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تلکام هجدهــم همان گونه که انتظار می رفت 
بدون هیچ حاشیه ای آغاز شد، اما با یک تفاوت 
مهم. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اعداد 
و ارقام و وعده های قابــل اندازه گیری به جمع 
مدیران و کارشناســان ICT  آمده بــود و بدین 

ترتیب نشان داد با اسالف خود تفاوت دارد.
محمدجواد آذری جهرمی روز دوشنبه ابتدا 
روبان را برید و بعد در ســالن کنفرانس حاضر 
شد؛ رأس ساعت اعالم شده پشت تریبون رفت 
و پیش از دیگران ســخن گفت. اما اینها چندان 
چشمگیر و مهم نبودند که سخنرانان بعد از وزیر 
بخواهند اشاره ای بدان ها داشته باشند. آنچه دو 
مدیر پس از جهرمی به آن پرداختند وعده هایی 

بود که به طور مشخص داده شد.
وزیر ارتباطات در مهم ترین بخش ســخنان 
خود از آزادســازی مکالمه بین الملل تا ســال 
آینده خبــر داد و گفت: »از کمیســیون تنظیم 
مقررات خواسته ایم تا ســال آینده آزادسازی 
مکالمــات بین الملــل را کــه اآلن در انحصار 
شرکت زیرساخت است مقررات گذاری کند و 
با این کار اپراتورها و MVNOها بتوانند ارتباطات 
بین الملل را برقرار کنند و زیرساخت از معادله 

اقتصادی این بخش خارج شود.«
جهرمــی در ســخنانش تقریباً بــه تمامی 
موضوعــات مربــوط بــه وزارت ارتباطات و 
فنــاوری اطالعات اشــاره کــرد. او در حوزه 
 ارتباطــات همراه بــه آغاز فعالیــت تجاری

MVNOها اشــاره کرد و گفت: »احساس ما این 
است که MVNO ها مجموعاً می توانند پنج درصد 
حجم بازار را برای خودشان جذب کنند. هر چند 
این ســهم باید بیشتر باشــد اما چون در ابتدای 

راه هســتند و چالش هایی دارند این ســهم را 
محافظه کارانه در نظر گرفته ایم.«

او همچنین در حوزه پســت وعده داد تا سال 
آینده، با آزادســازی خدمات پستی، دو اپراتور 
خصوصی وارد این عرصه شــوند و بتوانند حجم 
بازار ۸۰۰ میلیارد تومانی امروز را دوبرابر کنند.

اما در حوزه ثابت که ایــن روزها مورد توجه 

فعاالن ICT  قرار دارد و بسیاری از کارشناسان به 
عقب ماندگی کشور در این بخش اشاره می کنند 
گفت: »با توجه به شــرایطی که بر بازار موبایل 
حاکم اســت و تا حدودی به اشــباع رسیده ایم، 
توســعه را در ارتباطات ثابت می بینیم که این 
موضوع نیاز به اصــالح نظام تعرفه دارد. انتظار 
داریم با این کار تقاضا به ســمت ارتباطات ثابت 

افزایش یابد.« جهرمی افــزود: »ایرانیان نت از 
طریق ســرمایه گذاری MTN  که در حال نهایی 
شــدن اســت ۳۰۰ میلیون دالر در این حوزه 
ســرمایه گذاری خواهد کرد. مخابرات ایران 
هم طی شش ماه گذشــته ۱۴ هزار پورت فیبر 
نوری واگذار کــرده و انتظار داریــم در پایان 
ســال بعد حداقل ۱۰۰ هزار پورت واگذار کرده 
باشد. هرچند این میزان عدد بزرگی نیست، اما 
موانع توســعه در بازار ثابت زیاد است. سالیان 
زیادی در این حوزه ســرمایه گذاری نشده اما 
اکنون مخابرات توانش را گذاشــته اســت تا 
زیرســاخت های ارتباطاتی اش را اصالح کند. 
همچنین باید امــکان فعالیت بخش خصوصی و 
FCPهــا را فراهم آوریم تا با اســتفاده از مصوبه 
۲۳۰ و مصوبه بیت اســتریم شرکت های بخش 

خصوصی ظرفیت ها را فعال کنند.«
وزیر ارتباطات با اشــاره به الزام توسعه بازار 
ICT گفت: »این شاخص هایی است که می توانیم 
با آنها صحبت کنیم. می توانستیم این شاخص ها 
را با کمی حاشیه بیشتری مطرح کنیم اما طوری 

مطرح کردیم که بتوانیم به آن برسیم.«
او همچنیــن به پنل هــای تخصصی ای که در 
روزهای نمایشــگاه برگزار می شود اشاره کرد و 
درباره پنل روز دوم گفت: »پنل روز دوم درباره 
  ICT الزامات دو و نیم برابر شــدن حجــم بازار
کشور است که به معنی رشد ۱۵۰ درصدی در 
شرایط فعلی است. طی مطالعاتی که در وزارت 
ارتباطــات انجام دادیم با شــرایط فعلی امکان 
رشــد بیش از ۸۰ درصد وجود نــدارد. طبیعتًا 
باید تصمیماتی گرفته شــود. این مهم از طریق 

پیوست فناوری بررسی می شود.«

حذف قبض های کاغذی
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 مبین نت با سرویس های
TD-LTE به تلکام آمد
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همه را غافلگیر خواهیم کرد
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وعده های قابل اندازه گیری
افتتاحیه نمایشــگاه تلکام امسال نسبت به ســال های گذشته تفاوت 
چشــمگیری داشــت. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات، به عنوان 
عالی تریــن مقام این صنعــت، مانند هیچ  کــدام از وزرای پیش از خود 
ســخن نگفت. جهرمی در جایی ایستاد که وزرای پیشین یا اعداد و ارقام 
برنامه های توســعه را تکرار کرده بودند یا این فرصت را به طعنه زدن 
به اپراتورها گذرانده بودند. اما این بار وزیر جدید نه از سیاســت داخلی 

گفت و نه از برجام و نه حتی از اهداف کلی برنامه ششم توسعه.
جهرمی اعداد و ارقام قابل اندازه گیــری داد و آنجا هم که به جزئیات 
اشاره نکرد وعده داد در پنل های تخصصی به آنها پرداخته خواهد شد و به 
نظر می رسد این سخنان کاماًل فکرشده بیان شدند. او در پایان سخنانش 

گفت: »این شاخص هایی است که می توانیم با آنها صحبت کنیم.«
واقعیت این است که از وزیر یک وزارتخانه تخصصی انتظاری جز این 
هم نیست. باید بتوان ســخنان او را با متر و معیار مهندسی اندازه گیری 
کرد. وعده ها باید به گونه ای باشــند که در سررسید بتوان بررسی کرد 
تا چه اندازه محقق شــده اند. البته واضح اســت که چرا مدیران ترجیح 
می دهند زمان سخنرانی خود را صرف سخنان کلی و وعده های غیرقابل 
اندازه گیری و بدون زمان کنند. آنها می دانند که در صورت وعده دادن 

در آینده باید جوابگوی رسانه ها و فعاالن صنعت باشند.
تلکام هجدهم اولین گردهمایی بزرگ اصحاب رسانه و فعاالن صنعت 
ICT در دوران وزارت آذری جهرمی اســت و او در همین گام نخســت 
آنچنان ســخن گفت که همگان دوست داشــتند؛ به همه موضوعات 
مهم اشــاره کرد و برای رســیدن به اهداف زمان مشخص کرد. آن هم 
نه زمانی طوالنی؛ یک ســال. همین باعث شد هر دو سخنران بعد از او به 
این حرف ها واکنش مثبت نشــان دهند و ابراز امیدواری کنند کارها در 
ادامه نیز بر همین منوال باشــد. آنها انتظار دارند تا تلکام بعدی اهداف و 
اعداد مورد نظر جهرمی تحقق یافته باشد. تلکام نوزدهم به سرعت از راه 
خواهد رسید و جهرمی در آن زمان باید از دستاوردهای خود بگوید. آیا 
وعده های گذشته محقق شده اند؟ یک سال آینده نشان می دهد وزیر به 
کدام سو خواهد رفت. آیا شرایط او را مجبور می کند به سمت وعده های 
کلی و ســخنان موعظه گونه برود یا همچنان می تواند با عدد و رقم مانند 

یک مهندس سخن بگوید و از دستاوردهایش حرف بزند؟

  سرمقاله
میثم قاسمی

مدیرعامل همراه اول:
 همراه اول در بهترین روزهای

خود قرار دارد

خدمات پارس آنالین برای مشتریان سازمانی در تلکام
 غرفه ای با فضای ابری

و اینترنت اشیا
با شکست انحصار 3G و 4G دو اپراتور 

غالب تلفن همراه در سه سال اخیر 
سرمایه گذاری های قابل توجهی در شبکه 

زیرساختی خود انجام داده اند. تا جایی که این 
سرمایه گذاری توانسته ...

گروه شرکت های پارس آنالین در نمایشگاه تلکام امسال سرویس های 
ویژه ای در نظر گرفته که مخاطبان آن بیشتر سازمان ها و شرکت ها هستند. 

سرویس های دیتاسنتر ابری یکی از مهم ترین  آنهاست. فرهاد اسحاقی، مدیر 
 دیتاسنتر پارس آنالین، می گوید: »مهم ترین ویژگی سرویس های زیرساخت

)infra structure service(، که پارس آنالین در حوزه دیتاسنتر ارائه می کند ...
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تلکام 2017 با وعده ها و آمار و ارقام قابل سنجش وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات آغاز شد

شفافیت در روز اول

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حاشــیه پنل تخصصی بررسی موانع توسعه 
اقتصاد دیجیتالی در کشور در پاسخ به پیوست درباره راه اندازی ixp اصفهان گفت: 
»این ixp به صورت رسمی راه اندازی شــده اما مراسم رونمایی از آن برگزار نشده 
اســت.« همچنین جهرمی در واکنش به رد و بدل نشدن دیتا در ixp  اهواز نیز اعالم 
کرد که در زمان راه اندازی این زیرســاخت ســه شــرکت در حال استفاده از آن 
بوده اند و در حال حاضر نیز اطالعاتی غیر از ایــن در اختیار ندارد. وزیر ارتباطات 
همچنیــن در جمع خبرنــگاران از انجام وعده خود برای ســاماندهی پیامک های 
تبلیغاتی خبــر داد و گفت: »با راه اندازی »ســامانه دریافت پیامکی شــکایات از 
پیامک های مزاحم شــخصی« مشترکان می توانند متن شــماره پیامک مزاحم را 
به شــماره ۱۹۵ پیامک کنند تا سیم کارت مزاحم مســدود شود.« او در واکنش به 
اعالم تعطیلی سایت کلوب بعد از ۱۲ سال از سوی مدیر این سرویس گفت: »طبق 
بازار رقابتی اگر شبکه ای اقبال الزم را نداشته باشد و بین کاربران پرطرفدار نشود، 
ناچار به تعطیلی اســت. این اصل قانون تجارت اســت و بازار غیررقابتی نیز خوب 
نیست. در واقع فراهم نبودن شرایط برای فعالیت سرویس های داخلی و مشکالت 
قانونی ســبب چنین تصمیمی از سوی مدیر این سایت شده که امیدواریم با مصوبه 
مخصوصی که شــورای عالی فضای مجازی در زمینه حمایت از پیام رســان ها و 

شبکه های اجتماعی ایرانی تدوین کرده است با چنین مشکالتی مقابله کنیم.«

در جمع خبرنگاران
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مردادماه ســال جــاری داود زارعیان، 
معاون مشــتریان شرکت مخابرات ایران، 
خبر از حذف قبوض چاپی داد. بر اســاس 
آمار، شرکت مخابرات ایران دو ماه یک  بار 
۲۰ میلیون قبض در کشــور صادر می کرد 
و در طول ســال برای تلفن ثابت این عدد 
به ۱۲۰ میلیون می رسید. اجرای این طرح 
باعث کاهش حجم کاغــذ و حذف رفت  و 
آمدهای مردم می شود. سه ماه از این خبر 
گذشته اســت. زارعیان در توضیح بیشتر 
این طرح و روند پیشــرفت آن گفت: »ما 
در ره نگاشت پنج ســاله شرکت مخابرات 
ایران چند اقدام اساسی برای امور مشتریان 
در نظر گرفته ایم. یکی از آنها ساده ســازی 
ارائه خدمات است. برنامه های جدی را در 
این حوزه دنبال می کنیم تا مشتریان بدون 
کمترین دغدغه خدمــات را از ما دریافت 

کنند.«به گفته زارعیان حذف قبوض چاپی 
را باید از دو جهــت به  صورت جدی دنبال 
کنند: اول مســئولیت اجتماعی شــرکت 
مخابرات ایران به دلیــل صرفه جویی در 
کاغذ و حذف رفت  و آمدهای غیرضروری 
و دوم بحث هزینه هایی که برای این شرکت 
ایجاد می شــود. البته دلیــل فرعی ای نیز 
وجود دارد و اینکه برخی از قبوض به دست 

مشتری نمی رسد.
زارعیان در مورد نحوه این سرویس دهی 
گفت: »ما ایــن فرایند را از ماه گذشــته با 
آزمودن صدور صورت حســاب یک ماهه 
برای برخی از مشترکین آغاز کردیم. برای 
هشــت میلیون مشترک قبض یک ماهه با 
پیامک صادر و ارســال کردیم. این فرایند 
با اســتقبال خوبی روبه رو شد و بالغ بر ۱۰۰ 
میلیارد تومان مشــترکین قبوض خود را 

پرداخت کردند.«
او ادامه داد: »این فرایند در ۲۰ اســتان 
کشور اجرایی شد. در سه ماهه اول سال  ۹۶ 
در تهران یک میلیون قبض را کاهش دادیم. 
در برخی از استان ها در مراکز شهری قبض 
را حذف کردیم. هم اکنون در حال تحلیل و 

