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معرفیفیناستارز
رویـداد فیناسـتارز کـه اولیـن دورهی آن در تاریـخ  20الـی  23تیرمـاه در محل دائمی نمایشـگاههای
بینالمللـی تهـران ،سـالن  38Aبـه میزبانـی شـرکت اطالعرسـانی و خدمـات بـورس ،برگـزار شـد،
رویـدادی ترکیبـی از فضـای نمایشـگاهی ،فضـای شبکهسـازی ،سـخنرانی ،میزگردهـای تخصصـی و
ارائـه اسـتارتاپی بـا هـدف قـراردادن اسـتارتاپهای حـوزه مالی شـامل بورس ،بانـک و بیمه بـود .این
رویـداد بـا حضـور اکثریتـی اسـتارتاپهای حـوزه مالـی برگزار شـد و در مـدت  4روز اسـتارتاپهای
شـرکتکننده ،صندوقهای سـرمایهگذاری جسـورانه ،فعاالن جامعه استارتاپی و سـرمایهگذاران کشور
فرصـت ایـن را پیـدا کردند تا به شبکهسـازی کارآمـد و هدفمند بپردازنـد .این رویـداد در بخشهای
ذیل برگزار شد:
کانترهایاستارتاپی
غرفههای صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه
میزگردهایتخصصی
سخنرانی
ارائههای استارتاپی
شبکهسازیسرعتی
فضای مربیگری
جلسه خصوصی سرمایهگذاری
تریبون آزاد

همچنیـن میزگردهـای تخصصـی این رویـداد با موضوعاتـی نظیر قوانیـن صندوقهای سـرمایهگذاری
جسـورانه ،ارزشیابـی اسـتارتاپها ،چالشهـای قانونی اسـتارتاپهای فینتک ،فرصتهـا و چالشهای
جـذب سـرمایهگذار خارجـی در اسـتارتاپهای ایرانی و  ...برگزار شـد.

سخنـرانـان
سـخنرانان رویـداد فیناسـتارز بـا صالحدید شـورای سیاسـتگذاری فیناسـتارز ،انتخاب گردیـده و با
دعـوت رسـمی از سـوی دبیرخانه فیناسـتارز در این رویـداد حضور یافتنـد .این سـخنرانیها پیرامون
موضوعـات و روندهـای روز بـازار سـرمایه داخلـی ،چشـماندازهای بینالمللی ،چالشهـا و فرصتهای
ت بودند از:
اسـتارتاپهای حـوزۀ مالـی ایران انجام شـد .سـخنرانان فیناسـتارز  2016عبـار 
آقای دکتر بهنام چاوشی (رئیس اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار)
آقای دکتر احمد پویان فر (مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایهگذاری ارزش پرداز آریان)
آقای دکتر حامد ساجدی (مدیرعامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد(شناسا)
آقای مهندس حمیدرضا مختاریان (معاونت نرمافزار شرکت داده ورزی سداد)
آقای دکتر مهدی کنعانی (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)
آقای دکتر سیدحسین دباغیان (معاون سرمایهگذاری و معاون برنامهریزی صندوق نوآوری و شکوفایی)
آقای مهندس خسرو سلجوقی (عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطالعات ایران
آقای مهندس محمدرضا جمالی (مدیرعامل شرکت نبض افزار)
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میزگردهایتخصصی
همچنین در میزگردهای تخصصی موضوعات زیر مورد بحث و بررسی کارشناسان قرار گرفت:
سرمایهگذاری خطرپذیر و صندوقهای جسورانه
سـازمان بـورس بـه تازگـی اقـدام بـه اعطـای مجوز بـه VCهـای ایرانی نمـوده اسـت .پیـش از این
برخـی از شـرکتهای خصوصـی یـا دولتـی بـه عنـوان  VCخـود را معرفـی نمودهانـد .چالشهـای
ایـن بازیگـران در اکوسیسـتم کارآفرینـی ایـران ،رویکـرد سـازمان بـورس و چشـمانداز پیـش روی
صندوقهـای سـرمایهگذاری خطرپذیـر موضوعاتـی بودند که در ایـن پنل مورد بحث قـرار گرفتند.
افراد شرکتکننده در این پنل
آقای دکتر بهنام چاوشی (رئیس اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار)
آقای دکتر جمشید منوچهری (مدیرعامل )EMS Consulting Group
آقای حسین ریاحی (مدیرعامل شرکت تدبیرگران امین سرمایه )
خانم دکتر مهرناز حیدری (دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر)
دبیر پنل :آقای دکتر علی زندوکیلی (دبیر کارگروه دارایی فکری شرکت فرابورس)

