






فهرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

وکارهـا  جیدـی زـ حم زوـ  و بررسی تجربیات جهانی کسب
پ  آها  استارتها  بررسی تجربیات جهانی شرکتاح سلسه گزارشنق  دردادی  

دکتر زسـا  حنـی زسـا یم زوییراـا ایواسـیم  فهـرم فرزواـی  گرافیـ  و : تیودن
1400:سال نشر1000: س داگرم  فهرم فرزوای  شوارگانعلیراا: صفحه آرادی

 عرفی شرکت ت سعه کسـب و کارهـا  دردـادی بادبـانسخای با  خاطبان     

بررســی . 1(    7)آپــی هــا  اســتارت عرفــی طــرر بررســی تجربیــات جهــانی شــرکت
کســـب و کارهـــا  فعـــال در زـــ حم بهبـــ د  رفیـــت . 2(   9)واـــعیت کـــهن زـــ حم 

کسـب . 4(    37)کسب و کارها  فعال در ز حم  یدردت عولکرد. 3(   31)عولیاتی
کسـب و کارهـا  فعـال در . 5(    51)و کارها  فعال در ز حم باحطرازی  یل عولیاتی

(67)بای جوع. 6(    59)ز حم خلق ارحش غیرعولیاتی



نخستین فضای کار 
اناشتراکی استان هرمزگ

ینی، تولید کننده موتور های بنز
هوایی و دریایی

یفروش آنالین محصوالت دریای

سامانه مدیریت مزارع 
پرورش آبزیان

ی سامانه شبیه سازی جوی و اقیانوس
گذشته و آینده دریاهای کشور

طراحی و ساخت شناور خای هوشمند و
جدول سرنشین و روبات های دریایی

رانبرخی شرکت های استارت آپی صنایع دریایی فعال در ای



فرهنگجترویجهتوبادباندریاییکارهایوکسبتوسعهشرکتاجتماعیمسئولیتراستایدراستپژوهشیحاضرطرح
واندتمیطرحاینمعتقدندطرحایننگارندگاندریایی؛نوینکارهایوکسبحوزهدرعمومیدانشتوسعهواستارتاپی

واقتصادهیحوزدربسزاییتاثیرآنتبعبهوباشددریاحوزهدرنوکارهایوکسبایجادوبنیاندانشاقتصادتوسعهعامل
بهنعتصبررسیهایگزارشسلسلهازگرفتنالهامباحاضرطرحاستذکربهالزم.باشدداشتهنشینانساحلمعیشت
.استگردیدهتهیهجمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتتوسطهاآپاستارتجهانیتجربیاتصنعت

الشهاچمیانپیوندایجادباوشدهشروعموضوعهرکالنهایتحلیلازکهاستمختلفبخشهایبرگیرندهدرگزارشهر
پیداادامهمهماستارتاپهایمعرفیوجهاننوپایشرکتهایکاروکسبالگوهایباحوزههردرراهبردیموضوعاتو

ومالیتامینهایالگووکاروکسبهایمدلها،فناوریشناختبرمبتنیهایتحلیلازمجموعهاینهایتدرومیکند
:استاصلیبخشسهبرگیرندهدرگزارشهربنابراین.یابدمیخاتمهآنهاشدنبزرگنحوه

مرتبطکلیدیهایچالشوراهبردیموضوعاتشناساییوحوزهکالنوضعیتبرتحلیلی.1
راهبردیموضوعهردرکلیدیهایاستارتاپمعرفیوشناسایی.2
وزهحآنکلیدیهایچالشبهپاسخگویینحوهوکسبوکارفعالیت،مدلها،حوزهفناوریمنظرازتحلیلوبندیجمع.3

مقدمه نگارندگان

مقدمه نگارندگان 3



وتحقیقراهازوبودهجهانیچالشهایاصلی،مالکحوزهایناصلیهایچالششناساییدراستذکربهالزم
درزوما لهاچالشاینتمامیکهمیباشدبدیهی.اندگشتهشناساییوآوریجمعجهانیمنابعومقاالتدرپژوهش
هاییارگانوسازمانهاافراد،تمامیازپایاندر.باشندنمیجهانیاولویتبامشابهاولویتدرایران،عزیزمانمیهن
جد،نمیگنمقالایندرعزیزاناینتمامیبردننامکهکردهاند،یاریگزارشاینتوزیعوتهیه،تدویندرراماکه

.خواستاریمتعالیحقدرگاهازراآنهاروزافزونموفقیتوسالمتیسربلندی،وداریمراتشکرکمال

مقدمه نگارندگان
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سخنی با مخاطبان

وصلحوانرژيوداروییغذایی،منابعتأمینونقل،حملبشري،تمدنهايایجاددرویژهاياهمیتازاقیانوسهاودریاها
درتالشرسیدهاندآببهوقتهردنیاکشورهایکهمیشودمالحظهارقام،وآماربهمراجعهبا.برخوردارندجهانیامنیت

واستگرفتهشکلسواحلمعرضدردنیابزرگشهرهای%80.داشتهاندرودخانهایودریاییمنابعازحداکثریبهرهبرداری
شهرهایعمدتاکهدنیادریاییشهرهایسایررغمبه.نداردقرارساحلمجاورتدرشهر1تنهادنیابزرگشهر20بیناز

عنوانبهولسئدرمثالعنوانبه.هستندساکنساحلینوارهایدرایرانمحروممناطقبیشترمیشوند،محسوبپیشرفته
نفر9تنهامساحتهمیندرچابهاردرکهاستدرحالیاین.میکنندزندگینفر49000مربعکیلومترهردرساحلیشهریک
وههدچنددرکهاستموضوعیدریاییاقتصادودریاپدیده.کنندمیزندگیاولیهزیرساختهایازبسیاریفقداندر

تهدیدمتسیکازمیتوانرااتفاقاینکهالبته.استنگرفتهقرارتوجهموردجدیطوربهماکشوردراخیرسدهچندحتی
موضوعاینطرفیازامااستماندهمحرومموهبتهاومنابعبرخیازگذشتهسالیاندرکشورکهمعنیاینبهکردقلمداد

زسازیباوتوسعهازکمهزینهترجدیدزیرساختهایایجادکهاینبهتوجهباکرد؛قلمدادتوسعهفرصتیکمیتوانرا
برایناسبمفرصتیاست،ماندهباقیبکرمناطقازبسیاریدرکهکشورجنوبساحلیخطمیباشد،قدیمیزیرساختهای

.باشدمیدانشمبتنیبرتوسعه
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سخنی با مخاطبان

لطان الِعلم »:امیرحضرتکالماستنادبه هردرتوسعهالزمههایازکیی«َعَليهصيلََيِجده َلمَمنوَِبهِصالََوجَده َمنس 
سالحاینازکسآنهرومیگرددچیرهخوددشمنانورقبابرگرددمجهزدانشسالحبههرکس.استدانشحوزهای،
موضوعودقراردادنهمکناردرباوشددادهاینازپیشکهتوضیحاتیبا.کردخواهدپیداسلطانیبیشکباشدبیبهره

وانتدرکهروشیهربااستضروری«پیشرفتبلندقلههایبهرسیدندردانشویژهجایگاه»و«دریااقتصاداهمیت»
وندهایربندیطبقههدفبامطالعاتیانجام.گرددمجهزدریاییصنایعدردانشیابزارهایبهکشورتاکنیمکمکاست
جویاندانشازگروهیهمتباکهمیباشدموثراقدامیدریاییدانشبنیاندرآمدزاییمغتنمهایفرصتودریاییفناوری

اقدامنایحامیاناولینجزءراخودداردافتخاربادباندریاییشتابدهنده.استگردیدهشروعکشورمانبرتردانشگاههای
.کندمحسوبارزشبا

محمدهادی اسکندری یزدی
مدیرعامل شرکت توسعه کسب و کار های دریایی بادبان

6سخنی با مخاطبان



معرفی شرکت توسعه کسب و کارهای دریایی بادبان

ارتقا دهنده سطططططططط    
فنی و مطططططططططططدیری ی  
کسب و کارهای  دریایی

،  تامین کننده زیرسطططا ت
سطططططططرمایه و اع یار برای  
هسططط ه های فناور دریایی  

و ایده های نوآورانه

هم آهنگ سطططاز  دانهططط اه،  
بازار، صنعت و دولت،با هدف
وررشد صنعت  دریایی که

جرباهبادبانپلتفرمشتابدهیاستکهباااتکاابارت
مدیرانحوزههایمختلفکسبوکار،بهویژهحوزه
دانشبنیاان،تایماجرایایجاوانوخاالق،اسااتید
دانشااگاه،منتورهاااوحامیااانمااالیاکوسیسااتم

درحاوزههاایمارتبطباا1398دانشبنیان،ازساال
.کسبوکاردریاییشروعبهکارکردهاست

بررسی وضعیت کالن حوزه 7



مروارید

سکان

پیشران

لنگرگاه
ارزیابیومعرفیفرصتهای
ساااارمایهگذاری،جااااذب
سرمایههایبخشخصوصی
ودولتیدرانجامپروژههای

اقتصادیدریایی

توسااعهمنطقااهایبادبااان،
ایجادهفتهابتخصصای

دریاییدرکشور

فعالیتهایترویجای انجام
اندرحوزهاقتصاددانشبنی

دریااایی،برگاازاریوتعریااف
رویاادادهاااونشسااتهای

تخصصی

شااااتابدهیوحمایااااتاز
کماکباه هستههایفناور،

تجاریسازیفناوری

معرفی کارگروه های شرکت توسعه کسب و کارهای دریایی بادبان
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استارت آپ های حوزه ی حمل و نقل دریایی

بررسی وضعیت کالن حوزه. 1



نجماورددرآیندهپژوهیانجامشدهبهایننتیجهرسیدیمکاهپا.دستهطبقتصویرروبهروتقسیمبندیمیشوند22فعالیتهایدریاییبه
ژهای،فناوریوارتباطات،مدیریتواقتصاددریایی،شیالتوزیستفناوریدریاییوبناادروساواحلازاهمیاتویاحمل و نقل دریانوردی

.ازاینرودرکتابفعلیبهاولویتاول،یعنیحملونقلمیپردازیمکهدرادامهتوضیحاتجزئیرامشاهدهمیکنید.برخوردارند

حوزه های فعالیت دریایی

بررسی وضعیت کالن حوزه 11



دسته بندی دفترچه های استارتاپی حوزه های دریایی

شططططی   و 
زیسططططططت 
فنططططططاوری 

دریایی

مدیریت و اق صاد 
دریایی

حمل و نقل 
و

دریانوردی

بنادر 
و

سواحل

فنططاوری اع عططا 
و ارتیاعا  دریایی

12بررسی وضعیت کالن حوزه. 1



1

23

4
وضعیتجمعیتی

درمناطقساحلی20%

وضعیتدانشگاهی
سهمدانشجویان0.3%

وردریاییبهدانشجویانکش
هئیتعلمینفر1.1%
االنهنفرفارغالتحصیلس0.2%

دررشتههایدریایی

یوضعیتاقتصاد

ازاقتصاددریایجهان%10کمتراز
تولیدناخالصملی2.7%

میلیارددالراقتصاددریا16

موقعیت
جغرافیایی

دانشجودرحوزههای0.4%
دریایی

ایرانسواحلطولکیلومتر۵800
مرزها%40حدود

ساحلیخططولکیلومتر4900
کشورجنوب

برخی پتانسیل های
حوزه دریا در ایران

1

23

4
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بهیود تخصیص و مدیریت بار•
بهیود ظرفیت عملیاتیمدیریت ظرفیت کان ینری•