جمع آوری بازخوردها هستیم.«
به گفته زارعیان تا پایان سال تمام فرایند 

صدور قبض حذف خواهد شد.
البته بســیاری از مشتریان قصد دارند از 
جزئیات قبض خود آگاه شوند که شرکت 
مخابرات برای این خواســته مشتریان نیز 
راه حلی در نظر گرفته اســت. زارعیان در 
این باره گفت: »برای اینکه مشــتریان در 
جریان قرار بگیرنــد در پورتال قبض ها را 
قرار می دهیم؛ بنابراین مشتریان می توانند 
به پورتال مراجعه و قبض خود را مشــاهده 

کنند. حتی از طریق پورتــال نیز می توانند 
قبوض خود را بپردازند.«

زارعیــان در مــورد نحــوه پرداخت 
قبوض و نحوه اطالع رســانی بیان کرد: »ما 
اطالع رســانی صوتی و پیامکی را در برنامه 
داریم. از طریق رســانه ها نیز اطالع رسانی 
خواهیم کرد. در مــورد نحوه پرداخت  هم 
کانال های پرداخــت را افزایش می دهیم. 
عالوه بر شــماره ۲۰۰۰ که کانال پرداخت 
در تمام کشــور است و شــماره ۱۸۱۸ در 
تهــران، پورتال را عملیاتــی خواهیم کرد. 
با چنــد بانک  در پی راه اندازی ســرویس 
دایرکت دبیت هســتیم. با این ســرویس 
در مورد قبض اطالع رســانی نمی شود و با 
اجازه مشترک از حسابش کم می کنیم. در 
تمام حوزه ها هم مشوق های الزم را تعیین 
کرده ایم. در این مورد مکالمه رایگان یا ارائه 
اینترنت رایگان و قرعه کشی نیز پیش بینی 

شده است.«
او ادامه داد: »وقتی بحث حذف قبض را 
مطرح کردیم شــرکت هایی به ما مراجعه 
کردند و خواســتند قبض هایــی با هدف 
اطالع رســانی و تبلیغات برای مشــتری 
بدون ایجاد هزینه برای ما چاپ کنند. البته 
نه شش مرتبه در ســال، بلکه برای ارتباط 
با مشــتریان به  عنوان یک رسانه بتوان از 
آن اســتفاده کرد. این مورد را نیز بررسی 
کرده ایم. هم اکنون جزئیات برنامه را برای 
اســتان ها ابالغ کرده ایم و مرحله به مرحله 

کار را دنبال می کنیم.«
عــالوه بــر حذف قبــوض چاپــی در 
ره نگاشــت ســرویس های دیگری برای 
دیجیتالی سازی و ساده سازی ارائه خدمات 

به مشتریان راه اندازی کرده اند.
زارعیــان در ایــن مــورد گفــت: 
»دیجیتالی ســازی را از دو طریــق پورتال 

تجاری و مراکز حضوری انجام می دهیم.«
او ادامه داد: »ما بخشــی از ســرویس ها 
را به  صورت برخــط و غیرحضوری ارائه 
می دهیم. در بخــش غیرحضوری پورتال 
تجاری را راه انــدازی کرده ایم و امیدواریم 
تا پایــان دی مــاه بتوانیم تمــام خدمات 

مخابراتی را روی پورتال ارائه کنیم.«
به گفتــه زارعیان ثبت نــام تلفن ثابت، 

 ،ADSL ،دریافت قبض، خدمات الکترونیکی
تانوما، دیدن ریز مکالمات و همه خدماتی 
را کــه مخابــرات می دهــد روی پورتال 
خواهند داشــت. امور مشتریان هم اکنون 
دو سرویس سراســری پرداخت قبض و 
ثبت نام دریافت تلفن ثابــت را راه اندازی 
کرده اســت. زارعیان امیدوار است تا ۳۰ 
دی ماه تمام خدمات به  صورت الکترونیکی 

ارائه شوند.
البته ثبت نام دریافت تلفن ثابت پیش از 
این در سایت وجود داشت و مشتریان پس 
از ثبت نام بــرای احراز هویت به مخابرات 
مراجعه می کردند، اما به نظر می رسد این 
سرویس در ساختار جدید تغییراتی کرده 
اســت. معاون مشتریان شرکت مخابرات 
ایران در این مــورد گفت: »ما فرایند احراز 
هویت را در ساختار جدید حذف می کنیم. 
وقتی فرد می خواهــد تلفن خود را دریافت 
کند توسط ماموران احراز هویت می شود.«

دومین راه دیجیتالی ســازی شــرکت 
مخابرات مراکز حضوری است. زارعیان در 
توضیح بیشتر این سرویس ها گفت: »در این 
مراکز همه فرایندها دیجیتالی خواهد شد. 
البته زمان بر است و امیدواریم تا پایان سال 

۹۷ این فعالیت انجام شود.«
او در مــورد دیجیتالی کــردن فرایندها 
اضافه کرد: »یعنی کاغذ حذف می شــود 
و اگر فرد به مرکــز مراجعه کرد، از طریق 
سیســتم ثبت نام صورت می گیرد. امضا و 
مدارک دیجیتالی می شوند و از مدارک هم 
فقط کپی کارت ملی نیاز است. البته اسکن 

آن کافی است.«
پیش از دیجیتالی سازی سراسر فرایند ها 
توســط کاغذ انجام می شد و با الکترونیکی 
کردن اسناد و مدارک قدیمی بسیاری در 
مخابرات باقــی می ماند. زارعیان در مورد 
اســناد گفت: »در این پــروژه حذف کلیه 
اسناد قدیمی را در نظر گرفته ایم. کمیته ای 
را تشکیل داده ایم و قرار است تکلیف کلیه 
اســناد را مشــخص کنیم. بایگانی ها را از 
مراکز می بریم. دســتگاه نظارتی و خود ما 
از مشترک به  صورت الکترونیکی آخرین 
پروفایل را می خواهیــم و بقیه پرونده ها را 

کنار می گذاریم.« 

معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران اعالم کرد:

حذف قبض های کاغذی

در اولین پنل بررسی موانع اقتصاد دیجیتالی تلکام ۲۰۱۷عنوان شد:

نیازمند قانون شفاف و سرمایه گذاری هستیم

 تمرکز پیشگامان
بر پهنای باند سازمانی است

شــرکت پیشــگامان توســعه ارتباطات، 
به عنوان یکــی از واردکننــدگان پهنای باند 
اختصاصی، عالوه  بــر ارائه محصوالت خاص 
برای مشــترکان معمولی ADSL، در نمایشگاه 
تلــکام تمرکز اصلــی خود را بــر پهنای باند 
سازمانی گذاشته است و به مناسبت نمایشگاه 
تلکام نیــز تخفیف ویژه ای بــرای آن در نظر 

گرفته شده است.
ســرویس پهنــای باند اختصاصــی بدون 
محدودیت هــای حجمــی روی پورت های 
اینترنتــی Full Protocol، ســرویس پهنــای 
بانــد حجمی بــرای شــرکت های کوچک، 
سرویس هات اسپات برای مراجعه کنندگان 
ســازمان هایی که نیاز به سیســتم مدیریتی 
کنتــرل و مصــرف اینترنت دارند، شــبکه 
اختصاصــی مجــازی )VPN( بــدون نیاز به 
اینترنــت و ســرویس پهنای بانــد اداری با 
۵۰ درصــد تخفیف برخی از ســرویس های 

پیشگامان است.
از جمله ســرویس های ســازمانی شرکت 
پیشگامان می توان به MPLS بین الملل آن اشاره 
کرد؛ یعنی اگر برای شرکت خود هم در داخل و 
هم در خارج از کشور دفتر نمایندگی راه اندازی 
کرده اید و می خواهید ارتباط آنها را با یکدیگر 
برقرار کنید، ســرویس ام پی ال اس بین الملل 
پیشگامان به شما این امکان را می دهد تا با ایجاد 
یک شــبکه مجازی و اختصاصی روی شــبکه 
دیتای بین الملل، حتی بدون استفاده از اینترنت، 
میان دفاتر داخل و خارج خود به طور مستقیم 

ارتباط برقرار کنید.
تفکیک داده هــای یک ســازمان از دیگر 
ســازمان ها و نهادها توســط سرویس دهنده 
از خواص ذاتی شــبکه مبتنی بــر این فناوری 
اســت. به طوری  که مشــترکان نیــازی به 
هیچ گونه تغییر در ســاختار شبکه های داخلی 

خود ندارند.

خبر

در حاشــیه اولیــن روز از هجدهمیــن 
نمایشــگاه بین المللی تلــکام پنل تخصصی 
برای بررسی موانع توسعه اقتصاد دیجیتالی 
با حضور وزیر ارتباطات، دبیر شــورای عالی 
فضای مجازی و رئیس مرکز توسعه فناوری 
و صنایع پیشرفته وزارت صنعت برگزار شد. 
در ابتدای این پنل محمدجواد آذری جهرمی 
موانع پذیرش دیجیتالی شــدن در اقتصاد 
کشور را به چهار دسته مهم تقسیم بندی کرد 
و گفت: »فراهم کردن زیرســاخت ارتباطی، 
مناســب و مرتبط بودن خدمات محتوایی 
با فرهنگ کشــورها، دسترســی به نیروی 
ماهــر و مقرون به صرفه بــودن خدمات از 
جمله پارامترهایی اســت که به رشد اقتصاد 

دیجیتالی یک کشور کمک می کند.«
او در ادامــه بــا اشــاره به فراهــم بودن 
بخش هایی از ایــن پارامترها در ایران افزود: 
»در بخش زیرســاخت ارتباطــی طی چهار 
سال گذشته ســرمایه گذاری خوبی صورت 
گرفته اســت، به طوری کــه در حال حاضر 
تعداد کاربران دیتای موبایل از ۳۰۰ هزار به 
۴۰ میلیون کاربر رســیده است. البته توسعه 
زیرساخت های رشــد در بخش موبایل را به 
همراه داشته و متاسفانه در چند سال گذشته 
شــاهد پیشــرفتی در حوزه اینترنت ثابت 

کشور نبوده ایم.«
 وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
ادامه مانع دوم بر ســر راه توســعه اقتصاد 
دیجیتالــی را نبود محتوای کافی در کشــور 
عنوان کرد و گفت: »در حــوزه تولید محتوا 
بــا تمام زیرســاخت هایی که فراهم شــده 
مشــکالت جــدی داریم. در حــال حاضر 
بیشترین محتوای مورد استفاده کاربران در 
کشورهای پیشرفته ویدئو است و ۶۰ درصد 
ترافیک در این کشــورها به چنین محتوایی 
اختصاص دارد، اما این میزان در ایران برابر 

۱۰ درصد ترافیک اینترنت کشور است.
جهرمی عدم رشد تولید محتوای ویدئوی 
را نیز به عدم رشــد اینترنــت ثابت ارتباط 
می دهد، چرا که رشــد اســتفاده از محتوای 
ویدئویــی نیازمنــد اینترنت پرســرعت و 

باکیفیت است.
بر اســاس اظهارات جهرمــی در زمینه 

نیروی بامهارت و باقابلیت مشــکلی وجود 
نــدارد، اما بــه دلیــل نبــود پارامترهای 
زیرســاختی در بخــش اینترنــت ثابت و 
مشکالت قانونی تولید محتوا امکان استفاده 
از این نیروها در کشــور برای رشــد اقتصاد 

دیجیتالی فراهم نشده است.

نیازمند قانون گذاری شفاف و به روز
حســن آقاکثیــری، رئیس مرکز توســعه 
فناوری و صنایع پیشــرفته وزارت صنعت، 
نیز به عنوان یکی از ســخنرانان در این پنل 
بزرگ ترین مانع بر ســر راه دیجیتالی شدن 
اقتصاد را نبود قوانین و مقررات مخصوص و 
به روز در این حوزه عنوان کرد و گفت: »هنوز 
در این خصوص سیاســت گذاری مشخصی 
صورت نگرفته و هر نهادی بســته به شرایط 
پیش آمده اقدام به سیاست گذاری می کند. 
از سوی دیگر نگرانی برخی از مدیران نسبت 
به توســعه فضای دیجیتالی و سرویس های 
آن باعث شده اقتصاد دیجیتالی در کشور با 

کندی پیش رود.«
آقاکثیری تاکید می کنــد که این حوزه به 
قانون های به روز و کارآمد نیاز دارد، از سوی 
دیگر مقامــات وزارت ارتباطات رســالت 
سختی بر دوش دارند تا بتوانند ذهن مدیران 
ارشــد را با رفع نگرانی هایشــان برای ارائه 

خدمات نوین ارتباطی آماده کنند.
اما ابوالحســن فیروزآبادی، دبیر شورای 
عالی فضای مجازی، با اشــاره بــه اینکه در 
بخش اقتصــاد چالش های اساســی وجود 
دارد گفت: »در این زمینه بین زیرســاخت 
و خدمات تناســبی وجــود نــدارد؛ یعنی 
زیرساخت ایجادشــده تنها در بخش تلکام 
است و حتی در این بخش نیز از زیرساخت ها 
بــرای ارائه خدمات کاربــردی به کاربران 

استفاده نشده است.«
فیروزآبادی مشکل بعدی بر سر راه توسعه 
اقتصاد دیجیتالی را به چالش های نظام پولی 
و بانکی ارتباط داده و می افزاید: »در کشــور 
برای صنعت های مختلف تســهیالت ویژه 
از ســوی بانک ها در نظر گرفته می شود، اما 
برای حوزه ICT که ضریب بهره وری و توسعه 
اقتصاد را افزایش می دهد تهســیالت ویژه و 

خاصی در نظر گرفته نمی شود.«
دبیر شــورای عالی فضای مجازی با بیان 
اینکه بســیاری از فعالیت های دیجیتالی به 
دلیل وجــود ابهام در روابط دچار مشــکل 
هســتند اعالم کرد: »در یکسری نظام های 
پایــه از جمله نظام تصدیــق و احراز هویت، 
و نظام کپی رایــت و مالکیت آثار خصوصی 
دچار تعارض هستیم. همین تعارضات باعث 
می شود کســب و کارهای نو مانند اسنپ یا 

