ِ ی بازار  عملیاتيوگُداریکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. ankeri.net

Ankeri وٙٙسٌبٖ ٚ وكتی نبحجبٖ ثطای ٔزبظی فضبی پّتفطْ یه ٜ  ثطلطاضی ٔٙظٛض ثٝ ٔی وٙس فطاٞٓ اربض
 تیٓ یه زاضای ankeri قطوت .وكتی ػّٕىطز ثط تٕطوع ثب وكتی اعالػبت اقتطان ٌصاضی ثٝ ٚ اضتجبط

 ٔحهٛالت تٛؾؼٝ ٚ عطاحی ثبظاضیبثی، ظٔیٙٝ زض ؾبَ 25 اظ ثیف وٝ اؾت ٌؿتطزٜ ثبتزطثٝ ٚ ثبؾبثمٝ
ْ افعاضی .ٔی ٕ٘بیس فؼبِیت زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ نٙؼت ثطای ٘ط

(پّتفطْ آ٘الیٗ)ػّٕىطز حُٕ ٚ ٘مُ ثبظاض :فٌاٍری ّای کلیسی

2016:سال تاسیس

ایؿّٙس:ستاز هزکشی

ثٙبزض، وكتیطا٘ی ٞب، قطوت ٞبی ذهٛنی:گزٍُ هراطة

Ankeri:ًام شزکت Solutions

:هسل زرآهس

ٔسیطیت ػّٕىطز ٘طْ افعاض، ؾیؿتٓ ٞبی :حَسُ فؼالیت
اعالػبت وؿت ٚ وبض

ِ  جذب شسُ ٞعاض زالض 702:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ، 
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ِ ی بازار  عملیاتيوگُداریکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. maindeck.io

  ٔترههبٖ ػٙٛاٖ ثٝ .ٔی ضٚز پیف وٙسی ثٝ ز٘یب ضٚظ ػّٓ زض نٙؼتی وكتی ٍٟ٘ساضی ٚ تؼٕیط نٙؼت
ٓ ٞب وٝ قبٞسیٓ ٔب زضیبیی، ٘مُ ٚ حُٕ ٚ ٔىب٘یه  عطیك اظ ٚ قىؿتٝ پب ٚ زؾت اضتجبعبت عطیك اظ تی
ـ ٞبی ٚ زؾتی وبضٞبی ٖ ٞب ٕٞٝ وٝ ٔی وطز٘س وبض ظٔیٙٝ ایٗ زض ؾٙتی ضٚ   ٍٟ٘ساضی ٚ تؼٕیط ضاؾتبی زض آ

 ٔٙظٛض ثٝ قطوت ایٗ .قس maindeck قطوت تبؾیؽ ثطای زِیُ انّی تطیٗ أط ٕٞیٗ .ثٛز وكتی ٚالؼی
 وٙٙس، اؾتفبزٜ آٖ اظ ٔی ذٛاٞٙس وكتی ٍٟ٘ساضی ٚ تؼٕیط زض ٔطزْ وٝ تبحیطٌصاض ٚ ثهطی فٙبٚضی ٞبی ؾبذتٗ

ٝ ؾبظی ثطای ضا نٙبیغ زیٍط ایسٜ ٞبی ٚ تىِٙٛٛغی قطوت ایٗ .آٔس ٚرٛز ثٝ   ٚ ٍٟ٘ساضی ٚ تؼٕیط ػّٕیبت ثٟیٙ
ٓ ٞب وطزٖ آظاز   .اؾت آٚضزٜ اضٔغبٖ ثٝ ٘مغٝ ٞط اظ ٕٞىبضی ثطای تی

ْ افعاضٞبی ثٝ ضٚظ ٚ یه پّتفطْ آ٘الیٗ:فٌاٍری ّای کلیسی ٍٟ٘ساضی قٙبٚضٞب ٚ تؼٕیطات آٖ ثٝ ٚؾیّٝ ٘ط

2016:سال تاسیس

٘طٚغ:ستاز هزکشی

 –ثٙبزض  –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
وكتیطا٘ی ٞب

Maindeck:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ٓ ٞبی اعالػبت وؿت :حَسُ فؼالیت ْ افعاض ٚ ؾیؿت تِٛیس ٘ط
ٚ وبض

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ وطٖٚ ٘طٚغ 3:کل سزهای

– Venture:ٍضؼیت تاهیي هالی Series 

Unknown

تؼٕیط ٚ ا٘زبْ ذسٔبت قٙبٚضٞب ٚ وكتی ٞبی 
تزبضی زضیبفت حك اقتطان

ِ ی بازار  عملیاتيوگُداریکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. we4sea.com

ْ ٞبی ؾبزٜ تطیٗ اظ یىی قطوت ایٗ ْ افعاض ٚ آ٘الیٗ ٘ظبضت پّتفط ٝ ؾبظی ٘ط  ثٝ ضا زضیبیی وكتی ٞبی ثطای قجی
ُ ٞبیی ٞٛقٕٙس، اعالػبت فٙبٚضی اظ اؾتفبزٜ ثب .اؾت آٚضزٜ ٚرٛز ٜ ح ٝ ٞب ٘بٌٚبٖ، ٔسیطاٖ ثطای ضا   ٚ ٔحِٕٛ

  پبیساضی ٚ قٛ٘س وبضآٔستط وكتی ٞب وٝ ٔی قٛز ثبػج ٟ٘بیت زض وٝ اؾت قسٜ زازٜ تٛؾؼٝ وكتی ٞب نبحجبٖ
.وٙٙس تؿطیغ ضا زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ نٙؼت

(تحّیُ والٖ زازٜ –پّتفطْ آ٘الیٗ )ؾبزٜ تطیٗ ضاٜ حُ ٔب٘یتٛضیًٙ ثطای افعایف ثبظزٞی ؾٛذت قٙبٚضٞب :فٌاٍری ّای کلیسی

2016:سال تاسیس

ّٞٙس:ستاز هزکشی

 –ثٙبزض  –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
وكتیطا٘ی ٞب

We4Sea:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ثبظضٌب٘ی، حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی، تفطیح ٚ  :حَسُ فؼالیت
ؾطٌطٔی

ِ  جذب شسُ ٞعاض یٛضٚ 400:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ

ِ ی بازار  عملیاتيوگُداریکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



ُ ی صٌایع دریایی. 31 استارت آپ ّای حَز

مسیریابیکشتی. 5ـ31





:تَضیح

WWW. aquaplot.com

ُ ٞبی قطوت ایٗ .اؾت ٔؿتمط إِٓبٖ وبضِؿطٚٞٝ زض ٚ قسٜ تبؾیؽ 2015 ؾبَ زض قطوت ایٗ   ٔجتٙی ضاٜ ح
ٝ ضیعی ٚ زضیبیی قٙبٚضٞبی ٚ وكتی ٞب ٔؿیطیبثی ثطای ٚة ثط  ثط٘بٔٝ .ٔی زٞس تٛؾؼٝ ضا زضیبیی ثط٘بٔ

aquaplot اظ ػجبضتٙس وٝ اؾت قسٜ تكىیُ ٟٔٓ ثرف زٚ اظ :

زازٜ ذسٔبت ٚ API

ٞبی ٝ ٚة ثط٘بٔ

ٝ ضیعی زضیبیی  Gestalt System GmbHؾیؿتٓ :فٌاٍری ّای کلیسی (پّتفطْ آ٘الیٗ –ٞٛـ ٔهٙٛػی )ثطای ٔؿیطیبثی ٚ ثط٘بٔ

2015:سال تاسیس

إِٓبٖ:ستاز هزکشی

 –ثٙبزض  –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
وكتیطا٘ی ٞب

Aquaplot:ًام شزکت

:هسل زرآهس

حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ

ِ ی بازار  مسیریابیکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. vesseltracker.com

Vesseltracker اؾت زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ نٙؼت زض قسٜ قٙبذتٝ ٚة ؾطٚیؽ. vesseltracker 
  زض قطوت ایٗ ٔطوعی ؾتبز .ٔی وٙس فطاٞٓ ضا قطوت ٞب ثطای رٟب٘ی وكتی ٞبی حطوبت اظ وبُٔ ٔطٚض یه

  ٔٛضز زض رسیسی اعالػبت vesseltracker.com پٛضتبَ .اؾت قسٜ ٔؿتمط (إِٓبٖ) ٞبٔجٛضي ثٙسض
 ایٗ .ٔی وٙس فطاٞٓ ضا رٟبٖ ؾطاؾط زض ثٙسض 200 اظ ثیف زض ٔٛرٛز وكتی ٞبی ٔرتّف رعئیبت ٚ ٔٛلؼیت

.اؾت اضظقٕٙس ٔؼبٔالت اظ ثؿیبضی ثطای اعالػبت

(٘طْ افعاض / پّتفطْ آ٘الیٗ  –تحّیُ والٖ زازٜ ) AISؾیؿتٓ قٙبؾبیی ذٛزوبض :فٌاٍری ّای کلیسی

2006:سال تاسیس

إِٓبٖ:ستاز هزکشی

 –ثٙبزض  –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
وكتیطا٘ی ٞب

Vesseltracker:ًام شزکت

:هسل زرآهس

فٙبٚضی اعالػبت، رؿتزٌٛطٞب، حُٕ ٚ ٘مُ :حَسُ فؼالیت
زضیبیی

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

 Merger)  –ازغبْ ٚ اوتؿبة :ٍضؼیت تاهیي هالی
And Acquisitin)M & A 

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ

ِ ی بازار  مسیریابیکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



:تَضیح

WWW. sailrouter.com

Sailrouter افعاض ْ ٝ ای ٚ زؾىتبح ٘ط   وٝ ٔی وٙس وٕه وكتی ٞب نبحجبٖ وٝ اؾت ٔزبظی فضبی زض ثط٘بٔ
ٝ ٞبی ٝ ٞبی ٚ ؾٛذت ٔهطف ٞعیٙ ٝ ؾبظی ٚ ٞٛا ٚ آة ضزیبثی ٚیػٌی زٚ اظ اؾتفبزٜ ثب ضا ٍٟ٘ساضی ٞعیٙ   ثٟیٙ

 .زٞٙس وبٞف وكتی پبضأتطٞبی

  زازٜ ٞب تحّیُ ٚ تزعیٝ ٚ اعالػبت فٙبٚضی تٛؾؼٝ ٔبقیٗ، یبزٌیطی ظٔیٙٝ زض قطوت ایٗ ترهم ٕٞچٙیٗ
.ٔی ثبقس

ٝ ؾبظی پبضأتط قٙبٚض  –ؾیؿتٓ ضزیبثی آة ٚ ٞٛا :فٌاٍری ّای کلیسی (٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ)ؾیؿتٓ ثٟیٙ

2016:سال تاسیس

ّٞٙس:ستاز هزکشی

 –ثٙبزض  –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
وكتیطا٘ی ٞب

sailRouter:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ٝ ٞب، ذسٔبت اعالػبتی، فٗ آٚضی زضیبیی:حَسُ فؼالیت ثط٘بٔ

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-       :ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ

ِ ی بازار  مسیریابیکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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ُ ی صٌایع دریایی. 31 استارت آپ ّای حَز

مدیریتخدمٍکشتی. 6ـ31





75

:تَضیح

WWW.radianfleet.com

Radianfleet حُ یه ٜ ْ افعاضی ضا  ذسٔٝ ٞبی ؾبظٔبٖ ٚ وكتی ٞب نبحجبٖ ٔسیطیتی، ٔكتطیبٖ ثطای ٘ط
 وٙٙس، زیزیتبِی ضا ذٛز وبض ٌطزـ ٔی وٙسوٝ وٕه وبضٞب ٚ وؿت ثٝ قطوت ایٗ افعاض ٘طْ .اؾت

ٝ ٞبیكبٖ  تٛؾظ 2012 ؾبَ زض Radianfleet .ثركٙس ثٟجٛز ضا ثٟطٜ ٚضی ٚ ثٛزرٝ ٚ زٞٙس وبٞف ضا ٞعیٙ
ْ افعاض ٟٔٙسؾبٖ اظ تیٓ یه ْ افعاض ؾبذت زض ثبتزطثٝ ٘ط   چٙسّٔیتی قطوت ٞبی ثطای زضیبیی ٚ تزبضی ٘ط

.قس تبؾیؽ

PortXL:فٌاٍری ّای کلیسی program  ( ٗ٘طْ افعاض/ پّتفطْ آ٘الی)

2012:سال تاسیس

ّٞٙس:ستاز هزکشی

 –ثٙبزض  –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
وكتیطا٘ی ٞب

RadiantFleet:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ٔسیطیت ٘بٌٚبٖ:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-       :ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
ٚاؾغٝ ٌطی

ِ ی بازار  مدیریتخدمٍکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ

http://www.radianfleet.com/


:تَضیح

WWW.intcom.br

Intcom افعاض ْ ُ ٞب ؾیؿتٓ ثٝ وٝ اؾت ذسٔٝ ٔسیطیت زض تساضوبت ثطای قسٜ عطاحی ٘ط   وكتی ٞبی ٚ ػبٔ
ُ ٞبی Intcom .ٔی زٞس تٛؾؼٝ ضا ٚیػٌی ایٗ ٚ اؾت قسٜ زازٜ اذتهبل زضیبیی ٜ ح  ثطای ضا ٚیػٜ ای ضا
ْ افعاض قطوت ایٗ انّی ٔحهَٛ .ٔی زٞس اضائٝ ٌبظ ٚ ٘فت ثرف PEOPLE" ٘ط ORGANIZER" ،اؾت 

