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استارتاپ جاده ابریشم در نوع خود نخستین رویداد معرفی کننده استارتاپهای ایرانی به جامعه کارآفرینی
ایران و جهان است که با هدف آشنایی با برترین شرکتهای نوآور و نوپا موجود در کشور و همچنین تسهیل
ارتباطات جهانی ،دسترسی آسانتر به تجربیات موفق در سطح بینالمللی و جذب سرمایه خارجی طراحی شده
است .این برنامه از دو قسمت اصلی «تور استارتاپی» و «رویداد فینال» تشکیل شده که با فاصلهای چند ماهه
از یکدیگر برگزار میشوند.

تور اســتارتاپی ۹۶
در بخش نخســت این برنامه ،تیم اسـتارتاپ جاده ابریشــم شاملمجموعهای از فعاالن زیسـتبوم استارتاپی ایران و اروپا در
سفری جادهای به طول چها ر هزار کیلومتر طی  10روز از تاریخ  30مهر تا  9آبان ماه سال  ۹۶به هفت شهر تبریز ،رشت  ،تهران،
اصفهان ،یزد ،شیراز و مشهد سفر کردند .کاروان استارتاپ جاده ابریشم دربردارنده تیمی از نمایندگان و کارشناسان صندوقهای
سرمایه گذاری و شرکتهای موفق و نیز کارآفرینان حوزه فناوری است که با هدف آشنایی با زیستبوم استارتاپی و فعاالن این
حوزه در مناطق مختلف ایران فعالیت میکنند.
در هر شهر ،هریک از استارتاپهایی مستقر در آن شهر یا شهرهای اطراف که از پیش در این رویداد ثبت نام کرد ه بودند  ،پس
بوکارخود را به سرمایهگذاران و کارشناسان حاضر ارائه دهند .در پایان،
از تایید تیم داوری فرصتی یافتند تا جزئیات مرتبط با کس 
استارتاپهای منتخب فرصت حضور در بخش دوم رویداد (فینال) را پیدا کردند.

ت کننده در شهر تبریز
اسـتارتاپهای شـرک 

تبریز

لو کو بو ک
1

تبریز مرکز اسـتان آذربایجان شـرقی و بزرگترین قطب اقتصادی شمال غرب ایران اسـت.
این شهر میزبان مراسـم افتتاحیه رویداد استارتاپ جاده ابریشم بود که دوازده اســتارتاپ
شرکت کننده در آن برای کسب مجوز حضور در رویداد فینال با یکدیگر به رقابت پرداختند.
حوز ه فعالیت استارتاپها :فین تک ،خدمات و کشاورزی ،حمل ونقل ،فناوری سالمت ،نرم
افزار اجاره ای ،خرده فروشی و خدمات
استارتاپ های برتر  /رتبه اول :لوکوبوک  /رتبه دوم :کشت کاال  /رتبه سوم :وای فای کالب

شبکه اجتماعی برای افزایش

مطالعه کتاب و حمایت از
نویسنده

وا یفای کلوب

3

اولین ســرویس باشگاه مشتریان
براساس سیگنال وای فای

سامان سی ام

سیستم مدیریت کنفرانس

تاریخ برگزاری :یکم آبان نود و شش
تعداد استارتاپ های متقاضی :بیست و پنج
تعداد استارتاپ های شرکت کننده :دوازده
تعداد شرکتکنندگان :دویست و هفده
تعداد داوطلبان :شش
سرپرست برگزاری رویداد تبریز :سعید چوبانی

فیتبرگ

مدیریت و ارتباط ورزشی میان

ورزشکاران و مربیان

هیر کالسیفایر

ابزاری کاربردی برای

تولیدکنندگان و پخشکنندگان

رنگ مو

دیفتز

منطقــه آزاد تجاری بینالمللی

حامـیان
تور اسـتارتاپی تبریز

دیجیتال

نصر نیوز

تبریز آی او

قونقا

کشت کاال

گپ گرافیک

آرتان

شوکو برند

منشـا

2

بازار آنالین کشاورزی ایران

و محل خرید و فروش

محصوالت این حوزه

قونقا

ارائــه خدمات حمل و نقل
هوشمند ،ایمن و آسان

لوکسا پالس

شــبکه اجتماعی ،برای افراد

مجلل

فلوداک

راه حلهای اساســی مبتنی
بر جریان عمومی

رای چت

پلتفرم پشــتیبانی و پیام

رسانی به مشتری

بیزیکت

بازار اجتماعی کامل برای

تمامی فایل ها و سرویسهای
آنالین

ت کننده در شـهر رشت
اسـتارتاپهای شـرک 

آکو

رشت

1

دومین مقصد تور استارتاپی جاده ابریشم شهر زیبای رشت بود .تیم استارتاپ جاده ابریشم
پس از طی سفر جادهای دلنشینی در حاشیه دریاچه خزر  ،شاهد مسابقه استارتاپهای خطهی
مازندران در رشت بود و دومین رویداد را در این شهر برگزار کردند.
حوز ه فعالیت استارتاپها :گردشگری ،فناوری ویرایش ،خرده فروشی ،بازی ،فناوری سالمت،
هوش مصنوعی ،فناوری تبلیغات و خدمات
استارتاپهای برتر  /رتبه اول :ای کی او  /رتبه دوم :ساوانو  /رتبه سوم :زینگ

سیستمی برای نظارت وکنترل

هوشمند قند خون

ساوانو
2

زینگ
3

جا جیگا

پلتفرم بازاریابی اینفلوئنسرها

پلتفرمی برای به اشتراک گذاری

کافهکادو

انجام میدم

و اجــاره منزل و پیدا کردن آن

در ایران

بازار آنالین برای سرویسهای

بازار آنالین برای فروش وسایل

دیجیتالــی مانند تولید محتوا و

دستساز ایرانی

طراحی و غیره

تاریخ برگزاری :دوم آبان نود و شش
تعداد استارتاپ های متقاضی :بیست و چهار

ترکان اپ

تعداد شرکتکنندگان :پنجاه و هشت

پشتیبانی روزانه

تعداد استارتاپ های شرکت کننده :دوازده

راهدون

سرویسی برای ترک سیگار با

تعداد داوطلبان :هشت
مکان برگزاری :سالن اجتماعات پارک علم وفناوری گیالن

انجام پروژه های تورسیتی

همکارجو

سرپرست برگزاری رویداد رشت :مهدی شهبازی

آرمیکسافت

سرویس تعاملی برای بازی و

پلتفرمــی برای ارتباط کارجویان

وکارفرماها

سفرسالم

شبکه اجتماعی

تورسیتها

حامـیان
تور اسـتارتاپی رشـت

گیل نگاه

پارک علم و فناوری گیالن

سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری رشت

رشدجو

گروه  361درجه

ن وی
سـا 

آموزش کودکان

فاینال
ابس

بازیهای فاینالباس

  ایجاد سیستمی برای داراییهای
یکپارچه سه بعدی یونیتی

ت کننده در شـهر تهران
اسـتارتاپهای شـرک 

تهران
1

تهــران به واســطه موقعیت جغرافیایی  ،داشتن امتیاز پایتختی ،تراکم جــمعیت باال و تعدد فعالیتهای
بازرگانی نقطه پیوست اکوسیستم استارتاپی ایران است .بیشترین تعداد ثبت نام استارتاپ ها در رویداد
استارتاپ جاده ابریشم ،متعلق به این شهر بودند و به دلیل کثرت شرکت کنندگان  ،فرآیند ارایه و داوری
استارتاپها در دو روز سوم و چهارم آبان ماه برگزار شد.
حوز ه فعالیت استارتاپها :فین تک ،فناوری ویرایش ،هنر ،فناوری سالمت ،اینترنت اشیاء ،خرده فروشی،
گردشگری و فناوری تبلیغات
استارتاپهای برتر  /رتبه اول :فرانش  /رتبه دوم :پیاده  /رتبه سوم :تپسل   /رتبه چهارم :موبایل کمک

فرانش

پیاده

بــازار آنالین آموزش ویدیویی

یک پلتفرم رســانه ای ،که عرصه

آنالین

3

شــبکه هوشمند تبلیعات آنالین
در موبایل

تفریحی و فرهنگی تهران را
پوشش میدهد

تپسل

موبایلکمک
4

پلتفرمی برای درخواست سریع
تعمیرات و سرویسهای آی تی

ریتین

نیوو

پلتفرمی برای فروش و پشــتیبانی

مدیریت مالی شخصی

آنالین مشتری ها

تاریخ برگزاری :سوم و چهارم آبان نود و شش

2

تعداد استارتاپ های متقاضی :صد و بیست و هشت
تعداد استارتاپ های شرکت کننده :نوزده

یونیورسیتی

تعداد شرکتکنندگان :صد و چهل و پنج

خدمــات رایگان و ارزان قیمت برای

تعداد داوطلبان :چهار

دانش آموزان ،بصورت آنالین

مکان برگزاری :اتاق بازرگانی تهران

بامارو

پلتفرم موبایل آنالین برای

تحویل سفارشات غذا

سرپرست برگزاری رویداد تهران :النور نقی نژاد و غنچه طاووسی

حامـیان
تور استارتاپی تهران

اســنپ

اسنپتریپ

ریحـون

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی تهران

مرکز شتابدهی نوآوری

معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

نظربازار

فونپی

پلتفرم تحقیقات بازار آنالین

متدهای جدید پرداخت را
فراهم میکند

ت کننده در شـهر تهران
دیگر اسـتارتاپهای شـرک 

ایتبیت

ســرویس تهیه غذا و نوشیدنی
در محل کار

نینیکس

یک گجت هوشــمند که به شما

کمک میکند مراقب کودک خود

باشید

همپا

سرویس اشتراک اتومبیل

دادسان

پلتفرمــی برای ارجاع مردم به

وکیل

دراپز

پس انداز اتوماتیک و هوشــمند

سبکتو

تولیــد کننده میکرو کتاب برای

افزایش بهره وری مطالعه

لینکپ

پلتفرمی برای توســعه و فروش

راهکارهای اینترنت اشیا

ایزیپز

سرویس سفارش و تحویل غذا

ریکامندر

تکنولوژی معرفی و شــخصی سازی

آرتیبیشن

اولین گالری هنری آنالین برای
توصیف کارهای هنری ایرانی

ت کننده در شـهر اصفهان
اسـتارتاپهای شـرک 

اصفهان

1

بارآن

توایران

ارائــه خدمات بار و حمل و نقل در

ایران اســرارآمیز را کشف کنید

حوزه ماشــینهای سنگین ,ما اوبر برای
کامیونها هستیم

اصفهان  ،شهری تاریخی در مرکز ایران با دارا بودن بازارهای کهن فروان ،صنایع دستی زیبا و
امکانات رفاهی تفریحی متعدد  ،ساالنه مقصد بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی میباشد
این شهر مقصد چهارم تیم استارتاپ جاده ابریشم بود.
3

پیکان آی ان سی

بپرسیم

دوست گرافیکی شما

ما به کســب و کارها کمک

حوزه های فعالیت :فرهنگ ،هنر ،تبلیغات ،فین تک ،خرده فروشی ،تدارکات و ویرایش
استارتاپهای برتر  /رتبه اول :باران کو  /رتبه دوم :توایران  /رتبه سوم :پیکان آی ان سی
سیت ان واک

