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خفه شدیم
آلودگی هوای روز گذشــته تهــران، افتتاحیه نمایشــگاه الکامپ ۲۱ را 
تحت الشــعاع قرار داد. اگر در سالن های نمایشگاه قدم می زدید یا با کسی 
سر صحبت را باز می کردید، به اولین نکته ای که اشاره می شد میزان آلودگی 
هوا بود. این جریان وقتی شــکل رسمی تری به خود گرفت که دبیر شورای 
عالی فضای مجازی نیز در ابتدای صحبت های خود به آن اشاره کرد و بارها 
سخنان افتتاحیه اش به دلیل سرفه  ای که طبق گفته خودش به دلیل عارضه 
آلودگی هوا بود، قطع شــد.  آلودگی هوای تهران و کالنشــهرهای کشور 
مشکل امروز نیست، مدت هاســت دولتمردان با آن درگیرند و به دنبال 
راهکاری برای رفع آن هستند. حتی گاهی مساله انتقال پایتخت را به عنوان 
راهکاری برای خروج از این بحران عنوان می کنند اما مطرح کنندگان این 

پیشنهاد نیز می دانند انتقال پایتخت راه  چاره نیست.
بســیاری تنها راهکار برون رفت از این معضل را پیاده سازی کامل دولت 
 الکترونیکی می دانند؛ نکته ای که دبیر شــورای عالی فضای مجازی نیز در 
ســخنان خود به نوعی به آن اشاره کرد. تنها زمانی می توان مشکل آلودگی 
هوا را کم و به تدریج رفع کرد که از میزان ترددهای شــهری کاسته شود و 
برای رسیدن به این مقصود باید دسترســی مردم به خدمات الکترونیکی 
و سرویس های الکترونیکی فراهم شــود. تا زمانی  که بعضی از سرویس ها 
الکترونیکی و برخی دیگر حضوری هستند، طبیعی است مردم چندان عالقه 
و اشتیاقی به استفاده از خدمات الکترونیکی ندارند؛ زیرا  بر این باورند که اگر 
باید از منزل خارج شــوند، چه برای یک کار چه برای ۱۰ کار. مسیر حرکت 
روزانه خود را مشــخص و برای رســیدن به مقصد برنامه ریزی می کنند. 
راهکار، یکپارچگی خدمات و رســیدن به سرویس های کاماًل الکترونیکی 
است؛ مساله ای که طبق گفته معاون وزیر ارتباطات یکی از مشکالت فعلی 
دولت  الکترونیکی به شــمار می رود. مشکل ارائه خدمات یکپارچه درست 
زمانی آغاز می شود که قرار است دستگاه های اجرایی با یکدیگر بر سر ارائه 
خدمات به تفاهم برسند و آنها را  بر یک بستر ارائه دهند. اینجا دیگر زبان فنی 
پاسخگو نیست، سیاستگذاری نیاز دارد و زیرساخت های قانونی و مباحث 
حقوقی خاص خود. هر کدام نیز پیچیدگی های خــاص خود را دارد، یعنی 
درست جایی که مسئوالن پیاده سازی دولت  الکترونیکی در آن ایستاده اند. 
هر چند آنها امیدوارند این همبستگی و یکپارچگی سرویس ها تا سال آینده 

ایجاد شود چرا که به اعتقاد آنان بسترهای مورد نیاز آن فراهم شده  است. 

  سرمقاله
مهرک محمودی

الکامپ بیســت و یکم با نوید روزهای بهتر برای 
صنعــت فناوری اطالعــات ایران آغاز شــد. 
سخنرانان مراسم افتتاحیه پرامید تر از هر زمان 
دیگــری از روزهای بهتر ســخن گفتند؛ رئیس 
جدید ســازمان نظام صنفی رایانه ای از تشکیل 
دبیرخانه دائمی نمایشــگاه سخن گفت، رئیس 
سازمان فناوری اطالعات از همزمانی الکامپ و 
تلکام در ســال آینده و دبیر شورای عالی فضای 
مجازی از تنها راهی که می توان هوای خفه کننده 

تهران را اندکی بهتر کرد.

اقتصاد، طعم فناوری
افتتاحیه الکامپ به دلیل همزمانی با نمایشــگاه 
دستاوردهای پژوهشــی و فناوری کشور، یک 
ســاعت دیرتر از زمان اعالم شده با قرائت پیام 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات آغاز شد.
سپس رئیس ســازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشور با ارائه آمارهایی درباره نمایشگاه الکامپ 
امسال، از تشــکیل دبیرخانه دائمی الکامپ خبر 
داد. همچنین ناصرعلی ســعادت به اختصاص 
فضایــی بیش از 3۰۰ متر مربع به 8۰ شــرکت 
اســتارت آپی خبر داد. او درخواست کرد از سال 
آینده کل فضای نمایشــگاه بین المللی تهران به 

نمایشگاه الکامپ اختصاص یابد.
ســعادت همچنین توجه به موضوع اقتصاد را 
مهم ترین چالش بخش فناوری اطالعات کشور 
برشمرد و گفت:»در این سا ل ها اهمیت ویژه ای به 
فناوری اطالعات در کشور داده شده اما همچنان 
مانند غذایی است که ســاعت ها برای طبخ آن 
وقت صرف شــده ولی هنوز طعم الزم را ندارد؛ و 
آن المانی که کم دارد، اقتصاد است. صنعتگر فاوا 
وقتی می خواهد از تسهیالت بانکی استفاده کند، 
از ســوی بانک ها به عنوان فعال صنعتی شناخته 

نمی شود و سود کالنی از او طلب می کنند.«

رشد 19 درصدی
رئیس سازمان فناوری اطالعات از رایزنی های 
صورت گرفته برای ادغام مجدد دو نمایشــگاه 

الکامــپ و تلکام خبــر داد. نصــراهلل جهانگرد 
طی مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه الکامپ با 
اشــاره به گزارشــی که به عنوان پایه نگارش 
برنامه ششم توسعه از آن اســتفاده شده است، 
گفت:»بررسی ها نشــان می دهند متوسط رشد 
صنعت فاوای کشور در طول پنج برنامه توسعه، 
۱9/4 درصد بوده که این رقم نسبت به متوسط 
ســایر حوزه ها ۲/5 تا ســه برابر باال تر است و 
پیش بینی شده این روند در طول برنامه ششم نیز 

ادامه داشته باشد.«
او افزود:»مطالعات ما بر اساس جداول تفریق 
مالی کشور نشــان می دهد پایین ترین ضریب 
بازگشت سرمایه این بخش مربوط به آی تی در 
کشاورزی است که چهار برابر سرمایه اولیه بوده 
و بیشــترین میزان نیز در خود بخش است که به 

۱5 برابر می رسد.«
او ســهم ICT در تولید ناخالص داخلی را حدود 
۲/6 درصد دانســت و اعالم کــرد این عدد در 
برنامه ششم دوبرابر خواهد شد. چنین افزایشی، 
گــردش مالی این بخــش را از 7۰ هزار میلیارد 
تومان به ۱3۰ هزار میلیارد تومان خواهد رساند.

جهانگرد در ادامه به سه نکته به عنوان مواردی 
که فعاالن این صنعت باید مورد توجه قرار دهند، 
اشــاره کرد که عبارتنــد از »افزایش ظرفیت 
مهارتی نیروی کار«، »ایجاد اکوسیســتم توسط 
شرکت های بزرگ و متوســط برای حمایت از 
شرکت های کوچک« و »تالش برای حضور در 

بازارهای منطقه ای و بین المللی«.

داریم خفه می شویم
دبیر شورای عالی فضای مجازی سخنان خود را 
در افتتاحیه الکامپ به ضرورت توســعه اقتصاد 
دیجیتالی اختصاص داد و با اشاره به هوای آلوده 
تهران در روز افتتاحیه گفت:»در این هوا در حال 
خفه شدن هستیم و یکی از راه هایی که می تواند ما 

را نجات دهد، آی تی است.«
ابوالحســن فیروزآبادی همچنیــن به الزام 
جمعیتی و اشتغال زایی اشــاره کرد و گفت:»در 

حال حاضر در کشــور حــدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون 
نیروی کار مشــغول به فعالیت است که از میان 
این، حدود چهار تــا چهار و نیم میلیون نفر دارای 
تحصیالت دانشگاهی هستند و حداقل مدرک 
لیســانس دارند که طی چهار سال آینده حدود 
چهار میلیون نفر دیگر به ایــن جمعیت افزوده 
خواهد شــد و طبــق پیش بینی هــای ما ظرف 
سال های آینده شــرایط به گونه ای پیش خواهد 
رفت که بــه ازای هر یک نفر نیــروی کاری که 
تحصیــالت کمتــر از لیســانس دارد دو نفر با 
تحصیالت لیســانس به باال در بازار کار حضور 

خواهند داشت.«
دبیر شــورای عالی فضای مجازی افزود:»به 
یک برنامه اساسی در سطح اقتصادی نیاز داریم 
و شــاید به همین دلیل است که در برنامه ششم 
 ICT توسعه پیش بینی شــده اقتصاد دیجیتالی و
باید توســعه یابد. نگرانی ای که وجود دارد این 
است که چون ســرمایه گذاری در زیرساخت ها 
راحت تر و دارای ریســک کمتری اســت، همه 
پول ها به آن سمت هدایت شــود. البته این پول 
فعاًل وجود ندارد اما اگر وجود داشت نگرانم که 
به صورت نامتــوازن در این حوزه حرکت کنیم 
و طرح هایی را مطرح کنیم که اولویت نداشــته 
باشند.« فیروزآبادی با اشاره به حضور جهانگرد 
و عمیدیان )دو معاون وزیر ارتباطات( در جلسه 
گفت:»هنوز نتوانســته ایم نظــام کارآمدی در 
بخــش رگوالتوری ایــن حوزه تدویــن کنیم و 
در نظــام مقررات گذاری در حــوزه دیجیتالی 
مشــکالتی داریم. هنوز بعضی حوزه ها از جمله 
IXPها و CDNها شــکل نگرفته اند. همچنین در 
حوزه اقتصاد الکترونیکی، تنها کارت نقدی داریم 
و با این مرحله  که به ابزارهای اعتبار الکترونیکی 
برسیم و برای مثال از ابزارهایی مانند کیف  پول 

