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به امید تدبیر
نمایشگاه الکامپ به بیســت و یکمین دوره خود رســید. اگر از فعاالن 
صنعت ارتباطات بپرســند چرا این نمایشــگاه نتوانســته است در حد 
و اندازه های نمایشــگاه های مشــابه خود در منطقه و دنیا شود، دالیل 
مختلف و متعددی برای آن ذکر می کنند که همگی درست هستند و هر 

یک بخشی از مساله به شمار می روند.
فنــاوری اطالعات در ایران بــا وجود در اختیار داشــتن بازی بزرگ و 
مردمی عالقه مند به فناوری های نو، هنوز نتواسته است رویدادی بزرگ 
و درخور داشته باشــد و همچنان نگاهش به نمایشگاه هایی است که در 

کشورهای دور و نزدیک برگزار می شود.
در میان دالیل مختلف این موضوع، شــاید یکــی هم عدم ثبات در نهاد 
تصمیم گیر و برگزارکننده این رویداد باشد؛ نمایشگاهی که زمانی برای 
افتتاح آن رئیس جمهور حضور می یابد، چند سال بعد روزگاری را تجربه 
می کند که شــرکت های بزرگ آی تی کشــور حاضر به شرکت در آن 
نیستند. الکامپ نمایشگاهی است که هر ســال، یک نهاد و ارگان آن را 
برگزار می کند. این تعدد مســئوالن برگزارکننده موجب شده است نه 
وحدت رویه ای در این موضوع وجود داشته باشد و نه انباشت تجربه ای 
صورت گیرد. اختالف نظرها بر ســر برگزارکننده نمایشــگاه و اصرار 
بی مورد یک نهاد برای در دســت گرفتن همه امور و توجه به سود آنی، 
باعث شده است بزرگ ترین رویداد عمومی فناوری اطالعات کشور تا 

امسال، دبیرخانه دائمی نداشته باشد.
هنوز بعد از گذشــت 20 دوره از این نمایشگاه، موضوع کم اهمیتی مانند 
ارزی ریالی، ذهن شــرکت کنندگان را به خود مشــغول کرده و اجازه 

نمی دهد به مسائل مهم تری بیندیشند.
الکامپ بیســت و یکم امروز در شــرایطی آغاز می شــود که بار دیگر 
برگزاری آن به ســازمان نظام صنفی رایانه ای ســپرده شده و مدیران 
تازه نفس این نهاد، تالش دارند آن را به اندازه ها و استاندارهای منطقه ای 
چنین نمایشــگاه هایی نزدیک کنند. این نهاد صنفی و اعضای آن سابقه 
برگــزاری موفق نمایشــگاه الکامپ را دارند و می تــوان گفت مدیران 
درخشــان ترین دوره الکامپ بوده اند؛ پس بازگشت آنها را باید به فال 
نیک گرفت و امیدوار بود سال آینده در چنین روزهایی، موضوعات مهم 

پیش  روی نمایشگاهی پررونق و بدون حاشیه باشد.

  سرمقاله
میثم قاسمی

آرش برهمند

اگر به گروه ســنی موسســان و راهبــران 10 
اســتارت آپ برتر ایران امروز در حوزه فناوری 
اطالعات نیم نگاهی بیندازید، می بینید که الکامپ 
درست با گذر از لبه 20  ســالگی اش ناخواسته از 
سوی فرزندانی طرد شده است که دوران ابتدایی 
و راهنمایی خود را در همین آســفالت های یخ زده 
و همین باغ های ناآراســته ســپری کرده اند؛ از 
حصارهای همین نمایشــگاه برای نخریدن بلیت 
پریده اند و برای آنکه چند کالسی را از سر رد کنند 
در همین راهروهای موکت پوش افسرده خودکار و 
نایلون جمع کرده اند یا از همین غرفه های کوچک 
و محقر بازی و ســی دی خریده اند. امروز همان 
فرزندان بزرگ ترین فروشگاه های کاال، خدمات 

و نرم افزار ایــران را اداره می کنند، محتوای متنی، 
صوتی و بصری بــازار را زیر نگین دارند و در حال 
گســترش به حوزه خدمات بانکی و مالی هستند 
ولی در نمایشــگاهی که وارد دومین دهه حیات 
پرفراز و نشیبش شده، هیچ اثری از این تراز اول ها 
نیست و تنها در تالشــی دیرهنگام سعی شده به 
لکوموتیو زغالی نمایشگاه واگن مدرن نسل بعدی 
استارت آپ ها اضافه شــود تا شاید دست کم از 
موج بعدی جا نماند. البته باید دید آیا تا روزی که 
این دسته از کسب و کارهای نوپای ایرانی از آب و 
گل درمی آیند اثری از این نمایشگاه و موسسانش 

بر جای مانده  است یا نه. 

دو دهه کشمکش 
سوابق بســیاری وجود دارد که امیدوار بودن به 

آینده الکامپ را دشوار می کند، طی 10 الکامپ 
گذشــته تاریخچه مداومی از درگیری بر ســر 
برگزاری وجود دارد که دســت کم از نمایشگاه 
دهم تاکنون بی وقفه ادامه داشته است. الکامپ 
دهم توسط رئیس دولت اصالحات در شرایطی 
رویایی افتتاح شــد. الکامپ های هشتم و نهم با 
حضور انجمن شــرکت های انفورماتیک، نیای 
سازمان نظام صنفی رایانه ای، به طرز محسوسی 
رشــد کرده بودند و نصراهلل جهانگرد نماینده 
ویژه رئیس جمهوری وقت هــم به لطف توجه 
ویژه سیدخندان به فناوری اطالعات و شورای 
عالی اطالع رسانی کم و بیش در اوج قدرت بود 
و یک دهه تا آنکه نون و جیم خوانده شود، فاصله 
داشت. طرح توسعه کاربری فناوری اطالعات یا 
همان تکفا توانسته بود مقطعی یا ماندگار تقریبًا 

تمامی ابعاد بازار آی تی را تحریک کند و می شد 
حدس زد نمایشگاه دهم بسیار ابعاد گسترده ای 
خواهد داشت و همین ذائقه بسیاری را تحریک 
کرد. ماجرا در نهایت با دستبند خوردن رئیس 
وقت انجمن شــرکت های انفورماتیک و ادعای 
بازگشتن نمایشگاه به دامن صاحب زیرساخت 
نمایشگاهی یعنی شرکت ســهامی نمایشگاه ها 
پایــان یافت.طی نیم دهه پــس از الکامپ دهم 
سه دولت و تعداد زیادی وزیر و رئیس از باالی 
دست شرکت سهامی نمایشگاه ها گذشتند ولی 
تمامی راهبردهای سازمان نظام صنفی رایانه ای 
که ســکان زمامداری صنــف را از انجمن وام 
گرفته بود، برای باز پس گرفتن نمایشگاهی که 
آن را از آن خود و ابــزاری برای تحریک مثبت 
بازار می دانست، جواب نداد.  ادامه در صفحه ۵

مســیریابی، پیدا کردن غرفه هــای مورد نظر، 
مطلع شدن از شرکت های حاضر در نمایشگاه ها 
مشکالتی اســت که هرســاله در هر نمایشگاه 
گریبان گیر بازدیدکننده هاســت. در نمایشگاه 
الکامپ امسال، شرکت فناوری نگاره با رونمایی 
از اپلیکیشــن نگاره قصد دارد این مشــکالت را 
برطرف کند. محمدعلی ســعیدی مدیرعامل 
شــرکت نــگاره هدف از ســاخت ایــن اپ را 
مسیریابی، ثبت اطالعات تمام بازدیدکنندگان 
نمایشگاه، اطالع رســانی جهت بازدید هدفمند 
و آســان از نمایشگاه ها و همچنین ارتباط مستمر 
با شــرکت کنندگان هر نمایشــگاه دانســت و 
گفت:»ایــن برنامــه روی سیســتم عامل های 

اندرویــد و ios کار می کند و با ثبت نام اطالعات 
کاربر در سیستم ما ثبت می شود و برگزارکننده 
یعنی ســازمان نصر می تواند اطالعات مفیدی از 
این آمار به دست بیاورد.«او گفت:»این اپلیکیشن 
در مقایسه با سایر اپلیکیشن های مورد استفاده در 
نمایشگاه های گذشته، تفاوت هایی دارد. در نگاره 
کاربر می تواند در خصوص نشست های تخصصی 
و شرکت کننده ها و محصوالت یادداشت شخصی 
 QR بنویســد، برای بازدیدکننده و شرکت کننده
کدی در نظر گرفته شــده تا هر دو طرف با اسکن 
این کد بتوانند به اطالعات یکدیگر دست یابند. به 
جای استفاده از بلندگو ها برای اطالع از یک برنامه 
یا پخش کاغذ ها که به محیط زیســت آســیب 

می رسانند، این اطالعات به صورت خودکار روی 
اپ قرار می گیــرد و بازدیدکنندگان از آن اطالع 
می یابند.« سعیدی در خصوص محدودیت های 
موجــود در تکمیل این اپلیکیشــن گفت:»قصد 
داشتیم برای هر شــرکت پروفایلی ایجاد کنیم تا 
اطالعات آن شرکت در خصوص محصوالتش و 
و زمینه کاری و غیره ثبت شود. اما اطالعات مان 
ساختاریافته و کامل نبود. مجبور شدیم به دلیل 
نبود اطالعــات کافی برخی قســمت های این 
اپ را مانند بخش محصوالت و ســمینارهای و 
سخنرانی های تخصصی حذف کنیم. امیدواریم 
بتوانیم برای نمایشگاه سال آینده اطالعات مان را 

تکمیل کنیم تا آرشیو کاملی به دست بیاید.« 

نگاره، رسانه جدید نمایشگاه الکامپ

ماهنامــه اطــاع رســانی، پژوهشــی، تحلیلــی و فرهنگی
ویژه نامه الکامپ 201۵  1

دوشنبه 1394/9/23 رایگان

www.peivast.com

 نصراهلل جهانگرد
رئیس سازمان فناوری اطالعات:

دولت الکترونیکی با سوئیچ ملی

بررسی گوشی سونی 
   xpriaz5permiumDual

شگفتی تکامل
نصراهلل جهانگرد طی دوران قبلی حضور خود در 
دولت، تالش بسیاری برای تشکیل سازمان نظام 

صنفی یارانه ای و برگزاری قدرتمند نمایشگاه 
الکامپ کرد ...