توســعه مدلی جدید برای

تاریخ برگزاری :پنجم آبان نود و شش

صندلیهای متحرک

تعداد استارتاپ های متقاضی :هجده
تعداد استارتاپ های شرکت کننده :یازده
تعداد شرکتکنندگان :شصت و یک
مکان برگزاری :دانشگاه علوم کاربردی اصفهان
تعداد داوطلبان :پنج

پلتفرم شــبکه اجتماعی وابسته

دســتیار مالی شماست و به شما

تور استارتاپی اصفهان

شما کمک میکند

+کارجو

بوم

بســتر کاریابی متخصصین و

بــازار آنالین برای خرید و فروش

وسایل دستساز ایرانی
آبی ســفید

در محاسبات مخارج و درآمدهای

بــازار آنالین برای خرید و فروش

آرتیفای

Desininact

باسالم
بازار اجتماعی

آ رشیگیت

معرفی افراد

حامـیان

میکنیم که موفق شوند

آنالیزا

به طراحی و معماری

سرپرست برگزاری رویداد اصفهان :محمد کرمانی

2

در حوزه اشــیا و وسایل خاص

ت کننده در شـهر یزد
اسـتارتاپهای شـرک 

یـــزد

اکوبار
1

شهر قنات ،قنوت و قناعت فراوان ،پنجمین ایستگاه تیم استارتاپ جادهی ابریشم بود.
اکوسـیسـتم اسـتارتاپی یزد به دلیل وجود شـرکتهای فناوری مطرح در این منطقه،
دارای فضای رقابتی خوبی است و استارتاپهای فعال در این شهر ،روز به روز در حال
پیشرفت و توسعهاند.
حوز ه فعالیت استارتاپها :خدمات ،فناوری سالمت ،گردشگری و حمل ونقل
استارتاپ های برتر  /رتبه اول :اکوبار /رتبه دوم :چوب خط  /رتبه سوم :پین جاب

ســامانه هوشمند اعالم بار و
باربری

پینجاب
3

تبلیغات محلی و بررســی مشتری

شبکه اجتماعی ند
یک شــبکه اجتماعی بر مبنای

تعداد استارتاپ های متقاضی :دوازده

کوریدور

تعداد استارتاپ های شرکت کننده :یازده

فراهم کردن سرویس مکان تحت

تعداد شرکتکنندگان :شصت و پنج

وب

تعداد داوطلبان :چهارده
مکان برگزاری :سالن بنیاد نخبگان یزد
سرپرست برگزاری رویداد یزد :مهران دهقانی

تور اســتارتاپی یزد

پارس هلث
بیماران به کمک دیگران نیاز

دارن ،میتونن بدون کمک دیگران

روی ما حساب کنن

آوا مپ

جیکوبوک
اجتماعی برای کتاب دوست هاست

پارک علم و فناوری یزد

توسعه دهنده پهباد

آوامپ اولین و تنها اپلیکیشــن

جیکوبوک یک اپلیکیشن رسانه

شتابدهندهپیشگامان

آسمان یو ای وی

دونات

برای توریسم است

همفکر یزد

سرویز
سیستم رابط برای خدمات

این یک ســرویس برای مدیریت

راهنمای صوتی بر مبنای لوکیشــن،

حامـیان

2

خانگی

لوکیشن و نقشه

تاریخ برگزاری :ششم آبان نود و شش

چو بخط

چوبخط

وام ها و حساب هاست

هدین
سرویس مدل سازی سه بعدی

آنالین

ت کننده در شـهر شیراز
اسـتارتاپهای شـرک 

شــیراز

زیپیکس

کمدا
1

ه واسطه حضور فعاالن کارآفرینی
شهر تاریخی شیراز از جذابترین شهرهای ایران است که ب 
دانشگاهها و مراکز شتابدهی ،اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی نسبتا قوی را پیرامون خود
دارد .در این شهر  10استارتاپ در حضور  ۲۰۰شرکت کننده به رقابت با یکدیگر پرداختند.
حوز ه فعالیت استارتاپها :فناوری سالمت ،فناوری ویرایش ،فین تک ،مد و گردشگری
استارتاپ های برتر  /رتبه اول :کمدا  /رتبه دوم :زیپیکس  /رتبه سوم :موشنیکا
تاریخ برگزاری :هفتم آبان نود و شش
تعداد استارتاپ های متقاضی :بیست و هشت

مو شنیکا
3

پلتفرمــی برای خرید و فروش لباس
های سالم و بال استفاده

شنیکا
مو ِ

2

سایت ساز آسان

دریاپ

ابزاری برای طراحان انیمیشن ویدیو

تسهیل گر پرداخت با استفاده

آپارنو

ابریتور

برنامه مدیریت اپارتمان

پلتفرمــی برای ایجاد ارتباط بین

در برنامه های ادوبی

تعداد استارتاپ های شرکت کننده :ده

از اینترنت اشیا

تورسیت ها و مردم محلی

تعداد شرکتکنندگان :دویست و دو
تعداد داوطلبان :ده
مکان برگزاری :سالن خوارزمی دانشگاه شیراز
سرپرست برگزاری رویداد شیراز :حامد تکمیل

تیکتپل

دکترتو

سامانه هوشمند خرید بلیط در

سیســتم جامعه سی ار ام ,مدیریت

بهترین زمان

تور استارتاپی شیراز

مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه
شیراز

IrPowerWeb

دیمــوند

و مطب

کارآفر

ایران اودیو گاید

ســامانه ای برای کاریابی افراد بر

سامانه ای برای معرفی جنبه

اساس مهارت ها

حامـیان

و نوبت دهی کلینیک های بزشــکی

های تاریخی فرهنگی و

معماری

ت کننده در شـهر مشهد
اسـتارتاپهای شـرک 

مشـهد

کشمون

مشهد دومین کالن شهر ایران است و بهواسطه حضور شرکتهای نامدار در حوزه فناوری
اطالعات ،مقصد مناسبی برای جذب سرمایه توسط کارآفرینان این حوزه میباشد .به دلیل
وجود بارگاه مطهر حضرت علی ابن موســی الرضا(ع) ساالنه پذیرای تعداد بســیار زیادی
مسافر است .استارتاپ های شــرکت کننده در رویداد مشهد رقابتی نزدیک به یکدیگر را
تجربه کردند وتور استارتاپی جاده ابریشم در این شهر به پایان مرحله اول خود رسید.
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حوز ه فعالیت استارتاپها :فناوری ویرایش ،اینترنت اشیاء ،فناوری زیستی ،بین تک،
مد ،ورزش و فناوری سالمت،شبکه اجتماعی
استارتاپهای برتر  /رتبه اول:کشمون  /رتبه دوم :بلدشو  /رتبه سوم :وان شیپ

بســتر فروش برای زعفران و ارتباط
آنالین کشاورز با مشتری

تاریخ برگزاری :هشتم آبان نود شش

بلد شو
مترجــم ها برای تولید ویدیو ها

مکان برگزاری :سالن نور

همیاب24
ســامانه ثبت وجستجوی اشیا گم

راهکارهای هوشمند آی آر آی سی

خانه هوشــمند مجتمع به
همراه اینترنت اشیا

پو لتیکت
ســامانه رزو و نوبت گیری استخر

ســامانه ثبت و اطالع رسانی

i
an
Im
an
bh

ایرانیان

خراسان

پزشکان و کلینیک ها

رویدات

آ لجیو یت
So

تور اسـتارتاپی مشـهد

سرای آسان

پارک علم و فناوری

پانوا

استودیو کالرز

شتابدهنده فردوسی

پروفایل

آجیل برادران حسینی

اهداف

سالم دکتر

ها و خدمات آبی تفریحی

حامـیان

و طراحی اینده و دســتیابی به

سامانه نوبت دهی انالین برای

ی و سه
تعداد داوطلبان :س 
سرپرست برگزاری رویداد مشهد :الیاس خسروی واال و محمدرضا هاشمی

بعدی

پلتفرمــی برای ارتباط دابر ها و

شبکه اجتماعی متخصصین

تعداد شرکتکنندگان :سیصد و یازده

با کیفیت تولید و پرینت ســه

میلوژ ی

پروفایل

تعداد استارتاپ های شرکت کننده :یازده

2

سرویس سریع ازارن قیمت و

سرویسی برای خود شناسی

شده دیجیتالی

تعداد استارتاپ های متقاضی :پنجاه و یک

وا نشیپ

ابــزاری کاربردی در صنعت مدارس

و کلنیک های بهداشتی

رویداد ها با استفاده از

اینترنت اشیا

دوره شـتابدهی آنالین  100راه ابریشـم
یکی دیگر از برنامههای تدارک دیده شده این رویداد دوره شتابدهی آنالین صــد راه ابریشــم است که در آن چهل و دو
منتور از کشــورهای مختلف جهان طی صد روز به صورت آنالین به ارائه مشــاوره به اســتارتاپهای منتخب پرداختند.
همــچنین وبینارهایی توســط این منتورها برای شانزده استارتاپ منتخب در نخســتین رویداد اســتارتاپی جاده ابریشم
برگزار شــد و در مجموع دویست و هشتاد و چهار ساعت مشاوره در این برنامه صورت گرفت.

عناوین  و سـخنرانان و بینارها:

سه نوع متفاوت منتورینگ برای اسـتارتاپهای فینالیست
منتورهای انتخاب شده برای تیم ها به سـهدسته زیر تقسـیم شدهاند:
منتورهای گادفادر /گادمادر
شانزده منتور این بخش هرکدام یک تیم را انتخاب کرده بودند و بر اساس توصیفی که از استارتاپها ,مدل ارائه ,مدل مالی و استراتژی فعلیشان
ارائه شده بود به آنان مشاوره میدادند.
منتورهای اسپارک

منتورهای شوالیه

این دسته از منتورها با برگزاری وبینارهایی در حوزههای مختلف
استارتاپی به آمادهتر شدن این استارتاپها کمک کردند.

این منتورها نیز با توجه به زمانبندی استارتاپها درحوزههای تخصصی
مختلف به آنهاکمک میکردند.

استخدام وکارتیمی  /حمید رضا احمدی (ایوند)
اسکرام و مدیریت چابک  /حسن و علی خواجه حسینی (اَبَر کالود)
نقش روابط عمومی در مارکتینگ  /الدن فتوحی
مارکتینگ و فروش  b2b , b2cو قیمت گذاری  /بابک کبیری
و محمد صمیمی (ریحون)
هک رشد  /حامد فرهادیان (استارتاپ استودیو)
مدیریت محصول  /آرین افشار (فینوا)
تجربه کاربری و رابط کاربری  /شروین مشایخ (طراح )UI/UX
مذاکره سرمایه گذار  /مرتضی دانش (هلدینگ طرفه نگار و کارایا)
جذب سرمایه  /کیان زندیه (استرجن کپیتال)
نحوه ارایه و پیچ دک  /رضا ملک زاده ()Partech Ventures

فینال اسـتارتاپ جاده ابریشـم  /فروردین  ۹۷جزیره کیش
دومین بخش استارتاپ جاد ه ابریشم نیز با فاصلهای شش ماهه در تاریخ  ۲۹و  ۳۰فروردین در جزیره کیش برگزارشد.
این برنامه در قالب نشستی بینالمللی ,میزبان هیئتهای عالی سرمایهگذاران ایرانی و اروپایی و فعاالن حوزه کارآفرینی
داخل و خارج بود .سخنرانی ،پنلهای تخصصی ،شبکهسازی و رقابت نهایی برای انتخاب سه استارتاپ برتر نیز از جمله
برنامههای متنوع این نشست بود.
در این رویداد که با حضور بیش از  ۲۵۰نفر در سالن همایشهای خلیج فارس کیش برگزار شد ،تعداد  ۳۶سخنران از
 ۱۵کشور دنیا حضور داشتند .برنامههای برگزار شده در این دو روز شامل  ۱۳سخنرانی تخصصی ۱۱ /پنل  ۱۶ /ارائه
استارتاپهای فینالیست و شبکهسازی حرفهای بین شرکت کنندگان ،استارتاپ ها و سخنرانان و فعاالن اکوسیستم
استارتاپی و کارآفرینی ایران و خارج از ایران بود.