تپسی با مشکالت مختلف روبه رو شوند.«

نیازمند سرمایه گذاری
ناصر حکیمــی، معــاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی، نیز در این پنل تخصصی مانع 
بر سر راه توســعه اقتصاد دیجیتالی را نبود 
ســرمایه عنوان کرد و افزود: »در سیســتم 
پرداخت ها هم در ابتدا به دلیل نبود سرمایه 
توسعه ای صورت نگرفت، اما به مرور وقتی 
سرمایه گذاران متوجه فرصت های این بازار 
شــدند به این حــوزه ورود کردند و بخش 
پرداخت های کشــور در فاصله کمی دچار 

تحوالت عظیمی شد.«
او در ادامه به مشــکل کســب درآمد از 
دیتا در کشور اشاره کرد و افزود: »در بخش 
پرداخت دیتای بسیاری خوبی تولید شده اما 
ما حســرت به دل ماندیم تا یک نفر بیاید و 
بگوید این دیتاها منابع ارزشــمند درآمدی 
اســت و می توان از آنها درآمد کسب کرد.« 
به بــاور او هنوز در کشــور در خصوص دیتا 
و درآمــدی که می توان از آن کســب کرد 

آگاهی به وجود نیامده است.
حکیمی به عدم ریســک پذیری بانک ها 
برای ســرمایه گذاری در این حوزه اشــاره 
می کنــد و می گوید: »ما در دورانی هســتیم 
کــه بانک هــا در تنگنــای فراهــم کردن 
منابع مالی هســتند و حاضر بــه انجام هیچ 
ریسکی نمی شــوند و این در حالی است که 
ســرمایه گذاری در بخش اقتصاد دیجیتالی 
بســیار ریسک پذیر اســت. به همین خاطر 
باید با یک جمع بندی بین نهادهای مختلف 
درگیر در ایــن حوزه به سیاســت گذاری 
  ICT مشخصی برای جذب ســرمایه در بازار

برسیم.« 
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گــروه شــرکت های پارس آنالین در 
نمایشــگاه تلکام امسال ســرویس های 
ویــژه ای در نظر گرفته کــه مخاطبان آن 
بیشتر ســازمان ها و شــرکت ها هستند. 
ســرویس های دیتاســنتر ابــری یکی از 
مهم تریــن  آنهاســت. فرهاد اســحاقی، 
مدیر دیتاســنتر پارس آنالین، می گوید: 
ســرویس های  ویژگــی  »مهم تریــن 
زیرســاخت )infra structure service(، که 
پارس آنالیــن در حوزه دیتاســنتر ارائه 
می کند، ســرویس محور بودن آنهاست. 
بــر همین اســاس مشــتری می تواند به 
صــورت آنالین منابع خــود را انتخاب و 
پرداخت کند و در لحظه ســرور یا منابعی 
را کــه درخواســت داده بــوده تحویل 
بگیرد.« یکی دیگر از ســرویس هایی که از 
ســوی پارس آنالین در این نمایشگاه ارائه 
می شــود اینترنت اشیاست. پارس آنالین 
با یک شــرکت فرانسوی )سیکفاکس( که 
پلتفــرم IoT را در دنیا ارائه می کند قرارداد 
مشارکت بسته و خدمات اینترنت اشیا را 
در ایران و برای اولین بار در نمایشگاه تلکام 

ارائه می کند.
گــروه شــرکت های پارس آنالین، با 
داشــتن یک شبکه سراســری با پوشش 
کشــوری و ظرفیــت  باالی پهنــای باند 
نقاط استراتژیک کشــور از جمله تهران 
را پوشــش می دهد. از ســوی دیگر این 
شرکت به واســطه شبکه ای که در مناطق 
اســتراتژیک نفتی و ســکوهای نفتی در 
پارس شــمالی و پارس جنوبــی دارد کل 
ایران و فراتــر از مرزهــای خاکی اش را 
پوشــش می دهد و در نقاط حســاس نیز 
شبکه رادیویی خود را گسترده کرده است. 
اسحاقی می گوید: »داشتن مجوز ارتباطات 
ماهواره ای باعث می شــود بتوانیم در هر 

نقطــه ای که مورد نیاز مشــتری اســت 
ارتباط برقرار کنیم.«

به گفته او به واسطه این پوشش کشوری 
و منطقه ای و در قلب این پوشش ارتباطی 
شــرکت پارس آنالین دیتاسنتری دارد 
که در حوزه تجــاری فعالیت می کند و این 
دیتاسنتر به لحاظ ســاخت، پیاده سازی 
و اســتاندارد دیتاســنترها بزرگ ترین و 
بهترین دیتاســنتر بخش تجــاری ایران 
محسوب می شود. اســحاقی معتقد است 
پارس آنالین توانمند شده تا بتواند امکان 
ارتباط شــرکت های بــزرگ را، به ویژه 
ســازمان هایی را که دچار پیچیدگی های 
جغرافیایــی هســتند، از هــر نقطه ای به 
نقطــه مرکزی مهیــا کنــد. او در ادامه 
می گوید: »پارس آنالین می تواند خدمات 
دیتاســنتری را هــم در حــد نزدیک به 
اســتانداردهای جهانی در محل دیتاسنتر 
پارس آنالین برای آنهــا فراهم کند و این 
مســاله باعث شده در ســال های گذشته 
تعداد زیادی از سازمان های بزرگ دولتی 
و خصوصی و به طور خاص دســتگاه های 
اجرایی و مشــتریان بزرگ حوزه محتوا از 
خدمات ترکیبی و متنــوع پارس آنالین 

استفاده کنند.«
در تلکام ۲۰۱۷ پارس آنالین چند طرح  
جدید اجرا کرده و این طرح ها مورد استقبال 
وزارت ارتباطات نیز قرار گرفته اســت. 
مدیر بخش دیتاســنتر پارس آنالین در 
این باره می گوید: »یکــی از این طرح های 
جدیــد که در نمایشــگاه امســال افتتاح 
 cloud services می شــود خدمات ابری یا
پارس آنالین اســت. چیزی که ما در دنیا 
می بینیم توسط شرکت های بزرگ مانند 
گوگل و آمازون و مایکروسافت و آی بی ام 
ارائه می شــود. نیاز به چنین سرویســی 

همــواره از ســوی شــرکت های ایرانی 
احســاس می شد اما برای اســتفاده از این 
سرویس های شرکت های جهانی با مشکل 

مواجه بودند.«
به گفتــه او پارس آنالین در یک ســال 
گذشته با شــرکت های ایرانی و خارجی 
ارائه دهنــده راه حل های ایــن حوزه وارد 
مذاکره شــده و در نهایت بــه این نتیجه 
رســیدند که با اســتارت آپی متشکل از 
نخبگان کشــور که در مرکــز تحقیقات 
مخابرات ایران شکل گرفته بود همکاری 
کنند. آنها موفق شده بودند یک سرویس 
ابری راه اندازی کنند و توسعه دهند که در 
برخی ویژگی هــا حتی توجه رقبای جهانی 
را هم به خودش جلب کرده بود. اســحاقی 
درباره همکاری این استارت  آپ ایرانی و 
شــرکت پارس آنالین می گوید: »ما با در 
نظر گرفتن توانمندی های داخل کشــور 
موفق شــدیم با آنها قرارداد ببندیم و در 
ماه هــای گذشــته cloud پارس آنالین را 
مســتقر کردیم؛ در نمایشــگاه تلکام این 
سرویس ها در حال ارائه است و مخاطبان 

می توانند از آنها استفاده کنند.«
به گفته او ارائه این ســرویس ها در این 
سطح و کیفیت برای نخستین بار است که 
در ایران اتفاق می افتد. اسحاقی در توضیح 
این مطلب می گوید: »این ســرویس ها از 
سطح ابتدایی یا سطح مشخصی که مشتری 
انتخاب می کند شروع می شود تا زمانی که 
مشــتری مجموعه ای از منابع را انتخاب 
می کند و در پورتال ابــری پارس آنالین 
دیتاسنتر خودش را به لحاظ شبکه  و منابع 
طراحی می کند.« او تاکیــد می کند: »این 
مســاله در ابتدا بــرای متخصصان حوزه 
آی تــی در ایران باورپذیر نبــود، اما ما به 
آنها نشان دادیم پارس  آنالین با کمک یک 

مجموعه اســتارت آپ داخلی توانســته 
سرویســی ارائه کند که مشابه آن توسط 
گوگل و آمازون ارائه می شود.« اسحاقی بر 
این باور است که آنها فاصله زیادی با سطح 
ارائه خدمات در گوگل و مایکروســافت 
و... دارند و کم کردن این فاصله هم نیاز به 
فرهنگ سازی در این زمینه دارد و هم باید 
تالش بیشتری برای رسیدن به آن سطح 

صورت گیرد. 
او در ادامه از سرمایه گذاری دیگری در 
گروه شــرکت های پارس آنالین می گوید 
کــه در نمایشــگاه تلکام ارائه می شــود: 
اینترنت اشــیا. اســحاقی معتقد اســت 
پارس آنالین در نمایشــگاه تلــکام، که 
تخصصی تر از الکامپ است، با پیشنهادهای 
ویژه وارد می شــود. او در ادامه می گوید: 
»چون سرویس ها بسته به کاربرد مشتری 
سفارشی می شوند در نتیجه پکیج مشخصی 
در نمایشگاه پیشنهاد داده نمی شود؛ مانند 

آنچه به شکل خرده فروشی ارائه می شود. 
اما بی شــک شــرایط ما برای شرکت ها و 
سازمان ها در نمایشگاه تلکام شرایط ویژه و 
خاصی است و شرکت ها می توانند به طور 
خاص از آنها استفاده کنند.« در همین راستا 
پارس آنالین در نمایشگاه تلکام اکانت های 
تست و رایگان در اختیار مخاطبانش قرار 
می دهد تا بتوانند سیســتم آنها را تســت 
کنند و برای توسعه و استفاده از این سیستم 
راحت تر تصمیم بگیرنــد. پارس آنالین 
تجهیزات IOT را هم به نمایشــگاه آورده 
تا مخاطبان از نزدیک بــا کاربردهای هر 
کدام آشنا شوند. در پایان مجید رمضانی، 
مدیــر امــور مشــتریان پارس آنالین، 
می گوید: »شرکت ما برای سرویس های 
اینترنــت، پهنــای بانــد اختصاصــی و 
ســرویس های اینترنتی رادیویی و VPNها 
هم پیشــنهادهای ویژه ای دارد که آنها را 

در تلکام ارائه می دهیم.« 

خدمات پارس آنالین برای مشتریان سازمانی در تلکام

صاایران سامانه ای برای غرفه ای با فضای ابری و اینترنت اشیا
مناطق بحران زده ارائه کرد

صاایران در نمایشگاه تلکام محصول ویژه ای 
برای مناطق بحران زده عرضه کرده است.

این محصول که سامانه صماتل ۶۰، محصول 
جی اس ام متحرک، اســت با استقرار در مناطق 
بحرانی ای که خطوط ارتباطی آنها قطع شــده 
می توانــد به کمک امدادرســانان بیاید. مدیر 
شــبکه های ســوالر صاایران در توضیح این 
محصــول می گوید: »این محصــول به تنهایی 
یک شبکه کامل ارتباطی موبایل بر مبنای نسل  

۲/۷5 با قابلیت پشتیبانی از GPRS  است.«
امیرحســین عباســی گفت: »این سامانه به 
تنهایی یک شبکه کامل اســت، به زیرساخت 
خاصی نیاز ندارد و ســرویس خود را از اپراتور 
نمی گیرد. این سامانه می تواند در منطقه مستقر 

شود و خدمات رسانی کند.«
او با اشــاره به اینکه این سامانه در زلزله اخیر 
آذربایجان تست شد گفت: »امکان انتقال سریع 
این ســامانه به منطقه آسیب دیده وجود دارد و 
به ســادگی ظرف پنج دقیقه نصب و راه اندازی 

می شود. «
عباســی با اشــاره بــه اینکــه نمونه های 
کوچک تری نیــز از این محصــول وجود دارد 
گفت: »در نمونه های کوچک تــر می توان این 
ســامانه را با کوله به مناطق آسیب دیده حمل 
کرد.« او ادامــه داد: »می توان این ســامانه را 
 LTE بــا تغییر چند ماژول به نســل های باالتر و
ارتقا داد.« مدیر شــبکه های ســوالر صاایران 
در پاسخ به این ســوال که »تاکنون چه تعداد از 
این محصول به فروش رفته و مشــتریان شما 
بیشتر وابسته به کدام بخش ها بوده اند« گفت: 
»تاکنون بیش از ۱۰۰ سامانه به فروش رسیده 
است. برخی از سازمان های مدیریت شهری از 
این سامانه بهره برده اند. همچنین شرکت نفت 
و صنعت پتروشــیمی از جمله مشتریان ما به 
شــمار می روند. نیروهای مسلح نیز در برخی از 

رزمایش های خود از این دستگاه بهر ه برده اند.«

خبر
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همــراه اول بــا رفتــن به ســمت ارائه 
سرویس بر پایه تکنولوژی 3G و 4G تحول 
اســتراتژیکی در رفتارهــای خود ایجاد 
کرد. در حال حاضر وضعیت شبکه همراه 
اول مبتنی بر نســل چهارم تلفن همراه به 

چه شکل است؟
شروع برنامه توسعه ای همراه اول از سال 
۹۳ بر مبنای تکنولوژی 3G این شرایط را 
ایجاب می کرد تا برای تکنولوژی نســل 
چهارم نیز اقدام فوری انجام دهیم. مشاور 
ما در سال گذشته پیش بینی کرده بود که 
باید ۹۰۰ سایت نصب کنیم، اما با مطالعه 
میدانی متوجه شدیم این میزان پاسخگوی 
نیاز امروز کاربران بازار ما نخواهد بود. به 

