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مدیرعامل شرکت افرانت:

بازار سرمایه کشور  ITرا نمیشناسد

افرانت در سال  1377تاسیس شد و در سال  1378اولین شرکت اینترنتی
بخش خصوصی بود که اینترنت جهانی را با دسترس��ی مستقیم به شبکه از
طریق دیش ماهواره در اختیار مردم قرار داد.
افران��ت از  16س��ال پیش فعالیته��ای متعددی انجام داد ک��ه عمده آنها
متمرکز بر فروش خدمات اینترنت پرس��رعت به س��ازمانها و ش��رکتهای
خصوصی بود و اکنون حدود پنج س��ال اس��ت وارد بیزینس دیتاسنتر شده
و درحال حاضر نیز در قالب خدمات دیتاس��نتر با تمرکز بر دیتاس��نتر ابری
و تمرکز بر مجازیس��ازی و افزایش سرعت و پایداری ،خدمات الکترونیکی،
تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیکی را ارايه میدهد.
افرانت اولین ش��رکت  ITخصوصی ایرانی اس��ت که در سال  90وارد بازار
فرابورس ش��د و با سهامی عام توانست برخی منابع مالی را از طریق بورس
ج��ذب کند .افرانت در حال حاضر با هم��کاری کارآفرینان جوان پرایده که
توان تهیه س��رور و نرمافزارهای چندصد میلیونی و دیگر امکانات مالی قوی
را ندارند بر دیتاسنتر ابری متمرکز شده است.
فریدون قاس��مزاده ،مدیرعامل ش��رکت افرانت درباره برنامههای آینده این
ش��رکت گفت« :با دراختیار قرار دادن خدمات و امکانات دیتاس��نتر ابری،
امکانی را فراهم کردهایم تا کاربران بتوانند بدون نیاز به سرمایه باال بیزینس
خود را در اختیار مردم قرار دهند .این درحالی اس��ت که س��رویس را از ما
اجاره میکنند و به مرور پول را از محل درآمدشان پرداخت میکنند».
او درباره اس��تقبال نکردن از صنعت  ICTدر بورس و بهخصوص فرابورس
در ایران گفت« :اگر منظورتان افرانت اس��ت ،باید گفت که میزان استقبال
از ارزش افرانت باید با سهم در بازار اندازهگیری شود .روزی که افرانت وارد
فرابورس ش��د ،ارزش آن با دومیلیون س��هم  820تومان بود .این در حالی
اس��ت که ارزش شرکت  16میلیارد تومان بود و اکنون پس از گذشت بیش
از دو س��ال ،نماد افرا در روز چهارش��نبه گذش��ته که ارزش شرکت به 50
میلیارد تومان رسیده ،نزدیک به سه برابر شده است».
افرانت در س��ال گذشته  75درصد سود توزیع کرد و سال جاری  15درصد
و  100درصد س��هام جایزه ارايه کرد ،این در صورتی اس��ت که هر کس به
ازای یک قطعه سهم افرانت ،یک قطعه سهم جایزه نیز کسب کرده است.
او درباره سهم جایزه گفت« :س��هامداران در مجمع عمومی تصویب کردند
که تمام سود در توسعه شرکت و دیتاسنتر تقسیم شود .این در حالی است
که سرمایه دومیلیاردی افرانت به جای توزیع دو میلیارد تومان سود بهازای
هر سهم ،میان سهامداران یک سهم و عالوه بر آن  15درصد سود نقد توزیع
کرد ».افرانت در فروردین س��ال جاری از نظر ش��اخصهای اعالمی خود در

فرابورس در میان  50شرکت برتر فرابورس قرار گرفته است.
قاس��مزاده گفت« :ما بهدنبال این هستیم که شرکتهای دیگر  ITنیز وارد
بازار سرمایه شوند و سعی شود بازار سرمایه نیز با بازار  ITبیگانه نباشد».
او گفت« :گوگل ،مایکروس��افت و فیسبوک ،س��ه شرکت برتر بازار سرمایه
دنیا هس��تند که از صنعت پتروش��یمی پیشی گرفتهاند 10 .سال پیش پنج
شرکت اول صف بورس دنیا متعلق به صنعت پتروشیمی و بانکداری بود ،اما
اکنون با متحولشدن دنیا صنعت  ITدر دنیا پیشرو است».
قاسمزاده افزود« :از  30شرکت برتر از لحاظ اندازه بازار و قیمت سهم ضرب
در تعداد س��هم ،میزان س��رمایه بازار به دست میآید که از این  30شرکت
 11عدد آن از صنعت  ITبرخاس��تهاند و این در صورتی است که در کشور
ما بازار سرمایه IT ،را نمیشناسد».

