ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ :در اﺋﺘﻼف ﺑﺮای ﻓﺮدا ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﻮﯾﻦ
ﻫﺴﺘﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۵ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻧﻬﻤﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﯾﺎزدﻫﻢ اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﺋﺘﻼﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
اﺋﺘﻼف ﺑﺮای ﻓﺮدا ﮐﻪ در آن ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ از ﻓﻌﺎﻻن  ICTﺣﻀﻮر دارﻧﺪ در اﯾﻦ دوره ﺣﻀﻮری ﭘﺮرﻧﮓ دارﻧﺪ.

اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮ ﺑﻪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ.
»ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد« ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺋﺘﻼف ﺣﻀﻮر دارد؛
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ او و ﻫﻢﺗﯿﻤﯽﻫﺎﯾﺶ اداره ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ
ﮐﺸﻮر ﺣﺮفﻫﺎی ﺗﺎزهای ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮﺳﺪ .اﻣﺎ ﺣﻀﻮر او در اﯾﻦ

اﺋﺘﻼف ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﯾﻦ اﺋﺘﻼف
ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ و اﻗﺘﺼﺎد آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮر اﻣﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ.

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد ﮔﺴﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ )داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ( و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ وﺟﻮد دارد را ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﻣﯽداﻧﺪ و وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی
اﺋﺘﻼف ،اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .او در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ،ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻨﺪان ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺘﻢ و از ﺳﺎل  ۸۱ﮐﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دارم و ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻫﻢ
در ﯾﮑﯽ دو ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪار و ﺟﺰو ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﺴﺘﻢ؛ ﻟﺬا ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﮐﺎﻣﻼ آﺷﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ و
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی آن را ﻣﯽداﻧﻢ .اﻓﺮاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﯾﮑﺴﺎل ﺑﺮای
راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس داﺷﺘﻪ و از ﻣﻦ ﻣﺸﺎوره ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ِ
اﻓﺮاد ﻣﺸﺘﺎق در ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺣﺎذق اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ
ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ«.
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان از دﯾﮕﺮ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﺘﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار
اﺳﺘﺎرتآپ داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و او را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو
ﺑﺨﺶ ﺷﻮد:

»ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺣﺎذق اﺳﺘﺎرت
آﭘﯽ وﺻﻞ ﮐﺮد ،ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن وارد ﺗﯿﻢ ﺳﺎزی ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ و
ﺗﺠﺮﺑﻪای ﮐﻪ دارم ﺑﻪ ﺟﺮات ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺗﯿﻢﻫﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮوﺟﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ را در ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺎ
ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﯿﻢﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ VCﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﺸﻮر را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ«.

او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﯿﻢﻫﺎی  VCو ﺳﻨﺘﯽ و اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ،دﻏﺪﻏﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻪ ﮔﺮوه رﻓﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﮋاد ﮐﻪ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﻠﻤﯿﺮ در
ﺷﻬﺮکﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﮑﻮﻪ و در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻫﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد ،ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎی
ﮐﺎری ﺳﻨﺘﯽ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ،ﮐﻞ ﺗﯿﻢ اﺋﺘﻼف ﺑﺮای ﻓﺮدا را ﯾﮏ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﯽداﻧﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﯿﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺮد .او در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال
ﮐﻪ آﯾﺎ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و راﻫﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﻮد ،ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ را دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،دوﻟﺖ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬار ﻣﺘﺤﻮل ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﻢ ﻧﻤﯽاﻓﺘﺪ ﻣﮕﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺷﻨﻮﻧﺪه
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﺮفﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ ﺑﺸﻨﻮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