الکترونیکی استفاده کنیم، فاصله داریم.«
فیروزآبادی تاکیــد کرد:»تا زمانی که نتوانیم 
این ساز و کار ها را شکل دهیم، مطمئن باشید این 
بخش یا خیلی بزرگ نخواهد شــد یا اگر بزرگ 
شود در حول حوزه هایی شکل می گیرد که شاید 

در حال اشباع شدن باشند.« فیروزآبادی اظهار 
داشت:»با توســعه ای که در دولت یازدهم در 
حوزه اپراتــوری تلکام صــورت گرفت، امروز 
۲۰ تا ۲۲ میلیون نفر از گوشــی هوشمند استفاده 

می کنند و نسبتاً ارتباط باند پهن دارند.«
او تصریح کرد:»اما از لحاظ USAGE )استفاده( 
شاخص های کشــور مناسب نیســتند و طبق 
 USAGE مطالعه ای که قباًل داشتم، شاخص های
در ایران در ســطح پایینی قرار دارد به طوری که 
آمارهای موجود نشان می دهد بخش بزرگی از 
ترافیک شبکه ایران در شــبکه های اجتماعی و 

موتور جست وجو ها می گذرد.«
وی گفت:»طبق آمار ها، موتورهای جســت وجو 
۱۰ گیگ و شــبکه های اجتماعی حــدود 4۰ تا 
45 گیگ از ترافیک کشــور را به خود اختصاص 
می دهند.« فیروزآبادی بــا بیان اینکه این اعداد 
عددهای خوبی نیســتند، گفت:»در صورتی این 
عدد ها خوب خواهنــد بود که بتوانیــم با ارائه 
خدمات، محتوا و اقتصــاد اینترنتی اعداد خیلی 
بزرگی از ترافیک کشور را در داخل تولید کنیم.«

او ادامه داد:»از این رو از تمام دست اندرکاران 
به ویژه دوســتان در نظــام صنفــی یارانه ای 
درخواســت دارم بــا ایجــاد ســاز و کارهای 
رگوالتوری و مقرراتی، به بزرگ شــدن این بازار 

کمک کنند.«

در حاشیه
پس از ســخنرانی های افتتاحیــه، حاضران به 
بازدید از نمایشــگاه پرداختنــد و در خالل این 
بازدید، دبیر شــورای عالی فضــای مجازی به 

برخی از پرسش های خبرنگاران پاسخ داد.
ابوالحســن فیروزآبادی در پاسخ به سوالی 
درباره زمــان رفع محدودیــت قانونی تماس 
تصویری از طریق موبایل اظهار داشــت:»لغو 
محدودیت تماس تصویری مســتلزم تصویب 
پیوســت فرهنگی اســت که پیوست فرهنگی 
هنوز در شورای عالی فضای مجازی ارائه نشده 
ادامه در صفحه 7 است.«  
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 ناصرعلی سعادت
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور:

الکامپ را   بین المللی می کنیم

نگاهی به نمایشگاه های بین المللی موفق در 
حوزه محصوالت الکترونیکی و کامپیوتری

الکامپ هاب ICT در منطقه
ناصرعلی سعادت را سال هاست به عنوان یک 
فعال مدیر بخش خصوصی فناوری اطالعات 

می شناسیم، اما اکنون او در قامت رئیس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کل کشور نیز فعالیت می کند.

اوایل شهریور امسال بود که سازمان نظام صنفی 
رایانه ای کشور به عنوان برگزارکننده دوره بیست و یکم 

نمایشگاه الکامپ انتخاب شد؛ نمایشگاهی که به عنوان بزرگ ترین 
رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصوالت و ...
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امید در مه و دود
الکامپ بیست و یکم در روز آلوده تهران افتتاح شدالکامپ بیست و یکم در روز آلوده تهران افتتاح شد
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سه برنامه شش ماهه به منظور تکمیل شبکه ملی 
اطالعات تدوین شده  است و طبق آن در هر دوره 
زمانی به بخشــی از اهداف خود در پیشبرد شبکه 

ملی اطالعات خواهیم رسید.
نصراهلل جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رئیس 
ســازمان فناوری اطالعات با بیان این مطلب در 
جمع نمایندگان رســانه های گروهی در حاشیه 
بیست و یکمین نمایشــگاه الکامپ افزود:»طبق 
پیش بینی های صورت گرفته در مــورد اجرایی 
کردن شــبکه ملی اطالعات و پیاده سازی دولت  
الکترونیکی در نیمه ســال آینده بــه نقطه خوبی 

خواهیم رسید.«
او با اشاره به اینکه این برنامه به  صورت مستقیم از 
سوی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز رصد 
می شود، گفت:»سال آینده در بخش زیرساخت به 
نقطه مناسبی می رسیم و زیرساخت هایی که دولت 
برای شــبکه ملی اطالعات فراهم می کند، تقریبًا 
کامل می شــود اما نگرانی ما در بخش دسترسی 
مردم است. در آن قسمت شرکت های خصوصی 
و شرکت مخابرات ایران باید بیشتر تالش کنند تا 

دسترسی مناسب تری برای مردم فراهم شود.«
نصراهلل جهانگرد با اشــاره بــه پیش بینی های 
صورت گرفته در برنامه ششــم توسعه گفت:»در 
برنامه ششم توســعه نیز میزان متوسط سرعت 
دسترســی به اینترنت در شــبکه ملی اطالعات 
مشخص شــده اســت و به  صورت سند رسمی 

منتشر خواهد شد.«
او ادامه داد:»بر اســاس این قانــون باید به ۳۰ 
درصد رشــد در این حوزه برســیم که پیش بینی 
می کنیم در بخش ظرفیت و دسترســی این هدف 
محقق شــود و در بخــش کاربرد نیز بــا وجود 
محتواهای تولیدشده بومی دسترسی به این هدف 

دور از انتظار نیست.«
معاون وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
افزود:»در ســال ۹۲ تعداد اپلیکیشن های فارسی 
پنج هزار، در سال ۹۳، ۲۵ هزاربوده و هم اکنون ۴۰ 

هزار اپلیکیشن فارسی در کشور وجود دارد، اگر به 
این ارقام نگاه کنیم پیش بینی رشــد ۳۰ درصدی 

دور از انتظار نخواهد بود.«
رئیس ســازمان فنــاوری اطالعــات ادامه 
داد:»دولت  الکترونیکی یــک برنامه ناگهانی و به 
یکباره نیســت بلکه به صورت تدریجی توســعه 
می یابد، هم اکنون بسیاری از دستگاه های دولتی در 
بخش ارائه سرویس در نقطه مطلوبی قرار دارند. 
اگر قدمی در نمایشگاه بزنید متوجه سرویس های 
مختلفی که دســتگاه های مختلــف دولتی ارائه 
می دهند، می شوید. مشــکل جایی خود را نشان 
می دهد که قرار است این ســرویس ها یکپارچه 

شوند.«
جهانگرد تمرکز اصلی دولت طی ســال  جاری و 
ســال  آینده را تمرکز بر یکپارچگی سرویس های 
مختلــف دســتگاه های دولتــی عنــوان کرد و 
گفت:»یکپارچه کردن این ســرویس ها نیز زمان 
زیادی می طلبد چرا که دیگــر فقط موضوع فنی 
مطرح نیســت بلکه موضوعات حقوقی و توافقات 
میان دســتگاهی مطرح می شــود که رفع کردن 
مشــکالت آن بخش نیز زمان زیــادی را مطالبه 
می کند.« او برای مشــخص شدن این موضوع به 
مدل کاری گمرک اشاره کرد و گفت:»برای اینکه 
یک کاال از گمرک ترخیص شــود نیاز به مجوز یا 
هماهنگی میان ۱۸ تا ۲۰ دســتگاه مختلف است، 
هماهنگ کردن و گره زدن این دســتگاه ها برای 
انجام یک کار مشــترک و ایجاد تمرکز میان این 
دستگاه ها بسیار مشکل اســت. این مشکالت در 
بخش مالیــات نیز وجــود دارد. هم اکنون امکان 
خوداظهاری الکترونیکی مهیا شده  اما هنوز امکان 
اینکه ممیز مالیاتی بــه  صورت الکترونیکی بتواند 
میزان مالیات را محاســبه کند، فراهم نیست؛ چرا 
که امکان اتصــال بخش های مختلف اقتصادی به 

یکدیگر فراهم نشده  است.« 
معاون وزیر ارتباطات در پاســخ به ســوالی در 
مورد چرایی اجرایی نشدن شــبکه علمی کشور 

گفت:»مشکل فعلی مربوط به نحوه مدیریت منابع 
است که بخشی از آن در اختیار مخابرات و بخشی 
دیگر در اختیــار اپراتور دیگری قــرار دارد. این 
موضوع مدیریتی باعث اختالل در اجرای شــبکه 

علمی کشور شده است.«
جهانگــرد اضافــه کــرد:»در صورتــی که 
پیچیدگی های اداری و مدیریتی حل شود، از نظر 
فنی بیش از یک ماه زمان نیاز نخواهیم داشت تا این 

شبکه را اجرایی کنیم.«
رئیس ســازمان فناوری اطالعات در پاســخ 
به ســوالی در مورد وضعیت اینترنت در کشــور 
گفت:»هم اکنون دسترســی بــه اینترنت در کل 
کشــور وجود دارد و توقع کاربران بیش از عرضه 

این خدمات است.«
او با بیان اینکه بخشی از منشاء اختالل، مربوط 

به کیفیت شبکه دسترسی و نحوه مدیریت منابع 
و نیز بخشــی مربوط به منابع تامین و ارتباطات 
بین المللی اســت، افــزود:»در زمینه ارتباطات 
بین الملل ممکن است شبکه به دالیل اضطراری 
یا موضوعات طبیعی دچار اختالل شــود اما در 
مورد کیفیت شبکه دسترســی در داخل کشور 
امکانات شــرکت های واسطه باعث بروز برخی 

اختالالت می شود.«
معاون وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
ادامــه داد:»در این زمینه در کمیســیون تنظیم 
مقــررات ارتباطات نســبت به کیفیــت ارائه 
سرویس به کاربران، انتقاداتی وارد کرده ایم و بر 
این اساس مصوباتی برای کنترل کیفیت و میزان 
اشتراک منابع فروش این سرویس در نظر داریم 

تا در نهایت بهبود کیفیت را شاهد باشیم.«  

رئیس سازمان فناوری اطالعات:

منتظر رشد ۳۰درصدی هستیم بازی کنید
جایزه بگیرید و عضو کاران شوید

»مســابقه کاران« نام اپلیکیشــنی 
اســت که قرار اســت در روزهای 
نمایشــگاه به شــیوه جدیدی برند 
خود را بــه حاضران در نمایشــگاه 

بشناساند. 
کاران یک اســتارت آپ است که 
می خواهد به عنوان مرجع تخصصی 
مشــاغل حوزه آی ســی تی و دیگر 
حوزه ها در قالب یک وب ســایت و 
اپلیکیشن به فعالیت بپردازد. هدف 
کاران این اســت که کارفرما ها و کارجو هــا را در راحت ترین مدل 
ممکن به هم وصل کند و »مسابقه کاران« که در قالب یک اپلیکیشن 
اندرویدی روی گوشــی ها نصب می شود، شــرکت کنندگان را به 
ثبت نام در این سامانه تشویق می کند. شرمین فرشگر مدیر اجرایی 
کاران می گوید:»ما در نمایشــگاه الکامپ به جای برگزاری مراسم 
رونمایی »مســابقه کاران« را در نظر گرفتیم و گفتیم یک مســابقه 
برگزار کنیم تا هم آدم ها را خوشــحال کنیــم و هم کاران را معرفی 

کنیم.«
در اپلیکیشــن »مســابقه کاران« کاربر پس از نصب این برنامه 
به ازای فعالیت هایی از قبیل ثبت نام، درج اطالعات شــغلی، وارد 
کردن اطالعات تحصیلی، گرفتن عکس سلفی با کاران، عضویت در 
کانال تلگرام کاران و اشتراک کاران با دیگران امتیاز کسب می کند. 
دریافت کد ویژه از غرفه های مشخص شــده از نمایشــگاه و وارد 
کردن آن در ایــن بازی نیز به امتیازات کاربران اضافه می کند و هر 

روز جوایزی به برندگان اهدا می شود.
فرشــگر یکی از ویژگی های متفاوت و جالــب کاران و تفاوت آن 
با دیگر پلتفرم های کاریابی را امــکان معرفی یک دقیقه ای کارجو 
توســط خودش به صورت ویدئویی ذکر کرد و گفت:»قرار اســت 
اپلیکیشــن کاران یکم دی ماه پس از نمایشــگاه الکامپ رونمایی 

شود.«
BOT، Smart Scooter، CUBE CAMERA 9، بورســیه تحصیلی 
مهندسی شــبکه، بورســیه تحصیلی مهندسی سیســکو، بورسیه 
تحصیلی توســعه نرم افزار، ســفر تفریحی به کیــش )روزانه یک 
پکیج(، ۳۰ درصد تخفیف دوره های کهکشــان )روزانه پنج پکیج(، 
 آنتی ویــروس و موبایل ســکیوریتی از ایدکو )روزانــه پنج پکیج(

از جمله جوایزی است که به برندگان مسابقه کاران اهدا می شود.

خبر
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نمایشگاه الکامپ بیست و یکم، امسال در سالن 
۳۵ میزبان همراه اول اســت و بازدیدکنندگان، 
دور تــا دور آن از محصوالت و ســرویس های 
ایــن اپراتور بازدیــد می کننــد. اول مارکت، 
درسا، فیلم نت، ســرویس ۳، قلم اول و آیریس، 
همراهنگ، پارک هنرهای دیجیتال و ســامانه 
۹۰۹۰ از جمله محصوالتی هستند که به معرفی 

خود در غرفه همراه اول می پردازند. 
 اول مارکــت به عنــوان فروشــگاهی برای 
اپلیکیشــن ها و بازی هــای اندرویــدی اولین 
محصول این اپراتور اســت که بازدیدکنندگان 

با آن رو به رو می شــوند. این فروشگاه حدود ۷۰ 
هزار اپلیکیشن را در خود جا داده که از این میان 
دو هزار و ۵۰۰ اپلیکیشــن ایرانی است و مابقی 
اپلیکیشن هایی هستند که از گوگل پلی روی این 
فروشــگاه قرار گرفته اند. مهم ترین مزیت این 
اپلیکیشــن پرداخت درون برنامــه ای از طریق 
پرداخت قبض است که به گفته محمدرضا قاضی 
میرسعید  مسئول پشتیبانی این فروشگاه، از یک 
ماه دیگر راه اندازی می شــود و برای مشترکان 

همراه اول قابل استفاده خواهد بود. 
فیلم نت از اســتارت آپ های موفقی به شمار 
می آیــد که توانســته جایگاه خــود را در بازار 
فروش ویدئوهای درخواستی باز کند و به گفته 
محمدرضا اکبری کارشــناس تامین محتوای 
آن، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر دارد 

که از این تعداد ۷۰۰ هزار کاربر فعال هســتند. 
فیلم نــت در میان ســرویس های ارائه شــده 
از ســوی اپراتورهــای تلفن همــراه از معدود 
سرویس هایی به شمار می رود که وب سرویس 
نیز دارد؛ هر چند به گفته مسئوالن آن بازدید از 
اپلیکیشــن فیلم نت بیشتر از وب سایتش است. 
در مجموع بیــش از چهار هزار فیلم، ســریال 
و انیمیشــن که نیمــی از آنها خارجی هســتند 
در دســترس کاربران فیلم نت قــرار دارند و 
برخالف بسیاری از ســرویس هایی که با همراه 
اول همکاری می کنند و در نمایشگاه نیز حضور 
دارند، مشــترکان دیگر اپراتورها هم می توانند 
از خدمات فیلم نت استفاده کنند. اما مشترکین 
همراه اول فیلم نــت می توانند خریدشــان را 
مبتنی بر قبض یا میزان اعتبار ســیم کارت خود 
انجام دهند؛ بــه این صورت کــه هر خریدی 
انجام می دهنــد مبلغش در ســیم کارت های 
دائمی به قبض مشــترکین اضافه می شود و در 
ســیم کارت های اعتباری از شــارژ مشترکان 

کسر می شود. 
ابر همراه نام ســرویس دیگری است که در 
نمایشــگاه به معرفی خود می پردازد. ابر همراه 
که حدود یک سال است فعالیتش به طور جدی 
آغاز شده، در ســه بخش کلی ابر سالمت، هارد 
همــراه و ابر آمــوزش خدمات خــود فعالیت 
می کند که در این میان ابر ســالمت بیشترین 

کاربرد را با حدود ۴۰ هزار کاربر دارد. 

همــکاری همــراه اول با ســازمان تبلیغات 
اســالمی و شــهرداری تهران نیز در الکامپ 
بیســت و یکم در قالب پارک هنرهای دیجیتال 
خود را به نمایش گذاشته که به گفته امیرحسین 
کســرایی کارشــناس سیســتم ها در شرکت 
پویامهر بــه عنوان مجری ایــن طرح، هدفش 
تولید محتوای دیجیتال اســت. پارک فناوری 
هنرهای دیجیتالی تهران کــه در تبلیغات این 
شــرکت، بزرگ ترین پــروژه صنعت هنرهای 
دیجیتالی خاورمیانه عنوان شده، بخش مهمی از 
فعالیت هایش بر حوزه هایی مثل جلوه های ویژه 

کامپیوتری و انیمیشن متمرکز شده است. 
همراهنــگ نیز نــام ســرویس دیگری از 
همراه اول اســت که کارش فروش موسیقی و 
کتاب های صوتی اســت و در قالب اپلیکیشــن 

اندروید برای مشــترکان اپراتــور اول موبایل 
قابل اســتفاده اســت. به گفته امین دزفولیان 
مسئول پشــتیبانی همراهنگ این سرویس در 
حال حاضــر تقریبًا ۲۰ درصد بــازار این حوزه 
را در اختیــار دارد. حدود پنج مــاه از رونمایی 
همراهنگ می گــذرد و قریب به ۱۱ هزار قطعه 
موســیقی را شامل می شــود و قیمت هر قطعه 
موســیقی در آن بین ۴۰۰ تومان تا ۶۰۰ تومان 

است. 
همراه اول در حوزه آموزش هم اپلیکیشنی با 
نام »قلم اول و آیریس« را در نمایشــگاه عرضه 

کرده که به طور مشــخص محتوای آن به شکل 
ویدئویی و نوشتاری اســت و مربوط به دروس 
دبیرســتان، پیش دانشــگاهی و دوره متوسطه 
می شــود. البته این ســرویس هم مثل فیلم نت 
وب ســایتی مختص به خود دارد و مشــترکان 
همراه اول با ارســال عدد دو به سامانه ۳۰۷۰۵ 
می تواننــد اپلیکیشــن اندرویــدی آن را نیز 
دریافت و تا ۳۰ هــزار تومان به صورت رایگان 
از محتوای آن اســتفاده کننــد. محتوای »قلم 
اول و آیریس« از کتاب هــا و جزوه های کانون 
فرهنگی آموزش )قلم چی( تهیه شده و کاربران 
می توانند از طریق این سامانه عالوه بر دریافت 
محتوای آموزشی به شکل ویدئویی و نوشتاری، 

آزمون هم بدهند. 
سرویس ۳ که از سوی صاحبانش یک سامانه 
ویدئوهــای کوتــاه موبایلی نامگذاری شــده، 
محصولی اســت که هم به صورت وب سرویس 
و هم در قالب اپلیکیشــن اندرویدی محتواهای 
ویدئویــی  را در دو بخــش کلی ســرگرمی و 

آموزش عرضه می کند. 
کیمیا شــالباف کارشــناس روابط عمومی 
»ســرویس۳« در خصــوص ایــن محصول 
می گویــد:»در حال حاضر بالغ بــر ۶۰۰ هزار 
کاربر فعال داریم و مشــترکان همراه اول عالوه 
بــر اســتفاده از محتوای رایــگان ضمن خرید 
بسته های ویژه می توانند با قیمت ارزان تری از 

