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مشکل پیام رسان ها نیستند
از زمانی که وایبر به بازار عرضه شد و ایرانی ها فوج فوج به آن پیوستند 
موضوع پیام رســان داخلی مورد توجه قرار گرفــت. همان زمان بود که 
برخی- مانند همیشــه- گمان کردند اگر وایبر را مسدود کنند،  مردم به 
سمت پیام رســان های داخلی گرایش پیدا می کنند. شاید الگویی که در 
ذهن این افراد بــود تولید خودرو داخلی و تعرفــه گمرکی باالی واردات 
خودرو خارجی بود. امــا آنها توجه نداشــتند اوالً در موضوع خودرو هم 
بســیاری از مردم به مجرد آنکه توانایی مالی پیدا می کنند خودرو خارجی 
می خرند و داشــتن خودرو داخلی به نوعی نشان دهنده سطح مالی پایین 
است و ثانیاً فضای مجازی تفاوت های زیادی با صنعت خودروسازی دارد.

با فیلتر شدن وایبر موج مهاجرت به تلگرام آغاز شد. پیام رسانی که تا آن 
روز میان بسیاری از مردم دنیا ناشناخته بود، اما به سرعت در میان ایرانیان 
شهرت یافت و خیلی سریع به مهم ترین ابزار تبادل پیام بین مردم تبدیل 
شد. امروزه حجم بزرگی از پهنای باند اینترنت کشور صرف تلگرام می شود 
و این پیام رسان کارکردهایی بسیار فراتر از سرگرمی و رابطه های دوستانه 
پیدا کرده است. در همین وضعیت همچنان موضوع مسدودسازی تلگرام 
و فرستادن مردم به سمت پیام رسان های داخلی در میان برخی از مسئوالن 
کشور داغ اســت. در این مدت چندین و چند اپلیکیشن پیام رسان داخلی 
توسط نهادهای مختلف تولید و عرضه شده است، اما هیچ  کدام نتوانسته اند 
حتی به گرد پای تلگرام هم برسند. چرا؟ آیا مشکل از پیام رسان هاست؟ 
آیا داخلی ها نمی توانند امکاناتی مانند تلگرام برای کاربران فراهم کنند؟ 

قطعاً چنین نیست. پس مشکل کجاست؟
تا امروز باید متوجه شــده باشــیم )باشــند( که مشــکل از امکانات 
پیام رســان های داخلی نیســت. آنچه باعث می شــود عموم مردم به 
سمت پیام رســان های داخلی گرایش نداشته باشــند نه امکانات آنها 
بلکه اطمینان به آنهاست. درســت یا غلط، مردم نسبت به حفظ حریم 
خصوصی شــان نگران هستند. این در حالی اســت که تقریبًا همه مردم 
اطالعات مهم، حساس و ضدامنیتی در مکالمات خود تبادل نمی کنند، اما 
این حس در میان  آنها وجود دارد که ممکن است به خاطر این اطالعات 
با مشکل مواجه شوند. به نظر می رســد تا زمانی که نتوان نسبت به این 
موضوع در میان مردم اطمینان سازی کرد مشکل پیام رسان های داخلی 

حل نشده باقی می ماند.

  سرمقاله
میثم قاسمی

مدیرعامل مبین نت:
 باید در شرایط مساوی

رقابت کنیم

پروژه تانوما به روایت مدیر امور شبکه شرکت مخابرات ایران
فیبر نوری را

به خانه ها می بریم
با آمدن اپراتورهای موبایل و قیمت های 
پایینی که برای اینترنت پرسرعت خود 

تعیین می کنند بازار اینترنت ثابت، کساد 
و توسعه شبکه  آن  در کشور تقریبًا متوقف 

شده است. 

سرویس تانوما یا تار نوری مخابرات ایران یک ارتباط مدرن در دنیاست و در 
برخی کشورها به تازگی آغاز شده است. اخیراً شرکت مخابرات ایران هم به 

این حوزه وارد شده زیرا به قول رضا خلیلی، مدیر امور شبکه و مجری توسعه شبکه 
شرکت مخابرات ایران، این فناوری گل سرسبد فناوری همه دسترسی هاست. در این 

راستا شرکت مخابرات ایران در نمایشگاه تلکام این سرویس را به صورت ...
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فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
اطالعــات در روز افتتاحیــه تلکام 
از برنامــه این وزارتخانه و شــورای 
عالی فضای مجازی بــرای حمایت 
از پیام رســان های داخلــی گفــت. 
محمدجــواد آذری جهرمــی در 
گفت وگو با خبرنگار پیوســت اعالم 
کرد: »در ایــن زمینه نیازمند قوانین 
حمایتــی هســتیم و شــورای عالی 
فضای مجازی نیز بــرای حمایت از 
پیام رســان های داخلــی مصوبه ای 
صادر کرده اســت. این مصوبه برای 
اجرا به چند آیین نامه نیاز داشــت 
که آیین نامه حمایت های قضایی در 
دادستانی کشــور در حال تهیه است 
و آیین نامه مقررات گذاری توســط 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی با یک ماه تاخیر آماده شــده 

است.«
او گفت ایــن آیین نامه هــا برای 
تایید نهایی باید به مرکز ملی فضای 
مجازی فرستاده شــود و در صورت 
تایید مرکــز در کمیســیون تنظیم 
مقــررات ارتباطــات بــه تصویب 

خواهد رسید. 
وزیر ارتباطات به مصوبه ای اشاره 
می کند کــه نیمه اول ســال جاری 
توسط شــورای عالی فضای مجازی 
نهایی شد و در آن وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات موظف شد شرایط 
و ضوابــط اعطای مجــوز فعالیت به 
پیام رسان  های داخلی و خارجی را در 
کارگروهی با ۱۰ عضو مشخص کند. 
دبیر شــورای عالی فضای مجازی 
نیز در حاشــیه افتتاحیه نمایشــگاه 
تلکام در پاســخ به خبرنگار پیوست 
گفــت: »هم اکنون موضــوع فیلتر 
کردن تلگرام یا شبکه های پیام رسان 

در دستور کار شورا قرار ندارد. 
مدیــران پیام رســان های داخلی 
نیز چندان عالقه ای به فیلتر شــدن 
پیام رســان های خارجــی ندارند.« 
مدیرعامــل گــپ به عنــوان یک 
پیام رسان ایرانی حاضر در نمایشگاه 
تلکام در این باره به خبرنگار پیوست 
گفت: »فیلتــر کردن راه درســتی 
نیســت. اگر قرار بود انحصار باعث 
رشــد شــود، در صنعت خودرو در 
جهان پیشرو شــده بودیم. اتفاقًا اگر 
قرار باشد به واســطه انحصار رشد 
کنیم همیشــه ضعیف باقی خواهیم 

مانــد. اما اگــر توانســتیم آن قدر 
پیشــرفت کنیم که همین اآلن همه 
مردم جذب شــوند و به جای تلگرام 
از پیام رســان داخلی استفاده کنند، 

نشان دهنده قدرت ماست.«
در ایــن صورت به نظر می رســد 
رویکــرد فیلتر کردن شــبکه های 
پیام رســان خارجی حتی برای خود 

پیام رسان ها نیز جذابیت ندارد.
از زمانی تلگــرام تبدیل به دغدغه 
مردم شد که تمامی فعالیت هایشان 
به تدریــج روی آن قــرار گرفت. با 
توســعه اینترنت همراه بســیاری 
از کســب و کارهــای خانگی روی 
پیام رســان های خارجی به خصوص 
تلگرام نقل مــکان کردند و به تدریج 
تلگرام تبدیل به بســتری شــد که 
توانست زندگی افراد را تحت الشعاع 

قرار دهد.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی 
در مورد اینکه چگونه می توان بستری 
فراهم کرد تا پیام رســان های داخلی 
نیز بتوانند مشــتریان خود را جلب 
کنند و از این فضا بهــره برند گفت: 
»در حــال حاضر پیام رســان های 
داخلی زیادی داریم، اما متاسفانه این 
پیام رســان ها کیفیت الزم را ندارند. 
از ســازمان های ذی ربط خواسته ایم 
که از این پیام رســان ها حمایت کنند 
تــا آنها نیز موفق باشــند. اما خود ما 
در شــورا نیز یک برنامــه جامع در 
این خصوص در نظــر گرفته ایم؛ از 
جمله اینکــه جلســات متعددی با 
ذی نفعان این موضوع از جمله وزارت 
ارتباطات، وزارت آموزش و پروش و 
صدا و سیما داشته ایم تا در این زمینه 
تعهداتی وضع کنیم که در نهایت این 
تعهدات منجر به رشــد اســتفاده از 

پیام رسان های داخلی شود.«
بســیاری از مردم وقتی در مقابل 
این ســوال قرار می گیرنــد که چرا 
از پیام رســان های داخلی اســتفاده 
نمی کنند پاســخ می دهنــد نگران 
امنیــت داده هــا و اطالعات مــان 

