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اســتاندار اصفهــان گفــت :منطقــه ویــژه علــ م و فنــاوری در کنــار واحدهــای تولیــدی
و مناطــق ویــژه اقتصــادی بــا هــدف کمــک بــه صنایــع و توســعه پایــدار ایجــاد میشــود.
عبــاس رضایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه نگــرش ویــژه بــه منطقــه علــم و فنــاوری را از وظایــف
اصلــی خــود مــی دانــم ،اظهــار داشــت :بعدازظهــر روزهای پنجشــنبه را بــه طور مختــص برای
ایــن موضــوع در نظــر گرفتــم و تاکنــون شــورای سیاســتگذاری و اجرایــی آن تشــکیل شــده
اســت .وی تاکیــد کــرد :تولیدکننــدگان کشــورمان بایــد خــود را بــا کاروان علــم و فنــاوری دنیا
همــراه کننــد زیــرا ســاختارها و نمادهــای اقتصــادی روز بــه روز در حــال دگرگونــی اســت.

ظرفیتهایبینظیرنمایشگاهاتوکام،درگفتگوبارئیسسازماننظامصنفیرایانهایاصفهان:

فناوری؛ بازوی توسعه پایدار

می خواهیم شاهد تاثیر زیرساخت ها و سیستم ها ،در زندگی روزمره شهروندان باشیم

محمدباقر اثنی عشری
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور

اتــوکام بــه عنــوان یکــی از قدیمــی تریــن نمایشــگاه هــای اصفهــان
عمــری بیســت و پنــج ســاله دارد و در ایــن ســال هــا بــا پیشــرفت
تکنولــوژی و توســعه صنعــت  ITگام بــه گام در ایــن مســیر پیــش رفتــه
اســت .بــه گفتــه رئیــس ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اصفهــان،
اتــوکام بیســت و پنجــم ،کیفــی تــر از ســالیان قبــل خواهــد بــود.
آنچــه در ادامــه مــی خوانیــد صحبــت هــای محمــد اطــرج پیرامــون
اتــوکام  98اســت.

زندگیهوشمند
با امید به آینده ای بهتر
اتــوکام دیگــری در حــال برگــزاری اســت .صدهــا نفــر
از همــکاران در اســتان اصفهــان و میهمانانــی از سراســر
کشــور دســت انــدرکار شــده انــد تــا بــه زیباتریــن شــکل
غرفــه هایشــان را بیاراینــد و بهتریــن دســتاورد هــای
یــک ســال تــاش شــان را بــه نمایــش بگذارنــد .هــزاران
ســاعت از ســرمایه ی عمرمــان را صــرف ایــن کردهایــم تا
مطمئــن شــویم کاال یــا خدمــات مــان را در جایــی قــرار
دهیــم کــه خــوب دیــده شــده و در بازدیــد کنندههایمان
تاثیرگــذار باشــد .بــا امیــد بــه نمایشــگاه آمــده ایــم تــا
بــه کســب و کارمــان در ایــن روزهــای ســخت رونقــی
بخشــیم و انتظارمــان از ایــن روزهــا ،راهــی برای رســیدن
بــه آرزوهــای مــان و توســعه کشــورمان اســت.
دهــه چهــارم انقــاب با خیــزش جدیــد فنــاوری اطالعات
همــراه بــوده اســت .هــزاران کســب و کار بــر پایــه رایانــه
توســط مــردم شــکل گرفتــه اســت .کار آفرینــان نوپایــی
بــه میــدان آمــده انــد کــه ثــروت آفریــن هســتند و
اشــتغال زا .بــرای مــردم رفــاه نســبی بــه ارمغــان آوردهاند
و بــا شفافســازی بــه مبــارزه بــا فســاد برخواســتهاند.
ایــن مــوج نــو ،هــر چنــد تغییــرات شــگرفی را در زندگــی
مــردم ایجــاد کــرده ،بــدون همراهــی دولــت نمیتوانــد ما
را بــه ایــدهآل اقتصــاد دیجیتال برســاند .هنوز بیــش از دو
ســوم نیازهــای مــردم بــه خدمــات از طریــق ســازمانهای
دولتــی ارائــه مــی شــود کــه بســیاری هنــوز وارد این ســاز
و کار نشــدهاند.
ایــن روزهــا بــا توجــه بــه محدودیتهــای مالــی دولــت،
امیــدی بــه ســرمایه گــذاری کالن دولــت نیســت .بــرای
توســعه و حرکــت بــه ســوی اقتصــاد دیجیتالــی و دولــت
الکترونیکــی ،نیــاز بــه همراهــی و همدلــی اســت .راهــی
کــه بــا مدیریــت جدیــد در وزارت ارتباطــات و فنــاوری
اطالعــات میتوانــد راهگشــا باشــد .پــروژه هــای دولــت
الکترونیکــی کــه بخشــی از آن رو نمایــی شــده و ســایر
بخــش هــا در حــال فراخــوان اســت ،مــی تواننــد پایــه
گــذار جهــش دیجیتالــی باشــند.
از نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان اصفهــان و همکاران شــان
کــه در چنــد ماهــه اخیــر عاشــقانه بــرای برگــزاری اتــوکام
 25تــاش کــرده اند ،تشــکر ویــژه دارم .قــدردان حمایتهای
بــی دریــغ مقامــات اســتان و خبــرگان صنعــت فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات اســتان اصفهــان هســتیم کــه از هیچ
تالشــی بــرای برگــزاری شایســته اتــوکام دریــغ نکردنــد.
بــا عشــق بــه توســعه میهــن مــان ،به ایــن همایــش ملی
پــا مــی گذاریــم و از هــر لحظــه آن لــذت می بریــم .همه
در حــد تــوان مــان تــاش کــرده ایــم تــا بهتریــن شــکل
ممکــن پذیرای شــما مردم باشــیم .بــدون حضــور بازدید
کننــدگان نمایشــگاه رونقــی نخواهــد داشــت .ســاعتی از
وقــت گرانبهــای خــود را بــرای بازدید از اتــوکام اختصاص
دهیــد ،بــه تــاش کســانی کــه در ایــن روزهــای ســخت
بــرای ســرافرازی میهــن در تالشــند ارج نهیــم و بــا
آخریــن دســتاوردهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
کشــور از نزدیــک آشــنا شــویم.
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نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

نوســان:با گذشــت بیــش از دو
دهــه از اتــوکام ،وجــه تمایز بیســت
و پنجمیــن دوره بــا دوره هــای
گذشــته چیســت؟

بــا توجــه بــه تغییــر رویکــرد شــرکت
نمایشــگاه هــای بیــن المللــی
اصفهــان در اجــرای نمایشــگاه هــا
شــاید بزرگتریــن تفــاوت ،نحــوه اجــرا
نســبت بــه ســال هــای قبــل اســت .در
ســالهای قبــل ســازمان صرفـاً بازاریابی
نمایشــگاه را انجــام مــی داد ،اما امســال
شــرکت نمایشــگاه هــا زمیــن را واگــذار
و ســازمان تمام مراحل سیاســتگذاری،
برنامــه ریــزی و اجــرا را برعهــده
گرفــت ،همچنیــن طــی مذاکراتــی
کــه بعــد از اتــوکام  97بــا شــرکت
نمایشــگاهها انجــام شــد ،در نمایشــگاه
اتــوکام تمــام حــوزه هــای مرتبــط بــا
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از جمله
کســب وکارهــای نوپــا و اســتارتاپ ها،
تجــارت الکترونیــک ،جشــنواره فروش،
مخابــرات ،آمــوزش و  ...تجمیــع و
زمینه ســازی بــرای برگزاری نمایشــگاه
ســال هــای آتــی در محــل جدیــد بــا
وســعت حــدود دو برابــر فراهــم شــد.
با توجــه به شــعار «زندگی هوشــمند»
ایــن نمایشــگاه ،امســال شــورای
سیاســتگذاری از بخشــهای مختلــف
و همچنیــن در کمیتــه اجرایــی
نمایندگانــی از دانشــگاههای اســتان
حضــور داشــتند .از دیگــر تغییــرات
اتــوکام  98زمــان برگــزاری اســت و
بــرای جــذب بازدیدکننــده تخصصــی
ســاعات بازدیــد از  10صبــح تــا 19
شــب اســت .البتــه مقــرر شــده زمــان
جشــنواره فــروش بــرای اســتفاده
حداکثــری مشــارکت کننــدگان تــا 9
شــب تمدیــد شــود.

نوســان:برای ارتقــا کیفــی
اتــوکام امســال نیــز چــه
اقداماتــی صــورت گرفتــه
اســت؟ بــا توجــه به فضــای محــدود،

بــرای ارتقــا کیفــی نمایشــگاه مقــرر
شــد بخشــی از مشــارکت کننــدگان
بــه صــورت پاویونــی در نمایشــگاه
حضــور یابنــد .بــا توجــه بــه مصوبــه

کارگــروه توســعه دولــت الکترونیــک
بــرای حضــور ســازمان هــای پیشــرو
در ارائــه خدمــات دولــت الکترونیــک،
امســال پاویــون دولــت الکترونیــک را
بــا حضــور ایــن ســازمان هــا خواهیــم
داشــت .شــهرداری اصفهــان پــس از
دو دوره غیبــت وعــده داده خدمــات
خــود را در حــوزه شــهر هوشــمند
و فناوریهــای نویــن شــهری بــه
شــهروندان اصفهانــی عرضــه کنــد.
همچنیــن بــرای نخســتین بــار
نمایشــگاه کار را در یکــی از ســالن
هــای نمایشــگاه خواهیــم داشــت و
در حــوزه ســاختمانهای هوشــمند
نیــز شــرکت هایــی حضــور دارنــد.
از ســوی دیگــر بــا افزایــش فضــای
ســالن فرصــت هــا ،امیدواریــم
شــاهد حضــور کســب وکارهــای نوپــا
واســتارتاپ هــای بیشــتری از داخــل
وخــارج اســتان باشــیم .بخشــی
از نمایشــگاه نیــز بــه بــازی هــای
رایانــه ای بــه عنــوان حــوزه هــای
پــول ســاز صنعــت اختصــاص یافتــه
اســت .بــا توجه بــه یکــی از محورهای
طــرح بیســتون کــه توســعه اقتصــاد
دیجیتال در اســتان هاســت ،در اتوکام
امســال میــز نشســت هــای فناورانــه
و نخســتین ســمینار توســعه اقتصــاد
دیجیتــال را برگــزار خواهیــم کــرد.

نوســان:یکی از مــوارد مهــم
حــوزه فنــاوری اطالعــات،
اجرایــی شــدن دولــت
الکترونیــک اســت .دســتاورد
دســتگاه هــای دولتــی در اتوکام
امســال چگونــه اســت؟

در بخــش توســعه دولــت الکترونیــک
تــاش هــای زیــادی در کشــور و
اســتان انجــام شــده و در توســعه
زیرســاخت هــا و سیســتم هــا در هــر
ســازمان اقدامــات موثــری صــورت
گرفتــه اســت ،امــا اینکــه چــرا اثــرات
آنهــا از قبیــل کاهــش مراجعــات
مــردم ،کاهــش ســفرهای شــهری،
شــفافیت ،تســریع در انجــام امــور
وکاهــش هزینــه هــای اداری ،مبــارزه
بــا فســاد اداری و  ...را بــه طــور کامــل

شــاهد نیســتیم ،معتقــدم کــه از ابتــدا
تاکنــون متولــی واحــدی بــرای اجرای
ایــن طــرح در کشــور وجــود نداشــته
اســت و تــا زمانیکــه ایــن موضــوع بــه
همــراه اجــرای فصــل دوم ضوابــط
اجرایــی توســعه دولــت الکترونیــک
اجــرا نشــود شــاهد تســریع رونــد
اجرایــی آن نخواهیــم بــود.

نوســان :بــا ایــن وجــود
ارزیابــی شــما از عملکــرد بخش
خصوصــی اصفهــان در دولــت
الکترونیــک چیســت و ارتبــاط
متقابــل آنهــا بــا نهــاد مدیریــت
شــهری چگونــه اســت؟

طــی چنــد ســال گذشــته ،اگرچــه
کمتــر نتیجــه گرفتــه ایــم ،امــا
حضــور فعالــی در کارگــروه توســعه
دولــت الکترونیــک داشــته ایــم.
اعتقــاد ســازمان ایــن اســت کــه
پــروژه هــای ایــن بخــش بایــد
بــا حضــور جــدی فعــاالن بخــش
خصوصــی و بــا سیاســت گــذاری
مســئوالن کشــوری و تــا حــد امــکان
اجــرای اســتانی امــور و بــا اســتفاده از
روش هــای مشــارکتی BOTو یــا
 PPPو  ...انجــام شــود.

نوســان :بــه طــور ویــژه چــه
اقداماتــی بــرای حمایــت از
شــرکت هــای دانــش بنیــان
و اســتارتاپ هــا در زمــان
برگــزاری و پــس از نمایشــگاه
اتــوکام انجــام خواهیــد داد؟

از چنــد ســال گذشــته ســازمان نظــام
صنفــی رایانــه ای اســتان توجــه
ویــژه ای بــه کســب وکارهــای
نوپــا ،شــرکت هــای دانــش بنیــان و
اســتارتاپها داشــته اســت .امســال نیــز
بــا تــاش کمیســیون کســب وکارهای
نویــن ســازمان ،شــهرک علمــی و
تحقیقاتــی اصفهــان ،شــبکه پژوهــش
و انجمــن شــرکت هــای دانــش
بنیــان اصفهــان فضــای بیشــتری بــه
ایــن بخــش اختصــاص یافتــه اســت.
ســالن فرصــت هــا بــا فضایــی بالــغ
بــر  1200مترمربــع مفیــد و پاویــون
شــرکتهای دانــش بنیــان بــا فضایــی

بالــغ بــر  250مترمربــع مفیــد در
اختیــار آنهــا قــرار گرفتــه اســت .در
ســالن فرصــت هــا فقــط درصــدی از
هزینــه هــا از تیمهــای حاضــر دریافــت
مــی کنیــم ،امــا امیدواریــم بقیــه
هزینه هــا را بتوانیم از حامیــان دریافت
کنیــم .اگــر چــه در شــرایط اقتصــادی
حاضــر کار ســاده ای بــرای ســازمان
نیســت .دعــوت از ســرمایه گــذاران،
مســئوالن و فعــاالن اقتصــادی بــرای
بازدیــد از زحمــات کســب و کارهــای
نوپــا و ایجــاد ارتبــاط و حــل مشــکالت
پیــش روی آنهــا در دســتور کار قــرار
گرفتــه اســت .البتــه توســعه اقتصــاد
دیجیتــال نیــز مــی توانــد بــه توســعه
کســب وکار ایــن بخــش کمــک کنــد.

نوســان :بــه اعتقــاد شــما
مهمتریــن مشــکل شــرکت های
دانــش بنیــان و اســتارتاپها بــه
خصــوص در اصفهــان چیســت؟

بکــی از مشــکالت ایــن بخــش عــدم
وجــود ســرمایه گــذاری خطرپذیــر
در اصفهــان اســت ،بــا ایــن وجــود
اقدامــات خوبــی از ســوی ســازمان
نظــام صنفــی رایانــه ای و شــورای
شــهر و بــه خصــوص دکتــر خســروی
در حــال پیگیــری اســت .مشــکل
دیگــر مربــوط بــه مالیــات اســت
کــه در ایــن خصــوص نشســت هــای
خوبــی بــا مدیــرکل ســازمان مالیاتــی
و معاونیــن وی داشــته ایــم و کمیتــه
مشــترکی در حــال جمــع آوری
مشــکالت ایــن بخــش و ارائــه راهــکار
بــا توجــه بــه حداکثــر ظرفیــت هــای
قانــون موجــود اســت .البتــه تصویــب
طــرح نوآفریــن در هیــات دولــت کــه
بــا پیگیــری نظــام صنفــی رایانــه
کشــور انجــام شــد ،ظرفیــت هــای
خوبــی بــرای ایــن بخــش ایجــاد کرده
اســت .همچنیــن ایجــاد منطقــه ویــژه
علــم وفنــاوری کــه اخیــرا ً بــا همــت
اســتاندار اصفهــان درحــال پیگیــری
و نظــام صنفــی نیــز بــه عنــوان عضــو
هیئــت اجرایــی آن انتخــاب شــده،
مــی توانــد ظرفیــت هــای بــی نظیری
را بــرای ایــن بخــش فراهــم کنــد.

info@eghtesadbazar.ir

سال پنجم /شماره ۱۰۳
آبانماه ۱۳۹۸

دستاوردهای بزرگ در شرکتهای دانش بنيان

خبر اول

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان

خبرکوتاه

معــاون علمــی و فناوری رياســت جمهــوری گفت :در ســال ۹۷بالــغ بر  ۲۰۰هــزار ميليارد
ريــال تســهيالت بانکــی بــه شــرکت هــای دانش بنيــان پرداخت شــد .ســورنا ســتاری ،با
اشــاره بــه حمايــت سيســتم بانکــی از کســب و کارهــای دانــش بنيــان و اســتارت آپــی
افــزود :در راســتای حمايــت از شــرکتها و موسســات دانــش بنیــان ،در طــول چند ســال
اخيــر معاونــت علمــی و فنــاوری رياســت جمهــوری مذاکراتــی را بــا بانــک مرکــزی و
شــبکه بانکــی در راســتای پرداخــت تســهيالت بانکــی و حمايت مالــی کســب و کارهای
نويــن انجــام داد کــه خوشــبختانه تــا بــه امــروز دســتاوردهای بزرگــی داشــته اســت.

مدیرعاملنمایشگاهاصفهانازایدههایشکلگیرینمایشگاهاتوکامسخنمیگوید؛

اتوکام؛ متمایزترین نمایشگاه سال 98
نمایشگاه اتوکام نقش موثری در بهبود کسب و کارهای این حوزه دارد

محــل برپایــی نمایشــگاههای بینالمللــی اســتان اصفهــان واقــع در پــل شهرســتان از هشــتم
تــا دوازدهــم آبانمــاه میزبــان برگــزاری بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه بینالمللــی کامپیوتــر
و اتوماســیون اداری خواهــد بــود .ایــن نمایشــگاه کــه بــا عنــوان تجــاری «اتــوکام» شــناخته
میشــود ،در تمامــی ســالهای گذشــته توانســته جایــگاه بســیار ویــژه در میــان عالقمنــدان بــه
ایــن حــوزه و بــه صــورت کلــی اقشــار مختلف مــردم پیــدا کنــد .علــی یارمحمدیــان ،مدیرعامل
شــرکت نمایشــگاههای بینالمللــی اســتان اصفهــان ،نمایشــگاه اتــوکام را یــک نمایشــگاه جــذاب،
بــا ریشــه ،هدفمنــد و بــا برنامــه میدانــد و اعتقــاد دارد امســال رویکردهــای جدیــدی بــرای
آن پیشبینــی شــده اســت .گفتگــو بــا او دربــاره چگونگــی برگــزاری ایــن نمایشــگاه اســت.

نوسان:نمایشــگاه اتــوکام
اصفهــان ،یــک نمایشــگاه بــا
ســابقه اســت؛ بــرای شــروع ،از
ســابقه ایــن نمایشــگاه صحبــت
کنیــم .ایــن نمایشــگاه در
ســالهای مختلــف برگــزاری
چــه رویکردهایــی داشــته
اســت؟
نمایشــگاه بینالمللــی کامپیوتــر
و اتوماســیون اداری ،یکــی از
باســابقهترین نمایشــگاههای مرتبــط
بــا ایــن موضــوع در اســتان اصفهــان
بــه شــمار مــیرود .ایــن نمایشــگاه،
امســال بــه بیســت و پنجمیــن دوره
رســیده و توانســته مخاطبــان خــود
را بــه دســت آورد و اعتمــاد آنهــا
را جلــب کنــد .اتــوکام اصفهــان
هــر ســال بــا توجــه بــه رویکــرد
مطابــق بــا سیاســتگذاریهای کالن
کشــوری در بخــش فنــاوری اطالعــات
و ارتباطــات برگــزار میشــود و از
ایــن رو توانســته رســالت فرهنگــی،
اجتماعــی و آموزشــی خــود را بــه
نحــو احســن انجــام دهــد .مصــداق
ایــن امــر هــم ایــن اســت کــه در دهــه
 70رویکــرد تجهیــزات و ماشــینهای
اداری و نــوآوری و بهروزرســانی آنهــا
در دســتور کار ســازمانها ،ارگانهــا
و مراکــز آموزشــی مــد نظــر قــرار
گرفتــه بــود؛ بنابرایــن بخــش اعظــم
ایــن نمایشــگاه هــم بــه مجموعههــای
ارائــه دهنــده ایــن محصــوالت و
خدمــات اختصــاص یافــت .بــا آغــاز
دهــه  80و مطــرح شــدن خدمــات
دولــت الکترونیــک ،نمایشــگاه هــم بــا
رویکــرد جدیــد آغــاز بــه کار کــرد و
اتوماســیون اداری ،صنعتــی و خدمــات
دولــت الکترونیــک و پیشــخوان دولت
را در دســتور کار خــود قــرار داد .بــه
نحــوی که بخــش مشــخصی از فضای
ســالنها را بــه مجموعههــای دولتــی
و آموزشــی بــرای ارائــه خدمــات و
دســتاوردهای آنــان در ایــن زمینــه،
بــا ارائــه تســهیالت ویــژه ،در اختیــار
ایشــان قــرار مــیداد .در ادامــه بــا
رشــد و توســعه اینترنــت و فضــای
مجــازی و فنــاوری اطالعــات،