 لق ارزش غیرعملیاتی

بازعراحی مدل عملیاتی

مدیریت عملکرد

زنجیره فعالیت کسب و کارهای نوپا در حوزه حمل و نقل دریایی

ر شناسایی ناکارآمدی ها و بهیود آنهطا د•
زنجیره حمل و نقل یکپارچه

ی ردیابی جابه جایی بار به صطور  جهطان•
لجهت بهینه سازی کل زنجیره حمل و نق

ارائه مدل کسب و کطار جدیطد جهطت •
یکپارچه سازی زنجیره حمل ونقل 

اس فاده از ک ن داده ها با هدف فوق•

پیشبینیتعمیراتالزم•
پیشبینیریسکتجهیزات•
پیشبینیخرابی•
برنامهریزینگهداری•

کاهش مصرف سو ت و انرژی•
:بهیود عملکرد شناور •

14بررسی وضعیت کالن حوزه



تامین ایمنی شناورها و سرنهینان و محموله ها در دریا. 1

IMOرعایت قوانین زیست محی ی . 2

مدیریت می نی بر اع عا  و داده های بزرگ به جای مدیریت  سن ی. 3

افزایش بهره  وری تخلیه و بارگیری. 4

کن رل ترافیک دریایی و   وط که یرانی. 5

کاهش مصرف سو ت و آلودگی.  6

کاهش دفعا ، زمان و هزینه های تعمیرا  اساسی.  7

شفاف  سازی زنجیره تامین.  8

بررسی وضعیت کالن حوزه 15

چالش ها و فرصت های حوزه حمل و نقل دریایی



IMOرعایتقوانینزیستمحیطی :موضوع

:راهکار

:مخاطب

کاهشتولید
گوگردازاگزوز
هاموتورکشتی

کربنزدایی

کاااهشمصاارف
سااااوختبااااا
اسااااااااتفادهاز
تکنولوژیهااااای
همچنین و جدید
کنتااارلکیفیااات
سوختورودیبه
موتااورومااانیتور
رآن،نصباسکراب

و هوشمندسازی
اواستفادهازدیت

انرژی از استفاده
هاااایجدیاااد
جهااتکاااهش
مصرفسوختو
افزایشباازدهی
کشتیوکااهش

آلودگی

شرکتهای
کشتیسازی

شرکتهای
کشتیرانی

مدیریتعملکرد :جایگاه در زنجیره فعالیت

کاهشآلودگی
هناشیازتخلی
آبباالست

اساااااااتفادهاز
ههاتصفیهکنناد

درخروجاایآِب
باالستبهروش

...وUVاوزون،

16بررسی وضعیت کالن حوزه

راهکارهای استارتاپی برای چالش ها و فرصت های مطرح شده



اکتبر
2017

تا
سال
2020

2019

اج س
:رامطرحکردIMO2020مسئله(IMO)سازمانبینالمللیدریانوردی

.اییتعیینمقادیربرایموادبهویژهگوگردجهتکاهشآلودگیدری

سیزشدن
درصد0.۵ازکمترگوگردباسوختازاستفادهبهشناورها
.میشوندمحدود

%3.5 %0.5

چ ون ی ت ابق
امااتشرکتهایکشتیرانیدوانتخاببرایپاسخباهالز

.دهردوروشباسرمایههایبزرگیقابلاجراهستن.دارند

استفادهازسوختکمسولفور
%0.۵کمتراز

استفادهازسوخت
%3.۵پرسولفور + اسکرابر

اثر بر مه ریان
درصددرایان30تا20کشتیرانیهاهزینههایحملونقلرابین

سالافزایشدادندتاابتواننادهزیناههایسارمایهگذاریجهات
.الزاماتراپاسخدهند

20%-30%
Photo from unsplash.com
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مطابقت با 
آبِ باالست کنوانسیون مدیریت 

جلوگیری از انتشار گونه های مهاجم در آب

سپتامبر8بینکلیبازدیدباموجودکه ی های
2019سپتامبر8تا2017
تا2014سپ امیر8بینقیلیبازدیدکلیاگر:1حالت

اینازقیلراD2اس انداردباید،بوده2017سپ امیر8
.نمایندرعایتبازدید
،بوده2014سپ امیر8ازقیلبازدیدکلیاگر:2حالت
من قلیبعدیبازدیدکلیبهD2بام ابقتآن اه

.می گردد

دازبابازدیدکلیبعکه ی های موجود
هبایدقبلازاینبازدیدب2019سپتامبر8

.برسندD2استاندارد

سپتامبر8بایدتاتمام که ی ها
.برسندD2بهاستاندارد2024

2017سپتامبر8کهبعدازتمام که ی هایی 
.برسندD2ساختهشدهاندبایدبهاستاندارد

لقبتاشدهساختهموجودکه ی های
تاریخازقبلتاباید2017سپتامبر8از

D2،بهخودD1برسند.

:بایدتمام که ی ها
.برنامهمدیریتآبباالستداشتهباشند•
.کتابچهرکوردآبباالستداشتهباشند•
.نندگواهینامهبینالمللیمدیریتآبباالستاخذک•

IMOنمونهایازقوانینزیستمحیطی

Ballast Waterآب باالست ،
وریآِبباالست،آبشیرینیاش

استکاهدرتانکهاایباالسات
.کشتیهانگهداشتهمایشاود
اینآبباهمنظاورحفابثباات
ولکشتیوقابلیتمانورآندرط

اسفربههنگاممتعادلساازیبا
شاتروزنکاالیاوقتیکهثباتبی

بهواساطهدریاایماتالطمنیااز
.استاستفادهمیشود
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تامینایمنیشناورهاوسرنشینانومحمولههادردریا :موضوع

:راهکار

:مخاطب

شرایط
نامناسبجوی

خرابی
ماشینآالت

استفادهازدادههای
ماااااااااهوارهایو
همچناااااااااااین
لابراطالعاتوتحلی

آنهاااادرراساااتای
شارای طپیشبینی
اجویومسیریابیب
شرای طمناسبترین

.جوی

استفادهازدادهها
وابردادههاااااای
لکشااتیوتحلیاا

آنهاااااجهاااات
پیشبیناااااایو
تحلیااالریساااک
.خرابیتجهیزات

سازمانهایکشتیسازیها
دولتی

مدیریتعملکرد :جایگاه در زنجیره فعالیت

پاندمیکرونا

اسااااااااااتفادهاز
تکنولوژیهااااااای
جدیااادازجملاااه
اینترناااتاشااایاو
هااوشمصاانوعیو
رباتهاااااباااارای
اکاهشریسککرون
واثراتموثرکماک
کننااااادهآنبااااار

.دریانوردی

خطایانسانی

اسااااااااتفادهاز
فناوریهایجدید
اینترنات همچون
اشااایا،هااااوش

در...مصااانوعیو
هوشمندسااااازی
.اناوبریکشتیه

مالکانبار شرکتهای
کشتیرانی

راهکارهای استارتاپی برای چالش ها و فرصت های مطرح شده

بررسی وضعیت کالن حوزه 19



2019حادثهدرسال605
مجمططططج الجزایر درمناااااطق

ال کانط،دریای شمال،ان لیس
 لیج بیسکایوان لیس 

ازدزدی% 90 
2019دریاییدرسال

گزارش لیج گینه در
.شدهاست

تلفا  ناشطی از 3مورد از هر 1
،در2019درساااالغرق شطططدن 

جنوبچین،هندوچین،انادونزی
طهنق–.وفیلیپینرخدادهاست

سرخجهانی

2815
-2019درحادثهکشتیرانی

ازساالنهدرصد۵حدود
.یکشتیرانخرابیهایکل

۵اینعاملاصلیترین
ماشینآالتخرابیدرصد،
.است

2019درحادثه6دادنرخ
بهرایونانیجزیرهیک

نجهانقطهحادثهخیزترین
.استکردهتبدیل

1۵00%
افااازایشدریرفیااات

سااال۵0کانتینربرهااادر
اخیر

حادثه۵موردازهر1
بخاطرشرایطبد2019در

جویبودهاست

کشااتیباااریدر1۵
%37–غرقشاد2019

ازکلغرقشدهها

موردغرقشدندر41
یکرکوردکم–2019
سططال 10کاااهشدر% 70 
ا یر

درکشتیغرقشدنمورد9۵1
گذشتهسال10

در نگاه آمار2020خالصه ایمنی و کشتیرانی در  اهمیت 
چالش
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یمدیریتمبتنیبراطالعاتودادههایبزرگبهجایمدیریتسنت :موضوع

:راهکار

:مخاطب

استفادهاز
دادههادر
راستایتحلیل
وضعیتوپیش
بینیخرابی
وقطعاتکشتی
پیشبینی
دقیقزمان
یتعمیراتاساس

استفادهاز
دادههادرجهت
یبرنامهریزیبرا
عمیاتبندریو
افزایشسرعت
وبهرهوری
ریتخلیهوبارگی

بنادرمالکانکشتیمالکانبار

تمامزنجیرهفعالیت :جایگاه در زنجیره فعالیت

استفادهاز
دادههادرجهت
ارزیابیعملکرد
خدمهوکارکنان

راهکارهای استارتاپی برای چالش ها و فرصت های مطرح شده

استفادهاز
دادههادر
راستای
پیشبینی
وضعیتبازار
جهانی

شرکتهای
کشتیرانی
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شفافسازیزنجیرهتامین :موضوع

:راهکار

:مخاطب

عدماطالع
مالکازعملیات
کشتیوبندر

بارتباطنامناس
وکندمالکبار
ادروکشتیبابن

وضعی تمانیتور
وموقعیااااتو
فعالیتهاااااای
رصورتگرفتهد
کشااااتیبااااا
اساااااااتفادهاز
لابردادهوتحلی

آن

اساااااااتفادهاز
واینترنتاشایا

ارتباااااااااااط
باین ماهوارهای
مالااکوبناادرو

خدمه

شرکتهای
بندری شرکتهایمالکانبار

بنادرکشتیرانی

بازطراحیمدلعملیاتی :جایگاه در زنجیره فعالیت

راهکارهای استارتاپی برای چالش ها و فرصت های مطرح شده 

بازدهیپایین
خدمهوعدم
اطالعمدیراناز

آن

مانیتوریناااااگ،
اساااااااتفادهاز
وابردادهکشتی
تحلیلآن
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افزایشبهرهوریتخلیهوبارگیری :موضوع

:راهکار

:مخاطب

تکمبودیاانباش
ینرنامتقارنکانت

سرعتپایین
وعملیاتبندری
صفهای
رطوالنیدربناد

اساااااااتفادهاز
ابردادههااااااو
پلتفرمهااااااای
رواسااطهکااانتین
جهااتافاازایش
ساااااااااارعت
پیاااااااداکردن

