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نمایشگاه تلکام در شــرایطی امروز کار خود را آغاز می کند که 
فضای ارتباطات کشــور برخالف چند ســال اخیر آرام و ساکن 
اســت؛ اما این آرامشــی نیســت که از پس تالطم های گذشته 
ایجاد شــده باشد. ســکون امروز مانند هوای دم کرده یک عصر 
ادریبهشتی است؛ هر لحظه باید انتظار ابرهای باران زا را داشت. 
فضای صنعت ارتباطات در تعلیق تحوالتی اســت که تا چند ماه 
آینده- و شــاید حتی کمتر- رخ خواهند داد. تحوالتی که تجربه 
چهار سال گذشته نشان داده تا چه اندازه می توانند آشوب آفرین 

باشند.

در صلح و جنگ
چهار سال گذشته را می توان در همین عبارت خالصه کرد: در 

صلح و جنگ.
رابطــه محمود واعظی و اپراتور اول به صورت سینوســی تغییر 
می کرد و این حرکت از اوج به حضیــض خود را به خوبی در تلکام 
نشــان می داد. اولین تلکامی که واعظــی آن را افتتاح کرد حدود 
یک ماه بعد از زمانی بود که او دســتور توقف افزایش تعرفه های 
تلفن ثابت و همراه را صادر کرده بود. وزیر در مراســم افتتاحیه، در 
جمع خبرنگاران، از ثابت ماندن تعرفه هــا دفاع کرد و به مدیران 
مخابرات ایران )و شــاید بیشــتر به مالکان آن( کنایه زد. فردای 
آن روز مدیرعامل وقت مخابرات ایــران، که اکنون نایب رئیس 
هیات مدیره است، در محلی غیر از نمایشگاه خبرنگاران را دعوت 
کرد تا از ســخنان وزیر انتقاد کند. مظفر پوررنجبر که در صراحت 
لجهه سرآمد مدیران عامل مخابرات ایران است در همان جلسه 
اشــاره ای هم به موضوع بازپس گیری شــرکت مخابرات ایران 
از ســوی دولت کرد. گرچه واعظی بارها تاکید کرد دولت چنین 
تصمیمی ندارد، اما بعدها مشخص شد یکی از بزرگان اعتدال گرای 

حامی روحانی تاکید زیادی بر این موضوع داشته است.
در ماه های بعد از تلکام رابطه مخابرات و وزارتخانه به گونه ای 
شد که دیگر جایی برای پوررنجبر در مخابرات ایران نبود. کاظم 
ابراهیمی صدرآبادی به جای او نشست تا رابطه ها را بهتر کند. در 

همین دوران بود که وزیر هم قول افزایش تعرفه ها را داد.
دومین تلکام در دوران واعظی نشانه واضحی بود از آفتابی شدن 
رابطه وزیر و مخابــرات. در فاصله این دو دوره تعرفه های همراه 
اول افزایش یافته بود و مخابرات ایران حذف پیش شــماره های 
درون اســتانی را دوباره از ســر گرفته بود. در مراســم افتتاحیه 
همه مدیران مخابراتی حضور داشــتند و خود را خوشحال نشان 
می دادند. اما روزها و ماه های بعد نشــان داد این لبخندها چندان 
هم از صمیم قلب نبوده است. با پایان یافتن پروژه حذف کدهای 
دورن استانی انتظار مخابرات برای افزایش تعرفه ها محقق نشد. 
در ادامه وزیر از برنامه ای که هیات مدیره مخابرات برای توسعه 
شــبکه داده بود انتقاد کرد و در نهایت بازپس  گیری دانشــکده 
مخابرات از ســوی دولتی هــا ابرهای تیره را دوباره به آســمان 
ســردار جنگل آورد. هیات مدیره بدون دو عضو منصوب دولت 

)روح اللهی و جهانگرد( تشــکیل جلســه داد و در آستانه مجمع 
عمومی ســاالنه مدیرعامل را برکنار کرد. مجمع ســاالنه بدون 
حضور رئیس هیات مدیره وقت )ســیدمصطفی سیدهاشمی( و 
نمایندگان دولت برگزار شــد و فریادهای سهامداران خرد سالن 

اجتماعات پژوهشکده نیرو را پر کرد.
تلکام ســوم آینه تمام نمای این وضعیت بود. واعظی به همراه 
رئیس جمهور به آمریــکا رفت و افتتــاح مهم ترین گردهمایی 

ساالنه مخابراتی کشــور را به رئیس شورای عالی فضای مجازی 
ســپرد که تازه چند روز بود در این ســمت منصوب شده بود. در 
مراســم افتتاحیه تنها مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات 
ایران حضور داشــت و همه چیز تحت تاثیر رابطه شکرآب شده 
مخابرات و وزارتخانه قرار داشت. جنگ رسانه ای در طول چهار 
روز نمایشگاه ادامه داشت و فضا به گونه ای سنگین شد که واعظی 
ترجیح داد به محض ورود به ایران و در آخرین ساعات نمایشگاه 

از فرودگاه مستقیم به تلکام برود و خودی نشان دهد.
از همان روزها مشــخص بود این رونــد نمی تواند برای مدتی 
طوالنی ادامه داشــته باشد. کمیته ســه جانبه متشکل از محمود 
واعظی )وزیر ارتباطات(، محمد مخبر )مدیرعامل ســتاد اجرایی 
فرمان امام( و احمد وحید دســتجردی )مدیرعامل بنیاد تعاون( 
در نیمه دوم ســال ۹۴ تکلیف را مشــخص کرد و ســرانجام در 
اردیبهشــت ۹۵ دوباره همه چیز به روال عادی برگشــت. برات 
قنبری رئیس هیات مدیره و مخابرات شــد و رســول سراییان 
مدیرعامل. سیدهاشمی از هیات مدیره رفت و مدت کوتاهی بعد 
تعرفه ها افزایش یافت. هرچند این افزایش نتوانســت رضایت 
کامل مدیران و مالکان مخابرات را جلب کند، اما مسکنی بود برای 
ادامه در صفحه 6 زخم های ناسورشده مخابرات ایران.  

سرمایه گذاری پارس نت در 
استارت آپ های اینترنت اشیا
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هوشمندی و سرمایه گذاری های 
خطرپذیر تفاوت ماست
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تغییر اجباری نیست
یکی از دوستان عکاســم که چند سال پیش به استرالیا مهاجرت کرده 
بود مدتی اســت برای کار به ایران برگشــته. چرا؟ در استرالیا هیچ 
اتفاقی نمی افتد که بتوان از آن عکاسی خبری کرد. بله، به همین سادگی 
آدم هایی هستند که ماه ها و سال ها از عمرشان می گذرد و هیچ خبری 
پیرامون شان نیست. همه چیز آرام اســت و مانند روز قبل و روزهای 

بعد.
تصور این موضوع برای ما کــه در پرحادثه ترین منطقه عالم زندگی 
می کنیم سخت است. ما هر روز آن قدر خبر داریم که دقیقًا نمی دانیم 
به کدام یک باید توجه کنیم و شــاید برای همین اســت که نسبت به 
بســیاری از امور دچار کرختی شــده ایم. هر روز و هر لحظه تغییرات 
ســریعی در اطراف ما رخ می دهد. گاه ما در بستر این تغییرات و حتی 

بازیگر میدانش هستیم و گاه تنها نظاره گر.
ما به این تغییرات مدام عادت کرده ایم. اگر مدیری یا سیاستی برای 
چند ســال متوالی ثابت بماند، انگار دیگر نمی توانیم تحملش کنیم. 
باید برود و جدیدها بیایند. آدم های جدید، سیاست های جدید. این 
در حالی اســت که در همین صنعت ارتباطات موفق ترین شرکت ها 
آنها هســتند که ثبات مدیریتــی دارند. همراه اول و ایرانســل، به 
عنــوان اپراتورهای اصلی تلفن همراه ایران و دو شــرکت بزرگ در 
عرصه مخابرات کشــور، سال هاســت با حضور مدیرعاملی ثابت 
اداره می شــوند و موفق هم بوده اند. این ثبات و موفقیت را با شرکت 
مخابرات ایران مقایســه کنید که گاه عمــر مدیریت در آن به کمتر 

از ۹ ماه می رسد.
اما با وجود این مثال روشــن- و مثال های دیگری از این دست- به نظر 
می رسد ما عالقه بیشــتری به تغییرات مدام داریم تا ثبات و آرامش. 
این روزها گپ وگفت های بســیاری درباره امکان ایجاد تغییرات در 
مدیریت شــرکت مخابرات ایران به گوش می رســد. آن هم پس از 
اینکه هیات مدیره فعلی توانســته است بعد از مدت ها در این شرکت 

بزرگ و مهم آرامش برقرار کند.
آیا حتمًا باید تغییری پدید آورد یا قبل از آن الزم اســت به عملکردها 
و دســتاوردها و برنامه ها نگاه کرد و بعداً تصمیــم گرفت؟ آیا تغییر 

همیشه الزامی است؟

  سرمقاله
میثم قاسمی

 تلکام
در تعلیق
تلکام 2017 در شرایطی امروز 
آغاز می شود که فضای ارتباطات 
و فناوری اطالعات کشور در انتظار 
وقوع تغییرات جدید به سر می برد

چهار سال گذشته را می توان در همین 
عبارت خالصه کرد: در صلح و جنگ. 
رابطه محمود واعظی و اپراتور اول به 
صورت سینوسی تغییر می کرد و این 

حرکت از اوج به حضیض خود را به خوبی 
در تلکام نشان می داد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
 موبایل زدگی عامل

کم توجهی به زیرساخت ثابت

وزیر ارتباطات  و فناوری اطالعات:
 اینترنت ثابت

نیاز به  سرمایه گذاری دارد
شرکت مخابرات ایران در سال های اخیر 

با تغییر و تحوالت جدی روبه رو بوده که 
مهم ترین آنها خصوصی شدن این شرکت 

است: روندی که از سال ۸۸ آغاز شد و امسال 
به پایان می رسد.

شرکت های اینترنتی ثابت در حالی  که 
امیدوار بودند با تغییر پروانه فعالیت خود 
به FCP محدودیت های 10ساله شان در 
این حوزه را پشت سر بگذارند حاال اما با 

چالش های دیگری  روبه رو هستند.
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شــرکت های اینترنتــی ثابــت در حالــی  کــه 
امیــدوار بودند بــا تغییــر پروانه فعالیــت خود به 
FCP محدودیت های 10ساله شــان در این حوزه را 
پشــت ســر بگذارند حاال اما با چالش های دیگری 
برای توســعه شــبکه خدمات خود روبه رو هستند. 
رشد ســریع اســتفاده کاربران از دیتای موبایل به 

دلیل پایین بودن تعرفــه و قابل رقابت بودن کیفیت 
موبایل با کیفیت اینترنت ثابت، رقابتی نشدن شبکه 
مخابراتی و قانون گذاری های غیرکارشناســانه در 
حوزه اینترنت ثابت از جمله دالیل بازدارنده ای است 
که فعاالن اینترنتی برای توســعه شــبکه خود اعالم 
می کنند. اما در مقابل این ادعا ها وزیر ارتباطات معتقد 

است تنها مشکل توســعه نیافتن بازار اینترنت نبود 
سرمایه گذاری کافی است.

محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با پیوســت 
گفت: »که اگر شــرکت های اینترنتی ســرمایه قابل 
توجهی به این بازار وارد کنند می توانند سرویس های 
باکیفیتی در اختیار مشــتریان خــود بگذارند.« او در 
این باره می گوید: »شــاید بتوان گفت بخش بزرگی از 
مشکل توسعه اینترنت ثابت نبود سرمایه کافی است. 
مشکل ســرمایه گذاری هم محدود به شرکت های 
FCP  نمی شــود، چرا که مخابرات به  عنوان شرکتی 
که عمده ســهم از بازار اینترنت ثابــت را در اختیار 
دارد نیز با نبود ســرمایه گذاری کافی روبه روست. 
در واقع ســهامداران ایــن شــرکت در زمان الزم 
ســرمایه گذاری کافی در این شرکت انجام نداده اند 
و سود به دســت آمده از محل درآمدهای شرکت به 
ســرمایه گذاری و افزایش ســرمایه اختصاص داده 
نشده اســت. هرچند این شــرکت طی مدت اخیر با 
برنامه ریزی و سیاست گذاری مشخص به  تازگی وارد 

فاز ارائه سرویس بر اساس فیبر نوری شده است.«
جهرمی تاکیــد می کند که شــرکت های دارنده 
پروانه FCP باید به یک ترکیب مناســب برســند و با 
یک ترکیب بزرگ شده در مقابل مخابرات دست به 
سرمایه گذاری بزنند تا کار توسعه در این بخش پیش 

رود.وزیر ارتباطات تصریح می کند کار منطقی برای 
فراهم کردن زیرســاخت های شــبکه بر مبنای فیبر 
نوری این است که دارندگان پروانه FCP با یکدیگر به 
حجم سرمایه گذاری مناسب برسند، نه اینکه تک تک 

اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه کنند.
او در واکنش به خواســت شــرکت های اینترنتی 
بــرای تغییر در تعرفه دیتای موبایــل و جلوگیری از 
کم فروشــی اپراتورهای همراه در این بــازار اعالم 
می کند: »اپراتورهای ثابت چون توان رقابت با کیفیت 
و قیمت اینترنــت همراه را ندارنــد از ما می خواهند 
تعرفه دیتای موبایل را افزایش دهیم؛ یعنی ما از جیب 
مردم خرج کنیم تا شرکت های FCP بتوانند مشتریان 
خودشــان را حفظ کنند. این سیاست درستی نیست. 
اینترنت ثابت زمانی می تواند بــا موبایل رقابت کند 
که کاربــران در خانه بدون تاخیــر، قطع و اختالل به 
محتوای ویدئویی و... با کیفیت HD دسترســی داشته 
باشند. شــرکت ها با کمک اینترنت ثابت می توانند 
سرویس هایی به کاربران ارائه کنند که قابل قیاس با 
دیتای موبایل نیست.«جهرمی ابراز امیدواری می کند 
با توجه بــه مصوبه جدید که رگوالتوری در خصوص 
اینترنت حجمی و تعرفه این ســرویس در کشــور 
تصویب خواهد کرد شــرایط برای توسعه اینترنت 

ثابت در کشور فراهم شود 

وزیر ارتباطات  و فناوری اطالعات در گفت وگو با پیوست:

اینترنت ثابت نیاز به  سرمایه گذاری دارد سرمایه گذاری پارس نت در 
استارت آپ های اینترنت اشیا

شرکت پارس نت اعالم کرده که آمادگی دارد 
در حوزه اینترنت اشــیا با اســتارت آپ های این 
زمینه مشارکت تجاری داشــته باشد و در همین 
راستا هم قرار است تفاهم نامه ای با دانشگاه صنعتی 
شــریف امضا کند. احمد جعفرآبادی، مدیرعامل 
پارس نــت، در این بــاره می گویــد: »پارس نت 
می خواهد فرهنــگ تکنولوژی اشــیا را مبتنی بر 
تکنولوژی Sigfox در کشــور جا بیندازد و در همین 
راستا قرار است با دانشگاه صنعتی شریف در حوزه 
استارت آپ ها و پرورش تیم های نخبه ای که ایده 

دارند در حوزه های مختلف همکاری کنیم.«
به گفته او قرار است در سه حوزه پیش شتابدهی، 
شتابدهی و پس از شــتابدهی تیم ها را جذب کنند 
و رشد دهند. سرمایه گذاری و امکانات دهی برای 
این منظور از ســوی پارس نت صورت می گیرد و 
مربی گری و تدوین برنامه برای این کار را دانشگاه 
شریف بر عهده خواهد داشت. بر همین اساس اگر 
خالقیتی در گروه های دانشجویی وجود دارد روی 
آن ســرمایه گذاری و تجاری ســازی و در نهایت 
وارد بازار می شــود.  جعفرآبادی تاکید می کند که 
پارس نت از پروژه های کارشناسی ارشد و دکترایی 
که در زمینه اینترنت اشــیا وجود دارد نیز حمایت 
می کند و می خواهد دانشــجویان را ترغیب کند تا 
در این حوزه فعال شــوند. او درباره سقف حمایت 
مالی از این استارت آپ ها هم می گوید: »این سقف 
چنان بزرگ تعیین شده که هر کسی بخواهد در این 
حوزه وارد شــود می تواند زیر چتر حمایتی ما قرار 
گیرد.« پروژه هایی که در جنبه های گوناگون مانند 
امنیت اطالعات، طراحی پلتفرم، ساخت نرم افزار 
و ســخت افزار و هر زمینه ای که به نوعی با اینترنت 
اشیا درگیر است مورد حمایت قرار خواهد گرفت. 
او در پایان می گوید: »تمام افرادی که دارای ایده اند 
می توانند طرح های خود را در این زمینه ارائه دهند، 
اما اگر از داخل دانشــگاه باشند و پایان نامه هایشان 
را بر اســاس نیاز حوزه اینترنت اشیا تعریف کنند، 

شانس بیشتری برای ورود به مجموعه دارند.«

خبر

شرکت آسیاتک در نمایشگاه تلکام امسال نسل پنجم
DSLBOX های خود را به بازدیدکنندگان ارائه می کند.

DSLBOX های آســیاتک در دو نوع  eco و  eco+عرضه 
شده و از لحاظ اقتصادی بسیار باصرفه است. سرویس 
OWA آســیاتک نیز از دیگر خدمات این شــرکت در 
تلکام 2017 خواهد بود. این ســرویس امکان دریافت 
اینترنت برای کاربران بدون محدودیت های سرویس 
ADSL با کیفیت بسیار باال را فراهم می سازد. نکته مهم 
اینکه امکان ســنجی اولیه دریافت این ســرویس در 
طول مدت نمایشــگاه برای مراجعه کنندگان فراهم 

خواهد بود. سرویس زنگ دانلود نیز یکی از طرح های 
مناسبی است که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید 
برای دانش آموزان و دانشــجویان طراحی شده و در 
نمایشگاه عرضه خواهد شد. تلفن های ثابت آسیاتک 
نیز برای نخســتین بار در نمایشــگاه تلکام عرضه 
خواهد شد. کاربرانی که از هر یک از خدمات ارتباطی 
آســیاتک مانند ADSL  یا OWA و... استفاده می کنند 
می توانند با خرید این خط و تنها با نصب اپلیکیشــن 
این تلفن از آن به راحتی اســتفاده کنند. این تلفن های 
ثابت که در دو نوع و با قابلیت جابه جایی اســتانی و 

سراسری عرضه شــده اند، ضمن اینکه از تعرفه های 
بســیار قابلی برخوردارند، برای کسب وکارهایی با 
پوشش سراسری بسیار مناســب هستند. آسیاتک 
پیشروترین شــرکت در خدمات public wi-fi کشور 
اســت. اکنون بالغ بر ۳0 نقطــه از مهم ترین مراکز 
فرودگاهی، تجــاری و تفریحی کشــور به خدمات 
آســیاتک مجهز شده و به ســرعت در حال توسعه 
بیشتر است. دیتاســنتر ملی آسیاتک در برج میالد 
نیز با سطح باالیی از فناوری و ایمنی راه اندازی شده و 

بستر مناسب و امنی برای داده های اینترنتی است 

رونمایی
از تلفن های ثابت 
آسیاتک
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نمایشگاه تلکام فرا رسید و شرکت 
مخابرات ایران نیز مانند هر ســال 
با بخشی از شــرکت های همکار در 
سالن ۶ حضور دارد و خدمات جدید 
مخابراتی خــود را ارائــه می دهد. 
اما امســال در عرضه خدمات چند 
تغییر اساســی به وجود آمده است. 
یکی از تحوالت در این زمینه معرفی 

تانوماست.
تانومــا، کــه مخفف تــار نوری 
مخابرات ایران اســت، پروژه عظیم 
مخابــرات در زمینه رســاندن فیبر 
نوری به خانه هاست که از مدتی پیش 
آغاز شــده و قرار است در نمایشگاه 
تلکام امســال توجه ویــژه ای به آن 

شود.
محمدرضا بیدخام، رئیس شوراي 
سیاســت گذاري گــروه مخابرات 
ایران در نمایشــگاه تلکام، در مورد 
برنامه مخابرات در این زمینه گفت: 
»در مســاحت ۱۵۵ متر، شــوروم 
تانامو را اجرا می کنیــم. در این اتاق 
فیبر را داخل منازل و اماکن می بریم 
و به صورت تســت به مردم نشــان 
می دهیــم که به صورت هوشــمند 
چگونه از فیبر و تانوما استفاده کنند.«

او ادامه داد: »در نمایشــگاه چهار 
کانتر قرار داده ایــم. دو کانتر برای 
فروش در تهــران و دو کانتر مربوط 
به کل کشــور اســت. وقتی مردم 
ثبت نام کننــد ســعی می کنیم در 
حداکثر زمان یــک روزه، هفت روزه 
و ســه روزه این سرویس را در منطقه 
ثبت نام کنندگان دایر کنیم. ســعی 
داریم به کل مشــتریانی که ثبت نام 
می کنند این سرویس را ارائه دهیم.«

عالوه بر معرفی تانوما به عنوان یک 
سرویس از جنبه مسئولیت اجتماعی 
نیز به این موضوع پرداخته می شود. 
بیدخام در این مورد گفت: »در بحث 
مســئولیت اجتماعی خدماتی را که 
تانوما برای مردم در نظر دارد معرفی 
می کنیــم؛ از جمله کاهــش تردد، 
امنیــت، افزایش کیفیــت و کاهش 
هزینه ها. در ایــن خصوص به دنبال 
این هســتیم تا تفاهم نامــه ای نیز با 

سازمان محیط زیست امضا کنیم.«
گروه مخابــرات ایــران عالوه بر 
 B2C و B2B تانومــا ســرویس های
را نیز در نمایشــگاه عرضه می کند. 
مدیر کل روابــط عمومی مخابرات 
ایران در مورد ســرویس B2C بیان 
کرد: »سرویس های B2C ما خانگی 
اســت و در این رابطه بحث ADSL را 
داریم. برای این ســرویس سه کانتر 
 ADSL در نمایشــگاه برای فــروش
حضور دارند. یک کانتر پشــتیبانی 
۲۰۲۰ و e-Care قــرار می دهیــم تا 
مشکالت مردم را برطرف کنند و اگر 
کسی خواســت میزان مصرف خود 
را مشــاهده کند، در حوزه پرداخت 
ســرویس ۲۰۰۰ و ۱۸۱۸ و خدمات 
الکترونیکی تفکیک نشده اند و در یک 

قالب حضور دارند.«
بیدخام ادامه داد: »امسال فاز اول 
پورتــال تجاری شــرکت مخابرات 
ایران راه اندازی شــد و قصد داریم 
در نمایشــگاه آن را معرفــی کنیم و 
به مردم توضیــح می دهیم از طریق 
این پورتال چه ســرویس هایی از ما 
می توانند دریافت کننــد؛ به عنوان 
مثــال در کل کشــور هــر کس که 

بخواهد تلفن ثابــت ثبت نام یا قبض 
خود را پرداخت کند به صورت واحد 

می تواند این کار را انجام دهد.«
در ادامه سرویس های B2B مدیر 
کل روابط عمومــی مخابرات ایران 
از ثبت نام دیجیتالــی نام می برد که 
در کانتری به مشــترکان نحوه این 

ثبت نام توضیح داده می شود.
در توضیح بیشــتر سرویس  های 
B2B در نمایشگاه بیدخام گفت: »در 
خصوص ســرویس های B2B چهار 
کانتــر برای معرفی ســرویس های 
تجاری داریم. از سراســر کشــور 

همــکاران تجــاری و مخابراتی ما 
ســرویس را ارائــه می دهنــد و به 
هر کس که خواســت ســرویس را 
معرفی می کنند و ثبت نــام را انجام 

می دهند.«
بحث IPTV یکــی دیگر از خدماتی 
اســت که اگرچه سال گذشته هم در 
گروه مخابرات عرضه می شــد، اما 
امسال تغییرات چشــمگیری کرده 
اســت. بیدخام در توضیح بیشــتر 
این تغییرات گفت: »در نمایشــگاه 
کانتری برای IPTV آی ســیما برای 
فروش قرار دادیم. ســال گذشــته 

IPTV به این شــکل نبود. هم اکنون با 
شرکت هایی مانند آی سیما قرارداد 
بســته ایم. قرارداد مشارکتی داریم 
و بــرای دو طرف درصــدی تعیین 

می شود.«
غرفــه اســتارت آپ ها غرفــه 
جدید دیگری اســت که امســال به 
مخابرات اضافه شده است. بیدخام 
گفت: »کانتــری قــرار می دهیم تا 
استارت آپ هایی که قصد همکاری 
با شــرکت مخابرات را دارند آنجا 
ثبت نام کنند. فعاًل هــدف ما جلب 

مشارکت است.« 

رئيس شوراي سياست گذاري گروه مخابرات ايران در نمايشگاه تلکام:

در نمایشگاه تلکام TD-LTE را 20 درصد معرفی گسترده تانوما در تلکام
ارزان تر بخرید

شرکت ارتباطات مبین نت در هجدهمین نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱7 
اینترنت پرسرعت بی ســیم TD-LTE را با شرایط بسیار ویژه و استثنایی 
عرضه می کند. کلیه بازدیدکننــدگان غرفه مبین نت در طول روزهای 
برگزاری این نمایشگاه می توانند یک ســال اینترنت پرسرعت بی سیم 
بر بســتر فناوری TD-LTE  به همراه مودم، ۱۰ گیگابایت حجم روزانه، 
۱۰ گیگابایت حجم شــبانه و نصب رایگان را با ۲۰ درصد تخفیف ویژه 
نســبت به قبل و تنها با پرداخت ۱۰۴ هزار تومان خریداری کنند. برای 
تجربه اینترنت پرسرعت بی ســیم TD-LTE با سرعت تا ۴۰ مگابیت بر 
ثانیه و بهره مندی از این شرایط ویژه می توانید ۲۴ تا ۲7 مهرماه به غرفه 

مبین نت در سالن های ۸ و ۹ مراجعه کنید.

