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نهــاد100اســتارتآپبــهعنــوانبازیگــراصلــیفصــلجدیــداکوسیســتمکارآفرینــیدر3الیــه
بلــوغ و توســعه رونــد و میکنــد ـی نقشآفریـن پشــتیبانی و راهبــری ســرمایهگذاری،
اکوسیســتمراجهتدهــیمینمایــد.بازطراحــیاکوسیســتموجانمایــیبازیگــرانوافــراد
جدیــددرایــنزیســتبــومازجملــهشــاخصههایایــنگذارزیســتبومیســتکه100اســتارتآپ

ــرواقــعشــود. ــددرایــنتغییــراتموث تــاشمیکن

نهاد100استارتآپ
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همکارسرمایهگذاریبامسئولیتمحدود

درحــالحاضــر100اســتارتآپدرتوافــقبــا۱۲ســرمایهگــذاربــامســئولیتمحــدود
رویدادهــای در 100اســتارتآپ ســرمایهگذاریهای و اســت )LimitedPartner - LP(

مختلــفازمحــلایــنصنــدوقتأمیــنمیگــردد.

باحمایتویژهوزارتارتباطاتوفناوریاطاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
سازمان فناوری اطالعات ایران

صندوقپژوهشوفناوری
پرشیندارویالبرز

موسسهدانشبنیانبرکت

صندوقپژوهشوفناوری
استانگیان

پیشگامانامینپاسارگاد
)شناسا(

ستادتوسعهفناوریهای
اقتصاددیجیتالوهوشنمدسازی
)معاونتعلمیوفناوریریاستجمهوری(

صندوقپژوهشوفناوری
استانفارس

صندوقنوآوریوشکوفایی
)توافقاتاولیه(

صندوقپژوهشوفناوری
استانیزد

صندوقپژوهشوفناوری
استانخراسانرضوی

صندوقپژوهشوفناوری
نوآفرین

صندوقپژوهشوفناوری
استاناصفهان

بنیادبرکت
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 رویــداد ســرمایه گذاری تخصصــی 
فینتکباهمکاری۱۰۰استارت آپ
ومدیریــت ثــروت ســتارگان۲۱
دیمــاه۱۴۰۰درمرکــزرویدادهــای

۱۰۰اســتارتآپبرگــزارشــد.
درایــنرویــدادکــهبــاحضــور۸تیم
برگــزارشــد،۴تیــمموفــقبــه
جلــبنظرســرمایهگذارانشــدند.
الزمبــهذکــراســتدرمرحلــهاول
ــت ــرح کســب وکاریدریاف ۷۶ ط
شــد،ازایــنبیــن۸تیــمموفــق
شــدندبــهمرحلــه داوری حضــوری 

راهپیــداکننــد.
درمرحلــهداوری،تیــمنیوکاش
توانست۱ میلیارد تومان سـرمایه
قطعــیجــذبکنــدوتیمهـــای
ــوو ــن،همـســ ــن بلوریـ بالکچیـ
ــهبررســی  ــهمرحل استاک ســرفب

موشــکافانهراهپیــداکردنــد.

رویــداد برگــزاری بــا همزمــان  
فینتــک،پنــل»آینــده فینتــک در 
ــاالنحــوزه ــاحضــورفعـ ــران«ب ایـ

فینتــکبرگــزارشــد.
رضــا قربانــی،بنیانگــذارمجموعه
رسانهایراهپرداخت،تیم لطیف،
ــس، ــگمکــ ــلهلدینـــ مدیرعامــ
حســین عبــده تبریــزیبنیانگــذار
بزرگتریــنتحولمالیواقتصادی
درکشــور،محمدرضــا نظــری،عضو
هیئــتمدیــرهثــروتســتارگان
ومهــدی شــــریعتمداررئیـــس
هیئــتمدیــرهانجمــنفینتــکو
مدیرعامــلجیبیــتمهمانــانایــن

پنــلبودنــد.
دراینپنل،مهدیشریعتمدار،
ضمنبیاناینکهفینتکدرایران
رشــدخوبــیداشــتهاســت،عنوان
کــرد:تــازمانــیکــهزیرســاختهای
نداشــته دســترس در و ســریع

داستانرویداد
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داستانرویداد

باشــیممشــکلمشــتریحــلنمیشــود.معمــوالبــرای
اســتارتآپهایــاقوانیــنخاصــیوجــودنــداردیــا
ــم ــفمیکنی ــودراهــمبازتعری ــنموج ــانقوانی هم
کــهایــنمــوردپذیــرشنهــادقانونگــذارنیســت.

