ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢآوا راهاﻧﺪازی ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۲ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۸
ﻋﺼﺮ اﻣﺮوز ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﻦ دو ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ آوا و ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ در ﺣﺎﺷﯿﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻨﻮﺗﮑﺲ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻬﺮان ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮآوری آزادی ﻗﺮار دارد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ آوا ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن آن ﺗﺎ  ۴۰روز دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»رﺿﺎ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻧﮋاد« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ آوا در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺎم ﯾﮏ

ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و اﺑﻌﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺣﻮزه اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻧﮋاد اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮآﻏﺎز راﻫﯽ ﺑﺮای ورود دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺣﻮزه
 ICTﺑﻪ وادی اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎن ﺗﺎزهای ﺑﺪﻫﺪ .ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺎﯾﯽ را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ و ﺣﺎﻻ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺗﻼش ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺳﺪ اﻓﺰود» :ﺑﯿﺮاه ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﺘﺎرت
آپﻫﺎی ﻓﯿﻦﺗﮏ و ﺣﻮزه ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﯿﮑﻮرن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ از دل ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺮارداد ﺳﺮ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد
و اﯾﺮان را ﺳﺮاﻓﺮاز ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد«.

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻢ آوا ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺮز ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرت
آپﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎی ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﮐﺎر ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺖ
اﻣﺎ اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ

ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه راه آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﻧﺲ اﯾﻦ را ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﭼﻮن
ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ«.
ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻧﮋاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد » :ﻫﺪف از ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪ
ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺳﺎل اول ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺘﺎﺑﺪﻫﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ
ﻣﺎﻟﯽ رﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه اﻫﻤﯿﺖ دارد اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در راه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ«
»اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ﻧﺠﻔﯽ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺿﻤﻦ اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ از اﻧﻌﻘﺎد ﭼﻨﯿﻦ
ﻗﺮاردادی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﺠﺮﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﻫﻢ
آوا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮد:

»درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ دارﯾﻢ وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ

اﺳﺘﺎرت آﭘﯽ ﻣﻘﺪاری ﺿﻌﻒ داﺷﺘﯿﻢ و ﺗﺴﻠﻂﻣﺎن در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺎ
ﻧﺒﻮد .ﻟﺬا ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ آوا ﮐﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ دارد
ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی درﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻧﺠﻔﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﺗﻐﺮ و ﺗﺤﻮل اﺳﺖ و از دو ﺟﻬﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد،

ﯾﮑﯽ از ﻟﺤﺎظ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﻨﺎوری و دﯾﮕﺮی ﻓﯿﻦ ﺗﮏﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ از اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و آن
را ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻼﻧﺘﺮی ﻧﮋاد در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
ﻣﺮﮐﺰ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺗﯿﻢﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﻔﺖ:

»ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻨﯽ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮآوری اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﺎ ﭼﻬﻞ روز دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .ﻓﻌﺎﻻن و
اﺳﺘﺎرت آپﻫﺎی ﻓﯿﻦﺗﮑﯽ و ﻣﺎﻟﯽ-ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن روزﻫﺎ ﮔﻮش ﺑﻪ زﻧﮓ ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﻢ آوا
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺎ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﯿﻢﻫﺎ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺮ ﺗﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از
ﺳﻨﺠﺶ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ وارد ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﺪیﺗﺮ ﺷﻮﯾﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