TD-LTE مبین نــت را به دوســتان خود 
معرفی کنید و هدیه بگیرید

مشــترکان TD-LTE مبین نت در روزهای برگزاری نمایشــگاه تلکام 
امسال می توانند دوســتان خود را معرفی کنند و پس از نصب موفق برای 
آنــان ۲۰ گیگابایت حجم هدیه دریافت کنند. بــرای دریافت این هدیه 
کافی است در طول روزهای برگزاری نمایشگاه تلکام ۹۶ از طریق حضور 
در غرفه مبین نــت یا ورود به صفحه خــود در My.mobinnet.ir  اطالعات 
افراد مورد نظر شــامل نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه آنها را وارد 
کنید. پس از نصب TD-LTE  برای افراد معرفی شده، ظرف 7۲ ساعت ۲۰ 
گیگابایت حجم هدیه به حساب کاربری شما اضافه خواهد شد. این طرح 
در طول روزهای برگزاری برای کلیه شهرهایی که TD-LTE مبین نت در 
آنها راه اندازی شــده است قابل انجام خواهد بود. غرفه شرکت ارتباطات 
مبین نت از ۲۴ تا ۲7 مهرماه در سالن های ۸ و ۹ نمایشگاه میزبان شماست.

خبر
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بیش از یک ســال و نیم است که شما به 
عنــوان مدیرعامل شــرکت مخابرات 
ایــران در این مجموعه حضــور دارید و 
تقریبًا اولین کاری که انجام شــد تدوین 
یک ره نگاشــت پنج ساله آینده شرکت 
مخابرات ایــران بود. این ره نگاشــت 
تاکنون چقدر محقق شــده و امید دارید 

که اجرای آن به پنج سال برسد؟
رونمایی از ره نگاشت ۲۵ مرداد ۹۵ بود 
و به نظر من در ایــن ۱۴ ماه ما قدم های 
بزرگی در اجرای آن برداشــتیم و فکر 
می کنم بزرگ ترین دستاورد ره نگاشت 
یکپارچگــی حوزه ارتباطــات ثابت در 
شــرکت مخابرات ایران بود. این امر هم 
از نظر حقوقی و هــم از نظر اجرایی اتفاق 
افتاده اســت. در حال حاضر منافعی که 
از یکپارچگی مــد نظر بود در حال محقق 
شدن است. این منافع شامل یکپارچگی 
در منابــع شــرکت، زیرســاخت ها و 
خدمات همگی در حال شــکل گیری و 
پیشرفت اســت و امیدواریم مشتریان و 
بدنه شرکت هرچه بیشــتر از این منافع 
بهره مند شــوند. در ره نگاشــت برای 
ســال های ۹۵ و ۹۶ یکسری راهکارهای 
اجرایی پیش بینی شــده اســت و به جز 
یکی دو مورد که بــا تاخیر مواجه بودند 
بقیه موارد طبق برنامه زمان بندی پیش 
رفته است. ما تا پایان امسال باید TCI.0 را 
اجرایی کنیم که بخش تکمیلی یکپارچگی 
حــوزه ارتباطــات ثابت اســت. وقتی 
می گوییــم یکپارچگی تمام ابعاد حقوقی، 
ساختاری، زیرساخت فناوری اطالعات، 
زیرســاخت شــبکه ای و زیرســاخت 
سرویس و سایر عواملی را که یک اپراتور 
را به صورت یکپارچه شکل می دهد مد 

نظر قرار داده ایم.
مهم تریــن بحث یکپارچگی شــرکت 
مخابرات ایران وجود شبکه های متعدد 
در استان هاست. این یکپارچگی چقدر 
در ســاختار فنــی شــرکت مخابرات 

استان ها و ایران دیده می شود؟
ما در ره نگاشــت با دو اصطالح کلیدی و 
مهم به این موضوع اشاره کردیم که یکی 
All IP و دیگــری All IT اســت. به عبارت 
دیگر یکی زیرساخت فناوری اطالعات 
خواهد بود و دیگری زیرســاخت شبکه. 
ما در سال ۹۵، ۳۱ پروژه در حوزه آی تی 
تعریــف کردیم. تا پیش از ره نگاشــت 
شــاید در سراسر کشــور بیش از ۴۰۰ 
سیســتم آی تی پراکنده وجود داشت؛ 
از سیستم های صورت حساب ها گرفته 
تــا CRM و تریپل A و... هر اســتان برای 
خودش یکسری جزایر فناوری اطالعات 
ایجــاد کرده بــود که مســائل خاص 
خودشان را داشــتند. اما در حال حاضر 
سیستم های صورت حســاب ها در ۲۹ 
استان یکپارچه شده و تا یک ماه آینده دو 

استان باقیمانده هم اضافه خواهند شد.
کدام استان ها باقی  مانده است؟

در دو استان تهران و اصفهان که در حال 
اجراست. به این ترتیب ۳۱ استان کشور 
یک سیستم صورت حســاب یکپارچه 
دارند که بــر اســاس آن در یک زمان 
صورت حســاب صادر و همه با یک پیام 
واحد برای مشتریان ارسال می شود. یک 
سیســتم یکپارچه با ۳۰ میلیون مشتری 
در شــرکت مخابرات ایــران خواهیم 
داشت که هم برای شــرکت و هم برای 

مشتریان منافعی خواهد داشت. 
یکپارچه ســازی را در چــه بخش هایی 

انجام داده اید؟
در بخــش CRM که در واقــع ارتباط با 
مشتریان اســت و در حوزه ثابت در کل 
۳۱ استان CRM یکپارچه شده. در حوزه 
دیتا ۱۳ استان CRM  یکپارچه شده است 
و بقیه اســتان ها هم بر اســاس برنامه 
زمان بندی تا بهمن مــاه کامل خواهند 
شــد. برای اولیــن بار پورتــال تجاری 
یکپارچه شــرکت مخابرات ایران تحت 
عنوان TCI.ir فعال شــده است. روی این 
پورتال خدمات ما بــه صورت یکپارچه 
از یک پنجره واحد به مشــتریان عرضه 
می شــود. بنابراین از جانب مشــتری و 
پنجره های تماس مشــتری سیستم های 

آی تی در حال یکپارچه سازی است.
برای هر کدام از این پروژه ها یک پلتفرم 
جدید درســت کردید یا از پلتفرم هایی 

که کار می کردند استفاده کردید؟
ما در ابتدا ارزیابی کردیم که چه چیزهایی 
  CRM،در بخش هــای صورت حســاب
و تریپــل A)A+++( داریــم و بعــد از 
بیــن پلتفرم های موجــود بهترین را که 

بیشترین مشــتری را هم داشت انتخاب 
کردیم و بقیــه را روی آن ماکت کردیم. 
به ایــن ترتیب توانســتیم در این بخش 
کارمــان را جلــو ببریــم. در رابطه با 
ابزارهای درون ســازمانی نیز در بخش 
منابع انســانی یکپارچه ســازی انجام 
شــده بود و بخش مالی هم تقویت شــد 
و به صورت یکپارچه درآمد. سیســتم 
زنجیــره تامین نیز در شــرف یکپارچه 
شدن اســت. بنابراین در بخش آی تی 
بحث یکپارچگی جلو رفته و بر اســاس 
برنامه ره نگاشــت امیدواریــم برنامه 
شرکت مخابرات ایران که باید در حوزه 
فیکس در پایان ســال ۹۶ یکپارچه شود 

محقق شود.
این یکپارچگی چــه مزیت هایی خواهد 

داشت؟
مهم ترین مزیت یک شــرکت یکپارچه 
خدمات اشتراکی اســت که می تواند بر 
بستر فناوری اطالعات در کل کشور و در 
اختیار همه قرار بگیرد. بر همین اســاس 
بهره وری به شدت افزایش پیدا می کند و 
زمان پاسخگویی و دسترسی مشتریان به 
سرعت نیز گسترش می یابد. این مساله 
هم چابکی و چاالکی درون سیستم ایجاد 
می کنــد و هم منافع خــاص خودش را 

برای مشتریان به همراه خواهد داشت.
در حوزه شبکه چه کارهایی انجام شده 

است؟
ما حوزه شــبکه را به چهار الیه تقســیم 
کردیم. خوشــبختانه پیــش از حضور 
منKorean Telecom  به عنوان مشــاور 
انتخاب و مطالعات گســترده ای درباره 
مــدرن کردن شــبکه ثابت شــرکت 
مخابــرات ایران انجام شــده بود. ما در 
 4G 3 وG 2 بهG  تلفن همراه زمانی کــه از
می رویم یک بار مدرنیزاســیون شبکه 
اتفاق می افتد. این مــدرن کردن هم در 
الیه core  و هم در الیه دسترســی انجام 
می شــود. اما ما با تاخیر وارد این پروسه 
شدیم، با وجودی که KT مطالعاتش را از 
سال ۹۰-۹۱ در این زمینه شروع کرده 
بود. شــبکه ما دارای چهار الیه است که 
اولین الیهcore  شبکه است. دومین الیه

IP  و ســومین الیه انتقال و چهارمین الیه 
دسترســی است. مشــخصات فنی این 
چهار الیه شبکه بر اســاس مدرن ترین 
تکنولوژی هــا و کاری کــه KT کرده بود 
تهیــه و مناقصه آن برگزار شــد. امروز 
این پروژه در فرایند گشــایش ال سی و 
حمــل تجهیزات اســت. بخش هایی از 
آن نیز در داخل کشــور تامین می شود. 
در بخــش core ســوییچ های  IMS در 
کشور نصب خواهد شــد. بر اساس آن 
سرویس های چندرسانه ای به مشتریان 
ارائه می شــود و نسل بعد NGN  است که 
در الیه  core می نشیند. طبق توپولوژی ما 
در کل کشور چهار IMS خواهیم داشت. 
بنابراین بخــش core بخش یکپارچه ای 

خواهد شــد که در کل کشــور استقرار 
پیدا می کند. شــبکه IP که تحت عنوان 
IPNI است به طور کامل طراحی و بخشی 
از تجهیزات آن وارد شــده و بخشــی از 
آنها نصــب و راه اندازی هم شــده و تا 
پایان امسال و اوایل ســال آینده شبکه 
IP یکپارچه شــرکت مخابــرات ایران 
را شــاهد خواهید بــود. در بخش انتقال 
نیز همیــن اتفاق افتاده اســت. مناقصه 
این بخــش هم برگــزار و تجهیزات آن 
خریداری شــده و در مرحله حمل است 
و بخش هایی از آن داخلی تهیه شــده و 
در اســتان ها در حال نصب و راه اندازی 
اســت. یکی از مهم ترین بخش هایی که 
در این مدرنیزاســیون اتفــاق افتاد الیه 
دسترســی بود. چون هرچه این الیه ها را 
درست کنید الیه دسترســی به عنوان 
مهم ترین و حســاس ترین بخش شبکه 
و قسمتی اســت که به شما اجازه می دهد 
محصول را به دست مشتری برسانید. ما 
با انتخاب فناوری FTTH یا FTTX انقالبی 
را در الیه دسترسی در شرکت مخابرات 
ایران شروع کردیم. این پروژه در چهارم 
اردیبهشت ماه با نام »تانوما« رونمایی شد 
و امســال در نمایشگاه به طور ویژه بحث 
فروش ســرویس تانوما را در دستور کار 

قرار داده ایم.
 KT این کارها همگی توســط شــرکت

انجام شده است؟
این کارهــا حاصل تالش KT و تیم داخلی 
اســت. ما بر اســاس کارهای آنها پیش 
رفتیم و توانســتیم پــروژه را عملیاتی 
 کنیم. ما برنامه پنج ســاله ای داریم با نام

All IT ؛ اگر بخواهــم تحوالت حوزه ثابت 
را بگویم این اســت که مــا از آنالوگ به 
ســمت دیجیتال حرکت کردیم و حاال 
از دیجیتال به سمت IP حرکت می کنیم 
و پس از آن All IT اســت. ما این برنامه را 
که از دیجیتال چگونه به سمت IP برویم 
در یک برنامه پنج ســاله تدوین کردیم و 
تا سال ۹۷ بخش الیه core، الیه IP و الیه 
انتقال کامل می شود و الیه دسترسی که 
 FTTH و  FTTC،FTTX در واقع اســتقرار
خواهد بود زمان بیشتری احتیاج دارد. ما 
می توانیم اعالم کنیم شبکه ثابت شرکت 
مخابرات ایران یک شبکه مدرن و به روز 

شده است.
حجم سرمایه گذاری در این پروژه ها به 

ویژه در بخش شبکه چقدر بوده است؟
حجــم  تومــان  میلیــارد   ۲۵۰۰
سرمایه گذاری است که در حوزه شبکه 

سرمایه گذاری کرده ایم.
در بازه پنج ساله؟

نه، در بازه دوساله ۹۶ و ۹۷ است. ممکن 
اســت بخشی از این ســرمایه به ۹۸ هم 
برسد، اما بیشتر آن ۹۶ و ۹۷ خواهد بود.

