
مهرک محمودی

میان خبرنگاران همیشه این جمله دهان به دهان 
می چرخد:»ســالن ۴۱ معروف به سالن دولت 
 الکترونیکی فقط روز اول نمایشگاه الکامپ و آن 
هم برای مراســم افتتاحیه شلوغ است و بیش از 
آن جذابیتی ندارد.« اما امســال این گفته صحیح 
از آب درنیامد. تنوع خدمات ارائه شــده در این 
سالن از سوی دستگاه های مختلف و جدید بودن 
خدمات و سرویس های دســتگاه های مختلف 
می توانــد هر بازدیدکننــده عالقه مند به حوزه 
دولــت  الکترونیکی یا ســرویس های مختلف 

دولت را جذب خود کند. 
در این ســالن از هیاهــوی بلندگوهای تبلیغاتی 
برای معرفی محصوالت مختلف خبری نیست، 
هیچ مسابقه ای برگزار نمی شــود و کسی برای 
شــرکت بازدیدکنندگان در مسابقاتش هیاهو 
نمی کند؛ هیچ دستگاهی برای دیدن سرویسش 
به بازدیدکنندگان جایــزه ای نمی دهد. با وجود 
تمام این موارد دیدن سرویس هایی که می تواند 
بخشــی از زندگی اداری مــردم را متحول کند، 
جذاب اســت. یکی از وزارتخانه هــا از صندوق 
اخذ رای الکترونیکی خود که مدت هاســت در 
مــورد آن صحبت می کنــد، رونمایی می کند و 
دستگاه دیگر از پیاده سازی امضای الکترونیکی 
در آینــده ای نزدیک در تمامی دســتگاه های 
اجرایی می گوید. یکی از ســرویس های مختلفی 
که به مردم عرضه می کند خبر می دهد و دیگری 

مردم را به استفاده از خدماتش تشویق می کند.
با وجود تنوع سرویس ها و خدمات، غرفه وزارت 
 کشور با توجه به داغ بودن بحث انتخابات در این 
روزهای سرد سال شلوغ تر از سایر غرفه هاست. 
ایــن وزارتخانه ســعی کرد به  صــورت خیلی 
آرام محصول خود را بــرای برگزاری انتخابات 
الکترونیکــی طی روز هفتم اســفندماه، به مردم 
معرفی کنــد؛ محصولی که وعــده آن تقریباً از 

روزهای ابتدایی سال داده شد.

الکترونیکی رای دهید
طبقه دوم سالن ۴۱ میزبان بازدیدکنندگانی بود 
که دوست داشتند رای دادن الکترونیکی را پیش 
از برگزاری انتخابات امتحان کنند. افرادی که از 
کنار غرفه می گذشتند با دیدن این صندوق چند 
صباحی می ایستادند، یا خود به صورت آزمایشی 
رای می دادند یا فرآیند رای دهی دیگران را نگاه 

می کردند.
کارشناسان وزارت کشــور سعی می کردند در 
همین زمان اندک توجه و عالقه مردم را به رای 
دادن الکترونیکی جلب کنند و فرآیند ساده رای 
دادن را بــرای آنان توضیح دهند. برای اولین بار 
اخذ الکترونیکــی رای طی نهمین انتخابات دوره 
مجلس شورای اسالمی ســال ۹۰ در ۱۴ حوزه 
انتخابیه اجرا شد اما در صورت اجرایی شدن این 
دوره رای گیری الکترونیکی با توجه به وســعت 

اجرای آن، کاری بدیع خواهد بود. 
معاون توســعه دولت  الکترونیکــی و فناوری 

اطالعات وزارت کشــور به خبرنگار پیوســت 
گفت:»ما منتظــر نظر نهایی شــورای نگهبان 
هســتیم تا تولید خود را از این صندوق های اخذ 
رای برای ۱۰ هزار شعبه اخذ رای در ۹ کالنشهر 

کشور، آغاز کنیم.«
علیرضــا براتی گفت:»زمانی  کــه در ۱۴ حوزه 
انتخابیــه در نهمیــن دوره مجلس شــورای 
الکترونیکی اخــذ رای نیز به صورت الکترونیکی 
برگزار شــد، مســئوالن اجرایی به این نتیجه 
رسیدند که بهتر است در دوره  های آتی این طرح 

را به تدریج در سراسر کشور توسعه دهند.«
کل انتخابات دارای ۲۵ فرآیند مجزاســت که 
۲۴ فرآیند پیشتر نیز الکترونیکی شده بود، فقط 
مرحله اخذ رای باقی مانده  بــود که در صورت 
اجرای آن در ایــن دوره می توان گفت انتخابات 

کاماًل الکترونیکی برگزار شده  است. 
او ادامه داد:»فرآیند رای دادن بسیار ساده است 
و احتیاج به سواد خاصی ندارد؛ هر کس اعداد را 
بشناسد می تواند از این صندوق ها استفاده کند، 
فقط پیشنهاد می کنیم قبل از آمدن پای صندوق 
رای کدهای نماینــدگان مورد نظر خود را آماده 
کرده باشــند که پای صنــدوق، رای  خود را به 

سادگی به صندوق بیندازند.«
چندین سال است که ارتباطات الکترونیکی میان 
بخش های مختلف درگیر در انتخابات به  صورت 
الکترونیکی آماده شده، ارتباط الکترونیکی تمامی 
شعب اخذ رای نیز فراهم است و کمترین مشکل 

را در زیرساخت ارتباطی شعب داریم.

معاون توســعه دولت  الکترونیکــی و فناوری 
اطالعات وزارت کشــور در خصوص چگونگی 
گشایش صندوق های اخذ رای پس از پایان مدت 
رای گیری، گفت:»پس از پایــان زمان اخذ رای 
با حضور ناظران شــورای نگهبان پلمب دستگاه 
شکســته می شــود و با انجام عملیاتی که روی 
حافظه دستگاه صورت می گیرد، دستگاه شروع 
به شمارش آرای ذخیره شده از روی حافظه اش 

می کند.«
او امــکان خطــا در ایــن روش را نزدیــک به 
صفر دانســت چرا که کل عملیــات به صورت 

الکترونیکی و از طریق ماشین صورت می گیرد.
یکی از مزیت های اســتفاده از صندوق های اخذ 
رای الکترونیکی کوتاه تر شدن فرآیند شمارش 
آراســت چرا که این فرآیند برای شهری مانند 
تهران با ۳۰ نماینده و با این وســعت به نســبت 
طوالنی اســت و تقریبــاً ۲۴ ســاعت به  طول 
می انجامد اما از این طریق، شــمارش آرا ظرف 

یک تا دو ساعت به اتمام می رسد.«
براتی با اشــاره به اینکه برای تمام فرمانداران و 
بخشداران کارت ملی هوشمند صادر و امضای 
الکترونیکی این کارت نیز برای آنان فعال شــده 
 اســت، گفت:»از این طریق تمامــی مکاتبات و 
صورت جلســات فرم های انتخاباتی به  صورت 

الکترونیکی امضا و ارسال می شود.«
طبق گفته او وزارت کشور آمادگی الزم را دارد تا 
پس از تایید شورای نگهبان در کوتاه ترین زمان 

ساخت این تجهیزات را آغاز کند. 

امضای الکترونیکی در دولت
یکی دیگر از ســرویس هایی کــه می تواند در 
ســاختار بخش دولتی کشور تحول بزرگی ایجاد 
کند به کار گیری امضــای الکترونیکی در تمامی 
دســتگاه ها و وزارتخانه های کشور برای ارسال 
نامه ها و انجام مکاتبات شــان اســت. بسیاری 
معتقدند زمانی امضای الکترونیکی در کشور جا 
خواهد افتاد که دستگاه های اجرایی کشور از آن 

استفاده کنند. 
هم اکنــون دبیرخانــه نظــام اداری کشــور 
پیاده ســازی امضــای الکترونیکــی در کلیه 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و اداری را در 

دستور کار خود قرار داده است.
در حــال حاضــر امــکان اســتفاده از امضای 
الکترونیکی روی نامه های ارســالی از ســوی 
نهاد ریاســت جمهوری فراهم شــده  اما هنوز 
دســتگاه های اجرایی نمی تواننــد از امضا برای 
ارسال نامه های خود به دستگاه های دیگر یا نهاد 

ریاست جمهوری بهره  گیرند.
مدیــر اجرایــی مجمــع عمومــی مدیــران 
دبیرخانه های نظام اداری کشــور در خصوص 
طرح امضای الکترونیکی گفــت:»از زمانی  که 
سامانه های اتوماسیون اداری در کشور پیاده شد 
مکاتبات و نامه های اداری از طریق این سیستم ها 
جابه جا می شــد اما همیشــه نگرانی امنیت این 
ســامانه ها وجود داشــت، چرا که اگر شخصی 
رمز عبور شــخص دیگری را به دست می آورد 
می توانســت به  جای او نامه ای ارسال یا تغییری 

در نامه ایجاد کند.« 
داود شــریفیان گفت:»از همیــن رو به منظور 
افزایش ضریب امنیت اجرای طرح به کارگیری 
امضای الکترونیکی در نهاد ریاســت جمهوری 

اجرا و پیاده سازی شد.« 
 او با اشــاره به اینکه قانون امضــای الکترونیکی 
در کشــور وجود داشــته اما اجرایی نمی شده، 
گفت:»هم اکنون شــرایط پیاده ســازی آن در 

دستگاه های اجرایی کشور فراهم شده  است.«
ادامه در صفحه ۶
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شاید یک آغاز
شاید یکی از حسن های برگزاری نمایشگاهی حقیقی و تخصصی با حضور 
تمام قد دولتی ها، احیای مفهــوم دولت به معنای خدمتگزار و دوری اش 
از نقش فرمان فرما باشــد. اینچنین است که در رویدادی مانند الکامپ 
امسال نه تنها سبد و برشی نسبتًا غنی از سرویس های دولت الکترونیکی 
را می بینید بلکه نهادهای دولتی به شــمایلی غیردولتی نزدیک می شوند 
و در آنها می تــوان رد دیدگاه هایی مانند بهــره وری در منابع، تعامل با 

مشتریان یا کسب درآمد را دید.
امسال بسیار از ســازمان ها و ادارات که مدیریت تولید یا مصرف منابع 
حیاتــی مانند آب و برق یا ســوخت را در اختیار دارنــد، با راهکارهای 
مدیریتی و بهینه سازی مبتنی بر فناوری اطالعات به نمایشگاه آمده اند 
که نشــانه ای غیرقابل انکار ولی آمیخته با تعقــل از کمبود منابع دولتی 
اســت. در عین حال بســیاری هم تمرکز خود را مصروف سامانه هایی 
کرده اند که جمع آوری اطالعات، نظرســنجی و پاالیش دیدگاه ارباب 
رجوع یــا به عبارتی کاربر را در دســتور کار خود قــرار داده اند. گویی 
سرانجام مصرف کننده خدمات الکترونیکی هم حق دارد مشتری قلمداد 
شــود و حقوق اولیه خود را از دولت ارائه کننــده خدمات طلب کند. در 
گونه نهایی هم می توان توسعه و بلوغ خدمات و ابزارهایی را در برخی از 
نهادها دید که به وضوح در یک ســال خالی از بودجه دریافته اند باید با 
اســتفاده از ابزار آی تی خدماتی ارائه دهند که به لطف رضایت مشتری 
برای خود آنها یا برای کل بدنه دولت کسب درآمد کند و به همین سبب 
ســاختارهای درآمدی دولت به واســطه فناوری هم در حال گسترشی 

سریع است.
اگر این سه مولفه بهره وری، تعامل و درآمدزایی را به عنوان فاکتورهایی 
ملموس در الکامپ امســال بپذیریم، درخواهیم یافت شــاید سرانجام 
هنگام آن رسیده است که با به کارگیری فناوری اطالعات، دولت ها نیز 
گام در راه تفکر خصوصی بردارند. چرا که هر ســه این موارد از اهداف 
شناخته شده بخش خصوصی هســتند و حال که ناکارآمدی بسیاری از 
الگوهای خصوصی سازی اثبات  شده، باید پذیرفت یک گزینه در الکامپ 
حاضر آن است که به جای خصوصی شدن سازما ن های بزرگ آنها خود 
بیاموزند کمی، فقط کمی مانند خصوصی ها فکــر و رفتار کنند. الکامپ 

بیست و یکم می تواند یک آغاز باشد.