فرصتها و چالشهای جذب سرمایهگذار خارجی در استارتاپهای ایرانی
در شـاخصهای اکوسیسـتمهای اسـتارتاپی ،ایـران نسـبت بـه جـذب سـرمایه خارجـی در رتبههای
پاییـن جـدول در خاورمیانه قرار دارد .دلیل ریسـکپذیری پایین سـرمایهگذاران بـرای ورود به بازار
ایـران چیسـت؟ چـه راهکارهایی میتـوان برای بهبود شـرایط فعلی اتخـاذ نمود؟ مباحثـی بودند که
در این پنل بررسـی شـد.
افراد شرکتکننده در این میزگرد
آقای دکتر ابوذر نجمی (مدیرعامل شرکت راه سرمایه)
آقای دکتر ایمان حاجیزاده (مدیر عامل و موسس )Blanc List
آقیای دکتر امیرتقیخان تجریشی (مدیر عامل صندوق جسورانه یکم آرمان)
دبیر پنل :آقای آرش برهمند (سردبیر ماهنامه پیوست)

نحوه ارزشیابی استارتاپها
اسـتارتاپ مـن چقدر ارزشگذاری میشـود؟ این سـوال بسـیاری از اسـتارتاپهای ایرانی اسـت! در
ایـن پنل با حضـور متخصصان سـرمایهگذاری و کارشناسـان اقتصادی به بررسـی روشهای مختلف
ارزشگذاری پرداختهشـد.
افراد شرکتکننده در این میزگرد
آقای دکتر احمد پویانفر (مدیرعامل شرکت مشاوره سرمایهگذاری ارزش پرداز آریان)
آقای دکتر رضا غالمعلیپور (معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ایران)
آقای مهندس نیما نامداری ( معاون طرح و برنامه شرکت ارتباط فردا )
آقای دکتر سعید باجالن (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
آقای مهندس محمدرضا فرحی (مدیرارزشگذاری شرکت رهنما)
دبیر پنل آقای دکتر مهدی علیپور (دکتر استارتاپ)

5

گزارش تفصیلی رویداد
فیــناستـــارز 2016

نقش فرشتگان سرمایهگذار در توسعه اکوسیستم استارتاپی کشور
فرشـتگان سـرمایهگذار در اکوسیسـتمهای اسـتارتاپی کشـورهای توسـعهیافته بازیگـران مهمـی در
جذب سـرمایه هسـتند .در ایران نیز چند سـالی اسـت که این فرشـتگان مشغول سـرمایهگذاریاند.
امـا قوانیـن حمایتـی از فرشـتگان ،راهکارهای نظارتـی بر سـرمایهگذاران فرشـتهای و چالشهای این
نـوع سـرمایهگذاری میبایسـت با شـرایط فعلی منطبق باشـند.
افراد شرکت کننده در این میزگرد
آقای دکتر حامد ساجدی (مدیرعامل شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد(شناسا)
آقای رامین کمیلیان (مدیر شبکه فرشتگان سرمایهگذاری آوا انجلز)
آقای اردشیر ظهرابی (نماینده شرکت تامین سرمایه آرمان آتی)
آقای فریدون کورنگی(مدیرعامل و مؤسس مپس (مجتمع پارس سامانههای دانش پویا)
دبیر پنل :آقای مهندس حمیدرضا احمدی (نؤسس ایوند).

