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علم ،فناوری و نوآوری را میتوان یکی از مهمترین ارکان اقتدار ملی و محور توسعه و بالندگی در کشور دانست .همانگونه که در گفتمـان سیاسـتی
سال های اخیر کشور نیز بسیار بر آن تأکید شده است ،مهیا ساختن زمینه الزم برای توسعه فناوری و نوآوری و حرکت به سمت نفوذ آن در بخـ
های مختلف اقتصادی ،یکی از مهمترین موضوعاتی است که در سطوح مختلف برنامه ریزی و اجرا باید به آن توجه داشت.
به ویژه با توجه به تغییرات فناورانهای که سالهای اخیر ،صنایع و بخ های مختلف را تحت تأثیر خـود قـرار داده اسـت ،لـزوم اندیشـیدن بـه
راهکارهای بهره گیری از این تغییرات در راستای حل مسائل و اولویتهای کشور و همچنین استفاده از ظرفیت آن در خلـ ارزش اقتصـادی و بـه
کارگیری نیروی انسانی دان آموخته و تحصیلکرده را بی از پی مشخص کرده است .این تغییر در فناوری ها ،موجب نوآوری های قابل توجهی
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 معرفـی
مدل¬های جدید کسب و کار ،بخ سنتی کسب و کار را نیز به چال کشیده و زمینه ظهور بازیگرانی جدید به نام شرکتهای مبتنی بر دانـ و
فناوری و استارت آپ ها را فراهم سازد .یکی از پارادایمهایی که در سالهای اخیر و در نتیجه توسعه فناوریها و نفـوذ آن در حـوزههـای مختلـف،
اهمیت بسیار باالیی یافته است ،اقتصاد دیجیتال است که در حال حاضر بسیاری از صنایع و بخ های مختلف کسب وکار را تحت تأثیر خود قـرار
داده است و بر اساس پی بینی ها ،به سرنوشتی محتوم برای حوزه ها و بخ های مختلف اقتصادی تبدیل خواهد شد.
ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،با در نظر داشـتن همزمـان رویکـرد مسـأله
محور و رویکرد آینده نگر ،برنامه های قابل توجهی را برای توانمندسازی ،توسعه و متنوعسازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشـور در نظـر گرفتـه
است و بر این اساس ،ابزارهای جامعی را نیز برای نفوذ شرکت های مبتنی بر دان و فناوری و اکوسیستم استارت آپی فعـال در ایـن حـوزه ،بـه
بخ های مختلف اقتصاد کشور طراحی کرده است.
برهمین اساس و در راستای کمک به متنوع سازی حوزه های فعالیت اکوسیستم استارت آپی و ترویج نمونه ها و الگوهای موف جهانی ،در سلسله
گزارش های ده گانه ،به بررسی تجربیات جهانی شرکت های استارت آپی فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخته شده اسـت ،تـا گـامی باشـد در
راستای هدایت کارآفرینان و سرمایه گذاران جدیدی که به این اکوسیستم نوظهور وارد می شوند؛ چرا که حرکت به سمت حوزههـای کمتـر مـورد
توجه قرار گرفته که با توجه به پتانسیل باالی کشور و ظرفیت قابل توجه نیروی انسانی دان آموخته در این حوزه هـا ،دارای اثـرات اجتمـاعی و
اقتصادی قابل توجهی نیز می باشد ،در شرایط کنونی هم به بقای اکوسیستم کمک خواهد کرد و هم اثرات مورد انتظار آن را افزای خواهد داد.
امید است انتشار این کتاب ها ،در راستای معرفی پتانسیل اکوسیستم مبتنی بر دان و فناوری اقتصاد دیجیتال برای حـل مسـائل و اولویـتهـای
کشور و همچنین استفاده از ظرفیت ها و فرصتهای ناشی از توسعه فناوری و نوآوری ،راهگشا باشد.

دبیر ستاد توسعه فناوریهای اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

محوریت برنامه هاي ستاد توسعه فناوري هاي اقتصاد دیجيتال و هوشمندسازي
محوریت برنامه های ستاد با در نظر داشتن لزوم پویاسازی و متنوع سازی اکوسیستم اقتصاد دیجیتال کشور ،بر مبنای سه رکن اساسی زییر
م باشد.

توسعه اکوسيستم اقتصاد دیجيتال
پویاسازي و متنوع سازي اکوسيستم با رویکردهاي نيازمحور ،فناورانه و آینده محور
متنوع سازي اکوسيستم با
رویکرد نيازمحور و
محورمساله

توانمندسازي

زیرساختی

تقویت اکوسيستم موجود با
رویکرد رگوالتوري،
زیرساختی و ميانجيگري

متنوع سازي اکوسيستم
با رویکرد فناورانه و
آینده محور

.1ترویج و توانمندسازي عمومی؛ .2توانمندسازي تخصصی؛ .3جهت دهی خلق دانش؛
.4شکل دهی به فضاي استارتاپی؛  .5تامين مالی؛ .6تعامالت با شرکت هاي بزرگ و پيشگام
.1توسعه زیرساخت و بهبود فضاي کسب و کار و رگوالتوري در سطح ملی؛
.2تعامالت با نهادهاي بين المللی و گسترش بازارهاي خارجی

حوزههاي اولویتدار فعاليت ستاد ،تلفيقی از رویکرد مسأله محور و رویکرد آینده نگر

یکی از مهمترین انتظاراتی که می توان از اکوسیستم جدید مبتنی بر فناوری و نوآوری داشت ،پرداختن به مسائل و اولویت های ملی
است .حوزه های اولویت داری که در زمره تمرکز و توجه برنامه های ستاد قرار گرفته است ،شامل موارد نشان داده شـده در شـکل

زیر می باشد (شکل الف).
همچنین داشتن نگاه آینده نگر به منظور بهره گیری از فرصت های حاصل از توسعه فناوری ها ،یکی از مهمترین مواردی اسـت کـه
در ستاد مورد توجه قرار گرفته است .حوز های فناورانه ای که با رویکرد آینده نگر مورد توجه قرار گرفته است ،در شکل زیـر نشـان
داده شده است (شکل ب).

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

داده شده است.

شکل الف

شکل ب

برنامه هاي جامع ستاد در راستاي توسعه اکوسيستم اقتصاد دیجيتال

 -5استارتآپهاي حوزهي بالکچين

 1-5بررسی وضعيت کالن حوزه

بالکچين پيشران تحول دیجيتال
بالکچین یک دفتر کل توزیع شده( )Ledgerو غیر متمرکز است که قابلیت ذخیرهسازی میزان زیادی از تراکنشهای اطالعات یا میال متتلیف را در
خود دارد و تمام این اطالعات ذخیره شده را در دسترس تمام اعضای شبکه قرار م دهد .نقش مهم را در زنجیره بلوک دفتر کل توزیع شده غیر متمرکز
دارد .به عبارت دیگر تعداد زیادی دستگاه وجود دارد که به صورت همتا به همتا به یکدیگر متصل بوده و یک سیستم غیرمتمرکز را م سازند و تمام این
دستگاهها یک نسته از دفتر کل را دارند .با توجه به این ساختار مشتص است اطالعات که در هر بلوک تعریف م شود به بلوک قبل وابسیته بیوده و
به همین علت دستکاری و تقلب در این زنجیره را مشکل ساز م کند.

سپس این زنجیره بلیوک هیا ذخییره
شده و در کل شبکه تکرار م شود تیا
دفتر کل توزیعشدهای ایجاد شود.

هر بلوک پیوسته به بلوک قبل است
و به مبیارزه بیا فسیاد و امکیان ارا یه
اطالعییات کامییل و صییحی کمییک
م کند.
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بالکچییییین از مجموعییییهای
بلییوکهییا تشییکیل شییده کییه
شییامل تییراکنشهییای معتبییر
است

سازوکار بالکچين

درخواست به سوی شبکه ی همتا
به همتا در قالـب پردازشـگرهای
شبکه کـه هـر کـدام یـک گـره
می باشـدهدایت مـی شـود و بـه
وسیلهی الگوریتمها تایید میشود

درخواست جابجایی /تبادل/
تراکن از طرف کاربر

هنگامی که تایید انجام
میشود ،تراکن با دیگر
تراکن ها ترکیب شده و
بلوکی از دادهها برای دفتر
کل ایجاد میشود

بلوک جدید به صورت
دائم به زنجیرهی بلوکی
اضافه میگردد

تراکن با موفقیت
انجام شده است
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مزایاي فناوري بالکچين
خودمتتاری

شبکه بالکچیین مبتنی بیر اعضیای
فعال در شبکه و نودهای خود فعالییت
م کند .این نحوه کارکرد نیاز به مرکز
تصییمیمریییری نییدارد و بییه صییورت
اتومات فرایندها را انجام م دهد.

به دلیل غییر متمرکیز بیودن
شییبکه ،دادههییا را در شییبکه
بالکچین نم توان دسیتکاری
کرد که این خود باعث امنیت
باالی زنجیره بلوک است.

اطالعییات در شییبکه بالکچییین بییه
صیییورت شیییاا بیییرای اعضیییا درد
دسترس م باشد و هر فردی م تواند
اطالعات را به صورت کامل در اختیار
داشته باشد.
امنیت

شاافیت

اتوماسیون

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

اعضا م توانند با استااده از قرارداهای هوشمند و
تعریف آن در بلوک ،تمام فعالییتهیای پیرو ه را
اتومات پیگیری کرده و انجام دهند.

Source: PWC, 2017
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کاربردهاي کليدي بالکچين
 1سواب دیجیتال قوی
بالکچین از طریق سوابق امن ،قابلیت حسابرس و تغییر ناپذیری خود ،امکان کنترل اطالعیات
و عدم تغییر آنرا م دهید .ایین امکیان نیه تنهیا در معیامالت ،بلکیه در نمودهیای دیجیتیال
دارای های فیزیک نیز میسر است.

 2مبادله داراییهای دیجیتال
کاربران م توانند دارای های جدید ایجاد کرده و مالکیت آنها را در زمان واقع بدون نییاز بیه
بانکها ،بورسهای اوراق بهادار و با سامانههای پرداخت انتقال دهند.

 3قراردادهای هوشمند
قراردادهای هوشمند دیجیتال  ،فرایندهای طوالن و ناکارآمد کسب و کیار را سیاده و خودکیار
م کند .این قراردادها شامل سه بتش زیر است:
فوانین اساس  :شرایط و ضوابط در کد قرارداد ثبت م شود.
پیادهسازی :شبکه مشتری به صورت خودکار قرارداد را اجرا م کند و بیر انببیاق بتیشهیای
متتلف نظارت م کند.
تاییدیه :خروج ها مستقیم و بدون دخالت شتص ثالث تایید م شود.

Source: Blockchain A technical primer,DELOITTE, 2017
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تغيير ساختار مبادالت تجاري با ظهور بالکچين
یک از بزررترین مزایای فناوری بالکچین تغییر ساختار خب فرایندهای تبادل تجاری به شبکه و ارتقا ارتباط و کاهش واسبهریری اسیت .بیا افیزایش
شاافیت و امنیت توسط بالکچین بیشتر اجزای زنجیره ارزش م توانند به صورت خودکار و در زمان کم ،با کمک قراردادهای هوشمند با هم تعامل کیرده
و مبادالت تجاری را انجام دهند.
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ارزش بازار و نرخ رشد سرمایهگذاري در حوزه بالکچين

Source: Blockchain Business Value, Worldwide, 2017-2030,Gartner
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ميزان تاثير فناوري بالکچين در صنایع مختلف
طبق بررس ها و نظر سنج شرکت دیلویت از  1000مدیر شرکتهای بزرگ و موفق در صنایع متتلف ،درصد موافقت و پذیرش آن بیرای ادامیه بقیای
شرکت به صورت زیر جمعبندی رردید .این نظر سنج با این سوال که سب موافقت یا عدم موافقت شما با هر یک از میوارد زییر در میورد تکنولیو ی
بالکچین چیست؟ نظر مدیران متتلف را برای رزینههای پیشنهادی جویا شد که بیشترین درصد آنها موافیق بیا مقییاسپیذیری و جرییانسیازی ایین
فناوری در زنجیره فعالیتهای خود بودهاست .نمودار زیر تجمیع نظرات مدیران در مورد بالکچین را نشان م دهد.

فناوری بالکچین مقیاسپذیر اسیت و در نهاییت بیا جرییان اصیل
تببیق پیدا م کند.
تییامینکننییدران ،مشییتریان ( زنجیییره ارزش صیینایع) بییر روی
راهکارهای بالکچین بیرای رفیع چیالشهیای آن کنکیاش و کیار
خواهند کرد.
کاربردهای تجاری قانعکنندهای برای بالکچین وجود دارد.
برای جایگزین سیستمهای فعل ثبت اطالعات ،مال  ERP،و  ...با
بالکچین ،برنامهریزی شده است.
ارر با فناوری بالکچین منببق نشیویم ،مزییت رقیابت را از دسیت
خواهیم داد.

فناوری بالکچین یک فناوری برافکن در صنعت ما خواهد بود.
در فناوری بالکچین اغراق صورت ررفته است.
Source: Breaking blockchain open Deloitte’s 2018 global blockchain
survey
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ميزان سرمایهگذاري خطرپذیر در حوزه بالکچين
رشد کاربرد فناوری بالکچین ،سرمایهرذاران خبرپذیر را به سمت حمایت از شرکتهای نوپای فعال در این حوزه سوق داد .در دهه معاصیر چییزی در حیدود  10بیلییون
دالر سرمایهرذاری توسط سرمایهرذاران خبرپذیر در استارتآپهای بالکچین صورت ررفته است که برترین سرمایهرذاران فعال در حوزه بالکچیین ،متناسیب بیا تعیداد
سرمایهرذاری که محور افق نمودار م باشد ،نمایش داده شدهاند.

Source: Veneture scanner
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چالشها و فرصتهاي کليدي حوزه بالکچين
1

تسهیل فرآیندهای انتقال پول و افزایش شاافیت و امنیت فرآیندهای پول با استااده از بالکچین

2

ایجاد راهکارهای نوین به منظور نگهداری امن از دارای های دیجیتال

3

استااده از بستر بالکچین به منظور ارتقا در فرآیندهای تامین سرمایه و سرمایهرذاری

4

افزایش امنیت و سرعت و کاهش هزینه ها در بازارراههای آنالین نسل رذشته

5

توسعهی زیرساخت بالکچین و رسترش میزان استااده از آن در سب جامعه

6

عدم دسترس به اینترنت آزاد و امکان سواستااده از اطالعات اشتاص

7

حاظ و نگهداری از اطالعات سازمان با امنیت و بهبود فرآیندهای سازمان با استااده از پتانسیل بالکچین

20

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
تسهیل فرآیندهای انتقال پول و افزایش شفافیت و امنیت فرآیندهای پولی با استفاده
از بالکچین

چالش/فرصت : 1
1
راهکار:

2

پرداخت آنالین
محصوالت و خدمات
با کمترین هزینه،
باالترین سرعت و
امنیت با استااده از
سازوکار بالکچین

4

3

کاهش هزینههای
مربوط به واسبه
در تبادل ارزهای
دیجیتال و بدون
پشتوانه

ارا ه درراه پرداخت ارزهای
رمزنگاری شده به کسب و
کارها

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

توسعه

مخاطب:
عموم مردم

کسب و کارها

بانکها و موسسات مال

 -1خدمات مالی و ارز دیجيتال

جایگاه در زنجيره فعاليتها:
21

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
ایجاد راهکارهای نوین به منظور نگهداری امن از داراییهای دیجیتال

چالش/فرصت : 2
1
راهکار:

2

ارا ه یک بستر نرمافزاری
امن و شاا برای حاظ و
نگهداری دارای های
دیجیتال

مخاطب:

3

ارا هی ستتافزارهای به منظور
افزایش امنیت دارای های
دیجیتال

عموم مردم

مدیریت ارزهای دیجیتال در یک
پرتاولیوی مبتن بر بالکچین

کسبوکارها

 -1خدمات مالی و ارز دیجيتال

جایگاه در زنجيره فعاليتها:
22

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
چالش/فرصت : 3
1
راهکار:

استفاده از بستر بالکچین به منظور ارتقا در فرآیندهای تامین سرمایه و
سرمایهگذاری

2

حذ واسبه در
جمعسپاری و
سرمایهرذاری در
پرو هها از طریق
پلتارمهای مبتن بر
بالکچین

مخاطب:

3
توسعهی بازارشبه
بورس به منظور
تجارت ارزهای
رمزنگاری شده

4

تسهیل پروسهی
وامده از طریق
پذیرش دارای های
رمزنگاری شده به
عنوان وثیقه

توسعهب

تسهیل فرآیندهای
سرمایهرذاری به
صورت خودکار با
استااده از
قراردادهای
هوشمند

کسب و کارها

عموم مردم

5
افزایش شاافیت
و امنیت در
سرمایهرذاری با
استااده از
توکنهای مبتن
بر بالکچین

موسسات مال و
سرمایهرذاری

 -1خدمات مالی و ارز دیجيتال

جایگاه در زنجيره فعاليتها:
23

6
تجزیه و تحلیل
بازار ارزهای
رمزنگاری شده با
ترکیب هوش
مصنوع و
بالکچین

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
چالش/فرصت : 4

افزایش امنیت و سرعت و کاهش هزینه ها در بازارگاههای آنالین نسل گذشته

1
راهکار:

3

2
درآمدزای
متاطبین در
موتورهای
جستوجورر
تبلیغات

مخاطب:

ایجاد فرصت برای
درآمدزای عموم مردم
از طریق فروش
اطالعات خود در
بازارراههای مبتن بر
بالکچین

4
کاهش هزینههای واسبه
از طریق تعامالت همتا به
همتا در بستر بالکچین

خرید و فروش به شکل
همتا به همتا از طریق
بازارراههای مبتن بر
بالکچین

توسعهب

کسب و کارها

عموم مردم

-2بازارگاههاي همتا به همتا

جایگاه در زنجيره فعاليتها:
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
توسعهی زیرساخت بالکچین و گسترش میزان استفاده از آن در سطح جامعه

چالش/فرصت : 5
1
راهکار:

2
تولید
ستتافزارهای
متتص استتراج
بالکچین و انجام
پردازشهای
شبکه رره

مخاطب:

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

3

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

4
ایجاد بستری برای
پرداخت ارزهای
رمزنگاری شده با سرعت
و امنیت باال

ایجاد سازوکاری مقیاسپذیر برای
نرمافزارهای مبتن بر بالکچین از
طریق معرف توکن

توسعه

کسبوکارهای

عموم مردم

-3خدمات توسعه ،زیرساخت و امنيت

25

راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
عدم دسترسی به اینترنت آزاد و امکان سواستفاده از اطالعات اشخاص

چالش/فرصت : 6
1
راهکار:

مخاطب:

2

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

دولت

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

4

3
افزایش امنیت در
ذخیرهسازی اطالعات از
طریق ذخیرهسازی در
فضای ابری مبتن بر
بالکچین

5

ایجاد هویت دیجیتال
امن از طریق بستر
بالکچین

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

خودکارسازی پروسهی
اعتبارسنج آثار هنری
و بقایای تاریت از
طریق بستر بالکچین

توسعهب

عموم مردم

کسب وکارها

-3خدمات توسعه ،زیرساخت و امنيت
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راهکارهاي استارتآپی براي مسائل راهبردي مطرحشده
چالش/فرصت : 6

حفظ و نگهداری از اطالعات سازمانی با امنیت و بهبود فرآیندهای سازمان با استفاده
از پتانسیل بالکچین

1
راهکار:

ذخیرهسازی و حاظ
تمام اطالعات مربوط
به زنجیره تامین

مخاطب:

جایگاه در زنجيره فعاليتها:

2

3
افزایش امنیت با
استااده از فرآیند
رمزنگاری مبتن بر
بالکچین

بهبود و خودکارسازی
فرآیندهای زنجیره تامین

4
ایجاد بستری امن
درون سازمان برای
اشتراکرذاری
اطالعات

سازمانها

-4راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين
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حوزه فعاليت استارتآپهاي فعال در بالکچين
 -1مالی

-4راهکارهای
سازمانی مبتنی بر
بالکچین

استارتاپها در این حوزه تمام فرآیندهای مال و پیول
مبتن بر ارزهای رمزنگاری شده و بعضا ارزهای بدون
پشتوانه را دربر م ریرند .این حوزه به سه زیر حیوزهی
نقییل و انتقییال و خرییید و فییروش ارزهییای دیجیتییال،
مییدیریت داراییی هییای دیجیتییال ،جمییعسییپاری،
سرمایهرذاری و تامین سرمایه تقسیم شده است.