  سرمقاله
آرش برهمند

ماهنامــه اطــاع رســانی، پژوهشــی، تحلیلــی و فرهنگی
ویژه نامه الکامپ 2015  3

چهار شنبه 1394/9/25 رایگان

www.peivast.com

حسام آرمندهی
مدیرعامل کافه بازار:

الکامپ برگزارکننده
 حرفه ای می خواهد

مروری بر لوازم 
جانبی و کاربردشان

خرده نیازهای روزمره

بیش از 20 میلیون تلفن همراه هوشمند در ایران فعال است و کمتر 
کسی از دارندگان این گوشی هاست که کافه بازار را نشناسد...

بازار لوازم جانبی حتی اکنون از خود دستگاه های دیجیتالی 
هم داغ تر و پرسود تر شده است؛ خرده محصوالتی که 

هرچند تولیدشان ساده است ولی باعث به وجود آمدن شرکت های 
کوچک بسیاری شد...
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تب ۴۱ درجه دولتی ها 
چگونه امسال کت و شلوارپوش ها دست پر به الکامپ آمدند
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ویژه نامه  نمایشگاه الکامپ  2015

انتهای سالن ۱۸ نمایشگاه امسال را می توان 
نگین درخشــان الکامپ ۹۴ دانســت. با 
اینکه از قلب اصلی نمایشگاه فاصله زیادی 
دارد و بایــد چند دقیقه ای راه بروید تا به آن 
برســید اما پر از اتفاقات تازه و شرکت های 
نوظهور اســت. ایــن ســالن را می توان به 
ذره ای اتمی تشــبیه کرد؛ با اینکه ظاهراً در 
وضعیت ســاکت و آرامی قرار دارد اما هر 
غرفه پر از انرژی بی نهایتی اســت که هنوز 
آزاد نشــده. ثبت نام این ســالن از هشت 
روز پیش از الکامپ شــروع شد و اکنون هر 
اســتارت آپ به صورت رایــگان یک میز 
دارد. به گفته شاهین طبری که شروع کننده 
این جریان بود، نزدیک به ۷۱ استارت آپ 
از این حمایت سازمان نظام صنفی استفاده 
کرده اند. بــه گفته بهنام توکلی موســس 
استارت آپ چاپچی، فرآیند ثبت نام بسیار 
ســاده بود: تنها یک ایمیل. فرآیند تعیین 
صالحیت درخواســت ها نیز بسیار ساده 
انجام شــد. بــه گفته شــاهین طبری )که 
مشغول بازدید از ســالن بود( تنها نام شان 
در گوگل جســت وجو شد تا فقط مشخص 
شود چنین استارت آپی وجود خارجی دارد 
و بعد هــم اطالعات حضور در نمایشــگاه 

برایشــان ارسال می شد. شــاهین طبری 
تاکید کرد:»وظیفه مــا این بود که با این کار 
به صنف رونق بدهیم.« با این حال برخی از 
این قافله جا ماندنــد و گالیه های خود را در 
فضاهای مجازی منتشــر کردند؛ در سالن 
هر نوع استارت آپی قابل مشاهده است؛ از 
مشــهورترین ها تا آنهایی که نامی ازشان 
نشنیده اید. راس ساعت یک و نیم نصراهلل 
جهانگرد شــخصاً از انتهای سالن ۱۸ دیدن 
کرد تا بار دیگر اثبات کند با وجود تهدیدهای 
مطبوعاتی مثل کوه پشت کسب و کارهای 
خرد حوزه فناوری ایستاده و بخش مهمی از 
آینده این صنعت را در گرو این شرکت های 

کوچک و نوپا می بیند.

نامآشناها
تسکولو استارت آپ باسابقه و موفق ایرانی 
در الکامپ ۹۴ حضور داشت.  موسس این 
اســتارت آپ برای مذاکره با شرکت های 
مســتقل بازی ســازی )که از قضا بسیار با 
فرآیند تسکولو  ارتباط برقرار کرده بودند( به 
آلمان رفته بود. مسئول مارکتینگ تسکولو 
خبر از انتشار نسخه جدید اپ اندروید داد و 
اینکه تا یک ماه دیگر نسخه بازطراحی شده 

سایت هم منتشر می شــود. تعداد کاربران 
سایت طی چند ماه گذشته از ۱۲ هزار به ۱۷ 
هزار رسیده است و این مساله آنها را مجبور 

کرده زیرساخت های خود را تقویت کنند.
ناملیک ۲۰ آبان از آواتک خارج شــد و 
اکنون با   همان ســرمایه ۲۵ میلیونی اولیه  
بــرای خود دفتر خریده و بــه دنبال جذب 
ســرمایه گذار اســت. ناملیک اکنون به 
دنبال گســترش محتوای تولیدی اش در 
زمینه های روانشناســی و سالمت و غیره 
اســت و اپ آی اواس هم بــه زودی آماده 
می شود. در کنار این موارد ناملیک به دنبال 
نزدیک کردن گوینده و ناشــر است و قصد 
دارد ســرویس هوشمند »پیشنهاددهی« و 
گوش دادن آفالین را نیز به اپلیکیشن خود 

بیفزاید.
چاپچی که ســرویس چاپ تصویر روی 
محصوالت مختلــف را عرضه می کند در 
الکامپ ۹۴ از سرویس چاپ تصویر با تراکم 
باال روی تی شــرتش خبر داد و اینکه قرار 
است به زودی سایت را بازطراحی کند و به 
گرافیست ها امکان فروش محصوالت شان 
را بدهــد؛ قدمی که می توانــد چاپچی را از 

جایگاهی که هست باال تر ببرد. 

تازهها
کوئرا که پیش از این به عنوان سیستم جاج 
دانشگاه شریف اســتفاده می شد، بستری 
است که مدرســه ها و دانشگاه ها می توانند 
با استفاده از آن تمرین های برنامه نویسی را 
تعریف کنند و این فرصت را به دانشجو ها 
بدهند کــه در محیطی تعاملــی با آزمون 
و خطــا برنامه های خود را بنویســند و در 
اختیار اســتاد بگذارند. سیســتم کشف 
تقلب، مســابقات برنامه نویســی و فراهم 
کــردن پایگاه داده ای از ســواالت از دیگر 
ویژگی های این سرویس به شمار می رود. 
این استارت آپ ســه ماهه در آینده قرار 
اســت امکان آموزش برنامه نویسی را نیز 
فراهم کند و جایگزینی برای ســایت هایی 

مانند کدکادمی باشد. 
نزدیک ترین ها یکی از استارت آپ هایی 

بود که از ســالن ۱۸ دور شده و ترجیح داده 
بود در کنار ســرمایه گذارش غرفه ای برپا 
کند. این ســرویس که قرار اســت مشابه 
فورسکوئر دیتابیســی از اماکن و خدمات 
شهری باشــد اکنون با یک تیم ۲۳ نفره در 
حال جمع آوری اطالعات از ســطح شهر 
اســت و از این نظر اســتارت آپ مهمی به 
حساب می آید.  اپ نزدیک ترین ها به خوبی 
با طراحی متریال نوشــته شــده و امکانات 
جالبــی را بــا push notification برای 

کسب و کار ها فراهم می کند. 
»بپرسیم« هم اســتارت آپی به منظور 
ارائه یک بســتر نظرخواهی برای کسب 
و کار هاست و با اســتفاده از اپ موبایل و 
وب سایت این تیم می توانید پرسش هایی 
تعریــف یا با پاســخ به نظرســنجی های 

دیگران امتیاز دریافت کنید

انتهایسالن۱۸محلرویششرکتهایآیندهفناوریدیجیتال

جوشش رویاهای خفته آموزش در دوران جدید
دوران پســاتحریم و باز شــدن بــازار آی تی 
را می توان دالیلی برای شــرکت بســیاری از 
کمپانی هــای فناوری اطالعات در نمایشــگاه 
الکامپ دانســت. شــرکت کاریار ارقام نیز از 
این امر مستثنی نبوده و به گفته مازیار گنجه ای 
مدیرعامل این شــرکت با ۱۷ سال تجربه در 
عرصه آموزش تخصصــی فناوری اطالعات و 
برگزاری دوره های آموزشی نیز به دلیل اینکه 
بازار آی تی راه خود را شناخته با دوره های نوین 
آموزشی و نقشه راه جدید شغلی در این نمایشگاه 
شــرکت کرده اند تا در عرصه های جدیدی که 

در ایران ایجاد می شود، پیش قدم باشند.
ســهراب بهروزیان مدیر واحــد پروژه های 
کاریاران ارقام نیز به ۱۵ دوره جدید آموزشی که 
قرار است در نمایشگاه الکامپ رونمایی شوند، 
اشاره کرد و افزود:»در خصوص مایکروسافت 
از دوره هــای جدیدی به نام سیســتم ســنتر 
بهره برداری می کنیــم. در این دوره قصد داریم 
با ارائه یک بسته نرم افزاری به نام سیستم سنتر، 
مدیریت شبکه و دیتاسنتر را برای سرپرستان 
آســان تر کنیم. دوره بعدی به نام  SCCM یک 
ماژول از بسته نرم افزاری سیستم مرکزی بوده 
و طبق گفته گارتنر، بهترین بسته نرم افزاری در 
سطح دیتاسنتر و شــبکه و بهترین راهکار برای 

مدیریت پیکربندی است.«
او افزود:»دوره دیگر امنیت برنامه نویســی 
 Ec- اســت که دوره هایش توســط شــرکت
Council  برگــزار می شــود و تا آخر ســال 
 net.و java  دوره آموزش بــرای دو پلتفــرم
برنامه ریــزی می شــود و بعــدی دوره های 
دیتاسنتر است که به ادوات دیتاسنتر سیسکو 
مانند  switch nexcus که با آن کار می شــود، 

پرداخته می شود.«
cast  به گفته بهروزیان دوره دیگری نیز به نام

  EC-Council  برای نخستین بار توسط شرکت
ارائه شد که دوره های فوق حرفه ای امنیت شبکه 
و تست نفوذپذیری اســت و برای شروع، دوره 

»امنیت شبکه« تا آخر سال برگزار می شود.