 APIبانکی و بازیگران انحصاری آن
توسـن ،سـداد ،خدمات انفورماتیک و چندین شـرکت دیگر به عنوان شـرکت خدمات بانکی به API

بانکـی دسترسـی دارنـد .شـرایط رقابتی فعلـی و نحوۀ تعامـل این سـازمانها با اسـتارتاپهای بانکی
در ایـن پنـل مورد بحث قـرار گرفت.
افراد شرکتکننده در این میزگرد
آقای حمیدرضا مختاریان (معاون نرم افزار شرکت داده¬ورزی سداد)
آقای مهندس همایون محبوبی (مدیر اجرایی شرکت توسعه سامانههای نرمافزاری نگین (توسن بوم)
آقای مهندس مهران افسری (مدیر سیستمهای نوین بانکی شرکت خدمات انفورماتیک)
آقای مهندس سینا قاضی دزفولی (مدیرعامل دوناب ارتباط)
دبیر پنل :آقای مهندسهادی فرنود ( موسس کاموا)
سرمایهگذار خوب کیست و چالشهای سرمایهگذاری Seed

سـرمایهگذار خـوب کیسـت؟ چگونـه بـه مذاکـره بـا یـک سـرمایهگذار بپردازیـم؟ از کجـا بدانیم
کـه چـه زمانـی ،زمـان مناسـب بـرای جذب سـرمایه اسـت؟ چـه میـزان بایسـتی سـرمایه جذب
کنیم؟چالشهـای سـرمایهگذاری  seedمـواردی بودنـد کـه در ایـن پنـل بحـث و بررسـی شـد.
افراد شرکت کننده در این میزگرد
آقای دکتر مهدی کنعانی (هضو هیات علمی دانشگاه تهران)
آقای دکتر جمشید منوچهری (مدیرعامل )EMS Consulting Group
آقای سمیع سمیعی (مدیرعامل شرکت کیش اسپنتا)
آقای مهندس آرمین فرتاش (مدیرعامل شرکت )AROKO
دبیر پنل :خانم مهندس سهیال نجف پور (دبیر علمی فیناستارز)

فرهنگ سرمایهگذاری مشارکتی بخش دولتی و خصوصی
راهکارهای نوین سرمایهگذاری مشارکتی بخش دولتی جهت تشویق بخش خصوصی و سرمایهگذاران
خارجی در این پنل بررسـی شد.
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افراد شرکت کننده در این میزگرد
آقای دکتر حسین دباغیان (معاون سرمایهگذاری و برنامهیزی صندوق نوآوری و شکوفایی)
آقای دکتر شهاب جوانمردی (مدیرعامل فناپ)
آقای دکتر محمدجواد فرهانیان (مدیر آموزش و فرهنگ سازی شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس)
دبیر پنل :آقای مهندس ناصر غانم زاده (مدیر عامل شتابدهنده فینووا)

بررسی شرایط تحقق تأمین سرمایه جمعی ( )Crowd Fundingدر ایران
قوانیـن سـرمایهگذاری در روشهـای  Crowd Fundingدچار چالشهایی هسـتند .بروزرسـانی قوانین
تجـارت الکترونیـک یا قطـع فعالیـت سـایتهای Crowd Funding؟ ایـن موضـوع در میزگرد فوق
بررسـی شد.
افراد شرکت کننده در این میزگرد
آقای مهندس خسرو سلجوقی (عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطالعات ایران)
آقای مهندس مصطفی نقیپور (موسس فاندوران)
خانم گلرخ بحری (موسس مهربانه)
آقای محی سنیسل (مؤسس دونیت)
دبیر پنل :آقای پویا کندری (دبیر اجرایی فیناستارز)