-2بازارگاههای همتا
به همتا

1

4

2

3

استارتاپ های این حوزه به عنوان واسب برای ارا هی
خدمات متتلف از سوی ارا هدهنده بیه مصیر کننیده
عمل م کنند .این اسیتارتاپ هیا بیا اسیتااده از بسیتر
بالکچین این فرآیند را به شیکل امین و شیاا و بیا
کمترین هزینه انجام م دهند..

28

استارتاپهای این حوزه به ارا یهی خیدمات در جهیت
افییزایش کییارای  ،شییاافیت و امنیییت در بتییشهییای
متتلف فعال در سازمان ها می پردازنید .بتیش هیای
مانند زنجیرهتامین ،کانالهای ارتباط  ،تبلیغات ،امنیت
اطالعات داخل سازمان و . ...

-3خدمات توسعه،
زیرساخت ،احراز
هویت و امنیت
اسییتارتاپهییای اییین حییوزه بییه رسییترش اکوسیسییتم
بالکچین ،افزایش بهره وری ،توسعه ی زیرساختهیای
ستتافزاری و نرمافزاری فناوری بالکچین و تسیهیل
در شناسای و ارتقا امنیت بیا اسیتااده از سیازوکارهای
بالکچین م پردازند.

28

استارتآپهاي حوزهي بالکچين -به تفکيک حوزهي فعاليتها
1
 .3-1جمعسپاری ،سرمایهگذاری و تامین سرمایه

4

خدمات مالی و ارز دیجیتال

 .2-1مدیریت داراییهای
دیجیتال

2
 .1-1نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای دیجیتال

راهکارهای سازمانی مبتنی
بر بالکچین

3

خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنیت

29

بازارگاههای همتا به همتا

 -5استارتآپهاي حوزهي بالکچين

 2-5خدمات مالی و ارزي

چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي خدمات مالی و ارز دیجيتال

چالشهاوفرصتهایمطرحدرزمینهیخدماتمالیوارزدیجیتال

1
2
3

تسهیل فرآیندهای انتقال پول و افزایش شفافیت و امنیت فرآیندهای پوولی بوا اسوتفاده از
بالکچین
ایجاد راهکارهایی به منظور نگهداری امن از داراییهای دیجیتال
استفاده از بستر بالکچین به منظور ارتقا در فرآیندهای تامین سرمایه و سرمایهگذاری
راهکارهایمطرحدرزمینهیخدماتمالیوارزدیجیتال

پرداخت آنالین محصوالت و
خدمات با کمترین هزینه،
باالترین سرعت و امنیت با
استااده از سازوکار بالکچین

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

ارا ه درراه پرداخت ارزهای رمزنگاری
شده به کسب و کارها

کاهش هزینههای مربوط به
واسبه در تبادل ارزهای
دیجیتال و بدون پشتوانه

ارا ه یک بستر نرمافزاری
امن و شاا برای حاظ
و نگهداری دارای های
دیجیتال

ارا هی ستتافزارهای به منظور افزایش
امنیت دارای های دیجیتال

حذ واسط در جمعسپاری
و سرمایهرذاری در پرو هها
از طریق پلتارمهای مبتن
بر بالکچین

مدیریت ارزهای
دیجیتال در یک
پرتاولیوی مبتن بر
بالکچین

توسعهی بازارشبه بورس به منظور تجارت
ارزهای رمزنگاری شده

تسهیل پروسهی وامده از
طریق پذیرش دارای های
رمزنگاری شده به عنوان وثیقه

تسهیل فرآیندهای
سرمایهرذاری به صورت
خودکار با استااده از
قراردادهای هوشمند

تجزیه و تحلیل بازار ارزهای رمزنگاری شده
با ترکیب هوش مصنوع و بالکچین
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 2-5استارتآپهایحوزهخدماتمالی
وارزدیجیتال
 1-2-5نقلوانتقالوخریدوفروشارزهای
دیجیتال

استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

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

محصول/خدمت :انتقال ارز Api ،پرداخت
کل سرمایه تامین شده 6.2 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :
گروه مخاطب :عموم مردم ،شرکتها

توضیح:
امروزه با توجه به افزایش روز افزون مبادالت بینالملل  ،نقل و انتقاالت پول بین الملل نقش پررنگ یافته
است .استااده از روشهای سنت مانند نقل و انتقال از طریق بانکها ،زمانبر بوده و بر اساس روند کیامال
شااف رخ نم دهد Wyre .پلتفرم آنالینی است که از طری بستر بالکچین ،خدمات نقـل و
انتقال ارزهای مختلف را با سرعت و شفافیت باالیی امکانپذیر نموده است .این مجموعیه
ارز دریافت را به ارزهای دیجیتال تبدیل م نماید و به کشور مقصد منتقل م نمایید ،سیپس بیا اسیتااده از
تعداد کاربران باالی خود در کشورهای متتلف ،مجددا با نرخ روز ،ارز دیجیتیال را بیه پیول کشیور مقصید
تبدیل م نماید و به حساب مقصد منتقل م کند .چنین روندی زمان نقل و نتقال را بیا سیرعت و شیاافیت
بسیار باالتری امکانپذیر نموده است .عالوه بر این Wyre ،خدمات انتقیال ارز خیود را در قالیب  Apiبیه
پلتارمهای دیگر نیز ارا ه م دهد.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 1
مدل درآمد :واسبهرری ،حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :سانارانسیسکو ،آمریکا
سال تاسیس2013 :
www.sendwyre.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین ،هوش مصنوع
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتRipple :
حوزه فعالیت :نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای
دیجیتال
محصول/خدمت :انتقال ارز ،ارز دیجیتال
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :
گروه مخاطب :بانکها و موسسات مال

توضیح:
 Rippleشرکتی است که خدمات خود را از طری پلتفرم و ارز دیجیتال خود بـه نـام
 XRPارائه میدهد .هدف ریپل ایجاد بستری برای تبادالت مالی (به شکل ارزهای بدون
پشتوانه یا ارزهای رمزنگاری شـده) بـین المللـی مـیباشـد .خیدمات ایین مجموعیه بیرای
مجموعههای مال بزرگ مانند بانکها کارای بسیار باالی ایجاد م کند .برعکس Ripple ،Paypal
با کارمزد بسیار پایین ،باسرعت بسیار باال و با امنیت بسیار باال (از طریق سازوکار بالکچین) تبادالت میال
را امکانپذیر م کند .میزان تراکنشهای امکانپذیر بر ثانیه در پلتارم این مجموعه نسبت بیه بییت کیوین
واتریم بسیار باالتر م باشد .تراکنشهای  Rippleدر بسیتر پلتایرم آنالیین آن و از طرییق تبیدیل پیول
جابجا شده به  XRPانجام م پذیرد.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 1
مدل درآمد :فروش تکون ،حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :سانارانسیسکو ،آمریکا
سال تاسیس2012 :
https://ripple.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتStrawpay :
حوزه فعالیت :نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای
دیجیتال
محصول/خدمت :انتقال ارز دیجیتال
کل سرمایه تامین شده 185 :هزار دالر
آخرین نوع تامین سرمایهseed :

توضیح:
با فراریر شدن اینترنت ،فروش اینترنت و در نهاییت تیراکنشهیای خیرد رشید فزاینیدهای داشیتهانید .امیا
بیتکوین برای ورود به این عرصه دارای مشکالت است .مهمترین مشکل بیتکوین سرعت پایین انجیام
تراکنشها در تعداد نسبت به دیگر روشهای مرسوم پرداخت م باشید Strawpay .توانسـته اسـت
راهکار مناسبی را برای افزای

سرعت تراکن

های خرد در بستر بالکچین ارائه دهـد.

 JoyStreamپروتکل متن بازی به نام  Stroemرا گسترش داده است .بر اساس این
پروتکل تراکن

های خرد مستقیما در بستر بیتکوین انجام نمیپذیرد؛ بلکـه Stroem

به عنوان بستر واسط تراکن
تراکن

بیـتکـوین عمـل مـیکنـد و مجمـوع تعـداد بـاالیی از

های خرد در قالب یک تراکن

در بستر بالکچین انجامپذیر مـینمایـد .در ایین

گروه مخاطب :عموم مردم

پروتکل سوم شتصها مانند کیفپولهای بالکچین به عنیوان واسیبه عمیل می کننید ،تعیداد بیاالی از

مسائل راهبردی :چالش فرصت 1

تراکنشها را از بسترهای خارج از بالکچین انجام م دهند و در نهایت مجموع تعداد باالی تراکنش را بیه

مدل درآمد :واسبهرری

صورت یک تراکنش پرداخت به فروشندران ارا ه م دهند .در این پروتکل نرخ کارمزد واسیبه پیشینهادی
بوده و نرخ معین ندارد.

موقعیت جغرافیایی :سو د
سال تاسیس2014 :
www.strawpay.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین ،هوش مصنوع
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتCoinbase :
حوزه فعالیت :نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای
دیجیتال
محصول/خدمت :خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایه--- :
گروه مخاطب :عموم مردم ،شرکتها

توضیح:
 Coinbaseیک صرافی ارز دیجیتال است .این مجموعـه در  32کشـور سـطج جهـان

مبادالت  Ethereum Classic ،Ethereum ،Bitcoin Cash ،Bitcoinو  Litecoinرا
با ارزهای بدون پشتوانه انجام میدهد .این مجموعه همچنـین معـامالت بیـتکـوین و
ذخیره سازی آن را در  190کشور در سراسر جهان انجام میدهـد Coinbase .دارای دو
محصول اصل است :بورس جهان دیجیتال ( )GDXAبرای تجارت انواع دارای های دیجیتیال در پلتایرم
تجارت حرفهای دارای خود و یک کاررزاری برای خیردهفروشی ،Ether ،Bitcoin Cash ،Bitcoin

 Ethereum Classicو  Litecoinدر ازای ارزهیای بیدون پشیتوانه Coinbase.همچنیین API
برای توسعه دهندران و تجار ارا ه م دهد تا در برنامههای کاربردی خود پرداخیتهیا را بیه ازای ارزهیای
دیجیتال نیز بپذیرند.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 1
مدل درآمد :واسبهرری
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2012 :
https://www.coinbase.com/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتShapeShift :
حوزه فعالیت :نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای
دیجیتال
محصول/خدمت :خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

توضیح:
 ShapeShiftپک پلتفرم آنالین و ارائه دهندهی خـدمات  APIاسـت کـه در مـاه اوت
سال  2014برای ارائه سریع  Bitcoinو  Altcoinو تبدیل ارزهای رمزنگاری شـده بـا
حداکثر سطج امنیت و بهره وری تشکیل شده است .کاربران مجبور نیستند برای ایجاد حساب و

سپرده اطالعات شتص ارا ه دهند .این امر کاربران را از سرقت مال و هویت محافظت م کند که ییک
پیشرفت مهم در مبادالت محسوب م رردد .این شرکت دارای یک سیاسیت "بیدون ارز بیدون پشیتوانه"
است ،به این معن که از بانکها و یا ارزهای بدون پشتوانه در هیچ یک از نقبه عملیات خود استااده نمی
کند.

گروه مخاطب :عموم مردم ،شرکتها
مسائل راهبردی :چالش فرصت 1
مدل درآمد :واسبهرری
موقعیت جغرافیایی :سو یس
سال تاسیس2014 :
https://shapeshift.io/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتBitPesa :
حوزه فعالیت :نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای
دیجیتال
محصول/خدمت :درراه پرداخت ارز دیجیتال
کل سرمایه تامین شده15 :میلیون دالر

آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

توضیح:

 BitPesaشرکت است که به نقل و انتقال پول در آفریقا ماهوم جدیدی بتشیده اسیت .ایـن
شرکت با استفاده از راهکارهای پرداخت نوین بر پایه بالکچین ،نق

بسزایی در

تسریع نمودن نقل و انتقاالت داشته است .این شرکت راهکارهای پرداخت خـود
را مبتنی بر بیتکوین استوار نموده است .سیستم پرداخت این مجموعه بیا موباییل میان
یکپارچه شده است که در آفریقا بسیار عمومیت دارد .این شرکت قصد دارد درسیالهیای آینیده بیا
شرکتهای اروپای و آمریکا وارد شراکت شود.

گروه مخاطب :کسب و کارها
مسائل راهبردی :چالش فرصت 1
مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت جغرافیایی :نایروب  ،کنیا
سال تاسیس2013 :
https://bitpesa.co/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،اپلیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال
نام شرکتVeem :
حوزه فعالیت :نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای
دیجیتال
محصول/خدمت :نرمافزاری برای پرداخت آنالین
کل سرمایه تامین شده 69.3 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهCorporate Round :
گروه مخاطب :تمام کسبوکارها
مسائل راهبردی :چالش فرصت 1

توضیح:
 Veemیک شرکت پرداخت جهان است کیه بییش از 100هیزار کسیبوکیار کوچیک در  90کشیور از
امکانات آن استااده م کنند و همچنین به آن اعتماد دارند .این شرکت بـه کسـبوکارهـا اجـازه
میدهد تا در هر مکانی به فروشندهها ،تامین کنندگان و پیمانکاران مبالغ مورد نظـر را
پرداخت کنند .با استااده از فناوری چند ریل این استارتآپ ،کسبوکارها م توانند با یک کلیک پیول
پرداخت یا دریافت کنند و تراکنشهای خود را پیگیری کنند و حت به نرمافزارهای مورد عالقه خود نظیر
 NetSuite ،Xeroو  ...متصل شوند .طبق راته مدیران این شرکت سرعت ،امنیت و هزینه پیایین را از
عوامل اصل

که همه کسبوکارهای کوچک برای رشد به آن نیاز دارند م دانند .این شرکت با استااده از

فناوری بالکچین واسبههای که باعث افزایش سه عامل نامبرده م شوند را حذ م کند .در نهایت این
شرکت توسط یک  APIهمه این قابلیتها را در سایت مشتریان قرار م دهد تا متقاضیان به راحت از آن
استااده کنند.

مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2014 :
www.veem.com

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتBitPay :
حوزه فعالیت :نقل و انتقال و خرید و فروش ارزهای
دیجیتال
محصول/خدمت Api :پرداخت

توضیح:

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

دیجیتال تبدیل شده است BitPay .بزرگترین شرکت در حوزه ارائه  Apiدر بسـتر
بیتکوین میباشد .این شرکت بیشترین میزان امنیت پرداخت را در حوزه خدمات به مشتریان
و کسب و کارها ارا ه م دهد .این شرکت عالوه بر ارا ه  Apiپرداخت ،پالریینهیای پرداخیت و

کل سرمایه تامین شده 72.5 :میلیون دالر

دیگر ما ولهای پرداخت را به پلتارمهای حوزه تجارت الکترونیک عرضیه می نماییدBitPay .

آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

توانسته است خدمات خود را به شرکتهای بزرر همچون مایکروسافت و هلدینگ ویر ین ارا یه
دهد.

