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معرفیفیناستارز
رویـداد  ،Finstars2017دومیـن رویـداد اسـتارتاپهای مالـی ایـران ،خاورمیانـه و شـمال آفریقـا ،در
تاریـخ  26الـی  29فروردیـن مـاه  1396همزمان با دهمین نمایشـگاه بینالمللی بـورس ،بانک و بیمه
در محـل دائمـی نمایشـگاههای بینالمللـی تهـران (سـالن  )41بـه میزبانی شـرکت فرابـورس ایران،
برگـزار گردیـد .فیناسـتارز ،بـا دعـوت از بازیگـران اصلی بازار کسـب و کارهـای نوپای مالـی ،پولی
و بیمـه (اسـتارتاپهای فینتکـی) ،سـرمایهگذاران جسـورانه ،فرشـتگان سـرمایهگذار ،سـازمانهای
دولتـی و تصمیمگیـران اصلـی این صنعـت ،فضایی تعاملی به منظور هماندیشـی و شبکهسـازی ایجاد
نمـود .ایـن رویـداد با حضـور اسـتارتاپهای فینتکی برگزار شـد و در مـدت  4روز ،اسـتارتاپهای
شـرکتکننده ،صندوقهـای سـرمایهگذاری جسـورانه ،فعـاالن جامعـه اسـتارتاپی و سـرمایهگذاری
کشـور فرصـت داشـتند تـا به شبکهسـازی کارآمـد و هدفمنـد بپردازند .ایـن رویـداد در بخشهای
مختلـف ذیل برگزار شـد :
کانترهایاستارتاپی

استارتاپهای ثبت نام شده

50 70

استارتاپهای تایید شده

لیست استارتاپ های حاضر در فیناستارز ۲۰۱۷
نیلین

Stock Search

آیدی پی

بید برگ

بیلیونر

بیمه بازار

پیمنتاکسپرس

پی پینگ

داروک

بیمیتو

دراپز

رده

سبدبان

شناسه

فاکتور کن

مانیار

سایتتحلیلگری
خبره مالی ایران

وبورس

کیف پول شخصی نیو

زیما

IMEAnalysis

aexpert

آپچین

بدان

حسابداری پارمیس همراه

پل

پول تک

جرینو

دخل و خرج

دهکده آرزوها

سامانه آنالین مدیریت
مجتمع پالک ۲۱

سبد پرداز

شارژمان

فناوران پردیس
پاسارگاد قشم

قلک

کاپ
(کیف الکترونیکی پول)

کوانت کن

کیف پی kifpay

وین وین

100تحلیل

استالر

prapex

payment24

دیده بان سرمایه

زرین پال

شرینو

شمعدونی

هوشمند سهم

ویــزپــــی
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) (FINOVENTمسابقه فیناستارز
در ایـن مسـابقه فرصتـی فراهـم آمـد تـا ضمـن طـرح چالشهـای بـازار مالـی ،صاحبـان ایـده هـا،
بـه طـرح راهـکار و رقابـت بپردازنـد .ایـن رقابـت تعامـل هدفمند و سـازنده بـا شـتابدهندهها،
صندوقهـای سـرمایهگذاری جسـورانه و فعـاالن حـوزه بـورس ،بانـک و بیمـه را فراهـم مـی کنـد.
اهداف مسابقه:
شناسایی و معرفی نوآوری های برتر در حوزه تکنولوژی های مالی
معرفـی نیازهـای صنعـت مالی کشـور و ایجاد فضای رقابتی بین اسـتارتاپ هـا و نهادهای متولـی در حوزه
مالی کشور
جذب سرمایه و تعامل موثر و کارآمد صاحبان ایده های برتر و کارآمد با سرمایه گذاران
ارائه مشاوره به شرکت های نوپا ،صاحبان ایده و شرکت های دانش بنیان
ترویج و فرهنگ سازی جهت معرفی ظرفیت های بازار سرمایه جهت تامین مالی

لیست هیات داوران مسابقه

نتیجه مسابقه

نفر دوم مسابقه
 200میلیون ریال
تیم کوانتکن

نفر نخست مسابقه
 300میلیون ریال
تیم مانیار

نفر سوم مسابقه
 100میلیون ریال
تیم داروک
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تعداد VCهای شرکت کننده