ٜ حُ یه  .زازٜ ا٘س ا٘زبْ تحمیمبت آٖ ضٚی ثط قطوت 30 اظ ثیف ٌٝ قیٜٛ ٞب ثٟتطیٗ ثط ٔجتٙی ٚة ضا

"PEOPLE ORGANIZER" ای ٝ ٝ ٞبی اظ ٔزٕٛػ   فطآیٙسٞبی ثطای اؾبؾب وٝ اؾت یىپبضچٝ ثط٘بٔ
 ثٝ پّتفطْ ایٗ حبضط، حبَ زض .اؾت قسٜ ایزبز ذسٔٝ تغییط ٔسیطیت ٚ زضیبیی ذسٔٝ تساضوبت فطز ثٝ ٔٙحهط

 ذسٔبت ضؾب٘ی آٔطیىب ٔتحسٜ ایبالت ٚ ؾٍٙبپٛض آٍ٘ٛال، ٔكتطیبٖ ثط تبویس ثب ّٔیتی چٙس قطوت 16 اظ ثیف

.ٔی وٙٙس

PEOPLE ORGANIZER( َّش هصٌَعی –ًرم افسار / پلتفرم آًالیي ):فٌاٍری ّای کلیسی

2007:سال تاسیس

ثطظیُ:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

IntCom:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ْ افعاض ؾبظٔب٘ی، ِزؿتیه، ٘فت ٚ ٌبظ:حَسُ فؼالیت ٘ط

ِ  جذب شسُ ٞعاض زالض 700:کل سزهای

– Series A:ٍضؼیت تاهیي هالی Early Stage 

Venture

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
ٝ ٌطی ٚاؾغ

ِ ی بازار  مدیریتخدمٍکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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77

:تَضیح

WWW.crewin.org

Crewin ْؾبظی پّتفط ٝ  ثطای قغّی اضظیبة یه crewin .اؾت زضیبیی نٙؼت ثطای ذسٔٝ ٚ قغُ ثٟیٙ
 crewin عطیك اظ ٔی تٛا٘ٙس زضیبیی ٚوبضوٙبٖ قطوت ٞب .ثرف ٞبؾت ثطاؾبؼ رؿتزٛ پّتفطْ ٚ وبضوٙبٖ

ٝ ٞبی .وٙٙس ا٘تربة ذٛز نٙؼت زض ضا زلیك ٔؼیبضٞبی ٚ فٙی ذبل ٌعیٙ

ٝ ؾبظی قغُ ٚ ذسٔٝ زض نٙؼت زضیبیی :فٌاٍری ّای کلیسی ٞٛـ ٔهٙٛػی –٘طْ افعاض / پّتفطْ آ٘الیٗ )ثٟیٙ

2017:سال تاسیس

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

CreWin:ًام شزکت

:هسل زرآهس

:حَسُ فؼالیت
تزبضت اِىتطٚ٘یه، آٔٛظـ ٚ پطٚضـ، ٔٙبثغ 
ا٘ؿب٘ی، فٙبٚضی ٞبی زضیبیی، حُٕ ٚ ٘مُ 

ٝ ٞبی ٔٛثبیُ، اثعاضٞبی  زضیبیی، ثط٘بٔ
ثٟطٜ ٚضی، اؾترساْ

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-       :ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
ٝ ٌطی ٚاؾغ

ِ ی بازار  مدیریتخدمٍکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



7878787878

:تَضیح

WWW. medassist.online

 اؾت ٕٔىٗ پعقىی ٔطالجت ٞبی ثٟتطیٗ قبیؿتٝ ٔىب٘ی ٞط زض وؿی ٞط وٝ اؾت ایٗ ثط قطوت ایٗ قؼبض
ٝ ٞبی .٘ساضز ٚرٛز پعقىی ٞیچ وٝ ظٔب٘ی حتی   ٔطالجت ٞبی تب ٔی وٙس وٕه وبضثطاٖ ثٝ قطوت ایٗ ثط٘بٔ

 ثٝ ٚیسئٛ ٚ HD ػىؽ ٞبی اظ اؾتفبزٜ ثب ٔٛرٛز ٟٔبضت ٞبی ثط٘بٔٝ .وٙٙس فطاٞٓ ضا ؾطیغ تط ٚ ثٟتط پعقىی
ـ ٞبی چٍٛ٘ٝ وٝ ٔی زٞس زؾتٛض وبضثطاٖ .زٞٙس ا٘زبْ ٔٛفك ٚ ایٕٗ نٛضت ثٝ ضا ضطٚضی پعقىی ضٚ

  ثطای ٚ ٔی ؾبظز تجّت ٚ ضایب٘ٝ ضٚی ثط ضا ثیٕبضی 12 ویفیت ثب ECG یه ٔب ٔٛفك ٚ ایٕٗ لّت ثط٘بٔٝ
.ٔی فطؾتس زوتط یه ثٝ ضا آٖ وّیه یه ثب تٟٙب ثٟتط ٚ ؾطیغ تط تكریم

(تحّیُ والٖ زازٜ –ٞٛـ ٔهٙٛػی  –پّتفطْ آ٘الیٗ )ثط٘بٔٝ ٔطالجت ٞبی پعقىی زض قٙبٚضٞب ثٝ نٛضت آ٘الیٗ :فٌاٍری ّای کلیسی

2015:سال تاسیس

ّٞٙس:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

MedAssist.online:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ٔطالجت ٞبی ثٟساقتی اظ ذسٔٝ قٙبٚضٞب:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
ٝ ٌطی ٚاؾغ

ِ ی بازار  مدیریتخدمٍکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



79

:تَضیح

WWW.parable.nl

Parable BV ٞبی ضاٜ ایزبز ثبػج ُ   ٔزبظی ٚالؼیت اظ اؾتفبزٜ ثب ایٕٙی آٔٛظـ ثطای فطاٌیط آٔٛظقی ح
  ؾفبضقی آٔٛظقی ضاٞىبضٞبی .ٔی زٞس آٔٛظـ نٙؼتی تزٟیعات ثب قطوت ٞب ثٝ ٔحهَٛ ایٗ .ٔی قٛز
 فٙی تزٟیعات ثب تؼبُٔ ثب آٔٛظـ ٚ یبزٌیطی ثطای ثی ؾبثمٝ ٔعیت یه وبضٌطاٖ ثٝ ٔحهَٛ ایٗ زض ٔٛرٛز
 ثطای ضٚـ ایٗ .ٔی زٞس ضا اؾت وبض زض وٝ قیٜٛ ای ٕٞبٖ ثٝ ٔزبظی، ٚالؼیت زض نٙؼتی ذغط٘بن ٚ پیچیسٜ

ٝ رٛیی   ثب ٟٔبضت ٚ وبضوٙبٖ ثٟطٜ ٚضی افعایف ٚ وبض ٔحُ حٛازث وبٞف ٔكتطیبٖ، پَٛ ٚ ظٔبٖ زض نطف

.اؾت قسٜ عطاحی نٙؼتی تزٟیعات

(تزٟیعات پیكطفتٝ –ایٙتط٘ت اقیبء )آٔٛظـ فطاٌیط ثب اؾتفبزٜ اظ ٚالؼیت ٔزبظی زض حٛازث زضیبیی :فٌاٍری ّای کلیسی

2017:سال تاسیس

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

CreWin:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ٍاقعیت هجازی:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-       :ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
ٝ ٌطی ٚاؾغ

ِ ی بازار  مدیریتخدمٍکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



8080808080

:تَضیح

WWW. miifile.com

Miifile ُضا ذٛز اؾٙبز ٚ قرهی اعالػبت ٔی ؾبظز لبزض ضا وبضثطاٖ وٝ اؾت تبییس لبثُ ٚ اقتطاوی پطٚفبی 
ٝ ای یب فضب یه ٚالغ زض Miifile .ثٍصاض٘س اقتطان ثٝ ایٕٗ عٛض ثٝ ُ ٞبی ثطای لفؿ   زض قٕب ٔزبظی فبی

ٝ ای ٞط اظ ضا ذٛز اؾٙبز ؾبظٔب٘سٞی ٚ اقتطان ٌصاضی آؾبٖ، زؾتطؾی وٝ اؾت زضیبیی ظٔیٙٝ   آؾبٖ ٚؾیّ
  یب ٚ ثبقٙس زاقتٝ اذتیبض زض ضا ذٛز اؾٙبز ٔسیطیت ٔی تٛا٘ٙس افطاز وبضثطاٖ، اذتیبض زض فضبی ثٝ تٛرٝ ثب .ٔی وٙس

.ثٍصاض٘س اقتطان ثٝ زیٍطاٖ ثب ضاحتی ثٝ

(تحّیُ والٖ زازٜ –ٞٛـ ٔهٙٛػی  –پّتفطْ آ٘الیٗ )ثط٘بٔٝ ٔطالجت ٞبی پعقىی زض قٙبٚضٞب ثٝ نٛضت آ٘الیٗ :فٌاٍری ّای کلیسی

2016:سال تاسیس

اؾتطاِیب:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

miiFile:ًام شزکت

:هسل زرآهس

فٙبٚضی اعالػبت، ٘طْ افعاض:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
ٝ ٌطی ٚاؾغ

ِ ی بازار  مدیریتخدمٍکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



81

:تَضیح

WWW. martide.com

  ظٔبٖ ٞط اظ ثیف رٟب٘ی تزبضت ٚ ٔتٙٛع تىِٙٛٛغیىی ٘بٌٚبٖ اظ فعایٙسٜ ای عٛض ثٝ وكتی ٔسضٖ نبحجبٖ
 ٔسیطیت ظٔیٙٝ زض قطوت ایٗ .ٔی وٙٙس اؾتفبزٜ ٔتٙٛع تط ثبظاضٞبی ٚ ٔرتّف وكتی ٞبی ا٘ٛاع ثب زیٍطی،

ٖ ٞبی ٚ وكتی نبحجبٖ ثٝ ٚ ٔی ٕ٘بیس فؼبِیت وكتی ذسٔٝ .ٔی زٞس اضائٝ ذسٔبت ٔطتجظ ؾبظٔب

ٝ ٞبی ٔرتّف ٔسیطیت ذسٔٝ زض یه فضبی زیزیتبَ :فٌاٍری ّای کلیسی ٝ ؾبظی تٕبْ رٙج  –٘طْ افعاض / پّتفطْ آ٘الیٗ )ازغبْ ٚ ثٟیٙ
(وكتی ٞٛقٕٙس

2017:سال تاسیس

اؾتطاِیب:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

Martide:ًام شزکت

:هسل زرآهس

فٙبٚضی اعالػبت، ٘طْ افعاض:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

،زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ

ِ ی بازار  مدیریتخدمٍکشتیاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ





ُ ی صٌایع دریایی. 31 استارت آپ ّای حَز

ِ سازی زًجیرُ تاهیي کا . 7ـ31 بْیٌ





85

:تَضیح

WWW. freightalia.com

Freightalia داخلی بار ّوچٌیي ٍ شٌاٍرّا خدهِ ًقل ٍ حول هٌظَر بِ دریایی پلتفرم یک  
 کاالی تا است شدُ طراحی آًالیي ٍ دیجیتال صَرت بِ هحوَلِ ارسال هٌظَر بِ کِ کشتی ّاست

.شَد جابجا سرعت بِ هَردًظر

 –ًرم افسار / پلتفرم آًالیي )  .SPF, SSL by Default, and Apple Mobile Web Clips Icon:فٌاٍری ّای کلیسی
(َّش هصٌَعی

2015:سال تاسیس

اٍّ٘ؿتبٖ:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب-قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

.FREIGHTALIA, LTD:ًام شزکت

:هسل زرآهس

، حُٕ ٚ ٘مُ، SaaS، ِزؿتیه، B2B:حَسُ فؼالیت
ٔسیطیت ظ٘زیطٜ تبٔیٗ

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

،زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ

ِ ی بازار  بُیىٍسازیزوجیرٌتامیهکاالاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



868686868686

:تَضیح

WWW. cogoport.com

Cogoport ای ٘طخ ٞبی ثب ضا ٘مُ ٚ حُٕ نٙؼت وٝ اؾت پّتفطٔی ٝ  ثطای لیٕت ٌصاضی فطآیٙس ٚ ٘مغ
  وبضآفطیٙبٖ، اظ ٌؿتطـ حبَ زض ؾطػت ثٝ ٌطٜٚ یه Cogoport .ٔی زٞس اضائٝ ٘مُ ٚ حُٕ ذطیساضاٖ

 ٚ حُٕ نٙؼت آٚضزٖ ثطای تالـ حبَ زض وٝ اؾت ٔجتىطا٘ٝ ٚ رٛاٖ ٔتفىطاٖ ٚ ٘ٛآٚضاٖ عطاحبٖ، ٟٔٙسؾبٖ،
ٗ إِّّی ٘مُ ٚ حُٕ ثطای ٔٛضز٘یبظ ذسٔبت تٕبْ قطوت ایٗ .ٔی ثبقس ایٙتط٘ت زض زالضی تطیّیٖٛ ٘مُ  ضا ثی

.ٔی زٞس اضائٝ

 .Google Analytics, G Suite (formerly Google Apps for Work) , and nginx:فٌاٍری ّای کلیسی
(تحلیل کالى دادُ –ًرم افسار / پلتفرم آًالیي )

2016:سال تاسیس

ٞٙسٚؾتبٖ:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

Cogoport:ًام شزکت

:هسل زرآهس

حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛایی، ذسٔبت ثبضثطی، :حَسُ فؼالیت
ِزؿتیه، حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ زالض 7:کل سزهای

