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مقدمه

سیاسـتی  همانگونه که در گفتمـان . توان یکی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و محور توسعه و بالندگی در کشور دانستعلم، فناوری و نوآوری را می•
وذ آن در بخـ   های اخیر کشور نیز بسیار بر آن تأکید شده است، مهیا ساختن زمینه الزم برای توسعه فناوری و نوآوری و حرکت به سمت نفسال

.های مختلف اقتصادی، یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرا باید به آن توجه داشت
ـ     ای که سالبه ویژه با توجه به تغییرات فناورانه• یدن بـه  های اخیر، صنایع و بخ  های مختلف را تحت تأثیر خـود قـرار داده اسـت، لـزوم اندیش

ـ  راهکارهای بهره گیری از این تغییرات در راستای حل مسائل و اولویت ادی و بـه  های کشور و همچنین استفاده از ظرفیت آن در خلـ  ارزش اقتص
ای قابل توجهی این تغییر در فناوری ها، موجب نوآوری ه. کارگیری نیروی انسانی دان  آموخته و تحصیلکرده را بی  از پی  مشخص کرده است

عرفـی  در حوزه ها و بخ  های مختلف اقتصادی و کسب وکار شده است، و توانسته است ضمن ارائه خدمات جدید بـا ارزش افـزوده بیشـتر و م   
تنی بر دانـ  و  های مبهای جدید کسب و کار، بخ  سنتی کسب و کار را نیز به چال  کشیده و زمینه ظهور بازیگرانی جدید به نام شرکت¬مدل

هـای مختلـف،   ها و نفـوذ آن در حـوزه  های اخیر و در نتیجه توسعه فناوریهایی که در سالیکی از پارادایم. فناوری و استارت آپ ها را فراهم سازد
های مختلف کسب وکار را تحت تأثیر خود قـرار  اهمیت بسیار باالیی یافته است، اقتصاد دیجیتال است که در حال حاضر بسیاری از صنایع و بخ 

.داده است و بر اساس پی  بینی ها، به سرنوشتی محتوم برای حوزه ها و بخ  های مختلف اقتصادی تبدیل خواهد شد
د مسـأله  ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با در نظر داشـتن همزمـان رویکـر   •

سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشـور در نظـر گرفتـه    محور و رویکرد آینده نگر، برنامه های قابل توجهی را برای توانمندسازی، توسعه و متنوع
ـ   ن حـوزه، بـه   است و بر این اساس، ابزارهای جامعی را نیز برای نفوذ شرکت های مبتنی بر دان  و فناوری و اکوسیستم استارت آپی فعـال در ای

.بخ  های مختلف اقتصاد کشور طراحی کرده است
نی، در سلسله برهمین اساس و در راستای کمک به متنوع سازی حوزه های فعالیت اکوسیستم استارت آپی و ترویج نمونه ها و الگوهای موف  جها•

باشـد در  های ده گانه، به بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده اسـت، تـا گـامی   گزارش
تـر مـورد   راستای هدایت کارآفرینان و سرمایه گذاران جدیدی که به این اکوسیستم نوظهور وارد می شوند؛ چرا که حرکت به سمت حوزه هـای کم 

ـ   و رات اجتمـاعی  توجه قرار گرفته که با توجه به پتانسیل باالی کشور و ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی دان  آموخته در این حوزه هـا، دارای اث
.خواهد داداقتصادی قابل توجهی نیز می باشد، در شرایط کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات مورد انتظار آن را افزای 

هـای  مسـائل و اولویـت  امید است انتشار این کتاب ها، در راستای معرفی پتانسیل اکوسیستم مبتنی بر دان  و فناوری اقتصاد دیجیتال برای حـل •
.های ناشی از توسعه فناوری و نوآوری، راهگشا باشدکشور و همچنین استفاده از ظرفیت ها و فرصت

دبیر ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری



يتالتوسعه اکوسيستم اقتصاد دیج

تم با  متنوع سازي اکوسيس
رویکرد نيازمحور و 

محورمساله

جهت دهی خلق دانش؛ .3توانمندسازي تخصصی؛ .2ترویج و توانمندسازي عمومی؛ .1
تعامالت با شرکت هاي بزرگ و پيشگام.6تامين مالی؛ . 5شکل دهی به فضاي استارتاپی؛ .4

يتوانمندساز

توسعه زیرساخت و بهبود فضاي کسب و کار و رگوالتوري در سطح ملی؛  .1
تعامالت با نهادهاي بين المللی و گسترش بازارهاي خارجی.2 زیرساختی

آینده محورپویاسازي و متنوع سازي اکوسيستم با رویکردهاي نيازمحور، فناورانه و

ود با  تقویت اکوسيستم موج
رویکرد رگوالتوري، 
يزیرساختی و ميانجيگر

ستم  متنوع سازي اکوسي
با رویکرد فناورانه و

آینده محور

محوریت برنامه هاي ستاد توسعه فناوري هاي اقتصاد دیجيتال و هوشمندسازي

سه رکن اساسی  زییر   محوریت برنامه های ستاد با در نظر داشتن لزوم پویاسازی و متنوع سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور، بر مبنای

.م  باشد



هاي اولویتدار فعاليت ستاد، تلفيقی از رویکرد مسأله محور و رویکرد آینده نگرحوزه

ل و اولویت های ملی یکی از مهمترین انتظاراتی که می توان از اکوسیستم جدید مبتنی بر فناوری و نوآوری داشت، پرداختن به مسائ

ـ  . است کل حوزه های اولویت داری که در زمره تمرکز و توجه برنامه های ستاد قرار گرفته است، شامل موارد نشان داده شـده در ش

(.شکل الف)زیر می باشد 

ی اسـت کـه   همچنین داشتن نگاه آینده نگر به منظور بهره گیری از فرصت های حاصل از توسعه فناوری ها، یکی از مهمترین موارد

زیـر نشـان   حوز های فناورانه ای که با رویکرد آینده نگر مورد توجه قرار گرفته است، در شکل. در ستاد مورد توجه قرار گرفته است

(.شکل ب)داده شده است 

بین المللی، در همچنین مسیر برنامه های ستاد، از ترویج و توانمندسازی تا  مشارکت در بهبود فضای کسب و کار و ارتقای تعامالت

.شکل صفحه بعد نمای  داده شده است

شکل بشکل الف



برنامه هاي جامع ستاد در راستاي توسعه اکوسيستم اقتصاد دیجيتال
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پيشران تحول دیجيتالبالکچين 

را در و غیر متمرکز است که قابلیت ذخیره سازی میزان زیادی از تراکنش های اطالعات  یا میال  متتلیف  ( Ledger)یک دفتر کل توزیع شدهبالکچین 
غیر متمرکز نقش مهم را در زنجیره بلوک  دفتر کل توزیع شده. خود دارد و تمام این اطالعات ذخیره شده را در دسترس تمام اعضای شبکه قرار م  دهد

این ا م  سازند و تمام به عبارت  دیگر تعداد زیادی دستگاه وجود دارد که به صورت همتا به همتا به یکدیگر متصل بوده و یک سیستم غیرمتمرکز ر. دارد
ل  وابسته بوده و بیه  با توجه به این ساختار مشتص است، اطالعات  که در هر بلوک تعریف میشود به بلوک قب. دستگاه ها یک نسته از دفتر کل را دارند

.همین علت دستکاری و تقلب در این زنجیره را مشکل ساز م  کند

بالکچییییین از مجموعییییه ای 
بلییوک هییا تشییکیل شییده کییه
شییامل تییراکنش هییای معتبییر 

است

ل  است هر بلوک پیوسته به بلوک قب
و به مبیارزه بیا فسیاد و امکیان ارا یه      
اطالعییات کامییل و صییحی  کمییک  

.م  کند

ه سپس این زنجیره بلیوک  هیا ذخبیر   
ود تیا  شده و در کل شبکه تکرار م  ش
..وددفتر کل توزیع شده ای  ایجاد ش

12



/  تبادل/درخواست جابجایی 
تراکن  از طرف کاربر

تا درخواست به سوی شبکه ی هم
به همتا در قالـب پردازشـگرهای  
شبکه کـه هـر کـدام یـک گـره      
می باشـدهدایت مـی شـود و بـه     

ی شودوسیله ی الگوریتم ها تایید م

هنگامی که تایید انجام 
ر می شود، تراکن  با دیگ
و تراکن  های ترکیب شده
بلوکی از داده ها برای دفتر

کل ایجاد می شود

بلوک جدید به صورت
وکی دائم به زنجیره ی بل

اضافه می گردد

ت تراکن  با موفقی
انجام شده است

بالکچينسازوکار 

13



بالکچينمزایاي فناوري 

Source: PWC, 2017

اطالعییات در شییبکه بالکچییین بییه   
صیییورت شیییاا  بیییرای اعضیییا درد 
اند دسترس م  باشد و هر فردی م  تو
ار اطالعات را به صورت کامل در اختی

.داشته باشد

ای شبکه بالکچیین مبتنی  بیر اعضی    
ییت  فعال در شبکه و نودهای خود فعال

ه مرکز این نحوه کارکرد نیاز ب. م  کند
تصییمیم ریییری نییدارد و بییه صییورت  

.اتومات فرایندها را انجام م  دهد

ن به دلیل غییر متمرکیز بیود   
شییبکه، داده هییا را در شییبکه  

اری بالکچین نم  توان دسیتک 
ت کرد که این خود باعث امنی
.باالی زنجیره بلوک  است

مند و اعضا م  توانند با استااده از قرارداهای هوش
را تعریف آن در بلوک، تمام فعالییت هیای پیرو ه   

.اتومات پیگیری کرده و انجام دهند

ای هر عضو شبکه بیرای فعالییت در زنجییره، دار   
.حقوق و تعهدات  از قبل تعیین شده است

خودمتتاری

شاافیت امنیت

اتوماسیون

یمسئولیت پذریر
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بالکچينکاربردهاي کليدي 

Source: Blockchain A technical primer,DELOITTE, 2017

سواب  دیجیتال قوی
نترل اطالعیات  بالکچین از طریق سوابق امن، قابلیت حسابرس  و تغییر ناپذیری خود، امکان ک

ایین امکیان نیه تنهیا در معیامالت، بلکیه در نمودهیای دیجیتیال         . و عدم تغییر آن را م  دهید 
دارای  های فیزیک  نیز میسر است

مبادله دارایی های دیجیتال
ییاز بیه   کاربران م  توانند دارای  های جدید ایجاد کرده و مالکیت آن ها را در زمان واقع  بدون ن

بانک ها، بورس های اوراق بهادار و با سامانه های پرداخت انتقال دهند

قراردادهای هوشمند
دکیار  قراردادهای هومشند دیجیتال ، فرایندهای طوالن  و ناکارآمد کسب و کیار را سیاده و خو  

:این قراردادها شامل سه بتش زیر است. م  کند
شرایط و ضوابط در کد قرارداد ثبت م  شود: فوانین اساس 
 هیای  شبکه مشتری به صورت خودکار قرارداد را اجرا م  کند و بیر انببیاق بتیش   : پیاده سازی

.متتلف نظارت م  کند
خروج  ها مستقیم و بدون دخالت شتص ثالث تایید م  شود: تاییدیه

1

2

3
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بالکچينتغيير ساختار مبادالت تجاري با ظهور 

بیا افیزایش   . ری اسیت تغییر ساختار خب  فرایندهای تبادل تجاری به شبکه و ارتقا ارتباط و کاهش واسبه ری بالکچین یک  از بزررترین مزایای فناوری 
ا هم تعامل کیرده  بیشتر اجزای زنجیره ارزش م  توانند به صورت خودکار و در زمان کم، با کمک قراردادهای هوشمند ببالکچین شاافیت و امنیت توسط 

.و مبادالت تجاری را انجام دهند
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بالکچينارزش بازار و نرخ رشد سرمایه گذاري در حوزه 

Source: Blockchain Business Value, Worldwide, 2017-2030,Gartner
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در صنایع مختلفبالکچين ميزان تاثير فناوري 

مدیر شرکت های بزرگ و موفق در صنایع متتلف، درصد موافقت و پذیرش آن بیرای ادامیه بقیای   1000طبق بررس  ها و نظر سنج  شرکت دیلویت از 
تکنولیو ی  این نظر سنج  با این سوال که سب  موافقت یا عدم موافقت شما با هر یک از میوارد زییر در میورد   . شرکت به صورت زیر جمع بندی رردید

رییان سیازی ایین    بلوکچین چیست؟  نظر مدیران متتلف را برای رزینه های پیشنهادی جویا شد که بیشترین درصد آن ها موافیق بیا مقییاس پیذیری و ج    
.را نشان  م  دهدبالکچین نمودار زیر تجمیع نظرات مدیران در مورد . فناوری در زنجیره فعالیت های خود بوده اند

Source: Breaking blockchain open Deloitte’s 2018 global blockchain

survey

ل  مقیاس پذیر اسیت و در نهاییت بیا جرییان اصی     بالکچین فناوری 
تببیق پیدا م  کند

بییر روی ( زنجیییره ارزش صیینایع ) تییامین کننییدران، مشییتریان   
بیرای رفیع چیالش هیای آن کنکیاش و کیار       بالکچین راهکارهای 
خواهند کرد

وجود داردبالکچین کاربردهای تجاری قانع کننده ای  برای 

با ... و ERPبرای جایگزین  سیستم های فعل  ثبت اطالعات، مال ،
برنامه ریزی شده استبالکچین، 

ا از دسیت  منببق نشیویم، مزییت رقیابت  ر   بالکچین ارر با فناوری 
خواهیم داد

ودیک فناوری برافکن در صنعت ما خواهد ببالکچین فناوری 

.تغراق صورت ررفته استبالکچین در فناوری 
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بالکچينميزان سرمایه گذاري خطرپذیر در حوزه 

Source: Veneture scanner

بیلییون دالر  10در دهه معاصر چیزی در حدود . سرمایه رذاران خبرپذیر را به سمت حمایت از شرکت های نوپا فعال در این حوزه سوق دادبالکچین، رشد کاربرد فناوری 
ناسیب بیا تعیداد    متبالکچیین،  صورت ررفته است که برترین سیرمایه ریذاران فعیال در حیوزه     بالکچین، سرمایه رذاری توسط سرمایه رذاران خبرپذیر در استارت آپ های 
.سرمایه رذاری که محور افق  نمودار م  باشد، نمایش داده شده اند

19
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بالکچينچالش ها و فرصت هاي کليدي حوزه 

2

3

4

5

6

بالکچینتسهیل فرآیندهای انتقال پول و افزایش شاافیت و امنیت فرآیندهای پول  با استااده از 1

ایجاد راهکارهای نوین به منظور نگه داری امن از دارای  های دیجیتال

به منظور ارتقا در فرآیندهای تامین سرمایه و سرمایه رذاریبالکچین استااده از بستر 

افزایش امنیت و سرعت و کاهش هزینه  ها در بازارراه های آنالین نسل رذشته

و رسترش میزان استااده از آن در سب  جامعهبالکچین توسعه ی زیرساخت 

عدم دسترس  به اینترنت آزاد و امکان سواستااده از اطالعات اشتاص

بالکچینحاظ و نگهداری از اطالعات سازمان  با امنیت و بهبود فرآیندهای سازمان با استااده از پتانسیل 7



راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

خدمات مالی و ارز دیجيتال-1

توسعه

:1فرصت /چالش
ولی با استفاده تسهیل فرآیندهای انتقال پول و افزایش شفافیت و امنیت فرآیندهای پ

از بالکچین

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

14 3
تبادل و جابجای   

ارزهای دیجیتال و بدون
پشتوانه با سرعت و 

امنیت باال

2 پرداخت آنالین  
محصوالت و خدمات  
با کم ترین هزینه،
باالترین سرعت و 
ز امنیت با استااده ا
سازوکار بالکچین

کسب و کارها بانک ها و موسسات مال عموم مردم

ارا ه درراه پرداخت ارزهای 
رمزنگاری شده به کسب و 

کارها

کاهش هزینه های  
مربوط به واسبه
در تبادل ارزهای 
دیجیتال و بدون
پشتوانه  
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

خدمات مالی و ارز دیجيتال-1

:2فرصت /چالش
ایجاد راهکارهای نوین به منظور نگه داری امن از دارایی های دیجیتال

ی ارا ه یک بستر نرم افزار
امن و شاا  برای حاط و
نگهداری دارای  های 

دیجیتال

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

1

عموم مردم

ر ارا ه ی ستت افزارهای  به منظو
افزایش امنیت دارای  های 

دیجیتال

2

کسب و کارها

مدیریت ارزهای دیجیتال در یک
چینپرتاولیوی مبتن  بر بالک

3
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

خدمات مالی و ارز دیجيتال-1

توسعهب

:3فرصت /چالش
و استفاده از بستر بالکچین به منظور ارتقا در فرآیندهای تامین سرمایه

سرمایه گذاری

حذ  واسط در 
جمع سپاری و 
سرمایه رذاری در 
پرو ه ها از طریق  
  بر پلتارم های مبتن
بالکچین

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

1

کسب و کارها

3
تسهیل پروسه ی  
وام ده  از طریق  
پذیرش دارای  های 
رمزنگاری شده به 
عنوان وثیقه

2

موسسات مال  و
سرمایه رذاری

عموم مردم

های  تسهیل فرآیند
سرمایه رذاری به
صورت خودکار با 
استااده از 
قراردادهای 
هوشمند

ت افزایش شاافی
و امنیت در 
ا سرمایه رذاری ب
استااده از 
  توکن های مبتن
بر بالکچین

ه  توسعه ی بازارشب
ر  بورس   به منظو
تجارت ارزهای 
رمزنگاری شده

45
تجزیه و تحلیل
بازار ارزهای 
ا رمزنگاری شده ب
ترکیب هوش 
مصنوع  و 
بالکچین

6
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

بازارگاه هاي همتا به همتا-2

توسعهب

هافزایش امنیت و سرعت و کاهش هزینه  ها در بازارگاه های آنالین نسل گذشت:4فرصت /چالش

درآمدزای   
متاطبین در 
موتورهای  
جست وجورر  
تبلیغات  

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

1

عموم مردم

خرید و فروش به شکل 
همتا به همتا از طریق  
بازارراه های مبتن  بر 

بالکچین

4 ایجاد فرصت  برای
درآمدزای  عموم مردم  
از طریق فروش 
اطالعات خود در 
ر بازارراه های مبتن  ب

بالکچین

2

کسب و کارها

3
کاهش هزینه های واسبه 
ه از طریق تعامالت همتا ب
نهمتا در بستر بالکچی
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

خدمات توسعه، زیرساخت و امنيت -3

توسعه

:5فرصت /چالش
عهتوسعه ی زیرساخت بالکچین و گسترش میزان استفاده از آن در سطح جام

تولید  
ستت افزارهای 
متتص استتراج
ام بالکچین و انج
پردازش های 
شبکه رره

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

1

کسب و کار های

رای ایجاد سازوکاری مقیاس پذیر ب
ین از نرم افزارهای مبتن  بر بالکچ
طریق معرف  توکن