سونی از زمان عرضه نخستین تلفن هوشمند سری 
Xperia Z در سال 2013 روند نسبتًا متفاوتی را نسبت 

به رقبای خود برگزید. او ترجیح داد به جای عقب نشینی از سنت، 
محصول خود را آهسته و محافظه کارانه بهبود دهد.
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جوان ها استارت الکامپ
چرا الکامپ بیشتر به استارت آپ ها نیاز دارد تا آنها به نمایشگاه 
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امیرحسین حسینی پژوه

در کشــوری که وینــدوز مایکروســافت روی 
حیاتی ترین مراکز به کار گرفته می شــود، طبیعتًا 
یک آنتی ویروس جزو مهم ترین و پردرآمد ترین 
نرم افزار ها به حســاب می آید. حتــی کاربران 
معمولــی هم بعد از نصب وینــدوز اولین موردی 
که به ذهن شان می رسد نصب یک آنتی ویروس 
است و گاهی برای نپرداختن هزینه به نسخه های 
کرک شده رضایت می دهند یا نرم افزار را از منابع 
غیررســمی دانلود می کنند غافل از اینکه   همان 
آنتی ویروس به این شــکل راه نفوذ برای مهاجم 
باز می کند. در ایران شرکت های زیادی در حوزه 
نرم افزارهای امنیتی شکل گرفته اند. بعضی ها تنها 
به نمایندگی یک ضدویروس خارجی بسنده کرده 
و بعضی با ارائــه راه حل های بومی و تولید نرم افزار 
ایــن صنعت را در ایران یــک گام پیش برده اند و 
تعدادی هم ســخت افزارهای مرتبط با این حوزه 

را می فروشند.

ایمن
آزمایشگاه تحلیل بدافزار ایمن در سال ۷۳ فعالیت 
خود را در زمینه شناسایی و مبارزه با ویروس های 
رایانه ای در شــرکت مهندسی مهران رایانه آغاز 
کــرد و یکی از نخســتین ضدویروس های ایرانی 
بود که با تبلیغات گســترده به بازار عرضه شــد. 
این آزمایشگاه در پاییز سال ۹۰ با مشارکت مالی 
شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد )شناسا( 
تبدیل به شــرکت شــد و اقدام به تولید و عرضه 
ضدبدافزار ایمن نســخه ققنوس کــرد که با دو 
زبان فارسی و انگلیسی برای سیستم عامل ویندوز 
منتشر شد؛ البته اکنون از ویندوز ۸ و باال تر پشتیبانی 
نمی کند. نسخه جدید تر ضدبدافزار ایمن نگارش 
سورناست که عالوه بر اینکه دارای دو انجین داخلی 
ایمن و خارجی اســت، آنتی فیشینگ بانک های 
داخی از جمله بانک های ملت، پاسارگاد و صادرات 

ایران را نیز بــر عهده دارد. از مشــتری های این 
شرکت می توان به بانک پارسیان، بانک پاسارگاد، 
مخابرات ایران، وزارت آموزش و پرورش، فناپ و 
دانشگاه تربیت مدرس اشاره کرد. محصوالت این 
شرکت از قیمت بسیار پایین پنج هزار تومان تا ۱۱۰ 

هزار تومان هزینه دارد.

شبکه گستر
شــرکت مهندسی شبـــکه گســتر که در سال 
۱۳۷۰ تاسیس شده کارش را با همکاری شرکت 
انگلیســی S & S International )تولیدکننــده 
ضدویروس مشــهور Toolkit( آغــاز کرد و در 
 Dr مدت کوتاهــی نماینده رســمی ضدویروس
Solomon» s Toolkit شــد. پــس از خریــدن 
شــرکت S & S International توسط مک آفی 
در سـال ۱۳۷۷، شرکت شبکه گستر نیز فعـالیت 
 McAfee خــود را روی نرم افزارهای ضدویروس
ادامــه داد. در ســـال ۱۳۸۴ شبـــکه گســتر 
مـوفـــق بـــه کسب نـمـایـنـــدگی رسمـی 
 Astaro آلمان شــد که سـازنـــده محصوالت

)Unified Threat Management – UTM( در 
اروپا بود و بعد ها توســط SHOPHOS خریداری 
شد. از سال ۱۳۹۱، شبکه گستر فروش محصوالت 
ضدویــروس Bitdefender را به عنوان نماینده 
و توزیع کننده در ایران آغاز کرد. شبکه گســتر را 
می توانید در الکامپ ۹۴ در سالن میالد غرفه ۳۱ 

پیدا کنید.

امن افزار شریف
شرکت امن افزار گستر شــریف در سال ۱۳۸۱ 
تاســیس شــده که محصوالتش را به سه دسته 
تجهیزات امنیت شبکه، زیرساخت کلید عمومی 
و مرکز عملیات امنیت تقســیم بندی کرده است. 
در بخش امنیت شبکه فایروال های سخت افزاری 
پارس گیت و پــارس وف در کاربرد هــا و ابعاد 
مختلف به فروش می رســد. همین طور در دسته 

دیگر توکن امنیتی هوشــمند پارس کی و سامانه 
مدیریت گواهی الکترونیکی پارس ساین مشاهده 
می شــود. ســامانه هایی برای پایگاه گرد آوری و 
همگون سازی، پردازشگرهای هشدارهای امنیتی 
و پایگاه دانش سامانه های امنیتی از نرم افزارهای 
بومی مرکز عملیات امنیت هســتند که توســط 
امن افزار منتشــر شــده اند. این شرکت بی شک 
گســترده ترین محصوالت را در حــوزه امنیت و 
رمزنگاری دارد و انتظار می رود حضور گسترده ای 
در نمایشــگاه الکامپ داشته باشــد. امن افزار در 

سالن ۳۵ الکامپ حضور دارد.

دوران
این گروه که یک دهه از تاســیس آن می گذرد در 
زمینه تولید و ارائه نرم افزار ها، تجهیزات و خدمات 
 Securit، Software تخصصی در شــش گروه
 Licensing، Network، VoIP، Portal، ERP
فعالیــت دارد. در بیــن افتخارات این شــرکت 
بزرگ ترین پــروژه امنیت اطالعات کشــور و 
بزرگ ترین پروژه ERP داخلی کشور نیز به چشم 
می خورد هرچند به جزییات هیچ کدام اشــاره ای 
نشده است. محصوالت دوران به دو گروه داخلی 
و خارجی تقســیم می شــود که در بخش خارجی 
پشتیبانی از نرم افزارهای شرکت های مهمی مانند 
مایکروسافت، وی ام ویر، اوراکل و ردهت مشاهده 

می شود.

دمسان
شرکت مهندسی دمســان رایانه در ابتدای سال 
با هدف فعالیت در زمینه امنیت شــبکه و توسعه 
سیســتم های تحت وب آغاز به کار کرد. در حال 

حاضر شرکت دمســان رایانه در زمینه های ارائه 
مشاوره و خدمات آموزشــی راهبری و نگهداری 
شــبکه و ارائه راهکارهای جامع پشــتیبان گیری 
و ذخیره ســازی نیــز فعالیت می کند. دمســان 
 Symantec Vmware محصوالت شرکت های
پشــتیبانی  را   SolarWinds و   Cyberoam
 Quantum، EMC، thecus، Citrix، G .می کنــد
data، coreLog و GFI از دیگر شرکت های تحت 
پشتیبانی دمسان است. این شــرکت ها اکثراً در 
زمینه سیستم های مجازی سازی سرور و دسکتاپ، 
شــبکه، SaaS و همچنین فناوری محاسبات ابری 

)Cloud Computing( فعالیت می کنند.

رادکو
شــرکت ارتباطات امن داده های راد محصوالت 
بیت دیفندر را به عنوان گزینه پشــتیبانی انتخاب 
 Business Security کــرده و ســه محصــول
و   Advanced Business Security و
Enterprise Security را عرضــه می کنــد. 
همین طور اینفوواچ برای جلوگیری از نشر داده ها 

نیز دیگر محصول این شرکت به شمار می رود.

آیکو
شــرکت آینده نگاران در ســال ۸۰ تاسیس شد 
 Network Security و اکنــون در زمینه هــای
Solution، CRM فعالیت می کند. این شــرکت 
همین طور پشــتیبان محصوالت شــرکت های 
و   Symantec،  Vmware،  Cyberoam
SolarWinds را نیز بــر عهده دارد و نرم افزاهای 
تعدادی از شــرکت ها مانند مایکروسافت را هم با 

الیسنس معتبر به فروش می رساند 

مروری بر شرکت های امنیتی که در الکامپ ۹۴ حضور دارند

الف مثل امنیت تخفیف برای بدهکاران به مخابرات
شرکت مخابرات اســتان تهران در بیســت و یکمین نمایشگاه 
بین المللی الکامپ با ارائه تخفیف به مشترکان بدهکار حضور یافته 

است.
عبدالرضا ناجی معاون مالی، تدارکاتی و منابع انســانی شــرکت 
مخابرات اســتان تهران ضمن اعالم این مطلب گفت:«شــرکت 
مخابرات اســتان تهران در زمان برگزاری نمایشگاه الکترونیک، 
کامپیوتر و تجارت الکترونیکی )الکامپ( برای مشــترکان بدهکار 
که دارای بدهی معوقه سنواتی هستند، تخفیفات ویژه ای بین ۱۰ تا 
۵۰ درصد در نظر گرفته است.« او افزود:«مشترکان بدهکار جهت 
اســتفاده از تخفیفات ویژه تا سقف ۵۰ درصد با مراجعه به غرفه این 
شرکت در سالن 6، طی روزهای برگزاری نمایشگاه یا یکی از مراکز 
مخابراتی نسبت به تسویه حســاب و بهره مندی از تخفیفات اقدام 

کنند.«

اولین سامانه ویدئوهای موبایلی در الکامپ
در نمایشگاه «الکامپ« امسال سامانه «سرویس ۳« از محتواهای 
جدید خــود رونمایی خواهد کرد و بــرای مراجعه کنندگان عالوه 
بــر کارت هدیه ۱۰ هــزار تومانی ویژه عضویت در ســرویس ها 
یک کارت قرعه کشــی نیز در نظر گرفته شــده است. این سامانه 
ویدئوهای موبایلی با حضور در نمایشــگاه الکامپ امکان آشــنایی 
بیشتر با خدمات سرگرمی و آموزشی خود را مهیا می کند و کاربران 
می توانند شــانس خود را برای بردن جایزه نقــدی ۲۰۰ میلیون 

تومانی سرویس ۳ امتحان کنند.
ســرویس ۳، ســامانه جامع ویدئوهای کوتاه موبایلی که از طریق 
اپلیکیشــن اندرویدی و ســایت www.service3.ir در دسترس 
قرار دارد با حضور در نمایشــگاه الکامپ، امکان آشــنایی بیشــتر و 
دقیق تر کاربران را با این ســامانه امکان پذیر کرده اســت. همچنین 
مراجعه کنندگان با حضور در این غرفه می  توانند با بسته ها و خدمات 
نوین این سامانه آشنا شــوند و عالوه بر دریافت کارت هدیه ۱۰ هزار 
تومانی برای عضویت در ســرویس ها، در قرعه کشــی ۲۰۰ میلیون 
تومانی شب یلدا شــرکت کنند. در کنار تمامی این خدمات یک بازی 
تیمی مهیج نیز در انتظار مهمانان اســت که روزانه به برندگان نهایی، 
هدایای ویژه ای داده می شود. سامانه سرویس ۳ به علت رشد فراگیر 
اســتفاده از اینترنت همراه و نیاز به محتوای مناسب و ارزشمند بومی 
برای کاربران ایرانی، توســط تیمی از متخصصان حــوزه نرم افزار با 
همکاری همراه اول راه اندازی شده که حرکتی نوین در جهت ایجاد یک 

سامانه جامع از ویدئوهای کوتاه در حوزه آموزش و سرگرمی است.