ســخنرانـان
Jurgen Furian

Stefan Klestil

یورگن فوریان هم بنیانگذار شرکت پایونیرز است

استفان یکی از شرکای شرکت اسپید اینوست است و در

که از طریق ایجاد بسترهای متنوعی برای کمک به
توسعهی تکنولوژیهای آینده و معرفی راه حلهای
جدید ،به صنعتهای مختلفی کمک میکند.

این شرکت مسئول سرمایهگذاری بخش فینتک در اروپا،
خاورمیانه و آفریقا است و رویکرد کاربردی برای حمایت
بوکارها و استراتژی محصوالت دارد.
از بنیانگذاران کس 

Maral Kalajian

Numan Numan

ه شده ترین چهرهها
مارال کالجیان ،یکی از شناخت 

نومان نومان ،که در حال حاضر مدیر عامل شرکت

Lemna Parvini
لمنا تجربه زندگی در کشورهای بسیاری از جمله
ایران ،دبی ،سنگاپور ،موناکو و آمریکا را داشته است
و در صنعت های نفت و گاز ،مخابرات و خدمات
نقشهای کلیدی داشته است.

Alejandro Barrera
او یک کارآفرین سریالی با بیش از ده سال تجربه در

در دنیای تکنولوژی استکهلم است .مارال سرپرست

ی در
سرمایهگذاری  212است ،پیش زمینهای قو 

دنیای استارتاپها است ،همچنین در زمینه توسـعه

بخش بازایابی و ارتباطات شرکت وتی  ،یکی از داغترین

سیستمهای شرکتی ،خدمات تکنولوژی جهانی و

ه بسیاری دارد.
مشتریان و طراحی محصول هم تجرب 

استارتاپهای اروپاست.

مدیریت بینالمللی دارد.

Reza Malekzadeh

Maxime Renault

Mia Jafari

رضا ملک زاده از یک کارآفرین به یک سرمایه گذار

ماکسیم یک کارآفرین جوان فرانسوی در زمینه

میا یک کارآفرین و طراح در حوزه مد است .او لباسها

تبدیل شده است که با استارتاپ های مرحله بذری تا
شرکت های چند بیلیون دالری همکاری داشته است.

تکنولوژی وهم بنیان گذار و مدیرعامل استارتاپی با
هدف نوآوری در صنعت کیترینگ و غذا با استفاده از
تکنولوژی های جدید و ترویج اقتصاد محلی است.

و محصوالت خود را در فروشگاههای بسیاری به فروش
رسانده است و همچنین پلتفرم خود را در زمینه
تبلیغات دیجیتال اداره میکند.

Kiyan Zandiyeh

Aiste Lehmann

Annabelle Kwok

کیان زندیه مدیر تحقیقات و یکی از شرکای شرکت

آیسه لمن ،استراتژیست ،مشاور در حوزه نوآوری و

آنابل کواک ،بنیانگذار یک شرکت هوش مصنوعی

استرجن کپیتال با تجربه بسیار در زمینه سرمایهگذاری
در ایران و دیگر کشورهای منطقه است.

از همبنیانگذاران شرکت تیدئا و از چهرههای آشنا
در اکوسیستم استارتاپی اروپا است.

که در زمینه تحلیل و بررسی آینده و چشمانداز
بوکار ،کار میکند.
کس 

Speakers
Jackie Chen
او از هــم بنیانگذاران و شــرکای شــرکت
سرمایهگذاری تایشان در چین است و مدیریت
کل و مسئولیت بخش سرمایهگذاریها را در این
شرکت به عهده دارد.

Nazanin Daneshvar
نازنین دانشــور،تحسین شــده ترین کارآفرین
اینترنتی زن ایرانی تا کنون است .نازنین بنیانگذار
و مدیر عامل شرکت تخفیفان ،اولین وبسایت

Hanan Salam
هنان سالم ،داری مدرک دکترا در هوش مصنوعی
و سرپرست بخش آموزشی شرکت زنان در هوش
مصنوعی است .او از مدافعان استفاده از تکنولوژی
د ر راه خیر است.

Jhubin Alaghband
ژوبین عالقبند رئیس هیئت مدیره شرکت اســنپ

Sima Taherzadeh
سیما طاهرزاده ،مدیر عملیات شرکت ایران نالج،
بوکاری نوپا در راســتای استفاده از دانش و
کســ 
تجربه نخبگان و دانشگاهیان ایرانی داخل و خارج از
کشور است.

Shahram Shahkar
شهرام شاهکار ،مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

و مدیر استراتژی گروه اینترنت ایران است و تجربه

اسنپ است و  ۱۰سال تجربه مدیریت و توسعه

بسیاری در صنعت فناوری اطالعات و خدمات نیز دارد

بوکار بینالمللی در اروپا ،آمریکای شمالی و
کس 
خاورمیانه را داشته است.

خرید گروهی و تخفیفی ایران است.

Saeed Mashhadi
ســعید مشــهدی مدیرعــامل پی پینگ یــکی از
استارتاپهای موفق ایران در حوزه فناوری های مالی
است.

Nicolas Andrieu
نیکوالس آندریو ،مدیر عامل بخش خاورمیانه و آسیا
مرکزی سیگفاکس ،مسئول به وجود آوردن نقشههای
استراتژیک برای به حداکثر رساندن میزان رشد و
توسعه و همچنین شتابدهی به تالشهای شرکت
سیگفاکس برای توسعه در جهان است

رسول قربانی مدیر مارکتینگ و سردبیر استارتاپ

Mohammad Mahdi Shakouri
Moghadam

راه پرداخت  ،پایگاه خبری فناوریهای پرداخت،

محمدمهدی شکوری مقدم هم بنیانگذار گروه صبا

بانکداری و فینتک است.

ایده است که خود شامل شرکتهای صبا ویژن،

Rasoul Ghorbani

آپارات ،فیلیمو ،میهنبالگ و لنزور میباشد.

Reza Kalantarinejad

Farhad Hedayati

دکتر رضا کالنتری نژاد کارآفرین و بنیانگذار و مدیر

فرهاد هدایتی فرد ،مدیرعامل و همبنیانگذار شرکت

شتابدهنده شــزان است .شزان یک شــتابدهنده

تسکولو ،یک نرم افزار مدیریت پروژه آنالین برای

تخصصی در حوزههای همگراست.

شرکتهاست؛سیستمی امن و آسان برای مدیریت
کار و پروژهها که بهرهوری و بازدهی تیم هر شرکتی را
افزایش میدهد

Alireza Aghasi

Zeinab Hamidzadeh

Francois Doux

Hamidreza Ahmadi

علیرضا آقاسی ،مدیر مارکتینگ شرکت راه حلهای

 زینب حمیدزاده ،مشاور امور بانوان معاونت علمی و

فرانسوا یک مشاور بازاریابی بین المللی است که در

حمیدرضا احمدی بنیانگذار و مدیر عامل استارتاپ

فناوری ریاست جمهوری است .او به فكر تاسيس یک

واقع پلی میان استارتاپها ،شرکتها ،اینفلوئنسرها

ایوند ،یک پلتفرم فروش آنالین بلیط برای رویدادها

مركز نوآورى در حوزههاى آب و انرژى و محيطزيست

و استعدادها است .او در زمینه بازاریابی محصوالت

است

است.

جدید و نوآورانه و معرفی آنها تخصص دارد.

مخــابراتی آبان است که یکی از برجســتهترین
شــرکتهای مخــابراتی در آفریقا و خاورمیانه
محسوب میشود.

Kei Shimada
کی شیمادا ،مدیر نوآوری آی بی ام ،یک کارآفرین
سخنرانها در حوزهی

ژاپنی و یکی از موفقترین
نوآوری است که یکی از اولین شرکتهای چند ملیتی
استراتژیک ژاپن را راه اندازی کرده است.

Vahid Jozi
وحید جوزی در جایگاه یک کارآفرین تکنیکی،
شغلهای مختلفی از جمله برنامه نویس ،طراح،
بازاریاب و سرمایهگذار را تجربه کرده است و اکنون
بر روی مدیریت محصول ،تبلیغات آنالین و مشاوره
اسـتارتاپها ،سـرمایهگذاران و شـتاب دهـندهها
تمرکز دارد.

Nikoo Niknam
نیکو نیکنام ،بنیانگذار و مدیر عامل نیک پرینت،
یک سرویس آنالین راحت برای خدمات طراحی
و سفارشات پرینت ،که محصول نهایی را به درب
خانه شما میرساند ،است.

Farshad Nowshadi
با بیش از  25ســال ســابقه کاربردی در امور مالی

Vanessa Humphrey
ونسا یکی از کارآفرینانی است که  20سال تجربه به
عنوان مدیر در حوزههای اینترنت اشیا ،شهر هوشمند
و مخابرات داشته است .او کار خود را با مشاوره در
زمینه استراتژی کسب وکار شروع کرده است.

Hamid Asadi
حمید اسدی همبنیانگذار و مدیر عامل نوار است .او
قبل از به راه انداختن یکی از موفقترین استارتاپها
در حوزه محتوا ،تجربه کار در بزرگترین هولدینگها،
ایرالینها و شرکتهای چند ملیتی ایرانی و کار در دو
کشور روسیه و سوئد را داشته است.

Reyhaneh Vahidian
ریحانه وحیدیان پژوهشگر حوزه شهر هوشــمند و
کارشناس تحقیق و توسعه سازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری تهران است.

Moein Shirazi
او قهرمان کیکبوکسینگ جهان است که اکنون یکی

و تکنولوژی ،او اکنون به بانکها ،موســسات مالی و

از اینفلوئنسرها و فعاالن شبکههای اجتماعی محسوب

استارتاپها مشاوره میدهد تا چگونه از سرویسهای

میشود.

مالی و تبلیغاتی بهترین استفاده را بکنند.

ســخنرانی
معاونت علمی -فناوری ریاست جمهوری
زینب حمــیدزاده -مشــاور امور بانوان در معــاونت
علمی ریاست جمهوری
زینب حمیدزاده به نمایندگی از معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری در رویداد استارتاپ جاده ابریشم
حضور داشت .زینب حمیدزاده مشاور امور بانوان
در معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری است و
گزارشی خالصه از فعالیتهایشان در امور استارتاپ
ها در این نهاد ارائه داد .ایشان عنوان کرد که ماموریت
این معاونت تغییر مسیر از اقتصاد منبع محور به سوی
اقتصاد دانش بنیان است و نگاهشان به این مسئله
تسهیل توسعه شرکتهای دانش بنیان و استارتاپهایی
است که میتوانند در اقتصاد کشور جهش ایجاد کنند.
او در ادامه به این موضوع اشاره کرد که معاونت علمی
فناوری ریاست جمهوری معتقد است با این حمایتها
اقتصاد ما از بخش دولتی به بخش خصوصی تغییر پیدا
خواهد کرد .در سالهای اخیر حمایتهای گوناگونی از
طرف این معاونت از شرکتهای دانش بنیان صورت
گرفته که تعداد این شرکت ها به  ۳،۳۰۰عدد رسیده
است و  ۱۹۰،۰۰۰کارمند استخدام این شرکتها شدهاند.