محتوای سرویس ۳ استفاده کنند.«   

همراه اول چه محصوالتی را به الکامپ ۲۱ آورده است

 وای فای عمومی آسیاتکاز تماشای فیلم تا شنیدن موسیقی
برای 100 نقطه در کشور

محمدعلی یوســفی زاده مدیرعامل شــرکت انتقــال داده های 
آسیاتک با شرح توسعه فعالیت های جدید این شرکت و بازنگری 
کل زیر ســاخت های آن، از اجرای پروژه وای فــای عمومی این 
شــرکت با حداقل ســرعت ۱۵۵ مگابایت تا پایان سال خبر داد 
که طی همــکاری با دو وندور خارجــی در ۱۰۰ نقطه )عمدتًا در 
شــهرهای بزرگ( شــامل هتل ها، فرودگاه هــا، مراکز تجاری و 
ایســتگاه های راه آهن به بهره بــرداری خواهد رســید. به گفته 
یوســفی زاده نحوه شناســایی کاربران این وای فای با اســتفاده 
از دیتا بیس هایــی خواهد بــود که اپراتورها در اختیار ســازمان 

تنظمیات قرار خواهند داد.
  OSS، BSS او در خصوص حجم ســرمایه گذاری در ســه حوزه
وERP، به رقمــی بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان بــرای نرم افزار بومی 
اشاره کرد که طی دو سال باید پیاده سازی شوند و به بهره برداری 

برسند. 
یوســفی زاده در مورد روند اجرای پروانــه  FCPنیز گفت:»طبق 
اصول مندرج در پروانه، رگوالتوری باید شــماره می داد اما دو ماه 
است در انتظاریم. مدل تلفن ها نیز به دو صورت خواهد بود: یا داخل 
اســتانی با کد هر استان یا با کد خاص آســیاتک مانند پیش شماره 
موبایل. تعرفه های آن هم در صورت اجماع هشت شرکت صاحب 
پروانه، به کمیســیون رگوالتوری به صورت پیشنهاد ارسال خواهد 
شد. پیش فرض ما این است که هر تعرفه ای که بر PAP حاکم است 

برای FCP هم صدق کند.«
او همچنیــن از برنامه ریزی آســیاتک برای یکپارچه ســازی 
مجموعه سیســتم های DSL، Public Wi-fi، VOIP، شــماره تلفن 
ثابت و FCP خبر داد اما زمان تحقق کامل کلیه سرویس ها را در گرو 

تعیین و صدور الزامات از سوی رگوالتوری عنوان کرد.
یوسفی زاده در مورد شــرکت در مزایده TDLT نیز گفت:»حتی 
 Access TDLT اگر آسیاتک هم برنده نشود قرار است یک اپراتور
ایجاد شود که ضمن ایجاد دکل و دسترسی، کانکشن و خروجی را به

FCP ها بدهد.«
در پایان علی محمدی معاون کســب و کار آســیاتک نیز ضمن 
اشــاره به برنامه جوایــز ویژه همچون BMW X4 بــه قید قرعه، از 
خدماتی که در الکامپ امســال ارائه خواهد شد خبر داد؛ خدماتی 
شامل بســته  DSLجدید، کاهش قیمت بســته های حجمی برای 
مشترکان قدیمی و پروموشن یلدا، که مدت آن ۱۵ماهه و به قیمت 

۳۵ هزار تومان خواهد بود.

خبر
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این الکامپ بــرای نظام صنفی مانند یک 
آزمون است و انتظارات زیادی هم از آن 
وجود دارد. هم اکنون در مرحله پیش از 
برگزاری نمایشگاه هستیم و مقدمات آن 
در حال آماده سازی است. به نظر شما تا 
این لحظه نظام صنفی توانسته سربلند از 

این آزمون بیرون بیاید؟
از ابتــدا که تصمیــم گرفتیــم به این 
نمایشگاه وارد عمل شــویم، هدف مان 
این بــود که نظــام صنفی بــه صورت 
رسمی برگزارکننده این نمایشگاه باشد. 
در دوره های قبل تنها نمایشــگاهی که 
برگزار کردیم الکامپ شــانزدهم بود و 
البته معایبی هم داشــته است. ما از ابتدا 
خواســتیم به مدت سه ســال برگزاری 
و سیاســتگذاری نمایشــگاه الکامــپ 
در دســت نظام صنفی باشــد. شــاید 
بپرســید چرا سه سال؟ چون می خواهیم 
نشــان دهیم توانایی برگزاری نمایشگاه 
را داریــم، ســپس این سرپرســتی را 
مادام العمــرش کنیــم تا نمایشــگاه از 
بی دبیرخانه ای و بی سرپرســتی نجات 

یابد. 

آیا هدف تان محقق شد؟
بلــه. در ایــن لحظه به زحمــت بچه ها 
قدم های بزرگی برداشــته ایم. شرکت 
ســهامی نمایشــگاه از هدف ما بسیار 
حمایت و خواســته های مــا را اجابت 

کردند. 

چقدر میان برگزارکننده و مجری تمایز 
قائل شدید؟

کــه  اســت  برگزارکننــده کســی 
سیاســتگذاری ها را انجــام می دهد و 

تعیین کننده وظایف اعضاست. 

به نظر شما این نقش رعایت شده؟
این فعالیت ها مانند یک کار هنری است 
که یــک نفر طرحی می دهــد و اجراکار 
آن را اجــرا می کند، البتــه اجراکار باید 
حرفه ای باشــد تا بتواند به خوبی طرحی 
را اجرا کنــد. من فکر می کنــم تاکنون 
این وظایف به خوبی اجرا شــده اند، البته 
مسلمًا اشــکاالتی وجود داشته است. ما 
مجری ای انتخاب کردیم که در کار خود 
باتجربه است و نظام صنفی هم صنف را 
می شناســد. برگزارکننده و مجری هم 
باید  زبان همدیگــر را بفهمند تا بتوانند 
هماهنگی هــا را انجــام دهنــد. ما باید 
خواســته هایمان را با واقعیت ها منطبق 
می کردیم و امیدواریم شرکت کننده ها 
با رضایت از نمایشــگاه خارج شــوند و 
نمایشــگاه ســال بعد خیلی بهتر از این 
برگزار شود و نمایشــگاه الکامپ بعد از 

۲۱ سال در مسیر صعودی قرار بگیرد.

فکــر می کنید چقــدر کدورت ها برای 
جانمایی قابل اجتناب بود؟

وقتــی ۱۶ تا ۱۸ هــزار متــر زمین در 
اختیــار گرفتیم، نمایشــگاه پژوهش ها 
که با الکامپ همزمان اســت، سالنی در 
اختیــار ما قرار داد. بــا فضاهای بیرونی 
توانستیم ۲۰ هزار متر در اختیار بگیریم. 
اما درخواســت ها برای بیش از ۳۲ هزار 
متر بود و مســلمًا کدورت ها زیاد است 

و نمی توان اجتناب کرد. برای شــرکت 
خودمان به شــکل یک کنسرسیوم برای 
۲۰۰ متر ثبت نام کردیم اما نخواســتیم 
غرفه در سالن ۳۸ باشد. با اینکه جزو ۱۰ 
نفر اول ثبت نام کرده بودیم اما ۱۳۰ متر 
در اختیار ما گذاشتند. ما هم این موضوع 
را قبول کردیم زیرا هدف مان شــرکت 
حداکثری همه طیف هــا بود. من عقیده 
دارم صنف باید از هیات مدیره منتخب 
حمایت کند. شــرکت کننده ها نیز باید 
مــا را درک کنند. زیــرا در حال گذر از 
یک وضعیت به وضعیت دیگر هستیم و 
االن هدف ما این است که تکلیف مدیر و 

مجری الکامپ روشن شود. 

وقتی الکامپ امسال تمام شود، به عنوان 
نهادی که می خواهــد دو دوره دیگر هم 
برگزار کند چه نقشــه راهی برای سال 

آینده در نظر گرفته اید؟
مــا از خودمان توقــع باالیــی داریم و 
االن در ایــن دوره فقــط می خواهیم به 
استانداردهای مورد نیاز برسیم. اما برای 
ســال آینده قصد داریم اســم نمایشگاه 
بین المللی را به نمایشگاه برگردانیم و این 

راه را به جد دنبال می کنیم. 
امســال با اطمینان می گویم هر غرفه ای 
که کاالی ارزی ارائه می دهد، مســئول 
آن یک فــرد خارجی اســت و موضوع 
دوم اینکه می خواهیــم بازدیدکنندگان 
خارجــی افزایــش یابند. امســال هم 
البتــه بازدیدکننده خارجــی داریم تا 
پتانسیل ها را بررســی کنند. مهم ترین 
موضوع در ســال آینده این است که ما 
به دنبال داده کاوی هســتیم؛ اتفاقی که 
در نمایشــگاه های قبلی نیفتــاد. یکی از 
مهم ترین کارهای ما در ســال آینده این 
اســت که ثبت نام را زود تر شروع کنیم 
تــا بتوانیم نیاز ها و نظرات شــرکت ها و 

نهاد ها را بررســی کنیم. البته این مسائل 
فقط با دائمی شــدن دبیرخانه نمایشگاه 

امکان پذیر است.

فکر می کنید حضــور اعضای صنف که 
برگزارکننده نمایشگاه هستند، به عنوان 
شرکت کننده، شــائبه اینکه رانتی اتفاق 

می افتد را افزایش نمی دهد؟
اگــر بخواهیم این گونه فکــر کنیم، تمام 
نظام صنفی را زیر ســوال برده ایم. صنف 
در فضای دموکراتیــک افرادی را امین 
خود به عنــوان هیات مدیــره انتخاب 
می کنــد تا از حق و حقوقــش دفاع کند. 
هم اکنون موفقیتی که صنف به دســت 
می آورد از تجارتی که می خواستیم انجام 
دهیم ارزش بیشتری دارد. فکر می کنید 
اگــر صنف بــه منتخبان خــود اعتماد 

نداشت به آنها رای می داد؟

آیا ســازمان از این الکامــپ درآمدی 
دارد؟

قطعًا اگر الکامپ به خوبی برگزار شود و 
منفعتی داشته باشــد، بر طبق توافقی که 
میان سازمان و پیمانکار صورت گرفته، 
درآمــد به صورت پنجاه پنجاه تقســیم 
می شود. اطالعات نیز به صورت واضح 
و شــفاف موجود اســت و اصاًل یکی از 
خطوط قرمز ما این اســت که همه چیز 

شفاف باشد.