کانتینر

اسااتفادهازاینترناات
اشاایاوآنااالیزداده
باارایپاایشبیناای
زماندقیاقعملیاات
برنامهریزیو بندری،
انتظاار کاهشزمان
هشناورهابرایتخلیا

وبارگیری

یمالکانکشت شرکتهایصاحبانبار
کشتیرانی

سازمانهای
دولتیوبنادر

بهبودیرفیتعملیاتی :جایگاه در زنجیره فعالیت

راهکارهای استارتاپی برای چالش ها و فرصت های مطرح شده

رومشکالتانبا
فسادمواد
فاسدشدنی

اساااااااتفادهاز
واینترنتاشایا

برخط بسترهای
جهااتکاااهش
فساااادماااواد
فاسدشااااادنی
رلبوساایلهکنتاا

دماااوشاارایط
محیطی
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16%

56%

6%
6%

16%

حمل و نقل اقیانوسی

تغییر مکان به صور   الی و در ان ظار

تعمیرا 

اس فاده در  هکی

پایانه

کانتینر در طول عمر استفاده از یک 

حملونقلاقیانوسی

رتغییرمکانبهصورتخالیودرانتظا

تعمیرات

استفادهدرخشکی

پایانه
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یکنترلترافیکدریاییوخطوطکشتیران :موضوع

:راهکار

:مخاطب

استفادهازدادههاو
ماهوارههاااجهاات
رهگیریشاناورهاو
کنت رلبرنامهریزیو

ترافیک

مالکانکشتی

راهکارهای استارتاپی برای چالش ها و فرصت های مطرح شده 

سازمانهای
صاحبانباردولتیوبنادر

خلقارزشغیرعملیاتی-مدیریتعملکرد :جایگاه در زنجیره فعالیت

اسااتفادهازهااوش
مصااانوعیجهااات
کاااهشخطااراتو

یککنترلبهترتراف

شرکتهای
کشتیرانی
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کاهشمصرفسوخت :موضوع

:راهکار

:مخاطب

مصارف کاهش
سااااوختبااااا
اساااااااتفادهاز
اناارژیبااادبااه
روشهایجدید

کاااهشمصاارف
سااااوختبااااا
حاستفادهازاصال

مسااایرحرکااات
توجا هکشتیباا

باااهدادههاااای
آب و ماهوارهای

وهوایی

شرکتهای
کشتیسازی

شرکتهای
مالکانکشتیکشتیرانی

مدیریتعملکرد :جایگاه در زنجیره فعالیت

راهکارهای استارتاپی برای چالش ها و فرصت های مطرح شده

نظااااارتباااار
بازدهیعملکارد
ماشاااینآالتو
تجهیاااااااازات

کشتی

کاااهشمصاارف
سااااوختبااااا
اساااااااتفادهاز
کاهشاصطکاک
ابدنااهکشااتیباا
مانند روشهایی
رنگهایضدخزه

...وaircoatو
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21%

13%
10% 10%

46%
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5%
10%
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40%
45%
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هزینهبندری بیمهوسایر نگهداریوتعمیرات خدمه سوخت
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کاهشدفعات،زمانوهزینههایتعمیراتاساسی :موضوع

:راهکار

:مخاطب

هزینههای
باالیتعمیرات

اساااااااتفادهاز
ابردادههااااااو
تحلیااالآنهاااا
یجهتپیشبین
یتعمیراتاساس
وعمرقطعات

اساااااااتفادهاز
ابردادههااااااو
تحلیااالآنهاااا
جهاااتبهباااود
اساااااااتفادهاز
قطعااااااااتو

ماشینآالت

شرکتهایمالکانکشتی
کشتیسازی

شرکتهای
کشتیرانی

بهبودیرفیتعملیاتی-مدیریتعملکرد :جایگاه در زنجیره فعالیت

راهکارهای استارتاپی برای چالش ها و فرصت های مطرح شده

زمانبربودن
فعالیتهای
تعمیرات

اساااااااتفادهاز
رزرو پلتفرمهای
آنالیااانیاااارد
جهات تعمیرات
کاااهشزمااان
فعالیااااااااات

تعمیراتی
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استارت آپ های حوزه ی حمل و نقل دریایی

بهبود ظرفیت عملیاتی. 2



ظااریککانتینربیشازدوسومطولعمرخودراخاالیویاادرانت
پرشدنمیگذارند،اینموضوعباعثکاهشبهارهوریوافازایش

رپلتفرمتامینکاانتینراساتکاهدXchange.هزینههامیشود
برایاینشرکتیکبسترآنالین.درآلمانتاسیسشد201۵سال

عتتدارکاتکانتینراستوباکاهشهزیناههاباعاثبهباودصان
انپلتفرمیبرایبهمرسانیصاحبXchange.حملونقلمیشود

تهبارومالکانکانتینراستودراینپلتفرمهرکادامازایاندسا
.میتوانندشرایطمطلوبخودراجستجوویااعالمکنند

Container XChange: نام شرکت

بروکرکانتینر: حوزه فعالیت

تینرپلتفرمتامینکان:  دمت/محصول

ینرمالکانبارومالکانکانت:گروه مخاعب

8و4چالشهای: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

آلمان: موقعیت جغرافیایی

201۵: سال تاسیس

ینپلتفرمآنال: فناوری های کلیدی

-:کل سرمایه جذب شده

Aسری: آ رین سرمایه جذب شده

www.container-xchange.com 
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هرروزهدرجهانافرادزیادیهستندکهبرایحملونقالباارخاود
رمناسبباارنیازبهکانتینردارندامابهدلیلمشکالتموجودکانتین

اردرازطرفایتعادادزیاادیکاانتینربادونب.خودراپیدانمیکنند
ایانشارکتواساطهایاندوگاروه.انتظارصاحبانباروجوددارد

واسطهچاارترکاانتینرمخزنایدرTankContainerFinder.است
رتردامهلنداستکاهباهمالکاانباارایانامکاانرامیدهادتاا

فارممباداباتوجهبهاینکهاینپلت.کانتینرهایمخزنیرارزروکنند
انبار،مقصدبار،تاریخحملونقل،جزییاتوکمیتبارهاارانشا

میتواننااد-مالااکبااارومالااککااانتینر-میدهااد،هااردوطاارف
.برنامهریزیکارآمدباربریدرطولسالراداشتهباشند

TankContainerFinder: نام شرکت

خزنیبروکرکانتینرم: حوزه فعالیت

نیپلتفرمرزروکانتینرمخز:  دمت/محصول

ینرمالکانبارومالکانکانت: گروه مخاعب

4چالششماره: مسائل راهیردی

واسطهگری: مدل درآمدی

رتردامهلند: موقعیت جغرافیایی

2017: سال تاسیس

ینپلتفرمآنال: فناوری های کلیدی

-:کل سرمایه جذب شده

-:وضعیت تامین مالی

www.tankcontainerfinder.com
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استارت آپ های فعال در زمینه ی بهبود ظرفیت عملیاتی
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درصدازحمالونقالوتجاارترشاورهاازطریاقدریااو90بیشاز
ساتهرشتیرانیصورتمیگیردوزندگیمیلیاردهاانساندرجهانواب

یکشارکتواساطهبااربریدرFreightos.بهدریاورشتیرانیاست
ادهفلوریداآمریکااستکهجابهجاییوحملبارهایجهانیرابسیارس

شاخصاینشرکتیکپلتفرمآنالیناستکهباالگوریتمیم.میکند
هاایی،بوسیلهدریافتاطالعاتیمثلمالکبار،نوعبار،زمانومقصدن

اییبهترینمسیررابابهصرفهترینقیمتدرهمهراههایدریایی،هو
یاکFreightosباهطورخالصاه.پیدامیکند(کامیون-قطار)وزمینی

تبازارگاهحملونقلآنالینونرمافزارخدماتیایجاادکاردهتااصانع
عتر،لجستیکراواردعصردیجیتالکندوحملونقلجهاانیراساری

اینمجموعاهباااساتفادهاز.مقرونبهصرفهتروراحتترانجامدهد
رختکنولوژیهایجدیدسعیمیکندبامادیریتفاکتورهااییمثالنا

داخلیحملونقل،قیمتگذاری،مسیریابیوهوشتجااری،حمالو
10000ازبایش.نقلباررابرایصاحبانبارومالکانکشتیبهینهکناد

.شرکتازاینپلتفرماستفادهمیکنند

Freightos: نام شرکت

بروکربار: حوزه فعالیت

مدیریتنرخبار،حملو:  دمت/محصول
نقل

یمالکانبارومالکانکشت:گروه مخاعب

3و4چالشهای: مسائل راهیردی

واسطهگری: مدل درآمدی

فلوریدا-آمریکا: موقعیت جغرافیایی

2011: سال تاسیس

ینپلتفرمآنال: فناوری های کلیدی

$92.7M: کل سرمایه جذب شده

Cسری: آ رین سرمایه جذب شده

www.freightos.com 
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Cargomateتیکبرنامهآنالینکنترلازراهدورباربریکشاتیاسا.
بهاینصورتکهبرایصاحبانبار،اینامکاانرافاراهممیساازدکاه

تایانشارک.کشتیموردنظردربنادرمختلفجهاانراانتخاابکنناد
CargoMateMobileوCargoMateDashboardشاملدوبخاش

CargoMateدربخش.است Mobileتعدادکانتینرهاییکهدرحاال
خالیشدنویابارگیریهساتندوموقعیاتووضاعیتآنهااگازارش

رایانعاالوهبا.میشودوزمانبندیعملیاتبندریپیشبینیمیشود
.برایبعضیازبارهایخاصگزارشدقیاقلحظاهباهلحظاهمیدهاد

CargoMate Dashboardباااهاادفصاارفهجوییدرزمااانبررساای
در pcعملیاتبندریوزمانبندیدرستوبرنامهریزیدقیاقازطریاق

تنهاسیستمدرCargomate.بندروساحل،مورداستفادهقرارمیگیرد
جهاناساتکاهعملکارداساکلهراضابطمیکناد،بناابراینمخاطاب

رایاجا.میتواندعملکردگزارششدهراباعملکردواقعیمقایساهکناد
ههماینیکسیستمجدیدرویکشتیمیتواندریسکبزرگیباشد،با

بااگازارشتصاویریدرحاینانجاامکاار،باعاثCargoMateدلیل
.اطمینانخاطرکارفرمایانمیشود

 Intelligent Cargo Systems:نام شرکت
(Cargomate)

وافزایشبهرهوریتخلیه: حوزه فعالیت
بارگیری

امکانبرنامهربزیناوگان:  دمت/محصول
ررهگیریبا/برنامهریزیعملیاتبندری/

یمالکانبارومالکانکشت: گروه مخاعب

4چالششماره: مسائل راهیردی

فروشمحصول/حقاشتراک: مدل درآمدی

نلندنانگلستا: موقعیت جغرافیایی

2017: سال تاسیس

Real-time Monitoring: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: وضعیت تامین مالی

www.intelligentcargosystems.com

36بهبود ظرفیت عملیاتی

استارت آپ های فعال در زمینه ی بهبود ظرفیت عملیاتی

http://www.intelligentcargosystems.com/


یتهیه،هاکشتیتوسطشدهجاجابهبارهایباالیحجمبهتوجهبا
ازیکی،باربریهایعملیاتمدیریتبرایهوشمندودقیقایبرنامه
ایدبنقلوحملزمینهدرفعالشرکتهرکهاستاقداماتیترینضروری
بلغارستاندر2013سالدرهدفهمینبهTransmetrics.دهدانجام
موقعیتهوشمندتثبیتیزمینه4درشرکتایناکنونهم.شدتشکیل
ومنابعمدیریت،پیچیدهونقلحملهایشبکهسازیبهینه،کاالها

