ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ
ﺻﻮرت رﺳﻤﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۶ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯿﺮوزه ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی روﺷﻦ
دﯾﮕﺮی و در راﺳﺘﺎی ﺗﺪاوم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی آﺗﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی آﻏﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﻤﯽ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻓﯿﺮوزه ﮐﻪ ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز )۱۶
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه( ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ» ،رادﻣﺎن رﺑﯿﻌﯽ« ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯿﺮوزه اﻋﻼم ﮐﺮد

ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺎر ﺧﻮد را از ﺳﺎل  ۱۳۸۴ﺷﺮوع ﮐﺮده و در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺑﻮرس اﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮده و در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ
ﺑﺮﺳﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺑﯿﻌﯽ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۷۵درﺻﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺮﺟﯽ در ﺑﻮرس ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوه آﻧﻬﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
او اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺟﻮد رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮی ﺑﻪ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﺎزار در ﺣﺎل رﺷﺪ ﮐﺮد .او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﮕﺎه اﻣﺮوزی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻋﻮض ﺷﺪه و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮدآوری اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﺮ ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ رﺑﯿﻌﯽ ﺗﻐﺮات دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ادﻏﺎم ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺮوه ﻓﯿﺮوزه ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری دارد.
رﺑﯿﻌﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻓﯿﺮوزه از ﻫﻔﺘﻪ آﺗﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر
رﺳﻤﯽ در ﻧﺰد ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮاﺑﻮرس آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ روی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوراﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﺪون ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﺎﺻﯽ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .او در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای راه ﺗﻔﮑﺮﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﻮده
ﮐﻪ روی ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﺸﺨﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﮑﻨﯿﻢ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ روﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺮز اﺳﺖ؛ ﻣﺎ روی ﺷﯿﭙﻮر و اﻟﻮﭘﯿﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدﯾﻢ و از آﻧﺴﻮ روی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮی
ﭼﻮن داﺳﺘﺎن ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ .ﺑﺎور دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮدده ﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﮕﺎﻫﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ روی ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﻧﻤﯽﭼﺮﺧﺪ«.
رﺑﯿﻌﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮐﺎری اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ

ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی در ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ راه
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎ و…
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎرت روی روﻧﺪ ﮐﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﭘﺲ از رﺷﺪ،
) Exitﺧﺮوج از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ رﺑﯿﻌﯽ در دوران ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮان در واﺣﺪﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺮﯾﮏ ﺷﺪ و در ﮐﻨﺎر
ﮔﺮوه ﻓﯿﺮوزه ﺣﻀﻮر داﺷﺖ:

»ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﯾﺰی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﺳﺖ وﻟﯽ در اﺑﺘﺪای راه و
در ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺻﺮﻓﺎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در ده ﻣﺎه اول ،ﺳﯽ درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯽ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﯽ ﻣﺎه آﺗﯽ ،ﺳﯽ درﺻﺪﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺧﺬ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺻﻨﺪوق در
ﺳﻪ ﺳﺎل اول ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺧﻮد را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ
ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﻤﺮ ﺻﻨﺪوق ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از  ۷ﺳﺎل ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﯽرﺳﺪ و از
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد«.
او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ  ۷ﺳﺎل ﺑﺮای ﻋﻤﺮ ﯾﮏ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮددﻫﯽ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻤﺪﯾﺪ و
ﺗﻐﺮات در آن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺑﯿﻌﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﮔﻔﺖ» :ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی
ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن  VCاز رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ارﮐﺎن ﺻﻨﺪوق ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی زﯾﺎد و ﺳﻨﺠﺶﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع رﯾﺴﮏ را ﭘﺎﻦ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در
ﺻﻨﺪوقﻫﺎی  VCاﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﻮل ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﺮوج از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ از ﻋﺎﯾﺪاﺗﯽ ﮐﻪ
ﺻﻨﺪوق از ﻓﺮوش در ﻣﯽورد ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﻋﻄﺎ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﺧﺐ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﯿﻠﯽ از ﻃﺮحﻫﺎ ﺷﺎﯾﺪ
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮارد ﻣﻌﺪودی ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ آن ﺗﻌﺪاد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣﻌﺪود
ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﺎف و ﺿﺮر ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ«.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﮔﺮوه ﻣﺎﻟﯽ ﻓﯿﺮوزه ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ روی ده
اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ  ۴ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﻮﻓﻖ آﻣﯿﺰ ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻘﯿﻪ رﺷﺪ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﯾﺎ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ده ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﻫﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻫﻔﺘﺎد درﺻﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﯿﺮوزه
ﻧﻈﯿﺮ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﯾﺮان و ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﺳﺒﺤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﯽ درﺻﺪ ﻣﺎﺑﻘﯽ در دوران ﭘﺬﯾﺮهﻧﻮﯾﺴﯽ ﺗﺎدﯾﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺰاریﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﻓﺮاﺑﻮرس اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ واﺣﺪﻫﺎی
ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺟﺴﻮراﻧﻪ ﻓﯿﺮوزه در ﺑﺎزاز اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﻓﺮاد
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
و اﻣﯿﺪﻧﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