اکوسیستم استارتاپی ایران در یک نگاه
حامد جعفری  -هم بنیانگذار تکراسا
کیش اقیانوس فرصتها
محمدرضا سعیدی  -مسئول سرمایه گذاری منطقه
آزاد کیش
محمدرضا ســعیدی به اهمیت کار آفرینی در جامعه
امروز ایران پرداخت .وی با اشــاره به تاثیر مســتقیم
کارآفرینی بر ایجاد فرصت های شغلی,افزایش کیفیت
زندگی ,توسعه اقتصاد اجتماعی وساخت تکنولوژی های
جدید ،این مقــوله را موضوعی مهم در جــامعه امروز
بیان کرد .در دنیای امروز سیاست گذاری تاثیر مستقیم
روی کار آفرینی دارد،کیش نیز از این قاعده مسـتثنی
نیست وسیاست گذاری های فعلی کیش برای توسعه
کارآفرینی بصورت زیر است که کیش را به مقـصدی
مناسب برای کارآفرینان تبدیل میکند:
• منطقه آزاد
• کیفیت زندگی
• زیرساختهای مناسب

• معاف از مالیت
• مدیریت متمرکز

چگونه با استفاده از رسانههای اجتماعی تاثیرگذار باشیم
مارال کالچیان -هم بنیانگذار شرکت  Peppy Palsو سرپرست بازاریابی Watty
مارال کالجیان ،سرپرســت بخش بازاریابی و ارتباطات شرکت  Wattyاست .او در ارتباط با ســرگذشت پنج سال
اخیر خود از نداشتن کار ،تا کار در یکی از استارتاپهای موفق اروپا صحبت کرد .او از قدرت هشتگها در استکهلم و
انقالبی که محتوای حول این هشتگ توانست در اکوسیستم استارتاپی سوئد ایجاد کند صحبت کرد .او به این نکته
اشاره کرد که اکنون و در دنیای امروزی کار در شرکتهای بزرگ چندان با اهمیت نیست و کار در استارتاپ ها ترند
روز میباشد.

حــامد جــعفری در این سـخنرانی به موضوع
تحریمهای تحمیلی به ایران در سالهای گذشته
پرداخت و به این نکته اشاره کرد که حتی امروزه
ایرانیان قادر به دسترسی به سایت گوگل دولوپرز
نیستند ،اما این مسئله ایرانیها را از پیشرفت باز
نداشته است«.در جنگ ایران و عراق هم شاهد این
موضوع بودیم که جامعه بین المللی از ایران هیچ
حمایتی نداشت و ما توانستیم با حرکت رو به جلو
نیاز خودمان را برطرف کنیم .این موضوع هم اکنون
در حوزه تکنولوژی در حال تکرار است».
با توجه به پتانسیل های ایران :جمعیت  ۸۰میلیونی
ایران که  ٪۶۰آنها زیر  ۳۰سال هستند  /نرخ
ســواد در ایران  ٪۸۷.۶است که در منطقه
باالترین نرخ محسوب میشود  /باالی ٪۱۰۶.۴۳
ضریب نفوذ مشترکین فعال تلفن همراه در ایران
است  ۶۰ /میلیون گوشی هوشمند متصل به شبکه
 / 3Gباالی  ۴۰میلیون نفر کاربر شبکه اجتماعی
تلگرام و باالی  ۲۴میلیون نفر کاربر اینستاگرام  /از
سال  ۲۰۱۳تاکنون دولت  ۵.۳میلیارد دالر بر روی
زیرساختهای تکنولوژی کشور ،ســرمایه گذاری
کرده است  /براساس شاخص توسعه  ICTدر
سال  ۲۰۱۷ایـران بیشترین پیشرفت را در این زمینه
داشته است ،ایران یکی از جذاب ترین بازارهای
ه طور مثال دیجی کاال که
نوظهور در دنیا است .ب 
یکی از موفقترین استارتاپهای ایرانی  ۹۰۰میلیون
دالر ارزش گذاری شده  ،اسنپ نیز به عنوان یکی از
استارتاپهای پیشرو ایرانی یک میلیون سفر در روز
و باالی  ۱۰میلیون نفر کاربر در  ۳۳شهر ایران دارد و
آپارات به عنوان پرترافیک ترین وبسایت ایرانی ۳۳
میلیون کاربر یونیک در ماه دارد.

الفبای سرمایهگذاری در ایران
کیان زندیه  -مدیر تحقیقات سرمایه
گذاری شرکت Sturgeon Capital
یکی از سوالهایی که معموال از کیان
میپرسند این است که «چرا در ایران
سرمایهگذاری میکند؟» .کیان میگوید
این سـوال بیشتر از سـمت ایرانیها
پرسیده میشود تا خارجیها .منطق
این سوال برای کیان واضح اسـت« :چرا
جایی را ترک میکنید که آن را صورت
کامل میشناسید و میدانید شبکهها
و کارها چگونه در آن اداره میشوند
و به جایی میروید که برای شما آشنا
نیست؟»
سوالی که برای کیان پیش میآید این
اسـت کـه چرا ایرانـیها اینگونه فـکر
میکنند؟
کیان فکر میکند ایران از فاصله بین
واقعیت و «ادراک از واقعیت» هم از
طرف ایرانیها و هم از طرف خارجیها
رنج میبرد .ادراک ایرانیها از وضعیت
کشورشان بسیار بدتر از واقعیت است.
برای یک سرمایهگذار این وضعیت خوبی
است زیرا که کار سرمایهگذار تبدیل این
فاصله به سرمایه است.
کیان امیدوار است که بتواند با از بین
بردن فاصله بین واقعیت و «ادراک مردم
از واقعیت» بتواند فرصتهای موجود در
ایران را به مردم نشان دهد.

اهمیت جامعهها
محمدرضا هاشمی  -جامعه ساز استارتاپی

انسان در هر روز تنها  ۲۴ساعت زمان برای انجام کار دارد و تنها با استفاده از
کمک و تخصصهای دیگران می تواند به اهدافی که در سر دارد دست پیدا کند.
استفاده از کمک افراد با تخصصهایی که شما ندارید و متقابال کمک شما به سایر
افراد جامعه تاثیر شگرفی در پیشرفت شخصی و گروهی شما خواهد داشت .از
نکات مهمی که در جوامع باید در نظر داشته باشیم اعتماد کردن به دیگران است,
نه کنترل کردن افراد .این باعث میشود تمامی اعضای جامعه حس برابری داشته
باشند و از حضور خود در آن جامعه لذت ببرند و این کار در نهایت منجر به رشد
خواهد شد .از نمونه کارهای بزرگی که در جامعه کارآفرینی ایران شاهد آن هستیم
جامعه همفکر است که با شروع از یک جمع  ۵نفره امروز به بزرگترین جامعه
کارآفرینی ایران تبدیل شده و بصورت هفتگی رویدادهای شبکه سازی را در بیش
از  ۳۰شهر ایران برگزار میکند .استارتاپ جاده ابریشم نمونه دیگری از فعالیتهایی
است که با حضور جمعی از فعالین حوزه کارآفرینی شکل گرفت و امروز با همکاری
بیش از  40نفر داوطلب در حال برگزاری است .هیچ کس به تنهایی قادر به زندگی
نیست و این مهم اهمیت جامعه را در زندگی ما نشان میدهد.
زنان در هوش مصنوعی
هنان سالمwomen in ai -

درصد حضور زنان در موقعیتهای شغلی رده باال در هوش مصنوعی تنها ٪۱۸است.
هنان از نگاه خانواده خود میگوید که زنان را در رشته مهندسی نمیتوانستند تصور
کنند .هنان میگوید علت تعداد کم زنان در هوش مصنوعی با علت تعداد کم زنان
در رشتههای مهندسی و علمی یکی است .دلیل این امر جهتگیری پیش فرض زنان
است که کمتر به سوی رشتههای مهندسی و علمی میباشد .بسیاری از زنان نیز به
همین دلیل به سمت این رشتهها نمیروند .زنان باید در رشته هوش مصنوعی فعال
باشند زیرا هوش مصنوعی سوگیریهای سازنده خود و دادههایی که سازنده به آن
میدهد را به ارث میبرد .اگر میخواهیم بینش زنان در دنیای هوش مصنوعی وجود
داشته باشد ،باید زنان جزئی از آن باشند.
«زنان در هوش مصنوعی» ،اولیــن جامعه زنان تاثیرگذار و خبره در هوش مصنوعی
است .این جامعه قصد دارد که شکاف جنسیتی بین زنان و مردان در هوشمصنوعی
را از بین ببرد.

داستان بنیانگذار

گذشتن از روزگار سخت
رضا ملک زاده

ماکسیم رنوMonbanquet -

شریک سرمایهگذاری در شرکت partech venture

کزاده داستان زندگی خود را که
رضا مل 
چگونه از یک کارآفرین به یک سرمایه گذار
تبدیل شده است را شرح داد .او در ایران
به دنیا آمده و در فرانسه بزرگ شده است
و رشته تحصیلی او در دانشگاه بیزینس
بوده است .او در اوایل دوران بزرگسالی
خود با این انتخاب مــواجه شد که یا در
یک استارتاپ مشغول به کار شود ،یا به
کارمندی برای دولت فرانسه بپردازد که
این انتخابی آسان برای او بود .رضا شروع
به کار برای یک استارتاپ کرد .او  ۲۰سال
بعدی زندگی خود را صرف همکاری و راه
اندازی استارتاپهای گوناگون کرد .اولین
تجربه او در راه اندازی استارتاپ با شکست
مواجه شــد و زندگی خود را پایان یافتهمی
دید ،اما بعدها متوجه شد این شـکست
عمال تجربه ای بسیار مهم برای او بوده که
درسهای زیادی را از آن گرفته اســت.
بهطور مثال رضا فهمید که زمان بندی در
راهاندازی یک استارتاپ بسیار مهم است،
زیرا بعد از این شکست خود استارتاپی را
در دانشگاه استنفورد دید که دقیقا کار
استارتاپ شکست خورده او را می کرد ،اما
در یک زمان مناسب .این استارتاپ تبدیل
یه یک شرکت  ۳۵میلیارد دالری شده بود.
در تجربه ای دیگر رضا خیلی سریع موفق
به فروش استارتاپی به مایکروسافت شد.
نکته مهم دیگری که او فهمید این بود که
استارتاپ ها نیاز به دوست دارند ،دوستانی
که با این استارتاپها درآمد زایی بیشتری

میکنند .در این حالت این دوستان ،عالقهمند به
حمایت از استارتاپ شما خواهند بود و منفعت
خود را در منفعت شما میبینند .نکته مهم دیگری
که رضا به آن دست یافت این بود که اگر کاربران
شما به کاری که شما میکنید عالقه شــدیدی
پیدا کنند ،میتوانند به بهترین طرفداران شــما
تبدیل شوند و کسب و کار شما را تبلیغ کنند .این
کاربران بهترین اشخاصی خواهند بود که میتوانند
در مورد کسب و کار شما صحبت کنند .رضا در
دیگر تجربیاتش دریافت که مهم نیست چقدر
عاشق کارتان باشید ،اگر مردم حاضر نباشند برای
خدمت یا محصول شما هزینه کنند ،شما دردی
واقعی از مردم را دوا نکردهاید.
داستان بنیانگذار -زمانی که رویاها
به حقیقت می پیوندند
حمید اسدی -هم بنیانگذار نوار
ایرانی ها کتاب خوان نیستند! این سـخن را بارها
شنیدهایم اما حمید اسـدی اعتقاد دارد این حرف
دروغی بزرگ است .ایرانیها کتابها را از منابع
غیر قانونی حدود  ۵۰،۰۰۰بار دانلود می کنند .این
موضـوع به این معنی نیسـت که ایرانیان کتاب
نمی خوانند یا از مطالعه آن لذت نمیبرند ،بلکه
به این معنی است که ایرانیان فقط تمایلی برای
خرید کتاب ندارند .ما برای اثبات غلط بودن این
جمله ،استارتاپ نوار را راه اندازی کردیم که در
راسـتای گسـترش فرهنگ کتابخوانی فـعالیت
می کند .بعد از رشــد  ۳۰برابری نوار در طول
 ۱۸ماه و با بیش از  ۱۰۰هزار کاربر این ادعــا
نقض شده است.