مدیرعامل افران��ت درباره نحوه جایگزینی صنعت ITبا صنایع پیش��رو در
بازار س��رمایه ایران گفت« :هنوز  ITدر ایران ناشناس است ،فروش و ارايه
خدم��ات مرب��وط به بازار اولیه و فروش س��هم متعلق به بازار ثانویه اس��ت.
تاکنون شاخص رشد افرانت در بازار اولیه که مبتنی بر درآمد و سود است،
رش��د بیوقفه داشته؛ زیرا صنعت  ITو اینترنت حتی در شرایط رکود بازار
و تغییر و تحوالت سیاس��ی و اقتصادی نیز بیوقفه به رش��د خود ادامه داده
و میدهد».
او افزود« :افرانت در بعد بازار اولیه موفق بوده و توانسته رشد کند و در بازار
ثانویه که بیش از دو س��ال است وارد ش��ده و ارزش بازار آن از  16میلیارد
تومان به  50میلیارد تومان رس��یده است و نشان داده که بازار به این سهم
اطمینان دارد .بنابراین اگر شرکتی در بازار ثانویه موفق باشد ،یعنی در بازار
اولیه نیز موفق بوده است».
او در بازار س��رمایه دو نکته را حايز اهمیت عنوان کرد و گفت« :اول اینکه
اگر سهم اپل باال میرود ،یعنی محصول اپل قابل قبول است .دوم اینکه در
س��هام صنعت  ITبر اساس انتظارات در آینده معامله میشود .این درحالی
اس��ت که وقتی پهنای باند و فرهنگ اینترنت ایران در حال رش��د اس��ت و
زمانی که پهنای باند و  Big Dataدر افرانت در حال بزرگ ش��دن اس��ت،
باید مورد میزبانی قرار بگیرد .این دیتا در موبایل و لپتاپ میزبانی نمیشود
بلکه باید در دیتاسنتر میزبانی شود؛ بنابراین مردم با تفکر در مورد آینده راه
فعلی خود را مشخص میکنند».
مدیرعامل افرانت ابراز امیدواری کرد که از یکسو اهالی  ITبا بازار سرمایه
آش��نا شوند و از س��وی دیگر بازار سرمایه با  ITآشنا ش��ود .اگر این اتفاق
بیفتد ،امیدوار خواهیم بود حداقل  20ش��رکت برتر  ITخصوصی ایران در
بازارهای سرمایه حضور پیدا کنند.
افزایش تعداد ش��رکتهای ITدر بازار س��رمایه در پیشروی صنعت  ITدر
بازار مالی تاثیر بس��زایی دارد .با حضور ش��رکتهای فعال در حوزه فناوری،
فعالیته��ای زیرزمینی آش��کار و امی��د را در دل بیزینسهای  ITروش��ن
میکند.
طبق قوانین ایران ،هر ش��رکتی به ورود به بازار فرابورس دو میلیارد تومان
س��رمایه نیاز دارد ،اما این س��رمایه ب��رای ورود به بازار ب��ورس باید به 20
میلیارد تومان افزایش یابد.
در ح��ال حاضر افرانت ب��رای ورود به بازار بورس بهدنبال افزایش س��رمایه
اس��ت تا خدمات افرانت زنجیره تامین س��رمایهها را کامل کند و شرکت را
توسعه دهد.