اثر
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شرکت مخابرات اســتان تهران امسال به  صورت 
مستقل در الکامپ حضور یافته است. هدف از این 

حضور چیست؟
برپایی بیســت و یکمیــن نمایشــگاه بین المللی 
الکترونیــک، کامپیو تــر و تجــارت الکترونیکی 
)الکامپ( فرصت مناســبی اســت تا شــرکت 
مخابرات اســتان تهران به عنــوان تنها نماینده 
شرکت مخابرات ایران، دســتاورد ها و ظرفیت 
صنعت مخابراتی کشور را به منصه ظهور برساند 
و به طور خــاص توانایی هــای مجموعه بزرگ 
مخابراتی اســتان تهران را به  عنوان بزرگ ترین 
شــرکت مخابرات اســتانی در زمینه توســعه و 
گســترش زیرســاخت های آی تی کشور استان 
تهران و البرز و رشــد و شــکوفایی هرچه بیشتر و 
فراگیر شــدن صنعت آی تی در کشور، به نمایش 
بگذارد. با عنایت به نامگذاری سال ۱۳۹۴ توسط 
اتحادیه جهانی مخابرات بــه  عنوان »مخابرات و 
فنــاوری اطالعات، محرک های نــوآوری«، این 
شرکت افتخار دارد با فراهم ساختن زمینه ارتباطی 
برای بالغ بر ۱۰ میلیون مشترک تلفن ثابت و یک 
میلیون مشترک پورت پرسرعت اینترنت و ارائه 
خدمات متنوع ارزش افزوده )VAS( و اســتفاده 
از تکنولوژی هــای روز صنعت مخابرات همچون 
NGN و IMS در بخــش ســوئیچ های مخابراتی و 
تجهیزات باند پهــن )Broad Band( و تجهیزات 

بخش دسترسی مبتنی بر تکنولوژی FTTX )ارائه 
خدمات و ســرویس بر زیرســاخت فیبرنوری( 
زمینه ســازی تحقق موضوع با اهمیت توســعه و 
نوآوری و خالقیت در تمامــی عرصه ها را مبتنی 
بر صنعت فنــاوری اطالعات مهیا کند. از این رو با 
شرکت در نمایشگاه الکامپ امکان ارائه بخشی از 
توانایی ها و خدمات ارائه شده در این حوزه توسط 
شــرکت مخابرات اســتان تهران و متخصصان 

فراهم می شود.

بــا توجه بــه اینکه ایــن شــرکت بزرگ ترین 
ارائه کننده خدمات اینترنت پرسرعت در استان 
تهران به شــمار می رود و دارای زیرساخت های 
اختصاصی اســت، برنامه این شرکت برای حضور 

در بازار اینترنت پرسرعت چیست؟
با توجه به سیاست های کالن و راهبردی شرکت 
مخابرات ایــران و به تبع آن شــرکت مخابرات 
استان تهران حضور گســترده در حوزه اینترنت 
پرســرعت و افزایش ضریب نفــوذ اینترنت در 
سطح کشور به  طور عام و اســتان تهران و البرز به 
طور خاص به عنوان یک شاخص کلیدی مهم ارائه 
سرویس اینترنت باند پهن از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار اســت. بنابراین این شرکت با رعایت 
کلیه قوانین ابالغی از سوی سازمان تنظیم مقررات 
و دستورالعمل های شرکت مخابرات ایران ضمن 

تعامل با کلیه شــرکت های فعــال در حوزه ارائه 
اینترنت پرسرعت با به کارگیری تکنولوژی های 
روز دنیا و تامین کننــدگان بر تر و ممتاز جهانی در 
نظر دارد تا پایان ســال جاری نســبت به افزایش 
و واگذاری ۲۰۰ هزار پورت اینترنت پرســرعت 
ADSL اقدام کند و با برنامه ریزی دقیق در ســال 
۹۵ تعداد مشــترکان اینترنت ADSL پرسرعت 
شــرکت مخابرات اســتان تهران به دو میلیون 
پورت افزایش یابد. همچنین بــا عنایت به اینکه 
 ADSL افزایــش کیفیت ارائه خدمــات در حوزه
و رضایت مندی مشــترکان از جایــگاه ویژه ای 
در اســتراتژی راهبردی این شــرکت برخوردار 
است، اقدام به ارائه قرارداد تضمین کیفیت سطح 
خدمات »SLA« با مشترکان می کنیم و امیدواریم 
میــزان رضایت منــدی مشــترکان را به  طور 

فزاینده ای بهبود دهیم. 

با توجه به صدور پروانه هــای جدید FCP حضور 
اپراتورهــای جدیــد در عرصه ارائــه خدمات 
ارتباطی چــه تاثیری بر بازار شــرکت مخابرات 

استان تهران بر جای خواهد گذاشت؟
با توجه به اینکه شرکت مخابرات استان تهران از 
بزرگ ترین شرکت های مخابراتی استانی کشور از 
نظر میزان امکانات و تجهیزات منصوبه به شــمار 
می رود و در حوزه نیروهای متخصص نیز در زمره 

بهترین شــرکت های مخابراتی قرار دارد، در این 
رابطه می توان به ۱۰ میلیون مشــترک تلفن ثابت 
و یک میلیون پورت ADSL و همچنین بیش از ۱۳ 
هزار نیروی فعــال در حوزه های مختلف طراحی 
نگهداری ارائه خدمات، پشــتیبانی و غیره اشاره 
کرد. با توجه به وجود چنیــن نیروی فعال و دیگر 
توانایی های بالقوه این شــرکت و سیاســت کالن 
تعاملی تبیین شــده در شــرکت مخابرات ایران 
صدور پروانه FCP فرصت مغتنمی را جهت محک 
زدن به توانایی های این شــرکت فراهم ســاخته 
 اســت و با توجه به اصل کلــی »ارتقای کیفیت در 
سایه حضور ارائه دهندگان سرویس« به  صورت 
متنوع، از این رو شرکت مخابرات استان تهران از 
حضور اپراتورهای جدید استقبال می کند و به  طور 
قطع و یقین با تعامل های سازنده می توان به ارتقای 
ســریع کیفیت ارائه خدمــات در آینده نزدیک 
امیدوار بود. ضمناً با توجه بــه توانایی های بخش  
خصوصی و سایر دست اندرکاران حوزه ارتباطات 
و نیاز گســترده به گســترش زیرســاخت های 
مخابراتی و فناوری اطالعات بدون شــک صدور 
پروانــه FCP موجبــات ورود و تزریق منابع مالی 
گسترده ای را فراهم می کند؛ در نتیجه میزان سطح 
پوشش خدمات گسترش و کیفیت خدمات نیز در 
عرصه رقابت رشــد قابل مالحظه ای را به  دنبال 

خواهد داشت  

علیرضا صیدی، مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران:

استقبال از رقبا
سهراب نیکخواه

شــرکت مخابــرات ایــران  و زیرمجموعه هایــش، روزگاری نه چنــدان دور تنها در نمایشــگاه تلکام حضور داشــتند 
و الکامــپ برایشــان بــازاری نداشــت، اما  آن روزها گذشــته اســت. اینترنــت تمامی معــادالت را برهــم زده و دیگر 
نمی تــوان تفاوتــی میان فناوری اطالعات با ارتباطات قائل شــد. مخابرات اســتان تهران از همین رو در نمایشــگاه 
الکامپ امســال حضو ر دارد و برنامه هایی برای این نمایشــگاه تدارک دیده اســت. در آســتانه الکامپ چند ســوال 
را با علیرضا صیدی مدیرعامل شــرکت مخابرات اســتان تهران در میان گذاشــتیم و صیدی نیز از هدف خود برای 

حضور در الکامپ گفته است.

 رایتل با طرح های ویژه
در الکامپ

رایتل به مناسبت بیســت و یکمین نمایشگاه 
بین المللــی الکترونیــک، کامپیوتر و تجارت 
الکترونیکی )الکامــپ ۹۴( هدایا و طرح های 
ویژه ای برای کلیــه بازدیدکنندگان در نظر 
گرفته اســت. آن دســته از افــرادی که در 
بازه زمانــی ۲۳ الی ۲6 آذرماه به ســالن ۴۰ 
مستقر در نمایشــگاه الکامپ مراجعه کنند، از 
هدایای رایتل بهره مند خواهند شد. همچنین 
پیش ثبت نــام مودم 4G رایتل و بســته های 
بلندمــدت اینترنت با تخفیف اســتثنایی در 
بازه برگزاری نمایشــگاه از طریق وب سایت 
این اپراتور، امکان پذیر اســت. مودم رای فای 
4G رایتل در این نمایشــگاه با تخفیف ویژه به 
همراه یک عدد ســیم کارت دیتای رایگان و 
بسته آغازین مطابق جدول زیر ارائه می شود:

جزییات بســته آغازین ســیم کارت دیتای 
رایگان به صورت جدول زیر است:

خبر

نام دستگاه

 + 4G مودم رای فای
سیم کارت دیتای 
رایگان + بسته 
آغازین اینترنت

قیمت قبل از تخفیف 
و بدون احتساب مبلغ 

مالیات بر ارزش افزوده 
)ریال(

4,200,000

20%درصد تخفیف

3,348,000قیمت پس از تخفیف

قیمت پس از تخفیف و با 
احتساب مبلغ مالیات بر 

ارزش افزوده )ریال(
3,650,000

4G بسته اینترنت آغازین مودم رای فای

حجم ترافیک اینترنت 
)GB( بسته آغازین

مهلت استفاده سرعت
)روز(

10حرفه ای5
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طبق سنت گذشته در الکامپ امسال هم 
ســالن دولت  الکترونیکی تشکیل شده  
اســت؛ هدف اصلی از برپایی سالن دولت  

الکترونیکی در الکامپ امسال چیست؟
همان طــور کــه می دانیــد مهم ترین 
برنامه کاربــرد فنــاوری اطالعات در 
بخش های مختلــف اقتصادی، اجتماعی 
و اجرایی کشور تحت عنوان برنامه دولت  
الکترونیکــی، در آغاز دولــت جدید به 
تصویب رسید و این برنامه با جدول تقسیم 
کار به دســتگاه های مختلف کشور ابالغ 
شد. در ســال های ۹۳ و ۹۴ برای اجرایی 
کردن این برنامه به دســتگاه ها اعتباراتی 
اختصاص یافــت. این دور از فعالیت های 
دولت  الکترونیکی روی تعمیق بخشی به 
خدمات قابل ارائه از ســوی دستگاه های 
مختلف متمرکز شده  اســت. قرار است 
روی زیرســاخت ها اطالعات دقیق تری 
پیاده شــود. از جملــه برنامه هایی که در 
این دور به اجــرا درمی آید نظام یکپارچه 
کدینگ اطالعــات، کدینگ اقالم، ایجاد 
سیســتم های اطالعــات مکان محور و 
غیره است. همان طور که مشخص است 
برای پیاده کردن این برنامه ها باید زمان 
زیادی صرف آماده ســازی یا زیرسازی 
آنها شــود. همزمان با آمــاده و اجرایی 
شدن این برنامه ها نیز دستگاه ها خدمات 
خــود را مکانیزه و ارائه خواهنــد داد. ما 
در سراسر کشور شــاهد ورود تدریجی 
دســتگاه ها به این مسیر و خدمات رسانی 
آنان به شهروندان هستیم. مثاًل می توانید 
در شــرایط جدید کلیــه خدماتی را که 
شــهرداری ها ارائه می دهنــد، از طریق 
وب سایت شــان دریافت کنید. خدمات 
بانکی از قبل بوده و بهتر هم شــده است. 