گروه مخاطب :کسب و کارها
مسائل راهبردی :چالش فرصت 1
مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :جرجیا ،آمریکا

سال تاسیس2011 :
https://bitpay.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،اپلیکیشن موبایل
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 2-5استارتآپهایحوزهخدماتمالی
وارزی
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال
نام شرکتLedger :
حوزه فعالیت :مدیریت دارای های دیجیتال
محصول/خدمت :نرمافزار و ستتافزارهای
امنیت دارای های دیجیتال

توضیح:
با رسترش تبادالت بر پایهی ارزهای رمزنگاری شده ،حاظ و نگهیداری از دارایی هیای دیجیتیال اهمییت
بسزای یافته است .شرکت  Ledgerبه ارائهی سـختافزارهـای شخصـی سـازی شـده و
نرمافزارهای امنیتی مختلف در حوزهی امنیـت بسـترهای بالکچـین و هـوش مصـنوعی
پرداخته است .ایین شیرکت سیسیتمعامیل متصوصی را بیا نیام  BOLOSتوسیعه داده اسیت .ایین

کل سرمایه تامین شده 85 :میلیون دالر

سیستمعامل به صورت کامل با پلتارمهای بالکچیین منببیق اسیت Ledger .از سیسیتمعامیل خیود در

آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

ستتافزارهای امنیت بهره م برد .ستتافزارهای امنیت این مجموعه با حاظ کلیدهای خصوص کاربران

گروه مخاطب :عموم مردم ،کسب و کارها

مسائل راهبردی :چالش فرصت 2

ارزهای رمزنگاری شده ،از امکان به سرقت رفتن دارای های دیجیتال آنها م کاهد .این سیتتافزارهیا در
ابعاد بسیار کوچک (شبیه به حافظهی فلش) ارا ه م شود .این ستتافزارها به راحت از طریق درریاههیای
 USBقابل استااده م باشد.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :فرانسه ،پاریس
سال تاسیس2014 :
https://www.ledger.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال
توضیح:
نام شرکتGem :

Gemیک پلتفرم یکپارچه برای مدیریت پورتفلیوی ارزهای رمزنگاریشده است که خود

حوزه فعالیت :مدیریت دارای های دیجیتال

پلتفرم هم بر بستر بالکچین اطالعات را ذخیرسازی میکند که این امر امکان هک شدن
این پلتفرم و دسترسی به اطالعات کیف پول و پرتفولیو افراد را از بین برده اسـت .ایـن

محصول/خدمت :مدیریت پورتالیوی ارزهای رمزنگاری
کل سرمایه تامین شده 20.5 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :
گروه مخاطب :عموم مردم
مسائل راهبردی :چالش فرصت 2

مدل درآمد :حق اشتراک

استارتآپ  23صرافی را کنار یکدیگر قرار داده و به کـاربران اجـازه مـیدهـد همـهی
داراییهای دیجیتال خـود را نظیـر  Coinbaseو  Krakenمـدیریت و تـوازن آنهـا را
پیگیری کنند و سکههای جدید را کشف و پروسههای مالی دیجیتال خود را اجـرا کننـد.
 Gemنه تنها از معامالت پشتیبان م کند ،بلکه م خواهد در بلندمدت یک کیف پول آزاد و چند منظوره
را تحت یک پلتارم کاربرپسند ،ارا ه کند .این اپلیکیشن همانند یک بانک مجازی برای کاربران در حوزه ارز
دیجیتال م باشد که با آن م توان ذخیرهسازی ،رزارش از سوابق ،نجمیع ارزهیای تشیکیل پرتاولییو  ...را
انجام داد .این شرکت رمزها و حسابها را در بستر امن نگهداری م کند که دسترس به آن برای هکرهیا

ممکن نیست.

موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2013 :
gem.co

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،اپلیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتAbra :
حوزه فعالیت :مدیریت دارای های دیجیتال
محصول/خدمت :کیف پول الکترونیک
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

توضیح:

 Abraشرکتی است که در حوزه فناوریهای مالی فعالیت میکند .ایـن شـرکت
ارائه دهنده کیف پول الکترونیکی است که میتوان از طری آن به خرید یا فروش
بی

از  20ارز رمزنگاری شده و یا بی

از  50ارز بدون پشتوانه پرداخت .خدمات

این شرکت از طریق اپلیکیشن متصوص آن ارا ه می ریردد کیه در بسیتر  iosواندرویید قابیل
استااده م باشد .سازوکار این کیف پول بر مبنای بالکچین م باشد تا بییشتیرین امنییت ممکین
برای کاربران فیراهم شیود .ایین اپلیکیشین پرداخیتهیای ماننید کیارتهیای اعتبیاریwire ،
 transferو یا نقل و انتقاالت بانک را پوشش م دهد.

گروه مخاطب :عموم مردم
مسائل راهبردی :چالش فرصت 2
مدل درآمد :واسبهرری
موقعیت جغرافیایی :سیلیکون ول  ،آمریکا
سال تاسیس2014 :
https://www.abra.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،اپلیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتWirex :
حوزه فعالیت :مدیریت دارای های دیجیتال

محصول/خدمت :کارت اعتباری ،تبادل ارز
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

توضیح:
 Wirexیک پلتفرم بانکداری شخصی هیبریدی (قابلیت اسـتفاده از ارزهـای رمزنگـاری

شده و ارزهای بدون پشتوانه) است که از پردازش ابری بهره میبرد Wirex .این امکان را
فراهم نموده است که کاربران بتوانند از طریق پلتارم آن ارزهای رمزنگاری شده درون کیف پیول خیود را بیا
ارزهای بدون پشتوانهای مثل دالر و پوند تبادل نماینید .عیالوه بیر آن ایین شیرکت اولیین کیارت اعتبیاری
 Visa Cardبا پشتیبان از ارزهای رمزنگاری شده را توسعه داده است .با استااده از این کارت اعتباری در
پایانههای فروش 0.5 ،درصد تتایف به کاربر ارا ه م رردد .تبادل ارزها برای کاربران دارای کارت اعتبیاری

این مجموعه نیز رایگان م باشد.

گروه مخاطب :عموم مردم
مسائل راهبردی :چالش فرصت 2
مدل درآمد :واسبهرری
موقعیت جغرافیایی :لندن ،انگلستان
سال تاسیس2014 :
https://wirexapp.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پردازش ابری ،پلتارم آنالین ،اپلیکیشن موبایل

47

 2-5استارتآپهایحوزهخدماتمالی
وارزی
 3-2-5جمعسپاري ،سرمایهگذاري و
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتBitbond :
حوزه فعالیت :جمعسپاری ،سرمایهرذاری و
تامین سرمایه
محصول/خدمت :بازارراه وامهای همتا به همتا
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایه--- :
گروه مخاطب :عموم مردم ،شرکتها

توضیح:
امروزه درخواست وام برای توسعه و راهاندازی یک کسب و کار از طریق موسسات مال به مسییری پیچییده
بدل شده است Bitbond .شرکت است که با ارا هی پلتارمی مبتنی بیر بالکچیین ایین مسییر را بسییار
تسهیل کرده است .در پلتفرم این مجموعه متقاضیان وام با تکمیل نمـودن یـک فـرم اولیـه
میزان اعتبار خود را مشخص مینمایند .سپس پلتفرم پس از  24ساعت پیشـنهادات وام

متفاوتی را به آنها ارئه میدهـد .ایـن پیشـنهادات از طـرف افـراد دیگـر کـه متقاضـی
سرمایهگذاری میباشند اعالم میگردد .در نهایت با تواف دو طرف وام منتقل میگردد .در
این پلتارم عموما میزان بهرهی وام دهنده از بانک بیشتر بوده ،در حیال کیه مییزان بهیرهی پرداختی وام
ریرنده نیز از وامهای بانک کمتر م باشد .با توجه به اینکه این پلتارم بر بستر بالکچیین بنیا شیده اسیت،
میزان شاافیت ،سرعت و امنیت بسیار باالی دارد.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 3
مدل درآمد :واسبهرری
موقعیت جغرافیایی :برلین ،آلمان
سال تاسیس2013 :
https://www.bitbond.com/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال
توضیح:

نام شرکتSALT Lending :

 ،SALT Lendingیک پلتفرم وامدهی مبتنی بر بالکچین است .این پلتفرم دارایـیهـای

حوزه فعالیت :جمعسپاری ،سرمایهرذاری و
تامین سرمایه

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

محصول/خدمت :پلتارم وام بر بستر بالکچین
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایه--- :
گروه مخاطب :صنایع بهداشت و درمان ،حمل و نقل و...
و عموم مردم
مسائل راهبردی :چالش فرصت 3
مدل درآمد :حق اشتراک

وامهایی برحسب پول سنتی ارائه میکند .درواقع کاربرانی که به سالت لندینگ مراجعه
میکنند ،ناچار نیستند داراییهای دیجیتال و رمزنگاریشدهی خود را بفروشند .بلکه این
پلتفرم داراییهای رمزنگاریشده را بهعنوان وثیقهی وام نگه مـیدارد و بـا نظـارت بـر
فعالیت کاربران بازپرداخت وام را تضمین میکند .این شرکت ارز متصوص خود بیا نیام SALT
را توسعه داده است که ارر از آن به عنوان وثیقه استااده شود ،مزایای بیشتری به کاربران ارا ه م دهد .این

پلتارم دارای دوسو وام دهنده و ریرنده م باشد که در آن وام دهنده فقط باید حق اشیتراک خیود را بیرای
استااده از مزایای سرمایهرذاری به صورت سالیانه پرداخت کند .فرایند قرارداد ف ما بین این دو طیر بیر
حسب قرارداد هوشمند و به صورت آنالین شکل م ریرد.

موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2016 :
saltlending.com

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین و نرمافزاری ،اپلیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال
توضیح:
نام شرکتSUNEX :
حوزه فعالیت :جمعسپاری ،سرمایهرذاری و
تامین سرمایه
محصول/خدمت :پلتارم سرمایهرذاری در انر ی نو با
ارز رمزنگاری
کل سرمایه تامین شده 3.1 :میلیون دالر

سان اکسچنج ،یک بازار همتا به همتا میباشد کـه بـا اسـتفاده از بیـت کـوین ،امکـان
سرمایه گذاری در پروژههای صفحهی خورشیدی را برای هر فردی در هر مکانی فـراهم
میکند .این استارتآپ متعلق به آفریقای جنوب که در سال  2015تأسیس شد ،کاربران بیت کـوین
را قادر به خرید صفحه های خورشیدی و اجاره ی آنها به مدارس ،کارخانه ها و اجتماعات
به منظور کسب درآمد اجارهای مینماید .مدل کسب و کیار ایین شیرکت ،موفیق بیوده اسیت و از
طریق چندین سرمایهرذار 1.6 ،میلیون دالر به صورت سرمایهی مرحلهی کشت ایده ،جذب نموده است .در
ماه آوریل سال  ، 2018سان اکسچنج ،توکن بسیار خاص خود کیه بیا عنیوان تیوکن سیانکس)(SUNEX

آخرین نوع تامین سرمایهInitial Coin :
Offering
گروه مخاطب :عموم مردم

و سرمایه رذاری پرو ه های انر ی خورشیدی برای کاربران در پلتارم م باشد .عالوه بر این ،شرکت ،بیرای

مسائل راهبردی :چالش فرصت 3

ایجاد پرو ههای ریزشبکه برقرسان روستای با نیروی خورشیدی هم اقدام نمیوده اسیت .تیا کنیون ،ایین

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

پلتارم ،از طریق سرویس ریزاجارهای خود ،جذب سرمایه را برای شش پرو هی خورشیدی ،انجیام داده و در
مدل درآمد :واسبهرری ،فروش توکن

حال آماده شدن برای پرو هی هاتم م باشد.

موقعیت جغرافیایی :آفریقای جنوب
سال تاسیس2015 :
thesunexchange.com

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال
توضیح:

نام شرکتCrowedWiz :

کراودویز یک پلتفرم کامال غیر متمرکز برای سرمایهگذاری میباشد که به کاربران اجازه

حوزه فعالیت :جمعسپاری ،سرمایهرذاری و
تامین سرمایه

میدهد به دور از اشخاص و نهادهای واسط ،در پروژههای دلخواه سرمایه گذاری کننـد.

محصول/خدمت :سرمایهرزاری اشتراک بر پایه
بالکچین

کل سرمایه تامین شده 5.4 :میلیون دالر

در واقع ،این پلتفرم قدرت تصـمیمگیـری بـرای سـرمایهگـذاری را از دسـت مـدیران
صندوقها و … خارج کرده و در اختیار صاحبان سرمایه قرار میدهد .عملکـرد کراودویـز
بر پایه خرد جمعی در سرمایهگذاری میباشد .کراودویز به مجموعهی افراد و بدون واسبهریری
مدیران صندوقها ،بانکها و سایر نهادهای واسبهای ،اجازه م دهد که تصمیم بگیرند سرمایه آنها به چه

آخرین نوع تامین سرمایهInitial Coin :
Offering
گروه مخاطب :عموم مردم

کاربران کراودویز با استااده از ارز رمزنگاری شدهی این استارتآپ  XPOم توانند در رای ریری شیرکت

مسائل راهبردی :چالش فرصت 3

کرده و به پرو های که فکر م کنند سودآوری بیشتری دارد ،رای بدهند .در نهایت ،با توجیه بیه نتیایج رای

مدل درآمد :فروش خدمات
موقعیت جغرافیایی :هنگکنگ

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

ریری ،سرمایهها به پرو ههای متتلف تتصیص داده م شیود .کروادوییز برخی از مشیکالت مربیوط بیه
صندوقهای سرمایهرذاری سنت مثل هزینهی ورود و کارمزد باال را حل کردهاست .درآمد ایین شیرکت از
ررفتن حق مشاوره از شرکتهای است که از سیستم آنها برای صندوق خود م خواهند استااده کنند.

سال تاسیس2016 :
crowdwiz.io

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتPledgecamp :
حوزه فعالیت :جمعسپاری ،سرمایهرذاری و
تامین سرمایه
محصول/خدمت :پلتارم جمعسپاری
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایه--- :
گروه مخاطب :عموم مردم
مسائل راهبردی :چالش فرصت 3
مدل درآمد :واسبهرری

توضیح:
 Pledgecampپلتفرم آنالینی ارائه داده است که جمـعسـپاری را در بسـتر بالکچـین
ممکن ساخته است .این بستر به سرمایهگذاران اجازه میدهد به راحتی به تمامی کسب
و کارهای فعال در این پلتفرم دسترسی داشته باشند .این پلتارم بر بستر اتریم بنا شده است تیا
استااده از قراردهای اتریم در این بسیتر ممکین باشید .درخواسیتدهنیدران سیرمایه در شیروع کیار خیود
نقشهراه از تتصیص بودجهی خود ارا ه م دهند .این نقشه راه حاوی مایلاستونهای متااوت می باشید.
کاربران با توجه به نقشه راه ارا ه شده به سرمایهرذاری م پردازند .در شیروع هیر ماییلاسیتون میزانی از
سرمایه (بر اساس قرارداد) برای کاربر آزاد م رردد .بتش دیگر از سرمایه که متناسب با آن مایل استون و
قسمت از مایلاستون بعدی م باشد (بر اساس سازوکار قراردادی این پلتارم) با رای مثبت سیرمایهریذاران

آزاد م رردد .به واسبهی سازوکار بالکچین تمام این مراحیل بیه صیورت شیاا  ،امین و خودکیار انجیام
م ریرد .این مجموعه ارزی را نیز با نام  Pledge coinارا ه داده است .این ارز بسته به مییزان اسیتااده
کاربران به آنها اعبا م رردد.

موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس--- :
https://neufund.org/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،اپلیکیشن موبایل ،بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتNEUFUND :
حوزه فعالیت :جمعسپاری ،سرمایهرذاری و
تامین سرمایه
محصول/خدمت :بازارراه خرید و فروش سهام و
سرمایهرذاری
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایهICO :

توضیح:
سرمایه برای شکلریری و رشد هر کسب و کاری الزم است NEUFUND .شرکت است که از بالکچین
برای ایجاد بستری نوین برای سرمایهرذاری استااده کرده است .این بستر بر مبنای بالکچین اتریوم شکل
یافته است تا امکان بهره بردن از قراردهای اتریم فراهم شیود .ایـن بسـتر بازارگـاهی اسـت کـه
شرکت های مختلف به ارائـه سـهام خـود بـر مبنـای تـوکنهـای مخصـوص شـرکت
میپردازند .شرکتهای سرمایهگذاری و افراد میتوانند میزان سهام شرکت مـورد نظـر
خود را از طری خریداری توکن در اختیار گیرند .با توجه به آن که این تبادالت در بسـتر

اتریم و با استفاده از قراردادهای اتریم شکل گرفته اسـت ،خریـد و فـروش سـهام در
بستری شفاف و امن رخ میدهد .با هر پرداخت درون این بازارراه ،بیه پرداخیتکننیده میزانی از ارز

گروه مخاطب :عموم مردم ،شرکتهای
سرمایهرذاری

رمزنگاری شدهی  NEUFUNDتعلق می رییرد کیه  NEUنیام دارد .ایین ارز در بازارریاههیای ارزهیای

مسائل راهبردی :چالش فرصت 3

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

مدل درآمد :فروش توکن
موقعیت جغرافیایی :برلین ،آلمان
سال تاسیس2016 :
https://neufund.org/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتLedgerX :
حوزه فعالیت :جمعسپاری ،سرمایهرذاری و
تامین سرمایه
محصول/خدمت :بازارراه خرید و فروش سهام ارز
دیجیتال

کل سرمایه تامین شده 12.9 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :
گروه مخاطب :عموم مردم ،شرکتها

توضیح:
بازارهای ارز امروزه به یک از بزرررین بازارهای دنیا بدل شده است .ارزهای رمزنگاری شده نیز به تیدریج
به بتش مهم از مبادالت بازار تبدیل شده است LedgerX .پلتفرمی را گسترش داده است کـه
مبدل به اولین مرکز تبادل دادهی ( )Clearing Houseبـازار ارزهـای رمزنگـاری شـده
است .این پلتارم به کاربران و مراکز مال این فرصت را داده است تا بتواننید عیالوه بیر فعایلیت در بیازار
ارزهای بدون پشتوانه ( ،)FXبه درامدزای در بازار ارزهای دیجیتال نیز بپردازند .این مجموعه عالوه بر این
خدمات نرمافزارهای برای تحلیل و سرمایهرذاری در بازارهای ارزهیای رمزنگیاری شیده را نییز در اختییار
کاربران م رذارد .این پلتارم تنها بستر خرید و فروش آن بیتکوین با مجوز رسم دولت آمریکا م باشد.
 LedgerXرا م توان اولین مرکز تبادل داده و  SEFدر حوزهی ارزهای رمزنگاری شده در نظر ررفت.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 3
مدل درآمد :واسبهرری
موقعیت جغرافیایی :نیویورک
سال تاسیس2013 :
https://ledgerx.com/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،اپلیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتFXCH :
حوزه فعالیت :جمعسپاری ،سرمایهرذاری و
تامین سرمایه
محصول/خدمت :مرکز تبادل داده
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

توضیح:
استااده از سازوکار بالکچین به اندازهای رسترش یافته است که از این بستر در معامالت ارزی نییز اسیتااده
م شود FXCH .مرکز تبـادل دادهای ( )Clearing houseاسـت کـه خـدمات خـود را بـه
بنگاههای مختلف بر بستر بالکچین ارائه میدهد .پلتارم بالکچین این مجموعه به نحیوی شیکل
ررفته است تا مبادالت در کمترین زمان ممکن و در باالترین میزان شاافیت رخ دهد .سازوکار بالکچین این
مجموعه باعث شده است تا اقدامات اضاف و هزینهبر را در مبادالت بازار فارکس کاهش دهد .پلتایرم ایین

مجموعه متن باز بوده و برای توسعهدهندران قابل استااده م باشد .این شرکت همچنین خدمات خیود را در
قالب  APIارا ه م دهد.