خبر

اگر قرار باشــد شــورای عالی فناوری اطالعات بماند 
باید شرح وظایف متفاوتی نســبت به گذشته داشته 
باشــد.معاون قوه قضاییه و عضو حقیقی شورای عالی 
فضای مجازی با بیان این مطلب در حاشــیه نمایشگاه 

الکامپ گفت:»اگر قرار است نهادی جایگزین شورای 
فناوری اطالعات شــود، باید مجلس و شــورای عالی 
فضای مجــازی در این خصوص نظــر دهند تا نهادی 
تاسیس شــود و به نوعی جایگزین شــورای فناوری 

اطالعات باشد.«حمید شهریاری افزود:»بحث انحالل 
شــورای عالی فناوری اطالعات در دستور کار شورای 
عالی فضای مجازی بود. اما رئیس جمهور گفتند کمی 
تامل شــود تا دقیق تر به این موضوع نگریســته شود. 
برای انحالل شــورای فنــاوری اطالعات هم مجلس 
و هم شــورای عالــی فضای مجــازی می توانند ورود 
کنند.«ادامه داد:»در مورد ماندن یا ادغام شوراها هیچ 
کدام از ما، نه من و نه آقای جهانگرد تعصبی در این مورد 
نداریم.«او با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی 

در دوره جدید فعال تر است، گفت:»در این دوره شاهد 
برگزاری ســه جلســه بودیم اما در دوره گذشته طی 
شش ماه هیچ جلسه ای برگزار نشد.« معاون رئیس قوه 
قضاییه با اشاره به دستاوردهای این قوه در پیاده سازی 
ســرویس های الکترونیکی گفت:»یکی از مشــکالت 
موجود در دادگســتری، موضوع ابالغ است که برای 
حل این معضل آیین دادرسی الکترونیکی را به تصویب 
رساندیم. این آیین نا مه تدوین شده و مراحل نهایی آن 

در حال طی شدن است.«  

هیچ تعصبی در مورد شوراها نداریم
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مینا نوبهار

از آبان ماه امســال با اعطای مجوز FCP از سوی 
رگوالتوری به آســیا تک، این شــرکت کسب  
و  کارهــای تــازه ای را به طور جدی تــر دنبال 
کرده؛ کســب و کارهایــی از قبیــل وای فای 
PTMP که با 100 دکل شــروع شــد و تا پایان 
ســال عملیاتی خواهد شــد، پروژه VDSL برای 
مشــترکان خاص به خصوص شــرکت ها و به 
منظور جبران ضعف هــای تکنولوژی DSL و نیز 
پروژه تلفن NGN بــا نامبرینگ عادی و با مزیت 
منحصر به فرد ســازی خط تلفن برای استفاده در 
هر نقطه که البته برای تحقق آنها در انتظار نهایی 

شدن نامبرینگ از سوی رگوالتوری است.
با وجود این انتظار، شــرکت آســیا تک پیگیر 
پروژه های خود بوده، حتــی برخی از طرح هایی 
را که وعــده داده نیز به صورت پایلوت در برخی 
نقاط اجرا کرده، برای حضور در الکامپ امســال 
هم دســت  خالی نیامده و یکــی از بزرگ ترین 
غرفه ها را در ســالن A31 و نیــز چهار غرفه در 
فضای بیرون از سالن ها برپا کرده تا طی چهار روز 

به معرفی و ارائه محصوالت خود بپردازد.

اینبارنسلسومیها
آسیا تک به موازات خدمات مربوط به تخفیف، 
در ســال های اخیر بســته هایی را تحت عنوان 
DSLBOX ارائــه می کند؛ دلیل ارائــه آنها نیز 
به گفتــه علی محمدی معاون کســب  و کار این 
شرکت، تمایل بیشــتر مردم به خرید خدمات 

ملموس است. 
او در ادامه به ســیر تغییر ظاهر همین خدمات 
ملموس اشــاره کــرد مبنی بر اینکه نســل اول 
بسته های DSL Box در جعبه های بزرگی بودند و 
در نســل دوم ظاهر آنها بیشتر از جنس خدمات 
الکترونیکی شــد. نسل ســوم هم برای الکامپ 
امســال بازطراحی شــده که در ســه نوع ارائه 

می شود: شش ماهه شــش گیگ، 12 ماهه 12 
گیــگ و 24 ماهه 24 گیگ که با توجه به حرکت 
فرهنگ مصرف مشــتریان به سمت وایرلس، 
برای هر کدام از بسته ها مودم وایرلس نیز ارائه 
شده و داخل هر کدام پین 22 هزار تومانی هدیه 

قرار داده شده است. 
یکی دیگــر از امکاناتی که در این بســته ها در 
نظر گرفته شده ترافیک رایگان برای کاربران از 
ساعت چهار تا 10 صبح است آن هم به دلیل نیاز 

و تمایل فزاینده مردم به استفاده از دیتا.

بستهحجماضافهبرایمشتریانقدیمی
آسیاتک امسال به فکر مشتریان قدیمی خود هم 
بوده و ضمن فراهم کردن امکان خرید بسته های 
DSLBOX برای آنها، بســته حجم اضافه به نام  
Extra Box را نیز ارائه کرده؛ بسته ای که به گفته 
علی محمــدی 30 گیگ حجم دارد اما قیمت آن 
برخالف قبل که نزدیک به 90 هزار تومان بود، 
با حدود 20 درصد تخفیف بــه 60 هزار تومان 
کاهش پیدا کرده است. عالوه بر این، پروموشن 
یلدا را هم معرفی کرده که شــامل 15 گیگ به 

قیمت 35 هزار تومان برای 15 ماه است.

VODهمکاریباآیسیمابرای
از دیگــر خدمات آســیاتک، ســرویس های 
ارزش افزوده ای اســت که بحث آن از مدت ها 
پیش مطرح شده  و به گفته معاون کسب  و  کار این 
شــرکت به زودی روی سرویس های مشتریان 

عرضه خواهد شد.
یکی از این خدمــات،VOD  بوده که با همکاری 
آسیاتک با آی سیما در 10 مرکز تهران در حال 
آزمایش اســت و دو حالت برای آن پیش بینی 
شــده: یا بنا بر خواست مشــتری از ترافیک او 
چیزی کم نمی شود یا می گوید من پولی نمی دهم 
از ترافیکم کم کنید. اگرچه آســیاتک با آی سیما 
قــرارداد یک میلیون پورتی بســته امــا در این 

زمینه به همکاری با آی ســیما بســنده نکرده؛ 
چنانچه علی محمدی نیز از اجرای آزمایشــی با 
مادیران در دو مرکز و نیز مذاکره با یک شرکت 
ثالث نیز خبر داده؛ چون به عقیده او ســناریو آنها 

متفاوت از آی سیما بوده است.

DSLسیمکارتدیتابرایاتصالبهترافیک
از دیگر خدمات ارزش افــزوده که در تلکام هم 
وعده آن داده شــده بود این اســت که مردم به 
شــکل 3G  هم بتوانند از طریق سیم کارت های 
دیتــا روی موبایل به ترافیــک DSL خود وصل 
شوند. معاون کسب  و  کار آســیاتک از آغاز فاز 
ابتدایی این طرح با رایتل و بعد گســترش آن در 
مراحل آتی و همکاری بــا دو اپراتور دیگر خبر 
داد؛ ضمن اینکه نرخ این خدمات را نســبت به 

ADSL دو یا سه برابر پیش بینی کرد.

BMW X4؛بخشهیجانانگیز
با وجود اینکه اتومبیل جایزه دادن رســم تازه ای 
در آسیاتک نیســت و از پارسال تا امسال هم سه 
خودرو تیبا به عنوان جایزه به مشتریان خود داده، 
اما امســال با خودرو متفاوت تری آمده  اســت؛ 
اتومبیلی که به محــض اینکه تعداد کاربران این 
شــرکت تا پایان بهار 95 به یک میلیون رسید، با 
قرعه کشــی »یک از یک میلیون« به برنده اعطا 

می شود.
از آنجــا که رویای BMW تنهــا برای یک نفر 
محقق خواهد شــد، آســیاتک هدایای دیگری 
را نیز بــه طور روزانه بــه دو تا پنــج نفر در هر 
یک از پنج غرفه خود در ســطح نمایشــگاه اهدا 
می کند؛ هدایایی مثل پاور بانک، وســایل جانبی 

 DSL Box کامپیوتری و اینترنتی یا
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یلداتانوروز؛جیرینگیهدیهبگیریدگامبهگامتاتحققوعدهها
شــرکت جیرینــگ با قرعه کشــی و ارائــه تخفیفــات ویژه در 
ایام بیســت و یکمین نمایشــگاه الکامپ در ســالن 35 میزبان 
بازدیدکنندگان است و مشــترکانی که از طریق سرشماره ۷#* 
از نمایشــگاه الکامپ تا عید نوروز اقدام به خرید شارژ همراه اول 
برای خود یا سایرین کنند، به ازای هر هزار تومان خرید 10 امتیاز 

دریافت می کنند.
حداقل امتیاز ورود در قرعه کشی یک دستگاه خودرو جولیتا 100 
امتیاز در نظر گرفته شــده است به نحوی که هر 100 امتیاز یک کد 
قرعه کشــی محسوب می شــود و هرچه تعداد کدهای قرعه کشی 
افراد بیشــتر باشد، شانس برنده شدن آن فرد در قرعه کشی بیشتر 

خواهد شد.
افرادی که در ایام نمایشــگاه الکامپ از طریق سرشــماره ۷#* 
شارژ ســیم کارت اعتباری بگیرند، نه تنها تا 30 درصد شارژ همراه 
اول را بــدون قرعه کشــی دریافت می کنند بلکه در قرعه کشــی 
جشــنواره یلدا تا نوروز یک دستگاه خودرو آلفا رمئو جولیتا شرکت 

داده خواهند شد.
مشــترکان ســیم کارت های اعتباری همراه اول در حال حاضر 
می توانند با شــماره گیری #۷*  و ورود به منــو مربوطه با کارت 
بانکی و وارد کردن رمز دوم کارت، سیم کارت خود یا دیگران را به 

صورت فوق العاده شارژ کنند.
مشــترکان ســیم کارت های دائمی همراه اول نیــز می توانند با 
وارد کردن کد #۷*  به صورت هوشــمند سیم کارت اعتباری مد 
نظر خود را در لحظه شــارژ کنند و در همان منو اولیه میزان امتیاز 
کسب شده را ببینند.یکی از مزیت های این روش، عدم نیاز به وارد 
کردن رمز برای شــارژ تلفن  همراه است که مشترکان همراه اول با 
شــماره گیری این کد، بدون نیاز به مراجعه به مراکز فروش شارژ، 
به راحتی و تنها با استفاده از کارت بانکی عضو شتاب می توانند تلفن 

همراه خود یا دیگران را شارژ کنند.
این سرویس بر بســتر امنUSSD   پیاده سازی شده و با استفاده از 
این روش می توان ســیم کارت های اعتباری همراه اول را سریع، در 
لحظه، با قیمت مصوب و آسان شارژ کرد و شارژ خریداری شده، به 

صورت خودکار به اعتبار سیم کارت اضافه می شود.
همچنین مشــترکان همــراه اول به منظور افزایــش امتیاز خود 
می تواننــد هر روز با شــماره گیری #۷* بدون خرید شــارژ یک 
امتیاز دریافت کنند.شرکت جیرینگ تصمیم دارد به منظور کامل 
کردن سبد خدماتی خود و عرضه سرویس مناسب، در قالب طرح 
وفاداری برای استفاده از هر خدمت، امتیازی مشخص به مشترکان 

خود ارائه دهد.