برآورد شما برای پنج سال چقدر است؟
در بخش شبکه نســبت سرمایه گذاری 
الیه دسترســی به بقیه الیه هــا ۷۰ به 

۳۰ است. حجم ســرمایه گذاری در الیه 
دسترســی باال خواهد بود، زیرا به جای 
سیم های مســی باید فیبر وارد خانه های 
مردم شــود. این بخش به عدد سنگینی 
از ســرمایه گذاری احتیاج دارد که شاید 
 MTN .بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان شود
و ایرانیان نت هم در ایــن پروژه حضور 
دارند تا بخشی از ســرمایه گذاری الیه 
دسترسی از ســوی آنها انجام شود. اما 
برای سه الیه دیگر برآورد ما حدود پنج 

هزار میلیارد تومان است.
در ادامــه یکپارچه ســازی شــرکت 
مخابرات ایران بحث FMC و ادغام همراه 
اول در شــرکت مخابرات ایران مطرح 
است. گفته شــده این مساله در سال ۹۷ 
انجام می شــود. آیا مطالعاتی در این باره 

صورت گرفته یا مسکوت مانده است؟
همان طــور که در ره نگاشــت هم گفته 
  TCI1.0 شــده، آغاز حرکــت ورود بــه
ابتدای سال ۹۷ است. شــاه بیت اصلی 
Fixed–) فیکس موبایل کانورشن TCI1.0

mobile convergence( اســت. این اتفاق 
باید در شــرکت مخابرات ایران بیفتد، 
زیرا در تمام اپراتورهــای دنیا این اتفاق 
افتاده اســت. همه اپراتورها به ســمت 
سرویس های هم گرا و باندل های موبایل 
و ثابــت و TV حرکــت کرده اند. ما طبق 
برنامه از ابتدای ســال آینــده عملیات 
اجرایــی را انجام می دهیم. این مســاله 
مــورد اجماع همه اســت. هیات مدیره 
همراه اول و مخابرات ایران و سهامداران 
 FMC این ســند را تایید کرده انــد. اصل
به عنوان یک رویکــرد الزام آور در بازار 
رقابــت، ارائه خدمــات و ایجاد مزیت 
رقابتــی در مجموعه مخابرات یک اصل 
مسلم و پذیرفته شده است. حاال با توجه 
به اینکه دو شرکت مستقل هستیم، اینکه 
ابعــاد حقوقی قضیه به چه شــکل انجام 

خواهد شد باید مورد مطالعه قرار گیرد.
برخــی معتقدنــد این ادغام بــه لحاظ 
حقوقی امکان پذیر نیست. این مساله تا 
چه اندازه مورد تاکید مدیران ارشــد و 
سهامداران اســت یا هدف این است که 
تمرکز بیشــتر روی همراهی سرویس ها 

باشد؟
هدف هــر کســب وکاری، به خصوص 
وقتی وارد فضای خصوصی و سهامداری 
می شود، ادامه حیات، زنده بودن و ماندن 
در بازار رقابت اســت. تشکیل شرکت و 
ادغام و ســاختارها همگی ابزار و وسیله 
هستند. سال ۱۳۷۴ تشخیص این بود که 
۳۱ شرکت استانی برای توسعه سریع تر 
تشکیل شــود. ســال ۱۳۹۵ تشخیص 
این بود که این شــرکت ها دیگر ابزاری 
برای توســعه بیشــتر و حضور در بازار 
رقابت نیستند. بنابراین همه چیز به این 
برمی گردد که یک سهامدار یا یک هیات 
مدیره دنبال چه چیزی می گردد. وجود 
دو شــرکت مســتقل و یکپارچه زمانی 
ارزش دارد که منجر بــه مزیت رقابتی 
و ســودآوری و برجستگی در بازار شود. 
اگر اســتقالل به این موضوع کمک کند 
باید مستقل ماند و اگر نیاز به یکپارچگی 
است باید یکپارچه شــد. قرار نیست ما 
به دلیل دو شــخصیت حقوقــی اصل را 

فدا کنیم.
روند خصوصی سازی شرکت مخابرات 
ایران امســال بــه پایان می رســد. آیا 
تغییری در سیاســت ها و روندهای شما 

اتفاق خواهد افتاد؟
بخشــی از ایــن موضــوع مربــوط به 
سهامداران است که باید از آنها بپرسید. 
طبیعتًا با آزاد شدن برخی قید و بندهایی 
که در قرارداد خصوصی ســازی شکل 
گرفتــه انعطاف پذیری ما هم بیشــتر 
خواهد شــد. در حال حاضــر باید برای 
هر تســهیالتی که از بانک می خواهیم از 
سازمان خصوصی ســازی اجازه بگیریم. 
از زمانی کــه دوره تمام شــود این قید 
برداشته خواهد شد. برای تقسیم سود و 
سرمایه گذاری دست سهامداران بازتر 
خواهد شــد. برای جذب و به کارگیری 
نیروی انســانی از قبل محدودیتی نبوده 
و پس از این هم نخواهــد بود. همه چیز 
به این برمی گردد که ما از بســتری که 
فراهم می شود در راستای همین برنامه 
توسعه مان حداکثر استفاده را بکنیم. من 
فکر می کنم این گشــایش اثرات مثبتی 

خواهد داشت. 
شــرکت مخابرات ایران بــه دلیل ذات 
دولتی ای که ســال ها داشته با ساختاری 
بوروکراتیــک مواجــه بــوده و بزرگ 
بودن ســاختار ســازمانی یکی از دالیل 
هزینه های بــاال و حرکت کند شــما به 
ســمت توســعه اســت. آیا قرار است 
تغییــری در نیروی انســانی شــرکت 

مخابرات ایران به وجود آید؟
کار خوبــی کــه از ســال ۹۳-۹۴ در 
شــرکت مخابرات ایران شــکل گرفته 
سیاست های تشویقی برای بازنشستگی 
همکاران بوده است. در سه سال گذشته 
بیش از ۱۰ هزار نفر از شرکت مخابرات 
ایران بــا طرح های مختلف تشــویقی 
بازنشسته شدند. در حال حاضر نیروی 

انسانی ما به ۱۸ هزار نفر رسیده است. 
اگر شــرکت مخابرات ایــران بخواهد 
چابک باشــد و همین حجم کار را انجام 
دهد، چه تعداد نیروی انســانی می تواند 

مفید فایده باشد؟
در دنیــا اتفاقی افتاده کــه در صنعت ما 
بســیار تاثیرگذار اســت. این مساله به 
استفاده از فناوری و بلوغ بنگاه ها بستگی 
دارد. یکی از اصولی که امسال در آی تی 
مطرح بــود و شــاید اصلی ترین عامل 
انقالب صنعتی چهارم هم به شــمار رود 
 AI بحث هوش مصنوعی اســت. آمدن
از یک طــرف و IoT از طرف دیگر ما را به 
ســمت اتومات کردن بیشتر فعالیت ها 
می برد. بنابراین ســطح نیروی انسانی 
از نظر کمــی به طور قطــع کاهش پیدا 
می کنــد، اما از نظر کیفی و دانشــی باید 
افزایش یابد. مــن نمی توانم عدد دقیقی 
به شــما بدهم زیرا در صنعــت ما این 
اعداد دائم در حال تغییرند. ما برای الیه 
فروش باید تعدادی نیرو داشــته باشیم 
هرچند اســتراتژی ما این است که ۵۰ 
درصد فــروش را به ســمت کانال های 
الکترونیکی ببریم. شرکت های مشابه ما 
در جهان چیــزی حدود ۸۰ تا ۱۲۰ هزار 
نفر نیروی انســانی دارند. عدد شرکت 
مخابرات ایران به نظــر من عدد خوبی 
اســت گرچه می تواند کاهش پیدا کند. 
در مخابرات ایران ۶۵ درصد پرســنل 
رسمی ما ســابقه خدمت باالی ۲۶ سال 
دارند و در دو ســه ســال آینده به مرز 
بازنشســتگی می رسند. ســال گذشته 
حــدود ۷۰۰ نفر با یک طرح تشــویقی 
بازنشســته شدند. از ســال ۹۳ تاکنون 

شرکت ایرانســل در نمایشــگاه تلکام ۲۰۱۷ همچون سال های 
گذشــته با حضور در ســالن اختصاصی ۲۷ و غرفه های فضای باز 
آخرین محصــوالت و خدمات خــود را با شــعار »تجربه زندگی 

دیجیتالی« به نمایش خواهد گذاشت.
در ایران تلکام ۲۰۱۷ ایرانســل می کوشد محصوالت و خدمات 
مبتنی بر فناوری های نوین ارتباطــی را در حوزه های متنوعی چون 
راهکارهای ســازمانی، تجربه زندگی دیجیتالــی، روش های نوین 
ارتباطی-اطالع رسانی و پرداخت همراه و تجربه های جدید در بازار 
ارتباطات متناسب با عالیق و نیازهای اقشار مختلف بازدیدکننده از 

این نمایشگاه به معرض نمایش درآورد.
در این نمایشگاه همچنین محصوالت و خدمات متنوع ایرانسل از 
جمله اپلیکیشن تلویزیون تعاملی لنز و سایر اپلیکیشن های ایرانسل، 
حســاب چندکاربره و نیز بسته های متنوع اینترنت همراه در اختیار 

بازدیدکنندگان و عالقه مندان قرار می گیرد.
از دیگر بخش های سالن اختصاصی ایرانسل معرفی خدماتی چون 
رومینگ و جزیره هوشــمند ایرانسل است و حاضران در این سالن با 
بازدید از »دیوار زمان ارتباطات« با سیر تحول فناوری های ارتباطی 

آشنا می شوند.
عالوه بر این امکان تجربه اینترنت نسل های ۴ و ۴/۵ ثابت و همراه 
 )VoLTE) و ایستگاه وای فای، معرفی مکالمه صوتی بر بستر نسل چهار
و مکالمه صوتی بر بســتر وای فای (VoWiFi( نیز در سالن اختصاصی 
ایرانســل در هجدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع مخابرات و 
اطالع رســانی (ایران تلکام ۲۰۱۷( در اختیار بازدیدکنندگان قرار 

خواهد گرفت.
مشــترکان ایرانســل همچنین این امکان را دارند تــا در غرفه 
ویژه پشــتیبانی مشــتریان ســالن اختصاصی ایرانسل مشکالت 

و پرســش های احتمالی خود را با کارشناســان ایرانســل در میان 
بگذارنــد. همچنین بازدیدکنندگان از نمایشــگاه امکان حضور در 
کارگاه های آموزشــی با موضوع ارتباطات و فناوری اطالعات در 

سالن اختصاصی ایرانسل را خواهند داشت.
در ســالن اختصاصی ایرانسل در نمایشــگاه ایران تلکام ۲۰۱۷ و 
غرفه های فضای باز خرید مودم ها و ســیم کارت های ایرانسلی نیز 

با شرایط ویژه برای بازدیدکنندگان از نمایشگاه امکان پذیر است.
همچنیــن با توجه به نیازهای ارتباطی شــرکت ها و ســازمان ها 
برای عرضه راهکارهای ارتباطی ویژه ســازمانی، بخش راهکارهای 
سازمانی ایرانسل نیز در قالب یک غرفه ویژه به معرفی راه حل های 
ایرانســل برای بهبود و مدیریت هزینه های ارتباطی، دسترســی 
مســتمر، خدمات مبتنی بر موقعیت، امنیت ارتباطات و نگهداشت 
اطالعات و همچنین روش های پیشــرفته آگاهی رسانی و تبلیغات 

می پردازد. به عالوه راهکارهای ایرانســل برای گسترش خدمات 
دستگاه به دستگاه، اینترنت اشیا و شهر هوشمند نیز در این غرفه در 

معرض بازدید عالقه مندان قرار دارد.