3 2
مشارکت و سهیم شدن
عموم مردم در کنار 
ماینرهای حرفه ای در 
استتراج ارزهای 
رمزنگاری شده

عموم مردم

ایجاد بستری برای 
پرداخت ارزهای 
ت رمزنگاری شده با سرع
و امنیت باال 

4
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

خدمات توسعه، زیرساخت و امنيت -3

توسعهب

عدم دسترسی به اینترنت آزاد و امکان سواستفاده از اطالعات اشخاص:6فرصت /چالش

ایجاد اینترنت  
دموکراتیک و غیر  
اال متمرکز با امنیت ب
از طریق بالکچین

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

1

عموم مردم

3

ایجاد هویت دیجیتال
امن از طریق ستر 

بالکچین

2

کسب وکارها دولت

ز ردیاب  جرایم مال  ا
طریق شاا  سازی و

االت ردیاب  نقل و انتق
نمبتن  بر بالکچی

خودکارسازی پروسه ی
ری  اعتبارسنج  آثار هن

و بقایای تاریت  از 
ینطریق بستر بالکچ

افزایش امنیت در 
ذخیره سازی اطالعات از 
طریق ذخیره سازی در 
ر فضای ابری مبتن  ب

بالکچین

45
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راهکارهاي استارت آپی براي مسائل راهبردي مطرح شده

راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين-4

:6فرصت /چالش
استفاده حفظ و نگهداری از اطالعات سازمانی با امنیت و بهبود فرآیندهای سازمان با

از پتانسیل بالکچین

ذخیره سازی و حاظ  
تمام اطالعات مربوط  
به زنجیره تامین

:راهکار

:مخاطب

:اجایگاه در زنجيره فعاليت  ه

13
افزایش امنیت با 
استااده از فرآیند  
رمزنگاری مبتن  بر

بالکچین

2

سازمان ها

ایجاد بستری امن 
درون سازمان برای 
اشتراک رذاری 
اطالعات

بهبود و خودکارسازی 
ینفرآیندهای زنجیره تام

4
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بالکچينحوزه فعاليت استارت آپ هاي فعال در 

4 1

3 2 بازارگاه های همتا -2
به همتا

ه ی های این حوزه به عنوان واسب  برای ارا استارتاپ
ه خدمات متتلف از سوی ارا ه دهنده بیه مصیر  کننید   

تر این اسیتارتاپ هیا بیا اسیتااده از بسی     . عمل م  کنند
و بیا  بالکچین این فرآیند را به شیکل  امین و شیاا    

..کمترین هزینه انجام م  دهند

خدمات توسعه، -3
زیرساخت، احراز  
هویت و امنیت 

م اییین حییوزه بییه رسییترش اکوسیسییتهییای اسییتارتاپ
 هیای  بالکچین، افزایش بهره وری، توسعه ی زیرساخت
هیل ستت افزاری و نرم افزاری فناوری بالکچین و تسی 
ارهای در شناسای  و ارتقا امنیت بیا اسیتااده از سیازوک   

.بالکچین م  پردازند

مالی-1
ول  ها در این حوزه تمام فرآیندهای مال  و پی استارتاپ

دون مبتن  بر ارزهای رمزنگاری شده و بعضا ارزهای ب
وزه ی این حوزه به سه زیر حی . پشتوانه را دربر م  ریرد

نقییل و انتقییال و خرییید و فییروش ارزهییای دیجیتییال، 
مییدیریت داراییی  هییای دیجیتییال، جمییع سییپاری،      

.تسرمایه رذاری و تامین سرمایه تقسیم شده اس

راهکارهای -4
ر سازمانی مبتنی ب

بالکچین
این حوزه به ارا یه ی خیدمات  در جهیت    های استارتاپ

افییزایش کییارای ، شییاافیت و امنیییت در بتییش هییای
بتیش هیای    . متتلف فعال در سازمان ها می  پردازنید  

غات، امنیت مانند زنجیره تامین، کانال های ارتباط ، تبلی
... . اطالعات داخل سازمان و 
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ارز دیجیتالخدمات مالی و 

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنیت 

1

3

4

نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای دیجیتال . 1-1
مدیریت دارایی های . 1-2

دیجیتال
جمع سپاری، سرمایه گذاری و  تامین سرمایه. 1-3

ابازارگاه های همتا به همت2

ی راهکارهای سازمانی مبتن
بالکچینبر 

به تفکيک حوزه ي فعاليت ها-بالکچيناستارت آپ هاي حوزه ي 
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بالکچيناستارت آپ هاي حوزه ي -5

خدمات مالی و ارزي5-2



بوا اسوتفاده از   تسهیل فرآیندهای انتقال پول و افزایش شفافیت و امنیت فرآیندهای پوولی 
بالکچین

1

2

راهکارهایمطرحدرزمینهیخدماتمالیوارزدیجیتال

پرداخت آنالین محصوالت و 
خدمات با کم ترین هزینه،  
ا باالترین سرعت و امنیت ب
ناستااده از سازوکار بالکچی

ارا ه درراه پرداخت ارزهای رمزنگاری 
شده به کسب و کارها

تبادل و جابجای  
ارزهای دیجیتال و 
بدون پشتوانه با 
سرعت و امنیت باال

مدیریت ارزهای 
دیجیتال در یک 
بر پرتاولیوی مبتن 
بالکچین

ه کاهش هزینه های مربوط ب
واسبه در تبادل ارزهای 
نه  دیجیتال و بدون پشتوا

ش ارا ه ی ستت افزارهای  به منظور افزای
امنیت دارای  های دیجیتال

زاری ارا ه یک بستر نرم اف
امن و شاا  برای حاط
و نگهداری دارای  های 

دیجیتال

چالشهاوفرصتهایمطرحدرزمینهیخدماتمالیوارزدیجیتال

به منظور نگه داری امن از دارایی های دیجیتالAایجاد راهکارهای 

مایه گذاریاستفاده از بستر بالکچین به منظور ارتقا در فرآیندهای تامین سرمایه و سر 3

حذ  واسط در جمع سپاری  
و سرمایه رذاری در پرو ه ها  
ن   از طریق پلتارم های مبت

بر بالکچین

جارت  توسعه ی بازارشبه  بورس   به منظور ت
ارزهای رمزنگاری شده

تسهیل پروسه ی وام ده  از 
طریق پذیرش دارای  های 
قهرمزنگاری شده به عنوان وثی

تسهیل فرآیندهای 
سرمایه رذاری به صورت 
خودکار با استااده از 
قراردادهای هوشمند

ده  تجزیه و تحلیل بازار ارزهای رمزنگاری ش
با ترکیب هوش مصنوع  و بالکچین

فرصت هاي مطرح در زمينه ي خدمات مالی و ارز دیجيتال/چالش ها
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آپهایحوزهخدماتمالیاستارت5-2
وارزدیجیتال

نقلوانتقالوخریدوفروشارزهای5-2-1
دیجیتال



:توضیح

www.sendwyre.com/ پلتارم آنالین، هوش مصنوع بالکچین، :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

اسانارانسیسکو، آمریک:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم، شرکت ها:گروه مخاطب

Wyre:نام شرکت

واسبه رری، حق اشتراک:مدل درآمد

1چالش فرصت :مسائل راهبردی

پرداختApiانتقال ارز، :خدمت/محصول

نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای :حوزه فعالیت
دیجیتال

میلیون دالر6.2:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

نقش پررنگ یافته امروزه با توجه به افزایش روز افزون مبادالت بین الملل ، نقل و انتقاالت پول  بین الملل 

وند کیامال  استااده از روش های سنت  مانند نقل و انتقال از طریق بانک ها، زمان بر بوده و بر اساس ر. است

ت نقـل و  خدمابالکچین، پلتفرم آنالینی است که از طری  بستر Wyre. شااف  رخ نم  دهد

ین مجموعیه  ا. انتقال ارزهای مختلف را با سرعت و شفافیت باالیی امکان پذیر نموده است

بیا اسیتااده از   ارز دریافت  را به ارزهای دیجیتال تبدیل م  نماید و به کشور مقصد منتقل م  نمایید، سیپس  

صید  تعداد کاربران باالی خود در کشورهای متتلف، مجددا با نرخ روز، ارز دیجیتیال را بیه پیول کشیور مق    

ت و شیاافیت  چنین روندی زمان نقل و نتقال را بیا سیرع  . تبدیل م  نماید و به حساب مقصد منتقل م  کند

بیه  Apiخدمات انتقیال ارز خیود را در قالیب    Wyreعالوه بر این، . بسیار باالتری امکان پذیر نموده است

.پلتارم های دیگر نیز ارا ه م  دهد

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال
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:توضیح

https://ripple.com/ پلتارم آنالینبالکچین، :فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

اسانارانسیسکو، آمریک:موقعیت جغرافیایی

بانک ها و موسسات مال :گروه مخاطب

 Ripple:نام شرکت

فروش تکون، حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

انتقال ارز، ارز دیجیتال:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

Ripple  ـ ام شرکتی است که خدمات خود را از طری  پلتفرم و ارز  دیجیتال خود بـه ن

XRPبدون به شکل ارزهای)هدف ریپل ایجاد بستری برای تبادالت مالی . ارائه می دهد

خیدمات ایین مجموعیه بیرای     . بـین المللـی مـی باشـد    ( پشتوانه یا ارزهای رمزنگاری شـده 

Paypal ،Rippleبرعکس . مجموعه های مال  بزرگ مانند بانک ها کارای  بسیار باالی  ایجاد م  کند

تبادالت میال   ( چینبالکاز طریق سازوکار )با کارمزد بسیار پایین، باسرعت بسیار باال و با امنیت بسیار باال 

بیه بییت کیوین    میزان تراکنش های امکان پذیر بر ثانیه در پلتارم این مجموعه نسبت. را امکان پذیر م  کند

در بسیتر پلتایرم آنالیین آن و از طرییق تبیدیل پیول      Rippleتراکنش های . واتریم بسیار باالتر م  باشد

.  انجام م  پذیردXRPجابجا شده به 

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای 
دیجیتال

1چالش فرصت 
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:توضیح

www.strawpay.com/ پلتارم آنالین، هوش مصنوع بالکچین، :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

سو د:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Strawpay:نام شرکت

واسبه رری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

انتقال ارز دیجیتال:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

هزار دالر185:هکل سرمایه  تامین شد

seed:آخرین نوع تامین سرمایه

امیا  . ه انید با فراریر شدن اینترنت، فروش اینترنت  و در نهاییت تیراکنش هیای خیرد رشید فزاینیده ای داشیت       

پایین انجیام  مهم ترین مشکل بیت کوین سرعت. بیت کوین برای ورود به این عرصه دارای مشکالت  است

توانسـته اسـت   Strawpay. تراکنش ها در تعداد  نسبت به دیگر روش های مرسوم پرداخت م  باشید 

. ائه دهـد اربالکچین راهکار مناسبی را برای افزای  سرعت تراکن  های خرد در بستر 

JoyStream  پروتکل متن بازی به نامStroemبر اساس این . را گسترش داده است

Stroemلکـه  پروتکل تراکن  های خرد مستقیما در بستر بیت کوین انجام نمی پذیرد؛ ب

از به عنوان بستر واسط تراکن  بیـت کـوین عمـل مـی کنـد و مجمـوع تعـداد بـاالیی        

ـ  بالکچین تراکن  های خرد در قالب یک تراکن  در بستر  در ایین  . دانجام پذیر مـی نمای

ی  از بیه عنیوان واسیط عمیل می  کننید، تعیداد بیاال        بالکچین پروتکل سوم شتص ها مانند کیف پول های 

نش را بیه  انجام م  دهند و در نهایت مجموع تعداد باالی  تراکبالکچین تراکنش ها را از بسترهای  خارج از 

یشینهادی  در این پروتکل نرخ کیارمزد واسیط پ  . صورت یک تراکنش پرداخت  به فروشندران ارا ه م  دهند

.بوده و نرخ معین  ندارد

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای 
دیجیتال

1چالش فرصت 
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:توضیح

https://www.coinbase.com/ پلتارم آنالین:فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم، شرکت ها:گروه مخاطب

 Coinbase:نام شرکت

واسبه رری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

Coinbase کشـور سـطج جهـان    32این مجموعـه در  . یک صرافی ارز دیجیتال است

Bitcoin،Bitcoinمبادالت  Cash،Ethereum،Ethereum Classic  وLitecoin را

و این مجموعه همچنـین معـامالت بیـت کـوین    . با ارزهای بدون پشتوانه انجام می دهد

دارای دو  Coinbase.کشور در سراسر جهان انجام می دهـد 190ذخیره سازی آن  را در 

برای تجارت انواع دارای  های دیجیتیال در پلتایرم   ( GDXA)بورس جهان  دیجیتال : محصول اصل  است

Bitcoin،Bitcoinتجارت حرفه ای دارای  خود و یک کاررزاری برای خیرده فروشی     Cash،Ether،

Ethereum Classic  وLitecoin   در ازای ارزهیای بیدون پشیتوانه.Coinbase همچنیینAPI 

برای توسعه دهندران و تجار ارا ه م  دهد تا در برنامه های کاربردی خود پرداخیت هیا را بیه ازای ارزهیای     

.  دیجیتال نیز بپذیرند

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای 
دیجیتال

1چالش فرصت 
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:توضیح

https://shapeshift.io/ پلتارم آنالین:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

سو یس:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم، شرکت ها:گروه مخاطب

 ShapeShift:نام شرکت

واسبه رری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

ShapeShift  پک پلتفرم آنالین و ارائه دهنده ی خـدماتAPI     اسـت کـه در مـاه اوت

تبدیل ارزهای رمزنگاری شـده بـا   وAltcoinو Bitcoinبرای ارائه سریع 2014سال 

ایجاد حساب و مجبور نیستند برایکاربران. حداکثر سطج امنیت و بهره وری تشکیل شده است

ه  ییک  این امر کاربران را از سرقت مال  و هویت محافظت م  کند ک. سپرده اطالعات شتص  ارا ه دهند

"توانهبیدون ارز بیدون پشی   "این شرکت دارای یک سیاسیت  . پیشرفت مهم در مبادالت محسوب م  رردد

تااده نمی   است، به این معن  که از بانک ها و یا ارزهای بدون پشتوانه در هیچ یک از نقبه عملیات خود اس

.کند

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای 
دیجیتال

1چالش فرصت 

1چالش فرصت 
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:توضیح

https://bitpesa.co/ اپلیکیشن موبایلبالکچین، :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

نایروب ، کنیا:موقعیت جغرافیایی

کسب و کارها  :گروه مخاطب

BitPesa:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

درراه پرداخت ارز دیجیتال:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر15:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

BitPesaایـن  . سیت شرکت  است که به نقل و انتقال پول در آفریقا ماهوم جدیدی بتشیده ا

سزایی در نق  ببالکچین، شرکت با استفاده از راهکارهای پرداخت نوین بر پایه 

ت خـود  این شرکت راهکارهای پرداخ. تسریع نمودن نقل و انتقاالت داشته است

ا موباییل میان    سیستم پرداخت این مجموعه بی . را مبتنی بر بیت کوین استوار نموده است

ینیده بیا   این شرکت قصد دارد درسیال هیای آ  . یکپارچه شده است که در آفریقا بسیار عمومیت دارد

.شرکت های اروپای  و آمریکا وارد شراکت شود

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای 
دیجیتال

1چالش فرصت 
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:توضیح

www.veem.com

Veem   کشیور از  90هیزار کسیب و کیار کوچیک در     100یک شرکت پرداخت جهان  است کیه بییش از

ـ    . امکانات آن استااده م  کنند و همچنین به آن اعتماد دارند ازه این شرکت بـه کسـب و کارهـا اج

رد نظـر را  می دهد تا در هر مکانی به فروشنده ها، تامین کنندگان و پیمان کاران مبالغ مو

ک کلیک پیول  با استااده از فناوری چند ریل  این استارت آپ، کسب و کارها م  توانند با ی. پرداخت کنند

قه خود نظیر پرداخت یا دریافت کنند و تراکنش های خود را پیگیری کنند و حت  به نرم افزارهای مورد عال

Xero ،NetSuite ایین را از طبق راته مدیران این شرکت سرعت، امنیت و هزینه پی . متصل شوند... و

ستااده از این شرکت با ا. عوامل اصل   که همه کسب و کارهای کوچک برای رشد به آن نیاز دارند م  دانند

هایت این در ن. واسبه های  که باعث افزایش سه عامل نامبرده م  شوند را حذ  م  کندبالکچین فناوری 

  از آن همه این قابلیت ها را در سایت مشتریان قرار م  دهد تا متقاضیان به راحتAPIشرکت توسط یک  

.  استااده کنند

پلتارم آنالینبالکچین، :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

تمام  کسب و کارها:گروه مخاطب

Veem:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرم افزاری برای پرداخت آنالین:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر69.3:هکل سرمایه  تامین شد

Corporate Round:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای 
دیجیتال

1چالش فرصت 
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:توضیح

https://bitpay.com/ اپلیکیشن موبایلبالکچین، :فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

جرجیا، آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کسب و کارها:گروه مخاطب

BitPay:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پرداختApi:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر72.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

امروزه با رسترش ارزهای رمز نگاری شده، ابزار پرداخت به دغدغه مهم  برای کسیب و کارهیای  

در بسـتر  Apiبزرگ ترین شرکت در حوزه ارائه BitPay. دیجیتال تبدیل شده است

به مشتریان این شرکت بیش ترین میزان امنیت پرداخت را در حوزه خدمات.بیت کوین می باشد

پرداخت، پالریین هیای پرداخیت و    Apiاین شرکت عالوه بر ارا ه . و کسب و کارها ارا ه م  دهد

BitPay. دیگر ما ول های پرداخت را به پلتارم های حوزه تجارت الکترونیک عرضیه می  نمایید   

ن ارا یه  توانسته است خدمات خود را به شرکت های بزرر  همچون مایکروسافت و هلدینگ ویر ی

.دهد

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای 
دیجیتال

1چالش فرصت 
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:توضیح

https://www.ledger.com/ بالکچین:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

فرانسه، پاریس:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم، کسب و کارها:گروه مخاطب

Ledger:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

2چالش فرصت :مسائل راهبردی

نرم افزار و ستت افزارهای :خدمت/محصول
امنیت دارای  های دیجیتال

مدیریت دارای  های دیجیتال:حوزه فعالیت

میلیون دالر85:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

ییت  با رسترش تبادالت بر پایه ی ارزهای رمزنگاری شده، حاظ و نگهیداری از دارایی  هیای دیجیتیال اهم    

به ارائه ی سـخت افزارهـای شخصـی سـازی شـده و      Ledgerشرکت . بسزای  یافته است

وعی و هـوش مصـن  بالکچـین  نرم افزارهای امنیتی مختلف در حوزه ی امنیـت بسـترهای   

ایین  . توسیعه داده اسیت  BOLOSایین شیرکت سیسیتم عامیل متصوصی  را بیا نیام        . پرداخته است

از سیسیتم عامیل خیود در    Ledger. منببیق اسیت  بالکچیین  سیستم عامل به صورت کامل با پلتارم های 

  کاربران ستت افزارهای امنیت  این مجموعه با حاظ کلید های خصوص. ستت افزارهای امنیت  بهره  م  برد

در این سیتت افزارهیا  . ارزهای رمزنگاری شده، از امکان به سرقت رفتن دارای  های دیجیتال آن ها م  کاهد

درریاه هیای   این ستت افزارها به راحت  از طریق. ارا ه م  شود( شبیه به حافظه ی فلش)ابعاد بسیار کوچک 

USBقابل استااده م  باشد.