خبر
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در حال حاضر شــما یکی از بزرگ ترین 
تجارت هــای حاضر در ایران هســتید 
اما هیــچ دوره ای در الکامپ شــرکت 
نکرده اید؛ آیا تا به حال فکر کرده اید که 
این نمایشــگاه می تواند به تجارت شما 

کمک کند؟
کافه بــازار یــک تجارت C2C اســت و 
توســعه دهنده هایش  طــرف  هــم 
تجارت هــای کوچک وجــود دارد و هم 
طرف مشــتریانش، مخاطبان هستند. 
هم اکنــون ۲۵ میلیــون بازدیدکننــده 
دارد. اما در نمایشــگاه حداکثر چند هزار 
نفــر بازدیدکننده حضــور پیدا می کنند 
و با انرژی ای کــه برای این نمایشــگاه 
می گذاریم، این چند هزار نفر در مقایسه 
با ۲۵ میلیون مخاطب ناچیز اســت. این 

مورد در خصوص مشتریان مان است.

برای توسعه دهنده ها چطور است؟
برنامه ما بــه این صورت اســت که به 
رویدادی خیلی جدی تر از نمایشگاه فکر 
کنیم. به عنــوان مثال رویــدادی به نام 
پنجشــنبه بازار داریم که آن را هر سال 
برگــزار می کنیم و هدف مان این اســت 
که تمام انرژی خود را بــر این رویداد ها 
بگذاریــم و در نمایشــگاه های متفرقه 

شرکت نکنیم.

بــار اول که به الکامپ رفتید چند ســاله 
بودیــد و آیا تصویــری را کــه از اولین 

بازدیدتان داشتید، به خاطر دارید؟ 
راهنمایی یا دبیرســتانی بودم. به خاطر 

دارم که سی دی فروش ها بسیار نمایشگاه 
را جــدی می گرفتند و محصوالت خود را 

ارائه می دادند.

بعد از آن باز هم در نمایشــگاه شــرکت 
کردید؟

وقتی سنم بیشتر شــد، به دلیل عالقه ام 
به صنعت هر ســال در نمایشگاه شرکت 
می کردم البته به جز ســال گذشــته. از 
نزدیک با دوســتان و آشــنایان در این 
حوزه ها دیداری دارم و با شــرکت های 

جدید آشنا می شوم.

شما در بسیاری از نمایشگاه های خارجی 
شــرکت کرده ایــد؛ این نمایشــگاه با 

نمایشگاه های خارجی چه تفاوتی دارد؟
در  مزیت هــای شــرکت  از  یکــی 
نمایشگاه های خارجی این است که هر بار 
با یک ایده و رخداد نو روبه رو می شوید. اما 
الکامپ هر سال مانند سال گذشته است 
و تغییری نمی کنــد. رویدادهای خارجی 

سعی می کنند خودشان را متحول کنند. 

پس اعتقاد دارید آنچــه در الکامپ رخ 
داده فقط حضور بازیگران قدیمی است و 

رویداد تازه ای نیست؟
بله. البته در ســال های اخیر شرکت هایی 
مانند نت برگ و تخفیفــان که مربوط به 
تجارت الکترونیکی هستند، در نمایشگاه 
حضور داشته اند و این بسیار امیدوارکننده 
بــود. امــا برگزارکننده ها بــه صورت 
اســتراتژیک به این تغییر فکر نمی کنند و 

این شرکت ها خودشان حضور می یابند.

بدین معنــا که چون نگــرش راهبردی 
ندارد صرفاً یک رویداد است؟

برپایی این نمایشگاه یک ایراد جدی دارد 
و آن زمان و ساعت برگزاری است. از دو 
ماه پیش ســاعت و زمان و مکان برپایی 
آن معلوم نیســت. در حالی که در کنگره 
موبایل از یک ســال قبل ســاعت و روز و 

مکان نمایشگاه مشخص می شود.

فکر نمی کنید که خود تجارت الکترونیکی 
هم نتوانســته صــدای قدرتمنــدی در 
نمایشگاه الکامپ داشــته باشد و شاید 
ناشی از این است که در مجامع صنفی هم 
تجارت الکترونیکی دارای صدای واحد و 

قدرتمندی نیست؟
هم اکنون با پیشــنهاد سعادت کمیسیون 
تجــارت الکترونیکی در ســازمان نظام 
صنفی ایجاد شــده اســت. امــا از این 
کمیسیون آن طور که باید، حمایت نشده. 
فقط محملی اســت برای دور هم بودن ما 

که حرف بزنیم.

در دور حاضر چطور؟
در حال حاضر حضور من هم مدتی است 

که کمرنگ شده است. 

شاید به این دلیل است که فکر می کردید 
این کمیسیون به نتیجه نمی رسد.

البته این گفت و گو ها خروجی داشــت و 
سندی به نام توسعه تجارت الکترونیکی 

تنظیــم کردیم تــا نیازهــای تجارت 
الکترونیکی با فضــای رگوالتوری مورد 
توجه قرار بگیــرد. به اعتقاد من همین که 
دور هم در خصوص نقاط مشــترک خود 
صحبت می کنیم، خیلی مثبت اســت. اما 
اگر به دنبال این نباشیم که به خواسته های 
خود برسیم، این سند فقط در حد یک سند 
می ماند. فکر می کنم باید برای رســیدن 
به خواســته هایمان به بیرون اتاق رجوع 
کنیم چون در اتاق نشســتن و حرف زدن 

فایده ای ندارد. 

به نظر شــما آیــا تجــارت الکترونیکی 
نمی توانــد خــودش، رویــدادی مانند 
دوشنبه سایبری تشکیل دهد و اصاًل چنین 
رویدادهایی می توانــد در ایران به وقوع 

بپیوندد؟
این رویدادی که مثال زدید توســط یک 
شــرکت خصوصی برگزار می شــود و 
می توانیم منتظر باشــیم که در ایران هم 
رخ دهــد، فقط کمی زمان بر اســت زیرا 
در ابتدا شــرکت ها بایــد فعالیت های 
خود را تثبیت کنند و هنــوز برای چنین 
کمپین های جدیدی زمان ندارند. مساله 
بعدی مشــارکت ایرانیان اســت که به 
ســختی رخ می دهد. نمی دانم چرا اما دو 
شــرکت نمی توانند با هم هماهنگ شوند 

و کار کنند. 

 الکامپ فرصتــی برای رایزنــی با افراد 
و شرکت هاســت و بســیاری شــرکت 
می کنند تا بتوانند بازیگران حوزه تجارت 

الکترونیکــی را ببینند و ارتباط داشــته 
باشند. آیا شــما حس نکردید جایی مثل 
کافه بازار، به دلیل تجارت C 2 C نیاز دارد 
با تجار در سطوح باال ارتباط داشته باشد؟

من فکــر نمی کنم اگــر در الکامپ غرفه 
داشته باشــیم، کســانی که می خواهیم 
بــه ســراغ مان بیاینــد. مــا می توانیم 
حساب شــده تر و هدفمند تــر این کار را 
انجام دهیم. اگر بــا فردی که می خواهیم 
تماس بگیریم یا به او ایمیل بزنیم زود تر به 
نتیجه می رسیم تا در نمایشگاه هزینه کنیم 
و آن فرد نتواند به غرفه ما بیاید و نتوانیم با 

او صحبت کنیم.

اصاًل چنین الگویی که با افراد در ســطوح 
باال مالقاتی داشته باشیم برای ایران قابل 

اجراست؟
ما در پاریس به یک نمایشــگاه رفتیم که 
بر مبنای شبکه ســازی بود و اگر کسانی 
می خواســتند در آن حضور داشته باشند 
از قبل ســاعت و اینکه با چه کسی جلسه 
داشته باشــند برنامه ریزی می شد و یک 
برنامه موبایلی و وب ســایت بود که فقط 
میتینگ افراد را مشــخص می کرد و همه 
شــرکت کننده ها می دانستند چه کسی 
قرار اســت در نمایشگاه شــرکت کند. 
بدین صورت شرکت کننده ها به این افراد 
ایمیل می فرستادند و آنها را به غرفه خود 
دعوت می کردنــد و برای این دعوت هم 
ساعتی را تنظیم می کردند. ولی در ایران 
وقتی به الکامپ می رویــد و می خواهید 
با فردی دیــدار کنید ناگهــان در میان 
گفت وگو مسئولی می آید و حرف ما ناتمام 
می ماند. اگر بشــود با یک برنامه موبایل 
شبکه ســازی صورت بگیرد این رویداد 

سازماندهی می شود. 

اگر روزی قصد شــرکت در نمایشگاهی 
-نه فقط نمایشــگاه الکامپ- را داشــته 
باشــید، می خواهید رویــداد دارای چه 
ویژگی هایی باشــد که از آن اســتقبال 

کنید؟
هر شــرکتی اهداف و مخاطــب و مدل 
کسب و کار خود را دارد. امسال با تجارتی 
به نام عدد که یک طرف آن شــرکت ها 
هستند، در نمایشگاه حضور داریم. برای 
تجارت مان نیاز به تبلیــغ داریم تا از آن 
استقبال شود و به چشــم بیاید. به عنوان 
مثال سیســتم تبلیغات عــدد که در این 
نمایشــگاه حضور خواهد داشــت، باید 
در حوزه موبایل و تجــارت الکترونیکی 
دیده شــود. هدف ما هم این است که این 
آگاهی سازی صورت بگیرد. باید در این 
نمایشــگاه نرخ تعداد بازدیدکننده ها در 
نظر گرفته شــود تا اثر بهتری از نمایشگاه 
ببینیم و احتمال دارد سال آینده با انرژی 

بیشتری به استقبال الکامپ برویم. 

این تبلیغات و بیلبورد ها که در سطح شهر 
است به نظر شما کافی نیست؟

به هــر حــال الکامپ ۲۱ ســال برگزار 
می شــود و همه افرادی کــه در صنایع 
هستند از این رویداد اطالع دارند اما من 
به نحوه برگزاری آن انتقاد دارم. نکته این 
اســت که همه بتوانند در این نمایشــگاه 

حساب شده تر شرکت کنند. 