حضور ایرانسل با آخرین خدمات و محصوالت در ایران تلکام ۲۰۱۷

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:

موبایل زدگی عامل کم توجهی به زیرساخت ثابت
میثم قاسمی

شرکت مخابرات ایران در سال های اخیر با تغییر و تحوالت جدی روبه رو بوده که مهم ترین آنها خصوصی شدن این شرکت است: روندی که از سال ۸۸ آغاز شد و امسال به پایان می رسد. مخابرات ایران در 
سال های پس از واگذاری روزهای سخت و آسان فراوانی را سپری کرده و امروز به نقطه ای رسیده است که مهاجرت به سمت شبکه تمام IP  را ناچار می بیند. رسول سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات 
ایران، بر این باور اســت که در چند ســال اخیر به زیرســاخت ارتباطات ثابت، به عنوان یک زیرســاخت اساســی و مهم، کم توجهی شــده و این در حالی اســت که فناوری فیبر نوری می تواند اشــتغال زایی و 
کارآفرینی را در کشور با رشدی جدی مواجه کند. ما با او درباره شرکت مخابرات ایران، آنچه طی این سال ها در آن اتفاق افتاده، طرح یکپارچه سازی شرکت مخابرات ایران و در نهایت چگونگی حضور این 

شرکت در نمایشگاه تلکام گفت وگویی مفصل داشتیم. اگر می خواهید از زیر و بم هر کدام از این مباحث بدانید، گفت وگوی ما را بخوانید.

در بحث تعرفه ها آنچه 
انتظار ما بود و آنچه به 

نتیجه رسید بسیار از هم 
فاصله داشت. آنچه مد نظر 
ما بود و پیش بینی شده بود 
در شرکت مخابرات ایران 

اتفاق بیفتد محقق نشد. 
چیزی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ 

میلیارد تومان درآمد برای 
ما حاصل شد و آن هم به 

این واسطه که بخشی از آن 
که ناشی از حداقل کارکرد 

بود روی خطوط تلفنی رفت 
که کار نمی کند. در هر حال 
به عنوان یک مسکن اولیه 

اثرش مثبت بود
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هر خط ثابت بین دو تا سه هزار تومان هزینه نگهداری دارد. در حال حاضر 
۲۵ درصد خطوط ما خطوطی هستند 

که استفاده نمی شوند اما هزینه 
نگهداری دارند. هر پریز تلفن 
که در خانه مردم کار می کند و 
ما به عنوان شرکت مخابرات 

ایران باید آن را زنده نگه داریم، 
از مرکز مخابرات باید برای آن برق ۴۸ 

ولت بیاوریم.

٪ 25

سیسکو گزارشی دارد که بر اساس آن مشخص شده هر نفر چه میزان از 
اینترنت خود را در کجا استفاده می کند. ۵۰ درصد مصرف اینترنت 

در خانه، ۳۵ درصد در محل کار و ۱۰ درصد در 
مکان های عمومی مانند ورزشگاه ها و... و پنج 
درصد در حال حرکت است. در تمام دنیا برای 

ترافیک زیر سقف از خطوط ثابت استفاده 
می کنند.

٪ 5

در یک بازه دوساله ۹۶ و ۹۷ حجم سرمایه گذاری در حوزه 
شبکه ۲۵۰۰ میلیارد تومان است.  در بخش شبکه نسبت 

سرمایه گذاری الیه دسترسی به بقیه الیه ها ۷۰ به ۳۰ است. 
حجم سرمایه گذاری در الیه دسترسی باال خواهد بود، زیرا به جای 

سیم های مسی باید فیبر وارد خانه های مردم شود. این 
بخش به عدد سنگینی از سرمایه گذاری احتیاج دارد 

که شاید بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان شود.

2500000000000

شرکت های مشابه ما در جهان چیزی حدود ۸۰ تا ۱۲۰ هزار نفر نیروی انسانی 
دارند. عدد شرکت مخابرات ایران به نظر من عدد خوبی است گرچه می تواند 
کاهش پیدا کند. در مخابرات ایران ۶۵ درصد پرسنل رسمی ما سابقه خدمت 

باالی ۲۶ سال دارند و در دو سه سال آینده به مرز بازنشستگی می رسند.

٪ 65

در سال ۹۵، ۳۱ پروژه در حوزه آی تی تعریف 
کردیم. تا پیش از ره نگاشت شاید در 

سراسر کشور بیش از ۴۰۰ سیستم آی تی 
پراکنده وجود داشت؛ از سیستم های 

صورت حساب ها گرفته تا CRM و تریپل 
A و... هر استان برای خودش یکسری 

جزایر فناوری اطالعات ایجاد کرده بود 
که مسائل خاص خودشان را داشتند.
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بیش از ۱۰ هزار نفر از شــرکت رفته اند. 
ما با سیاست های تشــویقی بدون ایجاد 
نگرانی در نیروی انســانی آنها را زمانی 
که به مرز ۳۰ ســال خدمت می رســند 
بازنشســته می کنیم. پیش بینی می کنیم 
امسال هزار نفر از طریق همین روش ها از 
سیستم خارج شوند. این طرح از دو سال 
پیش بــا رضایت خود کارکنان شــروع 
شــده و همچنان ادامه خواهد داشت. بر 
اساس مطالعات ما همه اپراتورها همین 

مسیر را رفته اند. 
تغییر تعرفه ها چه تاثیــری در وضعیت 

درآمدی و سود شرکت داشته است؟
در بحث تعرفه ها آنچــه انتظار ما بود و 
آنچه به نتیجه رسید بسیار از هم فاصله 
داشــت. آنچه مد نظر ما بود و پیش بینی 
شده بود در شرکت مخابرات ایران اتفاق 
بیفتد محقق نشد. چیزی بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ 
میلیارد تومان درآمد بــرای ما حاصل 
شــد و آن هم به این واســطه که بخشی 
از آن که ناشــی از حداقــل کارکرد بود 
روی خطوط تلفنی رفت که کار نمی کند. 
در هر حال به عنوان یک مســکن اولیه 
اثــرش مثبت بود. مخابــرات ایران هر 
چه توانمندتر در عرصه توســعه حضور 

پیدا کند می تواند به سایر بخش ها کمک 
کند. امیدواریم با توجه به بحث هزینه ها 
و درآمدها بازنگــری مجددی به بحث 
ارتباطات ثابت از بعد و مکانیســم نظام 
تعرفه ای بشــود که نه مبتنی بر مصرف 
بلکه مبتنی بر ارتباطات باشد. تفاوت خط 
ثابت و موبایل در این اســت که وقتی هر 
خط تلفن را که به خانه مردم بردید یا به 
آنها فیبر نوری دادید موظفید آن را ۲۴ 
ساعت ســرپا نگه دارید و این نگهداری 

هزینه دارد. 
هزینه نگهــداری هر خــط ثابت چقدر 

است؟
هر خط ثابت بین دو تا ســه هزار تومان 
هزینه نگهــداری دارد. در حال حاضر 
۲۵ درصد خطوط ما خطوطی هســتند 
که استفاده نمی شوند اما هزینه نگهداری 
دارند. هر پریز تلفن که در خانه مردم کار 
می کند و ما به عنوان شــرکت مخابرات 
ایران باید آن را زنده نگه داریم، از مرکز 
مخابرات باید بــرای آن برق ۴۸ ولت 
بیاوریم. این خطوط ممکن اســت دچار 
بارندگی و آب رفتگی و توفان شــوند و 
پیمانکار باید از آنها نگهــداری کند. ما 
در چند سال اخیر بیش از حد موبایل زده 

شــده ایم و به حوزه زیرساخت ثابت به 
عنوان یک زیرســاخت اساســی و مهم 
کم توجهی کرده ایم. زیرســاخت ثابت 
فونداسیون شبکه های نسل ۴ و ۵ است. 
امیدواریــم در دوره جدید توجه ویژه ای 
مبتنی بــر فناوری هــای روز که از همه 
مهم تر  آنها فیبرنوری است در کشور به 
این حوزه بشود تا بتوانیم زیرساخت ثابت 
را هم در کنار زیرساخت همراه در کشور 

توسعه دهیم. 
شــرکت های خصوصی معتقدند ماهی 
15 هزار ریزش مشتری در ADSL  دارند. 
این نشان دهنده همان ذوق زدگی برای 
موبایل است که شما می گویید. نظر شما 

در این باره چیست؟
وزارتخانه بایــد اســتراتژی پهن باند 
کشــور را تبیین و روشــن کند. متوسط 
مصرف اینترنت یک مشــتری موبایل 
بر اســاس گیگابایت در دنیــا بین یک 
و نیم تا ســه گیگ در ماه اســت؛ آن هم 
به واســطه کاربری و نوع سرویسی که 
ارائه می شود. سیسکو گزارشی دارد که 
بر اساس آن مشخص شــده هر نفر چه 
میزان از اینترنت خود را در کجا استفاده 
می کند. ۵۰ درصد مصرف اینترنت در 

خانه، ۳۵ درصد در محل کار و ۱۰ درصد 
در مکان های عمومی مانند ورزشــگاه ها 
و... و پنج درصد در حال حرکت اســت. 
در تمــام دنیا برای ترافیک زیر ســقف 
از خطــوط ثابت اســتفاده می کنند. این 
مســاله هم از بعد اقتصادی اســت، هم 
کیفیت و هم سرعت. هیچ شبکه موبایلی 
امکان ارائه سرویس یک گیگ و IPTV و 
استریمینگ را ندارد. برای همین در دنیا 
عصری تحت عنــوان گیگائرها تعریف 
 FTTH هشــت میلیون مشتری KT .شد
دارد که به ســه میلیون آنها ســرعت 
یک گیگ در ثانیه داده اســت. زمانی که 
تلویزیون 4K و نسل بعدی آنها 8K به بازار 
می آید امکان ندارد بدون یک سرویس 
پهن باند پایدار و مبتنی بــر فیبر بتوانید 
به مشــتریان تان ســرویس بدهید؛ به 
 8K عنوان مثال یک فیلم دوســاعته که با
فیلمبرداری شده باشــد ۲۰ گیگابایت 
فضا اشغال می کند. این ۲۰ گیگابایت را 
اگر بخواهید بــا 3G و LTE  و ADSL دانلود 
کنید، پای کامپیوتــر خواب تان می برد. 
بنابراین مسلم است که ADSL نمی تواند 
رقیب LTE باشــد. ما این مساله را از سال 
گذشته متوجه شــدیم. مردم نمی توانند 
کیفیــت ADSL را با LTE مقایســه کنند. 
بنابراین نســل بعد پهن بانــد ثابت که 
 FTTB و FTTH و  VDSL،G fast  مبتنی بــر

است باید مورد استفاده قرار گیرد.
استراتژی شــرکت مخابرات ایران پس 
از این تغییر و تحوالت برای شــرکت در 
تلکام چیســت و قرار است چه اتفاقی در 

نمایشگاه بیفتد؟
ما به عنوان شــرکت مخابــرات ایران 
یــک غرفــه یکپارچه داریم و امســال 
برای اولیــن بار ســرویس FTTH  را در 
غرفه مخابــرات ایران برای سراســر 
کشــور و نقاطی که ظرفیت سازی شده 
اســت ثبت نام و دایر می کنیــم. همه 
بازدیدکنندگان می تواننــد با مراجعه 
به غرفــه مخابرات ایران شــماره تلفن 
ثابت خــود را بدهنــد و در همان زمان 
روی سیســتم تست می شود و اگر تحت 
پوشش باشــد همان موقع روی فرایند 
دایری و تحویــل قرار می گیرد. بنابراین 
به عنوان یک محصــول منحصربه فرد 
بــرای اولین بــار در تاریــخ مخابرات 
ایــران و مخابرات کشــور، اتصال فیبر 
نوری به منازل را در نمایشــگاه رونمایی 
می کنیم. فیبر نوری فناوری ای اســت 
که مزیت هــای منحصربه فردی دارد. 
اولین مزیت بحث صرفه جویی در انرژی 
اســت. در فیبر نوری تمــام عناصر در 
خانه ها نیازی به بــرق ندارند و از مرکز 
مخابراتی تا خانه مشترک همه مبتنی بر 
نور است. به همین دلیل ما در نمایشگاه 
توافق نامه ای با متولیان محیط  زیســت 
کشور خواهیم داشــت. نکته دوم بحث 
امن بودن محیط فیبر است. محیط فیبر 
امکان دسترسی بین مسیری برای کسی 
فراهم نمی کند. مزیــت دیگر پایداری 
سرویس است. نکته چهارم هزینه پایین 
نگهداری و بهره برداری شبکه نوری در 
مقایسه با شبکه های مسی است. در حال 
حاضر بیشتر دســتگاه ها به فیبر نوری 
متصل شــده اند. حدود ۹ هزار ســایت 
BTS همــراه اول به فیبر نــوری متصل 
شــده که رقم بســیار باالیی است و ما 
معتقدیم با فناوری توسعه فیبر نوری در 
الیه دسترســی، به کارآفرینی و اشتغال 
و شــرکت های SME که زیرســاخت 
کســب و کارند کمک کرده ایم. چین به 
همین دلیل بــه دنبال ضریب نفوذ ۱۰۰ 
درصدی FTTH  اســت تــا حتی یک نفر 
در روستا هم بتواند کارآفرینی کند و بر 
همین اســاس نیز این بخش یک بخش 