باربریهایشرکتبهکاالهانگهدارییشدهدیجیتالهایاستراتژی
برایمصنوعیهوشاساسبرپلتفرمیکشرکتاین.دهدمیمشاوره
ندتوامیاستکردهطراحیهاعملیاتبهینهسازیولجستیکمدیریت
رهایمتغیاساسبرسنجیموقعیتوتقاضاوعرضهازهاییبینیپیش

وتاسسازیشخصیقابلکاملطوربهسیستماین.دهدانجاممختلف
برایپیشنهادهایی،شدهتعییناهدافاساسبرکهداردهاییماژول
این.دهندمیارائهشماتجارتمختلفهایبخشدرتغییراتایجاد
برایوکندمیفعالیت(SAAS)سرویسعنوانبهافزارنرمقالبدرشرکت
.نداردمقابلطرفازگذاریسرمایهبهنیازیطرحسازیپیاده

Transmetrics: نام شرکت

بهینهسازیوپیشبینیباربری:حوزه فعالیت

نرمافزار:  دمت/محصول

یمالکانبارومالکانکشت:گروه مخاعب

3چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

نبلغارستا: موقعیت جغرافیایی

2013: سال تاسیس

یادگیری-هوشمصنوعی: فناوری های کلیدی
ابرداده-ماشین

 $3.3M:کل سرمایه جذب شده

8راند: آ رین سرمایه جذب شده

www.transmetrics.eu
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استارت آپ های حوزه ی حمل و نقل دریایی

مدیریت عملکرد. 3



VesselBotاندریونانتوسطیکتیممبتکرازمتخصص201۵شرکتیاستکهدرسال
.بااهاادفمعرفاایفاانآوریهاایپیشاارفتهصاانعتدریاااییتأسایسشاادهاساات

VesselBotورتکاهبهاینصا.پلتفرمآنالینارتباطمالکانکشتیوصاحبانباراست
هاایبار)هریکازطرفینباداشتنیکاکانتشخصیمیتواندازپیشانهاداتموجاود

،ماوردمطلاوبخاودراانتخاابکننادویاا(موجودویاکشتیهاییبایرفیتخاالی
اساباتیمیتوانندباایجادیکموقعیتجدیدازشرایطفعلیخود،توساطالگاوریتممح

یانامکااناینبرنامهبهطرفینا.اینپلتفرمبهترینطرفتجاریرابرایخودپیداکنند
اریرارامیدهدتاازطریقمقایسه،بهترینانتخابراداشتهباشندوبهترینطارفتجا

:بخشفعالیتمیکند۵اینمجموعهدر.برایخودانتخابکنند
1(Voyage TCE Optimization System(سیستمتبادلوبهینهسازیدادههابرای

(یافتنمسیربهینهوکاهشانتشارگازهایگلخانهای
2(Data Intelligence(فراهمکردندادههاوتحلیلهایمربوطهبرایصنعتگراندر

(جهتتصمیمگیریبهتردرزمینهکسبوکاروافزایشبازگشتسرمایه
3(Routing And ETA Prediction Tool(فاراهمکاردناطالعااتدرباارهمسایر

(دقیقزمانورودبهبندرمقصدپیشبینیشدهبرایکشتیهاوپیشبینی
4() Intelligent Toolsارائهابزارهاییمثلمحاسبهگرمسافت،جساتوجوگرمنطقاه

...(تجارتکشتیهایخالیو
۵(Chartering Marketplace(استفادهازفناوریودادههایهوشمصنوعی،جهات

(کمکبهکاربراندرانتخابطرفتجاریومذاکرهوکعاملهبهصورتآنالین

Vesselbot: نام شرکت

راهحلهای: حوزه فعالیت
لدیجیتالیبرایصنعتحملونق

پلتفرماجارهکارگزاری:  دمت/محصول
باریدیجیتالبرایبازارحملونقل

تشرک-مالکانکشتی: گروه مخاعب
هایکشتیرانی
3چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

یونان: موقعیت جغرافیایی

201۵: سال تاسیس

یا،ابرداده،اینترنتاش: فناوری های کلیدی
هوشمصنوعی

: کل سرمایه جذب شده

:آ رین سرمایه جذب شده

www.vesselbot.com
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اقیانوسهایجهانجاییهستندکهزندگیدرآنهاآغازشادهاسات،جریاان
داردوتازمانیکهمابرایبهبودمستمررشادخاوددرسراسارجهاانتاالش

حمالونقالودرصاداز90بایشاز.کنیم،درآیندهنیزادامهخواهدداشت
ل،حتیتجارترشورهاازطریقدریاورشتیرانیصورتمیگیردبههمیندلی

ردهفرآیندهایحاشیهایوبهبودهاایکوچاکنیازمیتواننادتاأثیراتگسات
باهدفافزایش2016درسال Nautilus Labs.زیستمحیطیداشتهباشند

رکبازدهیوسوددهیتجارتدریاییبااستفادهازهوشمصنوعیدرنیویاو
ائاهاینشرکتیاکسیساتمکامالمادیریتناوگاانار.آمریکاتاسیسشد

.میدهدکهشاملبخشهاینرمافزاریوسختافزاریاست
:بخشفعالیتمیکند3اینمجموعهدر

1(DECISION SUPPORT(ارائهخدماتیهمچونبهبودعملکردناوگاان
(وتیم،پیشبینیسرعتبهینهکشتی،بهینهسازیسفر

2(DATA PLATFORM(،ارائهدادههایآبوهوایی،اقیانوسشناسای
...(نرخبازارو

3(LNG EXPERTISE(ارائهنرمافزارمخصوصناوگانLNG)
یاکداشابوردمیریتایبارایثباتوانتقاالNautilus Labsبهطورکلی

.اطالعاتبینافرادتیماست

Nautilus Labs:نام شرکت

مدیریتعملیاتی: حوزه فعالیت

مشاورهلجستیکی:  دمت/محصول

مالکان: گروه مخاعب
شرکتهایکشتیرانی/کشتی

3چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

یکانیویورکآمر: موقعیت جغرافیایی

2016: سال تاسیس

-یادگیریماشین: فناوری های کلیدی
پردازشابری-هوشمصنوعی-ابرداده

M$13: کل سرمایه جذب شده

4راند: آ رین سرمایه جذب شده

www.nautiluslabs.com
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CoLoadXلیکبازاربینالمللیحملونقلدریاییاساتکاهدرساا
یکپلتفرمخریادباارCoLoadX.درنیویورکآمریکاتاسیسشد201۵

ماتدیجیتالاستکهتوسطحملونقلکنندگانکااالوخریادارانخاد
مرکازلجستیکساختهشدهاستبهطوریکهبرمشاغلحملونقالت

یکاینشرکتیکبازاروبستربرایخادماتباینالمللایلجسات.دارد
اقیانوسیاستکهنیازهایتجااریحمالونقالرابااکماکباهرشاد

(٪یابیشاتر1۵)مشتریخودودرعینحالکاهشهزینهحملونقل
انپلتفرمآنالینارتباطمالکانبااروصااحبCoLoadX.برآوردهمیکند

دباار،کشتیاستبهاینصورتکهبادادناطالعاتیمثلمبداومقص
باعاثبهترینشرکتکشتیرانیواجدشرایطرادرلحظهپیادامیکنادو

.کاهشهزینههامیشود

CoLoadX: نام شرکت Corporation

بهبودعملیات: حوزه فعالیت

پلتفرمبررسیقیمت:  دمت/محصول

شرکتهای-مالکانکشتی: گروه مخاعب
مالکانبار–کشتیرانی

: مسائل راهیردی

واسطهگری: مدل درآمدی

کانیویورکآمری: موقعیت جغرافیایی

201۵: سال تاسیس

پلتفرمآنالین: فناوری های کلیدی

M$1.2: کل سرمایه جذب شده

2راند: آ رین سرمایه جذب شده

www.coloadx.com
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Ocean Service Centerیکوبسایتتعمیروسارویسکامالقاایق
صاحبانقایقهایی.درمیامیآمریکاتاسیسشد2016استکهدرسال

ایتکهنیازبهتعمیردارند،کارتعمیراتخودرادربخشمزایدهایانسا
قاارارمیدهناادوکارخانااههایکشتیسااازیویااامتخصصااانتعمیاارو

.درآنکارپیشنهادمیدهند(درصورتنیاز)نقشهبرداران
مااساینشرکتباصاحبانقایقپسازبرندهشدندربخشمزایادهت

گرفتهوبهآنهااینامکانرامیدهندکهبرتماامیمراحالکاارنظاارت
ردهوداشتهباشد؛سپسمالکقایقازطریقسایتهزینهراپرداختکا

.کارخانهکشتیسازیکارخودراشروعمیکند
ننادمتخصصانتعمیراتدرطولانجامکاراطالعاترابهروزرسانیمیک

یوپسازاتمامکار،صاحبقایق،یکقایقکامالتعمیرشادهیاابررسا
.شدهرابارضایتکاملدریافتمیکند

Ocean Service Center:نام شرکت

تعمیراتونگهداری: حوزه فعالیت

متصلکردنیاردهابه:  دمت/محصول
مالکانکشتیها
کارخانه/مالککشتی: گروه مخاعب
کشتیسازی

7چالش: مسائل راهیردی

فروشمحصول: مدل درآمدی

امیامیآمریک: موقعیت جغرافیایی

2016: سال تاسیس

پلتفرمآنالین: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.oceanservicecenter.com
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trusteddocksازییکپلتفرمآنالینجستجوورزرویااردکشتیسا
درهامبورگآلماانتاسایسشادهاسات؛ایان2017استکهدرسال

نقیماتشرکتبهمدیرانکشتیکمکمیکندبهترینیاردرابابهتری
ایانهمچینین.پیداکردهوپسازمقایسهبایاردهایدیگررزروکنند

نظارتامکانرابهمالکانکشتیمیدهدکهبرکیفیتانجامتعمیرات
ناهواینپلتفرمکمکشاایانیدرراساتایکااهشهزی.داشتهباشند

ارائاهانرژیجهتیافتنیاردکشتیسازیمناسب،بهمدیرانکشاتی
.میدهد

Cotrusteddocks.com: نام شرکت

تعمیراتونگهداری: حوزه فعالیت

پلتفرمخدماتتعمیرات:  دمت/محصول
کشتی

کارخانههایکشتیسازی،: گروه مخاعب
مالکانکشتی
7چالش: مسائل راهیردی

واسطهگری: مدل درآمدی

هامیورگ آلمان: موقعیت جغرافیایی

2017: سال تاسیس

پلتفرمآنالین: فناوری های کلیدی

M$1.2: کل سرمایه جذب شده

2راند: آ رین سرمایه جذب شده

www.trusteddocks.com

مدیریت عملکرد45

استارت آپ های فعال در زمینه ی مدیریت عملکرد



SW/TCH Maritimeدرآمریکاتاسیسشددرحاال2017کهدرسال
یباشناورهای.ساختاولینناوگانشناورهایدریاییبدونکربناست