ماکسیم رنو ،بنیانگذار استارتاپ
 ،Monbanquetدر ارتباط با نحوه آشتی
دادن و وصل کردن بخش سنتی جامعه
به بخش نوآورانه صــحبت کرد و تجربه
خود را در ارتباط با تکنولوژیک کردن یکی از
بخش های مهم سنتی فرانسه یعنی نانوایی
ها مطرح کرد .او از شباهت های فرانسه
و ایران در این حوزه صحبت کرد و به این
نکته اشــاره کرد که تکنولوژی هیچ هدفی
جز بهبود بخش ســنتی ندارد و جامعه و
فرهنگ کشورها نباید در مواجهه با این اتفاق
از خود دفاع نشــان دهــند.
او از سختیهای کار در آغاز مسیر استارتاپ
خود صحبت کرد .استارتاپ او یک مرجع
برای نانواهای باگت فرانســه بود که در
ابتدا معرفی و آموزش نحوه اسـتفاده از
این پلـتفرم به نــانوایان یکی از چالــش
های اصــلی رنو به شــمار می رفت .او از
این صــحبت کرد که مــوفق شــد بعد از
گذراندن ساعت ها در دفتر به مقامی برسد
که نانواها به او اعتماد کنند و از این طریق
توانست نانوا های بسیاری را به سیسـتم
خود اضافه کند .این مــمکن از طریق دادن
آموزشهای ابتدایی همچون فرستادن کاغذ و
همچنین پرینت پیدیاف ها شروع شد.
او در پایان سه پیشــنهاد مطرح کرد:
 -1انقالبی در سیستم ســنتی موجود به
وجود نیاورید و ســعیکنید آن را بهتر کنید.
 -2اعــــتماد ســازی کنید -3 .ســعی کنید
تجارتهای داخلی را به خارجی گسترش
دهید و خود را محدود نکنید.

خودت باش!
معین شیرازی  -فعال اجتماعی
شبکه های اجتماعی در ایران به «رسانه
مجازی» معروف است و «پیکاسو» معتقد
است این نام گذاری به این دلیل است که
شاید خیلی ها در ایران هنوز به واقعیت
شبکه های اجتماعی اعتقاد ندارند.
بسیاری از جرم ها در فضای مجازی اتفاق
میافتد و قانون مناسبی باید برای مقابله
با آنها ایجاد شود .بنابراین ،این فضا
کمترین شباهتی به «مجازی» بودن دارد.
او همچنین در مورد تاثیرات رسانههای
اجـتماعی در فـرهنگ سـلبریتیها و
اینفلوئنسرها و دسترسی راحتی که از این
طریق به هوادارانشان دارند صحبت کرد.
اما هدف پیکاسو در این سخنرانی معرفی
نسل جدید سلبریتیها و اینفلونســرها و
رسانههای اجتماعی نیست .او معتقد است
که هر کسی باید خود واقعیاش باشـد.
او به این موضوع اشاره می کند که در هر
لحظه کودکان زیادی متولد می شوند که
همه آنها  -و همه ما -با قابلیتهای منحصر
به فردی به این دنیا می آییم ،اما آیا همه
ما از این قابلیتهایمان که خدا در ما قرار
داده استفاده می کنیم؟ او اعتقاد دارد
اینطور نیست و این به دلیل ترسی است
که توسط رسانه ها ،سیاست مداران و
جامعه در ما ایجاد شده است .اگر بتوانیم
بر این ترس غلبه کنیم و عمیقا کسی شویم
که واقعا هستیم چیزهای بیشتری برای
عرضه خواهیم داشت و همیشه در حال
آموختن ،آموزش دادن ،ارائه و تماشا کردن
خواهیم بود.

آینده پرداخت الکترونیک در دنیا
فرشاد نوشادی -مشاور ارشد فناوری بانک سامان

فرشــاد عالقهمند به ترکیب تکنولوژی
هایی مانند واقعیت افزوده و واقعیت
مجازی با صــنعت پرداخت اســت و
امیدوار است که ایران نیز به این سمت
برود.
یکــی از موضــوعات صــحبت فرشاد
بانکداری باز اســت که فرشاد اعــتقاد
دارد ممکن است زودتر از آنچه که فکر
میکنیم به ایران راه پیدا کند .او با اشاره
به مهمترین ترندهای موجود در صنعت
پرداخت به این نکته اشاره کرد که نرخ
نوآوریهای تکنولوژی محور به بیشترین
حد خود در تاریخ بشریت رسیده است.
او امیدوار است که استارتاپهای فینتک
ایرانی با دیدن این نوآوریها الهام گیرند
و با نگاه به آینده ،بفهمند که میتوانند
بسیار بیشتر از کپی برداری و بومیسازی
کردن عمل کنند.
فرشــاد آینده را متعلق به اســتاندارد
کردن نــحوه دســترسی یک فــینتک یا
بانک به APIهای بانکهای دیگر میداند.
فرشاد معتقد است که این کار به شدت
ه تراکنشها را کم میکند و بهرهوری
هزین 
و رقابت را افزایــش میدهد.
او به تکنولوژیهای واقعیت مجازی و
واقعیت افزوده و ترکیب آنها با پرداخت
اشاره میکند که تا چه اندازه میتواند به
راحتی بیشتر مشتری منجر شود .یکی از
نمونههای این کار Amazon Go،است
که خرید را بسیار آسان میکند.

دنیا در سال ۲۰۳۰
کی شیمادا  -مدیر نوآوری شرکت IBM
آیا می خواهید بدانید دنیا در سال  ۲۰۳۰به
چه صورت خواهد بود؟ کی شیمادا در این
سخنرانی نکاتی خالصه از آنچه در انتظار
ما است را بیان میکند.
بطور کلی هــمه چیز مــجازی خــواهد
بود و تعداد دستگاههای اینترنت اشیا در
سال  ۲۰۳۰به حدود  ۵۰۰میلیارد دستگاه
می رسند .این بدان معنی است که هر فرد
بهطور متوســط  ۵۸دستگاه متصل به
اینترنت خواهد داشت و  ٪۷۵اتــومبیلها
در آن زمان به اینترنت دســترسی خواهند
داشت .کشور ژاپن که زادگاه کی است
در سال  ۲۱۰۰نزدیک به  ٪۵۰از جمعیت
خود را از دست می دهد و تا آن سال
تنها سه شهر در ژاپن باقی خواهد ماند.
برای او مسئله تنها ساختن گوشیهای
هوشمند جذاب یا پوشــیدنیهای جذاب با
تکنولوژی باال و هوش مصنوعی خیره کننده
نیست ،بلکه مساله ارتباط این دستگاهها
با یکدیگر و استاندارد سازی در مرحله اول
است .او از همه این درخواست را دارد که
نوآوریهایشان را به سمتی ببرند که به
ثبات اقتصادی کمک کند و باعث رشد و
رسیدن به موفقیت گردد.

پــنلهـا

Panels
تغییر سبک زندگی با اینترنت اشیا

نگاهی عمیق به اکوسـیسـتم استارتاپی ایران
رضا کالنتری نژاد (شتابندهنده شزان)
شهرام شاهکار (مدیر عامل اسنپ)
نازنین دانشور (تخفیفان)
حمیدرضا احمدی (ایوند)
مدیر پنل  :محمدرضا ازلی صفت (تکراسا)

این پنل با حضور حمیدرضا احمدی از ایوند ،شهرام شاهکار از اسنپ ،رضا
کالنتری نژاد از شزان و نازنین دانشور از تخفیفان و به میزبانی محمدرضا ازلی
از تکراسا برگزار شد و به تاریخچه اکوسیستم استارتاپی ایران از آغاز تا کنون
پرداخت.
محمدرضا ازلی در ابتدا به مقدمه ای از حضور استارتاپها در دهه اول سال 2000
در ایران پرداخت و به استارتاپهایی همچون پرشین بالگ ،تخفیفان ،نتبرگ و
آپارات اشاره کرد.
حمیدرضا احمدی هم به تاثیر وجود رویدادهایی همچون استارتاپ ویکند در
سالهای ابتدایی حضور خود در اکوسیستم استارتاپی ایران اشاره کرد و اینکه
چگونه حضور در این رویدادها و مالقات رودررو باعث به وجود آمدن جامعه
استارتاپی ،شتاب دهندهها و  ...شد.
شهرام شاهکار از رشد منابع انسانی استارتاپها در پنج سال گذشته صحبت
کرد و اینکه استارتاپهایی همچون اسنپ اکنون میتوانند متخصصانی از
رشتههایی کمیاب همچون پردازش اطالعات استخدام کنند.
ه سزایی در سـیسـتم
نازنین دانشور اشاره کرد که در پنج سال گذشته تغییر ب 
کارآفرینی بانوان در ایران به وجود نیامده .او افزود ،اگرچه شاهد حضور پررنگ تر
زنان در این اکوسیستم هستیم ،اما همچنان بانوان کار سختی برای اثبات خود در
این اکوسیستم دارند.

زنان کارآفرین ایرانی

مزیت شگفت انگیز تحریم های آمریکا

ونساهامفری (شرکت ممکن)
نیکالس اندرو (شرکت سیگفاکس)
میا جعفری (انکوباتور اینتل تاک)
مدیر پنل  :موژان اصغری (استارتاپ جاده ابریشم)

نازنین دانشور (تخفیفان)
لمنا پروینی ()Roomlt by CWT
نیکو نیکنام (نیک پرینت)
مدیر پنل  :هادی فرنود (کاموا)

فرهاد هدایتی(تسکولو)
علیرضا آقاسی (راهکار های ارتباطی آبان)
ژوبین عالقبند (رییس هیپت مدیره اسنپ /گروه اینترنتی ایران)
مدیر پنل :علیرضا جوزی (تکراسا)

موژان اصغری بحث را با سوالی کلیدی در مورد ویژگیهای
خاص خاورمیانه و به خصوص کشور ایران و تفاوت بازار
اینترنت اشیا در این منطقه با سایر نقاط دنیا شروع کرد.
یکی دیگر از صحبت های جالب این پنل آینده اینترنت
اشیا در  5تا  10سال آینده و تغییرات آن بود.