انواع نظام هــای پرداخت را می توانید در 
نظام بانکی ببینید. تقریباً تمامی ثبت نام ها 
و استفاده از سرویس های بزرگ و ملی از 
طریق اینترنت و شــبکه های الکترونیکی 
انجــام می شــود. دیگر در کشــور هیچ 
فراخــوان فیزیکی ای نداریــم. می توان 
گفت عموم خدمات ســالمت در کشور 
الکترونیکی اســت. یعنی کل اطالعات 
دارویی پاراکلینیک، بیمارستان ها و بیمه را 
الکترونیکی ارائه می دهیم. به طور جدی 
می توان گفت بیــش از ۷۰ تا ۸۰ درصد 
کار هایی که مردم در زندگی روزمره شان 
به آن احتیاج دارند در محیط شــبکه و به 
صورت الکترونیکی قابل دسترس است؛ 
مانند خدمات پلیس. این خدمات از قبل 
بوده و کامل تر نیز شده است. ما در مرحله 
جدید در حال پیوند دادن و یکپارچه سازی 
بین این خدمات هســتیم تا از این طریق 
بتوانیم بوروکراســی های اضافه را حذف 
کنیم و بهینه سازی مناسب را انجام دهیم 
و از ظرفیت های موجود بــه نحو باال تر و 

باکیفیت تری استفاده کنیم.

واقعیت این اســت که طی این ســال ها 
به فراخــور اجبــاری که از باالدســت 
اعمال شده دســتگا ه ها خدمات خود را 
الکترونیکــی کرده اند. به نظر می رســد 
همچنــان اراده ای یا اولویتــی در کلیت 
دولت برای ارائــه الکترونیکی خدمات 
نیست. هر چند به صورت فرادستی سعی 
می کرد دستگاه ها را ملزم به پیاده سازی 
و اجرای سرویس های الکترونیکی کند اما 
دســتگاه ها هیچ  کدام به ذات عالقه ای به 
اجرای آن نداشته اند و آی تی اولویت آنها 

به  شمار نمی آمده است.

پدیــده دولــت  الکترونیکــی موضوع 
گسسته ای نیســت که ما اعالم کنیم از 
یک زمان تا یک زمان دیگر انجام و پیاده 
می شــود یا به صورت یک شیء نیست 
که به  وجود بیاید و بعد تمام شــود. دولت 
 الکترونیکــی پدیده مفهومــی، اجرایی و 
رشدیابنده اســت. می بینید که از زمانی 
که متولد شــده است، وب ســایت ها تا 
تبدیل به پورتال شــوند یک دوره تطور را 
می گذرانند. بیش از یک دهه پیش زمان 
تکفا، مرحله آغازیــن دولت  الکترونیکی 
بود؛ در آن زمان همه دستگاه ها را دعوت 
کردیم تا وب ســایت بزننــد. تا مرحله 
رســیدن به پورتال و تعامل بــا کاربران 
زمانی صرف شد. در آن دوره فقط تعداد 
محدودی به آن دســت یافتند. در دوره 
دولــت بعد، دولت هــای ۸ و ۹، مالحظه 
می کنید بعضی از دســتگاه ها مســیر را 
ادامــه دادند و خیلی ها راکد شــدند. در 
دوره جدید یک معماری تعریف شــد. بر 
اســاس این معماری تقسیم کار صورت 
گرفت و این تقسیم کار نگاشت مهندسی 
پیدا کرده است. تمامی اختیار ها و اجازه ها 
و دسترســی ها بر اســاس این معماری 
اســت. تمام آورده های گذشــته برای 
دوره های بعد سرمایه به  شمار می آید، از 
بین نمی رود حتی اگر شما قالب را عوض 
کنید داده ها و ذخایر داده ای ثروتی است 
که باید از آن صیانت شود. در این سال ها 
دستگاه ها به تناوب کارهایی کرده اند. در 
دور جدید وقتی شــما معماری و راهبرد و 
جدول کار می دهید برای کسانی که پای 
کار هســتند، مثل راه همــوار خواهد بود 
و شــتاب می گیرند. برای کسانی نیز که 
کارشــان متوقف بوده الگو خواهد شــد. 

برای اینکه هر دو این نگاه ها حرکت رو به 
جلویی داشته باشد باید منابع و تسهیالت 

مناسبی در اختیارشان قرار گیرد. 

نکته حائز اهمیت همین است. باید منابع 
مشــخص و چشم انداز مشــخصی وجود 
داشته باشــد. اما هنوز در این بخش منابع 

جدی ای نمی بینیم؟
نسبت منابع تخصیص یافته به این حوزه 
هنوز معرف اولویت دولت نیست. دولت 
تقریباً در دو سال گذشته در مضیقه شدید 
مالی بوده اســت. بنا بر تعبیر اهل فن این 
میزان مضیقه مالی را جمهوری اســالمی 
از بعد انقالب تجربه نکــرده بود. طبیعتًا 
در چنین شرایطی بخش آی تی هم تحت 
فشاری قرار می گیرد و منابع کافی به آن 
تزریق نمی شود. اما به مصوبات خوبی در 
این دوره رسیده ایم. در مصوبه اخیری که 
از دولت گرفته ایم حداکثر تسهیالتی که 
دولت می تواند بــه یک بخش اختصاص 
دهد در آن جمع شده است؛ اعم از تامین 
اعتبارات و حتی اجازه جابه جایی سر جمع 
یک درصد اعتبارات را به دستگاه ها داده 
است تا در این حوزه بتوانند خرج کنند. اما 
وقتی دســتگاهی مجموعه منابعش فقط 
کفاف حقوق جاری را می دهد طبیعتاً پولی 
وارد این حوزه نمی شــود تا خرج شود. ما 
امسال مدعی نیســتیم که منابع زیادی 
در این بخش هزینه شــده اســت. سال 
بسیار سختی بود اما اولویت توجه دولت 
حذف نشده اســت؛ در مصوبه های خود 
این اولویت را نشــان می دهد. ما در این 
مدت ســعی کرده ایم بخش های مربوط 
به مهندسی ســازی، معماری و کارهای 
نظری تکمیل تر شود تا وقتی امکانات مالی 

بیشــتری اختصاص می یابد انجام کار ها 
شــتاب بیشــتری گیرد. به خاطر همین 
امسال شاهد خدمات ارتقایافته دولت در 
نمایشــگاه خواهید بود. البته امسال برای 
حضور در نمایشــگاه هم مضیقه پول بود 
و هم مضیقه مکان. االن مضیقه جا چربیده 
است. از بین دســتگاه های اجرایی کشور 
که دعوت کردیم شاید یک سوم به دلیل 
محدودیت جا توانستند حاضر شوند. اما 
کارهای بزرگی در این دوره از نمایشــگاه 

عرضه خواهد شد. 

برآورد زمانی شــما برای اینکــه بتوانیم 
دولــت الکترونیکی را توســعه دهیم و به 
وضعیت ارتقایافته برســیم، چقدر است. 
مثالً این هرم در برنامه ششم توسعه کامل 

می شود؟
از نظر من تا سال آینده مجموعه خدمات 
دولت الکترونیکی را به صورت یکپارچه 
در کشور خواهیم داشت. بعد از آن مراحل 
تکمیل و بلوغ را طی می کنند. ما رســماً از 
سال آینده پورتال رسمی و تکنیکی ایران 
را داریم. تمام وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرایی پورتال شــان را خواهند داشــت. 
کارهای موجــود در پیکربنــدی جدید 
خواهد بود و اصالحات کافی اعمال و موارد 

حرفه ای تری اجرا می شود. 

با چه تسهیالت و با چه سرمایه گذاری ای 
قرار است این کار انجام شود؟

برای کل دستگاه ها در سال آینده ردیف 
بودجه دولت  الکترونیکی پیش بینی شده 
اســت، همچنین در توافقی که با سازمان 
مدیریت کردیم قرار اســت هم بودجه 
بخشی داده شود و هم بودجه متمرکز برای 
اقداماتی که در سطح ملی صورت می گیرد. 
پیش بینی می شود عالوه بر این اختیارات 
اســتفاده از یک تا یک و نیم درصد بودجه 
اعتبارات کل دســتگاه برای کســانی که 
طرح شان مورد تصویب قرار می گیرد، به 

دستگاه مربوطه داده خواهد شد.

مورد تصویب کجا؟
کمیسیون دولت  الکترونیکی. کمیسیون 
دولت الکترونیکی هم مصوب شــورای 
فنــاوری اطالعات اســت و هم مصوب 
شورای عالی اداری کشور؛ یک کار ترکیبی 
دووجهــی اســت. طبق مصوبــه دولت 
طرح هایی که به تصویب این کمیســیون 
می رسد از ضوابط بودجه ای که پیش بینی 

شده است، استفاده خواهند کرد.

یکی از برنامه هایی که به نظر می رسد در 
دستور کار سازمان فناوری اطالعات قرار 
دارد یکپارچه سازی مراکز داده ای کشور 

و واگذاری آن به بخش خصوصی است.
وظیفــه ســازمان فنــاوری اطالعات 

برای پیاده سازی شــبکه ملی اطالعات 
تهیــه طرح جامــع و تقســیم کار میان 
دستگاه هاست. ما بخشــی از کمیسیون 
ملی هســتیم که زیر نظر وزیر ارتباطات 
فعالیت می کنیم. مراحــل کالن به اتمام 
رســیده و در فاز جزییات و نقشــه عمل 
)کشن پلن( هســتیم. اما سازمان فناوری 
اطالعات در اجــرای دولت  الکترونیکی 
در حال تهیه و ایجاد ســوئیچ ملی تبادل 
اطالعات اســت. برای این کار از بســتر 
شــبکه ای مراکز داده ای کشور استفاده 
می کند تا خدمات را به  صورت بهینه ای 
در اختیار عمــوم جامعه قرار دهد. تا االن 
سازمان فناوری اطالعات ۱۹ مرکز داده 
در دست ساخت داشــته است. ما مدتی 

این طرح هــا را متوقف کردیم چرا که این 
مراکز داده مدل کســب  و کاری روشنی 
نداشتند. آمدیم بر اساس معماری دولت 
 الکترونیکی تغییراتی در شرح وظایف آن 
به وجود آوردیم و در یک ســاختار ابری 
و هم پیکر بــا یکدیگر مراکــز داده ای را 
هماهنگ کردیم. بخشــی از این ظرفیت 
برای پشــتیبانی از ســوئیچ ملی مبادله 
اطالعات دولــت  الکترونیکــی خواهد 
بود و بخــش اضافه ظرفیــت در اختیار 
شتاب بخشی به کســب و کار های نوپا و 

نوآور قرارخواهد گرفت.