هستیم. 
در این بــاره مهــدی انجیدنــی، 
مدیرعامل گپ، می گویــد: »برای 
اینکه ایــن موضوع را روشــن کنم 
دو مســیر را باید مشخص کنم؛ اول 
از همه پروتکل LI اســت که تمامی 
پیام رســان ها یا هر سامانه ارتباطی و 

اطالعاتی فعال در دنیــا آن را امضا 
می کند، فرقی نمی کند این ســامانه 
قرار است در کجا فعالیت کند، بدون 
امضای پروتکل به آن سامانه در هیچ 
کجای دنیا اجازه فعالیت نمی دهند. 
طبق همیــن پروتکل نیــز اینترپل 
افراد را حتی در سامانه های مجازی 
پیگیری می کند یا اگر دستگاه قضایی 
نیاز به اطالعات افــراد متخلف در 
سامانه ها داشت باید در هر کشوری 

اطالعات در اختیارشان قرار گیرد.«
او ادامه داد: »موضــوع دیگر این 
است که این ترس از ارائه اطالعات 
چیزی است که فقط بین پنج درصد 
افراد جامعــه رواج دارد و این افراد 
نیــز به تکنولــوژی خارجــی خیلی 
عالقه مند هستند و به این بهانه سعی 
می کنند برای خودشان حس ناامنی 
خلق کنند. جالب اینجاست که همان 
فرد از موبایل هم استفاده می کند که 
یک گزینه کاماًل دولتی اســت، یا از 
پیامک استفاده می کنند، اینترنت که 
دیگر جای خود دارد؛ تمام اطالعات 

افراد در اینترنت موجود است.«
او معتقد اســت اگر کســی ترس 
لو رفتــن اطالعاتــش را دارد نباید 

از هیچ کدام از این وســایل ارتباطی 
بهره برد.

او در ادامــه صحبــت خــود به 
نظرسنجی اشاره می کند و می گوید: 
»در خــود گروه هــای تلگرامــی 
نظرسنجی ای صورت گرفت که در 
آن سه سوال پرسیده شده بود: تلگرام 
بــه فعالیتــش ادامه دهــد، تلگرام 
فیلتر شــود، تلگرام محدود شــود و 
به فعالیتش ادامــه دهد. در این نظر 
سنجی ۶۰ درصد مردم می خواستند 
تلگرام به همیــن طریق به فعالیتش 
ادامه دهد. ۲۴ درصــد گفته بودند 
تلگرام فیلتر شــود و پیام رسان های 
داخلــی جایگزین آن شــوند و ۱۶ 
درصد نیز گفتــه بودند که تلگرام به 
فعالیتش ادامه دهد اما محدود شود 
و از پیام رســان های داخلی حمایت 
صورت گیرد. در اصل تعداد افرادی 
که نگــران لو رفتن اطالعات شــان 

هستند بسیار محدود است.«
با وجود تمــام نکاتی کــه عنوان  
شــد پیام رســان های داخلــی طی 
ســال های گذشته نتوانســته اند از 
جایگاه مناســبی در ایران برخوردار 
شــوند. مدیرعامل گپ در پاســخ 

بــه این ســوال که »چــه برنامه ای 
دارید تا بتوانید به جایگاه مناســبی 
بیــن مخاطبان برســید« گفت: »در 
شرایط فعلی کسانی که از سیم کارت 
انارســتان اســتفاده می کننــد اگر 
از اپ گپ اســتفاده کننــد، هزینه 
دیتایی مکالمات شــان صفر است. 
به غیر از آن برای ســیم کارت های 
عــادی نیز این هزینه نصف اســت. 
هم اکنــون در حال مذاکره هســتیم 
تا ســیم کارت های عــادی هم اگر 
از پیام رسان گپ اســتفاده کردند، 

هزینه دیتایشان محاسبه نشود.«
این موارد موجب اســتقبال مردم 
از پیام رسان های داخلی می شود، اما 
باید سطحی از پایداری نیز در شبکه 
این پیام رســان ها وجود داشته باشد. 
تعداد مشتریان این شبکه هم اکنون 
بســیار محدود اســت و مشخص 
نیســت اگر تعداد مشترکان شــان 
افزایش یابد، می توانند پاســخگوی 
نیاز آنها باشــند یا خیر. بــا این حال 
پیام رسان های داخلی طی چند سال 
گذشــته ســعی کرده اند به گونه ای 
حرکت کنند که بتوانند به بســیاری 

از نیازهای مخاطبان پاسخ دهند

چرا رقیبان داخلی تلگرام در ایران نتوانسته اند 
کاربران زیادی جذب کنند

پیامرسانهای
بیپیام
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دومین نشست تخصصی هجدهمین نمایشــگاه بین المللی تلکام به 
راهکارها و الزامات افزایش دو و نیم برابری بازار ICT در برنامه ششــم 

توسعه اختصاص یافت.
در ابتدای این نشست برات قنبری، مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات، 
با اشــاره به جایگاه ICT در برنامه توسعه ای کشــور گفت: »در هر کدام 
 ICT از برنامه های توسعه ای کشــور برنامه های مشخصی برای صنعت
کشور در نظر گرفته شد. تا قبل از برنامه ششم توسعه دنبال زمینه سازی 
برای توسعه این بخش بودیم. در برنامه پنجم توسعه موفق شدیم تهدید 
در فضای مجازی را به فرصت تبدیل کنیم اما به خاطر مشکالت فرهنگی 
امکان توسعه شــبکه را نداشتیم، چرا که بیشــتر درگیر ارائه پیوست 
فرهنگی بودیم و همین امر باعث شــد از ورود به بسیاری تکنولوژی ها 

عقب بمانیم.«
او در ادامه با اشاره به جایگاه ICT در برنامه ششم توسعه افزود: »در این 
برنامه به ICT به عنوان ابزاری برای ایجاد امنیت و محور توسعه نگاه شده 

است. در برنامه های چهارم و پنجم توسعه به دنبال توسعه شبکه و آماده 
کردن زیرساخت ها بودیم، به طوری که در حال حاضر شبکه قدرتمندی 
داریم، اما در برنامه ششم توسعه نوسازی شبکه، گذر از تکنولوژی های 
قدیمی و تبدیل شــبکه به فیبر نوری در نظر گرفته شده است. اتفاقی که 

در حال رخ دادن است.«
مشاور اقتصادی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه برای 
ارزش افزوه در این بخش در برنامه ششم از ۲۶ هزار به ۵۳ هزار میلیارد 
افزایش در نظر گرفته شده است اعالم کرد: »این ارزش افزوده بیش از 
دو برابری در حوزه ارتباطات باالترین رقم به نســبت بخش های دیگر 

است که نیاز به رشد ساالنه 19/۶ درصدی دارد.«
به گفته او بر اساس برنامه ششم توســعه برای بخش ارتباطات توان 
رشد دو و نیم برابری، فناوری اطالعات پنج برابری و در حوزه پست بین 

شش تا هفت برابری در نظر گرفته شده است.
قنبری افزایش ترانزیــت ترافیک بین الملل به ۳0 ترابایت را از دیگر 

تکالیف برنامه ششــم توســعه عنوان کرد و 
گفت: »با ایجاد شــرکت ترانزیت بین الملل و 
آزادســازی مکالمات بین الملل فضای خوبی 

برای رقابت در این حوزه ایجاد خواهد شد.«
قنبری در این پنل عنوان کرد که در برنامه 
ششم توســعه بیشــترین تاکید بر خدمات 
آی تی است و اینکه تا پایان این برنامه باید در 
شــاخص های مختلف بین المللی ۳0 رتبه در 

دنیا رشد کنیم.
او همچنین به رشد جایگاه اپراتورهای همراه 
در پایان برنامه ششــم توسعه اشــاره کرد و 
افزود: »در پایــان این برنامه اپراتورهای تلفن 
همراه باید از بــازار 80 میلیونی به بازار 400 
میلیونی منطقه برســد و عالوه بر بازار داخلی 
در مشــارکت های بین المللی نیز نقش داشته 

باشند.«
قنبری با اعالم اینکه صنعت ICT اولین بخش 
بعد از انقالب اســت کــه دارای رگوالتوری 
اســت تاکید کرد رگوالتوری سعی داشته در 

این بازار آزادســازی صورت گیرد و بخش ها تنها به منابع دولتی متکی 
نباشند؛ به  طوری که در 10 سال گذشته بالغ بر ۵0 هزار میلیارد تومان به 
عناوین مختلف به خزانه دولت واریز کرده اســت. او در پایان سخنرانی 
خود با اشاره به اینکه در برنامه های توسعه تا چه میزان روی این صنعت 
سرمایه گذاری شده گفت: »در برنامه چهارم توسعه 1۵ هزار میلیارد و 
در برنامه پنجم ۲۵ هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری شد 
و بر اساس برنامه توسعه ششم 110 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 
در این حوزه انجام می شود که از این رقم ۲0 هزار میلیارد تومان از سوی 
دولت، 40 هزار میلیارد تومان از ســوی اپراتورهــا و ۵0 هزار میلیارد 