چالشهای جایگاه قانونی استارتاپهای فین تک
بـا توجـه بـه فضـای منحصـر به فـرد صنعـت پرداخـت در ایـران و متفـاوت بـودن آن بـا صنعت
پرداخـت جهـان معمـوالً شـرکتهای فعـال فین تـک در ایران دچار مشـکل میشـوند ،یکـی از این
مسـایل ایـن اسـت کـه در فضاهایی مثل بانـک مرکزی و شـاپرک ،که شـرکتهای فعـال فین تک
لزومـ ًا بـا آنهـا در ارتباطند ،قانونگـذاری وجود ندارد و اعمـال محدودیتها از طرف این سـازمانها،
باعـث مشـکل بیشـتر اسـتارتاپهای فیـن تک میشـود .بدون شـک کارمـزد محور نبـودن صنعت
پرداخـت نیـز یکـی از مـواردی اسـت که اسـتارتاپهای تحـت فین تـک را دچار مشـکل میکند.
افراد شرکتکننده در این میزگرد
آقای محمدرضا جمالی (مدیرعامل شرکت نبض افزار)
خانم مهندس نوشین مؤمن کاشانی

(مدیر کل دفتر برنامهریزی پایش و مطالعات راهبردی و مدیر پروژه نماد اعتماد الکترونیکی)
آقای مهندس سعید احمدیپویا (معاون توسعه و نظارت شاپرک)
آقای مهندس میالد جهاندار (مؤسس با همتا)
آقای مهندس مصطفی امیری (مؤسس زرین پال)
دبیر پنل :آقای رضا قربانی (مؤسس راه پرداخت )Way2Pay
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صندوقهایسرمایهگذاری
در رویداد فیناسـتارز ،بخشـی به حضور صندوقهای سـرمایهگذاری جسـورانه اختصاص داده شـده
بـود که در ایـن بخـش ،صندوقهای ذیل حضور داشـتند:
شرکت تامین سرمایه آرمان
صندوق جسورانه یکم آرمان
شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه صادرات شریف
صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان
شرکت تأمین مالی کاردان
صندوق توسعه فناوريهاي نوين
صندوق جسورانه ارزش آفرین سرآوا
صندوق جسورانه پارتیان

استارتاپهای حاضر در رویداد فیناستارز 2016
ردیف

نماینده استارتاپ

استارتاپ

1

دونیت

محسن خدابخشی

2

Nivo

علیرضا علیدوست

4

بید برگ

احسان حسینی تبار

5

پی پینگ

مهدی باریده

6

حسابیت

علی فارمد

7

دراپز

ارسالن یارویسی

8

شارژمان

حسین سالمی نژاد

9

پایگاه خبری تریبون

سپیده کاظمی

10

4tablo

آرش مرشد سلوک

11

نرمافزار تحت وب تحلیل بازار سرمایه بدان

شادی صدقی نژاد

12

دار َوک Darvack

علی شیری

13

فاکتور کن

حسین دهنوی

14

 Kifpayکیف پی (پارسیار)

حامد میرشمسی

15

ایشر

امیر خواجه دهی

16

فان دوران

حمیده حبیبی

17

زرین بال

علی امیری

18

سوشیانت

احمد زندی

19

تحلیلگر امید

امید موسوی

20

پیمنت 24

اسدپور
8

گزارش تفصیلی رویداد
فیــناستـــارز 2016

21

باهمتا

زاهدی  -میالد جهاندار

22

درگاه بازرگانی تک

موسی ترابی

23

شادیاب

مهیار خدایاری

24

نیلین

سیاوش تفضلی

25

پول تک

وحید یادروج

26

زرب

حمیدرضا صرافان

27

24ipay

امید غنیزاده

28

گاتا

گلریز قنوعی

29

مهربانه

ساعدی

30

اپلیکیشن سبدبان

پیام محسنی زنوزی

31

Pay Off

امیر ایزدی

32

On Pay

رحمان ابراهیمی

33

آوین اد

پیام محسنی زنوزی

34

آتی همراه

پیام محسنی زنوزی

35

ارزش سازان

نوید اصالنکوهی

36

انجام میدم

مهدی بیکی پور

37

شرینو Shareino

روح اله پرنیان

38

آوا نرخ

محمد نوروزی تفرشی

39

پل

مهناز ابراهیمی

40

کوفا

شادیار خدایاری

41

پارس وندینگ

حسین رمضان پور

42

DIMS

آرش مرشد سلوک

43

My Credit

امید غنی زاده

44

حامی جو

آقا محمد پور

45

Aexpert

هدیه دلخوش
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Pirate summit
استارتاپ

