دکتر قاسم زاده ،استاد دانشگاه صنعتی شریف
و مدیرعامل شرکت افرانت در گفتگو با طیف برق

موفقیت تنها زمانی حاصل میشود
که دولت حمایت از کسبوکار
بخش خصوصی را کار اصلی خود بداند
اول بنا بود به بهانه آغاز به کار دولت جدید و در پیش بودن نمایشگاه تلکام ،یک مصاحبه کوتاه با دکتر داشته باشیم .مثل مصاحبههایی که با تعدادی از کارشناسان
و مدیران ارش��د حوزه فاوا داش��تیم .مصاحبه که انجام ش��د و نتیجه را بنا به درخواست خودشان برایشان فرستادیم ،بحث کاملتر و مفصلتر از آنچه در ابتدا فکرش را
میکردیم ش��د .بنابراین تصمیم گرفتیم آن را جداگانه کار کنیم .دکتر فریدون قاس��مزاده چهره ش��ناخته شده صنعت فاوای کشور است که دانش تئوری و دانشگاهی
خود را با صنعت و عمل پیوند زده و اکنون یکی از بزرگترین ش��رکتهای  ITبخش خصوصی در ایران را مدیریت میکند .ش��نیدن و خواندن توصیههای یک فعال
موفق کسبوکار در حوزه  ITدر آغاز به کار دولت تدبیر و امید حتماً میتواند مورد توجه تصمیمگیران و سیاستگذاران قرار گیرد.
سیدعلی خدام حسینی
khodamhoseini@teyf.ir
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ایام برگزاری نمایش�گاه تلکام در پیش اس�ت .فکر میکنید فضای بازتري از سوی مسئولین نسبت به توسعه اينترنت در کشور
ت سرعت پهنای باند اینترنت برای
امسال صنعت مخابرات کشور با چه تغییراتی نسبت به سالهای گردیده و حذف تدریجی محدودي 
قبل مواجه است؟
کاربران نیز تحوالت مهم دیگری هستند که در کشور در حال وقوع
ب��ه اعتقاد من مهمترين تفاوت از نظر کالن تفاوتی اس��ت که در هس��تند .با این تحوالت و با پایان قریب الوقوع انحصار نس��ل سوم
نگرش دولت نس��بت به اینترنت ایجاد ش��ده و از نظر تکنولوژیکی ،موبایل ش��رکت رایتل ،حرکت سریع اپراتورهای اول و دوم به طرف
تغييرات اساسی در فناوري موبايل در سطح جهان و توسعه و رواج نسل سوم و نسل چهارم موبایل و  LTEو رقابت سه اپراتور موبایل در
این عرصه را شاهد خواهیم بود .تحولی
کاربرد نسل چهارم موبایل و به دنبال آن
که سرعت دسترسی کاربران به اینترنت
 LTEاس��ت که دارای سرعت به مراتب
باالتری نس��بت به نس��ل س��وم موبایل
را به ش��دت باال برده و در نتیجه موجب
هس��تند و با اس��تفاده از دیتاسنترهای
توسعه استفاده از صدها هزار برنامههاي
آقای
با
اخی�را
که
ای
ه
جلس�
در
 Cloudتوسعه سریعی را در ارائه محتوا
کاربردي ( )Appموج��ود در حوزههای
دکتر واعظی داش�تم نگاه ایشان
و خدمات الکترونیکی از طریق برنامههای
مختلف خدماتی ،تجاری ،بانکی ،بورسی،
را بس�یار ب�از و حمایت�ی دیدم.
کاربردی موسوم به  appایجاد نمودهاند.
آموزش��ی ،فرهنگی ،بهداشت و درمان،
ایش�ان اعتقاد داش�تند وزارت
ب��ه اعتق��اد صاحبنظران ،نس��ل س��وم
س��رگرمیو غیره از طریق گوش��یهای
 ICTمیبایس�ت ش�رکتها و
موبایل( )3Gصنعت مخابرات را متحول
موبایل ميشود.