تومان نیز در بخش فناوری اطالعات سرمایه گذاری می کنند.«

سرمایه گذاری 17 میلیاردی برای توسعه شبکه 
در ادامه این پنل رسول سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات، در مورد 
برنامه های این شــرکت برای دو و نیم برابر کردن سهم ICT در برنامه 
ششــم اعالم کرد: »زمانی می توان از دو و نیم برابر شــدن سهم ICT در 
برنامه توسعه کشور سخن گفت که ریز این برنامه ها به صورت شفاف 
مشخص شود؛ یعنی بر اساس چه برنامه و اهدافی قرار است سهم ICT در 
برنامه ششم توسعه پیدا کند. به اعتقاد من یک ادبیات واحد برای اینکه 

قرار است چه چیز دو برابر شود وجود ندارد.«
او در ادامــه به حذف مرز بین CT و IT اشــاره کرد و افزود: »از ســال 
گذشته با توســعه 3G و 4G دیگر مرزی بین CT و IT وجود ندارد. در اینجا 
این سوال مطرح است که بخش درآمدی و ارزش افزوده سرویس هایی 
مانند اسنپ و تپســی مربوط به کدام حوزه است. یا ثروتی که سرویسی 
مانند دیجی کاال خلق می کند مربوط به کدام بخش می شــود. مشخص 
شدن این تقسیم بندی به مشخص شدن ســهم سرمایه گذاری و سهم 

بخش های مختلف کمک می کند.«
طبــق اظهارات او راه رســیدن به اهداف برنامــه و ایجاد یک تحول 
دیجیتالی رســاندن یک گیگابیت بر ثانیه پهنای باند به تمام کســب و 

کارها در سراسر کشور است.
ســراییان در پایان به برنامه های مخابرات برای رسیدن به اهداف 
برنامه ششم توسعه اشــاره کرد و گفت: »در 10 سال آینده 17 هزار 
میلیارد ســرمایه گذاری در این حوزه انجام خواهیم داد که ۳0 درصد 
آن در الیه CORE و انتقال خواهد بود. 70 درصد سرمایه گذاری ما نیز 
به حرکت از شبکه سیم مسی به فیبر نوری اختصاص خواهد یافت که 

این کار از مهر ســال گذشته آغاز شده است.« بنا بر اظهارات سراییان 
ایجاد زیرساخت باکیفیت و مطمئن برای رسیدن به اهداف توسعه ای 
کشور بسیار مهم اســت، چرا که کسب و کارهای دیجیتالی گوناگونی 
بر این پایه در کشور شکل گرفته اند که اشــکال در شبکه یک اپراتور 

ارتباطی تمام این کسب و کارهای دیجیتالی را تعطیل خواهد کرد. 

ناهماهنگی درآمد با حجم سرمایه گذاری 
وحیــد صدوقی، مدیرعامل اپراتــور اول تلفن همراه کشــور، در این 
نشست تخصصی اعالم کرد که در حال حاضر تناسبی بین درآمدهای 
ایجادشــده با حجم ســرمایه گذاری ها وجود ندارد و اگر قرار باشد به 
افزایش دو و نیم برابری بازار برســیم، نیاز به سرمایه گذاری ۵0 هزار 

میلیارد تومانی داریم.
او با بیان اینکه با اســتفاده از سیستم های هوشــمند در بخش های 
مختلفی مانند صنعت بــرق امکان صرفه جویی چشــمگیری وجود 
دارد گفت: »بــه عنوان مثال در حوزه برق این امــکان وجود دارد که 
با هوشمندسازی حدود دو تا ســه میلیارد تومان صرفه جویی کرده و 
 ICT این هزینه به جای اینکه صرف توســعه نیروگاه ها شود، در بخش

مصرف شود.« 
او ادامه داد: »باید توجه داشت که توسعه این بخش نیاز به منابع مالی 
دارد، ما تعهد داده بودیم که در شــهرها این کار را انجام دهیم و تا سه 
ماه آینده کل شهرهای کشور به نسل های سه و چهار مجهز می شود.« 
مدیرعامل همراه اول افزود: »با سرمایه گذاری های صورت گرفته 
امروز 44 هزار روســتا تحت پوشش نسل دو ارتباطی قرار گرفته و در 
این هشت سال خصوصی سازی بالغ بر ۲9 هزار و ۵00 میلیارد تومان 

به حساب خزانه دولت واریز کرده ایم.«
ساسان جباری، معاون تجاری اپراتور سوم تلفن همراه، نیز در این پنل 
تخصصی اعالم کرد که بخشی از اهداف برنامه ششم توسعه با افزایش 
میزان مصرف در بین کاربران ایجاد می شود که این افزایش مصرف با 
ارائه سرویس جدید و باکیفیت یا کاهش قیمت ها اتفاق خواهد افتاد. او 
در ادامه افزود: »در حال حاضر درآمدها متناســب با سرمایه گذاری ها 
افزایش پیدا نکرده که دلیل اصلی این امر نیز ثابت ماندن تعرفه گذاری 
در این بخش اســت.« به باور او برای رســیدن به اهدف برنامه ششم 
باید هزینه های کارکرد ICT در کســب و کارها شفاف تر شود و از سویی 
نهادهایی مانند بانک مرکزی و آمار نیز با انتشــار آمار و ارقام شفاف به 

برنامه ریزی در این حوزه کمک کنند. 
آرش بهکــوه، مدیر کل طراحی شــبکه اپراتور دوم کشــور، عوامل 
تعیین کننده در رسیدن به اهدف برنامه ششم 
توسعه را ســرمایه گذاری مشخص می داند و 
اعالم می کند که باید در این زمینه شــفافیت 
سیاســت گذاری و قانونــی به وجــود آید تا 
سرمایه گذاری برای توسعه شبکه توجیه پذیر 
باشــد. او همچنین در این نشست تخصصی 
تاکید کرد کــه باید ســازمان ها و نهادهای 
مختلف از ایجاد زیرســاخت ها و شبکه های 
جدید نیز خــودداری و از زیرســاخت هایی 
استفاده کنند که از سوی اپراتورهای فعال در 

بازار شکل گرفته است.

آزادسازی به جای افزایش تعرفه
اما سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
در مقابل خواسته ی اپراتورهای حاضر در این 
پنل تخصصی، مبنی بر افزایــش تعرفه ها به 
عنوان یکی از راه های رسیدن به اهداف برنامه 
ششم توســعه، اعالم کرد که این سازمان به 
جای افزایش تعرفه ها به دنبال آزادســازی و 

کاهش مداخله در این زمینه است. 
حسین فالح جوشقانی، رئیس ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی، در نشســت تخصصی افزایش دو و نیم برابــری بازار ICT در 
برنامه ششم توســعه با اشــاره به فعالیت اپراتورها در زمینه صوت و 
پیامک تا ابتــدای دولت یازدهم گفت: »حجم این بــازار در ابتدای این 
دولت 10 هزار و 800 میلیارد تومان بوده و در پایان دولت یازدهم به 1۵ 
هزار و 7۶0 میلیارد تومان، در سال 94 به 19 هزار و 8۶0 میلیارد تومان 

و در پایان سال 9۵ به ۲۲ هزار و ۶00 میلیارد تومان رسیده است.«
او تصریح کرد: »درآمد صوت در این بخش در ســال 90 پنجاه و یک 
درصد کل درآمد این بخش بوده اســت و در حــال حاضر این رقم به 
40 درصد کاهش یافته، این در صورتی اســت که در این حوزه افزایش 

درآمد داشته ایم.«
فالح جوشقانی ضمن اشــاره به فعالیت شبکه های اجتماعی گفت: »با 
توجه بــه انتقال حجم پیامک ها در شــبکه های اجتماعی میزان درآمد 
اپراتورها در حوزه پیامک از هفت درصد به سه درصد و در حوزه مکالمه 

از 17 درصد به 1۲ درصد کاهش داشته است.«
او به وضعیت ارســال داده در حوزه بی سیم اشــاره کرد و تاکید کرد: 
»درآمد اپراتورها در سال 90 در این حوزه چهار درصد بوده که در پایان 