بنیادی برای توسعه ICT کشور است 

صنــدوق حمایــت از تحقیقات و توســعه صنایــع الکترونیکی 
از تولیدکننــدگان داخلــی و ارائه کنندگان خدمــات بومی در 
هجدهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی 

(تلکام ۲۰۱۷( حمایت می کند.
به گزارش روابط عمومی صندوق حمایت 
از تحقیقات و توســعه صنایع الکترونیکی، 
رئیس اداره ارزیابی طرح های این صندوق 
گفت: »پیرو تفاهم نامه با سندیکای صنعت 
مخابرات و با هدف ایجاد شــرایط برابر 
برای شــرکت کنندگان در تلکام ۲۰۱۷، 
تســهیالتی برای حضور در این نمایشگاه 

در نظر گرفته شده است.«
فرصاد جان احمدی افزود: »این تسهیالت 

با نرخ ســود مناســب در دو قسط مســاوی پرداخت می شود و 
بازپرداخت آن طی۱۰ قسط پیش بینی شده است.«

در دو سال گذشــته صحا با همکاری سندیکای صنعت مخابرات 
بــه متقاضیان دو دوره گذشــته تســهیالت 
حضور در نمایشگاه ارائه کرد که با استقبال 
شرکت های حوزه مخابرات و اطالع رسانی 

روبه رو شد.
رئیس اداره ارزیابــی  طرح های صحا ادامه 
داد: »متقاضیــان می توانند به وب گاه صحا 
به نشانی www.esfrd.ir بخش تسهیالت ویژه 
مراجعه و پرسشنامه »شرکت در نمایشگاه« 
را تکمیــل و از طریــق ســامانه خدمات 

الکترونیکی به صندوق ارسال کنند.«

رایتل با هدایا و تخفیف های اســتثنایی میزبان بازدید کنندگان 
هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایــع مخابــرات و 

اطالع رسانی است.
در نمایشــگاه ایران تلــکام ۲۰۱۷ همانند دوره هــای قبل با 
هدایای متنوع و ارزشــمند و تخفیف های اســتثنایی به همراه 
معرفی خدمات جدیــد و آخرین فناوری های ارتباطی از ۲۴ تا 
۲۷ مهرماه ۹۶ در ســالن های ۸ و ۹ محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران میزبان عالقه مندان این صنعت است.
بازدیدکنندگان می توانند با مراجعه به غرفه های رایتل، عالوه 
بر آشنایی با آخرین دستاوردها و خدمات این شرکت، از هدایا 

و تخفیف های این اپراتور بهره مند شوند.
بازدیدکنندگان از نمایشــگاه تلکام می تواننــد با ارائه کارت 
ملی و گوشــی یا تبلت هوشمند خود، سیم کارت دیتا یا اعتباری 

رایگان رایتل را بــه همراه یک 
بســته هدیــه دریافــت و از 
امکانــات این ســیم کارت ها 

استفاده کنند.
عالوه بــر این مشــترکین 
رایتــل در بــازه زمانــی 
ه  یشــگا نما ری  برگــزا
می تواننــد بــا مراجعــه 
بــه غرفه های  حضوری 
رایتل از تخفیــف ۳۰ تا 
۴۰ درصــدی در خرید 
مصرفــی  بســته های 

اینترنت بهره مند شوند.

حضور رایتل در نمایشگاه تلکام ۲۰۱۷ارائه تسهیالت مالی صندوق حمایت از صنایع الکترونیکی
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کارگاه هایی برای آشــنایی 
بیشتر با اینترنت اشیا

پارس نت در تلکام امســال چندین کارگاه 
آموزشــی با موضوعــات مختلــف درباره 
اینترنت اشــیا برگزار می کنــد. اولین کارگاه 
آنها درباره Sigfox Technology اســت. به گفته 
محمود افشاری، سرپرســت فنی و مهندسی 
پارس نت، یکی از مهندســان خود Sigfox این 
کارگاه را ارائــه می دهد. در ایــن کارگاه قرار 
اســت کل پروتکل Sigfox بررسی و معرفی و 
قابلیت های آن مشخص شود. موضوع بعدی 
کارگاه هــای Sigfox New Services  اســت که 
در نمایشــگاه پراگ معرفی شده و پارس نت 
می خواهد مدیر بخش خاورمیانه  Sigfox را به 
عنوان مدرس این کارگاه به نمایشــگاه تلکام 
بیاورد. در این کارگاه قرار است سرویس های 
جذاب Sigfox معرفی شــوند. موضوع بعدی 
مقدمه ای بر IoT  اســت که در آن قرار است 
چیســتی IoT و اینکه از کجا شروع شده و چه 

تعاریفی دارد مورد بررسی قرار گیرد.
افشــاری اعالم کرده تمامــی بخش های 
دیگر ایــن کارگاه ها بــه موضوعات دیگری 
 اختصاص داده شــده است. در کارگاهی با نام

Tracking & Fleet Management تمامی فوایدی 
که اینترنت اشیا در بخش پیگیری و مدیریت 
برای ما داشــته ارائه می شود. کارگاه دیگری 
با نام شــهر هوشــمند نیز برگزار می شود که 
درست بر همین اســاس خواهد بود. کارگاه 
دیگری هم درباره فواید IoT در بخش سالمت 
و کشاورزی برگزار می شــود. افشاری تاکید 
می کند با توجه به درخواست ها کارگاهی هم 
برای نحوه استفاده از ماژول های اینترنت اشیا 

برگزار خواهند کرد.
این کارگاه ها در روزهای سه شنبه، چهارشنبه 
و پنجشــنبه برگزار می شــود و پویا هاشمی 
کارشــناس تحقیق و توسعه، ابراهیم مقصودلو 
طــراح راهکارهای فنــی پارس نت، نیکالس 
آندرو مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی 
Sigfox و جنید افضــل مدیر فنی بخش فروش 

Sigfox  مدرسان کارگاه ها هستند .

خبر مدیرکل ارتباطات همراه اول:

رونمایی از eSIM در نمایشگاه تلکام

ادامه از صفحه اول
تلکام چهارم در چنین فضایی برگزار شــد. 
در همان مراســم افتتاحیه توافق نامه شبکه 
علمــی میان ســیمرغ ســامانه و مخابرات 
اســتان تهران امضا شــد. هرچند مخابرات 
استان تهران عماًل روزهای آخر عمر خود از 
نظر حقوقی را می گذراند و در همان روزها به 
همراه دیگر شرکت های استانی مخابرات در 
شرکت مادر ادغام شد، اما این قرارداد برای 
وزیر بسیار مهم بود. او نشــان داد که غیر از 
صــدور پروانه های جدید )کــه همه وزرای 
قبلی در این زمینه فعال بوده اند( و اختالف با 

مخابرات، دستاورد دیگری هم داشته است.
از پس این روزهای ابری و آفتابی، آرامش 
یک ســال  و نیمه ای بر فضــای ارتباطات 
کشور حاکم شــده اســت که در افتتاحیه 
تلکام امســال باید منتظر آن باشیم. اگر بر 
روال سابق بود، امســال باید رابطه وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات با مخابرات 
ایران تیره می بود، امــا دیگر محمود واعظی 
مرد اول ســیدخندان نیســت. محمدجواد 
آذری جهرمی که تقریبــًا از تمامی مدیران 
ICT سرشناس کشــور جوان تر است این بار 
برای افتتاح نمایشــگاه می آید و بعد از آن 
در پنلی تخصصی شــرکت می کند تا نشان 
دهد بیش از ســلف خود به موضوعات این 
حوزه آشناســت و به آنها عالقــه دارد. اما 
این حضور و ظهور شــاید آخرین روزهای 
آرامش و ســکون فضای ارتباطات کشــور 
باشد. جهرمی در همین چند ماهی که از آغاز 
وزارتش گذشته نشان داده برخالف وزرای 
قبلی به فناوری اطالعات بیش از ارتباطات 
توجه دارد؛ اما زمزمه ها و شایعات همچنان 

گرد حوزه ای می چرخند که ســهامداری و 
حضور دولت را با خود دارد.

با تمام شدن نمایشــگاه تلکام  همه نگاه ها و 
حواس ها به وزارت ارتباطات و شخص وزیر 
اســت که چه تغییراتی در الیه های مدیریتی 
این وزارتخانه ایجــاد می کند؛ کدام مدیران 
می روند و چه کســانی جای آنهــا را خواهند 
گرفــت. تغییراتــی که تاکنــون در وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعــات رخ داده اند 
بیشتر از سر اجبار بوده اند. تقریبًا از همان روز 
که جهرمی به عنوان کاندیدای وزارت فاوا به 
مجلس معرفی شد عمیدیان چمدان خود را 
بســت و از رگوالتوری رفت. پس طبیعی بود 
که این معاونت مهم به ســرعت صاحب یک 
سرپرست شــود و باز هم قابل انتظار بود که 
این سرپرســت حکم دائــم دریافت کند. از 
سوی دیگر، با وزیر شــدن جهرمی، شرکت 
ارتباطات زیرســاخت بــدون مدیرعامل 
مانده بود و بنا بر رونــد معمول صاحب یک 
سرپرســت شــد. اما تغییرات آتی وزارت 
ارتباطات در ســایر پســت ها نشان دهنده 
جهت گیری و طرز فکر وزیر جوان هســتند. 
او در یکی از این حرکت ها با ظرافت نصراهلل 
جهانگرد را از عضویت در کمیســیون تنظیم 
مقررات ارتباطات کنار گذاشت و ناصرعلی 
ســعادت را به جای او نشاند و دو روز پیش از 
آغاز تلکام ســیروس موثقی را به جای برات 
قنبری در معاونــت برنامه ریزی و نظارت 

راهبردی وزارتخانه منصوب کرد.
از ســوی دیگر وزیر ارتباطــات دو عضو 
هیات مدیره شــرکت مخابــرات ایران را 
مشــخص می کند. اعضایی که اکنون یکی از 
آنها رئیس هیات مدیره اســت و عامل فرو 

نشــاندن اختالف ها. بــرات قنبری پیش از 
این گفته بود کــه دیگر عالقه ای به ماندن در 
وزارتخانه ندارد، اما آیا وزیــر او را از هیات 
مدیره مخابرات هم کنار خواهد گذاشت؟ و 
مهم تر اینکه وقتی قنبری معاون وزیر نباشد 
آیا حضورش در هیات مدیــره مخابرات از 
سوی مالکان این شــرکت لزومی دارد؟ در 
چنین شــرایطی آیا باز هم دوران اختالف ها 
و نزاع ها آغاز خواهد شــد یــا روند موجود 
ادامه می یابد؟ فعاًل که همــه چیز در انتظار 

تصمیم های وزیر است.

شاید ادغام
طرح تکفــا با همــه نواقصــش در اجرا 
امیدهای بســیاری را در میان فعاالن عرصه 

آی تی پدیــد آورد، اما بــا روی کار آمدن 
دولت نهم فناوری اطالعات به حاشیه رفت؛ 
وزارت ICT عماًل به ارتباطات منحصر شــد 
  CT و حتی شــخص وزیر نیز تاکید کرد وزیر
است نه IT. فناوری اطالعات در طول هشت 
ســال بدون متولی باقی مانــد. البته در بعد 
توســعه وگرنه از نظر محدودسازی متولیان 
بســیاری در این زمینه وارد کارزار شــدند 
که وزارتخانه با محدود کــردن پهنای باند 
خانگی به 128kb/s در پیشانی این لشکر قرار 
داشت. در فاصله ســال های 8۵ تا ۹۴ کشور 
در زمینه دسترســی به تلفــن ثابت و همراه 
رشد چشمگیری داشــت و زیرساخت های 
تلفن همــراه نیز توســعه یافــت؛ هرچند 
زیرساخت های ارتباطات ثابت در وضعیت 
پیشــامدرن باقی ماند و بعدتر مشــکالت 

فراوانی به وجود آورد.
در چنین شرایطی تلکامی ها ترجیح دادند 
راه خود را از فناوری اطالعــات جدا کنند و 
نمایشگاه شان را دوباره مستقل برگزار کنند. 
الکامپ از تلکام جدا شد و بازدیدکنندگانش 
را با خود برد. لشــکر طرفــداران و کاربران 
اپراتورهــا در مهرمــاه ماندنــد و وفاداران 
به نرم افزارهــا و ســخت افزارها، به همراه 
نمایشگاهی که زمان ثابتی ندارد، در ماه های 
مختلف ســال ســرگردان شــدند. هرچند 
اپراتورها در مقاطعی برای جذب مشــتری 
در نمایشــگاه الکامپ نیز حضوری کمرنگ 
داشــته اند، اما توان خود را بر نمایشگاه تلکام 

گذاشتند.
با روی کار آمدن دولــت یازدهم و تغییر 
چشمگیر سیاســت های کشــور در زمینه 
فناوری اطالعات، زمزمه ها درباره همزمانی 

نمایشگاه های تلکام و الکامپ آغاز شد. وزیر 
ارتباطات وقــت و معاون فناوری اطالعاتش 
بارها در این زمینه ســخن گفتند و در هر بار 
افتتاح یکی از این دو نمایشــگاه وعده دادند 
از ســال بعد این دو همزمان برگزار خواهند 
شــد. اجرای این وعده به عمر دولت یازدهم 
نرســید، اما در آخرین الکامپی که واعظی در 
آن حضور داشــت باز هم وعده داد از ســال 

آینده تلکام و الکامپ یکی خواهند شد.
اکنون واعظی به نهاد ریاســت جمهوری 
رفته و وزیر جدید نیــز تاکنون در این زمینه 
اظهار نظری نداشته است. نصراهلل جهانگرد 
به عنوان یکــی از مدافعان همزمانی همچنان 
معاون فناوری اطالعات وزارتخانه است، اما 
آیا او در این ســمت می ماند؟ اگر جهانگرد 
از وزارتخانه خارج شــود، آیا نفر بعدی هم 
چنین نظری دارد؟ این موضوع نیز در تعلیق 

تصمیم ها مانده است.
شاید این آخرین دوره تلکام تنها باشد و از 
ســال آینده الکامپ هم به آن بپیوندد، شاید 

هم این وعده در دولت یازدهم بماند.