به نظر می رســد حضور در این نمایشگاه 
و داشتن غرفه خیلی ســخت و پرهزینه 
است. شما که اکنون با عدد در نمایشگاه 

حضور دارید این ســختی را احســاس 
می کنید؟

خودمان هم تا یک ماه پیش نمی دانستیم 
که چنین نمایشگاهی برگزار می شود بعد 
که می خواستیم ثبت نام کنیم، فرآیند آن 
گنگ بود و حتی به مــا گفتند نمی توانیم 
به شما فضای الزم بدهیم و دلیلش را هم 
نفهمیدیم. بعد از گذرانــدن این دوره ها 
ضمانت هایی می خواستند که دوبرابر آن 
چیزی بود که ما هزینه کرده بودیم. سپس 
در اجــرا پیچیدگی هایی وجود داشــت. 
یعنی تــا زمانی که غرفه خــود را تحویل 
نگرفتیم باورمان نشــد که در نمایشگاه 
حضور داریــم. تمام ایــن بی برنامگی ها 
به شرکت مان هم ســرایت کرد و روند 

روزمره کار مختل شد. 

همیشــه با عنوان اینکه آیا الکامپ خوبی 
داشتیم یا نه به ضریب بین المللی بودنش 
اشــاره می کنیم. فکر می کنید این معیار 

خوبی برای تشویق بازدیدکننده است؟
به نظر من در ابتدا باید به دنبال این باشید 
که از این نمایشــگاه چه انتظاری دارید. 
ما اگر بخواهیــم با تجارت ایرانی مالقات 
داشته باشــیم، حضور مایکروسافت زیاد 
کمکی نمی کند. اما در این مورد دو مشکل 
وجود دارد؛ یکی مســاله تحریم هاست. 
یک ســال برای اینکه به دنیا نشان دهیم 
از لحاظ تجــارت الکترونیکــی با وجود 
تحریم ها مشــکلی نداریم، قصد داشتیم 
در کنگره موبایل بارســلون غرفه داشته 
باشــیم. تمام امکانات فراهم شد تا اینکه 
اعالم کردند به دلیل تحریم ها شــرکت 
ما نمی تواند حضور داشــته باشــد. وقتی 
به دنبال دلیل آن بودیم متوجه شــدیم 
برگزارکننده این رویداد یک موسســه 
آمریکایی است و اجازه نمی دهد ایرانیان 
شرکت کنند و ســال گذشته حواس شان 
نبــوده و به شــرکت های ایرانــی اجازه 
حضور داده اند. در مقابل، شــرکت های 
خارجی بــه راحتی می تواننــد در ایران 
حضور داشــته باشــند ولی شرکتی مثل 
ما برای فعالیــت بین المللــی اش هیچ 
جایی نــدارد. من خیلی بــه فعالیت های 
فرامرزی تجــارت الکترونیکــی ایران 
خوش بین نیستم. مشــکل دیگر هم این 
اســت که ما در ها را روی خود بسته ایم؛ 
به دلیل زیرساخت های ضعیف اینترنت 
دسترسی کافه بازار برای کاربران خارجی 
امکان پذیر نبوده و فضــا برای صادرات 

ممکن نیست. 

پس نتیجــه می گیریم کــه فضای فعلی 
تجارت الکترونیکی چه به لحاظ توانایی 
و چه به لحاظ امکانــات آمادگی ورود به 

فضای بین المللی را ندارد؟
من در مورد توانایــی، صحبت و قضاوت 
نمی کنم. زیرا به دلیل شــرایط کشورمان 
تاکنون فرصتی برای بروز توانایی هایمان 

وجود نداشته است. 

چه راهکاری برای برپایی بهتر الکامپ در 
نظر دارید؟

به نظرم الکامپ باید توســط شــرکتی 
برگزار شود که تنها و مهم ترین فعالیتش 
برگزاری نمایشگاه باشد و روی آن تمرکز 
کند. و از روزی که این دوره تموم می شود، 
به دوره بعــد فکر کند. ولی تــا وقتی که 
نتوانیم این موضوع را ســازماندهی کنیم 
و مدیر اجرایی و دبیرخانه نداشــته باشد 

نتیجه نمی گیریم.

امسال قرار است دبیرخانه دائمی داشته 
باشــد و توسط یک شــرکت خصوصی 

برگزار می شود.
شرکت خصوصی نباید در کنار ۱۰۰ کار 
خود برپایی نمایشگاه را داشته باشد. بلکه 
باید یک شــرکت فقط مختص الکامپ 
باشد و اکثر انرژی را بر این قضیه بگذارد. 
همیشه مشــکل ما این است که نمی توان 
یک برنامه بلندمدت برای ایران در نظر 
گرفت و به همین دلیل همیشه کیفیت ها 

کاهش می یابد

آرش برهمند

بیش از ۲۰ میلیون تلفن همراه هوشمند در ایران فعال است و کمتر کسی از دارندگان این گوشی هاست که کافه بازار را نشناسد و اپلیکیشن آن را روی تلفن همراه خود نداشته باشد. حسام آرمندهی 
که تا همین چند ســال پیش یکی از جوانان جویای نام در حوزه فناوری اطالعات بود، امروز مدیرعامل شــرکتی اســت که آن را حداقل ایرانی ها به خوبی می شناسند. کافه بازار این روزها برای خود یک 
برند است که در زیرمجموعه اش شرکت های موفق دیگری هم دارد. یکی از این شرکت ها، عدد است؛ جایی برای تبلیغات اینترنتی در اپلیکیشن های تلفن همراه. کافه بازار امسال خود در نمایشگاه 

الکامپ حضور ندارد و عدد در این رویداد شرکت کرده است. آرمندهی پیش از آغاز نمایشگاه از دغدغه هایش در رابطه با نمایشگاه های این حوزه و تجارت الکترونیکی گفته است.

کافه بازار یک تجارت 
C2C است و هم طرف 

توسعه دهنده هایش 
تجارت های کوچک وجود 

دارد و هم طرف مشتریانش، 
مخاطبان هستند

حسام آرمندهی مدیرعامل کافه بازار:

الکامپ برگزارکننده حرفه ای می خواهد 



51394/9/252015
ویژه نامه  نمایشگاه الکامپ  2015

بازار لــوازم جانبی حتی اکنــون از خود دســتگاه های دیجیتالی 
هم داغ تر و پرســود تر شده اســت؛ خرده محصوالتی که هرچند 
تولیدشــان ســاده اســت ولی باعث به وجود آمدن شرکت های 
کوچک بسیاری شــد. این لوازم ممکن است بسیار حیاتی باشند یا 
صرفًا جنبه تزیینی داشته باشند، به هر حال هر چه هست می توانند 
شما را شدیداً به خرید ترغیب کنند. تمامی وسایل جانبی این مقاله 
با پشــتیبانی شرکت نقش عرضه می شــود؛ تعدادی از آنها هنوز 
در ســایت شــرکت موجود نبود، برای همین حدود قیمت ها را از 

فروشگاه های دیگر به دست آوردیم.

Flat Station Apple Watch SLG D6
گاهی لــوازم جانبی مخصوصًا آنهایی که برای اپل طراحی شــده، 
از مرز زیبایی صرف گذشــته و حتی به سمت تجمل میل می کند. 
استیشــن اپل واچ نیز از آن موارد اســت. این محصول ۱۹۰ هزار 
تومانی دارای صفحه ای آلومینیومی با روکشــی از چرم زیباست. 
روی این استیشــن از چرم ایتالیایی ساخته شــده و در رنگ های 
مختلف مناسب با بند اپل واچ عرضه می شــود. کار این استینش 
این است که شــارژ دایره ای شــکل اپل واچ را در حفره داخلی آن 
قرار می دهید و از آن پس به جای قرار دادن ساعت روی آن دایره 

ساعت را روی استیشن می گذارید.

JustMobile TimeStand
این دستگاه هم یک استیشــن برای تکیه دادن اپل واچ است. قطعًا 
کسی که برای خرید یک گوشی لوکس اپل واچ بودجه دارد، برای 
خرید یک دســتگاه ۱۶۰ هزار تومانی نیز وسوســه می شود. این 
پایه بر خالف قبلی حدود ۱۰ ســانتی متر ارتفاع دارد و کاماًل با میز 
هم سطح نیست، بنابراین شــاید نسبت به یک سطح فلزی برتری 

نسبی داشته باشد. 

Moshi Venturo99MO077701
هر کیفی برای حمل لپ تاپ مناســب نیســت اما موشــی کیف 
مخصوصی برای لپ تاپ هــای ۱۵ اینچی طراحی کرده که با رنگ 
خاکستری تیتانیومی و نارنجی، زیبایی چشم نوازی دارد. این کیف 
همین طور برای آی پد و گوشــی هم جای مخصوصی دارد. زیپ ها 
طوری طراحی شده که در زیر پوشش رویی پنهان می شود و زیبایی 
کیف را بر هم نمی زند. دســته کیف به صورتی است که به سرعت 
می توان اندازه آن را تغییر داد. کیف به صورت اریب روی شــانه 
قرار می گیرد و از این لحاظ ممکن اســت کمی ناراحت کننده باشد 
و به یکی از شانه ها فشــار بیاورد. جنس کیف از نوع چرم PU بوده 
که در برابر نفوذ برف و باران مقاوم اســت. وزن محصول دو پوند 
و ابعادش ۶/۱4 در ۱/4 در ۱/۲۰ اینچ اســت. قیمت این کیف در 

سایت آمازون ۱۵۰ دالر است.

 Leather Cover Vorya MacBook13 
شاید عجیب باشد که برای یک کاور، 4۵۰ هزار تومان پول بدهید 
اما وریا از جنس چرم طبیعی ساخته شده و ممکن است بسیاری را 

به خرید ترغیب کند. ابعاد این کاور ۲۵ در ۲۶۰ در ۳۳۰ میلی متر 
است و با مک بوک ۱۳ اینچی ســازگاری دارد. به همراه این کاور 
یک کاور پارچه ای هم عرضه می شــود که می توانید چرم را با آن 

بپوشانید و از آسیب دور نگه دارید.

Knog [qudos] ACTION Video Light
این اکسسوری یک فلش اســت که می تواند به دوربین هایی مانند 
گوپرو، انواع مدل های DSLR و ســونی اکشن کم نصب شود و نور 
محیط را تا میزان بســیار خوبی تامین کند. خروجی این فلش بین 
۷۰ تا 4۰۰ لومن بوده و در ســه حالت متمرکز، ورزش های اکشن 
و گسترده به مقابل خود نور می تاباند. همچنین ابعادش ۳۱ در ۷۰ 
در 4۰ میلی متر اســت و ۱۵۰ گــرم وزن دارد. این فلش ضدآب 
بوده و در صورت بســتن و قفل کردن در باتــری تا عمق 4۰ متر 
دوام مــی آورد. همین طور باتری این فلش از نوع لیتیوم پلیمر بوده 
و تا چهار ســاعت نوردهی مداوم دارد که بــرای یک فیلمبرداری 

معمولی مناسب است. قیمت این فلش ۱۰۷ دالر است.