برگزارکننــدگان نمایشــگاه اتــوکام هم
ســعی کردنــد بــه جــذب واحدهــای
فعــال در ایــن زمینــه و گســترش
بخــش نرمافزارهــا و ســختافزارهای
مربــوط بــه اینترنــت و شــبکههای
داده و تبــادل اطالعــات و تجــارت
الکترونیــک بپردازنــد و همچنیــن
شــرکتهای مخابراتــی و ســایر
زیرمجموعــه هــای مرتبــط بــا ایشــان
را نیــز در نمایشــگاه دعــوت کردیــم
و بــه عنــوان یکــی از زیرشــاخههای
اصلــی نمایشــگاه ،متــراژ مشــخصی را
بــه ایشــان اختصــاص دادیــم.
نوســان:این رونــد نمایشــگاه
اتــوکام در تمامــی ســالهای
برگــزاری نشــان میدهــد کــه
شــما برنامه مشــخصی بــرای آن
داشــتهاید؟
بلــه؛ در تمامــی دوران برگــزاری
نمایشــگاه اتــوکام ،بــه ذائقــه و
نیازهــای مخاطبــان و در کنــار آن،
بســترهای موجــود بــرای ارائــه
خدمــات مرتبــط بــا کامپیوتــر و
اتوماســیون اداری توجــه کردهایــم.
ایــن نکتــه زمانــی مشــخص میشــود
کــه بدانیــم در ســالهای اخیــر و بــا
رشــد و توســعه کســب و کارهــای
مجــازی و اســتارتاپهای مرتبــط بــا
 ITو خدماتــی کــه ســاز و کار اولیــه
آن اینترنــت و بــه صــورت مجــازی
محســوب میشــود ،بــرای حمایــت
از ایــن امــر و افزایــش رونــق تولیــد
و اشــتغالزایی ،طــی دو ســال گذشــته
و امســال حداقــل یــک ســوم از
فضــای نمایشــگاه را بــه حضــور ایــن
بخــش اختصــاص دادهایــم تــا از
ایــن راه ،بخــش تکنولــوژی ،نــوآوری
و اســتارتاپها بــه عنــوان یکــی از
بخشهــای اصلــی ایــن نمایشــگاه
قلمــداد شــود .بــه مــوازات ایــن
بخشهــا در ســالهای برپایــی ایــن
رویــداد ،بــه بخــش آمــوزش هــم
توجــه همیشــگی شــده و مصــداق آن
نیــز برگــزاری کارگاههــای آموزشــی
در محــل غرفههــا در حیــن برپایــی
نمایشــگاه و نیــز برگــزاری همایــش و
ســمینارهای علمی در کنار نمایشــگاه

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

توســط دانشــگاهها و مراکــز علمــی و
آموزشــی مرتبــط بــوده اســت.
نوســان :امســال بــرای برگزاری
ایــن نمایشــگاه چــه برنامههایــی
پیشبینــی کردهایــد؟
قبــل از پاســخ بــه ایــن ســوال ،بایــد
بگویــم کــه صاحبنظــران رســته
کامپیوتــر و رســتههای وابســته
اعتقــاد دارنــد اتــوکام اصفهــان،
بزرگتریــن رویــداد  ITو  ICTکشــور
بعــد از الکامــپ تهــران بــه شــمار
مــیرود و چــه بســا در آینــده و بــا
انتقــال نمایشــگاه بــه محــل جدیــد
و افزایــش فضــای فیزیکــی و جامــع
شــدن آن ،بتوانــد همتــراز بــا الکامــپ
برگــزار شــود .امــا اینکــه امســال چــه
شــرایطی بــرای برگــزاری بیســت
و پنجمیــن نمایشــگاه بینالمللــی
کامپیوتــر و اتوماســیون اداری اصفهان
پیشبینــی کردهایــم؛ بایــد بگویــم
کــه در برپایــی ایــن نمایشــگاه هــم
بــه نیازهــای مشــارکتکنندگان و
هــم بــه نیازهــای مخاطبــان توجــه
کرد هایــم.
مشــارکت کننــدگان نمایشــگاه،
محصــوالت و توانمندیهــای
خــود را در زمینههــای نرمافــزار،
ســختافزار ،شــبکههای داده و
امنیــت تبــادل اطالعــات ،آمــوزش و
پژوهــش ،خدمــات دولــت الکترونیــک
و تجــارت الکترونیــک ،اســتارتاپها و
کســب و کارهــای نویــن ،جشــنواره
فــروش تجهیــزات دیجیتــال و
مخابــرات در نمایشــگاه عرضــه
میکننــد .از ســوی دیگــر ،مخاطبــان
نمایشــگاه هــم فروشــندگان لــوازم
جانبــی کامپیوتــر و شــرکتهای
خدماتــی ،دانشــجویان و اســاتید
دانشــگاهها ،ادارات ،ســازمانها
و ارگانهــا ،ســرمایه گــذاران و
عالقمنــدان بــه اســتارتاپها و
کســب و کارهــای نویــن و در واقــع،
عمــوم مــردم هســتند .ایــن موضــوع
نشــان میدهــد کــه بــرای تــک تــک
بخشهــای نمایشــگاه اتــوکام امســال
برنامههــای مهمــی را پیشبینــی
کرد هایــم.

تجربه

مجری بیست و پنجمین نمایشگاه اتوکام عنوان کرد:

تعامل متخصصان
برایارتقایکیفیاتوکام
بــه طــور قطــع نمایشــگاه اتــوکام اصفهــان بــه
عنــوان یکــی از قدیمــی تریــن نمایشــگاه هــای
کشــور و بــا ربــع قــرن تجربــه ،همــواره پــا بــه
پــای الکامــپ تهــران پیــش رفتــه اســت .مجری
اتــوکام بیســت و پنجم تاکیــد دارد ،در نمایشــگاه
امســال چنــد اقــدام اساســی صــورت گرفتــه،
کــه اولیــن آن ،تقســیم بنــدی اختصاصــی تــر
فضــای نمایشــگاهی اســت .گفتگــوی مــا را بــا
حســین ســیدمعلمی ،مدیرعامــل شــرکت تعاونی
نمایشــگاه اصفهــان مــی خوانیــد؛
نوســان:با توجــه بــه ســابقه نمایشــگاه
اتــوکام ،ویژگــی متفــاوت ایــن نمایشــگاه
نســبت بــه دوره هــای قبــل چیســت؟

گفت و گو
نوســان:برای نمایشــگاه امسال
چــه مــواردی را بیشــتر مــد نظر
قــرار دادهاید؟
اســتمرار و نظــم در برگــزاری یکــی
از مهمتریــن شــاخصهای ایــن
نمایشــگاه بــوده اســت .ایــن ویژگــی
حتــی در نمایشــگاه الکامــپ تهــران
نیــز مشــاهده نمیشــود چــرا کــه
نمایشــگاه تهــران در برخــی دورههــا
بــه دلیــل تغییــر مجــری برگــزار
کننــده و یــا تغییــر سیاسـتها ،نظــم
و کیفیــت خود را از دســت داده اســت.
بــه دلیــل حضــور شــرکتهای معتبــر
و توانمنــد حــوزه آیتــی در اصفهــان و
بــازار بســیار خوبــی کــه ایــن اســتان
در اختیــار دارد ،ایــن نمایشــگاه از
جایــگاه مناســبی در کشــور برخــوردار
اســت .حمایــت مســئوالن و متولیــان
امــر از ایــن نمایشــگاه را نیــز میتــوان
در افزایــش و اعتبــار آن مؤثر دانســت.
کیفیــت حضــور شــرکتها ،رویدادهــا
و برنامههــای جانبــی ایــن نمایشــگاه
کــه ابعــاد علمــی نمایشــگاه را تقویــت
کــرده ،از جملــه دالیــل موفقیــت
ایــن نمایشــگاه بــه شــمار مــیرود.
از ســوی دیگــر ،نمایشــگاه اتــوکام
در ســالهای گذشــته ،هــر ســاله
ســعی کــرده مســیر بهبــود و ارتقــای
کیفــی خــود را در پیــش گیــرد .نــگاه
غیرتجــاری بــه ایــن نمایشــگاه باعــث
شــده کیفیــت رویدادهــای جانبــی
و علمــی نمایشــگاه ارتقــا یابــد و در
انتخــاب مشــارکتکنندگان نیــز
دقــت نظــر خاصــی اعمــال شــود .در
ایــن نمایشــگاه ،موضوعــات مرتبــط با
تولیــدات داخلــی و توجــه بــه فعــاالن
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
داخــل کشــور بیشــتر مــورد توجــه
قــرار میگیــرد و شــرکتهایی کــه
در ایــن حــوزه فعالیــت قــرار دارنــد،
در اولویــت قــرار خواهنــد گرفــت.
بــه عنــوان نکتــه آخــر ،بایــد بــه ایــن
موضــوع اشــاره کنــم کــه انتظــار مــی
رود در ســال جــاری کــه ســال «رونــق
تولیــد» نــام گرفتــه ،نمایشــگاه اتوکام
نیــز بتوانــد بهبــود مؤثــری در کســب
و کارهــای ایــن حــوزه داشــته باشــد.
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در بیســت و پنجمیــن دوره نمایشــگاه اتــوکام چنــد
اقــدام اساســی صــورت گرفتــه کــه در نخســتین اقــدام
فضــای آن را اختصاصــی تــر شــده اســت؛ بدیــن نحــو که
ســالن شــماره یــک بــه پاویــون شــهرداری ،شــرکتهای
اینترنتــی و شــرکت هــای آموزشــی اختصــاص یافتــه
اســت .همچنیــن ســالن شــماره دو را بــه عنــوان ســالن
فرصــت هــا بــه اســتارتاپ هایــی کــه تــازه وارد عرصــه
شــده انــد ،اختصــاص داده ایــم و آنهــا مــی تواننــد
خدمــت خــود را بــه مــردم معرفــی کننــد .همچنیــن
در ســالن شــماره ســه و در پاویونــی مشــترک برخــی
دســتگاه هــای دولتــی در غرفــه هایــی متحدالشــکل
حضــور دارنــد و خدمــات الکترونیــک خــود را ارائــه مــی
دهنــد ،از ســوی دیگــر شــرکت هــای دانــش بنیــان
شــهرک علمــی تحقیقاتــی بــه همیــن شــکل در غرفــه
 247متــری حضــور دارنــد و خدمــات خــود را بــه صورت
متمرکــز ارائــه مــی دهنــد .در بحــث نــرم افــزار نیــز در
پاویونــی دیگــر تعــدادی از شــرکتهای متختصــص ایــن
حــوزه حضــور دارنــد و در مجمــوع اتــوکام در ایــن دوره
نمایشــگاه شــکیل تــر از ســال هــای قبــل شــده اســت.

نوســان:به غیــر از تغییــر فضــا ،آیــا اقــدام
جدیــد و شــاخصی در ایــن دوره از نمایشــگاه
مشــاهده مــی شــود؟

ســالن نمایشــگاه کار  ،رویــداد جدیــدی اســت کــه
بــرای نخســتین بــار در اتــوکام اصفهــان عرضــه مــی
شــود .امــروز مشــکل بــزرگ تمــام ســازمان هــا دغدغــه
نیــروی انســانی اســت کــه در بیســت و پنجمیــن
دوره اتــوکام در بخــش نمایشــگاه شــغل و یــا همــان
 Job Fairافــراد ،دســتگاه هــا و  ...مــی توانــد نیازهــای
شــغلی خــود را بیــان کننــد و تمــام آن را در یــک ســامانه
قــرار مــی دهنــد ،از ســوی دیگــر تمــام افــرادی کــه در
نمایشــگاه حضــور دارنــد مــی تواننــد رزومــه خــود را ارائــه
دهنــد .در ایــن فضــا افــراد حاضــر در نمایشــگاه در ایــن
ســالن بــه یکدیگــر متصــل مــی شــوند.

نوســان:به نظــر مــی رســد نمایشــگاه اتــوکام
در ایــن دوره بــه صــورت تخصصــی تــر برگــزار
مــی شــود؟

دقیقــا؛ مهمتریــن نکتــه بیســت و پنجمیــن نمایشــگاه
اتــوکام ایــن اســت کــه بــرای نخســتین بــار بــا همــکاری
شــرکت تعاونــی نمایشــگاه برگــزار مــی شــود کــه بــه طــور
قطــع ایــن تعامــل ،کیفیــت نمایشــگاه را بهتــر مــی کنــد،
چــرا کــه نظــام صنفــی متخصــص حــوزه صنعــت آی تــی
و شــرکت تعاونــی نمایشــگاه متخصــص برپایــی نمایشــگاه
اســت.
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معافیت مالیاتی  2هزار شرکت دانش بنیان

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای:

نمیتوانند
خالقیت را تحریم کنند
عضــو هیــات مدیــره ســازمان نظــام صنفــی
رایانــه ای معتقد اســت که ایــن صنعت در شــرایط
تحریــم بــه دلیــل اینکــه در ســطح فکــر و نــرم
افــزار اســت ،مــی توانــد راه گشــا باشــد؛ چراکه در
عمــل نمــی تــوان فکــر و خالقیــت را تحریــم کرد.
آن چــه در ادامــه مــی خوانیــد گفــت و گــوی مــا
بــا کاظــم آیــت اللهــی اســت.
نوســان :بــا توجــه بــه تاکیــد رهبــر انقــاب،
مجموعــه فنــاوری اطالعــات و شــرکت هــای دانش
بنیــان هــا در کشــور چــه جایگاهــی دارنــد؟

متاســفانه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در کشــور نــه تنهــا
جایــگاه مناســبی نــدارد ،بلکــه شــناخت درســتی از ایــن
حــوزه و امکانــات آن و همچنیــن مســیری که میتوانــد برای
توســعه جامعــه بــاز کنــد ،وجــود نــدارد و این عدم شــناخت
مناســب ،موجــب کــم توجهــی و حتــی بــی توجهی بــه این
فنــاوری شــده اســت .معتقــدم ایــن مشــکل هیــچ وقت حل
نمــی شــود مگــر اینکــه شــناخت جامــع و کاملــی بــه وجود
آیــد تــا بتوانیــم بــه جایــگاه واقعــی فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات در کشــور برســیم.

نوســان :در حــال حاضــر ســهم فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات در اقتصــاد کشــور
مشــخص اســت؟

بلــه؛ امــا آنچــه مشــخص اســت ســهم فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات ایــران نســبت بــه میانگیــن جهانــی فاصله بســیار
دارد در حالیکــه در شــرایط تحریــم ،ایــن صنعــت بــه دلیــل
اینکــه در ســطح فکــر و نــرم افــزار اســت ،مــی تواند راه گشــا
باشــد ،چراکــه در عمــل نمــی توانیــم فکــر را تحریــم کنیــم.
متاســفانه بــا وجــود غنــای خــوب کشــور در رابطــه بــا فکــر
و تحصیــل افــراد در بخــش آی تــی ،متاســفانه هنــوز از ایــن
غنــا بهــره نبــرده ایــم.

نوســان :بــه اعتقــاد شــما در دوران تحریــم
میتــوان از ایــن صنعــت بهــره بــرد؟

بــه طــور قطــع در دوران تحریــم مــی تــوان از ایــن فرصــت
اســتفاده کــرد و جهــت گیــری درســتی در کشــور داشــت.
توجــه بــه ایــده هــای نــو ،کســب و کارهــای مبتنــی بــر
فنــاوری اطالعــات ،تســهیل فضــای کســب و کار و حمایــت
از خالقیــت و کســب و کارهــا ،جهــت گیــری های مشــخص
بــه ایــن حــوزه اســت ،امــا در ورطــه عمــل همچنــان شــاهد
ســختگیری در فضــای کســب و کار هســتیم و حتــی بخش
کســب و کار کشــور رتبــه خوبــی در دنیــا نــدارد.
متاســفانه حمایــت هــای کشــور از حــوزه فنــاوری اطالعــات
ســاختاریافته ،مــدون و سیســتماتیک نیســت و در عمل این
جهــت گیــری هــا عملیاتی نشــده اســت.

نوســان :بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از دو دهــه
از عمــر اتــوکام مــی گــذرد ،نقــاط ضعــف و قــوت
آن کــدام اســت؟

بــه طــور قطــع نقطــه ضعــف نمایشــگاه اتــوکام در کمبــود
فضــای کافــی برگــزاری ایــن رخداد اســت کــه امیدواریــم در
ســایت جدیــد نمایشــگاه ،ایــن اشــکال مرتفــع شــود.
نکتــه دوم اینکــه تــا قبــل از ایــن فعالیــت هــای اتــوکام یک
دســت نبــود ،امــا در ایــن دوره بــه بخــش و حــوزه هــای
مختلــف توجــه کرده اســت کــه امیدواریم نتیجــه آن موجب
تــداوم بهتــر دوره هــای بعــدی اتوکام باشــد ،البتــه امیدواریم
رخدادهــای ایــن چنینــی ســبب جلــب توجــه تصمیــم
گیــران و تصمیــم ســازان کشــور بــرای بهبــود جایــگاه
فنــاوری اطالعــات کشــور شــود.

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

خبرکوتاه
خبر اول

دبیــر ســتاد فرهنگســازی اقتصــاد دانــش بنیــان گفــت :شــرکت هــای دانــش بنیــان ،از انواع
تســهیالت و مشــاوره هــای تخصصــی برخوردارنــد ،ایــن بســته هــای حمایتــی با ایــن هدف
تدویــن شــده انــد تــا ایــن شــرکت هــا بتواننــد بــا عبــور از مشــکالت ،بــه ثبــات در تولیــد
دســت یابند.پرویــز کرمــی تعداد شــرکت هــای مشــمول معافیــت را  ۲۲۸۱مورد اعــام کرد
و گفــت  :بــر اســاس قانــون «حمایــت از شــرکت هــا و موسســات دانــش بنیــان و تجــاری
ســازی نــوآوری هــا و اختراعــات » ،درآمــد شــرکت هــای دانــش بنیــان مــی توانــد بــا تاییــد
معاونــت علمــی بــه مــدت  ۱۵ســال از قانــون مالیاتهــای مســتقیم معاف شــود .

برداشت واقعبینانه از جریان اقتصاد دانشبنیان در گفتگو با رییس اتاق بازرگانی اصفهان؛

عملگرایی در اقتصاد دانش بنیان

در ساختار جدید اتاق ،توجه به مراکز رشد و اقتصاد دانش بنیان و دانامحور اولویت باالیی دارد
رابطــه اقتصــاد دانشبنیــان بــا اقتصــاد مقاومتــی و الــزام تحقــق آن چیســت؟ مســعود گلشــیرازی معتقــد اســت کــه اقتصــاد
دانــش بنیــان یکــی از ســتون هــا و ارکان اقتصــاد مقاومتــی اســت و تاکیــد دارد ،ایــده هــای نــو نخبــگان جــوان بــه
منظــور راه انــدازی جریــان دانــش در صنعــت و تجــارت اصفهــان مــورد توجــه ویــژه اتــاق بازرگانــی قــرار دارد .بــه
گفتــه گلشــیرازی ،توجــه بــه شــتاب دهنــده صادراتــی ،بــرای تبدیــل بــه اقتصــاد بــرون گــر؛ توجــه بــه شــتاب دهنــده
بازاریابــی بــرای تبدیــل بــه اقتصــاد بــرون داد؛ متســا و مرکــز رشــد صــادرات بــرای ارتقــای دانــش نیــروی انســانی و نیــل
بــه اصــول اقتصــاد درون زا و اقتصــاد دانامحــور همــواره مــورد توجــه اتــاق بازرگانــی قــرار گرفتــه اســت .گفتگــوی مــا
را بــا او مــی خوانیــد؛
نوســان :حمایــت عملــی از حضور
شــرکت هــای دانــش بنیان همــواره
در کالم مقــام معظــم رهبــری مــورد
تاکیــد قــرار گرفتــه اســت؛ امــا بــا
ایــن وجــود مــا شــاهد ایــن توجــه
ویــژه از ســوی بســیاری از نهادهــا
و ارگان هــا نیســتیم .بــه نظــر شــما
چــرا ایــن امــر مهــم ،در حد شــعار
و کالم باقــی مانــده اســت؟
زمانیکــه سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی
ابــاغ شــد ،اقتصــاد دانامحــور بــه عنــوان
یکــی از ارکان مهــم در کنــار آن تبیــن
گردیــد .پــس مســیری کــه مــا بایــد در
آن حرکــت کنیــم مســیر اقتصاد دانشــی و
دانامحــور اســت و جریــان دانــش را باید در
جــز بــه جــز ارکان اقتصــادی مدنظــر قــرار
دهیــم .آن هــم کشــوری کــه جــوان اســت
و دانشــگاههای معتبــری در خــود دارد .بــه
خصــوص کــه باچالــش هــای جــدی در
حــوزه اشــتغال نیــز روبــرو اســت .بــا ایــن
اوصــاف قطعــا ایــن موضــوع اولویت بســیار
باالیــی دارد.
امــا در حــوزه صنعــت ،بــا توجــه بــه
انقــاب صنعتــی چهــارم ،توجــه بــه هوش
تجــاری ،هــوش مصنوعــی و اقتصــاد
دانــش بنیــان امــری اجتنــاب ناپذیــر
و قطعــی اســت .تجربــه نشــان داده،
عناوینــی کــه بــه عنــوان شــعار ســال
انتخــاب گردیــده ،عــدم اجــرای درســت
و کامــل آن مــورد مطالبــه خــود مقــام
معظــم رهبــری هــم قــرار گرفتــه اســت.
چــون پــس از اعــام ایــن شــعارها و
دســتور اجــرای آن ،بــه جــای آنکــه در
موضــع عمــل وارد شــویم ،در بســیاری از
مواقــع خــود مســئولین و مجریــان امــر
نیــز در جایــگاه ســخنگو و تبیــن کننــد
ایــن شــعار قــرار گرفتــه انــد .یعنی بیشــتر
ارشــادگر شــده ایــم تــا عملگــرا! در واقــع
بایــد بــه جــای ارشــادگرایی ،عملگرایی در
اولویــت قــرار گیــرد .بــه طــور قطــع تذکــر
رهبــری ،تذکــر درســتی اســت امــا اینکــه
مــی گویــد اقتصــاد دانــش بنیــان ،جایــگاه
خــود را پیــدا نکــرده بــه ایــن دلیــل اســت
کــه قاطبــه مجریــان ایــن فرمــان بــه جای
اجــرا ،در مقــام ارشــادگر قــرار گرفتــه انــد.
عــدم اجــرای کامــل ایــن رهنمــود قطعــا
نتیجــه بخــش نخواهــد بــود.
نوســان:اتاق بازرگانــی بــه عنــوان
پارلمــان بخــش خصوصــی چگونــه