قاسمزاده نسبت به تاثیر رخدادهای سیاسی-اقتصادی اخیر خوشبین است
و گفت« :ش��رکتها در انتظار اتفاقات مثبت هستند و فضای عمومی کشور
ظاهرا آرام و امیدوار اس��ت ،اما با توجه به اینکه افراد شایستهتری نسبت به
دولت پیشین در مسندهای اجرایی قرار گرفتهاند ،به همین دلیل امیدواری
م��ردم از بابت نحوه اجرای بهتر مملکت از س��وی دولتم��ردان نیز افزایش
یافته است».
او افزود« :مردم بهدنبال تصمیمات عاقالنهتر و مدبرانهتری هستند؛ به همین
دلیل به آینده امیدوار هستند .از سوی دیگر مسئوالن دولتی نیز نباید مردم
را دلسرد کنند ،مسئوالن وزارت  ICTیا صنعت ،معدن و تجارت بحثهایی
را پیش بکش��ند که افراد چه در داخ��ل و چه در خارج که آمادگی دارند با
سرمایه خودشان بدون اینکه بار مالی به دولت تحمیل کنند ،در توسعه IT
کشور سرمایهگذاری بکنند».
قاسمزاده گفت« :دولت مراقب باشد با بخش خصوصی رقابت نکند .درحال
حاضر انحصار خرید و فروش پهنای باند بینالملل دس��ت دولت اس��ت .در
دول��ت قب��ل محدودیت پهنای باند را به مردم اعم��ال میکردیم و در حال
حاضر عاليمی دیده میش��ود که دولت جدید درصدد شکست این انحصار
است که البته باید در عمل اتفاق بیفتد .این در حالی است که ایران از نظر
پهنای باند موبایل جزو آخرین کشورها و ضعیفترین منطقه دنیا است و از
عمان و کویت نیز عقبتر قرار دارد».
او افزود« :صحبتهایی ش��ده تا ه��م در بخش پهنای باند موبایل و هم باند
متحرک و پهنای باند ثابت مانند  ،FTTxخدماتی در دس��ترس مردم قرار
بگیرد».
مدیرعام��ل افرانت گفت« :دولت نبای��د در قیمتگذاریها دخالت کند و به
جای دخالت ،بستر رقابت سالم را فراهم کند .بازار میتواند قیمت را خودش
انتخ��اب کن��د .در این زمین��ه وزارت صنعت ،معدن و تج��ارت خوب عمل
کرده اس��ت و به جای اینکه قیمت خ��ودرو را تعیین کند ،از تولیدکنندهها
حمای��ت میکند که در این صورت تولید افزای��ش مییابد و قیمت کاهش
پیدا میکند .در این زمینه ،وزارت  ICTخوب عمل نکرده است و در قیمت
گذاریها دخالت میکند».
او از ورود دولت و ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت به ارايه خدمات دیتاسنتر
ابراز تاسف کرد و گفت« :شاید در کوتاهمدت دولت برنده این میدان باشد و
ش��رکتهای خصوصی را از زمین رقابت با آنها بیرون کند ،اما از آنجایی که
دولت بیزینس را نمیداند ،چیزی نمیگذرد که ش��اهد وابستگیهای بیشتر
به خارج خواهیم بود».