بسیاری از شــرکت های سخت افزاری 
با اینکــه یکــی از بخش هــای دیدنی 
نمایشگاه به حســاب می آمدند، حضور 
ندارند و وقتی موضوع حســاس می شود 
که از کمیسیون سخت افزار سازمان هم 
شــرکت های کمی و در حد صفر حضور 
دارند. دلیل این اســتقبال کــم با وجود 

روش های حمایتی چیست؟
امســال حضورشــان نزدیک به صفر 
نیســت و شــرکت هایی حضور دارند. 
دلیــل عدم حضورشــان هم روشــن 
اســت و بایــد در بیرون از نمایشــگاه 
این دلیل را دنبــال کنیم. وقتی صحبت 
از ســخت افزار اســت، ایران که تولید 
سخت افزار ندارد، پس اکثر شرکت ها 
نماینده برند ها و شــرکت های خارجی 
هســتند. در ســال های اخیر کشور در 
شرایطی قرار گرفته که ترخیص و ورود 
کاال با مشــکالتی روبه رو بوده اســت. 
حال شــرکتی که در نمایشــگاه حضور 
دارد باید جوابگوی بعد از نمایشگاه هم 
باشد و بتواند کاالیی را که در نمایشگاه 
عرضه کرده بعــد از آن بــا کیفیت و 
ضمانــت ارائه دهد. وقتــی نمی توانیم 
ال سی باز کنیم یا پول انتقال دهیم یا ارز 
برای واردات بخریم، نماینده شــرکت 
چگونه می توانــد کاالی خود را عرضه 
کند؟ تا سال دیگر هم نمی تواند جوابگو 
باشــد. عدم حضور آنها در نمایشــگاه 
به اینکه ســازمان صنــف می خواهد یا 
نه ربطــی ندارد. من با این شــرکت ها 
صحبت کردم و مسائل مالی و واردات 
مانع حضورشــان اســت. وقتی بازار 
کوچک شود شــرکت ها هم امیدشان 
را برای شــرکت کردن در نمایشگاه از 
دســت می دهند. امیدوارم سال آینده 

این مشکل برطرف شود.

به نظر می آید مشکل بیشتر ارزی است.
در خصوص ارز، تفکر اشــتباهی وجود 
دارد. در الکامپ نوزدهم یکی از دعوا ها 
و پیچیدگی هایی که وجود داشت این بود 
که برخی مدعی شدند مجری، حجم کمی 
را به صورت ارزی بــه دولت پول داده و 

چندین برابر آن از اعضا می گیرد.
سپس شــرکت ســهامی آیین نامه ای 
برای کلیه نمایشگاه های آن سال تعیین 
کرد که بر اســاس آن به عنوان مثال اگر 
شرکتی ۲۰ متر غرفه دارد و پنج متر آن 
را به کاالهــای ارزی اختصاص می دهد، 
باید برای این مقدار متراژ قرارداد ببندد 
و ضمانت نامه ای هم گــرو بگذارد. اگر 
این  مقدار از پنج متر بیشتر شد، باید بقیه 
را از ضمانت نامه بدهد. حال در شرکت 

سهامی یک تیم نظارت وجود دارد که با 
هماهنگی مجری و برگزارکننده در یک 
تعامل به ایــن آیین نامه عمل می کند. ما 
عین قانون عمل می کنیــم تا بی عدالتی 

نشود. 

حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه 
به چه صورت است؟

امســال زیاد روی حضور شــرکت های 
خارجی سرمایه گذاری نمی کنیم. چون 
رابطه ما با خارج در حال بهتر شدن است 
و شرکت خارجی باید حداقل هشت ماه 
برنامه ریــزی کند، بعد منابــع و بازار را 
بســنجد. اما فعالیتی را برای سال آینده 
در دبیرخانــه شــروع کرده ایم و یک 
کمیســیون بین المللی تعامالت با خارج 
از کشــور تشــکیل داده ایم تا واسط ما و 

آنها شود. 

یکی از مشــکالتی که در نمایشگاه های 
سال گذشــته وجود داشــته، این است 
که اطالعــات نمایشــگاه ها در اختیار 

بازدیدکننــدگان قــرار نمی گیرد و هر 
باجه اطالع رســانی هم اطالعات دقیقی 
به مــا نمی دهد و به گونــه ای وقت همه 
تلف می شود. چه برنامه ای برای حل این 

مشکل دارید؟
در این زمینه، لیستی از اسامی شرکت ها 
در ســایت ایران الکامپ وجــود دارد. 
بــه زودی از اپلیکیشــن نمایشــگاه 
رونمایی می شــود که تمام شرکت ها را 
با مشــخصات و جایگاه و امکانات شان 
مطرح کرده. ما در ســه چهار ماه گذشته 
مشکالتی داشــتیم و قول می دهیم برای 
سال آینده امکانات بهتری فراهم کنیم. 

قــرار اســت در ایــن نمایشــگاه از 
تولیدکننــدگان محتویــات فارســی 
حمایــت شــود؛ لطفًا در ایــن خصوص 

توضیح دهید.
ما به صورت شــاخه ای به حوزه ها نگاه 
نمی کنیــم. با اینکه بحث زبان فارســی 
و محتوا بســیار اهمیت دارد و در ایران 
کمتر به آن پرداخته شده اما در نمایشگاه 
حمایت هــای کلی ای از تمــام طیف ها 
صورت می دهیم. ایــن حمایت در قالب 
اعطای وام با بهره پایین اســت. بنابراین 
برای غرفــه داران، از صندوق حمایت 
از صنایــع الکترونیکی منبعــی را تامین 
کردیم که اگر می خواهند برای شرکت 
در نمایشگاه امکاناتی تهیه کنند، بتوانند 
ایــن کار را از طریق وام کم بهره ۱۲ ماهه 
انجام دهنــد.  این حمایت بــرای همه 
شرکت هاست و با تایید نظام صنفی این 

وام پرداخت می شود. 

در خصوص اختصاص فضای رایگان به 
اســتارت آپ، آیا نظام صنفی تدابیری را 
اختصاص داده که صاحبان ســرمایه و 

استارت اپ ها با هم در ارتباط باشند؟
ما قــدم اول را برداشــتیم. بدین معنی 
که اســتارت آپ ها اول باید خودشان را 
مطرح کنند و پیــش از آنکه به فکر این 
باشیم که ســرمایه گذار پیدا می شود یا 
نه، باید این جســارت در جوانان ایجاد 
شود تا ایده های خود را مطرح کنند. سعی 
می کنیم فضای نمایشــگاه هــم جوانانه 
باشــد تا ســرمایه گذار ها تشویق شوند 
اما در ابتــدا جوانان باید بــاور کنند که 

می توانند استارت آپ باشند. 

حجم پهنــای بانــدی که قرار اســت 
و  شــرکت کننده ها  ر  ختیــا ا در 
بازدیدکننــدگان قرار گیــرد، چقدر 

است؟
در خصوص پهنای باند، قــرارداد کلی 
با شــرکت ایرانیان نت بســته شــد تا 
به صــورت انحصــاری اینترنت تمام 
نمایشــگاه ها را با فیبر نوری تامین کند 
و در نمایشــگاه تلکام از ایــن اینترنت 
اســتفاده شــد. حال اینکه پهنای باند به 
چه میزان باشــد به نیاز و درخواســت 
مردم بستگی دارد و بنابراین هر غرفه ای 
که هر مقــدار پهنای بانــد بخواهد در 
اختیارش قرار می دهیم و مشکلی وجود 

ندارد 

آرش برهمند

ناصرعلی ســعادت را سال هاســت به عنوان یک فعال مدیر بخش خصوصی فناوری اطالعات می شناســیم، اما اکنون او در قامت رئیس سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کل کشــور نیز فعالیت می کند. الکامپ بیســت و یکم، نخستین نمایشگاهی است که او برگزار می کند هرچند سازمان نظام صنفی 
پیشــتر تجربه موفقی در برگزاری این نمایشــگاه داشته است. ســعادت اکنون می خواهد نشان دهد شایســته ترین نهاد برای برگزاری این نمایشگاه، 

سازمانی مردم نهاد است و در این راه البته مشکالت متعددی دارد.

 استارت آپ ها اول باید خود 
را مطرح کنند و  این جسارت 

در جوانان ایجاد شود تا 
ایده های خود را مطرح کنند

امسال با اطمینان می گویم هر 
غرفه ای که کاالی ارزی ارائه 
می دهد، مسئول آن یک فرد 

خارجی است

ناصرعلی سعادت، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور:

الکامپرابینالمللیمیکنیم
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مینا نوبهار

اوایل شــهریور امسال بود که سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کشــور به عنوان 
برگزارکننــده دوره بیســت و یکــم 
نمایشــگاه الکامــپ انتخاب شــد؛ 
نمایشــگاهی که به عنوان بزرگ ترین 
رویداد تجــاری در عرصــه تولید و 
عرضه محصــوالت و خدمات صنایع 
الکترونیکی و کامپیوتر همه ســاله در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود.
با توجه به اینکه گفته می شود از حاال 
تا سه ســال دیگر مسئولیت برگزاری 
الکامپ بر دوش ســازمان نصر قرار 
گرفته، به نظر می رســد قصد دارد به 
طور جدی تری برای آن برنامه ریزی 
کند؛ چنانچه سعادت رئیس سازمان 
نصر نیز در نشست خبری الکامپ ۲۱ 
گفته؛ هدف نصر تبدیل کردن الکامپ 
به هــاب ICT منطقه اســت. هرچند 
الکامپ اکنون فاصله چشــم گیری با 
اســتانداردهای دنیــا دارد اما نگاهی 
به نمونه هــای بین المللی آن شــاید 

دریچه ای باشد به سوی آینده.

نمایشگاه سبیت 2015
ســبیت CeBIT بزرگ ترین نمایشگاه 
جهــان در حــوزه صنعــت فناوری 
اطالعات و ارتباطات است که از سال 
۱9۸۶ همه ساله در ماه مارس در شهر 

هانوفر آلمان برگزار می شود.
نمایشگاه سبیت ۲۰۱5 با مشارکت 
چیــن در فضایی به مســاحت 45۰  
هزار متــر مربع )4۲۰۰ غرفــه( و با 
حضــور ۳5۰  هزار شــرکت کننده، 
۳۳۰۰ شــرکت از 7۰ کشور خارجی 
)عمدتاً از اروپا( و۳5۰ اســتارت آپ 
برگزار شــد. موضوعات محوری آن 
هم امنیت داده ها و نیــز تغییراتی بود 
که دیجیتالیزه شــدن برای اقتصاد و 
جامعه با خود به همراه می آورد. عمده 
شرکت های حاضر در آن نیز از حوزه 
ســرویس پروایدر )SR( و نرم افــزار 

بودند.

