ً
رﺳﻤﺎ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﯿﺮوزه ﭘﻠﺖ
ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯿﺮوزه
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۸
اﻣﺮوز ) ۱۰ﻣﻬﺮ( در ﺣﺎﺷﯿﻪ روﯾﺪاد ﻓﯿﺮوزه ﭘﻠﺖ ،ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯿﺮوزه از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﯿﺮوزه ﭘﻠﺖ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﺗﺼﺎل ﺧﺮﯾﺪارن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺳﻬﺎم در
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﺷﻮﻧﺪﮔﯽ ﺳﻬﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎرتآپ ﻫﺎ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺧﺒﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان و اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی

آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯿﺮوزه ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﯿﺮوزه ﭘﻠﺖ ،آﯾﻨﺪه و رﺷﺪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ »راﻣﯿﻦ رﺑﯿﻌﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪای ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ،اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺑﺨﺶ
ﺳﻨﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻫﺪف ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻓﯿﺮوزه ﭘﻠﺖ ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اوﻟﯿﻪ از اﺳﺘﺎرتآپ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ )اﯾﺴﺎپ( اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺮاد زﯾﺎدی در
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ و در ﺗﺎﺳﯿﺲ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ﺷﺎﯾﺪ در ﻫﺮ ﮐﺪام ﺳﻬﻢ اﻧﺪﮐﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺳﻬﺎم وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺣﺎل
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﯿﺮوزه ﭘﻠﺖ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﻟﻘﻮه را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﺪ.
رﺑﯿﻌﯽ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮔﻔﺖ:

»ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺻﻼ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺪﻓﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ اﺳﺖ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ آن را ﺳﺨﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،راﺳﺘﯽآزﻣﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﻣﺎﺳﺖ .ﻣﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻤﺎ ]ﻓﺮوﺷﻨﺪه[ را ﺗﺎﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﭙﺲ
ﻗﺮاردادﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه داﺧﻠﯽ اﺳﺘﺎرتآپ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺳﻬﺎم
ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺮوش اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .ﺳﭙﺲ ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ وارد ﻟﯿﺴﺖ ﻓﺮوش ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻓﻘﻂ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﯽ از اﺳﺘﺎرتآپ  Xﺑﺮای ﻓﺮوش اﺳﺖ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ داد ،ﺟﻠﺴﺎت رو در رو ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻓﯿﺮوزه ،اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد«.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن اﺳﺎﺳﺎً ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻣﺪﯾﺮان ﮔﺮوه
ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯿﺮوزه ،اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻧﯿﺴﺖ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ در آن ﻫﯿﭻ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪای ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻋﺮﺿﻪای اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻗﯿﻤﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ ،اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺎﺻﯽ از ﺳﻬﺎم ﯾﮏ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺮای ﻓﺮوش وﺟﻮد دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورود ﺑﻪ ﻓﯿﺮوزه
ﭘﻠﺖ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯿﺮوزه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﻬﺎم ﺻﺮﻓﺎً در
ً
ﺑﻌﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ اﯾﺮان ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ دﻫﻪ از ﻋﻤﺮش ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺮوج
ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪای را ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺑﺎز ﺷﺪن اﯾﻦ
در ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ روی ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

