در اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز ﺑﻪ  ۱۵ﺗﯿﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻮاﯾﺰ
و ﺗﺴﻬﯿﻼت داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۴ ،دی ۱۳۹۹
در اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  ۱۵اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻮاﯾﺰ و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ اﻫﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ  ۵ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ در
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و
دوﻟﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺗﺮﻧﺪﻫﺎی آﯾﻨﺪه دﻧﯿﺎی ﻓﻨﺎوری ﻫﺴﺘﻨﺪ و ورود ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز ﺻﺒﺢ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ زﯾﺎدی

ﮐﻪ داﺷﺖ ،ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎزهﺗﺮی از اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز را ﺑﻪ ﺣﻀﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
»ﻣﻬﺪی ﻣﺤﻤﺪی« دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ
ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻨﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎد دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺳﻬﻤﯽ  ۲۰درﺻﺪی در اﻗﺘﺼﺎد آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﮔﻔﺖ» :ﺣﻮزه ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ ،ﻣﺠﺎزی ﺳﺎزی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ ،راهﺣﻞﻫﺎی ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺮوﻧﺎ ۵ ،ﺣﻮزه ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻗﺼﺪ دارد از ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ ﺣﻮزه در اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ«.

ﻣﺤﻤﺪی دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﺷﻤﺮد» :اﯾﻨﻬﺎ ﺣﻮزهﻫﺎی ﺗﺮﻧﺪی در دﻧﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﻨﺪه در
دﺳﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص
ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﺮدن دراز ﻣﺪت در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﻮد دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺎص و آﯾﻨﺪهدار ﭘﯿﺶ ﻗﺪم ﺷﻮد .از آن ﺳﻮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎور
دارﯾﻢ دوﻟﺖ در ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺣﺘﯽ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ وﺟﻮد دارد
ﻧﺒﺎﯾﺪ وارد ﺷﻮد«.
ﻣﺤﻤﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﺤﺪود ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺮار اﺳﺖ  ۱۰ﺗﯿﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ داوران و ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺟﻮاﯾﺰی ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .او ﺟﻮاﯾﺰ
ﮐﻞ ﺗﯿﻢﻫﺎ را ﻣﺒﻠﻎ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﺗﯿﻢ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﺎﯾﺰه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد «.ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﻧﻘﺪی ،ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﯿﺰ در

اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:

»ده ﺗﯿﻢ اول ﺗﺴﻬﯿﻼت  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﻼﻋﻮض و ﺑﺮای  ۵ﺗﯿﻢ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ﺗﺎ
ﺳﻘﻒ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﻼﻋﻮض ،ﺗﺨﺼﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری در ﭘﺎوﯾﻮن اﺳﺘﺎرز ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺻﻨﺪوق ﻧﻮآوری ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻃﺮﯾﻖ  ۹ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﺎر ﭘﯿﺶ ﺧﻮاﻫﺪ
رﻓﺖ و ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻮاﻣﺎن از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﻫﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ در اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از  ۹ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاری را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ در آﻧﻬﺎ  1xﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ  2xﯾﺎ  4xﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ آن
ﺻﻨﺪوق ﻣﺬﮐﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﯿﻢ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ راه ﻧﻮآوری ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﺮده
ﺗﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اراﺋﻪ ﺳﺮور و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎ
ﺗﺨﻔﯿﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ۱۵» :ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ در اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز ﺑﺮﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ۲۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن از ﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻬﯿﻼت اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﻣﺤﻤﺪی ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﯽ در دﻧﯿﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﻧﺪ روز ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
دو ﺳﺎل در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و از ﺗﯿﻢﻫﺎ و دارﻧﺪﮔﺎن اﯾﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
روی اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ» :اﻗﯿﺎﻧﻮسﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﺑﺎزﯾﮕﺮ و ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺷﺒﺎع ﺷﺪه ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎزه و ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻗﯽ

ﻧﻤﯽﮔﺬارد«.

»ﺳﺠﺎد ﺟﻬﺎﻧﮕﺮد« ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ آوردﮔﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﯾﻦ دوره از اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ
ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن ارﺗﺒﺎط ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
روﯾﺪادﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ را ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﯾﮏ روﯾﺪاد آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪونﺗﺮی را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در آن ﺑﻪ وﺟﻮد
ﺑﯿﺎورد .ﯾﮏ روﯾﺪاد آﻧﻼﯾﻦ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
دﻗﯿﻘﺎ ﺗﻌﻦ ﮐﻨﻨﺪ در ﭼﻪ روزی ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻪ اﻓﺮادی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺲ
و ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ از آﻧﺴﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺘﻦ آن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ«.
ﻃﺒﻖ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت »آرش ﺑﺮﻫﻤﻨﺪ« ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﯾﻦ دوره ،از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺗﺎ اراﺋﻪ
و داوری ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮ ﺷﺎﻣﻞ

اﻟﮑﺎمﭘﯿﭻ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﭘﺎوﯾﻮن ﺷﺘﺎب و آوردﮔﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ از اﻣﺮوز ﺗﺎ  ۱۶دیﻣﺎه ﻣﺪارک ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﯿﻦ روزﻫﺎی  ۱۷ﺗﺎ  ۱۹دی ﻧﯿﺰ زﻣﺎنﺑﻨﺪی اراﺋﻪ ﭘﯿﭻ و ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .روﯾﺪاد اﻟﮑﺎم اﺳﺘﺎرز ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ از  ۲۹دی ﻣﺎه ﺗﺎ ۲
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

