رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،آذر ۱۳۹۸
اﻣﺮوز در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت» ،اﻣﯿﺮ ﻧﺎﻇﻤﯽ« ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت و رﺲ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮاﺧﻮان رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰ داده ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺧﺘﯿﺎری و ﻧﻪ اﺟﺒﺎری ،در ﻓﺮآﯾﻨﺪ
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﻣﺰاﯾﺎی ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻧﺎﻇﻤﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻧﺸﺪن ﻣﺮاﮐﺰ داده در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺸﮑﻼت

ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺧﺪﻣﺎتﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﺪام ﻣﺮﮐﺰ
داده ﻗﺎﺑﻞاﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ ﺑﻮده و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ داده ﻗﺎدر ﻧﺒﻮده ﺗﺎ از
ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی دوﻟﺘﯽ -ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺣﻮزه ﺑﺮق ﻣﺼﺮﻓﯽ -اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﮐﺰ داده ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮوﻧﺪ ﭼﺮاﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﭘﺎﯾﺪاری و اﻣﻨﯿﺖ دادهﻫﺎ را دارﻧﺪ» :وﺟﻮد
ﻣﺮاﮐﺰ داده دوﻟﺘﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد .اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﮑﻞ
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺮﺑﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ  ۵ﯾﺎ  ۱۰رک

ﻧﯿﺎز دارد اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺮﺑﻪﺳﺮ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﺑﺮای ﻣﺜﺎل  ۱۰۰رک اﺳﺖ«.
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎﻻ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻮز دﻫﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺸﻮﯾﻘﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﻠﺒﯽ» :اﮔﺮ
ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ داده ﻣﺠﻮز ﻧﮕﯿﺮد ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﻧﻤﯽﺷﻮﯾﻢ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﻣﺠﻮز ﺑﮕﯿﺮد ،از ﻣﺸﻮقﻫﺎﯾﯽ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﯿﻤﯽ از اﻋﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺮوه ) ۶ﻋﻀﻮ از  ۹ﻋﻀﻮ( ،از ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ارزﯾﺎﺑﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ واﮔﺬار ﮐﺮدهاﯾﻢ«.

ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ »ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺸﺘﺮک در ﺣﻮزه ﻣﺮاﮐﺰ داده« را ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر اﻣﻀﺎ ﮐﺮد» .ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی« ،رﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم
ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،روزاﻧﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ دﯾﺘﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد
و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی دادهﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺰرگ اﺳﺖ .او در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح رﺗﺒﻪ
ﺑﻨﺪی ﻣﺮاﮐﺰ داده ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺖ:

»اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی داده ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ دادهﻫﺎی ﻣﺮدم را ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ ،ارزﯾﺎﺑﯽ
ﺷﻮﻧﺪ ،رﺗﺒﻪ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺘﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺻﻼح
ﺳﺎﺧﺘﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