نکته ای که در مراکــز داده  قبالً هم مورد 
انتقاد قــرار می گرفت، نــوع فعالیت این 
مراکز بود. مراکز داده یک کســب و کار 
محسوب می شوند که بخش خصوصی هم 
در آن حضور جدی دارد. اما دولت خودش 
به عنوان یک اپراتور، مراکز داده راه اندازی 
کرده است و سرویس می دهد. پیشنهادی 
که به نظر می رسد در خود سازمان در حال 
تدوین اســت، این است که مراکز داده به 
بخش خصوصی واگذار شوند. همان طور 
که می دانید شــرکت هایی مانند افرانت، 
تبیان و پارس آنالین نیز در مراکز داده ای 

فعالیت می کنند.
ما با همه این دوســتان در ارتباط هستیم. 
هدف مان این اســت که عملیات تصدی 
انجام ندهیم به همین خاطر جزو مصوبات 
هیات امنای این ســازمان بود که داستان 
دیتاسنتر را متوقف کنیم و این مصوبه به 
تایید وزیر نیز رسید. اما استان های کشور 
و نیروهای اســتانی متقاضی اســتفاده از 
این ظرفیت هستند، به همه آنها گفته ایم 
برای پیاده ســازی و اجرای دیتاســنتر 
آمادگی داریم تا بــا بخش خصوصی که 
مــدل کســب و کاری و اقتصادی خوبی 
داشته باشــد، به هر میزان و هر نسبتی که 
بخواهد مشارکت کنیم. این مشارکت نیز 
به خاطر اطمینان سازی برای آنهاست. در 
اصل به نظر ما بخش خصوصی باید بیاید 
و صاحبش آن باشــد و ما بــا او کار کنیم. 
همین االن بیش از پنج استان درخواست 
پیاده ســازی این مراکــز داده را داده اند. 
ما مخالفتی با پیاده ســازی دیتاسنتر در 
اســتان ها نداریم؛ طبیعی است که برای 
پیشبرد و پیشــرفت کار باید این مراکز 
داده راه بیفتند اما باید بــه گونه ای برای 
آنها برنامه ریزی شود که اقتصادی باشند. 
برای اقتصادی بــودن این فعالیت اعالم 
کردیم بخشی از ظرفیت این دیتاسنترها 
باید برای پشــتیبانی از ســرویس های 
دولت  الکترونیکی اســتفاده شود و بقیه 
ظرفیت آنها می تواند برای شتاب بخشی 
به کسب  و کار ها مورد استفاده قرار گیرد. 
ما دیتاســنترهای خصوصــی را دعوت 
کرده ایم و پیشنهاد داده ایم تا با هم بخش 
دوم را اداره کنیم، حتی شما اگر خواستید 
در بازار کار کنید یا سرویســی را به کسی 
رایگان ارائــه دهید تا کســب و کارش 
راه  بیفتــد، ما می پذیریم تا یک ســال به 
صورت رایگان پشــتیبانی کنیم و وقتی 
به کســب و کار رسید از بخش خصوصی 
ســرویس بگیرید. یعنی مــا در رقابت با 
بخش خصوصی قــرار نخواهیم گرفت تا 
از مجموعه ها پولی بگیریم و آنها مشتری 
ما شــوند. ما اعالم کردیم شما در ویترین 
قرار بگیرید، االن تعدادی پیشنهاد داریم 
که حتی اداره این مراکــز را نیز بر عهده 
می گیرند، ما هــم مخالفتی نداریم. دنبال 
یک اجازه بودیم و الگــو. در آیین نامه ماه 
پیش دولت این اجازه را گرفتیم و اجرایی 
شــدن آن نیازمند یک آیین نامه اجرایی 
اســت؛ امیدواریم تا دو هفتــه دیگر به 

تصویب برسد.

نتیجه این آیین نامه اجرایی چه می شود؟
ضوابــط برون ســپاری فعالیت هــای 
دســتگاه های دولتی مشخص شده است؛ 
 BOO یا BOT یعنی می توانند به صــورت

این واگذاری ها را انجام دهند 

نصرالله جهانگرد طی دوران قبلی حضور خود در دولت، تالش بســیاری برای تشــکیل ســازمان نظام صنفی یارانه ای و برگزاری قدرتمند نمایشگاه الکامپ کرد. اما این میراث از سوی جانشین های او 
چندان مورد توجه قرار نگرفت تا آنکه دوباره جهانگرد به دولت بازگشت. معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دوره بیست و یکم نمایشگاه الکامپ، دوباره حضور پررنگ شرکت ها، سازمان ها 

و وزارتخانه های دولتی را پیگیری کرد و به نتیجه رساند تا پس از سال ها همچنان سالن دولت الکترونیکی رونق داشته باشد. 

در حال یکپارچه سازی خدمات 
 دولت الکترونیکی هستیم 
 تا بتوانیم بوروکراسی های

 اضافه را حذف کنیم

نصراهلل جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطالعات:

دولت الکترونیکی با سوئیچ ملی

اخبار و گزارش های لحظه ای فناوری اطالعات و ارتباطات

عضو جدید خانواده پرسش
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ادامه از صفحه اول
طی این بــازه از فعالیت صنفی بــازار فناوری 
اطالعــات تقریباً هــر تشــکل و جمعی که 
می خواست در برابر نهاد فراگیر سازمان نظام 
صنفی قد علم کند، بخشی از ژنده الکامپ را پاره 
می کرد و نتیجه آنکه مابین الکامپ های دهم 
تا پانزدهم نه تنها شرکت سهامی نمایشگاه ها 
بلکه اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، اتحادیه 
ماشــین های اداری تهران، مجمع تشکل های 
فناوری اطالعات و البته برخی از ابواب جمعی 
نمایشــگاهی کشــور مدعی هدایت الکامپ 

بودند.
طی این سال ها که با مقیاس پرسرعت فناوری 
اطالعات دســت کمی از چند قرن نداشــت 
ســال به ســال الکامپ ضعیف تر، ناچیزتر و 
حقیرتر می شد تا بیشتر حکم یک محل عرضه 
ســی دی های قفل شکســته خارجی باشد تا 
رویدادی ملی یا بین المللــی. دو دوره تحریم 
یک دوره تهدید، یک دوره تحبیب الزم بود تا 
سرانجام الکامپ شــانزدهم در میان ناباوری 
در شرایط زمانی باورنکردنی به سازمان نظام 
صنفی حبه شــود. به این ترتیــب غنیمتی که 
گرفتن آن در تمامی دوره نخســت سازمان 
از این نهاد دریغ شــده بود، ناگهان به دســت 
هیات مدیره دوم افتاد تا رویدادی شتاب زده 
ولی پرامید را برگــزار کند که وعده برگزاری 
الکامپ های بعدی مهم تریــن انگیزه آن بود. 
لیکن نه تنها از دوره بعد دوباره الکامپ به دست 
شرکت سهامی نمایشگاه ها و لشکر متحدانش 
در میان تشکل های مختلف سازمان افتاد، بلکه 
چک ســازمان برای تضمین هزینه های ارزی 
ریالی نمایشگاه هم ضبط شد تا رویای برگزاری 

یک الکامپ آرام دوباره رنگ ببازد.
الکامپ دوباره به وضعیت جنگی بازگشت و پنج 
ســال بعدی هم صرف تعقیب و گریز سازمان 
نظام نصفی با شــرکت ســهامی نمایشگاه ها 
شــد که حاال در میانه خصوصی  شدن و دولتی 
ماندن از همیشــه دستش برای تصمیم گیری 
بازتر بود و دیگر حتی توافق با وزیر بازرگانی هم 
جمع ثابت و قدرتمندان کارمندان قدیمی اش 
را چندان مرعوب نمی کــرد. این جمع ظاهراً 
تصمیم نداشــتند به این راحتی الکامپ را رها 
کنند و تصمیمات ســطح باال نیــز چندان بر 
تصمیمات آنها تاثیر نداشــت. در این شرایط 
بود که الکامپ گذشــته به دست بازیگرانش 

رسید. 

نمایشگاه بیستم با نمره صفر
الکامپ گذشــته در حالی که چنــد ماه قبل، 

نمایشــگاه تلکام آغاز یک شکوفایی را تجربه 
می کرد، در حقیقت برشی بود به آرایش جدید 
نیروهای فناوری اطالعات پس از تغییر دولت 
و به عنوان اولین رویــداد مهم خاص فناوری 
اطالعات به خوبی نشــان می داد آیا مدیریت 
جدید خواهد توانست در کوتاه مدت بازیگران 
را یکپارچه کند یا خیر. جواب یک منفی بزرگ 
بود. آنچه در عمل اتفاق افتاده بود نشــان داد 
آنچه از ادامه بازیگــران قطب های رقیب در 
الکامپ حضور دارد، دوبــاره این رویداد را به 

خاک خواهد کشید. 
نصراهلل جهانگرد که در دولت جدید دســت 
راســت محود واعظی و حتی به روایتی اگرنه 
وزیر سایه دست کم سایه وزیر بود، به نفع یکی 
از پایگاه های ســنتی وارد بازی شد و سعی کرد 
با بازگرداندن الکامپ به دامان سازمان نظام 
صنفی هم حمایت آنها در پروسه انتخاب وزیر 
را جبران کرده باشد و هم آبی به چرخ نمایشگاه 
افســرده بریزد ولی هنوز بقایای دولت پیشین 
بیش از حد در کار اجرا دخیل بود. نتیجه آنکه 
در مواجهه جهانگرد با روسا و وزرای درگیر در 
نهایت تیغ جهانگرد آن قدر می برد که مجوز 
برگزاری به نام خود رئیس ســازمان فناوری 
اطالعات صادر شــود و او بکوشــد سازمان 
نظام صنفی و تشکل های فناوری اطالعات به 
سرکردگی محمد طالیی را هم بازی کند بلکه 
این جمع اضداد پاسخ دهد. اختالف شدید میان 
دو سازمان تهران و کشور، تضعیف سازمان و 
روحیه سازشکار رئیس وقت نصر تهران یعنی 
کاظم آیت اللهی که از همه طرف تحت فشاری 
طاقت فرســا بود، همه امور را به این ســمت 
می برد که سازمان، بازی سنگینی بخورد؛ ولی 

