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زحمــات  و  حمایت هــا  تمــام  بــرای  ســازمان ها  و  عزیــزان  تمامــی  از  اســتارت آپ   100
ــد. ــگزاری می کن ــداد سپاس ــن روی ــدن ای ــزار ش ــر برگ ــه بهت بی دریغشــان در راســتای هرچ

تقدیر و سپاس

محمد سپهر
)مدیر عامل صندوق پژوهش 

و فناوری استان یزد(

محمد مهدی لطفی
)رئیس پارک علم و فناوری 

استان یزد(

محمد علی طالبی
)استاندار یزد(

علی وحدت
)رئیس صندوق نوآوری و 

شکوفایی(

امیر ناظمی
)معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و 

رئیس سازمان فناوری و اطالعات ایران (
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مشارکت کنندگان در صندوق 100 استارت آپ

ــا مســئولیت محــدود  ــا 11 ســرمایه گــذار ب در حــال حاضــر 100 اســتارت آپ دارای توافــق ب
)Limited Partner - LP( می باشــد و ســرمایه گذاری های 100 اســتارت آپ در رویدادهــای  
مختلــف از محــل ایــن صنــدوق تأمیــن می گــردد کــه اســامی آن هــا بــه شــرح زیــر اســت:

با حمایت ویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

موسسه دانش بنیان برکت
ستاد توسعه فناوری های 

اقتصاد دیجیتال و هوشنمدسازی 
)معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(

صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق پژوهش و فناوری
استان گیالن

صندوق پژوهش و فناوری
نوآفرین

 موسسه ی صندوق 
پژوهش وفناوری
پرشین داروی البرز

پیشگامان امین پاسارگاد
)شناسا(

صندوق پژوهش و فناوری
استان اصفهان

صندوق پژوهش و فناوری
استان یزد

صندوق پژوهش و فناوری
استان خراسان رضوی

بنیاد برکت

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
سازمان فناوری اطالعات ایران
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هفتــه دوازدهــم 100 اســتارت آپ در یــزد ســپری 
ــه  ــا را جاب ــر رکورده ــه نظ ــه از هم ــهری  ک ــد، ش ش

جــا کــرد. 
در ایــن ســکوی پرتــاب مجموعــا 296 تیم طرح های 
کســب و کار خــود را ارســال کردنــد کــه 58 تیــم 
بــرای ارائــه در رویــداد انتخــاب شــدند و نهایتــا 37 
تیــم موفــق بــه جلــب نظــر داوران شــدند. مجمــوع 
ایــن  در  شــده  موافقــت  گــذاری  ســرمایه  ارزش 
رویــداد بیــش از 40 میلیــارد تومــان بــود کــه 

ــورد ســرمایه گذاری شکســته شــد.  رک
ســرمایه گــذاران حاضــر در ایــن رویــداد صنــدوق 
نــوآوری و شــکوفایی، صنــدوق پژوهــش و فنــاوری 
اســتان یــزد، صنــدوق ســرمایه گــذاری داویــن و 

100اســتارت آپ بودنــد.
از جملــه مهمانــان حاضــر در ایــن رویــداد میتوان به 
علــی وحــدت رئیــس صنــدوق نــوآوری وشــکوفایی 
ــاون وزارت ارتباطــات  ــر ناظمــی مع کشــور، امی
و فنــاوری اطالعــات و رئیــس ســازمان فنــاوری 
و اطالعــات ایــران، علــی ســدیفی مدیــر عامــل 
100 اســتارت آپ، محمــد ســپهر مدیــر صنــدوق 
پژوهــش و فنــاوری اســتان یــزد و محمــد علــی 

طالبــی اســتاندار یــزد اشــاره کــرد.

داستان رویداد
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داستان رویداد

طرح های
دریافت شده

296

تیم های 
موافقت شده برای 
سرمایه گذاری

37

40
حجممیلیاردتومان

سرمایه گذاری

تیم های58
حاضر در داوری
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مجموعــه رویدادهــای کافه نشــونی در واقــع محمــل و بســتری اســت بــرای انتقــال 
تجربــه، بــرای دســتگیری یــک راه بلــد از اســتارت آپ هایی کــه بــه دنبــال موفقیــت 
می گردنــد. آنچــه بعــد از چنــد دوره برگــزاری ایــن دســت رویــداد انتظــار مــی رود - کــه 
خوشــبختانه آثار آن از همین مرحله اول هویداســت - آنســت که 100 اســتارت آپ 
بعنــوان کریــدور اصلــی ارائــه مشــورت و بســتر انتقــال تجربــه کســب وکاری و تعیین 
کننــده چهره هــای شــاخص و ارزش هــا و فرهنــگ حاکــم بــر این عرصــه نقش آفرینی 
کنــد. هــدف 100 اســتارت آپ در ایــن رویــداد اتصــال صاحبــان کســب و کارهای موفــق 
و بــزرگ کشــور بــه نوپایانــی ســت کــه تــازه قــدم در مســیر طوالنــی حــوزه کاری آن ها 