در مقــام عمــل ایــن شــرکت هــا
را مــورد حمایــت قــرار داده اســت؟
توجــه بــه اقتصــاد دانــش محــور از جملــه
اصــول پایــه ای و کلیــدی اتــاق بازرگانــی
اســت .توجــه بــه شــتاب دهنــده صادراتی،
بــرای تبدیــل بــه اقتصــاد برونگــر؛ توجــه
بــه شــتاب دهنــده بازاریابــی بــرای تبدیل
بــه اقتصــاد بــرون داد؛ متســا و مرکز رشــد
صــادرات بــرای ارتقــای دانــش نیــروی
انســانی و نیــل بــه اصــول اقتصــاد درون زا
و اقتصــاد دانامحــور همــواره مــورد توجــه
اتــاق بازرگانــی قــرار گرفتــه اســت .در
ســاختاری کــه اتــاق بــرای ارکان خــود
پیــش بینــی کــرده توجه بــه مراکز رشــد،
اقتصــاد دانــش بنیــان و دانامحــور اولویــت
باالیــی دارد .ایــن را هــم بگویــم کــه دانش
محــوری و دانامحــوری را مــا در دو رتبــه
تعریــف مــی کنیــم .اول ،آن دانــش بنیانی
کــه امــروز عمدتــا طــرح اســت و بــه
عنــوان فعالیتــی بــا زیرســاخت مهندســی
و اقتصــاد دیجیتــال قلمــداد مــی شــود و
دیگــری صنعــت و تجــارت امــروز ،کــه می
بایســت آنهــا نیــز دانــش بنیــان باشــند.
فعالیتهــای مــا در ایــن دو موضــع شــروع
شــده و ارتبــاط خوبــی بــا انجمــن هــای
ذی ربــط برقــرار گردیــده اســت .اولیــن
مصوبــه هیــات رییســه اتــاق بازرگانــی
اصفهــان کمــک بــه انجمــن دانــش بنیانها
بــود .همچنیــن مهمتریــن حضــور
نمایشــگاهی کــه مــورد توجــه اتــاق
قــرار گرفتــه ،نمایشــگاه اتــوکام
اصفهــان اســت .ایــن هــا
نشــان مــی دهــد کــه
مــا در اتــاق

بــه نهادهــا و انجمــن هــای مردمی کــه در
راســتای اقتصــاد دانــش بنیــان و دانامحور
و اقتصــادی کــه برونگــر و درونــزا باشــد
توجــه ویــژه ای داریــم .اقــدام دیگــری
کــه انجــام شــد پروتــکل همــکاری اتــاق
و شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان
بــرای راه انــدازی اینویــت ســنتر و کارخانه
نــوآوری بــود کــه بــه عنــوان یکــی
زیربناهــای ایــن حــوزه و یــک گام عملــی
در ایــن راســتا بــود.
نوســان :عملکــرد بخــش
خصوصــی اصفهــان را در حــوزه
دانــش بنیــان و اســتارت آپهــا
چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
تشــکیالت مــرم نهــاد خوبــی در حوزه
دانــش بنیانهــا
وجــود دارد .ما ســعی
کــرده ایــم ،بــا ایــن نهــاد همــکاری
نزدیکــی را برقــرار ســازیم .جایــزه تعالــی
مدیریــت در اصــل محصول
همــکاری نزدیــک
اتــاق و ایــن
انجمــن دانش
بنیــان بــود.
ا مــا
نقطه

ضــــعفی کــه در ایــن
مجموعــه ها مشــاهده
مــی شــود،

ایــن اســت کــه صبــر کمــی در جوانــان
ایــن بخــش وجــود دارد؛ بــه نظــرم ایــن
کمــی صبــر و تامــل هــم بــه زمینــه هــای
تربیتــی مــا در خانــواده بــاز مــی گــردد که
مــی خواهیــم ره صــد ســاله را یــک شــبه
طــی کنیــم و بــه جــای آنکــه بــه دنبــال
ایجــاد افتخــار بــرای خود و کشــور باشــیم،
بــه دنبــال بعــد مــادی قضیــه مــی رویــم.
ایــن نــوع نــگاه ،تمــام مســیر را تحــت
تاثیــر خــود قــرار داده اســت .مــا بچــه های
باهــوش و توانمنــدی داریــم کــه قادرنــد
اقتصــاد کشــور را متحــول کننــد .امــا ایــن
نــوع نــگاه و دیــدن افــق کوتاه مــدت ،آفتی
اســت کــه بایــد بــه ســرعت در ایــن بخش
مرتفــع گــردد .اینجاســت کــه اصولگرایــی
در مبــادی اقتصــادی نیــز
مــورد توجــه ویــژه قــرار
خواهــد گرفــت.
نوســان :نقــش
نما یشــگا ه
را در ایــن
حــو ز ه
چگو نه

ا ر ز یا بــی
مــی کنیــد؟
در حــوزه دانــش بنیــان و اســتارت آپ ها
ایــن نمایشــگاهها
بســیار تهییــج
کننــده و امیــد بخش اســت.
مــا بایــد ســعی کنیــم تــا
ایــن نمایشــگاهها
را بــه یــک رویــداد
مهــم ملــی و بیــن المللــی
تبدیــل کنیــم کــه مرکــز آن
در اصفهــان باشــد .مدیریــت
نمایشــگاه ســعی دارد در ایــن
راســتا حرکــت و عمــل کنــد .امــا
بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن حوزه
هــا بایــد جهانــی فکــر کنیــم .اگــر جهانی
فکــر کردیــم و افــق بزرگــی را مــد نظــر
قــرار دادیــم بقینــا موفــق خواهیــم شــد.

info@eghtesadbazar.ir

سال پنجم /شماره ۱۰۳
آبانماه ۱۳۹۸

رگوالتوری فضای استارتاپی ضروری است

خبر اول

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان

خبرکوتاه

رئیــس ســازمان فنــاوری اطالعــات ایـران گفــت :هــم رگوالتــوری فضــای اســتارتآپی ضــروری اســت
و هــم نظــارت بــر آن .امــا بــه گفتــه امیــر ناظمــی ،در ابتـدا بــه اســتارتآپها و بازیگـران خــرد بــازار،
آزادی عمــل میدهنــد و رگولیشــن را بــه صفــر میرســانند .اگــر آن شــرکت از حــدی بزرگتــر شــد،
آن زمــان مشــمول قوانیــن و مقــررات میشــود .وی تصریــح کــرد :اقدامــات دولــت اصــوالً بر اســاس نگاه
تنظیمگــری اجبــاری طراحــی شدهاســت .بــه عنـوان مثــال خواســته بســیاری از کسـبوکارها گرفتــن
مجــوز اســت .در حالــی کــه مــا چنیــن الزامــی ب ـرای فعالیــت آنهــا نگذاشــتهایم .امــا ب ـرای دریافــت
وام مجــوز الزم اســت .ایــن مشــکل از پیچیدگــی نظــام قانونــی ماســت کــه مشــکل ایجــاد میکنــد.

چالشهاوراهکارهایدولتالکترونیکدرگفتگوبادبیرکلسازماننظامصنفیرایانهایکشور؛

کشتی بدون قطب نما

مهمترین مشکل دولت الکترونیک ،نداشتن رهبر و فرماندهی واحد برای اجرای آن است
اگرچــه رشــد صنعــت آی ســی تــی در دنیــا روز بــه روز چشــمگیر اســت و بــه دنبــال
ســهم باالتــری در اقتصــاد جهانــی اســت ،امــا بــا وجــود تــاش بســیار ،ایــن ســهم در
ایــران همچنــان انــدک و در تولیــد ناخالص داخلی ســهمی معــادل  1.52درصــد دارد،
امــا بــه گفتــه رســول ســرائیان ،ایــران ایــن پتانســیل را دارد کــه ســهم ایــن صنعــت را
افزایــش دهــد ،آنچــه در ادامــه مــی خوانیــد گفتگــوی نوســان بــا دبیــر کل ســازمان
نظــام صنفــی رایانـهای کشــور اســت.

نوســان:با توجــه بــه نقــش
صنعــت آی ســی تــی در
اشــتغال و افزایــش درآمــد،
درحــال حاضــر ســهم آن در
دنیــا چقــدر اســت؟
براســاس آخریــن گــزارش ســال
 2019مجمــع جهانــی موبایــل
گــردش مالــی کل اکوسیســتم صنعت
مویایــل و زیرمجموعــه هــای آن(کــه
بخــش اعظــم صنعــت آی ســی تــی
را تشــکیل میدهــد) در دنیــا 3920
میلیــارد دالر اســت کــه اگر ســهم آن
را از کل اقتصــاد دنیــا کــه حــدود 77
تریلیــون دالر اســت در نظــر بگیریــم،
 4.6درصــد اقتصــاد جهانــی را شــامل
مــی شــود و مــی تــوان گفــت انــدازه
ایــن صنعــت معــادل اقتصاد کشــوری
همچــون آلمــان اســت .البتــه جایــگاه
صنعــت آی ســی تــی ،موبایــل و
زیرمجموعــه هــای آن در کشــورهای
مختلــف متفــاوت و از  ۰/۵تــا ۱۲
درصــد اســت.
نوســان:اما ســهم ایــن صنعــت
در اقتصــاد ایــران چقــدر اســت؟
اولیــن گزارشــی تولیــد شــده در
ایــن خصــوص کار مشــترکی اســت
کــه بیــن وزارت ارتباطــات و مرکــز
آمــار ایــران در ســال  ۹۷انجــام شــد.
براســاس آمارگیــری ســال  95تنهــا
ســهم بخــش هســته آی ســی تــی
کشــور در تولیــد ناخالــص داخلــی
ایــران  1.52درصــد بــرآورد شــده
اســت ،امــا اگــر بخشــهای دیگــر
اقتصــاد دیجیتــال را بــه آن اضافــه
کنیــم ماننــد تجــارت الکترونیــک،
بانکــداری الکترونیــک و ســایر
خدمــات دیگــر را بــه آن اضافــه
کنیــم ،ایــن رقــم بیشــتر خواهــد بــود
البتــه وزارت ارتباطــات در ســال 98
بــه دنبــال ایــن انــدازه گیــری اســت.
نوســان : :بــا ایــن اوصــاف
آیــا ظرفیــت افزایــش ســهم
صنعــت آی ســی تــی در
اقتصــاد ایــران وجــود دارد؟

دقیقــا؛ ایــران بــه شــدت ایــن
پتانســیل را دارد تــا ســهم صنعــت
آی ســی تــی را در اقتصــاد خــود
افزایــش دهــد و حتــی بــه دو تــا ســه
برابــر ســال  ۹۵برســد ،امــا الزمــه
آن سیاســت گــذاری هــای درســت،
برنامــه ریــزی بــرای توســعه دولــت
الکترونیــک ،هوشمندســازی شــهرها،
تحــول دیجیتــال در صنایــع مختلــف
اســت و در ایــن شــرایط مــی توانــد
جایــگاه ایــن صنعــت را ارتقــا داد.
نوســان:با ایــن وجــود مــا
همچنــان در پیــاده ســازی
دولــت الکترونیــک در کشــور
دچــار مشــکل هســتیم!
دولــت الکترونیــک یکــی از مباحــث
جــدی کشــور اســت ،امــا مهمتریــن
مشــکل آن نداشــتن رهبــر و
فرماندهــی واحــد بــرای اجــرای آن
اســت کــه مســئولیت ،اختیــار و
پاســخگوی کامــل ایــن مهــم باشــد.
متاســفانه امــروز هــر دســتگاه بنــا بــر
شــرایط خــود دولــت الکترونیــک را
پیــش مــی بــرد ،هــر چنــد وزارتخانــه
هــای مختلــف اقدامــات نســبتا خوبی
در ایــن راســتا انجــام داده انــد ،امــا آن
یکپارچگــی و شــفافیت کــه موجــب
چشــاندن شــیرینی دولــت الکترونیک
بــه مــردم اســت همچنــان مغفــول
مانــده و متولــی خاصــی نــدارد.
نوســان:در حــال حاضــر
ســاختار اجــرای دولــت
الکترونیــک در دســتگاه هــای
مختلــف کشــور چگونــه اســت؟
ســاختار توســعه دولــت الکترویــک
در کشــور بــه صــورت ســیلویی
اســت .مثــا در وزارت کشــور دولــت
الکترونیــک پیــاده ســازی شــده ،امــا
هنــوز تبــادل اطالعاتــی بــا وزارت
صنعــت ،اقتصــاد بانــک هــا ،قــوه
قضایینــه و  ...نــدارد و ایــن در دیگــر
دســتگاه هــا و وزارتخانــه هــا نیــز
بــه چشــم مــی خــورد در حالیکــه
وقتــی صحبــت از دولــت الکترونیــک

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

مــی کنیــم یــک الیــه داخل دســتگاه
وجــود دارد و یــک الیــه مربــوط بــه
یکپارچگــی اســت ،بنابرایــن علیرغــم
اینکــه اقدامــات نســبتا خوبــی بــه
صــورت جزیــره ای و ســیلویی در
کشــور انجــام مــی شــود ،امــا بــا
وجــود تــاش هــای بســیار بــه دلیــل
نبــود مدیریــت واحــد و وجــود یــک
سیســتم پایــش و کنتــرل مســتمر
و پاســخگو هنــوز شــاهد یکپارچــه
ســازی خدمــات و تاثیــرات آن در
کشــور نیســتیم.
نوســان:با ایــن اوصــاف دولــت
الکترونیــک چنــد درصــد در
کشــور پیــاده ســازی شــده
اســت؟
اگــر بــه صــورت دســتگاهی نــگاه
کنیــم دســتگاه هــا و وزارتخانــه هایی
همچــون نیــروی انتظامــی ،وزارت
اقتصــاد ،ثبــت احــوال ،قــوه قضائیــه،
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و ...
در داخــل خــود نســبتا خــوب عمــل
کــرده انــد ،امــا دولــت الکترونیکــی
زمانــی کامــل مــی شــود کــه تمــام
خدمــات دســتگاه هــا در یــک بســتر
بــا یکدیگــر یکپارچــه شــوند .در حــال
حاضــر بانکهــای دولتــی و خصوصــی
کشــور یکپارچــه شــده انــد و بــه
عنــوان مثــال در صــورت درخواســت
بــرای وام بــا یــک اســتعالم ،چــک
برگشــتی ،میــزان بدهــی بانکــی و ...
شــخص بــه هــر بانــک و شــعبه ای
مراجعــه کنــد مشــخص اســت .در این
شــرایط بــه صــورت ســیلویی نســبتا
خــوب عمــل کــرده ایــم ،امــا در نــگاه
کالن هنــوز دســتگاه هــا و یا سیســتم
بانکــی بــه صــورت یکپارچــه بــا
نهادهــا و دســتگاههای دیگــر متصــل
نشــده انــد و در ایــن بخــش دچــار
ضعــف هســتیم .هــر چنــد اخیــرا
بیــن نیــروی انتظامــی و بانکهــا نیــز
در خصــوص عــوارض خروج از کشــور
ایــن یکپارچگــی اتفــاق افتــاده اســت
و امیــدوارم روز بــه روز شــاهد ایــن

گفت و گو

عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه عنوان کرد:

رصدخانهای

برای پایش وضعیت استارت آپ ها
عضــو هیــات مدیــره ســازمان نظــام صنفــی رایانه
معتقــد اســت ،کاســتی در فرهنــگ کارگروهــی که
ریشــه در آموزش از دوران کودکــی دارد و همچنین
قوانیــن ســخت پیــش روی شــرکتهای نوپــا از
دشــواری کار در حــوزه استارتآپهاســت .بــه گفتــه
محمــد کرمانــی ،تداخــل قوانیــن وقوانیــن قدیمی،
نظارتهــای زیــاد و همچنیــن قوانیــن مالیاتــی و
تأمیــن اجتماعــی بــرای فعالیــن ایــن حــوزه کــه
اغلــب از بخــش جــوان و بــدون تجربــه هســتند،
شــرایطی را پدیــد آورده کــه مانــع از فعالیــت بــا
انگیــزه آنهــا مــی شــود.

گفت و گو
یکپارچگــی در بخشــهای مالیــات،
گمــرک ،بانــک ،بیمــه ،ثبــت احــوال
و ثبــت اســناد ،قــوه قضائیــه و  ...تــا
مــردم و کشــور بتوانــد از منافــع آن
بهــره منــد شــوند.
نوســان:موضوع مهــم دیگــر
کشــور توســعه اکوسیســتم
هــای کارآفرینــی ،کســب و
کارهــای نویــن و اســتارتاپ هــا
اســت .کشــور در ایــن بخــش
چــه شــرایطی دارد؟
خوشــبختانه تمــام دســتگاه هــا و
شــرکت هــا بــه اهمیــت ایــن بخــش
پــی بــرده انــد .در ایــن نمایشــگاه
نیــز یکــی از بخــش هــا اســتارتاپها
و اکوسیســتم هــای کارآفرینــی
اســت کــه مــی توانــد تاثیرگــذار
باشــد و قطعــا بخــش قابــل توجهــی
از کشــور و شــرکت هــای بــزرگ و
باتجربــه میتوانــد از منافــع نوآفرینــی
و کارآفرینــی بهــره منــد شــوند،
بنابرایــن در نمایشــگاه اتــوکام یــک
بخــش بــه شــرکت هــای بــزرگ،
متوســط و کوچــک ،یــک بخــش
بــه اســتارتاپ هــا و یــک بخــش بــه
دولــت الکترونیــک اختصــاص دارد کــه
بــه عنــوان نمــادی از تحــول و توســعه
دیجیتــال اســتان مکمــل هم هســتند.
نوســان:در حــال حاضــر دانش
بنیــان هــا در کشــور چــه
شــرایطی دارنــد؟
در حــال حاضــر و بنابــر اعــام ســایت
معاونــت علمــی 4563 ،شــرکت
دانــش بنیــان 508 ،شــرکت خــاق و
نــوآور و  118مرکــز نــوآوری و شــتاب
دهنــده در حــوزه کارآفرینــی کشــور
فعــال و خدمــات ارائــه مــی دهنــد ،اما
علیرغــم تاکیــد رهبــر انقــاب هنــوز
بــه جایــگاه واقعی خــود دســت نیافته
انــد و البتــه باید توجه داشــته باشــیم
کــه رشــد و افزایــش آنهــا نیازمنــد
زیرســاخت هــای مالــی ،فنــاوری،
دانــش ،مدیریــت و تکنولــوژی و
ســرمایه گــذاری در کشــور اســت.
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کرمانــی ،بــه ناهماهنگــی بیــن دســتگاههای دولتــی نیــز
اشــاره کــرد و گفــت :برخــی از ســازمانهای دولتــی
قوانیــن همدیگــر را نقــض میکننــد و رفتارهــای
ســلیقهای بعضــی از افــراد ،باعــث ناهماهنگــی در مــردم
مــی شــود .وی بــا اشــاره بــه نبــود فرهنــگ کار صنفی در
جامعــه ،اضافــه کــرد :هــر فــردی تنهــا بــر اســاس رابطــه
مشــکل خــود را حــل میکنــد و ایــن رفــع مشــکل بــه
کل جامعــه آمــاری کشــور منتقــل نمیشــود.
بایــد توجــه داشــته باشــیم ،از آنجــا کــه شــرایط خاصــی
در کســب و کارهــای نوپــا وجــود دارد ،اگــر تســهیل
قوانیــن و شــرایط صنفــی بــرای همــه یکســان باشــد
آنــگاه پیشــرفت کار میســر خواهــد بــود .وی ادامــه داد:
بایــد موانــع و مشــکالت به صــورت یک فرآیند مشــخص
ضابطــه دار رفــع شــود تــا افــراد عالقه منــد در ایــن حوزه
انگیــزه بیشــتری بــرای ســرمایه گــذاری و ایــده پــردازی
داشــته باشــند.
کرمانــی بــا اشــاره بــه ریســک پذیــری ایــن دســته از
مشــاغل ،اظهــار داشــت :فــردی کــه در ایــن حرفههــا
وارد میشــود بایــد شــخصیت ریســک پذیــری داشــته و
قــادر بــه فعالیــت گروهــی بــرای انجــام کار خــود باشــد و
کســانی کــه ایــن روحیــه را نداشــته باشــند در ایــن حوزه
موفــق نخواهنــد بــود .وی بــر لزوم آمــوزش های مناســب
و کاربــردی بــرای جوانانــی تاکیــد کــرد و افــزود :نیــروی
انســانی تربیــت شــده در دانشــگاهها بیشــتر مطالــب
تئــوری را فــرا میگیرنــد و قــادر بــه انجــام فعالیتهــای
اقتصــادی و گروهــی و توانایــی حــل مســاله را ندارنــد .وی
اضافــه کــرد :بــرای رونــق تولیــد و توســعه فناوریهــای
نویــن نیــاز به ســرمایه گــذاری مهارتــی برای دانشــجویان
هســتیم تــا اینکــه از تــوان آنهــا بــرای فعالیتهــای
اقتصــادی و رونــق اســتارت آپ هــا اســتفاده کنیــم.
مدیــر فضــای کار اســتراکی آبــی ســفید بــا اشــاره بــه
شــرایط ســخت ســرمایه گــذاری و نبــود قوانیــن حمایتی
بــرای اســتارتاپها ،اظهــار داشــت :انگیــزه و عالقــه بــرای
ســرمایه گــذاری بــرای ایــن دســته از مشــاغل در بیــن
نســل جــوان و افــراد دارای تمکــن مالــی وجــود نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه نیــاز بــه رصــد مــداوم وضعیــت
اســتارت آپ هــا وجــود دارد ،افــزود :اگــر رصدخانــهای
بــرای رصــد وضعیــت و نیازهــای آنهــا وجــود داشــته
باشــد ،بــه طــور قطــع بــه رفــع نیازهــای آنهــا کمــک
خواهــد داد .در ایــن راســتا رســانهها میتواننــد همیــار
ایــن قشــر باشــند و بــه رونــق و توســعه ایــن فعالیــت
هــا کمــک کننــد .کرمانــی معتقــد اســت اگــر رســانهها
همــواره ایــن صنعــت را رصــد کننــد و قابلیتهــا و
نیازهــای آنهــا را بــه جامعــه و مســئوالن یــادآوری کننــد،
آنهــا انگیــزه بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش نیــز
افزایــش یابــد.
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سال پنجم /شماره ۱۰۳
آبانماه ۱۳۹۸

سند  SDI؛ حرکتی نو برای ارتقای خدمات رسانی

گزارش

خبرکوتاه
خبر اول

ســند جامــع تبــادل اطالعــات و خدمــات مکانــی ( )SDIبــه امضــای شــهردار اصفهــان و
نماینــدگان دســتگاههای اجرایــی همچــون اســتانداری ،شــرکت آب و فاضــاب ،شــرکت
گاز ،شــرکت توزیــع بــرق ،شــرکت پســت ،شــرکت مخابــرات ،اداره کل راه و شهرســازی،
نیــروی انتظامــی اصفهــان ،اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات ،ســازمان صمــت اســتان و
ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان رســید .هــدف اصلــی  SDIایــن اســت کــه دولــت هــا و
ســازمان هــا و دســتگاه هــای اجرایــی بــا کمتریــن هزینــه و در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بــه
داده هــای مکانــی پایــه و پــردازش شــده و الیــه بندی شــده و به روز شــده دسترســی داشــته باشــند.