گروه مخاطب :شرکتها
مسائل راهبردی :چالش فرصت 3
مدل درآمد :واسبهرری
موقعیت جغرافیایی :ایرلند
سال تاسیس2016 :
https://fxclr.com/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتDolphin BI :
حوزه فعالیت :جمعسپاری ،سرمایهرذاری و
تامین سرمایه

محصول/خدمت :پلتارم تجزیه و تحلیل سرمایهرذاری
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :
گروه مخاطب :شرکتها ،عموم مردم

توضیح:
 Dolphin BIیک پلتفرم تجزیه و تحلیل سرمایهگـذاری در ارزهـای رمزگـذاری شـده
است که بر اساس سازوکار قرارداد هوشمند کار میکند .این پلتارم این امکان را برای کیاربران
(مشترکین ،نویسندران و کارشناسان) فراهم م کند تا با کار با پلتارم به کارآمدی و بهبود تحلیل سرمایه
رذاری ICOدر پلتارم بپردازند (به وسیلهی هوش مصنوع تعبییه شیده) .ایین پلتایرم شیامل برنامیههیا و
ویدجتها و دادههای است که توسط کاربران مستقل توسعه یافته و به پلتارم متصل شدهاند .ایین پلتایرم
ترکیب از مزایای تجسم داده ،تجزیه و تحلیل خودکار (یادریری ماشیین) و روشهیای تحلییل کارشیناس
است .اعتبار کاربران کارشناس و کاربران مشترک در یک قرارداد هوشمند قابل محاسبه م شود .این اعتبار
بر اساس توکن این مجموعه( )DOBIبا توجه به سهم اعتبار آنها توزیع م رردد .این تیوکنهیا امکانیات
مانند تتایف درون پلتارم یا دسترس بیشتر را برای کاربران مهیا م کند.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 3
مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :روسیه
سال تاسیس2016 :
dolphin.bi/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،هوش مصنوع
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
خدمات مالی و ارز دیجيتال

نام شرکتTradeBlock :
حوزه فعالیت :جمعسپاری ،سرمایهرذاری و
تامین سرمایه
محصول/خدمت :پلتارم تجزیه و تحلیل سرمایهرذاری
کل سرمایه تامین شده 53.1 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایه--- :
گروه مخاطب :موسسات مال

توضیح:
 TradeBlockخدمات متنوع به موسسات مال در حوزهی ارزهای رمزنگاری شده ارا ه م دهید .ایین
خدمات طیف وسیع از ابزارهای اجرای و تجزیه و تحلیل بازارهیای ارز دیجیتیال را دربیر می رییرد .ایین
شرکت به عنوان یک منبع بینالملل ارا هدهندهی اطالعات در این حوزه عمل م کنید .خـدمات ایـن
مجموعه تجزیه و تحلیل دادههای بازار مربوط به ارزهـای رمزنگـاری شـده ،تجـارت،
مقررات ،استخراج ،به روز رسانی پروتکلها ،تجزیه و تحلیل زنجیـرههـای بالکچـین و
پیشرفتهای اقتصادی در حوزهی ارزهای رمزنگاری شده را در بر مـیگیـرد .پلتایرم ایین
مجموعه به وسیلهی هوش مصنوع قدرتمند تعبیه شده در آن ،توان تحلیل و پیشبین باالی یافته است.
کاربران همچنین م توانند از خدمات این مجموعه در قالب  APIدر پالفرمهای خود بهرهمند شوند.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 3
مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :نیویورک ،آمریکا
سال تاسیس2013 :
https://tradeblock.com/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،هوش مصنوع
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 -5استارتآپهاي حوزهي بالکچين

 3-5بازارگاههاي همتا به همتا

چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي بازارگاههاي همتا به همتا

چالشهاوفرصتهایمطرحدرزمینهیبازارگاههایهمتابههمتا

1

افزایش میزان آلودگی هوا در شهرها و ایجاد روشهایی برای پایش و کواهش آسویب بوه
شهروندان

راهکارهایمطرحدرزمینهیبازارگاههایهمتابههمتا

درآمدزای متاطبین در موتورهای جستوجورر
تبلیغات

ایجاد فرصت برای درآمدزای عموم مردم از
طریق فروش اطالعات خود در بازارراههای مبتن
بر بالکچین

کاهش هزینههای واسبه از طریق تعامالت همتا به
همتا در بستر بالکچین

خرید و فروش به شکل همتا به همتا از طریق
بازارراههای مبتن بر بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)

نام شرکتWorld of Ether :
حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا
محصول/خدمت :پلتارم آنالین بازی

توضیح:
 World of Etherبازی رقابتی آنالینی است که بر بستر بالکچین اتریم بنا شده است.
هدف از این بازی یافتن ،پرورش دادن هیوالهای اتریان میباشد .در بتر اتریم این بازی هیر
هیوال درون یک قرارداد اتریم جایگذاری شده است .افراد م تواننید بیا هیوالهیای خیود بیه جنیگ دیگیر
هیوالها بپردازند تا آنها را به دست آورند .هیوالها و دیگر امکانات داخل این بازی قابیل خریید و فیروش

کل سرمایه تامین شده---- :

م باشد .با توجه به ضرورت وجود امنیت در بازیهای کامپیوتری زنده ،این بیازی بیه واسیبهی سیازوکار

آخرین نوع تامین سرمایه---- :

بالکچین خود نقل و انتقاالت را در بستری امن و شاا ممکن ساخته است .این بیازی عیالوه بیر ایجیاد

گروه مخاطب :عموم مردم

بستری برای سرررم  ،به رسترش بالکچین در حوزه سرررم کمک نموده است.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 4
مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :نیویورک ،آمریکا
سال تاسیس2017 :
https://worldofether.com/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،بالکچین ،اپلیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)
توضیح:
نام شرکتSteem :
حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا

محصول/خدمت :شبکه اجتماع بر بستر بالکچین
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایه--- :

استیم یک پلتفرم مبتنی بر بالکچین است که بر پایهی رسانههـای اجتمـاعی فعالیـت
میکند .در استیم تمام افراد میتوانند با مشارکت در شبکههای اجتماع پاداشی دریافت
کنند که همان ارز رمزنگاری شدهی این پلتفرم میباشد .در حال حاضیر ،شیبکهی اجتمیاع
 steemitیک از اصل ترین محصوالت است که بر بستر زنجیرهی بلوک استیم اجرا شدهاسیت .ایین
شبکهی اجتماع به نوع سرویس وبالگ غیرمتمرکز م باشد که افراد م توانند در آن مقالههای کوتیاه
یا بلند خود را منتشر کرده و بسته به میزان جذب متاطب و همچنین مشارکت آنهیا در نظیر دادن و ییا
رای دادن به آنها پاداش دریافت کنند .از طر دیگر ،سایر افراد نیز می تواننید بیا اعیالم نظیر در میورد
مقاالت و رای دادن به آنها پاداش دریافت کنند .یک دیگر از سرویسهای که در ایین بالکچیین اجیرا
شده است ،سرویس  D.tubeم باشد .این سرویس عملکردی مشابه  youtubeدارد ول با معماری

گروه مخاطب :عموم مردم،تولید کنندران محتوی
مسائل راهبردی :چالش فرصت 4
مدل درآمد :تبلیغات ،فروش توکن

غیرمتمرکز برای اشتراک رذاری و مدیریت محتوای وید وی طراح شیده اسیت Busy .یکی دیگیر از
اپلیکیشنهای است که با الهام از فیسبوک ساختهشده و قرار است وظیایف ایین شیبکه اجتمیاع را در
قالب فناوری بالکچین انجام دهد .در اینجا هم کاربران ضمن برخورداری از ییک پییامرسیان ،می تواننید
برای تولید ،اشتراکرذاری و رردآوری محتوای باکیایت مقداری ارز دیجیتال  Steemبهعنیوان پیاداش
دریافت کنند .عالوه بر اینها  Steepshotبرنامه اشتراکرذاری عکیس از کاربردهیای جدیید شیبکه

موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2016 :

زنجیرهبلوک استیم هستند که بهمرور زمان رایج خواهند شد .در این پلتارم شرکتهیا هیم می تواننید اپ
خود را بستر آن تعریف و با توجه به میزان استااده و دانلود ،پول دریافت کنند.

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،اپلیکیشن موبایل ،پلتارم آنالین

steem.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)
توضیح:

نام شرکتSenSe :

 SenSeیک استارتآپ در حوزهی بالکچین است که با استفاده از هوش مصنوعی ،افـراد را

حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا

محصول/خدمت :بات هوشمند بر پایه بالکچین
کل سرمایه تامین شده 21 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهInitial Coin :
Offering

گروه مخاطب:

عموم مردم

مسائل راهبردی :چالش فرصت 4
مدل درآمد :فروش توکن

به صورت ناشناس به یکدیگر متصل میکند تا بتوانند با یکدیگر در مورد موضـوعی خـاص
صحبت کنند .در واقع هنگامی که شـما یـک سـوال از ایـن ربـات مـیپرسـید ،ربـات در
سریعترین زمان ممکن ،شما را به صورت ناشناس به بهترین شخصی کـه جـواب سـوال
شما را میداند متصل میکند .تمام این اطالعات و مکالمهها در بلوکهای زنجیرهای ذخیره م شوند و با
کاملتر شدن این زنجیره و پردازش اطالعات ذخیره شده ،سنسی می توانید افیراد را بیه صیورت دقییقتیر و
کارآمدتری به یکدیگر متصل کند .همچنین ربات م تواند با پردازش اطالعات ،جواب سیوالهیای سیاده را بیا
توجه به اطالعات ذخیره شده پاسخ بدهد و نیازی به اضافه شدن شتص دیگیری بیه مکالمیه نیدارد .در واقیع

سنس ترکیب از هوش مصنوع و هوش انسان برای رسیدن به پاسخ سوالهای متتلف م باشد که هنگیام
استااده از  ،SenSeشتص با ربات چت م کند و پاسخ خود را از ربات سنس دریافت م کند ولی اینکیه در
طر مقابل شتص دیگری سوال را پاسخ م دهد یا یک ربات برنامهنویس شده را متوجه نم شیود .همیهی
این مکالمهها بر روی بالکچین قرار م ریرند و افراد یا رباتهای که به سوالها پاسخ دادهاند به عنوان جیایزه
توکن دریافت م کنند .بنابراین افراد و یا توسعه دهندران م توانند با پاسخ به سوالهیا ،درآمید داشیته باشیند.
یعن فرد به ازای اطالعات دقیق که با دیگران به اشتراک م رذارد ،درآمد کسب می کنید .اطالعیات ذخییره

موقعیت جغرافیایی:

آمریکا

سال تاسیس2014 :

شده توسط این استارتآپ م تواند برای شرکتها و سازمانهای متتلا ارزشمند باشد .شرکتها و سازمانها
برای دسترس به این اطالعات و پردازش آنها ،باید توکن خریداری کنند که م تواند یک از راههای درآمدی
برای استارتآپ باشد.

فناوریهای کلیدی :هوش مصنوع  ،بالکچین

www.sense.chat
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)

نام شرکتMatchpool :
حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا
محصول/خدمت :نرم افزار شبکه

توضیح:
این شرکت توسعهدهنده پلتفرمی است که افراد متناسب با عالی و ویژگیهای مشترک
با همدیگر ارتباط موثر برقرار میکنند .افراد یک وجه این شبکه تشکیل یک رروه ییا بیهاصیبال

 Poolم دهند و به تولید محتوا م پردازند و وجه دیگیر پلتایرم از ایین اطالعیات و خیدمات متناسیب بیا
نیازشان استااده م کنند .نوع توکن درون این شبکه رد و بدل م شود که عامل انگیزشی بیرای فعالییت

کل سرمایه تامین شده 5.7 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهInitial Coin :
Offering
گروه مخاطب :عموم مردم

افراد برای خلق محتوا و ارزش محسوب م شود .به طور مثال یک استاد م تواند یک ریروه از دانشیجویان
عالقهمند به یک موضوع خاص در یک شبکه جمعآوری کند و با تولید محتوا و آمیوزش درآمید خیود را بیر
اساس ارز دیجیتال درون شبکه افزایش دهد و در رروه دیگر برای دریافت نوع دیگیری از خیدمات آن را
خرج کند.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 4
مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :رویاس ،برزیل

سال تاسیس2016 :
https://www.matchpool.co/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،اپلیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)

نام شرکتJoystream :
حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا
محصول/خدمت :استریمینگ

کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :
گروه مخاطب :عموم مردم
مسائل راهبردی :چالش فرصت 4
مدل درآمد :حق اشتراک

توضیح:

در قرن اخیر امکان دسترس به دادهها روز به روز افزایش یافته است .یک از ابزارهیای دسترسی

به دادهها در فضای اینترنت ،نرمافزارهای بیتتورنت می باشید .یکـی از ایـن نـرمافزارهـا
 Joystreamمیباشد که به کسب درآمد برای خـود و seedهـای فعـال در آن
می پردازد .این ابزار استریمینگ امکانات بخصوصی را ارئه میدهـد کـه آن را از
دیگر نرمافزارهای  clientبیتتورنت متمایز مینماید .کاربران این نرمافزار م توانند به
صورت مشتص بابت دادههای بتش مورد نظر خود هزینه پرداخیت نماینید Joystream .بیه

نسبت فایل به اشتراک رذاری شده از سمت  ،seedآن را در سود خود شریک م نماید (با انجیام
تراکنشهای خرد) تا کاربران تمایل بیشتری برای به اشتراک رذاری فایلهای خود داشته باشند.
این شرکت روش پرداخت خود را بر مبنای ارزهای رمزنگاری شده قرار داده استJoystream .
به تازر ارز دریافت و پرداخت درون نرمافزار خود را از بیتکوین به بییتکیوینکیش تغیییر داده
است تا سرعت تراکنشها افزایش یابد.

موقعیت جغرافیایی :اسلو ،نرو
سال تاسیس2018 :
https://www.jsgenesis.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین

67

استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)
نام شرکتSafeShare Global :

حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا
محصول/خدمت :بیمه شرکتها و کسب و کارهای
کوچک
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایه--- :

توضیح:
 SafeShare Globalاولین شرکت در جهان است که یک راه حل بیمه ای مبتنی بر بالکچین و
هوش مصنوعی را به منظور به اشتراکگذاری راه اندازی کرده است .این شرکت با همکاری شرکت
( Vrumiیک شرکت انگلیس که به صاحب خانهها اجازه م دهد اتاقهای اضاف در خانههای شتص خود را به
افرادی که نیاز به فضا برای اجرای کسب و کار خود دارند ،اجاره بدهند) برنامه  SafeShareرا ارا ه داده است که
صاحبان کسب و کار کوچک را قادر م سازد ،بیمه موقت کوتاه مدت برای هر روز از قرارداد اجارهای خود خریداری
کنند .پوشش ارا ه شده (که توسط  Lloydلندن تأیید شده است) یک شکا را که اغلب از سوی خدمات بیمه خانه
مسکون نادیده ررفته م شود ،زمان که اموال بیمه شده برای اجارههای کوتاه مدت تجاری استااده م شود ،پر

گروه مخاطب :کسب و کارهای کوچک

م کند .این شرکت با استااده از توانای های فناوری بالکچین ،از قراردادهای هوشمند برای ورود به بازارهای جدید

مسائل راهبردی :چالش فرصت 4

بیمه استااده م کند .قراردادهای هوشمند ،منبق قابل برنامه ریزی هستند که بدون نیاز به مداخله شتص ثالث،
براساس شرطهای از پیش تعیین شده ،خود اجرا م شوند .این تکنولو ی دارای قابلیت بالقوه ای برای اتوماسیون

مدل درآمد :فروش مستقیم

تمام انواع قراردادها ازجمله مبالبه بیمه است ،به طوری که به طور قابل توجه هزینهها را کاهش م دهد .این

موقعیت جغرافیایی :انگلستان

شرکت اخیرا برای بهترین استارتآپ بیمه نامه در جایزههای دیجیتال و  Insurtech 2017در لندن انتتاب

سال تاسیس2015 :

شده است.

فناوریهای کلیدی :پلتارم نرمافزاری ،پلتارم آنالین ،بالکچین

www.safeshareinsurance.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)
توضیح:
نام شرکتVevue :
حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا

Vevueیک شبکهی همتا به همتای ویدیویی است کـه روی بالکچـین  Qtumایجـاد

شده است  .کاربران با آپلود کردن ویدیوها و تهیهی محتوای خاص چندرسانهای (بسته
به درخواستی که از آنها میشود) توکن کسب میکننـد .ایـن شـرکت تابسـتان سـال

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

 2017برای اولین بار فیلمهای مبتنی بر بالکچین را منتشر کرد.
نحوه کار این شرکت بدین صورت است که افراد ویدیو خود را در آن باررذاری کرده و پس از تعییین مبلی

کل سرمایه تامین شده--- :

برای بازدید آن ،پرداخت به حساب آنها صورت م ریرد .با کمک این پلتارم ،شیرکت ییک اکوسیسیتم را

آخرین نوع تامین سرمایه--- :

ایجاد م کند که مردم م توانند تقاضای فیلمها را از سراسر جهان انجام دهند .این باعث م شود میردم
برای ایجاد ویدیوهای کوتاه و کسب درآمد از آن تشویق شوند .با کمیک فنیاوری بالکچیین ،ایین پلتایرم

گروه مخاطب :کسب و کارها ،هنرمندان و فعالین صنعت
ویدیو

م تواند بدون هیچ واسبهای بین شتص متقاض ویدیو و شتص تولید کننده ارتباط برقیرار کیرده و بیه

مسائل راهبردی :چالش فرصت 4

شدت هزینه واسبهرری را کاهش داده و واسبهرری را به حداقل رساند .یک دیگر از مزاییای مهیم ایین

مدل درآمد :واسبهرری

پلتارم ،حاظ مالکیت معنوی ویدیو با کمک قابلیت عدم دستکار اطالعات در بسیتر بالکچیین اسیت .ایین
شرکت ارز متصوص خود را ایجاد کرده و در شبکه خود تبادالت مال را با ارز خود پشتیبان م کند.

موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2012 :
www.vevue.com

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین و نرمافزاری ،اپلیکیشن موبایل
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)
نام شرکتViberate :
حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا
محصول/خدمت :پلتارم ایجاد ارتباط میان فعالین صنعت
و عالقهمندان موسیق
کل سرمایه تامین شده 11 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهInitial Coin :
Offering
گروه مخاطب :فعالین صنعت موسیق  ،عموم مردم
مسائل راهبردی :چالش فرصت 4
مدل درآمد :فروش توکن ،فروش مستقیم ،واسبهرری
موقعیت جغرافیایی :اسلون

سال تاسیس2015 :

توضیح:
استارتآپ  Viberateیک پلتفرم در صنعت موسیقی است که امیدوار است تا با اسـتفاده از
فناوری بالکچین بتواند مشکالت صنعت نخبهگرای موسیقی را رفع کند .این فنـاوری نـوین
میتواند بازاری را ایجاد کند که در آن اجراکنندگان زنده موسیقی بتواننـد بـا سـایر اجـزای
زنجیره اجراهای زنده ارتباط برقرار کنند .پلتارم ایجاد شده توسط این شرکت ،عیالوه بیر فعالییتهیای
معمول مانند خرید موسیق و کنسرت ،امتیاز دادن به خواننده و ...با ارز متصوص خود و بر بستر اتریوم ،تیالش
دارد تا کلیه اجزای زیستبوم موسیق زنده را زیر یک سقف جای دهد و به پایگیاه ماننید ” ” IMDBبیرای
موسیق تبدیل شود .پلتارم  Viberateبا فناوری بالکچین سازرار شیده اسیت .اجراکننیدران موسییق زنیده
م توانند در این پلتارم ،حساب کاربری ایجاد کنند .سایر فعاالن حوزه بررزاری رویدادهای موسیق زنده نیز بیه
این پلتارمها دسترس دارند و دسترسی بیه اجراکننیدران بیا اسیتعداد و بیا کیاییت در چنیین سیاختاری بیرای
بررزارکنندران کنسرتها امکانپذیر خواهد بود .در حال حاضر مشتصات  400هزار هنرمنید ،سیالن موسییق و
محل بررزاری رویدادهای موسیق در پایگاه داده این پلتارم ذخیره شیده اسیت و بیا مشیارکت اعضیای شیبکه

امتیازبندی شدهاند .سرپرست بلوکها نیز بر عهده کاربران است و امکان ارزیاب عادالنیه روییدادهای موسییق
زنده و اجرای هنرمندان در چنین ساختاری امکانپذیر است .توکنهای شیرکت بیا نیام  Vibe Tokenعرضیه
شده است .با توجه به ایجاد بازار مشترک دو طرفه برای هنرمندان و برنامیه ریذاران ،شیرکت انتظیار دارد ارزش
توکنهای آن افزایش یابد.

فناوریهای کلیدی :بالکچین -پلتارم آنالین

www.viberate.com
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)

نام شرکتDomRaider :
حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا
محصول/خدمت :بستر حراج آنالین ،توکن
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایهICO :
گروه مخاطب :عموم مردم ،،بررزارکنندران حراج ،
برنامهنویسان
مسائل راهبردی :چالش فرصت 4

توضیح:
سازو کارهای غیر متمرکز امروزه راه خود را به حراج ها نیز بیاز نمیودهانید DomRaider .شـرکتی
است که با ایجاد پلتفرمی غیر متمرکـز (در بسـتر بالکچـین) ،بسـتری آنالیـن را بـرای

برگزاری حراجیهای همتا به همتا ایجاد نموده است .این بستر بـه واسـطهی سـازوکار
بالکچین خود ،از لحظه شروع حراجی تا لحظه تحویل پول و کاال به صورت شـفاف و بـا
امنیت باال انجام میپذیرد .این پلتارم به صورت متن باز رسترش یافته است تیا برنامیهنویسیان نییز
بتوانند به راحت در بستر آن به ارا ه خدمات بپردازند و هیر روز بیه توسیعه بالکچیین کمیک نماینید .ایین
مجموعه به تازر توکنهای خود ( )DRTرا به صورت عموم عرضه نموده است .افراد م توانند از DRT

برای پرداختهای درون برنامهای نیز به راحت استااده نمایند .این مجموعه اولین بار بستر حراج

مبتنی

بر بالکچین خود را در سال  2018ارا ه نمود.

مدل درآمد ،ICO :حق اشتراک

موقعیت جغرافیایی :فرانسه
سال تاسیس2013 :
https://www.domraider.com/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)
توضیح:
نام شرکتpropy :
حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا

Propyیک استارتآپ مبتنی بر بالکچین است که با استفاده از قراردادهـای هوشـمند،
در یکی از محبوبترین حوزههای کسبوکار فعالیت میکند :معامالت امالک Propy .که
بر اساس شبکهی اتریوم ساخته شده ،یک بازارگاه جهانی امالک را با ثبت غیر متمرکـز

محصول/خدمت :بازارراه جهان امالک با ثبت
غیر متمرکز
کل سرمایه تامین شده 15.5 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهInitial Coin :
Offering
گروه مخاطب :عموم مردم ،فعالین حوزه امالک
مسائل راهبردی :چالش فرصت 4

فهرست اموال فراهم کرده است و به کاربران اجازه میدهد گزینهی مورد نظر خود را از
بین شهرهای مختلف آسیایی ،اروپایی و آمریکایی به صورت همتا به همتا مبادلـه کننـد.
کسب و کار این استارتآپ دارای سه بتش اصل است ،بتش اول آن لیست کردن اطالعات فروشندههیا
و قابلیت جستجو توسط مشتریان است .بتش دوم آن ،ایجاد قراردهای هوشمند بر پایه بالکچین است که
افراد را قادر م سازد پرداختها و اسناد و  ...را در بستر بالکچین مبادله کنند .این شیرکت همچنیین ییک
ابزار جدید معامالت برای خودکارسازی تمام اسناد کاغذی ارا ه کرده است .سومین بتیش ایجیاد امضیا و
انتقال مالکییت بیه صیورت دیجیتیال و در بسیتر بالکچیین اسیت .مهیمتیرین وییری  Propyتسیهیل
پرداختهای فرامرزی و پروسههای شاا تراکنشها و تبادالت است .از مهمترین مزاییای ایین شیبکه ،از

مدل درآمد :فروش توکن ،واسبهرری

بین رفتن هزینههای واسبهرری و ایجاد شبکه اطالعات امن در حوزه امالک م باشید .ایین شیبکه از ارز

موقعیت جغرافیایی :آمریکا

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

سال تاسیس2016 :

تراکنش نهای  ،درآمد کسب م کند.
www.propy.com

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)
توضیح:
نام شرکتopenbazaar :
حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا

 OpenBazaarیک راه جدید برای تجارت آنالین است .کارکرد این شـبکه فروشـگاه
آنالین مانند  Ebayو بر فروش همتا به همتا استوار شده است .با اجرای یـک برنامـه در
رایانه ،کاربر می تواند به طور مستقیم به دیگر کاربران در شبکه  OpenBazaarمتصـل

محصول/خدمت :پلتارم خرید و فروش ب واسبه و
همتا به همتا
کل سرمایه تامین شده 4.2 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایه---- :

شده و با آنها تجارت کند .این شبکه توسط هیچ شرکتی کنترل نشده و یک شبکه غیـر
متمرکز است که هیچ سازمانی بر آن نظارت ندارد .این بدین معنی است که هیچ هزینـه
اضافی برای پرداخت وجود ندارد و تجارت شما مقاوم به سانسـور اسـت .نیرمافیزار ایین
شرکت به صورت رایگان در دسترس است و هیچ هزینهی واسبهریری و  ...دریافیت نمی شیود .کیاربران
م توانند فروشگاههای خود را راهاندازی و در عرض چند دقیقه شروع به فروش محصوالت خیود کننید؛ در

گروه مخاطب :عموم مردم

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

مسائل راهبردی :چالش فرصت 4

همتا به همتا قابل دسترس م شود .دادهها به جای ذخیره سازی در یک سرور مرکزی در سراسیر شیبکه
توزیع م شوند .در این پلتارم پرداختها در قالب ارز مجازی ساخته م شوند .یکی از نگرانی هیای اییراد

مدل درآمد :فروش خدمات ارزش افزوده (فروش خدمات)

شده به این شرکت ،نظارت ناپذیری آن است که م تواند فعالیتهای دارک وب را درون خود توسعه دهید.

موقعیت جغرافیایی :آمریکا

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

سال تاسیس2015 :

تعریف شده توسط امضای دیجیتال درون پلتارم شکل م ریرد.
openbazaar.org

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)
توضیح:

نام شرکتWibson :

در عصر جدید ،اطالعات و دیتا خود یک منبع ارزش شمرده م شوند .بدین منظور جمعآوری و اسیتااده و

حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا

تحلیل آن عامل برای درآمدزای به خصوص برای شرکتهای حوزه تبلیغات می باشید .بـدین منظـور
استارتآپ آمریکایی  Wibsonمصرفکنندگان را صاحبان قـانونی اطالعـات شخصـی

محصول/خدمت :بازارراه خرید و فروش اطالعات بر
بستر بالکچین
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایه--- :

خود میداند و قصد دارد با استفاده از فناوری بالکچین ،واسطههای تبلیغی تبادل داده را
از میان بردارد .این استارتآپ مانند یک بازار اسـت و بـه کـاربران اجـازه مـیدهـد از

دادههای خود و با شرایط تعیین شده توسط خودشان درآمد کسب کنند .با همیهرییر شیدن
این سرویس مصر کنندران داده نیز به دادههای باکیایت و تأییید شیده دسترسی خواهنید داشیت .ایین
استارتاپ قراردادی برپایه اتریوم و هوشمند به منظور تبادل داده ایجاد کرده است و ارز متتص بیه خیود را

گروه مخاطب :عموم مردم

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

مسائل راهبردی :چالش فرصت 4

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

آن قیمترذاری نموده که این فرایند خارج زنجیره بلوک انجام شده ،پس از نهای سازی خرید اطالعیات،
مدل درآمد :واسبهرری

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

موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2013 :
wibson.org

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(بازارگاههاي همتا به همتا)
توضیح:

نام شرکتSolock.it :

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

حوزه فعالیت :بازارراههای همتا به همتا

 Slock.itشرکت است که با ترکیب این سه ماهوم خدمت نوین را عرضه کرده اسیت .پلتفـرم ایـن

محصول/خدمت :پلتارم اشتراکرذاری
کل سرمایه تامین شده 2 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :
گروه مخاطب :مردم ،توسعهدهندران نرمافزارها
مسائل راهبردی :چالش فرصت 4

شرکت بر زیرساخت اتریم بنا شده است و خود این پلتفرم نیـز بـه صـورت مـتن بـاز
طراحی شده است تا از سوی طراحان دیگر قابل استفاده باشد .در پلتفرم این مجموعـه
اشیا نیز دارای کیف پول دیجیتال میشوند و بر اساس قراردادهـای اتـریم قابـل اجـاره

دادن و اجاره کردن میباشند .به عنوان مثال شما قصد اجاره دادن دوچرخـه خـود را در
زمانهایی که سر کار هستید داریـد .بـر ایـن اسـاس ایـن اطالعـات را درون پلتفـرم
 Slock.itقرار میدهید و از این شرکت یک قفل هوشمند تهیه میکنید .سپس هیر شیتص
م تواند در پلتارم این مجموعه وارد شود ،میزان اجاره بها را با اسیکن قایل هوشیمند درون شیبکه اتیریم
 Slock.itپرداخت نماید تا قال به صورت الکترونیک باز شده و به میزان هزینه پرداخت شده از دوچرخیه

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

مدل درآمد :واسبهرری

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

موقعیت جغرافیایی :آلمان

استااده قرار داد.

سال تاسیس2015 :
https://slock.it/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین ،اینترنت اشیا ،اپلیکیشن موبایل
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 -5استارتآپهاي حوزهي بالکچين

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

چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي خدمات توسعه ،زیرساخت و امنيت

چالشهاوفرصتهایمطرحدرزمینهیخدماتتوسعه،زیرساختوامنیت

1
2

توسووعهی زیرسوواخت بالکچووین و گسووترش میووزان اسووتفاده از آن در سوو ح جامعووه
عدم دسترسی به اینترنت آزاد و امکان سواستفاده از اطالعات اشخاص

راهکارهایمطرحدرزمینهیخدماتتوسعه،زیرساختوامنیت

تولید ستتافزارهای متتص
استتراج بالکچین و انجام
پردازشهای شبکه رره

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

ایجاد بستری برای پرداخت ارزهای
رمزنگاری شده با سرعت و امنیت
باال

ایجاد سازوکاری مقیاسپذیر
برای نرمافزارهای مبتن بر
بالکچین از طریق معرف
توکن

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

افزایش امنیت در ذخیرهسازی
اطالعات از طریق ذخیرهسازی در
فضای ابری مبتن بر بالکچین

ایجاد هویت دیجیتال امن از
طریق ستر بالکچین

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

خودکارسازی پروسهی اعتبارسنج
آثار هنری و بقایای تاریت از طریق
بستر بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

نام شرکتVerisart :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت :پلتارم اعتبار سنج آثار هنری و
بقایای تاریت

توضیح:
این شرکت در حال ساخت سیستمی برای توسعه زیرساختهـای قـانونی بـرای اعتبـار
سنجی آثار هنری و کلکسیونی است که توسط افراد قابلبررسی و تایید است .با اسیتااده از
دستگاه تلان همراه یا رایانه در  2مرحله ساده افراد م توانند یک رکورد کیایت برای هر اثر هنری از لحیا
اصالت و قدمت ایجاد کنند .اسناد رمزرذاری شده و زمانبندیشده توسط قابل اعتمیادترین دفتیر کیل غییر

کل سرمایه تامین شده 500 :هزار دالر

متمرکز جهان صورت ررفتهاند .رواهینامهها به راحت مدیریت م شوند و م توانند در هر زمان بیه اشیتراک

آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

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

گروه مخاطب :چالش فرصت 6

هنری ایجاد م کند.

مسائل راهبردی :شهروندان ،موزهها
مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :لندن ،انگلستان

سال تاسیس2015 :
https://www.verisart.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

نام شرکتElliptic :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت :شناسای مجرمین در بستر ارزهای
رمزنگاری شده
کل سرمایه تامین شده12 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایه--- :
گروه مخاطب :نهادهای امنیت  ،بانکها و
بنگاههای مال
مسائل راهبردی :چالش فرصت 6
مدل درآمد :فروش مستقیم

توضیح:
بستر بالکچین به واسبهی سازوکار غیر متمرکز خود م تواند به ابیزار قاچیاق ،نقیل و انتقیال پیول بیرای
کارهار مایدی برای جرایم متتلف بدل شود؛ جرایم ماننید پیولشیوی ای غییر قیانون و  . ...در چنیین
شرایب بانکها و موسسات مال نسبت به ارزهای رمزنگاری شده بدبین شدهاند Elliptic .استارتآپی
است که با ارائه خدماتی به منظور شفافسازی و ردیابی نقل و انتقال ارزهای رمزنگاری

شده در بستر بالکچین ،با چنین جرایمی مقابله میکند Elliptic .برای چنین منظیوری پایگیاه
دادهای توسعه داده است که حسابهای میلیونها کاربر ارزهای رمزنگاری شده را در بر ررفته اسیت .ایین
مجموعه با استااده از این پایگاه داده تعداد زیادی از حسابهیای میورد اسیتااده بیرای جیرایم متتلیف را
شناسای کرده است .این شرکت با رصد نقل و انتقالهای انجام شده با حسابهای مجیرمین ،کیاربران در
تعامل با آنها (مجرمین شناسای نشده) را شناسای می نمایید Elliptic .خیدمات خیود را بیه نهادهیای
امنیت  ،بانکها و بنگاههای مال ار ه داده است .این خدمات به نهادهای مال اجازه می دهید بیا شیاافیت
باالی به مشتریان خود تعامل نمایند.

موقعیت جغرافیایی :لندن ،انگلیس
سال تاسیس2013 :
https://www.elliptic.co/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،هوش مصنوع
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
توضیح:
نام شرکتDADI :

 DADIاستارتآپی است که از معمـاری غیرمتمرکـز بـرای یـک اینترنـت دموکراتیـک

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

استفاده میکند .این استارتآپ که اهداف بلندپروازانه دارد ،در حال ساخت مجموعـهای

محصول/خدمت :نسل جدید شبکه پردازش ابری
غیرمتمرکز و همتا به همتا
کل سرمایه تامین شده 30 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایه--- :
گروه مخاطب :عموم مردم
مسائل راهبردی :چالش فرصت 6
مدل درآمد :حق اشتراک

موقعیت جغرافیایی :انگلستان

از خدمات تحت وب توسط شبکهی ابری غیرمتمرکز اسـت .خـدمات ایـن اسـتارتآپ
جایگزینی برای مراکز دادهی مرسوم ارائه کرده است کـه انـرژی بسـیار زیـادی بـرای
راهاندازی احتیاج دارد .انرژی که از طری سخت افزار موجود در منازل مسکونی ،ادارهها
و شرکتها تامین میشود.

طبق رزارش  Gartnerدر سال  2017بتش مرتبط با رایانش ابری حدود  260میلیارد دالر ارزش داشت
و رقم آن همچنان رو به افزایش است .به همین میزان نگران از ظرفیت ذخیرهسازی ،سرعت و امنیت نییز
بیشتر م شود و بازار تکنولو ی را تحت تأثیر قرار داده است .شبکههای  DADIبا استااده از دستگاههیای
مانند رایانههای شتص  ،لپتاپ و کنسولهای بازی که در سه چهارم مواقع در حالت استندبای (آماده بیه
کار) هستند نیروی محاسبات قابیل تیوجه را بیرای مراکیز داده اختصیاص می دهید .درحیال کیه سیایر
کسبوکارهای سنت به هر قیمت دنبال رشد و پیشرفت هستند ،استارتآپ  DADIامکان ساخت اینترنت
سبز (بدون عواقب برای محیطزیست) را برای مشتریهای خود فراهم م کند.

