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چشم انداز صنعت هاستينگ
 از نگاه

مديران بخش خصوصی
pdf  نسخه

 نسخه مناسب چاپ

 اشاره: برای بررسی بهتر ديدگاه و چشمانداز مديران فعال حوزه هاستينگ در باره اين
حرفه، و نيز مسائل و مشكالت آن، همزمان با طرح موضوع هاستينگ در ویژه نامه ماهنامه،
سؤاالتی طرح و از سوی دفتر ماهنامه برای مديران محترم چندين شركت ارسال شد؛ مايه

خرسندی و مباهات است كه غالب اين عزيزان، با اعتنای درخور و با بذل توجه و دقت، پاسخ
خود را به دفتر ماهنامه فرستادند.

سؤاالت ما به شرح زير بود:
كنيد؟) تاريخچه و زمينه فعاليتهای شركت (آيا شما فقط در زمينه هاستينگ فعاليت می  .1

نقش و جايگاه صنعت هاستينگ در حوزه فناوری اطالعات  .2

با توجه به گسترش سايتهای ايرانی، چشمانداز آينده صنعت هاستينگ در ايران را چگونه  .3
بينيد؟ می

جايگاه شركت شما در اين حوزه (هاستينگ) در ايران.  .4

توجه شما به خدمات ارائه شده به مشتريان، با در نظر گرفنت دو پارامتر «قيمت» و«  .5
امنيت»

روشهای مناسب و معقول در ارائه سرويس به مشتريان از طرف شركتها را چه میدانيد؟  .6
(كاهش قيمت، افزايش كيفيت، سرويسهای جنبی و ... ) به ويژه با توجه به گسترش اين

صنعت

مسائل و مشكالت اصلی صنعت هاستينگ در ايران چيست؟  .7

چرا اعضای اين صنف هنوز دارای يك تشكل صنفی نيستند؟ و نظرتان در اين خصوص  .8
چيست؟
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مهرداد سيجانی – مدير عامل شركت فراكارانت

محمد كاظم قنبری – مدير عامل شركت قاصدك

اين پاسخها را در پی میخوانيد.

 

  
  روزبه هاشمیها

(OurIran) مديرعامل شركت روند تازه

1.    شركت Ouriran (روند تازه) در سال
1378 به عنوان اولني شركت تخصصی در
زمينه ميزبانی وب و با داشنت پايگاه مركزی
خود در كانادا شروع به كار منود. از سال

1379 با توجه به اين كه بسياری از شركتها
نياز به تهيه سرور اختصاصی خود داشتند،

اين شركت از امكانات خود در كانادا استفاده
كرده و شروع به ارائه سرورهای اختصاصی

منوده است و اين موضوع مورد استقبال
گسترده شركتهای ايرانی قرار گرفته است. 
   همزمان با توجه به نيازهای موجود در زمينه
Hosting Automation اين شركت فعاليت

رسمی را در اين زمينه شروع كرده و نرمافزار 5Click Host را به صورت جتاری بر روی
سرورهای اختصاصی خود ارائه داده است.

GT Data اختصاصی داخل Server Room در حال حاضر اين شركت دارای   
e-merchant, و در شهر تورنتو، كانادا بوده و ارائه دهنده سرويسهای Center

Dedicated & co-location, shared hosting میباشد.

2.    در حال حاضر اين ابهام برای صاحبان سنتی صنعت و دولت مطرح است كه آيا جامعه
IT ايران و به طور ويژه، صنعت فعلی هاستينگ، آمادگی كيفی و امنيتی الزم برای ميزبانی
بندی شده جتاری و اطالعاتی را داراست يا خير؟ پاسخ به اين سايتهايی با محتويات طبقه

كند. پرسش نقش حياتی صنعت هاستينگ در فناوری اطالعات را به وضوح روشن می

3.    صنعت هاستينگ در چند سال گذشته رشد چشمگيری داشته، به طوری كه روزانه شاهد
افزوده شدن شركتهای ميزبانی وب هستيم. در اين چندسال با توجه به اين كه

سرويسگيرندگان خدمات ميزبانی عمدتاً ناآشنا و بدون داشنت جتربه قبلی نسبت به انتخاب
سرويس دهنده خود اقدام میكردند، جنگ قيمتها حول ارائه خدمات ميزبانی میگرديده است،
ولی در آينده نزديك با داشنت مشتريانی آگاه، جنگ قيمتها حول كيفيت خدمات ميزبانی چرخ

خواهد زد.