گذاشــته انــد و بــه انبــوه تجربــه چندیــن ســاله حرفــه ای آنــان محتــاج هســتند.

کافه  نشونی

30تیم

ساعت
منتوری
14

منتور9
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کافه  نشونی

کافــه نشــونی بــا حضــور بــزرگان کارآفرینــی یــزد و صاحبــان صنایــع برگــزار شــد، یــک عمــر تجربــه 
ــای اســتارتاپی شــد و  ــم ه ــه نشــونی توشــه راه تی ــران کاف ــا ارزش راهب ــی و ب زیســته کارآفرین

همراهــی ایــن عزیــزان مایــه فخــر ماســت. 

محمد مهدی افالطونیان
)مدیرعامل شرکت جهان الکترونیک(

محمد رضا داد
)عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی یزد(

 محمود حائری 
)مدیر کارخانه شرکت پار صنعت صعود(

مجتبی دستمال چیان
)رئیس انجمن نساجی یزد(

ابوالفضل ساجدی
)مدیرعامل پذیرش 24(

رضاجوادپور
)مدیرعامل شرکت صافات انرژی(

محمد شهبازیان
)مدیرعامل گروه نیک بسپار(

مهدی غالمرضایی
)مدیرعامل ترمه رضایی(

محمد صادق خجسته
)مدیرعامل ترمه خجسته(
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گزارش اختتامیه

یــزد،  پرتــاب  ســکوی  اختتامیــه 
پنجشــنبه دوم بهمــن مــاه در دانشــگاه 
یــزد برگــزار شــد، در ایــن اختتامیــه کــه 
بــا حضــور مهمانــان ویــژه ای همــراه بــود 
تیم هــای برگزیــده بــرای ســرمایه گــذاری 

ــز معرفــی شــدند. نی
نــوآوری  صنــدوق  رئیــس  وحــدت 
وشــکوفایی در ایــن اختتامیــه گفــت: 
ســکوی پرتــاب یــک جریــان پویــا در کل 
کشــور اســت که خوشــبختانه در اســتان 
یــزد، عمکــرد بســیار خوبــی بجا گذاشــت.

در ادامــه، معــاون وزیــر ارتباطــات کــه 
دیگــر مهمــان ویــژه ایــن رویــداد بــود، 
گفــت: همراهــی دســتگاه های اجرایــی 
و نهادهــای خصوصــی در ایــن رویــداد 
نشــانه یک اکوسیســتم ســالم و پویا در 

ــزد اســت. اســتان ی
اســتارتاپ   100 مدیرعامــل  ســدیفی، 
ــا اشــاره  ــاب ب ــه ســکوی پرت در اختتامی
بــه اینکــه ایــن رویــداد رکــورد جــذب 
ســرمایه در رویدادهــای ســکوی پرتــاب 
را شکســت افــزود: مجموعــا 40 میلیــارد 
تومــان موافقــت برای ســرمایه گــذاری در 

ــداد رقــم خــورد. ــن روی ای

و  پژوهــش  صنــدوق  مدیــر  ســپهر، 
موفقیــت  رمــز   . گفــت:  یــزد  فنــاوری 
واســتقبال زیــاد رویــداد ســکوی پرتــاب 
یــزد، هماهنگی بیــن ارگان ها و همکاری 
اســتانی  مســئولین  پیــش  از  بیــش 
یــک  رویــداد  ایــن  افــزود:  وی  اســت. 
جریان در اکوسیســتم نــوآوری و فناوری 

اســتان اســت.
طالبــی اســتاندار یــزد در ادامــه ایــن 
برنامه گفت: خوشــبختانه شاهد رویداد 
در  گــذاری  ســرمایه  جــذب  در  خوبــی 
اســتان بودیم. وی افزود: بعد از دوســال 
پیاپــی مــا توانســتیم گفتمــان مشــترک 
را بیــن بخــش دولتــی وخصوصــی شــاهد 

