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ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﺷﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۸
»ﺑﺮای آن ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﻗﺪرتﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار داده و از ﻇﺮﻓﯿﺖ
ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺟﻮان و اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ «.اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از

ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی وزﯾﺮ ﮐﺎر ﮐﺸﻮر اﺳﺖ؛ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﻋﺒﺎرت ﻧﺎﻣﺎﻧﻮس »دوﻟﺖ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ« دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ دوﻟﺖ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺼﻮری ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎرتآپ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد آن ﻣﯽﺷﻨﻮﯾﻢ .از رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺎون اول
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ وزرای دوﻟﺖ ،اﺧﯿﺮا در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎیﺷﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﮋهای ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ دارﻧﺪ و
از ﺻﺤﺒﺖﻫﺎیﺷﺎن اﯾﻨﻄﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ را ﺣﻼل ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ
درﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺠﯿﺐ و

ﺗﺎزهای ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﯽاﻧﺪازد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻻن اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ اﻃﻼﻋﯽ از ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد و ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه وارد ﻧﺸﻮﻧﺪ.
اﻣﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ در ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﯽﻫﺎ ﻫﺮروز ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ،
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ را ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺠﺰه و ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﯽداﻧﺪ» .ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ« رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر

ﮐﺸﻮرﻣﺎن در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﻪ وزرا و ﻣﺪﯾﺮان ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ
ﻣﺸﮑﻼتﺷﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﻧﺪ:

»اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﭼﺎهﻫﺎی آب ﮐﺸﺎورزی و ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ
ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ و آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دو ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﮐﺮدهاﯾﻢ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺑﻪ
راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺣﻞ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه رﺣﻤﺎﻧﯽ ،ﺳﺘﺎری و
ﺟﻬﺮﻣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻗﺮارداد ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﯾﻌﺎ ﻣﺸﮑﻼت را رﻓﻊ
ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ
»رﺿﺎ اﻟﻔﺖ ﻧﺴﺐ« ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه »اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی« در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻧﺎﺷﯽ از رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده ﺗﺎ از ﻧﮕﺎه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺮای
ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد .او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺧﺪادی ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ

ﺷﺪن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﺎر اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ در ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد» :ﮐﺎر اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﮐﺎریﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮر و ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺮ

ﺣﻮزهﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ دوﻟﺖﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ
ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ دارد«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﻟﻔﺖ ﻧﺴﺐ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و ﻣﻌﺎون اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ اﻃﻼع دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺋﯿﺪات ﮐﻼﻣﯽ
دوﻟﺘﻤﺮدان ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .او ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن از
اﺳﺘﺎرتآپ »آزﻣﺎﯾﺶ آﻧﻼﯾﻦ« اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺠﯿﺒﯽ روﺑﺮو ﺷﺪه از
ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﻢ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ آن ﺻﺎدر ﺷﺪ.اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺣﺎﻟﯽ رخ داده ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
اﻟﻔﺖ ﻧﺴﺐ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ،وزارتﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ:

»اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻮل دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎر اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ﻻﯾﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻨﻮز از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺷﻬﺮداری ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ
از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎ در ﺣﺪ ﮐﻼم اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺮ اﺳﺘﺎرتآپ ﺑﺎﯾﺪ از ۱۲
ﺗﺎ  ۱۶ﻧﻬﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﻮز و ﺑﮕﯿﺮد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻫﺮﮐﺪام را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ

دوﻟﺘﯽﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ
آﺷﻨﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﻪ را راﺣﺖﺗﺮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺑﺮای ﺣﻞ آن
ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮﺳﯿﻢ .در واﻗﻊ ﻣﺴﯿﺮ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ در آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت در ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد«.
ﺳﺨﻨﮕﻮ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺸﻮری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس دوﻟﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ و
ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داد اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺨﺼﺺﻫﺎ را رﻫﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺑﺰار ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ:

»ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎری ﻣﺸﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
اﺳﺘﺎرتاپﻫﺎ رﻓﻊ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ را ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺗﻔﮑﺮیﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی اداری را ﺣﺬف
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﭼﺎﺑﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺮوﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﻋﺖ و اﻧﮕﯿﺰه اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺎرتاپﻫﺎ ﻧﻈﺎرت ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
وارد ﮐﺎر ﻧﺸﻮد«.

اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺟﺪﯾﺪ دوﻟﺖ
»ﻧﺎﺻﺮ ﻏﺎﻧﻢ زاده« ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﻋﻘﯿﺪه دﯾﮕﺮی دارد و دﻟﯿﻞ روی آوردن دوﻟﺖ ﺑﻪ

اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ را از ﻧﺎﭼﺎری و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﻔﺘﻦ ﺗﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﯽداﻧﺪ .او ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ در دوﻟﺖ ﺟﻮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی  ۸۴ﺗﺎ ۹۰
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ واژه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ .او ﺑﻪ وامﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ زود ﺑﺎزده در ﻫﻤﺎن
ﺳﺎلﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ:

»ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ اﯾﻦ وامﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻدﺳﺎزی ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﺣﺴﺎس
اﻣﯿﺪواری ﺷﺪﯾﺪی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﻌﺪ از آن ﺟﺎﻣﻌﻪ دﭼﺎر ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﯽﺷﻮد .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ورود
دوﻟﺖ ﻓﻀﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺧﺎﺻﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ راﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﻔﻌﺖ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﭘﺎرکﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﺸﺘﺮ
از اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ دﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

ﻏﺎﻧﻢزاده ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ورود دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ زﻣﯿﻨﻪای ﻓﺴﺎدزاﺳﺖ؛ او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ دوﻟﺖ
ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ اﯾﺠﺎد ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ را ﻫﺮروز ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ واﻗﻒ و رﺷﺪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺮاﯾﺶ اﻫﻤﯿﺖ دارد ،ﭘﺎﺳﺦ داد:

»ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ دوﻟﺖ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ اﻃﻼﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﺟﻮد اﺳﺘﺎرتآﭘﯽﻫﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ اﺳﺘﺎرتآپ اﯾﺮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
در آن ﺑﻤﺒﯽ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ .آﯾﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ دوﻟﺖ
آﺳﯿﺒﯽ وارد ﻣﯽﺷﻮد؟ ﻣﺸﺨﺼﺎ ﺧﯿﺮ دوﻟﺖ آﺳﯿﺒﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ و ﺣﺘﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
وﻗﺘﯽ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﯽﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ دﻏﺪﻏﻪای ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﻧﺪارﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ ،دوﻟﺖ
دﺳﺘﺎوﯾﺰ دﯾﮕﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ«.

ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺷﻌﺎر ﺟﺪﯾﺪ
»ﺷﺎﯾﺎن ﺷﻠﯿﻠﻪ« دﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎل ﺣﻮزه اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺷﺮوع ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﻧﺪ روز اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺷﻌﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

»اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ وزﯾﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ

ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ اﺻﻼ ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﯽ از اﺳﺘﺎرتآپ ﻧﺪارد .ﭼﺮاﮐﻪ
ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺖ و اﺳﺘﺎرتآپ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ .وزﯾﺮ ﮐﺎر ،ﺗﻌﺎون و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،دوﻟﺖ را اﺳﺘﺎرتآﭘﯽ اداره ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ ﭼﺮا اول وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺧﻮدش و ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را
اﺻﻼح ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺷﻌﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﻌﺎر ﻧﺒﻮد ﺗﻐﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽدادﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ
ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ«.
ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﻧﮕﺎه دوﻟﺘﯽﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺠﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ
ﭼﺮاﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎری دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﮓاﻧﺪازی ﭘﯿﺶ روی اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ اﺳﺘﺎرتآپ ﺟﺎدو ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﺎرتآپ روی ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آن را ﺣﻞ
ﮐﻨﺪ ،آن ﻫﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻠﯿﻠﻪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽﻫﺎ از ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﭼﻮن
در اﯾﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪارﻧﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻌﺎر دادن اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ
وزارت ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﻣﻌﺎوﻧﺖ آن و ﺗﺎﺣﺪودی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮی
ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ وارد اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺸﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﻮد«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