سازمانهاي زيرمجموعه خود را
همانطور که میدانید در سالهای نه
نموده و نس��ل چهارم ( )4Gو  LTEدر
به س�مت کارهاي حاکميتي ببرد
چندان دور ،اغلب شرکتهای تولیدی
حال دگرگونسازی تمام صنایع در جهان
و کارهای تصدیگری را به بخش
فضای نمایشگاه را در اختیار داشتند و
و در نتیجه روش زندگی مردم از طریق
خصوصی بسپارد .این دیدگاهی
کمتر دیگر شرکتها دیده میشدند.
ایجاد امکان دسترسی "همیشه و از همه
بس�یار مهم و کلیدی اس�ت که
قبال کمت�ر در وزارت مورد توجه
ام�ا در س�الهای اخی�ر اپراتورهای
جا" ب��ه اینترنت پرس��رعت برای مردم
بوده است
مخابراتی فضای نمایشگاه را به شدت
جهان اس��ت .بنابراین ورود قريبالوقوع
تحت تاثی�ر خود قرار دادهاند .به نظر
اپراتورهاي همراه اول و ایرانسل در کنار
رایتل به نس��ل سوم و چهارم موبایل و  LTEتحول قابل توجهي در شما آیا اپراتورها توانستهاند دین خود را به صنعت  ICTما ایفا
کشور ما است که میبایست با سرعت انجام گرفته و در نمایشگاههای کنند؟
تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی ،ارائهدهندگان خدمات مخابراتی
تلکام امسال و سالهای آینده باید شاهد بروز و ظهور فعالیت جدی
و تولیدکنندگان محتوا و خدمات الکترونیکی و ارائهدهندگان خدمات
اپراتورها در زمینه ارائه اینترنت پرسرعت موبایل باشیم.
ش��رايط جديد کش��ور پس از انتخابات که باعث به وجود آمدن دیتاسنتر اجزاي يک اکوسيستم هستند و نميشود يکي از آنها رشد
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کن��د و بقیه متوقف بمانند .بنابراين بايد همه اجزاء سیس��تم با هم باند دس��ت بردارد و به جای آن بر روی توسعه شبکه ملی اطالعات
و به صورت هماهنگ رش��د کنند و قوي ش��وند تا توسعه پایدار در و زيرساختهاي اينترنت به ویژه مبحث بسیار" مهم تبادل ترافیکی
ح��وزه  ICTاتف��اق بیفتد .در غیر اینصورت رش��د صنعت  ICTدر داده در داخل کشور ( ")IXPبپردازد .نه آنکه بالعکس به جای تمرکز
کش��ور مانند وضعیت فعلی شکل کاریکاتوری به خود خواهد گرفت بر فعالیت در حوزههای حاکمیتی ،کس��بوکار خود را توسعه دهد
لا عالوه بر ف��روش پهنای باند وارد حوزههای��ی از قبیل ارائه
ک��ه در آن بعض��ی از اجزاء بزرگتر و برخ��ی دیگر کوچکتر از حد و مث� ً
خدمات دیتاسنتر به شرکتها شود .البته
معمول هستند .وجود این هماهنگی در
ارائه خدمات دیتاس��نتر به دستگاههای
رشد اجزاء مختلف اکوسیستم معموالً در
حاکمیتی برای اطالعات محرمانه آنها
نمایش��گاههایی از قبیل تلکام و الکامپ
میتواند و مناسب است که توسط شرکت
بهخوبی قابل رصد و رهگیری هستند.
" شبکه ملی اطالعات" پروژهای
زیرساخت انجام شود ولی این کار نباید
در مورد اپراتوره��ا ،در حال حاضر از
اس�تراتژیک و حیات�ی ب�رای
به رقابت با شرکتهای خصوصی و عرضه
یک طرف بازار مکالم��ات تلفنی تقریبا
کشور اس�ت .این شبکه مکمل
تجاری خدمات دیتاسنتر از سوی شرکت
اش��باع ش��ده و از طرف دیگ��ر با ظهور
شبکه بینالمللی اینترنت است
زیرساخت در بازار تبدیل شود.