سال 9۵ به 11 درصد افزایش یافته است.«
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: »حجم بازار 
بزرگ شده است اما تغییراتی در شاخص های بازار ایجاد شده که نشان 
می دهد با سرویس های پایه صوت و پیامک نمی توانیم چشم انتظار رشد 
دو و نیم برابری باشــیم.« بنا بر اظهارات وی رشد دیتای همراه نیز طبق 
گزارش اپراتورها در حال کاهش است که در این حوزه باید تحرک تقاضا 
صورت گیرد. فالح جوشقانی حجم باالی دیتا را در دنیا مربوط به ویدئو 
عنوان کرد و تاکید کرد: »باید تمام تالش خود را برای تقویت این حوزه 

در کشور به کار گیریم.«
فالح جوشــقانی بر جلوگیری از رفتارهــای ضدرقابتی اپراتورها در 
بازار تاکید کرد و افزود: »کاهش مداخله در بازار عمده فروشــی دیتا از 

برنامه های رگوالتوری در این حوزه است.«
او زمینه ســازی برای کســب و کارهای نو را از دیگــر برنامه های 
رگوالتوری در راستای افزایش حجم بازار اعالم کرد و افزود: »حفاظت 
از حقوق مصرف کننده و احترام به مصرف کننده توسط اپراتورها باعث 

تحریک تقاضا و در نهایت بزرگ شدن حجم بازار می شود.«

بررسی راهکارهای افزایش دو و نیم برابری بازار ICT در برنامه ششم توسعه

توسعهیعنیسرمایهگذاری ماموتهادرعصرتلکام
بسیاری از افراد نام ماموت را از کانکس های سرمایشی 
آن به خاطر می آورند، اما این هلدینگ زیرمجموعه های 

مختلف دیگری نیز دارد.
شــرکت ماموت تلکا یکی از زیرمجموعه های هلدینگ 
ماموت است که در زمینه برق و مخابرات فعالیت می کند. 
طراحی و اجرای پروژه های فیبر نوری و OPGW، مرکز داده، 
مرکز انرژی، ســایت اضطراری C.O.L، سایت اضطراری 
موبایل )C.O.W( و طراحی مدل های مختلف کانکس های 
مخابراتی خــاص از جمله محصــوالت و پروژه های این 

شرکت به شمار می رود.
در راســتای صادرات این محصــوالت، ماموت تلکا با 
شرکت های معتبر خارجی نیز همکاری می کند؛ به عنوان 
مثال این شــرکت در پروژه های فیبر نــوری نمایندگی 
انحصاری NBG اتریش را در اختیار دارد و به عنوان مجری 
پروژه هــای Turn-Key در زمینه هــای طراحی و احداث 
شبکه های فیبر نوری در صنایع مختلف اعم از مخابرات، 
فناوری اطالعات، نفت  و گاز و پتروشــیمی و صنایع ریلی 
فعالیت می کند. شرکت ماموت تلکا در زمینه پیاده سازی 
مراکــز داده های مختلف بــه صــورت EPC در ابعاد و 
ظرفیت های متفاوت، عالوه بر توانایی ایجاد زیرســاخت 
فیزیکی همچون سیستم برق رســانی، سرمایش و اطفای 
حریق، خدمات متنوعی در زمینه تامین و نصب تجهیزات 
نیز ارائــه می کند. ویژگی این مراکز پیش ســاخته بودن 
آنها در کانتینر اســت که می توانند در شــرایط بحرانی یا 

غیرمترقبه و بالیای طبیعی جابه جا شوند.
ماموت تلکا برای پوشــش دهی شــبکه در شــرایط 
اضطراری همچــون جنگ و زلزله یا برای پوشــش دهی 
موقت در بعضی از نقاط شبکه همچون مناطق گردشگری و 
زیارتی نیز محصول ویژه ای تحت عنوان سایت اضطراری 
ســیار ارائه کرده است. این سایت ســیار بدون کشنده و 
اصطالحاً با پایه به همراه چهــار جک هیدرولیک قابلیت 
انتقال بدون نیــاز به جرثقیــل را دارد.از دیگر حوزه های 
فعالیت ماموت تلکا می توان به مرکز انرژی آن اشاره کرد 
که برای توزیع، کنترل و مانیتور کردن برق مورد نیاز یک 
ســایت یا مجتمع با کاربری های مختلف طراحی و ساخته 
شده است. این مرکز انرژی قابلیت اتصال به ژنراتور، برق 
شهر و UPS را دارد که به صورت هوشمند هنگام قطع برق 

توان مورد نیاز را از دیزل ژنراتور یا UPS تامین می کند.

خبر

سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی در مقابل 
خواسته  اپراتورها، مبنی بر 
افزایش تعرفه ها به عنوان 
یکی از راه های رسیدن به 

اهداف برنامه ششم توسعه، 
می گوید که این سازمان به 

جای افزایش تعرفه ها به 
دنبال آزادسازی و کاهش 
مداخله در این زمینه است
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گروه شــرکت های پارس آنالین 
مانند هر ســال در نمایشــگاه تلکام 
حضــور دارنــد. به نظر می رســد 
پارس آنالین هیچ گاه این نمایشــگاه 
را از دست نداده است و به گفته بابک 
قاجــار، مدیرعامل شــرکت پارس 
ارتباطــات، طبق معمول هر ســال 
سرویس های اصلی خود را در حوزه 
سرویس اینترنت پرسرعت، پهنای 
 )Vsat( باند و خدمات ماهــواره ای
ارائه می دهند. اما طی یک ســال، از 
تلکام سال گذشــته تا امسال، در این 
حوزه هــا امکانات بهتــری را فراهم 

کرده اند.
قاجــار در مورد ســرویس های 
جدیدی که قرار اســت در نمایشگاه 
ارائه  دهنــد گفت: »شــرکت هایی 
می توانند خدمات ماهواره ای عرضه 
کنند که از ســازمان تنظیم مقررات 
پروانــه ثبت دریافت کرده باشــند. 
ما نیز جزو همان شــرکت ها هستیم. 
اینترنت دریایــی خدمت جدیدی 
است که روی وی ست ارائه می شود. 
به وسیله آنتن های ماهواره ای گردون 
که مجهــز به سیســتم های ردیابی 
ماهواره هســتند و از طریق ماهواره، 
ســرویس اینترنت به شــناورها و 
کشــتی ها در خلیج فــارس عرضه 
می کنیــم. اینترنــت دریــا یکی از 
سرویس هایی است که در تلکام ارائه 

می دهیم.«
او در مورد ســرویس دیگری که 
در حــوزه خدمات ابــری در تلکام 
ارائه می شــود بیان کرد: »در زمینه 
دیتاســنتر هم ارائه خدمات ابری یا 
به اصطــالح cloud computing یا 

cloudservices را در نمایشگاه تلکام 
آغــاز می کنیم. کاربران به وســیله 
خدمات ابــری می توانند به صورت 
آنالین و کامــال اتوماتیک خدمات 
مورد نیــاز خود را در مرکــز داده ما 
دریافت کنند. این خدمات شــامل 
قدرت پردازشی یا CPU، حافظه یا رم 
و ذخیره ساز یا هارددیسک است. این 
خدمات در مقادیر مــورد نیاز کاربر 
بدون اینکه هیچ گونه کار دستی  روی 
آن صورت بگیرد انتخاب می شود و 
کاربر در چند دقیقــه آن خدمات را 
به صورت آنالیــن دریافت می کند. 
قیمت آنها آنالین روی سایت اعالم 

شده است.«
یکــی از خدماتی کــه بابک قاجار 
امیدوار است ســال بعد در نمایشگاه 
تلــکام ارائه دهد شــبکه فیبر نوری 

است.
امــا در حال حاضر بــرای ارائه این 
سرویس با مشکالتی روبه رو هستند. 
قاجــار در این باره گفــت: »ما طبق 
برنامه FCP عالوه بر شبکه ADSL باید 
شبکه فیبر را اجرا کنیم. اما بنا بر اتفاقی 
که در خصوص پروانــه ایرانیان نت 
افتاد و دوره تضمین انحصار آن تمدید 
شد، دست شرکت هایی مانند ما برای 
ارائه شبکه فیبر نوری به سمت منازل 

کوتاه شد.« 
او ادامه داد: »با این حال شــرکت 
ما و هفت شــرکت دیگر مانند شاتل، 
آســیاتک، های وب و پیشگامان به 
صورت کنسرســیوم در چند شــهر 
مانند ســمنان، مازندران و مشــهد 
شــبکه فیبر نوری را تا رســاندن به 
کافو ها اجرایی می کنند. البته ارائه این 

ســرویس هزینه زیادی دارد و توان 
اجرایی باالیی می خواهد.«

قاجار ایــن کار را تنها منوط به اجرا 
و ســرمایه گذاری نمی داند و معتقد 
اســت در این زمینه مشکالتی وجود 
دارد. او در مورد این مشکالت گفت: 
»ما برای انجام این کار به شرکت های 
چابکی نیاز داریم ولی برخی مشکالت 
از سمت شرکت مخابرات و سازمان 
تنظیم مقررات به عنوان تنظیم کننده 
بازار وجود دارد که باید هماهنگی ها 