نمایشگاه محصوالت 
CES  الکترونیکی مصرفی

CES  یکی دیگر از شناخته شــده ترین 
رویدادهــا در حــوزه محصــوالت و 
نوآوری های الکترونیکی مصرفی است؛ 
رویدادی جهانــی برای گرد  هم آمدن 
فعاالن حیطه فناوری های کسب  و  کار 
و مصرف کنندگان که نخســتین دوره 
آن در ژوئن ۱9۶7 در شهر نیویورک 
آمریکا برگزار شــده بود اما از ســال 
۱99۸ در قالب رویدادی ســاالنه، در 
ماه ژانویه و در شهر الس وگاس برگزار 
می شود که مخاطبان ویژه ای همچون 
کمیســیون ارتباطات و کمیســیون 

تجارت فدرال نیز دارد.
بر اســاس آمــار منتشرشــده در 
گــزارش انجمــن CEA بــه  عنوان 
  ۲۰۱5 CES ،برگزار کننده این نمایشگاه
توانست رکورد سال گذشته را بشکند 
و با۱7۰ هزار و ۶7۶ شــرکت کننده 
و حضــور پررنــگ شــرکت های 
تولید کننده، محبوب ترین نمایشگاه در 

تاریخ 4۸ ساله این رویداد شود.
طبق این گــزارش، نمایشــگاه در 
فضایی به مساحت ۲۰4 هزار مترمربع 
برگزار شــد، ۳۶۰۰ غرفه داشــت و 
بیش از 45 هزار شرکت کننده از ۱5۳ 

کشور خارجی در آن حضور داشتند. 
شــاید بتــوان عمده تریــن دلیل 

چنین اســتقبالی را تنــوع فوق العاده 
فناوری هایــی دانســت کــه در آن 
ارائــه شــدند؛ فناوری هایی همچون 
چاپ ســه بعدی، اتومبیل های بدون 
سرنشــین، پرینترهای ســه بعدی، 
واقعیــت مجــازی، موبایــل و خانه 

هوشمند.
در CES امســال عــالوه بــر آمار 
تعــداد  کلــی شــرکت کنندگان، 
اســتارت آپ ها نیز از ۲۲۰ در ســال 
۲۰۱4 بــه ۳75 افزایــش یافتنــد، 
 CES چراکــه به عقیــده اغلــب آنها
فضای بسیار مناسبی برای شناساندن 
اســتارت آپ ها و طرح هــای آنان به 

سرمایه گذاران این حوزه است.

نمایشگاه جیتکس امارات
نمایشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات 
جیتکس به عنوان بزرگ ترین رویداد 
فناوری اطالعــات خاورمیانه که چند 
سالی است نام خود را به هفته  فناوری 
 GITEX TECHNOLOGY( خاورمیانه
WEEK(  تغییــر داده، از اکتبر ۱9۸۱ 
همه ســاله با هدف در اختیار گرفتن 
پلتفــرم جدیدی برای ایجاد کســب 
و کار در زمینــه ICT بــرای مناطــق 
آسیای  میانه، شــمال  آفریقا و جنوب 
 آسیا، در شــهر دوبی برگزار می شود 
تا فرصت ارائه  مســتقیم محصوالت 
برای ارائه کنندگان صنعت ICT در این 
بازار نوظهور فراهم شــود و سود مالی 

شرکت های آنها باال برود.
جیتکس در ســال ۲۰۱4 با استقبال 
خوبی مواجه شــده بود؛ بیش از ۱4۰ 
هزار شــرکت کننده از ۱5۰ کشــور 
)عمدتاً از خاورمیانه( در این نمایشگاه 
حضــور داشــتند؛ نمایشــگاهی که 
مساحت آن بیش از ۸4 هزار متر مربع 

و تعداد غرفه های آن ۳9۰۰ بود.
جیتکس ۲۰۱5 نیز به رسم هرساله، 
در مرکز تجارت جهانی دوبی برگزار 
شد. اما نسبت به ســال های گذشته 
جذابیت هــای تــازه ای داشــت که 
عمده تریــن آنها ارائــه فناوری های 

جدید بــود؛ فناوری هایــی در حوزه 
مراکــز داده، وســایل هوایی بدون 
سرنشین، چاپ سه بعدی، روبات ها، 
تکنولــوژی صوتــی، لــوازم جانبی، 
بازی هــای رایانه ای، ســخت افزار و 
نرم افزار، خدمــات اینترنت به ویژه 
اینترنت اشیا )IOT(، خدمات فناوری 

و لپ تاپ.

الکامپ 
نخستین بار در ســال ۱۳۶9 بود که 
نمایشگاه »کامپیوتر، برق، الکترونیک 
و ارتباطات« توســط شرکت سهامی 
نمایشگاه ها در متراژی حدود هزار متر 
مربع در محل دائمی نمایشــگاه های 

بین المللی تهران برگزار شده بود.
با تغییــر متصدیان برگــزاری در 
دوره های بعدی این نمایشگاه، متراژ 
و تعــداد شــرکت های حاضــر در 
آن افزایــش یافــت. باالترین تعداد 
شرکت های حاضر در دوره شانزدهم 
بود کــه حدود ۶۰۰ شــرکت در آن 

حضور یافتند.
امســال نمایشــگاه الکامــپ ۲۱ 
توســط ســازمان نصر در فضایی به 
مســاحت  حدود۲۰ هزار متر مربع 
برگزار می شــود. طبق آماری که این 
ســازمان ارائه داده، 45۰ شــرکت، 
۸۰  اســتارت آپ و 5۰  شــرکت 
خارجی )از کشورهای آمریکا، روسیه، 
کشــورهای اروپایی، چیــن، تایوان و 
امــارات( در الکامپ حضــور دارند. 
البته نباید حضور دولتی ها را فراموش 
کــرد؛ ســالن 4۱ نمایشــگاه به 4۰ 
دســتگاه دولتی اختصاص داده شده 
تــا دســتاوردهای دولــت در حوزه 

خدمات الکترونیکی را ارائه  کنند.
اگرچه هنوز آمار دقیقــی از اینکه 
شــرکت های حاضر در نمایشــگاه 
امســال به طور مشــخص در کدام 
حــوزه فعالیت دارند ارائه نشــده اما 
شــنیده ها حاکی از آن است که تعداد 
شرکت های سخت افزاری نسبت به 
سال های گذشــته به شدت کاهش 

یافته  اســت. عده ای نیــز صحبت از 
غیبت کامل آنها می کنند؛ موضوعی 
که به گفته ســعادت رئیس سازمان 
نصر نــه غیبت بلکه کاهــش انگیزه 
حضور بوده آن هم به دلیل مشکالت 

مالی و فشرده شدن سایز بازار.
با حضور تنها 5۰  شــرکت خارجی، 
غیبت بسیاری از شرکت های داخلی 
و نیز با توجــه به اینکــه 9۰ درصد 
شــرکت های حاضــر در الکامــپ 

امســال صرفًا از استان تهران هستند، 
هنوز این رویداد نتوانســته در جلب 
مشــارکت ملــی و بین المللی موفق 

عمل کند.
به باور بســیاری الکامــپ از آغاز 
فعالیــت خــود کمترین تاثیــر را بر 
بازار فناوری اطالعات کشــور داشته 
اســت؛ موضوعی که ســازمان نصر، 
برگزارکننــده این رویــداد را بر آن 
داشــته تا با برنامه ریــزی هدفمند 

ظرف ســالیان آینده ضمن برطرف 
کردن معضالت پیشــین، الکامپ را 
به هاب ICT در منطقــه تبدیل کند؛ 
برنامــه  ای که در  حــال حاضر تحقق 
آن ممکــن به نظر نمی رســد چرا که 
هنوز از استانداردهای بین المللی این 
حوزه به لحاظ کیفیت برگزاری، تعداد 
شــرکت کنندگان، تنوع محصوالت 
ارائه شــده و تعــداد شــرکت های 

خارجی مطرح بسیار فاصله دارد

نگاهی به نمایشگاه های بین المللی موفق در حوزه محصوالت الکترونیکی و کامپیوتری

آیاالکامپمیتواندتبدیلبههابICTدرمنطقهشود

با توجه به اینکه از حاال تا 
سه سال دیگر مسئولیت 

برگزاری الکامپ بر دوش 
سازمان نصر قرار گرفته، 

قصد دارد جدی تری برای 
آن برنامه ریزی کند

زمان برگزاری

ژانویه

مارس

دسامبر

اکتبر

اولین برگزاری

1967

1968

1994

1981

محل برگزاری

الس وگاس

هانوفر

تهران

دوبی
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فناپ امســال با دســت پر به تلکام 
آمده و تالش می کنــد با مجموعه ای 
از خدمات و دســتگاه های جدید در 
الکامپ بیســت و یکم قدرت نمایی 
کنــد. این شــرکت بــزرگ که در 
ابتدا کار خود را بــا فعالیت  در حوزه 
نرم افزارهای بانکی آغاز کرد، اکنون 
در حوزه هــای مهم و بــزرگ بازار 
فناوری مشغول است و تالش می کند 
با برداشــتن قدم های بزرگ کار خود 
را گســترش دهــد. فعالیت های این 
شرکت ها در شش بخش دسته بندی 
شده اند که به دلیل تفاوت یکی از این 
دسته فعالیت ها با ســایرین به لحاظ 
ســاختاری و فــرم کار، با نــام 1+5 
معرفی شــده اند. اولیــن و مهم ترین 
گروه این خدمات دســته پرداخت و 
تجارت الکترونیکی اســت که از این 
دســته خدمات زیادی هــم تاکنون 
در اختیار کاربران قرار گرفته اســت. 
گروه های دیگر عبارتند از ارتباطات 
و سرویس های ارزش افزوده، سالمت 
هوشــمند و حمــل و نقــل عمومی، 
خدمات مالــی، راهکارهــای جامع 
فناوری اطالعات و پروژه های بزرگ 