هادی فرنود ،گرداننده پنل راجع به نقش بنیادین رهبران
زن در سازمانها و در جامعه میپرسد .در جواب ،لمنا
پروینی راجع به نقش مادران در خــانواده صــحبت
میکند ،اینکه چگونه آنها مسئولیتهای فراوانی را به
شکل همزمان انجام میدهند ،چگونه مشکالت را حل
میکنند و چگونه به مسائل مالی خانواده میپردازند.

لمنا پروینی« :کارهایی که مادران در خانوادهها انجــام
میدهند تنها مخصوص خانواده نیستند ،بلکه میتوانند
برای رهبری یک سازمان مناسب باشند»

در این پنل تحریمهای آمریکا علیه ایران و تاثیر آن بر رشد
استارتاپها ،دسترسی آنها به بازارهای خارجی ،گسترش و
همکاری و بسیاری موارد دیگر مورد بررسی قرار گرفت.

علیرضا آقاسی« :گاهی اوقات ما حتی مجبور بودیم هویت
ایرانی خود را به دلیل تحریمها مخفی نگه داریم»

نازنین دانشور« :آمار نشان میدهد که تنها  ٪۳از افراد
دارای کسب و کار زن هستند در حالی که زنان پتانسیل
باالیی برای رشد اقتصاد ایران دارند»

فرهاد هدایتی« :ما کاربرانی از سراسر دنیا داریم و مجبور
بودیم برای ارتباط با آنها از شرکت خارج از ایرانمان
استفاده کنیم»

نیکو نیکنام« :داشتن و گرداندن یک شرکت پرینت یک
کار مردانه به نظر همه میآمد و سختترین بخش کار
برای من پذیرفته شدن من به عنوان یک انسان مساوی
در بازار پرینت بود .تجربههایی که من داشتم رفتارهای
نابرابر بی رحمانهای که مردان نسبت به من داشته اند را
نشان میدهد»

ژوبین عالقبند« :همانند بسیاری از محدودیتهایی که
داریم این محدودیت نیز ما را خالق تر ساخت»

نیکالس اندرو« :ایران به واسطه جمعیت تحصیل کرده ای
که دارد ،دارای بازار ویژه ای در خاورمیانه است و اهمیت
تحصیالت در ایران به گسترش تکنولوژی کمک می کند»
ونسا هامفری 7 «:سال پیش در ایران شاهد تالش زیادی
برای گسترش شبکه  3Gدر ایران بودم ،اما امروزه شاهد
تکنولوژی های جدیدی مانند هوش مصنوعی و بالکچین
هستیم و سرعت پیشرفت تکنولوژی در ایران قابل مالحظه
است»
میا جعفری« :برای تولید محصوالت در حوزه اینترنت اشیا
باید به این سواالت جواب دهیم که هدف از تهیه این کاال
چیست؟ آیا به بهبود زندگی کمک می کند؟ آیا به امنیت ما
کمک می کند و یا باعث بهبود محیط زیست می شود؟»

ژوبین عالقبند« :شرکت آیآیجی در زمان پیک تحریمها
وارد ایران شــد و این زمانی بودکه خــطر وقوع جنگ
نزدیک بود»

اکوسیسیتم استارتاپی اروپا

پنل سرمایه گذاران

امروز و فردای فناوری های مالی

شهر هوشمند

نقش دولت در شتابدهی اقتصاد نوآورانه

پنل بالکچین

یورگن فیوران(پایونیرز)
بقتیه لویی (کارآفرین و سرمایه گذار)
مارال کالجیان (شرکت وتی )Watty
مدیر پنل :آیسه لمان(ری ایونت)

نومان نومان (شرکت )۲۱۲
جکی چن (تایشان ونچر)
رضا ملک زاده (پارتک ونچر)
استفان کلستی (اسپید اینوست)
مدیر پنل :نازنین دانشور (تخفیفان)

مصطفی امیری(زرین پال)
سعید مشهدی (پی پینگ)
استفان کلستی (اسپید اینوست)
فرشاد نوشادی (گروه بانک سامان)
مدیر پنل :رسول قربانی (راه پرداخت)

میا جعفری (انکوباتور اینتل تاک)
ریحانه وحیدیان (شهرداری تهران)
کی شیمادا ()IBM
مدیر پنل  :موژان اصغری (استارتاپ جاده ابریشم)

عطا خلیقی (پرشین بالگ)
سیما طاهرزاده (ایران نالج)
محمدرضا سعیدی (مسول سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش)
زینب حمیدزاده(مشاور امور بانوان در معاونت علمی ریاست جمهوری)
مدیر پنل  :محمدرضا ازلی صفت (تکراسا)

الکس بریرا (شرکت الف )Aleph
استفان کلستی (اسپید اینوست)
وحید جوزی (کارآفرین سریالی)
مدیر پنل :حامد جعفری (تکراسا)

در این پنل ،پنلیستهایی از فرانســه ،اتریش و سوئد
چشم اندازی درباره اکوسیســتم استارتاپی اروپا و اینکه
چگونه ایرانیها میتوانند برای رشد خود از این اکوسیستم
استفاده کنند را ارائه کردند .همچنین بهترین راههای ورود
به اکوسیستم استارتاپی اروپا مطرح شد که در این میان،
به رویدادهایی مثل استارتاپ جاده ابریشم و همچنین
رویدادهای اروپایی اشاره شد که چنین شرایطی را فراهم
میکنند.بدون شک ورود کارآفرینان ایرانی به اکوسیستم
استارتاپی اروپا برای آنان نیز جذاب است.

سوال اول پنل این بود که آیا در حال حاضر در بازار ایران
سرمایهگذاری میکنید؟ پاسخ جکی چن« ،بله» و پاســخ
سایر پنلیستها «خیر».

در این پنل رسول قربانی ،وضعیت اکوسیستم فینتک
در ایران را توصیف کرد که شامل ویژگیهای مثبتی مثل
تعداد زیاد پرداختهای آنالین ،دسترسی به اینترنت
پرسرعت و به طور کلی ،رشد سریعی که نسبت به ۱۰
سال گذشته دراين زمينه داشتهایم میباشد.

در این پنل در ارتباط با وضعیت موضوع شهر هوشمند
در استارتاپها و همچنین شهرهای مختلف مانند تهران
صبحت شد.

عطا خلیقی :گاه کردن به کل اکوسیســتم استارتاپی
به صورت یکسان ،صحیح نیست و باید استارتاپها را
دسته بندی کرد .سوال بهتر این است که دولت کجا
باید و کجا نباید دخالت کند.

در این پنل در ارتباط با وضعیت رمزنگاری و بالکچین در
دنیای امروزی استارتاپها صحبت شد.

بقتیه لویی« :به چهار دلیل ،آمدن استارتاپها به فرانسه
را پیشنهاد میکنم این دالیل شامل استعدادهای زیاد،
اکوسیستمی که از محلی به ملی رشد میکند ،ویزای
 frenchtechو پول  VCمیباشد»
مارال کالجیان« :دولت اســتکهلم حــمایت زیادی از
استارتاپها میکند و وجود حمایت بدون شرط به رشد
این حوزه کمک شایانی کرده است .همچنین میتوان
شرکت را در اروپا یا استکهلم بنا کرد اما بازار مورد نظر
همچنان ایران باشد»
یورگن فیوران« :از بهترین راههای ورود به اکوسیستم اروپا
رویداد هایی است که شرایط ورود به این اکوسیستم و
آشنایی با افراد فعال آن را فراهم میکند»

در ادامه صحبتهای مدیر پنل ،درباره نحوه انتخاب یک
شرکت و مالکهای مهم برای سرمایهگذاری عواملی مانند
تیم ،تکنولوژی و بازار مطرح کرد و اینکه این شرکت امکان
فراتر رفتن از مرزهای محلی را داشته باشد.
سوال بعدی این بود که چه زمینههای خاصی در بازار
ایران ،برای سرمایهگذاران جذاب است؟ در پاسخ نیز
زمینههای مختلفی مثل فینتک ,حمل و نقل ،خریدهای
تخفیفی ،تکنولوژیهایی که نیاز به مهارتهای علمی و
ریاضی دارند ،هوش مصنوعی و… عنوان شد.

استفان کلستی« :نسل جدید بانکهای موبایلی در اروپا
نه فقط پرداختها ،بلکه همه کارها و خدمات را ،بصورت
آنالین و از طریق موبایل انجام میدهد که به صورت
روزمره در حال اجرا است و این تحولها ،در آینده ایران
هم قابل پیش بینی است»
مصطفی امیری« :رگالتورهای ایران در حال حاضر شرایط
خوبی را ایجاد کرده اند ،اما با این حال نقاط زیادی وجود
دارد که غیر قابل دسترسی هستند ،پس اگر بخواهیم
بخشی از این بازار را ،یک بازار جهانی کنیم باید تا حد
امکان سریع عمل کنیم»
فرشاد نوشادی« :اهمیت افزودن یک ارزش جدید در
خدماتی که ارائه میدهیم مساله مهمی است که باید
همیشه در خاطر داشته باشیم»

میا جعفری« :تیم ما با دولت و شرکتهای بزرگ در دبی
و انگلیس در ارتباط با شهر هوشمند جلساتی کاربردی
داشته است .دولت به راهکارهای شرکتها گوش کرده و
کمک هایی در این زمینه ارائه میکند»
ریحانه وحیدیان« :شهرداری تهران به مباحث کارآفرینی و
موضوع شهرهای هوشمند عالقمند است و برای اولین بار
این فرصت را دارند تا از نزدیک با استارتاپهای این حوزه
در ارتباط باشد و به ایدههایشان گوش دهد .او همچنین از
شهرداران فارس ،کاشان و سمنان هم تقدیر کرد و از عالقه
شهرداران این شهرها و استانهای نسبتا کوچک به حوزه
شهرهای هوشمند خبر داد»
کی شیمادا« :از کارهای انجام گرفته در حوزه شــهرهای
هوشمند میتوان به نقش کلیدی پارکینگهای هوشمند
اشاره کرد که به میزان زیادی توانستهاند در تسهیل زندگی
شهری تاثیر داشته باشند .او همچنین این فرصت را برای
استارتاپها غنیمت شمرد و گفت که شهرها هنوز پتانسیل
زیادی در این حوزه دارند و استارتاپها میتوانند ایدههای
خودشان را برای افزایش بهرهوری شهرها و هوشمندتر
کردن آنها بکار گیرند»

محمدرضا ازلی صفت :فراهم کردن بستر ،توســط
دولت نقش ویژهای دارد به عــنوان مثال میتوان به
تاثیری که فناوری اینترنت نسل سوم و چهارم در رشد
ایران بعد از سال  ۲۰۱۳داشته است اشاره کرد.
سیما طاهرزاده :طرح فعلی که توسط دولت مورد
حمایت قرار گرفته به ایرانیان مقیم کشورهای خارجی
کمک میکند ارتباط خود را با ایران حفظ کنند و تجربه
خود را به ایران برگردانند و به رشد کشور کمک کنند.
محمدرضا سعیدی :به مسئولینی نیاز داریم که در این
زمینه ،آگاهی الزم را داشته باشند و شرایط جدید را
بفهمند و در گذشته سیر نکنند.