در گفتگو با رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح شد:

نشانه شناسی از اکوسیستم کارآفرینی
شرکت های دانش بنیان به جای کاربر و سرمایه بر بودن و برپایه دانش و فناوری استوارند

رئیــس مرکــز پژوهــش هــا و مطالعــات شــورای اســامی شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه
ضــرورت حضــور اســتارتآپها و شــرکتهای دانــش بنیــان در نمایشــگاه اتــوکام
مــی گویــد :بیــش از  90درصــد اســتارتاپهای دنیــا و بــه تبــع آن ایــران در حــوزه
آی تــی فعــال هســتند ،بنابرایــن منطقــی اســت کــه آنهــا در نمایشــگاه اتــوکام حضــور
داشــته باشــند .کــوروش خســروی تاکیــد کــرد :ایجــاد ســالن فرصت هــا در نمایشــگاه
ســال گذشــته ،اقــدام خوبــی بــرای شــرکتهای نوپــا بــود تــا بســتر معرفــی و امــکان
جــذب ســرمایه گــذار بــرای آن هــا مهیــا شــود.

شهردار اصفهان:

بهترینسرمایهگذاری

سرمایه گذاری روی ایده هاست
مهــر مــاه  ،97قــرارداد ایجــاد بزرگتریــن مرکــز
کارآفرینــی شــهر اصفهــان از ســوی شــهرداری
اصفهــان بــا هــدف ایجــاد فضایــی متمرکز در راســتای
توســعه فضــای کارآفرینــی اســتان در مرکــز شــهر
اصفهــان بــه امضــای معــاون مالــی اقتصــادی شــهردار
و ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی رســید .شــاخه
اصلــی فعالیــت مرکــز کارآفرینــی هــاب ،فنــاوری
اطالعــات در زیرشــاخه هــای بــازی ســازی ،تولیــد
محتــوا ،اینترنــت اشــیاء ،هــوش مصنوعــی و  ...اســت.
ایــن شــرکت اســتارتاپ هــای ارزشــمند و آینــده دار
را کشــف و بــر روی آنهــا ســرمایه گــذاری مــی کنــد.
قــدرت الــه نــوروزی ،شــهردار اصفهــان در حاشــیه
ایــن بازدیــد بــا بیــان اینکــه فضــای موجــود کــه
هــم اکنــون بــه شــرکت هــاب اصفهــان واگــذار شــده
فضــای بــی رونقــی بــود و اکنــون احیــا شــده اســت؛
اظهــار کــرد :بــرای مــن بســیار مهم اســت کــه جوانان
بــه چنیــن فضایــی وارد شــده و در عرصــه ای فعــال
مــی شــوند کــه امــروزه بــه شــدت بــه آن نیــاز اســت.
وی تصریــح کــرد :انتظــار ایــن اســت چنیــن فضاهایی
مرکــز رفــت و آمــد جوانانــی باشــد کــه بــه اینگونــه
فعالیــت هــا عالقمنــد هســتند ،ایــن مرکــز بایــد پلــه
عبــور یــا دروازه ورودی بــرای تبدیــل شــدن بــه مراکز
دانــش بنیــان بــزرگ باشــد.
شــهردار اصفهــان بــا بیــان اینکــه ایجــاد چنیــن
فضاهایــی بــرای شــهر اصفهــان یک نیــاز اســت ،افزود:
یکــی از سیاســت هــای شــهرداری اصفهــان حمایت از
چنیــن کســب و کارهایــی اســت امــا انتظارمــان ایــن
اســت کــه چنیــن مکانــی هــر چــه ســریعتر رشــد
کنــد.
وی اضافــه کــرد :اگــر چنیــن زمینــه هایــی توســعه
پیــدا کنــد ایــن آمادگــی در شــهرداری وجــود دارد
کــه نقــاط دیگــر شــهر نیــز در اختیــار چنیــن
کارهایــی قــرار بگیــرد ،بهتریــن ســرمایه گــذاری هــا،
ســرمایه گــذاری روی جوانــان و ایــده هــای خالقانــه
آنهاســت کــه نتایــج آن متوجــه همــه مــردم ایــن
شــهر مــی شــود.
نــوروزی گفــت :از ابتــدای کار در شــهرداری عالقمنــد
بــه ایجــاد یــک فضــای کارآفرینــی در شــهر و نــوآوری
توســط جوانــان بودیــم ،چراکــه اصفهــان شــهر خــاق
نامگــذاری شــده و بــه دنبــال تحقــق خالقیــت هــا و
شــکوفایی اســتعدادها در شــهر اصفهــان هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه مرکــز کارآفرینی هاب مدتهاســت
راه انــدازی شــده ،تصریــح کــرد :بخشــی از ســاختمان
جهــان نمــا کــه ســاختمان کــم رونقی بــود بــا فعالیت
ایــن مرکــز ،احیــا شــده اســت .بــا مدیــران شــرکت
هــاب و فعالیــن ایــن عرصــه گفــت و گوهایــی انجــام
داده و بــه ایــن جمــع بنــدی رســیدم کــه فعــاالن این
عرصــه توانســته انــد از ایــن فضــای خــوب ،اســتفاده
و بــه پیــاده ســازی ایــده هــای خــود نزدیــک شــوند.

خسروی
عدم
دسترسیبه
منابعمالی
خطرپذیر
و دشواری
دسترسی
بهبازارهای
جهانیرا
دو چالش
مهم بر سر
راه فضای
کارآفرینی
وتوسعه
استارتاپها
می داند

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

اقتصــاد دانــش بنیــان طبــق تعریــف
ســازمان همــکاری اقتصادی و توســعه،
اقتصــادی اســت کــه بــر اســاس «تولید
و توزیــع و کاربــرد دانــش و اطالعــات»
شــکل گرفتــه و ســطح باالیــی از
ســرمایه گــذاری در آن بــه «ابــداع»
و «نــوآوری» اختصــاص مــی یابــد.
فنــاوری هــای کســب شــده بــا شــدت
باالیــی مصــرف مــی شــوند و نیــروی
کار از تحصیــات عالــی برخــوردار
اســت .برایــن اســاس یکــی از مهمترین
محورهایــی کــه در سیاســت هــای
ابالغــی اقتصــاد مقاومتــی بــه آن توجه
خاصــی شــده اســت ،پیشــتازی اقتصاد
دانــش بنیــان اســت .در همیــن راســتا
رهبــر معظــم انقــاب ارتقــای جایــگاه
جهانــی کشــور و افزایــش ســهم تولیــد
و صــادرات محصــوالت و خدمــات
دانــش بنیــان و دســتیابی بــه رتبــه
اول اقتصــاد دانــش بنیــان در منطقــه
را بــه عنــوان یکــی از اهــداف اقتصــاد
مقاومتــی دانســتند .بــه همیــن منظور
نمایشــگاه اتــوکام اصفهــان نیــز در پــی
ایــن سیاســت اقتصــاد مقاومتــی بخش
ویــژه ای را بــه حضــور اســتارتاپ هــا
و شــرکتهای دانــش بنیــان اختصــاص
داده اســت.
رئیــس مرکــز پژوهــش هــا و مطالعــات
شــورای اســامی شــهر اصفهــان
بــا اشــاره بــه ضــرورت حضــور
اســتارتآپها و شــرکتهای دانــش
بنیــان در نمایشــگاه اتــوکام مــی گوید:
بیــش از  90درصــد اســتارتاپهای
دنیــا و بــه تبــع آن ایــران در حــوزه آی
تــی فعــال هســتند ،بنابرایــن منطقــی
اســت کــه آنهــا در نمایشــگاه اتــوکام
حضــور داشــته باشــند و حــدود 10
تــا  15درصــد دیگــر اســتارتاپ هــا
در حوزههــای پزشــکی ،کشــاورزی

و دیگــر رشــتهها فعالیــت دارنــد.
کــوروش خســروی ادامــه میدهــد:
از ســال گذشــته ســالن فرصتهــا
در ایــن نمایشــگاه بــرای حضــور
پ و شــرکت هــای دانــش
اســتارتا 
بنیــان و ســرمایهگذاران ایجــاد شــد
و ســخنرانیهای خوبــی در مــورد
کســبوکارهای نوپــا انجــام شــد،
بــه نظــر ایجــاد ایــن ســالن اقــدام
خوبــی بــرای شــرکتهای نوپــا
اســت کــه بتواننــد در نمایشــگاه
اتــوکام معرفــی و ســرمایه گــذاری
مناســبی بــرای آن هــا مهیــا شــود.
او در خصــوص ســهم اســتارتآپها
و شــرکت هــای دانــش بنیــان در
اقتصــاد ایــران بــا توجــه بــه تاکیــد
مقــام معظــم رهبــری ،مــی گویــد:
خوشــبختانه گرایــش کلــی کــه در
مجموعــه نظــام یعنــی دولــت ،قــوه
قضاییــه و مقننــه و همچنیــن نهادهای
زیــر مجموعــه رهبــری وجــود دارد
و بــه نظــر مــی رســد بــا ایــن نــگاه
شــرکت هــای دانــش بنیــان در حــال
حرکــت هســتند .در ســال  81در
مرکــز کار آفرینــی دانشــگاه اصفهــان
بحــث اســتارتآپها و دانــش بنیــان
هــا بــرای بســیاری غریــب و ناآشــنا
بــود ،امــا امــروز از بلندپایــه تریــن
مقــام کشــور تــا پاییــن تریــن آن هــا و
دســتگاه هــای مختلــف بــه ایــن بخش
توجــه و اهمیــت نشــان مــی دهنــد،
البتــه شــاید هنــوز ســهم دانــش بنیانها
در تولیــد ناخالــص ملــی کشــور بــه
یــک درصــد هــم نرســد .او البتــه عــدم
دسترســی بــه منابــع مالــی خطرپذیــر
بــه عنــوان ســوخت موتــور کارآفریــن
و همچنیــن دسترســی پیــدا نکــردن
بــه بازارهــای جهانــی را دو چالــش
مهــم بــر ســر راه فضــای کارآفرینــی

و اســتارتآپها مــی دانــد و توضیــح
مــی دهــد :متاســفانه دولــت بــه جــای
حمایــت از کارآفرینان همچنان نســخه
کمــک از بانــک را پیشــنهاد میدهــد،
در حالیکــه سیســتم بانکــی بــرای
کارآفرینــی مضــر و خطرنــاک هســتند،
از ســوی دیگــر اکنــون دسترســی
اســتارتآپها بــه بازارهــای جهانــی و
همــکاری بــا شــرکت هــای خارجــی بــه
دلیــل تحریمهــا و نــگاه شــرکت هــا بــه
بازارهــای داخــل محــدود اســت.
عضــو شــورای اســامی شــهر اصفهــان
همچنیــن بــه نقــش پراهمیــت
شــرکتهای دانــش بنیــان در تولیــد
و اقتصــاد کشــور ،تاکیــد مــی کنــد:
در حــال حاضــر ایــن شــرکت هــای
فعالیــت بســیاری در حــوزه هــای نانــو،
بیوتکنولــوژی ،هــوش مصنوعــی ،تولید و
 ...دارنــد جایــگاه خــود را در بخــش های
مختلــف پیــدا کــرده انــد.
همچنیــن شــرکت هــای دانــش بــر
بســیاری در اصفهــان ایجــاد شــده انــد
کــه کاربــر و ســرمایه بــر نبودنــد و برپایه
دانــش و فنــاوری در ایــن زمینــه رشــد
داشــته انــد.
او در خصــوص مشــکالت مدیریتــی
شــرکتهای دانــش بنیــان کــه بــه
دنبــال آن درگیــر مشــکالت بیمــه،
مالیــات ،نقدینگــی و  ....مــی شــوند،
معتقــد اســت :دلیــل اصلــی فروپاشــی
شــرکتهای دانــش بنیــان تیــم
ناهماهنــگ آنهــا اســت ،امــا عامــل
اصلــی دیگــر عــدم آشــنایی آنهــا
بــا قوانیــن کشــور و بــازار اســت
کــه راه حــل آن بهــره گیــری از
مدیــران بــا ســابقه بــه عنــوان راهبــر
و مشــاور اســت کــه آشــنا بــا پیــچ
و خــم کار باشــند و بــه طــور قطــع
حضــور آنهــا در کنــار شــرکت هــای

دانــش بنیــان بســیار راهگشــا اســت.
رئیــس مرکــز پژوهــش هــا و مطالعــات
شــورای اســامی شــهر اصفهــان
همچنیــن مشــکالت مالیاتی شــرکتهای
دانــش بنیــان را ناشــی از عــدم آشــنایی
آنهــا بــا قوانیــن مــی دانــد و مــی گویــد:
خوشــبختانه از ســوی مرکز فنــاوری برای
مدیــران ایــن شــرکت هــا کالسهــای
آموزشــی برگــزار میشــود و مســئوالن
اداره امــور مالیاتــی همــکاری خوبــی در
ایــن خصــوص دارنــد و بــه دنبــال کاهش
مشــکالت آنهــا هســتیم ،البتــه تــا زمانی
کــه ایــن شــرکت هــا کســب تجربــه
نکننــد ،قوانیــن را یــاد نمــی گیرنــد ،امــا
گاه ممکــن اســت جرائــم مالیاتــی ایــن
شــرکت هــا افزایــش و در نهایــت منجــر
بــه تعطیلــی آنهــا شــود.
او همچنیــن در خصــوص نقــش نهادهــا
و بخــش هایــی همچــون اتــاق بازرگانی
و  ...در رونــق شــرکتهای دانــش بنیــان،
مــی گویــد :دوره آغــاز کار و راه انــدازی
بســیاری از شــرکتهای دانش بنیــان ،در
دانشــگاه و بــا همــکاری چنــد دانشــجو
و مســاعدت اســتاد در راه انــدازی یــک
شــرکت بــرای اثبــات ایــده هایشــان به
وجــود مــی آیــد ،امــا بعــد از شــکل
گیــری یــک شــرکت نوپــا بــرای اینکــه
ایــن شــرکت بــه یــک شــرکت بالــغ و
رشــد یافتــه و بــزرگ تبدیــل شــود
ورود صنعتگــران و ســرمایه گذارهــای
توانمنــد و بــا ســابقه و نفوذپذیــر در
بــازار ضــروری اســت و اتــاق بازرگانی و
خانــه هــای صنعــت و معــدن و تجارت
از جملــه مــکان هایــی هســتند کــه
ســرمایه گــذاران متعــددی را در خــود
جــا داده و مــی تــوان بــا برقــراری
ارتبــاط دوســویه از ســرمایه آن هــا در
شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتفاده
کــرد.

info@eghtesadbazar.ir

سال پنجم /شماره ۱۰۳
آبانماه ۱۳۹۸

ابزارهای نوین نجاتدهنده اقتصاد استان

خبر اول

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان

خبرکوتاه

معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی و توســعه منابــع اســتانداری اصفهان گفت :اســتفاده از ابزارهــای نوین و
ســامانههای الکترونیکی برای حل مشــکالت قدیمی و مزمن میتواند نجاتدهنده اقتصاد اســتان باشــد.
حســن قاضــی عســگر افــزود :راهــکاری کــه ایــن اســتانداری در پیــش گرفتــه ایــن اســت کــه ب ـرای
هــر مشــکل مزمــن یــا مســائلی کــه از دیربــاز در اســتان وجــود دارد ،راه حــل هــای مبتنــی بــر
فنــاوری هــا و روشهــای جدیــد در پیــش بگیــرد .وی بــا بیــان اینکــه در آینــده نزدیــک
ســامانه ای بــرای توزیــع کاالهــای تنظیــم بــازار در اصفهــان رونمایــی مــی شــود ،تصریــح کــرد:
ایــن ســامانه مــی توانــد بســیاری از مشــکالت مربــوط بــه کاالهــای اساســی را حــل کنــد.

مدیرفناوریاطالعاتوشبکهدولتاستانداریاصفهانمطرحکرد:

فقر محتوا در دولت الکترونیک
زیرساخت اصلی دولت الکترونیک ،زیرساخت فرهنگی است

اگرچــه متولیــان امــر در اصفهــان از مهیــا شــدن زیرســاخت هــای دولــت الکترونیک
در ایــن اســتان ســخن مــی گوینــد و دغدغــه آنهــا تمایــل شــرکت هــا بــرای جــذب
ایــن زیرســاخت هاســت ،امــا محســن مهربانــی بــر ایــن عقیــده اســت کــه بــا وجــود
شکســته شــدن ســد مقاومــت مدیــران در تحقــق ایــن مهــم ،امــروز در بحــث دولــت
الکترونیــک دچــار فقــر محتــوا هســتیم .آنچــه در ادامــه مــی خوانیــد گفتگــوی
نوســان بــا مدیــر فنــاوری اطالعــات و شــبکه دولــت اســتانداری اصفهــان اســت.
گفت و گو
نوســان:متولیان حــوزه وزارت
ارتباطــات مدعــی مهیــا شــدن
زیرســاخت هــای دولــت
الکترونیــک در اســتان حتــی
بیشــتر از ظرفیــت اصفهــان
هســتند ،بــا ایــن وجــود چــرا
شــهروندان کمتــر شــاهد دولت
الکترونیــک هســتند؟
بــه اعتقــاد مــن زیرســاخت واژه ای
کلــی اســت و منظــور شــبکه ،ســرور،
دیتــا ســنتر و  ...اســت کــه بــا اراده
بــه ســرعت مــی تــوان آن را تامیــن
کــرد ،امــا زیرســاخت اصلــی دولــت
الکترونیــک ،زیرســاخت فرهنگــی
اســت ،چراکــه از طرفــی نیازمنــد
ســواد الکترونیکــی و مجــازی اســت
کــه بایــد در دســتگاه هــای اجرایــی
مــا ســاری و جــاری شــود و بــه طــور
قطــع ارتقــا دســتگاه هــا از مســیر
فنــاوری اطالعــات مــی گــذرد ،در
غیــر ایــن صــورت شــاهد بــازده
ســرمایه نخواهیــم بــود.
نوســان :امــا گفتــه مــی شــود
پهنــای بانــد ایجــاد شــده در
اســتان جهــت تحقــق دولــت
الکترونیــک هنــوز جذب نشــده
اســت.
بــه واقــع مشــکل دولــت الکترونیــک
پهنــای بانــد و یــا زیرســاخت هــای
ارتباطــی نیســت ،اگرچــه بســیار در
ایــن امــر تاثیرگــذار اســت ،امــروز
در دولــت الکترونیــک بــا فقــر
محتــوا مواجــه هســتیم و محتــوای
الکترونیکــی ضعیفــی داریــم و اگــر
ایــن محتــوا رشــد کنــد بــه طــور
قطــع مطالبــه بیشــتری بــرای پهنای
بانــد خواهیــم داشــت.
بنابرایــن اکنــون نیازمنــد محتــوا از
جنــس خدمــات الکترونیک هســتیم.
نوســان:البته بســیاری از
کارشناســان برایــن عقیــده انــد
کــه مدیــران دســتگاه هــای
اجرایــی بــر ســر اجــرای دولــت
الکترونیــک مقاومــت مــی
کننــد.
خوشــبختانه فضــای قبلــی شکســته

شــده اســت و مــن زیــاد بــه ایــن
موضــوع اعتقــاد نــدارم ،امــا بــه
نظــر مــی رســد محدودیــت هایــی
در دســتگاه هــای اجرایــی بــرای
تحقــق دولــت الکترونیــک وجــود
دارد .از طرفــی اختیــارات دســتگاه
هــای اجرایــی اســتانی بــه تدریــج
کمتــر و کمتــر شــده اســت و بــه
واســطه فعالیــت دســتگاه هــای
ملــی و مرکــزی ،آنهــا مانــع اجــرای
فعالیــت دســتگاه هــای اجرایــی
اســتانی میشــوند و عمــا هــر گونــه
تحــرک در دســتگاه هــای اســتانی را
محــدود کــرده انــد .امــروز کشــور در
تحقــق دولــت الکترونیک تمایــل دارد
تــا فعالیــت هــا از دســتگاه مرکــزی
شــروع شــود کــه ایــن یکــی از موانــع
موجــود اســت .همچنیــن اکنــون بــا
محدودیــت منابــع مالــی در جهــت
دولــت الکترونیــک مواجــه هســتیم.
از ســوی دیگــر انگیــزه مدیــران
دســتگاه هــای اجرایــی در تحقــق
دولــت الکترونیــک را گرفتــه اســت.
نوســان :آیــا ایــن موانــع
انگیــزه مدیــران را از بیــن بــرده
اســت؟
بــه واقــع امــروز ارزیابــی دقیقــی در
خصــوص تحقــق دولــت الکترونیــک
در کشــور انجــام نمــی شــود .بایــد
توجــه داشــت کــه پــروژه هــای
فنــاوری اطالعــات در دنیــا پرریســک
هســتند و بــاالی  70درصــد آنهــا بــا
شکســت مواجــه مــی شــود.
بنابرایــن مدیــران از تــرس شکســت،
محتــاط شــده انــد ،از ســوی دیگــر
اگــر در ایــن مســیر مدیــری موفقیــت
کســب کنــد ،توجــه درخــوری در
ایــن بــاره بــه او نمــی شــود و در
اصــل مدیــری کــه فعالیــت و انــرژی
در ایــن امــر داشــته باشــد بــا مدیــری
کــه چنیــن نباشــد در نظــام ارزیابــی
یکســان در نظــر گرفتــه مــی شــوند.
نوســان :یعنــی مدیــران در
تحقــق دولــت الکترونیــک در
کشــور مــورد ارزیابــی قــرار
می گیرند؟