ردیف

نماینده استارتاپ

1

دونیت

محی سنسیل

2

Resapa

بهار مازندرانی

3

4tablo

آرش مرشدسلوکی

4

شارژمان

حسین سالمی نژاد

5

nested

فرزین نمی

6

پیپینگ

سعید مشهدی

7

Baziness

مهدی یگانه

8

Thiswillfly

آریا شیشه گران

9

Teamcamp

سینا یزدانیان

10

Simia

مهدی قطبی
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جلسات مربیگری و سرمایهگذاری
بخشـی از رویـداد کـه با اسـتقبال بسـیار زیـادی روبرو شـد و بـرای اولین بـار در ایران اجرا میشـد،
برگـزاری جلسـات مربیگـری و سـرمایهگذاری بـا همـکاری مربیـان و سـرمایهگذاران باتجربه بود.
در طـول  4روز برگـزاری رویـداد  70جلسـه مربیگـری و  110جلسـه سـرمایهگذاری خصوصـی
 30دقیقهای اجرا گردید.
اسامی مربیان فیناستارز 2016
نام و نام خانوادگی

ردیف
1

ایمان حاجی زاده (مؤسس )Blank ink

2

حمیدرضا احمدی (مدیرعامل ایوند)

3

مهدی علی پور (دکتراستارتاپ)

4

ناصر غانم زاده (مدیرعامل شتاب دهنده فینووا)

5

محمدرضا فرحی (مشاور ارزشگذاری رهنما)

6

پرژام داوودی (مشاور بازاریابی شرکت میداس)

7

ندا گلشن (مشاور شرکت رهنما)

8

غزل شیشوانی (مدیر محصوالت سرآوا)

9

سارا اوزینگر (مربی آواتک)

10

سهیل عباسی (مدیر شتاب دهنده تک)

11

فرید خواهشی (مدیر اجرایی رهنما)

12

یاسر رضایی (مدبر محصول کیومری)

13

امیر صدیقی (مؤسس ریکامندر)

14

هادی فرنود (مؤسس کاموا)

15

محمدرضا نیکخواه (مدیر توسعه بازار تدبیرپرداز)

16

سید سینا قاضی دزفولی (مدیرعامل شرکت دوتاب ارتباط)

17

اردشیر ظهرابی (شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی)

18

عطااهلل افتخاری (شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان)

19

حامد حدادی (شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان)

20

آرش مرشد سلوک (مدیرعامل شرکت مدیریت سرمایه آوای اطمینان)

21

موسی ترابی (مدیرعامل شرکت پارس آسایش تکتا)
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لیست سرمایه گزاران
نام و نام خانوادگی

ردیف
1

فرشید هندی (شرکت رهنما)

2

رحمان بابازاده (مدیرعامل کارگزاری فارابی)

3

محمد مرادی (شرکت توسعه سرمایهگذاری دانشگاه تهران)

4

رامین کمیلیان (مدیرعامل آوا انجلز)

5

آرمین فرتاش (مدیرعامل )AROKO

6

بیژن ساعد پناه (شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی)

7

امیر تقی خان تجریشی (مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری صنعت و معدن)

8

مهشید خسروی (شرکت رهنما)

9

محمد قاسمی (قائم مقام مدیرعامل کارگزاری فارابی)

10

علیرضا نجارپور (تأمین سرمایه لوتوس پارسیان)

11

رامین ابوالفضلی (تأمین سرمایه لوتوس پارسیان)

12

دکتر سید مهدی سادات رسول(مدیرعامل صندوق شریف)

13

علی اکبر فائق(صندوق شریف)

14

حامـد رضایی(مدیـر توسـعه کسـب و کار تجـارت الکترونیـک گلسـتان هلدینـگ
گلستا ن )

15

امیررضا شفاعت(مدیر ارشد سرمایهگذاری  tecvestهلدینگ سرمایهگذاری)