گفت و گو با علی سوزنگر ،ريیس هیئتمدیره شرکت اینفوامن

پررنگ شدن بلوغ فنی و فراموشی بلوغ سیستمی ،چالش اصلی سازمانهای كشور است

این روزها فراتر از بحث لزوم پیادهسازی سیستم
مدیریت امنیت اطالعات ( )ISMSدر سازمانها
که بهواس��طه قانون برنامه پنجم توس��عه ،توسط
س��ازمان فناوری اطالعات ب��ا عنوان طرح «نما»
دنبال میش��ود ،پیادهس��ازی سیس��تم مدیریت
خدم��ات فناوری اطالعات ( )ITSMبر اس��اس
چارچوب  ،ITILیک��ی از مهمترین و بهروزترین
سیس��تمهای پیادهس��ازی فناوری اطالعات در
سازمانها محسوب میشود .علی سوزنگر ،ريیس
هیئتمدیره ش��رکت اینفوامن بهطور مبس��وط،
دغدغه این روزهای جامع��ه فناوری اطالعات را
برای همگامشدن با دنیای رو به رشد  ITتشریح
کرده است.
فعالی�ت ش�رکت در ح�وزه امنی�ت و
پيادهس�ازي سيس�تم مديري�ت امني�ت
اطالعات به چه زمانی باز میگردد؟
س��ابقه اصلي فعاليت كش��ور به اوی��ل دهه 80
ب��از ميگ��ردد؛ زمانی كه با پررنگ ش��دن بحث
فن��اوری اطالعات در کش��ور ،بح��ث امنیت در
س��ازمانهای دولتی مهم جلوه کرد ،بهخصوص
زمان��ي كه فناوري اطالعات پ��س از برنامه تكفا
در دس��تگاههاي دولت��ي و حاکمیتی گس��ترش
یافت ،كامال قابل پيشبيني بود كه بحث امنيت
اطالعات در مقوله دولت الكترونيك در آيندهاي
نزديك حايز اهميت خواهد شد.
در همان زمان نيز در دنيا اس��تاندارد BS7799
در خص��وص پيادهس��ازي سيس��تم مديري��ت
امنيت اطالع��ات( )ISMSمربوط به موسس��ه
اس��تاندارد انگلس��تان مطرح ش��ده بود و هسته
اوليه تش��كيلدهنده شركت اینفو امن در همین
راس��تا به سمت گذراندن دورههاي تخصصي اين
اس��تاندارد رفتند ،اما مش��كلي ك��ه در آن زمان
وجود داش��ت ،به ح��وزه كارفرمايي مربوط بود و
خود كارفرما نميدانس��ت كه مسير درست كدام
اس��ت .از اين رو ب��ا توجه ب��ه چالشهاي پيش
رو در بح��ث اراي��ه خدم��ات دول��ت الكترونيك
و امني��ت و همچني��ن ناآگاه��ی س��ازمانها و
ش��رکتها ،بهتري��ن راه فرهنگس��ازي در اين
حوزه را برگزاري سمينار و همايش يافتيم .لذا با
همکاری موسس��ات دیگری که اسپانسری اصلی
آن با خود ش��رکت ما بود ،چه��ار دوره همایش
بینالملل��ی برگزار ش��د و در آخرین همايش که
با حضور بسیاری از مسئوالن دستگاههای دولتی
برگزار ش��د ،بحث به س��مت نش��ان دادن ابعاد
مختلف استانداردها در مدیریت امنیت اطالعات
رفت .همانطور که پیشبینی میشد ،این مسیر
حدود س��ه س��ال به طول انجامید ،ولی کم کم
شناخت دستگاها و نظامهای کارفرمایی بهوجود