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

پیــش از ایــن در وزارت ارتباطــات،
چارچــوب نظــام پایــش فنــاوری
اطالعــات ایجــاد شــده بــود و ســعی
در ارزیابــی ســازمان هــا در تحقــق
دولــت الکترونیــک داشــت ،امــا
مشــکل اصلــی ایــن بــود کــه در
تحقــق دولــت الکترونیــک و فنــاوری
اطالعــات ،برنامــه پایــش ادامــه پیــدا
نکــرد و امــروز ارزیابــی مدیــران تنهــا
در حــد جشــنواره شــهید رجایــی
اســت کــه بــه اعتقــاد مــن اثرگــذاری
خــود را بــرای ایجــاد انگیــزه بــه
مدیــران و ســازمان هــا از دســت داده
اســت.
نوســان:با ایــن وجــود
آیــا میــزان تحقــق دولــت
الکترونیــک توســط ســازمانهای
اســتان مشــخص اســت؟
متاســفانه در کشــور هیــچ مجمــع و
نهــادی کــه وظیفــه رصــد توســعه
الکترونیــک داشــته باشــد را نداریــم.
البتــه شــواهد نشــان مــی دهــد
برخــاف ســنوات گذشــته شــرایط
اصفهــان بهتــر شــده و ســد مقاومــت
در برابــر تحقــق دولــت الکتروتیــک
شکســته شــده اســت.
بنابرایــن در کشــور هیــچ مرجعــی
نمــی توانــد آمــاری درســتی در ایــن
زمینــه منتشــر کنــد ،امــا در ســطح
جهانــی ایــن رتبــه بنــدی انجام شــده
اســت و از بیــن  193کشــور دنیــا در
ســال  2018ایــران بــا بیســت پلــه
صعــود نســبت بــه ســال  2016در
تحقــق دولــت الکترونیــک در رتبــه
 86قــرار گرفتــه اســت.
نوســان :آیــا نبــود نظــام رتبــه
بنــدی دولــت الکترونیــک در
کشــور بــه دلیــل نداشــتن
متولــی مشــخص اجــرای آن
اســت؟
در واقــع شــاید مشــکل از خــود مــا
بــوده کــه نتوانســته ایــم ارزش واقعــی
دولــت الکترونیــک را بــرای مدیــران
باالدســتی خــود تشــریح کنیــم و
اگــر ایــن اطــاع رســانی درســت
انجــام شــده بــود ،قطعــا ایــن موضــوع

محقــق مــی شــد ،البتــه آمارها نشــان
مــی دهــد وضعیــت رو بــه بهبــود
اســت و قطعــا در ســنوات آینــده
وضعیــت بهتــر خواهــد شــد.
نوســان :امــا بــه نظــر شــما
بــرای تحقــق دولــت الکترونیک
نیازمنــد فرهنــگ ســازی در
بیــن مــردم جهــت مطالبــه
گــری بیشــتر هســتیم یــا خیر؟
معتقــدم مــردم کار خــود را
بلــد هســتند.طی چنــد ســال
گذشــته شــبکه هــای اجتماعــی،
اپلیکیشــن هایــی همچــون اســنپ،
تــپ ســی ،دیجــی کاال و  ...وارد بــازار
شــده انــد ،امــا مــا طــرز اســتفاده
آنهــا را بــه مــردم یــاد ندادیــم بلکــه
بــا اطــاع رســانی درســت امــروز
تمــام اقشــار جامعــه از ایــن امکانــات
اســتفاده مــی کننــد ،بنابرایــن اگــر
ایــن خدمــات ایجــاد شــود مــردم
بــا یــک اطــاع رســانی جزئــی از آن
بهــره خواهنــد بــرد.
نوســان :بــا ایــن وجــود نقــش
بیســت و پنجمیــن دوره اتــوکام
را در تحقــق دولــت الکترونیــک
چگونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
در ایــن نمایشــگاه پاویــون اختصاصی
دولــت الکترونیــک بــرای مشــارکت
حداکثــری ســازمان هــا فراهــم
شــده اســت و دســتگاه هــا میتواننــد
خدمــات و محتواهــای تولیــد
شــده خــود و همچنیــن خدمــات و
ســرویس هــای بیــن ســازمانی خــود
را بــرای شــهروندان و بقیــه ســازمانها
معرفــی و عرضــه کننــد.
از طــرف دیگــر ســعی کردیــم بــا
تشــویق ســازمان هــا و برنامــه ریــزی
صــورت گرفتــه هــر ســازمان دســتگاه
متناظــر خــود را در دیگــر اســتان هــا
بــه ایــن نمایشــگاه دعــوت کنــد تــا
از تجربیــات آنهــا نیــز بهــره ببریــم
و از ســوی دیگــر کســب و کارهــای
حــوزه هــای آی تــی ســی در اســتان
تحریــک شــود و بخــش خصوصــی
بتوانــد یــک ســری فعالیــت و قــرارداد
جدیــد منعقــد کنــد.
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مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان مطرح کرد:

هوشمندسازی؛ حکمرانیمطلوب
و درآمدزایی پایدار

مدیرعامــل ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطات
شــهرداری اصفهــان گفــت :چشــمانداز ایــن
ســازمان بــراي افــق ۱۴۰۰؛ هوشمندســازی شــهر
پیشــرو ،حکمرانــی مطلــوب  ITپیشــران و
درآمدزایــی  ICTپایــدار اســت .ســیدحمیدرضا
ابطحــی اظهــار کــرد :ماموريــت ســازمان فنــاوري
اطالعــات و ارتباطــات توانمندســازي شــهرداري
اصفهــان در جهــت جلــب رضايــت شــهروندان و
تحقــق تعالــي ســازماني شــهرداري بــا بهکارگيــري
قابليتهــا و ظرفيتهــاي فــاوا اســت.

وی بــا اشــاره بــه اولویتهــای راهبــردی  ICTشــهرداری
اصفهــان در ســال ،۹۸تصریــح کــرد :هوشمندســازی
هدفمنــد شــهر در حوزههــای اولویــتدار شــهرداري ،ارتقــاء
و يکپارچهســازي خدمــات الکترونيکــي شــهروند محــور،
ارزشآفرينــي بــا اســتفاده از ســرمايههاي  ICTشــهرداری و
افزایــش مشــارکت فراســازمانی با اســتارتاپها و ســرمایهگذاران
از جملــه ايــن اولويتهــا اســت .وی بــا اشــاره بــه خــط مشــی
مدیریــت فــاوا در ســال  ،۹۸گفــت :همافزایــی ،اعتمــاد و احترام
متقابــل بــا شــهرداری ،ارتقــاء تخصــص تــا کســب مرجعیــت،
مديريــت بهينــه زمــان ،توجــه بــه درآمدزايــي جلــب مشــارکت
بخــش خصوصــي ،اســتفاده بهينــه از ســرمايههاي انســاني،
اطالعاتــي و ســازماني ،همــکاري اثربخــش کاركنــان و تقويــت
كار گروهــي ،بكارگيــري حداكثــري ابزارهــاي فنــاوري اطالعات
و كاهــش مصــرف انــرژي و كاغــذ از جملــه مــوارد خــط مشــي
مديريــت فــاوا در ســالجاري اســت.
ابطحــی گفــت :در ســال گذشــته ارائــه خدمــات الکترونیکــی با
اولویــت نيــاز شــهروندان ،تقويــت کيفيت محصــوالت و خدمات
فــاوا بــا رويکــرد كاهــش بهــاي تمــام شــده ،يكپارچهســازي
داراييهــاي اطالعاتــي شــهرداري ،كاهــش وابســتگي در
محصــوالت و خدمــات اســتراتژيك ICTشــهرداری بــه
تأمینکننــدگان ،ارائــه خدمــات فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
بــا رویکــرد مشــارکت بــا بخــش خصوصــي و تقويــت همــکاري
و تعامــل بــا نهادهــاي اجرايــي از جملــه سياسـتهاي مصــوب
شــوراي عالــي برنامهريــزي ايــن ســازمان بــوده اســت.
مدیرعامــل ســازمان فــاوا شــهرداری اصفهــان در ادامــه با اشــاره
بــه اینکه شــهر هوشــمند ســه محــور نهــادي ،محيــط زندگي
و شــهروندي را دارد ،اضافــه کــرد :زمينههــاي اجرايــي شــهر
هوشــمند در محــور نهــادي شــامل حاکميــت و اقتصــاد ،در
لونقــل شــهري و محيــط
محــور محيــط زندگــي شــامل حم 
شــهري و در محــور شــهروندي شــامل مــردم و ســبک زندگــي
اســت.حمیدرضا ابطحــی بــا تاکیــد بــر نقــش فنــاوری اطالعات
و ارتباطــات بــه عنــوان عامــل توانمندســازي درتحقــق شــهر
هوشــمند ادامــه ميدهــد :ســازمان فنــاوري اطالعــات و
ارتباطــات شــهرداري اصفهان(فــاوا) بــا احــداث ،تجهيــز و
ارتقــاي مرکــز داده شــهرداري اصفهان براســاس اســتانداردهاي
روز نقــش مهمــي در پيشــرو شــدن اصفهــان بــه عنــوان شــهر
هوشــمند در کشــور دارد.وی بــا اشــاره بــه احــداث و ایجــاد
کانالهــای ارتباطــي فيبــر نــوري شــهرداري اصفهــان بــه طول
 ۲۰۴کيلومتــر و کابلكشــي شــبكه فيبــر نــوري شــهرداري بــه
طــول  ۳۴۰كيلومتــر اظهــار کــرد :اتصــال حدود صد ســاختمان
شــهرداري اصفهــان از طريــق شــبكه فيبــر نــوري بــه يكديگــر
و اتصــال  ۱۰۳ســاختمان شــهرداری از طريــق شــبکه بيســيم
از اقدامهــاي مهــم فــاوا در جهــت هوشمندســازي بــوده اســت.
مديرعامــل ســازمان فنــاوري اطالعــات و ارتباطــات شــهرداري
اصفهــان در پایــان یــادآور شــد :در جهت هوشمندســازي سيســتم
لونقــل شــهري  ۱۵۰تقاطــع و نقطــه مهــم
ترافيــك و حم 
ترافيكــي شــهر بــه شــبكه فيبر نــوري مجهــز شــده كــه اميدواريم
بــه ایــن رقــم بــه  ۲۲۰نقطــه افزايــش یابــد.

www. eghtesadEbazar.ir
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گردش مالی  ١٠هزار میلیارد تومانی در بخش دیجیتال

رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان:

دولت
حامی بخش خصوصی باشد
رئیس شــهرک علمــی و تحقیقاتی اصفهــان معتقد
اســت :مهمتریــن مشــکل کنونــی شــرکتهای
دانــش بنیــان بازاریابــی محصــوالت آنهاســت .از
ایــن رو یکــی از اهدافــی که در مســیر کار شــهرک
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان اهمیت دارد ،توســعه
بازرگانــی ایــن شــرکت هاســت .جعفــر قیصــری،
بــه شــاخص جهانــی نــوآوری اشــاره دارد و تاکیــد
میکنــد :ایــران در ســال  ۲۰۱۵رتبــه  ۱۰۶را در ایــن
شــاخص داشــته و اکنــون در ســال  ۲۰۱۹بــه رتبــه
 ۶۱رســیدهایم .گفتگــوی مــا را بــا او مــی خوانیــد؛

نوســان:مهمترین مســایل و مشــکالت پیش روی
شــرکتهای دانــش بنیــان چیســت؟
بــه نظــر میرســد مهمتریــن مشــکل کنونــی شــرکتهای
دانــش بنیــان بازاریابــی محصــوالت آنهاســت .اگــر صنایــع
و ســازمانهای بــزرگ ،بــازار خــود را در اختیــار ایــن
شــرکتها قــرار دهنــد محصــوالت دانــش بنیــان را بــا
کیفیــت بهتــر و رقابــت بیشــتر در جامعــه عرضــه خواهــد
شــد؛ همچنیــن دولــت بایــد حامــی بخــش خصوصــی
باشــد و نــه رقیــب آن؛ نهادهــای دولتــی میتواننــد نقــش
حمایتــی و بســیار تاثیرگــذاری را در ایــن خصــوص ارائــه
دهنــد ،دولــت بــه عنــوان مهمتریــن نهــاد سیاسـتگذاری
الزم اســت نقــش هدایــت و برنامهریــزی آینــده اقتصــادی را
بــرای نهادهــای دولتــی و نیــز صنایــع داشــته باشــد.
نوســان :وضعیــت اســتقرار شــرکت هــای دانــش
بنیــان در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان
چگونــه اســت و چــه اقدامــات شــاخصی از ســوی
ایــن شــرکتها انجــام و ارائــه شــده اســت؟
در حــال حاضــر بیــش از  510واحــد فنــاور در شــهرک
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان مســتقر هســتند کــه گردش
مالــی آنهــا در ســال گذشــته  ۱۴هــزار میلیــارد ریــال و
ایــن شــرکتها موفــق بــه ایجــاد و راهانــدازی  ۱۲خــط
تولیــد پیشــرفته مبتنــی بــر فنــاوری در شــهرکهای
صنعتــی اســتان در زمینههــای مختلــف از جملــه مکانیک،
فوالدســازی و محصــوالت شــیمیایی شــدند.همچنین ارزش
محصــوالت ،فناوریهــا و خدمــات صــادر شــده ســال 97
ایــن شــرکتها  ۴.۷میلیــون دالر و حجــم قراردادهــای
پژوهشــی و فنــاوری واحدهــای فنــاور مســتقر در شــهرک با
صنایــع و ســازمانهای مختلــف نیــز بیــش از  ۲هــزار و ۲۰۰
میلیــارد ریــال بــوده اســت.
نوســان:با توجــه بــه اینکــه یکــی از محورهــای
توســعه شــهر اصفهــان دانــش بنیــان ها هســتند،
عملکــرد بخــش خصوصــی اصفهــان در ایــن حوزه
را چگونــه ارزیابــی میکنیــد ؟
عملکــرد بخــش خصوصــی در ایــن شــهرک کــه نمــاد
اقتصــاد دانــش بنیــان در اصفهــان اســت بســیار مناســب و
امیدوارکننــده اســت ،بــه طوریکــه میــزان ســرمایهگذاری
بخــش خصوصــی در ایــن شــهرک ،حدود ســه برابر بیشــتر
از بخــش دولتــی بــوده اســت.

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

خبرکوتاه
خبر اول

وزیــر تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی گفــت :برآوردهــا نشــان میدهــد که  ١٠هـزار میلیــارد تومان
از حجــم فعالیتهــای کشــور در بخــش کســب و کار مربــوط بــه حــوزه دیجیتــال اســت .محمد
شــریعتمداری افــزود :همــه کارخانجــات قدیمــی بــه دنبــال بازســازی بــا رویکــرد آی .ســی .تــی
هســتند و بــر ایــن اســاس تقاضاهایــی در ایــن حــوزه وجــود دارد و ایــن بنیادها نقش اساســی در
فضــای اقتصــادی دارنــد .بــه گفته وی گــردش مالــی مجموعه صنعت رســانه و ســرگرمی ٢٢٠٠
میلیــارد دالر اســت کــه  ١٢٠٠میلیــارد دالر آن در اختیــار رســانههای دیجیتــال ٢۶٠ ،میلیــارد
دالر بــه بخــش انیمیشــن و  ۲۴۰میلیــارد دالر بــه بــازار تبلیغــات دیجیتــال اختصــاص دارد

مدیرکلاطالعاتوفناوری ارتباطاتاستاناصفهان:

مسئله مهم شفافیت است

رئیس جمهور باید فرماندهی اجرای دولت الکترونیک را برعهده گیرد
اگرچــه مســئوالن ارشــد کشــور همــواره بــر تحقــق دولــت الكترونیــك تاکیــد
دارنــد و آن را از ارکان نظــام مــی داننــد و معتقدنــد کــه تحقــق آن تأثیــر
چشــمگیری بــر پیشــگیری و مقابلــه بــا فســاد دارد ،امــا در عمــل پیــاده ســازی
دولــت الکترونیــک بــا چالــش هــا و مقاومــت هایــی همــراه اســت .بــه اعتقــاد
جعفــر مطلـبزاده «بخشــی از ایــن ایــراد بــه دســتگاه فرااســتانی بازمــی گــردد
و بســیاری از دســتگاه هــا همچنــان تمایــل بــه ایجــاد شــفافیت ندارنــد» .آنچــه
در ادامــه مــی خوانیــد گفتگــوی نوســان بــا مدیــرکل فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات اســتان اصفهــان در خصــوص دولــت الکترونیــک اســت.
گفت و گو
نوســان:گفته مــی شــود
زیرســاختهای دولــت الکترونیــک
در اصفهــان مهیــا شــده اســت،
امــا ایــن زیرســاخت هــا بیشــتر
در چــه حــوزه هایــی قابــل
اســتفاده اســت؟
بلــه زیرســاخت هــای دولــت
الکترونیــک تقریبــا بــه صــورت آمــاده
در اصفهــان مهیــا شــده اســت بــه
نحــوی کــه اکنــون چنــد برابــر نیــاز
اســتان ،پهنــای بانــد آمــاده داریــم
کــه بایــد از آن اســتفاده شــود .یعنــی
اگــر شــرکتی بخواهــد تولیــد محتــوا و
یــا تولیــد گیــم و بــازی داشــته باشــد
امــروز از لحــاظ پهنــای بانــد بــرای
آنهــا هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد .در
بحــث گردشــگری نیــز اگــر بخواهیــم
در اینترنــت جاذبــه هــای اصفهــان را
جســتجو کنیــم ،مطلــب خاصــی نمی
بینیــم در حالیکــه بایــد بــرای ایــن امر
نیــاز بــه تولیــد محتــوا و فیلــم اســت
کــه به دنبــال آن مــی تواننــد از پهنای
بانــد موجود اســتفاده کننــد .همچنین
اصفهــان از معــدود اســتان هایی اســت
کــه در بحــث دولــت الکترونیــک ،آی
ایکــس اســتانی آن راه انــدازی شــده
اســت .در حــال حاضــر  350ســرویس
 GSBدر دســتگاه هــای کشــوری
فعــال اســت و دســتگاه هــای دولتــی
و خصوصــی مــی تواننــد متقاضــی
اســتفاده از ایــن ســرویس هــا شــوند.
مثــا مــی تــوان تمــام اطالعــات بیمــه
تامیــن اجتماعــی را مــی توان بــر روی
ایــن ســرویس قــرار داد تــا دیگــر بــرای
مراجعــه بــه پزشــک نیــاز بــه دفترچــه
بیمــه نداشــته باشــیم و مشــخصات
و اعتبــار بیمــه شــخص از طریــق
شــماره ملــی وی ،مشــخص می شــود.
همچنیــن در بحــث یــک خــاف و یــا
مســائل رانندگــی پلیــس دیگــر نیــاز
بــه گرفتــن گواهینامــه ،کارت خــودرو،
بیمــه و  ...فــرد نــدارد و بــا اســتفاده
از کــد ملــی شــخص مــی توانــد بــه
اطالعــات الزم دسترســی پیــدا کنــد،
البتــه هنــوز ایــن اتفــاق در کشــور

نیفتــاده اســت.
نوســان:اما چــرا بــا وجــود ایــن
تمــام زیرســاخت هــا ،دســتگاه
هــا و بخــش خصوصــی جــذب
آن نشــده اســت و بعضــا شــاهد
مقاومــت شــان آنهــا در برابــر
اجــرای دولــت الکترونیــک
هســتیم؟
متاســفانه بخشــی از ایــن ایــراد بــه
دســتگاه فرااســتانی مــا برمــی گــردد.
ممکــن اســت مــا در اســتان رایزنــی
هــای الزم را بــرای پیــاده ســازی
دولــت الکترونیــک انجــام دهیــم ،امــا
دســتگاه هــای اســتانی تابــع دســتگاه
هــای کشــوری هســتند و آنهــا بایــد
اجــازه دهنــد .همچنیــن در موضــوع
دولــت الکترونیــک مســئله مهــم دیگر،
شــفافیت اســت .بســیاری از دســتگاه
هــا تمایــل بــه ایجــاد شــفافیت ندارند.
مثــا در بحــث مجوزهــا و  ...امــروز
دچــار بروکراســی شــدید هســتیم و
اگــر بــه ســمت دولــت الکترونیــک
حرکــت کنیــم بــه طــور قطع بســیاری
از ضــد و بندهــای دســتگاه هــا از
بیــن مــی رود ،بنابرایــن در مرحلــه
نخســت دســتگاه هــای اســتان ،بایــد
از دســتگاه کشــوری اجــازه بگیرنــد که
آیــا بــه دنبــال شــفاف ســازی و دولــت
الکترونیــک برونــد یــا خیــر؟
نوســان :امــا بحــث دولــت
الکترونیــک موضوعــی اســتانی
نیســت و در ســطح کشــور از
ســوی روســای جمهــور نیــز
بــر آن تاکیــد شــده اســت.
بــه طــور قطــع همیــن گونــه اســت.
مســئوالن مــا در ســطح کشــور بــرای
پیــاده ســازی دولــت الکترونیــک مــی
جنگنــد ،چــرا کــه بعضــا در راه دولــت
الکترونیک و شــفاف ســازی فرایندهای
خــود گام برنمــی داریــد .مــا امــروز در
اصفهــان دو آزمایشــگاه معمــاری
ســازمانی داریــم کــه طــرف قــرارداد
وزارت ارتباطــات هســتند .ســازمان
هــا و دســتگاه هــای دولتــی ابتــدا بایــد
فرایندهــای خــود را بــه روز و در جهــت

تکریــم اربــاب رجــوع اصــاح کننــد و
ســپس آن را الکترونیــک کننــد ،منتها
دســتگاه هــا هنــوز نســبت بــه ایــن
موضــوع مقاومــت مــی کننــد.
نوســان:دقیقا امــروز بســیاری
از دســتگاه هــا بــه جــای پیــاده
ســازی دولــت الکترونیــک،
همچنــان اصــرار بــه مراجعــه
حضــوری اربــاب رجــوع خــود
دارنــد .دلیــل این عالقه دســتگاه
هــا چیســت؟
متاســفانه پشــت پــرده بســیاری از
اصرارهایــی کــه بــه دنبــال مراجعــه
حضــوری اربــاب رجــوع هســتیم
مباحــث رانــت و فســاد اســت ،امــا اگــر
کارهــا الکترونیــک انجام شــود ،تفاوتی
نــدارد کــه اربــاب رجــوع چــه کســی
اســت و براســاس روال ،امــور انجــام
مــی شــود ،امــا در دیدارهــای حضوری
احتمــال بــروز برخــی تخلفــات وجــود
دارد .بــه همیــن منظــور برخــی
دســتگاه هــا هنــوز در برابــر دولــت
الکترونیــک مقاومــت مــی کننــد.
نوســان:البته شــاید یکــی
از مــوارد مقاومــت دســتگاه
هــا ایــن اســت کــه دولــت
الکترونیــک متولــی واحــد و
مشــخصی نــدارد.
برخــی چنیــن اعتقــادی دارنــد.
باالخــره یــک نفــر در کشــور هماننــد
رئیــس جمهــور بایــد دغدغــه اجــرای
دولــت الکترونیــک را داشــته باشــد و
در راس ،فرماندهــی ایــن کار را برعهــده
گیــرد و مســتقیما در آن دخالــت کنــد
تــا وقتــی دســتوری بــرای پیاده ســازی
آن داده شــد ،هیــچ فــرد و دســتگاهی
نتوانــد از آن نافرمانــی کنــد .متاســفانه
اکنــون چنیــن چیــزی صــورت نگرفته
و تنهــا یکــی از معاونــت هــای ســازمان
اداری و اســتخدامی پیــاده ســازی
دولــت الکترونیــک را برعهــده گرفتــه
اســت در حالیکــه در ایــن ســطح کار
بــه خوبــی پیــش نمــی رود.
نوســان:اما نقــش وزارت
ارتباطــات در دولــت الکترونیــک