4.    ما عالوه بر ارائه خدمات هاستينگ به مشتريان، خدمات سرور را به ديگر شركت های
هاستينگ ارائه میدهيم، شايد اين موضوع باعث شده است كه Ouriran نه به عنوان يك

رقيب، بلكه به عنوان يك همكار مطمئن، رابطه صميمانهای با بسياری از شركتهای هاستينگ
در ايران داشته باشد و اين باعث افتخار ماست

5.    بهتر است به جای امنيت از كيفيت سرويسها بگوييم چرا كه امنيت يكی از زير
Ouriran ما از چهار سال شود. در  مجموعههای كيفی سرويسهای ميزبانی محسوب می
پيش، استانداردی را برای كيفيت خدمات خود قرار دادهامي و در طول اين مدت و حتی در

شرايط رقابتی فشرده، نه تنها از استانداردهای اوليه پايني نيامدهامي، بلكه با باال بردن
استانداردهاميان تالش در افزودن سهم خود از اين بازار بودهامي. در عني حال قيمت

سرويسهای اين شركت هميشه با توجه به كيفيت سرويسها تنظيم شده و شرايط بازار تنها
تاثيرگذار در نوسانات قيمتهای نهايی بوده است.

http://www.ouriran.com/
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بندی میشوند. برای 6.    مشتريان هاستينگ به دو گروه شخصی و شركتی طبقه
سرويسدهندگانی كه مشتريان شخصی را هدف قراردادهاند، پايني بردن قيمتها يك حربه
سريع و موثر برای جلب مشتری میباشد. ولی برای آن دسته از ميزبانانی كه مشتريان

شركتی را هدف قرار دادهاند، تنها راه پيشرفت، باالبردن كيفيت سرويسها و پايني نبردن
كيفيت سرويسها پايني قيمتها میباشد، چرا كه در صورت با پايني آوردن قيمتها طبيعتاً 

آمده و اين نتيجه معكوس به همراه خواهد داشت.

7.    شايد نداشنت قوانني اينترنتی و الكترونيكی جامع، كامل و با فوريت باال، يكی از مشكالت
توان به كپیرايت و جرائم بزرگ برای صنعت هاستينگ در ايران است. به طور خاص می

اينترنتی اشاره كرد.

8.    زمانی ميتوان ارائهدهندگان يك سرويس را يك صنف خواند كه افراد متخصص در آن
حضور داشته باشند. مشكل هاستينگ در ايران اين است كه تشخيص متخصص از غير

متخصص كار آسانی نبوده است. ولی اكنون بعد از چندين سال جتربه، گروهی از شركتها
نقش كليدیتری را در اين زمينه ايفا كردهاند، به شكلی كه با همكاری صميمانه اين شركتها

رسيدن به يك تشكل صنفی چندان مشكل منیمنايد.

 

 سيد مجيد اورعی
مدير عامل شركت  ستكام

پاسخ سواالت به طور اجمالی به شرح زير ارائه میگردد:

77 به طور تخصصی در زمينه 1.    شركت ستكام از سال 
خدمات اينترنت و طراحی نرمافزاری حتت وب، و از سال
79 به طور تخصصی خدمات ميزبانی وب را به مجموعه

فعاليتهای خود افزوده است.

2.    با توجه به اين كه ميزبانی وب، جايگاهی جهت ارائه
خدمات و ارائه اطالعات توليد شده توسط سازمانها و
شركت میباشد، در حقيقت ميزبان وب درگاه و خروجی

كليه فعاليتهای جهانی شركتها و سازمانها میباشد و هرچه فعاليت اين شركتها
حساستر، روزآمدتر و كارآمدتر باشد، جايگاه و اهميت ميزبان وب به همان اندازه و گاه

بيشتر از آن اهميت بيشتری برخوردار خواهد شد.

3.    به طور مسلم هرچه آگاهی مشتريان از خدمات و ويژگیهای ميزبانیهای وب بيشتر شود و
هر چه اينترنت در ميان عموم مردم گسترش يابد، صنعت Hosting در ايران ناگزير است به
سمت حرفهای شدن و ارائه خدمات بهتر و شايستهتر حركت كند. از سوی ديگر سوداگران
اقتصادی نيز با هدف كسب درآمد به اين سمت هجوم میآورند كه میتواند رقابتی منودن

خدمات را در پی داشته باشد.

