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شـرکت سـی گیت در حـال حاضـر یکـی از بزرگ تریـن 
در  اسـتفاده  مـورد  دیسـک  هـارد  کننده هـای  تولیـد 
رایانه هـای شـخصی، لپ تاپ هـا و هاردهـای اکسـترنال 

در جهـان اسـت.
اکسـترنالش  هاردهـای  دلیـل  بـه  سـی گیت  شـرکت 
میـان تمامـی کاربران شـناخته شـده اسـت. این شـرکت 
تاریخچـه جالبی دارد که بسـیاری از مـردم از آن اطالعی 
ندارنـد. فـردی بـه نـام »آلـن فیلـد شـوگارت« در سـال 
۱95۱ بـه شـرکت آی بـی ام وارد شـد و پـس از مدتـی 
سرپرسـت تیـم تحقیقاتـی تولید نخسـتین دیسـک درایو 
جهـان شـد. گروهی که تحـت مدیریـت او کار می کردند 
سـرانجام موفـق بـه سـاخت اولیـن فالپـی دیسـک در 
جهـان شـدند و در آن زمـان فالپـی دیسـک بـه عنـوان 
اولیـن وسـیله ارزان قیمـت و قابـل حمـل ویـژه ذخیـره 
اطالعـات در تاریـخ پیدایـش رایانه هـا معرفـی شـد. آلن 
پـس از مدتـی از شـرکت آی بـی ام خـارج شـد و بـا چند 
شـریک دیگر شـرکتی به نام »شـوگارت تکنولـوژی« را 
تاسـیس کـرد که بعدها به »سـی گیت تکنولـوژی« تغییر 
نـام داد. پـس از آن بـود که تولید عمده فالپی دیسـک ها 
در ایـن شـرکت آغـاز شـد. اولین محصول آن هـا که یک 
هـارد 5 مـگا بایتـی بـود در سـال ۱9۸۰ بـه طور رسـمی 
بـه بـازار ارائـه شـد کـه بعدهـا در مدل هـای ۱۰، ۲۰ و 
3۰ مـگا بایتـی هم تولید شـد. در همان سـال ها شـرکت 
سـی گیت قراردادهایـی را با شـرکت آی بی ام بـرای تولید 
منعقـد  شـرکت،  ایـن  رایانه هـای  دیسـک های  هـارد 
کـرد. سـی گیت در سـال ۱9۸9 بـه دلیـل زیـاد شـدن 
جنبـه رقابتـی بـازار، تصمیـم بـر ایـن گرفت کـه بخش 

ذخیـره سـازی اطالعـات شـرکت »کنتـرل دیتـا« را هم 
خریـداری کنـد و بعـد از ایـن معاملـه سـی گیت بـه حق 
امتیـاز تولیـد دیسـک و کویل صوتی هم دسـت پیدا کرد. 
سـرعت هـارد درایوهای تولید شـده توسـط سـی گیت به 
 Xbox قـدری بـاال بـود کـه از آن هـا در کنسـول بـازی
مایکروسـافت هـم اسـتفاده شـد. جالب اسـت کـه بدانید 
موفقیت هـای ایـن شـرکت تـا جایی ادامـه پیدا کـرد که 
در ژانویه سـال ۲۰۰6 مجله فوربز، سـی گیت را به عنوان 
»شـرکت برتر سـال« معرفی کرد و پس از آن کل سـهام 
شـرکت »مکسـتور« هم توسـط سـی گیت خریداری شد. 
ایـن شـرکت در حـال حاضـر یکـی از بزرگ تریـن تولید 
کننده هـای هـارد دیسـک مـورد اسـتفاده در رایانه هـای 
شـخصی، لپ تاپ هـا و هاردهـای اکسـترنال در جهـان 
اسـت و بیـش از 5۲ هـزار کارمند در مراکـز مختلف خود 
در جهـان دارد. مجلـه فوربـس به تازگی مصاحبـه ای را با 
آقای »اسـتیو لوکزو« که مدیر عامل این شـرکت اسـت، 

انجـام داده کـه در ادامـه بـا هـم می خوانیم.