ولساوختیاستفادهازپیشرانهکامال الکتریکیکهتوسطباترییااسال
ارژاینمجموعهبرایتوسعهزیرساختهایش.هیدروژنتأمینمیشود

 Clean Marine Energyالکتریکیوسوختهیدروژندرخشکیباا
(CME)باپشتیبانیهمبنیانگذاران،.همکاریمیکندCMEقصددارد

سزیرساختهایسوختپاکرادرچندینبندرایاالتمتحدهدردستر
.قراردهد

SW/TCH Maritime LLC:نام شرکت

کاهشمصرفسوختو: حوزه فعالیت
آلودگی
اکشتیهایکامالپاکب:  دمت/محصول

سوختهیدروژنوبرق

خریدارانکشتی: گروه مخاعب

6و2چالش: مسائل راهیردی

فروشمحصول: مدل درآمدی

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

2017: سال تاسیس

سوختهیدروژن: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.switchmaritime.com
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Orcan Energyهدریکشرکتفناوریبازیابیگرمایاتالفیاستکا
ایان.حالتوسعهپلتفرمیبرایتولیدانارژیمکاانیکیوبارقاسات

OrcanEnergy.درمونیخآلماانتاسایسشاد2008شرکتدرسال
اینامکانرابهبسایاریازشارکتهایصانعتیمیدهادکاهگرماای

بنصافراتالفیاستفادهنشدهرابهالکتریسایتهبسایارارزانوبااکار
ههمچنینبهشرکتهاایانحاقانتخاابرامیدهادکا.تبدیلکنند

جددبهانرژیبازتولیدشده،مورداستفادهیخودشرکتقرارگیردویام
میتواندبهانواعمختلافمناابعOrcanفناوری.شبکهاصلیبازگردد

درهرمکانیکهگرمای.حرارتیاتالفیمتصلشود اتالفیامروزهتقریبا 
مثاال:ایجااادمیشااودایاانفناااوریمااورداسااتفادهقاارارمیگیاارد

ایریختهگریها،کارخانههایبیوگازوکارخانههاینوشایدنی،موتورها
ایان.یحملونقلوتولیدکامیونوتولیدشیشهومصالحسااختمان

.درجهسانتیگرادوباالترکارمیکند60فناوریدردمای

Orcan: نام شرکت Energy AG

کاهشمصرفسوختو: حوزه فعالیت
آلودگی
اتولیدبرقازهدررفتگرم:  دمت/محصول

یشرکتها–مالکانکشتی: گروه مخاعب
سازمانهایدولتی–کشتیرانی

6و2چالش: مسائل راهیردی

فروشمحصول: مدل درآمدی

مونیخ آلمان: موقعیت جغرافیایی

2008: سال تاسیس

ازگرماتولیدالکتریسیته: فناوری های کلیدی

-:  کل سرمایه جذب شده

Bسری: آ رین سرمایه جذب شده

www.orcan-energy.com
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Norsepowerباااهاادفکاااهشتااأثیرات2012دراواخاارسااال
Rotor Sail Solutionزیستمحیطیحملونقلازطریقفناوری

براساساثارمگناوسسااختهRotor Sailفناوری..تأسیسشد
اجاازهRotor Sailsوقتیشرایطباادمسااعدباشاد،.شدهاست

وییمیدهدتاموتورهایاصلیکنارگذاشتهشوند،ضمنصرفهجا
درمصرفسوختوکاهشتولیدگازهایگلخانهای،انارژیماورد

ساتمیاکسی.نیازبرایحفبسرعتوزمانسفرراتأمینمیکنند
تغذیاهمحرکالکتریکیمتغیر،کاهازشابکهولتااژپاایینکشاتی

نهادفایا.میکند،برایچرخاندنروتوربادباناستفادهمیشاود
شرکتایناساتکاهاساتانداردهاییرابارایباهکارگیریدوبااره
ایبادبانهادرحملونقلدریاییتنظیمکندوحمالونقالرابار

.رسیدنبههدفانتشارکربنصفرتوانمندکنند

Norsepower: نام شرکت Oy Ltd

کاهشمصرفسوختو: حوزه فعالیت
آلودگی
پیشرانشباد:  دمت/محصول

یسازندگانکشت-مالکانکشتی: گروه مخاعب

6چالش: مسائل راهیردی

فروشمحصول: مدل درآمدی

فنالند: موقعیت جغرافیایی

2012: سال تاسیس

پیشرانشبادی: فناوری های کلیدی

 $M 20.4:کل سرمایه جذب شده

۵راند: آ رین سرمایه جذب شده

www.norsepower.com

48 مدیریت عملکرد

استارت آپ های فعال در زمینه ی مدیریت عملکرد



Marine Performance Systemsیکشرکتفنااوریدریااییو
تاسیسشادو2018هلنداستکهدرسال-مهندسیدریاییدانمارک

لاینشرکتباارائاهراهحا.مقراصلیآندربندرروتردامهلنداست
هاییکپارچه،هزیناههایعملیااتیصانعتحمالونقالواثارات

هادف.زیستمحیطیرابهمیزانقابالتاوجهیکااهشمیدهاد
Marine Performance Systemsتوساااعه،ادغااااموارائاااه

راهکارهایافزایشعملکرداساتکاهمسایرمالکاانکشاتیبارای
عهایانشارکتدرتوسا.رسیدنبهکشتیرانیسبزراهماوارمیکناد

راهحلهااایعملکاارددریاااییمانناادکاااهشدرگباااهااوا،هااوش
.مصنوعی،دادههایبزرگبرایصنعتحملونقلتخصصدارد

 Marine Performance: نام شرکت
Systems B.V.

کاهشمصرفسوختو: حوزه فعالیت
آلودگی
کاهشمصرفسوخت:  دمت/محصول

توسطدمشحبابزیرکشتی
یشرکتها–مالکانکشتی: گروه مخاعب

کشتیرانی

6چالش: مسائل راهیردی

فروشمحصول: مدل درآمدی

رتردام هلند: موقعیت جغرافیایی

2018: سال تاسیس

AIRCOAT: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.marineperformancesystems.com
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We4Seaملکردیکپلتفرمابریاستکهراهحلهاییبرایبهینهسازیع
دردلفات2016ارائهمیدهادودرساال(باری)کشتیهایبزرگتجاری

.هلندتاسیسشد
We4Seaیهایبسترنظارتآنالینونرمافزارشبیهسازیرابرایکشت

یبااستفادهازفناوریدادههوشامند،راهحلهاای.دریاییفراهممیکند
یشاودبرایصاحبانچارتر،ناوگان،صاحبانباروصاحبانکشتیارائهم

لوکهدرنهایتباعثکارآییبیشترکشاتیهاوپایاداریصانعتحما
یشاده،اینشرکتباتغییرشرایطیککشاتیشبیهسااز.میشود1نقل

.بهینهترینحالترابیانمیکند
200بایشاز-هدفآنهاایناستکهبارشدناوگانتحتنظاارتخاود

صرفهجوییرردهCO2میلیونتنانتشار1،درسهسالآیندهاز-شناور
.٪بهبوددهند۵وراراییآنهاراحداقل

We4Sea: نام شرکت

مانیتورعملکرد: حوزه فعالیت

سیستممانیتورینگ:  دمت/محصول
عملکردکشتی

یشرکتها–مالکانکشتی: گروه مخاعب
کشتیرانی

6و3و2چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

دلفتهلند: موقعیت جغرافیایی

2016: سال تاسیس

مدلسازیانرژی،ابرداده: فناوری های کلیدی

M$1.4: کل سرمایه جذب شده

2راند: آ رین سرمایه جذب شده

www.we4sea.com

1 sustainability
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Adaptive Surface Technologies Incدر2014درسااااال
.دماساچوستآمریکاادرراساتایتولیادماوادشایمیاییتاسایسشا
،محصوالتاینشرکتبارایطیافگساتردهایازکاربردهاایصانعتی

تایانشارکتبااسااخ.دریاییوپزشکیمورداستفادهقرارمیگیارد
رنگهایبدنهکشتیوقایقباعثرساوبگذاریوکااهشاصاطکاک

یکنوعکامال جدیادازرناگSLIPS®FoulProtectkind.میشود
برایقایقهایتفریحیوتجاریدرهراندازهاستکهمصرفساوخت

اینرنگیکساطحفاوقالعاادهصاافو.رادرآنهاکاهشمیدهد
رناگایان.لغزندهایجادمیکندکهرسوبنمیتواندبهآنمتصلشود

ودوچندینفصلماندگاریداردبنابراینالزمنیستهرسالهتکارارشا
میاییبرخالفبسیاریازمحصوالتموجوددربازار،هیچگونهسمومشی

.نداردوسازگاربامحیطزیستاست

 Adaptive Surface:نام شرکت
Technologies, Inc.

ساخترنگبدنه: حوزه فعالیت

مادهکاهندهاصطکاک:  دمت/محصول
بدنهورسوبگذاری

امالکانکشتی،کشتیسازیه: گروه مخاعب

6چالش: مسائل راهیردی

فروشمحصول: مدل درآمدی

اماساچوستآمریک: موقعیت جغرافیایی

2014: سال تاسیس

فناوریهایشیمیایی: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.adaptivesurface.tech
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Dravam Pte Ltdساتیکشرکتمبتنیبرفناوریپیشارفتها
بتدرسنگاپورآغازبهکارکردودرحالحاضرباث2019کهدرسال

ارتبراختراعابتکاریخودکهدرراستایتوسعهراهحلآنالیننظ
راهحال.کیفیتسوختاست،بهبخشدریاییخادمتمیکناد

یااکسیسااتمDravamنوآورانااهنظااارتباارکیفیااتسااوخت
هتشخیصزودهنگامکیفیتسوختدریاییوگازارشدرلحظا
دوآناستکهبهصورتیکدستگاهرویکشتینصابمیشاو

لباعثمیشوددرصورتپایینآمدنکیفیتساوختباهدالیا
یریمختلف،ازآسیبرسیدنبهسایربخشهایکشاتیجلاوگ

شادهاینشرکتباهدفاطمینانازکیفیتساوختبانکر.شود
خترااختراعشدهونیازصنعتبهآزمایشسریعترکیفیاتساو

.برطرفمیکند

Dravam: نام شرکت Pte Ltd

بانکرینگ: حوزه فعالیت

مانیتورمصرفوکمیت:  دمت/محصول
سوخت

–مالکانکشتی: گروه مخاعب
شرکتهایکشتیسازی

6چالش: مسائل راهیردی

فروشمحصول: مدل درآمدی

سنگاپور: موقعیت جغرافیایی

2013: سال تاسیس

اشیاتحلیلداده،اینترنت: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.dravam.com
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استارت آپ های حوزه ی حمل و نقل دریایی

بازطراحی مدل عملیاتی. 4



بخااشقاباالتااوجهیازتاخیرهااادرعملیاااتدریاااییبااهعلاات
ناهماااهنگیدرعملیاااتبناادری،زودرساایدنویااادیااررساایدن