4.    شركت ستكام در حال حاضر سعی منودهاست با هدف ارائه خدمات بهتر وارد بازار شود
و خوشبختانه در حال حاضر با ميزبانی، اكثر وب سايتهای مهم و كاربران حرفهای را جذب
خود منودهاست؛ چرا كه اكثر كاربران معمولی تنها پارامتر انتخابشان هزينه میباشد، ولی

كاربران حرفهای كيفيت و خدمات پشتيبانی را مدنظر خود دارند.

ما به كيفيت میانديشيم كه يكی از پارامترهای آن امنيت 5.    با توجه به پاسخ سوال قبل طبيعتاً 
سرورها میباشد.

ترين عامل برای مشتری، رضايتمندی است و اين عامل، تركيبی از موارد ذكر شده 6.    مهم

http://www.satcom.ir/
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مانند قيمت مناسب، سرويس بهتر، راحتتر و امنتر میباشد.

7.    متاسفانه عدم آگاهی كاربران، عدم آگاهی خبرنگاران و حتی مديران شركتهای خدمات
دهنده از يك سو و از سوی ديگر عدم وجود پرسنل و نيروی انسانی مناسب و همچنني عدم

امكانات مخابراتی مناسب در كشور، عمده مسائل و مشكالت اين صنعت میباشد.

8.    به طور طبيعی در هر صنعت نوپا، رقبای آن صنف به طور انحصاری وارد بازار شده،
سپس به رويكرد رقابت منفی پرداخته، و نهايتاً به سمت صنف شدن پيش میروند. با توجه به

اين كه مراحل اوليه اين رويكرد در اين صنعت طی شده است، اميدوارمي هرچه زودتر اين
صنعت نيز به تشكل صنفی مناسب دست پيدا كند.

 

 

  
  محمد جواد حاجاتی

مدير عامل شركت سازين رسانه

77 با 1.    شروع فعاليت اين شركت از سال 
ارائه سرويس هاستينگ بوده و بنا به اهداف

بلند مدت و نياز و درخواست مشتريان در كنار
آن در ديگر زمينههای IT از قبيل اينترنت و

نويسی فعاليت منودهامي طراحی و برنامه
2.    به اعتقاد من در حوزه فناوری اطالعات

صنعت هاستينگ از چنان جايگاهی برخوردار
توان در مقام مقايسه، رابطه آن را است كه می
به ساير بخشهای IT به علت و معلول تشبيه
منود. با توجه به ظهور انواع و اقسام خدمات
IT اكنون شاهد ارائه آن در Online كه هم

هستيم، نهايت بكارگيری و استفاده از متام خدمات به چگونگی و توان استفاده آن مقوله در
هاستينگ باز میگردد.

5 سال پيش كه در اين راه قدم برداشتيم، نگرش كلی جامعه فنی و اقتصادی خوشبختانه از   .3
كشور نسبت به هاستينگ تغييرات مثبت و مفيد را در بر داشته است. دريافت و مشاهده

درخواست تغييرات بنيادی در رابطه با محتوای سايتهايی كه متعلق به مشتريان ما بوده، و
غالبا ما برای چندسال ميزبان صفحات سايت آنان بودهامي ما را بر اين باور مصممتر

میمنايد كه اين جايگاه ارتقا يافته، و صرف داشنت صفحاتی زيبا و بدون كارايی و محتوا
پس از اين مطلوب نظر منیباشد. وليكن بايد اذعان داشت برای رسيدن به اهداف غائی كه به
عقيده من در وهله اول نگرش به مسئله هاستينگ به عنوان يك صنعت، و در مرحله دوم قبول
اين كه اين بخش از صنعت فناوری اطالعات ابزاری قدرمتند در اقتصاد است، هنوز راه

بسيار دشواری را در پيش رو دارمي.
در شروع، شركتهای ارائه دهنده هاستينگ در ايران از انگشتان يك دست جتاوز منیمنودند  .4

توان ابراز داشت شركت سازين دومني شركتی بود كه در ايران، هاستينگ روی و می
Server2000 را با متام مشكالت آن زمان، ارائه میمنود. هيچگاه چنني تصوری را