را انجام دهد.«
»هم اکنــون  داد:  ادامــه  او 
شــرکت های FCP کارهــای خود را 
انجام داده اند و آمادگی دارند در قالب 
کنسرسیوم سرمایه گذاری مشترک 

کنند. حتی آمادگی داریــم این کار 
را با شــرکت مخابرات ایران انجام 
دهیم و کافــوی نوری در کنار کافوی 
مخابرات قــرار دهیم یــا جایگزین 
کافوی مخابرات کنیم و روی ســیم 
مســی ســرویس های پرسرعت به 

سمت مشتریان عرضه کنیم.«
قاجــار با اشــاره به اینکــه در این 
داســتان کنسرســیوم شرکت های 
FCP یــک طــرف قضیه هســتند و 
طرف دیگر مخابرات اســت که باید 
در این حوزه با شــرکت ها همکاری 
کند بیان کرد: »ما می دانیم شــرکت 
مخابــرات برای ســرمایه گذاری با 
محدودیت هایی روبه روســت ولی 
از یک طــرف شــرکت مخابرات 

صاحب انحصاری خطوط مسی است 
 FCP و از طــرف دیگر شــرکت های
دسترسی به سیم مســی ندارند، اما 
سرمایه کافی و چابکی الزم را دارند. 
الزم است این امکاناتی که در شرکت 
مخابرات و شرکت های FCP هست 

گرد هم آید تا گره کار باز شود.«
قاجار می گوید: »ایــن همکاری به 
نفع تمام کشور اســت، زیرا کشور از 
فاز اینترنت پرســرعت روی خطوط 
مســی با تکنولوژی ADSL گذر کرده 
و توانایی داریم تا پوســت بیندازیم و 
وارد تکنولوژی جدیدتری شویم. اگر 
هماهنگی ها از سمت دولت و مخابرات 
صورت گیرد سال آینده این خدمات 

در نمایشگاه ارائه می شود.«

مدیرعامل شرکت پارس ارتباطات:

رونماییازسیستمفروشمکانیزهسیمکارتاینترنترابهدریامیبریم
همراه اول و بانک ملی ایران از سیستم فروش مکانیزه سیم کارت رونمایی 
کردند.به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در این 
مراسم که روز سه شــنبه همزمان با دومین روز نمایشــگاه ایران تلکام 
برگزار شد اپراتور اول و بانک ملی ایران با همکاری شرکت Gss از دستگاه 
»آنی بانک« رونمایی کردند که به وسیله آن مشترک می تواند به  صورت 
مکانیزه ســیم کارت خریداری کند. عالوه بر سیم کارت خرید سکه، ارز و 
کارت هدیه از طریق این دستگاه امکان پذیر است.  محمدمهدی عطوفی، 
معاون بازاریابی و فروش همراه اول، در این مراســم گفت: »دستگاهی که 
امروز رونمایی می شــود در راستای سلســله فعالیت های اپراتور اول با 
عنوان E-Services  است که مشترک را قادر می کند بدون حضور نیروی 
انسانی به  صورت ۲۴ساعته خدمات و ســرویس های مورد نظر خود را 
دریافت کند.« عطوفی تصریح کرد: »در فاز اول ۱۵۰۰ دستگاه آنی بانک 
در نقاط مختلف کشور نصب می شود.« خاتونی، عضو هیات مدیره و معاون 
فناوری اطالعات بانک ملی، با اشــاره به اینکه همــراه اول بزرگ ترین و 
محبوب ترین اپراتور کشور است گفت: »با توجه به برنامه دولت در چند 
سال گذشته مبنی بر توسعه دولت الکترونیکی، بانک ملی سیاست گذاری 
و ســرمایه گذاری گســترده ای در این زمینه انجام داده است. با توجه به 
گستردگی همراه اول و بانک ملی در سراسر کشور، عرضه سیم کارت یکی 

از خدماتی است که در این حوزه انجام می شود.«

امضایتفاهمنامههمکاری
بینهمراهاولودانشگاهآزاداسالمی

همراه اول و دانشــگاه آزاد اســالمی تفاهم نامه ای در مورد توســعه 
آموزش های مجازی امضا کردند. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت 
ارتباطات سیار ایران، عبدالرســول پورعباس، معاون توسعه مدیریت و 
منابع دانشگاه آزاد، درباره این تفاهم نامه گفت: »با توجه به آموزش های 
مختلف مقطعی که در مقاطع کاردانی، کارشناســی، کارشناســی ارشد 
یا دکترا ارائه می شــود و نیز آموزش های حین خدمت، می توان جامعه 
هدف بزرگی برای بهره گیری از آموزش های مجازی در کشور تعریف 
کرد.«او با بیان اینکه در حال حاضر جمعیتی چهار میلیون نفری در حوزه 
دانشجویی وجود دارد و جمعیتی بالغ بر ۳۰ میلیون نفر نیز از آموزش های 
حین خدمت بهره می گیرنــد عنوان کرد: »با توجه به گســتردگی این 
جمعیت، ارائه آموزش های حضوری امری گران محســوب می شود که 
برای دولت و بخش خصوصی هزینه های متعدد به همراه خواهد داشت. 
بر همین اســاس استفاده از شــیوه های آموزش مجازی شرایطی فراهم 
می کند تا با بهره گیری از سیستم های الکترونیکی مانند اینترنت، موبایل 

و رایانه آموزش های مختلفی عرضه شود.«

خبر
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برخــی از بازیگــران FCP  از وضعیت 
بازار ناراضی هســتند. حتــی از ریزش 
ماهانه ۱۵ هزار اشتراک در کشور سخن 
می گویند. نظر شــما به عنــوان یکی از 

بازیگران این حوزه چیست؟
حرف آنها درســت اســت. اما همه ما 
دو موضــوع اصلی را دنبــال می کنیم: 
یکی بحث تغییــر تکنولــوژی و اینکه 
همه دسترسی ها باید از طریق IP و روی 
شــبکه های دیتا باشد. بحث دیگر اینکه 
وقتی بــرای ایجاد یک شــبکه اینترنتی 
سرمایه گذاری می کنیم انتظار ما بزرگ 
شــدن بازار به ازای سرمایه  ماست. این 
ســرمایه گذاری هم یک خدمت رسانی 
بزرگ به مردم اســت و هم یک درآمد 
بزرگ تر بــرای شــرکت. نقطه ای که 
ممکن اســت این حســاب ها درست از 
آب درنیاید و موجــب نارضایتی برای 
کســانی شــود که در یک حوزه مورد 
نیــاز مردم )یعنــی ایجاد شــبکه های 
پهن بانــد( ســرمایه گذاری کرده اند، 
بازیگران آن بازار هســتند. اگر برخی 
از آنها درآمدشــان از مســیر دیگری 
تامین شود، حاضر باشند دامپینگ کنند 
و با قیمت های پایینی بــازار را بگیرند، 
کســانی را که سرمایه گذاری کرده اند و 
می خواهند از همین ســرمایه گذاری به 
درآمد برسند دچار مشــکل می کنند. 
به نظر می رسد نگرانی FCPها بیشتر به 
این خاطر بوده کــه اپراتورهای موبایل 
آمده اند و با اســتفاده از درآمد بزرگی 
که خارج از شــبکه های پهن باند )یعنی 
از شــبکه ُویس( به دســت آورده اند 
قیمت هــای پایینی در حــوزه پهن باند 
ارائه و FCPها را از میــدان به در کنند. 
ضمن اینکــه انعطاف پذیــری موبایل 
بیشتر اســت، باعث ریزش مشترکان 
ثابت شــده اســت. در هیچ کشــوری 
هزینه هــای پهن بانــد ثابــت باالتر از 

هزینه های پهن باند موبایل نیست. 
وضعیت شما چگونه است؟

 )FWA( وضعیت اینترنت ثابت بی ســیم 
نیز تقریبًا شــبیه ADSL است، اما بی سیم 
بــودن، انعطاف پذیــری آن و اینکه به 
مکان و ارائه ســرویس روی سیم مسی 
محــدود نیســت ممکن اســت هنوز 
جذابیت و وضعیت بهتری داشته باشد. 