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال
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:توضیح

gem.co اپلیکیشن موبایلبالکچین، :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Gem:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

اری مدیریت پورتالیوی ارزهای رمزنگ:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر20.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک

Gemت که خود یک پلتفرم یکپارچه برای مدیریت پورتفلیوی ارزهای رمزنگاری شده اس

ان هک شدن اطالعات را ذخیر سازی می کند که این امر امکبالکچین پلتفرم هم بر بستر 

ایـن  . رده اسـت این پلتفرم و دسترسی به اطالعات کیف پول و پرتفولیو افراد را از بین ب

صرافی را کنار یکدیگر قرار داده و به کـاربران اجـازه مـی دهـد همـه ی      23استارت آپ 

مـدیریت و تـوازن آن هـا را    Krakenو Coinbaseدارایی های دیجیتال خـود را نظیـر   

.کننـد پیگیری کنند و سکه های جدید را کشف و پروسه های مالی دیجیتال خود را اجـرا 

Gem و چند منظوره نه  تنها از معامالت پشتیبان  م  کند، بلکه م  خواهد در بلندمدت یک کیف پول آزاد

وزه ارز این اپ همانند یک بانیک مجیازی بیرای کیاربران در حی     . را تحت یک پلتارم کاربرپسند، ارا ه کند

را ... اولییو  دیجیتال م  باشد که با آن م  توان ذخیره سازی، رزارش از سوابق، نجمیع ارزهیای تشیکیل پرت  

هکرهیا  این شرکت رمز ها و حساب ها را در بستر امن  نگه داری م  کند که دسترس  به آن برای. انجام داد

.ممکن نیست

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

مدیریت دارای  های دیجیتال

2چالش فرصت 
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:توضیح

https://www.abra.com/ اپلیکیشن موبایلبالکچین، :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

سیلیکون ول ، آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

 Abra:نام شرکت

واسبه رری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

کیف پول الکترونیک:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

Abraـ  . شرکتی است که در حوزه فناوری های مالی فعالیت می کند رکت ایـن ش

یا فروش ارائه دهنده کیف پول الکترونیکی است که می توان از طری  آن به خرید

خدمات . ارز بدون پشتوانه پرداخت50ارز رمزنگاری شده و یا بی  از 20بی  از 

واندرویید قابیل   iosاین شرکت از طریق اپلیکیشن متصوص آن ارا ه می  ریردد کیه در بسیتر     

ن امنییت ممکین   م  باشد تا بییش تیری  بالکچین سازوکار این کیف پول بر مبنای . استااده م  باشد

 wireایین اپلیکیشین پرداخیت هیای  ماننید کیارت هیای اعتبیاری،         . برای کاربران فیراهم شیود  

transferو یا نقل و انتقاالت بانک  را پوشش م  دهد.

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

مدیریت دارای  های دیجیتال

2چالش فرصت 
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:توضیح

https://wirexapp.com/ پردازش ابری، پلتارم آنالین، اپلیکیشن موبایلبالکچین،  :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

لندن، انگلستان:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

 Wirex:نام شرکت

واسبه رری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

کارت اعتباری، تبادل ارز:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

Wirex زنگـاری  قابلیت اسـتفاده از ارزهـای رم  )یک پلتفرم بانکداری شخصی هیبریدی

این امکان را Wirex. است که از پردازش ابری بهره می برد( شده و ارزهای بدون پشتوانه

خیود را بیا   فراهم نموده است که کاربران بتوانند از طریق پلتارم آن ارزهای رمزنگاری شده درون کیف پیول 

بیاری  عیالوه بیر آن ایین شیرکت اولیین کیارت اعت      . ارزهای بدون پشتوانه ای مثل دالر و پوند تبادل نماینید 

Visa Cardبا استااده از این کارت اعتبیاری  . توسعه داده استبا پشتیبان  از ارزهای رمزنگاری شده را

تبیادل ارزهیا بیرای کیاربران دارای کیارت      . درصد تتایف به کاربر ارا ه م  ریردد 0.5در پایانه های فروش، 

.اعتباری این مجموعه نیز رایگان م  باشد

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال
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:توضیح

https://www.bitbond.com/ بالکچینپلتارم آنالین، :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

برلین، آلمان:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم، شرکت ها:گروه مخاطب

Bitbond:نام شرکت

واسبه رری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

بازارراه وام های همتا به همتا:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

یچییده  امروزه درخواست وام برای توسعه و راه اندازی یک کسب و کار از طریق موسسات مال  به مسییری پ 

را بسییار  ایین مسییر  بالکچیین  شرکت  است که با ارا ه ی پلتارمی  مبتنی  بیر    Bitbond. بدل شده است

ـ   . تسهیل کرده است رم اولیـه  در پلتفرم این مجموعه متقاضیان وام با تکمیل نمـودن یـک ف

ساعت پیشـنهادات وام  24سپس پلتفرم پس از . میزان اعتبار خود را مشخص می نمایند

ایـن پیشـنهادات از طـرف افـراد دیگـر کـه متقاضـی        . متفاوتی را به آن ها ارئه می دهـد 

در .  گردددر نهایت با تواف  دو طرف وام منتقل می. سرمایه گذاری می باشند اعالم می گردد

  وام این پلتارم عموما میزان بهره ی وام دهنده از بانک بیش تر بوده، در حیال  کیه مییزان بهیره ی پرداختی     

بنیا شیده اسیت،    چیین  بالکبا توجه به این که این پلتارم بر بستر . ریرنده نیز از وام های بانک  کم تر م  باشد

.میزان شاافیت، سرعت و امنیت بسیار باالی  دارد

جمع سپاری، سرمایه رذاری و 
تامین سرمایه
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:توضیح

saltlending.com پلتارم آنالین و نرم افزاری، اپلیکیشن موبایلبالکچین، :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

..  .صنایع بهداشت و درمان، حمل و نقل و:گروه مخاطب
و عموم مردم

SALT Lending:نام شرکت

:مدل درآمد

مسائل راهبردی

نبالکچیپلتارم وام بر بستر :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک

SALT Lending ارایـی هـای   این پلتفرم د. استبالکچین ، یک پلتفرم وام دهی مبتنی بر

، دیجیتال کاربران را نزد خود نگـه مـی دارد و پـس از ارزیـابی و بررسـی سـواب  فـرد       

نگ مراجعه درواقع کاربرانی که به سالت لندی. وام هایی برحسب پول سنتی ارائه می کند

بلکه این . دمی کنند، ناچار نیستند دارایی های دیجیتال و رمزنگاری شده ی خود را بفروشن

بـر  پلتفرم دارایی های رمزنگاری شده را به عنوان وثیقه ی وام نگه مـی دارد و بـا نظـارت   

SALTام این شرکت ارز متصوص خود بیا نی  . فعالیت کاربران بازپرداخت وام را تضمین می کند

این . ا ه م  دهدرا توسعه داده است که ارر از آن به عنوان وثیقه استااده شود، مزایای بیشتری به کاربران ار

بیرای  پلتارم دارای دوسو وام دهنده و ریرنده م  باشد که در آم وام دهنده فقط باید حیق اشیتراک خیود را   

ن دو طیر  بیر   فرایند قرارداد ف  ما بین ای. استااده از مزایای سرمایه رذاری به صورت سالیانه پرداخت کند

.حسب قرارداد هوشمند و به صورت آنالین شکل م  ریرد

جمع سپاری، سرمایه رذاری و 
تامین سرمایه

3چالش فرصت 

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

51



:توضیح

thesunexchange.com پلتارم آنالینبالکچین،  :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آفریقای جنوب :موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

SUNEX:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نو با پلتارم سرمایه رذاری در انر ی:خدمت/محصول
ارز رمزنگاری

:حوزه فعالیت

میلیون دالر3.1:هکل سرمایه  تامین شد

 Initial Coin:آخرین نوع تامین سرمایه
Offering

واسبه رری، فروش توکن

امکـان  سان اکسچنج، یک بازار همتا به همتا می باشد کـه بـا اسـتفاده از بیـت کـوین،     

سرمایه گذاری در پروژه  های صفحه  ی خورشیدی را برای هر فردی در هر مکانی فـراهم 

کاربران بیت کـوین  تأسیس شد، 2015این استارت آپ متعلق به آفریقای جنوب  که در سال .می کند

را قادر به خرید صفحه  های خورشیدی و اجاره  ی آنها به مدارس، کارخانه  ها و اجتماعات

از مدل کسب و کیار ایین شیرکت، موفیق بیوده اسیت و      .به منظور کسب درآمد اجاره  ای می  نماید

در .میلیون دالر به صورت سرمایه  ی مرحله  ی کشت ایده، جذب نموده است1.6طریق چندین سرمایه  رذار، 

(SUNEX)، سان اکسچنج، توکن بسیار خاص خود کیه بیا عنیوان تیوکن سیانکس     2018ماه آوریل سال 

ندوق بیمه   این توکن، در حال مورد استااده قرار ررفتن برای طراح  یک ص. شناخته م   شود را عرضه نمود

کت، بیرای  عالوه بر این، شر. رذاری پرو ه  های انر ی خورشیدی برای کاربران در پلتارم م  باشدو سرمایه

ون، ایین  تیا کنی  . ایجاد پرو ه  های ریزشبکه   بر  ق  رسان  روستای  با نیروی خورشیدی هم اقدام نمیوده اسیت  

ه و در پلتارم، از طریق سرویس ریزاجاره  ای خود، جذب سرمایه را برای شش پرو ه  ی خورشیدی، انجیام داد 

. حال آماده شدن برای پرو ه  ی هاتم م  باشد

جمع سپاری، سرمایه رذاری و 
تامین سرمایه
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:توضیح

crowdwiz.io بالکچینپلتارم آنالین، :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

هنگ کنگ:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

CrowedWiz:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

سرمایه رزاری اشتراک  بر پایه:خدمت/محصول
بالکچین

:حوزه فعالیت

میلیون دالر5.4:هکل سرمایه  تامین شد

 Initial Coin:آخرین نوع تامین سرمایه
Offering

اربران اجازه کراودویز یک پلتفرم کامال غیر متمرکز برای سرمایه گذاری می باشد که به ک

.می دهد به دور از اشخاص و نهادهای واسط، در پروژه های دلخواه سرمایه گذاری کننـد 

در واقع، این پلتفرم قدرت تصـمیم گیـری بـرای سـرمایه گـذاری را از دسـت مـدیران       

ـ  . خارج کرده و در اختیار صاحبان سرمایه قرار می دهد… صندوق ها و  ز عملکـرد کراودوی

ه ریری  کراودویز به مجموعه ی افراد و بدون واسب. بر پایه خرد جمعی در سرمایه گذاری می باشد

به چه مدیران صندوق ها، بانک ها و سایر نهادهای واسبه ای، اجازه م  دهد که تصمیم بگیرند سرمایه آن ها

. سیت این پلتارم بر پایه قرارداد هوشیمند و اترییوم توسیعه داده شیده ا    . صورت و در کدام پرو ه خرج شود

م  توانند در رای ریری شیرکت  XPOکاربران کراودویز با استااده از ارز رمزنگاری شده ی این استارت آپ 

تیایج رای  در نهایت، با توجیه بیه ن  . کرده و به پرو ه ای که فکر م  کنند سودآوری بیشتری دارد، رای بدهند

بیه  کروادوییز برخی  از مشیکالت مربیوط    . ریری، سرمایه ها به پرو ه های متتلف تتصیص داده م  شیود 

ت از درآمد ایین شیرک  . صندوق های سرمایه رذاری سنت  مثل هزینه ی ورود و کارمزد باال را حل کرده است

.ه کنندها برای صندوق خود م  خواهند استاادررفتن حق مشاوره از شرکت های  است که از سیستم آن

فروش خدمات

جمع سپاری، سرمایه رذاری و 
تامین سرمایه
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:توضیح

https://neufund.org/ بالکچینپلتارم آنالین، اپلیکیشن موبایل، :فناوری های کلیدی

---:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Pledgecamp:نام شرکت

واسبه رری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتارم جمع سپاری:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

Pledgecamp    چـین  بالکپلتفرم آنالینی ارائه داده است که جمـع سـپاری را در بسـتر

امی کسب این بستر به سرمایه گذاران اجازه می دهد به راحتی به تم. ممکن ساخته است

ریم بنا شده است تیا  این پلتارم بر بستر ات. و کارهای فعال در این پلتفرم دسترسی داشته باشند

درخواسیت دهنیدران سیرمایه در شیروع کیار خیود      . استااده از قراردهای اتریم در این بسیتر ممکین باشید   

.  باشید این نقشه راه حاوی مایل استون های متااوت می  . نقشه راه  از تتصیص بودجه ی خود ارا ه م  دهند

زانی  از  در شیروع هیر ماییل اسیتون می    . کاربران با توجه به نقشه راه ارا ه شده به سرمایه رذاری م  پردازند

ل استون و بتش دیگر از سرمایه که متناسب با آن مای. برای کاربر آزاد م  رردد( بر اساس قرارداد)سرمایه 

سیرمایه ریذاران   با رای مثبت( بر اساس سازوکار قراردادی این پلتارم)قسمت  از مایل استون بعدی م  باشد 

تمام این مراحیل بیه صیورت شیاا ، امین و خودکیار انجیام       بالکچین به واسبه ی سازوکار . آزاد م  رردد

این ارز بسته به مییزان اسیتااده    . ارا ه داده استPledge coinاین مجموعه ارزی را نیز با نام . م  ریرد

.کاربران به آن ها اعبا م  رردد

جمع سپاری، سرمایه رذاری و 
تامین سرمایه

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

3چالش فرصت 

54



:توضیح

https://neufund.org/ بالکچینپلتارم آنالین، :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

برلین، آلمان:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم، شرکت های :گروه مخاطب
سرمایه رذاری

NEUFUND:نام شرکت

فروش توکن:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

بازارراه خرید و فروش سهام و :خدمت/محصول
سرمایه رذاری

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

ICO:آخرین نوع تامین سرمایه

بالکچین شرکت  است که از NEUFUND. سرمایه برای شکل ریری و رشد هر کسب و کاری الزم است

اتریوم شکل چین بالکاین بستر بر مبنای . برای ایجاد بستری نوین برای سرمایه رذاری استااده کرده است

ـ     . یافته است تا امکان بهره  بردن از قراردهای اتریم فراهم شیود  ه ایـن بسـتر بازارگـاهی اسـت ک

شرکت  های مختلف به ارائـه سـهام خـود بـر مبنـای تـوکن هـای مخصـوص شـرکت           

نظـر  شرکت های سرمایه گذاری و افراد می توانند میزان سهام شرکت مـورد . می پردازند

در بسـتر  با توجه به آن  که این تبادالت. خود را از طری  خریداری توکن در اختیار گیرند

در اتریم و با استفاده از قراردادهای اتریم شکل گرفته اسـت، خریـد و فـروش سـهام    

از ارز با هر پرداخت درون این بازارراه، بیه پرداخیت کننیده میزانی     . بستری شفاف و امن رخ می دهد

ایین ارز در بازارریاه هیای ارزهیای     . نیام دارد NEUتعلق می  رییرد کیه    NEUFUNDرمزنگاری شده ی 

.دیجیتال نیز قابل خرید و فروش م  باشد و دارای ارش پول  م  باشد

جمع سپاری، سرمایه رذاری و 
تامین سرمایه
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:توضیح

https://ledgerx.com/ پلتارم آنالین، اپلیکیشن موبایل:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

نیویورک:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم، شرکت ها:گروه مخاطب

LedgerX:نام شرکت

واسبه رری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

بازارراه خرید و فروش سهام ارز :خدمت/محصول
دیجیتال  

:حوزه فعالیت

میلیون دالر12.9:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

ه تیدریج  ارزهای رمزنگاری شده نیز ب. بازارهای ارز امروزه به یک  از بزرررین بازارهای دنیا بدل شده است

پلتفرمی را گسترش داده است کـه  LedgerX. به بتش مهم  از مبادالت بازار تبدیل شده است

بـازار ارزهـای رمزنگـاری شـده     ( Clearing House)مبدل به اولین مرکز تبادل داده ی 

لیت در بیازار   این پلتارم به کاربران و مراکز مال  این فرصت را داده است تا بتواننید عیالوه بیر فعای   . است

ین این مجموعه عالوه بر ا. ،  به درامدزای  در بازار ارزهای دیجیتال نیز بپردازند(FX)ارزهای بدون پشتوانه 

ار خدمات نرم افزارهای  برای تحلیل و سرمایه رذاری در بازارهای ارزهیای رمزنگیاری شیده را نییز در اختیی     

. آمریکا م  باشداین پلتارم تنها بستر خرید و فروش آن  بیت کوین با مجوز رسم  دولت. کاربران م  رذارد

LedgerX را م  توان اولین مرکز تبادل داده وSEFدر حوزه ی ارزهای رمزنگاری شده در نظر ررفت .