– Early Stage Venture:ٍضؼیت تاهیي هالی

Series A

 زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ِ ی بازار  بُیىٍسازیزوجیرٌتامیهکاالاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



87

:تَضیح

WWW. Neurored.com

  ضلٓ رٟب٘ی ِزؿتیه ٚ تزبضت پطقتبة ز٘یبی زض ضا ذٛز فؼبِیت ٞبی تب ٔی وٙس وٕه ٔكبغُ ثٝ قطوت ایٗ

ـ ٞبی ثٟتطیٗ ثب ضا فٙبٚضی ٞب رسیستطیٗ Neurored .ثع٘ٙس  ضا ا٘مالثی تب اؾت آٚضزٜ ٞٓ ٌطز نٙؼت ضٚ
.آٚضز ٚرٛز ثٝ لٛی ٚ ٔؼٙی زاض زیزیتبَ تحَٛ یه ثطای

  ٔبٞط ثؿیبض ٔترههبٖ رٟب٘ی تیٓ .ٞؿتٙس قسٜ ا٘زبْ اٞساف اٞساف، ثٟتطیٗ وٝ اؾت ٔؼتمس قطوت ایٗ

Neurored ای ثب ٝ  اثعاض ثتٛا٘ٙس تب زاض٘س ضا الظْ تزطثٝ رٟبٖ ؾطاؾط زض پیكطٚ قطوت ٞبی زض تزطث
.زٞٙس لطاض وبضثطاٖ اذتیبض زض ضا ثی ٘ظیطی ٘تبیذ ٚ پكتیجب٘ی

Neurored ظٔیٙٝ زض ثٛٔی پّتفطْ یه ثٝ 2011 ؾبَ اظ وٝ اؾت فطٚـ زض اػتٕبز لبثُ قطیه یه 
OEM ثرف قطیه ٚ فطٚـ ٚاحس یه Neurored ٚالغ زض .اؾت قسٜ تجسیُ فطٚـ /ISV ٔی ثبقس  

ٝ ٞب تٛؾؼٝ ظٔیٙٝ زض ترههی نٛضت ثٝ وٝ ٗ ٞب ٚ ثط٘بٔ ٗ إِّّی ٚ زاذّی ٘مُ ٚ حُٕ ثطای اپّیىیك   ٚ ثی
.ٔی ٕ٘بیس فؼبِیت تبٔیٗ ظ٘زیطٜ ٔسیطیت

– Google Analytics, WordPress, and Vimeo:فٌاٍری ّای کلیسی Neurored Cloud

2011:سال تاسیس

اؾپب٘یب:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

Neurored:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ایٙتط٘ت –فٙبٚضی اعالػبت :حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
ٚاؾغٝ ٌطی، فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ِ ی بازار  بُیىٍسازیزوجیرٌتامیهکاالاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



8888888888888888

:تَضیح

WWW.freightbro.com

Freightbro ٘مُ ٚ حُٕ زالضی تطیّیٖٛ نٙؼت زض ا٘مالة ایزبز آٖ ٞسف وٝ اؾت اؾتبضت آپی تىِٙٛٛغی یه 
ٗ إِّّی ٝ ٔٙساٖ اظ تیٓ یه اظ ٔتكىُ قطوت ایٗ .اؾت ثی  ثعضي ثبظاض زیزیتبِی وطزٖ ثطای وٝ اؾت ِزؿتیه ثٝ ػالل

ٗ إِّّی ٘مُ ٚ حُٕ زض ٘كسٜ ؾبظٔب٘سٞی ٚ  ٚ وؿت ا٘زبْ زیزیتبَ، ػهط ایٗ زض .اؾت ظزٜ فؼبِیت ثٝ قطٚع زضیبیی ثی
 ثطای پیكطفتٝ ضاٞىبضٞبی ثب ضا وبضثطاٖ freightbro قطوت .اؾت وبض ثطای ٘بوبضآٔس ثؿیبض ضٚـ یه آفالیٗ وبض

 وبض ٚ وؿت ثٝ ثیكتط تب ٔی وٙس وٕه آ٘بٖ ثٝ ٚ ٔی ؾبظز آقٙب وبض ٚ وؿت ضٚظٔطٜ فؼبِیت ٞبی ثٝ ثركیسٖ ؾطػت
.ثپطزاظ٘س زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ ظٔیٙٝ زض ذٛز انّی

:ثٝ ٔی تٛاٖ وٝ زاضز ٔعایبیی فضب ایٗ اظ اؾتفبزٜ

ْٔطثٛعٝ ٔساضن ٚ اؾٙبز زاقتٗ ٍ٘ٝ ثٝ ٘یبظ ػس

وٛچه اضتجبعبت ثطای ایٕیُ پیف ٘ٛیؽ ثٝ ٘یبظ ثسٖٚ_ایٕیُ والٞجطزاضی اظ رٌّٛیطی

ٔكتطیبٖ ثب وبضآٔس ٚ ؾطیغ اضتجبعبت

ٓ ٞب اقبضٜ ٕ٘ٛز .اضتجبعبت زاذّی ثٟتط ٚ افعایف ٕٞىبضی تی

پّتفطْ  -ٞٛـ ٔهٙٛػی) SPF, Google Apps for Business, and GoDaddy DNS:فٌاٍری ّای کلیسی
(٘طْ افعاض/آ٘الیٗ

2016:سال تاسیس

ٞٙسٚؾتبٖ:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

FreightBro:ًام شزکت

:هسل زرآهس

:حَسُ فؼالیت

حُٕ ٚ ٘مُ ٞٛایی، ثط٘بٔٝ ٞبی وبضثطزی، ٞٛـ 
، ؾیؿتٓ ػبُٔ B2B ،Block chainٔهٙٛػی، 

ٞبی تزبضت اِىتطٚ٘یه، ذسٔبت حُٕ ٚ ٘مُ، 
، SaaSایٙتط٘ت، ِزؿتیه، حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی، 

ٔسیطیت ظ٘زیطٜ تبٔیٗ، حُٕ ٚ ٘مُ 

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ زالض 2.5:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
، فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ِ ی بازار  بُیىٍسازیزوجیرٌتامیهکاالاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. cargomate.co.uk

cargomate Technologies ٗاؾت ثٙبزض زض وب٘تیٙطی وكتی ٞبی ثط ٘ظبضت ثطای رٟبٖ پّتفطْ اِٚی. 
 ایٗ آٖ، پٌّٟٛطفتٗ ٚ ثٙبزض زض ؾطیغ آٔس ٚ ضفت ثطای وب٘تیٙطی وكتی ٞبی زض فٙبٚضی ایٗ وطزٖ فؼبَ ثب

  ٘مُ ٚ حُٕ قطوت ٞبی وٝ ٔی قٛز ثبػج ٚ ثپطزاظ٘س ذٛز ثؼسی ثٙسض ثٝ وٕتطی ظٔبٖ زض ٔی تٛا٘ٙس قٙبٚضٞب
ٖ ٞب زضیبیی   اظ اؾتفبزٜ ثب ضاحتی ثٝ ٔی تٛا٘ٙس زضیبیی قطوت ٞبی .وٙٙس شذیطٜ ؾٛذت ٔهطف زض زالض ٔیّیٛ

  اؾتفبزٜ ثب وكتی، ذسٔٝ .ٕ٘بیٙس تزٟیع ضا ذٛز قٙبٚضٞبی cargomate ثط٘بٔٝ ٚ ٕٞطاٜ تّفٗ زؾتٍبٜ یه
ٝ ٞب ثبضٌیطی قطوت، ایٗ ثهطی ثط٘بٔٝ اظ  ػّٕیبت تحّیُ ٚ ٚضٚز ٔی قٛز ثبػج وٝ ٔی وٙٙس، ٘ظبضت ضا ٔحِٕٛ

.ثبقس فؼّی ضٚـ اظ زلیك تط ٚ ؾطیغ تط ٔحِٕٛٝ

Viewport Meta, IPhone:فٌاٍری ّای کلیسی / Mobile Compatible, and Google Font API ( ْپّتفط
(تحّیُ والٖ زازٜ –٘طْ افعاض / آ٘الیٗ 

2017:سال تاسیس

اٍّ٘ؿتبٖ:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

CargoMate:ًام شزکت Technologies

:هسل زرآهس

فٙبٚضی اعالػبت، فٙبٚضی زضیبیی، حُٕ ٚ ٘مُ :حَسُ فؼالیت
زضیبیی، حُٕ ٚ٘مُ

ِ  جذب شسُ زالضٞعاض  570:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
، فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ِ ی بازار  بُیىٍسازیزوجیرٌتامیهکاالاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. secur.space

securrspace ٞبی ٚ پبضویًٙ ثٝ زؾتطؾی ػسْ ٞٓ آٖ قس، ایزبز اؾبؾی ٔكىُ یه حُ ثطای ٝ   ٌعیٙ
ٝ زٞٙسٌبٖ ٚرٛز ثب .آٔطیىبؾت وكٛض ؾطاؾط زض وب٘تیٙطٞب ٚ تطیّط وبٔیٖٛ، ثطای شذیطٜ ؾبظی   فضبی اضائ

 ثٝ ٘یبظ ثبظاض حیٗ ایٗ زض ٚ ٕ٘ی قٛز وبؾتٝ تمبضبٞب ثٝ پبؾرٍٛیی اظ حبضط حبَ زض حیبط ٚ پبضویًٙ
ٖ ٞبی ٚ پبضویًٙ رسیس ٔٙجغ ثٝ زؾتطؾی   تب تطیّط، لغبضٞبی ٚ وبٔیٖٛ پبضویًٙ اظ .زاضز شذیطٜ ؾبظی ٔىب

ٝ ای securrspace .ؾٍٙیٗ تزٟیعات شذیطٜ ؾبظی ا٘جبضٞبی ٖ ٞبی ٚ پبضویًٙ أىب٘بت اظ قجى   ٔىب
 پبضویًٙ ٘مغٝ یه ز٘جبَ ثٝ قٕب آیب وٝ ایٗ .ٔی وٙس فطاٞٓ آٔطیىب ٔتحسٜ ایبالت ؾطاؾط زض ضا شذیطٜ ؾبظی

 یه securspace ٞؿتیس، ثٙسض یه ٘عزیىی زض وب٘تیٙط 100 تؼساز ثطای فضب ثب قت یه ثطای وبٔیٖٛ
.زاضیس ٘یبظ قٕب وٝ وٝ اؾت چیعی ٕٞبٖ زلیمب ضظضٚ ٚ پیساوطزٖ ثطای ذطیس ٔطوع

Viewport Meta, IPhone:فٌاٍری ّای کلیسی / Mobile Compatible, SPF ( ٗٞٛـ ٔهٙٛػی  –پّتفطْ آ٘الی-  
(اتٛٔبؾیٖٛ

2016:سال تاسیس

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

.SecurSpace, Inc:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ِزؿتیه، ثبظاض، حُٕ ٚ ٘مُ:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ، 
ٚاؾغٝ

ِ ی بازار  بُیىٍسازیزوجیرٌتامیهکاالاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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WWW. consolhub.com

Consolhub اؾت زضیبیی تّفیمی ٘مُ ٚ حُٕ ثطای آ٘الیٗ ضظضٚ ٚ لیٕت ٌصاضی ؾیؿتٓ یه. 
consolhub ٞبی ضظضٚ ٚ زؾتطؾی رؿتزٛ، ؾبزٜ ؾبظی ثطای ٝ  فطآیٙس ایٗ .اؾت قسٜ ایزبز تّفیمی ٔحِٕٛ

 ٘مُ ٚ حُٕ قطوت ٞبی ثٝ ثالفبنّٝ consolhub پّتفطْ .ٔی وٙس آؾبٖ ضا ذٛزوبض ٚ ؾبزٜ تساضوبت
 ذطیساضاٖ ثٝ consolhub.com پّتفطْ .ٔی زٞس لیٕت ٚ ٔؿیط ٘مُ، ٚ حُٕ ضٚظ ذطٚد، تبضید زضیبیی
ٝ ٞبی لیٕت ٞب، ٔؿیطٞب، تب ٔی زٞس أىبٖ  ثٝ ضا ٔٛضز٘یبظ ٔساضن تٕبْ ؾپؽ ٚ وٙٙس رؿتزٛ  ضا ؾفط ثط٘بٔ

 :اظ ػجبضتٙس consolhub اظ اؾتفبزٜ ظٔبٖ زض (ذطیساضاٖ) ٘مُ ٚ حُٕ ٔعایبی .وٙٙس آپّٛز ٚ شذیطٜ ایٕٗ عٛض
ٝ رٛیی   پّتفطْ :24/7 ذسٔبت_ ٌعیٙٝ ثٟتطیٗ زضیبفت ثطای ایٕیُ ٚ وٕتط تّفٙی تٕبؼ ٞبی :ظٔبٖ زض نطف

  ٔی قٛز، ٔسیطیت آ٘الیٗ عٛض ثٝ اؾٙبز ٚ ذٛزوبض فطآیٙسٞبی تٕبْ آٖ زض وٝ ،24/7 وتبة ثطای آ٘الیٗ

ٝ رٛیی ثٟتط لیٕت ٞبی ثٝ زؾتطؾی ٚ ذغبٞب وبٞف ٚ ثیكتط ظٔبٖ زض نطف

Viewport Meta, IPhone:فٌاٍری ّای کلیسی / Mobile Compatible, SPF ( ٗتحّیُ  –٘طْ افعاض / پّتفطْ آ٘الی
(والٖ زازٜ