LaCie Rugged RAID
یک دیسک سخت ضد ضربه دقیقاً   همان چیزی است که بسیاری 
از ما این روز ها برای حفاظت از اطالعات مان نیاز داریم. این دیسک 
ســخت چهار ترابایت ظرفیت دارد و از دو خروجی تاندربولت و 
یو اس بی۳ پشتیبانی می کند. برای همین می توانید روی سرعت ۱۰ 
گیگابایت بر ثانیه اش حساب کنید. طراحی هارد بسیار زیباست و 
سیم تاندربولت دور آن و زیر پوشش پالستیکی اش پنهان می شود. 
این پوشش نارنجی هم هارد را در برابر ضربه و سقوط تا ارتفاع یک 
 ۱/۰ RAID و نیم متر محافظت می کند. معماری این هارددیســک
است پس برای پشتیبان گیری به نسبت سایر هارد ها گزینه بهتری 
به شمار می آید. یکی از ویژگی های این هارد این است که می تواند 
 USB با سیمی جدا به برق شهری متصل شود و الزم نیست  از طریق

برق مورد نیاز را برای کار تامین کند. 

OZAKI O! arcade TAPiano
یک کیبورد با چهار کلید دســتگاهی از شــرکت اوزاکی است که 
می توان با آن بازی این شــرکت را با هیجان بیشــتری انجام داد. 
کافی اســت اپ این کیبورد را روی آی فون ۵اس ، ۶ اس یا آی پد 
نصب کنید و ساعت ها سرگرم این بازی هیجان انگیز شوید. برای 
قرار دادن آی فون هم جایگاهی روی کیبورد تعبیه شده است. همه 
چیز برای ســرگرمی آماده اســت. با نواختن ۱۰ موسیقی مشهور 
تاریخی موافق هســتید؟ شــاید هم دوست داشــته باشید از 4۰ 
موسیقی مشهور کالسیک اپ اســتفاده کنید. همچنین می توانید 
ایــن اپ را به کتابخانه آی تیونز متصل کنید و روی موســیقی ها و 
گروه های مورد عالقه خودتان بنوازید. بازی شباهت بسیار زیادی 
به گیتار هیرو دارد و اگر این سبک را مدت ها پیش بازی کرده اید، 
ممکن است خیلی زود از بازی اوزاکی خسته شوید. این کیبورد ۵۵ 

دالر قیمت دارد.

Elgato Avea
خانه های هوشــمند این روز ها بسیار مطرح شده اند. یکی از اجزای 
این خانه ها المپ هایی اســت که بتوان آنها را از دور با گوشی های 
هوشمند کنترل کرد. المپ آوآ به گوشی هوشمند متصل می شود 
و تحت فرمان شــما به هشــت رنگ متفاوت تغییر می کند. حتی 
می توانید برای المپ آالرم تعریف کنید تا ســر زمان مشــخصی 
روشن شود. این المپ هفت واتی از نوع ال ای دی است و می توانید 
حتــی با اپل واچ هم کنترلــش کنید. میزان گرما و روشــنایی این 
 A المپ ۳۰۰۰ کلوین بــوده و میزان مصرف انرژی اش در کالس

رده بندی شده است.

Rha T20i
 RHA یک هدفون با بدنه استیل آخرین محصول شرکت انگلیسی
اســت که در زمینه in-ear headphoneها فعالیت می کند. این 
 DualCoil™ dynamic driver هدفون ۲4۰ دالری با فنــاوری
ساخته شــده و صدا را با   نهایت جزییات و شفافیت پخش می کند. 
این هدفون طوری طراحی شــده که نویــز و صداهای بیرونی را به 
گوش راه نمی دهد. همچنیــن درون جعبه مجموعه ای از فوم های 
گوش هم قرار گرفته که برای گوش هایی بــا ابعاد متفاوت به کار 
می رود. سیم این هدفون چندرشــته ای تقویت شده با جنس مس 
خالی از اکسیژن بوده که به راحتی خم نمی شود و امکان گره خوردن 
را به حداقل رســانده اســت. این هدفون به خاطر انحنایش روی 
گــوش قرار می گیرد و یک کیف مخصوص نیــز برای حمل و نقل 
دارد. این هدفون از استاندارد High-Res که توسط جامعه صدای 
ژاپن تدوین شــده، پشــتیبانی می کند. عالوه بر فوم گوش، قطعه 

داخلی هدفون را هم می توانید تغییر دهید. 

OZAKI O! coat Travel Leather Folio Paris
یک کاور صورتی رنگ با طرح فرانســه و نمادهای پاریس شــاید 
محصولی باشــد که این روز هــا بتوان به دیگران هدیــه داد. کاور 
اوزاکی از چرم فولیو اســت و برای آی فون ۶ و ۶اس طراحی شده و 
درون بسته اش دو محافظ صفحه نمایش و پارچه و پد آغشته با الکل 
نیز وجود دارد تا عالوه بر داشــتن یک کاور از صفحه نمایش خود 
هم به نحو بهتری مراقبت کنید. همچنین یک کوپن تخفیف و نحوه 
استفاده و نصب کاور و محافظ ها هم در بسته قرار گرفته تا برای کار 
و استفاده از آن مشکلی پیش نیاید. از ویژگی های مهم این کاور این 
است که مانند کاور اصلی آی پد طراحی شده و می توانید با تا کردن 

بخش هایی از آن گوشی را در دو حالت افقی و عمودی قرار دهید. 

 Tenc
»حرفه ای ترین قاب خود ترمیم« عنوانی اســت که شرکت برای 
محصولش انتخاب کرده اســت. این قاب کاماًل به لبه های آی فون 
چسبیده و آن را از ضربه محافظت می کند. این قاب ۲۵ دالر قیمت 
دارد و در ســه رنگ مات بی رنگ، مات مشکی و درخشان به بازار 

عرضه شده است

مروری بر لوازم جانبی و کاربردشان

زیرساخت ها آماده استخرده نیازهای روزمره
مدیرعامل شرکت مخابرات اســتان تهران از آمادگی این شرکت 

برای ارائه زیرساخت های الزم به شرکت های IPTV خبر داد.
علیرضا صیدی طی نشســت خبری ای که در نمایشــگاه الکامپ 
برگزار شــد، درباره پروژه IPTV و سرانجام آن گفت:»مشکالتی بین 
سازمان تنظیم مقررات و صدا و سیما وجود داشت که به نظر می رسد 
با مجوزهایی که اخیراً صدا و سیما ارائه داده، این مشکالت حل شده اند 
و شرکت مخابرات ایران نیز به ما ابالغ کرده است که با شرکت های 
دارای مجوز IPTV همکاری کنیم.« او افزود:»در گذشته با دو شرکت 
غدیر و سروش رســانه همکاری هایی در این زمینه داشته ایم و اکنون 
از نظر فنی کامــاًل آماده ارائه خدمات به شــرکت های دارای مجوز 
هستیم.« همچنین صیدی درباره پروانه های جدید ارتباط ثابت و وعده 
آنها برای ارائه خدمات تلفــن ثابت ارزان تر از مخابرات، گفت:»اینها 
ادعاســت و باید ببینیم در عمل چه می کنند. در گذشته پنج شرکت 
برای ارائه تلفن ثابت مجوز گرفتند؛ اما چه کردند؟ حتی برخی از آنها 
آمدند کل مشتریان شــان را به ما واگذار کردند. اگر قرار باشد تعداد 
پروانه های جدید ارتباطات ثابت به همین میزان و زیاد باشــد، قطعًا 
شــاهد کناره گیری برخی فعاالن از این صنعت خواهیم بود؛ زیرا بازار 

کشش ۱۸ بازیگر را در این حوزه ندارد.«
همچنین در این نشست رضا خلیلی معاون شرکت مخابرات استان 
تهران در پاسخ به ســوالی در خصوص مشــکالت مردم در زمینه 
دسترســی به تلفن ثابت و ثبت نام برای دریافت خط جدید و نوسازی 
شــبکه برای ارائه ADSL در برخی از نقاط شهر تهران گفت:»اکنون 
روند توسعه تلفن ثابت به شکل گسترش دسترسی است و تجهیزات 
مناســب این کار تهیه شده تا این تجهیزات در نزدیکی محل سکونت 
مشترک نصب شــود اما به دلیل مشــکالتی از جمله عدم همکاری 
شــهرداری، در این زمینه کندی ها و دشــواری هایی وجود دارد. به 
عبارت دیگــر ما اکنون در هیچ مرکزی کمبود پورت برای تلفن ثابت 

نداریم اما برخی چالش های اجرایی روندکار را کند می کند.«

فعالیت بدون نماد اعتماد ممنوع 
»اجرایی شدن دولت الکترونیکی بدون پست امکان پذیر نیست.«

حسین مهری مدیرعامل شرکت پست با بیان این مطلب در حاشیه 
بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ طی نشست خبری با اشاره به اهمیت 
پست هوشمند در دولت الکترونیکی و ماموریت های جدیدی که برای 
این شرکت تعریف شده، از ســرویس و خدمات تازه پست نام برد و 
گفت:»خرید و فروش الکترونیکی که از طریق دروازه پســت صورت 
گرفته، ســه میلیون و ۶۰۰ هزار مرسوله در قالب تجارت الکترونیکی 
است. در حوزه تجارت الکترونیکی دو هزار و ۸4۱ فروشگاه الکترونیکی 
فعال داریم که نسبت به سال گذشته شش درصد کاهش داشتیم و این 
کاهش به این علت است که کلیه فروشگاه ها باید این نماد را از وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت دریافت کنند اما ۶۵۵ فروشــگاه به علت 
نداشتن نماد اعتماد وزارت صنعت، معدن و تجارت و شکایت مردم 
تعلیق شدند. حجم کاالی جابه جایی در حدود دو هزار و ۲۰۰ میلیارد 

ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد رشد داشته است.«
او از خدمات ویژه شهروندی نام برد که شهروندان با تماس به ۱۹۳ 
می توانند از این خدمات بهره مند شوند. مهری در توضیح بیشتر این 
سرویس گفت:»این خط همزمان می تواند ۹ هزار مکالمه به چهار زبان 
داشته باشــد و مردم از طریق این شماره قادرند با ۱۱۰ یا ۱۲۵ ارتباط 
برقرار کنند یا اگر به عنوان مثال آسانسورشــان خراب شد، تعمیرگاه 
را خبر کنند یا زمان بلیت خریدن و غیره. این ســرویس در شهرهای 

تهران، یزد، کرمان، اراک، زنجان و تبریز راه اندازی شده است.«

اجرای پایلوت نسل پنجم شبکه های 
مخابراتی تا دو سال دیگر

محمد خوانساری رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات در 
خصوص نسل پنجم، از پیش بینی اجرای پایلوت آن تا دو سه سال آینده 
خبر داد؛ چراکه موضوع فرکانس، شبکه پهن باند و الزامات حقوقی و 

قانونی آن هنوز حل نشده است.
خوانساری طی نشســت خبری در حاشــیه الکامپ ۲۱ به ذکر 
طرح هایی پرداخت که پژوهشــگاه فعاًل در حال پیگیری آنهاست؛ 
هوشمند ســازی صیانت فرهنگی اجتماعی بــه عنوان پروژه خاص 
به همراه شرکت زیر ســاخت، موضوع توانمند سازی فناوری های 
بومی به کمک بخش خصوصی و دانش بنیان، طرح جامع شبکه های 
مخابراتی نســل پنجــم در مرکز نوآوری پژوهشــگاه، بررســی 
شــرکت های مختلف خصوصی برای پروژه فیلترینگ هوشمند که 
متولی آن شــرکت زیرساخت است و پژوهشــگاه صرفاً همکاری 

مشورتی با آن دارد.
 او همچنیــن از برنامه های این مرکــز در هفته پژوهش خبر داد؛ 
برنامه هایی همچون کسب رتبه دوم پژوهش کاربردی در جشنواره 
خوارزمی و دستاوردهایی که با همکاری معاونت نوآوری و فناوری 
وزارت ارتباطات انجام می گیرند و شــامل راه اندازی وب ســایت 
دفتر انتقال دانش فنی به آدرس tto.itrc.ac.ir، امضای تفاهم نامه با 
پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف تمرکز بر تجاری سازی 
فناوری های تولیدی و استفاده از شرکت های دانش بنیان در حوزه 

ICT هستند.

