ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺑﺮای
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ درآﻣﺪ ارزی در روﯾﺪاد  ۱۰۰ﺗﮑﺎﭘﻮی
ﺻﺎدراﺗﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۸ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۴۰۰
روﯾﺪاد  ۱۰۰ﺗﮑﺎﭘﻮی ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی  ۱۰۰اﺳﺘﺎرﺗﺎپ و ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ،
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎ ،ﮔﺮوه ﮔﻠﺮﻧﮓ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻬﺎد دوﻟﺘﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺣﺎﻣﯽ اﯾﻦ
روﯾﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ
و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﺳﺖ.
»ﻋﺮﻓﺎن ﻋﺰﯾﺰﭘﻮر« ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ  ۱۰۰اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از اﺑﺘﺪا ﺗﺠﻤﯿﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﺧﺮد از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی زﯾﺎد و ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﺑﻮده
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺪف اﯾﻦ روﯾﺪاد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ
ﺑﻨﯿﺎن و اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺎدرات ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ورود
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .او در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ:
»در اﯾﻦ راه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮔﻠﺮﻧﮓ و ﺷﻨﺎﺳﺎ و اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺧﻮد اﺗﺎق
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻬﺎد دﯾﮕﺮ در ﮐﻨﺎرﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺧﻮد ﺑﻨﯿﺎد ﺑﺮﮐﺖ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اوان ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺻﺎدرات دارد ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ و

ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ رخ داده ﺗﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ رخ ﺑﺪﻫﺪ«.
ﻋﺰﯾﺰﭘﻮر ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ  ۱۰۰اﺳﺘﺎرﺗﺎپ در ﻫﻔﺖ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۱۵روﯾﺪاد در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدراﺗﯽ ﺷﺪن ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﯿﺎز
دارﻧﺪ را ﺑﺮآورده ﮐﻨﻨﺪ» :ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت دﻻری روی ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮد «.ﻋﺰﯾﺰﭘﻮر ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ روﯾﺪاد ده ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ و
ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  ۱۴۰۰اﺟﺮا ﺷﻮد و در ﺳﺎلﻫﺎی آﯾﻨﺪه در اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

»ﻋﻠﯽ زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ« ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﺗﮑﺎﭘﻮ و ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻤﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در
روﯾﺪاد  ۱۰۰ﺗﮑﺎﭘﻮی ﺻﺎدراﺗﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻣﺮزﻫﺎی
اﯾﺮان ﺳﻮق دﻫﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ دوره ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ وارد اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻪ آن ﺣﺪ از ﺑﻠﻮغ
رﺳﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ راﺳﺖ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ در اﯾﻦ دورهﻫﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ«.
آﻧﻄﻮر ﮐﻪ زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻗﺮار اﺳﺖ در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﻫﻤﻪ آﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮای ﺻﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﻧﯿﺎز دارد آﻣﻮزش داده ﺷﻮد» :ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻨﺘﻮرﺷﯿﭗ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮﺑﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻣﻮزشﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺪﻫﻨﺪ .در ﮐﻨﺎر

اﯾﻦ ﻣﻨﺘﻮرﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻨﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم را ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ
اﻋﻄﺎ ﮐﻨﻨﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﯿﻢﻫﺎی روﯾﺪاد  ۱۰۰ﺗﮑﺎﭘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺪﻣﺎت
ﻻزم ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ» :اﮔﺮ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ در ﮐﺸﻮر
ﻣﻘﺼﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮردﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ داﺷﺘﻨﺪ و
ﻫﺮ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ
وﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﯿﻢﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ وﺟﻮد دارد«.
زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺮای دورهای ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از دو ﺳﺎل زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه و اﻟﮕﻮی
آن از داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ» :از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن و ﻓﻨﻼﻧﺪ و ﺧﺒﺮﮔﺎن داﺧﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ دوره را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎﯾﺎن دوره ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ  ۱۵ﺧﺮداد
ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد و ﺷﺮوع اﯾﻦ دوره از آﺧﺮ ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ:
»در ﺷﻬﺮﯾﻮر ﻣﺎه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎ در ﯾﮏ دﻣﻮ دی ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻣﻼﻗﺎت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺪف ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ  ۱ﺗﺎ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮای ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ«.
زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﺮوژه و
روﻧﺪ آن ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راهﻫﺎی زﯾﺎدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی

ﻓﻨﺎور ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ» :ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻃﺮاف ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﻋﺮاق و ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﻣﺎ ﻫﺪف ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ آﻟﻤﺎن و
اﺗﺮﯾﺶ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ و ﺻﺤﺒﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ روﯾﺪاد داﺷﺘﻨﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ «.زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ» :در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺮم اﻓﺰار ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺻﺎدر

ﮐﺮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ارزﻫﺎی ﻣﺠﺎزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد«.

زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺮان ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ ﻣﻬﻨﺪس و

ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎذق در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﮐﻨﺎر ﻧﺮخ ارز ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎری ﮐﺮده
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ارزاﻧﯽ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺬاﺑﯽ را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻧﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺖ اﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻘﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ داﺋﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﺎﯾﺪ اﻻن ﻣﺰﯾﺖ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻓﻘﻂ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺮخ ارز ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﺘﻮان اﯾﻦ ﺑﺎزار را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﻣﯽﺗﻮان در آﯾﻨﺪه ﻫﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ از
دﺳﺖ رﻓﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎزار را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ«.
زواﺷﮑﯿﺎﻧﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد در دورهﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و در اﺑﻌﺎد وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد:
»اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ در ده ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﺪاﻗﻞ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.او از ﻫﻤﻪ
ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ارزآوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ دارﻧﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻋﻤﻞ

آورد ﺗﺎ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ  ۱۰۰اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ
دوره ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزآوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﻮغ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ:
»ﻫﺪف ﻣﺎ ﺗﯿﻢﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺬری و ﺑﺬری ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻓﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ داوران ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻀﻮر در دوره را دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﯾﺎ ﻻزم اﺳﺖ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﯿﻦ ﺻﺪ ﻫﺰار ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻫﺰار دﻻر اﻋﻄﺎ
ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ«.

ﻋﺰﯾﺰﭘﻮر در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﺣﻮزه ﺧﺎﺻﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ وﺟﻮد دارد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺮ ﺗﯿﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ارزآوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را در اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ روی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻼﮐﭽﯿﻦ و ﯾﺎ ﺣﻮزه
ﺳﻼﻣﺖ» :ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻠﻮغ آن ﺗﯿﻢ و ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل آن ﺗﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺪن را
دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ «.ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ  ۱۰۰اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﺳﻮال دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و ﯾﺎ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﺣﺲ
ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ اﯾﺮان و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن دوره ﺷﻠﻮﻏﯽ را ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪای رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻻزم اﺳﺖ .ﻣﺎ اﯾﻦ ﺣﺲ را ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﮐﺸﻮر در
ﺣﺎل اﺷﺒﺎع ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎزار ﮐﻤﯽ ﺗﮑﺮاری
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻻزم را در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ﺧﻮدﺷﺎن ﻫﻢ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮوﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻧﺸﺪﻧﯽ ﻧﺪاﻧﻨﺪ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن و اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮای ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﺮوﻧﺪ .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻢ
داده ﺗﺎ ﺑﺎور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻻن وﻗﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﺳﺖ
ﺑﮕﺬارﯾﻢ«.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