16

ساسان اله قلی (مدیر عامل کارگزاری تأمین سرمایه نوین)

17

نیکا بهجتی(سرآوا)

18

سمساریلر(شرکت سرآوا)

19

ایمان حاجی زاده (مؤسس )Blanc link

شبکهسازیسرعتی
ایـن بخـش بـرای اولیـن مرتبـه در مقیاسـی  200نفـره در ایـران برگـزار شـد .شـرکتکنندگان در
رویـداد فیناسـتارز ،در ابتـدای صبـح بـه شبکهسـازی سـرعتی پرداختند .همـۀ حاضرین در سـالن،
بـا ایجـاد دو مسـتطیل بـزرگ در زمانهـای  60ثانیهای فرصت داشـتند تـا با نفر مقابل خود آشـنا
شـوند و در مـدت زمان یک سـاعت ،هر شـرکتکننده توانسـت بـا  60نفر جدید شبکهسـازی کند.
ایـن اتفـاق در اولیـن روز برگـزاری رویـداد موجب شـد که به سـرعت شـرکتکنندگان فیناسـتارز
بتواننـد با سـایرین آشـنایی مقدماتی پیـدا کنند.
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تریبونهای آزاد
گـپ و گفتـی خودمانـی بـا مؤسسـین اسـتارتاپهای بـه نـام ایرانـی بـود کـه در آن مؤسسـین
اسـتارتاپهایی نظیـر زودفـود IHome ،در آن شـرکت داشـتنند و بـا همـکاری رسـانهی تـک راسـا
اجـرا گردید.
دزدان دریایی در فیناستارز
بـا اعلام دبیرخانه فیناسـتارز 30 ،اسـتارتاپ بـرای بردن جایزه  1.500دالری این مسـابقه شـرکت
کردنـد کـه از ایـن میان  10اسـتارتاپ بـه رویداد نهایـی راه پیدا کردنـد و اسـتارتاپ دونیت نیز به
مقام اول رسـید.
شورایسیاستگذاری
یاشار فروهر ،مدیرعامل شرکت اطالعرسانی و خدمات بورس
محمدجواد فرهانیان ،مدیر آموزش و فرهنگسازی سازمان اطالعرسانی و خدمات بورس
علی زند وکیلی ،دبیر کارگروه دارایی فکری شرکت فرابورس
دکتر علی سعیدی ،نائب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و معاون نظارت بر نهادهای مالی
علی زند اکبری ،رئیس اداره نمایشگاهها و تشریفات شرکت اطالعرسانی و خدمات بورس
سهیال نجف پور ،دبیر علمی فیناستارز
پویا کندری ،دبیر اجرایی فیناستارز
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آمار حضور استارتاپها
ثبت نام شده 90 :استارتاپ
هدف 50 :استارتاپ
نهایی شده 45 :استارتاپ

آمار حضور صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه
ثبت نام شده 12 :صندوق
هدف 10 :صندوق
نهایی شده 10 :صندوق
آمار شرکت کنندگان
تعداد سخنرانان 9 :سخنران
تعداد اعضای میزگردهای تخصصی 47 :نفر
تعداد حاضرین در کل رویداد  2000 :نفر
تعداد مربیان در جلسات خصوصی 23 :مربی
تعداد سرمایهگذاران در جلسات خصوصی 23 :سرمایه گذار
تعداد جلسات مربیگری 70 :جلسه
تعداد جلسات سرمایهگذاری 110 :جلسه

 90درصد مرد و
 10درصد زن

 ۵۰درصد

سن  ۲۵تا  ۳۵سال

 92درصد

رضایت کامل از
کیفیت سخنرانیها و
میزگردها
 80درصد

شرکت کنندگان
حاضر به شرکت
در دوره بعد

 20درصد

تحصیالت کارشناسی

 ۷۵درصد

رضایت کامل از
برخورد تیم اجرایی
فیناستارز

 35درصد

فعاالن حوزه بانکداری
و بورس

 25درصد

شرکتکنندگان
در حال ادامه مذاکره
با سرمایهگذار
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