ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻓﯿﻦاﺳﺘﺎرز ﭘﻼس ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان
آﻏﺎز ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻮآوریﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از ﻓﯿﻦاﺳﺘﺎرز ﭘﻼس
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﯿﻦاﺳﺘﺎرز  ۲۰۱۹روﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس از ﺑﯿﺴﺖ و
ﯾﮑﻢ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه  ۹۷ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﻓﯿﻦاﺳﺘﺎرز ﭘﻼس از ﻃﺮﯾﻖ وب ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ روﯾﺪاد آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺎم
ﻧﻮﯾﺴﯽ در آن ﺗﺎ  ۱۷ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۸اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
روﯾﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻓﯿﻦ اﺳﺘﺎرز ﭘﻼس ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮه ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻴﻦاﺳﺘﺎرز اﺳﺖ ﮐﻪ در آن

اﻣﮑﺎن ارﺗﺒﺎط ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎی ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ روﯾﺪاد دو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ »ﻣﺸﺎوره ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر« و »ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ«
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دورهﻫﺎی ﻣﻨﺘﻮرﯾﻨﮓ ،ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻮزه ﻧﻮآوری و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ،اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻓﯿﻦﺗﮏ ،ﺷﺘﺎبدﻫﻨﺪه ﻫﺎ ،ارﮐﺎن ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﯽ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان
از دوم ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه  ۱۳۹۸در ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﻓﯿﻦاﺳﺘﺎرز ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮان در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﺑﻼکﭼﯿﻦ ،ارزﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ATO، STO، Sharia Techﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
ﻓﯿﻦاﺳﺘﺎرز ﭘﻼس ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ.

در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪهﻫﺎ ،ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺟﺴﻮراﻧﻪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت ،ﻫﻠﺪﯾﻨﮓﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻫﻢاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﺮان،ﮐﺎرن
ﮐﺮاد ،ﻗﻀﺎت ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭘﺎرک ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﺣﻀﻮر
ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
روﯾﺪاد ﻓﻴﻦ اﺳﺘﺎرز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﻓﯿﻦ ﺗﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ
ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺳﻪ دوره ﭘﯿﺎﭘﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﯿﻦاﺳﺘﺎرز  ،۲۰۱۶ﻓﯿﻦاﺳﺘﺎرز
 ۲۰۱۷و ﻓﻴﻦاﺳﺘﺎرز  ۲۰۱۸ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻓﯿﻦاﺳﺘﺎرز  ۹۰ ،۲۰۱۸ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ و ۸۴
اﺳﺘﺎرتآپ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ  ۶۴اﺳﺘﺎرتآپ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۲۲ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۵۳۰ﻧﻔﺮ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﻗﺼﺪ دارد در ﺳﺎل  ۹۸ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ دوازدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻮرس ،ﺑﺎﻧﮏ و
ﺑﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﯿﻦ ﺗﮏ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ از
ﻓﯿﻦاﺳﺘﺎرز ﭘﻼس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺎزهﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﻴﻦاﺳﺘﺎرز روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﯾﻖ آﻣﻮزش،
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺣﻞ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﭘﺮورش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ،
ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎی ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺻﻨﻌﺖ ﻓﯿﻦ ﺗﮏ اﯾﺮان ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