جمع سپاری، سرمایه رذاری و 
تامین سرمایه
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:توضیح

https://fxclr.com/ بالکچینپلتارم آنالین، :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

ایرلند:موقعیت جغرافیایی

شرکت ها:گروه مخاطب

FXCH:نام شرکت

واسبه رری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

مرکز تبادل داده:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

ی نییز اسیتااده   به اندازه ای رسترش یافته است که از این بستر در معامالت ارزبالکچین استااده از سازوکار 

اسـت کـه خـدمات خـود را بـه      ( Clearing house)مرکز تبـادل داده ای  FXCH. م  شود

به نحیوی شیکل   این مجموعهبالکچین پلتارم .ارائه می دهدبالکچین بنگاه های مختلف بر بستر 

این الکچین بسازوکار . ررفته است تا مبادالت در کم ترین زمان ممکن و در باالترین میزان شاافیت رخ دهد

رم ایین  پلتای . مجموعه باعث شده است تا اقدامات اضاف  و هزینه بر را در مبادالت بازار فارکس کاهش دهد

خیود را در  این شرکت همچنین خدمات. مجموعه متن باز بوده و برای توسعه دهندران قابل استااده م  باشد

.ارا ه م  دهدAPIقالب 

جمع سپاری، سرمایه رذاری و 
تامین سرمایه

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

3چالش فرصت 
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:توضیح

dolphin.bi/ پلتارم آنالین، هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

روسیه:موقعیت جغرافیایی

شرکت ها، عموم مردم:گروه مخاطب

 Dolphin BI:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

 رذاریپلتارم تجزیه و تحلیل سرمایه:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

Dolphin BI     یک پلتفرم تجزیه و تحلیل سرمایه گـذاری در ارزهـای رمزگـذاری شـده

رای کیاربران  این پلتارم این امکان را ب. است که بر اساس سازوکار قرارداد هوشمند کار می کند

هبود تحلیل سرمایه فراهم م  کند تا با کار با پلتارم به کارآمدی و  ب( مشترکین، نویسندران و کارشناسان)

رنامیه هیا و   ایین پلتایرم شیامل ب   (. به وسیله ی هوش مصنوع  تعبییه شیده  )در پلتارم بپردازند ICOرذاری

ایین پلتایرم   .  اندویدجت ها و داده های  است که توسط کاربران مستقل توسعه یافته و به پلتارم متصل شده

ارشیناس  و روش هیای تحلییل ک  ( یادریری ماشیین )ترکیب  از مزایای تجسم داده، تجزیه و تحلیل خودکار 

این اعتبار . داعتبار کاربران کارشناس و کاربران مشترک در یک قرارداد هوشمند قابل محاسبه م  شو. است

  این تیوکن هیا امکانیات   . با توجه به سهم اعتبار آن ها توزیع م  رردد(DOBI)بر اساس توکن این مجموعه

.مانند تتایف درون پلتارم یا دسترس  بیش تر را برای کاربران مهیا م  کند

جمع سپاری، سرمایه رذاری و 
تامین سرمایه

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

3چالش فرصت 
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:توضیح

https://tradeblock.com/ پلتارم آنالین، هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

نیویورک، آمریکا:موقعیت جغرافیایی

موسسات مال :گروه مخاطب

 TradeBlock:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

 رذاریپلتارم تجزیه و تحلیل سرمایه:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر53.1:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

TradeBlock  ایین  . خدمات متنوع  به موسسات مال  در حوزه ی ارزهای رمزنگاری شده ارا ه م  دهید

یین  ا. خدمات طیف وسیع  از ابزارهای اجرای  و تجزیه و تحلیل بازارهیای ارز دیجیتیال را دربیر می  رییرد     

ایـن  خـدمات . شرکت به عنوان یک منبع بین الملل  ارا ه دهنده ی اطالعات در این حوزه عمل م  کنید 

مجموعه  تجزیه و تحلیل داده های بازار مربوط به ارزهـای رمزنگـاری شـده، تجـارت،     

ـ مقررات، استخراج، به روز رسانی پروتکل ها، تجزیه و تحلیل زنجیـره هـای    و ین بالکچ

ایین  پلتایرم .پیشرفت های اقتصادی در حوزه ی ارزهای رمزنگاری شده را در بر مـی گیـرد  

. االی  یافته استمجموعه به وسیله ی هوش مصنوع  قدرتمند تعبیه شده در آن، توان تحلیل و پیش بین  ب

.در پالفرم های خود بهره مند شوندAPIکاربران همچنین م  توانند از خدمات این مجموعه در قالب 

جمع سپاری، سرمایه رذاری و 
تامین سرمایه

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
خدمات مالی و ارز دیجيتال

3چالش فرصت 
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بالکچيناستارت آپ هاي حوزه ي -5

بازارگاه هاي همتا به همتا5-3



ه افزایش میزان آلودگی هوا در شهرها و ایجاد روش هایی برای پایش و کواهش آسویب بو   
شهروندان

1

راهکارهایمطرحدرزمینهیبازارگاههایهمتابههمتا

درآمدزای  متاطبین در موتورهای جست وجورر  
تبلیغات   

ایجاد فرصت  برای درآمدزای  عموم مردم از 
   طریق فروش اطالعات خود در بازارراه های مبتن

بر بالکچین

ه کاهش هزینه های واسبه از طریق تعامالت همتا ب
همتا در بستر بالکچین

خرید و فروش به شکل همتا به همتا از طریق
بازارراه های مبتن  بر بالکچین

بازارگاه هاي همتا به همتافرصت هاي مطرح در زمينه ي/چالش ها

چالشهاوفرصتهایمطرحدرزمینهیبازارگاههایهمتابههمتا
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:توضیح

https://worldofether.com/ اپلیکیشن موبایلبالکچین، پلتارم آنالین، :فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

نیویورک، آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

 World of Ether:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتارم آنالین بازی:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

----:هکل سرمایه  تامین شد

----:آخرین نوع تامین سرمایه

عموم مردم

World of Ether نا شده استاتریم ببالکچین بازی رقابتی آنالینی است که بر بستر .

ازی هیر  در بتر اتریم این ب.هدف از این بازی یافتن، پرورش دادن هیوالهای اتریان می باشد

ر افراد م  تواننید بیا هیوالهیای خیود بیه جنیگ دیگی       . هیوال درون یک قرارداد اتریم جایگذاری شده است

روش هیوالها و دیگر امکانات داخل این بازی قابیل خریید و فی   . هیوالها بپردازند تا آن ها را به دست آورند

ازوکار با توجه به ضرورت وجود امنیت در بازی های کامپیوتری زنده، این بیازی بیه واسیبه ی سی    . م  باشد

ر ایجیاد  این بیازی عیالوه بی   . خود نقل و انتقاالت را در بستری امن و شاا  ممکن ساخته استبالکچین 

.در حوزه سرررم  کمک نموده استبالکچین بستری برای سرررم ، به رسترش 

بازارراه های همتا به همتا

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)

4چالش فرصت 
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:توضیح

steem.com اپلیکیشن موبایل، پلتارم آنالینبالکچین، :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم،تولید کنندران محتوی :گروه مخاطب

Steem:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

چینبالکشبکه اجتماع  بر بستر :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

مـاعی فعالیـت   است که بر پایه ی رسانه هـای اجت بالکچین استیم یک پلتفرم مبتنی بر 

اشی دریافت در استیم تمام افراد می توانند با مشارکت در شبکه های اجتماع پاد. می کند

تمیاع   در حال حاضیر، شیبکه ی اج  . کنند که همان ارز رمزنگاری شده ی این پلتفرم می باشد

steemitایین  . ده اسیت یک  از اصل  ترین محصوالت  است که بر بستر زنجیره ی بلوک استیم اجرا ش

اله های کوتیاه  شبکه ی اجتماع  به نوع  سرویس وبالگ غیرمتمرکز م  باشد که افراد م  توانند در آن مق

و ییا  یا بلند خود را منتشر کرده و بسته به میزان جذب متاطب و همچنین مشارکت آن هیا در نظیر دادن  

ورد از طر  دیگر، سایر افراد نیز می  تواننید بیا اعیالم نظیر در می      . رای دادن به آن ها پاداش دریافت کنند

اجیرا  ن بالکچیی یک  دیگر از سرویس های  که در ایین  . مقاالت و رای دادن به آن ها پاداش دریافت کنند

دارد ول  با معماری youtubeاین سرویس عملکردی مشابه . م  باشدD.tubeشده است، سرویس 

یکی  دیگیر از    Busy.غیرمتمرکز برای اشتراک رذاری و مدیریت محتوای وید وی  طراح  شیده اسیت  

تمیاع  را در  اپلیکیشن های  است که با الهام از فیس بوک ساخته شده و قرار است وظیایف ایین شیبکه اج   

واننید  در اینجا هم کاربران ضمن برخورداری از ییک پییام رسیان، می  ت    . انجام دهدبالکچین قالب فناوری 

به عنیوان پیاداش   Steemبرای تولید، اشتراک رذاری و رردآوری محتوای باکیایت مقداری ارز دیجیتال 

برنامه اشتراک رذاری عکیس از کاربردهیای جدیید شیبکه     Steepshotعالوه بر این ها . دریافت کنند

واننید اپ  در این پلتارم شرکت هیا هیم می  ت   . زنجیره بلوک استیم هستند که به مرور زمان رایج خواهند شد

.خود را بستر آن تعریف و با توجه به میزان استااده و دانلود، پول دریافت کنند

تبلیغات، فروش توکن

بازارراه های همتا به همتا

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)

4چالش فرصت 



:توضیح

www.sense.chat بالکچینهوش مصنوع ، :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

SenSe:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نبالکچیبات هوشمند بر پایه :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر21:کل سرمایه  تامین شده

 Initial Coin:آخرین نوع تامین سرمایه
Offering

فروش توکن

SenSe ـ بالکچین یک استارت آپ در حوزه ی راد را است که با استفاده از هوش مصنوعی، اف

وضـوعی خـاص   به صورت ناشناس به یکدیگر متصل می کند تا بتوانند با یکدیگر در مورد م

در واقع هنگامی که شـما یـک سـوال از ایـن ربـات مـی پرسـید، ربـات در         . صحبت کنند

سـوال  سریع ترین زمان ممکن، شما را به صورت ناشناس به بهترین شخصی کـه جـواب  

وند و با تمام این اطالعات و مکالمه ها در بلوک های زنجیره ای ذخیره م  ش. شما را می داند متصل می کند

ر و کامل تر شدن این زنجیره و پردازش اطالعات ذخیره شده، سنسی  می  توانید افیراد را بیه صیورت دقییق تی        

ده  را بیا  همچنین ربات م  تواند با پردازش اطالعات، جواب سیوال هیای سیا   . کارآمدتری به یکدیگر متصل کند

اقیع  در و. توجه به اطاعات ذخیره شده پاسخ بدهد و نیازی به اضافه شدن شیتص دیگیری بیه مکالمیه نیدارد     

د که هنگیام  سنس  ترکیب  از هوش مصنوع  و هوش انسان  برای رسیدن به پاسخ سوال های متتلف م  باش

کیه در  شتص با ربات چت م  کند و پاسخ خود را از ربات سنس  دریافت م  کند ولی  این ،SenSeاستااده از

همیه ی  . طر  مقابل شتص دیگری سوال را پاسخ م  دهد یا یک ربات برنامه نویس  شده را متوجه نم  شیود 

نوان جیایزه  قرار م  ریرند و افراد یا ربات های  که به سوال ها پاسخ داده اند به عبالکچین این مکالمه ها بر روی 

. داشیته باشیند  بنابراین افراد و یا توسعه دهندران م  توانند با پاسخ به سوال هیا، درآمید  . توکن دریافت م  کنند

ذخییره  اطالعیات . یعن  فرد به ازای اطالعات دقیق  که با دیگران به اشتراک م  رذارد، درآمد کسب می  کنید  

سازمان ها شرکت ها و. شده توسط این استارت آپ م  تواند برای شرکت ها و سازمان های متتلا  ارزشمند باشد

ای درآمدی برای دسترس  به این اطالعات و پردازش آن ها، باید توکن خریداری کنند که م  تواند یک  از راه ه

.برای استارت آپ باشد

بازارراه های همتا به همتا

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)

4چالش فرصت 
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:توضیح

https://www.matchpool.co/ اپلیکیشن موبایلبالکچین، :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

رویاس، برزیل:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

 Matchpool:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرم افزار شبکه:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر5.7:هکل سرمایه  تامین شد

 Initial Coin:آخرین نوع تامین سرمایه
Offering

 های مشترک این شرکت توسعه دهنده پلتفرمی است که افراد متناسب با عالی  و ویژگی

ه ییا بیه اصیبال     افراد یک وجه این شبکه تشکیل یک ررو. با همدیگر ارتباط موثر برقرار می کنند

Pool      بیا  م  دهند و به تولید محتوا م  پردازند و وجه دیگیر پلتایرم از ایین اطالعیات و خیدمات متناسیب

بیرای فعالییت   نوع  توکن درون این شبکه رد و بدل م  شود که عامل انگیزشی  . نیازشان استااده م  کنند

جویان به طور مثال یک استاد م  تواند یک ریروه از دانشی  . افراد برای خلق محتوا و ارزش محسوب م  شود

ا بیر  عالقه مند به یک موضوع خاص در یک شبکه جمع آوری کند و با تولید محتوا و آمیوزش درآمید خیود ر   

آن را اساس ارز دیجیتال درون شبکه افزایش دهد و در رروه  دیگر برای دریافت نوع دیگیری از خیدمات  

.خرج کند

بازارراه های همتا به همتا

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)

4چالش فرصت 
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:توضیح

https://www.jsgenesis.com/ پلتارم آنالینبالکچین، :فناوری های کلیدی

2018:سال تاسیس

اسلو، نرو :موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Joystream:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

استریمینگ:خدمت/محصول

بازارراه های همتا به همتا:حوزه فعالیت

:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

ترسی   یک  از ابزارهیای دس . در قرن اخیر امکان دسترس  به داده ها روز به روز افزایش یافته است

رهـا  یکـی از ایـن نـرم افزا   . به داده ها در فضای اینترنت، نرم افزارهای بیت تورنت می  باشید  

Joystream  می باشد که به کسب درآمد برای خـود وseed   هـای فعـال در آن 

را از این ابزار استریمینگ امکانات بخصوصی را ارئه می دهـد کـه آن  . می پردازد

 توانند به کاربران این نرم افزار م . بیت تورنت متمایز می نمایدclientدیگر نرم افزارهای 

بیه  Joystream. صورت مشتص بابت داده های بتش مورد نظر خود هزینه پرداخیت نماینید  

با اانجام )، آن را در سود خود شریک م  نماید seedنسبت فایل به اشتراک رذاری شده از سمت 

. ته باشندتا کاربران تمایل بیش تری برای به اشتراک رذاری فایل های خود داش( تراکنش های خرد

Joystream. این شرکت روش پرداخت خود را بر مبنای ارزهای رمزنگاری شده قرار داده است

ش تغیییر داده  به تازر  ارز دریافت  و پرداخت  درون نرم افرزار خود را از بیت کوین به بیت کیوین کی  

.است تا سرعت تراکنش ها افزایش یابد

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)

4چالش فرصت 
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:توضیح

www.safeshareinsurance.com بالکچینپلتارم نرم افزاری، پلتارم آنالین، :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

کسب و کارهای کوچک:گروه مخاطب

SafeShare Global:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ی بیمه شرکت ها و کسب و کارها:خدمت/محصول
کوچک

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

SafeShare Globalوینبالکچبرمبتنیایبیمهحلراهیککهاستجهاندرشرکتاولین

رکتشهمکاریباشرکتاین.استکردهاندازیراهاشتراک گذاریبهمنظوربهرامصنوعیهوش

Vrumi(بهارخودشتص خانه هایدراضاف اتاق هایم  دهداجازهخانه هاصاحببهکهانگلیس شرکتیک

کهاستدادهارا هراSafeShareبرنامه(بدهنداجارهدارند،خودکاروکسباجرایبرایفضابهنیازکهافرادی

ریخریداخوداجاره ایقراردادازروزهربرایمدتکوتاهموقتبیمهسازد،م قادرراکوچککاروکسبصاحبان

انهخبیمهخدماتسویازاغلبکهراشکا یک(استشدهتأییدلندنLloydتوسطکه)شدهارا هپوشش.کنند

پر شود،م استاادهتجاریمدتکوتاهاجاره هایبرایشدهبیمهاموالکهزمان م  شود،ررفتهنادیدهمسکون 

جدیدارهایبازبهورودبرایهوشمندقراردادهایازبالکچین،فناوریتوانای  هایازاستاادهباشرکتاین.م  کند

ثالث،تصشمداخلهبهنیازبدونکههستندریزیبرنامهقابلمنبقهوشمند،قراردادهای.م  کنداستاادهبیمه

اتوماسیونبرایایبالقوهقابلیتدارایتکنولو یاین.م  شونداجراخودشده،تعیینپیشازشرط هایبراساس

نای.م  دهدکاهشراهزینه هاتوجه قابلطوربهکهطوریبهاست،بیمهمبالبهازجملهقراردادهاانواعتمام

Insurtechودیجیتالجایزه هایدرنامهبیمهاستارت آپ بهترینبرایاخیراشرکت انتتابلندندر2017

.استشده

بازارراه های همتا به همتا

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)
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:توضیح

www.vevue.com پلتارم آنالین و نرم افزاری، اپلیکیشن موبایلبالکچین، :فناوری های کلیدی

2012:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عت کسب و کارها، هنرمندان و فعالین صن:گروه مخاطب
ویدیو

Vevue:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

بر بستر پلتارم تولید و فروش ویدیو:خدمت/محصول
بالکچین

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

واسبه رری

Vevue   بالکچـین  یک شبکه ی همتا به همتای ویدیویی است کـه رویQtum  ایجـاد

بسته )کاربران با آپلود کردن ویدیوها و تهیه ی محتوای خاص چندرسانه ای. شده است 

سـال  ایـن شـرکت تابسـتان   . توکن کسب می کننـد ( به درخواستی که از آن ها می شود

.را منتشر کردبالکچین برای اولین بار فیلم های مبتنی بر 2017

ین مبلی   نحوه کار این شرکت بدین صورت است که افراد ویدیو خود را در آن باررذاری کرده و پس از تعیی 

سیسیتم را  با کمک این پلتارم، شیرکت ییک اکو  . برای بازدید آن، پرداخت به حساب آن ها صورت م  ریرد

ود میردم  این باعث م  ش. ایجاد م  کند که مردم م  توانند تقاضای فیلم ها را از سراسر جهان انجام دهند

پلتایرم  ایین بالکچیین،  با کمیک فنیاوری   . برای ایجاد ویدیوهای کوتاه و کسب درآمد از آن تشویق شوند

قیرار کیرده و بیه    م  تواند بدون هیچ واسبه ای  بین شتص متقاض  ویدیو و شتص تولید کننده ارتباط بر

ن یک  دیگر از مزاییای مهیم ایی   . شدت هزینه واسبه رری را کاهش داده و واسبه رری را به حداقل رساند

ایین  . اسیت چیین  بالکپلتارم، حاظ مالکیت معنوی ویدیو با کمک قابلیت عدم دستکار اطالعات در بسیتر  

. کندشرکت ارز متصوص خود را ایجاد کرده و در شبکه خود تبادالت مال  را با ارز خود پشتیبان  م 

بازارراه های همتا به همتا

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)

4چالش فرصت 
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:توضیح

www.viberate.com

ـ Viberateاستارت آپ  تفاده از یک پلتفرم در صنعت موسیقی است که امیدوار است تا با اس

فنـاوری نـوین   این. بتواند مشکالت صنعت نخبه گرای موسیقی را رفع کندبالکچین فناوری 

ر اجـزای  می تواند بازاری را ایجاد کند که در آن اجراکنندگان زنده موسیقی بتواننـد بـا سـای   

عیالوه بیر فعالییت هیای     پلتارم ایجاد شده توسط این شرکت،. زنجیره اجراهای زنده ارتباط برقرار کنند

ریوم، تیالش  با ارز متصوص خود و بر بستر ات... معمول مانند خرید موسیق  و کنسرت، امتیاز دادن به خواننده و

بیرای   ”IMDB ”دارد تا کلیه اجزای زیست بوم موسیق  زنده را زیر یک سقف جای دهد و به پایگیاه  ماننید  

ده اجراکننیدران موسییق  زنی   . سازرار شیده اسیت  بالکچین با فناوری Viberateپلتارم . موسیق  تبدیل شود

ق  زنده نیز بیه  سایر فعاالن حوزه بررزاری رویدادهای موسی. م  توانند در این پلتارم، حساب کاربری ایجاد کنند

