ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ از ﭘﻮل ﻣﺠﺎزی
ﺗﻠﮕﺮام ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۶
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﺎﯾﻨﻨﺸﺎل ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻌﺘﺒﺮ »ﺳﯿﻠﯿﮑﻮن وﻟﯽ« ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﺗﻠﮕﺮام ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن
داده اﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ  Kleiner Perkins Caufield & Byersاز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﮔﻮﮔﻞ و آﻣﺎزون؛  Benchmarkﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اوﺑﺮ و ﺗﻮﺘﺮ و
ﻣﻮﺳﺴﻪ  Sequoia Capitalاز ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺎﻣﯿﺎن اﭘﻞ و ﮔﻮﮔﻞ 20 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺗﻠﮕﺮام ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺗﻠﮕﺮام ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  170ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل دارد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ  1.2ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ارز
ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ارزﻫﺎی
ﺗﻠﮕﺮام از اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ
ﻣﺠﺎزی را ﺧﺮﯾﺪاری ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و اﯾﻤﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی ﭘﯿﺎم رﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮا را رﻣﺰﻧﮕﺎری ﮐﺮده و ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و ﻋﺮﺿﻪ ارزﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺰﯾﻨﯿﺲ اﯾﻨﺴﺎﯾﺪر اﺧﯿﺮا اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺳﮑﻪ ﺑﻪ
ﺷﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻧﻘﺶ ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ در ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﻮل ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻼﻫﺒﺮداران ﺑﺮای دﺳﺘﮑﺎری ﺗﺼﻨﻌﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﺑﻪ ﮐﻼﻫﺒﺮداری ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و در ﺳﺎل ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی داﻋﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻘﺎدات
ﮔﺴﺘﺮده ای از آن را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل »ﺗﺮزا ﻣﯽ« ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ
ﺑﻪ ﺻﻮرت آﺷﮑﺎرا ﺗﻠﮕﺮام را »ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎران و ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ« ﺧﻄﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﭘﺎول دوروف ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺗﻠﮕﺮام در ﺳﺎل  2015و اوج اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﻔﻆ
ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮس از ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ.
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