انواع روشهای اینترنتی جایگزین برای
ن�ه جایگزی�ن آن .همانطور که
وزارت  ICTبای��د چن��د پروژه کالن
مکالم��ه صوتی و تصویری که معموال به
ش�بکه داخلی تلفن در کشور،
و کلی��دی را مش��خص کن��د و به جای
مکمل تلفن بینالملل اس�ت نه
صورت رایگان هم ارائه میش��وند ،بازار
جایگزی�نآن
تصدیگری و رقابت با بخش خصوصی،
مخاب��رات س��نتی ک��ه در آن مکالمات
روي آنها تمرکز و س��رمايهگذاري کند و
تنها از طریق تلفن انجام میشود ،رو به
میرایی اس��ت .بنابراین به طور طبیعی اپراتورهای مخابراتی نه تنها در ح��وزه تصدیگری و کس��بوکار تجاری هم که بخش خصوصی
ب��رای توس��عه فعالیتها بلکه برای ادامه حیات خود باید به س��راغ س��رمایهگذاری میکن��د باید از آنها حمای��ت الزم را به عمل آورد.
ارائ��ه خدمات مبتنی ب��ر  ITبروند که الزمه موفقیت در آن افزايش موفقیت تنها زمانی حاصل میش��ود که دولت حمایت از کسبوکار
پهناي باند اینترنت کاربران به ویژه از طریق توس��عه خدمات نس��ل بخش خصوصی را کس��بوکار اصلی خود بدان��د و به قول وزیر IT
س��وم و چهارم موبایل و  LTEو نیز توس��عه س��ریع دیتاسنترها در هن��د"  "Your business is my businessاز نظ��ر فرهنگی در همه
کشور میباشد .این روند موجب ایجاد تحول جدی نه تنها در حوزه ارکان سیاستگذاری و اجرایی دولت حاکم شود .پروژههای مهمیکه
تج��ارت و خدمات الکترونیکی  e-commerceبلکه در حوزه تجارت دولت باید روی آنها تمرکز کند یکی حمایت از اپراتورها برای توسعه
همراه  m-commerceمیشود چرا که امروزه از جمعیت  7میلیاردی هر چه بیش��تر موبایل  3G،4Gو  LTEطی یک زمانبندی مشخص
جه��ان حدود  2/5میلیارد نفر ب��ه اینترنت و حدود 6میلیارد نفر به است .هرگونه انحصار در ارائه خدمات اینترنت پرسرعت موبایل همان
موبایل دسترس��ی دارند .نکته قابل توج��ه اینکه امروز  1/5میلیارد مشکالتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد که اعطای انحصار  3Gبه
نفر در سطح جهان به تلفن هوشمند دسترسی دارند که این تعداد رایتل ایجاد نمود و امروز تأثیرات این تصمیم غلط بر عقب افتادگی
با نرخ یک میلیارد در س��ال در حال افزایش اس��ت .از طرف دیگر غیر قابل تصور ایران حتی از کشورهای ضعیف منطقه خاورمیانه را
دسترسی" همیشه و در همهجا" ( )Any Time , Any Whereتنها
از طریق گوشیهای موبایل امکانپذیر است و به همین دلیل سهم
اینترنت موبایل ( )Mobile Broadbandنس��بت ب��ه اینترنت ثابت
( )Fixed Broadbandاز قبی��ل  ADSLو فیبرنوری به س��رعت در
حال افزایش اس��ت .با توجه به این دالیل از چند سال قبل خدمات
و تجارت همراه  m-commerceدر حال پیش��ی گرفتن از خدمات و
تجارت الکترونیکی  e-commerceبوده و این روند با افزایش سریع
تعداد گوشیهای هوشمند در ایران نیز به زودی اتفاق خواهد افتاد.
من در جلسهای که اخیرا با آقای دکتر واعظی وزیر محترم جدید
 ICTداشتم ،نگاه ایشان را در این مسائل ،بسیار باز و حمایتی دیدم.
ایشان اعتقاد داشتند وزارت  ICTمیبایست شرکتها و سازمانهاي
زيرمجموع��ه خود را به س��مت کارهاي حاکميت��ي ببرد و کارهای
تصدیگری را به بخش خصوصی بسپارد .این دیدگاهی بسیار مهم و
کلیدی است که قبال کمتر در وزارت مورد توجه بوده است .بر اساس
این دیدگاه به عنوان مثال شرکت زیرساخت که شرکتی حاکمیتی
است بايد از کارهای تصدیگری و کسبوکار از قبیل فروش پهناي
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در حوزه پهنای باند پرسرعت موبایل شاهد هستیم.
