ﯾﺎدداﺷﺖ :راهاﻧﺪازی اﺳﺘﺎرتآپ در اﯾﺮان
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* ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ» ،ﻣﺤﻤﺪ رﻫﯽ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎرتآپ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ »زودﺷﻮر« اﺳﺖ.
راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﯾﺮان ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎر ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ! ﭼﺮاﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان
و ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺑﺰرﮔﯽ رﺳﯿﺪ اﻣﺎ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﯾﯽ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﻼش ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ و ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در اوﺿﺎع
ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺗﮑﺮاری را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﭘﯿﺶ ﭘﺎ ﺑﺮدارﯾﺪ و

ﻓﺮدا دوﺑﺎره روز از ﻧﻮ روزی از ﻧﻮ .دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ :ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده و ﺧﻼﻗﯿﺖﮔﺮﯾﺰ ﺳﻨﺘﯽ
و دوﻟﺘﯽ اﺟﺎزه ﺣﻞ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻪﺻﻮرت »ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ« را ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ .ﺣﺎل ﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر را اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﺻﺒﺮ اﯾﻮﺑﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر آنﻫﻢ از ﻧﻮع اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪاش.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎزار و
اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺖ .ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ از روز ﻫﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ راهاﻧﺪازی زودﺷﻮر ،ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮده و
ﮐﻤﺎﮐﺎن درﮔﯿﺮ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ .داﺳﺘﺎن ﻫﻤﺎن داﺳﺘﺎن »ﺗﮑﺮاری« ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ وﻗﺘﯽ اوﻟﯿﻦ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻫﻢ
ﺑﺮ دوش ﺷﻤﺎ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﯽاﻓﺘﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ از روز اول ﺑﺎ
ﺳﻨﮓاﻧﺪازی ﯾﮏ ﻫﺪف ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺸﺨﺺ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻋﻠﻨﺎ آن را اﻋﻼم ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺣﻖ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار اﻧﺤﺼﺎری آنﻫﺎ را ﻧﺪارﻧﺪ.
از ﻧﻈﺮ آﻧﻬﺎ ﺟﻮانﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آنﻫﺎ ﺑﺎ داﻧﺶ ﻓﻨﯽﺷﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻘﻮقﻫﺎی دﻻری اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﻪروز ﮐﺮدن
ﯾﮏ ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ در ﺣﺎل ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ )اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ رﺲ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ از اﯾﻦ ﺻﻨﻒ اراﺋﻪ داد( وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻢ
واﺣﺪ ﺻﻨﻔﯽ اﯾﻦ ﺑﺎزار رﻧﮓ روﻧﻖ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﺪﻣﺎت راﺣﺖﺗﺮ و ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﻨﺪ .ﻋﺠﯿﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻨﮓاﻧﺪازی اﺗﺤﺎدﯾﻪ و اﺗﺤﺎدﯾﻪﻧﺸﯿﻦﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮز ﺗﻬﻤﺖ و ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺧﻼﻗﯽ
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ .ﮐﺎر ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻨﻒ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺮﭼﺴﺐ
ﻧﺎرواﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺴﺘﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﻼﻓﻪﻫﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ را ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﮕﺬرﯾﻢ…
ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻐﺮ از ﻗﺪﯾﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ اﻣﺮی ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮآوری ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ .ﮐﺴﯽ ﭼﻪ ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ

ﺷﺎﻫﺎن ﺧﻮشﮔﺬران و ﻣﻨﻔﻌﺖﻃﻠﺐ ﻗﺠﺮی اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ زودﺗﺮ از ﺧﻮاب ﺧﺮﮔﻮﺷﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
و ﺷﻤﺸﯿﺮﻫﺎی ﮐﻨﺪ ﺳﭙﺎﻫﺎﯾﺎنﺷﺎن را ﺑﺎ ادوات ﻣﺪرن ﺟﻨﮕﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮده ﺑﻮﻧﺪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی ﻗﻔﻘﺎز ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و اﯾﻦ ﺳﻨﮓ اﻧﺪازی در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻐﺮ ﻣﺨﺘﺺ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آب ﻟﻮﻟﻪﮐﺸﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻋﺪه
ای ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻨﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ آب ،اﺻﻼ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و ﻏﺴﻞ در آن ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ .دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺸﻮر ﻫﺪر ﺑﺮود .ﯾﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد
ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ را ﺳﺎﻣﺎنﻣﻨﺪ و درﺳﺖ و درﻣﺎن ﮐﻨﺪ ،ﻋﺪه ای ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ آی ﭼﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪاﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﺳﻢ ﻧﻮاﻣﯿﺲ ﻣﺮدم را ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ در دﻓﺘﺮﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺰاح ﮐﻨﯿﻢ .داﺳﺘﺎن ورود دوﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر از ﻣﻮارد ﻗﺒﻠﯽ ﻫﻢ
ﺧﻨﺪهدارﺗﺮ اﺳﺖ .ﻋﺪهای از ﻣﺮدم »ﺳﻨﺘﯽ« ﮐﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽدﻫﻢ ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن راﻧﺖ ﺧﻮد در
ﺻﻨﻌﺖ درﺷﮑﻪﺳﺎزی را داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺷﻮﺧﯽ ﮐﺮدم آﻗﺎی رﺲ( آن را ﻣﺮﮐﺐ ﺷﯿﻄﺎن ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در آورد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ روی دو ﭼﺮخ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ و
ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﺧﻨﺪهدار اﺳﺖ .ﻣﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ روزﻫﺎ دﻗﯿﻘﺎ
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻨﺪهدار و ﻣﻀﺤﮏ ﺷﺪهاﯾﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋﺪهای ﺑﻪ اﺳﻢ »ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق

ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻢﺻﻨﻔﯽﻫﺎﯾﺸﺎن« دارﻧﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارهﻫﺎی ﺧﻨﺪهداری را ﻋﻠﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ را زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ داﺳﺘﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻫﻢ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﻪ آﯾﺘﻢ
ﻫﺎی ﻃﻨﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ وﻟﯽ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ دارد

آنﻫﻢ در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻃﻨﺰ ﺑﻮدن ،ﮔﺮﯾﻪآور اﺳﺖ و ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ.

ﻣﻦ ﻗﺒﻮل دارم ﮐﻪ ﺗﺮس اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻐﺮ دارﻧﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ وﻗﺘﯽ ﻧﻮآوری ﻣﯽآﯾﺪ ﺳﻮد آن ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﻫﻤﻪ
ﻣﯽرود .ﺑﺴﯿﺎری از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل ﺳﻨﺘﯽ
ﻫﺎ واﺳﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮشﻧﺸﯿﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ

اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﻫﻢ ﺑﺨﻮاﻫﺪ وارد ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت و راه اﻧﺪازی ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﺑﺸﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺎرت اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮود .ﭘﺲ اﺗﻬﺎم زدن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ،زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮدن وﻇﺎﯾﻒ و
رﺳﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارد.
ﻣﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺪف ﻫﻤﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺰرگ ﮐﺮدن ﻣﺎرﮐﺖ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل رﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﺣﺎل ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ روﻧﻖ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﻮﺳﻂ دﻧﯿﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻟﻤﺲ ﻧﺸﺪه و آﻣﺎده روﻧﻖ و ﻧﻮآوری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﻫﺮ روز ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮی ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﮏ ﮔﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﺑﻪ زﺣﻤﺖﮐﺸﺎن اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻣﯽزﻧﺪ.

ﺣﺎل ﭼﻪ ﻫﺪف آﻧﻬﺎ ﺻﺮﻓﺎ ﺣﺬف ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﺣﺬف »ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻏﯿﺮ
ﺧﻮدی« و ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ آﻧﻼﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﺎمدار آن ﻧﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻮان زﯾﺮ  30ﺳﺎل
زﺣﻤﺖﮐﺶ ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺪهای ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﻋﻘﺐ اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻪ
راهاﻧﺪازی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ.
ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ :ﺑﻪ ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﮐﺸﻮر .ﮐﺎش اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺻﻨﻒ
ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﮐﺎرﭘﯿﻨﻮ و ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺳﻨﺘﯽ راهاﻧﺪازی ﺷﺪهاﻧﺪ ﭘﻨﺪ ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺼﺮف دﻧﯿﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽﻫﺎ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺗﻮان ﺗﺼﺮف آن را ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻋﺪم آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﻣﺎ در اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ آن روﺑﻪروﻢ.
ﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺮﺳﯿﻢ و از ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎ دور ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و ﺑﺮ روی ﮐﺎر ﺧﻮد
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﻤﺖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺧﺸﮑﺸﻮﯾﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮﻃﺮف ﺷﻮد .از ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺠﻮز اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آن را دارﯾﻢ.
ﻫﯿﺎت ﻧﻈﺮات ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺸﻮر و اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎ را دﻋﻮت ﮐﻨﺪ و ﺷﺮح
وﻇﺎﯾﻒ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﻮز اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺣﺠﺖ

اول و آﺧﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ روز ﯾﮏ ﺻﻨﻒ و ﯾﮏ ﻧﻬﺎد در اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﭘﻠﻤﭗ ﻧﮑﻮﺑﺪ.

ﺣﺮف آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﻟﺴﺮد ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﻨﻔﯽ در

ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدی ﻋﺪهای ﺧﺎص ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارﻧﺪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﯾﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺟﺎریﻣﺎن ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮود ،اﻣﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ دﺳﺖ از ﺗﻼش در راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ و

ارزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺮدارﯾﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