وحــید جوزی« :بالکچین یک سیســتم غــیرمتمرکز
تراکنشها میباشد»
استفان کلستی« :باید منتظر یک انقالب بزرگ با ورود
بالکچین به این حوزه باشیم»
وحید جوزی« :اگر میخواهید با استفاده از عرضه عمومی
سهام پول در بیاورید با توجه به انتخــابهای زیادی که
پیش رو دارید کار سختی است»
الکس بررا« :ویــژگی غیر قابل ردیابی بودن بالکــچین
میتواند برای استارتاپها مخصوصا ایرانی مفید و هم
خطرناک باشد»

آینده هوش مصنوعی
آنابل کوک ( )NeuralBay
هنان سالم ()women in ai
کی شیمادا (مدیر نوآوری شرکت )IBM
مدیر پنل  :وحید جوزی (کارآفرین سریالی)
در پنل آینده هوش مصنوعی آنابل کوک ،کی شیمادا و هنان سالم همراه با
مدیریت پنل توسط وحید جوزی به بررسی تاثیر هوش مصنوعی در زندگی
روزمره ما و آیندهای که برای آن تصور می کنیم پرداختند»
آنابل کوک« :بسیاری از مردم تصور غلطی از هوش مصنوعی دارند و بر این
باورند که هوش مصنوعی قادر است تمامی کارهای بشر را انجام دهد.
کی شیمادا« :بیشتر تمرکز شرکتهای بزرگ در فاز تحقیق و توسعه هوش
مصنوعی بر روی فناوریهای کاربردی در هوش مصنوعی است»
هنان سالم« :کارآفرینان زمان زیادی را صرف تحقیق و توسعه و ایجاد ویژگیهای
جدید در هوش مصنوعی میکنند اما در بسیاری از موارد این ویژگیها
وارد زندگی مردم نمیشود»
وحید جوزی« :اگر داده ای که در سیستم هوش مصنوعی وارد میکنید
متعصبانه باشد ،هوش مصنوعی شما متعصب خواهد شد»

اسـتارتاپها

استارتاپ CafeKado

استارتاپ Raychat

استارتاپ Faranesh

استارتاپ MobileKomak

استارتاپ AKO

استارتاپ Komodaa

کــافه کــادو پلتفرمی اســت کــه در آن
تولیدکنندگان صنایع دســتی مــیتوانند
محصوالت خود را به فروش بگذارند .تمامی
محصوالت این فروشگاه هنر دست هنرمندان
ایرانی اســت و بر اصالت و کیفیت آن ها
تاکید بسیاری میشود .کافه کادو به منظور
حمایت از هنرمندان و تولید داخلی ایجاد
شده است و به مشتریان خود این پیشنهاد
را میدهد تا برای هر کادو و یا مناســبت از
اینگونه محصوالت استفاده کنند .همچنین در
بسیاری از محصوالت امکان شخصی سازی و
یا سفارش در سایز و مشخصات متفاوت نیز
وجود دارد.
بنیانگذاران :رضا رضایی پور ،صفورا عبدی
تیم :ماجده میر اسماعیلی ،سیاوش رضایی
پور ،علی زادراد
مدل کسب و کارC2C, B2B2c :
گروه هدف :هنرمندان و سازندگان صنایع
دستی ،خریداران نهایی
دستاوردها :کسب مقام سوم در هفتمین دوره
جشنواره ملی فناوری اطالعات و ارتباطات

رایچت پلتفرم آنالین گفت و گو و ارتباط
با مشتریان است که به شما این امکان
را می دهد که مستقیما با بازدیدکنندگان
سایت خود گفت و گو کنید و با دیدن
رفتار آن ها در وب سایت بتوانید نیازهای
آن ها را بهتر شناسایی کنید و خدمات و
پاسخ های بهتری به آن ها ارائه دهــید.
شما میتوانید در پنل گفتگوی رایچت
به همراه هم تیمی ها پشــتیبانی کنید
و بصورت تیمی بفروشید  .این پلتفرم با
ایجاد ارتباط موثر با مخاطب به رضایت
بیشتر مشتری و فروش بیشتر کسب و
کارها کمک خواهد کرد.
اندازه بازار$204B :

فرانــش یک پلتفرم آنالین آموزش و
یادگیری اســت که اکنون ویــدئوهای
آموزشی بر پایه مهارت را برای فارســی
زبانان داخل و خارج از ایران فــراهم
می کند .محتوای این پلتفرم به صورت
سرمایهگذاری دسته جمعی اما با نظارت
بر کیفیت و تنوع میشود .هــدف این
استارتاپ پرکردن فاصله بین دانش های
آموخته شده در دانشگاه با مهارت های
مورد نیاز در بازار کار است.
اندازه بازار 5B$ USD Iran’s Market
بنیانگذاران :محمد رشیدی کوچی،
محمود پورمند ،هومن نجف پور
مدل کسب و کارB2C, B2B :
گروه هدف :کارجویان بین  30-20سال،
شرکت هایی با دپارتمان منابع انسانی
فعال
دستاوردها :کسب مقام نخست در
جشنواره وب و موبایل ایران در حوزه
آموزش مجازی

موبایل کمک پلتفرمی برای ارتباط میان
صاحبان تلفن همراه با تعمیرکنندگان آن
است .در این پلتفرم شما می توانید مشکل
خود و درخواست تعمیر را ثبت کنید و با
مشخص کردن زمان و محل ،تعمیرکار برای
شما فرستاده خواهد شد .گوشی موبایل و
یا تبلت شما در حضور شما تعمیر خواهد
شد و یا در صورت نیاز به مراکز مخصوص
فرستاده میشود.
بنیانگذاران :علیرضا اسدی ،آرش اسدی،
ناصر یزدی
مدل کسب و کارB2B, B2C, C2C :
گروه هدف:کاربران تلفن های هوشمند و
لپ تاپ
دستاوردها :رشد  ٪۱۰۰در فروش راه اندازی
محصول جدید و گسترش تیم

فناوری هوشمند آکو به دنبال راهکارهای
هوشمند برای سالمت جامعه است و
اولین محصول آنها دستبندی برای کنترل
سالمت اســت که قابلیت اندازهگیری
مقدار گلوکز خون را دارد .به هــمراه این
دستبند ،اپلیکیشنی نیز برای جمع آوری
اطالعات استفاده خواهد شد .عالوه براین،
این دستنبد از امکانات دیگری از جمله
اندازهگیری فشــار خون و هشــدار در
شــرایط بحرانی نیز برخوردار اســت.
بنیانگذاران :حامد قدسی ،نگین امیری،
سروناز محمودزاده
مدل کسب و کارB2C, B2B :
گروه هدف :افراد دیابتی ،سازمان های
مربوطه
دستاوردها :اخذ قرارداد با دانشگاه علوم
پزشکی ،جزو ده استارتاپ برگزیده در دبی

کمدا پلـتفرمی اسـت که در آن خانم ها
میتوانند پوشاک اسـتفاده شـده (در حد
نو ) خود را به اشتراک بگذارند و آن را با
قیمت مناسب به دیگران بفروشند .در این
روش افراد هم میتوانند کسب درآمد کنند
و هم لباسهای مورد نظر خود را با قیمت
مناسبتری تهیه کنند .همچنین هدف از
این استارتاپ محافظت از محیط زیست
و کاهش مصرف گرایی از طریق استفاده
مجدد از لباس های بالاستفاده است.
اندازه بازار$3.5B:
بنیانگذاران :ثنا خالصی
مدل کسب و کارC2C :
گروه هدف :زنان
دستاوردها :کسب سرمایه از طرف صندوق
سرمایه گذاری جسورانه اسمارت آپ

یزاده،
بنیانگذاران :قادر صادقی ،حامد قل 
مجتبی محمودزاده ،سامان بابلی
مدل کسب و کارB2B :
گروه هدف :شرکت های بزرگ و کوچک،
استارتاپ ها
دستاوردها :ایجاد پلتفرم قابل توسعه راه
اندازی کمپین های سازمانی با سایرین

استارتاپ Hamyab24

استارتاپ Echobaar

استارتاپ BarOn

استارتاپ Drupz

استارتاپ Keshmoon

استارتاپ Pinjob

سامانه همیاب  24اولین سامانه اطالع
رسانی و ردیابی کاالهای دیجیتال گم شده
مانند موبایل ،تبلت و لپ تاپ است.
با ثبت شماره سریال دیجیتال کاال گم
شده میتوانید مانع خرید و فروش آن
شوید ،همچنین با استعالم این شماره
قبل از خرید دستگاه میتوانید از خرید
خود مطمئن باشید .هدف این مجموعه
پیشگیری و کاهش سرقت کاالهای
دیجیتال در کشور ،کاهش هزینه و زمان
برای پیگیری کاالهای دیجیتال گمشده و
سرقتی و صرفه جویی اقتصادی در ارائه
خدمات توسط دولت است.
اندازه بازار1M$ USD:
بنیانگذاران :مهدی جمشیدی ،هادی
جمشیدی،بهروزفتحآبادی،محمدحاجیبیگلو
تیم :سمیرا عمارلو ،فاطمه حبیبی ،آنا
طبسی ،اکرم تقی آبادی ،مریم حاجی بیگلو،
نادیا پهلوان زاده ،پریسا ناصر زاده
مدل کسب و کارB2C, B2B :
گروه هدف :افرادی که تلفن همراهی گم
یا پیدا کرده اند ،کسانی که مایل به خرید
دستگاه دیجیتال دست دوم هستند
دستاوردها :رشد  ٪۸۵۰در بازار
کسب مقام دوم در رویداد کسب و کار
دانشگاه صنعتی شریف

اکوبار یک بستر یکپارچه درخواست حمل
و جابجایی بار در سراسر کشور است.
صاحبان بار میتوانند درخواست حمل بار
خود را در وب سایت اکوبار ثبت نمایند.
درخواست صاحب بار برای رانندگان
آماده به بارگیری که بارگیر متناسب دارند
و در محدوده جغرافیایی مبدا بارگیری
ارسال میگردد .عالوه بر این صاحبان کاال
میتوانند درخواست خود را به مناقصه
بگذارند تا بهترین پیشنهاد قیمت برای
حمل بار از طرف رانندگان را بتواند انتخاب
کند .همچنین این امکان فراهم شده است
تا صاحبان بار از طریق پنل خود بار را در
طی فرایند رهگیری کنند.
اندازه بازار4B$ USD :
بنیانگذاران :فائزه کریمی ،فاطمه آبادیان،
نجمه خدمت گذار
مدل کسب و کارC2C :
گروه هدف :صاحبان بار ،رانندگان کامیون
دستاوردها :برگزیده رویداد کارآفرینان
جوان یزد ،حضور در دوره شتابدهی
شتابدهنده یزد ،کسب مقام اول در فینال
رویداد استارتاپ جاده ابریشم /فروردین 97