حســینعبــدهتبریــزینیــزاظهــارداشــت:یکــیاز
ــود. ــاب ــنبحــران۲۰۰۸بیســوادیرگوالتوره مقصری
ــم،ازســطح ــورباســوادتریبگردی ــالرگوالت ــددنب بای
ذهنــیباالتــریاســتفادهوباحوصلهتــربرخــوردکنیم.
ــا ــهب درادامــهتیــملطیــفاظهــارداشــت:مــاروزان
خــروجآدمهــاینابغــهروبهروییــم.بایــدایــنرادر
ــاازطرفــیحــق ــهرگوالتوره ــرداشــتهباشــیمک نظ
ــت ــهدول ــهیق ــدهم ــراتفاقــیبیفت ــوناگ ــدچ دارن
رامیگیرنــدامــابعضــیازآنهــاحــرفشــرکتها
ـی راگــوشنمیدهنــدوهمــگامبــااتفاقــاتجهاـن

نیســتند.

درپایــانرضــانظــریدرمــوردرگوالتــوریبیــانکــرد:
ــادی ــکاعتق ــروی ــهصف ــوریب ــندرحــوزهرگوالت م
نــدارم،بایــدبیــنفعــاالنورگوالتــورچیزهایــیشــکل
بگیــردوکارهاـیـیکــهانجمنهــامیتواننــدانجــام
دهنــد،بهآنهاســپردهشــود.منخیلیبــهکارگزاری
ــکنظارتــیروی ــدی ــابای ــاددارمام ــوریاعتق رگوالت
رگوالتــوریوجــودداشــتهباشــد؛نخبهتریــنافــراد
دورهــمجمــعشــوند،قوانیــنرابنویســندوبــرآنهــا

نظــارتداشــتهباشــند.
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داستانرویداد
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داستانرویداد

طرحهای
دریافتشده
76

تیمبرگزیده
برایسرمایهگذاری

4

1میلیاردتومان
حجمسرمایهگذاری

تیمحاضر8
درداوری
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همراهانرویداد

درایــنرویــداد100اســتارتآپتوفیــقهمراهــیبــامجموعههــایمختلفــیراداشــتکــهتجربــه
ارزشــمندیبــهیــادگارگذاشــت.
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بررسیموشکافانه

گزارشسرمایهگذاری

۱میلیاردتومانسرمایهگذاریقطعی

پلتفرمجذبحمایتمالیمستمروپروژهایهمسو

کیفپولدیجیتالبرایتوریستهایعربزبانوایرانینیوکاش

درایــنرویــدادســرمایهگذاری۱تیــمموفــقبــهجــذبســرمایهقطعــیشــدو۳تیــمبــهمرحلــهبررســی
موشــکافانهراهیافتنــد.درادامــهتیمهــاومیــزانســرمایهجــذبشــدهبــهمیلیونتومــانارائــهشــده

است.

بررسیموشکافانه

استاک سرف

بررسیموشکافانه

رباتهوشمندمعاملهگرارزهایدیجیتال

تحلیلOnChainبرایبهبودتصمیماتسرمایهگذاریومعاماتبالکچین بلورین
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داورانرویداد

ــدشــدیمکــهحضــورهــریــکاز دررویــدادســکویپرتــابفینتــک،ازحضــورعزیزانــیبهرهمن
آنــاندرایــنرویــدادفرصــتگرانبهایــیبــرای100اســتارتآپبــود.

جنابآقایمهدی شریعتمدار
رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک

و مدیرعامل جیبیت

جنابآقایمصطفی طهماسبی
مدیرعامل ثروت ستارگان

جنابآقایصابر صیادی
مشاور توسعه کسب وکار 

ثروت ستارگان

جنابآقایامیرحسین قادری
مدیرعامل تک ونچر

جنابآقایرضا کالنتری نژاد
هم بنیان گذار هم آوا

جنابآقایمیثم زرگرپور
هم بنیان گذار پادکست ۱۰ صبح

جنابآقایحسام مقصودلو
مشاور سازمان فناوری و اطالعات شهرداری تهران

جنابآقایناصر غانم زاده
مدیرعامل نیو

جنابآقایبهرام انبارلویی
مدیرسرمایه گذاری موسسه دانش بنیان برکت

جنابآقایامیرحسین راد
مدیر عامل نوبیتکس



15

پنلیستهایرویداد

درپنــل»آینــدهفینتــکدرایــران«،ازحضــورعزیزانــیبهرهمنــدشــدیمکــهحضــورهــریــکاز
آنــاندرایــنرویــدادفرصــتگرانبهایــیبــرای100اســتارتآپبــود.

جنابآقایتیم لطیف
مدیرعامل هلدینگ مکس

جنابآقایرضا قربانی
بنیان گذار مجموعه رسانه ای راه پرداخت

جنابآقایحسین عبده تبریزی
بنیان گذار بزرگترین تحول مالی و اقتصادی

در کشور

جنابآقایمحمدرضا نظری
عضو هیئت مدیره ثروت ستارگان

جنابآقایمهدی شریعتمدار
رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک

و مدیرعامل جیبیت
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مهمانانرویداد

ــدشــدیمکــهحضــورهــریــکاز دررویــدادســکویپرتــابفینتــک،ازحضــورعزیزانــیبهرهمن
آنــاندرایــنرویــدادفرصــتگرانبهایــیبــرای100اســتارتآپبــود.