همین خاطر در ســال ۹۵ نصب ۱۱ هزار 
ســایت 4G را در برنامه خود قرار دادیم. 
سال ۹۵ نیز سال »اقتصاد مقاومتی اقدام 
و عمل« نام گذاری شــده بود و ما برنامه 
توسعه ای پنج ســال خود را طی یک سال 
اجرا کردیم. بعد از دو ســال و نیم مذاکره 
با شــرکت تالیا هم به توافق رسیدیم که 
فرکانس ۹۰۰ این اپراتور با 6/۵ مگ فضا 
به همراه اول واگذار شود. به همین خاطر 
 3G ۱۰ هزار سایت ۹۰۰ بر پایه تکنولوژی
نصب کردیم. 3G با فرکانس ۹۰۰ پوشش 
بهتر و کامل تری ایجاد می کند و به همین 
خاطر حجم توســعه ما خیلی بیشتر شد و 
رویکردی که در همراه اول پیش گرفتیم 

این بود که single RAN را اجرا کنیم. ما سه 
پیمانــکار نوکیا، اریکســون و هواوی در 
شبکه داشــتیم و برای توسعه باید شبکه 
نسل های دو، سه و چهار یکپارچه شوند و 
برای ایجاد این یکپارچگی، نوسازی حدود 
۲۴ هزار سایت نســل دو در دستور کار 
قرار گرفت و در مجموع نصب و نوسازی 
۴۵ هزار سایت را در اواخر سال ۹۴ با تیم 

طراحی خود نهایی کردیم.
نوســازی ۲۴ هزار سایت نســل دوم به 
این معنــی خواهد بود که هیــچ  وقت به 
نسل های سوم و چهارم SWAP )نوسازی( 

نمی شود؟
سایت هایی که قباًل داشــتیم فقط امکان 

ارائه خدمات بر پایه نسل دوم تلفن همراه 
را داشــت، اما ســایت های جدیدی که 
خریداری شده multi standard radio است؛ 
یعنی می تواند همزمان روی نسل های دو، 
سه و چهار ســرویس دهد. این شرایط ما 
را برای رفتن به ســمت تکنولوژی جدید 
آماده می کند، چرا که در نهایت باید نسل 

دوم یا سوم خاموش شود.
پس در این شرایط چرا تصمیم گرفتید ۲۴ 

هزار سایت را نوسازی کنید؟
این تصمیم بــرای همــراه اول در آینده 
راحتی به همــراه خواهد داشــت؛ برای 
مثال اگر با فرکانس ۹۰۰ و ۱۸۰۰ در حال 
ارائه خدمات نســل دوم هستیم، با همین 

سایت ها و روی همین فرکانس ها می توان 
4G یا 3G ارائــه داد. هم اکنون بیش از ۱۱ 
هزار سایت نسل دو را نوسازی کرده ایم. 
این یعنی این سایت ها همزمان می توانند 
نسل های ســه و چهار را سرویس دهند. 
چنین تصمیمی به نقطــه قوت همراه اول 
تبدیل شد. به  طوری  که در شهریور ۹۵، 
۳۷۷ ســایت 4G با پنج ترابایت ترافیک 
در روز داشــتیم که این میــزان امروز به 
۱۱ هزار سایت 4G با ترافیکی باالی هزار 
ترابایت در روز رســیده است؛ یعنی در 
حدود ۲۰۰ هزار برابر رشد ترافیک دیتا 

در یک سال داشتیم.
حرکت به سمت انتقال داده چه تاثیری بر 

درآمد های شما خواهد داشت؟
درآمد امســال همراه اول نسبت به سال 
گذشته و حتی دو سال گذشته با رشد قابل 
توجهی همراه بوده اســت. حتی در شش 
ماه گذشته با رشــد ۱6 درصدی درآمد 
مواجه بودیم. بیشــترین رشــد درآمد 
همراه اول نیز از محل دیتای مشــترکان 
بوده که باعث رشد متوسط درآمد از هر 
مشترک  شده است. البته درست است که 
بیشترین رشد را در بخش دیتا داشتیم، اما 
مکالمات صوتی ما هم با رشد خوبی همراه 

بوده است.
افزایش میزان اســتفاده از دیتا در شبکه 
همراه اول با توجه به اینکــه اپراتورها بر 
مبنای تماســی صوتی هستید چه تاثیری 
 VOICE روی درآمدتــان از ســرویس

گذاشته است؟
جالب اســت بدانید که میزان اســتفاده 
تماس صوتی  )VOICE( ما در کنار رشــد 
اســتفاده از دیتا افزایــش قابل توجهی 
داشــته اســت. در ابتدای مهرماه سال 
جاری میزان ترافیــک ارالنگ ما ۱۷/۴ 
میلیون بود؛ یعنی یک میلیارد و ۴۴ میلیون 
دقیقه مکالمه کــه حتی اجرای طرح های 
نامحدود هم در رســیدن بــه این میزان 
مکالمه کمک مان نکرد. این میزان مکالمه 
رکورد ۲۳ ســاله همراه اول را شکست. 
به رغم رفتار تمامی مشترکان اپراتورهای 
همراه که میزان اســتفاده از تماس صوتی 
در شبکه شان کاهش داشــته، در دو ماه 
گذشــته میزان ترافیک در ســرویس 
VOICE همراه اول دو میلیون ارالنگ رشد 

کرده است.
با توجه به افزایش اســتفاده مشــترکان 
از دیتای موبایل، چه تحلیلی برای رشــد 
میزان اســتفاده از تماس صوتی در شبکه 

خود دارید؟
بــه اعتقــاد من ســاختار مشــترکان، 
اعتمادسازی در بین آنها، نوسازی و رشد 
کیفیت در شبکه سبب رشــد استفاده از 

تماس صوتی در همراه اول شده است.
پس معتقدید که میزان رشــد استفاده از 
دیتا تاثیری بر تماس صوتی در شبکه شما 

نداشته است؟
کاماًل همین طور اســت و همین شرایط 
باعث شده ســرویس های مبتنی بر بستر 
4G را در نمایشــگاه تلکام امسال رونمایی 
کنیم. از جمله این سرویس ها VoLTE است 
که به  صورت رسمی در این نمایشگاه ارائه 
خواهد شد. از سوی دیگر طی هماهنگی ای 
که با هواوی و سامســونگ داشتیم آنها 
در به روزرســانی ای که انجــام داده اند 
بســته نرم افزاری MCI را نصب کرده اند 
تا در نهایت گوشــی های جدید هواوی و 
سامسونگ بتوانند سرویس VoLTE همراه 

اول را پشتیبانی کنند.
سرویس VoLTE چه ویژگی ای دارد؟

با کمک این سرویس مکالمات کاربران با 
کیفیت HD  ارائه خواهد شد.

این سرویس چه هزینه ای برای مشترک 
خواهد داشت؟

چون این ســرویس کیفیت مکالمات را تا 
حد بسیار باالیی افزایش می دهد طبیعتًا 
باید با قیمت متفاوتی نیز ارائه شــود. در 
حال مطالعات دقیق روی بحث تعرفه ای 
این ســرویس هستیم تا اگر الزم بود، نرخ 
این مکالمــات را اعالم کنیم. اما فعاًل نرخ 
مکالمه با سرویس VoLTE با همان تعرفه 

مکالمات عادی محاسبه می شود.
ســرویس تماس صوتی روی وای فای در 

مبین نت مانند تلکام های گذشته در تلکام امسال نیز محصوالت 
و ســرویس های ویژه ای را به مخاطبــان عرضه می کند. 

ساســان کمیلی زاده، معــاون فنی، بازاریابــی و فروش 
مبین نت،  درباره این محصوالت این گونه توضیح داد: »با 
توجه به اینکه مبین نت شبکه TD-LTE خود را گسترش 
داده در نمایشگاه امسال ســرویس های اینترنت، VPN و 
اینترانت را هم برای مشترکان خانگی هم برای مشترکان 

سازمانی بهره برداری کرده ایم.«
از آنجا  که فناوری وایمکــس به پایان راه 
خود رســیده، مبین نت نیز به عنوان یکی 
از بازیگران اصلی حوزه اینترنت بی ســیم 
ثابت در تالش است مشترکان وایمکس 
خود را تشویق کند تا سرویس شان را به 
TD-LTE تغییر بدهند. کمیلی زاده اعالم 
کرد: »به کلیه مشــترکان وایمکس خود 
امتیازهای خاصی می دهیم تا به شــبکه 

TD-LTE ما بپیوندند. ســرعت این شبکه 
حداقل ۱۰ برابر ســرعت شــبکه وایمکس 

اســت. ضمن اینکه ۲۰ گیگابیــت نیز به آنها 
هدیه می دهیم. از ســال آینده شبکه وایمکس 

 TD-LTE را به طور کامل جمع آوری خواهیم کرد و فقط ســرویس
خواهیم داشت.«

اینترنت TD-LTE مبین نت تاکنون با استقبال بسیار زیادی 
از سوی کاربران این شبکه مواجه بوده است. معاون فنی و 
بازاریابی این اپراتور اینترنتی این گونه به شرح مزیت های 
ســرویس های مبین نت و استقبال کاربران از آن پرداخت: 
»پینگ تایم این سرویس بســیار پایین یعنی در حدود ۱۵ تا 
۲۰ میلی ثانیه و ســرعت آن ۴۰ مگابیت است. به 
این ترتیب کلیه نیازهای تماشای فیلم، ویدئو، 
تلویزیــون و انجــام بازی هــای اینترنتی را 
برطرف کرده و با استقبال بی نظیری مواجه 

شده است.«
مخاطــب محصوالت و ســرویس های 
مبین نت فقــط کاربران خانگی نیســتند. 
شبکه TD-LTE مشــترکان سازمانی قابل 
توجهــی نیــز دارد. ساســان کمیلی زاده 
درباره ایــن بخش از مشــتریان مبین نت و 
ســرویس های ویژه  آنها گفت: »مبین نت بازار 
بزرگی از مشــتریان ســازمانی دارد. به دلیل 
 VPN گستردگی شعب این سازمان ها سرویس

خود را روی شبکه TD-LTE پیاده سازی کردیم تا سازمان ها بتوانند 
برای ارتباطات بین شعب خود از ســرویس های ۲، ۴، ۸ تا ۱۰ مگ 
استفاده کنند.« مبین نت طی چهار روز نمایشگاه تلکام در سالن ۸-۹ 
برای مخاطبان خود هدایای ویژه ای در نظر گرفته اســت. کســانی 
که برای اولین بار قصد دارند از شــبکه TD-LTE مبین نت اســتفاده 
کنند و از اینترنت تا ســرعت ۴۰ مگابیت بر ثانیه بهره مند شــوند 
می توانند اشــتراک یک ســاله ۸۰۰ گیگی مبین نت به همراه مودم 
و نصب رایــگان را تنها با پرداخت ۵۰ هزار تومــان دریافت کنند. 
 عالوه  بر طرح ها و قیمت های ویژه تمدید اینترنت پرسرعت بی سیم

TD-LTE، مبین نــت تخفیفی ۲۰ درصدی برای تمدید اشــتراک 
 یک ســاله هزار گیگی و اشــتراک یک ســاله ۵۰۰ گیگی سرعت

۴۰ مگابیتی +TD.TURBO ارائه می کند.
به گفته معاون بازاریابی و فروش این شــرکت »برای کلیه کسانی 
که از طریــق مراجعه به غرفه ما در نمایشــگاه تلکام برای دریافت 
ســرویس های TD-LTE ثبت نام کنند، هدایایــی در نظر گرفته ایم. 
کســانی که مشــترکان عادی ما بوده اند ۱۰ گیگ و مشــترکان 
وایمکس ما ۲۰ گیــگ هدیه می گیرند«. عالوه  بــر اینها طرح ها و 
تخفیف هایی نیز شــامل حال مشترکان ســازمانی مبین نت خواهد 
شد. کمیلی زاده درباره جزئیات این طرح ها توضیح داد: »به مناسبت 
نمایشگاه تلکام برای مشترکان سازمانی مان تخفیف ها و بسته هایی 

روی پهنای بانــد اختصاصی و پکیج های تخفیفــی تا ۵۰ درصد در 
رابطه با خدمات میزبانی و دیتاسنتر در نظر گرفته ایم.«

نیاز نداشــتن به خط تلفن ثابت، ارائه سرعت چهار تا ۴۰ مگابیت 
بر ثانیه، پایداری باال و تاخیر بسیار کم و قابلیت استفاده همزمان ۳۲ 
کاربر از ســرویس از جمله مزایای اینترنت TD-LTE مبین نت برای 
کاربران اینترنت پرســرعت خانگی و کارکنان است. معاون فنی و 
بازاریابی این شرکت با اشاره به اینکه توجه به بازار سازمانی در کنار 
توجه به مشترکان انبوه خانگی و شرکتی همواره یکی از سیاست های 
مبین نت بوده اســت ادامه داد: »در عین اینکــه بر عرضه اینترنت 
TD-LTE تمرکز داریم، در مورد ارائه خدمات به مشتریان سازمانی 

تمرکز ما روی بحث VPN و اینترانت بر بستر TD-LTE است.«
ساسان کمیلی زاده با اشــاره به اهمیت رویداد تلکام برای صنعت 
مخابرات و ارتباطات کشور درباره برنامه و هدف اصلی مبین  نت از 
شرکت در تلکام امسال توضیح داد: »با توجه به اینکه نمایشگاه تلکام 
کاماًل تخصصی است شرکت ها و سازمان های مراجعه کننده که اکثراً 
مشتری مبین نت هســتند می توانند طی چهار روز نمایشگاه تلکام با 
مراجعه به غرفه ما و مطرح کردن سواالت خود در جلسات تخصصی 
با مدیران فنی مبین نت، با مزایای شــبکه TD-LTE این شرکت آشنا 
شوند و ضمن اطالع از نحوه ارتقای ســرویس های فعلی خود به این 

شبکه از مزایای آن همچون سرعت و پایداری باال استفاده کنند.«

مبین نت با سرویس های TD-LTE به تلکام آمد

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران:

همراه اول در بهترین روزهای خود قرار دارد

سونیتا رساب پور

با شکســت انحصار 3G و 4G دو اپراتور تلفن همراه در ســه ســال اخیر ســرمایه گذاری های قابل توجهی در شــبکه زیرســاختی خود انجام داده اند. تا جایی که این ســرمایه گذاری توانسته توســعه  نیافتن اینترنت در بخش ثابت کشور را جبران کند و این 
بازار را به اشــباع برســاند. آمارهای ارائه شــده از ســوی وزارت ارتباطات نیز نشان می دهد در سه سال گذشــته میزان ضریب نفوذ دیتای مشترکان همراه به شــکل قابل توجهی افزایش داشــته و به بیش از ۴۰ میلیون کاربر رسیده است. اپراتور اول تلفن  
همراه به عنوان اپراتور مســلط ایران، در چند ســال اخیر ســرمایه گذاری باالیی برای توســعه شــبکه خود بر مبنای تکنولوژی 3G و 4G انجام داده تا جایی که حاال و بر اســاس اظهارات مدیرعاملش به کمک این ســرمایه گذاری ها و البته اتخاذ تصمیمات 
هوشــمندانه مدیریتــی ایــن اپراتــور در بهترین روزهای فعالیت خود قــرار دارد. در خصوص وضعیت خدمات همراه اول و ســرویس های جدیدی که این شــرکت در تلکام ۲۰۱۷ معرفی خواهد کــرد با وحید صدوقی، مدیرعامل این شــرکت، به گفت وگو 

نشسته ایم که در زیر می خوانید:



2017

مشاور همراه اول در سال گذشته پیش بینی کرده بود که باید ۹۰۰ سایت 
نصب کنیم، اما با مطالعه میدانی مشخص شد این میزان پاسخگوی نیاز 

امروز کاربران بازار همراه اول نیست. 
به همین خاطر در سال ۹۵ نصب 

۱۱ هزار سایت 4G در برنامه 
همراه اول قرار گرفت.