سال تاسیس2013 :
dadi.cloud

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پردازش ابری
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

نام شرکتBlockstack :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت :اینترنت غیر متمرکز
کل سرمایه تامین شده 58 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهUndisclosed :
گروه مخاطب :مردم ،توسعهدهندران نرمافزارها
مسائل راهبردی :چالش فرصت 6

توضیح:
اینترت در کنار ایجاد فرصتهای متااوت ،تهدیدات را نیز به کاربران خود تحمیل نموده است .تهدیدات و
مشکالت همچون عدم وجود امنیت کامل در حاظ اطالعات ،زمانبر بودن ثبتنام در نرمافزارهای متااوت
و خارج شدن فضای اینترنت از فضای غیر متمرکیز بیه وسییله شیرکتهیای بیزرگ ماننید روریل و . ...
 Blockstackشرکتی است که با ارائـهی اینترنتـی نـوین در بسـتر بالکچـین بـر ایـن
مشکالت فائ آمده است .کاربران با نصب برنامه نرمافزاری آن میتوانند بـه راحتـی از

امکانات آن بهرهمند شوند .نرمافزار این مجموعه بستر مناسبی را برای توسعهدهندگان
نرمافزارهای غیر متمرکز ساخته اسـت .بسیتری کیه در آن کدنویسی توسیعهدهنیدران تسیهیل
م رردد .برای کاربران اینترنت  Blockstackو استااده از نرمافزارهای این محییط تیوکنهیای تعرییف
شده است که قابل خریدن م باشد .کاربران برای ورود به هر نرمافزار ،به توسعهدهنیدران آن بایید تیوکن
پرداخت کنند .بنابراین توسعهدهندران نرمافزارها نیز از لحظه اول کسب درآمد م نمایند.

مدل درآمد :فروش توکن
موقعیت جغرافیایی :نیویورک ،آمریکا
سال تاسیس2013 :
https://blockstack.org/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم نرمافزاری
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
توضیح:

نام شرکتOpen Health Network :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت :نرمافزار شتص سازی شده
حوزهی سالمت
کل سرمایه تامین شده 350 :هزار دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeed :
گروه مخاطب :کسب و کارهای کوچک ،عموم مردم
مسائل راهبردی :چالش فرصت 5
مدل درآمد :حق اشتراک

 Open Health Networkشرکتی است که به کـاربران ایـن فرصـت را مـیدهـد کـه
نرمافزارهای سالمت شخصیسازی شده طراحی نمایند و حتی از فروش آنها درآمدزایی
کنند .این شرکت به کاربران اجازه داده است تا برنامهی حوزهی سالمت خود را شتص سیازی نماینید تیا
بتواننیید تنهییا اطالعییات مییورد نیییاز را بییه آن منتقییل نماینیید .محصییول OpenHealth Network
) (PatientSphereپلتارم مدیریت تجربه سالمت کاربران م باشد .نحوه کار در PatientSphere
به این ترتیب م باشد که کاربران ابتدا نوع اطالعات ونحوهی نمایش آنها را انتتاب م نمایند .بیه عنیوان
مثال افراد م توانند تعیین کنند که وزن آنها ،داروهای مورد استااده و  ...در برنامه درج رردد یا درج نگردد.
سییپس کییاربران می تواننیید بییرای برنامییهی شتصی سییازی شییدهی خییود ،از بییین مییا ولهییای متتلییف
PatientSphereانتتاب نمایند .ما ولهای این پلتارم عبارتاند از :پروفایل کاربر ،اطالعیات روزانیهی
سالمت کاربر ،پرسشنامه ،وید و ،چت زنده ،کتابهای الکترونیک ،پیوند با  ،CRMردیاب مصر دارو ،پیوند
با شبکههای اجتماع  ،دستیار هوشمند و داشبرد تحلیل دادهها.

موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2013 :
فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،بالکچین ،هوش مصنوع  ،کالنداده  ،اپلیکیشن موبایل
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www.safeshareinsurance.com

استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

نام شرکتenjin :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت :پلتارم آنالین بازی

توضیح:
 Enjinاکوسیستمی برای توسعهدهندگان ایجاد کرده است تا بتوانند بازیهای خود را بر
بستر بالکچین توسعه دهند .پلتفرم این مجموعه بر بستر بالکچین اتریم گسـترش داده

است .توسعهدهندران م توانند با پرداخت پول به APIهای آن دسترس پیدا نماینید و بیازی خیود را بیر
بستر آن توسعه دهند .این پلتارم باعث افزایش امنییت و شیاافیت در بیازیهیای متتلیف می شیود .ایین

کل سرمایه تامین شده 23 :میلیون دالر

مجموعه همچنین ارز مجازی خود را با نام  Enjin coinانتشار داده است .بازار هد این ارز را بازیهای

آخرین نوع تامین سرمایه---- :

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

گروه مخاطب :شرکتها

داده است تا تمام مراحل مورد نیاز برای جابجای ارز رمزنگاری شده درون بازی را در بر ریرد .کیف پیول
و ارز مجازی این مجموعه به آسان با بستر بالکچین آن ( )ENJقابل پیوند است.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 5
مدل درآمد :حق اشتراک ،فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :سنگاپور
سال تاسیس2009 :
https://enjincoin.io/

فناوریهای کلیدی :بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

نام شرکتEvernym :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت :پلتارم احراز هویت
کل سرمایه تامین شده 8.5 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :
گروه مخاطب :مردم
مسائل راهبردی :چالش فرصت 6

توضیح:
امروزه احراز هویت عمومأ از طریق مدارک دولت انجام م شود و عمال دولتها هستند که هوییت افیراد را
م سازند Evernym .شرکت است که در تالش است انحصار را از دست دولت خارج کند .این شرکت
پلتفرمی را در بستر بالکچین گسترش داده است تا افراد بتوانند بـا امنیـت بسـیار بـاال
هویت و اطالعات خود را ثبت نمایند و در سایتهای مختلف بتوانند از همین بستر بـرای
احراز هویت استفاده نمایند .پلتارم این شرکت ( )Sovereignبه ازای هر فرد یک حساب کیاربری
ایجاد م نماید و سایتها و پلتارمهای متتلف برای دریافت اطالعات و احراز هویت آنها به حساب آنهیا
توکن پرداخت م کنند (بسته به میزان اطالعات میزان توکن افزایش م یابد) .بنابراین افراد عالوه بر عیدم
نیاز به احراز هویت در چندین سایت ،از ثبتنام در سایتهیای متتلیف و دریافیت تیوکن پیول بیه دسیت
م آورند .خدمات این شرکت م تواند برای کاربران کشورهای در حال توسعه که امکان احراز هویت ندارند
بسیار ماید باشد.

مدل درآمد :عرضه عموم توکن
موقعیت جغرافیایی :یوتا ،آمریکا

سال تاسیس2013 :
https://www.evernym.com/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
توضیح:

نام شرکتFilament :

این شرکت در حوزه شبکهسازیهای اطالعات شهری مبتنی بر بالکچین فعالیـت دارد.

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

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

محصول/خدمت :توسعه و امنیت شبکه
کل سرمایه تامین شده 22.5 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :
گروه مخاطب :کسب و کارها

تسهیل میکند بهگونهای که تمامی اطالعات در اختیار بخ

های گوناگون شـبکه قـرار

میگیرد.

عالوه بر این شبکه و اطالعات را در برابر تهدیدها و بدافزارها محافظت می کنید و تیأمین امنییت انتقیال
دادهها بر عهده این پلتارم م باشد.
این نرمافزار قابلیت سنجش صحت دادهها و مسیر فرایند تبادل آنها را به کاربر م دهد تا بهراحت جریان
اطالعات بین دستگاههای متتلف کنترل شود.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 6
مدل درآمد :فروش مستقیم

موقعیت جغرافیایی :نوادا ،ایاالت متحده آمریکا
سال تاسیس2009 :
https://www.filament.com/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

نام شرکتTezos :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت Api :پرداخت
کل سرمایه تامین شده 232 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهInitial Coin :
Offering
گروه مخاطب :عموم مردم

توضیح:
 Tezosاستارتآپی است که در حـوزه ارز رمزنگـاری شـده و قراردادهـای هوشـمند
فعالیت مینماید .این مجموعه پلتفرمی برای توسعه نرمافزارهای غیر متمرکز ارائه داده
است .یک از معضالت بالکچین شکلریریهاردفرک و ایجاد نستههای جدید بوده است .این مجموعیه
همزمان راهکاری برای افزایش مشارکت کاربرها و ایجادهاردفرک ارا ه داده است .به روز رسیان و ایجیاد
نستهای جدید در زنجیره این مجموعه تنها از طریق موافقت اکثریت کاربران رخ م دهد .این امر منجر به
کاهش احتمال شکلریریهاردفرک در زنجیره خواهد شد Tezos .همچنین ارز رمزنگاری خود را با نیام
 tezzieروانه بازار کرده است .برای بهرهبردن از امکانات مانند قراردادهای هوشمند م تیوان از حسیاب
کاربری وییه استااده نمود.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 5
مدل درآمد :فروش توکن ،حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا ،کالیارنیا
سال تاسیس2013 :
https://tezos.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

نام شرکتBitfury :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت :ستتافزارهای ماینیگ و راهکارهای
نرمافزاری حوزه بالکچین
کل سرمایه تامین شده 170 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries C :
گروه مخاطب :شرکتها ،دولت ،عموم مردم

توضیح:
با گسترش هر چه بی

تر بیتکوین و بالکچین ،فعالین این حوزه هر روز نیاز به توسعه

زیرساختی و نرمافزاری را در حوزه بالکچین بی

تر احساس میکنند Bitfury .شرکتی

است که به صورت تخصصی در این زمینه به ارائه خدمات پرداخته است Bitfury .ابتدای
کار خود را با ارا ه خدمات ستتافزاری شروع نموده است .خدمات ستت افزاری این مجموعه عبارت است
از :چیپستهای تتصص ماینیگ ،جعبههای نگهدارنیده سیتتافیزار ماینینیگ و سیسیتم خنیک کننیده
چیپستهای ماینینگ با به کارریری فناوری غوطهوری در مایعات .این مجموعیه پیس از میدت خیدمات
نرماقزاری را به سبد محصوالت خود اضافه نموده است .نیرمافزارهیای ماننید ( Exonumامکیان ایجیاد

سازوکارهای سازمان در بستر بالکچین)( Crystal ،نرمافزاری برای افزایش شاافیت در فضای بالکچین
برای استااده نهادهای مال و قضای ) و . ...

مسائل راهبردی :چالش فرصت 5
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :آمستردام ،هلند
سال تاسیس2011 :
https://bitfury.com/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
نام شرکت4NEW :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت :استتراج رمز ارز با انر یهای نو
کل سرمایه تامین شده 30.5 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهInitial Coin :
Offering

توضیح:
 4newیک استارتآپ فعال در حوزه انرژی بـر بسـتر بالکچـین اسـت کـه هـدف آن
استفاده از انرژیهای نو برای استخراج ارزهای رمزنگاری شده است .تنها هشت روز پس از
راهاندازی ،تیم شرکت توانستد جذب سرمایه  25میلیون دالری داشته باشیند 4new .بیا اسیتااده از روش
هضم غیر هوازی که در آن میکرواررانیسمها مواد تجزیه پذیر را تجزیه م کنند ،نوع راز تولید م شیود
که م توان از آن در تولید برق یا ررما استااده کرد .در اوایل سال  ،2018سیه سیایت انیر ی هضیم بی

هوازی در انگلستان را خریداری و یا به بهرهبرداری رساندند .این استارتآپ تصمیم دارد انر ی تولیدشیده
از این راز را در در اکتشا ارزهای رمزنگاری شده استااده نماید .حق انتتاب اینکیه چیه ارزهیای توسیط

گروه مخاطب :عموم مردم ،دولت

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

مسائل راهبردی :چالش فرصت 5

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

مدل درآمد :مشارکت در سود

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

پرداخت کرده و یا سهم از درآمد مزرعههای ماینینگ شرکت بدست آورند .ایین اشیتراک بیدین صیورت

موقعیت جغرافیایی :انگلستان

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

سال تاسیس2017 :

سازی هر  KWATTبا هش متناسب در استتراج ارز ،سود آنها را پرداخت م کند.
4new.io
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
نام شرکتWaves :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت :بستر تولید توکن
کل سرمایه تامین شده 142 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایه--- :
گروه مخاطب :کسب و کارها
مسائل راهبردی :چالش فرصت 5
مدل درآمد :فروش خدمات ،واسبهرری
موقعیت جغرافیایی :روسیه
سال تاسیس2016 :

توضیح:
وِیوز ،یک پلتفرم بالکچین در مسکو است .این پلتفرم به همگان اجازه میدهد در کمتـر
از یک دقیقه و تنها با چند کلیک ،توکنهای جدید را ساخته و راهاندازی کنند.
نحوه کار این مجموعه بدین صورت است که در ابتدا کاربران کیف پول Wavesرا دانلود م کننید .کییف
پول وِیوز در واقع یک پالرین است که روی مروررر کیروم نصیب می شیود .پیس از آن کیاربران حسیاب
کاربری جدیدی م سازند و یک توکن وِیوز خریداری م کنند .در حال حاضر ،قیمت این توکن در حیدود 8

دالر رزارش شده است .برای اینکار ابتدا روی تب تولید تیوکن Token Creationکلییک می کننید،
برای کوین اسم م رذارند ،تصمیم م ریرند چه میزان حجم قرار است تولید بشود و سیپس آن را شیروع
م کنند .کوین مورد نظر به سرعت در پلتارم وِیوز برای سرمایه رذاران دسترس پیذیر خواهید بیود و آنهیا
م توانند از طریق این صراف به خرید و فروش آن کوین بپردازند .ایوانو در سال  2016این صیراف را راه
اندازی کرد و در عرضه اولیه سکه آن  16میلیون دالر سرمایه جذب نمود .از سال  2016تاکنون ،کسیب و
کارهای متعددی از این صراف استااده کرده اند تا ارز منحصر به فرد خیود را ایجیاد کننید ،در ایین مییان
م توان به «ریم کردیتز» اشاره نمود که مایل است توکن «موبایل رو» خود را به یک ارز جهان در حوزه
بازیهای ویدیوی تبدیل نماید .همچنین ،شعبه بررر کینگ روسیه ،برای یک برنامه وفاداری مشتری ارز
Whoppercoinرا ایجاد کرد.ویوز به شرکتها در پیدا کردن کاربردهیای جدیید بیرای بالکچیین ،ییا
همان بستر پلتارم ارزهای دیجیتال نیز کمک نمود.
https://wavesplatform.com/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )
نام شرکتGenesis Mining :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت ،Cloud mining :راهکارهای
نرم افزاری برای مزارع استتراج
کل سرمایه تامین شده-- :

آخرین نوع تامین سرمایه:

توضیح:
با توجه به آنکه هر روز میزان بیشتری ارزهای دیجیتال استتراج می شیود ،اسیتتراج ارزهیای بیر پاییه
بالکچین ستتتر م شود و نیاز به ستتافزار و نرم افزارهای پیچیدهتری احساس م شیود .بیا توجیه بیه

چنین شرایب استتراج این ارزها برای افراد سود کمتیر و هزینیهی بییشتیری در پی داردGenesis .
 Miningشرکتی است که پاسخی مناسب برای این شرایط ارائـه نمـوده اسـت .ایـن
شرکت در بستر  cloud miningاین فرصت را برای عموم قراهم نمـوده اسـت تـا بـا
پرداخت به میزان دلخواه در سود استخراج ارزهای بر پایه بالکچین این شرکت شریک
شوند .در بستر  cloud miningاین شرکت ،افراد م توانند بدون خریداری تجهیزات و صر انیر ی،

تنها با پرداخت پول (پرداخت هزینههای ستت افزار ،انر ی و نیروی انسان به کیار رفتیه در اسیتتراج بیه

گروه مخاطب :مردم ،مزارع استتراج

وسیله  ،)Genesis Miningبه نسبت پول پرداخت در مییزان ارز اسیتتراج شیده شیریک شیوند .ایین

مسائل راهبردی :چالش فرصت 5

شرکت عالوه بر خدمات  ،cloud miningخدمات نرمافزاری استتراج ارزهیای رمزنگیاری شیده بیرای
مزارع استتراج را در قالب نرم افزار  Genesis Hiveارا ه م دهد .این نرمافزار به صیورت کامیل تمیام

مدل درآمد :فروش مستقیم ،حق اشتراک

نیازهای نرمافزاری مزارع استتراج را پوشش م دهد.

موقعیت جغرافیایی :هنگکنگ
سال تاسیس2013 :
https://www.genesis-mining.com/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

نام شرکتMinebox :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز
هویت و امنیت
محصول/خدمت :ذخیرهسازی و حاظ اطالعات
کل سرمایه تامین شده-- :
آخرین نوع تامین سرمایهseed :
گروه مخاطب :مردم ،ماینرها ،شرکتها

توضیح:
در دنیای که حاظ و امنیت اطالعات اهمیت بیاالی یافتیه اسیت Minebox ،شـرکتی اسـت کـه
راهکارهای مناسبی برای افزای

امنیت و دسترسـی بـه اطالعـات ارائـه داده اسـت.