دالیل مختلف از جمله نگاه منفی دولت به اینترنت و وجود مشکالت
دومین پروژه مهمیکه باید روی آن تمرکز ش��ود توس��عه شبکه مالی و تحریم و عدم وجود عزم و اراده جدی برای توس��عه اینترنت
ملی اطالعات کشور است که نیمهکاره مانده است .متأسفانه صورت از س��وی مدیران ارش��د نتوانسته اس��ت در زمینه ارتقاء شبکه ملي
این مس��ئله مهم به شکلی غلط و مبهم در دولت قبل با عناوینی از اطالعات به نحو مطلوب عمل کند .ش��رکت زيرساخت باید به جای
قبی��ل اینترنت مل��ی ،پاک و حالل و با هدف جایگزین کردن آن به ورود به حوزه کس��بوکار و تصدیگری که وظیفه بخش خصوصی
جای اینترنت بینالملل طرح ش��د و علیرغم تالشهای زیاد شرکت اس��ت ،عمده منابع و انرژي خود را در اين بخش مهم  -که وظیفه
زیرس��اخت موجب اتالف وقت و منابع کش��ور در طی قریب به یک اصلی آن است  -صرف کند تا در ظرف چند سال آینده شبکهای با
دهه گردید .بر عکس اینترنت ملی" ،شبکه ملی اطالعات" پروژهای ظرفیت و پایداری باال در کشور ایجاد شود.
اس��تراتژیک و حیاتی برای کش��ور است .این ش��بکه مکمل شبکه
بوکار فروش
همچنین ش��رکت زيرس��اخت بايد با سرعت از کس 
بینالمللی اینترنت است نه جایگزین آن .همانطور که شبکه داخلی پهناي باند خارج ش��ده و تنها نقش حاکمیتی و نظارتی خود را در
تلفن در کش��ور ،مکمل تلفن بینالملل
این زمینه ایفا كند و برای ش��رکتهاي
است نه جایگزین آن .با این تفاوت مهم
غيردولتي که آمادگي س��رمايهگذاري و
که حجم تب��ادل با خ��ارج در اینترنت
فعالی��ت در این زمین��ه را دارند ،مجوز
بسیار باالتر از حجم مکالمات بینالملل
فعالیت ص��ادر و از آنها حمایت نموده
شرکت زيرساخت بايد با سرعت
در تلفن است و لذا توسعه جدی اینترنت
و ب��ر رقاب��ت س��الم میان آنه��ا نظارت
از کس�بوکار فروش پهناي باند
خارج شده و تنها نقش حاکمیتی
بینالملل نیز به موازات توس��عه ش��بکه
كند .ش��رکت زیرس��اخت ب��رای تأمین
زمینه
این
در
را
خ�ود
نظارت�ی
و
ملی اطالع��ات باید انجام ش��ود .ما هر
هزینهه��ای توس��عهای خ��ود باید بابت
نماید
ایفا
اندازه ظرفیت اینترت بینالملل داش��ته
خدم��ات حاکمیتی و بس��تر انتقال که
باشیم باید حداقل صد برابر آن ظرفیت
برای این شرکتها فراهم میکند ،مبلغی
در شبکه ملی اطالعات داشته باشیم ،زیرا در مواردی که هم سایت در منطق��ی دریافت كند ت��ا به این ترتیب با توج��ه به چاالکی بخش
ایران میزبانی میشود و هم کاربران در ایران هستند ،نیازی به خروج خصوصی در کسبوکار ،از یک طرف شاهد کاهش شدید هزینههای
اطالعات از کشور و ورود مجدد آن که مستلزم افزایش هزینههای پهنای باند در کشور باشیم و از طرف دیگر شرکت زیرساخت امکان
ارزی و کاهش سرعت و امنیت در فضای مجازی است وجود ندارد .تمرکز بر روی کارهای اصلی خود را به دست آورد.