2017:سال تاسیس

ٔىعیه:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

Consolhub:ًام شزکت

:هسل زرآهس

تزبضت اِىتطٚ٘یىی، ایٙتط٘ت:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ِ ی بازار  بُیىٍسازیزوجیرٌتامیهکاالاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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WWW.dilx.co

Dilx آٚضی قطیه ٗ ُ ٞبی اضائٝ ثط تٕطوع ثب اؾت، اؾتطاتػیه ف ْ افعاضی ضاٜ ح   ٘مُ ٚ حُٕ ٔسیطیت ثطای ٘ط
  اظ اؾتفبزٜ ثب ضا پیچیسٜ تساضوبت ٚ ٘مُ ٚ حُٕ فطآیٙسٞبی قطوت ایٗ .تبٔیٗ ظ٘زیطٜ ٔسیطیت ٚ تساضوبت ٚ

ُ ٞبی ٜ ح   ذٛز انّی وبض ٚ وؿت ثط ٔی وٙس وٕه قٕب ثٝ وٝ ٔی وٙس آؾبٖ زیزیتبَ اعالػبت فٙبٚضی ضا

.وٙیس تٕطوع

ٝ ٞبی َ ؾبظی ز٘یبی ثٝ حبضط حبَ زض ٘مُ ٚ حُٕ قجى   رسیس تبٔیٗ ظ٘زیطٜ فطآیٙسٞبی ٚ ٔی پطزاظ٘س زیزیتب

.ٞؿتٙس ذبضری تبٔیٗ ظ٘زیطٜ فطآیٙسٞبی ثب ثیكتط پیچیسٌی ٚ افعایف حبَ زض

  وبضثطاٖ ٘یبظٞبی Dilx .ٞٛا ٚ زضیب ضیّی، ظٔیٗ، غیطزاضایی، زاضایی، :زاضز ضا ِزؿتیه عیف تٕبْ قطوت ایٗ
ٝ ای ٚ ٔی وٙس زضن ضا ٝ ٞبی اظ ٔزٕٛػ ٝ ٞبی وبٞف ثٝ وٝ ٔی ؾبظز فطاٞٓ ضا آٔبزٜ ای ٌعیٙ  ػّٕیبتی، ٞعیٙ

.ٔی وٙس وٕه ثبظاض پٛیبیی ثٝ ٚاوٙف ؾطػت ٚ ضیؿه وبٞف وبض، ٚ وؿت ضقس

Viewport Meta, IPhone:فٌاٍری ّای کلیسی / Mobile Compatible, SPF ( ٗٞٛـ  –٘طْ افعاض / پّتفطْ آ٘الی
(ٔهٙٛػی

2017:سال تاسیس

ّٞٙس:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

DiLX:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ٔسیطیت فٙبٚضی اعالػبت، ِزؿتیه، ٘طْ افعاض، :حَسُ فؼالیت
ٔسیطیت ظ٘زیطٜ تبٔیٗ، حُٕ ٚ ٘مُ، تٛؾؼٝ

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ِ ی بازار  بُیىٍسازیزوجیرٌتامیهکاالاستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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WWW. .i4sea.com

i4sea ایٗ .اؾت التهبز ثط عجیؼت تبحیط ثٝ ٔطثٛط ٘بٔغٕئٗ ٔٛاضز حصف آٖ ٞسف وٝ اؾت قطوتی 
ٝ ٞبی ثب ٕٞطاٜ ثبظاض تحّیُ ٚ تزعیٝ ٚ ػّٕیبتی اوتكبف ظٔیٙٝ زض ذٛز تزطثٝ ؾبَ 8 اظ اؾتفبزٜ ثب قطوت   پبیب٘

ٗ ٞبی ٚ ثٙبزض ٓ ٌیطی وٝ ٞٛقٕٙس ؾیؿتٓ یه تٛؾؼٝ ثطای ذّجب٘بٖ، ا٘زٕ  پیف ثیٙی ٚ ٘ظبضت ثب ضا تهٕی
ٖ ٞب تبحیطات ٚ ٞٛا ٚ آة ٚ الیب٘ٛؼ قطایظ  آٔسٜ ٚرٛز ثٝ ٔحهَٛ .ٔی ٌیطز وبض ثٝ وكتی ػّٕیبت ضٚی ثط آ

i4cast ْزاضز ٘ب.

.تبؾیؽ قس ٚ زض ؾبِٛازٚض، ثطظیُ ٔؿتمط اؾت 2017ایٗ قطوت زض ؾبَ 

/  پلتفرم آًالیي )  Google Apps for Business, GoDaddy DNS, and GoDaddy-i4sea:فٌاٍری ّای کلیسی
(َّش هصٌَعی –ًرم افسار 

2017:سال تاسیس

ثطظیُ:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب–قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة

i4sea:ًام شزکت

:هسل زرآهس

فٙبٚضی ٞبی زضیبیی، حُٕ ٚ ٘مُ :حَسُ فؼالیت
زضیبیی، ٘طْ افعاض

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ِ ی بازار  مدیریتبىادراستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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WWW. aquasmartxl.com

  ثسٖٚ قٙبٚضٞبی ٚ ٞٛاپیٕبٞب .ٔی وٙس فطاٞٓ آة ثطای اضبفی چكٓ رفت یه aquasmartxl قطوت
  تٕبْ وبضثطاٖ ثٝ ٚ ٔی وٙٙس وٕه اعطاف ٔحیظ آثعیبٖ ٚ زاضایی ٞب ثطضؾی ٚ ٔكبٞسٜ ثٝ قطوت ایٗ ؾط٘كیٗ
  قٙبٚضٞبی ٚ ٞٛاپیٕبٞب .ٔی زٞس ثیٕٝ یب ذغط وبٞف ػٕط، عَٛ تٛؾؼٝ ٍٟ٘ساضی، ثطای ٔٛضز٘یبظ اعالػبت

  آة ٔرتّف ػٕك ٚ ؾغٛح ٚ ظٚایب تٕبْ ثٝ زلیك رعئیبت حجت ثب ؾٙؿٛضٞبیی ثب قطوت ایٗ ؾط٘كیٗ ثسٖٚ

  لطٔع ٔبزٖٚ ٘ٛضی، ا٘ساظٜ ٌیطی ٞبی زیٍط ٔیبٖ زض aquasmartxl چٙسٔٙظٛضٜ پّتفطْ .قسٜ ا٘س ٔزٟع زضیب
ٝ ٌطاٖ زاضایی ٞب، نبحجبٖ ،ثٙسض اپطاتٛضٞبی ثٝ ضا پطٚغٜ ٔسیطیت قطوت ایٗ .ٔی زٞس اضائٝ ٘یع ضا ػٕك ٚ   یب ثیٕ

ٖ ٞبی   ٚ تؼٕیط ؾبیت، اظ ذبضد ثبظضؾی ٞبی زض وبضثطاٖ ثٝ Aquasmartxl .ٔی وٙس پیكٟٙبز زِٚتی ؾبظٔب
 یب ٚ رغطافیبیی ٔٛلؼیت قطوت ایٗ .ٔی وٙس وٕه قٙبٚضٞب ثطذٛضز ٌعاضـ ذغط، وبٞف ٔحٛض، ٍٟ٘ساضی

َ ٞبی یب زازٜ ٞب اظ ظیبزی ٔمساض .ٔی وٙس ضجظ ٚ حجت فیعیىی نٛضت ثٝ ضا آة  نٛضت ثٝ زلیك ثؼسی ؾٝ ٔس

.ٞؿتٙس زؾتطؼ زض ثبظضؾی ثطای یب ٚ قسٜ تحّیُ ٚ تزعیٝ رغطافیبیی

-وكتی ٞٛقٕٙس)  Google Apps for Business, GoDaddy DNS, and GoDaddy-i4cast:فٌاٍری ّای کلیسی
(ایٙتط٘ت اقیبء پّتفطْ آ٘الیٗ

2016:سال تاسیس

ّٞٙس:ستاز هزکشی

 –وكتیطا٘ی ٞب –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
ثٙبزض زضیبیی

AquaSmartXL:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ضثبتیه:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
اضائٝ ذسٔبت ثٝ ، فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت
قٙبٚضٞب

ِ ی بازار  مدیریتبىادراستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. navozyme.com

Navozyme اضائٝ ثب زضیب٘ٛضزاٖ ربٔؼٝ ٘فغ ثٝ ٚ زضیبیی نٙؼت اؾتب٘ساضزٞبی ٚ قٟطت ثبالثطزٖ ٞسف ثب 
ُ ٞبی ٜ ح ٝ ی ضا ٜ ا٘ساظی فٙبٚضی، ٘ٛآٚضا٘ ُ ٞب ایٗ .قس ضا  نٙؼت وبضایی ٚ ایٕٙی ثٟطٜ ٚضی، افعایف ثٝ ضاٜ ح

.ٔی وٙس وٕه رٟب٘ی زضیبیی

Navozyme-Marine قطوت ٔحهَٛ اِٚیٗ Authentication Platform (N-MAP یه 
  ضا تبییسقسٜ اعالػبت اظ ٚالؼی ظٔبٖ اعالػبت اقتطان ٌصاضی ثٝ أىبٖ وٝ اؾت ثالن چیٗ زیزیتبَ پّتفطْ

 ثٟجٛز ثٝ N-MAP .ٔی زٞس ضزٜ ثٙسی ٔٛؾؿبت ٚ ثٙبزض وكتی ٞب، نبحجبٖ ٔب٘ٙس ؾٟبٔساضاٖ ٔیبٖ زض
ُ ٞبی ٔی ثطز، ثیٗ اظ ضا تمّت ضیؿه ٔی وٙس، وٕه ثٟطٜ ٚضی   ذغبٞبی ٚ ٔی وٙس شذیطٜ ضا غیطضطٚضی فبی

  ثٙسض پبوؿبظی فطآیٙس عَٛ زض وكتی ٞب پطزاذت زض تبذیط ػسْ ٔٛرت ٔی تٛا٘س وٝ ٔی زٞس وبٞف ضا ا٘ؿب٘ی
.قٛز

/  پّتفطْ آ٘الیٗ -ظ٘زیطٜ ثّٛن)، Navozyme-Marine Authentication Platform (N-MAP):فٌاٍری ّای کلیسی
(٘طْ افعاض

2017:سال تاسیس

ؾٍٙبپٛض:ستاز هزکشی

 –وكتیطا٘ی ٞب –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
ثٙبزض زضیبیی

Navozyme:ًام شزکت

:هسل زرآهس

 ,FinTechفٙبٚضی اعالػبت، :حَسُ فؼالیت
Blockchain

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

، زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ِ ی بازار  مدیریتبىادراستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



:تَضیح

WWW. portchain.com

Portchain ٔسیطیت ٔكبٚضاٖ ٚ ٘مُ ٚ حُٕ ٔتحههیٗ افعاض، ٘طْ ٟٔٙسؾبٖ زازٜ، زا٘كٕٙساٖ اظ قطوتی 
 ایزبز ثٝ ٚ آٚض٘س زؾت ثٝ ضا ثعضي زیزیتبِی ا٘تمبَ ظطفیت تب اؾت قسٜ تبؾیؽ 2017 ؾبَ زض وٝ اؾت
ُ ٞبی .وٙٙس وٕه وبضآٔستط ظیؿت ٔحیظ یه ٜ ح ٖ ٞب ضا  ٚ ػّٕیبتی زازٜ ٞبی پیكطفتٝ تحّیُ ٚ تزعیٝ اظ آ

ٝ ؾبظی تب ٔی ٌیطز لطاض قطوت اؾتفبزٜ ٔٛضز وٝ ٔی ثبقس رسیس ٘ؿُ ٚة تىِٙٛٛغی ٞبی   فطآیٙسٞبی ثٟیٙ

ٝ ضیعی .زٞس تٛؾؼٝ ضا زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ اضظـ ظ٘زیطٜ زض وّیسی ثط٘بٔ

  نٙؼت وطزٖ زیزیتبِی زض ػٕیك ترهم ثب ؾبثك McKinsey پطٚغٜ ٞبی ضٞجط ؾٝ تٛؾظ قطوت ایٗ
.اؾت قسٜ تبؾیؽ رٟبٖ ؾطاؾط زض اضظـ ظ٘زیطٜ ؾطاؾط زض نٙؼت اظ اؾتفبزٜ ثب زضیبیی، ٘مُ ٚ حُٕ

Viewport Meta, IPhone:فٌاٍری ّای کلیسی / Mobile Compatible, SPF ( ًرم افسار / پلتفرم آًالیي– 
(تحلیل کالى دادُ

2017:سال تاسیس

زإ٘بضن:ستاز هزکشی

 –وكتیطا٘ی ٞب –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
ثٙبزض زضیبیی

Portchain:ًام شزکت

:هسل زرآهس

، حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی، ٘طْ افعاضSaaS:حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ -:کل سزهای

-:ٍضؼیت تاهیي هالی

ٜزضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قس

ِ ی بازار  مدیریتبىادراستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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101

:تَضیح

WWW. planckaero.com

  ٔؿیّٝ اظ ٔؿتمُ وبضوطزٖ تٛا٘بیی ؾط٘كیٗ، ثسٖٚ ٞٛاپیٕبی پطٚاظ رسیس زٚضٜ یه زض پال٘ه تىِٙٛٛغی
  ثسٖٚ ٞٛاپیٕب پطٚاظ ثطای رسیسی وبٔال لبثّیت آئطٚ پال٘ه .ٔی زٞس لطاض وبضثطاٖ اذتیبض زض ضا وكتی یب ٘مّیٝ