محصوالت این شرکت به ذخیره سازی دادهها ،آرشیو و راه حلهای پشتیبان با استفاده
از رایانههای  NASمیپردازد .محصوالت این مجموعیه عیالوه بیر ذخییرهسیازی در سیتتافزارهیا،
اطالعات را در فضای ابری ذخیره م نماید .این فضای ابری در بستر بالکچین وبه صورت همتا بیه همتیا
شکل ررفته است تا تنها کاربران از طریق کلید خصوص به آن دست یابند .ایین سیازوکار باعیث افیزایش

امنیت در حاظ اطالعات م شود .این تجهیزات همچین کمک شایان به حاظ اطالعات ماینرها م نمایند.
الزم به ذکر است که سهام اصل این استارتآپ متعلق به  ClearCenter Corp.م باشد.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 5
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :وین ،اتریش
سال تاسیس2016 :
https://minebox.io/
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و امنيت )

نام شرکتRChain cooperative :
حوزه فعالیت :خدمات توسعه ،زیرساخت،احراز هویت و
امنیت
محصول/خدمت :ارز دیجیتال ،زیر ساخت بالکچین
کل سرمایه تامین شده--- :
آخرین نوع تامین سرمایهICO :
گروه مخاطب :مردم ،توسعهدهندران نرمافزارها
مسائل راهبردی :چالش فرصت 5
مدل درآمد :فروش مستقیم

توضیح:

بیتکوین و اتریم با وجود رستردر دارای مشیکالت نییز می باشیند .مشیکل اساسی در رسیترش ایین
پروتکلها عدم مقیاسپذیری م باشد .بسیاری از راهکارهای نرمافزاری برای مقیاسپذیری این دو پروتکل
ارا ه شده است ،اما اکثر این راهکارها جنبه عیدم تمرکیز را از بیین می برنیدRchain cooperative.
پرتوکل جدیدی م باشد که با عرضیه عمیوم ارز خیود بیا نیام  Rchainفعالییت خیود را شیروع نمیود.
 Rchainرا میتوان رقیبی برای اتریم در نطر گرفت ،چون این مجموعه خدماتی نزدیک

به اتریم ارائه میدهد .خدماتی مانند قرارداد در بستر بالکچین .عالوه بر ایـنRchain ،
توانسـته اسـت بـا قـرار دادن پرتوکـل  proof of stakeبـه جـای proof of work
سازوکاری مقیاسپذیر را ایجاد نماید .عالوه بر این Rchain ،توانسته است به شیکل زنجییره
 Rchainرا توسعه دهد تا جابجای ها از شکل خب خارج شود و امکان نقل و انتقال همزمان به وجود آید.
این بستر امکان بسیار مناسب را برای توسعه دهندران فراهم نموده است تا در بستری مقیاسپذیر بتواننید
نرمافزارهای غیر متمرکز خود را رسترش دهند.

موقعیت جغرافیایی :واشنگتن ،آمریکا
سال تاسیس2017 :
https://www.rchain.coop/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم نرمافزاری
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 -5استارتآپهاي حوزهي بالکچين

 5-5راهکارهاي سازمانی مبتنی بر
بالکچين

چالشها/فرصتهاي مطرح در زمينهي
راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين

چالشهاوفرصتهایمطرحدرزمینهیراهکارهایسازمانیمبتنیبربالکچین

1

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

راهکارهایمطرحدرزمینهیراهکارهایسازمانیمبتنیبربالکچین

ذخیرهسازی و حاظ تمام اطالعات مربوط به
زنجیره تامین

بهبود و خودکارسازی فرآیندهای زنجیره تامین

افزایش امنیت با استااده از فرآیند رمزنگاری
مبتن بر بالکچین

ایجاد بستری امن درون سازمان برای اشتراکرذاری
اطالعات
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)

نام شرکتNetki :
حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین
محصول/خدمت :خدمات تبابق هویت

توضیح:
امروزه تبابق هویت کاربران برای شرکتهای ارا ه دهندهی خدمات در حیوزهی بالکچیین بیه امیری پیر
اهمیت بدل شده است Netki .شرکت است که به ارا هی راهکار برای تبابق هویت در بسیتر بالکچیین
م پیردازد .این مجموعه با بهرهگیری از فناوری هـوش مصـنوعی ،ایـن امکـان را بـرای
شرکتهای فعال در حوزهی بالکچین مهیا نموده است تا به وسیلهی تعداد معـدودی از

کل سرمایه تامین شده 3.5 :میلیون دالر

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

آخرین نوع تامین سرمایهSeed :

تطاب پذیر نمایند .مجموعههای مختلف با استفاده از این خدمات میتوانند از اطالعـات

در بسترهای مختلف بالکچین به صورت یکپارچه نیز استفاده نمایند .شرکتهای کیه قصید

گروه مخاطب :شرکتهای ارا هدهندهی خدمات در
بستر بالکچین
مسائل راهبردی :چالش فرصت 7

مشتری ) (KYCو قوانین ضد پولشوی مربوط به توزیع اولیه توکن را به صورت شاا اجرا نماینید .ایین

مدل درآمد :حق اشتراک

مجموعه به صورت معمول خدمات خود را در قالب  APIارا ه م دهد.

توزیع اولیه توکن دارند با بهرهمندی از این خدمات م توانند به راحت مسا ل مربیوط بیه قیوانین شیناخت

موقعیت جغرافیایی :کالیارنیا ،ایاالت متحده آمریکا
سال تاسیس2014 :
https://netki.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،هوش مصنوع
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)
نام شرکتPokitdoc :
حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین
محصول/خدمت :نرم افزار مدیریت زنجیره درمان

توضیح:
این شرکت نرمافزاری جهت رصد و انجام تراکن

های مالی و اطالعـاتی بـرای مراکـز

بهداشت و درمان توسعه میدهد .پیشینه پزشک بیماران و فرایند درمان که هر یک از آنهیا طی
کردهاند در هر مرحله از درمان از پر اهمیتترین منابع اطالعات محسوب م شود .ایـن نـرمافـزار بـا
استفاده از فناوری بالکچین تمامی پیشینه پزشکی بیمـاران را ثبـت و ذخیـره مـیکنـد

کل سرمایه تامین شده 55.3 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهVenture - Series :
Unknown
گروه مخاطب :مراکز درمان و پزشک
مسائل راهبردی :چالش فرصت 7

بهگونهای که غیر قابل تغییر است و در هر مرحله میتوان فرایند درمان را ردیـابی کـرد.

این مجموعه از فناوری بالکچین استااده م کند تا خدمات و اطالعات آسانتر تبادل شوند و عالوه بیر آن
باال بردن امنیت و حاظ اطالعات حساس پزشک مراجعیهکننیدران از دیگیر مزییتهیای اسیت کیه ایین
تکنولو ی برای شرکتهای این حوزه به ارمغان م آورد .این مجموعه همچنین خیدمات خیود را در قالیب
 APIنیز عالوه بر پلتارم خود را را ه م دهد.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :کالیارنیا ،ایاالت متحده آمریکا
سال تاسیس2011 :
https://www.pokitdok.com/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)

نام شرکتSymbiont :
حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین
محصول/خدمت :نرم افزار شبکه

توضیح:
تکنولوژی امنیت هوشمند این شرکت به ابزارهای مالی پیچیده اجازه مـی دهـد تـا تمـام
چرخه جریان خود را در یک شبکه غیر متمرکز با یک مرکزیت مطمئن و منحصر بـه فـرد
طی کنند .با این نرم افزار شرکتها م توانند دادههیا را بیه سیرعت و بیه آسیان بیا رمزنگیاری پیشیرفته
بهصورت محرمانه و یکپارچه به اشتراک بگذارند .عالوه برآن فرایندهای پیچیده دست  ،پروسههای اداری که

کل سرمایه تامین شده 35.4 :میلیون دالر

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

آخرین نوع تامین سرمایهSeries B :

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

گروه مخاطب :نهادهای دولت  ،شرکتها

پلتارم به کاربران ارا ه م دهد.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 7
مدل درآمد :فروش مستقیم محصوالت

موقعیت جغرافیایی :نیویورک ،ایاالت متحده آمریکا
سال تاسیس2013 :
https://www.symbiont.io/

فناوریهای کلیدی :بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)

نام شرکتClearmatics :
حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین
محصول/خدمت :توسعه زیر ساختهای پاکسازی برای
تبادالت مال

توضیح:

این شرکت پلتفرمی را توسعه میدهد که از انحصار اطالعات در یک گره از شبکه
نظیر به نظیر تبادالت مالی جلوگیری میکند.
این سیستم بالکچین ،متولیان و کاربران نهای را در یک پلتارم واحد ررد هیم می آورد کیه در آن
اعضا م توانند معامالت سری و سایر قراردادهیای میال خیود را بیا اسیتااده از تکنولیو ی شیبکه

کل سرمایه تامین شده 13.3 :میلیون دالر

پاکسازی غیر متمرکز ( )DCNخودکار سازی کنند .این شرکت مزاییای زییادی ماننید شیاافیت

آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :

مال برای تنظیمکنندهها و حسابرسان ،کاهش هزینههیای عملییات و الزامیات ،طراحی قیرارداد و

گروه مخاطب :شرکتها

کاهش ریسک عملیات برای معامله رران به ارمغان م آورد.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 7
مدل درآمد :فروش مستقیم محصوالت
موقعیت جغرافیایی :لندن ،انگلستان
سال تاسیس2015 :
https://www.clearmatics.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)

نام شرکتHashed Health :
حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین
محصول/خدمت :نرم افزار اعتبار سنج عملکرد مراکز
درمان
کل سرمایه تامین شده 1/8 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهseed :
گروه مخاطب :مراکز درمان و پزشک
مسائل راهبردی :چالش فرصت 7

توضیح:
این شرکت یک پلتفرم برای نوآوری در حوزه سالمت توسعه میدهد که به دنبال ارائه
خدمات در بستر بالکچین است و هدف اصلی آن کاه

هزینههای سالمت و درمان و

ناکارآمدیهای عملیاتی و اداری میباشد .این مجموعه ییک پلتایرم خودکارسیازی فراینیدهای
کسبوکار ارا ه م دهد که تمام رزارشها را به صورت مدون ثبت م کند و یک منبع موثق غیر قابیل
تغییر برای اعتبار سنج رردش کارهای درمان و قراردادهای پزشک محسوب م شیود .عیالوه بیرآن
یک مدل کسبوکار جدید برای اعتبار سنج کارکنان یک مجموعه درمان شامل پزشکان ،پرستاران و
غیره ارا ه م دهد که این ارزیاب عملکرد خود باعث ردیاب و شناسای منشاء نقصانها و کمکاریها در

عملکرد سازمانهای پزشک است.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :تنس  ،ایاالت متحده آمریکا
سال تاسیس2016 :
https://www.hashedhealth.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)
نام شرکتarc-net :
حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین

محصول/خدمت :اعتبار سنج و کنترل زنجیره تامین

توضیح:
سامانه ی این مجموعه هر مرحله از فرآیند تولید محصول شرکت تـا انتهـا را بـه هـم
متصل کرده و اطالعات مربوط به آن را جمعآوری میکند که در نهایت منجر به شفافیت
زنجیره تامین و ضمانت محصول میشود .سرویس خالقانه این شرکت زنجیره تامین را بیه طیور
کامل کنترل م کند که منجر به باال رفتن کارای عملیات م شود ،این نرم افیزار بیا اسیتااده از فنیاوری

کل سرمایه تامین شده 2 :میلیون پوند

بالکچین تمام دادههای مرتبط با فرایند زنجیره تامین که در تصمیمریری خرید مشتری تاثیر رذار است را

آخرین نوع تامین سرمایهVenture - Series :
Unknown

رردآوری و حااظت م کند و مشتری با اسکن کدهای  QRدرجشده این شرکت بر روی بستهبندی میواد

گروه مخاطب :شرکتها ،عموم مردم

غذای بهوسیله تلان همراه خود م تواند بهتمام اطالعات ایمن و سالمت مواد غیذای در فراینید تولیید
آن دسترس پیدا کنند.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 7
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :بلااست ،انگلستان
سال تاسیس2014 :
https://www.arc-net.io/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)

نام شرکتHijro :
حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین
محصول/خدمت :نرم افزار کنترل و ردیاب دارای ها

توضیح:
این شرکت سیستمی را توسعه میدهد که مستقیما به سیسـتمهـای  ERPشـرکتهـا
متصل میشود و یک ابزار انعطافپذیر برای بهبود و خودکارسازی فراینـدها و افـزای
کارایی در امور خزانه ،تجارت بینالمللی و عملیات زنجیره تـامین ایجـاد مـیکنـد .ایین
سیستم از فتاوری بالکچین برای کاهش ریسک در خرید دارایی هیای ثبیتشیده و جلیوریری از تقلیب و

کل سرمایه تامین شده 2.5 :میلیون دالر

استااده از چندین تامین کننده مال  ،جهت بهبود فرایند معامالت ،اسناد و مالکیت دارای ها استااده م کند.

آخرین نوع تامین سرمایهseed :

م توان با اتصال پلتارم به  ERPیا سیستم فاکتور ده الکترونییک بیه اطالعیات دارایی هیای تجیاری،

گروه مخاطب :شرکتها

جریانهای مال و زنجیره تأمین بهطور مستقیم دسترس داشت.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 7
مدل درآمد :فروش مستقیم محصوالت

موقعیت جغرافیایی :کنتاک  ،ایاالت متحده آمریکا
سال تاسیس2014 :
https://www.hijro.io/

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم نرمافزاری
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)
نام شرکتRipe :
حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین
محصول/خدمت :اسیییتااده از بالکچیییین بیییرای
شاافیت اطالعات زنجیره تامین
کل سرمایه تامین شده.......... :

آخرین نوع تامین سرمایه......... :
گروه مخاطب :شرکتها ،عموم مردم

توضیح:
 Ripeبا استفاده از فناوری توزیع لجستیک ،شـرکتهـای تولیـد کننـده مـواد غـذایی،
حملونقل و زیرمجموعههای مرتبط را قادر میسازد تا سالمت مواد غذایی را از مزرعه تا
زمان پخت آنها ردیابی کنند .اطالعات مربوط بـه کاشـت و برداشـت ،تـاریی آبیـاری،
محتویات مواد غذایی و بسیاری از دادههای دیگر را میتوان در بالکچینـی نوشـت ،کـه

یک گزارش تغییرناپذیر از مواد غذایی را تشکیل میدهد .در این سیستم هر کس از شاافیت و
اطالعات عمیق ارا ه شده توسط  Blockchain Ripeبهرهمند است .به عنوان مثال ،کشاورزان م توانند
روندهای رشد را کنترل کنند ،حامالن و توزیعکنندران م توانند پیشبین های بهتر را در هنگام نیاز انجیام
دهند و خریداران نیز م توانند اطمینان داشته باشند که مواد غذای که آنها خریداری کردهانید بیهدرسیت
رشد کرده ،حمل و پردازش شدهاند.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 7
مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :آمریکا
سال تاسیس2016 :
www.ripe.io

فناوریهای کلیدی :هوش مصنوع و بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)
نام شرکتAmbrosus :
حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین
محصول/خدمت :توسعهی شبکهی  IOTبه کمک
بالکچین
کل سرمایه تامین شده 30 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهInitial coin :
offering
گروه مخاطب :صنایع غذای

توضیح:

 Ambrosusیک شرکت نوپا در زمینهی اینترنت اشیاء برای کاالهـای مصـرفی غـذایی
است که برای ایجاد شبکهی اینترنت اشیاء از فناوری بالکچین استفاده میکند .نحوهی کار
این شرکت به این صورت است که تمام کاالهای مصرف غذای یک هوییت دیجیتیال منحصیر بیه فیرد
برای هر کدام درست م کند و از طریق این هویتها کاالهیا را از نقبیهی سیاخت تیا زمیان کیه مصیر
م شوند تحت کنترل دارد و به همین منوال تمام زنجیرهی تامین شبکهی غذای تحت نظر قرار م ریرد.

تمام دادههای این کاالها بر روی یک شبکهی ابری ایمن که بر اساس فنیاوری بالکچیین کیار می کنید
ذخیره م شود .این استارتآپ ،متصوصا به دلیل تاثیر باالی که در صنعت غذا داشیته اسیت بسییار میورد
توجه شرکتهای غذای قرار ررفته است.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 7
مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :سوییس
سال تاسیس2017 :
https://ambrosus.com/

فناوریهای کلیدی :اینترنت اشیاء ،بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)

نام شرکتloyyal :
حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین
محصول/خدمت :نرم افزار شبکه ارتباط با ذیناعان
کل سرمایه تامین شده 5 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهSeries A :
گروه مخاطب :کسب و کارها
مسائل راهبردی :چالش فرصت 7

توضیح:
این پلتفرم مبتنی بر بالکچین به طور خـاص بـر روی شـبکههـای مربـوط بـه باشـگاه
مشتریان جهت برقراری ارتباط و باال بردن مشارکت و وفاداری آنها توسـعه پیـداکرده
است که در زمان واقعی بازخوردهای الزم را از اعضا شبکه دریافت و پردازش میکند.

در این سیستم ارتباط شرکتها با مشتریان به صورت متقابل بهرونهای تسهیل شده است که عالوه بر باال
بردن وفاداری مشتریان ،خدمات ساارش سازی شده به طور خاص برای هر یک از آنهیا در فضیای امین
قابل ارا ه باشد .با این سیستم شرکتها م توانند مشارکت کارکنان ،کارمندان و یا حتی شیرکای خیود را
درون شبکه افزایش دهند ،در حال که هزینههای برنامه ارتباط با مشتریان به طور چشمریری کاهش پیدا
م کند.

مدل درآمد :فروش مستقیم
موقعیت جغرافیایی :کالیارنیا ،ایاالت متحده آمریکا
سال تاسیس2014 :
https://www.loyyal.com/

فناوریهای کلیدی :پلتارم آنالین ،بالکچین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)
توضیح:

نام شرکتpatron :

هدف پاترون ،تسهیل روابط میان برندها و تبلیغکنندههـا بـا افـراد مهـم یـا اصـطالحا

حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین

اینفلونسرها در شـبکههـای اجتمـاعی و بـر بسـتر بالکچـین اسـت .در ایـن پلتفـرم،

محصول/خدمت :پلتارم بازاریاب شبکههای اجتماع
بر بستر بالکچین

اینفلونسرها بر حسب ژانر و میزان دنبال کننده و  ...طبقه بندی میشـوند تـا متقاضـیان
تبلیغ بتوانند راحتتر مبلغ خود را جستجو و انتخاب کنند .عالوه بیر ایین ییک سیرویس چیت

کل سرمایه تامین شده--- :

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

آخرین نوع تامین سرمایه--- :

خود با نان پات را هم معرف کرده که دوطر تبلی کننیده و اینالونسیر پیس از توافیق وارد ییک قیرارداد
هوشمند شده و پرداختها با ارز  PATمه متصوص خود این شرکت است ،صورت م ریرد .در ایین بسیتر

گروه مخاطب :شرکتها ،عموم مردم

برندا م توانند از خدمات همچون رایریری و  ...هم با پرداخت  PATاستااده کنند .مزایای ایین پلتایرم از

مسائل راهبردی :چالش فرصت 7

جمله حذ رایجترین حقالعملهای واسبهای ،ارا ه مشیوق ،و رییرییری بیا اسیتااده از تیوکن را شیامل

مدل درآمد :واسبهرری

م شوند.

