ﻧﻮﯾﻦﺗﮏ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی
ﺣﻮزه ﻓﯿﻦﺗﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،آذر ۱۳۹۹
ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻧﻮﯾﻦﺗﮏ )ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ( از ﺑﺮﮔﺰاری روﯾﺪاد »ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﭗ« ﺧﺒﺮ داد و اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ
اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺬب ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎی ﺣﻮزه  WealthTechﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻣﮑﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ روی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ اﯾﻦ دوره از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﺑﺎ
ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﯿﺴﺮ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﺒﺎدی« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻧﻮﯾﻦﺗﮏ در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﯾﻦ روﯾﺪاد ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر اﻫﺎﻟﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه از ﺳﺎل  ۹۶ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺗﺎ ﺑﻪ
اﻣﺮوز ﺑﺎ  ۲۸اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﻪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﺎدی از اواﯾﻞ ﺳﺎل  ۹۹ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﮐﻤﯽ
ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ  B2Bو ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ
ﺑﯿﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮآوری و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ» :اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در راﺳﺘﺎی ﺗﺴﻬﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﯿﻦ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮآوری و ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .آﻏﺎز اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﺛﺮوت ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ آن  ۱۸دی ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در آن دو دﺳﺘﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ
ﻗﺮار دادهاﯾﻢ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﺎدی آﻧﻬﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ در روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﭗ ﺑﺎ دو دﺳﺘﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺬری ﻗﺮار دارﻧﺪ وﻟﯽ اﯾﺪهﻫﺎی
ﺟﺎﻟﺐ و ﺗﯿﻤﯽ ﻗﺪری دارﻧﺪ و دﯾﮕﺮی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ وارد ﻣﺎرﮐﺖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﻫﻢ در ﺑﺎزار
دارﻧﺪ .ﻗﺒﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻧﻮﯾﻦ ﺗﮏ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و دﻟﯿﻞ آن را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ» :اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ و
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﭗ درﯾﭽﻪای ﺑﺮای ورود اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎ
ﺑﺎزﯾﮕﺮان ﺑﺰرگﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.

ﻗﺒﺎدی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﭗ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﺎ آن را در
ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ» :ﺣﺠﻢﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﻢ«.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﺗﮏ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ راﯾﮕﺎن ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﭗ اﻋﻢ از ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﻘﻂ در ﺣﻮزه  WealthTechﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد روﯾﺪاد ﻓﯿﻦﺗﮑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ ﺑﺎ درﯾﺎﯾﯽ از ﺗﯿﻢﻫﺎ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ
ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ روی ﺣﻮزهﻫﺎی ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺳﺎل دو ﺑﺎر روﯾﺪاد ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﭗ را ﺑﺮﮔﺰار
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻫﻤﻪ زﯾﺮﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﻓﯿﻦﺗﮑﯽ را درﯾﺎﺑﯿﻢ«.
»ﺳﺤﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ« رﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻧﻮﯾﻦ ﺗﮏ ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﺮاﯾﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ
روی ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ از ﻓﯿﻦﺗﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺗﯿﻢﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﯿﻦﺗﮑﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد و آﻧﻬﺎ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻫﻤﻪ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﯿﻦﺗﮑﯽ
ورود ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎزار ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن را درﺧﻮر و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺣﻮزه  WealthTechدﯾﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺣﻮزه
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺎی رﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﻪ
ﯾﻘﯿﻦ در ﻣﺎهﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺣﻮزهﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻨﺸﻮرﺗﮏ و ﭘﯽ ﺗﮏ و ﻟﻨﺪﺗﮏ و… ﻧﯿﺰ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ﻓﻀﺎی دﯾﺪه ﺷﺪن و ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺧﻮاﻫﯿﻢ داد«.

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﯿﻦﺗﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای آﯾﻨﺪهﺷﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ و اﺳﻢ و رﺳﻢ دار ﺗﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ را ﺑﺸﮑﻨﺪ و ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ روﯾﺪادﻫﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻨﺪ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮای
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ اﺳﺖ و ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی
ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اداﻣﻪ راه در ﮐﻨﺎر ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻧﻮﯾﻦﺗﮏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزوی ﻧﻮآوری ﺑﺎز ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ،
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺗﺼﺎل ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻧﻮآور ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را داراﺳﺖ و روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦﮐﻤﭗ ﻧﯿﺰ
در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ اﺗﺼﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﻦﺗﮏ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ.

روﯾﺪاد ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﭗ ﭼﻄﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟
اوﻟﯿﻦ روﯾﺪاد ﻧﻮﯾﻦﮐﻤﭗ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺣﻮزه ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺛﺮوت ) (WealthTechو ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۸دی
ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ اﯾﻦ روﯾﺪاد از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻓﺮاد و ﺗﯿﻢﻫﺎی
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی آن آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم اﯾﺪه ﺧﻮد را ﺑﺮای
اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری در آن ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ روﯾﺪاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ

ﻣﺪﺗﯿﺴﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ،داده ،ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و ﯾﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺛﺮوت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اداﻣﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی روﯾﺪاد از ﺗﺎرﯾﺦ  ۲ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﺑﯿﺶ
از  ۲۰ﮐﺎرﮔﺎه ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوری در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ
 (1ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
 (2ﻧﻮآوری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و
 (3ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻓﻨﯽ در اﯾﺠﺎد راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ در روزﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ و ﺟﻤﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﺪرﺳﯿﻦ
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ از ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺸﺎور ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﻨﺪه ﻧﻮﯾﻦﺗﮏ و ﻣﺮﮐﺰ
ﻧﻮآوری داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ و
اﻓﺮاد ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺮاد اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺪرﺳﯿﻦ را

ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از روﯾﺪاد ﻧﻮﯾﻦ ﮐﻤﭗ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟

اﻓﺮاد و ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪه از زﻣﺎن ﺷﺮوع روﯾﺪاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻮزشﻫﺎ و ﻣﺸﺎورهﻫﺎی

ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد را آﻣﺎده و اﺻﻼح و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد آنﻫﺎ را
ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی و ﺗﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  ۳ﻫﻔﺘﻪ از ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺲ از  ۱۷ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ،ﺟﻠﺴﺎت
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﯿﻢ و
ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﻧﺤﻮه اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:
 (1اداﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺘﺎب دﻫﻨﺪه ﻧﻮﯾﻦﺗﮏ و ورود ﺑﻪ دوره ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ
 (2ﺗﻌﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در راﺳﺘﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ،و ﭘﺲ از
آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ
 (3اﺗﺼﺎل اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در ﺻﻮرت ﺑﻠﻮغ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺎ ﺳﻘﻒ
 ۲۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺛﺮوت ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﭘﺮﺷﯿﺎ و ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﯾﻦ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