نداشتهامي كه برای هميشه و متام مشتريان را بخواهيم و بتوانيم جذب خود منوده و جايگاه
سازين در اين صنعت و در ايران تغييری ننمايد. چرا كه الزمه پيشرفت هر صنعتی، توسعه
افقی در كنار توسعه عمودی آن است. ولی متاسفانه شاهد رشد و افزايش تعداد شركتهای

ارائه دهنده، يعنی همان رشد افقی بودهامي، كه داليل بیشماری دارد كه در آن نشست به
بعضی از آنها اشاره شد. به هر حال خوشحاليم كه اين شركت توانسته با محدوديتهای
-كه بيشتر سرچشمه آن از مسائل مالی میباشد- ضمن ارتقاء هراز چند گاه موجودمان 
سطح خدمات هاستينگ خود رضايت نسبی مشتريان را جلب منايد و اثبات اين مدعا را
همراهی صدها سايت، آن هم به مدت 4 سال با خود میدانيم. همچنني ارائه سرويس به

برخی سازمانها و شركتهای معتبر كه ديد و استفاده متفاوتی در رابطه با سايتهايشان
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دارند نقطه دلگرمی ما برای ادامه فعاليت در اين زمينه میباشد.
همان گونه كه در باال اشاره منودم، محدوديتهای مالی چنني اجازهای را به ما منیدهد كه  .5

مطابق با استاندارد واقعی و مطابق روز، ارائه سرويس مناييم، دليل عمده وجود اين
محدوديتها عدم هماهنگی مابني سرويسدهندگان است، زيرا فرهنگ مناسبی در رابطه با

خريد و فروش اين سرويس، نه در نزد مشتری و نه نزد سرويسدهنده تعريف نشده است كه
بتوان به استناد آن، استاندارها رعايت منود، چراكه رعايت آن مستلزم هزينه و به ناچار تامني

آن از مشتری میباشد، و صد البته او با بازاری آشفته از قيمتهای بسيار متفاوت روبرو
است و بدون اين كه بداند چرا و چگونه خريد يك واحد فضا و اجنام هاستينگ میتواند

قيمتهای متفاوتی داشته باشد. بنابراين سعی و تالش شما را در وارد شدن به اين مقوله كه
همانا فرهنگسازی میباشد حتسني ستايش میمنامي، به اميد اين كه بتوانيد با درج مقاالت
مفيد و آموزش خوانندگان خود در ساخت و ارتقاء اين فرهنگ گامی مفيد برای كشور ما و
اين صنعت برداريد. به هر حال در جواب سوال شما بايد عرض منامي متام تالش ما برای
ارائه سرويس به قيمت پاينيتر بود نه به خاطر كسب درآمد بيشتر و عقب مناندن از بازار،

بلكه به اين خاطر كه با شناختی از خود پيدا منودهامي چون توان ارائه سرويس خوب و مورد
نظر مشتری را دارمي، میخواهيم سهم اندكی در جلب و رضايت و مهمتر از آن گسترش اين
صنعت داشته باشيم. شركتهای زيادی را میشناسم كه با چند بار از كار افتادن سايت و

عدم دسترسی به e-mailهايشان برای هميشه سايت و آدرس امييل خود را فراموش منودند
و سراغ همان دستگاه فاكس قدميی خود رفتند. در حد توان سعی منودهامي با به روز نگاه

داشنت مسائل امنيتی شبكه خود، امني مشتريان خود باشيم.
به ترتيب اولويت بايد بگومي افزايش كيفيت، ارائه سرويسهای جنبی و پشتيبانی، كاهش قيمت  .6
موجب گسترش اين صنعت خواهد بود. متاسفانه فعال تبليغات بهتر تنها پارامتر تعيني كننده

جلب مشتری است!
backbone مناسب برای ارائه سرويس، ما و بقيه را بر آن داشته است كه در عدم وجود   .7

خارج از ايران اقدام به اجاره پهنای باند ننماييم و محدود بودن ما به عقد قرارداد با
شركتهای مادر مستقر در كشورهای آمريكا و كانادا محدوديتهايی را كه خود مستحضريد

در پی دارد.
عدم احساس نياز به مشتریمداری و كسب اعتبار ارزنده، عدم وجود قانونی برای ارائه  .8
مسئوليتی برخی شركتهای سرويسدهنده، بيكاری قشر عظيمی از جوانان سرويس، بی