آمد .تمامی این مباحث با بخش��نامهای که تمام
دس��تگاهای دولتی تا پایان برنامه پنجم توس��عه
باید اقدام پیادهس��ازی  ISMSكنند ،مقارن شد.
بر همین اساس ،سازمان فناوری اطالعات یکی از
ماموریتهای اصلی خود را بحث امنیت قرار داد
که اکنون این طرح را با عنوان نما میشناسیم.
آي�ا پيادهس�ازي  ISMSدر س�ازمانها
روشي بهروز و بر اساس مدلهاي بينالمللي
محس�وب ميش�ود و بهتنهاي�ي ميتوان�د
نيازهاي يك سازمان را پوشش دهد؟
اتفاقی که افتاد این بود که از حدود سه تا چهار
س��ال قبل سازمانهایی که مش��تری ما بودند و
 ISMSرا گرفته بودند ،بهدنبال مرحله بعدی کار
بودند .این بود که ش��روع به انجام مطالعهای در
مراجع رس��می این حوزه مانند گارتنر کردیم که
دنیا در حوزه بلوغ امنیت ،چه مسیری را انتخاب
کرده است.
بر اساس روش بینالمللی ،گارتنر روشی را برای
بلوغ س��ازمانی ارايه داده است که آن را ترکیبی
از بلوغ فنی و بلوغ سیستمی دانسته است .ما در
بحث بلوغ فنی در کشور همواره بهدنبال دراختیار
داش��تن بهروزترین س��خت افزارها و نرمافزارها
هس��تیم ،درحالیکه این موض��وع تنها یک بال
پرواز پرنده اس��ت و این نکته پاس��خ این س��وال
است که چرا پرنده ما در حوزه فناوری اطالعات
بهخوبی نمیتواند پرواز کند .پررنگش��دن بلوغ
فنی و فراموش��ی بلوغ سیستمی چالش اصلی و
بس��یار قدیمی در سازمانهای ماست .نمونه این
مدعا نیز مقایسه میزان گواهینامه  ISMSاست
ك��ه در مقطعي در کش��ور  10تا  12اس��تاندارد
توسط سازمانها گرفته شده بود ،اما همزمان در
ژاپن پنج هزار گواهینامه  ISMSصادر شده بود.
این نشان میدهد کش��ور ژاپن که به تکنولوژی
ش��ناخته میش��ود ،در عین حال به پیادهسازی
سیس��تمهای مدیریت فناوری اطالعات بس��یار
توجه میکند.
نق�ش راه ارايهش�ده از س�وي نهادهاي
بينالمللي چگونه است؟
گارتن��ر ب��رای واحده��ای ارايهدهن��ده خدمات
فناوری اطالعات یک نقش��ه راه چهار مرحلهای
ارايه كرده اس��ت .ای��ن واحده��ا در گام اول به
استاندارسازی زیرس��اخت خود اقدام میکنند و
در حقیقت بلوغ فنی خود را که بر اس��اس نقشه
گارتنر مس��یر درستی طی ش��ده است ،تکمیل
میکنند .اما در مرحله دوم سازمانها برای بلوغ
باید به س��مت استاندرس��ازی فرایندهای خود و
در حقیقت بلوغ سیستمی بروند .در مرحله سوم
بحث خودکارس��ازی فرایندها مطرح میش��ود و

مرحله چهارم به بهینهسازی اختصاص مییابد.
اين در حالي اس��ت كه در کش��ور ما ،سازمانها
به مرحله اول و استانداردس��ازی زیرس��اختها
بس��یار عالقهمندن��د و عموما در هم��ان مرحله
باق��ی میمانن��د .از س��ویی به مرحله س��وم که
خودکارس��ازی و اس��تفاده از نرماف��زار اس��ت
ني��ز عالقه دارن��د ،اما مرحله دوم ک��ه مربوط به
استاندارس��ازی فرایندها اس��ت ،بهدليل نداشتن
عالقه و دید کافی به فراموش��ی سپرده میشود؛
اتفاقی که باعث میش��ود خیل��ی از پروژهها در
کشور با شکست مواجه شود.
اين مرحل�ه دوم كه عموما م�ورد غفلت
قرار گرفته ،چه چارچوبي دارد؟
در گارتن��ر بهروش��نی توضیح داده ش��ده که در
مرحله دوم بل��وغ و استانداردس��ازي ،چارچوب
پنج مرحلهاي وجود دارد .نتیجه آن این است که
واحدهای ارايهدهنده خدمات الکترونیک حداقل
به چهار مولفه سیستمی در سازمانها نیاز دارند
تا به بلوغ س��ازمانی دست پیدا کنند .یکی از آنها
سیس��تمهای  QMSو سیستم مدیریت کیفیت
اس��ت که مابهازای آن اس��تاندارد 9000 ISO
تعريف ش��ده که البته ح��وزه تخصصی فناوری
اطالعات محسوب نمیش��ود و ساير حوزهها نيز
به پيادهسازي آن اقدام ميكنند.
مولفهه��اي بع��دی ISMS ، ITSM،و ITG
اس��ت .هدف  ISMSيا همان سیس��تم مدیریت
امنیت اطالعات ،پیادهس��ازی سیستمی است که

