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 ی کورن ایراناندازی اولین یونیچرا خبر راه
 
دار از برای فریب سرمایه یک پروپاگاندا با مصرف داخلی صرفا

 خبر استبی جاهمه

 

 رضا قربانی

 سردبیر ماهنامه عصر تراکنش

 

 یاخ
 
ت شننر  نیگفته اسننت  ه ا رانسننلیاطالعات و ارتباطات ا  ا یفناور محترم ریو  دیاسننند در با د رعاملیمد را

 ،تسننیچ و یونیکورن شنندن اسننند یگذارمتیق اری ه مع در پاسننب به و یرشننده اسننت.  یرانیا کورنیونی نیاول

( اسننند در انان یالگو ادرواقع )مشننابه  یو ار ااسننند را با  سننب یمحترم فرمودند تعداد سننفر ا رعاملیمد

روش  نیبودن ا وپالپرتفارغ ا   ؛نداه د نیرا تخم ار ش دالری اسنننندآننا  ار شبا تواه به  وند اه رد سنننهیمقا

 گذارانهیدولت  سنننرما  یمردم عاد سنننت یحرف   نیاسنننت  ه مخاطب ا نیمنم ا این میان در ،گذاریار ش

  نند یم تی ه در بورس فعال یا  نوع  سان حقیقی و حقوقی گذارانهیسرما ای ا بانکبا  ا    سفتهریخطرپذ

پروپاگاندا ا را بخورند و  گونهاین بی م ممکن اسننت فر و بورس یمال ی ایاا  حرفه یبرخ یحت  هاینتواه به  با

سرما ی احباب جادیا نهی م شود رانیا هیخطرناک در با ار  ستارت فرا م  آپ در ایران با این اقدامات و ننال نوپای ا

 ال م است به چند نکته تواه  رد: متنورانه، خام و نسنجیده نابود شود

 

 ا.م یهاهیبا همسا یحت ،وکارهاکسب نیبا مشابه ا رانیفعال در ا یمحل یوکارهاکسب سهیامکان مقا عدم .۱

. یم ا مقایسنننه  نتوانیم خودمان را با آمریکایینمی واهیچ به رانیا یالمللنیخاص ب طیشنننرا با در نظر گرفتن

است و حتی اگر  سی خارج  چیز مهت  ه آمریکایی سفیدپوست متر و معیار منطق انان امرو  این اس متأسفانه

ا  این دایره بخوا د و بتواند وارد حلقه بزرگان شنننود این امکان را ندارد. م ال نقی این حرف البته بسنننیار اسنننت و 

 د و اایی در با یتوانند خارج حلقه بزرگان باشننناند  ه میبابا و ماسننایوشننی سننان نشننان دادهافرادی مانند علی
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 ایی مانند چین، ژاپن،  ره، بر یل، ی  سنننتند با ناما   شنننور ای  ای این افرادمشنننابهبزرگان پیدا  نند. منتنا 

. چه بخوا یم و چه نخوا یم اروپا و شمال ند، آفریقای انوبی و یک دواین  شور اروپایی آن  م در غربروسیه،  

ستان، فیلیپین و ویتنام قرار  سختیبهما  صر، اندونزی، مکزیک، نیجریه، پا  شور ایی مانند بنگالدش، م در رده  

شوند را الگوی خودمان بدانیم. اگر  سانی پیدا میداریم و در بنترین حالت شاید بتوانیم اا ایی مانند تر یه و  ره 

سه می شرو مقای شور پی شتن اعتماد به و ما را با اروپای غربی و آمریکا و چند   ستند یا نادان. دا شارالتان    نند یا 

  است.آسیب نفسعزتو  نفساعتمادبهخود به  مان اندا ه نداشتن سقف بی

سه می ما خودمانوقتی  شور ای دنیا مقای ست را با برترین   نا مان را  م با آنی پرداختیایحقوق و مزا نیم خوب ا

است  ه  در سال دالر  زار ۱۰۰بیش ا   و ار ای فناورانهدر آمریکا متوسط پرداختی به فعاالن  سب مقایسه  نیم.