ناینتاخیرهادرطولزنجیارهتاامی.کشتیهابهبندررخمیدهد
بابهPortXchange.باعثاتالفهزینه،زمانوسوختمیگردند

دادههااباعاثهماهنگساازیتماامیreal-timeاشتراکگذاری
منادان،بازیگرانزنجیرهلجستیکیدریایی،ازجملهترمینالهاا،کار
نادریشرکتهایکشتیرانی،شرکتهایبندریدرطییکتوقفب
فااتمیشود،ازتاخیرهاجلوگیریمیکندوبازدهیوپایداریتوق

بنااادروPortXchange.وعملیاااتبناادریراافاازایشمیدهااد
هشرکتهایحملونقلراتشاویقمیکنادتاابارایدساتیابیبا

CO2اهدافحملباردرپهنهاقیانوسهاهمزمانباکاهشانتشار
،آنهادرزمینههایفناوری،تادارکاتبنادری.همکاریکنندNoxو

وکاهشAISبهینهسازیتماسبندری،تدارکات،یادگیریماشین،
.تخصصدارندCO2انتشار

PortXchange: نام شرکت

ینشفافسازیزنجیرهتام: حوزه فعالیت

وپلتفرمتبادلاطالعات:  دمت/محصول
...اتصالبندر،ترمینال،مالکو

یمالکانکشتیوشرکتها: گروه مخاعب
بندری

8چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

رتردامهلند: موقعیت جغرافیایی

2019: سال تاسیس

ین،پلتفرمآنال: فناوری های کلیدی
Real-time Monitoring

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.port-xchange.com

بازطراحی مدل عملیاتی 55

استارت آپ های فعال در زمینه ی بازطراحی مدل عملیاتی

http://www.port-xchange.com/


Arviemساارویسنظااارتreal-timeوبااابسااترپااردازشابااری
محمولههایدریاییدرسراسرجهااناساتکاهتوساطاینترناتاشایا

هازتوسطاینشرکتمیتوانیادهارلحظا.ردیابیباررامیسرمیسازد
.نیادمحلمحمولهتاناطالعداشتهباشیدومسیرحارکتشرادنباالک

اینسرویسعالوهبارارائاهیاطالعااتموقعیاتمحمولاه،وضاعیت
محمولااهراهااممااوردبررساایقااراردادهواطالعاااتآنرابااهصااورت

بهArviemتکنولوژی.دراختیارمشتریهاقرارمیدهد(آنالین(برخط
رلوسیلهیقابلیتهاییکهداردبهمادیریتموجاودیشارکتها،کنتا
رهزینهیبیمهوترخیصکاالازگمرککمککاردهورونادآنراساادهت

ازبازگشاتسارمایهرا%1۵0حاداقلArviem,عالوهبارایان.میکند
.تضمینمیکند

Arviem: نام شرکت AG

ینشفافسازیزنجیرهتام: حوزه فعالیت

مانیتورینگوضعیتو:  دمت/محصول
موقعیتبار

مالکانبار: گروه مخاعب

8چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

سوییس: موقعیت جغرافیایی

2008: سال تاسیس

داده، این رنت اشیا، تحلیل: فناوری های کلیدی
Real-time Monitoring

$10.2M: کل سرمایه جذب شده

Aسری: آ رین سرمایه جذب شده

www.arviem.com
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Tramésدرسنگاپوربااهادفشفافساازیزنجیاره2019درسال
تااامینوایجااادگااردشکااارسااادهویکپارچااهباارایشاارکتهای

لسیسااتمحماالونقاالساانتی،شااام.کشااتیرانیتأساایسشااد
یارهزیستبومحوزهزنج.فرایندهایبیشماردستیوکاغذیاست

رتامیننیزدرگیراینمشکلاستودادههایانباارشاده،باهطاو
یکراهحلجدیدبرایTramés.موثربهیکدیگرمرتبطنمیشوند

هنیازمدیریتزنجیرهتامینبهصورتدیجیتالیارائهکردهاستک
ایانبستربالکچاین.بهاسنادومدارککاغذیرابرطرفمیکند

ارچهوشرکتامکانانتقالتمامیاسنادواطالعاترابهصورتیکپ
عصاارجدیاادیرادرTramés.باااامنیااتباااالفااراهممیکنااد

.سازماندهیزنجیرهتامیندیجیتالآغازکردهاست

Tramés: نام شرکت

ینشفافسازیزنجیرهتام: حوزه فعالیت

مانیتورینگوضعیتو:  دمت/محصول
لموقعیتکشتیوتحلیلدادههایحملونق

ارمالکانکشتیومالکانب: گروه مخاعب

8و3چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

سنگاپور: موقعیت جغرافیایی

2019: سال تاسیس

ی،بالکچین،هوشمصنوع: فناوری های کلیدی
یادگیریماشین

$730K: کل سرمایه جذب شده

Pre-Seed: آ رین سرمایه جذب شده

www.trames.sg
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Portcast Pte Ltdباهدفسودآوریتجارت2017درسال
تفادهازاینشرکتبااس.لجستیکدرسنگاپورتاسیسشد

هااوشمصاانوعیدرلجسااتیکباعااثافاازایشبهاارهوری
یاقفناوریهایاینشرکت،ازجملهپیشبینیدق.میشود

هایزمانورودکانتینروپیشبینایتقاضاایباار،شارکت
شپویاتدارکاتیراقادرمیسازدتاازطریقپیشبینیسفار

تورهگیریکشتیوکانتینرلحظاهباهلحظاهوباهصاور
دمستقیمسودآوریخودراازطریقجلاوگیریازتااخیرورو

.بهبندرویاخالیماندنیرفیتحملبهبودبخشند

Portcast: نام شرکت Pte Ltd

پیشبینیوبرنامهریزی: حوزه فعالیت
زنجیرهتامین

تیرهگیریکانتینروکش:  دمت/محصول

یمالکانبارومالکانکشت: گروه مخاعب

8و3چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

سنگاپور: موقعیت جغرافیایی

2017: سال تاسیس

ادهیادگیریماشین،تحلیلد: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

Seed: آ رین سرمایه جذب شده

www.portcast.io
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Flexportیکپلتفرمارائهخدماتجامعلجساتیکاساتکاهدر
لاهفعالیتهایاینشرکتازجم.درآمریکاتاسیسشد2013سال

حملونقلدریاایی،هاواییوزمینای،مشااورهتجااری،واساطه
یپاساخگویتماامنیازهاا...تجاری،بیمه،سرمایهگذاریتجاریو

درحالسااختاولاینFlexport.یکشرکتویایکتاجراست
راتژیکسیستمعاملتجارتجهانیاست،یکالگویعملیاتیاسات
صاصکهترکیبیازفناوریوآنالیز،زیرساختهایلجساتیکوتخ

فنااوریپیشارفتهوFlexportتنهاا.درزمینهزنجیرهتأمیناست
رهتجزیهوتحلیلدادهها،زیرساختهایتدارکاتوتخصصزنجیا

ازطریاقسیساتمعامالFlexport.تأمینراگردهمآوردهاسات
هدیادعمیاقوکنتارلازمبادابا:تجارتجهانیخدماتیازقبیل

رهمقصد،زمانحملونقلسریعوقابلاعتمادوهزینههایزنجیا
.تأمینپایینوقابلپیشبینیبهمشتریانارائهمیدهند

Flexport: نام شرکت

ینشفافسازیزنجیرهتام: حوزه فعالیت

تمامیخدماتلجستیکی،:  دمت/محصول
بیمه،سرمایهگذاری،تحلیلبازار

ارمالکانکشتیومالکانب: گروه مخاعب

8و3چالش: مسائل راهیردی

واسطهگری/حقاشتراک: مدل درآمدی

آمریکا: موقعیت جغرافیایی

2013: سال تاسیس

تحلیلداده،پردازشابری: فناوری های کلیدی

$1B: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.flexport.com
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Loginnoدر2014باااهاادفشفافسااازیزنجیاارهتااامیندرسااال
ایاانشاارکتدرحااالایجاااد.فلسااطیناشااغالیتاساایسشااد

هایزیرساختهایکانتینرهوشمندحملونقلبامشارکتشارکت
انمجهازحملونقلبرایتبدیلکلناوگانکانتینرهایخودبهناوگ

ابهاینترنتاشیااستکهدادههایباارومسایرحمالونقالرابا
ایانLoginno.اساتخرا میکنادContopia1استفادهازدستگاه

اطالعاتراازطریقیکسرویسابریدردسترسشرکتهایحمل
.قرارمیدهد...ونقل،صاحبانبار،بیمهها،گمرکو

Loginno: نام شرکت

نشفافسازیزنجیرهتامی: حوزه فعالیت

ربهتجهیزناوگانکانتین:  دمت/محصول
اینترنتاشیا

مالکانبار: گروه مخاعب

8و3چالش: مسائل راهیردی

فروشمحصول/حقاشتراک: مدل درآمدی

یفلسطیناشغال: موقعیت جغرافیایی

2014: سال تاسیس

هاینترنتاشیا،تحلیلداد: فناوری های کلیدی

$100k: کل سرمایه جذب شده

Pre-Seed: آ رین سرمایه جذب شده

www.loginno.com

1 Container utopia

60بازطراحی مدل عملیاتی

استارت آپ های فعال در زمینه ی بازطراحی مدل عملیاتی

http://www.loginno.com/


Safecubeشرکتیاستکهباارائاهدومحصاول،رهگیاریباین
اولینمحصاولیاک.قارهایباررابرایمخاطبامکانپذیرمیکند

رقاراردستگاهرهگیریبهکمکاینترناتاشایااساتکاهدرکاانتین
انتینرمیگیردوبهمالکانبارکمکمیکندکهوضعیتوموقعیتک

سالقابلاستفاده4ایندستگاهبرای.خودرارهگیریوکنترلکنند
نواستوبهکمکآنمیتوانبهبرنامهریزیبهتاردرزنجیرهتاامی

ندوماینمحصاولایا.جلوگیریازتاخیروهزینهاضافیکمککرد
ایششرکتیکنرمافزارخدماتیاستکهبهمشتریان،درجهتافز

ایانشارکتباهمشاتریان.نظارتبرناوگانخود،مشاورهمیدهد
رخودکمکمیکندکاهازتااثیراتمخاربزیساتمحیطیوانتشاا

.کربنبهکمکبهبودعملیاتلجستیکیخود،بکاهند

Safecube: نام شرکت

ینشفافسازیزنجیرهتام: حوزه فعالیت

دستگاهرهگیریبار:  دمت/محصول

ارمالکانکشتیومالکانب: گروه مخاعب

8و4و3چالش: مسائل راهیردی

فروشمحصول/حقاشتراک: مدل درآمدی

فرانسه: موقعیت جغرافیایی

2019: سال تاسیس

یاتحلیلداده،اینترنتاش: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.safecube.com

بازطراحی مدل عملیاتی61

استارت آپ های فعال در زمینه ی بازطراحی مدل عملیاتی







استارت آپ های حوزه ی حمل و نقل دریایی

خلق ارزش غیرعملیاتی. 5



Xenetaیکشرکتخصوصیاستکاهدفتارمرکازیآندراسالو
زنروژواقعشدهودارایدفاترمنطقهایدرنیویاورکوهاامبورگنیا