حتصيلكرده متخصص و نيمه متخصص در زمينه IT، عدم وجود فرهنگ برای اين صنعت،
ديد سوداگرانه برخی افراد و شركتهای فعال در اين زمينه، و... همه و همه مانع از شكل

گرفنت چنني تشكلی بوده است. هر كدام از موارد فوق، شرح و بسطی مفصل دارد كه بعضی
را در نشست توضيح دادم. البته در زمينه ارائه دسترسی اينترنت هم سه سال پيش چنني

مشكلی را داشتيم و اعمال فشار دولت برای قانومنند كردن آن دليل عمده شكلگيری هسته
اوليه تشكيل اجنمن صنفی كارفرمايان اينترنتی شد. ولی در هاستينگ تصور منیمنامي از

موارد فوقالذكر جز وجود قانونی مناسب و فرهنگ مشتريان چيز ديگری بتواند اعضای اين
صنف را گرد هم جمع منايد. چرا كه تا جنگ كاهش قيمت و تبليغات گول زننده و عدم آگاهی

مشتری وجود دارد، صنفی نخواهيم داشت.

 

  
  مهرداد سيجانی

مديرعامل شركت فراكارانت

1.    شركت فراكارانت (با نام اصلی شركت
مهندسني فراكارانت) در سال 1379 به ثبت
رسيد. در مدت چهار سال اخير، اين شركت
به فعاليت در زمينههای سرويسهای دسترسی
به اينترنت- سرويسهای ثبت دامنه و ميزبانی
وب- سرورهای اختصاصی ويژه شركتها و
نويسی و توليد نرمافزار موسسات- برنامه

سايت و نرمافزارهای حتت وب، و مطالعات در كليه موارد فوق پرداخته است. اين طراحی وب

http://www.farakaranet.com/
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شركت با بهرهمندی از نيروی متخصص دركليه زمينههای فوق، هدف اصلی خود را ارتقاء
دائمی سطح خدمات خود و رضايت خاطر مشتريان، و در عني حال ارائه تعرفههای متناسب

با تقاضای مشتريان قرارداده است و اين امر موجب شده تا امروز فراكارانت به عنوان
شركتی پيشرو در حوزه IT شناخته شود.

كليه خدمات IT میباشد. عمالً  2.    ميزبانی وب يا همان هاستينگ، يكی از اركان اساسی 
سو به هاستينگ باز میگردد. اما در كمال تاسف و به دليل ارائه شده توسط اينترنت از يك
جوان بودن اين صنعت، شايد درصد كمی از كاربران اينترنت و حتی صاحبان صنايع و

جتارت در ايران از نقش اساسی و جايگاه اين صنعت باخبر باشند، و نياز به يك عزم ملی
شود. جهت فرهنگ سازی در اين زمينه به شدت به احساس می

3.     اولني نياز شفافسازی عمليات شركتهای ارائه دهنده خدماتی است. تا زمانی كه هيچ
استانداردی اجباری در اين زمينه وجود نداشته باشد، برای بعضی از مؤسساتی كه فقط
فروش كوتاه مدت را در دستور كار خود قرار دادهاند، امكان ادعاهای واهی و دور نگاه
داشنت مشتری از واقعيات سرويسی كه قصد دريافت آن را دارند باقی خواهد ماند، و

طبيعی است كه برای چنني افرادی شفافسازی، فرهنگسازی و ارائه اطالعات واقعی، مانند
سم نابودكننده خواهد بود. در درجه دوم سرمايهگذاری شركتهای مختلف در اين صنعت

چنني مسئلهای موجب افزايش هزينهها چه در دريافت و بسيار پراكنده صورت گرفته و عمالً 
ارائه داده(اطالعات)، و چه در هزينههای پشتيبانی بوده است. به اعتقاد من، متركز و ايجاد

يك تشكل صنفی، نيازی است كه به زودی محقق خواهد شد.
4.    به دليل عدم وجود آمارهای معتبر در اين خصوص، تعيني سطح يك شركت توسط خود آن
16000بار دامنه كار منطقی به نظر منیرسد. ليكن به حلاظ كمی شركت فراكارانت  عمالً 

ثبت كرده است و در حال حاضر حدود 2200 وبسايت بر روی 12 سرور حتت ويندوز و 2
شود و در اين بني 8 سرور به طور اختصاصی برای ساير سرور لينوكس سرويس داده می

شود.  شركتها ميزبانی و سرپرستی می
   ضريب ثبت مجدد دامنه توسط مشتريان 96 درصد شريب انتقال 20 درصد و ضريب از

دست دادن دامنه 4 درصد بوده است. همچنني ضريب ادامه سرويس انتقال 93 درصد،
انتقال 6 درصد و از دست دادن فضا 3 درصد بوده است.