این همه ماجرا نبود.
وقتی کار به رقبای قدیمی کشید، سازمان هم 
برگ برنــده اش را رو کرد و ریاســت کمیته 
برگزاری را به امیرحسین سعیدی نایینی سپرد 
که به عنوان رئیس موسسان سازمان به خوبی 
بازی سیاســی پیش رو را بلد بود. ســعیدی و 
جمع ریش ســفیدان ســازمان که آشکارا با 
کارشکنی شرکت سهامی نمایشگاه ها مواجه 
شدند، به جای آنکه این بازی در پشت پرده را 
با پرده دری پاسخ دهند که انگ عدم همراهی 
به آنها زده شــود، در مذاکره با نمایشــگاه به 
وقت کشــی روی آوردنــد و تاکیــد کردند 
می خواهند پیش از برگزاری مجوز به نام آنها 
صادر شــود و باید تضمیــن دو دوره بعدی را 
هم داشته باشند. شرکت سهامی  نمایشگاه ها 
هم تعمداً ســر هیچ یک از موارد مورد بحث به 
ویژه ارزی ریالی کوتاه نیامد تا کار به دقیقه ۹۰ 

کشید. درســت در آستانه نمایشگاه، سازمان 
نظام صنفی ناگهان دست به کاری زد که در آن 
استاد است؛ بسیج عمومی. وقتی عدم همراهی 
شــرکت نمایشگاه ها مسجل شــد جلسه ای 
تاریخی با ریاست سعیدی در شهرک والفجر 
تشکیل شد که در آن با توجه به عموم مشکالت 
بســیاری از اعضای قدیمی و وفادار سازمان 
حضور پردردی از برخورد نمایشگاه با خودشان 
را تصویر کردند و با مدیریت همان تیم قدیمی 
قرار بر این شد که سازمان از برگزاری انصراف 
دهد و تنها لطفش این باشــد که تحریم نکند؛ 
آن هم بیشــتر به این سبب بود که با وضعیت 
اسف بار الکامپ در یک دهه اخیر اصاًل نیاز به 

تحریم هم نبود.
فردا صبح اعالم شــد طالیی و یارانش در چند 
تشــکل کوچک و پراکنده دیگر نمایشگاه را 
روی هوا قاپیده اند و برگــزارش می کنند. در 
صبحانه خوری وزیر ارتباطات در اتاق بازرگانی 
هم جهانگرد که طرحــش را برای ایجاد اتحاد 
صنفی با محوریت سازمان و دستمایه  قراردادن 
الکامپ، بربادرفته می دید، خشمگین و قاطع در 
مقابل دوربین ها، برخی را به فساد و کارشکنی 
متهم کرد که نشــان دهد آســان از کنار این 
رویــداد نخواهد گذشــت و در نهایت هم باز 
یک نمایشــگاه ضعیف دیگر با اعداد و آماری 
دروغین برگزار شــد تا میخ دیگری بر تابوت 

الکامپ کوبیده شود. 

تا امروز
آنچه در میانه الکامپ قبلی اتفاق افتاده بود خود 
نشان داد چرا این نمایشگاه به زودی شرایطش 
تغییر می کند.  ناصرعلی سعادت یکی از اعضای 
هیات مدیره موسس ســازمان، در انتخابات 
ســازمان با حمایت گســترده ریش سفیدان 
رای آورد و در مســیر بــرد وحدت بخش در 
کشــور هم قرار گرفت. ســعادت بــه اتفاق 
جهانگرد بازدید کوتاه ولی معنی دار از الکامپ 
گذشته داشــته که به خوبی نشان داد آنها این 
رویداد را رهــا نکرده اند. همان ســال تا آخر 
سال ســعادت ابتدا در انتخابات کشوری رای 
آورد و سپس با وقفه ای قابل توجه حکمش را 
از ریاســت جمهوری جدید گرفت تا راه برای 
البی گری های ســطح باال با شــرکت سهامی 
نمایشگاه ها باز شود. برگشتن اتحاد و آرامش 
به سازمان و تعقل به وزارت ارتباطات سرانجام 
با وجــود مقاومت شــدید شــرکت تعاونی 
نمایشگا ه ها کار را به یک راه حل میانه کشاند؛ 
نمایشگاه توسط یک شرکت مطبوع شرکت 
سهامی ولی با نظارت سازمان نظام صنفی کل 

کشــور برگزار می شــد و البته این جریان نیز 
دســت کم برای آینده نزدیک، یعنی دو سال 
آتی تضمین شد تا ماجرای الکامپ شانزدهم 

تکرار نشود. 
وقتی باقر بحری هم که دست راست سعادت 
بود، ریاســت اجرایی این نمایشگاه را بر عهده 
گرفت با یک حقیقت غیرقابل انکار مواجه شد. 
در گذر یک دهه وقتی این همه زد و خورد و زد و 
بند و سیاسی کاری به کنار گذاشته شد، در عمل 
با ترکیب تحریم ها، وضعیت رکودی مرگبار و 
مشخص نبودن سیاست و آینده الکامپ دیگر 
شرکت های چندانی باقی  نمانده بودند که رمق 
حضور در نمایشگاه را داشته باشند چه رسد به 

خواست آن. 
حضور ناگهانی اپراتورهــا و چند عضو متمول 
هیات مدیره ســازمان نظام صنفی بدون شک 
کمی نان به این نمایشــگاه خواهــد آورد ولی 
نمی شود گفت هیچ یک از آنها برنامه ای ویژه 
بــرای رویداد ۲۱ دارند که خواهد توانســت 
بر جالی نمایشــگاهی که بر آن زنگار نشسته 

است، بیفزاید.
طی این یک دهه نمایشگاه های سراسر جهان 
توانســته بودند خود را به عنوان یک رویداد 
تجاری یا اصطالحــاً B2B بازتعریف کنند و با 
بلند شدن رویدادهایی همچون کنگره جهانی 
موبایل یــا کارتکس در کنار CES، ســبیت و 
جیتکس دیگــر هر رویدادی به چشــم یک 
بازیگر مدرن نمی آمد. تحریم ها در وضعیت 
ابهام هستند و نمی توان انتظار داشت به زودی 
هیچ شوالیه ای زره بپوشد و در میان مخاطرات 
داخلی و خارجی وارد ایران شــود. حال اگر به 
ایــن وضعیت این حقیقــت را اضافه کنیم که 
در حقیقت هنوز زمام الکامپ و ســازمان نظام 
صنفی در اختیار بخش ســالخورده تر صنف 
فناوری اطالعات ایران است، دیگر نمی توان 
انتظار داشت چندان رویکرد به روز و متفاوتی 
در زمینه تجــارت، محتــوای الکترونیکی و 

توسعه دهندگان در نمایشگاه حاضر دید. 
شــاید حضور دیرهنگام ولی پرســر و صدای 
پاویونی از اســتارت آپ های جوان در سالن 
۱۸ به ابتــکار بخش جوانــی از هیات مدیره 
خودش یکی از نورهای اندکی باشد که به این 
فضا تابانده می شود. ســالن هجدهم می تواند 
در صــورت یک فضای شــفاف، نوید دهنده 
آینده ای امیدوارکننده برای نمایشــگاهی پیر 
باشد که زخم های بسیاری از رقابت های کهنه 
و آدم های کهنه خورده است. شاید روزی آن 
فرزندان شــاداب دیروز هم با دست پر به این 

نمایشگاه خاکستری بازگردند

نمایشگاه اول کامپیوتر در کنار برق و مخابرات 
در یک چادر بادی برگزار می شود.

انجمن در نمایشگاه دوم خودش فضا  می خرد تا  در اختیار 
اعضایش قرار دهد.

نمایشــگاه در حال گســترش ولی تنش هــای ارزی 
ماجرای ارزی ریالی را زنده می کند.

دولت اصالحات به فناوری توجه نشان می دهد و همین 
به نمایشگاه بعدی سیاسی هم می دهد.

انجمن شــرکت های انفورماتیک بــا مدیریت جدید 
مرکز تحقیقات انفورماتیک بر سر نمایشگاه به مشکل 

می خورد.

حرکت صنف به ســمت برگزاری نمایشگاهی فارغ از 
الکامپ دوباره آنها را به قدرت بازمی گرداند.

حمایت جهانگرد نمایشگاهی را که خطر ارزی ریالی 
آن را تهدید می کند، نجات می دهد.

با انتقادات گســترده انجمن به ســرکردگی سعیدی 
نایینی مشــخص می شــود دوره بعد را آنهــا برگزار 

می کنند.

الکامپ نهم شــروع اوج گرفتن این نمایشــگاه است 
و البتــه بــاال گرفتن اختالفات با شــرکت  ســهامی 

نمایشگاه   هاست.

الکامپ دهم به عنــوان موفق ترین نمونه این رویداد با 
افتتاح رئیس جمهور وقت آغاز و با دستبند  زدن رئیس 

انجمن تمام می شود. 

سازمان نظام صنفی تازه تاسیس نمایشگاه را تحریم و 
مجمع تشکل های رقیب برگزارش می  کنند.

قــوام شــهیدی مدیرعامل وقــت انجمن بــه بهانه 
اختالفات درون صنفی نمایشگاه را تحویل نمی دهد.

دیگر نمایشــگاه یک رویداد تضعیف شــده است که 
حتی وزیر هم برای افتتاح آن سردرگم به نظر می رسد.

همزمانی با تلکام کمی تنور را گرم نگه داشت ولی در 
این دوره اتحادیه فناوران رایانــه ایران مدعی اصلی 

بود. 

الکامپ آنچنان از ســیطره الزم دور شده است که در 
نهایت غضنفری وزیر بازرگانی برای افتتاح می آید.

نمایشگاه در دقایق آخر به آغوش صنف برمی گردد و 
با گروه سیمرغ کمی تکان می خورد که موقتی است.

یک شرکت نزدیک به خود نمایشگاهی بسیار ضعیف 
را در میان اعتراض صنف برگزار می کند.

رویکرد ســازمان برای مصالحه هــم در نهایت ناکام 
می ماند و ارزی ریالی کمرشکن است.

یک آتش بس موقت که شــرکت هایی را که خســته 
 شده  اند، به یک نمایشگاه نیمه جان می کشاند.

دولت جدید تالش می کند آشــتی ایجــاد کند ولی تا 
دقیقه 90 رقبا حاضر به هیچ مصالحه ای نمی شوند.

با تضمین سه ساله و زیر سایه رکود نمایشگاهی تحت 
مدیریت سازمان فقط یک بارقه امید است. 