اختاری بیرای  این پلتارم ها دسترس  دارند و دسترسی  بیه اجراکننیدران بیا اسیتعداد و بیا کیاییت در چنیین سی         

هزار هنرمنید، سیالن موسییق  و    400در حال حاضر مشتصات . بررزارکنندران کنسرت ها امکان پذیر خواهد بود

بکه محل بررزاری رویدادهای موسیق  در پایگاه داده این پلتارم ذخیره شیده اسیت و بیا مشیارکت اعضیای شی      

ای موسییق   سرپرست  بلوک ها نیز بر عهده کاربران است و امکان ارزیاب  عادالنیه روییداده  . امتیازبندی شده اند

عرضیه   Vibe Tokenتوکن های شیرکت بیا نیام   . زنده و اجرای هنرمندان در چنین ساختاری امکان پذیر است

ارزش با توجه به ایجاد بازار مشترک دو طرفه برای هنرمندان و برنامیه ریذاران، شیرکت انتظیار دارد    . شده است

.توکن های آن افزایش یابد

پلتارم آنالین-بالکچین:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

اسلون :موقعیت جغرافیایی

فعالین صنعت موسیق ، عموم مردم:گروه مخاطب

Viberate:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

صنعت  پلتارم ایجاد ارتباط میان فعالین:خدمت/محصول
و عالقه مندان موسیق 

:حوزه فعالیت

میلیون دالر11:هکل سرمایه  تامین شد

 Initial Coin:آخرین نوع تامین سرمایه
Offering

ریفروش توکن، فروش مستقیم، واسبه ر

بازارراه های همتا به همتا

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)

4چالش فرصت 
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:توضیح

https://www.domraider.com/ بالکچینپلتارم آنالین، :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

فرانسه:موقعیت جغرافیایی

، عموم مردم،، بررزارکنندران حراج :گروه مخاطب
برنامه نویسان

DomRaider:نام شرکت

، حق اشتراکICO:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

بستر حراج  آنالین، توکن:خدمت/محصول

بازارراه های همتا به همتا:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

ICO:آخرین نوع تامین سرمایه

شـرکتی  DomRaider. سازو کارهای غیر متمرکز امروزه راه خود را به حراج  ها نیز بیاز نمیوده انید   

یـن را بـرای   بسـتری آنال ، (بالکچـین در بسـتر  )است که با ایجاد پلتفرمی غیر متمرکـز  

وکار این بستر بـه واسـطه ی سـاز   . برگزاری حراجی های همتا به همتا ایجاد نموده است

ف و بـا  خود، از لحظه شروع حراجی تا لحظه تحویل پول و کاال به صورت شـفا بالکچین 

رنامیه نویسیان نییز    این پلتارم به صورت متن باز رسترش یافته است تیا ب . امنیت باال انجام می پذیرد

ایین  . اینید کمیک نم بالکچیین  بتوانند به راحت  در بستر آن به ارا ه خدمات بپردازند و هیر روز بیه توسیعه    

DRTافراد م  توانند از . را به صورت عموم  عرضه نموده است(DRT)مجموعه به تازر  توکن های خود 

راج   مبتنی   این مجموعه اولین بار بستر ح. برای پرداخت های درون برنامه ای نیز به راحت  استااده نمایند

.ارا ه نمود2018خود را در سال بالکچین بر 

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)

4چالش فرصت 
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:توضیح

www.propy.com پلتارم آنالینبالکچین،  :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم، فعالین حوزه امالک:گروه مخاطب

propy:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

بازارراه جهان  امالک با ثبت:خدمت/محصول
غیر متمرکز 

:حوزه فعالیت

میلیون دالر15.5:هکل سرمایه  تامین شد

 Initial Coin:آخرین نوع تامین سرمایه
Offering

فروش توکن، واسبه رری

Propy وشـمند،  است که با استفاده از قراردادهـای ه بالکچین یک استارت آپ مبتنی بر

که Propy. معامالت امالک: در یکی از محبوب ترین حوزه های کسب وکار فعالیت می کند

یر متمرکـز  بر اساس شبکه ی اتریوم ساخته  شده، یک بازارگاه جهانی امالک را با ثبت غ

از فهرست اموال فراهم کرده است و به کاربران اجازه می دهد گزینه ی مورد نظر خود را

. ادلـه کننـد  بین شهرهای مختلف آسیایی، اروپایی و آمریکایی به صورت همتا به همتا مب

شنده هیا  کسب و کار این استارت آپ دارای سه بتش اصل  است، بتش اول آن لیست کردن اطالعات فرو

است که ین بالکچبتش دوم آن، ایجاد قراردهای هوشمند بر پایه . و قابلیت جستجو توسط مشتریان است

ین ییک  این شیرکت همچنی  . مبادله کنندبالکچین را در بستر ... افراد را قادر م  سازد پرداخت ها و اسناد و 

ضیا و  ابزار جدید معامالت  برای خودکارسازی تمام اسناد کاغذی ارا ه کرده است سیومین بتیش ایجیاد ام   

تسیهیل  Propyمهیم تیرین وییری     . اسیت بالکچیین  انتقال مالکییت بیه صیورت دیجیتیال و در بسیتر      

ه، از از مهم ترین مزاییای ایین شیبک   . پرداخت های فرامرزی و پروسه های شاا  تراکنش ها و تبادالت است

ه از ارز ایین شیبک  . بین رفتن هزینه های واسبه رری و ایجاد شبکه اطالعات  امن در حوزه امالک م  باشید 

ر کیم از  ارا ه شده توسط خود شرکت بهره م  برد که شرکت از فروش این ارزها و برداشت درصیدی بسییا  

.تراکنش نهای ، درآمد کسب م  کند

بازارراه های همتا به همتا

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)
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:توضیح

openbazaar.org پلتارم آنالینبالکچین، :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

openbazaar:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ه و پلتارم خرید و فروش ب  واسب:خدمت/محصول
همتا به همتا

:حوزه فعالیت

میلیون دالر4.2:هکل سرمایه  تامین شد

----:آخرین نوع تامین سرمایه

(فروش خدمات)فروش خدمات ارزش افزوده 

OpenBazaarـ  . یک راه جدید برای تجارت آنالین است گاه کارکرد این شـبکه فروش

در با اجرای یـک برنامـه  . و بر فروش همتا به همتا استوار شده استEbayآنالین مانند 

متصـل  OpenBazaarرایانه، کاربر می تواند به طور مستقیم به دیگر کاربران در شبکه 

شبکه غیـر  این شبکه توسط هیچ شرکتی کنترل نشده و یک. شده و با آنها تجارت کند

چ هزینـه  این بدین معنی است که هی. متمرکز است که هیچ سازمانی بر آن نظارت ندارد

ن نیرم افیزار ایی   .اضافی برای پرداخت وجود ندارد و تجارت شما مقاوم به سانسـور اسـت  

بران کیار . دریافیت نمی  شیود   ... شرکت به صورت رایگان در دسترس است و هیچ هزینه ای واسبه رری و 

د؛ در م  توانند فروشگاه های خود را راه اندازی و در عرض چند دقیقه شروع به فروش محصوالت خیود کننی  

که یک فروشنده یک لیست محصول ایجاد م  کند کیه از طرییق شیب   OpenBazaarیک معامله ساده 

بکه داده ها به جای ذخیره سازی در یک سرور مرکزی در سراسیر شی  . همتا به همتا قابل دسترس  م  شود

 هیای اییراد   یک  از نگرانی  . در این پلتارم پرداخت ها در قالب ارز مجازی ساخته م  شوند. توزیع م  شوند،

.. عه دهدشده به این شرکت، نظارت ناپذیری آن است که م  تواند فعالیت های دارک وب را درون خود توس

ه قیراردادی  عمیل معاملی  . سپس محصول توسط خریداران با استااده از شرایط جستجو قابل دستیاب  اسیت 

.تعریف شده توسط امضای دیجیتال درون پلتارم شکل م  ریرد

بازارراه های همتا به همتا

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)

4چالش فرصت 
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:توضیح

wibson.org پلتارم آنالینبالکچین، :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Wibson:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

بازارراه خرید و فروش اطالعات بر :خدمت/محصول
بالکچینبستر 

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

واسبه رری

ااده و بدین منظور جمع آوری و اسیت . در عصر جدید، اطالعات و دیتا خود یک منبع ارزش  شمرده م  شوند

منظـور  بـدین . تحلیل آن عامل  برای درآمدزای  به خصوص برای شرکت های حوزه تبلیغات می  باشید  

مصرف کنندگان را صاحبان قـانونی اطالعـات شخصـی   Wibsonاستارت آپ آمریکایی 

بادل داده را واسطه های تبلیغی تبالکچین، خود می داند و قصد دارد  با استفاده از فناوری 

این استارت آپ مانند یک بازار اسـت و بـه کـاربران اجـازه مـی دهـد از       . از میان بردارد

ییر شیدن   با همیه ر . داده های خود و با شرایط تعیین شده توسط خودشان درآمد کسب کنند

ایین  . اشیت این سرویس مصر  کنندران داده نیز به داده های باکیایت و تأییید شیده دسترسی  خواهنید د    

ه خیود را  استاتر آپ قراردادی برپایه اتریوم و هوشمند به منظور تبادل داده ایجاد کرده است و ارز متتص بی 

که افیرادی  نحوه فعالیت این پلتارم بدین صورت است. برای تبادل در زنجیره ارزش خود ارا ه نموده است

بیرای  که اطالعات خاص  را م  خواهند، درخواست خود را ثبت کرده سپس متنقاضیان درخواست را دیده و

اطالعیات،  آن قیمت رذاری نموده که این فرایند خارج زنجیره بلوک  انجام شده، پس ار نهای  سازی خرید

.دسترس  داشته و م  تواند استااده کندبالکچین خریدار به اطالعات در بستر 

بازارراه های همتا به همتا

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)

4چالش فرصت 
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:توضیح

https://slock.it/ پلتارم آنالین، اینترنت اشیا، اپلیکیشن موبایلبالکچین، :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

آلمان:موقعیت جغرافیایی

مردم، توسعه دهندران نرم افزارها:گروه مخاطب

Solock.it:نام شرکت

واسبه رری:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتارم اشتراک رذاری:خدمت/محصول

بازارراه های همتا به همتا:حوزه فعالیت

میلیون دالر2:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

.  ا کیرده اسیت  اینترنت اشیا و اقتصاد مشیارکت  ظهیور پیید   بالکچین، در دهه رذشته مااهیم جدیدی مانند 

Slock.it فـرم ایـن   پلت. شرکت  است که با ترکیب این سه ماهوم خدمت نوین  را عرضه کرده اسیت

ـ     تن بـاز  شرکت بر زیرساخت اتریم بنا شده است و خود این پلتفرم نیـز بـه صـورت م

مجموعـه  در پلتفرم این. طراحی شده است تا از سوی طراحان دیگر قابل استفاده باشد

اجـاره  اشیا نیز دارای کیف پول دیجیتال می شوند و بر اساس قراردادهـای اتـریم قابـل   

به عنوان مثال شما قصد اجاره دادن دوچرخـه خـود را در   . دادن و اجاره کردن می باشند

بـر ایـن اسـاس ایـن اطالعـات را درون پلتفـرم       . زمان هایی که سر کار هستید داریـد 

Slock.itتص سپس هیر شی  . قرار می دهید و از این شرکت یک قفل هوشمند تهیه می کنید

اتیریم  م  تواند در پلتارم این مجموعه وارد شود، میزان اجاره بها را با اسیکن قایل هوشیمند درون شیبکه    

Slock.itده از دوچرخیه  پرداخت نماید تا قال به صورت الکترونیک  باز شده و به میزان هزینه پرداخت ش

در کسری از ثانیه به حسیاب شیما   Slock.itهزینه واریز شده با کسر میزان کم  از سوی .. استااده نماید

را در حال حاضر م  توان برای اجاره ماشین، تمام  نجهییزات و خانیه هیا میورد     Slock.it. واریز م  رردد

.  استااده قرار داد

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بازارگاه هاي همتا به همتا)

4چالش فرصت 
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بالکچيناستارت آپ هاي حوزه ي -5

توسعه، خدمات 5-4
زیرساخت،احراز هویت و امنيت 



توسووعه ی زیرسوواخت بالکچووین و گسووترش میووزان اسووتفاده از آن در سوو ح جامعووه        1
2

راهکارهایمطرحدرزمینهیخدماتتوسعه،زیرساختوامنیت

تولید ستت افزارهای متتص  
استتراج بالکچین و انجام 
پردازش های شبکه رره

ایجاد بستری برای پرداخت ارزهای
رمزنگاری شده با سرعت و امنیت

باال 

مشارکت و سهیم شدن
عموم مردم در کنار 
ماینرهای حرفه ای در 
استتراج ارزهای 
رمزنگاری شده

ایجاد هویت دیجیتال امن از 
طریق ستر بالکچین

ر  ایجاد سازوکاری مقیاس پذی
ر برای نرم افزارهای مبتن  ب
بالکچین از طریق معرف  

توکن

افزایش امنیت در ذخیره سازی  
اطالعات از طریق ذخیره سازی در 

نفضای ابری مبتن  بر بالکچی

ایجاد اینترنت   
دموکراتیک و غیر  
 از متمرکز با امنیت باال
طریق بالکچین

ردیاب  جرایم مال  از 
طریق شاا  سازی و 
ت ردیاب  نقل و انتقاال
مبتن  بر بالکچین

چالشهاوفرصتهایمطرحدرزمینهیخدماتتوسعه،زیرساختوامنیت

عدم دسترسی به اینترنت آزاد و امکان سواستفاده از اطالعات اشخاص

   خودکارسازی پروسه ی اعتبارسنج
یق آثار هنری و بقایای تاریت  از طر

بستر بالکچین

خدمات توسعه، زیرساخت و امنيت فرصت هاي مطرح در زمينه ي/چالش ها
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:توضیح

https://www.verisart.com/ پلتارم آنالینبالکچین، :فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

لندن، انگلستان:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

Verisart:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

شهروندان، موزه ها:مسائل راهبردی

ی و پلتارم اعتبار سنج  آثار هنر:خدمت/محصول
بقایای تاریت 

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و :حوزه فعالیت
امنیت  

هزار دالر500:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

تبـار  این شرکت در حال ساخت سیستمی برای توسعه زیرساخت هـای قـانونی بـرای اع   

با اسیتااده از  . تسنجی آثار هنری و کلکسیونی است که توسط افراد قابل بررسی و تایید اس

حیا   مرحله ساده افراد م  توانند یک رکورد کیایت  برای هر اثر هنری از ل2دستگاه تلان همراه یا رایانه در 

کیل غییر   اسناد رمزرذاری شده و زمان بندی شده توسط قابل اعتمیادترین دفتیر  . اصالت و قدمت ایجاد کنند

اشیتراک  رواهینامه ها به راحت  مدیریت م  شوند و م  توانند در هر زمان بیه . متمرکز جهان صورت ررفته اند

یید اعتبیار آثیار    این سیستم یک استاندارد جهان  جدید برای صیدور رواهینامیه و تای  . رذاشته یا منتقل شوند

.هنری ایجاد م  کند

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

6چالش فرصت 
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:توضیح

https://www.elliptic.co/ پلتارم آنالین، هوش مصنوع :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

لندن، انگلیس:موقعیت جغرافیایی

نهادهای امنیت ، بانک ها و :گروه مخاطب
بنگاه های مال   

 Elliptic:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

شناسای  مجرمین در بستر ارزهای:خدمت/محصول
رمزنگاری شده

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و :حوزه فعالیت
امنیت  

میلیون دالر12:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

ول بیرای کارهیار   به واسبه ی سازوکار غیر متمرکز خود م  تواند به ابزقاچاق، نقل و انتقال پبالکچین بستر 

رایب  در چنیین شی  ... . مایدی برای جرایم متتلف بدل شود؛ جرایم  مانند پول شوی ، ای غییر قیانون  و   

استارت آپی اسـت  Elliptic. بانک ها و موسسات مال  نسبت به ارزهای رمزنگاری شده بدبین شده اند

اری شـده  که با ارائه خدماتی به منظور شفاف سازی و ردیابی نقل و انتقال ارزهای رمزنگ

برای چنین منظوری پایگیاه داده ای  Elliptic. با چنین جرایمی مقابله می کندبالکچین، در بستر 

جموعیه  این م. توسعه داده است که حساب های میلیون ها کاربر ارزهای رمزنگاری شده را در بر ررفته است

ای  کیرده  با استااده از این پایگاه داده تعداد زیادی از حساب های مورد استااده برای جرایم متتلف را شناس

ا آن هیا  این شرکت با رصد نقل و انتقال های انجام شده با حساب های مجرمین، کاربران در تعامیل بی  . است

خدمات خود را به نهادهای امنیتی ، بانیک هیا و    Elliptic. را شناسای  م  نماید( مجرمین شناسای  نشده)

تریان این خدمات به نهادهای مال  اجازه م  دهد با شاافیت باالی  بیه مشی  . بنگاه های مال  ار ه داده است

. خود تعامل نمایند

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

6چالش فرصت 
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:توضیح

dadi.cloud پردازش ابریبالکچین، :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

DADI:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نسل جدید شبکه پردازش ابری :خدمت/محصول
غیرمتمرکز و همتا به همتا

:حوزه فعالیت

میلیون دالر30:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک

DADI      یـک  استارت آپی است که از معمـاری غیرمتمرکـز بـرای یـک اینترنـت دموکرات

عـه ای  این استارت آپ که اهداف بلندپروازانه دارد، در حال ساخت مجمو. استفاده می کند

پ خـدمات ایـن اسـتارت آ   . از خدمات تحت وب توسط شبکه ی ابری غیرمتمرکز اسـت 

ای جایگزینی برای مراکز داده ی مرسوم ارائه کرده است کـه انـرژی بسـیار زیـادی بـر     

ه ها انرژی که از طری  سخت افزار موجود در منازل مسکونی، ادار. راه اندازی احتیاج دارد

.و شرکت ها تامین می شود

میلیارد دالر ارزش داشت 260بتش مرتبط با رایانش ابری حدود 2017در سال Gartnerطبق رزارش 

یت نییز  به همین میزان نگران  از ظرفیت ذخیره سازی، سرعت و امن. و رقم آن همچنان رو به افزایش است

با استااده از دستگاه هیای   DADIشبکه های . بیشتر م  شود و بازار تکنولو ی را تحت تأثیر قرار داده است

ماده بیه  آ)مانند رایانه های شتص ، لپ تاپ و کنسول های بازی که در سه چهارم مواقع در حالت استندبای 

ر درحیال  کیه سیای   . هستند نیروی محاسبات  قابیل تیوجه  را بیرای مراکیز داده اختصیاص می  دهید       ( کار

امکان ساخت اینترنت DADIکسب وکارهای سنت  به هر قیمت  دنبال رشد و پیشرفت هستند، استارت آپ 

.را برای مشتری های خود فراهم م  کند( بدون عواقب برای محیط زیست)سبز 

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و 
امنیت  

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

6چالش فرصت 
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:توضیح

https://blockstack.org/ پلتارم نرم افزاریبالکچین، :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