چیســت؟
وزارت ارتباطــات بیشــتر در بحــث
مســائل مربــوط بــه آی تــی و
زیرســاخت هــا دخالــت دارد و در دولت
الکترونیــک ،اشــتغال و کارآفرینــی باید
زیرســاخت هــای الزم را آمــاده کنــد و
حتــی بــه خوبــی عمــل کــرده اســت،
البتــه برخــی مــوارد ناچــار بــه دخالــت
هســتیم و بــه ایــن دلیــل اســت کــه
دیگــران کار خــود را خــوب انجــام نمی
دهنــد.
نوســان:در حــال حاضــر اســتان
اصفهــان در اجــرای دولــت
الکترونیــک چــه وضعیتــی دارد؟
مــا دولــت الکترونیــک دو بحــث وجــود
دارد .یکــی بحــث ارائــه خدمــات
الکترونیــک دســتگاه هــا بــه مــردم
اســت کــه اکثــر دســتگاه هــا بــا زدن
ســایت ،میز خدمــت الکترونیــک دارند
و از ایــن منظــر وضعیــت اســتان خوب
اســت ،امــا نقطــه ضعــف اصلــی در
بحــث تبــادل اطالعــات بیــن دســتگاه
هــا اســت و وقتــی تبــادل نباشــد مردم
در اســتفاده از خدمــات الکترونیــک بــه
مشــکل برمــی خورنــد .از ســوی دیگــر
متاســفانه مــردم اصفهــان هنــوز بــا
پــروژه هــای نویــن غریبــه هســتند و
تمایــل بــه انجــام امــور خود بــه صورت
ســنتی دارنــد کــه در ایــن مســیر
نیازمنــد فرهنــگ ســازی هســتیم.
نوســان:اما اصفهــان در بحــث
خدمــات آی تــی و آی تــی ســی
و ورود شــرکت هــای دانــش
بنیان چــه شــرایطی دارد؟ اصفهان
در بحــث توســعه خدمــات آی تــی و
ورود دانــش بنیــان هــا و اســتارتاپ ها،
شــرایط خوبــی دارد و مشــکلی وجــود
نــدارد شــرکت هــای دانــش بنیــان
فعــال هســتند ،از ســوی دیگــر وزارت
ارتباطــات بــا ارائــه «طــرح نوآفریــن»
طــرح حمایــت از اســتارتاپ هــا و
کســب و کارهــای نوپــا بــه دنبــال رفــع
گرفتــاری دانــش بنیــان هــا در امــور
بیمــه و مالیــات و همچنیــن خدمــات
مالــی اســت.

info@eghtesadbazar.ir

سال پنجم /شماره ۱۰۳
آبانماه ۱۳۹۸

توسعه بخش خصوصی یک ضرورت است

خبر اول

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان

خبرکوتاه

رئیــس پــارک فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات گفــت :توســعه بخــش خصوصــی در حــوزه ICT
نــگاه اصلــی ماســت و یــک ضــرورت اســت .محمدجعفــر صدیــق افــزود :وظیفــه اصلــی مــا در
پــارک فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه نوعــی تعمیــق فنــاوری و بهبــود توســعه اقتصــادی
آنهاســت .وی افــزود :از دیــد مــن پنــج مانــع جــدی پیــش روی اســتفاده از ایــن ظرفیتهــا
وجــود دارد .کوچــک بــودن بــازار حــوزه  ITو  ICTدر ایــران ،قیمتگذاریهــای اشــتباه بخــش
 ITو  ،ICTعــدم دسترســی بــه نیــروی کارآزمــوده و پاییــن بــودن پایــداری نیروی انســانی ،پایین
بــودن ســرعت شــکلگیری شــرکتها و نــرخ ماندگاریشــان از جملــه ایــن مشــکالت اســت.

مدیرکلتنظیممقرراتوارتباطاترادیوییمنطقهمرکزیمطرحکرد:

مختصاتدولتالکترونیک

ارائه الکترونیک خدمات دولتی ،حساس تر و پیچیده تر از تبادالت پولی و بانکی نیست
اگرچــه دولــت هــا در ســالیان گذشــته عزمــی جــدی در توســعه دولــت الکترونیــک
داشــته اســت ،امــا پیــاده نشــدن ایــن سیاســت دالیــل مختلفــی دارد .بــه اعتقــاد
مدیــرکل تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی منطقــه مرکــزی ،ناتوانــی مــا در پیــاده
ســازی دولــت الکترونیــک ،ســاختاری اســت و اتفاق ـ ًا در سیاســت هــا و اســتراتژی هــا
مشــکل داریــم نــه در اجــرا« .تقــی شــفیعی» تاکیــد دارد ،مدیــران و دســتگاه هــا عمدتـ ًا
از محدودیــت هــا و عــدم شــفافیت مســیر حرکــت بــرای توســعه و پیــاده ســازی دولت
الکترونیــک رنــج مــی برنــد .آنچــه در ادامــه مــی خوانیــد گفتگــوی اختصاصــی نوســان
بــا اوســت.

نوســان:اگرچه دولــت هــای
مختلــف بــر پیــاده ســازی
دولــت الکترونیــک در کشــور
تاکیــد دارنــد ،امــا چــرا در
مقــام عمــل عزمــی بــرای
اجــرای آن نیســت؟

بــه طــور قطــع اهمیــت ایــن موضــوع
و تاثیــر آن در جنبــه هــای مختلــف
حکمرانــی بر کســی پوشــیده نیســت
و عــزم جــدی و عالقــه فراوانــی در
بســیاری از مســئوالن بــرای پیــاده
ســازی دولــت الکترونیــک و بهــره
منــد کــردن دولــت و مــردم از فوایــد
بســیار آن وجــود دارد ،امــا اینکــه
پــس از ســال هــا ،نتایــج تمــام تالش
هــا در حــدی نیســت کــه مــورد
قبول حکومــت ،مــردم و صاحبنظران
باشــد ،دالیــل متعــددی دارد .یکــی
از ایــن دالیــل جهــت گیــری و طــرز
تفکــر مدیــران و همچنیــن میــزان
آمادگــی دســتگاه هــا بــرای حرکــت
بــه ســمت الکترونیکــی شــدن اســت.
بایــد توجــه کــرد هــدف و منظــور،
دســتگاه الکترونیــک نیســت بلکــه
دولــت الکترونیــک اســت کــه تمــام
دســتگاه هــا و اجــزای ضــروری بــه
صــورت یکپارچــه بــه ارائــه خدمــات
الکترونیــک بــه مــردم بپردازنــد .بــه
نظــر مــی رســد مدیــران و دســتگاه
هــا عمدتـاً از محدودیــت هــا و عــدم
شــفافیت مســیر حرکت برای توســعه
و پیــاده ســازی دولــت الکترونیــک
رنــج مــی برنــد.

نوســان :بعضــا گفتــه می شــود
دلیــل پیــاده نشــدن دولــت
الکترونیــک در اســتان ایــن
اســت که از دســتگاه باالدســتی
خــود مجــوز ندارند مگــر اجرای
دولــت الکترونیــک سیاســت
کشــور نیســت؟

توســعه دولــت الکترونیــک البتــه کــه
سیاســت کلــی کشــور و دولــت اســت
امــا بایــد دقــت کــرد کــه دســتگاه
هــای اســتانی چیــزی جــدای از

دســتگاه مرکــزی خــود نیســتند و
مــن زیــاد قائــل بــه تفکیــک دســتگاه
اســتانی و مرکــزی نیســتم .در واقــع
یــک دســتگاه کــه نمــی توانــد در
اســتان هــای مختلــف بــه روش هــای
گوناگــون و ســایق مختلــف و متعدد
بــه پیــاده ســازی دولــت الکترونیــک
بپــردازد .یــک واحــد اســتانی
بــه لحــاظ مختلــف فنــی ،مالــی،
سیاســتگذاری و  ...امــکان حرکــت
بــه ســمت الکترونیکــی شــدن نــدارد
و نبایــد انتظــار داشــت کــه واحــد
اســتانی بــه صــورت جزیــره ای مجزا،
اقداماتــی را در ایــن زمینــه انجــام
دهــد .بــرای پیــاده ســازی دولــت
الکترونیــک ،واحدهــای اســتانی هــر
دســتگاه چــاره ای جــز هماهنگــی
کامــل بــا دســتگاه مرکــزی و ســایر
واحدهــای اســتانی ندارنــد.

نوســان:به اعتقــاد شــما
اجــرای دولــت الکترونیــک
در بیــن دســتگاه هــا و حتــی
مــردم نیازمنــد فرهنــگ ســازی
اســت؟

اجــرای دولــت الکترونیــک بیشــتر بــه
یــک آمادگــی کافــی و الزم نیــاز دارد
تــا فرهنــگ .طبیعتـاً وقتــی آمادگــی
ایجــاد شــد ،فرهنــگ الزم نیــز ایجــاد
و توســعه پیــدا مــی کنــد .دســتگاه ها
بایــد فرآیندهــای خــود بــرای ارائــه
خدمــات بــه خوبــی شناســایی کننــد
و زیرســاخت هــا ،نــرم افــزار و ســخت
افــزار الزم را بــرای ارائــه ایــن خدمــات
بــه صــورت الکترونیــک و در تعامــل با
ســایر دســتگاه هــا و مراجــع مربوطــه
مهیــا کننــد .در ایــن راســتا کســب
توانمنــدی هــای فــردی و ســازمانی و
همچنیــن اشــراف مدیــران بــه مســیر
حرکــت و اعتقــاد آنهــا بــه حرکــت
در ایــن مســیر از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت.

نوســان :پــس دلیــل ناتوانــی
مــا در عــدم اجــرای دولــت
الکترونیــک در چیســت؟

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

معتقــدم در ایــن مرحلــه ،ناتوانــی مــا
در پیــاده ســازی دولــت الکترونیــک،
ســاختاری اســت .یعنــی در سیاســتها
و اســتراتژی هــا مشــکل داریــم نــه
در اجــرا .در اجــرا ممکــن اســت
مقاومــت هــا و ســختی هایــی باشــد
امــا نهایتــاً همــه مجبــور خواهنــد
شــد بــه ایــن حرکــت بپیوندنــد .فکــر
نمــی کنــم ارائــه خدمــات دولتــی
ســخت تــر ،حســاس تــر و پیچیــده
تــر از تبــادالت و تعامــات پولــی و
بانکــی باشــد کــه هــم اکنون بــه نحو
قابــل قبولــی الکترونیــک شــده اســت
و انــواع و اقســام خدمــات بانکــی از
طریــق اینترنــت و گوشــیهای تلفــن
همــراه در اختیــار مــردم قــرار گرفتــه
و فرهنــگ اســتفاده از آن نیــز بــه
خوبــی گســترش یافتــه اســت .نهایتاً
اینکــه تــا خدمــات دســتگاه هــا بــه
صــورت الکترونیکــی در نیاینــد،
چــاره ای جــز ارائــه آن بــه صــورت
حضــوری نیســت.

نوســان :البتــه گفتــه مــی
شــود زیرســاخت هــای دولــت
الکترونیــک در اصفهــان مهیــا
شــده اســت .ایــن زیرســاخت
هــا در کــدام حــوزه هــا قابــل
اســتفاده اســت ؟

اگــر منظــور از زیرســاخت ،دسترســی
بــه شــبکه هــای ارتباطــی و ســرویس
هــای فنــاوری اطالعــات اســت
کــه بایــد گفــت ایــن بخــش از
زیرســاختها در حــال حاضــر توســط
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات
در اســتان فراهــم شــده اســت .بــه
عنــوان مثــال امــکان اتصــال بــه
شــبکه فیبــر نــوری و بهــره بــرداری
از پهنــای بانــد مــورد نیــاز بــرای
تمــام کاربــران بــزرگ و کوچــک
فراهــم اســت ،امــا بدیهــی اســت
کــه هــر دســتگاه بایــد هزینــه هــای
برقــراری ایــن اتصــال و بهــره بــرداری
از آن را پیــش بینــی و پرداخــت کند.
بــه همیــن ترتیــب دسترســی بــه

نوســان :امــا وضعیــت پیــاده
ســازی دولــت الکترونیــک در
اســتان اصفهــان چگونه اســت؟

بــه طــور کلــی بنــده معتقــدم تفاوتــی
بیــن اســتان اصفهــان و ســایر اســتانها
از ایــن لحــاظ نیســت و نمــی تــوان
گفــت کــه ایــن اســتان نســبت بــه
ســایر اســتان هــا در وضعیــت بســیار
بهتــر و یــا بســیار بدتــری قــرار دارد.
واقعیــت ایــن اســت کــه بایــد دیــد
کشــور در چــه وضعیتــی قــرار دارد و
چــه میــزان در توســعه و پیــاده ســازی
دولــت الکترونیــک پیشــرفت داشــته
اســت .در بخــش هایــی کــه خدماتــی
بــه صــورت مســتقل ،مجزا و مســتقیم
توســط برخــی دســتگاه هــا قابــل ارائه
بــه مــردم اســت ،اســتان اصفهــان از
وضعیــت خوبــی برخــوردار اســت .امــا
بــرای ارزیابــی دقیــق بایــد شــاخص
هــای مناســبی را تعریــف و بــه دقــت
انــدازه گیــری کــرد.

گزارش

سرهنگ مرتضوی از امنیت در فضای مجازی می گوید:

گریزگاههای
فضای مجازی

گفت و گو
اینترنــت ،شــبکه هــای تلفن همــراه و
ســایر ســرویس های اختصاصی فراهم
اســت و هــر کاربــر متناســب بــا نیــاز
خــود مــی توانــد از آنهــا اســتفاده کند.
بــه عنــوان مثــال بانــک هــا و بســیاری
از دســتگاه هــای دولتــی و خصوصــی،
بســیاری از خدمــات مبتنــی بــر وب
خــود را از طریــق اینترنــت بــه مــردم
ارائــه مــی کننــد و در ایــن زمینــه
محدودیتــی وجــود نــدارد .امــا بخــش
مهــم دیگــر زیرســاخت هــا مربــوط به
خــود دســتگاه هاســت و هــر دســتگاه
بایــد ســخت افــزار و نــرم افزارهــای
تخصصــی خــود را مهیــا کنــد و
عــاوه بــر آن ،بــا شناســایی دقیــق
فرآیندهــای ســازمانی خــود ،آمادگــی
الزم و کافــی را بــا در نظــر گرفتــن
تمــام ملزومــات آن از جملــه امنیــت،
بــرای ارائــه خدمــات خــود کســب
کنــد .شــاید عمــده مشــکالت در ایــن
بخــش اســت کــه نیــاز بــه هماهنگــی
و همــکاری هــای بیــن دســتگاهی و
چندجانبــه اســت.

9

ناتوانیما
در پیاده
سازی دولت
الکترونیک،
ساختاری
است ،یعنی در
سیاست ها و
استراتژیها
مشکلداریم
نه در اجرا !

نوســان :امــروزه بــه واســطه تغییــر نــوع
ارتباطــات در دنیــا و بــه تبــع ایــران ،مرزهــای
فضــای حقیقــی و مجــازی از بیــن رفتــه اســت،
در ایــن راســتا حفــظ و امنیــت فضــای مجــازی،
فرهنگســازی صحیــح و تامیــن ســامت
اخالقــی آن بســیار ضــرورت دارد.

بــه گفتــه رئیــس پلیــس فضــای تولیــد و تبــادل
اطالعات(فتــا) فرماندهــی انتظامی اصفهــان ،امنیت فضای
مجــازی موضوعــی فراگیــر اســت کــه متوجه بخــش های
وســیع حاکمیــت و همچنیــن افــراد اســت؛ از یــک ســو
در بخــش حاکمیتــی بایــد بســتر مناســب بــرای تامیــن
امنیــت فضــای مجــازی فراهــم شــود و از ســوی دیگــر در
بخــش فــردی ،افــراد بایــد بداننــد کــه چطــور مــی تواننــد
امنیــت فضــای مجــازی خــود را مدیریــت کننــد.
ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضــوی مــی گویــد :بــه عنــوان
مثــال در بانکــداری الکترونیــک ،اپراتورها و ســرویس هایی
کــه کســب و کارهــای اینترنتــی ارائه می شــود ،مســتقیما
مــی تواننــد در حــوزه امنیــت فضــای مجــازی دخیــل
باشــند .او تاکیــد می کنــد :متاســفانه یکی از نقاط آســیب
بخــش ،فراوانــی برداشــتهای غیرمجــاز از حســاب هــای
شــهروندان اســت .دلیــل ایــن امــر هــم آن اســت کــه نظام
بانکــداری الکترونیــک خــود را مســئول ارتقــا امنیــت ایــن
شــبکه نمــی دانــد .از ســوی دیگــر ،در حــوزه کالهبــرداری
و برداشــت هــای غیرمجــاز ،اپراتورهــای مــا باید بــه نحوی
نقــش خــود را ایفــا کننــد کــه موجــب ارتقــا امنیــت
شــهروندان و همچنیــن سیســتم انتظامــی جامعــه شــوند.
او بــا اعتقــاد بــر اینکــه در بحــث امنیــت فضــای مجــازی
هنــوز جــای کار بســیاری وجــود دارد ،تاکیــد مــی کنــد:
بــه عنــوان مثــال ،بحــث الــزام بانــک هــا بــه رمــز یکبــار
مصــرف موضوعــی اســت کــه هنــوز در بانــک هــا بــا آن
دچــار مشــکل هســتیم و هــر بــار بــه تعویــق مــی افتــد،
امــا اگــر ایــن اتفــاق توســط حــوزه بانکــداری الکترونیــک
رخ دهــد ،بــه جــرات مــی تــوان گفــت برداشــت هــای
غیرمجــاز شــهروندان بــه شــدت کاهــش و نزدیــک بــه
صفــر خواهــد شــد.
وی بــه امنیــت فضــای مجــازی در حــوزه فــردی اشــاره
مــی کنــد و مــی گویــد :هنــوز رفتارهــای مبتنــی بــر
امنیــت شــهروندان در اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعــی
و ســرویس هــای خدماتــی و مســائل فرهنگــی مربــوط به
فضــای مجــازی جــای ارتقــا دارد؛ مثــا محافظــت از اکانت
تلگــرام و  ...بــه خــود شــخص برمــی گــردد تــا بــا هــک
شــدن مــورد سوءاســتفاده قــرار نگیــرد.
ســرهنگ مرتضــوی همچنیــن بــه نقــش پلیــس فتــا در
افزایــش امنیــت فضــای مجــازی اشــاره مــی کنــد و مــی
گویــد :پلیــس فتــا پاســخگوی تهدیــدات افــراد بــه صورت
خصوصــی اســت و خوشــبختانه در اصفهــان ســازکار و
زیرســاخت خوبــی در ایــن مــورد اجــرا شــده اســت.
او توضیــح مــی دهــد :طــی شــش ماهــه نخســت امســال
نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته بــا افزایــش 108
درصــدی کشــفیات فضــای مجــازی در بخــش جرائــم
خصوصــی مواجــه بودیــم کــه حــوزه هــای اقتصــادی،
برداشــت هــای غیرمجــاز و کالهبــرداری هــا  82درصــد
ایــن کشــفیات را شــامل مــی شــود .او به پیگیــری جرائم
عمومــی از ســوی پلیــس فتــا اشــاره مــی کنــد و مــی
گویــد :متاســفانه شــهروندان پــس از ورود بــه فضــای
مجــازی بــا مســائل ناخوشــایند بســیاری روبــرو مــی
شــوند کــه برخــورد بــا ایــن حــوزه در حیطــه وظایــف
پلیــس فتــا اســت.

www. eghtesadEbazar.ir

گزارش

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان
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سال پنجم /شماره ۱۰۳
آبانماه ۱۳۹۸

استارت آپ های معدنی در راهند

خبرکوتاه
خبر اول

فعــاالن معدنــی در رابطــه بــا وعــده معــاون وزیرصمــت درخصــوص ایجــاد اســتارت آپ هــای معدنــی
مطالبــه فراوانــی دارنــد .آنهــا معتقدنــد ،بـرای گــذر از تنگنــای اقتصــادی و توســعه بخــش مولــد ،بایــد
وعــده هــا بــه عمــل تبدیــل شــود.رئیس هیــات عامــل ایمیــدرو در ایــن ارتبــاط مــی گویــد :اکنــون
بیــش  ۳هـزار شــرکت دانــش بنیــان وجــود دارد کــه بیــش از  ۲۰۰شــرکت آن ،در حوزه معــدن فعالیت
کننــد .بــه گفتــه خـداداد غریــب پــور ،تامین اعتبــار طرح احیــا ،فعال ســازی و توســعه معــادن کوچک
مقیــاس ،وظیفــه صنــدوق بیمــه ســرمایه گ ـذاری اســت .ایجــاد زیرســاختهای الزم ب ـرای معــادن
مشــمول ایــن طــرح نیــز از طریــق طــرح ایجــاد زیربنــای الزم در معــادن بزرگ ،صــورت خواهــد گرفت.