در دست انداز
بی توجهی به زیرســاخت ارتباطات ثابت 
در کشــور و ممانعــت از توســعه اینترنت 
باعث شــد با پایان دوره انحصار اپراتور سوم 
در اینترنت همــراه ناگهان با اقبال شــدید 
مردم به این فناوری روبه رو شــویم و کم کم 
اینترنت همــراه جا را بــرای اینترنت ثابت 
 PAP تنگ کرد. ارتقای پروانه شــرکت های
بــه FCP و الزام شــرکت مخابــرات ایران 
برای به اشــتراک گذاری شبکه سیم  مسی و 
داکت هایش نیز نتوانســت مانع افول اقبال 

شرکت هایی شــود که بیش از 1۰ سال است 
در زمینه اینترنت ثابت پرســرعت فعالیت 
می کنند. حــاال این شــرکت ها می گویند از 
بازار هشت و نیم میلیونی که در اختیار دارند 
ماهانه 1۵ هزار مشــترک کم می شود و این 
یعنی حال و روز اینترنتی ها خوب نیست. در 
چنین شرایطی آنها معتقدند نه تنها مشکالت 
زیرســاختی که دامپینگ شرکت های همراه 
در ارائه اینترنت پرسرعت باعث ایجاد چنین 
وضعیتی شده است. موضوعی که کمتر کسی 

می تواند آن را انکار کند.
FCP ها دو سال پس از دریافت مجوز جدید 
هنوز نتوانسته اند آن گونه وارد بازار شوند که 
حاشیه ســود مطمئنی برای خود ایجاد کنند. 
کنسرســیوم های آنها همچنان با مشکالت 
داخلی مواجه شــده و اجــرای مصوبه های 
رگوالتوری به یکدست شــدن آنها وابسته 
است. چنین شرایطی سبب شده حتی برخی 
از این شرکت ها در نمایشگاه تلکام نیز حاضر 

نشوند.
چنین وضعیتی تا چه زمانی می تواند ادامه 
داشته باشد؟ کارشناســان معتقدند تا چند 
سال آینده سیاست گذاران ICT کشور متوجه 
می شــوند اینترنت باند پهن یعنی اینترنت 
ثابت؛ اما شــاید آن روز توســعه هزینه های 
بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر تا آن روز 
سرنوشت شــرکت های خصوصی فعال در 

این عرصه چه خواهد شد؟
اگر نمایشــگاه تلکام را نمادی از وضعیت 
ارتباطات کشــور و نشــان دهنده وضعیت 
کلی این صنعت بدانیــم، آن وقت می توانیم 
تعلیق موجود در فضــا را در حال و هوای این 

نمایشگاه نیز به خوبی ببینیم 

تلکام در تعلیق

همراه اول در نمایشــگاه تلکام امســال 
فضایی بیش از سه هزار متر مربع در اختیار 
دارد. سعید عسگری، مدیر کل ارتباطات 
همراه اول، دربــاره چگونگی حضور همراه 
اول در نمایشــگاه تلکام می گوید: »همراه 
اول در نمایشــگاه تلکام با شعار »یه همراه 
هوشمند، برای فردایی بهتر« در سالن های 
اختصاصی A،۷ 2۵ و فضای باز، با رویکرد 
ارائه خدمات نســل های ۳، ۴ و ۴/۵ تلفن 
همراه، آخرین دســتاوردها، محصوالت و 

خدمات خود را عرضه می کند.«
 eSIM همراه اول در نمایشــگاه امسال از
که برای اولین بار در ایران ارائه شده است 
رونمایی نمایشــگاهی خواهد کرد. اما این 
همه داستان همراه اول در نمایشگاه امسال 
نیست. حضور اپراتور اول در تلکام امسال 
ابعاد گوناگونی دارد که عسگری بخشی از 

آنها را توضیح داده است.
به گفته عســگری همراه اول با همکاری 

شــرکت نوکیا و آزمایشــگاه شبکه های 
مخابراتی نرم افزارمحور دانشگاه صنعتی 
شــریف فضایی برای تجربه سرویس ها 
و نرم افزارهــای کاربــردی تلفن همراه، 
معرفی بســته های جدید نوترینو، معرفی 

و تست فناوری 5G در نظر گرفته است.
در ایــن فضا نمایش خــودرو خودران 
بر بســتر این شــبکه معرفی می شــود و 
نحوه اســتفاده از فنــاوریVoLTE  تماس 
صوتی بر بستر نســل ۴، تلفای همراه اول 
)Wi-Fi Calling(، ارائه نقشه پوشش شبکه 
نوترینو در سراسر کشور، آموزش و نحوه 
فعال ســازی اینترنت همــراه، معرفی و 
 )MNP( ثبت نام ترابرد شــماره تلفن همراه

در معرض دید مخاطبان قرار می گیرد.
اجرایــی  بــازوی  اول«  »حرکــت 
گــروه ارتباطــات ســیار ایــران در 
زمینــه ســرمایه گذاری و حمایــت از 
کســب و کارهای نوپای حوزه ارتباطات و 

فناوری اطالعات اســت که قرار است در 
این بخش همراه اول آخرین دستاوردها و 
توانمندی های خود در حمایت، شتابدهی 
و ســرمایه گذاری در کســب و کارهای 
نــوآور و نوپا را در نمایشــگاه ایران تلکام 
2۰1۷ به معــرض نمایش عموم بگذارد. 
مدیر روابــط عمومی همــراه اول تاکید 
می کند که این شرکت برای ارائه خدمات 
بهتر در این بخش با دانشــگاه های معتبر 

داخلی مشارکت کرده است.
معرفــی دســتاوردهای ارتباطــات 
دیجیتالــی، صفحــات ایــن اپراتور در 
شــبکه های اجتماعــی، ســرویس های 
نوآورانــه، اقدامــات صورت گرفته در 
حوزه مسئولیت اجتماعی )CSR(، رعایت 
الزامات ایمنی در برابر تشعشــع، جذب و 
استخدام سازمانی و مسابقه و سرگرمی از 
دیگر برنامه های همراه اول در نمایشــگاه 

تلکام است.

همــراه اول در بخش دیگــری از این 
نمایشــگاه به ارائه دیگــر خدمات خود 
پرداخته اســت. عســگری درباره دیگر 
خدمات همراه اول در نمایشگاه می گوید: 
»معرفــی باشــگاه فیروزه ای، ســامانه 
خدمات الکترونیکی همراه من، ســامانه 
۹۰۹۰ بــرای هــواداران تیم هــای ملی 
فوتبال، باشــگاه کانال هــای حضوری و 
ســرویس های رومینگ و ســامانه شارژ 
#1* از جمله خدماتی اســت که در این 
نمایشــگاه عرضه خواهد شــد. از سوی 
دیگــر ارائه کلیه خدمــات همراه اول در 
نمایندگی مستقر در نمایشگاه، برگزاری 
کارگاه های آموزشی، تعویض سیم کارت 
 ،IPTV به یوســیم، رونمایی از ســرویس
سرویس ورزش اول، سرویس اپ شطرنج 
با همکاری فدراسیون شطرنج و... از دیگر 
خدماتی اســت که در تلکام امسال ارائه 

می شود.«
اپراتور اول در بخــش خدمات ارزش 
افــزوده بر خدمات نویــن، محتوای غنی 
و اپلیکیشــن های کاربردی تمرکز کرده 
و مدیر کل ارتباطات این شــرکت اعالم 
می کنــد همــراه اول با ارائــه خدمات و 
پلتفرم های هوشمند بیش از ۵۰ محصول 
بانــد پهن، بیش از ســه هزار ســرویس 
پیامکی، حدود 2۰ خدمت سازمانی، 1۰۰ 
سرویس IVR و ســرویس های متنوع بر 
بستر USSD، تور مجازی و بازدید از اماکن 
تاریخی و گردشــگری ایران، بازی های 
مبتنی بر واقعیت افزوده، ســرویس های 
هــواداری در حوزه های ورزش، فرهنگ، 
هنر و خدمات متنــوع دیگر در این حوزه 
در نمایشــگاه تلــکام فعــال خواهد بود. 
در این بخش همــراه اول با بیش از 2۰۰ 
شرکت متخصص و برتر داخلی و خارجی 

همکاری کرده است.
در بخــش دیگری از نمایشــگاه تلکام 
امســال همراه اول از خدمات هوشــمند 
خود برای نخســتین  بار رونمایی می کند. 
سرویس خط ویژه ســازمانی، چتر دیتای 
ســازمانی، شــماره مجازی و سرویس و 
تبلیغات هوشمند مبتنی بر مکان لحظه ای 
از جمله ســرویس هایی است که از سوی 
همراه اول در عرصه خدمات هوشمند در 

نمایشگاه امسال ارائه می شود.

این بــاره  ادامــه در  عســگری در 
می گویــد: »راهکارهای نویــن در حوزه 
هوشمندســازی و اینترنت اشیا از جمله 
شهر هوشمند، خودرو خودران، خوانش و 
مانیتورینگ هوشمند کنتورها و مدیریت 
ناوگان حمل  و نقل نیز در این نمایشــگاه 
معرفی می شــود و در معرض دید عموم 
قرار می گیرد.« به گفته او سامانه خدمات 
همراه ســازمانی )ecare( و سامانه فروش 
اقساطی سازمانی نیز برای ایجاد بهترین 

تجربه مشتری ارائه می شود.
همراه اول برای دسترســی آســان و 
سریع مشــترکانش به انواع محصوالت 
و خدمات اقدام به برپایی فروشــگاه در 
محوطه نمایشــگاه تلکام کرده اســت. 
ارائه و معرفی و فروش نقدی و اقســاطی 
مودم های همــراه، معرفــی درگاه های 
مســتقیم فروش، رونمایی از رنج جدید 
شــماره های همراه اول در سامانه گلچین، 
ارائــه ســیم کارت انارســتان با هدف 
پاسخ به نیازها و خواســته های کودکان 
و نوجوانــان، معرفــی ســیم کارت های 
جدید طــرح 1۰۰۰، معرفی روش های 
خرید شارژ الکترونیکی، معرفی فروشگاه 
الکترونیکی همراه اول، معرفی گوشی های 
 ،VoLTE 4.5 وG پشتیبانی کننده تکنولوژی
برگزاری اختتامیه فروش سیم کارت های 
رند خیریه، معرفی سایت حراج و فروش 
تلفنــی، رونمایی از گوشــی های جدید و 
رونمایی نمایشگاهی از eSIM که همراه اول 
برای اولین بار در ایران ارائه کرده است از 
دیگر برنامه های اپراتور اول در نمایشگاه 

ایران تلکام 2۰1۷ به شمار می رود.
همراه اول امســال نیز مانند سال های 
گذشــته در ســالن اصلی خود )سالن۷( 
»اتاق خبر« در نظر گرفته تا تعامل بهتری 
با خبرنگاران داشته باشــد. مدیران این 
اپراتور در روزهای برگزاری نمایشــگاه 
با مصاحبه های اختصاصــی و حضور در 
نشســت های خبری پاسخگوی رسانه ها 