نیویورک، آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مردم، توسعه دهندران نرم افزارها:گروه مخاطب

Blockstack:نام شرکت

فروش توکن:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

اینترنت غیر متمرکز:خدمت/محصول

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و :حوزه فعالیت
امنیت  

میلیون دالر58:هکل سرمایه  تامین شد

Undisclosed:آخرین نوع تامین سرمایه

تهدیدات و . اینترت در کنار  ایجاد فرصت های متااوت، تهدیدات  را نیز به کاربران خود تحمیل نموده است

ااوت مشکالت  همچون عدم وجود امنیت کامل در حاظ اطالعات، زمان بر بودن ثبت نام در نرم افزارهای مت

... . و خارج شدن فضای اینترنت از فضای غیر متمرکیز  بیه وسییله شیرکت هیای بیزرگ ماننید روریل و        

Blockstack     ـ بالکچـین  شرکتی است که با ارائـه ی اینترنتـی نـوین در بسـتر ر ایـن  ب

راحتـی از  کاربران با نصب برنامه نرم افزاری آن می توانند بـه . مشکالت فائ  آمده است

عه دهندگان نرم افزار این مجموعه بستر مناسبی را برای توس. امکانات آن بهره مند شوند

سیهیل  بسیتری کیه در آن کدنویسی  توسیعه دهنیدران ت     . نرم افزارهای غیر متمرکز ساخته اسـت 

و استااده از نرم افزارهای این محییط تیوکن هیای  تعرییف     Blockstackبرای کاربران اینترنت . م  رردد

د تیوکن  کاربران برای ورود به هر نرم افزار، به توسعه دهنیدران آن بایی  . شده است که قابل خریدن م  باشد

.بنابراین توسعه دهندران نرم افزارها نیز از لحظه اول کسب درآمد م  نمایند. پرداخت کنند

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

6چالش فرصت 
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:توضیح

www.safeshareinsurance.com ایلهوش مصنوع ، کالن داده ، اپلیکیشن موببالکچین، پلتارم آنالین، :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

کسب و کارهای کوچک، عموم مردم:گروه مخاطب

Open Health Network:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرم افزار شتص  سازی شده  :خدمت/محصول
حوزه ی سالمت

:حوزه فعالیت

هزار دالر350:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

Open Health Network   ه شرکتی است که به کاربران این فرصت را میی دهید کی
ا نرم افزارهاي سالمت شخصی سازي شیده رراحیی نماینید و حتیی از فیروش آن هی      

ید را این شرکت به کاربران اجازه داده استت اتا برماته و هتیزه و ست ت  ت      . درآمدزایی کنند
حصتتی . شخصتتس ستتازو مدایاتتت اتتا بنیاماتتت اامتتا ای زتتا  تتیرد مقتتاز را بتته  ن ان تت  مدایاتتت      

OpenHealth Network (PatientSphere)    پلنفتترم تتتیریت ا ربتته ستت ت کتتاربران
ا  به این اراقب س باشتت کته کتاربران ابنتتا متیع ای زت      PatientSphereمحیه کار در . س باشت

ه وزن  ن هتا   به زایان ثا  افراد س ایامات اعقتقن کااتت کت   . ومحیه و مدایش  ن ها را امنخاب س مدایات
راو برماه و سپس کاربران س ایامات ب. در برماه درج گردد یا درج مگردد... دارو هاو یرد اسنفاده و 

اژو  هاو . امنخاب مدایاتPatientSphereشخصس سازو شته و  ید  از بقن اژو  هاو خنلف 
  ویتتوی  تتت   پروفای  کاربر  ای زا  روزامه و ست ت کتاربر  پرساتااه   : این پلنفرم زبار  امت از

ردیتابس صترد دارو  پقیمتت بتا شتبکه هتاو اجندتازس          CRMزمته  کناب هاو الکنرومقک  پقیمت با 
.دسنقار هیشدات و داشبرد احلق  داده ها

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و 
امنیت  

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
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:توضیح

https://enjincoin.io/ بالکچین:فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

سنگاپور:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

enjin:نام شرکت

حق اشتراک، فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتارم آنالین بازی:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر23:هکل سرمایه  تامین شد

----:آخرین نوع تامین سرمایه

شرکت ها

Enjinی خود را بر اکوسیستمی برای توسعه دهندگان ایجاد کرده است تا بتوانند بازی ها

یم گسـترش داده  اتربالکچین پلتفرم این مجموعه بر بستر . توسعه دهندبالکچین بستر 

های آن دسترس  پیدا نماینید و بیازی خیود را بیر     APIتوسعه دهندران م  توانند با پرداخت پول به . است

ایین  . وداین پلتارم باعث افزایش امنییت و شیاافیت در بیازی هیای متتلیف می  شی       . بستر آن توسعه دهند

بازار هد  این ارز را بازی های . انتشار داده استEnjin coinمجموعه همچنین ارز مجازی خود را با نام 

را نیز توسعه این مجموعه همچنین کیف پول دیجیتال . دارای سازوکار نقل و انتقاالت پول  در بر م  ریرد

ف پیول  کی. داده است تا تمام  مراحل مورد نیاز برای جابجای  ارز رمزنگاری شده درون بازی را در بر ریرد

.قابل پیوند است( ENJ)آن بالکچین و ارز مجازی این مجموعه به آسان  با بستر 

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و 
امنیت  

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
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:توضیح

https://www.evernym.com/ پلتارم آنالینبالکچین، :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

یوتا، آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مردم:گروه مخاطب

Evernym:نام شرکت

عرضه عموم  توکن:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پلتارم احراز هویت:خدمت/محصول

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و :حوزه فعالیت
امنیت  

میلیون دالر8.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

امروزه احراز هویت عمومأ از طریق مدارک دولت  انجام م  شود و عمال دولت ها هستند که هوییت افیراد را  

کت این شر. شرکت  است که در تالش است انحصار را از دست دولت خارج کندEvernym. م  سازند

ـ  بالکچین پلتفرمی را در بستر  ت بسـیار بـاال   گسترش داده است تا افراد بتوانند بـا امنی

تر بـرای  هویت و اطالعات خود را ثبت نمایند و در سایت های مختلف بتوانند از همین بس

به ازای هر فرد یک حساب کیاربری  ( Sovereign)پلتارم این شرکت . احراز هویت استفاده نمایند

آن هیا  ایجاد م  نماید و سایت ها و پلتارم های متتلف برای دریافت اطالعات و احراز هویت آن ها به حساب

راد عالوه بر عیدم  بنابراین اف(. بسته به میزان اطالعات میزان توکن افزایش م  یابد)توکن پرداخت م  کنند 

سیت  نیاز به احراز هویت در چندین سایت، از ثبت نام در سایت هیای متتلیف و دریافیت تیوکن پیول بیه د      

ندارند خدمات این شرکت م  تواند برای کاربران کشورهای در حال توسعه که امکان احراز هویت. م  آورند

. بسیار ماید باشد

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
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:توضیح

https://www.filament.com/ بالکچینپلتارم نرم افزاری، :فناوری های کلیدی

2009:سال تاسیس

نوادا، ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

 Filament:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

کسب و کار ها

توسعه و امنیت شبکه:خدمت/محصول

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و :حوزه فعالیت
امنیت  

میلیون دالر22.5:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

. یـت دارد فعالبالکچین این شرکت در حوزه شبکه سازی های اطالعات شهری مبتنی بر  

عـات را  بین قطعات و تجهیزات گوناگون یک شبکه هوشمند شهری، تبـادل داده و اطال 

ـ  بکه قـرار  تسهیل می کند به گونه ای که تمامی اطالعات در اختیار بخ  های گوناگون ش

.می گیرد

تقیال  عالوه بر این شبکه و اطالعات را در برابر تهدید ها و بدافزار ها محافظت می  کنید و تیأمین امنییت ان    

.داده ها بر عهده این پلتارم م  باشد

احت  جریان این نرم افزار قابلیت سنجش صحت داده ها و مسیر فرایند تبادل آن ها را به کاربر م  دهد تا به ر

.اطالعات بین دستگاه های متتلف کنترل شود

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
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:توضیح

https://tezos.com/ بالکچین:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

آمریکا، کالیارنیا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم:گروه مخاطب

Tezos:نام شرکت

فروش توکن، حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

پرداختApi:خدمت/محصول

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و :حوزه فعالیت
امنیت  

میلیون دالر232:هکل سرمایه  تامین شد

 Initial Coin:آخرین نوع تامین سرمایه
Offering

Tezos      استارت آپی است که در حـوزه ارز رمزنگـاری شـده و قراردادهـای هوشـمند

ز ارائه داده این مجموعه پلتفرمی برای توسعه نرم افزارهای غیر متمرک. فعالیت می نماید

مجموعیه  این. شکل ریری هاردفرک و ایجاد نسته های جدید بوده استبالکچین یک  از معضالت . است

د به روز رسیان  و ایجیا  . هم زمان راهکاری برای افزایش مشارکت کاربرها و ایجاد هاردفرک ارا ه داده است

نجر به این امر م. نسته ای جدید در زنجیره این مجموعه تنها از طریق موافقت اکثریت کاربران رخ م  دهد

هم چنین  ارز رمزنگاری خود را با نیام  Tezos. کاهش احتمال شکل ریری هاردفرک در زنجیره خواهد شد

tezzieاب برای بهره بردن از امکانات  مانند قراردادهای هوشمند م  تیوان از حسی  . روانه بازار کرده است

.کاربری وییه استااده نمود

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
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:توضیح

https://bitfury.com/ های ستت افزاریفناوریبالکچین، :فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

آمستردام، هلند:موقعیت جغرافیایی

شرکت ها، دولت، عموم مردم:گروه مخاطب

Bitfury:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ستت افزارهای ماینیگ و راهکارهای :خدمت/محصول
بالکچیننرم افزاری حوزه 

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و :حوزه فعالیت
امنیت  

میلیون دالر170:هکل سرمایه  تامین شد

Series C:آخرین نوع تامین سرمایه

یاز به توسعه فعالین این حوزه هر روز  نبالکچین، با گسترش هر چه بی  تر بیت کوین و 

شرکتی  Bitfury. بی  تر احساس می کنندبالکچین زیرساختی و نرم افزاری را در حوزه 

ابتدای Bitfury. است که به صورت تخصصی در این زمینه به ارائه خدمات پرداخته است

ت خدمات ستت افزاری این مجموعه عبارت اس. کار خود را با ارا ه خدمات ستت افزاری شروع نموده است

کننیده  چیپ ست های تتصص  ماینیگ، جعبه های نگه دارنیده سیتت افیزار ماینینیگ و سیسیتم خنیک      : از

مات این مجموعیه پیس از میدت  خید    . چیپ ست های ماینینگ با به کارریری فناوری غوطه وری در مایعات

امکیان ایجیاد   )Exonumنیرم افزارهیای  ماننید    . نرم اقزاری را به سبد محصوالت خود اضافه نموده است

ین بالکچنرم افزاری برای افزایش شاافیت در فضای )Crystal، (بالکچینسازوکارهای سازمان  در بستر 

... .و ( برای استااده نهادهای مال  و قضای 

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
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:توضیح

4new.io بالکچین:فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

انگلستان:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم، دولت:گروه مخاطب

4NEW:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

استتراج رمز ارز با انر ی های نو:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر30.5:هکل سرمایه  تامین شد

 Initial Coin:آخرین نوع تامین سرمایه
Offering

مشارکت در سود

4new   اسـت کـه هـدف آن    بالکچـین  یک استارت آپ فعال در حوزه انرژی بـر بسـتر

س از تنها هشت روز پ. استفاده از انرژی های نو برای استخراج ارزهای رمزنگاری شده است

بیا اسیتااده از روش   4new.. میلیون دالری داشته باشند25راه اندازی، تیم شرکت توانستد جذب سرمایه 

ید م  شیود  هضم غیر هوازی که در آن میکرواررانیسم ها مواد تجزیه پذیر را تجزیه م  کنند، نوع  راز تول

، سیه سیایت انیر ی هضیم بی       2018در اوایل سال . که م  توان از آن در تولید برق یا ررما استااده کرد

ولیدشیده  این استارت آپ تصمیم دارد انر ی ت.  هوازی در انگلستان را خریداری و یا به بهره برداری رساندند

وسیط  حق انتتاب اینکیه چیه ارزهیای  ت   . از این راز را در در اکتشا  ارزهای رمزنگاری شده استااده نماید

داده شیده اسیت و هیر تیوکن     KWATTشرکت ماین م  شوند به دارندران توکن این شرکت بیا عنیوان   

ن هیا  ایین تیوک  . کیلووات انر ی برق برای یک سال است، درنتیجه ارزش آن ذات  و درون  اسیت 1معادل 

خیود را  قابلیت خریدوفروش و یا مبادله با انر ی را دارند و افراد با خریید تیوکن می  تواننید بیا آن قبیوض      

صیورت  این اشتراک بدین. پرداخت کرده و یا سهم  از درآمد مزرعه های ماینینگ شرکت بدست م  آورند

خود را درون یک صندوق واریز کرده و شرکت در پایان سال بیا معیادل   KWATTشکل م  ریرد که افراد 

.با هش متناسب در استتراج ارز، سود آن ها را پرداخت م  کندKWATTسازی هر 

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و 
امنیت  

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
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:توضیح

https://wavesplatform.com/ پلتارم آنالین و نرم افزاریبالکچین، :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

روسیه:موقعیت جغرافیایی

کسب و کارها:گروه مخاطب

Waves:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

بستر تولید توکن:خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر142:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

فروش خدمات، واسبه رری

هد در کمتـر  این پلتفرم به همگان اجازه می د. در مسکو استبالکچین وِیوز، یک پلتفرم 

.از یک دقیقه و تنها با چند کلیک، توکن های جدید را ساخته و راه اندازی کنند

کییف  . را دانلود م  کننید Wavesنحوه کار این مجموعه بدین صورت است که در ابتدا کاربران کیف پول 

اب پیس از آن کیاربران حسی   . پول وِیوز در واقع یک پالرین است که روی مروررر کیروم نصیب می  شیود    

8ر حیدود  در حال حاضر، قیمت این توکن د. کاربری جدیدی م  سازند و یک توکن وِیوز خریداری م  کنند

کلییک می  کننید،     Token Creationبرای این کار ابتدا روی تب تولید تیوکن  . دالر رزارش شده است

آن را شیروع  برای کوین اسم م  رذارند، تصمیم م  ریرند چه میزان حجم  قرار است تولید بشود و سیپس 

ود و آنهیا  کوین مورد نظر به سرعت در پلتارم وِیوز برای سرمایه رذاران دسترس پیذیر خواهید بی   . م  کنند

این صیراف  را راه  2016ایوانو در سال . م  توانند از طریق این صراف  به خرید و فروش آن کوین بپردازند

تاکنون، کسیب و  2016از سال . میلیون دالر سرمایه جذب نمود16اندازی کرد و در  عرضه اولیه سکه آن 

مییان  کارهای متعددی از این صراف  استااده کرده اند تا ارز منحصر به فرد خیود را ایجیاد کننید، در ایین    

ن  در حوزه خود را به یک ارز جها« موبایل رو»اشاره نمود که مایل است توکن « ریم کردیتز»م  توان به 

داری مشتری ارز همچنین، شعبه بررر کینگ روسیه، برای یک برنامه وفا. بازی های ویدیوی  تبدیل نماید

Whoppercoinا یی بالکچیین،  ویوز به شرکت ها در پیدا کردن کاربردهیای جدیید بیرای    .را ایجاد کرد

.همان بستر پلتارم ارزهای دیجیتال نیز کمک نمود

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و 
امنیت  

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
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:توضیح

https://www.genesis-mining.com/ پلتارم آنالین، پلتارم نرم افزاریبالکچین، :فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

هنگ کنگ:موقعیت جغرافیایی

مردم، مزارع استتراج:گروه مخاطب

Genesis Mining:نام شرکت

فروش مستقیم، حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

، راهکارهای Cloud mining:خدمت/محصول
نرم  افزاری برای مزارع استتراج

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و :حوزه فعالیت
امنیت  

--:هکل سرمایه  تامین شد

:آخرین نوع تامین سرمایه

اییه  با توجه به آن که هر روز میزان بیش تری ارزهای دیجیتال استتراج می  شیود، اسیتتراج ارزهیای بیر پ     

توجیه بیه   بیا . ستت تر م  شود و نیاز به ستت افزار و نرم افزارهای پیچیده تری احساس م  شیود بالکچین 

 Genesis.چنین شرایب  استتراج این ارزها برای افراد سود کم تیر و هزینیه ی بییش تیری در پی  دارد     

Mining   ـ . شرکتی است که پاسخی مناسب برای این شرایط ارائـه نمـوده اسـت ن ای

این فرصت را برای عموم قراهم نمـوده اسـت تـا بـا     cloud miningشرکت در بستر 

شریک این شرکتبالکچین پرداخت به میزان دلخواه در سود استخراج ارزهای بر پایه 

، این شرکت، افراد م  توانند بدون خریداری تجهیزات و صر  انیر ی cloud miningدر بستر . شوند

تراج بیه  پرداخت هزینه های ستت افزار، انر ی و نیروی انسان  به کیار رفتیه در اسیت   )تنها با پرداخت پول 

ایین . ، به نسبت پول پرداخت  در مییزان ارز اسیتتراج شیده شیریک شیوند     (Genesis Miningوسیله 

، خدمات نرم افزاری استتراج ارزهیای رمزنگیاری شیده بیرای     cloud miningشرکت عالوه بر خدمات 

این نرم افزار به صیورت کامیل تمیام    . ارا ه م  دهدGenesis Hiveمزارع استتراج  را در قالب نرم افزار 

.نیازهای نرم افزاری مزارع استتراج را پوشش م  دهد

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
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:توضیح

https://minebox.io/ فناوری های ستت افزاریبالکچین، :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

وین، اتریش:موقعیت جغرافیایی

مردم، ماینرها، شرکت ها:گروه مخاطب

 Minebox:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ذخیره سازی و حاظ اطالعات:خدمت/محصول

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز :حوزه فعالیت
هویت و امنیت  

--:هکل سرمایه  تامین شد

seed:آخرین نوع تامین سرمایه

شـرکتی اسـت کـه    Mineboxدر دنیای  که حاظ و امنیت اطالعات اهمیت بیاالی  یافتیه اسیت،    

. راهکارهای مناسبی  برای افزای  امنیت و دسترسـی بـه اطالعـات ارائـه داده اسـت     

ستفاده محصوالت  این شرکت به ذخیره سازی داده ها، آرشیو و راه حل های پشتیبان با ا

محصوالت این مجموعیه عیالوه بیر ذخییره سیازی در سیتت افزارهیا،        . می پردازدNASاز رایانه های 

ا بیه همتیا   وبه صورت همتبالکچین این فضای ابری در بستر . اطالعات را در فضای ابری ذخیره م  نماید

باعیث افیزایش   ایین سیازوکار  . شکل ررفته است تا تنها کاربران از طریق کلید خصوص  به آن دست یابند

.  نماینداین تجهیزات همچین کمک شایان  به حاظ اطالعات ماینرها م . امنیت در حاظ اطالعات م  شود

ClearCenterالزم به ذکر است که سهام اصل  این استارت آپ متعلق به  Corp.م  باشد.