ٜ ا٘ساظی تٛا٘بیی .اؾت وطزٜ ایزبز ؾط٘كیٗ  پال٘ه .وكتی ٞب ٔب٘ٙس ٔتحطن ٘مّیٝ ٚؾیّٝ یه زض فطٚز ٚ ضا
ٝ ٞبی ثٝ ضا ٔهٙٛػی ٞٛـ ٕٞچٙیٗ  ایٗ ثٝ ٚ ٔی وٙس ازغبْ ؾط٘كیٗ ثسٖٚ ٞٛاپیٕبٞبی ٚ زِٚتی ثط٘بٔ

ٖ ٞب ْ افعاضی ضاٜ حُ یه ػٙٛاٖ ثٝ ضا لبثّیت ٞب ایٗ ٔب .وٙٙس ثبظ ضا رسیسی لبثیّت ٞبی ٔی وٙس وٕه ؾبظٔب   ٘ط
  ثسٖٚ ٞٛاپیٕبی ؾیؿتٓ یه ػٙٛاٖ ثٝ ٚ حبِج قرم ؾط٘كیٗ ثسٖٚ ٞٛاپیٕبٞبی ثب ٕٞطاٜ وٝ ٔی زٞیٓ اضائٝ

.ٔی ثبقس پطٚاظ ثٝ آٔبزٜ ؾط٘كیٗ

Viewport Meta, IPhone:فٌاٍری ّای کلیسی / Mobile Compatible, Google Analytics – Planck 

system (افعاض  -اتٛٔبؾیٖٛ ٚ ضثبتیه -ٞٛـ ٔهٙٛػی ْ (تحّیُ والٖ زازٜ –٘ط

2014:سال تاسیس

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب:ستاز هزکشی

 –وكتیطا٘ی ٞب –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
ثٙبزض زضیبیی

Planck Aerosystems:ًام شزکت

:هسل زرآهس

:حَسُ فؼالیت

ٞٛافضب، تزعیٝ ٚ تحّیُ، ٞٛـ 
 Computerٔهٙٛػی، ذٛزضٚ، 

vision ،ٗٞٛاپیٕبٞبی ثسٖٚ ؾط٘كی ،
فٙبٚضی اعالػبت، ٘بٚثطی، ضثبتیه

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ زالض 4.4:کل سزهای

– Venture:ٍضؼیت تاهیي هالی Series 

Unknown

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ، 
اضائٝ ذسٔبت ثٝ ، فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت
قٙبٚضٞب

ِ ی بازار  مدیریتبىادراستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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:تَضیح

WWW. haystackmagic.com

ٖ یبثی Haystack ضزیبثی ٔحُ ٚ فطز ثٝ ٔٙحهط ٔىب Magic  آٚضی ٞبی اظ ٗ ٗ ٞبی اثطی، ف   تّف
ٖ یبثی ضٚـ یه ٞٛقٕٙس، ٝ ثطزاضی ٘ؿجی ٔىب  اعالػبت وٝ ٔی قٛز ثبػج ا٘ؿب٘ی ا٘زٕٙی حبفظٝ ٚ ٔتٙی ٘مك

ٗ ٞبی وبضثط ثٝ ضا زاضایی ٔٛلؼیت IOT، Haystack ٘ٛآٚضی .زٞس تحٛیُ ٞٛقٕٙس تّف Magic  ٔی تٛا٘س 
ٖ ٞبی ٔٛضز زض اعالػبت ؾبظٔب٘سٞی ثب فیعیىی اقیبء وٙتطَ ثٝ ضا وبضثطاٖ .وٙس ٘عزیه تط ذٛز، ٔىب

Haystack ٔبٔٛضیت Magic  ٞب ٚ اؾت رٟبٖ زض فیعیىی اقیبء ؾبظٔب٘سٞی ثطای ٖ   رب ٕٞٝ زض ضا آ
.ٔی ؾبظز ٔفیس ٚ زؾتطؾی لبثُ

Viewport Meta, IPhone:فٌاٍری ّای کلیسی / Mobile Compatible, and SPF (ایٙتط٘ت اقیبء)

2017:سال تاسیس

وب٘بزا:ستاز هزکشی

 –وكتیطا٘ی ٞب –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
ثٙبزض زضیبیی

Haystack Magic:ًام شزکت

:هسل زرآهس

Mobile App –ایٙتط٘ت اقیبء :حَسُ فؼالیت

ِ  جذب شسُ ٞعاض زالض 405:کل سزهای

Seed:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ

ِ ی بازار  مدیریتبىادراستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



ِ گراری ٍ تاهیي هالی. 5 سرهای

يامدَی.2ـ5
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ُ ی صٌایع دریایی. 31 استارت آپ ّای حَز

تکٌَلَشی ًَآٍری هحصَل. 10ـ31
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:تَضیح

WWW. sea-machines.com

Sea Machines Robotics ٝثب زضیب٘ٛضزی ٚ زضیبیی ثرف ثطای پیكطفتٝ فٙبٚضی انّی زٞٙسٜ اضائ  
Sea ٚالغ زض .وكتی ٞبؾت ٚ تزبضی لبیك ٞبی ثطای ٔؿتمُ ٘بٚثطی ٚ وٙتطَ ؾیؿتٓ تِٛیس ذظ یه

Machines ٞبی ٓ   تِٛیس تزبضی لبیمطا٘ی ٚ زضیبیی نٙبیغ ثطای ضا ذٛزٔرتبض ٘بٚثطی ٚ وٙتطَ ؾیؿت
  .ٔی وٙس

  ٚ رٟب٘ی والؼ اتٛٔبؾیٖٛ ٟٔٙسؾبٖ زضیبیی، ٌبظ ٚ ٘فت نٙبیغ زضیبیی، ؾبظ ٚ ؾبذت اظ ثبتزطثٝ ٔسیطیت ثب

Sea ذٛزٔرتبض؛ زا٘كٕٙساٖ Machines Robotics ٗظٟٛض حبَ زض فضبی زض وٙٙسٜ حطوت اِٚی ٚ  
.اؾت زضیبیی ٔؿتمُ

Sea پبیٍبٜ Machines قطلی، ثٛؾتٖٛ ؾبحُ زض MA اؾت قسٜ ٚالغ.

Viewport Meta, IPhone:فٌاٍری ّای کلیسی / Mobile Compatible, and  Google 

Analytics(ٞٛـ ٔهٙٛػی، اتٛٔبؾیٖٛ ٚ ضثبتیه)

2014:سال تاسیس

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب:ستاز هزکشی

وكتیطا٘ی ٞب، ثٙبزض ،قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
زضیبیی

Sea Machines Robotics:ًام شزکت

:هسل زرآهس

ٞٛـ ٔهٙٛػی، ٚؾیّٝ ٘مّیٝ اتٛثٛؾطا٘ی، :حَسُ فؼالیت
حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی، ٘بٚثطی، ضثبتیه

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ زالض 12.3:کل سزهای

– Early Stage Venture:ٍضؼیت تاهیي هالی

Series A

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ، 
فرٍش هستقین هحصَالت

ِ ی بازار  مدیریتبىادراستارت آپ ّای فعال در زهیٌ



:تَضیح

WWW. scubacraft.com

Scubacraft آٚضی پّتفطْ یه ٗ  ثٝ ٔتؼٟس وٝ اؾت وطزٜ پیسا تٛؾؼٝ ٔزطثی تیٓ تٛؾظ وٝ اؾت زضیبیی ف
ٗ إِّّی قجىٝ ثب وبض .ٔی ثبقٙس ٔرتّف نٙبیغ ثٝ ٔحهٛالت اضائٝ ٗ وٙٙسٌبٖ اؾتطاتػیه، قطوبی ثی   ٚ تبٔی

  ٌطزیسٜ ؾجه ٚ رٛض ٚ رٕغ وبضآٔس، ثؿیبض ظیطزضیبیی ٞبی ظیطؾبذت تٛؾؼٝ ؾجت تزبضت، ایٗ تٛظیغ وٙٙسٌبٖ

.ثبقٙس زاقتٝ زؾتطؼ زض ٕٞیكٝ اظ ثیكتط ضا ظیطآة رٟبٖ تب ؾبحُ ٔحسٚزٜ تب اؾت

(٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ) RIB Tube Technology:فٌاٍری ّای کلیسی

2011:سال تاسیس

اٍّ٘ؿتبٖ:ستاز هزکشی

 –وكتیطا٘ی ٞب –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
ثٙبزض زضیبیی

Scubacraft:ًام شزکت

:هسل زرآهس

:حَسُ فؼالیت
فٙبٚضی زضیبیی، حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی، 
وؿت ٚ وبضٞبی وٛچه ٚ ٔتٛؾظ، 

حُٕ ٚ ٘مُ آة

ِ  جذب شسُ ٞعاض یٛضٚ 50:کل سزهای

Grant:ٍضؼیت تاهیي هالی

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ، 
فرٍش هستقین هحصَالت

ِ ی بازار  مدیریتبىادراستارت آپ ّای فعال در زهیٌ
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ِ گراری ٍ تاهیي هالی. 5 سرهای
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109

:تَضیح

WWW. wnwd.com

Windward ثٙبثطایٗ ٚ وٙس وٕه زضیبیی ذغط زضن زض ٔطزْ ثٝ تب اؾت تحّیُ ٚ تزعیٝ ا٘زبْ حبَ زض 
  رسیس ز٘یبی ثب زضیبیی ٘مُ ٚ حُٕ ؾٙتی ز٘یبی تطویت .ٔی زٞس ا٘زبْ آٖ وبٞف ثطای ضا الظْ السأبت
ٝ ٌطاٖ تب ٔی وٙس وٕه زازٜ ٞب،  ٚ زٞٙس؛ افعایف ضا ؾٛزآٚضی پٛیب، ضیؿه وطزٖ وٕه ثب زضیبیی ثیٕ

  اظ ثبِمٜٛ تٟسیسات قٙبؾبیی ثب تب ٔی ؾبظز لبزض ضا لبٖ٘ٛ ارطای ٚ ؾبحّی ٔحبفظیٗ اعالػبتی، آغا٘ؽ ٞبی

.وٙٙس ٔحبفظت ذٛز ّٔی ٔٙبفغ

ٞٛـ ٔهٙٛػی، والٖ زازٜ، فٙبٚضی اعالػبت:فٌاٍری ّای کلیسی

2010:سال تاسیس

-:ستاز هزکشی

 –وكتیطا٘ی ٞب –قطوت ٞبی ذهٛنی :گزٍُ هراطة
ثٙبزض زضیبیی

Windward:ًام شزکت

:هسل زرآهس

تزعیٝ ٚ تحّیُ، ٞٛـ ٔهٙٛػی، والٖ :حَسُ فؼالیت
زازٜ، فٙبٚضی اعالػبت، ثیٕٝ، حُٕ ٚ٘مُ 

زضیبیی

ِ  جذب شسُ ٔیّیٖٛ زالض 32:کل سزهای

– Late Stage Venture:ٍضؼیت تاهیي هالی

Series C

زضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ، 
فرٍش هستقین هحصَالت

ِ ی بازار  مدیریتبىادراستارت آپ ّای فعال در زهیٌ





ُ ی صٌایع دریایی. 31 استارت آپ ّای حَز

جوع بٌذی. 12ـ31





ًرم افسار/پلتفرم آًالیي

هَاد پیطرفتِ

تحلیل  
ُ ّا کالى داد

َّش هصٌَعی

بالکچیي

اتَهاسیَى ٍ رباتیک

ایٌترًت اضیاء

ّای هطرح در استارت آپ ّای حَزُ صٌایع دریاییفٌاٍری
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3

حول ٍ ًقل دریایی.2

حول ٍ ًقل سَخت در زهیٌِ  . 1
دریایی

هذیریت خذهِ کطتی. 5

هسیریابی کطتی. 4

عولیات ٍ ًگْذاری کطتی. 3

پّتفطْ آ٘الیٗ•
تحّیُ والٖ زازٜ •

اتٛٔبؾیٖٛ ٚ ضثبتیه•
٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ•
والٖ زازٜ•

ٞٛـ ٔهٙٛػی•
ظ٘زیطٜ ثّٛن•

ایٙتط٘ت اقیبء•
ٔٛاز پیكطفتٝ•
٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ•
ٞٛـ ٔهٙٛػی•
پطزاظـ اثطی•
ٖ زازٜ• وال

تحّیُ والٖ زازٜ•
٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ•
ٞٛـ ٔهٙٛػی•

وكتی ٞٛقٕٙس•
ایٙتط٘ت اقیبء•
٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ•
ٞٛـ ٔهٙٛػی•
ٔٛاز پیكطفتٝ•
ٖ زازٜ• وال

فٌاٍری ّای هطرح بِ تفکیک جایگاُ در زًجیرُ فعالیت ّا
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3

7

6
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8

هذیریت بٌادر. 7

بْیٌِ سازی زًجیرُ تاهیي کا . 6

ِ ّای هالی بیوِ. 10 خذهات ضبک

تکٌَلَشی ًَآٍری هحصَل. 9

اهکاًات کاربردی فٌاٍری. 8

٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ•
تحّیُ والٖ زازٜ•
اتٛٔبؾیٖٛ ٚ ضثبتیه  •
ٞٛـ ٔهٙٛػی•
ظ٘زیطٜ ثّٛن•
ایٙتط٘ت اقیبء•