وریواینشرکتاستارتاپیبستریقدرتمندجهاتجماعآ.میباشد
تحلیلدادههایبازارجهانیوهمچنینبازارحمالونقالرافاراهم
آوردهاستوبهمشتریانخوداینامکانرامیدهدکهتجارتخود

هازدادههایهمچنیناینبستربااستفاد.رابهینهتروپرسودترکنند
نخاوددراختیارخودتواناییپیشبینیومشاورهبازاررابهمخاطبا

دثباتپلتفرمقدرتمن.داردکهاینموردبسیارمطلوبکاربراناست
دادههایموردنیازبازیگرانحمل،Xenetaگزارشوتجزیهوتحلیل

هونقلهواییودریاییرافراهممیکندونحاوهتعاییننارخکرایا
عحملونقلهواییودریاییراکنترلمیکندوبهمخااطبیناطاال

میلیوننارخکاانتینر200شاملبیشازXenetaدادههای.میدهد
.مسیرتجارتجهانیراپوششمیدهد160،000قراردادیوبیشاز

Xeneta: نام شرکت

یتحلیلبازارتجارتجهان: حوزه فعالیت

لپلتفرمباربریوتحلی:  دمت/محصول
بازارومشاوره

ارمالکانب–مالکانکشتی: گروه مخاعب

3چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

هامبورگ-نیویورک-نروژ: موقعیت جغرافیایی

2012: سال تاسیس

تحلیلداده: فناوری های کلیدی

$28.7M: کل سرمایه جذب شده

۵راند: آ رین سرمایه جذب شده

www.xeneta.com

خلق ارزش غیرعملیاتی 65

استارت آپ های فعال در زمینه ی خلق ارزش غیرعملیاتی



ازتماسوایمیلهزارانروزانهبایدکاال،نقلوحملشرکتیک
مختلفروشهایومسیرهادرقیمتاستعالمجهترامشتریانش

باودادهانجامرامحاسباتمشتریهربرایودهدپاسخونقلحمل
تکرارید؛نمااعالممشتریبهنهایتاودادهتطبیقخوداکسلیصفحات

باعثخطا،احتمالافزایشوانرژیوزماناتالفبرعالوهعملاین
درهمچنین.یابدکاهشنیزشرکتهابهرهوریوسرعتمیشود
.باشدمقایسهقابلوشدهروزبهبایدقیمتایننهایت

CON-LINQ،است2006سالدرشدهتاسیسدانمارکیاستارتاپیک
دادهارائهراfLexنامبهنرمافزاریراهحلیمشکلاینحلبرایکه

نقلوحملبهمربوطمحاسباتوپیشنهاداتتماممیتواندکهاست،
ودکنروزرسانیبهزمانحداقلصرفوکلیکچندباتنهارادریایی
باعثواستشدهگرفتهکاربهجهاندرافزارنرماین.دهدپاسخ

وشدهوقتدرودریایینقلوحملعملیاتوفروشدرصرفهجویی
.کردهاستحلرامشکالتازبسیاری

Con-Linq: نام شرکت Aps

رزروکشتی: حوزه فعالیت

یپلتفرمرزروآنالینکشت:  دمت/محصول

-شرکتهایحملونقل:گروه مخاعب
مالکانکشتی-مالکانبار

:مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

دانمارک: موقعیت جغرافیایی

2006: سال تاسیس

ینپلتفرمآنال: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.con-linq.com
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ChartDeskدر2017یااکشاارکتاسااتارتاپیاسااتکااهدرسااال
یکراهحالمبتنایبارپاردازشChartDesk.سنگاپورتاسیسشد

ابریاستکهشاملطیفوسایعیازابزارهاایمادیریتمشاارکتی
شاتیاستوبطورویژهبرایپشتیبانیازکارروزانههرتیماعزامیک

یکنرمافزارمدیریتایمیلوChartDesk.تجاریاستفادهمیشود
سیسااتمارتباااطیمااوثرمشااترکباارایتیمهااایحماالونقاالو

واننادمجموعهایازابزارهاییباکاربردآساناستتاخدمهکشتیبت
ایاننرمافازار.باسرعتعملبیشاتریعملیااتالزمراانجاامدهناد

.مشکلارتباطمدیرانباناوگانراحلکردهاست

ChartDesk: نام شرکت

مدیریتایمیل: حوزه فعالیت

اپلیکیشن:  دمت/محصول

شرکتهای–مالکانکشتی: گروه مخاعب
کشتیرانی

3چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

سنگاپور: موقعیت جغرافیایی

2017: سال تاسیس

پردازشابری: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.chartdesk.pro
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Symphony Creative Solutionsتاسیسسنگاپوردر2016سالدر
سازیبهینهوعملیاتیهایهزینهکاهشهدفباشرکتاین.شد

:جملهاز.میدهدارائهمخاطبینبهراهاییابزارتجارت،
1)Guardian(دربنبهآنهاورودزمانوهاکشتیمکاندقیقمحاسبه
(....وبندردرترافیکحجم،هواییوآبشرایطاساسبر
2)Dock Scheduler(اسکلهمدیریتآنالینپورتال)
3)Gear(اربنقلوحملمسئولینوهااپراتوربینارتباطبرقراری

(بارحملفرایندسازیبهینهجهت
4)Flamingo(انبارداریامورمدیریتآنالینپلتفرم)

 Symphony Creative: نام شرکت
Solutions

فناوریاطالعات: حوزه فعالیت

-راهحلهایحملونقل:  دمت/محصول
آنالیزآبوهوا-شبیهسازیوبهینهسازی

مالکانکشتی:گروه مخاعب

6و۵چالش: مسائل راهیردی

-: مدل درآمدی

سنگاپور: موقعیت جغرافیایی

2016: سال تاسیس

ینپلتفرمآنال: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.scs71.com
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بریهایکیازچالشهاییکهدرصنعتحملونقلبینصاحبانباریابار
زوصاحبانناوگانوجودداردبهوجودآمدناختالفاتیاساتکاهناشایا
شفافنبودنشرایطقرارداد،نوسانشادیدقیماتهاایحمالکاهباعاث
ناپایداریبازارمیشودویاوقاوعاتفاقااتغیارمترقباهایاساتکاهدر

داددراینشرایططرفیندرتفسیرقارار.قراردادهابهآناشارهنشدهاست
هام.ندبهمشکلخوردهونمیتوانندبهیکتوافقدرتعیینخسارتبرسا
مجباورچنیندرشرایطیکهیکشرکتبهصورتروتینحملداشتهباشد
بارهایخواهدبوددائمدغدغهیپیداکردنقیمتبهینهراداشتهباشدیاان
.بینادزیادیبرایخودایجادکندتادراثربیبرنامگیهایحملبارآسایبن

نبرایشرکتهاییکهوابساتگیبیشاتریباهتجاارتدریااییدارنادایا
شارکت.موضوعمیتواندحتیبهآسایبدیادناعتبارشاانمنجارشاود

NYSHEXدارائهکنندهراهکارهایدقیقمالیوقراردادیاستکاهبتوانا
وبراساسآنرضایتطرفینازقیمتوشرایطهمکااریراتضامینکارده
ومدرباعثشودباتوجهبهشفافبودنشرایطقراردادووجودیکنفرسا

.قراردادطرفینرادررسیدنبهیکهمکاریپایدارکمکنماید

 New York Shipping: نام شرکت
Exchange (NYSHEX)

ضمانتصدور: حوزه فعالیت

ضمانتقراردادها:  دمت/محصول

ارمالکانب–مالکانکشتی: گروه مخاعب

8چالش: مسائل راهیردی

واسطهگری: مدل درآمدی

نیویورکآمریکا: موقعیت جغرافیایی

2014: سال تاسیس

ینپلتفرمآنال: فناوری های کلیدی

 $13.5M:کل سرمایه جذب شده

Aسری: آ رین سرمایه جذب شده

www.NYSHEX.com
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لنقوحملهایشرکتدریایینقلوحملصنعتبازارمهمفعاالنازیکی
ازبرخی.دهندمیانجامبارحملمدیریتکارهاشرکتاین.هستنددریایی
زیادحجمبهتوجهباودارندرابارزیادیحجممدیریتها،شرکتاین

هایسامانهایجادوشدندیجیتالسمتبهمشتریانومالیگردش
شرکتبهسرویسارائههدفباFreightoolsشرکت.اندرفتهاختصاصی

مندیبهرهباهاشرکتاین.استشدهتشکیلباربریمتوسطوکوچکهای
نرمدانشداشتنبدونوسادگیبهتوانندمیFreightoolsخدماتاز

آنقطریازمختلفیخدماتکهکنندطراحیسامانهیکخودبرایباالافزاری
رهگیریبارنامه،صدورامکانفاکتور،صدورامکان:جملهازشودمیارائه
زمانبرنامهارائهآنالین،پرداختمشتری،بهدهیگزارشبار،لحظهبهلحظه
یمهاشرکتچنینهم.مختلفپولیهایواحدبهحملنرختبدیلبندی،
خدماتراحتیبهدارندقبلازایسامانهیاسایتکهصورتیدرتوانند
باتشرکاین.کننداضافهخودقبلیهایسامانهبهراشرکتاینازجدیدی
بهدکننمیاستفادهخدماتشازکهشرکتیکازکاربرانیتعدادبهتوجه
.کنندمیدریافتراکمیمبلغشرکتازماهانهصورت یفلسطیناشغال: موقعیت جغرافیایی

Freightools: نام شرکت

تجارتآنالین: حوزه فعالیت

نرمافزار:  دمت/محصول
دیجیتالسازیفرآیندهایحملونقل

مالکانبار:گروه مخاعب

3چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

2016: سال تاسیس

نپلتفرمآنالی: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

WWW.freightools.com
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PT Shipmanagmentیکشرکتارائهدهندهداشبوردمدیریتکشاتی
تاسایسشادباه201۵اینشرکتکاهدرساال.درهامبورگآلماناست

هایعنواناولینارائهدهندهخدماتمدیریتکشتیدربهینهسازیهزیناه
.داردعملیاتفنیکشتیوهمچنینسادهسازیفرآیندهایاداریتخصص

PT Shipmanagmentسالدانشفنیدرزمیناهحمالو60بابیشاز
لیالنقلدریاییدامنهکاملمدیریتحملونقلسنتیرابااتجزیاهوتح

دادههابهصورتمستقیمهمراهباگزارشهایکامالباهمشاتریانارائاه
بهاینمعنیاستکه1شفافیتمرتبط.میدهدکهباعثشفافیتمیشود

همشتریانمیتوانندهریکازمراحلرابهصاورتکامالدنباالکننادکا
،مهندسانایانشارکتداناشمهندسای.باعثاعتمادمشتریانمیشود

اریراکشتیسازی،گزارشدهی،کنترل،بازرگانیوتدارکاتوعملیااتتجا
ایجدیدیتلفیقمیکنندوازطریقیکسرویسمبتنیبرابر،استاندارده