ست و  ا با پرداختیفرسنگ سفر در اوبر رامی طور مین ا در ایران متفاوت ا سه   م شود  زینه  ر  سند مقای با ا

  رد.

ست  ه نمی م ل رو   هاینخالصه  شن ا سبرو شده در ایران را با نمونه آن در آمریکا و ار  پیتوانیم یک   برداری 

 و  شور ای پیشرو مقایسه  نیم.

 

 .یسودده زانیسه سال گذشته و م یمال یهاصورت تیشفاف تیاهم .۲

شتر ا  در بورس  شر ت میزان درآمد و فروش  هاینبی سودد ی یک  شد میزان  شته با ست  ه ا میت  ا میت دا ا

قابل حدس اسننت  ه چه مقدار  سننادگیبهو اری بگوید  ه فالن قدر ار ش دارد با منطق بورس  سننب  هایندارد. 

سند تا اایی  ه بنده می ست. در مورد ا شته ا سبسود دا سربهدانم این   ست و و ار در حد  سر در حال فعالیت ا

عدد ایی  ه ا  انس یل برخی  یاتی  ایتحل مال مان علی ممیز ای  در وب  و ار ا سنننبالراس شننندن در  

فاف ش صورتبهو ار ای فعال در بورس ایران طور  ه  سبقابل استناد نیست.  مان واه یچبهاست  منتشرشده

اش  ای مالیو اری  ه ادعای میلیاردی شدن دارد خوب است صورت نند  سبشان را ارائه می ای مالیصورت

با ادعا ای بزرگ  مینه خطا ای بزرگ   هاینو با تائید یک حسننابرس رسننمی منتشننر  ند نه شننفاف  صننورتبهرا 
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 ایی مانند سنننا مان امور مالیاتی را فرا م  ند. اشنننکال این ادعا ا این اسنننت  ه فعنننا برای فعالیت سنننا مان

 شود.تر  م می نند سختنرم می وپنجهدستآپی  ه با  زاران مشکل و ار ایی واقعی استارت سب

 

 .با آن سهیمانند آمازون و مقا ییوکارهاکردن کسبنسود پرداخت اشتباه  درک .۳

قول  و اری است  ه یک سرمایه یا بهاست  ه  سب ااافتادهآپی در ایران به این معنی و ار استارت سب متأسفانه

ندارد. گویا بسنننیاری  ند و آن را مصنننرف میاذب می« فاند» ای این حو ه یک خبره  ند و  یچ درآمدی  م 

 آپ  دف نیست و اند  ه استارتفراموش  رده
 
ای است برای حل مسائل ادید. منتنا در بسیاری موارد ایده صرفا

 یدق ا معلوم نیسننت  ه این پاسننب
 
و ار ایی مانند آما ون  ه مربوط به  دام مسننهله اسننت و مدام با روش  سننب قا

سود پرداخت نمیسال سه می ا  س  نیم. ردند خودمان را مقای سب داندیم ی   ه  یو اراف بزوس چگونه ا   

 د یمرد انان رس نیثروتمندتر گاهیبه اا  ردی ا سود پرداخت نمسال

 

 .آپآپ به شکل استارتاستارت یوکارهاالعمر کسبمادام تیو فعال رانیدر ا IPOنقطه  نداشتن .۴

اسننت. در آن فعننا  شنندهخلقمفا یمی مانند  تا ورن و تتا ورن  اسننت  ه بعد ا  مفنوم یونیکورن در انان مدت

ستارت سبآپا شخص ادا  مر و ار ای واقعی با یک  ا ا    ست به نام میم ضه  IPOشوند و آن مر  اایی ا با عر

ا    لبهشننود یا می و ار فروخته ای دیگری  م واود دارد و آن این اسننت  ه یک  سننبعمومی سنننام. البته راه

سفانهشود.  ا حذف میصحنه رقابت شک را در  ای پروپاگاندا گونه برخی تالش متأ ساخت یونیکورن این  برای 

می و ار با عدد ای نجو ند  ه  دف برخی این است  ه با ایجاد پروپاگاندا  مینه فروش یک  سبذ ن تقویت می

 فرا م  نند. را خبربی اا مهداران ا  را به سرمایه

 