فناوری اطالعات.
یکــی از محصوالتی کــه فناپ کار 
زیــادی روی آن انجــام داده و قرار 
است زمان بســیاری هم برای تکمیل 
آن صرف شــود، پروژه راهکار جامع 
اطالعاتی اســت. دلیــل اینکه چنین 
پروژه ای در دستور کار قرار گرفته این 
است که مشتریان زیادی از فناپ یک 
محصول جامع و یک راهکار یکپارچه 
برای کنترل تمام بخش های کار خود 
خواســته اند. در مقیــاس کار برخی 

شــرکت های بــزرگ و هلدینگ ها 
حتــی ERP  هم پاســخگوی نیازهای 
آنها نیست. این پروژه بر اساس یکی از 
قراردادهای فناپ و شرکت هلدینگ 
معدنی میدکو کلیــد خورده و تالش 
دارد بــا خصوصیات بــازار ایران و 
ویژگی های خاص آن انطباق و کارایی 
الزم را داشته باشد. این محصول قرار 
است به دلیل وســیع بودن امکانات و 
هزینه نسبتًا باال در مقیاس کالن مورد 
استفاده واقع شود. در الکامپ امسال 
فناپ تالش دارد فرهنگ اســتفاده 
از راهکارهای جامــع را جا بیندازد و 
دارندگان کســب و کارهای بزرگ را 
قانع کند که این استفاده از محصوالت 
صرفًا به معنی هزینه نیســت و نوعی 
سرمایه گذاری به شمار می آید. پروژه 
راهکار جامع اطالعاتی از یک ســال 
پیش آغاز شــده و قرار است تا چهار 
سال برنامه ریزی آن ادامه پیدا کند، 
اما پیاده سازی اولین فاز آن در ابتدای 
ســال 95 صورت می گیرد و شــش 
فاز دیگر در ســال های آینده اضافه 

خواهند شد.
فنــاپ همچنیــن دســتگاه های 
شــمارنده بانکی مدرنی از کره جنوبی 
وارد کرده کــه امکانات زیادی دارند 
و بــه صفحه نمایش بزرگ و لمســی 
مجهز هســتند و هنــوز در هیچ یک 
از بانک های کشــور مورد اســتفاده 
قــرار نگرفته اند. از جملــه امکانات 
جالب این دســتگاه ها امکان تفکیک 
اســکناس ها از نظر ارزش سالم بودن 

و واحد پولی آنهاست. 
در حــوزه نوپای ســالمت هر چند 
فناپ هنــوز محصولی ارائــه نداده 

است اما برنامه هایی در دست توسعه 
دارد که با هدف ســالمت هوشمند 
به بازار عرضه خواهند شــد. کار روی 
محصوالت این حــوزه از حدود یک 
ســال پیش شروع شــده و دلیل این 
زمان بر بودن نیز تاکیــد بر متفاوت 
بــودن محصوالت اســت و در حوزه 
مطالعات و توســعه، سرمایه گذاری 
زیادی انجام شده. مســئوالن فناپ 
مدعی هســتند محصول شان رقیب 
داخلی نخواهد داشت و در خاورمیانه 
نیز بیش از یکی دو رقیب ندارند. قرار 
است این محصول در بیمارستان هایی 
که توســط بانک پاســارگاد ساخته 
می شوند، به کار گرفته شوند و تا پایان 

نیمه اول سال آینده به بازار هم عرضه 
خواهند شد.

در حوزه هــای مالــی فناپ تالش 
دارد بــرای احتراز از اشــتباهات و 
پشــتیبانی تمام نیازهــا و ملزومات 
این حــوزه، گام های آهســته ای در 
توسعه ســرویس ها و برآورد نیازها 
بــردارد و محصــوالت خــود را در 
دســته بندی های متفــاوت عرضه 
کند. از نظــر این شــرکت همه این 
ویژگی هــا ابــزار به وجــود آمدن 
شهر هوشــمند، شــهروند هوشمند 
و سازمان هوشــمند هستند و در ابتدا 
باید برای ورود تکنولوژی و تحوالت 
انقالبی فرهنگ سازی صورت گیرد. 

ســرویس های مختلفی که در حوزه 
بانکداری و مالی ارائه خواهد شــد در 
دنباله تحوالتی کــه در دنیا به وجود 
آورده اند، احتماالً مباحثی چون بیمه 
مدرن و پرداخت اعتباری را نیز -که 
در ایران چندان جا نیفتاده اند- متحول 
خواهد کــرد. فناپ تــالش دارد با 
زمان بندی درســت و توالی مناسب 
خدمــات خود را برای پوشــش یک 
حوزه از خدمات مالی تحت ســیطره 
قرار دهد و امیدوار است محصوالت 
و خدمات جدیدی که تاکنون در این 
حوزه دیده نشده اند برای اولین بار از 
ابتدای سال آینده در اختیار کاربران 

قرار گیرند 

از خدمات بانکی تا سالمت هوشمند

فناپ با 1+5 به الکامپ آمد  ارائه سرورهای ویندوز و لینوکس
در ابر مبین نت

شرکت ارتباطات مبین نت »اپراتور بر تر ســال 9۳ به انتخاب وزارت 
ارتباطات و فناوری ارتباطات«، به تازگی شروع به ارائه خدمات هاست و 
سرور مجازی )VPS( کرده است. مبین نت در بیست  و یکمین نمایشگاه 
ایران الکامپ قصد دارد به  طور خاص و ویــژه این خدمت جدید را به 
عالقه مندان معرفی و با تخفیف ویژه و استثنایی به متقاضیان ارائه کند. 
ســرور اختصاصی مجازی )VPS( یکی از راهکارهای میزبانی است و با 
توجه به ویژگی هایی که دارد، بین میزبانی اشتراکی و سرور اختصاصی 
قــرار دارد. برخالف میزبانی اشــتراکی، به  دلیل اینکــه در میزبانی 
VPS، حســاب کاربری شما منابع اختصاص یافته خود را دارد، بالگ یا 
وب سایت مشکالت اساسی سطح کارایی را نخواهد داشت.VPS منابع 
سرور اختصاصی را به  صورت مجازی به میزان درخواستی شما و به طور 
مجزا تقسیم می کند و به بخش های معینی از جمله فضای دیسک )هارد(، 
حافظه، قدرت پردازشگر، پهنای باند و غیره اختصاص می دهد. در حالی 
 که میزبانی اشتراکی همانند یک استخر عمومی است که شما می توانید 
از منابعی همچون پهنای باند، فضای دیسک )هارد( و قدرت پردازشگر 

تا جایی  که ظرفیت آن به اتمام نرسیده باشد، استفاده کنید.

)VPS( طرح های سرور مجازی
gg طرح استارت آپ: پیشــنهادی برای برنامه نویس ها، طراحان

وب و استارت آپ ها
gg ها وGame Net ،طرح شــرکتی: پیشنهادی برای شــرکت ها

سازمان های کوچک
gg طرح سازمانی: پیشــنهادی برای شــرکت ها و سازمان های

متوسط و بزرگ
مبین نت کلیه طرح های باال را با 5۰ درصد تخفیف ویژه نمایشگاه 
ایران الکامپ ۲۰15 ارائه خواهد کــرد. کلیه متقاضیان می توانند 
سفارش های خود را از محل غرفه یا به  صورت آنالین در وب سایت 

www.mobinnet.ir/host ثبت کنند.

)VPS( ویژگی های سرور مجازی مبین نت
ggسرورهای داخل ایران 
gg۷*۲۴ پشتیبانی 
ggکیفیت و امنیت باال 
gg۳۰ روز ضمانت برگشت پول 
ggپهنای باند باال 
ggقابلیت سفارشی سازی بر اساس استفاده هر کاربر 

خبر
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بسته های اینترنت 
بلندمدت رایتل با ۵۰  درصد 

تخفیف
بــل  مقا ه  تشکیل شــد ی  صف هــا
وب کیوسک های رایتل اولین تصویری است 
که در ایــن روزهای ســرد الکامپی تعجب را 
برمی انگیزد و نشــان می دهد قشر کثیری از 
بازدیدکنندگان نمایشــگاه الکامپ دل شان 
به طرح های تشــویقی و هدایای شرکت های 

حاضر در این نمایشگاه خوش است.
مشــترکین رایتــل پــس از شــرکت در 
نظرســنجی ویــژه نمایشــگاه الکامــپ از 
کیوســک های رایتل در فضای باز نمایشگاه 
بسته سه گیگابایتی اینترنت پرسرعت هدیه 
می گیرنــد و افرادی هم که تمایــل به خرید 
ســیم کارت رایتل دارند با ارائــه کارت ملی 
خود، یک عدد سیم کارت اعتباری رایگان این 
اپراتور به همراه بسته آغازین شش گیگابایت 
اینترنت پرســرعت و اســتفاده از خدمات 

رایگان درون شبکه رایتل دریافت می کنند.
تخفیف ویژه بسته های اینترنت بلند مدت 
رایتل هم برای آن دسته از کاربرانی که مایل 
به صرفه جویی در هزینه هــای اینترنت خود 
هستند و مصرف بیشــتری از اینترنت رایتل 
دارند، انتخــاب خوبی به شــمار می آید که 
تنها تا تاریخ ۳۰ آذرماه از طریق وب ســایت 
و فروشگاه های اصلی رایتل امکان پذیر است. 
این بســته تخفیف در دو دسته کلی ۱۸۰روزه 
و ۳۶۵روزه و بــا تخفیــف ۵۰ درصدی برای 
مشترکان رایتل در نظر گرفته شده است. البته 
کسانی هم که مشترک رایتل نیستند با خرید 
این بســته ها می توانند یک سیم کارت رایگان 

دیتا نیز از رایتل هدیه بگیرند.
مودم هــای وای فــای 3G و 4G  رایتــل و 
همچنین دانگل 3G  این اپراتور هم مشــمول 
طرح های ویژه رایتل در الکامپ ۹۴ هستند و 
بسته به انتخاب خریدار بین ۱۸ تا ۵۰ درصد 

تخفیف برای مشتری به همراه دارند.