بارآن یک سامانه هوشمند حمل و
نقل است که با ارائه خدمات از طریق
اپلیکیشن و وبسایت رانندگان کامیون
را به صاحبان بار وصل میکند.این
سیستم این امکان را فراهم میکند تا از
هرکجا با استفاده از اینترنت بتوانید به
راحتی حمل و نقل خود را انجام دهید و
ابزار های مکان یاب این سامانه این اجازه
را میدهد تا لحظه به لحظه از موقعیت
بار خود مطلع باشید .پنل لجستیکی
هوشمند بارآن نیز باعث صرفه جویی در
زمان و هزینه خواهد شد.
اندازه بازار131Q$ USD:
بنیانگذاران :محمد سلیمانی ،سارا
ساریجالو
تیم :اشکان همتیان ،پدرام فرزین،
فاطمه رمضانی،
محمدرضا گلستان ،سپیده کاظمی،
محمدحسن یگانه
مدل کسب و کارC2C :
گروه هدف :صاحبان بار ،رانندگان
کامیون
دستاوردها :اخذ قرارداد با دو شرکت
بزرگ فعال در حوزه کاالهای تند مصرف

دراپز یک اپلیکیشن هوشمند و اتوماتیک
برای پس اندازهای کوچک است .دراپز هر
روز به حساب بانکی متصل شده شما سر
میزند و رفتار مالی شما را تحلیل میکند
و بر اساس یک الگوریتم فراابتکاری تعیین
می کند که چه مبالغی را در چه زمانهایی
میتواند برای شما به صورت خرد خرد
و پویا پس انداز کند .الگوریتم دراپز این
مبالغ را به گونهای تعیین میکند که
عالوه بر تامین مبلغ هدف پس انداز شما،
مشکلی برای تامین هزینه های ضروری و
روزمره شما ایجاد نکند.ضمنا هر زمان که
به پس انداز خود نیاز داشتید ،میتوانید از
طریق پنل تحت وب و در آینده ای نزدیک
از طریق اپلیکیشن موبایل دراپز ،مبلغ مورد
نیاز خود را برداشت کنید.
بنیانگذاران :ارسالن یارویسی ،محمد
سجاد فالح ،امید جعفری متقی
مدل کسب و کارB2B2C :
گروه هدف :بانک ها و کارگزاریها و
شرکتهای مدیریت دارایی
دستاوردها:راه اندازی نمونه جدید محصول
ایجاد رشد  %100در اندازه سازمان و بازار

کشمون یک پلتفرم /بازار آنالین است
که کشاورزان کوچک و محلی زعفران را
بدون واسطه به مشتریان آنها در ایران
و اروپا وصل میکند .در این پلتفرم هر
کشاورز پروفایل مخصوص به خود را دارد
و مشتری میتواند از مستقیما از کشاورز
مورد نظر زعفران را سفارش دهد .هدف
کشمون گسترش بازار فروش زعفران و
دیگر محصوالت سازگار با آب و طبیعت در
سراسر دنیا است.
اندازه بازار1B$ USD :
بنیانگذاران :محمد قائمپناه،
حمزه قائمپناه ،سیامک خرمی
تیم :مصطفی جاودانی ،معین قوی
مدل کسب و کارC2B2C :
گروه هدف :کشاورزان زعفران ،خریداران
نهایی زعفران
دستاوردها :آماده ورود به بازار بین المللی
موفقیت در پروژه تامین سرمایه گروهی،
رشد  ٪۱۰۰۰درآمد گسترش سازمان ,کسب
مقام دوم رویداد «استارتاپ جاده ابریشم»

پین جاب سرویسی است که با استفاده از
مکان یابی افراد و کسب و کارهای محلی
اطرافشان را به یکدیگر متصل میکند .این
پلتفرم برای کاربران خدماتی مانند خدمات
آنالین و جست و جوی آنالین خدمات و
فروشگاه ها و امکان تصمیم گیری بهتر
را فراهم میکند و برای صاحبان مشاغل
نیزامکان مدیریت کسب و کار ،حمل و
نقل و فروشگاه آنالین را ایجاد کرده است.
همچنین برای ارائه خدمات بهتر و مطابق
با سلیقه مشتری از هوش مصنوعی برای
یافتن عالقه و در نهایت ارائه بهترین
پیشنهاد استفاده میشود.
اندازه بازار53M$ USD :
بنیانگذاران :علی هوشیاری ،محمد مقبل
تیم :نیوشا حسینی ،زهرا فتحی
مدل کسب و کارB2C, C2C :
گروه هدف :کسب و کارهای محلی ،کاربران
عادی (خریداران و …)
دستاوردها :گسترش بازار هدف به سه
شهر بزرگ ،ایجاد تغییر کلیدی در محصول،
جذب سرمایه از چندین سرمایهگذار

برندگــان
تیم اول :اکــوبار
استارتاپ Doctoreto

استارتاپ Lookobook

استارتاپ Peeyade

استارتاپ Tapsell

دکترتو به بیماران کمک میکند که به
راحتی لیست پزشکان و متخصصان مورد
نظر خود را ببینند و به صورت آنالین و
بدون اتالف وقت ،نوبت ویزیت پزشک
را دریافت کنند .همچنین به پزشکان این
امکان را میدهد تا به راحتی وقت و نوبت
های خود را مدیریت کنند .در حال حاضر
بیش از  750دکتر از شهر های شیراز،
تهران ،بندرعباس و بوشهر در این سامانه
عضو هستند و امکان مشاهده لیست
آن ها و وقت گیری آنالین از این پزشکان
وجود دارد.

لوکوبوک جایی برای عالقهمندان به کتاب
و کتابخوانی است که به آنها اجازه
میدهد عالوه خواندن کتاب های مورد
عالقه خود با افراد دیگری که به این زمینه
عالقهمند هستند نیز آشنا شوند ،تبادل
نظر کنند و در انتخاب کتاب های بهتر از
تجربیات یکدیگر کمک بگیرند .همچنین
بین پلتفرم به کسانی که به نویسندگی
عالقهمند هستند نیز این امکان را میدهد
تا در پروفایل خود بنویسند ،از کاربران
بازخورد بگیرد و بتوانند هرچه بهتر و
راحت تر اثر خود را خلق کنند.

پیاده در واقع یک شهرنامه دیجیتال است
که بر اوقات فراغت در شهر ،فرهنگ و
رویداد ها تمرکز دارد .محتوای این اپلیکیشن
به روش جدیدی توسط گروهی که «پیاده
چی» نام دارد گردآوری می شود تا کیفیت
و جلوه این محتوا یکسان و مناسب باقی
بماند .در حال حاضر امکان جست و جوی
مکان های مختلف ،اضافه کردن آن ها به
لیست عالقمندی ها و خرید بلیت رویدادها
وجود دارد .هدف از این اپلیکیشن بهتر
کردن رابطه بین شهر و شهروند است.

بنیانگذاران :بهراد آزادی ،بهرنگ البرزی
تعداد تیم :کاووس صمیمی
مدل کسب و کارC2C, B2B2C :
گروه هدف :دکترها ،کلینیکها ،داروخانه
ها ،بیمارستانها و بیماران
دستاوردها  :گسترش بازار هدف به تهران
و بندرعباس ارتباط با شــبکه مــربیان
بین المللی

بنیانگذاران :آرش یزدانیان ،مسعود
حسن زاده
مدل کسب و کارB2B, B2C, C2C :
گروه هدف:کتابخوانان ،ناشران کتاب و
کاربران عالقمند به شبکه های اجتماعی و
شبکه سازی
دستاوردهای :کسب مقام دوم در رویداد
اینوتکس کسب مقام سوم در دومین
رویداد میت آپ تبریز جذب عالقهمندی
سرمایهگذاران بین المللی

تپسل شبکه هوشمند تبلیغات دیجیتال در
موبایل است ،به این صورت که تبلیغات
شما را در پربیننده ترین اپلیکیشن ها به
نمایش میگذارد .این شبکه انواع مختلفی
از تبلیغات مانند تبلیغات کلیکی (،)CPC
تبلیغات نصب اپلیکیشن ( ،)CPIتبلیغات
عضویت کاربر()CPA
و غیره را ارائه می دهد و برای ارائه خدمات
هرچه بهتر و مناسب مخاطب از تبلیغات
هوشمند و هوش مصنوعی استفاده
میشود .همچنین به تبلیغ دهنده داده ها
و تحلیل هایی را ارائه میدهد تا از مقدار
موفقیت کمپین خود مطلع شوند.

بنیانگذار :لنا وفایی
تیم :کسرا وفایی ،آرش توکلی ،آنا الوا
مدل کسب و کارB2B, B2C :
گروه هدف:کسب و کارهای محلی و
توریستها
دستاوردها :کسب مقام دوم از رویداد ارائه
استارت آپ های شتابدهنده دیموند رشد
صد در صدی تیم جذب سرمایه شخصی،
اضافه شدن شهر هوشمند در بازار هدف

بنیانگذار :علی سلطانی
مدل کسب و کارB2B :
گروه هدف :برندهای بین المللی به عنوان
تبلیغ کننده ،اپلیکیشن های در حال رشد
به عنوان انتشار دهنده
دستاوردها :گسترش سازمان به هشتاد
نفر راه اندازی نسخه سوم محصول عالقه
مندی مشتریان جدید بازار

اکوبـار یک سـامـانـه خـدمـات حـمل ونـقل کامیونی اسـت .این سـامـانـه
یک بـازار ٓانـالین بـرای شــرکتهـای حـمل ونـقل و صـاحـبان خـودروهـای
سنگین اسـت .اکوبـار میکوشـد شکاف مـوجـود بین فـناوری هـای نـوین و
رویه هـای جـاری حـمل ونـقل جادهایی که تـا حد زیادی بـه ارتـباط تلفنی و
یا بـا دورنگاربستگی دارد را کاهش دهد.

تیم دوم :کشــمون
کشمون اولین بـازار ٓانـالین اجـتماعی زعـفران در جـهان اسـت .بنیانگذاران

کشمون اهـل خـراسـان هسـتند که  ۹۵درصـد از زعــفران جــهان را تــولید

میکند .خانـواده بنیانگذار این اسـتارتاپ و نیز  ۱۸۰هـزار کشاورز زعـفرانکار
خـرد در ایران در این بازار یک میلیارد دالری سهمی دارند.

تیم سوم :دکــترتو
دکترتـو بـه کاربـران کمک می کند بـتوانـند پـزشکان مـورد نـظر خـود را یافـته و

زمـانی را بـرای ویزیت رزرو کنند .دکترتـو بـه پـزشکان نیز بـرای مـدیریت زمـان
کمک می کند .هـدف دکترتـو ،ایجاد ارتباطی سالم میان پزشکان و مردم است.

جــوایز
تیم اول ۲۰ :میلیون استفاده ازخدمات آپارات(صباویژن) ۲ /میلیون اعتبار خرید از خوگر

تیم دوم ۱۰:میلیون آپارات استفاده ازخدمات آپارات(صباویژن)  ۱.۵ /میلیون اعتبار خرید از خوگر

تیم سوم ۵ :میلیون پارات استفاده ازخدمات آپارات(صباویژن)  ۱ /میلیون اعتبار خرید از خوگر

تیم اسـتارتاپ جاده ابریشـم
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هادی فرنود

موژان اصغری
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علیرضا جوزی

سعید بیدرنگ

نازنین رحیمی

داوود حکیمی مود

محمد جیریان

ابوالفضل شرافت

محمدرضا رزم پور

مهدی شهبازی
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قادر صادقی

عرفان علوی

عارفه تیموری

صالح سپهریفر

علی جوشقانی

امیر بقایی

مصطفی حسینی

حسین معصومی

رضا مرندی

سعید چوبانی

جاوید مومنی
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حامد تکمیل
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آروین رکنی
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محمد جواد راد
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