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
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:توضیح

https://www.rchain.coop/ پلتارم نرم افزاریبالکچین، :فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

واشنگتن، آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مردم، توسعه دهندران نرم افزارها:گروه مخاطب

RChain cooperative:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نبالکچیارز دیجیتال، زیر ساخت :خدمت/محصول

خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و :حوزه فعالیت
امنیت  

---:هکل سرمایه  تامین شد

ICO:آخرین نوع تامین سرمایه

سیترش ایین   مشیکل اساسی  در ر  . بیت کوین و اتریم با وجود رستردر  دارای مشیکالت  نییز می  باشیند    

دو پروتکل بسیاری از راهکارهای نرم افزاری برای مقیاس پذیری این. پروتکل ها عدم مقیاس پذیری م  باشد

Rchain cooperative.ارا ه شده است، اما اکثر این راهکارها جنبه عیدم تمرکیز را از بیین می  برنید     

. فعالییت خیود را شیروع نمیود    Rchainپرتوکل جدیدی م  باشد که با عرضیه عمیوم  ارز خیود بیا نیام      

Rchainزدیک را می توان رقیبی برای اتریم در نطر گرفت، چون این مجموعه خدماتی ن

Rchainعالوه بر ایـن، . بالکچینخدماتی مانند قرارداد در بستر . به اتریم  ارائه می دهد

proof of workبـه جـای   proof of stakeتوانسـته اسـت بـا قـرار دادن پرتوکـل      

توانسته است به شیکل  زنجییره   Rchainعالوه بر این، . سازوکاری مقیاس پذیر را ایجاد نماید

Rchainآیدرا توسعه دهد تا جابجای  ها از شکل خب  خارج شود و امکان نقل و انتقال هم زمان به وجود .

یاس پذیر بتواننید  این بستر امکان بسیار مناسب  را برای توسعه دهندران فراهم نموده است تا در بستری مق

.نرم افزارهای غیر متمرکز خود را رسترش دهند

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(خدمات توسعه، زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
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بالکچيناستارت آپ هاي حوزه ي -5

راهکارهاي سازمانی مبتنی بر 5-5
بالکچين



فاده از حفظ و نگهداری از اطالعات سازمانی با امنیت و بهبود فرآینودهای سوازمان بوا اسوت    
پتانسیل بالکچین

1

ینبالکچراهکارهایمطرحدرزمینهیراهکارهایسازمانیمبتنیبر

ذخیره سازی و حاظ تمام اطالعات مربوط به
بهبود و خودکارسازی فرآیندهای زنجیره تامینزنجیره تامین

گاری افزایش امنیت با استااده از فرآیند رمزن
مبتن  بر بالکچین

اری ایجاد بستری امن درون سازمان برای اشتراک رذ
اطالعات

بالکچینچالشهاوفرصتهایمطرحدرزمینهیراهکارهایسازمانیمبتنیبر

فرصت هاي مطرح در زمينه ي/چالش ها
بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر 
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:توضیح

https://netki.com/ هوش مصنوع بالکچین، :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

کاکالیارنیا، ایاالت متحده آمری:موقعیت جغرافیایی

شرکت های ارا ه دهنده ی خدمات در :گروه مخاطب
بالکچینبستر 

 Netki:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

خدمات تبابق هویت:خدمت/محصول

چینبالکراهکارهای سازمان  مبتن  بر :حوزه فعالیت

میلیون دالر3.5:هکل سرمایه  تامین شد

Seed:آخرین نوع تامین سرمایه

بیه امیری پیر   بالکچیین  امروزه تبابق هویت کاربران برای شرکت های ارا ه دهنده ی خدمات در حیوزه ی  

چیین  بالکشرکت  است که به ارا ه ی راهکار برای تبابق هویت در بسیتر  Netki. اهمیت بدل شده است

این مجموعه با بهره گیری از فناوری  هـوش مصـنوعی، ایـن امکـان را بـرای      . م  پیردازد 

ودی از مهیا نموده است تا به وسیله ی تعداد معـد بالکچین شرکت های فعال در حوزه ی 

اطالعات مانند یـک قطعـه عکـس و اسـکن یـک کـارت شناسـایی، هویـت افـراد را          

ز اطالعـات  مجموعه های مختلف با استفاده از این خدمات می توانند ا. تطاب  پذیر نمایند

کت های  کیه قصید   شر. به صورت یکپارچه نیز استفاده نمایندبالکچین در بستر های مختلف 

ین شیناخت  توزیع اولیه توکن دارند با بهره مندی از این خدمات م  توانند به راحت  مسا ل مربیوط بیه قیوان   

ایین  . ماینید و قوانین ضد پول شوی  مربوط به توزیع اولیه توکن را به صورت شاا  اجرا ن(KYC)مشتری 

.ارا ه م  دهدAPIمجموعه به صورت معمول خدمات خود را در قالب 

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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:توضیح

https://www.pokitdok.com/ بالکچینپلتارم آنالین، :فناوری های کلیدی

2011:سال تاسیس

کالیارنیا، ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مراکز درمان  و پزشک :گروه مخاطب

Pokitdoc:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرم افزار مدیریت زنجیره درمان:خدمت/محصول

بالکچینراهکارهای سازمان  مبتن  بر :حوزه فعالیت

میلیون دالر55.3:هکل سرمایه  تامین شد

- Venture:آخرین نوع تامین سرمایه Series 
Unknown

ـ    ز این شرکت نرم افزاری جهت رصد و انجام تراکن  های مالی و اطالعـاتی بـرای مراک

ز آن هیا طی    پیشینه پزشک  بیماران و فرایند درمان  که هر یک ا. بهداشت و درمان توسعه می دهد

ـ    . کرده اند در هر مرحله از درمان از پر اهمیت ترین منابع اطالعات  محسوب م  شود ا ایـن نـرم افـزار ب

یـره مـی کنـد    تمامی پیشینه پزشکی بیمـاران را ثبـت و ذخ  بالکچین استفاده از فناوری 

. بی کـرد به گونه ای که غیر قابل تغییر است و در هر مرحله می توان فرایند درمان را ردیـا 

وه بیر آن  استااده م  کند تا خدمات و اطالعات آسان تر تبادل شوند و عالبالکچین این مجموعه از فناوری 

یین  باال بردن امنیت و حاظ اطالعات حساس پزشک  مراجعیه کننیدران از دیگیر مزییت هیای  اسیت کیه ا       

این مجموعه همچنین خیدمات خیود را در قالیب    .تکنولو ی برای شرکت های این حوزه به ارمغان م  آورد

APIنیز عالوه بر پلتارم خود رارا ه م  دهد.

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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:توضیح

https://www.symbiont.io/ بالکچین:فناوری های کلیدی

2013:سال تاسیس

انیویورک، ایاالت متحده آمریک:موقعیت جغرافیایی

نهادهای دولت ، شرکت ها:گروه مخاطب

 Symbiont:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

نرم افزار شبکه  :خدمت/محصول

بالکچینراهکارهای سازمان  مبتن  بر :حوزه فعالیت

میلیون دالر35.4:هکل سرمایه  تامین شد

Series B:آخرین نوع تامین سرمایه

ـ    ا تمـام  تکنولوژی امنیت هوشمند این شرکت به ابزارهای مالی پیچیده اجازه مـی دهـد ت

ـ  ه فـرد  چرخه جریان خود را در یک شبکه غیر متمرکز با یک مرکزیت مطمئن و منحصر ب

شیرفته  با این نرم افزار شرکت ها م  توانند داده هیا را بیه سیرعت و بیه آسیان  بیا رمزنگیاری پی       . طی کنند

ه های اداری که عالوه برآن فرایندهای پیچیده دست ، پروس. به صورت محرمانه و یکپارچه به اشتراک بگذارند

ر پیگییری هیر عملییات د   . معامالت مال  را رران تر م  کند را حذ  کرده و باعث کاهش هزینیه می  شیود   

اسیت کیه ایین    سیستم و امکان ذخیره و قابلیت دسترس  به فایل های بحران  درون شبکه از دیگر مزاییای  

. پلتارم به کاربران ارا ه م  دهد

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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:توضیح

https://www.clearmatics.com/ بالکچین:فناوری های کلیدی

2015:سال تاسیس

لندن، انگلستان:موقعیت جغرافیایی

شرکت ها:گروه مخاطب

Clearmatics:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

رای توسعه زیر ساخت های پاکسازی ب:خدمت/محصول
تبادالت مال 

بالکچینراهکارهای سازمان  مبتن  بر :حوزه فعالیت

میلیون دالر13.3:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

شبکه این شرکت پلتفرمی را توسعه می دهد که از انحصار اطالعات در یک گره از

.نظیر به نظیر تبادالت مالی جلوگیری می کند

د کیه در آن  متولیان و کاربران نهای  را در یک پلتارم واحد ررد هیم می  آور  بالکچین، این سیستم 

که اعضا م  توانند معامالت سری و سایر قراردادهیای میال  خیود را بیا اسیتااده از تکنولیو ی شیب       

ت این شرکت مزاییای زییادی ماننید شیاافی    . خودکار سازی کنند( DCN)پاک سازی غیر متمرکز

اد و مال  برای تنظیم کننده ها و حسابرسان، کاهش هزینه هیای عملییات  و الزامیات، طراحی  قیرارد     

.کاهش ریسک عملیات  برای معامله رران به ارمغان م  آورد

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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:توضیح

https://www.hashedhealth.com/ بالکچین:فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

تنس ، ایاالت متحده آمریکا:موقعیت جغرافیایی

مراکز درمان  و پزشک :گروه مخاطب

 Hashed Health:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

ز نرم افزار اعتبار سنج  عملکرد مراک:خدمت/محصول
درمان 

بالکچینراهکارهای سازمان  مبتن  بر :حوزه فعالیت

میلیون دالر1/8:هکل سرمایه  تامین شد

seed:آخرین نوع تامین سرمایه

بال ارائه این شرکت یک پلتفرم برای نوآوری در حوزه سالمت توسعه می دهد که به دن

ان و است و هدف اصلی آن کاه  هزینه های سالمت و درمبالکچین خدمات در بستر 

نیدهای  این مجموعه ییک پلتایرم خودکارسیازی فرای   . ناکارآمدی های عملیاتی و اداری می باشد

یر قابیل  کسب وکار ارا ه م  دهد که تمام  رزارش ها را به صورت مدون ثبت م  کند و یک منبع موثق غ

ه بیرآن  عیالو .  تغییر برای اعتبار سنج  رردش کارهای درمان  و قراردادهای پزشک  محسوب م  شیود 

رستاران و یک مدل کسب وکار جدید برای اعتبار سنج  کارکنان یک مجموعه درمان  شامل پزشکان، پ

م کاری ها در غیره ارا ه م  دهد که این ارزیاب  عملکرد خود باعث ردیاب  و شناسای  منشاء نقصان ها و ک

.عملکرد سازمان های پزشک  است

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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:توضیح

https://www.arc-net.io/ بالکچینپلتارم آنالین، :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

بلااست، انگلستان:موقعیت جغرافیایی

شرکت ها، عموم مردم:گروه مخاطب

arc-net:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

امیناعتبار سنج  و کنترل زنجیره ت:خدمت/محصول

بالکچینراهکارهای سازمان  مبتن  بر :حوزه فعالیت

میلیون پوند2:هکل سرمایه  تامین شد

- Venture:آخرین نوع تامین سرمایه Series 
Unknown

ـ     م سامانه ی این مجموعه هر مرحله از فرآیند تولید محصول شرکت تـا انتهـا  را بـه ه

فافیت متصل کرده و اطالعات مربوط به آن را جمع آوری می کند که در نهایت منجر به ش

را بیه طیور   سرویس خالقانه این شرکت زنجیره تامین. زنجیره تامین و ضمانت محصول می شود

ااده از فنیاوری  کامل کنترل م  کند که منجر به باال رفتن کارای  عملیات  م  شود، این نرم افیزار بیا اسیت   

اثیر رذار است را تمام داده های مرتبط با فرایند زنجیره تامین که در تصمیم ریری خرید مشتری تبالکچین 

درج شده این شرکت بر روی بسته بندی میواد  QRرردآوری و حااظت م  کند و مشتری با اسکن کدهای 

نید تولیید   غذای  به وسیله تلان همراه خود م  تواند به تمام  اطالعات ایمن  و سالمت مواد غیذای  در فرای 

.آن دسترس  پیدا کنند

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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:توضیح

https://www.hijro.io/ پلتارم نرم افزاریبالکچین، :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

اکنتاک ، ایاالت متحده آمریک:موقعیت جغرافیایی

شرکت ها:گروه مخاطب

 Hijro:نام شرکت

فروش مستقیم محصوالت:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

 هانرم افزار کنترل و ردیاب  دارای :خدمت/محصول

بالکچینراهکارهای سازمان  مبتن  بر :حوزه فعالیت

میلیون دالر2.5:هکل سرمایه  تامین شد

seed:آخرین نوع تامین سرمایه

شـرکت هـا   ERPاین شرکت سیستمی را توسعه می دهد که مستقیما به سیسـتم هـای   

فـزای   متصل می شود و یک ابزار انعطاف پذیر برای بهبود و خودکارسازی فراینـدها و ا 

ـ     ایین  . دکارایی در امور خزانه، تجارت بین المللی و عملیات زنجیره تـامین ایجـاد مـی کن

تقلیب و  برای کاهش ریسک در خرید دارایی  هیای ثبیت شیده و جلیوریری از     بالکچین سیستم از فتاوری 

. ستااده م  کنداستااده از چندین تامین کننده مال ، جهت بهبود فرایند معامالت، اسناد و مالکیت دارای  ها ا

، یا سیستم فاکتور ده  الکترونییک بیه اطالعیات دارایی  هیای تجیاری      ERPم  توان با اتصال پلتارم به 

.جریان های مال  و زنجیره تأمین به طور مستقیم دسترس  داشت

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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:توضیح

www.ripe.io بالکچینهوش مصنوع  و :فناوری های کلیدی

2016:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

:خدمت/محصول

بالکچینراهکارهای سازمان  مبتن  بر :حوزه فعالیت

..........:هکل سرمایه  تامین شد

.........:آخرین نوع تامین سرمایه

حق اشتراک

Ripe      ایی، با استفاده از فناوری توزیع لجستیک، شـرکت هـای تولیـد کننـده مـواد غـذ

ه تا حمل و نقل و زیرمجموعه های مرتبط را قادر می سازد تا سالمت مواد غذایی را از مزرع

ری، اطالعات مربوط بـه کاشـت و برداشـت، تـاریی آبیـا     . زمان پخت آن ها ردیابی کنند

، کـه  نوشـت بالکچینـی  محتویات مواد غذایی و بسیاری از داده های دیگر را می توان در 

از شاافیت و این سیستم هر کسدر. یک گزارش تغییرناپذیر از مواد غذایی را تشکیل می دهد

Blockchainاطالعات عمیق ارا ه شده توسط  Ripeبه  عنوان مثال، کشاورزان م  توانند. بهره مند است

نگام نیاز انجیام  روندهای رشد را کنترل کنند، حامالن و توزیع کنندران م  توانند پیش بین  های بهتر را در ه

ه درسیت   دهند و خریداران نیز م  توانند اطمینان داشته باشند که مواد غذای  که آن ها خریداری کرده انید بی  

.رشد کرده، حمل و پردازش شده اند

Ripe

بیییرای بالکچیییین اسیییتااده از 
ینشاافیت اطالعات زنجیره تام

شرکت ها، عموم مردم

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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:توضیح

https://ambrosus.com/

Ambrosus   ـ ذایی یک شرکت نوپا در زمینه ی اینترنت اشیاء برای کاال هـای مصـرفی غ

نحوه ی کار .  کنداستفاده میبالکچین است که برای ایجاد شبکه ی اینترنت اشیاء از فناوری 

بیه فیرد   این شرکت به این صورت است که تمام  کاال های مصرف  غذای  یک هوییت دیجیتیال منحصیر   

برای هر کدام درست م  کند و از طریق این هویت ها کاال هیا را از نقبیه ی سیاخت تیا زمیان  کیه مصیر         

. رار م  ریردم  شوند تحت کنترل دارد و به همین منوال تمام  زنجیره ی تامین شبکه ی غذای  تحت نظر ق

 کنید  کیار می   بالکچیین  تمام  داده های این کاال ها بر روی یک شبکه ی ابری ایمن که بر اساس فنیاوری  

سییار میورد   این استارت آپ، متصوصا به دلیل تاثیر باالی  که در صنعت غذا داشیته اسیت ب  . ذخیره م  شود

.توجه شرکت های غذای  قرار ررفته است

بالکچیناینترنت اشیاء، :فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

سوییس:موقعیت جغرافیایی

صنایع غذای :گروه مخاطب

Ambrosus:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

به کمک IOTتوسعه ی شبکه ی :خدمت/محصول
بالکچین

:حوزه فعالیت

میلیون دالر30:هکل سرمایه  تامین شد

 Initial coin:آخرین نوع تامین سرمایه
offering

فروش مستقیم

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )

بالکچینراهکارهای سازمان  مبتن  بر 

7چالش فرصت 
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:توضیح

https://www.loyyal.com/ بالکچینپلتارم آنالین، :فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

اکالیارنیا، ایاالت متحده آمریک:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

 loyyal:نام شرکت

فروش مستقیم:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

عاننرم افزار شبکه ارتباط با ذینا:خدمت/محصول

بالکچینراهکارهای سازمان  مبتن  بر :حوزه فعالیت

میلیون دالر5:هکل سرمایه  تامین شد

Series A:آخرین نوع تامین سرمایه

کسب و کار ها

اشـگاه  به طور خـاص بـر روی شـبکه هـای مربـوط بـه ب      بالکچین این پلتفرم مبتنی بر 

ـ   داکرده مشتریان جهت برقراری ارتباط و باال بردن مشارکت و وفاداری آن ها توسـعه پی

.نداست که در زمان واقعی بازخوردهای الزم را از اعضا شبکه دریافت و پردازش می ک

ت که عالوه بر باال در این سیستم ارتباط شرکت ها با مشتریان به صورت متقابل به رونه ای تسهیل شده اس

مین  بردن وفاداری مشتریان، خدمات ساارش  سازی شده به طور خاص برای هر یک از آن هیا در فضیای  ا  

رکای خیود را  با این سیستم شرکت ها م  توانند مشارکت کارکنان، کارمندان و یا حتی  شی  . قابل ارا ه  باشد

کاهش پیدا درون شبکه افزایش دهند، در حال  که هزینه های برنامه ارتباط با مشتریان به طور چشم ریری

.م  کند

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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:توضیح

patron-influencers.com پلتارم آنالینبالکچین، :فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