FCPها ممکن اســت گله مند باشــند و 
بگویند جایی را که ما مشتری پردرآمد 
داریــم FWA و TD-LTE گرفته انــد. 
جایــی را کــه مشــترک کم مصرف 
داشــتیم هم اپراتورهای موبایل تصرف 
کرده انــد. بنابراین رقیــب جدید پیدا 
کرده اند. درســت اســت که آن رقیب 
جدید دنبال کســب درآمــد از همان 
ســرمایه گذاری خود اســت، اما او هم 
برای FCPها مشکل زاســت. مبین نت 
یک ســرمایه گذار و شــرکت مستقل 
است ولی شــرکت ایرانســل حتی در 
بخش FWA هم از انرژی و درآمد حاصل 

از بخش موبایل خود استفاده می کند. 
شما چند درصد از سهم بازار FWA را در 

اختیار دارید؟
مبین نت حدود ۵۰ درصد از ســهم کل 
بازار وایمکــس و TD-LTE را در اختیار 

دارد. 
 اما این ۵۰ درصــد از کل بازار اینترنت 

رقم چندان بزرگی به نظر نمی رسد...
در ســایر کشــورهای دنیا هــم بیش 
از ۹۰ درصد حــوزه ثابــت در اختیار 
VDSL و ADSL و فیبــر اســت. FWA به 
دلیــل انعطاف پذیــری در جاهایــی 
که مشــترکان چندان انبوه نیســتند و 
ســرمایه گذاری فیبــر و VDSL جواب 
نداده اســت بــا مودم هــای داخلی یا 
مــودم بیرونی پوشــش دهی می کند و 
به آنها ســرویس  می دهد. اما در جایی 
که شبکه سیمی مناســبی وجود دارد و 
سرمایه گذاری شــده است دلیلی ندارد 

وارد شود. هیچ کس تمام سرویس های 
ثابت خــود را روی شــبکه FWA ارائه 
نمی کند، اغلب کشورها زیر ۱۰ درصد 
شــبکه خود را به آن اختصاص داده اند. 
مدل کســب وکاری FWA و مبین نت به 
گونه ای اســت که بر اساس ۱۰ درصد 
سهم بازار اینترنت ثابت سرمایه گذاری 

می کند.
در ســال های گذشــته بارهــا قیمت 
اینترنــت ثابت کاهش یافته اســت. به 
نظر شــما آیا این قیمت باز هم می تواند 
کاهش پیــدا کند یا قیمــت فعلی کف 

قیمت است؟
شکی نیســت که کاهش قیمت اینترنت 
همــگام با چندین برابر شــدن مصرف 
منطقی اســت. باید این گونه باشد که هر 
قدر بیشتر بفروشــید هزینه های ثابت 
شما سرشکن شود و قیمت تمام شده تان 
پایین تر بیاید. یکــی از موارد تاثیرگذار 
روی قیمــت هزینــه خریــد ترافیک 
بین الملل اســت. یکی از اقدامات خوبی 
کــه وزارت ارتباطــات اخیــراً انجام 
داده سیاســت گذاری برای شــرکت 
زیرســاخت بوده اســت تا نرخ فروش 
اینترنت بین الملــل را کاهش دهد، اما 
هنوز نرخ آن در مقایسه با هزینه خرید 
یک اپراتور پهن باند در اروپا باالســت. 
البته سرمایه گذاری شرکت زیرساخت 
در شــبکه ملی اطالعات باعث شــده 
ترافیــک بین اپراتورهــا و مراکز تولید 
محتوای داخلی بیش از ۱۰ برابر کاهش 
یابد. بــا این حال انتظار همه این اســت 
که قیمــت ترافیک خارجی نیز ۱۰ برابر 

کاهش پیدا کند. 
آقای جهرمــی زمانی کــه مدیرعامل 
زیرســاخت بود اعــام کــرد قیمت 
پهنای باند بیــن ۱۱ تا ۱۷ درصد هزینه 
تمام شده اینترنت اســت؛ یعنی هر قدر 
آن را کاهــش دهیم تاثیــر چندانی بر 

مصرف کننده نخواهد داشت.
وقتی ســود یک FCP یــاFWA به چند 
درصد هم نمی رســد همین هزینه  ۱۵ 
درصدی پهنای باند خارجــی نیز زیاد 
است. یکی از مشــکالت کسانی که در 
حوزه هــای عمرانی ســرمایه گذاری 
می کنند هزینه های مالی اســت. وقتی 
یک شرکت وام می گیرد باید ۲۰ درصد 

بهره بدهد؛ بخشی از ســرمایه گذاری 
خود را با همین وام و بخشــی از  آن را با 
درآمد خود انجــام می  دهد. همین نرخ 
۲۰ درصدی وام به صنعت ICT آســیب 
می زند. یــک FCP هم هزینه های پروانه 
را می پــردازد هم درصــدی از در آمد 
خود را باید بدهد، بخشــی از هزینه های 
مالی را نیــز دارد. مجموع این درصدها 
و هزینه هــا در کنار دامپینــگ رقبا به 
صنعت آســیب می زند. این آسیب در 
ســرمایه گذاری بعدی خود را نشــان 
می دهد. فرکانس های ۲۳۰۰ و ۲۶۰۰ 
مگاهرتز بهره برداری نشده اند. کسانی 
که ۹۰ میلیارد تومــان بابت پروانه آن 
و هفــت درصد درآمد خود را ســاالنه 
به دولــت می دهنــد می خواهند ۵۰۰ 
میلیارد شــبکه ایجاد کننــد، اما فروش 
آنها به جای باال رفتن متوقف می شــود. 
آنها انتظار دارند بخشی از سرمایه شان 
را از ســرویس FCP، ADSL و VDSL خود 
تامین کنند و بخشــی را هم وام بگیرند 
تا ســرویس را به بهره برداری برسانند 
و از آن در آمد کســب کننــد. خود ما 
حاضریم مشــترکی که قبــاًل ۲۵ هزار 
تومان مصرف می کرده حاال چهار برابر 
بیشــتر مصرف کند اما همان ۳۰ هزار 
تومان را بدهــد، نه اینکه چهار برابر قبل 
مصرف کند ولی حتــی ۳۰ هزار تومان 
هم نپردازد. اآلن هیچ کدام از پکیج های 
ماهانه اپراتورهای موبایل بیشتر از ۱۴ 
هزار تومان نیست. هیچ کشوری چنین 

وضعیتی ندارد. 
شما زودتر از سایرین پروانه و فرکانس 

TD-LTE را گرفتید…
فرکانس مــورد نیــاز TD-LTE همان 
فرکانس ۳۵۰۰ مگاهرتز وایمکس بود 
که از قبل داشــتیم. همزمان با ایرانسل 

پروانه TD-LTE را نیز گرفتیم. 
مجوز تلفن ثابت را نیز داشــتید اما آن 
را ارائــه نکردید. ظاهراً دیگر ســود ده 

نیست…
بله، مجــوز آن را همیشــه داشــتیم. 
اف سی پی ها نیز با مشکالت زیادی این 
سرویس را در برخی نقاط ارائه می کنند. 
باید بتوانیم در کنار آن کارهای دیگری 
هم انجام دهیم. بازیگــران این حوزه به 
این امید هستند که شاید روزی شرایط 

تغییر کند. اکنون تمام اپراتورهای ثابت 
از مخابرات ایران گرفته تا اف سی پی ها 
و FWAهــا همه ناراضی هســتند و درد 
اصلی شــان هزینه ها و درآمد هاســت. 
چــون اپراتورهای موبایل بســته های 
ارزانــی ارائــه داده اند. مــا در پی این 
نیستیم که آن بســته ها گران تر شوند. 
بلکه می گوییم همــه آنهایی که در یک 
بازار در حال رقابت هستند از یک منبع 
ســرمایه گذاری و در شــرایط مساوی 

رقابت کنند.
آیا مبین نت در وضعیت سوددهی به سر 

می برد؟
نه، اآلن سودده نیستیم.

پس چگونــه هزینه های خــود را تامین 
می کنید؟

هیچ شــرکتی انتظار ندارد در سال اولی 
که شــبکه TD-LTE را راه اندازی کرده 
بتواند به ســوددهی برســد. انتظارات 
ســرمایه گذار از ســود باید مشخص 
باشد. مبین نت پروانه خود را اسفند ۸۷ 
گرفت و وقتی قصد شبکه سازی داشت 
با اتفاقات ســال ۸۸ مواجه شد. رویکرد 
وزارت ارتباطات نیز در آن دوره گرفتن 
پول هنگفتی از اپراتورهــا بابت اعطای 
پروانه بود. ســه برابر شــدن قیمت ارز 
در ســال ۹۱ هم مزید بر علت شد. آن 
زمان تنها کســانی در وضعیت بهتری 
بودند که ســرمایه  خود را در بانک ها یا 
حوزه هایی غیر از کارآفرینی گذاشتند. 
در حالی  که کســب وکار حــوزه ثابت 
است که زیرساخت ها را ایجاد می کند و 
بعدها تمام کسب وکارهای حوزه محتوا، 
اپلیکیشــن و اســتارت آپ ها روی این 
شــبکه ها فعالیت و اشتغال زایی خواهند 
کرد. حاال این حوزه دچار آســیب شده 