9 9

تعداد VCهای دارای موافقت اصولی

صندوق جسورانه
رویش لوتوس

صندوق جسورانه
یکم دانشگاه تهران

صندوق جسورانه
نوآوران امین

صندوق جسورانه
شناسا

صندوق جسورانه
اینوتک آشنا

صندوق جسورانه
نوآوران امین

صندوق جسورانه
یکم آرمان آتی

مرکز شتابدهی نوآوری

انجمن صنفی صندوق و نهادهای
سرمایهگذاری خطرپذیر
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تاریخ ساعت

عنوان پنل

پنلیست ها

دبیر پنل

تعداد حضور

آقای علی تیموری شندی
(مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان)

توسعه نظام کسبوکار
مبتنی بر داده

12:00-13:00

مشارکت صندوق
سرمایهگذاری جسورانه توسعه
فناوری آرمانی در استارتاپها

13:30-15:30

96/01/26

سرمایهگذاریجسورانه

11:00-12:00

آقای محمودرضا خواجه نصیری
(مدیرعامل تامین سرمایه آرمان)
12:30-15:00

بوکاری
مدلهای نوین کس 
در بازارهای مالی

آقای بهنام چاووشی
(مدیرعامل شرکت کارگزاری فیروزه آسیا)
آقای حامد ساجدی
(مدیرعامل شرکت شناسا)

آقای جمشید منوچهری (مدیر
عامل شرکت مشاور سرمایه  100نفر
گذاری EMS Consulting
) Group

آقای امیر هامونی
(مدیرعامل فرابورس)
آقای رضا زرنوخی
(مدیر عامل صندوق توسعه تکنولوژی ایران)
آقای علی نقوی
(مدیرعامل مرکز مالی ایران)
آقای علیرضا ماهیار
(مدیر عامل شرکت رایان بورس )
آقای احسان هراتی
(رئیس اداره آمار و تحلیل اطالعات فرابورس ایران)

آقای روح اهلل دهقان
(مدیر فناوری اطالعات
سازمان بورس و اوراق بهادار)

 70نفر

آقای خواجه نصیری
(مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن)

96/01/27
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پنلهایموضوعی

آقای بابک باقری
(معاون شرکت تامین سرمایه تمدن)

-

آقای امیر محمدی
(معاون شرکت تامین سرمایه تمدن)

 100نفر

آقای زرنوخی
(مدیر عامل صندوق توسعه تکنولوژی ایران)
آقای مهدی کنعانی
(عضو هیات علمی دانشگاه تهران)
آقای اضطرابی
(عضو هیات مدیره شرکت رایان هم افزا)
آقای بهرنگ صادقی
(مدیر پروژه توسعه تکنولوژی فرابورس ایران)
آقای قاسمی
( مدیر عامل شرکت سوشیامهر)

آقای علی عبدالهی
(عضو هیات علمی دانشگاه
شهید بهشتی)

آقای نعمتی (رئیس هیات مدیره شرکت صحرا
و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد)
آقای محمد تهرانی
(شرکت پارسیان همراه لوتوس)

7

 70نفر

نحوه مشارکت صندوق
سرمایهگذاریجسورانه
رویش لوتوس در استارتاپها

12:30-15:30

فین تک در
بازارهای بین المللی

15:30-16:30

پرسش و پاسخ در خصوص
مقررات فعالیت فین تک ها
در بازار سرمایه

13:30-15:30

آقای علی تیموری شندی
(مدیرعامل تامین سرمایه لوتوس پارسیان)
10:30-11:30

ارزش گذاری استارتاپها

آقای حسن کاظم زاده (عضو کمیته سرمایهگذاری
صندوق جسورانه رویش لوتوس)

-

آقای عطاهلل افتخاری (عضو کمیته سرمایه گذاری
صندوق جسورانه رویش لوتوس)

 80نفر

آقای احمد امینی خواه (عضو کمیته سرمایه گذاری
صندوق جسورانه رویش لوتوس)
Kami Zargar
)(Senior Manager at KPMG International Co
96/01/28

آقای امیر تقی خان تجریشی
(مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن)
Laurent collet
)(Partner Deloitte
Seyed Ahmad Araghchi
)(Executive vice president, SEO

آقای غانم زاده
(مدیرعامل شرکت سرمایه
گذاری اوپاتان)

 100نفر

Demet Zubeyiroglu
)(Parner, Fintech park
Cihan Demir
)(CEO Finartz
آقای عراقچی (عضو هیات مدیره و معاون اجرایی
سازمان بورس و اوراق بهادار)