امنیت را در سازمانها اس��قرار و بهبود ببخشد.
مولفه دوم ITSM ،يا سیستم مدیریت خدمات
فن��اوری اطالعات اس��ت که موض��وع اصلی این
مصاحبه را تش��كيل ميدهد و Best Practice
و بهروشهایی که در دنی��ا برای آن وجود دارد،
چارچوبهایی مانند  ITILاس��ت که مابهازای
آن استاندارد  20000 ISOوجود دارد.
تمرکز سیستم مدیریت خدمات فناوری اطالعات
روی فرایندگرا کردن ساختارهای سنتی مدیريت
فناوری اطالعات اس��ت که اکنون در كش��ور به
روش( Fire fight modeبه روش آتشنشان)
اداره میش��ود؛ یعنی واحده��ای  ،ITواحدهای
بس��یار پراسترس��ی هستند که همیش��ه منتظر
ی��ک تماس و ب��روز مش��کلی مانند اش��کال در
برقراری اینترنت س��ازمان هستند .در این روش
همواره کارها بهصورت جزیرهای اتفاق میافتد و
فرایند خاصی برای آن تعریف نشده و هیچ نظام
پیشگیرانهای نیز برای آن وجود ندارد.
مولف��ه آخر نی��ز  ITGو یا راهب��ری حاکمیت
فناوری اطالعات اس��ت و چارچوب��ی که در دنیا
برای آن پیشنهاد شده ،بحث COBITاست که
راهبری در حوزه حاکمیت فناوری اطالعات را به
عهده دارد .چهار مولفه یاد شده مانند حلقههایی
درهم تنیده هستند و بهجز مولفه  QMSکه در
بحث سیس��تم مدیریت کیفیت اس��تISMS ،،
ITSMو  ITGک��ه مختص فن��اوری اطالعات
است ،با یکدیگر همپوشانیهای نزدیکی دارند.

وضعی�ت کش�ور در ح�وزه پيادهس�ازي
 ITILچگونه است؟
در ابت��دا بحث امنیت بهدلی��ل مصوبه موجود در
س��ند افتا مورد اس��تقبال قرارگرفت ،اما پس از
مدتی بهدلیل بسیاری از چالشها ،انتظاراتی که
در حوزه کارفرمایی از دولت وجود داشت ،بسیار
کوچک دیده ش��د ،بهنحوی که پس از ،ISMS
پیادهس��ازی چارچ��وب  ITILبا فاصله بس��یار
زیادی در کش��ور انجام ش��د و اولین مناقصه آن
در کش��ور سال گذش��ته رقم خورد که اینفوامن
توانست برنده این مناقصه باشد.
رون�د مطالع�ه ش�رکت روی ای�ن حوزه
جدید و پیادهس�ازی  ITILدر س�ازمانها
چگونه بود؟
ب��ا توجه ب��ه اهمیت بحث کیفی��ت و اعتقادمان
روی این موضوع ،قبل از هرگونه پیادهسازی این
سیستم ،ش��رکت به تشکیل یک واحد تحقیق و
توسعه  R&Dبا  10نفر از نخبگان و متخصصان
این حوزه اقدام كرد که مطالعات و تحقیقات آنها
حدود س��ه س��ال بهطول انجامید .یکی دیگر از
گامها طی دورههای رسمی ،اخذ مدارک مربوط
ب��ه این ح��وزه بود که ش��رکت س��رمایهگذاری
س��نگینی را ب��رای ای��ن کار اختص��اص داد،
بهطوریکه همچنان افرادی که در کش��ور دارای
این مدارک هس��تند ،انگشتش��مارند .بر اساس
مطالعات انجامش��ده اغلب چارچوبهای موجود
در دنی��ا اع��م از ITIL، MOF، HP، IPM،
 FIN، ITAMو  COBITم��ورد مطالعه قرار
گرفت و ITILبهعنوان يك روش پيشرو انتخاب
شد.
مولف�ه ديگ�ر يعن�ي  ITGو ی�ا راهبری
حاکمیت فن�اوری اطالعات چه ميزان مورد
توجه شما قرار گرفته است؟
همانط��ور كه پ��س از  ،ISMSنفوذ  ITSMبه
سازمانها با چارچوب  ITILپيشبيني ميشد،
اكنون موج بعدي روي  ITGپيشبيني ميشود
و ش��ركت با قرار دادن تيم تحقيق و توس��عه در
كنار تيم عملياتي خود ،س��رمايهگذاري مناسبي
روي اين ح��وزه انجام داده اس��ت .خروجي كار
ني��ز در اولين گام ،طراح��ي اولین نرمافزار بومی
حاکمیت امنیت فناوری اطالعات در س��ازمانها
ب��ا عنوان «اينفورا» اس��ت كه مرک��ز فرماندهی
فناوری اطالعات در س��ازمان محسوب میشود و
قابليتهايي از جمل��ه حاکمیت امنیت اطالعات
در سطح س��ازمان ،مدیریت استقرار و نگهداری
سیس��تم مدیری��ت امنیت اطالع��ات ()ISMS
ب��ر اس��اس  ،27001 ISO/IECمدیری��ت
آس��یبپذیریهای فنی و فراین��دی داراییهای