ظرفیت های صنعت برای ورود دانش بنیان ها مهیا می شود؛

عبور از تحریم با کمک دانش بنیان ها
بزرگترین شبکه توزیع محصوالت فوالدی کشور در آینده ای نزدیک رونمایی می شود

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه معتقــد اســت ،از آنجــا کــه تکنولــوژی در تمامی
زمینــه هــا و بــه خصــوص در صنعــت فــوالد بــا ســرعت قابــل مالحظــه ای در حــال
پیشــرفت اســت ،بــی تردیــد دســتیابی و اســتفاده از فنــاوری هــای پیشــرفته اجتنــاب
ناپذیــر اســت .حمیدرضــا عظیمیــان تاکیــد دارد ،مــا بــر ایــن باوریــم کــه ارتبــاط
ســازنده بــا شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان و شــرکت هــای فنــاو ِر مســتقر در
آن ،زمینــه ســاز پیشــرفت قابــل مالحظــۀ شــرکت فــوالد مبارکــه و صنعــت فــوالد
کشــور خواهــد بــود.

برگزاری نخستین «نمایشگاه کار» همزمان با
«نمایشگاهاتوکام»؛

جاب ویژن
بستر کاریابی و استخدام
تغییــر و تحــول در فضــای کســب وکار حرفــه ای و رشــد
تکنولــوژی ،یافتــن نیــروی توانمند و برخــوردار از مهــارت های
الزم را کــه بتوانــد خروجــی متمایــز و موثــری را برای ســازمان
رقــم بزنــد ،بــه دغدغــه ای بـرای مدیـران ســازمان هــا تبدیــل
کــرده اســت .مجموعــه «جــاب ویــژن» (  )Job Visionو
مجموعــه «بــا مــا کارشــریف» ســعی کــرده انــد تــا از طریق
برگــزاری نمایشــگاههای کار ،پاســخ مناســبی بــرای ایــن
دغدغــه ســازمان هــا و افــراد جویــای کار فراهــم آورنــد .ایــن
دو مجموعــه ســابقه برگــزاری موفق ایــن نمایشــگاهها را در
تهــران بعهــده داشــته انــد .نمایشــگاه اتــوکام اصفهــان از 8
آبــان مــاه میزبــان برگــزاری رویــداد مهــم «نمایشــگاه کار»
همزمــان بــا «نمایشــگاه اتــوکام اصفهــان» خواهــد بــود .این
نمایشــگاه ،بــا ســابقه برگــزاری موفــق  12دوره ای در تهران
و نیــز دانشــگاه صنعتــی شــریف ،امســال برای نخســتین بار
در اصفهــان برگــزار مــی گــردد.
مقــداد والیــی ،مدیرعامــل جــاب ویــژن گفــت :ایــن
نمایشــگاه توســط جــاب ویــژن بــا همــکاری مجموعــه «آبــی
ســفید» و بــا حمایــت وزارت علــوم ،شــهرک علمــی و
تحقیقاتــی اصفهــان ،اداره کار اســتان وســازمان نظــام صنفــی
رایانــه ای اصفهــان ،بــا هــدف ایجــاد زمینــه ای بــرای ارتبــاط
چهــره بــه چهــره کارجویــان توانمند بــا مدیــران ســازمانها در
محــل نمایشــگاههای بین المللــی اصفهــان برگزار مــی گردد.
مقــداد والیــی اظهار کــرد :از ســال  ،90برگزاری «نمایشــگاه
کار» بــرای اولیــن بــار در دانشــگاه صنعتــی شــریف آغــاز
شــد . .ایــن رویــداد بــزرگ زمینــه برقــراری ارتبــاط حضوری
و چهــره بــه چهــره کارجویــان و کارفرمایــان را فراهــم کرده
و مــی توانــد فراینــد اســتخدام و جــذب نیــروی متخصــص
و توانمنــد را تســریع نمایــد .وی در بیــان فوایــد نمایشــگاه
کار بــرای کارجویــان گفــت :اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه
در طــی  5روز نمایشــگاه ،کارجویــان بــا تعــداد زیــادی از
مدیــران منابــع انســانی ارتبــاط مــی گیرنــد کــه مــی توانــد
فرصــت اســتخدام آنهــا را بــه میــزان قابــل توجهــی افزایش
دهــد .از طرفــی ،ارتبــاط چهــره بــه چهــره و حضــوری
نســبت بــه ارســال رزومــه در متقاعدســازی مدیران ســازمان
تاثیرگذارتــر اســت .از ســوی دیگــر ،کارجویان و دانشــجویان
دیــد مناســبی از فرهنــگ ســازمانی حاکــم بــر شــرکتها،
اهــداف و رویکردهــای منابــع انســانی آنهــا و نیــز مهمتریــن
شــاخص هــا و مهارتهــای مدنظــر ســازمانهای معتبر کســب
مــی کننــد .بدین ترتیــب آگاهــی مناســبی از بــازار کار پیدا
کــرده و مــی تواننــد مهــارت وســطح توانمنــدی خــود را
بــرای شــغل آینــده ارتقــا دهنــد.
مدیرعامــل جــاب ویــژن بــا بیــان آنکــه تاکنــون 4500
ســازمان از خدمــات اســتخدامی ایــن مجموعــه اســتفاده
کــرده انــد ،افــزود :بیــش از 300هــزار کارجــو از همراهــان
جــاب ویــژن هســتند .وی گفــت :بزرگتریــن شــبکه هــای
اجتماعــی در پلتفــرم هــای اســتخدامی متعلــق بــه جــاب
ویــژن اســت و حــدود  90هــزار عضــو در تلگــرام 41 ،هــزار
نفــر در لینکدیــن ( )linkedinو نزدیــک بــه  50هــزار نفــر
در اینســتاگرام ،مــا را دنبــال مــی کننــد.
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نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

تجربــه نشــان داده اســت کــه حتــی
شــرکتهای بــزرگ دنیــا نیــز در
فرآینــد تولیــد محصــوالت جدیــد
در زنجیــره فــوالد و بهینهســازی
فرآیندهــا نتوانســتهاند تنهــا بــر مبنــای
ظرفیتهــای درونســازمانی بــه توســعه
دســت پیــدا کننــد .دنیــای امــروز،
دنیــای شبکهســازی اســت .در ایــن
فضــا شــکلگیری اکوسیســتمهای
نــوآوری موردبحــث اســت .بــر مبنــای
همیــن ضــرورت شــرکت فــوالد مبارکه،
پیشــتاز شــکلگیری ایــن نــوع از تعامــل
شــرکتهای دانشبنیــان و اســتارتاپی
بــا صنایــع بــزرگ اســت.
استفاده از
ظرفیت دانش بنیان ها
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه
پیرامــون اینکــه چــرا فــوالد مبارکــه باید
از ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان
یــا اســتارتاپها اســتفاده کنــد،
گفــت :مــا جــزو ملتهایــی هســتیم
کــه از هــوش باالیــی برخورداریــم.
باوجــود شــخصیتهایی کــه در ســطح
جهانــی درخشــیدهاند حــوزه تولیــد
علــم و فنــاوری جایگاهــی اســت کــه
مــا میتوانیــم در آن ســهم داشــته
باشــیم .در المپیــاد و مســابقات جهانــی
هــم همــواره دانــش آمــوزان ایــران در
جایگاههــای برتــر حضورداشــتهاند.
حمیدرضــا عظیمیــان افــزود :اکنونکــه
در عمــل بــا تحریمهــا مواجــه شــدهایم؛
یــا بایــد تســلیم بشــویم یــا تــاش کنیم
تــا تولیــد بــا همــان کیفیــت و کمیــت
قبــل ادامــه پیــدا کنــد کــه طبعــا از
مجموعـهای ماننــد فــوالد مبارکــه توقــع
شکســت دادن مشــکالت مـیرود .بــرای
همیــن بایــد بــه ســمت تولیــد علــم و
اقدامــات فناورانــه برویــم .ایــن موضــوع
پیشازایــن هــم در فــوالد مبارکــه
وجــود داشــته اســت امــا امــروز الزامــات
و محدودیتهــای بیشــتری ایجــاب
میکنــد کــه بــه ایــن ســمت برویــم .او
افــزود :رونــد مشــارکت بــا شــرکتهای
دانشبنیــان و داخلــی همــواره در فــوالد
مبارکــه وجــود داشــته؛ امــا اکنــون بــا

تعریــف ســاختارهای جدیــد در معاونــت
فنــاوری در زمینــه پذیــرش ریســک،
حمایــت شــتابدهندهها ،تأمیــن مالــی
و حمایــت در خریــد بلندمــدت محصول
فعالشــدهایم .عظیمیــان ادامــه داد :در
تعامــل بــا شــرکتهای دانشبنیــان
عمــا بــا نــگاه حمایتــی بــدون منــت
وارد میشــویم؛ چــون شــرکت بــرای
موفقیــت خــود بــه ایــن تعامــل و
مشــارکت نیــاز دارد .مدیرعامــل شــرکت
فــوالد مبارکــه گفــت :رفتــار مــا بــر
اســاس ایــن سیاســت ماننــد یــک رفتــار
رانتــی بــه نفــع شــرکتهای دانشبنیــان
و تولیــد بومــی و ملــی اســت تــا ایــن
شــرکتها بتواننــد بــا کاهــش ریســک
خــود بــرای توســعه اقــدام کننــد و مــا
موظــف هســتیم کــه بــرای حل مســائل
مرتبــط بــا تحریــم و ادامــه حیــات در
برنامــه بلندمــدت بــا شــرکتهای بومــی
دانشبنیــان و اســتارتاپی مشــارکت
داشــته باشــیم .عظیمیــان گفــت:
حمایــت فــوالد مبارکــه بهعنــوان نیمــی
از صنعــت فــوالد کشــور همیشــه ادامــه
دارد و در داخــل مجموعــه فــوالد مبارکه
ایــن موضــوع ســازماندهی شــده اســت.
شرکت های دانش بنیان
بازویتوسعهتکنولوژی
مهــدی نقــوی معــاون تکنولــوژی فــوالد
مبارکــه نیــز اعتقــاد دارد :بایــد مراکــز
علمــی و تحقیقاتــی و فنــاور بیــش از
پیــش درگیــر پــروژه هــای داخلــی گروه
فــوالد باشــند تــا بتواننــد ایــده هایشــان
را بــه محصــول تبدیــل کننــد .در حــال
حاضــر ،اســتراتژی اول فــوالد مبارکــه
ایــن اســت کــه صاحــب تکنولــوژی
صنعــت فــوالد شــود؛ امــا نبایــد فراموش
کــرد کــه در جریــان ایــن امــر نبایــد
خدشــه ای بــه رونــد تولیــد وارد شــود.
وی خاطرنشــان کــرد :در فراینــد صاحب
تکنولــوژی شــدن ،دو موضــوع را بایــد در
نظــر بگیریــم :یــک اینکــه تصویــر ذهنی
شــرکتهای دانــش بنیــان و شــرکتهای
دانشــگاهی از واقعیــت صنعــت چیســت
و دیگــر اینکــه آنهــا بــه چــه میــزان بــا
مســائل خــرد فراینــدی کــه در فــوالد

مبارکــه یــا هــر فوالدســازی دیگــری
وجــود دارد آشــنا هســتند .مذاکــرات
و شــواهد نشــان میدهــد ایــن تصویــر،
حداقــل در حــال حاضــر ،تصویــری جامع
نگــر و در حــد و انــدازۀ یــک فوالدســاز
بــزرگ نیســت .ازایــن رو ابتــدا بایــد
فضــای عینــی و واقعــی بــرای دوســتان
بــاز شــود تــا بــه اشــتراک ذهنــی دســت
یابیــم .وی افــزود :بــه طــور قطــع فــوالد
مبارکــه بــا حمایتهــای خــود در پــی
تحقــق ایــن امــر اســت .بایــد بــا حفــظ
و حتــی ارتقــای رونــد تولیــد ،ظرفیتهــا
را بــه تولیــد برســانیم و کســب درآمــد
کنیــم تــا بــا حمایــت شــرکتهای دانــش
بنیــان بــه جایــگاه صاحــب تکنولــوژی
بــودن دســت یابیــم .در همیــن راســتا
از مجموعــۀ شــرکتهای دانــش بنیــان و
شــهرک علمــی و تحقیقاتــی و دانشــگاه
هــای ایــران یــاری مــی طلبیــم و خــود
را ملــزم بــه حمایــت از آنهــا میدانیــم .بــه
نظــر مــی رســد بایــد انجمــن یــا گروهی
شــکل گیــرد تــا بــه صــورت یکپارچــه
تمــام موضوعــات را پوشــش دهــد.
تنوعسبدمحصول
با شرکت های دانشبنیان
معاونــت سیاســتگذاری و ارزیابــی
راهبــردی معاونــت علمــی و فنــاوری
ریاســت جمهــوری گفــت :هــدف کلیدی
مــا شــکلگیری اســتارت آپ هــا حــول
صنعــت فــوالد اســت .مهــدی الیاســی،
اضافــه کــرد :مــا در زنجیــره محصــول
میتوانیــم بهوســیله شــرکتهای
دانشبنیــان نــوآوری داشــته باشــیم.
شــرکتهای دانشبنیــان در دنیــا نقــش
نــوآوری بــاز را بــازی میکننــد .یعنــی
هزینههایــی کــه شــرکتهای بــزرگ
بایــد انجــام دهنــد تــا بتواننــد ایدههــای
 R&Dرا بــه محصــول برســانند،
دانشبنیانهــا ایــن کار را خودانگیختــه
انجــام میدهنــد .الیاســی تأکیــد کــرد:
شــرکتهای دانشبنیــان در حــال
حاضــر نمونــه اولیــه و فــروش دارنــد و
کافــی اســت شــرکتهای بــزرگ اینهــا
را کشــف و روی آنهــا ســرمایهگذاری
کننــد تــا قــدرت مالــی ،قــدرت تولیــد و

قــدرت بــازار بــه وجــود آیــد .وی افــزود:
شــرکتهای دانشبنیــان میتواننــد
ســبد محصــول ایــن شــرکتها را متنوع
کننــد .در حــال حاضــر موضــوع زنجیــره
تأمیــن ازجملــه ماشــینآالتDDPA ،
و مــواد اولیــه بســیار مهــم اســت .تجربه
مــا در صنایــع دیگــر مثــل الســتیک
تجربــه خوبــی بــود.
رونمایی از استارت آپ
توزیع محصوالت فوالدی
همچنین بزودی اســتارت آپ محصوالت
فــوالدی کلیــد میخــورد .مدیرعامــل
فوالدمبارکــه بــا بیــان ایــن خبــر گفــت:
اســتارت آپ توزیــع محصــوالت فــوالدی
بــه عنــوان بزرگتریــن شــبکه توزیــع
محصــوالت فــوالدی کشــور در آینــده ای
نزدیــک رونمایــی مــی شــود .حمیدرضــا
عظیمیــان ،بــا بیــان اینکه سیاسـتهای
تمــام مراکــز بایــد هماهنــگ و همگــن
باشــند ،تصریــح کــرد :بایــد در همــه
جــای کشــور اینگونــه اقدامــات در قالــب
یــک نظــام اســتارت آپــی انجــام شــود
تــا همــه از مزایایــی کــه بــه همــراه دارد
اســتفاده کننــد.
شــایان ذکــر اســت ،از اســتارت آپ
توزیــع محصــوالت فــوالدی در راســتای
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و
حمایــت از تولیــد ملــی شــرکت فــوالد
متیــل بــه عنــوان بزرگتریــن شــبکه
توزیــع محصــوالت فــوالدی کشــور در
آینــدهای نزدیــک رونمایــی میشــود.
ایــن اســتارت آپ یــک نــرم افــزار
جامــع بــه منظــور ســاختاردهی بــه
شــبکه توزیــع محصــوالت فــوالدی
در ســطح خــرده فروشــی و بــا هــدف
توزیــع محصــوالت فــوالدی بــه
مصرفکننــدگان نهایــی اســت .در ایــن
نــرم افــزار کلیــه مراکــز خدماتــی در
یــک ســاختار منســجم نیازهــای شــبکه
خــرده فروشــی را ســفارش گیــری
کــرده و از طریــق نقــش آفرینــی بــرای
کلیــه بازرگانــان ایــن حــوزه محصــوالت
فــوالدی را بهدســت مصرفکننــدگان
نهایــی میرســانند .ایــن نــرم افــزار در
آینــدهای نزدیــک اجرایــی میشــود.

info@eghtesadbazar.ir

سال پنجم /شماره ۱۰۳
آبانماه ۱۳۹۸

دانشگاه اصفهان همکار کانون «پتنت ایران»

خبر اول

عضو هیئت رئیسه سازمان نظام صنفی رایانه ای :

به دنبال استراتژی شهر هوشمند هستیم
شرکت ها ی نوپا نیازمند حمایت صندوق های ریسک پذیر هستند
بــه گفتــه ایــرج فخــری نجــف آبــادی ،عضــو هیئــت رئیســه ســازمان نظــام صنفی
رایانــه ای اســتان اصفهــان ،اتــوکام هرســال در حــال تغییــر اســت؛ زیــرا میــزان
تغییــر و تحــول صنعــت انفورماتیــک و هوشمندســازی بــه کمتــر از مــاه رســیده
اســت .درنتیجــه تغییــرات امســال نســبت بــه ســال گذشــته الزامــی اســت و اگــر
برپایــی نمایشــگاه مشــابه ســال قبــل باشــد ،بــرای مخاطــب ارزش و جذابیتــی
نــدارد .آنچــه مــی خوانیــد حاصــل گفتگــوی مــا بــا اوســت؛
گفت و گو
ایــرج فخــری نجــف آبــادی بــا
بیــان اینکــه تفــاوت اتــوکام امســال
بــا ســال قبــل در ایــن اســت کــه
نمایشــگاه بــه ســمت دولــت و شــهر
هوشــمند رفتــه اســت ،مــی گویــد:
در اتــوکام امســال مباحــث شــهر
هوشــمند ،دولــت الکترونیــک بــرای
هوشمندســازی شــهر پررنــگ تــر از
ســال گذشــته دیــده شــده اســت ،چــرا
کــه در ســایه هوشمندســازی شــاهد
کاهــش ترافیــک ،مصــرف بنزیــن،
کاغــذ ،آلودگــی هــوا ،رفــت و آمدهــای
ضــروری و  ...خواهیــم بــود.
او بــه تغییــرات ایجــاد شــده در صنعت
انفورماتیــک طــی ســال جــاری اشــاره
مــی کنــد و مــی گویــد :رســالت
نمایشــگاه اتــوکام ایــن اســت کــه
تغییــرات را بــه اطــاع ســازمان هــا،
ارگان هــا ،شــهروندان و  ...برســاند و در
ایــن راســتا وظیفــه دارد تــا جلســات،
آمــوزش هــا و همایــش هایــی بــا
همیــن موضــوع در حاشــیه نمایشــگاه
برگــزار کنــد تــا آخریــن دســتاوردهای
جهانــی و داخلــی حــوزه فنــاوری
اطالعــات بــه اطــاع شــرکتهای
خصوصــی و همچنیــن دانــش بنیانهــا
برســد و از ایــن مســیر بتواننــد
مشــکالت خــود را مرتفــع کننــد.
مدیرعامــل شــرکت ایرســا بــا اشــاره به
مشــکالت ســازمان هــا و شــرکت های
خصوصــی در حــوزه صنعــت  ICTاز
اتوماســیون صنعــت گرفته تا سیســتم
هــای اطالعاتــی فنــاوری اطالعــات،

شــبکه هــا و زیرســاختها ،ابرازامیدواری
مــی کنــد :در این نمایشــگاه مشــکالت
آنهــا برطــرف شــود ،همچنیــن حضــور
افــراد در ایــن نمایشــگاه منجــر بــه
کار و یــا در نهایــت قــرارداد همــکاری
شــود .از ســوی دیگــر بــه دنبــال ارائــه
دســتاوردهای جدیــد صنعــت  ITبــه
افــراد و بازدیدکننــدگان تخصصــی
نمایشــگاه هســتیم.
او همچنیــن بــه نقــش بیســت و
پنجمیــن دوره اتــوکام در اکوسیســتم
کارآفرینــی اشــاره مــی کنــد و مــی
گویــد :در ایــن دوره از نمایشــگاه
ســالنی بــا عنــوان ســالن فرصتهــا
تعریــف شــده کــه شــرکت هــای
دانــش بنیــان و اســتارتاپ هــا مــی
تواننــد عملکــرد و دســتاوردهای خــود
را ارائــه دهنــد ،همچنین در ســالن کار
نیــز شــرکت هــا مــی تواننــد بــا اعــام
نیــاز بــا شــرکت هــای دانــش بنیــان،
مبادلــه دانــش کننــد.
نجــف آبــادی بــا اعتقــاد بــر اینکــه در
حــوزه  ITبــا حداقــل ســرمایه گــذاری
مــی تــوان بیشــترین اشــتغال را ایجــاد
کــرد ،تصریــح مــی کنــد :ایــن صنعت
محدودیــت مــکان ،زمــان و ســن
نــدارد و خوشــبختانه اکثــر شــرکت
هــای خصوصــی مــا بــه مــدرک
آکادمیــک توجــه کمتــری دارنــد
و بیشــتر بــر توانایــی افــراد تاکیــد
دارنــد کــه ایــن مــی توانــد منجــر بــه
عقــد قراردادهایــی در حــوزه اشــتغال
و کاریابــی شــود.او بــا بیــان اینکــه

متاســفانه در طرحهای هوشمندســازی
شــهر از تــوان شــرکت هــای اصفهانــی
کمتــر بهــره مــی گیریــم ،معتقــد
اســت :مــدل فعالیــت اســتارتاپ هــا و
کســب و کارهــای جدیــد بــا کســب
و کارهــای قدیمــی متفــاوت اســت و
ارگان هــای دولتــی مــا از جملــه بیمه،
دارایــی و  ...کمتــر بــا ایــن مباحــث
آشــنا هســتند.با توجــه بــه آشــنایی
شــرکت هــای فعــال در پایتخــت بــا
ایــن موضوعــات ،ناخــودآگاه از تــوان
شــرکت هــای تهرانــی بهــره مــی بریم.
عضــو هیئــت رئیســه ســازمان نظــام
صنفــی رایانــه ای اســتان اصفهــان
توضیــح مــی دهــد :بــرای فــرار از
ایــن مشــکل شــرکت هــای توانمنــد
اصفهانــی ،شــرکت خــود را در تهــران
ثبــت مــی کننــد و بــه عنــوان شــرکت
تهرانــی کار مــی کننــد ،البتــه در
بحثهــای هوشمندســازی بــا توجــه
بــه برخــورد بهتــر تهــران بــا شــرکت
هــای حــوزه  ،ITآنهــا در پایتخــت
رشــد بهتــری دارنــد بــه ایــن دلیــل
بســیاری از طــرح هــای اســتان
اصفهــان ،جــذب شــرکت هــای تهرانی
مــی شــوند .او ادامــه مــی دهــد:
در تهــران بــا شــرکت هــای دانــش
بنیــان و یــا شــرکت هــای حــوزه ITC
راحتتــر برخــورد مــی شــود و حمایــت
از آنهــا بهتــر انجــام مــی شــود ،البتــه
بــرای رفــع ایــن مســئله در اصفهــان
آقــای اطــرج رئیــس ســازمان نظــام
صنفــی رایانــه ای نشســت هایــی را بــا

دارایــی و تامیــن اجتماعــی برگــزار و
فرصــت هایــی را بــرای باقــی مانــدن
شــرکت هــا در اصفهــان ایجــاد کــرده
اســت .نجــف آبــادی بــا تاکیــد بــر
اینکــه مشــاغل حــوزه ITو ITC
بــا اشــتغال و کاریابــی بــاال ،ارزش
افــزوده باالیــی نیــز ایجــاد مــی کننــد،
تصریــح مــی کنــد :فعالیــت در حــوزه
فنــاوری اطالعــات پرریســک و تنهــا
 20طرحهــای آن بــه نتیجــه مــی
رســد ،امــا بــه دلیــل مشــکالت موجود
 80درصــد طــرح هــا بــه نتیجــه نمــی
رســند و در صــورت عــدم حمایــت،
نمــی تواننــد بــه کار خــود ادامــه
دهنــد ،امــا امیدواریــم بــا توجــه بــه
فرصتهــای اصفهــان ،ایــن قابلیــت بــه
منصــه ظهــور برســد.
او بــه مشــکالت بخــش  ITCاســتان
اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد :در
درجــه نخســت شــرکت هــای ایــن
بخــش بایــد مــورد پذیرش شــرکتهای
بــزرگ و همچنیــن دولتــی قــرار
گیرنــد ،خوشــبختانه فــوالد مبارکــه از
شــرکتهای دانــش بنیــان هــا حمایــت
مــی کنــد ،امــا دولــت و قوانیــن جــاری
کشــور بایــد در ارائــه مجــوز بــه ایــن
شــرکت هــا ســخت گیــری نکننــد
تــا شــرکت هــای بــزرگ بتواننــد بــا
آنهــا تعامــل داشــته باشــند و بتواننــد
ریســک کار را بیــن خود تقســیم کنند،
همچنیــن از ســوی صنــدوق هــای
ریســک پذیــر شــرکت هــای حــوزه آی
تــی نیازمنــد حمایــت هســتند.