وكتی ٞٛقٕٙس•
٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ•
تحّیُ والٖ زازٜ•

ٞٛـ ٔهٙٛػی•
ظ٘زیطٜ ثّٛن•
ایٙتط٘ت اقیبء•

ایٙتط٘ت اقیبء•
٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ•
ٞٛـ ٔهٙٛػی•
اتٛٔبؾیٖٛ ٚ ضثبتیه•
ٖ زازٜ• وال

اتٛٔبؾیٖٛ ٚ ضثبتیه•
٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ•
ٞٛـ ٔهٙٛػی•

ٞٛـ ٔهٙٛػی•
ٖ زازٜ• وال

فٌاٍری ّای هطرح بِ تفکیک جایگاُ در زًجیرُ فعالیت ّا



٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ

اتٛٔبؾیٖٛ ٚ ضثبتیه

ثالن چیٗ

تحّیُ والٖ زازٜ

ٔٛاز پیكطفتٝایٙتط٘ت اقیبء

ٞٛـ ٔهٙٛػی

استارت آپ ّای حَزُ صٌایع دریایی ـ برحسب فٌاٍری ّای هَرداستفادُ
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تًضیحعىًان

...افطاز، قطوت ٞب ٚ ذسٔبت ثٝٔحهَٛ ٚ یب  فطٚـ ٔؿتمیٓ تىِٙٛٛغی،فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

.زض ایٗ ٔسَ قطوت ثب اضائٝ ذسٔبت ٌٛ٘بٌٖٛ ٔٛضز٘یبظ  قٙبٚضٞب زضآٔسظایی ذٛاٞس ٕ٘ٛزاضائٝ ذسٔبت ثٝ قٙبٚضٞب

ٝ ٌطی ٚاؾغ
ثدیٗ افدطاز    تؼساز ظیبزی ذطیساض ضا ثٝ تؼساز ظیبزی فطٚقٙسٜ زض یه حٛظٜ ٔؼطفدی ودطزٜ ٚ اظ تدطاوٙف    

.ٔمساضی وٕیؿیٖٛ ثطزاقت ٔی وٙس

اقتطان زضیبفت حك
ثٝ نٛضت یىزب یب )ایزبز رطیبٖ ٘مسی لبثُ پیف ثیٙی ثب زضیبفت ٔجّغ زؾتطؾی ثٝ ٔحهَٛ ٚ ؾطٚیؽ 

زض ثطذی ٔٛاضز ٕٔىٗ اؾت ٔحهدَٛ پبیدٝ ضایٍدبٖ    . ٚ یب ثط اؾبؼ ٔیعاٖ اؾتفبزٜ اظ ٔحهَٛ (زٚضٜ ای
.زضیبفت قٛز( حك اقتطان)ثبقس ٚ ثطای أىب٘بت ثیكتط حك اقتطان 

هذل درآهذی ّای هطرح در استارت آپ ّای حَزُ صٌایع دریایی
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حول ٍ ًقل دریایی.2

حول ٍ ًقل سَخت در زهیٌِ  . 1
دریایی

هذیریت خذهِ کطتی. 5

هسیریابی کطتی. 4

عولیات ٍ ًگْذاری کطتی. 3

فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت•
زضیبفت حك اقتطان•
ٝ ٌطی• ٚاؾغ

زضیبفت حك اقتطان•
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت•
اضائٝ ذسٔبت ثٝ قٙبٚضٞب•

زضیبفت حك اقتطان•

زضیبفت حك اقتطان•
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت•
ٚاؾغٝ ٌطی•

هذل درآهذی ّای هطرح استارت آپ ّا بِ تفکیک جایگاُ در زًجیرُ فعالیت ّا
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ٝ ٌطی • ٚاؾغ

زضیبفت حك اقتطان•
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت•
اضائٝ ذسٔبت ثٝ قٙبٚضٞب•
ٚاؾغٝ ٌطی•



2

1
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3

7

6
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8

هذیریت بٌادر. 7

بْیٌِ سازی زًجیرُ تاهیي کا . 6

ِ ّای هالی بیوِ. 10 خذهات ضبک

تکٌَلَشی ًَآٍری هحصَل. 9

اهکاًات کاربردی فٌاٍری. 8

زضیبفت حك اقتطان•
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت•
ٚاؾغٝ ٌطی•

زضیبفت حك اقتطان•
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت•
اضائٝ ذسٔبت ثٝ قٙبٚضٞب•

زضیبفت حك اقتطان•
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت•
اضائٝ ذسٔبت ثٝ قٙبٚضٞب•

زضیبفت حك اقتطان•
فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت•

زضیبفت حك اقتطان•

هذل درآهذی ّای هطرح صٌایع دریایی بِ تفکیک جایگاُ در زًجیرُ فعالیت ّا
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اضائٝ ذسٔبت ثٝ قٙبٚضٞبزضیبفت حك اقتطان ثطای ذسٔبت اضائٝ قسٜ
فطٚـ ٔؿتمیٓ ذسٔبت

ٝ ٌطی ٚاؾغ

ـ بِ تفکیک هذل درآهذی استارت آپ ّای حَزُ صٌایع دریایی
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 جوع بٌذی راّکارّای استارت آپی ارائِ ضذُ ٍ هذل ّای کسب ٍکار آى ّا

سًجیزُ فؼالیت
ِ ی راّثززی(ًَع فؼالیت) فٌاٍری اصلیهراطةپاسد ّای ارائِ شسُهسال

هسل زرآهسی  
کلیسی

هقزرات هزتَط تِ سَذت رساًی  
تِ کشتی ّا ٍ اًثار سَذت زر  

شٌاٍرّا ی
ت در زهیٌِ دریای

ل سَخ
ل ٍ ًق

بازار حو

ٞبی  قطوت
–ذهٛنی 

ٞبی  ؾبظٔبٖ
ٔتِٛی ایٗ 

أط

زضیبفت حك اقتطان

فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ارطای ػٛأُ وٙتطِی ٘ظیط لٛا٘یٗ ٚ ٔمطضات، 
ٞب، آٔٛظـ ٚ غیطٜ زض رٌّٛیطی اظ  ذغبٞب یب  ضٚیٝ

قٛ٘س لهٛض وٝ ٔٙزط ثٝ ایزبز حبزحٝ ٔی

ربیٍعیٙی ؾٛذت غیطفؿیّی زض قٙبٚضٞبی زضیبیی

-زضیبیی قٙبٚضٞبی زض غیطفؿیّی ؾٛذت ربیٍعیٙی
 ؾٛذت ربی ثٝ ؾِٛفٛض وٓ ٞبی ؾٛذت اظ اؾتفبزٜ
 زٚز ذطٚری ؾط ثٝ ٔٛرٛز فیّتطٞبی اظ اؾتفبزٜ-وٙٛ٘ی
قٙبٚضٞب زض ؾٛذت اظ ٘بقی

ٞبی  قطوت
وكتیطا٘ی ٚ فؼبَ 
زض ظٔیٙٝ حُٕ 
–ؾٛذت زضیبیی 

ٞبی  قطوت
ذهٛنی زضیبیی

ٝ ٌطی ٚاؾغ

ٞبی ربشة ٔٛاز ٘فتی ٞب ٚ فْٛ اؾتفبزٜ اظ ثبِكته

پّتفطْ آ٘الیٗ

ٖ زازٜ وال

121

1

ًَساى قیوت ًفت ذام

سویت تاالی تٌشیي

پیسایش زائوی ًشت

ٞبی  قطوت
–پتطٚقیٕی 

ٞب ٚ  ؾبظٔبٖ
ٞبی  اضٌبٖ

زضیبیی ٔطتجظ 
IMO٘ظیط 

قطوت ٞبی 
زا٘ف ثٙیبٖ ٚ 

ذهٛنی



 جوع بٌذی راّکارّای استارت آپی ارائِ ضذُ ٍ هذل ّای کسب ٍکار آى ّا

سًجیزُ فؼالیت
ِ ی راّثززی(ًَع فؼالیت) فٌاٍری اصلیهراطةپاسد ّای ارائِ شسُهسال

هسل زرآهسی  
کلیسی

کوثَز کارهٌساى

ی
ل دریای

ل ٍ ًق
(  Block Chain)اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغی ظ٘زیطٜ ثّٛن بازار حو

زض نٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی ثطای افعایف ضطیت 
أٙیت  

نٙبیغ پتطٚقیٕی. 1
قطوت ٞبی . 2

وكتیطا٘ی
قطوت ٞبی فؼبَ . 3

زض ظٔیٙٝ حُٕ ٚ 
٘مُ ؾٛذت زضیبیی 

ٖ ٞبی  ٚ ؾبظٔب
ٔطتجظ

زضیبفت حك اقتطان

فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ٌطایف ثٝ ؾٕت تىِٙٛٛغی ٚ اؾتفبزٜ اظ ذسٔبت آٖ 
ثطای پیكجطز اٞساف زض نٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ زضیبیی 

ثٝ ربی ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی

اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغی تهفیٝ آالیٙسٜ ٞبی پتطٚقیٕی ثطای 
ٝ ؾبظی  تِٛیس ؾٛذت ثب ؾِٛفٛض پبییٗ ٚ تٛؾؼٝ ٚ ثٟیٙ

قیٜٛ ٞبی ربیٍعیٗ تِٛیس ا٘طغی

ٞبی فؼبَ  قطوت
زض حٛظٜ فٙبٚضی 

(IT)اعالػبت 

ٝ ٌطی ٚاؾغ

اتٛٔبؾیٖٛ ٚ 
ضثبتیه

٘طْ /پّتفطْ آ٘الیٗ
افعاض

تحّیُ والٖ زازٜ

ٞٛـ ٔهٛ٘ؼی

ظ٘زیطٜ ثّٛن

122

2

قَاًیي جسیس هحیط سیست

ٞبی فؼبَ  قطوتذطزات اهٌیتی
زض حٛظٜ فٙبٚضی 

(IT)اعالػبت 

اضائٝ ذسٔبت ثٝ قٙبٚضٞب



 جوع بٌذی راّکارّای استارت آپی ارائِ ضذُ ٍ هذل ّای کسب ٍکار آى ّا

سًجیزُ فؼالیت
ِ ی راّثززی(ًَع فؼالیت) فٌاٍری اصلیهراطةپاسد ّای ارائِ شسُهسال

هسل زرآهسی  
کلیسی

ّای تؼویز تاالتَزى ّشیٌِ

ی
ی کطت

ت ٍ ًگْذار
عولیا

ثٙبزض . 1
قطوت ٞبی . 2

وكتیطا٘ی
ٖ ٞبی . 3 ؾبظٔب

زضیب٘ٛضزی

ایٙتط٘ت اقیبء

تحّیُ والٖ زازٜ

ٞٛـ ٔهٙٛػی

زضیبفت حك اقتطان

فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ٓ ٞبی ٔب٘یتٛضیًٙ ٚ ؾالٔت ؾٙزی  ثىبضٌیطی ؾیؿت
ٝ ؾبظی   -آ٘ی ثٝ ٔٙظٛض افعایف ضطیت اعٕیٙبٖ  ثٟیٙ

ٝ ٞبی تؼٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی  افعایف ضطیت   -ٞعیٙ
زؾتطؾی ٚ تساْٚ ؾطٚیؽ ٚ ارطای ؾیؿتٓ 
PM(Preventive Maintenance) 

 

ٞبی ضٚظ ثٝ ٔٙظٛض ثبالثطزٖ ظٔبٖ ٚضی اظ تىِٙٛٛغیثٟطٜ
 Dry Dockزٚضٜ تؼٕیطات قٙبٚضٞب زض 

ٗ إِّّی  آٔٛظـ پطؾُٙ ٔترهم ٚ ایزبز زٚضٜ ٞبی ثی
ٗ إِّّی  تؼٕیطات ٚ ٍٟ٘ساضی وكتی ٚ قطوت زض زٚضٜ ٞبی ثی

ٔزبظی

ٞبی حُٕ  قطوت
–ٚ ٘مُ زضیبیی 

ٞبی  قطوت
ذهٛنی زض ظٔیٙٝ 

ٍٟ٘ساضی ٚ 
تؼٕیطات

ٝ ٌطی ٚاؾغ

پّتفطْ 
ْ افعاض/آ٘الیٗ ٘ط

اضائٝ ذسٔبت ثٝ قٙبٚضٞبٔٛاز پیكطفتٝ
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3

ای ٍ  هست سهاى تؼویزات زٍرُ
ّا   ّوچٌیي سالیاًِ زر زرای زاک

اس هْوتزیي فاکتَرّای حول ٍ 
ًقلی یک شزکت است

کوثَز هٌاتغ ترصصی هزتَط تِ 
تؼویزات

ٖ ٞبی . 1 ؾبظٔب
زضیب٘ٛضزی 

ٔٛؾؿبت ضزٜ ثٙسی. 2



 جوع بٌذی راّکارّای استارت آپی ارائِ ضذُ ٍ هذل ّای کسب ٍکار آى ّا

سًجیزُ فؼالیت
ِ ی راّثززی(ًَع فؼالیت) فٌاٍری اصلیهراطةپاسد ّای ارائِ شسُهسال

هسل زرآهسی  
کلیسی

تاثیز هستقین تز کاّش یا  
افشایش هصزف سَذت

ی
ی کطت

هسیریاب

ٔٛؾؿبت ٞٛاقٙبؾی . 1
ٚ غئٛفیعیه

قطوت ٞبی وكتیطا٘ی. 2
ٖ ٞبی . 3 ؾبظٔب

زضیب٘ٛضزی

ٞٛـ ٔهٙٛػی

تحّیُ والٖ زازٜ 

زضیبفت حك اقتطان

ٝ ؾبظی   ثٟطٜ ٚضی اظ فٙبٚضی ٞبی ثٝ ضٚظ رٟت ثٟیٙ
ٔؿیط قٙبٚض

ٞبی الیب٘ٛؾی ٚ رٛی ثیٙیٞبی پیفٌیطی اظ ؾبیتثٟطٜ
(  Sea State)ثٝ ٔٙظٛض اؾترطاد ٔٛلؼیت زضیب٘ٛضزی 