کایرادردیجیتالسازیمدیریتکشتی،ادغامسیستموهمکااریبااشار
.خارجیتعیینمیکنند

PT Shipmanagement: نام شرکت

مدیریتدیجیتالی: حوزه فعالیت

مدیریتابریناوگان:  دمت/محصول

شرکتهای–مالکانکشتی: گروه مخاعب
کشتیرانی

3چالش: مسائل راهیردی

حقاشتراک: مدل درآمدی

هامبورگآلمان: موقعیت جغرافیایی

201۵: سال تاسیس

پردازشابری-تحلیلداده: فناوری های کلیدی

-: کل سرمایه جذب شده

-: آ رین سرمایه جذب شده

www.pts-management.com

1associated transparency
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استارت آپ های حوزه ی حمل و نقل دریایی

جمع بندی. 6



ابرداده تحلیلداده پیهرانش بادی اینترنتاشیا Real-time 
Monitoring

پلتفرمآنالین سو ت 
هیدروژنی

هوشمصنوعی فناوری های 
شیمیایی

یادگیری
ی ه تولید الک ریسماشین

از گرما
Aircoatمدلسازیانرژی پردازشابری

بالکچین

جمع بندی 75

فناوری های مطرح در کسب و کارهای جدید در حوزه حمل و نقل و دریانوردی



76

فناوری های مطرح به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیت ها

جمع بندی



مدیریت عملکرد

 لق ارزش غیر عملیاتیبازعراحی مدل عملیاتی

بهیود ظرفیت عملیاتی

77

کسب و کارهای جدید حوزه دریایی  کسب و کار ها به تفکیک جایگاه در زنجیره فعالیت

جمع بندی



پل فرم آن ین

Realtime monitoring

اینترنتاشیا

ده
دا
یل
حل
ت

ش 
داز
پر

ی
ابر

ین
اش
م
ی
گیر
یاد

ابرداده
هوش مصنوعی

مدلسازی انرژی

ین
کچ
ب 

Aircoat

رماتولید الک ریسی ه از گ

پیهرانش بادی

فناوری های شیمیایی

سو ت هیدروژنی

78

به تفکیک فناوری-کسب و کارهای جدید در حوزه حمل و نقل و دریانوردی

جمع بندی



تعریف عنوان ان لیسی عنوان

ندهمصرفکنبهمحصولمستقیمفروش
واسطهبدوننهایی Sale to end user فروشمستقیممحصول
زیادیتعدادبهراخریدارزیادیتعداد

تعدادهرچهومیکندوصلفروشنده
شود،بیشترخریدارانوفروشندهها

.میشودبیشترآنارزش
Switchboard واسطهگری

بابینیپیشقابلنقدیجریانایجاد
ومحصولبهدسترسیمبلغدریافت
یایکجاصورتبه)ابتدادرسرویس
براساسهزینهدریافتیاو(دورهای
.خدمتیامحصولازفرداستفادهمیزان
یامحصولاستممکنمواردبرخیدر

خدماتوبودهرایگانپایهخدمت
هداشتهزینهپرداختبهنیازبیشتر
((freemiumباشند

Accountsubscription فروشحقاشتراک
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مدل های درآمدی

جمع بندی



فروش محصول

حق اش راک

واس ه گری
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به تفکیک مدل درآمدی -کسب و کارهای جدید در حوزه حمل و نقل و دریانوردی

جمع بندی



Pre-seed Seed Aسری بهباالBسری خار شده

Pre-Seed :اسااتارتاپی
کههیچسرمایهایجاذب

نکردهاست

Seed :درایااااانمرحلاااااه
یناستارتاپبهطوررسمیاول

.سرمایهخودراجذبمیکناد
ایاانساارمایهجهااتتااامین
نیازهایاولیهاستکهکماک
لندمیکنداستارتاپاززمینب

دراینمرحلهاساتارتاپ.شود
بهدنباالمادلتجااریقابال

تکراروقابلگسترش

ایاانمرحلااهمعمااوالبااااولااین: Aسططری 
سااارمایهگذارخطرپاااذیر،سااارمایهگذاری

جهااتدریافااتایاانساارمایه،.میگااردد
داستارتاپبایدبتوانادمقاداریرشادازخاو

وداینرشدمیتواندبهجریانس.نشاندهد
وابستهبهمخاطبیااشااخصهایکلیادی
بدیگربرایتبدیلازیکایدهباهیاککسا

وکارواقعی؛هرچندهمچناناینمرحلاهنیاز
یکتستوآزماایشمادلتجااریواقعای

.است

پاااااساز: و بطططططاالترBسطططططری 
،یااااکBساااارمایهگذاریمرحلااااه

اسااتارتاپازمرحلااهرشاادواثبااات
اریجذابیت،بهمرحلهبعدیرشدتج

دهتااکنونشرکتتاسیسش.میرود
معموالموفقخواهدCوپسازسری

یدرمراحلبعدی،استارتاپبارا.بود
باباهگسترشبازاروشکستبقیهرق
.دنبالجذبسرمایهمیباشد

استراتژیهای:  ارج شده
پخرو براییکاستارتا

معماااوال،فروشساااهام،
ر،یااتلفیقباشرکتدیگ

فروشعماومیساهامدر
.بورسمیباشد

From MARITIME TREND REPORT
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مدلدرآمدیکلیدی فناوریاصلی مخاطب پاسخهایارائهشده مسئلهراهبردی زنجیره
فعالیت

واسطهگری
حقاشتراک پلتفرمآنالین B2B

استفادهازپلتفرمهای
آنالینجهتپیداکردن
سریعکانتینرخالی

انتینرکمبودیاانباشتنامتقارنک

تعملیاتی
بهبودیرفی

فروشمحصول
واسطهگری
حقاشتراک

Realtime-
Monitoring
تحلیلداده

B2B
B2G

استفادهازتحلیلدادهو
دریمانیتورکردنعملیاتبن سرعتپایینعملیاتبندری

فروشمحصول اینترنتاشیا B2B
B2C

ااستفادهازاینترنتاشی
رایطبرایکنترلومانیتورش
نگهداریکاال

مشکالتانباروفسادمواد
فاسدشدنی
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مدلدرآمدیکلیدی فناوریاصلی مخاطب پاسخهایارائهشده مسئلهراهبردی زنجیره
فعالیت

فروشمحصول
حقاشتراک

یادگیریماشین
هوشمصنوعی
بالکچین

B2B
استفادهازفناوریهای
جدیدهوشمصنوعیو

...بالکچینو
یتامینایمنیدربرابرخطرناش
ازوجودخطایانسانی

تعملکرد
مدیری

حقاشتراک تحلیلداده
یادگیریماشین B2B

استفادهازتحلیلدادههای
ماهوارهایومسیریابی

هوشمند
یتامینایمنیدربرابرخطرناش
ازشرایطنامناسبجوی

فروشمحصول
حقاشتراک

ابرداده
هوشمصنوعی B2B

تحلیلابردادههای
جمعآوریشدهازعملکرد
نیماشینآالتجهتپیشبی

ریسکخرابی

تامینایمنیدربرابرخطرات
ناشیازخرابیماشینآالت

فروشمحصول
هوشمصنوعی

رباتیک
یادگیریماشین

ابرداده

B2B
B2G

حرکتبهسمت
هوشمندسازیورباتها

شیتامینایمنیدربرابراثراتنا
19ازکویید
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مدلدرآمدیکلیدی فناوریاصلی مخاطب پاسخهایارائهشده مسئلهراهبردی زنجیره
فعالیت

فروشمحصول
سوختهیدروژن
پیشرانشبادی

AIRCOAT
B2B
B2G

کاهشمصرفسوختبا
استفادهازانرژیهاینوو

سوختجایگزین
رعایتقوانینزیستمحیطی

IMOدررابطهباکاهشگوگرد

تعملکرد
مدیری

حقاشتراک
فروشمحصول

هوشمصنوعی
تحلیلداده
ابرداده

B2B
B2G

کاهشمصرفسوختبا
استفادهازفناوریهاینو

رعایتقوانینزیستمحیطی
IMOدررابطهباکربنزدایی

فروشمحصول
اوزونژنراتور
نالکتروکلرونیزیش

UV
B2B
B2G

استفادهازفناوریهای
ن،الکتروکلرونیزیشن،اوزو

UVو...

رعایتقوانینزیستمحیطی
IMOدررابطهباکاهشآلودگی

ناشیازتخلیهآبباالست
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مدلدرآمدیکلیدی فناوریاصلی مخاطب پاسخهایارائهشده مسئلهراهبردی زنجیره
فعالیت

فروشمحصول
Aircoat
فناوریهای
شیمیای

B2B
B2G

کاهشمصرفسوختبا
استفادهازکاهشاصطکاک

بدنه

کاهشمصرف
سوخت

تعملکرد
مدیری

فروشمحصول فناوریمگنوس B2G
B2B

استفادهازانرژیباد

فروشمحصول
استفادهازانرژی

هدررفت
ابرداده

B2B کاهشهدررفتانرژی

فروشمحصول
هوشمصنوعی
تحلیلداده
ابرداده

B2B پایشمصرفسوخت
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مدلدرآمدیکلیدی فناوریاصلی مخاطب پاسخهایارائهشده مسئلهراهبردی زنجیره
فعالیت

فروشمحصول
حقاشتراک ابرداده B2B

استفادهازتحلیلابرداده
یجهتپیشبینیعمرواقع
قطعاتوماشینآالت

هزینههایباالیتعمیرات

تعملکرد
مدیری

فروشمحصول
حقاشتراک

ابرداده
هوشمصنوعی B2B

دتحلیلابردادهجهتبهبو
استفادهازماشینآالتو

قطعات

راتزمانبربودنفعالیتهایتعمی
حقاشتراک
واسطهگری پلتفرمآنالین B2B

B2G

ردپلتفرمهایرزروآنالینیا
جهتکاهشزمانانتظاردر
یاردومقایسههزینههای
تعمیراتدریاردهای

مختلف
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مدلدرآمدیکلیدی فناوریاصلی مخاطب پاسخهایارائهشده مسئلهراهبردی زنجیره
فعالیت

فروشمحصول
حقاشتراک

ابرداده
بالکچین
تحلیلداده

B2C
B2B

تمانیتوروضعیتوموقعی
هوفعالیتهایصورتگرفت

درکشتی
رعدماطالعمالکازعملیاتبند

وکشتی بازطراحیمدلعملیاتی

فروشمحصول
حقاشتراک

بالکچین
تحلیلداده

B2B
B2G
B2C

اواستفادهازاینترنتاشی
ارتباطماهوارهایبینمالک

وبندروخدمه
اروارتباطنامناسبوکندمالکب

کشتیبابنادر

حقاشتراک
تحلیلداده
بالکچین

Realtime-
Monitoring

B2B
B2C

استفادهازمانیتورینگو
تحلیلداده

بازدهیپایینخدمهوعدم
اطالعمدیرانازآن
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مدلدرآمدیکلیدی فناوریاصلی مخاطب پاسخهایارائهشده مسئلهراهبردی زنجیره
فعالیت

حقاشتراک تحلیلداده
ابرداده

B2B
B2G
B2C

تحلیلدادههایماهوارهای
جهترهگیریشناورهاو
یکبرنامهریزیوکنترلتراف

کنترلترافیک
دریاییوخطوط

کشتیرانی

شغیرعملیاتی
حقاشتراکخلقارز

فروشمحصول
ابرداده

هوشمصنوعی
B2B
B2G

استفادهازهوشمصنوعی
جهتکاهشخطراتو
کنترلبهترترافیک
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