خبر

وقتی از ارقــام و به ویژه واژه عــدد صحبت می کنیم، 
اولیــن چیزی که به فکر همه ما می رســد ریاضیات و 
فیزیک است و وقتی صحبت از محصولی به نام »عدد« 
می شــود نیز محصوالت آموزشــی و کمک درسی 
اولین تصویری اســت که در ذهن مان شکل می گیرد. 
اما بــا ورود به غرفه آبی ســفید »عــدد« و دیدن دو 
ال ســی دی که یکی از آنها ماننــد کرنومتر عدد ها را 
رد می کند و دیگری نقشــه ای از ایران و آمار و ارقام 
را نمایش می دهــد، می فهمید با محصولــی فرا تر از 
آنچه در فکرتان بود، روبه رو هســتید و وارد دنیایی از 

تجربه های جدید در حوزه تبلیغات شده اید. 
 رویه تبلیغات در دنیا سال هاست با ورود گوشی های 
هوشــمند تغییر کرده و شرکت ها و ســازمان ها نیز 
مدت هاست به جای اســتفاده از بنر ها و بیلبوردهای 
حجیم و رسانه های صوتی و تصویری از فضای مجازی 
بهره می برند. برخی شــرکت ها نیز این فعالیت ها را 
هدفمند می کنند؛ یکی از این شــرکت ها آوای همراه 
هوشمند هزار دستان است که با نرم افزار »کافه بازار« 
شناخته شد و با »عدد« ســعی دارد تجربه جدیدی از 

تجارت را تجربه کند. 
عدد یــک پلتفرم تبلیغاتی تلفن هوشــمند اســت 
که فروردین ۹۱ در ســایت adad.ir رونمایی شــد و 
نماینده انحصاری تبلیغات در برنامه های منتشرشده 
در کافه بازار اســت. مهدی قریشــی مدیر بازاریابی 
عــدد در خصــوص نحوه تبلیــغ در ایــن محصول 

گفت:»تبلیغ دهنــده می تواند هدفمنــد تبلیغ، و برند 
گوشــی، نحوه اتصال، نوع اپراتور و منطقه جغرافیایی 
و نــوع برنامه را خود انتخاب کند و مــا تبلیغات را به 
برنامه نویسانی که برنامه خود را روی کافه بازار عرضه 
می کنند، می دهیم تا با ورود چند خط کد برنامه عدد را 
وارد برنامه های خود کنند و کاربران در استفاده از این 
برنامه ها، تبلیغات را به صــورت بنری یا تمام صفحه 

دریافت کنند.« 
او افزود:»تاکنــون عــدد روی ۲۵۰۰ نرم افــزار 
اندرویدی موجود اســت و روزانــه ۸۰ میلیون تبلیغ 
دیده می شود و ۲۵ میلیون کاربر دارد. برنامه نویسان 
می تواننــد از این طریق نیــز درآمدزایی کنند. بدین 
صورت که درآمد حاصله از تبلیغات به صورت سهم 
۷۰ درصد به برنامه نویس و ۳۰ درصد عدد تقســیم 
می شــود و تعرفه تبلیغات هم بر حسب کلیک است 
و به تعداد کلیک های زده شــده روی تبلیغات تعیین 

می شود و نمایش آن هزینه ای ندارد.« 
به گفته قریشــی تبلیغ کننده ها حتی می توانند روند 
دیده شــدن تبلیغات خود را رصد کنند و »عدد« آمار 
لحظه ای از مقدار هزینه ها، تعــداد کلیک ها و میزان 

استقبال را در اختیار شرکت ها قرار می دهد. 
 »عدد« در نمایشــگاه الکامپ امســال نیز در سالن 
۷ با حضور در غرفه ای قصد دارد بیشــتر دیده شود و 
از چند محصول خود نیز رونمایی کند. مهدی قریشی 
در خصوص این ســرویس ها گفت:»بر اســاس آمار 

اعالم شــده، امروزه ۳۰ درصد ویدئوهــای تبلیغاتی 
روی گوشی های هوشمند به نمایش درمی آید. ما نیز 
قصد داریم تا پایان فصل به صورت آزمایشی تبلیغات 
ویدئویــی رارونمایی کنیم؛ بدین صــورت که وقتی 
توســعه دهنده ای بازی را رونمایی می کند، می تواند 
عــدد را نیز با ورود چند خط کــد در برنامه خود قرار 
دهد. با این سرویس اگر در طول بازی، کاربر باید سکه 
یا جایزه ای را بخرد، با تماشــای یک تبلیغات ویدئویی 
می توانــد این پاداش را دریافت کنــد. ما هم اکنون با 
توســعه دهندگان خوبی برای این سرویس همکاری 

می کنیم تا تبلیغات را پیاده سازی کنند.« 
قریشــی در غرفه به ال سی دی که نقشــه ایران را 
نمایش می داد و گوشه سمت راســتش آمارهایی از 
برند گوشی و اپراتور بود، اشاره کرد و گفت:»سرویس 

دیگری که به زودی آماده ارائه است، بحث آمارهای 
تفکیکــی از اســتفاده اینترنت در کشــور و جزییات 
اســتفاده کاربران از گوشــی های هوشمند به تفکیک 
اســتان ها و روز و شــب و غیره را نشــان می دهد؛ به 
عنوان مثال این ۸۰ میلیون تبلیغ در کدام استان بیشتر 
استقبال می شــود یا کدام برند گوشی این تبلیغات را 
کلیک کرده  است. این ســرویس مورد استفاده برخی 
نهاد ها مانند اپراتور ها و ISPها و غیره قرار می گیرد.« 

به گفته قریشــی به زودی ســرویس دیگری نیز تا 
پایان فصل رونمایی می شود که این آمار را به صورت 
جزیی تر یعنی تبلیغ در شــهر تهران و بقیه شهرهای 
استان ها ارائه می کند و برداشتن محدودیت ها سبب 
می شــود تجارت هــای کوچک و ISPهــا بتوانند در 

شهر ها و مناطق کوچک و دورافتاده نیز تبلیغ کنند  

عددتبلیغاتراهوشمندمیکند

درآمدزایی با اپلیکیشن

ادامهازصفحهاول
او پیش بینی کرد:» پس از تصویب پیوست فرهنگی 
احتماالً رفــع محدودیت قانونی تمــاس فرهنگی از 

طریق موبایل تا شش ماه آینده برطرف می شود.«

دبیر شــورای عالی فضای مجازی در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه آیا تعلل در انحالل شــوراهای 
عالی موازی با شــورای عالی فضــای مجازی خالف 
نظر مقام معظم رهبری نیســت، گفت:»شــوراهای 
عالی از جمله شورای عالی انفورماتیک و شورای عالی 
اطالع رسانی مدت هاست تشــکیل جلسه نداده اند 
و فعالیت این شــورا ها عماًل منحل است اما در مورد 
شــورای عالی فناوری اطالعات قرار است در جلسه 

آینده شورای عالی فضای مجازی، نظرات نمایندگان 
دولت نیز شنیده شــود و در   نهایت درباره انحالل این 

شورا تصمیم گیری خواهد شد.«
او در پاســخ به سوال دیگری که »مرجع نظارت بر 
شبکه های اجتماعی چه نهادی است«، گفت:»کمیته 
تعییــن مصادیق محتــوای مجرمانــه، موضوعات 
را رصــد می کند و تشــخیص می دهد امــا اگر در 
موضوعی شــورای عالــی فضای مجــازی نیز نظر 

خاصی داشــته باشــد، آن را به کارگروه فیلترینگ 
اعالم می کند.« 

ابوالحســن فیروزآبــادی ادامــه داد:»همچنین 
موضوعاتــی از جملــه اینترنــت پاک و ســالم در 
کمیســیون های شــورای عالی فضای مجازی مطرح 
و آیین نامه هــای مربــوط به آنها تهیه شــده که این 
موضوعات می تواند در موضوع ســاماندهی و نظارت 

بر شبکه های اجتماعی تاثیرگذار و موثر باشد.«  

امید در مه و دود



  تلخــکامپ  عکســکامپ

نفسم گرفت از این روز
روز اول نمایشــگاه در روزی که هوای تهران بسیار شبیه یک حباب دود به نظر 
می رسید، برگزار شد. هوای دیروز به قدری آلوده و البته سرد بود که اگر گربه 
را با نانچیکو می زدید از خانه بیرون نمی آمد اما عالوه بر خود ما، جمعیت زیادی 
هم روی الکامپ را زمین نینداخته و حضور به هم رســانده بودند. از آنجا که در 
الکامپ احترام حرف اول را می زند، به دلیــل حضور وزیر صنعت و معدن که 
برای افتتاح نمایشــگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری کشور در محل حضور 
پیدا کرده بود، مراســم افتتاحیه یک ســاعت دیرتر برگزار شد. گفته می شود 

حضور ایشان میانگین سنی نمایشگاه را یک سال افزایش داده است. 
نمایشــگاه امســال ظاهراً به بهشت آهن پرســتان تبدیل شــده و عالوه بر 
خودروهای گران قیمتی که هر کس از راه رسیده به عنوان جایزه در نظر گرفته، 
در تمام غرفه ها روبات ها هم حضور پررنگی دارند. این مســاله نشان می دهد 
پیشرفت شــرکت های ایرانی تا حدی رسیده  که به جای تالش روبات ها برای 

انســان بودن، از روش مهندســی معکوس به اختراع انسان روبات نما دست 
یافته اند. مســئوالن شرکت ها از بعضی از مردم خواســتند از انداختن شماره 
تلفن های خود به داخل اتومبیل ها خودداری کنند چرا که قرعه کشی ها به این 

صورت انجام نخواهد گرفت.
 در حالی که به نظر می رسد عقد شهریاری و همراه اول را در آسمان ها بسته اند 
و ایشان نمایشگاه را با نمایشگاه روشن می کنند، بساط جشن و شادی و مسابقه 
در چند غرفه دیگر برپا بود. در تلکام گذشته و الکامپ امسال کار دشواری برای 
پیدا کردن یکی از اپراتورها ندارید و فقط کافی است رد سر و صداهای مداوم و 
کسانی را که با سردرد از آن دور می شوند، بگیرید و به این افراد توضیح بدهید 

که خانواده از آن محل رد می شود. 
صف های طویل نمایشــگاه در هوای بسیار ناسالم و سرد برای یک سیم کارت 
یا شــرکت در قرعه کشی بادکنک های رنگارنگ باعث شد هیچ  کس احساس 
غربت نکند. در پایان روز اول نمایشگاه هم افراد زیادی در حالی که از آلودگی  
هوا عصبانی بودند، در اتومبیل های تک سرنشین خود به ترافیک اتوبان چمران 

استقبال مردمی از نمایشگاهپیوستند  

پیام برومند مانی لطفی زاده
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