11000

همراه اول سه پیمانکار نوکیا، اریکسون 
و هواوی در شبکه دارد و برای توسعه 

باید شبکه نسل های دو، سه و چهار 
یکپارچه شوند و برای ایجاد این 

یکپارچگی، نوسازی حدود ۲۴ هزار 
سایت نسل دو در دستور کار قرار گرفت 

و در مجموع نصب و نوسازی ۴۵ هزار 
سایت را در اواخر سال ۹۴ با تیم طراحی خود 

نهایی کرده.

۴5000

درآمد امسال همراه اول نسبت به سال 
گذشته و حتی دو سال گذشته با 

رشد قابل توجهی همراه بوده 
است. حتی در شش ماه گذشته 

با رشد ۱۶ درصدی درآمد 
مواجه بودیم. بیشترین رشد 
درآمد همراه اول نیز از محل 

دیتای مشترکان بوده که باعث 
رشد متوسط درآمد از هر مشترک  

شده است.

٪ 16

ترافیک همراه اول در هفت ماه اول امسال در بخش دیتا دو و نیم برابر 
شده است؛ یعنی تقاضای سنگینی از سمت مشترک وجود دارد. در پنج 
سال گذشته بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی شبکه همراه 

اول چه در الیه CORE و چه سرویس سرمایه گذاری 
شده است.

10000000000000

چه وضعیتی قرار دارد؟
 WI-FI تمام تست های الزم روی سرویس
CALLING انجام شــده و این سرویس نیز 
در نمایشگاه امســال معرفی خواهد شد. 
این سرویس تحولی اساسی روی پوشش 
داخلی شــبکه  ایجاد خواهــد کرد؛ یعنی 
هر جا پوشــش وای فای باشد مشترکان 
می تواننــد به کمک این پوشــش تماس 

صوتی خود را برقرار کنند.
هزینه برقراری تمــاس صوتی روی این 

سرویس به چه صورت خواهد بود؟
نرخ این سرویس چون در مرحله معرفی 
و رونمایی است مشخص نشده و کاربران 
با تعرفه معمولی تماس صوتی می توانند از 

آن استفاده کنند.
بســیاری از فعاالن در بخــش اینترنت 
ثابت معتقد هســتند تعرفه سرویس های 
دیتای اپراتورهای همراه بســیار پایین تر 
از آنچه باید باشــد در نظر گرفته شده و 
این تعرفه گذاری اشــتباه در نهایت رشد 
اینترنت ثابت در ایران را با مشکل مواجه 
کرده است. آیا این تحلیل را قبول دارید؟

در بحث قیمــت دیتا و تماس صوتی تلفن 
همراه سقف تعیین شــده است نه کف، و 
بر اساس این ســقف اپراتورها با یکدیگر 
رقابت می کنند. تنظیــم رقابت و تعرفه 
بر عهــده رگوالتوری اســت و ما در این 
زمینه هیــچ دخالتی نداریــم. رگوالتور 
است که باید شــرایط حمایت و فعالیت 
از سرمایه گذاری ای را که وارد این حوزه 

شده است فراهم کند.
به نظر شما تعیین ســقف قیمت در بازار 
رقابتــی کاری منطقی اســت؟ آیا این 
شرایط بیشــتر به  جای نوآوری در ارائه 
ســرویس شــما را با محدودیت مواجه 

نمی کند؟
معموالً قیمت ها خیلی پایین تر از ســقف 
اســت. به اعتقاد من در نظر گرفتن کف 
قیمت ما را برای ارائه سرویس های نوین 
با محدودیت همراه می کند. اآلن دغدغه 
بیشــتر در مورد این ادعاست که چنین 
تعرفه گذاری ای اپراتورهــای اینترنت 
ثابت را با مشکل مواجه کرده. من نمی دانم 
این ادعا تا چه حد درســت اســت. این 
سازمان تنظیم مقررات است که متناسب 
با این ادعا باید شــرایط رقابتی در بازار را 

بررسی کند.
با توجه به تمامی سرمایه گذاری هایی که 
برای توسعه شــبکه خود انجام داده اید، 
همچنان مشترکان همراه اول از دریافت 
دیتــای مناســب در مناطــق مختلف 
شــکایت هایی مطرح می کنند؛ چرا هنوز 
ارائه اینترنــت همراه باکیفیــت در این 

شبکه با مشکل مواجه است؟
ترافیک مــا در هفت ماه اول امســال در 
بخش دیتا دو و نیم برابر شــده اســت؛ 
یعنی تقاضای سنگینی از سمت مشترک 
داریم. در پنج سال گذشته بالغ بر ۱۰ هزار 
میلیارد تومان برای نوسازی شبکه همراه 
اول چــه در الیه CORE و چه ســرویس 
سرمایه گذاری کرده ایم. در کنار نوسازی 
شــبکه به ظرفیت ســازی هایی هم نیاز 
داشتیم. ظرفیت سازی نیاز به منابع دارد. 
منابع ما هم یا اضافه کردن نقطه ســایت 

است یا ایجاد الیه فرکانسی.
در نســل ۲ تلفن همراه الیه فرکانســی 
۹۰۰ و ۱۸۰۰، در نســل سوم الیه ۹۰۰ و 
۲۱۰۰ و در نسل چهارم هم الیه فرکانسی 
۱۸۰۰ و ۲6۰۰ را در اختیــار داریــم که 
الیه فرکانســی ۲6۰۰ به تازگی در حال 

اجراســت و ظرف یک ماه آینده نزدیک 
به پنج هزار ســایت نسل چهارم روی آن 
روشن خواهد شد. اما ظرفیت ایجادشده 
در این شــش الیه فرکانسی پاسخگوی 
نیاز مشترکان نیســت، چرا که سایت را 
بر مبنــای الیه فرکانســی ۱۸۰۰ نصب 
کردیم اما فضای فرکانس مورد نیاز به این 
سایت تزریق نشده است. سازمان تنظیم 
مقررات در سه ســال گذشته پهنای باند 

فرکانسی به ما واگذار نکرده است.
با توجه به توســعه ای که در شــبکه تان 
اتفاق افتــاده نیازمند چــه میزان فضای 

فرکانسی هستید؟
حداقل، بــا توجه به حجــم ترافیکی در 
شبکه، نیازمند ۲۰ مگ فرکانس هستیم. 
باید روی فرکانس ۱۸۰۰ بیســت مگ 
فضای فرکانســی به ما واگذار می شد، اما 
تاکنــون این اتفاق نیفتاده اســت. این در 
حالی است که روی همین باند فرکانسی 
به اپراتور دوم ۱۰ مگ و به اپراتور سوم ۱۵ 

مگ واگذار شده است.
برای خروج از این وضعیت چه راه حلی در 

نظر گرفته اید؟
در قدم اول مجبور شدیم پنج مگ فضای 
فرکانسی از نسل دوم خود به نسل چهارم 
منتقل کنیــم. کار دیگری که انجام دادیم 
این بود که با کمک رایتل RAN sharing را 
اجرا کنیم. این کار به ما در ظرفیت سازی 
کمک زیــادی کرد. در خیلی از شــهر ها 
فرکانس رایتل وجود داشت، اما شبکه ای 
در آن شــهرها هنوز ایجاد نشده بود. به 
همین خاطــر با رایتل به  عنــوان همکار 
راهبردی وارد مذاکره شــدیم تا هر دو از 
این فضای فرکانســی رایتل که ۱۰ مگ 
بود استفاده کنیم. و در مقابل نیز رایتل از 
شبکه همراه اول برای ارائه سرویس خود 

استفاده کند.
در ایــن زمینه اخطار هــم از رگوالتوری 
 RAN گرفتیم اما از آنجــا که در خصوص
sharing آیین نامه ای وجود نداشــت ما 
توانستیم این کار ابتکاری را انجام دهیم. 
ایــن کار غیرقانونی نیســت، چرا که در 
همه جای دنیا اپراتورها از شبکه یکدیگر 
به  صورت اشتراکی اســتفاده می کنند و 
در بخش مارکتینگ شــان مستقل وارد 

می شوند.
درآمد حاصل از ارتباطات کشور تا پایان 
سال 95 بیست و چهار هزار میلیارد تومان 
اعالم شده است. بر اســاس برنامه های 
توســعه ای که وزارت ارتباطات در نظر 
گرفته، پیش بینی شده این میزان درآمد 
در سه سال آینده به رقم 70 هزار میلیارد 
تومان برســد. همراه اول به  عنوان اپراتور 
غالب در ایــن بازار چــه برنامه ای برای 

محقق کردن این هدف در نظر دارد؟
بر اساس برنامه پنج ساله توسعه ای همراه 

اول )۹۰ تا ۹۵( کار نوســازی شبکه خود 
را انجام داده ایم و با اجــرای فاز +۷ و زیر 
بار رفتن فرکانس ۲6۰۰ ســایت جدید، 
ظرفیت سازی خوبی در شبکه همراه اول 
ایجاد کرده ایم که اگر فضای فرکانســی 
متناسبی به این ظرفیت سازی اختصاص 
داده شــود، می توانیم به مشترکان خود 
بر اساس نیازشان سرویس دهی کنیم. به 
اعتقاد ما فروش دیتا خام فروشــی است؛ 
یعنی اگــر یک اپراتــور بخواهد باالنس 
مثبتی در ســود ســرمایه گذاری خود 
داشته باشــد، باید به ارائه سرویس ورود 
کند. حوزه دیگری که از ابتدای ســال ۹6 
همراه اول به  صورت جــدی به آن ورود 
پیدا کرده digital transformation اســت. 
در این خصوص ســاختار مورد نیاز اجرا 
شده اســت و به شرکت ســرمایه گذار 
نوردنا به  عنوان یک CVC اعالم ماموریت 
کرده ایم. برای حضور بیشتر در دانشگاه ها 
و حمایــت از ایده هــای دانشــجویان و 
تبدیــل آنها به محصول نیز ســه هاب با 
همکاری دانشــگاه های بهشتی، شریف و 
شیراز ایجاد کردیم و چهارمین هاب هم 
بــه زودی با همکاری دانشــگاه صنعتی 
اصفهــان راه انــدازی خواهد شــد. گام 
بعدی حضور به  عنوان ســرمایه گذار در 
شرکت های نوپاســت تا امکان رشد آنها 
فراهم و محصولی وارد بازار شــود که نیاز 
مشــترکان ما را نیز برطرف کند. برای 
مدیریت ســرویس های ارزش  افزوده 
در همکاری با صدا و ســیما نیز شــرکتی 

راه اندازی کرده ایم.
درآمد شما از محل سرویس های ارزش 

افزوده چقدر است؟
سهم بازار ســرویس های ارزش افزوده 
ما در سال گذشــته ۱۲ درصد بازار بود. 
با همکاری همین شــرکت ها قصد ارائه 
ســرویس های خوبی در حوزه آموزش و 
ســرویس های تعاملی تلویزیونی داریم 
و در نمایشــگاه تلــکام با ســازمان ها و 
دســتگاه های مختلف قراردادهایی برای 

ارائه این خدمات به امضا خواهیم رساند.
برنامه ای به سمت ارائه سرویس بر مبنای 

تکنولوژی 5G دارید؟
استاندارد شبکه 5G در سال ۲۰۲۰ نهایی 
خواهد شد. در حال حاضر ارائه سرویس 
بر بستر 5G در مرحله مطالعاتی قرار دارد. 
در این رابطــه با نوکیــا توافق نامه امضا 
کرده ایم و از ســوی دیگر کار بومی سازی 
5G با دانشگاه شــریف آغاز شده است. 
در واقــع ما کار مطالعاتــی در این زمینه 
را شــروع کرده ایم تا بتوانیم تکنولوژی 
5G را متناســب با راه اندازی در دنیا ارائه 
کنیم. در نمایشــگاه تلــکام نیز مجموعه 
فعالیت هایــی را که در این مــورد انجام 

داده ایم اعالم می کنیم.
همکاری شــما بــا شــرکت گاز برای 

راه اندازی اینترنت اشیا به کجا رسید؟
 Narrow( ما از باند ۹۰۰ نروبنــد ال تی ای
band LTE( را در فــاز ســوم شــبکه ملی 
اطالعات تست کردیم و به صورت عینی 
یکی از کنتورهای گاز با این ماژول زیر بار 
رفت. برنامه جدی ما این است که بتوانیم 