خواهند بود.
در پایان مدیر کل ارتباطات همراه اول 
اعالم می کند که عالقه مندان می توانند از 
روز آغاز نمایشگاه صفحه ویژه این رویداد 
مخابراتی را در پورتال همراه اول به نشانی 

www.mci.ir مشاهده کنند 

بی توجهی به زیرساخت 
ارتباطات ثابت در کشور و 
ممانعت از توسعه اینترنت 

باعث شد با پایان دوره 
انحصار اپراتور سوم در 

اینترنت همراه ناگهان با اقبال 
شدید مردم به این فناوری 

روبه رو شویم و کم کم 
اینترنت همراه جا را برای 

اینترنت ثابت تنگ کرد
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 مشوق های مخابرات
برای پرداخت غیرحضوری

شــرکت مخابــرات ایران برای تشــویق 
مشــترکان بــه پرداخــت غیرحضــوری 
صورت حســاب ها از طریــق سیســتم های 
الکترونیکی امتیازی برای آنان در نظر گرفته 
اســت. بدین ترتیب مشتریان پس از دریافت 
پیامک صورت حســاب خــود و پرداخت به 
صورت غیرحضوری می توانند از ۲۴ ســاعت 

مکالمه رایگان درون  شبکه استفاده کنند.
به گزارش ایسنا، شــرکت مخابرات ایران 
در راستای الکترونیکی کردن خدمات خود از 
مشترکان خواست تا از این پس قبض مصرفی 
تلفن ثابت خــود را به صورت پیامک دریافت 

کنند.
داود زارعیان، معاون امور مشتریان شرکت 
مخابرات، گفت: »یکی از اقدامات در راستای 
الکترونیکی کردن و حذف کاغذ، حذف قبوض 
است و ما حذف قبوض به طور کامل را تا پایان 

سال در برنامه داریم.«
او افزود: »قبض های چاپــی دو ماه یک بار 
ارسال می شود، اما شــرکت مخابرات ایران 
پس از صدور قبض تیر از ماه مرداد برای برخی 
از مشترکان آزمایشی ارســال قبض پیامکی 
به صورت ماهانه را آغــاز کرد. بدین  ترتیب 
در مردادماه برای اولین بــار از طریق پیامک 
برای حدود شــش میلیون مشــترک در ۲۰ 
استان قبض ارسال شد. همچنین هزینه ارسال 

پیامک بر عهده مخابرات است.«
زارعیان پیش از این از ارزیابی عکس العمل ها 
و بازخوردهــا دربــاره ارســال پیامکــی 
صورت حساب ها خبر داده بود. گویا بازخوردها 
نســبت به این طرح مثبت بوده است؛ بنابراین 
طبق پیامــک مخابرات که برای مشــترکان 
ارسال شده، آنها اکنون می توانند جهت تکمیل 
پرونده و دریافت کارکرد قبض مصرفی تلفن 
ثابت خود به صورت پیامک شماره تلفن ثابت 

را به شماره ۲۰۲۰ پیامک کنند .

خبر

همراه اول امسال نیز مانند دیگر سال ها 
سالن ۷ نمایشگاه تلکام را به خود اختصاص 
داده است. این سالن بخش های مختلفی از 
فعالیت های همراه اول را شــامل می شود، 
اما تفاوت امســال نســبت به سال های 
گذشــته قرار گرفتن »حرکــت اول« در 
کنــار اکوسیســتم نــوآوری و خدمات 
ارزش افزوده همراه اول اســت. همراه اول 
که طی سال گذشته با توسعه بسیار سریع 
شبکه 4.5G خود بزرگ ترین پوشش شبکه 
موبایل پرســرعت را در کشور ایجاد کرد 
و همچنیــن برای چهارمین ســال متوالی 
جایگاه اول اپراتورهای تلفن همراه کشور 
را به خود اختصاص داد،  امسال دو مفهوم 
جدید را مورد تاکید قــرار داده و تمرکز 
فعالیت های نمایشــگاهی اش را معطوف 
به این دو مفهوم کرده است: هوشمندی و 

سرمایه گذاری های خطرپذیر.
حمیدرضا نیکوفر، قائم مقام مدیرعامل 
همــراه اول، درباره حضــور همراه اول در 
نمایشگاه تلکام امسال می گوید: »طی سال 
96 همراه اول راهبرد واحد کســب وکار 
دیجیتالــی خودش را تقویــت کرده و در 
همین راستا در تالش هستیم با جهت دهی 
سرمایه گذاری روی گروه ها و شرکت های 
نوپــا و خالق ضمــن بسترســازی برای 
نوآوری های آنها، ســرمایه گذاری الزم 
از طریق حرکــت اول به  عنــوان بازوی 
سرمایه گذاری خطرپذیر همراه اول روی 
نوآوری ها تسهیل شــود.« در حال حاضر 
سه مرکز شــتاب دهنده با عنوان تجاری 
هاب در دانشــگاه های شــهید بهشتی، 
صنعتی اصفهان و شــیراز برای این منظور 
کار خــود را آغاز کرده انــد. این هاب ها 
ماهیت شــرکت داشــته و هیات مدیره 
مشترک با دانشــگاه ها دارند و مشارکت 
دانشــگاه با همــراه اول در آنها ۵۰-۵۰ 

است. 
نیکوفر بر این باور اســت کــه در حال 
حاضر همــراه اول تبدیل به یک هلدینگ 
بزرگ ICT شــده اســت. خود همراه اول 
و بعضــی از شــرکت های این گــروه در 
توسعه زیرساخت شبکه و آی تی فعال اند 
و شــرکت هایی هم در این گــروه برای 
تولید محصــوالت و خدمات دیجیتالی از 
جمله پرداخت، فیلم، رســانه و تبلیغات 
فعالیــت می کنند. به  منظــور حمایت از 
توســعه نوآوری در خدمــات دیجیتالی 
شــرکت های گروه و ارتباط سیستماتیک 
آنها با فضای نوآوری، هاب ها نقش کلیدی 
ایفا خواهند کــرد. او تاکیــد می کند که 
حرکت اول قرار است به یک برند مطرح 
در حوزه ســرمایه گذاری نوآوری تبدیل 
شــود و دکتر محمدجواد سلیمی به  عنوان 
مدیرعامل مجموعه سرمایه گذاری همراه 
اول، که عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 
طباطبایی نیز هســت، این مسئولیت را بر 

عهده گرفته است.
نیکوفر با اشــاره به نحوه حضور همراه 
اول در نمایشــگاه تلکام ۲۰1۷ گفت: »در 
فضایی از نمایشــگاه با نام»فرصتی برای 
ستاره شــدن«، حوزه نوآوری، هاب های 
همراه با شــرکت های نوپا و دانش بنیان 
همــکار آنــان در کنــار حرکــت اول و 
شرکت های خدمات دیجیتالی وابسته به 
حرکت اول قرار گرفته و دســتاوردهای 
خــود را به نمایــش می گذارند. خدمات 
IPTV در پلتفرم رسانه اول، فیلم نت، ورزش 
اول و شــطرنج از جمله خدمات دیجیتالی 
ارائه شــده در این فضا هستند. معرفی دو 
محصول اســباب بازی هوشمند و آبیاری 
هوشمند توســط دو اســتارت آپی که با 
هاب های همراه اول همکاری دارند نیز در 

این بخش دیده می شود.«

قائم مقام مدیرعامل همــراه اول ادامه 
داد: »در واقع این بخش ســالن همراه اول 
نشــان دهنده یک اکوسیســتم از مرحله 
ایده، رشــد و بلوغ تجاری است که همراه 
اول ســازماندهی خدمات دیجیتالی خود 
را بــر آن پایه گذاشــته و در حال تقویت 

آن است.«
نیکوفر با اشاره به بخش دیگری از فضای 
ســالن اختصاصی همراه اول  با نام »تجربه  
فردایی هوشمند« همه ما را به بازدید از این 
بخش دعوت کرد. او افزود: »ما با همکاری 
محققــان ارزنــده آزمایشــگاه رادیوی 
نرم افزاری دانشــگاه صنعتی شریف دو 
نمایش مهیج و کاماًل توســعه یافته بومی و 
دانش بنیان از فناوری های پایه نسل ۵ در 
مورد کاربری خــودرو را در معرض دید 

عموم قرار داده ایــم. در بخش دیگری از 
همین فضا نمایش دیگری از فناوری 5G با 
همکاری شرکت نوکیا و در حوزه روباتیک 

ارائه  شده است.« 
نیکوفر بر این باور است که همکاری های 
تحقیقاتی با دانشگاه ها در تهیه و نمایش این 
فناوری ها در انتقال مفاهیم تکنولوژی های 
آینــده به آنهــا کمک بســیاری خواهد 
کــرد. زیــرا تکنولوژی های آینــده از 
مفهومــی پیچیده برخوردارنــد و همراه 
اول می خواهد از دانــش داخلی در حوزه 
شبکه نسل ۵ برای ترســیم نقشه راه و به 
خدمت گرفتــن بهتر ایــن تکنولوژی ها 
استفاده کند. او معتقد اســت: »با این کار 
می توانیم بــا ابعاد مختلف نســل پنجم 
شبکه های موبایل به  صورت پیش دستانه 

در نمونه های آزمایشگاهی و میدانی آشنا 
شویم و با تقویت گام به گام دانش فنی این 
حوزه برای طراحی، تامین و پیاده ســازی 
هوشــمندانه شــبکه 5G اســتفاده کنیم. 
همچنین در همین بخش از فضای ســالن 
نمایش هایی از دفتر کار هوشــمند و شهر 

هوشمند خواهید یافت.« 
در همین بخش از ســالن همراه اول دو 
محصول جدیــد از همراه اول بــا عنوان 
تماس صوتی بر بستر وای فای و LTE نیز به 
نمایش عالقه مندان گذاشــته  شده است. 
این خدمت در حال حاضر روی مدل های 
خاصی از تلفن های هوشــمند سامسونگ 
و هــواوی قابل عرضه اســت و در آینده 
نزدیک برای گوشــی های آی فون نیز در 

دسترس خواهد بود 

قائممقاممدیرعاملشرکتارتباطاتسیارایرانازنحوهحضورهمراهاولدرتلکام۲۰۱۷میگوید:

هوشمندی و سرمایه گذاری های خطرپذیر تفاوت ماست



  تلخکام

ویترینی به بزرگی نمایشگاه
اگر اخبار فناوری اطالعــات مخصوصًا اخبار تلکام را ایــن روزها ورق زده 
باشید، حتمًا با این جمله که امسال آخرین دوره برگزاری نمایشگاه تلکام است 
روبه رو شــده اید. به نظر می رسد قرار است از ســال آینده نمایشگاه الکامپ 
و تلکام با یکدیگر ادغام شــوند یا به صورت همزمان با یکدیگر در نمایشــگاه 
برگزار شــوند. تجربه ای که پیش از این نیز آزموده شده بود و به هر دلیلی کنار 
گذاشته شد قرار است بار دیگر آزموده شود. برگزاری همزمان دو نمایشگاه در 
شرایطی مثمر ثمر اســت که نمایشگاه با یک رویکرد و یک هدف برگزار شود. 
اگر قرار باشد هر کدام از نمایشگاه ها بخشی از فضای نمایشگاهی را به صورت 
مجزا به خود اختصاص دهند و هر کدام در گوشــه ای از نمایشگاه ساز خود را 
کوک کنند، برگزاری همزمان نمایشگاه هیچ تفاوتی با برگزاری مجزای این دو 

با یکدیگر نخواهد داشت.

تنها نتایج برگزاری دو نمایشگاه با این خصوصیت گیج شدن بیشتر مخاطب 
و بازدیدکننده و طی کردن مســافت بیشتر بین دو نمایشــگاه است، البته اگر 
از دردسر افتتاح این دو نمایشگاه برای مســئوالن دولتی بگذریم. چرا که اگر 
قرار باشــد این دو نمایشــگاه در یک  جا و یک زمان اما به صورت مجزا برگزار 
شــوند، قطعًا افتتاح هر کدام از آنها توسط وزیر موجب دلخوری یا ایجاد شبهه 

کم توجهی به آن نمایشگاه می شود.
مسئوالن برگزاری نمایشگاه هرساله نمایشگاه تلکام و الکامپ را با نمایشگاه 
جیتکس مقایســه می کنند و در آرزوی شبیه ســازی آن برای ایران هستند، 
اما اگر از حضور شــرکت های بین المللی در نمایشــگاه جیتکس بگذریم، نگاه 
برگزارکنندگان این نمایشگاه به فضای فناوری اطالعات و ارتباطات بسیار حائز 
اهمیت است. نمایشگاه جیتکس از بخش های مختلف تشکیل می شود اما آنچه 
اهمیت دارد همسویی تمام این بخش ها با یکدیگر و از دیدی کالن تر همسویی با 
دنیای بزرگ تر فناوری اطالعات است. اما ما در نمایشگاه ها فقط از کنار فناوری 

می گذریم و به نمایشگاه تنها به دید یک ویترین و زنگ تفریح نگاه می کنیم 
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