5.    پارامترهای موثر در سرويس هاستينگ محدود به اين دو مورد منیباشد، و در اصل دو
پارامتر اساسی در اين بني وجود دارد: كيفيت و قيمت. پارامترهای كيفيت خود به

پارامترهايی از قبيل امنيت- كيفيت مجموعه سرويسهای ارائه شده در فضای ميزباني-
مدنظر بوده است، پشتيبانی موثر و كافی و سرعت انتقال داده قابل تقسيم است آنچه عمالً 
ارائه سرويسی كامالً متناسب با نياز خريداران سرويس بوده است، اما به هرحال در كنار

اين تقابل وجود ساير سرويس دهندگان با قيمتهای كمتر و حتی بسيار كمتر، و نيز
فروشندگان بدون تعهد بازار اين صنعت را آشفته كرده است.

كنند. يعنی يا مشتريانی كه از دانش اوليه برخوردار باشند خود راه را پيدا می 6.     عمالً 
بينند، و يا به دنبال اين سرويس در جای سرويس مورد نياز خود را متناسب با قيمت می

ديگری خواهند گشت. با توجه به اين واقعيت، سعی ما بر اين بوده كه با حداقل هزينه ممكن
كه مانع از ارائه سرويس مناسب به مشتريان نباشند و از طرفی با تعيني هزينه هريك از
بندی آنها تا حد ممكن مشتريان را به سمت دريافت نياز واقعی سرويسهای جنبی و دسته
خود سوق دهيم. ولی تاكيد مجدد نياز به يك شكل صنفی مقتدر در تعيني حد و مرز كار و

ارائه استانداردهای سياستگذاری كلی فرهنگسازی و حمايت از فعاالن اين صنعت به چشم
میخورد.

7.    به اعتقاد ما مسائل و مشكالت هاستينگ، مسائل و مشكالت IT میباشد كه برای كليه
ترين مسئله را بتوان عدم دسترسی به زيرساخت اساسی دوستان روشن است شايد اصلی

اينترنت در كشور دانست.
8.    متاسفانه اكثريت دوستانی كه در اين زمينه مشغول میباشند، اهميت هاستينگ را كمتر از
سرويسهای دسترسی اينترنت میدانند، و شايد دليل اصلی آن مسائل اقتصادی باشد. اما
ای در اينترنت، ايجاد اين تشكل، دور از ذهن نخواهد بود. با به وجود آمدن سايتهای حرفه
برنامههايی برای دعوت از ساير دوستان به حلاظ ايجاد يك تشكل صنفی و در بدو امر هيئت

موسسی به حلاظ تدوين خطمشیهای اساسی و عرضه به ساير همكاران از چند ماه قبل
تنظيم شده كه اميدوارمي در حداقل زمان ممكن قابل پيگيری باشد و در اينجا از كليه

كنم كه در اين زمينه همكاری الزم را به جهت حضور موثر شركتهای همكار در خواست می
در اين مجموعه به عمل آورند.
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  بهرنگ موسوی

مدير فنی شركت (فرارايانه)

1.  شركت فرا رايانه با نام كامل شركت مهندسني
فراكوشان رايانه توسط جمعی از

فارغالتحصيالن دانشگاههای صنعتی شريف و
پلی تكنيك تاسيس گرديد. شركت در دیماه
سال 1377  شروع به كار منود. فعاليت

شركت در زمينه ارائه خدمات كامپيوتری و به
اكنون ويژه اينترنت متمركز شده است و هم

(www.farahost.com)و وب (www.faraco.com)شامل دو بخش اينترنت
میباشد.

شركت دارای 3 شعبه عباس آباد، سعادت آباد و سعدی است. همچنني دارای 3 سرور اختصاصی و
حدودا 1300 سايت است. همچنني سرورهای شركت در كشور آمريكا قرار دارد

     5و6:  در شرايط فعلی بازار هوستينگ و مشكالت موجود، شرايط بازار تصميم گيرنده اين
موضوع است. ولی ما هميشه سعی داشتهامي تعادلی بني قيمت و كيفيت برقرار كنيم

ترين مشكل، در دسترس نبودن سرورها است. مشكل دوم، عدم وجود ترين و اصلی     7:   مهم
تشكيالت برای پيگيری متخلفان اينترنت است. مشكل سوم نيز حترمي ايران از جانب آمريكاست.