این شبکه را در کشور توسعه دهیم.
اختــالف زیادی درباره اینکــه در ایجاد 
شبکه اینترنت اشــیا از چه استانداردی 
استفاده شود وجود دارد؛ اما استانداردی 
که همه اپراتورها و وندورها از آن حمایت 
 Narrow band( کرده اند نروبند آی اوتــی

IoT( بوده است.
برای اینکه مردم زودتر تجربه اســتفاده 
از اجرای اینترنت اشــیا را داشته باشند 
طرح هایی را به  صورت پایلوت با شرکت 
نیرو آغاز کرده ایم و تقریبــاً در منطقه با 
فاصله نسبتاً خوبی جلو هستیم. امیدواریم 
با اجرای پایلوت این طرح به کمک دستگاه 
اجرایی، مردم از محاســن این تکنولوژی 
استفاده کنند. اســتفاده از اینترنت اشیا 
در بخش نیــرو هم به کاهش اســتفاده 
از منابــع نیروگاه ها کمــک می کند و هم 
کاهش هزینه کاربــران در اوج مصرف 
را به همراه دارد. از ســوی دیگر در حال 
انجــام کار مطالعاتی برای مشــارکت با 
تولیدکنندگان کنتور گاز و برق هســتیم 
و اینکه ســریع تر تکنولــوژی تولید این 
کنتور را به داخل کشــور منتقل کنیم. از 
همه مهم تر به دنبال سرمایه گذاری روی 
تولید چیپ ســت های مخصوص در این 
زمینه هستیم. چرا که این چیپ ست ها هم 
ای سیم و هم ماژول امنیتی خواهند بود و از 
آنجا که مسائل امنیتی مشترکان و ارتقای 
ضریب ایمنی شبکه برای ما مهم است، به 
همین خاطر ماژول ای سیم و ارتقای امنیت 
را می توانیم یکپارچه کنیم و در این زمینه 

کار بومی انجام دهیم.
در زمینه همکاری با اپراتورهای مجازی 
)MVNO( تاکنون با چند شــرکت دارای 

پروانه به توافق نهایی رسیده اید؟
در حوزه سالمت با شــرکت »پارسیان 
لوتوس تــل« کارها نهایی شــده و این 
شــرکت تبلیغات خود را در این زمینه 
شــروع کرده اســت. یک موافقت نامه 
دیگر هم با شرکت »ضحی کیش« منعقد 
کرده ایم، اما هنوز ســرویس نهایی این 
شــرکت معرفی نشده اســت. به دنبال 
MVNO عقد قــرارداد همکاری بــا دیگر

های این حوزه نیز هستیم. بیشتر به دنبال 
شــرکت هایی هســتیم که مکمل ما در 

حوزه توسعه بازار باشند.
فاز اول طــرح رجیســترینگ در اواخر 
مهرماه اجرا خواهد شــد. تــا چه میزان 
شبکه همراه اول از نظر فنی آماده اجرای 

این طرح است؟
بــه تمام بخش هــا و معاونــان مربوطه 
اعــالم کرده ایم کــه برای اجــرای این 
طرح همــکاری الزم را انجــام دهند. ما 
نیز با حساســیت خاص دنبــال اجرای 
رجیسترینگ در کشور هستیم. اگر مانند 
دوره اول این طرح با مشکلی مواجه نشود، 
امیدواریم شــاهد کاهش کاالی قاچاق و 
افزایش خدمات پشتیبانی به مشترکان 
باشــیم. اجرای این طرح هم به نفع کشور 
اســت هم به نفع کاربران، به همین خاطر 
تمام سعی خود را برای اجرای درست این 

طرح به کار خواهیم بست 

از زمانی که اینترنــت و به تبع آن فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی فراگیر شدند و همه مردم در هر سنی از کودک و نوجوان 
تا افراد مســن از آن بهره بردنــد، نگرانی هــای خانواده ها برای 
فرزندان شــان آغاز شد و مســئوالن نیز بارها از ایجاد فضایی امن 
در اینترنت بــرای کودکان و نوجوانان گفتنــد. در عمل هم برخی 
از اپراتورها ســیم کارت های مخصوص سنین پایین تولید کردند. 
»انارستان« نیز یکی از همین محصوالت با تفاوت های اساسی است. 
انارستان عالوه بر سیم کارت، زیســت بوم دانش آموزی است که 
سرویس های بسیاری ارائه می دهد. جامعه هدف آن دانش آموزان 
هستند، البته بقیه سنین هم می توانند از آن استفاده کنند. جدیدترین 
سرویس انارســتان »رمانت« اســت. فاطمه علیزاده، کارشناس 
خدمات ارزش افزوده انارســتان، در مورد رمانت گفت: »رمانت 
اینترنت پاک اســت و به تازگی در انارســتان با هدف ارائه فضای 
مجازی سالم و مفید و جذاب برای کودکان و نوجوانان ارائه می شود. 
بچه ها از فضای خاص اســتفاده می کننــد و والدین بر آنها نظارت 

دارند.« از سرویس های دیگر انارستان »نارتب« است.
نارتب تبلت کودک و نوجوانان اســت که سیستم عامل خاصی 
دارد و بچه هــا می توانند برنامه های خــاص را در فضای مجازی 
خاص اســتفاده کنند.انارســتان عالوه بر اینترنت و بحث فضای 
مجازی پلتفرم بازی نیــز ارائه می دهد. با »نارلیــگا« کودکان و 

نوجوانان می تواننــد در لیگ و جشــنواره های گوناگون بازی به 
صورت آنالین و آفالین بــا یکدیگر رقابت کنند. به گفته علیزاده 
در این ســرویس ها سعی شــده اســت عالوه بر جنبه سرگرمی 
جنبه آموزشــی نیز مد نظر قرار گیرد.عالوه بر ارائه ســرویس 
انارستان به صورت روزانه و ســاالنه قرعه کشی و هدایایی مانند 
تخفیف های ویژه کاال و خدمات نیز به کاربران خود اعطا می کند. 
کاربران فقط باید عضو باشگاه انارستان شوند و شماره #6۰6* را 
شــماره گیری کنند تا عالوه بر تخفیف  در قرعه کشی یک میلیارد 

تومانی باشگاه نیز شرکت کنند.

پســت بانک با مجوز وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
تصمیم دارد دستگاه های cash less را در تهران نصب کند.

تاکنون پست بانک این دستگاه های خود را به  صورت پایلوت 
در قم و همدان راه اندازی کــرده و برای نصب در تهران 

منتظر اظهــار نظر وزارت ارتباطات اســت. این 
بانک در نظر دارد برای توســعه آن در سطح 
شــهر تهران از شــبکه ملی اطالعات بهره 
گیرد، از همین رو باید بسترهای الزم برای 
نصب و راه اندازی آن در تهران فراهم شده 

باشد.
نقطه تفاوت این دســتگاه با دســتگاه های 
مشــابهی که در بازار وجود دارد امکان شارژ 
کارت شــهروندی روی آن است. با استفاده 

از این دســتگاه ها دارندگان کارت های 
بانکی می تواننــد کارت هایــی مانند 
کارت های استخر یا کارت های مترو و 

اتوبوس خود را شارژ کنند.
البته برای ارائه این سرویس نیازمند 
هماهنگی هــای الزم با دســتگاه های 
مربوطه هستند. پست بانک برای شارژ 

بلیت های مترو و اتوبوس باید با شــهرداری وارد مذاکره شود و 
توافق آنها را برای ارائه این سرویس جلب کند.

از دیگر سرویس هایی که پســت بانک در این 
دوره از نمایشــگاه معرفی کرده اپلیکیشن 
موبایل ایــن بانک با عنوان ســکه 

همراه است.
از طریــق ایــن اپ امکان 
دسترسی ســریع به خدمات 
پرداخت غیرحضوری فراهم 
می شــود. در سکه همراه با هر 
تراکنش مالی امتیاز کســب 
کنید و در خریدهای بعدی از 

تخفیف برخوردار شوید.
از خدماتی که روی ســکه 
ارائه می شود می توان به امکان 
کارت بــه کارت وجه، امکان 
پرداخت قبــوض تلفن همراه، 
امکان خرید شارژ تلفن همراه 
اعتبــاری و امــکان پرداخت 

اقساط تسهیالت اشاره کرد.

پست بانک منتظر نظر وزارت ارتباطات cash less اینترنت پاک برای نوجوانان

با توجه به حجم ترافیکی 
در شبکه، نیازمند ۲۰ مگ 
فرکانس هستیم. باید روی 

فرکانس ۱۸۰۰ بیست مگ 
فضای فرکانسی به ما واگذار 
می شد، اما تاکنون این اتفاق 

نیفتاده است

سهم بازار سرویس های 
ارزش افزوده ما در سال 

گذشته ۱۲ درصد بازار بود. 
با همکاری همین شرکت ها 

قصد ارائه سرویس های 
خوبی در حوزه آموزش 
و سرویس های تعاملی 

تلویزیونی داریم
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رشد حضور در بازار 
خدمات سازمانی به واسطه 

توسعه زیرساختی مخابرات
معاون تجاری شــرکت مخابرات ایران با 
اعالم اینکه ورود مخابرات به حوزه فیبر نوری 
به ارائه خدمات این شرکت سرعت بخشیده 
است می گوید: »زیرساخت های توسعه ای که 
شــرکت مخابرات در یک سال اخیر در شبکه 
ایجاد کرده، مخصوصًا ورود مخابرات به حوزه 
فیبر نوری، باعث شده میزان ارائه خدمات ما 
به کاربران نهایی به ویژه کاربران ســازمانی 

افزایش قابل توجهی پیدا کند.«
ســمیع اهلل صادقی ضمن اشــاره بــه ارائه 
خدمات سازمانی )B2B( شــرکت مخابرات 
ایــران می افزاید: »از گذشــته هم شــرکت 
مخابرات شــرایط ارائه خدمات به مشتریان 
ســازمانی خود را فراهم کرده بــود و در حال 
حاضر نزدیک به چهار هزار شرکت و سازمان 
دولتی بزرگ از سرویس های سازمانی ویژه ما 
بهره می برند.« بر اســاس اظهارات او در حال 
حاضر عرضــه هر گونه خدمــات مخابراتی 
بر پایــه اینترنت، صدا و تصویــر به کاربران 

سازمانی از سوی مخابرات امکان پذیر است.
صادقــی یکی دیگــر از دالیل رشــد ارائه 
خدمات ســازمانی در مخابرات را ســاده تر 
شــدن مراحل ثبت نــام و دریافت خدمات 
می داند و می گوید: »حرکت معاونت تجاری 
در راستای ماموریت شرکت مخابرات ایران 
و تحقق چشم انداز اســت، به صورتی که کلیه 
مراحل درخواست، راه اندازی و خدمات پس 
از فروش در شرکت به شــکل مکانیزه انجام 
می شود. از ســوی دیگر اندازه گیری کیفیت 
ســرویس به صورت مســتمر برای رضایت 
مشــتری در حــال انجام اســت.« صادقی با 
تبیین ظرفیت سازی ســرویس در سه شاخه 
دسترســی،Core  و محتوا می گوید: »در بخش 
دسترسی با تبدیل ســیم های مسی به نوری 
و آموزش و تشــویق مشــترکان و باال بردن 
سرعت دسترسی، در الیه Core  با اندازه گیری 
مستمر و سفارش سیســتم بهینه متناسب به 
مصرف مشــتریان و در الیه تولید محتوا طی 
همکاری با تجمیع کننــدگان و ارائه دهندگان 

حرکت های خوبی انجام شده است.«
صادقی با تشریح ویژگی های منحصربه فرد 
شــرکت مخابرات ایــران در بحث خدمات 
و ســرویس ها می گوید: »امکان دسترســی 
به بهتریــن تکنولوژی هــای ارتباطی قبل از 
سایر شــرکت های عرضه کننده، گستردگی 
جغرافیایی بــه بزرگی ایران با پوشــش همه 
شــهرها و روســتاها و امکان پس پرداخت از 
ویژگی های بــارز و متمایز خدمات مخابرات 

است.«

حضور شرکت ژاپنی 
سومیتومو در ایران

سالن ۵ نمایشگاه تلکام مختص شرکت های 
عرضه کننده تجهیزات زیرساخت مخابراتی 
اســت. وقتی از میان غرفه هــا عبور می کنید 
عالوه بر شــرکت های ایرانی شــرکت های 
خارجی نیز تجهیزات خــود را ارائه می دهند 
و بیشــتر از کشورهای روســیه و چین در این 

نمایشگاه حضور دارند.
 امــا در میان آنهــا غرفه شــرکت ژاپنی 
»سومیتومو« سبب می شــود لحظه ای مکث 
کنیم. بهزاد حقیقی، کارشــناس مهندســی 
فــروش، در مــورد حضور این شــرکت در 
ایران گفت: »شــرکت ایرانی سومیکو نماینده 
انحصاری شرکت ســومیتومو در ایران است، 
اما امسال برای نخستین بار این شرکت ژاپنی 
با دستگاه جوش فیبر نوری، انواع تکنولوژی ها 
مانند رابــط)connector( ، رابط های ســریع 
)fast connector( و تقســیم کننده )splitter( و 
باکس هایی که در شــبکه  FTTX و شبکه های 
زیرساخت اســتفاده می شــود در نمایشگاه 

حضور دارد.«
او ادامه داد: »این شرکت دومین تولیدکننده 
تــار فیبر نــوری در جهــان اســت و یکی از 
اصلی ترین  شرکت ها در حوزه مخابرات فیبر 
نوری به شــمار می رود. عالوه بر تامین تمام 

تجهیزات از آنها پشتیبانی هم می کند.«
حقیقی در مورد وجه تمایز خدمت رســانی 
این شــرکت و شــرکت های چینــی گفت: 
»برخی برای اینکه قیمت ها را بشکنند قیمت  
شــرکت های چینی را به شرکت های اروپایی 
و ژاپنی نشــان می دهند تا قیمت های خود را 
کاهش دهند، اما باز به ســمت شــرکت های 
چینی می روند. قیمت آنها کمتر است ولی بعد 
از دو سه سال باید تمام شبکه را تعویض کنیم. 
شرکت ژاپنی زیرساختی ایجاد می کند که ۴۰ 