خبر
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  hyperappGame اولین
کشور در ایلیا همراه کیش

از آنجا که زیرساخت های مخابراتی و نسل سوم 
ارتباط همراه در حال حاضر رشــد چشمگیری 
در سراسر کشــور دارد، بسیاری از شرکت های 
ارائه خدمــات اینترنتی به ارائــه این خدمات 
روی آورده اند؛ یکی از این شــرکت ها، شرکت 
ایلیا همراه کیش اســت که رسالت خود را ایجاد 
بستری یکپارچه به منظور ارائه خدماتی نوین در 
حوزه اینترنت، اینترانت و خدمات ارزش افزوده، 
برگزیده اســت.  به گفته علیرضــا غریب زاده 
مدیرعامل گروه ایلیا همراه کیش، این شــرکت 
در ســال 87 بــه تحقیق و توســعه و تولید چند 
مدل مودم پرداخت و در سال 93 به طور رسمی 
محصوالتش را تجاری سازی کرد و سرویس های 
اینترنتی را به صورت بســته های اینترنتی ارائه 
داد.  این بسته های اینترنتی به صورت یک سال 
ســرویس رایگان به اضافــه 15 گیگ ترافیک 
به قیمــت 280 هزار و 500 تومان ، شــش ماه 
ســرویس رایگان به اضافه 9 گیــگ ترافیک با 
قیمت 220 هزار و 900 تومان و سه ماه سرویس 
رایگان به اضافه سه گیگ ترافیک به قیمت 186 
هزار و 900 تومان عرضه می شوند. این شرکت 
در نمایشگاه الکامپ نیز ســرویس های جدید 
خود را رونمایی می کند. غریب زاده در خصوص 
این ســرویس ها می گوید:»یکی از سرویس ها 
ENTP بــوده که یک داشــبورد و پنل مدیریتی 
کســب و کار در داخل کشــور است. محصول 
بعدی فضای ذخیره ســازی ابری با نام تجاری 
cloud 7 اســت که به صورت پیش نمایش یک 
گیگ رایگان در اختیار مشــترکین قرار می دهد 
و بعد از آن بر اساس مصرف شان، سرویس های 
دیگر را خریداری می کنند.« گــروه ایلیا همراه 
کیش همچنین اولین  hyper app Game کشور 
را رونمایی می کند و در این سرویس چند اپ در 
حوزه بازی های داخلی و آنالین تجمیع می شوند 
و به گفته غریــب زاده کاربران می توانند تا 600 

هزار نفر آنالین بازی کنند.

خبر

نحوه حضور فنــاپ در الکامپ امســال چگونه 
است؟ 

مــا در الکامپ امســال به دو نحــو در دو بخش 
جداگانه در نمایشــگاه حضور داشته ایم. در سالن  
میالد با هدف مشــارکت های دولتــی و تعامل 
با ســایر شــرکت ها حضور پیدا کرده ایم و غرفه 
دیگری هم در ســالن خلیج فــارس داریم که به 
مشــتری نهایی و مصرف کننده اختصاص دارد 
و دارای فضــای متفاوت تری نســبت یکدیگر 
هستند. تالش داریم در بحث مشتری های بزرگ 
و اینترپرایز، صفر تا صد عملیات را نشــان بدهیم 
و مشخص کنیم سلوشن ها کاماًل قابل پیاده سازی 
هســتند. در بحــث مصرف کننــده نهایی نیز 

برنامه های ویژه ای داریم. 

تاکنون اهداف شما چقدر در الکامپ محقق شده 
است؟ 

واقعیت این اســت که هنوز دو روز از نمایشــگاه 
باقــی مانده  و وقــت داریم اما تاکنــون در حوزه 
مصرف کننده نهایی چندان فعــال نبوده ایم و به 
تعامل با مشــتریان بزرگ پرداخته ایم. ســعی 
می کنیم تجارب خوبی کســب کنیــم و بتوانیم 
ســمت و ســوی بازار مصرف کننده نهایی را به 
خود بگیریــم و پررنگ تــر در این بــازار ظاهر 
شــویم. تدریجًا داریم این حالــت را می گیریم و 
در بخش های توســعه ای به ســمتی می رویم که 
مشــتری به چه چیز نیاز دارد و چه الزاماتی برای 

آن وجود دارد.

در طــول یک ســال گذشــته چــه برنامه های 
توسعه ای  در مارکتینگ فناپ انجام شده است؟ 

ســازمان فناپ اکنون به قدری بزرگ شــده که 
نمی توان همه برنامه های آن را با جزییات شــرح 
داد اما به طور خالصه می توانم بگویم موضوعات 

مختلفی در فناپ دنبال می شود و تالش می کنیم 
شــعار اصلی فنــاپ یعنی پیاده ســازی زندگی 
هوشمند را پی گیریم که هدفش تغییر کلی سبک 
زندگی و هوشمند شــدن آن با محصوالت فناپ 

است. 

تفاوت حضور در الکامــپ و تلکام به چه صورت 
است؟ 

این دو حوزه برایمان بســیار متفاوت است و ما در 
تلکام بیشــتر مخابراتی ظاهر می شویم. ما با چهار 
مجوز وارد بازار مخابرات شدیم که نوع بازارمان 
را بســیار متحول خواهد کرد. حقیقت این است 
که ما سابقه طوالنی ای در بازار فناوری اطالعات 
داریم؛ در الکامپ بیشــتر تالش می کنیم سابقه 
فناوری اطالعاتی خود را پیش بگیریم اما سیاست 
ما همیشــه این بوده که در هر دو نمایشگاه با تمام 
قدرت ظاهر شــویم. حضور مخابراتی ما در تلکام 

اهمیت زیــادی دارد و از این به بعد هم پررنگ تر 
خواهد شد چرا که پروانه های جدید، ما را به یکی 
از بازیگــران متفاوت و تراز اول بــازار ارتباطات 

تبدیل خواهد کرد.

در حال حاضر فناپ را باید به عنوان یک ســی تی 
بشناسیم یا آی تی؟ 

ما سابقه طوالنی ای در بازار آی تی داریم و در واقع 
همه ما را به این عنوان می شناســند. محصوالت 
پیشرو دیگری هم داریم که در این حوزه فناوری 
اطالعــات به بازار خواهند آمــد و حتی می توانم 
بگویم حوزه دیدمان را به داخل کشــور محدود 
نکرده ایم اما در حوزه سی تی تازه به بازار آمده ایم 
و افق های دیــد بازی هم داریم. تــالش داریم با 
تمرکز روی حــوزه مخابراتی از حــوزه فناوری 
اطالعات غافل نشویم و در واقع هدف ما این است 

که هر دو حوزه را به طور موازی پیش ببریم

مدیر توسعه بازار فناپ از سیاست های این شرکت می گوید:

توجه به الزامات بازار
ســعید حاج هاشــمی مدیر توســعه بازار فناپ از برنامه های این شــرکت در دو حوزه مخابراتــی و فناوری اطالعاتی 
گفت. او الکامپ امســال را منظم تر و مرتب تر از سال های گذشته می داند اما فکر می کند فناپ باید بهره برداری 

بیشتری از این نمایشگاه داشته باشد و احتماالً طی دو روز آینده تفاوت هایی در این برنامه ها دیده خواهد شد. 

ادامه از صفحه اول
شریفیان ادامه داد:»طبق قانون، مرجع صدور گواهی 
الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود اما با 
توجه به جایگاه باالی نهاد ریاســت جمهوری تصمیم  

گرفته شد مرکز ریشه ای در این نهاد ایجاد و بر اساس 
آن امضای الکترونیکی صادر شود.« 

با همکاری مرکز فناوری نهاد ریاست جمهوری و اداره 
کل دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری مرکز این 

طرح به  صورت کامل پیاده شد و هم اکنون هر نامه ای 
که از سوی نهاد ریاســت جمهوری برای دستگاه های 
مختلف ارســال می شــود، حتمًا لوگوی مخصوص و 

امضای الکترونیکی را دارد.
او اضافه کرد:»هنوز ســاز و کاری که دســتگاه های 
اجرایی در مکاتبات میان دستگاهی یا مکاتبات شان با 
نهاد ریاست جمهوری از این زیرساخت استفاده کنند، 
فراهم نشــده اســت و در حال آماده سازی مقدمات 

اجرایی کار هستیم.« 

او ادامــه داد:»هم اکنون در جلســات دوره ای مجمع 
عمومی مدیران دبیرخانه های نظام اداری کشــور در 
حال پیگیــری اجرای این طرح در کلیه دســتگاه ها و 

سازمان های دولتی هستیم.«
قدم زدن در راهروهای سالن ۴1 هر بازدیدکننده ای 
را به آینده دولت  الکترونیکی در کشور امیدوار می کند 
اما این امیــد وقتی رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت 
که امکان یکپارچه ســازی و همگرایی سرویس های 