بنابراين ما اآلن بايد برای ارتقاء ظرفیت شبکه داخلی به حداقل یک
ال متفاوت با
خوش��بختانه آقای دکت��ر واعظی با ای��ن رویکردکام ً
ال موافق بوده و اعتقاد داش��تند باید از سرمایهگذارانی
ترابیت در ثانیه (معادل  )1000 Gbpsبرنامهریزی و برای توسعه آن گذش��ته کام ً
اق��دام کنیم ت��ا بتوانیم تا حدودی عقب افتادگی س��الهای قبل را که آمادگی حضور در این حوزه را دارند حمایت کرد .همانطوریکه
جبران کنیم .متأس��فانه در دولت گذش��ته شرکت زيرساخت ،بنابه با ورود ایرانس��ل قیمت موبایل به ش��دت کاهش پیدا کرده و از یک

گفتگو

میلیون تومان به پنج هزار تومان رسید ،ایجاد رقابت در فروش پهنای
الزم به ذکر اس��ت در حالیکه در کنار دیتاسنترهای بزرگی مثل
باند بینالملل موجب کاهش ش��دید قیمت پهنای باند و در نتیجه آمازون و گوگل تنها در دیتاس��نتر مایکروس��افت بر اس��اس اعالم
توسعه محتوای داخلی و دیتاسنترهای ایرانی خواهد شد.
مدیرعامل این ش��رکت بیش از یک میلیون س��رور میزبانی میشود
پروژه مهم ديگری که باید مورد توجه قرار بگیرد ،ايجاد مراکز تبادل و هزینه اجرای دیتاس��نترهای فیسبوک و اپل هر کدام یک میلیارد
ترافیک موسوم به  )Internet Exchange Point( IXPاست که ضمن دالر در وس��عت  50تا  100هزار متر مربع بوده و جمع س��رورهای
ایجاد صرفهجويي باال در مصرف پهناي باند داخل کشور ،هزينههاي دنیا بر روی اینترنت بیش از  700میلیون اس��ت ،س��هم کشور ما از
ارزي که از کشور خارج و به جیب شرکتهای غیر ایرانی میرود را این رقم تنها  70.000س��رور اس��ت .این در حالیست که با توجه به
نیز به میزان بس��یار زیادی کاهش داده و س��رعت ،کيفيت و امنیت درصد جمعیت و  GDPکشور ما نسبت به جهان ،حداقل یک درصد
س��رورهای جهان یعنی  7میلیون سرور
اينترنت را به شدت افزايش ميدهد.
باید در ایران میزبانی شود .این آمار بیانگر
پ��روژه مهم ديگ��ر ،توس��عه صنعت
ضرورت حمایت از شرکتهای دیتاسنتر
ديتاس��نترها در کشور است که در حال
خصوصی از س��وی دولت به جای رقابت
حاضر به دلیل مش��کالت موجود بر سر
همراه
مخابرات،
های
ت
ش�رک
اگر
با آنهاست .شرکتهایی که سرمایه الزم
راه سرمایهگذاری در این حوزه که عالوه
اول و ايرانسل از امروز به فکر جدي
ب��رای فعالیتش��ان را خودش��ان و بدون
ب��ر دانشبنیان ب��ودن نیاز به س��رمایه
ب�رای ورود به حوزه  ITنباش�ند
کم��ک دولت تأمین میکنن��د و تنها از
باالی��ی دارد ب��ه حلقه مفق��وده صنعت
شاهد ذوب درآمد کسبوکار خود
دولت انتظار حمایت و عدم رقابت نابرابر
 ICTدر کش��ور ما تبدیل ش��ده اس��ت.
در س�الهای آین�ده خواهند بود،
ورود ش��رکت زیرس��اخت به این حوزه
را دارند.