جنابآقایحسین اسالمی
مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه کارآفرین

جنابآقایسعید کریمی
دبیر هیئت مدیره ثروت ستارگان

جنابآقایسیدحسین نبوی
بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره جیبیت

جنابآقایسعید عربلو
مشاور توسعه کسب وکار ثروت ستارگان

جنابآقایمجتبی کیانی
مدیر اجرایی هلدینگ مکس

جنابآقایعلی اخوان بهابادی
نایب رئیس هیئت مدیره ثروت ستارگان

سرکارخانمپریا رئوفی
استراتژیست نوآوری جیبیت

جنابآقایمهرداد معمارپور
کارشناس سرمایه گذاری ثروت ستارگان

جنابآقایحسین مسلمی
انجل اینوستور

جنابآقایبهروز احمدزاده
مدیر سرمایه گذاری ثروت ستارگان

جنابآقایمحمد فرمد
مدیر توسعه کسب وکار نوبیتکس

جنابآقایمحمدرضا ناظم زاده
کارشناس سرمایه گذاری ثروت ستارگان

جنابآقایعباس دین محمدی
مدیرعامل توسعه سریع ستارگان

جنابآقایپیمان پارسا
مشاور سرمایه گذاری ثروت ستارگان

جنابآقایفرامرز ارجمندی
مدیر توسعه کسب وکار تک وست

جنابآقایسجاد بیاضی
کارشناس سرمایه گذاری ثروت ستارگان

جنابآقایصدرا علی پور
عضو هیئت مدیره صدرا تجارت

جنابآقایمحمد مهدی ملکی تبار
مشاور توسعه کسب و کار ثروت ستارگان
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جنابآقایاصغرزاده
مشاور سرمایه گذاری ثروت ستارگان

جنابآقایرعیت
کارشناس سرمایه گذاری ثروت ستارگان

مهمانانرویداد

جنابآقایایمنی
مشاور رسانه ثروت ستارگان

جنابآقایشکری
معاون پشتیبانی و توسعه زیرساخت موسسه دانش بنیان برکت

جنابآقایشباهنگ پازوکی
کارشناس سرمایه گذاری هلدینگ مکس

جنابآقایمحمد مهدی ساالری
مدیر ارشد سرمایه گذاری صندوق شناسا

جنابآقایاحمد واشقانی فراهانی
مدیر سرمایه گذاری خطرپذیر اسمارت آپ ونچرز

جنابآقایوحید رنجبر
عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت توسعه کارآفرینی بهمن

جنابآقایمحمد میالنی
مدیر صندوق جسورانه پارتیان

سرکارخانممیترا معصومی
عضو هیئت مدیره و مدیر پورتفولیو آفرینش وی سی

جنابآقایعلیرضا خلج
انجل اینوستور

جنابآقایعلی کرمیان
معاون بین  الملل شرکت زرین عرش سیمرغ

جنابآقایمحمدرضا علمی فرد
مدیر سرمایه گذاری صندوق جسورانه پارتیان

جنابآقایمحمدرضا شیدایی
کارشناس ارشد سرمایه گذاری صندوق جسورانه پارتیان

سرکارخانمبهار نامور
کارشناس سرمایه گذاری نوآفرین

جنابآقایمحمد بشیر صدیقی
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جنابآقایرضا زمانی
بنیان گذار جایزه ملی تداوم و تعالی

سرکارخانمریحانه اشرفی زاده
کارشناس سرمایه گذاری پارک علم وفناوری شریف

سرکارخانمنرگس جنیدی
کارشناس سرمایه گذاری پارک علم وفناوری شریف

جنابآقایعلیرضا شاهپوری
مدیر مرکز نوآوری شرکت تکنو تجارت
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مهمانانرویداد

جنابآقایمهدی ایثاری نیا
مدیر توسعه اکوسیستم موسسه دانش بنیان برکت

جنابآقایهمتی
مدیر سرمایه گذاری توسعه سریع ستارگان

جنابآقایامیری
مدیرعامل شرکت گروه مالی و اقتصادی دی

جنابآقایرضا قوامی پور
مدیر اجرایی کارایا

جنابآقایمهدی اهری
مدیرعامل شرکت کهان تاک پارت

جنابآقایشهنازی
مدیرعامل شرکت پردازش اطالعات مالی نواندیشان افزار

جنابآقایسعید باباخانی
مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری َکران

جنابآقایعلی یزدانی
قائم مقام مدیرعامل شرکت کهان تاک پارت

جنابآقایناصر حکیمی
معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی

جنابآقایپویا سیدی
تحلیل گر کسب وکار شرکت سرمایه گذاری َکران

جنابآقایعبداللهی
مدیرعامل شرکت انفورماتیک

سرکارخانممحبوبه ساعدی
کارشناس مرکز نوآوری شرکت تکنو تجارت



جنابآقایشهنازی
مدیرعامل شرکت پردازش اطالعات مالی نواندیشان افزار