مختلف فراهم شود 

تب ۴۱ درجه دولتی ها 



71394/9/252015
ویژه نامه  نمایشگاه الکامپ  2015

راهکارهای جدید پیوست
گروه نرم افزاری پیوســت امسال با برگ برنده 
جدیدی به نمایشگاه آمده است. این شرکت با 
نسل جدید سیستم های خود قدم به نمایشگاه 
گذاشته است. این شــرکت نرم افزاری با نسل 
جدید سیســتم های تحت وب خــود تالش 
دارد خدماتش را به سطح باالتری انتقال دهد. 
سیســتم های تحت وب جدیدی که توسط این 
شرکت عرضه می شــود بهره مند از ابزارهایی 
هســتند که کاربرد ایــن سیســتم ها را بهتر 
می کند. برای مثال در حوزه اتوماســیون اداری 
محصوالت جدیــد قابلیت اســتفاده راحت و 
کارآمد روی تبلت ها یا سایر گجت های لمسی 
را دارند. همچنین در همین حوزه برای نخستین 
بار اپلیکیشن موبایل برای اندروید و  ios  طراحی 
شده که توانایی اتصال به سرور داخلی  را دارند. 
نســل جدید راهکارهای اداری این شرکت نیز 
در همین نمایشــگاه ارائه شده که سازمان های 
بزرگ و هلدینگ ها را هدف گرفته  اســت. این 
نوع سیستم ها برای مراکزی مانند صدا و سیما 
که تعدد مراکــز دارند و دارای داده های فراوان 
و توزیع شــده از مراکز مختلف هستند، طراحی 
شــده اند. احمد شــیخ زاده مدیر فروش گروه 
نرم افزاری پیوســت درباره محصوالت جدید 
می گوید:»نســل جدید سیســتم های ما که 
اکنون به بازار عرضه کرده ایــم کاًل با رویکرد 
ERP تحت وب طراحی شــده اند. ERP معنای 
بزرگــی دارد که پیش از هــر چیز نیازمند یک 
فرهنگ ســازمانی اســت. بحث پیاده سازی و 
تجربه این سیســتم کمی پیچیده است. ERP بر 
اساس راهکارهای بهینه عملی طراحی می شود 
و این فرآیند در هر مجموعه به یک نحو اســت. 
ممکن است در هر ســازمانی ابزار ها بر اساس 
نیاز خاص خود بهینه شده باشند، این مجموعه 
راهکار ها به کمک هم ERP را به وجود می آورند 
نه یک نرم افزار صرف. ما ادعای ERP را نداریم، 
چراکه مدعی بودن در این حوزه بســیار راحت 
است اما در حوزه سازمان های دولتی به سمت 

این موضوع می رویم.«

خبر

تشخیص مکان سالن رایتل با رنگ و لعاب 
مخصوص خودش در الکامپ کار سختی 
نیســت؛  مخصوصًا که وب کیوسک های 
آن در محوطــه بــاز نمایشــگاه با رنگ 
بنفش، صف هــای طوالنــی مقابل آن و 
بنفش پوش های مبلغش بر آســانی این 
کار می افزاید. ســالن ۴۰ به طور کامل به 
اپراتور ســوم تلفن همراه تعلــق دارد. در 
وسط این سالن فضایی به شکل یک منشور 
طراحی شده که بازدیدکنندگان این غرفه 
با ورود به این منشــور اطالعاتی را درباره 
طرح های مختلف این اپراتور تلفن همراه 
مطالعه می کننــد و پس از خروج از آن در 
قرعه کشی رایتل که روزانه ۱۵۰۰ جایزه 
به برندگان اهدا می کند، شرکت می کنند 
و شــانس خود را در دریافت گوشی های 
هوشــمند موبایل و جوایــز متعدد دیگر 

امتحان می کنند.
ساســان جباری ایزدی معاون تجاری 
رایتل که در نمایشگاه پذیرای مهمان های 
مختلف بــود، با بیــان اینکــه رایتل در 
نمایشــگاه الکامــپ بــر طرح هایی در 
حــوزه اطالع رســانی متمرکز اســت، 
گفت:»شــرکت کنندگان در سالن رایتل 
در قالب گروه های چهــار پنج نفری وارد 
مسابقه  می شــوند و با دریافت اطالعات 
الزم از طرح هــای متنــوع نهایتــًا در 
قرعه کشــی شــرکت می کنند و جایزه 

می گیرند.«
غرفه خدمات مشــترکین رایتل هم در 
ابتدای ورود بازدیدکنندگان در سالن ۴۰ 
قابل رویت است که مشترکان این اپراتور 
تلفن همراه می توانند سواالت خود را با آنها 
در میان بگذارند و در صورت داشــتن هر 
مشکلی از طریق کارشناس های مستقر در 

این غرفه  آن را برطرف کنند.

خانــواده دکا یکــی از طرح های جامع 
رایتل برای دارندگان ســیم کارت رایتل 
است که اطالع از این طرح برای مشترکان 
رایتل می تواند بســیار به صرفه و کارآمد 
باشد. در این طرح که مشترکان می توانند 
از طریق کد دستوری  #3*1*142* از آن 
اســتفاده کنند، چهار طرح کلی با شرایط 
گوناگون برای مشــترکان در نظر گرفته 
شــده اســت. »دکا« نام طرحی است که 
برای کسانی که دوســتان و عزیزان شان 
دارای ســیم کارت رایتل هستند توصیه 
شــده و »دکاگپ« برای افــرادی توصیه 
شده که تماس های تلفنی شان تنها متعلق 
به اپراتور رایتل نیســت و دیگر اپراتورها 
را نیز شــامل می شــود. برای کسانی هم 
که عالوه بر تماس صوتــی و پیامک نیاز 
به دسترسی به اینترنت دارند، »دکاتِک« 
به صرفه تر خواهد بود. »دکا بی نهایت« نیز 
برای مشــترکانی که دوست دارند از همه 
امکانات شــبکه تلفن همراه رایتل استفاده 
کنند، بســیار به صرفه اســت. در طرح 
»دکا بی نهایت« مشترک با پرداخت ۵۰ 
هزار تومان می تواند از ۲۵۰ دقیقه تماس 
صوتی برون شــبکه، ۲۵۰ عــدد پیامک 
برون شــبکه، پنج گیگابایــت اینترنت و 
یک گیگابایت اینترنت در ســاعات افت 

مصرف بهره مند شود.
شــارژ شــورانگیز رایتل که نوای ساز 
شورانگیز حســین علیزاده را نیز به خاطر 
اسم مشابهش با این ساز خوش نوا در ذهن 
تداعی می کند، از طرح هایی تشویقی ویژه 
این روزهای رایتل اســت که تبلیغات آن 
در سطح شهر هم زیاد به چشم می خورد. 
در واقــع مشــترکان ســیم کارت های 
اعتباری و دیتا با این شیوه شارژ می توانند 
تا سقف ۳۵ درصد شــارژ بیشتر دریافت 

کنند.
انتخاب شماره ســیم کارت دائمی نیز 
از جملــه طرح هایی بوده که با قیمت ۱۲۰ 
هزار تومان برای کسانی که شماره خاصی 
را مد نظر دارند، میسر است. البته افرادی 
که شماره خاصی در نظر ندارند می توانند 
ســیم کارت دائمی رایتل را با تخفیف ۵۰ 
درصد و معادل ۶۰ هزار تومان تهیه کنند. 
این سیم کارت به مدت یک ماه به صورت 
محدود امکان تماس صوتی، پیامک و پیام 
چندرسانه ای درون شبکه و اینترنت یک 

گیگابایت را نیز دارد. 
طــرح مشــترکین جــوان رایتل که 
جوانان و دانشــجویان ۱۸ ساله می توانند 

از آن استفاده کنند هم بسته های تشویقی 
متنوعی دارد که این قشر از جوانان با توجه 
به میزان مصرف شــان می توانند بســته 

مصرفی مورد نظر را خریداری کنند. 
در کنار طرح های تشــویقی و بسته های 
تخفیف متنــوع رایتل که در نمایشــگاه 
الکامپ به نمایش گذاشــته شده، جباری 
ایزدی معــاون تجاری رایتــل فعالیت 
در حــوزه محصوالت ســازمانی را نیز از 
فعالیت های مهم ایــن اپراتور تلفن همراه 
ذکر می کند و می گویــد:»در حال حاضر 
بــا ۱۵۰ ســازمان در ارائــه راهکارها و 
محصوالت مختلف همــکاری می کنیم و 
ســرویس های متنوعی در این زمینه ارائه 

می دهیم.«
معــاون تجــاری رایتــل در پایــان 
صحبت هایش با اشــاره بــه اینکه رایتل 
ســرویس های پایه ای و زیرســاختی ای 
ارائــه می کنــد، شــرکت هایی را که در 
حوزه خدمــات ارزش افــزوده توانمند 
هســتند دعوت به همــکاری می کند و 
می گوید:»شــیوه کاری مــا در این قبیل 
همکاری ها به شــکل تسهیم درآمد است 
و نســبت های درآمدی خوبی را هم برای 
شــرکای تجاری مان در بخش خدمات 
ارزش افزوده در نظر می گیریم و از حضور 
چنیــن مجموعه هایی بــرای همکاری با 

رایتل استقبال می کنیم.« 

درغرفهرایتلچهمیگذرد؟

 بنفش پوش های الکامپ در سالن ۴۰



  تلخــکامپ  عکســکامپ

مصائب یک بازدیدکننده جوان
روز دوم نمایشگاه الکامپ هم به دلیل بارش برف و سرمای فراوان هوا با حضور 
کمتر بازدیدکنندگان همراه بود اما در این میان تنها اشانتیون جمع کن های عزیز 
بودند که ثبات قدم خود را ثابت کردند و نشان دادند اگر سنگ هم از آسمان ببارد 
باز از کیســه و کاتالوگ و از همه مهم تر بادکنک  نخواهند گذشت. نظم و ترتیب 
برگزاری نشســت های خبری هم تا حدی دقیق بود که هیچ کدام از نشست ها، 
با تاخیر کمتر از نیم  ساعت برگزار نشد و دوستان خبرنگار از مسئوالن برگزاری 
بسیار تشکر کردند. در محوطه نمایشگاه هم محمود شهریاری در حالی که به سر 
و صدا و شلوغ کاری می پرداخت، حرف هایی زد که اگر خیلی از ما در جمع های 
خصوصی بزنیم، دهان مان دســت کم با دو قاشق فلفل ســرویس خواهد شد. 
حضور پررنگ دانش آموزان در غرفه ها شور و حال زیادی به نمایشگاه داده بود. 

البته توقعات از این نونهاالن باال نبــود و حتی در غرفه دولت الکترونیکی به آن 
دسته از آینده سازان مملکت که می دانستند به کجا آمده  اند، جوایزی اهدا شد. 
امسال هم با وجود مخالفت سازمان نصر با شرکت های قفل شکن نرم افزار های 
خارجی و راندن آنها از در، این دســته از عزیزان پرطرفدار از پنجره به نمایشگاه 
آمده بودند و از لحاظ جذابیت، دوشــادوش غرفه های ســیم کارت رایگان در 
حرکت بودند. هیجان الکامپ امســال تا حدی بود که بازدیدکنندگان با گذر از 
سیم های برق چسب خورده مدفون در برف و آب با تک تک افرادی که تبلیغات 
فروش اینترنت می کردند، مواجه می شــدند و در صــورت عبور از این مرحله 
در داخل ســالن ها به تعقیب و گریز با نصب کنندگان اپلیکیشن و اهداکنندگان 
شارژ رایگان می پرداختند. بسیاری از آنها از ما که در رسانه کار می کنیم، ضمن 
تقاصای وقت بیشتر برای برنامه ها، خواستند از طرف آنها به این دوستان اعالم 
کنیم که: به پیر اینترنت خریده ایم، به پیغمبر اپلیکیشن نصب کرده ایم و به جان 

بدون شرحبچه مان شارژ گرفته ایم
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