ٞبی ٔطتجظٚ پّتفطْ

ضنس ٔبٞٛاضٜ ای قطایظ رٛی الیب٘ٛؾی ثٝ ٔٙظٛض وبٞف 
ٔهطف ٚ افعایف ؾطػت قٙبٚض

ؾبظٔبٖ رٟب٘ی 
ٞٛاقٙبؾی 

قطوت ٞبی  -
ذهٛنی  فؼبَ زض 

Trackingظٔیٙٝ 

٘طْ /پّتفطْ آ٘الیٗ
افعاض
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تاالتَزى هست سهاى ٍ هسافت 
طی شسُ زر سفزّای زریایی

کاّش سزػت ٍ افشایش  
هقاٍهت شٌاٍر

ٖ ٞبی . 1 ؾبظٔب
زضیب٘ٛضزی 

ؾبظٔبٖ رٟب٘ی . 2
ٞٛاقٙبؾی 



 جوع بٌذی راّکارّای استارت آپی ارائِ ضذُ ٍ هذل ّای کسب ٍکار آى ّا

سًجیزُ فؼالیت
ِ ی راّثززی(ًَع فؼالیت) فٌاٍری اصلیهراطةپاسد ّای ارائِ شسُهسال

هسل زرآهسی  
کلیسی

کاّش ّشیٌِ زر حالی کِ  
ٍری ذسهِ افشایش تْزُ

هَرزًیاس است

ی
ت خذهِ کطت

هذیری

ٞبی  قطوت
زضیبیی

ٞٛـ ٔهٙٛػی

ٖ زازٜ تحّیُ وال

ٔٛاز پیكطفتٝ

فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ٞبی ٔسیطیت ؾفط  ػبُٔ اؾتفبزٜ اظ فٙبٚضی ٚ ؾیؿتٓ
زضیبیی

ؾبٔب٘سٞی ذسٔٝ وكتی ثب اؾتفبزٜ اظ ٔسیطیت ٌطزـ وبض 

افعایف تزطثٝ زضیب٘ٛضزاٖ ثٝ ٔٙظٛض تبٔیٗ أٙیت رب٘ی 
تضٕیٗ أٙیت وبضوٙبٖ اظ عطیك   -ذسٔٝ ذٛز 

 - ٞبی ٔترهم زض ظٔیٙٝ ٔسیطیت ٔؿبفطتی قطوت
ایزبز فضبی اضتجبعی ٔٙبؾت ثب ذسٔٝ ثٝ ٔٙظٛض رٌّٛیطی 

اظ وبٞف آٖ

ٞبی  قطوت
ترههی ٔسیطیت 

ؾفط زضیبیی

ٝ ٌطی ٚاؾغ

٘طْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ

یبزٌیطی ٔبقیٙی
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اًؼظاف پذیزی ٍ جایگشیٌی 
ذسهِ زر سفزّای زریایی

ًگْساری ٍ حفظ جاى کارهٌساى
ؾبظٔبٖ رٟب٘ی . 1

ثٟساقت ضٚاٖ
قطوت ٞبی . 2

ذهٛنی ٚ 
ٔٛؾؿبت ٔطتجظ

ایٙتط٘ت اقیبء

زضیبغت حك اقتطان



 جوع بٌذی راّکارّای استارت آپی ارائِ ضذُ ٍ هذل ّای کسب ٍکار آى ّا

سًجیزُ فؼالیت
ِ ی راّثززی(ًَع فؼالیت) فٌاٍری اصلیهراطةپاسد ّای ارائِ شسُهسال

هسل زرآهسی  
کلیسی

ّای تاالی لجستیک ٍ ّشیٌِ
سًجیزُ تاهیي کاال

ي کا 
ی زًجیرُ تاهی

بْیٌِ ساز

ٖ ؾپبضی ثركی اظ ػّٕیبت ظ٘زیطٜ تبٔیٗ وبال ٔخُ اضٚ
حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ا٘جبضوطزٖ وبال ثٝ زِیُ وبٞف ٞعیٙٝ ٚ 

ٚضی افعایف ثٟطٜ

قطوت ٞبی وكتیطا٘ی
ٞٛـ ٔهٙٛػی

ایٙتط٘ت اقیبء

تحّیُ والٖ زازٜ

زضیبفت حك اقتطان

اؾتفبزٜ اظ )ٔٙسی اظ حُٕ ٚ ٘مُ ٔكبضوتی  ثٟطٜ
LCL  ثٝ ربیFCL )-  ثیٕٝ ثبضثطی

ؾٛذتٍیطی حیٗ تطزز

اؾتفبزٜ اظ پّتفطْ یىپبضچٝ ثٝ ٔٙظٛض رٌّٛیطی اظ تىطاض ٚ 
ٞب زض ؾطاؾط ػّٕیبتزٚثبضٜ ا٘زبْ زازٖ فؼبِیت

ٞبی حُٕ ٚ  قطوت
–٘مُ زضیبیی 

ٞبی ثیٕٝ  قطوت
زضیبیی

ٝ ٌطی ٚاؾغ

٘طْ /پّتفطْ آ٘الیٗ
افعاض

ظ٘زیطٜ ثّٛن

اتٛٔبؾیٖٛ ٚ ضثبتیه
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ّای سَذت ّشیٌِ

هقزرات پیچیسُ تجارت 
الوللی تیي

تاذیز زر تحَیل تؼسی ٍ 
افشایش ّشیٌِ اًثارزاری

ضیعی زلیك ػّٕیبت ٔب٘ٙس ثط٘بٔٝ تِٛیس، ٔؿیطٞبی  ثط٘بٔٝتاذیز زر ٍرٍز تِ تٌازر
اظ ظٔبٖ اضؾبَ تب )حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ظٔبٖ حُٕ ٚ ٘مُ 

(تحٛیُ

ٖ ٞبی زضیب٘ٛضزی  ؾبظٔب
ؾبظٔبٖ ٞب ٚ –رٟب٘ی 

–ٔٛؾؿبت ٔطتجظ 
قطوت ٞبی زضیبیی

ٞبی ا٘جبضزاضی  قطوت
وكتیطا٘ی –زضیبیی 

ٞبی زضیبیی

–ثٙبزض ٚ زضیب٘ٛضزی 
ازاضات ٌٕطوی

فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت



 جوع بٌذی راّکارّای استارت آپی ارائِ ضذُ ٍ هذل ّای کسب ٍکار آى ّا

سًجیزُ فؼالیت
ِ ی راّثززی(ًَع فؼالیت) فٌاٍری اصلیهراطةپاسد ّای ارائِ شسُهسال

هسل زرآهسی  
کلیسی

تؼسز قَاًیي ٍ ٍجَز تزذی 
قَاًیي هشاحن

ت بٌادر
ٚ ٞٛـ ٔهٙٛػی( IOT)ٌیطی اظ ایٙتط٘ت اقیبء  ثٟطٜهذیری

ٞبی ؾبظٔبٖ
–زضیب٘ٛضزی رٟب٘ی 
ثٙبزض ٚ زضیب٘ٛضزی

ایٙتط٘ت اقیبء

ْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ ٘ط

ٞٛـ ٔهٙٛػی

زضیبفت حك اقتطان

فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

تؿٟیُ ٘ظبضت ٚ ٔسیطیت ثٙبزض ثب ٔسیطیتی وٝ تٟٙب 
ظیط ٘ظط ثٙسض ثبقس 

ذطٚد ٟ٘بزٞبی زیٍط اظ زؾت زاقتٗ زض ٔسیطیت ثٙبزض

ٝ وبضٌیطی ضاٞىبضٞبی ٔسیطیت فطآیٙس وؿت ٚ وبض ث
(BPM)

قطوت ٞبی وكتیطا٘ی 
ٞبی  قطوت–

ذهٛنی

اضائٝ ذسٔبت قٙبٚضٞب

  - ٚ ٞٛـ ٔهٙٛػی( IOT)ٌیطی اظ ایٙتط٘ت اقیبء  ثٟطٜ
ثٟطٜ ٌیطی اظ تىِٙٛٛغی ظ٘زیطٜ ثّٛن

ٖ زازٜ تحّیُ وال

ظ٘زیطٜ ثّٛن

وكتی ٞٛقٕٙس

ٞبی  ٟ٘بزٞب ٚ ؾبظٔبٖ
ٔطتجظ لبٖ٘ٛ ٌصاض
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هسل َّشوٌسساسی تٌازر

سیستن هسیزیت تزافیک

اپلیکیشي هثتٌی تز زازُ ّای 
تشرگ

اهٌیت سایثزی

ٞبی فؼبَ زض  قطوت
ITحٛظٜ 

ٟ٘بزٞب ٚ 
ٞبی أٙیتی ؾبظٔبٖ

زضیبیی زض فضبی 
ٔزبظی



 جوع بٌذی راّکارّای استارت آپی ارائِ ضذُ ٍ هذل ّای کسب ٍکار آى ّا

سًجیزُ فؼالیت
ِ ی راّثززی(ًَع فؼالیت) فٌاٍری اصلیهراطةپاسد ّای ارائِ شسُهسال

هسل زرآهسی  
کلیسی

ایوٌی ٍ سالهتی ذسهِ

ی
ی فٌاٍر

ت کاربرد
اهکاًا

ٞبی -قطوت
وكتیطا٘ی 

ایٙتط٘ت اقیبء

ْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ ٘ط

ٞٛـ ٔهٙٛػی

زضیبفت حك اقتطان

فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

ٞبی حزٓ ثبال ثٝ ٔٙظٛض  اؾتفبزٜ اظ تىٙیه زازٜ
٘ظبضت ثط وكتی ٚ ذسٔٝ آٖ 

ٔٙسی اظ اضتجبعبت ٔبقیٗ ثٝ ٔبقیٗ ثٟطٜ

ثٝ وبضٌیطی ضایب٘ف اثطی رٟت تمٛیت ایٙتط٘ت اقیبء

اضائٝ ذسٔبت قٙبٚضٞب

ٖ زازٜ تحّیُ وال

اتٛٔبؾیٖٛ ٚ ضثبتیه

ٞبی ذهٛنی  قطوت
 –ITزض حٛظٜ 

قطوت ٞب ٚ ٟ٘بزٞبی 
زضیبیی ٔطثٛعٝ

8

هحیطی ٍ هقزرات-هسائل سیست

ّا-اهٌیت زارایی
 –ثٙبزض زضیبیی 

ٞبی -قطوت
وكتیطا٘ی ٚ زضیبیی
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 جوع بٌذی راّکارّای استارت آپی ارائِ ضذُ ٍ هذل ّای کسب ٍکار آى ّا

سًجیزُ فؼالیت
ِ ی راّثززی(ًَع فؼالیت) فٌاٍری اصلیهراطةپاسد ّای ارائِ شسُهسال

هسل زرآهسی  
کلیسی

ایجاز شزایط ػسم اطویٌاى تز کل 
تغییزات قیوت )صٌایغ زریایی 

کاالّای اساسی، تغییز ًزخ ارس ٍ 
ًیش تغییز قیوت سْام ٍ تِ طَر 
کلی تغییزات اقتصازی هَجَز 

زر سزاسز زًیا  اس جولِ هَارزی 
ّای اهزٍسی  ّستٌس کِ ساسهاى

(زائوا تا آى رٍتزٍ ّستٌس

صَل
ی هح

ی ًَآٍر
تکٌَلَش

قطوت ٞبی فٙبٚضا٘ٝ 
فؼبَ زض نٙؼت زضیبیی 

ٖ ٞب ٚ ٟ٘بزٞبی  – ؾبظٔب
ٔطتجظ 

ْ افعاض/پّتفطْ آ٘الیٗ ٘ط

ٞٛـ ٔهٙٛػی

زضیبفت حك اقتطان

فطٚـ ٔؿتمیٓ ٔحهٛالت

  -وبٞف فضبی حُ ٔؿئّٝ تِٛیس ٔحهَٛ ٘ٛآٚضا٘ٝ  
ؾبظی ارعا ٚ افعایف زا٘ف  ایزبز أىبٖ ترههی

ترههی

ٞب ثبیس تٛإ٘ٙسی ٕٞىبضی ثب تبٔیٗ وٙٙسٌبٖ ٚ  ؾبظٔبٖ
زضٌیط وطزٖ  -ٞب ضا زاقتٝ ثبقٙس  یىپبضچٝ قسٖ ثب آٖ