 .شودیوکار حاکم مبر کسب کیبه بعد همان اصول کالس یینقطه شروع است و از جا کی آپاستارت .۵
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آپ اسننت و حاال  م اسننت و  دف برخی ایجاد اسننتارت شنندهتبدیلآپ به رمز عبور در ایران اسننتارت متأسننفانه

 یاخ ای ریاسنننت امنوری و یونیکورن. مدیران دولتی در معاونت فناوری
 
و ارت فناوری ارتباطات و اطالعات  را

لیدواژه   متأسننفانهچند یونیکورن. آپ خلق  نند و اسننتارت تواننداند  ه تا حدی  ه میرا این گذاشننته  دفشننان

شتغالی می شده و مدام ا  ا ستاویز برخی  شتغال  م د ستارت ارآفرینی و ایجاد ا . اند رده ا ایجاد آپگویند  ه ا

در  راه مناسبی برای افزایش اشتغال نیستند بلکه تننانهو ار ای فناوری منتنا واقعیت این است  ه فناوری و  سب

ضافه نمی بنترین شغلی ا سیر دیگری میحالت  یچ  شتغال ا  م ستارت نند. راه ایجاد ا سیر ا  ا. آپگذرد نه ا  م

 ند و رفاه و  یفیت  ندگی را بیشتر  نند و دست آویختن بیشتری به اامعه بد افزودهار شتوانند  ا میآپاستارت

 یننا ای بعد برخی به اشتغال  ار بسیار خطرنا ی است  ه در سال
 
 شود به ناامیدی و مناارت.منجر می تا

 

خطرناک با  یهایبازو سفته خوردیم یدولت وکتابحساببی یهاگرفتن وام در شاخ شدن فقط به دمانند تک ییهابهانه .۶

 .باشند بازار نیدر ا دیکه با انددهیو شن ناسندشیرا نم یناورار فکه باز  یپول کسان

با ی فتهاشتغال  مینه سو  مرا ی بدنه دولت به تصور ایجاد  آپاستارتبه نام پروپاگاندای فراگیر برخی  متأسفانه

سرمایهرا فرا م می سنتی این رو  ا به تکاپو افتاده ند. گرو ی ا   اند  ه ا  با ار فناوری عقب نمانند. آننا  ه داران 

اند ا نون به  ر  سننی  ه بیشننترین سننروصنندا را  ای گذشننته تالشننی برای آموختن روند ای ادید نکردهدر سننال

 دارانهیماسراند. فقط فردا  ه پول  ا  م سنگ تمام گذاشتهواالنصاف  ه دولتیالحق  نند وداشته باشد تواه می

  ا سوخت شد در چاه ویل یونیکورن
 
دوره مدیران محترم تمام شده است و مدیران بعدی ا  خطا ای آشکار  احتماال

 شود.طور تکرار میمدیران قبلی خوا ند گفت و این چرخه  مین

 

  یفناور یوکارهاکسب تیوضع .۷
 
 در بورس  فعال

 
 میاهکم نداشت کورنیونی یفناور یدر فضا ازاینپیشمشخص است و  کامال

 .کردندیلگد مگل  هیو بق میکنیم یما کار فناور میتصور کن کهاینمگر 
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 فناوری قدیمی در ایران  ه  و ار ای سب
 
در  وضعیتشانتری  م دارند در بورس تر و قویساختار ای محکم اتفاقا

 ا سننود تو یع بانک مملکت ا در این بینیم  ه چگونه اوضنناعی دارند. سننالداریم می یخوببهمعرض دید اسننت و 

ستند پس چگونگفتند  ه بانک ردند و مدام برخی میمی ضرر   سود می ا االن در  سال  د ند ه دارند  وقتی ام

 زار میلیارد تومان ضننرر نشننان دادند و  ۱۷بانک  ۱۰  ا حا م شنند فقط ای مالی بانکشننفافیت مالی بر صننورت

سوخت  ردندسرمایه سال ای مردم را  سرمایه ا با پننان ا بانک.   ای مردم را فرا م  ردند و  اری  مینه نابودی 