شود ورود به چهارمني مشكل، نبود استاندارد برای شركتهای ارائه دهنده خدمات است كه باعث می
بازار، بيش از حد آسان باشد، و در نتيجه، شركتهای كوچك و بدون امكانات و جتربه، امكان رقابت

با شركتهای با سابقه در اين زمينه را داشته باشتد.

ترين علت اين موضوع، نوپا بودن اين صنعت است.  مهم     8:   طبيعتاً 

 

 

   
  محمد كاظم قنبری

مدير عامل شركت (قاصدك)

1.     شركت قاصدك در سال 1378 تاسيس
شده، و بيشتر فعاليت شركت در حوزه

مهندسی شبكه، نصب و راهاندازی شبكههای
VOIP و Lan، Wan و نيز ISP و 

سيم است ايستگاههای زمينی و سيستمهای بی
اما شركت در زمينههای خدماتی مختلفی چون

ارائه سرويسهای متنوع اينترنت از طريق
سيم و نيز سرويسهای كارت تلفن و كارت اينترنت فعال میباشد. L.L و ارتباط بی خطوط 

79 سرويس ميزبانی وب را نيز به ديگر سرويسهای خود اضافه كرده شركت از اوايل سال 
است.

ترين نقش را در حوزه IT ايفا میكند، چرا كه 2.    سرويسهای ميزبانی وب به نظر من بزرگ
گسترش IT بر مبنای ارائه اطالعات از طريق اينترنت بوده است و ارائه اطالعات جز اساساً 

از طريق ميزبانی وب امكانپذير نيست. در حقيقت بستر IT، ميزبانی وب است.

http://www.farahost.com/
http://www.faraco.com/
http://www.farahost.com/
http://www.ghasedak.com/
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3.    صنعت ميزبانی وب در ايران بسيار نوپا است و جای گسترش زيادی دارد. به نظر من
حداقل 5 سال ديگر نياز است تا بازار ميزبانی وب به يك ثبات عرضه و تقاضا برسد.

توان به عنوان يكی از اولني سرويسدهندگان اين عرصه 4.    جايگاه شركت ما در ايران را می
در ايران ياد كرد. به عالوه شايد به جرات بتوان ادعا كرد كه قاصدك تنها ميزبان وب است

14 سرور حتت اجاره خود دارد. كه بيش از 

قيمت، پارامتر چندان 5.    بيشتر توجه ما به پارامتر امنيت و روانی سرويس است و اساساً 
مهمی به شمار منیرود، چرا كه مشتريان وب اغلب قرار است يكبار در سال هزينهای را

كنم اختالف پرداخت كرده و خود را از اين طريق به جامعه معرفی كنند. بنابراين فكر منی
10% چندان برای مشتريان اين سرويس اهميت داشته باشد. قيمت در حد 

6.    به نظر من اولني و برترين پارامتر مشتريان در اين سرويس، امنيت و در دسترس بودن
24 ساعته سرويس است و سرويسهای جنبی در انتخاب مشتريان نقش كمتری بازی

كنند. حتی اگر اينطور نباشد به مرور اين سمت پيش خواهد رفت. ولی سياست كلی ما، می
ارائه سرويس مناسب با نيازهای مشتری و با ضريب امنيت و پايداری باالی 99% است.

ترين مسئله ارائه اين سرويس، مشكالت ارزشی محتوای ارائه شده روی سايتهاست 7.    مهم
و در پی آن، مسئوليتهای حقوقی اين مشكالت برای ميزبانان و سرويس دهندگان اين

سايتها. ضمن اين كه هنوز قانون مدونی برای اين صنف وجود ندارد، چه برای تضمني
وظايف و مسئوليتهای مشتری و سرويس دهنده و چه مشكالت بعدي.

صنف 8.     اين طبيعت هر صنف نوپاست كه تا مدتها دارای هيچ تشكلی نباشند. مخصوصاً 
ما و علیاخلصوص در ايران كه اغلب همكاران هنوز درگير مشكالت اوليه اعم از باال بردن

فرصت چنني كاری وجود ندارد. ضريب اطمينان و ... هستند و اصالً 
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