وٙٙسٜ زض تٛؾؼٝ ٔحهَٛ، اظ عطیك وٕه ثٝ  تبٔیٗ

ٞبی ثبظاض ٚ فٙبٚضا٘ٝٞب زض تكریم فطنت قطوت

اتٛٔبؾیٖٛ ٚ ضثبتیه

ٞبی ذهٛنی زض  قطوت
قطوت ٞب ٚ –ITحٛظٜ 

ٟ٘بزٞبی زضیبیی ٔطثٛعٝ 
ثٙبزض  -ٞب  وكتیطا٘ی–

زضیبیی

9

سزػت تاالی تکٌَلَصی ًَآٍری 
هحصَل ٍ ػسم تطاتق قَاًیي 

هزتَط تِ ًَآٍری هحصَل
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 جوع بٌذی راّکارّای استارت آپی ارائِ ضذُ ٍ هذل ّای کسب ٍکار آى ّا

سًجیزُ فؼالیت
ِ ی راّثززی(ًَع فؼالیت) فٌاٍری اصلیهراطةپاسد ّای ارائِ شسُهسال

هسل زرآهسی  
کلیسی

 Nairobiالوللی  کٌَاًسیَى تیي
(اس تیي تززى الشِ کشتی)

ی بیوِ
ی هال

ت ضبکِ ّا
خذها

٘یطٚٞبی ٘ظبٔی ٚ 
أٙیتی ٞط وكٛض

ٞٛـ ٔهٙٛػی

زضیبفت حك اقتطان

ٞبی زضیبیی اظ نبحجبٖ وكتی زض  حٕبیت ؾبظٔبٖ
ٞبی ثیٕٝ ای ٚاضز ثط نبحجبٖ  رٟت وبٞف ٞعیٙٝ

ای رٟت ضزیبثی   ٞبی پیكطفتٝ ٔبٞٛاضٜ اؾتفبزٜ اظ تىِٙٛٛغی

ٔٙسی اظ ٘یطٚٞبی زضیبیی رٟت  ٞب ٚ ثٟطٜتطزز وكتی
پكتیجب٘ی

تحّیُ والٖ زازٜ

قطوت ٞب ٚ  –ٞب وكتیطا٘ی
ٟ٘بزٞبی زضیبیی ٔطثٛعٝ 

نبحجبٖ قٙبٚضٞب –

10

افشایش زسزاى زریایی زرزسز 
ِ گزاى آسیایی جسیس تیو

افشایش تاسیگزاى جسیس زر ایي 
ػزصِ تا تَجِ تِ کاّش حق  

تیوِ زریایی

اتربش لٛا٘یٗ ثطٚظ ٚ تؼییٗ حس ٔزبظ ٚ ظطفیت ثطای  
ٔٙس ٚضٚز ثٝ ایٗ نٙؼت ٌصاضاٖ ػاللٝ ؾطٔبیٝ

ٞبی  ؾبظٔبٖ
 –إِّّی زضیبیی  ثیٗ

ٟ٘بزٞبی لبٖ٘ٛ ٌصاض 
زض ایٗ ظٔیٙٝ
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ارزیابی ٍضعیت استارت آپ ّای دریایی

 التهبزی ٌٛ٘بٌٖٛ ٞبی ثرف زض ٔٛرٛز ٞبی فطنت ٚ ٞب چبِف رؿتزٛی زض وبضآفطیٗ ٚاحسٞبی ایٗ ثٙبثطایٗ .سٙو ٔی آفطیٙی اضظـ فطز ثٝ ٔٙحهط ٘ٛآٚضی ثب آح اؾتبضت
 ثب وٛچه آغبظی ٍ٘بٜ، ٘ٛع ایٗ زض .زا٘ؿت ٔؿبئُ حُ ثٝ ٔتفبٚت ٍ٘بٜ ٘ٛػی ضا آح اؾتبضت ٛاٖ تٔی زیٍط تؼجیط ثٝ .وٙٙس ٔی تِٛیس اضظـ ٘ٛآٚضا٘ٝ ٞبی حُ ضاٜ ثب ٚ یبفتٝ
 ٕ٘بیی ضقس ٚ قٛز ٔی انالح تسضیذ ثٝ ظٔبٖ عی زض وٝ فطز ثٝ ٔٙحهط ٚ ٞٛقٕٙسا٘ٝ وبضی ٚ وؿت ٔسَ ِٚی ا٘سن ای ؾطٔبیٝ یب پَٛ ثسٖٚ ا٘ؿب٘ی، ٘یطٚی وٕی تؼساز

.اؾت قسٜ ثعضٌی ٞبی قطوت پسیسآٔسٖ ثبػج ذٛز وٝ قٛز ٔٙزط ا٘فزبضی ٘ٛآٚضی ثٝ تٛا٘س ٔی ٍ٘بٜ ٘ٛع ایٗ .اؾت ٔس٘ظط
 حٛظٜ ایٗ وبضآفطیٙبٖ ٚ فؼبالٖ زض اٍ٘یعٜ ٚ أیسٚاضی وٝ اؾت ذهٛنی ثرف ثٝ أٛض ٚاؾپبضی لبِت زض زضیبیی، ثرف تمٛیت ضاؾتبی زض زِٚت ٞبی ثط٘بٔٝ ٚ ٞب ؾیبؾت

.وٙٙس زضآٔسظایی وكٛض ثطای زضیب، حٛظٜ زض تٛا٘ٙس ٔی ٚ زاض٘س وكٛض ٘یبظٞبی ضفغ ٚ تبٔیٗ زض ثسیّی ثی ٘مف ٞب، آح اؾتبضت ِصا .اؾت وطزٜ ایزبز
 ایٗ وٝ حبِی زض اؾت؛ ٘جطزٜ چٙسا٘ی ثٟطٜ ٔٛضٛع ایٗ اظ زضیب حٛظٜ أب ٌطفتٝ قىُ ذٛثی ثٝ ذسٔبت ٚ نٙؼت ثرف زض ٞب آح اؾتبضت اٌطچٝ ایطاٖ اؾالٔی رٕٟٛضی زض

 ضٚظٌبض ذبنی چٙساٖ ٘ٛآٚضی ثسٖٚ وٝ ٔٙبؾت پتب٘ؿیُ زاضاثٛزٖ ثٝ تٛرٝ ثب ایطاٖ زضیبیی نٙبیغ .ثبقس ثطزاقتٝ زض حٛظٜ ایٗ ثطای فطاٚا٘ی ٔعایبی تٛا٘س ٔی ٔٛضٛع

 ثط ٔجتٙی ٘ٛآٚضا٘ٝ ٞبی حُ ضاٜ ٚ وطزٜ ضاظٌكبیی آٖ ٞبی ٌبٜ ٌطٜ اظ زضیب حٛظٜ زض وٙىبـ ثب وٝ اؾت چبالوی ٚ وٙزىبٚ ٞبی-شٞٗ ٔحتبد قست ثٝ اؾت ٌصضا٘سٜ
 وٝ آٔسٜ پسیس ٘بة ٞبی ایسٜ ثب آح اؾتبضت قس، شوط ٌعاضـ ایٗ زض وٝ زضیبیی نٙبیغ حٛظٜ آپی اؾتبضت ٞبی فؼبِیت تٕبٔی ثطای تٛاٖ ٔی أطٚظٜ .وٙٙس اضائٝ ٘ٛ ٞبی فٙبٚضی

.وٙٙس ٌكبیی ٌطٜ تٛا٘ٙس ٔی
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جشسػی ( گةم بٍل
کالى حَصُ ٍ 

ؿٌةػةیی هَضَعةت  
چةلؾ ّة ٍ  )کلیذی 

جة  ( فشصت ّة
ُ گیشی بص سٍؽ   جْش

PEST

بػتخشبج  ( گةم دٍم
ُ ّةی بصلی   حَص

فعةلیت ّة دس ّش حَصُ  
ُ گیشی بص سٍؽ   جة جْش
صًجیشُ بسصؽ یة  
ِ جٌذی ّةی   دػت
بػتةًذبسد

جشسػی ٍ  ( گةم ػَم
ؿٌةػةیی 

بػتةست آخ ّةی ّش 
حَصُ جش بػةع  
ُ ّةی بصلی   حَص
فعةلیت بص 

ٍت ػةیت ّةی هعتحش  
جِ ٍیظُ ٍت ػةیت 
https://angel.co 

گضیٌؾ  ( گةم چْةسم
بػتةست آخ ّةی هْن  
ٍ بػتخشبج بطالعةت  
تکویلی جشبی  
بػتةست آخ ّة بص 
ٍت ػةیت 

https://www.crun
chbase.com

بػتخشبج  ( گةم پٌجن
لیؼت ًْةیی بػتةست 
آخ ّة ٍ تکویل  
بطالعةت آًْة جة  
جشسػی ٍت ػةیت 
ؿشکت ّة ٍ ّوچٌیي  
بستحةط بیویلی جة  
ؿشکت ّة

بًجةم ( گةم ؿـن
تحلیل ّةی هختلف جش 
سٍی ؿشکت ّة هحتٌی جش  
هذل ّةی دسآهذی،  
ُ ّةی فٌةٍسی ٍ   حَص
فٌةٍسی ّةی کلیذی ٍ  
هیضبى دسآهذّة ٍ 

ّة unicornؿٌةػةیی 

ُ گیشی بص سٍؽ ( چةلؾ ّة ٍ فشصت ّة)جشسػی کالى حَصُ ٍ ؿٌةػةیی هَضَعةت کلیذی ( گةم بٍل : PESTجة جْش

ُ ًگةسی ٍ تحلیل هحی  هَجَد دس ّش حَصُ، هْن تشیي چةلؾ ّة ٍ هَضَعةت کلیذی بػتخشبج  ؿذُ تة جش ب آى  ػةعدس بیي گةم ضوي جشسػی هطةلعةت آیٌذ
ُ کةسّةی بػتةست آپی بسبئِ ًوَد . جتَبى پیًَذی هیةى بیي چةلؾ ّة ٍ سب

135



:بػتخشبج حَصُ ّةی بصلی فعةلیت ّة دس ّش حَصُ جة جْشُ گیشی بص سٍؽ صًجیشُ بسصؽ یة  دػتِ جٌذی ّةی بػتةًذبسد( گةم دٍم
ةلیت ّة فع دس بیي گةم ضوي جشسػی سٍیکشدّةی هشتح  جة تقؼین جٌذی فعةلیت ّةی دس ّش حَصُ جة جْشُ گیشی بص سٍؽ ّةیی هةًٌذ صًجیشُ بسصؽ ٍ یة دسخت

. ٍ یة دػتِ جٌذی ّةی بػتةًذبسد جیي بلوللی دیگش، حَصُ ّةی بصلی فعةلیت دس ّش حَصُ بػتخشبج ؿذُ بػت

هراحل اجرایی طی ضذُ در گسارش ّر حَزُ

ُ ّـةی بصـلی فعةلیـت بص       ( گةم ػَم جشسػی ٍ ؿٌةػةیی بػتةست آخ ّةی ّش حَصُ جـش بػـةع حـَص
https://angel.co ٍhttps://cruchbaseٍت ػةیت ّةی هعتحش جِ ٍیظُ ٍت ػةیت 

دس بیي گةم ضوي جشسػی ٍت ػةیت ّةی هْن، بػتةست آخ ّةی هَجَد دس ّش حَصُ ؿٌةػـةیی ؿـذ ٍ   
. یک لیؼت بٍلیِ بص بػتةست آخ ّة بػتخشبج گشدیذ
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 https://www.crunchbase.comگضیٌؾ بػتةست آخ ّةی هْن ٍ بػتخشبج بطالعةت تکویلی جشبی بػتةست آخ ّة بص ٍت ػةیت ( گةم چْةسم

ـ     ت دس بیي گةم جة جشسػی ٍت ػةیت کشبًچ جیغ، هْن تشیي بػتةست آخ ّةی ّش حَصُ ؿٌةػةیی ؿذ ٍ جة تَجِ جِ ؿةخص ّةی سؿـذ ٍ بسصؽ آًْـة یـک لیؼ
. کَچک تش بص بػتةست آخ ّةی هْن بػتخشبج گشدیذ
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بػتخشبج لیؼت ًْةیی بػتةست آخ ّة ٍ تکویل بطالعةت آى ّة جة جشسػی ٍت ػةیت ؿـشکت ّـة ٍ   ( گةم پٌجن
ّوچٌیي بستحةط بیویلی جة ؿشکت ّة

ِ بی بص بطالعةت دس قةلث یک ؿٌةػٌةهِ بػـتخشبج ؿـذُ ٍ هَضـَعةتی     دس بیي گةم جشبی ّش ؿشکت هجوَع
. هةًٌذ ًحَُ تأهیي هةلی، ًحَُ سؿذ، هذل کؼث ٍ کةس ٍ فٌةٍسی ّةی کلیذی آى ّة تحییي ؿذُ بػت
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ُ ّةی فٌةٍسی ٍ فٌةٍسی ّةی کلیـذی ٍ هیـضبى دسآهـذّة ٍ ؿٌةػـةیی     ( گةم ؿـن بًجةم تحلیل ّةی هختلف جش سٍی ؿشکت ّة هحتٌی جش هذل ّةی دسآهذی، حَص
unicornّة:

ِ بی بص تحلیل ّة بص هٌظشّةی هختلف هةًٌذ فٌةٍسی ّةی هَسد بػتفةدُ، هذل ّةی کؼث ٍکةس، حَصُ فعةلیـت،   ... طحـةى ٍ  هخةدس بیي گةم جشبی ّش ؿشکت هجوَع
. بسبئِ ؿذُ بػت کِ بهکةى پـتیحةًی بص تصویوةت کةسآفشیٌةًِ یة ػیةػتی سب فشبّن هی کٌٌذ

هراحل اجرایی طی ضذُ در گسارش ّر حَزُ

138