باشــیم.
ــزد در  ــردم اســتان ی ــده م جــوکار نماین
مجلــس در ادامــه اختتامیــه ســکوی 
اکوسیســتم  گفــت:  یــزد  پرتــاب 
ــم را در  اســتارت آپی و دانــش بنیــان عل
عرصــه عمــل وارد کرده و می تواند مســیر 
اســت  و الزم  کنــد  را همــوار  توســعه 
ــن اکوسیســتم  ــاالن ای مســئوالن از فع

حمایــت الزم را بــه عمــل آورنــد.
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همراهان رویداد

در رویــداد ســکوی پرتــاب یــزد 100 اســتارت آپ از حضــور عزیزانــی بهره منــد شــد کــه حضــور هــر 
یــک از آنــان در ایــن رویــداد فرصــت گرانبهایــی بــرای 100 اســتارت آپ بــود.

امیر ناظمی
)معاون وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و رئیس سازمان فناوری 

و اطالعات ایران (

علی وحدت
)رئیس هیأت عامل صندوق 

نوآوری و شکوفایی(

محمد مهدی فریدوند 
)رئیس انجمن وی سی و 

مدیرعامل صندوق پژوهش و 
فناوری دانشگاه تهران(

حامد ساجدی
)مدیرعامل شناسا(

محمد علی طالبی
)استاندار یزد(

محمد صالح جوکار
)نماینده مردم یزد و اشکذر در 

مجلس شورای اسالمی(

محمد مهدی ساالری
)مدیر سرمایه گذاری شناسا(

محمد سپهر
)مدیرعامل صندوق پژوهش و 

فناوری استان یزد(

محمد مهدی لطفی
)رئیس پارک علم و فناوری 

استان یزد(

سید مهدی سادات رسول
)عضو هیئت مدیره انجمن وی سی 

و مدیرعامل صندوق پژوهش و 
فناوری دانشگاه شریف(

جمال الدین عزیزی
)شهردار یزد(
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سید روح اهلل میر امینی
)عضو هیئت مدیره انجمن 

وی سی و مدیرعامل صندوق 
توسعه فناوری های نوین(

مهدی خالقی
)مدیر امور مجلس صندوق 

نوآوری و شکوفایی(

محمد زاهدی
)مدیرعامل صندوق 
سرمایه گذاری هدهد(

محسن بهجت
)مدیر تامین مالی و توسعه 

بازار شرکت شرکت های 
صنعتی استان یزد(

سیاوش صمیمی
)مدیر صندوق های جسورانه 
صندوق نوآوری و شکوفایی(

یاسر عرب نیا
)معاون برنامه ریزی صندوق 

نوآوری و شکوفایی(

همراهان رویداد

یونس حمیدی
)دبیر انجمن سرمایه گذاران 

خطرپذیر ایران(

اکرم فداکار
)معاون توسعه مدیریت و 
منابع انسانی استانداری یزد(

مهدی صداقت
)مدیر خانه نوآوری(

احسان سلیمی
)مدیر سرمایه گذاری صندوق 

سرمایه گذاری اجوتک(

مهدی زهرایی
)مدیرعامل صندوق 

سرمایه گذاری اجوتک(
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همراهان رویداد

محمد شهاب شهوازیان
)مدیرعامل استودیو استارت آپ 

تیم (

نوید نصیری زاده
)معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه آزاد اسالمی یزد(