ب�دون اینکه جایگزین�ی برای آن
از طری��ق ارائه خدم��ات Co-Location
پ��روژه مهم بعدی ،کمک به توس��عه
ایجاد کرده باشند
به ویژه در صورت عدم احتس��اب هزینه
خدم��ات الکترونیکی و محتوا بهويژه بر
پهنای باند ،ساختمان و حقوق و دستمزد در قیمتها موجب حذف روي گوشی موبايل است .این صنعت که تولیدکنندگان و گردانندگان
دیتاس��نترهای محدود داخلی که تعداد آنها  -پس از بیست سال اصلی آن عمدتاً جوانان با سواد و پرانرژی هستند در صورت حمایت
از ورود اینترنت به کش��ور از انگشتان یک دست تجاوز نمیکنند  -دولت از آن ،عالوه بر ایجاد آسایش و رفاه برای مردم موجب توسعه
میگردد .این فرایند با توجه به اینکه دولت امکان اداره این صنعت اقتصادی کشورگردیده و باعث ميشود دهها هزار شغل مولد و مفيد
دانش بنیان را ندارد نهایتاً منجر به حذف هر دو بخش خصوصی و ب��راي کارآفرینان و جوانان ايجاد ش��ود .توس��عه خدمات و تجارت
دولت��ی گردیده و عم ً
ال وضع از حالت نامطلوب فعلی که در آن تنها الکترونیک و محتوا ضمن افزایش درآمد ش��رکتها ،هزینهها را چه
تعداد معدودی ش��رکت با مشکالت زیاد مشغول به کار هستند نیز در سطح بنگاهها و چه در سطح کالن به شدت کاهش داده و شرایط
بدتر شده و وابستگی کشور به خارج کماکان این حوزه استراتژیک برد -برد را برای دولت و ملت فراهم میکند.
دیتاسنتر باقی خواهد ماند.
برای توس��عه  ICTدر کش��ور وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

ماهنامة علميتحليلي

مهر 92

15

ماهنامة علميتحليلي

مهر 92

16

طریق کانونهاي تفکر به صورت نهادي و سيستماتيک به مسئولین
دولتی و دس��تاندرکاران صنعت به طور منظم ارائه ش��وند .مدیران
بنگاههای  ITما به دالیل مختلف از تحوالت فناوری و به ویژه مسائل
اقتص��ادی مرب��وط به آن به خوبی مطلع نیس��تند .کانونهاي تفکر
باي��د این تحوالت و آمار و ارقام را به دقت رصد کنند و تحلیلهای
کارشناسی و پیشبینیهای علمیاز آینده صنعت را مرتباً به مسئولين
کش��ور و دستاندرکاران صنعت ارائه دهند تا هم در گرفتن تصمیم
صحیح به آنها کمک کنند و هم جلوی ورشکس��تگی ش��رکتهای
خصوصی  -که به دلیل عدم اطالع از وضعیت صنعت ممکن اس��ت
در آن سرمایهگذاری کنند  -را بگیرند.
در نهای��ت باید توجه کنیم که ش��اکله اصلی وزارت  ICTپس از
س��الها که از ایجاد آن میگذرد هنوز همان وزارت پست و تلگراف
تلفن اس��ت و تأکید اصلی آن عمدتاً بر مخابرات بوده و نقش  ITدر
آن هنوز پررنگ نيس��ت .آمار به خوبی مبین این واقعیت اس��ت .از
مجموع پولي که در حوزه  ITدر ایران گردش دارد کمتر از 5درصد
کل گردش پولی در حوزه  ICTاست که این مقدار ناچیز مربوط به
بای��د برای تحقق بخش حاکمیتی ای��ن پروژههای مهم برنامهریزی در آمد صدها ش��رکت ارائه دهنده خدمات در حوزه  ITاس��ت .این
نم��وده و پروژههای تصدی گری را به بخش خصوصی بس��پارد و از در حالی است که 95درصد گردش مالی  ICTدر حوزه تلکام وجود
دارد که آنهم عمدتاً در س��ه شرکت مخابرات ،همراه اول و ایرانسل
آنها حمایت کند.
