ﺷﯿﭙﻮر ﺑﺎ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۳۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺴﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ در اﺑﺘﺪا از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺴﺘﮕﺎه و ﻣﻮاردی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪای ﺗﺮی ﻫﻤﭽﻮن دﯾﻮار و ﺷﯿﭙﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﯿﭙﻮر ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺑﻨﺮﻫﺎی
ﺷﻬﺮی ﺧﻮد ﻧﺎﻣﺶ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﺧﺒﺮ از ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  38ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد داده اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ از ﺳﻮی ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ روﺳﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ارزش

ﺷﯿﭙﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  268ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ارزش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
ﺷﯿﭙﻮر ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  5ﺳﺎل ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺳﻮددﻫﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺪ
در ﺻﺪ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮاﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» .رﺿﺎ ارﺑﺎﺑﯿﺎن« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ و ﻣﻮﺳﺲ ﺷﯿﭙﻮر،
ﺿﻤﻦ ﺗﺎﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﺎ ﻗﺼﺪ درآﻣﺪزاﯾﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دراز ﻣﺪت را دارﯾﻢ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ را اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﯾﻨﺪه دﭼﺎر ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻓﻌﻼ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ .درآﻣﺪزاﯾﯽ
ﺑﺮای ﺷﯿﭙﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺼﺐ ﺑﻨﺮﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای آﮔﻬﯽ
ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد اﻣﺎ ﺗﻤﺎم اﯾﻦﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮیﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد«.

او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﭙﻮر را در ﺑﻬﺒﻮد زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت و
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻓﺎل ﻧﯿﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد» :دﯾﻮار ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ
رﺳﯿﺪه وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻫﻢ در ﺷﯿﭙﻮر ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﯿﭙﻮر ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻃﻮل  3ﻣﺎه و ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ
ﻓﯿﺮوزه)ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ( ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً در دی ﻣﺎه اﻣﺴﺎل
ﺑﺎ اﻣﻀﺎ ﻗﺮارداد ﺧﺮﯾﺪ ﺳﻬﺎم و ﺗﺰرﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
در ﮐﻨﺎر ﺷﺮﮐﺖ روﺳﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺳﺎﺑﻖ ،ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ روﯾﺶ ﻟﻮﺗﻮس ﻧﯿﺰ

ﺳﻬﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ رﻗﻢ ﻣﯿﻠﯿﺎردی داﺷﺘﻪ ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﺑﯿﻤﻪﺑﺎزار)ﺣﻮزه ﻓﯿﻦ ﺗﮏ() Drupz ،ﺣﻮزه ﭘﺲ اﻧﺪاز ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( و اﯾﺮان رﻧﺘﺮ )ﭘﻠﺘﻔﺮم اﺟﺎره(
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮده اﺳﺖ.

دﯾﻮار و ﺷﯿﭙﻮر دو رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ دﯾﻮار ﺑﻪ ﺳﻮددﻫﯽ رﺳﯿﺪه
وﻟﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﯿﭙﻮر ﻧﻮع دﯾﮕﺮﯾﺴﺖ و ﻗﺼﺪ ﺳﻮددﻫﯽ در دراز ﻣﺪت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
»ﺣﺴﻦ ﮐﺎﻇﻢ زاده« ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ روﯾﺶ ﻟﻮﺗﻮس ،در ﮔﻔﺘﮕﻮی
ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﮐﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ورود ﺷﺮﮐﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ
ارزشﮔﺬاریﻫﺎی ﺟﺬاب ﻣﯽداﻧﺪ .او ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ درآﻣﺪزاﯾﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺳﺪ ،دو ﻓﺎﮐﺘﻮر
اﺻﻠﯽ در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻔﻮذ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در ﺑﺎزار،داﺷﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺮای درآﻣﺪزاﯾﯽ
از آﻧﻬﺎ و… از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ .ﻣﺎ در ﺷﺮﮐﺖ
ﻟﻮﺗﻮس ﺑﺎ رﺻﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺷﯿﭙﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﻫﺎی ﻗﻮی ﭘﯿﺸﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﯿﭙﻮر را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ«.
ﮐﺎﻇﻢزاده از ﺟﺮﻗﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ او در ﺷﯿﭙﻮر ﺷﻌﻠﻪ ور ﺷﺪه و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رﯾﺴﮏﭘﺬﯾﺮی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را در آن ﭘﺎﻦ آورده اﺳﺖ .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﻮد درآﻣﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ از آﻏﺎز ﺑﻪ

ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﺪ:

»ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮﺗﻮس ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺷﯿﭙﻮر ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪای رﺳﯿﺪه ﮐﻪ در آن ﺗﺮس از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﮐﻠﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻮد ﺑﺎزده ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎر
و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻓﺘﺎدن ﺳﻮددﻫﯽ ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ«.

ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ روﯾﺶ ﻟﻮﺗﻮس ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاریﻫﺎی آﯾﻨﺪه اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ را در ﮔﺮوی ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﺟﻤﺎع ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﯽداﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﻮب ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﻓﯿﻦﺗﮏ ،در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎ و… ﺑﻪ
ﺷﯿﭙﻮر ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ .او درﻣﻮرد ﺳﻮددﻫﯽ ﺷﯿﭙﻮر در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻫﯿﭻ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮﻧﺪ ﺗﺎ اﺑﺪ راﯾﮕﺎن ﺑﺎﺷﺪ و درآﻣﺪزاﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ ،در ﻣﻮرد ﺷﯿﭙﻮر ﻫﻢ اوﺿﺎع ﻫﻤﯿﻦ
اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی ﺷﺎﻫﺪ درآﻣﺪزاﯾﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ از ﻃﺮق ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ دﯾﻮار و ﯾﺎ از ﻣﺪلﻫﺎی دﯾﮕﺮ

درآﻣﺪزاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد و اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺣﺘﻤﺎﻻ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه رخ دﻫﺪ«.
ﮐﺎﻇﻢ زاده ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﻮزه  ICTﻣﻮﺑﺎﯾﻞ را اﻣﺮی ﻣﻬﻢ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ
ﺷﺪه و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ راهﺣﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه روز ﺑﻪ روز در ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