است.
برنامه آینده مبین نت چیست؟

ما به دنبال این هســتیم که با استفاده از 
تکنولوژی ســرعت و کیفیت دسترسی 
مشــترکان به پهن بانــد را باالتر ببریم. 
در این بــازار باید آن قــدر کار کنیم و 
نیروی مهندســی را بــه کار بیندازیم 
تا فرصت مناســبی برای کســب وکار 
فراهم شود. اینکه از میدان خارج شویم 
یا اینکه شــرایط هیچ وقــت بهبود پیدا 
نمی کنــد اینها همه حرف هــای منفی 
اســت و هیچ اعتقادی به آنهــا نداریم. 
قطعــًا در این بازار باقــی می مانیم. باند 
فرکانســی ۳۵۰۰ مگاهرتز اولین باند 
 5G فرکانسی اســت که روی تکنولوژی
مورد اســتفاده قرار می گیرد. تمام دنیا 
ســرمایه گذاری خــود را در این بخش 
افزایش می دهــد تا بتواند ســرعت و 
کیفیت دسترســی مردم در بی سیم را 

باالتر ببرد و به نقطه ای برساند که بتواند 
چند صد مگ سرعت را روی یک مودم 
بی سیم ارائه کند. بنابراین ما دائمًا شبکه 
را بهبود می دهیم. هــر روز به کارگیری 
شبکه ما بیشــتر می شود و صف ثبت نام 
داریم. در ماه های اخیــر صف ثبت نام 
خــود را از حــدود ۱۰ روز بــه زیر ۴۸ 
ســاعت کاهش داده ایم. اما باز همزمان 
با نمایشگاه ها صف ایجاد می شود. اآلن 
حداقل بیــش از هزار ثبت نــام در روز 
داریم. بنابراین ما از نیــاز مردم ناامید 
نشده ایم. هنوز دغدغه مردم دسترسی 
به پهن باند اســت و هنوز قانع نشده اند 
که حداقل در شهرهای بزرگ وضعیت 
خیلــی خوبی دارند، بلکــه انتظار دارند 
وضعیت خیلی بهتری داشــته باشــند. 
برای کســانی که دنبال سرمایه گذاری 
هســتند هنوز بازار وجود دارد، حاال اگر 
در قیمت ها و رقابت ها مشــکل به وجود 
آمده اســت تا ابد نمی توانند سوبســید 
بدهند. حتمًا در نقطه ای متوجه خواهند 
شــد که باید بتوانند از سرمایه گذاری 

خود بهره کافی ببرند.
یعنــی بایــد منتظر مانــد و دیــد آیا 
این سوبســیددهی اول باعــث نابودی 

خودشان خواهد شد یا شما؟
تمام اف سی پی ها مشتریان خود را هنوز 
دارند. هرچند ریزش مشــتریان واقعًا 
نگران کننده اســت. با این حال در ســه 
سال گذشته هیچ   یک از FCPها کوچک 
نشده اند. حتی به ســراغ باند فرکانسی 
رفته اند تا فرصت سرمایه گذاری روی 
بی ســیم داشته باشــند. به هر ترتیب با 

تاخیر این کار را انجام می دهند.
آیا اســتراتژی خــود را بر مشــترکان 

تجاری و سازمانی متمرکز کرده اید؟
اپراتــوری که ســرویس ثابــت ارائه 
می کند می خواهد بیشــترین مشترک 
را به ســمت خود جذب کند. متوســط 
ترافیکی که روی یک سرویس پهن باند 

مسئولیت اجتماعی شرکتی یا CRS از جستارهای 
»اخالق کسب وکار« اســت که به نقش شرکت ها 
در حوزه اجتماعی می پردازد. مســئولیت اجتماعی 
شــرکتی مجموعــه وظایف و تعهداتی اســت که 
شــرکت ها باید در جهت حفظ، مراقبت و کمک به 

جامعه ای که در آن فعالیت می کند انجام دهند. به 
تازگی تمام شــرکت ها در این زمینه فعالیت هایی 
انجام داده اند. شــرکت مخابرات ایران نیز از این 
امر مســتثنی نیســت. به گفته محمدرضا بیدخام، 
مدیر کل روابط عمومی شــرکت مخابرات ایران، 
در این شــرکت از ابتدای ســال ۹۵ این فعالیت ها 
به صورت منســجم و نظام مند با تشــکیل کمیته 
مســئولیت اجتماعی و در قالب مدل ایزو ۲۶۰۰۰ 

انجام پذیرفتند.
او در مورد این فعالیت ها گفت: »مدل ایزو ۲۶۰۰۰ 
یــک راهنمای مســئولیت پذیری اجتماعی جامع و 
کامل است که هفت حوزه اصلی را در بر می گیرد. این 
حوزه ها شامل مشارکت و توسعه اجتماعی، مسائل 
مربوط به مصرف کننده، شــیوه های عمل منصفانه، 
محیط زیست، شیوه های کار، حقوق بشر و حاکمیت 

شرکتی است.«
بیدخام ادامه داد: »شــرکت مخابرات در راستای 
اهداف مسئولیت اجتماعی در حوزه مشتریان خود 
از تحوالت سریع و روبه رشد سرویس های ارتباطی 
با اســتفاده از فناوری جدید عقب نمانــده و یکی از 
اقدامات مهم در این حوزه ایجاد شبکه دسترسی بر 

پایه فیبر نوری )تانوما( است.«
ســرویس تانوما به فنــاوری ای جدیدی اطالق 
می شود که به جای استفاده از کابل مسی از فیبر نوری 
برای انتقال اطالعات تا ســاختمان یا محل سکونت 
مشــتری بهره می برد. به گفته بیدخام بســتر سیم 
مسی به دلیل داشتن محدودیت های فراوان از جمله 

محدودیت فاصله و هزینه باالی اجرایی و نگهداری 
دیگر گزینه مناسبی برای رشــد و توسعه سرویس  

ارتباطی به شمار نمی رود.
بیدخام در مورد معایب دیگر سیم مسی و مزایای 
فیبر نوری بیان کرد: »فیبر نوری برخالف سیم مسی 
در برابر پوســیدگی مقاوم است و توانایی انتقال داده 
در فاصلــه ۶۰ کیلومتر و حتی بیشــتر را بدون افت 
کیفیت دارد. از طرفی می تــوان هزاران کابل نوری 
را بــدون نگرانی از بروز اختالل امــواج در کنار هم 

نصب کرد.«
در کنار اینها ســرویس تانوما هفت مزیت دیگر 
دارد. مدیــر کل روابط عمومی شــرکت مخابرات 
درباره این هفت مزیت گفت: »به وســیله تانوما به 
مشــتریان پهنای باند بیشــتر با هزینه کمتر ارائه 
می شود. سرویس های ارتباطی سه گانه )دیتا، صوت 
و تصویــر( را در این خدمت گرد آوردیم. فیبر نوری 
در هر فاصله ای کیفیــت خود را حفظ می کند. تانوما 
به توســعه پایدار و ارتباطی سبزتر برای حفظ کشور 
کمک می کند. در این سرویس کاربران می توانند از 
خدمات ارزش افزوده متنوع مانند فیلم و موســیقی 
بهره مند شوند. توســط تانوما فناوری های مبتنی بر 
زیرساخت های مطمئن با ظرفیت باال نظیر رایانش 
ابری، اینترنت اشیا و داده های کالن توسعه می یابند. 
با ایــن خدمت اطمینــان و امنیت بیشــتری برای 
مشــتریان فراهم می شود. همچنین کاهش هزینه ها 
و کمک به توســعه کســب وکارها از دیگر مزایای 

استفاده از فیبر نوری است.«

تانوما، فناوری سبز
بانک ملت در این دوره از نمایشگاه تلکام محصول پرنیان و موبایل بانک خود را به بازدیدکنندگان 
نمایشگاه معرفی می کند. علیرضا جهانگیری ارفعی، کارشــناس بازاریابی اداره کل توسعه بازار، در 
توضیح محصول پرنیان این بانک گفت: »این محصول مختص بانوان طراحی شده است و همه بانوان 
در تمام گروه های ســنی می توانند با باز کردن حسابی حداقل ۱۰ میلیون تومان از مزایای این حساب 
بهره مند شوند.«  او افزود: »به این حساب سود ۱۵ درصد اختصاص می یابد و دارندگان این حساب نیز 

می توانند ۷۰ درصد سپرده خود را وام بگیرند و با بهره ۱۸ درصد بازگردانند.«
او با اشــاره به اینکه دارندگان این حساب می توانند از مزایای بیمه عمر و سرمایه گذاری و همچنین 
بیمه تکمیلی نیز بهره برند گفت: »امکان بیمه تکمیلی به صورت مجزا فراهم نیست، اما دارندگان این 

حساب می توانند خود را بیمه تکمیلی کنند.«
از دیگر سرویس های جدید بانک ملت می توان به نسخه به روزشده موبایل بانک آن اشاره کرد.