-

آقای هامونی
(مدیرعامل فرابورس ایران)

 80نفر

آقای رضا غالمعلی پور
(معاون توسعه بازار شرکت فرابورس ایران)
96/01/29
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تاریخ ساعت

عنوان پنل

پنلیست ها

دبیر پنل

تعداد حضور

آقای سعید باجالن
(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
آقای آرمین فرتاش
(مدیرعامل شرکت آروکو )Aroko

آقای علی عبدالهی
(عضو هیات علمی دانشگاه
شهیدبهشتی)

آقای محمدرضا فرحی
(مدیر ارزش گذاری شرکت رهنما)

مشارکتکنندگان در
پنلهای موضوعی

770
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کارگاههایآموزشی
تاریخ
شنبه
1396/1/26

یکشنبه
1396/1/27

دو شنبه
1396/1/28

سه شنبه
1396/1/29

عنوان

مدرس

سمت

معامالت قراردادهای اختیار معامله

سورش خواجه حق وردی

مدیر نظارت بازار و اعضای
فرابورس ایران

ارزشگذاری استارتاپ ها

محمدرضا فرحی

مشاور سرمایه گذاری شرکت رهنما

Blockchain in Financial market and how it
can be used for regulatory

Laurent Collet

Partner of Deloitte

تامین مالی جمعی

یاسر رضایی

مدیر تجاری شرکت خالق

سرمایه گذاری جسورانه

مهسا قربانی

معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری

گیمیفیکیشن یاوقتی مخاطب ول کن ماجرا نیست!

حمید فدایی

شرکت لوتوس همراه پارسیان

حقوق مالکیت فکری استارتاپ ها

علی زندوکیلی

دبیر بازار دارایی فکری
فرابورس ایران

روش های نوین تامین مالی استارتاپ های فین تکی

مهدی کنعانی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

IFRS

Kamyar Zargar

Senior manager at KPMG
.International Co

زیرساخت کالن داده در حوزه سیستم های پولی و
بانکی

حامد میرشک

شرکت لوتوس همراه پارسیان

مقدمه ای بر هوش مصنوعی

وحید شیرازی

شرکت لوتوس همراه پارسیان

سرمایه گذاری در بورس -تحلیل

نازنینخوشنویسان

موسس وبورس

روش های جذب سرمایه گذار خارجی

آرمین فرتاش

مدیرعامل شرکت Aroko

آشنایی با مقررات بازارگردانی

مهدی هادی نژاد

کارشناس نظارت بازار
فرابورس ایران

پذیرش در بازارهای فرابورس ایران

سارا سادات اخالقی

مدیر پذیرش فرابورس ارسان

اوراق تامین مالی

سارا فرخی

کارشناس عملیات بازار
فرابورس ایران

سیستم های هوشمند مبتنی بر کالن داده؛ مورد کشف
تقلب

علی محمد نادری /عبداهلل عشقی

شرکت لوتوس همراه پارسیان

کارگاههای برگزار شده

17

400

تعداد شرکتکنندگان
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جلسات خصوصی مشاوره مربیگری
جلسـات خصوصـی مشـاوره مربیگـری  30دقیقهای موسسـان اسـتارتاپهای متقاضی بـا  25مربی
مطرح و تاییدشـده از سـوی دبیرخانه رویداد فیناسـتارز  2017تشـکیل شـد.
جلساتخصوصیسرمایهگذاری
 40نشسـت خصوصـی  30دقیقـهای مشـاوره میـان سـرمایهگذاران و اسـتارتاپهایی کـه بـه دنبال
جذب سـرمایه هسـتند ،برگزار شـد.
تعداد جلسات مشاوره خصوصی  40 :جلسه
غرفه شتابدهندههای فعال در حوزه تکنولوژی مالی
 4شـتابدهنده فعال در حوزه تکنولوژی مالی در سـالن اختصاصی فیناسـتارز مسـتقر شدند و در طول
برگزاری رویداد به مشـاوره ،مذاکره و بررسـی اسـتارتاپها پرداختند.

صندوق جسورانه
یکم دانشگاه تهران

آزمایشگاه تخصصی
فناوری مالی

شتابدهنده pugirT

شتابدهنده دیموند

حامیان رویداد فین استارز2017
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