سال می توان از آن بهره برد.«

خبر عضو هیات مدیره زیرساخت:

زیرساخت پیشروترین حلقه  شبکه ملی اطالعات است

شــبکه ملی اطالعات در چه مرحله ای 
است؟

شبکه ملی اطالعات در زمره تکالیف 
برنامــه پنجــم وزارت ارتباطــات و 
فناوری اطالعات بود که اجرای آن به 
دالیلی طول کشید. شکل گیری محتوا 
و خدمات داخلی، استقالل کارکردی 
و مدیریتی شــبکه و همچنین افزایش 
امنیت خدمــات و کاربردها از اهداف 
اصلی استقرار این شبکه بود. این شبکه 
طی ســه فاز در ســال های 9۵ و 96 با 
همکاری کلیه اپراتورهــا و ذی نفعان 
شــبکه و خدمات به اجرا درآمد. در 
حال حاضر این شبکه مراحل استقرار 
و بلــوغ خود را گذرانده اســت و انواع 
محتوا و خدمات دیجیتالی در بســتر 
این شــبکه در سراسر کشــور ارائه 
می شود. تحول در بخش هسته شبکه 
و راه انــدازی مراکز تبــادل ترافیک 
داخلی )IXPهــا( و همچنین تحول در 
بخش دسترسی به ویژه در دسترسی 
پهن باند سیار نسل های سوم و چهارم 
و شــکل گیری خدمات پهن باند نظیر 
خدمات ویدئویــی و خدمات ابری از 
دســتاوردهای مهم سه فاز شبکه ملی 

اطالعات است.
مهم تریــن کارکــرد مراکــز تبادل 
ترافیک داخلــی تغییر هزینه خدمات 

داخلی بود؟
یکی از کارکردهای مهم مراکز تبادل 
ترافیک داده داخلــی کاهش هزینه 
جریــان ترافیک داخلــی در داخل 
کشــور برای اپراتورهای دسترسی، 
مراکــز داده و فراهم کنندگان محتوا 
و خدمــات داخلــی، در نتیجه برای 
کاربران نهایی اســت. عالوه بر هزینه 
افزایــش کیفیت خدمــات دریافتی 
کاربران و همچنیــن افزایش ضریب 
دسترســی برای محتــوا و خدمات 
داخلی از کارکردهــای دیگر مراکز 

تبادل ترافیک به شمار می رود.
اطالعات ضــد و نقیضی کــه درباره 
راه انــدازی و ماهیــت شــبکه ملی 
اطالعات وجود دارد ناشی از چیست؟

این اختــالف برداشــت ها در مورد 
شــبکه ملی اطالعات به نظرم بیشتر 
حاصل عدم شــناخت دقیــق فنی از 
تعریف این شبکه توسط شورای عالی 
فضای مجازی اســت. برخی شــبکه 
ملی اطالعات را معادل شــبکه های 
اجتماعی برخــط بومــی می دانند، 
در حالــی که بــر اســاس آنچه در 
مصوبه شــورای عالی فضای مجازی 
تعریف شــده شــبکه ملی اطالعات 
یک زیرساخت ارتباطی برای فضای 
مجازی کشور اســت که بستر الزم 
برای ارائــه انواع محتــوا و خدمات 
دیجیتالی داخلی و همچنین دسترسی 

به اینترنت را فراهم می سازد.
چــه  بیشــتر  حاضــر  حــال  در 
ســرویس هایی در این شبکه جریان 

دارد؟
در گام های اولیه دسترسی به اینترنت 
غالب ترین سرویس این شبکه بود و به 
تدریج انواع سرویس های دیجیتالی 
در بستر این شبکه شکل گرفته است. 
امروزه کلیه ســرویس هایی که مردم 
از طریق اتصال بــه اینترنت دریافت 
می کنند از بانکــداری الکترونیکی و 
خرید آنالین گرفته تا دسترســی به 
شبکه های اجتماعی برخط و مشاهده 
ویدئوی آنالین همگی در بستر شبکه 

ملی اطالعات جریان پیدا می کند.
وظایف زیرســاخت در این عرصه به 

اتمام رسیده است؟
باید توجه داشــته باشــیم که وقتی 
از زیرســاخت صحبــت می کنیــم 
منظور شــرکت زیرســاخت نیست. 
زیرســاخت شــبکه ملی اطالعات 
شــامل الیه های متعددی اســت از 
قبیل الیه دسترســی، الیه شبکه های 

درون اســتانی و درون شــهری و الیه 
بین اســتانی )هسته شــبکه(، مراکز 
داده، مراکز تبادل ترافیک، شبکه های 
توزیع محتــوا و ارتباطات بین الملل. از 
بین حلقه های متعدد زنجیره شــبکه 
ملی اطالعات توســعه بخش هسته 
شــبکه و ارتباطات بین الملل بر عهده 
شــرکت ارتباطات زیرساخت است و 
ســایر حلقه ها بر عهده سایر اپراتورها 
و فراهم کننده هاست. اگر زیرساخت 
در توســعه مراکز تبادل ترافیک ورود 
کرده، برای کمک و تسریع در توسعه 
شــبکه ملی اطاعات و توســعه محتوا 
و خدمات و کســب وکارهای داخلی 
بوده اســت، ضمن اینکه طبق مصوبه 
21۴ کمیســیون تنظیم مقررات هیچ 
محدودیتی برای اپراتورهای خصوصی 
در راه اندازی مراکز تبــادل ترافیک 
وجود ندارد. شــرکت زیرســاخت 
پیش قدم شــد و این مراکز را در هفت 
نقطه از کشــور راه اندازی کرد. به رغم 
اینکه این کار به طــور قابل توجهی از 
درآمد شرکت زیرساخت کم می کرد 
ولی آن را در راســتای طرح شبکه ملی 

اطالعات انجام داد.
کارهایی که تاکنون توســط شرکت 
زیرساخت و سایر اپراتورها و بازیگران 
انجام شــده بــه خاطر شــکل گیری 
معمــاری شــبکه ملــی اطالعات 
و همچنیــن ایجاد پوشــش مطلوب 
دسترسی شبکه برای شکل گیری انواع 
محتوا و خدمات در بســتر این شبکه 
بوده است. از ســال گذشته که فاز اول 
این شبکه راه اندازی شد ما شاهد رشد 
بیش از 1۰۰ درصدی ترافیک شبکه 
ملی اطالعات هم در بخش داخلی و هم 
در بخش بین الملل بوده ایم. این نشان 
می دهد تا چندین ســال قابلیت رشد 
بســیار فراتر از متوســط رشد جهانی 
و منطقــه ای را داریم. از ایــن رو فکر 
می کنم در ابتدای کار هستیم. کارهای 
زیادی باید در توســعه زیرساخت ها و 
همچنین کاهــش هزینه های ارتباطی 
انجــام دهیم. ما بــرای مرحله تکامل 
شبکه ملی اطالعات نیاز داریم در کلیه 
الیه هــای زیرســاخت هایمان تحول 
ایجاد کنیم. در بخش دسترسی ثابت 
بایــد تغییر فناوری بدهیــم تا بتوانیم 
انواع خدمات نوین بــه ویژه خدمات 
ابری را داشته باشــیم. در شبکه های 
درون استانی و درون شهری قطعاً نیاز 
به تحول عظیم داریم تا پاسخگوی این 
رشــد عظیم در ترافیک کشور باشند. 
در بخــش مراکز داده نیــاز به مراکز 
داده ابری بزرگ و مطمئــن داریم تا 
کسب وکارهای نوین دیجیتالی بتوانند 
در داخل کشور در بســتر شبکه ملی 
اطالعات شکل بگیرند و خیلی کارهای 

دیگر.
فاز بعــدی شــبکه ملــی اطالعات 

چیست؟
فاز بعدی بر اســاس برنامه ششــم 
توسعه کشــور، مرحله تکامل شبکه 
ملی اطالعات اســت. توســعه انواع 
ســرویس های جدید پهن باند به ویژه 
ســرویس های ابری و اینترنت اشیا و 
توسعه کســب وکارهای دیجیتالی و 
همچنین غالب شدن محتوا و خدمات 
داخلی در ســبد مصرفــی کاربران 
از اهــداف مهم این مرحله به شــمار 
می رود. برای رســیدن به این اهداف 
تحــول در زیرســاخت های ارتباطی 
در راســتای هدف کاهش هزینه های 
ارتباطی و پوشش حداکثری دسترسی 
پهن بانــد در بخــش ثابت و ســیار و 
همچنیــن افزایش ضریــب اطمینان 
شبکه برای شــکل گیری دسته های 
جدیدی از خدمات و کســب وکارها 
بسیار ضروری اســت که باید به آنها 

توجه شود.
اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت 
در گام هــای بعدی نیز شــامل همین 

گام هاست؟
نقش شــرکت ارتباطات زیرساخت 
بــه دلیل جایــگاه ویژه ای کــه دارد 
بســیار مهم و حیاتی اســت. توسعه 
بخش هسته شــبکه به لحاظ ظرفیتی 
و اســتفاده از فناوری های جدید شبکه 
برای ارائــه خدمات متنــوع و نوین 
با کیفیــت مطلــوب از اقدامات مهم 
شرکت زیرساخت خواهد بود. برنامه 
زیرساخت این است که بخش هسته 
شــبکه ملی اطالعات، کــه در اختیار 
شرکت زیرساخت قرار دارد، به هیچ 
وجه گلوگاه توسعه این شبکه و محتوا و 

خدمات آن نباشد.
یکــی از انتقاداتی که همــواره متوجه 
بخش حاکمیتی حوزه ICT بوده فقدان 
حمایت های الزم برای شــکل گیری 
شبکه های اجتماعی بومی است. به نظر 

شما مانع اصلی کجاست؟
مجموعــه اقداماتی که توســط ما و 
 ICT همه دســتگاه های تابعــه وزارت
انجام شــده در جهت حمایت از تولید 
محتــوا و خدمات داخلــی و گردش 
بیشتر اطالعات در داخل کشور بوده 
است. دالیل شکل نگرفتن شبکه های 
اجتماعــی بومی در مقیــاس بزرگ 
خارج از چارچوب وظایف و اختیارات 
وزارت ICT اســت. بدون شــک ما در 

بخش فنی و زیرساختی مانعی نداریم 
و مهم ترین مســاله خألهای حقوقی و 
قانونی برای حمایت از سرمایه گذاری و 
گردانندگان این شبکه ها و اعتمادسازی 
در میان مردم نســبت به شبکه های 
داخلی است. تدوین و تصویب قوانین 
حمایتی و تســهیل گری از شبکه های 
اجتماعی داخلی و همچنین حفظ حریم 
خصوصی افــراد در فضای مجازی در 
کنار فرهنگ سازی و خلق مزیت های 
داخلی، هم به لحــاظ هزینه ای و هم به 
لحاظ ارائه خدمات نوآورانه، می تواند 
در توسعه شبکه های اجتماعی داخلی و 
اقبال مردم برای استفاده از آنها نقشی 

مثبت ایفا کند.
به نظر می رســد اگر دو عامل کیفیت 
شبکه داخلی و قیمت ارائه خدمات در 
آن تغییر معنــاداری با کیفیت و قیمت 
شبکه اینترنت داشــته باشد، مردم از 
خدمات داخلی بر بســتر شــبکه ملی 

اطالعات استقبال خواهند کرد؟
به طور قطع همین طور اســت و نتایج 
هم تاکنون همین موضوع را نشان داده 
اســت؛ به عنوان مثال توسعه استفاده 
کاربران از خدمــات ویدئویی داخلی 
و چند برابر شــدن میزان ترافیک این 
خدمات نشان می دهد این اتفاق افتاده 
و کاهش هزینه به  ســرعت خود را در 
افزایش مصرف نشان داده است. نکته 
ما برای همه بخش های زنجیره ارائه 
خدمات این است که اگر اکوسیستم 
خدمــات داخلی بتوانــد هزینه را به 
طرز چشمگیری برای کاربران نهایی 
کاهش دهد، به نحــوی که برای اکثر 
خانواده هــا قابل تحمل باشــد، بازار 
8۰ میلیونی ایران واکنش مناســب را 

نشــان خواهد داد و مقیاس بسیاری 
از خدمــات داخلی بــزرگ خواهد 
شــد و در مقیاس بزرگ این خدمات 
ســودآور خواهند شد و این امر به نفع 
کلیه بازیگران خدمات شــبکه ملی 

اطالعات خواهد بود.
این نســبت )ترافیک داخل به خارج( 

اآلن چگونه است؟
در حــال حاضر بیــش از ۴۰ درصد 
ترافیک مصرفی مربــوط به کاربران 
داخلی اســت. هدف این است که با 
توســعه محتوا و خدمــات پهن باند 
داخلی این سهم افزایش یابد و میزان 
ترافیک داخلی غالب شود. به نظر من 
این کار شدنی است، چرا که بسیاری 
از خدمات نویــن نظیر خدمات ابری 
که نیاز به پهنای بانــد باال دارند باید 
به صورت محلی شــکل بگیرند و اگر 
بســتر این خدمات را در شــبکه ملی 
اطالعات فراهم ســازیم، می توان به 

این هدف دست یافت.
مهم تریــن چالش های شــبکه ملی 

اطالعات در حال حاضر چیست؟
اگر بخواهیم در شــمار کشــورهای 
پیشرو باشیم و به لحاظ شاخص های 
این حــوزه وضعیت مطلوب تری پیدا 
کنیم، هنوز در توســعه زیرساخت ها 
نیاز بــه انجــام کارهای بیشــتری 
داریم. هنــوز در بخش شــبکه های 
درون اســتانی مشــکل زیاد داریم و 
هزینــه ارتباطات داخلــی همچنان 
باالست. ســرمایه گذاری و تحول این 
بخش ها بــا فناوری های پیشــرفته 
و کم هزینــه می تواند ایــن بخش را 
متحول ســازد. در بخش دسترســی 
پهن بانــد ثابت ما باید به  ســرعت از 
فناوری ADSL به ســمت فناوری های 
 FTTx و VDSL، G.fast بهتــر نظیــر
 ADSL مهاجرت کنیم، زیرا با فناوری
بســیاری از خدمــات پهن باند رایج 
قابل  ارائه نیســتند. اگرچه مســائل 
زیرســاختی مهم هستند و باید هرچه 
زودتر آنها را حــل کرد، اما باید توجه 
کرد که عالوه بر مســائل زیرساختی 
مسائل و چالش های حقوقی و مقرراتی 
برای شکل گیری برخی خدمات بومی 
و کســب وکارهای دیجیتالی داریم 
که الزم است با همکاری و مشارکت 
ســایر نهادها و ذی نفعــان حاکمیتی 

بدان ها پرداخته شود

اگر بخواهیم در شمار 
کشورهای پیشرو باشیم 
و به لحاظ شاخص های 

این حوزه وضعیت 
مطلوب تری پیدا 

کنیم، هنوز در توسعه 
زیرساخت ها نیاز به انجام 
کارهای بیشتری داریم. 