موقعیت جغرافیایی :توکیو
سال تاسیس2017 :
patron-influencers.com

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)
نام شرکتBitClave :

توضیح:
این مجموعه با پلتفرمـیکـه بـرای جسـتجو در حـوزه تبلیغـات طراحـی کـرده کـه در

حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین

ازجستجوی غیرمتمرکز از فناوری بالکچین استفاده میکند .استفاده از بالکچـین باعـ
میشود در هنگام جستجو برای محصوالت و خدمات اینترنتی حریم خصوصی ما بی

محصول/خدمت :موتور جستجورر تبلیغات
کل سرمایه تامین شده 25.5 :میلیون دالر

تر

حفظ شود .استارتآپ بیت کلیو با همین هدف به واسطهی جستجو به کاربران رمـز ارز
 CATکه توسط خود شرکت توسعه داده شده است ،پرداخت مینمایـد .نکتیه جالیب دیگیر
درباره موتورهای جستجوی غیرمتمرکز این است که آنها م تواننید بیه نسیبت جسیتجوهای کیه انجیام

آخرین نوع تامین سرمایهInitial Coin :
Offering

م دهید مبلغ را از تولیدکنندران کاالها دریافت کنند و بعد آن را به شما بدهند .بنابراین ایین ییک بیازی

گروه مخاطب :عموم مردم ،کسب و کارها و برندها

برد برد هم برای تولیدکنندران و هم برای مصر کنندران در فضای اینترنت است.موتورهیای جسیتجوی

مسائل راهبردی :چالش فرصت 7

غیرمتمرکز صرفاً تبلیغات که دقیقاً موردعالقه شما هستند را به نمیایش می رذارنید .ایین آزادی عمیل در
تبلیغات به ناع کسب وکارها هم هست .استااده از فناوری بالکچین در این فرایند باعث م شود تا شما در

مدل درآمد :تبلیغات

نقبه کانون کنترل و نظارت بر اطالعات مرتبط با جستجوهای خودتان قرار بگیرید .درواقع این اطالعیات

موقعیت جغرافیایی :آمریکا

با یک کلید خصوص رمزرذاری شده و به صورت ناشناس و امن نگهداری م شود .رمز ارز این شرکت بیر

سال تاسیس2017 :

بستر اتریوم بنا نهاده شده است.
bitclave.com

فناوریهای کلیدی :بالکچین ،پلتارم آنالین
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استارتآپهاي فعال در زمينهي بالکچين
(راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين)

نام شرکتPeerNova :
حوزه فعالیت :راهکارهای سازمان مبتن بر بالکچین
محصول/خدمت :نرم افزار شبکه

توضیح:
این شرکت یک پلتفرم مبتنی بر فناوری دفتر کل توزیع توسعه میدهد .این نـرم افـزار
یک شبکه اطالعاتی درون سازمانی با امنیت باال برای شرکتها ایجاد می کند که تمامی
اطالعات بین اعضا قابل اشتراک است و امکان تغییر یا سوء استفاده از آن وجود نـدارد.
شبکه ارا هشده خود کنترل و انعبا پذیر است و با هر نوع مدل کسبوکاری هماهنگ م شود بیه نحیوی

کل سرمایه تامین شده 30.6 :میلیون دالر
آخرین نوع تامین سرمایهVenture - Series :
Unknown
گروه مخاطب :شرکتها

که هر رروه از شرکا مانند بانکها ،مدیران ،سرمایهرذاران و معامله رران م توانند در امنییت کامیل بیه
تبادل اطالعات بپردازند .عالوه بر آن به اعضا اجازه وضع قراردادهای قانون در بسیتری غییر قابیل تغیییر
م دهد که قابل اشتراکرذاری بین اعضای مورد نظر م باشد.

مسائل راهبردی :چالش فرصت 7
مدل درآمد :حق اشتراک
موقعیت جغرافیایی :کالیارنیا ،ایاالت متحده آمریکا
سال تاسیس2014 :
https://www.peernova.com/

فناوریهای کلیدی :بالکچین
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 -5استارتآپهاي حوزهي بالکچين

 6-5جمعبندي

فناوريهاي مکمل در استارتآپهاي حوزه بالکچين

هوش
مصنوعی

اینترنت
اشیا

فناوریهای
سختافزاری

پلتفرم
نرمافزاری

اپلیکیشن
مویایل

پلتارم
آنالین

پردازش
داده
کالنداده
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فناوريهاي مکمل استارتآپهاي فعال در حوزهي بالکچين
-4راهکارهای سازمانی
مبتنی بر بالکچین

 -1مالی
 1.1پلتارم آنالین
 1.2هوش مصنوع
 1.3اپلیکیشن موبایل
 1.4پردازش ابری
 1.5هوش مصنوع
 1.6پلتارم نرمافزاری

-2بازارگاههای همتا
به همتا

1

4

2

3

 1.1هوش مصنوع
 1.2پلتارم آنالین
 1.3پلتارم نرمافزاری
 1.4اینترنت شیا

-3خدمات توسعه ،زیرساخت،
احراز هویت و امنیت
 1.1پلتارم آنالین
 1.2هوش مصنوع
 1.3پردازش ابری
 1.4پلتارم نرمافزاری
 1.5کالنداده
 1.6اپلیکیشن موبایل
 1.7فناوریهای ستتافزاری

 1.1پلتارم آنالین
 1.2هوش مصنوع
 1.3اپلیکیشن موبایل
 1.4پلتارم نرمافزاری
 1.5اینترنت اشیا
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مدلهاي درآمدي مطرح در استارتآپهاي حوزه بالکچين
توضیج

عنوان
فروش مستقیم

فروش مستقیم تکنولو ی ،محصول و یا خدمات به افراد ،شرکتها و...

مشارکت در سود

در این مدل یک یا دو شرکت قسمت از سهام یکدیگر و یا یک شرکت مشترک سوم را در اختیار دارند
که متناسب با سهام از درآمد سود خود را برم دارند و یا در یک راه حل و پلتارم طبق توافقات مییزان
سود را به ازای آوردههای هر طر تقسیم م کنند.

واسبهرری

تعداد زیادی خریدار را به تعداد زیادی فروشنده در یک حوزه معرف م کند و از تیراکنش بیین افیراد
مقداری کمیسیون برداشت م کند.

حق اشتراک

ایجاد جریان نقدی قابل پیشبین با دریافت مبل دسترس به محصول و سرویس (به صورت یکجا یا
دورهای) و یا بر اساس میزان استااده از محصول .در برخ موارد ممکن است محصیول پاییه رایگیان
باشد و برای امکانات بیشتر حق اشتراک (حق اشتراک) دریافت شود.

تبلیغات

خدمات یا محتوا را بهصورت رایگان به یک بتش از متاطبیان ارا یه می کنید و تعیداد بازدیدکننیده،
شنونده و  ...را به بتش دیگر متاطبان خود م فروشد.
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استارتآپهاي حوزه بالکچين ـ به تفکيک مدل درآمدي
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استارتآپهایحوزهبالکچینـدرصدمدلهای درآمدی
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جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

فناوری اصلی

مدل درآمدی
کلیدی

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

بالکچین،

1

خدمات مالی و ارز دیجيتال

پرداخت آنالین محصوالت و خدمات با
کمترین هزینه ،باالترین سرعت و
تسهیل فرآیندهای انتقال پول و افزایش شاافیت و امنیت
فرآیندهای پول با استااده از بالکچین

امنیت با استااده از سازوکار بالکچین

پلتارم آنالین،

B2B
هوش مصنوع ،

ارا ه درراه پرداخت ارزهای رمزنگاری

B2C

شده به کسب و کارها

B2G

حق اشتراک،
واسبهرری،
فروش مستقیم

اپلیکیشن موبایل

کاهش هزینههای مربوط به واسبه در
تبادل ارزهای دیجیتال و بدون پشتوانه

ایجاد راهکارهای نوین به منظور
نگهداری امن از دارای های
دیجیتال

ارا ه یک بستر نرمافزاری امن و شاا
برای حاط و نگهداری دارای های دیجیتال

ارا هی ستتافزارهای به منظور
افزایش امنیت دارای های دیجیتال
مدیریت ارزهای دیجیتال در یک

پرتاولیوی مبتن بر بالکچین
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B2B
B2C
B2G

بالکچین،
پلتارم آنالین،
پردازش ابری،
اپلیکیشن
موبایل

حق اشتراک،
واسبهرری،
فروش مستقیم

جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها

زنجیره
فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی
راهبردی

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

فناوری
اصلی

مدل درآمدی
کلیدی

حذ واسط در جمعسپاری و سرمایهرذاری در

1

خدمات مالی و ارز دیجيتال

پرو هها از طریق پلتارمهای مبتن بر بالکچین
توسعهی بازارشبه بورس

به منظور تجارت

ارزهای رمزنگاری شده
استااده از بستر بالکچین به منظور ارتقا در

بالکچین،
B2B

پلتارم آنالین،

تسهیل پروسهی وامده از طریق

فرآیندهای تامین سرمایه و سرمایهرذاری

پذیرش دارای های رمزنگاری شده

تسهیل فرآیندهای سرمایهرذاری به صورت

پلتارم نرمافزاری،

به عنوان وثیقه

خودکار با استااده از قراردادهای هوشمند

اپلیکیشن موبایل،

افزایش شاافیت و امنیت در سرمایهرذاری با
استااده از توکنهای مبتن بر بالکچین

تجزیه و تحلیل بازار ارزهای رمزنگاری شده
با ترکیب هوش مصنوع و بالکچین
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B2C

هوش مصنوع

حق اشتراک،
واسبهرری،
فروش مستقیم

جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها

2

بازارگاههاي همتا به همتا

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی راهبردی

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

درآمدزای متاطبین در موتورهای جستوجورر
تبلیغات

افزایش امنیت و سرعت و کاهش هزینه ها در

بازارراههای آنالین نسل رذشته

ایجاد فرصت برای درآمدزای عموم مردم از طریق
فروش اطالعات خود در بازارراههای مبتن بر
بالکچین
کاهش هزینههای واسبه از طریق تعامالت همتا به
همتا در بستر بالکچین

خرید و فروش به شکل همتا به همتا از
طریق بازارراههای مبتن بر بالکچین
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فناوری اصلی

مدل درآمدی
کلیدی

بالکچین،
B2B

پلتارم آنالین،

B2C

هوش مصنوع ،

C2C

پلتارم نرمافزاری،
اپلیکیشن موبایل،
اینترنت اشیا

حق اشتراک،
تبلیغات،
فروش مستقیم،
واسبهرری

جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها

زنجیره
فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی
راهبردی

مخاطب

پاسخهای ارائه شده

3

خدمات توسعه ،زیرساخت و
امنيت

تولید ستتافزارهای متتص استتراج
بالکچین و انجام پردازشهای شبکه رره

توسعهی زیرساخت بالکچین و
رسترش میزان استااده از آن در
سب جامعه

مشارکت و سهیم شدن عموم
مردم در کنار ماینرهای حرفهای در
استتراج ارزهای رمزنگاری شده
ایجاد بستری برای پرداخت ارزهای
رمزنگاری شده با سرعت و امنیت
باال

ایجاد سازوکاری مقیاسپذیر برای
نرمافزارهای مبتن بر بالکچین از
طریق معرف توکن
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فناوری
اصلی

مدل درآمدی
کلیدی

بالکچین،

B2B

B2C

پلتارم آنالین،

حق اشتراک،

هوش مصنوع ،

فروش مستقیم،

پردازش ابری،

مشارکت در سود،

پلتارم نرمافزاری،
اپلیکیشن موبایل،
فناوریهای ستتافزاری

واسبهرری

جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها

خدمات توسعه ،زیرساخت و
امنيت

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی
راهبردی

پاسخهای ارائه شده
ایجاد اینترنت دموکراتیک و غیر متمرکز با
امنیت باال از طریق بالکچین
افزایش امنیت در ذخیرهسازی اطالعات
از طریق ذخیرهسازی در فضای ابری
مبتن بر بالکچین

عدم دسترس به اینترنت آزاد و

امکان سواستااده از اطالعات
اشتاص

3

مخاطب

ایجاد هویت دیجیتال امن از طریق ستر
بالکچین
ردیاب جرایم مال از طریق
شاا سازی و ردیاب نقل و انتقاالت
مبتن بر بالکچین
خودکارسازی پروسهی اعتبارسنج آثار
هنری و بقایای تاریت از طریق بستر
بالکچین
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فناوری
اصلی

مدل درآمدی
کلیدی

بالکچین،
پلتارم آنالین،

حق اشتراک،

هوش مصنوع ،

فروش مستقیم،

پردازش ابری،

مشارکت در سود،

B2B
B2C
B2G
پلتارم نرمافزاری،

کالنداده،
فناوریهای ستتافزاری

جمعبندیراهکارهایاستارتآپیارائهشدهومدلهایکسبوکارآنها

راهکارهاي سازمانی مبتنی بر بالکچين

زنجیره فعالیت
(نوع فعالیت)

مسالهی
راهبردی

پاسخهای ارائه شده

مخاطب

ذخیرهسازی و حاظ تمام اطالعات مربوط به
زنجیره تامین
بهبود و خودکارسازی فرآیندهای
زنجیره تامین
حاظ و نگهداری از اطالعات سازمان با

امنیت و بهبود فرآیندهای سازمان با
استااده از پتانسیل بالکچین

افزایش امنیت با استااده از فرآیند رمزنگاری
مبتن بر بالکچین

4

ایجاد بستری امن درون سازمان برای
اشتراکرذاری اطالعات
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فناوری
اصلی

مدل درآمدی
کلیدی

بالکچین،

هوش
مصنوع ،
B2B
B2C

پلتارم آنالین،
پلتارم
نرمافزاری،
اینترنت شیا

حق اشتراک،
فروش مستقیم،
واسبهرری،
تبلیغات

 -5استارتآپهاي حوزهي بالکچين

5ـ 7مراحل اجرایی طی شده در
گزارش هر حوزه

مراحل اجرایی طی شده در گزارش هر حوزه

گام اول) بررسی
کالن حوزه و
شناسایی موضوعات
کلیدی (چال ها و
فرصتها) با
بهرهگیری از روش
PEST

گام دوم) استخراج
حوزههای اصلی
فعالیتها در هر حوزه
با بهرهگیری از روش
زنجیره ارزش یا
دستهبندیهای
استاندارد

گام سوم) بررسی و
شناسایی
استارتآپهای هر
حوزه بر اساس
حوزههای اصلی
فعالیت از
وبسایتهای معتبر
به ویژه وبسایت

گام چهارم) گزین
استارتآپهای مهم
و استخراج اطالعات
تکمیلی برای
استارتآپها از
وبسایت
https://www.crun
chbase.com

https://angel.co

PEST :گام اول) بررسی کالن حوزه و شناسایی موضوعات کلیدی (چال

گام پنجم) استخراج
لیست نهایی استارت
آپ ها و تکمیل
اطالعات آنها با
بررسی وب سایت
شرکتها و همچنین
ارتباط ایمیلی با
شرکتها

گام ششم) انجام
تحلیلهای مختلف بر
روی شرکتها مبتنی بر
مدلهای درآمدی،
حوزههای فناوری و
فناوریهای کلیدی و
میزان درآمدها و
شناسایی  unicornها

ها و فرصتها) با بهرهگیری از روش

در این گام ضمن بررسی مطالعات آیندهنگاری و تحلیل محیط موجود در هر حوزه ،مهم ترین چال ها و موضوعات کلیدی استخراج شده تا بر اساس آن
بتوان پیوندی میان این چال ها و راهکارهای استارتآپی ارائه نمود.
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گام دوم) استخراج حوزه های اصلی فعالیت ها در هر حوزه با بهره گیری از روش زنجیره ارزش یا دسته بندی های استاندارد:
در 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 فعالیت ها
و یا دسته بندی های استاندارد بین المللی دیگر ،حوزه های اصلی فعالیت در هر حوزه استخراج شده است.

گام سوم) بررسی و شناسایی استارتآپهای هر حوزه بـر اسـاس حـوزههـای اصـلی فعالیـت از
وبسایتهای معتبر به ویژه وبسایت : https://angel.co
در این گام ضمن بررسی وبسایتهای مهم ،استارتآپهای موجود در هر حوزه شناسـایی شـد و
یک لیست اولیه از استارتآپها استخراج گردید.
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https://www.crunchbase.comگام چهارم) گزین

استارتآپهای مهم و استخراج اطالعات تکمیلی برای استارتآپها از وبسایت

در این گام با بررسی وب سایت کرانچ بیس ،مهمترین استارتآپهای هر حوزه شناسایی شد و با توجه به شاخصهای رشد و ارزش آنها یک لیست
کوچکتر از استارتآپهای مهم استخراج گردید.

گام پنجم) استخراج لیست نهایی استارتآپها و تکمیل اطالعات آنها با بررسی وبسایت شرکتها و
همچنین ارتباط ایمیلی با شرکتها
در این گام برای هر شرکت مجموعهای از اطالعات در قالب یک شناسنامه استخراج شده و موضوعاتی
مانند نحوه تأمین مالی ،نحوه رشد ،مدل کسب و کار و فناوریهای کلیدی آنها تبیین شده است.
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گام ششم) انجام تحلیلهای مختلف بر روی شرکتها مبتنی بر مدلهای درآمدی ،حوزههای فناوری و فناوریهای کلیدی و میزان درآمدها و شناسایی
هاunicorn:
در این گام برای هر شرکت مجموعهای از تحلیلها از منظرهای مختلف مانند فناوریهای مورد استفاده ،مدلهای کسبوکار ،حوزه فعالیت ،مخاطبان و ...
ارائه شده است که امکان پشتیبانی از تصمیمات کارآفرینانه یا سیاستی را فراهم میکنند.
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