سید مسعود سروی
)مدیرعامل شرکت درایت 

ورزان(

سید صدرالدین حسینی مشهدی
)فعال در پردیس فناوری و صنعتی 

دانشگاه یزد(

امیر جهانگرد
)مدیر پردیس فناوری 

اطالعات و ارتباطات پارک علم 
و فناوری یزد(

حمید صالحی فیروزآبادی
)رئیس سازمان نظام صنفی 

رایانه ای استان یزد(

رحیمی
)مسئول بخش سرمایه گذاری 
خطرپذیر صندوق پژوهش و 

فناوری استان یزد(

کامران رضوی 
)مشاور مرکز نوآوری و هیئت 

علمی دانشگاه(

مهدی پارسائیان
)رئیس گروه فناوری اطالعات، 
ارتباطات و امنیت استانداری 

یزد(

ابوالفضل شمسی نیا
)عضو هیئت مدیره سازمان 

نظام صنفی رایانه ای یزد(

محمد حسین جهان بخشیان
)مدیرعامل شتاب دهنده 

سندباد(
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همراهان رویداد

غالمعلی سفید
)رئیس شورای شهر یزد(

قاسم بریدلقمانی
)رئیس دانشگاه یزد(

امیر بامه
)مدیر روابط عمومی صندوق 

نوآوری و شکوفایی(

امیر حسام بهروز
)مدیر دبیرخانه کارگروه 

صندوق های پژوهش و فناوری(

مرتضی محمودی میمند
)مدیر مرکز کارآفرینی دانشگاه 

امام جواد)ع( یزد(

ابوالفضل کوکب
)مدیر فنی بازرگانی 

شتابدهنده پیشگامان کویر(
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سرمایه گذاران رویداد

در ایــن رویــداد مجموعــا 40.08 میلیــارد تومــان توســط 4 مجموعــه صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی، 
صندوق پژوهش و فناوری یزد، شــرکت ســتارگان نوآوری داوین و 100 اســتارت آپ ســرمایه گذاری 
شــد؛ همچنیــن شــرکت ســرمایه گذاری خطرپذیــر شناســا و صنــدوق ســرمایه گذاری اجوتــک هــم 

بعنــوان هــم ســرمایه گذار در ایــن رویــداد حاضــر بودنــد.

صندوق نوآوری و 
شکوفایی

شرکت ستارگان نوآوری 
داوین

صندوق پژوهش و فناوری
استان یزد

100 استارت آپ

شرکت سرمایه گذاری 
خطرپذیر شناسا

صندوق سرمایه گذاری 
اجوتک

هم سرمایه گذاران

سرمایه گذاران
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گزارش سرمایه گذاری

ــاران  ــه بیم ــن پزشــکی ب ــه خدمــات مشــاوره آنالی  ارائ
ــم خــارج از کشــور ــی مقی ایران

مشاوره پزشکی به ایرانیان مقیم خارج

580

بــه  نیــاز  بــدون  ارائــه خدمــات ســالمتی در محــل 
درمانــی مرکــز  بــه  مراجعــه 

سالمت در منزل )ویزیت 24(

600

 ارائــه رژیــم و فالــو کاربــر در طــول دوره بــا نظــارت 
مســتقیم کارشــناس متخصص

رژیم پذیرش 24

500

پلتفورم جامع معامالتی رمز ارز نرم افزاری کامال بومی  ارز فور یو

1500

دیجیتال کردن تمامی فرآیندها و بخش های عملکردی آوید رایان فرداد
معدن

2000

ارائه خدمات مشاوره آنالین روانشناسی سالمت روان

650

 رستا کشت سبز نمو

800

سامانه های آزاد فناوری اطالعات ایده آل آینده ایرانیان
)GIS(سامانه جامع مدیریت اطالعات مکانی 2000

پلتفرم واحد و یکپارچه مدیریت نمایندگی ها و کارگزاران بیمه ابزار
بیمه

600

مرکز تخصصی پس انداز و تبادل طال سامانه تبادل، طالین
پس انداز و تحویل طالی آبشده

600

تولید چرخ دنده هایی با سختی و مقاومت پالسما اکسید پارس
به سایش باال، مقاومت به خوردگی عالی، 

وزن کم و قیمت مناسب 1200

در ایــن رویــداد ســرمایه گذاری 33 تیــم موفــق بــه جــذب ســرمایه شــدند کــه در ادامــه تیم هــا و 
میــزان ســرمایه جــذب شــده ارائــه شــده اســت.

واحد ارقام درج شده، میلیون تومان می باشد
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گزارش سرمایه گذاری

تولید کرم گیاهی ضد چروک شاداب گستر سبز

250

اولین شبکه اطالع رسانی، آموزش و معرفی سرام پخش
محصوالت کاشی و سرامیک

10000

برنامه ریزی آموزشی با توجه به برنامه ریزی کالسی بوستان
محدودیت منابع دانشگاه ها

500

آنالیز بدن ارائه گزارش از آنآفرینش برتر آذین مهر یزد

1000

ــه نویســی بی کد ــوزه برنام شــبکه اجتماعــی تخصصــی در ح
کــودکان و نوجوانــان