هنوز در بخش شبکه های 
درون استانی مشکل زیاد 
داریم و هزینه ارتباطات 
داخلی همچنان باالست

اختالف برداشت ها 
در مورد شبکه ملی 

اطالعات به نظرم بیشتر 
حاصل عدم شناخت 

دقیق فنی از تعریف این 
شبکه توسط شورای 
عالی فضای مجازی 

است

بهــزاد اکبری عضــو هیات مدیره شــرکت ارتباطات زیرســاخت، دانــش آموخته دکترای 
مهندســی کامپیوتــر از دانشــگاه صنعتی شــریف، عضو هیــات علمی دانشــگاه تربیت 
مــدرس و از جوان تریــن مدیــران ارشــد صنعــت ICT اســت. او در ایــن گفت وگــو درباره 

شبکه ملی اطالعات سخن گفته است.



7 1396/7/25 2017

به مناســبت نمایشــگاه تلکام، چــه محصوالت 
جدیــدی بــرای کاربــران همــراه اول در نظر 

گرفته اید؟
تم کلیه محصوالتی که همراه اول برای نمایشــگاه 
تلکام امســال ارائه می کند »یک همراه هوشــمند 
برای فردایــی بهتر« اســت. به ایــن مفهوم که 
جهت گیری شــرکت به ســمت هوشمندسازی 
کاربری گوشی های هوشمند برای مشترکان همراه 
اول اســت. در نمایشگاه امســال چند حوزه اصلی 
داریم از جمله ســرویس های دیجیتالی که شامل 
گســتره متنوعی از خدمات مختلف ارزش افزوده 
و خدمات دیجیتالی می شــود. دو بازی دیجیتالی 
را به  طور خاص در نمایشــگاه ارائه می کنیم که در 
نوع خود بی نظیر هستند. یکی از آنها شطرنج است 
با قابلیت بازی همزمان ۱۰ هــزار نفر که تاییدیه 
فدراسیون شــطرنج را نیز دارد. یک بازی تعاملی 
با ویژگی واقعیــت مجازی هم داریــم. همچنین 
ســرویس های مختلفی که در حــوزه دیجیتالی 
تنوع زیادی دارد. در حــوزه تکنولوژی های نوین 
ســرویس های Volte، وای فــای کالینــگ و پاور 
ال تی ای را به  صورت تجــاری ارائه خواهیم کرد. 
کاربری های متفاوت شبکه 5G نیز در این نمایشگاه 
به شــکل کاربردی برای مشــترکان به نمایش 
گذاشته خواهد شد. همچنین در حوزه محصوالت 
و خدمات سازمانی ســرویس هایی که مورد نیاز 
سازمان هاســت با کاربری بیشتر شبکه موبایل به 
نمایش گذاشته می شــوند. در حوزه فروشگا ه ها و 
خدمات دفاترمــان تنوعی از محصوالت داریم که 

تمرکز آنهــا به  طور خاص بر حــذف قبض برای 
مشترکان است. ســال های گذشته نیز این رویه را 
پی گرفتیم و امسال انتظار داریم نرخ آن را به حدود 
صد درصد برســانیم. عالوه  بر  اینها در نمایشگاه 
امســال محصوالت جی ال ایکس و شــیائومی به 
 طور کامل تجاری ســازی و به  صورت اقساطی به 

مشترکان ارائه خواهند شد.
آیا همزمان بــا نمایشــگاه تلــکام ویژگی های 
جدیدی به اپلیکیشــن »همراه من« اضافه خواهید 

کرد؟
»همراه من« یک روند مســتدام دارد و فقط برای 
فرصت نمایشــگاه در نظر گرفته نشــده است. با 
توجه به ســالیق مشــترکان و نیازهایی که به ما 
اعالم می کنند تقریبًا هر سه ماه یک  بار ویژگی های 
جدیدی به این اپلیکیشــن اضافه می شود. »همراه 
  )e-services( من« نماد سرویس های الکترونیکی
در همراه اول اســت. مــا مجبوریم مــدام آن را 
به روزرســانی کنیــم و ارتقا دهیم. به مناســبت 
نمایشــگاه تلکام نیز ویژگی هــای جدیدی به آن 
اضافه خواهد شــد؛ از جمله امکان مشاهده اکانت 
سیم کارت های مختلف برای مشــترکان، انجام 

خریدهای خاص و امکان مشاهده اعتبار.
از جمله مــواردی که برای عرضه در نمایشــگاه 
تلکام به آن اشــاره کردید کاربردهای 5G بود. آیا 

این کاربردها شامل اینترنت اشیا نیز می شود؟
بله دقیقًا همین طور اســت. ما در این حوزه به  طور 
خاص اینترنت اشــیا را با تم هوشــمندی در نظر 
گرفته ایم؛ به  عنوان مثال کنترل چراغ های شهری، 

خودروهای متصل که از قبل هم داشتیم و امسال به 
 صورت تجاری سازی شده ارائه خواهد شد.

چه برنامه هایی برای ســرگرمی بازدیدکنندگان 
ســالن همراه اول در نمایشــگاه تلــکام در نظر 

گرفته اید؟
در این باره به دو حوزه به  طور مشــخص می توان 
اشاره کرد: ســرویس های دیجیتالی که دو بازی 
را برای اولین بار معرفــی می کنیم و دیگری حوزه 
VR  )واقعیت مجازی( که مشــترکان می توانند به 
 صــورت ۳۶۰ درجه آن را لمس کنند. پیشــنهاد 

می کنم بازدیدکنندگان جوان آن را امتحان کنند.
آیا سرویس های ارزش  افزوده ای که ارائه خواهید 
کرد همان ســرویس های قبلی هســتند یا موارد 

جدیدی نیز به آنها اضافه شده است؟
در حــوزه ســرویس های دیجیتالی عــالوه  بر 
اینکه روند ســال های گذشــته تکرار می شــود، 
فعالیت تازه ای را در نمایشــگاه نشــان خواهیم 
داد که همان ســرمایه گذاری شرکت  نور دنا در 
استارت آپ هاست. نور دنا با برند حرکت اول در 
نمایشگاه امسال حضور خواهد داشت تا بتواند از 
ایده های جدید و شــرکت هایی که پتانسیل ایجاد 
اســتارت آپ را دارند حمایت کند. حرکت اول 
در غرفه ســرویس های دیجیتالی حضور خواهد 
داشــت. اســتارت آپ ها دو مرحله را باید طی 
کنند: ایده پروری و تولید محصول آزمایشــی. در 
همین راستا هاب های ما که در دانشگاه ها مستقر 
هســتند در غرفه خدمات دیجیتالی مان حضور 

خواهند داشت.

آیا تعداد مشــخصی از استارت آپ ها آنجا حضور 
خواهند داشت؟

امســال مفهوم ســرویس های ارزش افزوده را از 
مفهوم ســرویس های دیجیتالی جــدا کردیم. در 
ســالن ۲۵ حدود ۱۵ تا ۲۰ شرکت سرویس های 
متنوع ارزش افزوده خود را به نمایش می گذارند. 
در مجموعه سرویس های دیجیتالی سعی کرده ایم 
فقط نوآوری های جدید خود را به نمایش بگذاریم؛ 
بخشــی از آن به بازی ها، بخشــی دیگر به هاب ها 
و یک قســمت از آن هم به حرکت اول اختصاص 
داده شده اســت. از میان سرویس های قدیمی مان 
فیلم نت را هم داریم که امســال ســرویس های 
جدیدتری ارائه خواهد کرد. جزئیات هیجان انگیز 
آن را در نمایشــگاه خواهید دیــد. همه را غافلگیر 
خواهیم کــرد، چون برای اولین بار قرار اســت به 
سراغ سرویس های خاصی برویم که فکر می کنیم 

جامعه انتظار آن را ندارد.
آیا جوایــز و مســابقات خاصی عــاوه بر بخش 
ســرگرمی بــرای بازدیدکننــدگان تــدارک 

دیده اید؟
بخش خدمات مشــتریان سرویس جذاب واقعیت 
مجازی ای ایجــاد کرده اند کــه بازدید کنندگان 
می توانند در آن شــرکت کنند. امســال همکاران 

ما ســرویس خیریه را نیز در نظر گرفته اند. ســعی 
کرده ایم از حالت مســابقه خارج شویم، تعدادی از 
خطوط رند را به نفع خیریه در نمایشــگاه به مزایده 
می گذاریم تا کسانی که عالقه مند هستند بتوانند در 
نمایشگاه به خیریه ای با فضای تلکامی کمک کنند. 
امسال تالش کردیم به سمت فضاهای دیگری برویم 

که دیگر اعضای نمایشگاه آنها را ارائه نمی کنند.
آیا مانند ســال های گذشــته خریــد و تعویض 

سیم کارت هم بخشی از نمایشگاه خواهد بود؟
تعویض یوســیم از جمله خدمات متداول ماست. 
حتمًا در فضای نمایشــگاه هم ایــن خدمت را در 
کنار فضای ترابرد به ویــژه در غرفه ها و نقاطی که 
پیش بینی می کنیم تردد بیشــتری دارند عرضه 

خواهیم کرد.
آیا برنامه جدیدی در دستور کار خود دارید؟

همراه اول برای توسعه کسب  و کارهای دیجیتالی 
شرکتی به نام توسکا )توســعه کسب وکار ایرانی( 
تاســیس کرده اســت. وظیفه این شرکت توسعه 
و بســط ســرویس های ارزش  افــزوده و به  طور 
خاص دیجیتالی اســت. به دلیل محدودیت  زمانی 
نتوانســتیم آن را در نمایشــگاه معرفی کنیم. بعد 
از نمایشــگاه این شــرکت وارد این کسب  و کارها 

خواهد شد

معاون بازاریابی و فروش همراه اول:

همه را غافلگیر خواهیم کرد
مینا نوبهار

محمدمهدی عطوفی، معاون بازاریابی و فروش همراه اول، از معدود کســانی اســت که ســالیان طوالنی در کنار وحید صدوقی، مدیرعامل این شــرکت، فعالیت کرده  اســت. او که 
همیشه با دست پر در نمایشگاه های حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات شرکت می کند امسال نیز برنامه ها و خدمات متنوعی را برای مخاطبان همراه اول در نمایشگاه تلکام در نظر 

گرفته است. جزئیات این برنامه ها و خدمات را در گفت وگوی پیش رو بخوانید.



  تلخکام

دیدار با وزیر
به عنوان یک خبرنگار فراموش کرده ام چندمین بار است در نمایشگاه تلکام 
شــرکت می کنم، اما در تمامی این مدت به یاد ندارم در نخستین ساعات روز 
اول نمایشگاه وارد ســالنی شده باشم و آن سالن آماده باشد و مدیرانش منتظر 
بازدید عمومی و پاسخگویی به مشتریان باشند. اگر به عنوان خبرنگار در اولین 
ســاعات روز ســراغ غرفه ها بروید، حتمًا با این گفته مواجه می شوید که هنوز 

غرفه آماده نیست یا اینکه اگر امکان دارد دو ساعت دیگر بیایید.
جالب اینجاست که تمامی این افراد وقتی از نمایشگاه خارجی بازدید می کنند 
به دقت و نظم آنها غبطه می خورند و می گویند چقدر عجیب اســت که پیش از 
شروع نمایشگاه تا این میزان از آمادگی برخوردارند. اما هیچ کدام از آنان برای 
نمایشگاه های داخلی حاضر نیســتند با این میزان آمادگی در نمایشگاه حاضر 
شوند و خود را با شرایط تطبیق دهند. در اصل ما همیشه آرزوی نظم و ترتیبی را 

داریم که خودمان حاضر به تن دادن به آن نیستیم، اما اگر از بیرون به ما تحمیل 
شود آن را می پذیریم یا اگر کسی نیز آن را اجرا کند او را تحسین می کنیم.

نکته جالب دیگر که در تمام این  سال ها متعجبم می کرد عالقه زیاد حاضران 
در نمایشگاه به مســئوالن دولتی است. فقط کافی  است یکی از مسئوالن دولتی 
در سالنی حضور داشته باشد تا تمامی غرفه داران به سمت او هجوم برند. نمونه 
کوچکی از آن را می توان در مراســم افتتاحیه نمایشگاه با حضور وزیر دید. در 
واقع تا زمانی  که وزیر به صورت تک تک به سالن ها سر نزند و از غرفه ها بازدید 
نکند هنوز نمایشگاه افتتاح نشده است. همه منتظر هستند وزیر را ببینند و با او 
در هر موردی صحبت کنند، حتی شده فقط به یک سالم و احوال پرسی خالصه 

شود.
امروز وقتی در سالن های نمایشــگاه قدم می زدم صحبت دو نفر توجهم را به 
خود جلب کرد: آنها در حالی که لبخندی روی لب شان بود با یکدیگر می گفتند 
امروز می توانیم بگوییم با وزیر جلسه داشته ایم. در اصل کارنامه عملکرد آنها 

برای روز اول بازدید از نمایشگاه دیدار وزیر بوده است 
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