شد بانکین ای ب م الزام درننایت شدند و  مه دیدیم  ه فردای افتادالمللی باعث  شفاف  پرده چه رخ داد.  ن ا 

 .گردندو امرو  دارند ا  آن برمیاند  ا قبل  سان دیگری رفتهرا سال اندقرارگرفتهمسیری  ه برخی امرو  در آن 

 

 .میاکرده دیتول یو چه فناور میهست یما صاحب چه فناور کهاینتر از همه مهم ؛ و۸

 شده صاحب کورنیونی ی اآپاستارت ی ستند ول یصاحب فناور یتا حدود رانیا یفناور یمیقد یو ار ا سب

عالم  کی د و  یاز مشننت سننتندین یزیچ یفناور ازبهو ار ای بزرگ و یونیکورن دنیا  سننب   سننتند یچه فناور

اند نه ردهاست  ه خلق   یبه فناور ایدن یفناور یو ار ا سب یار ش واقع !نگیو برند نگیپرپاگاندا به اسم مار ت

 اند ما  ای دنیای رفته   مه آن مسننیر ای  ه یونیکورنا و پروپاگاندا. نگیمار ت
 
د و ایم سننمت مشننتی  رفته صننرفا

شتر ا   مه مار تینگ و برندینگ و در  سیخته.   المیکبی سارگ سفانهپروپاگاندای اف شنایی رو ن متأ نگاران با امهناآ

شبکهاین حو ه شیوع  شد  ا و  ساببی ای ااتماعی  مینه ر ست. منتنا اگر در  شدهفرا م ا برخی نام حدوح ا

در ایران  ه درحالی ای نظارتی مالی  ستند. شود تحت  نترل شدید سیستمو ار ا نامشان بزرگ میاایی  سب

سننو ا  ضننعف در اسننتاندارد ای مالی و بانکداری در عذاب  سننتیم و  مین موضننوع ممکن اسننت  مینه  شنندتبه

 فراوان را فرا م  ند.  ایاستفاده

 

 .دیدالر رس اردیلیم ۴۸دالر به  اردیلیم ۶۹از  شبیکاوبر  ارزش. هنوز یادمان نرفته که ۹
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و ار را ا  سنام آن  سبگذار مستقل و آگاه بخشی شود  ه یک سرمایهو ار وقتی معلوم میقیمت واقعی یک  سب

 بخرد. 
 
سب قطعا ستارتاابجایی پول در درون   ا آپی ر و ار ای یک خانواده و ا  این ایب به آن ایب  ردن  یچ ا

  بانک ار ش این مین چند وقت پیش بود  ه با خریدن بخشنننی ا  سننننام اوبر توسنننط سنننافت ند. یونیکورن نمی

ست  ه ا باالگرفته م «  تا ورن»و « د ا ورن» ا ش پیدا  رد. این رو  ا بعد ا  یونیکورن در دنیا تب « د ا ورن»

شیم. قریبعن ستاورد ای نوین به ایران  م با ستارت شا د ورود این د  زار  ۱۰ ایی با ار ش باالی آپد ا ورن ا

اسننت  ه متاسننفانه  نو  ا  نوع دومی میلیارد دالر  ۱۰۰ ایی با ار ش باالی آپمیلیارد دالر و  تا ورن  م اسننتارت

 طعنههبقولی ا  بوریس گولدن  ه ای بکنیم به نقلیسننت اشننارهدر پایان بعد ن اندا ی نشننده اسننت!در دنیا  م راه

  ه راه افتاده بود گفته بود: درباره او یونیکورن با ی

ااه یک  ارآفرین  بال  به دن ندا یم. چطور  من طلبی میمن  یک یونیکورن راه بی با  م  دالر در  ۱۰۰گردم  ه 

گیرم. تبریک و ار شما را میدرصد ا  سنام  سب ۰.۰۰۰۰۱ نم و در قبال آن گذاری میشما سرمایه آپاستارت

 ا مصننناحبه  نیم و در مورد این موفقیت توانیم با نشنننریهگویم. شنننما االن یک یونیکورن  سنننتید. حاال میمی

 چشمگیر  لی فخر بفروشیم.  ی پایه است 
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