  بعـد از سـیل ویرانگـری کـه چند سـال پیش در 
تایلنـد خسـارات زیـادی را به شـما وارد کـرد، روند 

بهبـودی خـود را چگونـه دیده اید؟
ایـن واقعـه شـوک بزرگی برای همـه بود و صنعـت هارد 
درایـو هنوز هم دارد سـر آن جریان، مشـکالتی را پشـت 
سـر می گـذارد. مـا نمی دانیـم چقدر دیگـر زمـان داریم تا 
بـه وضعیـت گذشـته خـود برگردیم اما مشـخص اسـت 
کـه آسـیبی کـه در آن زمـان بـه خطـوط تولیـد مـا وارد 
شـده بسـیار جـدی اسـت و خوشـبختانه مشـکالت آن 

سـال ها تـا حـد بسـیار زیـادی حـل شـده و تـا حـدودی 
هـم بـه فراموشـی سـپرده شـده اسـت.  امـا در آن زمان 
بخـش زیادی از سـرمایه مـا صرف بازسـازی بخش های 
آسـیب دیـده شـد و ایـن کار بسـیار زمـان بـر بـود. االن 
اوضـاع بهتـر از قبـل شـده اما مـا هنوز هم تـرس بزرگی 
از آسـیب وارد شـده داریـم و شـاید بتوان گفـت که هنوز 

از نظـر روحـی بـه شـرایط قبـل باز نگشـته ایم. 

  قبـل از ایـن سـیل، رونـد رشـد بـازار بـه چـه 
صورتـی بـود؟

قبـل از ایـن اتفـاق میـزان تولید مـا در یک فصـل برای 
بـازار بـه حـدود ۱۸۰ میلیـون دسـتگاه می رسـید و مـا تا 
قبـل از وقـوع سـیل پیش بینـی می کردیـم کـه وضعیت 
از ایـن اعـداد و ارقـام بسـیار بهتـر شـود امـا متاسـفانه 
شـانس بـا مـا همـراه نبـود. البتـه بـا توجـه بـه ایـن که 
هیـچ رایانـه ای بـدون هـارد درایـو نمی توانـد بـه فروش 
برسـد مـا در آن زمان بـرای رفع بحران هـای خود ترجیح 
دادیـم که بـه جای تولیـد هاردهای اکسـترنال، هاردهای 
داخلـی بـا ظرفیـت نسـبتا پاییـن ماننـد 5۰۰ گیـگا بایت 

تولیـد کنیم.

  شـما بخـش تولید هارد شـرکت سامسـونگ را 
هم خریـداری کردیـد، از این خرید راضی هسـتید؟

ما این کار را در اواخر ماه دسـامبر انجام دادیم و توانسـتیم 
محصـوالت  از  دسـتگاه  هـزار   7۰۰ حـدود  در  چیـزی 
سامسـونگ را صـادر کنیـم. مـا ایـن بخـش از آینـده 
شـرکت را کامـال جـدا نگه داشـته ایم و هنـوز برنامه های 
خـود بـرای این بخـش را به مرحلـه اجرایی نرسـانده ایم.

  اگـر بـازار تبلت هـا بر بـازار لپ تاپ هـا روی کار 
شـما چـه تاثیری خواهد داشـت؟

بـه نظـر من ایـن اتفاق بسـیار خـوب اسـت، البتـه برای 
مـا فرق زیـادی نـدارد، بازار هر کـدام که رونق بیشـتری 
بگیـرد، تاثیـر بسـیار خوبـی بـر افزایـش فـروش هـارد 

درایوهـا خواهد داشـت.

  از عملکرد رقبایتان تا چه حد اطالع دارید؟
رقیـب بـزرگ مـا شـرکت وسـترن دیجیتـال اسـت کـه 
شـرکت هیتاچـی را خریده اسـت. بسـیاری از افـراد از ما 
می پرسـند کـه آیـا قبـل از شـرکت وسـترن ما بـه خرید 
هیتاچـی فکـر کـرده بودیـم یا نه. امـا ما به هیـچ وجه به 
ایـن معاملـه نیازی نداشـتیم. امروزه شـرایط بسـیار تغییر 
کـرده اسـت من در همـان زمان هم کـه پیش بینی کردم 
بـه ایـن مورد اشـاره کـردم که طی چند سـال آینـده تنها 
۲ یـا 3 تولیـد کننـده اصلـی در صنعـت تولید هـارد باقی 
خواهنـد مانـد و همـان گونه کـه می بینید ایـن پیش بینی 

مـن تـا حد زیـادی به درسـتی بـه وقوع پیوسـت.