چش�مانداز صنعت مخابرات در ایران را در چند س�ال آینده انجام میشود .اين نسبتها امروزه در دنيا معکوس است و بیشترین
چگونه تصویر میکنید؟
س��هم درآمدی و ارزش بازار ( )Market Capمربوط به فعالیتهای
در کنفرانسها و نمایش��گاههای دنيا ،امروز روي چند نکته تأکيد  ITاست نه مخابراتی .به عنوان مثال از  5شرکت بزرگ دنیا از نظر
ميش��ود .اول آنکه کامپیوترهای ش��خصی ( )PCبه پایان عمر خود ارزش بازار سه شرکت ( ITاپل ،مایکروسافت و گوگل) و دو شرکت
نزدیک شده و از هم اکنون نیز سهم بازار خود را به شدت از دست نفتی هس��تند و از  30ش��رکت اول  9ش��رکت  ITو تنها دو شرکت
دادهاند .دوم اینکه خدمات مکالمات به صورت سنتی از طریق تلفن مخابراتی (تلکام) هستند .یعنی قریب یکسوم بزرگترین شرکتهای
( )Voiceبـا تـوجـه بـه توس��عه ان��واع برنامههای کـاربـردی مثل دنیا شرکتهای  ITهستند .بنابراین مسئولین وزارت  ICTدر دولت
 Face Time ، Viber ، Whatsapp ، Oovoo ، Skypeو غی��ره که در جدید بايد براي بالعکس شدن اين روند در کشور برنامهريزي کنند
س��الهاي اخیر با استفاده از بس��تر اینترنت توسعه پیدا کردهاند و و گرنه صنعت مخابرات نیز به سرنوش��ت بس��یاری از صنایع دیگر
در کش��ور ما نیز بسیار رایج هستند ،در
کشورمان که زمانی در اوج بوده و امروز
حال میرایی است .با توجه به اینکه عمده
ورشکسته هستند ،دچار خواهد شد.
درآمد اپراتورهاي ثابت و همراه از محل
تقوي��ت  ITب��ا توج��ه ب��ه مزای��ای
منحصربهف��رد آن بای��د از س��وی کلیه
مکالمات س��نتی است ،اگر شرکتهای
IT
حوزه
در
ک�ه
پولي
مجم�وع
مدیران ارش��د کش��ور به ویژه مسئولین
مخابرات ،همراه اول و ايرانسل از امروز به
در ای�ران گ�ردش دارد کمت�ر از
وزارت  ICTو ش��وریعالی فضای مجازی
فکر جدي برای ورود به حوزه  ITنباشند،
5درص�د کل گ�ردش پول�ی در
بسیار جدي گرفته شود و اين مهم تنها از
شاهد ذوب درآمد کس��بوکار خود در
حوزه  ICTاس�ت که این مقدار
طریق سیاستگذاریهای مناسب و تقويت
سالهای آینده خواهند بود ،بدون اینکه
ناچی�ز مربوط ب�ه در آمد صدها
زيرس��اختهای فنی و حقوقی و فراهم
جایگزینی برای آن ایجاد کرده باش��ند.
ش�رکت ارائهدهن�ده خدمات در
کردن زمینه حض��ور بخش خصوصی و
ورود اپراتورها به حوزه ITو به خصوص
حوزه  ITاست
خدمات  m-commerceنه یک انتخاب
س��رمایهگذاری توسط ایش��ان از طریق
بلکه یک الزام برای تداوم حیات اپراتورهاست.
مدل مش��ارکت دولتی  -خصوصی ( ،)PPPتقویت رگوالتوری جهت
در یک سال آینده تا نمایشگاه آتی ،کانونهای تفکر چه نقشی ایجاد فضای مناسب برای رقابت سالم و نگاه حمایتی به جای رقابتی
را میتوانند در توسعه صنعت مخابرات ایفا کنند؟
از س��وی دولت به بخش خصوصی امکانپذیر است .نگاهی مدبرانه
کانونهاي تفکرمثل چراغ دريايي هستندکه اگر نباشند کشتيها که میتواند امید بیشتری را برای توسعه اینترنت و خدمات تجارت
ب��ه صخ��ره برخورد ک��رده و یا به گل مينش��ينند .مش��ابه همین الکترونیکی در میان فعاالن حوزه  ICTدر کش��ور و عموم مردم که
تحلیلها و حرفهايي که در این مصاحبه مطرح ش��د ،میبایست از کاربران این خدمات هستند ایجاد كندö .