توکیو:موقعیت جغرافیایی

شرکت ها، عموم مردم:گروه مخاطب

patron:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

تماع  پلتارم بازاریاب  شبکه های اج:خدمت/محصول
بالکچینبر بستر 

:حوزه فعالیت

---:هکل سرمایه  تامین شد

---:آخرین نوع تامین سرمایه

واسبه رری

الحا هدف پاترون، تسهیل روابط میان برندها و تبلیغ کننده هـا بـا افـراد مهـم یـا اصـط      

فـرم،  در ایـن پلت . اسـت بالکچـین  اینفلونسرها در شـبکه هـای اجتمـاعی و بـر بسـتر      

ـ  ... اینفلونسرها بر حسب ژانر و میزان دنبال کننده و  ا متقاضـیان  طبقه بندی می شـوند ت

سیرویس چیت   عالوه بیر ایین ییک   . تبلیغ بتوانند راحت تر مبلغ خود را جستجو و انتخاب کنند

لتایرم ارز  ایین پ . داخل  هم در این پلتارم توسعه داده شده که افراد م  توانند سواالت خود را از هم بپرسند

قیرارداد  خود با نان پات را هم معرف  کرده که دوطر  تبلی  کننیده و اینالونسیر پیس از توافیق وارد ییک     

در ایین بسیتر  . مه متصوص خود این شرکت است، صورت م  ریردPATهوشمند شده و پرداخت ها با ارز 

مزایای ایین پلتایرم از   . استااده کنندPATهم با پرداخت ... برندا م  توانند از خدمات  همچون رای ریری و 

ل جمله حذ  رایج ترین حق العمل های واسبه ای، ارا ه مشیوق، و ریی رییری بیا اسیتااده از تیوکن را شیام      

.م  شوند

بالکچینراهکارهای سازمان  مبتن  بر 

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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:توضیح

bitclave.com پلتارم آنالینبالکچین، :فناوری های کلیدی

2017:سال تاسیس

آمریکا:موقعیت جغرافیایی

عموم مردم، کسب و کارها و برندها:گروه مخاطب

BitClave:نام شرکت

:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

موتور جستجورر تبلیغات :خدمت/محصول

:حوزه فعالیت

میلیون دالر25.5:هکل سرمایه  تامین شد

 Initial Coin:آخرین نوع تامین سرمایه
Offering

تبلیغات

این مجموعه با پلتفرمـی کـه بـرای جسـتجو در حـوزه تبلیغـات طراحـی کـرده کـه در         

ک چـین  اسـتفاده از بـال  . ازجستجوی غیرمتمرکز از فناوری بالک چین استفاده می کنـد 

وصی مـا  باعث می شود در هنگام جستجو برای محصوالت و خدمات اینترنتی حریم خص

ه کـاربران  استارت آپ بیت کلیو با همین هدف به واسطه ی جستجو ب. بی  تر حفظ شود

ه جالیب  نکت. که توسط خود شرکت توسعه داده شده است، پرداخت می نمایدCATرمز ارز 

  که انجیام  دیگر درباره موتورهای جستجوی غیرمتمرکز این است که آن ها م  توانند به نسبت جستجوهای

ایین ییک بیازی    بنابراین. م  دهید مبلغ  را از تولیدکنندران کاالها دریافت کنند و بعد آن را به شما بدهند

ی جسیتجوی  موتورهیا .برد برد هم برای تولیدکنندران و هم برای مصر  کنندران در فضای اینترنت است

ادی عمیل در  ایین آز . غیرمتمرکز صرفاً تبلیغات  که دقیقاً موردعالقه شما هستند را به نمیایش می  رذارنید   

  شود تا شما در در این فرایند باعث مبالکچین استااده از فناوری . تبلیغات به ناع کسب وکارها هم هست

ین اطالعیات  درواقع ا. نقبه کانون  کنترل و نظارت بر اطالعات مرتبط با جستجوهای خودتان قرار بگیرید

رکت بیر  رمز ارز این ش. با یک کلید خصوص  رمزرذاری شده و به صورت ناشناس و امن نگهداری م  شود

.بستر اتریوم بنا نهاده شده است

بالکچینراهکارهای سازمان  مبتن  بر 

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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:توضیح

https://www.peernova.com/ بالکچین:فناوری های کلیدی

2014:سال تاسیس

کاکالیارنیا، ایاالت متحده آمری:موقعیت جغرافیایی

:گروه مخاطب

 PeerNova:نام شرکت

حق اشتراک:مدل درآمد

:مسائل راهبردی

شرکت ها

نرم افزار شبکه:خدمت/محصول

نبالکچیراهکارهای سازمان  مبتن  بر :حوزه فعالیت

میلیون دالر30.6:هکل سرمایه  تامین شد

- Venture:آخرین نوع تامین سرمایه Series 
Unknown

ین نـرم افـزار   ا. این شرکت یک پلتفرم مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع توسعه می دهد

د که تمامی یک شبکه اطالعاتی درون سازمانی با امنیت باال برای شرکت ها ایجاد می کن

. ود نـدارد اطالعات بین اعضا قابل اشتراک است و امکان تغییر یا سوء استفاده از آن وج

ه نحیوی  شبکه ارا ه شده خود کنترل و انعبا  پذیر است و با هر نوع مدل کسب وکاری هماهنگ م  شود بی 

امیل بیه   که هر رروه  از شرکا مانند بانک ها، مدیران، سرمایه رذاران و معامله رران م  توانند در امنییت ک 

تغیییر  عالوه بر آن به اعضا اجازه وضع قراردادهای قانون  در بسیتری غییر قابیل   . تبادل اطالعات بپردازند

. م  دهد که قابل اشتراک رذاری بین اعضای مورد نظر م  باشد

بالکچيناستارت آپ هاي فعال در زمينه ي 
(بالکچينراهکارهاي سازمانی مبتنی بر )
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بالکچيناستارت آپ هاي حوزه ي -5

جمع بندي5-6



بالکچينفناوري هاي مکمل در استارت آپ هاي حوزه 

فناوری های 
سخت افزاری

پلتارم 
آنالین

پلتفرم 
نرم افزاری

اینترنت  
اشیا

اپلیکیشن 
مویایل

پردازش 
داده

هوش  
مصنوعی

کالن داده
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بازارگاه های همتا -2

به همتا

خدمات توسعه، زیرساخت،  -3
احراز هویت و امنیت  
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بالکچينمدل هاي درآمدي مطرح در استارت آپ هاي حوزه 

توضیجعنوان

...افراد، شرکت ها وبهخدمات محصول و یا فروش مستقیم تکنولو ی،فروش مستقیم

مشارکت در سود
ار دارند که این مدل یا دو شرکت قسمت  از سهام یکدیگر و یا یک شرکت مشترک سوم را در اختیدر

یزان سود و یا در یک راه حل و پلتارم طبق توافقات مبرم  دارند متناسب با سهام از درآمد سود خود را 
.را به ازای آورده های هر طر  تقسیم م  کنند

واسبه رری
ن افیراد  بیی و از تیراکنش م  کند تعداد زیادی خریدار را به تعداد زیادی فروشنده در یک حوزه معرف  

.مقداری کمیسیون برداشت م  کند

اشتراکحق
ه صورت یکجا یا ب)ایجاد جریان نقدی قابل پیش بین  با دریافت مبل  دسترس  به محصول و سرویس 

ان در برخ  موارد ممکن است محصیول پاییه رایگی   . و یا بر اساس میزان استااده از محصول(دوره ای
دریافت شود( حق اشتراک)باشد و برای امکانات بیشتر حق اشتراک 

تبلیغات
نیده،  خدمات یا محتوا را به صورت رایگان به یک بتش از متاطبیان ارا یه می  کنید و تعیداد بازدیدکن     

را به بتش دیگر متاطبان خود م  فروشد... شنونده و 
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ـ به تفکيک مدل درآمديبالکچين استارت آپ هاي حوزه 
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درآمدیـدرصدمدلهایبالکچیناستارتآپهایحوزه
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جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها

زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(فعالیتنوع )

درآمدیمدل 
کلیدی

ت و امنیت تسهیل فرآیندهای انتقال پول و افزایش شاافی

فرآیندهای پول  با استااده از بالکچین

ا پرداخت آنالین محصوالت و خدمات ب

کم ترین هزینه، باالترین سرعت و

چینامنیت با استااده از سازوکار بالک

تبادل و جابجای  ارزهای دیجیتال و بدون

پشتوانه با سرعت و امنیت باال

B2B

B2C

B2G

ی و ارز دیجيتال
ت مال

خدما
1

بالکچین،

پلتارم آنالین،

هوش مصنوع ،

اپلیکیشن موبایل
ارا ه درراه پرداخت ارزهای رمزنگاری  

شده به کسب و کارها

ایجاد راهکارهای نوین به منظور 

نگه داری امن از دارای  های 

دیجیتال

حق اشتراک،

واسبه رری،

فروش مستقیم

کاهش هزینه های مربوط به واسبه در

توانه  تبادل ارزهای دیجیتال و بدون پش

ارا ه یک بستر نرم افزاری امن و شاا 

البرای حاط و نگهداری دارای  های دیجیت

ارا ه ی ستت افزارهای  به منظور 

افزایش امنیت دارای  های دیجیتال

مدیریت ارزهای دیجیتال در یک

چینپرتاولیوی مبتن  بر بالک

بالکچین،

ین،پلتارم آنال

پردازش ابری،

اپلیکیشن  
موبایل

حق اشتراک،

واسبه رری،

فروش مستقیم

B2B

B2C

B2G
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زنجیره 
فعالیت

(نوع فعالیت)
مساله ی 
راهبردی

فناوری مخاطبپاسخ های ارائه شده
اصلی

مدل درآمدی 
کلیدی

قا در استااده از بستر بالکچین به منظور ارت

فرآیندهای تامین سرمایه و سرمایه رذاری

حذ  واسط در جمع سپاری و سرمایه رذاری در 

کچینپرو ه ها از طریق پلتارم های مبتن  بر بال

جارت  توسعه ی بازارشبه  بورس   به منظور ت

ارزهای رمزنگاری شده

ی و ارز دیجيتال
ت مال

خدما
1

ق تسهیل پروسه ی وام ده  از طری

ده  پذیرش دارای  های رمزنگاری ش

به عنوان وثیقه

ورت تسهیل فرآیندهای سرمایه رذاری به ص

خودکار با استااده از قراردادهای هوشمند

ا افزایش شاافیت و امنیت در سرمایه رذاری ب

استااده از توکن های مبتن  بر بالکچین

ده  تجزیه و تحلیل بازار ارزهای رمزنگاری ش

با ترکیب هوش مصنوع  و بالکچین

B2B

B2C

بالکچین،

پلتارم آنالین،

پلتارم نرم افزاری،

اپلیکیشن موبایل،

هوش مصنوع 

حق اشتراک،

واسبه رری،

فروش مستقیم

جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها
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زنجیره فعالیت
فناوری اصلیمخاطبپاسخ های ارائه شدهمساله ی راهبردی(نوع فعالیت)

مدل درآمدی 
کلیدی

افزایش امنیت و سرعت و کاهش هزینه  ها در 

بازارراه های آنالین نسل رذشته

درآمدزای  متاطبین در موتورهای جست وجورر 
تبلیغات   

ق ایجاد فرصت  برای درآمدزای  عموم مردم از طری
فروش اطالعات خود در بازارراه های مبتن  بر 

بالکچین

کاهش هزینه های واسبه از طریق تعامالت همتا به
همتا در بستر بالکچین

ي همتا به همتا
بازارگاه ها

2

ا از خرید و فروش به شکل همتا به همت
چینطریق بازارراه های مبتن  بر بالک

B2B

B2C

C2C

بالکچین،

پلتارم آنالین،

هوش مصنوع ،

پلتارم نرم افزاری،

اپلیکیشن موبایل،

اینترنت اشیا

حق اشتراک،

تبلیغات،

فروش مستقیم،

واسبه رری

جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها
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مساله ی 
مخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردی

فناوری 
اصلی

مدل درآمدی 
کلیدی

توسعه ی زیرساخت بالکچین و

رسترش میزان استااده از آن در

سب  جامعه

تولید ستت افزارهای متتص استتراج 
رهبالکچین و انجام پردازش های شبکه ر

ت و 
ت توسعه، زیرساخ

خدما
ت 

امني
3

مشارکت و سهیم شدن عموم 
مردم در کنار ماینرهای حرفه ای در
استتراج ارزهای رمزنگاری شده

ای ایجاد بستری برای پرداخت ارزه
ت رمزنگاری شده با سرعت و امنی

باال 

رای ایجاد سازوکاری مقیاس پذیر ب
ین از نرم افزارهای مبتن  بر بالکچ
طریق معرف  توکن

بالکچین،

پلتارم آنالین،

هوش مصنوع ،

پردازش ابری،

پلتارم نرم افزاری،

اپلیکیشن موبایل،

فناوری های ستت افزاری

B2B

B2C

حق اشتراک،

فروش مستقیم،

مشارکت در سود،

واسبه رری

زنجیره 
فعالیت

(نوع فعالیت)

جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها
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مساله ی 
فناوری مخاطبپاسخ های ارائه شدهراهبردی

اصلی

مدل درآمدی 
کلیدی

عدم دسترس  به اینترنت آزاد و 

امکان سواستااده از اطالعات 

اشتاص

ز با  ایجاد اینترنت  دموکراتیک و غیر متمرک
امنیت باال از طریق بالکچین ت و 

ت توسعه، زیرساخ
خدما

ت 
امني

3

ت افزایش امنیت در ذخیره سازی اطالعا
از طریق ذخیره سازی در فضای ابری 

مبتن  بر بالکچین

تر ایجاد هویت دیجیتال امن از طریق س
بالکچین

ردیاب  جرایم مال  از طریق 
الت  شاا  سازی و ردیاب  نقل و انتقا

مبتن  بر بالکچین

آثار خودکارسازی پروسه ی اعتبارسنج 
تر  هنری و بقایای تاریت  از طریق بس

بالکچین

B2B

B2C

B2G

بالکچین،

پلتارم آنالین،

هوش مصنوع ،

پردازش ابری،

پلتارم نرم افزاری،

کالن داده،

فناوری های ستت افزاری

حق اشتراک،

فروش مستقیم،

مشارکت در سود،

تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها
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مساله ی 
راهبردی

فناوری مخاطبپاسخ های ارائه شده
اصلی

مدل درآمدی 
کلیدی

4
ن

الکچي
ی بر ب

ی مبتن
ي سازمان

راهکارها

حاظ و نگهداری از اطالعات سازمان  با

امنیت و بهبود فرآیندهای سازمان با  

استااده از پتانسیل بالکچین

های بهبود و خودکارسازی فرآیند
زنجیره تامین

ه  ذخیره سازی و حاظ تمام اطالعات مربوط ب
زنجیره تامین

مزنگاری افزایش امنیت با استااده از فرآیند ر
مبتن  بر بالکچین

ایجاد بستری امن درون سازمان برای
اشتراک رذاری اطالعات

B2B

B2C

بالکچین،

هوش 
مصنوع ،

ین،پلتارم آنال

پلتارم 
نرم افزاری،

ااینترنت شی

حق اشتراک،

م،فروش مستقی

واسبه رری،

تبلیغات

تزنجیره فعالی
(نوع فعالیت)

جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها
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بالکچيناستارت آپ هاي حوزه ي -5

مراحل اجرایی طی شده در 7ـ5
گزارش هر حوزه



مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی  ( گام اول
کالن حوزه و 
ت  شناسایی موضوعا

چال  ها و )کلیدی 
با  ( فرصت ها

بهره گیری از روش  
PEST

استخراج  ( گام دوم
حوزه های اصلی 

فعالیت ها در هر حوزه
با بهره گیری از روش
زنجیره ارزش یا  
دسته بندی های  
استاندارد

بررسی و( گام سوم
شناسایی 

استارت آپ های هر 
حوزه بر اساس  
حوزه های اصلی 
فعالیت از 

ر  وب سایت های معتب
به ویژه وب سایت 
https://angel.co

گزین ( گام چهارم
استارت آپ های مهم  
و استخراج اطالعات  
تکمیلی برای  
استارت آپ ها از 
وب سایت 

https://www.crun
chbase.com

اج استخر( گام پنجم
ارت لیست نهایی است
آپ ها و تکمیل  
اطالعات آنها با  
بررسی وب سایت 
شرکت ها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکت ها

انجام ( گام ششم
ر تحلیل های مختلف ب
بر روی شرکت ها مبتنی
مدل های درآمدی،  
حوزه های فناوری و 
فناوری های کلیدی و 
میزان درآمدها و 

هاunicornشناسایی 

با بهره گیری از روش ( چال  ها و فرصت ها)بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی ( گام اول PEST :

تا بر اساس آن استخراج  شده در این گام ضمن بررسی مطالعات آینده نگاری و تحلیل محیط موجود در هر حوزه، مهم ترین چال  ها و موضوعات کلیدی 
. نمودارائه بتوان پیوندی میان این چال  ها و راه کارهای استارت آپی 
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:استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا  دسته بندی های استاندارد( گام دوم
الیت ها فعدر این گام ضمن بررسی رویکردهای مرتبط با تقسیم بندی فعالیت های در هر حوزه با بهره گیری از روش هایی مانند زنجیره ارزش و یا درخت

. و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر، حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

بررسی و شناسایی استارت آپ های هر حوزه بـر اسـاس حـوزه هـای اصـلی فعالیـت از       ( گام سوم
:https://angel.coوب سایت های معتبر به ویژه وب سایت 
در این گام ضمن بررسی وب سایت های مهم، استارت آپ های موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و   
. یک لیست اولیه از استارت آپ ها استخراج گردید
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گزین  استارت آپ های مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارت آپ ها از وب سایت ( گام چهارم https://www.crunchbase.com 

ـ     ت در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس، مهم ترین استارت آپ های هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخص های رشـد و ارزش آنهـا یـک لیس
. کوچک تر از استارت آپ های مهم استخراج گردید

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

استخراج لیست نهایی استارت آپ ها و تکمیل اطالعات آن ها با بررسی وب سایت شـرکت هـا و   ( گام پنجم
همچنین ارتباط ایمیلی با شرکت ها

در این گام برای هر شرکت مجموعه ای از اطالعات در قالب یک شناسنامه اسـتخراج شـده و موضـوعاتی    
. مالی، نحوه رشد، مدل کسب و کار و فناوری های کلیدی آن ها تبیین شده استتأمین مانند نحوه 
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انجام تحلیل های مختلف بر روی شرکت ها مبتنی بر مدل های درآمدی، حوزه های فناوری و فناوری های کلیـدی و میـزان درآمـدها و شناسـایی     ( گام ششم
unicorn :ها

... طبـان و  مخادر این گام برای هر شرکت مجموعه ای از تحلیل ها از منظرهای مختلف مانند فناوری های مورد استفاده، مدل های کسب وکار، حوزه فعالیـت،  
. شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم می کنندارائه 

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه
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يرمزک ارتباطات و اطالع رسان 
www.isti.ir