چرا الکامپ بیشتر به استارت آپ ها نیاز دارد تا آنها به نمایشگاه 

جوان ها استارت الکامپ

      را  در تلگرام دنبال کنید

خطـــــــــــزمان
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زنجیره خدمات
در غرفه فناپ

هرساله نمایشگاه الکامپ محلی می شود برای 
حضور شــرکت های فعال در حــوزه فناوری 
اطالعات و ارتباطات؛ رویدادی که بســیاری از 
بازدیدکنندگان ثابت این نمایشــگاه هرساله 
منتظر وقوع آن هستند. شرکت های مرتبط با 
این حوزه نیز تالش می کنند آخرین دستاورد ها 
و محصوالت خود را در این نمایشــگاه عرضه 
کنند.شــرکت فناپ با توجه به حوزه وســیع 
فعالیتی خود در این صنعت امســال حضوری 
پررنگ در این نمایشــگاه بــا رویکرد معرفی 
حوزه های فعالیتی خود برای مشتریان کسب و 

کاری و عموم دارد.
نکته ای که امســال غرفــه فنــاپ را از دیگر 
غرفه ها متمایز می کند حضور تمامی حوزه های 
عملکردی این شــرکت در نمایشگاه است که 
زنجیره ای کامل از خدمات و محصوالت را در 
حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات به نمایش 
خواهد گذاشت. دو غرفه در سالن خلیج فارس 
و مبنا پذیرای بازدیدکننــدگان خواهد بود. در 
یکی از این غرفه ها زنجیره خدمات برای کسب 
و کار ها پررنگ تر است و در غرفه دیگر خدمات 
عمومی.مرکز نوآوری فناپ نیز امســال کافه 
آی تی و مرکــز شــتابدهی )trig up( را به این 
نمایشگاه می آورد تا بازدیدکنندگان عالقه مند 
با چرخه ایده تا تجاری سازی محصوالت صنعت 
فناوری اطالعات آشنا شوند. عالوه بر این شاهد 
رونمایی راهکار ها و محصوالت توسط فناپ در 

طول این نمایشگاه خواهیم بود. 
این شــرکت صاحــب رتبــه ۱۵۴ در میان 
شرکت های بر تر ایرانی است و سهم بزرگی در 
انجام پروژه های آی تی در حوزه های شش گانه 
پرداخت و تجارت الکترونیکی، تلکام، خدمات 
مالی )بانک، بیمــه و بورس(، خدمات عمومی و 
سالمت هوشــمند، راهکارهای جامع فناوری 
اطالعات و پروژه های بزرگ فناوری اطالعت 

در قالب EPC در سطح کشور دارد.

خبر

ســونی از زمــان عرضه نخســتین تلفن 
هوشمند سری Xperia Z در سال ۲۰۱۳ 
روند نسبتًا متفاوتی را نسبت به رقبای خود 
برگزید. او ترجیح داد به جای عقب نشینی 
از ســنت، محصول خــود را آهســته و 
محافظه کارانــه بهبود دهد. بــا این حال 
این بهبود ها به صورت عجیبی فکرشــده 
و شگفت انگیز است. با اینکه می دانید قرار 
نیست با گوشی متفاوتی روبه رو شوید اما 
وقتی هر کدام از نســخه های جدید سری 
زد اکسپریا را در دست می گیرید از میزان 
جزییات و تکامل روی داده لذت می برید. 
 IFA2015 ســونی در جریان کنفرانــس
برلین، ســه گوشی جدید اکســپریا زد ۵ 
کامپکــت، زد ۵ و زد ۵ پریمیوم را معرفی 
کرد. زد۵ گوشی اصلی بود و برادر هایش 
یکی ابعاد کوچک تری داشت و دیگری از 
صفحه ای بــا   نهایت کیفیت یعنی 4K بهره 

می برد.
نمایشگر نکته حســاس نسخه پریمیوم 
زد۵ اســت. نمایشــگر ۵/۵ اینچــی با 
رزولوشــن ultraHD یعنــی ۳۸۴۰ در 
۲۱۶۰، تراکــم ۸۰۶ را نتیجــه می دهد و 
این گونه بر ســکوی نخست پرتراکم ترین 
صفحه نمایش دوران قــرار می گیرد. این 
میزان تراکم شاید در ابتدا جالب باشد اما 
بیشتر دستاویزی است که برای تبلیغات 
ارزش دارد. بعید به نظر می رســد چشم 
انســان توانایی تشــخیص تراکم پیکسل 
بیش از ۴۰۰ را داشــته باشد. سونی برای 
محافظت از این نمایشــگر، از الیه محافظ 
ضدخط  و  خــش همراه با الیــه ای مقاوم 
در برابــر عرق و اثرانگشــت اســتفاده 
کرده اســت. در کنار ایــن افزایش تراکم 
پیکســلی، ســونی برای بهبود نمایشگر 
از فناوری هــای دیگــری نیز اســتفاده 

کرده اســت. Triluminos نمایش طیف 
گســترده تری از رنگ هــا را امکان پذیر 
 می کنــد و موتورهــای X-Reality و

 BRAVIA Engine 2 نیــز به کاهش نویز، 
افزایش جزییات و باال رفتن کنتراســت 
منجر می شــود. تنظیماتــی نرم افزاری 
نیز برای نمایشــگر در نظر گرفته شــده 
که ســه انتخــاب در پیش رویتــان قرار 
 X-Reality for mobile می دهد. حالت
 برای نمایش طیف پویاتــری از رنگ ها،
Super-vivid بــرای نمایش رنگ های 
اغراق شــده و حالت Off بــرای غیرفعال 
کــردن پردازش های نرم افزاری اســت. 
البته باید توجه داشته باشید با فعال کردن 
هر یــک از دو حالت، حداکثر روشــنایی 
به شکل نســبتاً محسوسی کاهش خواهد 
یافت. White balance نیز بخش دیگری 
از تنظیمات است که می توان نحوه نمایش 

رنگ ها را به صورت دستی تغییر داد. 
از دیگر تنظیمات بخش نمایشــگر نیز 
می توان به Glove mode برای استفاده با 
دستکش، Tap to wake up برای روشن 
کردن صفحه نمایش خاموش با دو ضربه 
و Smart backlight control بیــدار 
ماندن نمایشــگر هنگام کار اشــاره کرد. 
سونی به نمایشــگر پرچمدار جدید یک 
فیلتر کنتراســت اضافه کرده که بین پنل 
LCD و بخــش backlight قرار می گیرد 
و باعث می شــود رنگ مشکی عمیق تر از 

همیشه به نمایش درآید. 
پشت دستگاه مانند پیش از شیشه است 
و اطرافش را نــواری فلزی دربر گرفته که 
در نسخه مشکی رنگ بســیار پالستیکی 
به نظر می آید. حســگر اثرانگشت که این 
روز ها بسیار رایج شــده در زد۵ نیز وجود 
دارد اما این بار نه در پشــت گوشی است 

و نه در زیر نمایشــگر بلکه روی لبه سمت 
راست دســتگاه است و این موضوع کمک 
می کند بدون برداشــتن گوشــی از روی 
سطح یا پایین آوردن انگشت شست قفل 
آن را باز کنید. سونی همچنان جزو معدود 
شرکت هایی اســت که برای گوشی های 
رده باالی خــود از کلید ســخت افزاری 
شا تر دوربین اســتفاده کرده. روش های 
شــرکت های دیگر مانند کلیدهای ولوم 
هیــچ  کــدام نمی توانند جــای یک کلید 

دومرحله ای شا تر را بگیرند. 
دوربیــن اصلــی زد۵ سنســوری ۲۳ 
مگاپیکســلی دارد که باز هــم یک جنگ 
تبلیغاتی به نظر می رســد؛ به قول شازده 
کوچولو »آدم بزرگ ها، ارقام را دوســت 
دارند« اما در عمل )شــاید نه آن قدر که 
 Z۵ در طبل جنگ کوفته شــده( اکسپریا
می توانــد روی هر نوع ســوژه ای تنها در 
 4K ۰.۰۳ ثانیه فوکوس کند و ویدئوی های
با ســرعت ۳۰ فریم بر ثانیه را ضبط کند. 
دوربین ســلفی هم ۱/۵ مگاپیکسلی است 
و بــه فناوری HDR مجهز شــده. اما برگ 
برنده این دوربین بیشــتر از اعداد مربوط 
به نرم افزار کامل و همه فن حریفی اســت 
که روی آن نصب شده است. این نرم افزار 
در حالت دســتی تنظیمات خوبی دارد اما 
هنگامی که روی تنظیمــات خودکار قرار 
می گیرد به خوبی نمی تواند شرایط محیطی 

را تشخیص دهد و اندکی افت می کند. 
زد۵ از تراشــه قدرتمند اسنپ دراگون 
۸۱۰ شــرکت کوالکام اســتفاده می کند. 
این تراشــه دو پردازنده چهارهســته ای 
با فرکانس هــای ۱/۵ و ۲/۰ گیگاهرتزی 
دارد، همچنیــن پردازنده گرافیکی آدرنو 
۴۳۰ و البته سه گیگابایت رم روی آن قرار 
گرفته  اســت. این گوشی در یک مدل ۳۲ 

گیگابایتی عرضه شــده و با کارت حافظه 
می تــوان آن را تا حجــم ۲۰۰ گیگابایت 
افزایش داد. این گوشــی در دو نسخه دو 
 4G و تک ســیم کارت که هر دو از شبکه
پشــتیبانی می کنند، به بازار عرضه  شده  
اســت. امکانات ارتباطی دیگری هم نظیر 
وای فای، بلوتــوث، NFC و رادیو برای این 

گوشی در نظر گرفته شده  است. 
اندروید اللی پاپ نســخه ۵/۱ به همراه 
رابط کاربری Xperia UI نیز طبق معمول 

در این گوشــی به کار گرفته شــده است. 
مزیت اصلی این رابط کاربری در مقایسه 
 Sense سامســونگ و TouchWiz بــا
شــرکت HTC، نزدیک بودن آن به رابط 
کاربری اســتاندارد اندروید است. نکته 
قابل  توجــه باتــری لیتیوم-یونی ۳۴۳۰ 
میلی آمپر ســاعتی این گوشــی است که 
با توجه به نمایشــگر و تراشه اش، که هر 
دو فوق العــاده پرمصرف هســتند، کمی 

ضعیف به نظر می رسد 

   xpriaz5permiumDual بررسی گوشی سونی

شگفتی تکامل
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هدفمند تبلیغ کنید
اگر در گذشته تبلیغات سنتی در بیلبورد ها 
و رســانه های صوتی و تصویری بسیار مورد 
توجه بود، در ســال های اخیــر به خصوص از 
ســال ۲۰۱۵ که توجه به فضای تبلیغاتی در 
گوشی های هوشــمند بیشتر شــد، مدیران 
بازاریابی بر آن شــدند تــا در فضای مجازی 
هــم فعالیت های خــود را گســترده کنند. 
شــبکه تبلیغات موبایل »عدد« نیز از این امر 
 مســتثنی نبوده و از فروردین ۹۱ که در سایت

 adad.ir ارائه شد، مورد توجه قرار گرفت.
 مهدی قریشــی مدیر بازاریابی عدد، آمار 
بازدید از نمایش تبلیــغ را روزانه بیش از ۸۰ 