اســتفاده از فناوری های نویــن در هر زمینه ای الزم و ضروری به نظر می رســد به 
خصوص  در کشــورهایی که عالوه بــر دولت، مردم هم تمایــل دارند تا همگام با 
پیشــرفت های روز جهان، قدم بردارند، این مســئله بیشــتر نمود پیدا می کند. مقوله 
دولت الکترونیک چند ســالی است که در کشــور ما به شکل جدی در حال پیشرفت 
اســت. اما با این حال هنوز فاصله بســیار زیادی از ایده آل هایی که در کشــورهای 
پیشــرفته جهان وجود دارد، داریم. در صورتی که تمایل دارید بدانید که جایگاه دولت 
الکترونیکی ایران به چه صورتی است باید بگوییم که آمارهای اخیر بین المللی گویای 
آن اســت که در حوزه دولت الکترونیکی حداقل ۱۰۰ کشور جهان قبل از ایران قرار 
دارند. اجرای طرح دولت الکترونیکی در سال های گذشته جزو برنامه های مهم دولت 
تلقی شــده اســت. با این وجود همچنان در این حوزه جای بسیاری برای کار وجود 
دارد و آمارهای بین المللی گویای وضعیت نه چندان مطلوب ایران در این حوزه است. 
براساس داده های اعالم شده برای سال ۲۰۱6 میالدی، کشورهای انگلیس، اتریش، 
کره، سنگاپور، فنالند و ســوئد به ترتیب با شاخص های ۰/9۲، ۰/9۱، ۰/۸9، ۰/۸۸، 
۰/۸۸ و ۰/۸7 باالترین میزان شــاخص دولت الکترونیکی را در سطح جهانی به خود 
اختصاص داده اند. طبق این آمارها ایران با شاخص ۰/46 رتبه ۱۰6 جهانی را به خود 
اختصاص داده که این رتبه در قیاس با سال ۲۰۱4 یک رتبه تنزل نیز داشته است. اما 
براساس استانداردهای بین الملل برای خدمات دولت الکترونیک سه شاخص خدمات 
آنالین، زیرساخت های مخابراتی و سرمایه انسانی تعریف شده است. در شرایطی که 
مقدار شاخص خدمات آنالین در ســال ۲۰۰4 برای ایران ۰/۱6 بوده در سال ۲۰۱4 
این رقم به ۰/37 رسیده و در سال ۲۰۱6 بار دیگر تا مرز ۰/33 کاهش یافته است که 
این رقم از میانگین جهانی ۰/۱3 کمتر است. در حوزه زیرساخت های مخابراتی نیز در 
ســال ۲۰۰4 برای ایران رقمی معادل ۰/۰9 ثبت شده بود که این رقم در سال ۲۰۱4 
به ۰/۲9 رســیده و در ســال ۲۰۱6 تا ۰/35 پیشرفت کرد که البته همچنان این رقم 
با میانگین جهانی ۰/۰۲ فاصله دارد. در خصوص ســرمایه انسانی نیز در سال ۲۰۰4 
ایــران رقمی معادل ۰/77 را احصاء کرده بود که این رقم در ســال ۲۰۱4 به ۰/6۸ 
کاهش یافت و در ســال ۲۰۱6 با کمی افزایش به ۰/7۱ رســید که البته این رقم از 
میانگین جهانی ۰/۰7 باالتر است. اما اگر بخواهیم وضعیت ایران و دولت الکترونیکی 
در آن را در ســطح منطقه بررسی کنیم نیز رتبه ۱7 به کشور اختصاص می یابد. بدین 
ترتیب رژیم اشــغالگر قدس در حالی که رتبه ۲۰ دنیــا را به خود اختصاص داده در 
سطح منطقه اولین جایگاه را دارد و پس از آن کشورهای بحرین و امارات متحده در 
رده های بعدی قرار می گیرند که رتبه های جهانی آنها نیز به ترتیب ۲4 و ۲9 اســت. 
همچنین در حالی که شــاخص خدمات آنالین ایران در ســال ۲۰۰4، ۰/۱6 بوده در 
ســال ۲۰۱4 این رقم به ۰/37 و در سال ۲۰۱6 به ۰/33 رسیده که از مقدار میانگین 
منطقه ۰/۱۸ کمتر اســت. در حوزه زیرســاخت های مخابراتی نیز میانگین ایران در 
قیاس با منطقه ۰/۰5 پایین تر بوده و در حوزه ســرمایه های انسانی شاخص ایران از 
میانگین منطقه ۰/۰5 بیشتر است. کشــورهای رژیم اشغالگر قدس، بحرین، امارات 
متحده عربی، قزاقستان، کویت، عربستان سعودی، قطر، آذربایجان، گرجستان، عمان، 
ترکیه، لبنان، ازبکستان، ارمنســتان، اردون و قرقیزستان به ترتیب ۱6 کشور منطقه 
هســتند که در زمینه دولت الکترونیک پیش از ایران قرار گرفته اند، اما پس از ایران 
کشورهای مصر، سوریه، تاجیکستان، ترکمنستان، عراق، پاکستان، افغانستان و یمن 

رتبه های ۱۸ تا ۲5 منطقه را به خود اختصاص داده اند.

دولت الکترونیکی ایران چه رتبه ای دارد؟
 گلسـا ماهیـان

سی گیت برخاسته از آی بی ام

سرعت هارد درایوهای تولید شده توسط سی گیت به قدری باال بود که از آن ها 
در کنسول بازی Xbox مایکروسافت هم استفاده شد

یادداشت

مصاحبه با »استفان لوکزو« مدیرعامل شرکت سی گیت