اطالعاتی ،پایش و مشاوره مخاطرات با ذینفعان
س��ازمانی ،مدیریت انطباق ب��ا قوانین و مدیریت
حوادث امنیت اطالعات در س��طح س��ازمانهاي
بزرگ را دارد.
چالشه�اي پي�ش روي فعاليته�اي
ش�ركتهاي امنيتي در ح�ال حاضر چگونه
است؟
در وهله اول بحث س��ختافزارزدگي كارفرمايان
دولتي مطرح است .بهعبارتي براي استاندارسازي
زيرس��اخت حتي خري��د محص��والت بهراحتي
هزينه ميشود ،اما زماني كه اسمي از پروژههاي
سيستمي به ميان ميآيد ،بهعلت ناآگاهي بهشدت
در براب��ر آن مقاومت وجود دارد ،درصورتيكه بر
اس��اس گزارشه��اي حقوق و دس��تمزد آمريكا،
اف��رادي كه در اين حوزه تخص��ص دارند ،داراي
باالترين حقوق و دستمزدها هستند.
لذا يكي از چالشهاي اين حوزه ،فرهنگس��ازي
در مديريت و سرمايهگذاري است و بر اين اساس
سال گذشته س��ازمان نظام صنفي استان تهران
اولي��ن هماي��ش را در حوزه راهب��ري حاكميت
فن��اوري اطالعات در س��ازمانها برگ��زار كرد و
امسال قرار اس��ت دومين دوره آن برگزار شده و
همچنين انجمن انفورماتيك اولين همايش اين
ح��وزه را با همكاري ش��رکت اينفوامن بهعنوان
عضو كميته علمي این همایش برگزار میكند.
چالش بعدي ،بحث ايجاد تسهيالت و مكانيزمهاي
تشويقي و تنبيهي براي سازمانهاي دولتي است
ك��ه دول��ت در نق��ش رگوالت��وري ميتواند اين
مه��م را انجام دهد .اكنون ني��ز با توجه به تغيير
مديريت سازمان فناوري اطالعات كه در گذشته
پايهگذار توسعه فناوري اطالعات در كشور بود و
در برههاي فعاليتها متوقف ماند ،انتظار ميرود
اين س��ازمان نقش حاكميتي خود را براي ايجاد
سيستمهاي انگيزشي و تشويقي ايجاد كند.
نكته ديگر ،هزينهبر بودن و حساسيت پيادهسازي
چنين سيس��تمهايي است كه در صورت درست
طراحينش��دن ،تنها خاطره بد را براي سازمانها
بهج��ا خواه��د گذاش��ت؛ ضم��ن اينك��ه برخي
سازمانها براي صرفهجويي به سراغ شركتهايي
ميروند كه صرفا در حوزه  ISOفعاليت ميكنند
و س��پردن كار به آنها س��ازمان را ب��ا مخاطرهاي
ديگر روبهرو ميكند.
در نهاي��ت ،بحث س��وء قوانين اس��ت كه باعث
مواجهش��دن ب��ا برخ��ي چالشهاي گفتهش��ده
ميش��ود و س��ازمان فناوري اطالع��ات ميتواند
ب��ا نقش حاكميت��ي خود ،مقررات اي��ن حوزه را
بهصورت متعادل بي��ن بخش خصوصي و دولتي
ايجاد كند.