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی اتوکام اصفهان

خبرکوتاه

دانشــگاه اصفهــان بــه عن ـوان دفتــر همــکار کانــون پتنــت ای ـران در اســتان انتخــاب شــد و
متقاضیــان ثبــت اختـراع بینالمللــی از ایــن خطــه میتواننــد بــه دفتــر اداره مالکیت فکــری آن
مراجعــه کنند.کانــون پتنــت ایـران که زیر مجموعــه معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری
در زمینــه مالکیــت فکــری و ثبــت اخت ـراع خارجــی فعالیــت میکنــد ،از ســال  ،۱۳۹۳امــور
مرتبــط بــا حــوزه مالکیــت فکــری بــه ویــژه ثبــت اختـراع را در همــه حوزههــای علــم و فنــاوری
عهــدهدار شــد .پتنــت ( )Patentیــا همــان ســند ثبــت اختـراع ،حــق انحصــاری اســت کــه در
قبــال اختـراع یــا ایــده ثبــت شــده ،بــه مختــرع یــا نماینــده قانونــی وی اعطــا میشــود.
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گفت و گو

نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای اصفهان مطرح کرد؛

هزارتویتوسعه
شهرهوشمند
بــه گفتــه نماینــد ه ســازمان نظام صنفــی رایانــه ای
اصفهــان در کمیتــه شــهر هوشــمند ،در این شــهر،
ارتباطــات از شــکل سلســهمراتبی بــه صــورت
همهجانبــه در میآینــد .یعنــی تمــام اجــزاء قابــل
تصــور در شــهر اعــم از انســانها ،ســازمانها،
سنســورها ،نرمافزارهــا ،وســایل نقلیــه ،اماکــن و ...
بــا همزبانــی یکدیگــر مــی تواننــد بــه تبــادل داده
بپردازنــد .آنچــه در ادامــه مــی خوانیــد گفتگــوی
نوســان بــا میــاد هالجیــان ،اســت.
نوســان :یکــی از موضوعــات مهــم در بخــش
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بحــث شــهر
هوشــمند اســت .منظــور از شــهر هوشــمند
چیســت؟

مفهــوم هوشــمندی چــه در محیطهــای شــهری و چــه در
ســایر جایگاههــا ،در نــگاه اول ناظر به اســتفاده از مجموعهای
از فناوریهــای نــو اســت .اینترنــت اشــیاء ،هــوش مصنوعی،
دادهکاوی ،واقعیــت افــزوده ،گوشــیهای تلفــن همــراه و
 ...نمونههایــی از ایــن فناوریهــا هســتند ،امــا ایــن نــگاه
بایــد کامــل شــود .آنچــه ایــن نــگاه را کامــل میکنــد و
تعریــف دقیقتــری از هوشــمندی را ارائــه میکنــد مســئله
یکپارچهســازی اســت .یکپارچهســازیهای طولــی و
عرضــی و بــه دنبــال آن بــا اســتخدام تمــام ایــن فناوریهــا
بــه صــورت منســجم و در کنــار یکدیگــر ،شــهر یــا جهانــی
بــه هــم متصــل ایجــاد کنــد .در ایــن شــهر بــه هــم متصل،
ارتباطــات از شــکل سلسـهمراتبی بــه صــورت همهجانبه در
میآینــد .یعنــی تمــام اجــزاء قابــل تصــور در شــهر اعــم از
انســانها ،ســازمانها ،سنســورها ،نرمافزارهــا ،وســایل
نقلیــه ،اماکــن و  ...میتواننــد بــا یکدیگــر همزبانــی داشــته
باشــند و بــه تبــادل داده بپردازنــد .اطالعاتــی کــه تــا پیــش
از ایــن اهمیتــی نداشــتند و دور ریختــه میشــدند در یــک
شــهر هوشــمند اهمیــت مییابنــد و مــورد پــردازش قــرار
میگیرنــد و منجــر بــه خلــق ارزش میشــوند.

نوســان:اما نحــوه همــکاری دســتگاه هــای دولتی
در حــوزه شــهر هوشــمند و ارایــه ســرویس و
خدمــات بــه مــردم چگونــه خواهــد بــود؟

بــه نظــرم بایــد یــک تغییــر دیــدگاه نســبت بــه نقــش
دســتگاههای دولتــی در حــوزه فنــاوری اطالعــات رخ دهــد.
آن اپلیکیشــنی کــه در یــک سیســتم دولتــی بــا صــرف
هزینههــای زیــاد تولیــد میشــود ،امــا چرخــ ه حیــات
آن کامــل نمیشــود و در طــول زمــان کاربــری مناســبی
نمییابــد ،همیــن اپلیکیشــن توســط یــک تیــم جــوان و
پویــا و باکیفیــت بســیار بهتــر و کاربرپســندتر ،قابلیت تولید
دارد .بنابرایــن الزم اســت نقــش دســتگاههای دولتــی از
تولیگــری و فراهمکننــده ســرویس نهایــی بــه رگوالتــوری
و ایجادکننــده زیرســاخت تغییــر یابــد.

نوســان :در شــرایط فعلــی میــزان ورود و همــکاری
بخــش خصوصــی در تحقق شــهر هوشــمند در اصفهان
چقــدر اســت و مشــکالت پیــش روی آن چیســت؟

عمــده زیرســاختهای شــهری در اختیــار دســتگاههای
حاکمیتــی اســت .در موضــوع تاکســیهای اینترنتــی
مشــکالتی از جنبــه ی پذیــرش ایــن فنــاوری وجود داشــت
کــه حــل ایــن مشــکالت از طریــق تعامــل دســتگاههای
مربوطــه و تدبیــر راهکارهایــی بــرای رفــع دغدغههــای
دســتگاههای مذکــور امکانپذیــر شــد .البتــه عمــده
کسـبوکارهای فعــال در بخــش خصوصــی پشــتیبانی الزم
بــرای ورود بــه ایــن تعامــات را در اختیــار ندارنــد .در نتیجه
در هزارتوهــای ایجــاد رابطــه بــرای دریافــت داده ،اطــاع از
نیازمندیهــا ،جــذب ســرمایه ،گرفتــن پــروژه ،گرفتــن
مجــوز و تســوی ه مبلــغ قــرارداد گــم میشــوند.

تازه ترین خبرها را در سایت ما دنبال کنید.

www. eghtesadEbazar.ir
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ظرفیت بخش خصوصی در حوزه امنیت
باید به تامین امنیت فضای مجازی به عنوان یک خدمت ویژه توجه شود

عضو هیئت مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان:

دانش بنیان ها
حاللمشکالتند
نوســان:اگرچه شــرکت هــای دانــش بنیــان با
توجــه به ظرفیــت هــای خــود همچــون اقتصاد
مبتنــی بــر دانــش بومــی و اتــکا بــه تــوان
علمــی و پژوهشــی داخلــی از ارکان بسترســاز
توســعه در چارچــوب اقتصــاد مقاومتی به شــمار
مــی رونــد ،امــا عضــو هیئــت مدیــره انجمــن
شــرکت هــای دانــش بنیــان اســتان اصفهــان
معتقــد اســت کــه شــرکت هــای دانش بنیــان و
بــه خصــوص شــرکت هــای فعــال در حــوزه فاوا
در توســعه ســهم بــازار و دریافــت پــروژه هــای
بخــش دولتــی وضعیــت نامطلوبــی دارنــد.
مســعود باطنــی مــی گویــد :فرآینــد ارجــاع کارهــای فــاوا
در بخــش هــای دولتــی نیــاز بــه نظــارت جــدی و بازبینــی
مجــدد دارد ،چراکــه ایــن مســئله شــرکت هــای حــوزه فــاوا
مخصوصــا شــرکت هــای دانــش بنیــان را بــا مشــکالت
اساســی مواجــه کــرده اســت .او اضافــه مــی کنــد :بــازار
محصــوالت و خدمــات فــاوا در بخــش دولتی کشــور بســیار
قابــل توجــه و بــزرگ اســت ،امــا بــه دلیــل عــدم تعریــف
درســت پــروژه هــای بخــش دولتــی نــه تنهــا خــود دولــت
بــه عنــوان بهــره بــردار ،ایــن گونــه پــروژه هــا را بــا چالــش
مواجــه کــرده بلکــه موجــب ضــرر بزرگــی در محیط کســب
و کار فعــاالن بخــش خصوصــی حــوزه فــاوا شــده اســت کــه
از جملــه آن مــی تــوان بــه مهاجــرت متخصصــان ،تعطیلی
شــرکتها ،خــروج ارز بــرای خریــد محصــوالت و خدمــات
فــاوا جایگزیــن و عــدم رونــق ایــن بخــش بــه خصــوص
حــوزه ســخت افــزار اشــاره کــرد.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن شــرکت هــای دانــش بنیــان
اســتان اصفهــان اضافــه کرد :تهیه شــرح خدمــات و RFP
پــروژه هــای فــاوا بایــد توســط مشــاور و یــا تیــم مشــاوران
متخصــص و مجــرب تهیــه و تدویــن شــود ،امــا این بخش
از کار کــه بســیار مهم و کلیدی اســت در بیشــتر ســازمانها
و دســتگاه هــای دولتــی توســط افــرادی تهیــه مــی شــود
کــه در برخــی مــوارد حتــی هیــچ شــناختی از آن ندارنــد.
او همچنیــن تاکیــد مــی کنــد :قوانیــن و مقــررات خوبــی
در ارجــاع کار حــوزه فــاوا داریــم امــا نکتــه اساســی عــدم
رعایــت برخــی کارشناســان و مســئوالن بخــش دولتــی در
جــاری ســازی قوانیــن و مقررات اســت و ســال هاســت که
مــا از عــدم نظــارت کیفــی و قانونــی در بخــش ارجــاع کار
بــه شــرکت هــای حــوزه فــاوا رنــج مــی بریــم.
او تصریــح مــی کنــد :نــگاه واقــع بینانــه و کارشناســانه بــه
نمــودار رشــد شــرکت هــای دانــش بنیــان حــوزه فــاوا
بیانگــر آن اســت کــه متاســفانه تعــداد قابــل توجهــی از
ایــن شــرکت هــا عمــر کوتاهــی دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه پــروژه هــای بــزرگ ملــی بــه
شــرکتهای بــزرگ حتــی در اصفهــان داده نمــی شــود،
مــی گویــد :ایــن گونــه پروژههــا از مســیر درســت ارجــاع
کار نمــی گذرنــد در حالیکــه توانمنــدی قابــل توجهــی در
اســتان داریــم و بــه راحتــی از تــوان فناورانــه آنهــا چشــم
پوشــی مــی شــود.

تاکیدشورای
عالیفضای
مجازی و
همچنین
مرکزمدیریت
راهبردی
افتاریاست
جمهوری
کل کشور بر
استفادهاز
ظرفیتبخش
خصوصی
است

نظرات خود را به ایمیل ما ارسال کنید

بــه طــور قطــع یکــی ملزومــات جامعــه امــروزی توســعه فنــاوری اطالعــات
اســت .امــا به عقیــده مدیران فعــال حــوزه امنیت« ،بســیاری از مشــکالت امروز
نظــام ،ناشــی از ایــن اســت کــه توســعه یافتگــی فضــای مجــازی بــه صــورت
جامــع و نظامنــد انجــام نشــده؛ در حالیکــه الزمــه آن جامــع بــودن تمــام
محورهــا بــه دور از فعالیــت و تفکــر جزیــره ای اســت» .گفتگــوی «نوســان»
بــا محمــد اکبریــان رئیــس مرکــز مدیریــت راهبــردی افتــا ریاســت جمهوری
در اســتان اصفهــان بــه موضــوع امنیــت در فضــای مجــازی اختصــاص دارد؛

گفت و گو
نوســان :بــا توجــه بــه تغییــر نوع
ارتباطــات در دنیــا ،امــروزه مــرزی
بیــن فضــای حقیقــی و مجــازی
وجــود نــدارد در ایــن راســتا بــرای
حفــظ و امنیــت فضــای مجــازی
چــه اقداماتــی بایــد صــورت گیرد؟
زمانــی کــه بخواهیــم فضــای مجــازی و
بــه تبــع آن امنیــت ایــن فضــا را مــورد
بررســی قــرار دهیــم ،دو بحــث محتــوای
فضــای مجــازی و دیگــری زیرســاخت آن
مطــرح اســت .در ایــن شــرایط در مواجهه
بــا فنــاوری اطالعــات دو نگاه ســالم بودن
محتــوای فضــای مجــازی و همچنیــن
ســالم بــودن زیرســاخت هــای آن اولویت
دارد کــه مجمــوع ایــن دو فاکتــور ،باعــث
ایجــاد امنیــت فضــای مجــازی می شــود.
بایــد توجــه داشــت کــه تامین محتــوا در
فضــای مجــازی بســته بــه نیــاز جامعــه و
بــا اعمــال مدیریــت صحیــح بــر عهــده
نهادهــا و دســتگاه هــای فرهنگی کشــور
اســت ،امــا موضــوع کلیــدی امنیــت
زیرســاخت های فضــای مجــازی ،مربوط
بــه دســتگاه هایــی از جملــه افتــا اســت.
نوســان:آیا در ایــن فضــا بــرای
مدیریــت ملــی حــوادث فضــای
مجــازی طــرح هــا و برنامـ ه هایــی
تدویــن شــده اســت؟
پاســخ بــه ایــن ســوال در دو بخــش
قابــل طــرح اســت؛ نخســت ایــن کــه
دســتگاه هــای سیاســت گــذار در ایــن

حــوزه کــه باالتریــن نهــاد آن شــورای
عالــی فضــای مجــازی کشــور اســت
و اعضــای ایــن شــورا منصوبیــن مقــام
معظــم رهبــری هســتند ،بــه تناســب
موضوعاتــی کــه در آن مطــرح مــی
شــود دســتگاه هــای مختلــف تاثیرگذار
در آن موضــوع ،بــه نشســت هــا دعــوت
مــی شــوند .ریاســت ایــن شــورا بــر
عهــده رئیــس جمهــور بــه عنــوان
باالتریــن مقــام اجرایــی کشــور اســت .
بایــد توجــه داشــت ســندی در ایــن
شــورا بــه نــام «نظــام ملــی پیشــگیری
و مقابلــه بــا حــوادث فضــای مجــازی»
تدویــن شــده اســت کــه در قالــب
پنجــره ای واحــد ،وظایــف دســتگاه هــای
مختلــف را بــه تناســب نــوع حــوادث
مشــخص کــرده و قاعدتــا برابــر بــا آن
پنجــره واحــد ،دســتگاه هــای هماهنــگ
کننــده برنامــه هــای اجرایــی خــود را
تدویــن و بــه جامعــه هــدف خــود ابــاغ
مــی کننــد ،همچنیــن تدویــن پنجــره
واحــد توســط شــورای عالــی فضــای
مجــازی ،مــرز دســتگاه هــای مســئول
در امــن ســازی جامعــه هــدف خــود را
مشــخص می کنــد کــه از مزایــای عمده
آن جلوگیــری از مــوازی کاری اســت.
نوســان :بــا ایــن اوصــاف
مهمتریــن وظیفــه مرکــز افتــا برای
امنیــت فضــای مجــازی چیســت؟
بنابــر شــرح وظایــف پنجــره واحــد،

جامعــه هــدف مرکــز مدیریــت راهبــردی
افتــا ،مراکــز زیرســاختی هســتند و در
ایــن حــوزه ماموریــت هــای خــود را
انجــام مــی دهــد .مراکــز زیرســاختی
بــه دســتگاه هــا و شــرکت هایــی گفتــه
مــی شــود کــه وقــوع حادثــه ســایبری
در آنهــا و نتیجــه اختــال در خدمــات
آنهــا دارای تاثیــرات فرادســتگاهی ،بعضا
اســتانی و کشــوری اســت .مرکــز افتــا در
راســتای تحقــق ماموریــت هایــش بــه
جــز وظایــف معمــول و جــاری خــود در
رابطــه بــا بخــش خصوصــی و دســتگاه
هــای زیرســاخت ،حداقــل چهــار
امــکان را بایــد تــدارک ببینــد .نخســت
ســازمان دهــی خدمــات مربــوط بــه
امنیت فضــای مجــازی ،دوم ســاماندهی
محصــوالت فتــا ،ســوم آگاهــی بخشــی
بــه جامعــه هــدف و چهــارم اعمــال
مدیریــت ،راهبــری و نظــارت بــر اجــرای
طــرح هــای ابالغــی از ســوی نهادهــای
باالدســتی اســت.
نوســان :بــا توجــه به حساســیت
ایــن امــر ،مرکــز افتــا در ســطح
بیــن دســتگاهی چــه اقداماتــی
انجــام مــی دهــد؟
مرکــز افتــا بــرای ایمــن ســازی
زیرســاختها ،ابتــدا اطــاع رســانی الزم
در رابطــه بــا نــوع آســیب پذیریهایــی
کــه متوجــه زیرســاخت هــای فنــاوری
اطالعــات دستگاههاســت را انجــام
مــی دهــد ،همچنیــن حضــور میدانی و
نظــارت بــر وضعیــت فنــاوری اطالعــات
دســتگاه هــا را بــر عهــده دارد و در
صــورت وقوع حــوادث در بســتر مجازی
مســاعدت و همفکــری الزم را در بازیابی
زیرســاخت هــای آســیب دیــده پــس
از وقــوع حادثــه ،انجــام مــی دهــد.
از ســوی دیگــر حضــور در فرآینــد
تصویــب طــرح هــای امــن ســازی از

جملــه ماموریــت هــای افتــا اســت.
نوســان :نقــش بخــش خصوصی در
توســعه بــازار صنعــت افتا چیســت؟
تاکیــد شــورای عالــی فضــای مجــازی
و همچنیــن مرکــز مدیریــت راهبــردی
افتــا ریاســت جمهــوری کل کشــور بــر
اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی
اســت .بخــش خصوصــی بــه عنــوان
پتانســیلی قــوی و تاثیرگــذار در حــوزه
امنیــت فضــای مجــازی مطــرح اســت،
البتــه الزمــه حضــور بخــش خصوصــی
ایــن اســت کــه امنیــت درآمــدزا شــده
و بــه امنیــت بــه عنــوان یــک خدمــت
توجــه ویــژه شــود .امــا بــرای درآمــدزا
بــودن ایــن حــوزه ،افتــا چنــد اقــدام را
بایــد انجــام دهــد؛ در گام نخســت بایــد
خدمــات مــورد نیــاز حــوزه امنیــت
فضــای مجــازی و یــا همــان امنیــت
فنــاوری اطالعــات احصــا شــوند،
همچنیــن مجــوز واگــذاری امــور امنیــت،
بــرای شــرکتهای دارای قابلیــت اقــدام
در ایــن بخــش را صــادر و نظــام رتبــه
بنــدی در مــورد فعالیــن ایــن حــوزه را
اجرایــی کنــد .البتــه الزمــه صــدور مجوز،
ارزیابــی هــای مهارتــی ،دانشــی ،کیفــی
و اعتبــاری شــرکت هاســت کــه قاعدتــا
متقاضیــان دریافــت خدمات باید خــود را
بــه ســطوح مــورد نظــر افتــا ارتقــا دهند.
از ســوی دیگــر دســتگاه هــا بایــد ملــزم
بــه اســتفاده از خدمــات شــرکت هــای
دارای مجــوز باشــد .در نهایــت شــرکتها
بایــد خــود را بــا ســاختارها و سیاســتهای
حاکمیتــی جدیــد هماهنــگ کننــد و
جامعــه هــدف بایــد ظرفیــت هــای الزم
را در جهــت اســتفاده از خدمات شــرکتها
ایجــاد کنــد .در آخــر اینکــه مســئوالن
حاکمیتــی اســتان بایــد پتانســیل هــای
بخــش خصوصــی را شناســایی و آنهــا را
از لحــاظ مــادی و معنــوی حمایــت کنــد.
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