550

اولين و سريع ترين شبكه ارتباطی بین طراحان،سازندگان 
و مشتريان در حوزه طال و جواهر 

4sun jewelry 

300

سامانه مدیریت اجاره کاال شاخه تجهیزات بتن ریزی ستاره درخشان

100

 ریورا

500

فعال در عرصه تکنولوژی واقعیت مجازی و واقعیت افزوده

چهار سوی ذهن آروین

900

ـی بــر پایــه  طراحــی و ســاخت محصوالـت
تکنولــوژی بــاال

روبه راه

2000

فضایی برای تعریف و فروش دوره و برنامه های سرگرمی و سفر

منهاج توسعه پارس

600

فعال در حوزه اینترنت اشیا در صنعت

واحد ارقام درج شده، میلیون تومان می باشد



20

روندو

300

مدیریت نگهداری و تعمیرات در سازمان ها

گزارش سرمایه گذاری

آراد محتوای فیدار )آنجل(

250

ADOIL

500

ســاخت جــاذب نفــت و روغــن و از بیــن برنــده آلودگی هــای 
محیــط زیســت

در زمینه های اتوماسیون صنعتی، مکاترونیک، برق و کنترل 
صنعتی

آپافن

8500

تیام

500

 پارسی دوز

400

 خنک سازی پسیو دامداری های صنعتی

اســتفاده از مجموعــه ای از روش هــای خوراکــی و پســیو 300
بــرای کاهــش ضررهــای ناشــی از گرمــا بــر گاوداری هــا

کوئیزینو

300

یک بازی چالشی اطالعات عمومی و رقابت آنالین

گروه فنی مهندسی ساعیان صنعت
طراحی و پیاده سازی گلخانه های کشاورزی هوشمند 4500

طراحی و تولید بازی های رومیزی برد باز

750

سیکاس

1350

مدیریت از راه دور روشنایی شهری بر مبنای پروتکل لورا

واحد ارقام درج شده، میلیون تومان می باشد
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در این رویداد سرمایه گذاری 4 تیم با رائه ایده های خود توانستد موفق به جذب سرمایه   
20 میلیــون تومانــی شــوند.

گزارش سرمایه گذاری

نانو اکسیر

20

ساخت و نصب بازیاب حرارتیپویا انرژی

20

 سالمت ویجو

20

ارائه خدمات سالمت کودک به خانواده

fever

20

منسوجات هوشمندی اطالع رسانی سریع و به موقع 
افزایش دمای بدن کودکان 

واحد ارقام درج شده، میلیون تومان می باشد
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مجموعه های همراه در کاروان استانی

در ایــن رویــداد 100 اســتارت آپ توفیــق همراهــی بــا مجموعه هــای مختلفــی را داشــت کــه تجربــه 
ارزشــمندی را برایــش رقــم زد.

دانشگاه یزداستانداری یزدسازمان برنامه و بودجه کشور خانه نوآوری

معاونت علمی و فناوری ریاست 
صندوق نوآوری و شکوفاییجمهوری بنیاد برکتموسسه دانش بنیان برکت سازمان فناوری اطالعات ایران

صندوق پژوهش و فناوری استان 
یزد

صندوق پژوهش و فناوری 
غیردولتی استان خراسان رضوی

موسسه صندوق پژوهش و 
فناوری پرشین داری البرز

پیشگامان امین پاسارگاد
)شناسا(

صندوق پژوهش و فناوری
 استان اصفهان

اجوتک پارک علم و فناوری یزدشرکت ستارگان نوآوری داوین صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین منطقه ویژه علم و فناوری یزد
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مجموعه های همراه در کاروان استانی

اداره کل ارتباطات و فناوری 
استان یزد اتاق بازرگانی صنایع، معادن و شهرداری یزد

صدا و سیما مرکز یزدبنیاد ملی نخبگانکشاورزی ایران

سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی 
شهرداری یزد استارت آپ استودیو خانه صنعت، معدن و تجارت منطقه ویژه علم و فناوری یزد

استان یزد

سازمان صنایع کوچک و بانک توسعه صادران ایرانفن بازار منطقه ای استان یزد
شرکت های صنعتی ایران

سازمان نظام صنفی رایانه ای 
استان یزد

ستاد اقتصاد دیجیتال و 
هوشمندسازی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزددانشگاه علم و هنر سازمان نظام مهندسی ساختمان 

موسسه آموزش عالی امام جواد)ع(استان یزد