میلیون تخمین زده است.
او در خصــوص ســاز و کار ایــن شــبکه 
گفت:»عدد نماینده انحصــاری تبلیغات در 
برنامه های مننتشرشــده در کافه بازار است. 
تبلیغ کننــده می تواند هدفمنــد تبلیغ و برند 
گوشــی، نحوه اتصال، نوع اپراتــور و منطقه 
جغرافیایی و نوع برنامه را خود انتخاب کند و 
برنامه نویسانی که برنامه خود را بر کافه بازار 
عرضه می کنند، می توانند بــا ورود چند خط 
کد برنامه عــدد را وارد برنامه های خود کنند 
تا از این طریق درآمدزایی هم کرده باشــند و 
کاربران در اســتفاده از این برنامه ها، تبلیغات 
را دریافت کنند.« او به سرویس های جدیدی 
که در نمایشــگاه الکامپ رونمایی می شوند، 
اشــاره کرد و افزود:»تبلیغات ویدئویی یکی 
از سرویس هاســت که وقتی توسعه دهنده ای 
برنامه و بــازی را رونمایی می کند و عدد را نیز 
در برنامه خود قرار می دهد، با این ســرویس 
اگر در طول بازی، کاربر باید سکه یا جایزه ای 
بخــرد، با تماشــای یک تبلیغــات ویدئویی 
می تواند این پاداش را دریافت کند. سرویس 
بعدی ارائه آمار جزییات اســتفاده کاربران از 
گوشی های هوشمند به تفکیک استان ها و روز 
و شب و غیره اســت که مورد استفاده برخی 
نهاد هــا مانند اپراتور ها و ISPهــا و غیره قرار 

می گیرد.«

خبر

با ورود سازمان نصر به مساله برگزاری نمایشگاه، 
همه امیدوارند الکامپ امسال متفاوت تر از سال های 
پیشین باشد. به نظر شما چه نشانه مشخصی وجود 

دارد که نمایانگر این تفاوت باشد؟
ما امســال قصد نداریم فعالیت هایی نظیر اعطای 
تســهیالت به اعضای صنف و غیره داشته باشیم، 
بلکه هیات مدیره به دنبال تثبیت ســاختاری است 
که به برگزاری نمایشگاه در ســال های آینده نیز 
منجر شود. به نظر من اگر برای سه سال آینده نتوانیم 
برنامه ریزی کنیم و نظمی به این ساختار دهیم عماًل 
کاری انجــام نداده ایم. ما به این نتیجه رســیدیم 
طوری این نمایشگاه را مدیریت کنیم که چند سال 

آینده یک مدیریت واحد داشته باشد.

فکر می کنید توانســته اید آن طور که می خواهید 
مقدمات برگزاری نمایشگاه را فراهم کنید؟

در خصوص چگونگــی برگزاری این نمایشــگاه، 
همکاری مجری نمایشگاه و برگزارکننده بسیار موثر 
عمل کرده است. زیرا ما و آنها نظرات و دیدگاه های 
متفاوتی داریم که باعث ایجاد همکاری مثبتی شود. 
می توانم ادعا کنم در خیلی از قســمت ها حرفه ای 
عمل کردیم و بحث شــفافیت و منظم بودن بسیار 

اهمیت داشت.

در جانمایــی و فضــا تغییری ایجاد شــده؟ چون 
این دغدغــه بســیاری از سازمان هاســت و  گاه 

کدورت هایی هم در این زمینه به وجود آمده است.
امســال حدود ۲۰ هزار متر زمین به ما داده شد و 
پیش بینی می کردیم به دلیل شــرایط پساتحریم 

با اســتقبال خوبی روبه رو شویم؛ پس سعی کردیم 
تعادل را برقرار کنیم. در ابتدا مکانیســمی ایجاد 
کردیم تا پیش ثبت نام انجام شود، سپس اولویت 
با افرادی بود که زود تر ثبت نام کرده و خواســتار 
غرفه باالی ۱۰۰ متر باشــند. با توجه به سرعت 
ثبت نــام افــراد و اولین تماس هــا غرفه ها را در 
اختیارشــان قرار دادیم. با اینکه اولویت با کسانی 
بود که ۱۰۰ متر درخواســت داده بودند اما ۱۰۰ 
متــر به آنها تعلــق نگرفت و بعد از روی نقشــه 
زمین های مانده را باز به ترتیب اولویت ثبت نام، 

جانمایی کردیم. 

به شرایط پســاتحریم اشــاره کردید؛ آیا حضور 
شرکت های بین المللی نهایی شده است؟

به نظر می رسد حضورشان پررنگ است و تاکنون 
حضور شرکت های چینی قطعی شــده. البته در 
جیتکس بــا ادارات بازرگانی چند کشــور مانند 
ایرلند صحبت کردیم. آنهــا اعالم کردند اگر به 
عنوان غرفه دار نتوانند در نمایشــگاه باشــند، به 

عنوان بازدیدکننده حتمًا حضور خواهند داشت.

آماری از شــرکت کننده ها دارید که از چه طیفی 
هستند؟

متاسفانه شــرکت های ســخت افزاری درگیر 
ارز هستند و حضورشــان کمرنگ است و برخی 
 شــرکت های اینترنتــی در گیــر و دار موضوع
FCPها هســتند؛ برای همین نمی توانند امســال 
با تمام ظرفیت خود شــرکت کننــد اما حضور 

شرکت های نرم افزاری پررنگ تر است.

بحثی که در خالل برگزاری نمایشگاه مطرح بوده، 
تعلق گرفتن غرفه به مسئوالن برگزارکننده است 
و شــبهه ای ایجاد کرده مبنی بر اینکه رانتی اتفاق 
می افتد. چطور می توان این ایراد ها را برطرف کرد؟

در بخش پیش ثبت نام بیستمین نفری بودم که در 
نمایشگاه ثبت نام کردم. از روی عمد با چند دوست 
قدیمی تصمیــم گرفتیم غرفــه ای در طبقه دوم 
سالن ۳۱ انتخاب کنیم تا از ایجاد چنین بحث هایی 
جلوگیری شود. ما ســعی می کردیم این بحث ها را 
عادالنه و استاندارد حل کنیم تا کسی ناراضی نباشد. 

نظرتان راجع به قیمت گذاری فضا ها چیســت؟ 
برخی ســازمان ها اعتقاد داشــتند در این دوره، 
قیمت ها به صورت محسوسی افزایش یافته است.

قیمت ها استاندارد است. ما به هیچ وجه بیشتر از 
حدی که تعیین شده، دریافت نکرده ایم. اما بحث 
این شــرکت ها مربوط به اسپانســری است، در 
گذشته بسیاری از ســازمان ها برای غرفه ها پولی 

پرداخت نمی کردند و بقیــه باید کمبود را جبران 
می کردند. نخواستیم روابط حاکم باشد، به همین 
جهت از همه تقاضا کردیم برای گرفتن فضاهای 
بهتر نقش اسپانســر داشته باشــند و به نظر من 
امسال برای اکثر شرکت هایی که اسپانسر بودند، 
امکانات خوبی فراهم کردیم و آنها راضی هستند.

با وجود اینکه نمایشگاه پیش رو به طور محسوسی 
نمایشــگاه متفاوتی خواهد بود اما به نظر می رسد 
کارهای چریکی به جزیی از رســوم الکامپ بدل 
شده است. آیا نمی توان برنامه ای بلندمدت در این 

خصوص داشت؟
از سه چهار ماه پیش سعی کردیم تدارکات نمایشگاه 
را سیســتماتیک برقرار کنیم تا با مشــکلی مواجه 
نشــویم ولی بســیاری از نهاد ها حضور خود را در 
لحظات آخر اعالم کردند و این ربطی به مسئولیت 
ما ندارد. ذات نمایشــگاه کار دقیقه آخری را به هر 

طریق دارد 

باقر بحری، سخنگوی کمیته اجرایی نمایشگاه الکامپ:

هدف ما مدیریت واحد نمایشگاه است
باقــر بحــری این روزها بســیار پرکارتر از همیشــه اســت. او در مقام ســخنگوی کمیتــه اجرایی نمایشــگاه الکامپ، 
مســئولیت هایی فراتــر از یــک فعــال بخــش خصوصــی یــا حتــی صنفــی دارد.   پیــش از آغــاز نمایشــگاه، بخشــی از 

دغدغه ها و مسائل نمایشگاه الکامپ بیست و یکم را با او در میان گذاشتیم.



  تلخــکامپ  عکســکامپ

تو فکر یک سقفم!
به خیر و خوشــی و سالمتی اله کامپ )الکامپ سابق( بیست و یکم هم آغاز شده 
و االن که شما این جریده را می خوانید_ اگر به موقع بخوانید_ نمایشگاه به موقع 
شروع به کار کرده و انشاءاهلل استارت آپ های باقیمانده هم از خواب بیدار شده 
و مدارک شان را به دست سازمان رسانده اند و شما هم هیچ نوع بی نظمی را شاهد 
نبوده اید. مثاًل خدای نکرده پیش نیامده اول صبح نمایشــگاه پر از بازدیدکننده 
باشــد اما برخی غرفه ها در حال جارو کردن و میخ کوبیدن باشند یا برق برخی 
غرفه ها وصل نشده باشــد یا چه می دانیم از این اتفاقات غیرممکن که کسی هم 
از بی نظمی های خیالی گله کند و مسئوالن بگویند تقصیر شرکت های نمایشگاه 
قبلی بوده که دیر بند و بساط شــان را از محل غرفه شــان جمع کرده اند. البته 

ما هم قصد نداریم با ســیاه نمایی چوب الی چرخ دیگــران بگذاریم. زن و بچه 
مردم از این راه نان می خورند. اگر این نمایشــگاه به خیر بگذرد و چرخش برای 
برگزارکنندگان بچرخد، شــاید دوزار هم ته جیب این بندگان خدا باقی بماند و 
خدا را چه دیدید، ناصرعلی سعادت بتواند دست سازمان نظام صنفی را بگیرد و 
ببرد زیر یک سقف آبرومند. تا کی سازمان نظام صنفی صورتش را با سیلی سرخ 
نگه دارد جلوی اصناف دیگر، تا کی آبروداری کند و دندان روی جگر بگذارد و 
دم نزند. آخر به شماها هم می گویند صنف؟ واهلل؛ اعضای صنف های مردم چه 
کارها که نمی کنند. آدم حظ می کند از ساختمان صنف شان؛ چه تشکیالتی، چه 
دفتر و دستکی، چه منشــی هایی! به به! دیگر ببینیم چه گلی به سر سازمان نصر 
می زنید. اگر تصمیم گرفتید به غرفه های مهم ترین های نمایشــگاه سر بزنید، 
حواس تان باشد که ماهنامه پیوست یک غرفه الکچری در سالن 38 شماره 440 

پایان روز اول نمایشگاهدارد که اگر نبینید و سلفی نگیرید و چک این نکنید، از دست تان رفته است  
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