این نسخه از موبایل بانک بانک ملت عالوه بر اینکه از پس زمینه زیباتری برخوردار است، به دلیل 
اینکه تبادل کلید ندارد، ساده تر نصب می شود. همچنین امکان استفاده از اثرانگشت نیز روی آن فعال 

شده است. 
خدمات ارائه شــده در ســامانه همراه بانک در سه ســرفصل با عنوان خدمات سپرده، خدمات 

تسهیالت و خدمات کارت عرضه می شود.
در ســرفصل سپرده می توان همه حســاب های خود در بانک ملت و تمامی خدماتی را که از طریق 
حساب قابل انجام است مشــاهده کرد. در بخش کارت نیز تقریباً خدماتی که ارائه می شود به همین 

منوال است.

بانک ملت پرنیان را با خود آورد

مدیرعامل مبین نت:

باید در شرایط مساوی رقابت کنیم
مینا نوبهار

بــا آمــدن اپراتورهــای موبایل و قیمت های پایینی که برای اینترنت پرســرعت خود تعیین می کنند بازار اینترنت ثابت، کســاد و توســعه شــبکه  آن  در کشــور تقریبًا متوقف شــده اســت. بســیاری از 
بازیگران این حوزه از بین رفته اند. آنهایی که باقی مانده اند نیز بالتکلیف هســتند. به همین بهانه به ســراغ حســین ریاضی، مدیرعامل مبین نت، رفتیم تا ببینیم این اپراتور بی ســیم ثابت وضعیت 

کنونی بازار ثابت را چگونه ارزیابی می کند و در مقابل تحوالت آینده چه برنامه ای برای خود در نظر گرفته اســت.

 دولت به منظور رفاه 
مردم باید تسهیالتی برای 

سرمایه گذاران ایجاد کند نه 
اینکه مانع بتراشد. تا سال ۹۹ 
دوره پروانه ما تمام می شود 
و باید آن را تمدید کنیم، از 

حاال نگرانیم که دولت چقدر 
قرار است از آن سهم بگیرد

یکی از اقدامات خوب وزارت 
ارتباطات سیاست گذاری 

برای شرکت زیرساخت بوده 
است تا نرخ فروش اینترنت 

بین الملل را کاهش دهد، 
اما هنوز نرخ آن در مقایسه 
با هزینه خرید یک اپراتور 

پهن باند در اروپا باالست
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در سایر کشورهای دنیا هم بیش از ۹۰ درصد حوزه ثابت در اختیار VDSL و 
ADSL و فیبر است. FWA به دلیل انعطاف پذیری در جاهایی که مشترکان 

چندان انبوه نیستند و سرمایه گذاری فیبر 
و VDSL جواب نداده است با مودم های 

داخلی یا مودم بیرونی پوشش دهی 
می کند و به آنها سرویس  می دهد. اما در 

جایی که شبکه سیمی مناسبی وجود 
دارد و سرمایه گذاری شده است دلیلی 

ندارد وارد شود.

٪ ۱۰

یک FCP هم هزینه های پروانه را می پردازد هم درصدی از در آمد خود را باید 
بدهد، بخشی از هزینه های مالی را نیز دارد. مجموع این درصدها و هزینه ها 
در کنار دامپینگ رقبا به صنعت آسیب می زند. فرکانس های ۲۳۰۰ و ۲۶۰۰ 

مگاهرتز  بهره برداری نشده اند. کسانی 
که ۹۰ میلیارد تومان بابت پروانه آن 
و هفت درصد درآمد خود را ساالنه به 

دولت می دهند می خواهند ۵۰۰ میلیارد 
شبکه ایجاد کنند، اما فروش آنها به 

جای باال رفتن متوقف می شود.

زیان

 متوسط ترافیکی که روی یک 
سرویس پهن باند موبایل مصرف 
می شود تقریباً یک پنجم ترافیک 
مصرفی در پهن باند ثابت ماست؛ 

یعنی وقتی ما یک نُود TD-LTE در محلی 
نصب می کنیم حدود چهار نفر باالی 

۳۵ گیگ در ماه از آن استفاده می کنند. 
۲۰ درصد از مشترکان ما ماهانه حدود 

7۰، 8۰ گیگ مصرف می کنند.

٪ 2۰

ما حاضریم مشترکی که قباًل ۲۵ هزار تومان 
مصرف می کرده حاال چهار برابر بیشتر 
مصرف کند اما همان ۳۰ هزار تومان را 
بدهد، نه اینکه چهار برابر قبل مصرف 

کند ولی حتی ۳۰ هزار تومان هم 
نپردازد. اآلن هیچ کدام از پکیج های ماهانه 

اپراتورهای موبایل بیشتر از ۱۴ 
هزار تومان نیست. هیچ 
کشوری چنین وضعیتی 

ندارد.

RPU موبایل مصرف می شود تقریبًا یک پنجم 
ترافیک مصرفــی در پهن بانــد ثابت 
TD- ماســت؛ یعنی وقتی ما یــک نود

LTE در محلــی نصــب می کنیم حدود 
چهــار نفر بــاالی ۳۵ گیــگ در ماه از 
آن اســتفاده می کننــد. ۲۰ درصد از 
مشترکان ما ماهانه حدود ۷۰، ۸۰ گیگ 
مصرف می کنند. بنابرایــن ما نقاطی را 
هدف گذاری می کنیم که وقتی یک نُود 
به آنجا می بریم بیشترین مصرف روی 
آن باشد تا بتوانیم آرپو را باال ببریم. اگر 
کل بازار FWA را ۱۰ درصد بازار ثابت در 
نظر بگیریم، بنابراین انتظار ما پنج درصد 
بازار ثابت است. سعی داریم برای حوزه 

B2B که برایشــان ارزشــمندتر است، 
مثاًل در شــعب بانکی کــه مردم در آن 
معطل هستند و مصرف باالتری دارند، 
خدمت رســانی کنیــم. تکنولوژی هم 
دســت ما را بازتر گذاشته است. هدف 
مبین نت از ۹ ســال پیش ایــن بوده که 
پروانه سراســری بگیرد. ما می دانستیم 
بازاری که در ایالم یا هرمزگان اســت 
شاید به اندازه بازاری نباشد که در شش 
هفت استان بزرگ کشــور وجود دارد. 
اما وقتی ســازمانی مثــل بانک که همه 
جا شــعبه دارد و می خواهد در سراسر 
کشــور با یک اپراتور ســر و کار داشته 
باشد ســرویس ما را ترجیح خواهد داد. 

اآلن حدود ۵۰ درصد شعب بانک های 
کل کشــور مشــتری مبین نت هستند. 
این برای ما یک ســرمایه  است. از همان 
زمان که بحث مکانیزه  کردن چراغ های 
راهنمایــی و ایســتگاه های هوشــمند 
اتوبوس مطرح شد توانستیم آن حوزه ها 
را نیز به دست آوریم. بنابراین مبین نت 
توانســت در حوزه هایی از اینترنت اشیا 
که بــه نوعی با حوزه ثابــت مرتبط بود 
هم خدماتی را به صورت B2B ارائه کند. 
به غیر از مخابرات ایران که یک شــبکه 
بزرگ ثابت و مشتریان سازمانی زیادی 
دارد، فکر نمی کنــم هیچ اپراتور موبایل 
یا هیچ یــک از FCPها به اندازه مبین نت 

مشترک B2B داشته باشند.
زمان اعطای پروانه وایمکس بســیاری 
آن را رو به منســوخ شــدن می دیدند، 
مخالف آن بودند و تعجــب کردند که 
مبین نت به سراغ این پروانه رفته است. 
حاال با  گذشت هشت ســال و تجربیاتی 
که به دســت آورده اید آیا باز هم موافق 

آن هستید؟ 
بله. آن زمان چهار پنج شــرکت پروانه 
وایمکس گرفتند: ایرانســل، مبین نت، 
اســپادان، های وب و بعدها داتک. هیچ 
 یک از آنها نتوانســته اند موفقیتی را که 
مبین نت به دســت  آورده کسب کنند. 
البته شرایط ســال ۸۸ حدود شش ماه تا 
یک سال شبکه سازی ما را عقب انداخت. 
اگر آن اتفاقات نمی افتاد ما شبکه خود را 
آماده به کارگیری کــرده بودیم و حتی 
از تغییر نــرخ ارز آســیب نمی دیدیم. 
با همه اینها مشــترکان مان همچنان از 
ما راضی هســتند. ۲۰۰ هزار مشترک 
وایمکس ما همچنان ســرویس خود را 
نگه داشته  اند. از ســال پیش هر مودمی 
که به مشــترکان دادیم مــودم دوگانه 
سیم کارت خور بوده است. اآلن ۵۰ هزار 
مودم در دست مردم است که وایمکس 
آن فقــط کار می کند. یکی از برنامه هایی 
که برای دو سه ماه آینده داریم این است 
که به طور رایگان سیم کارت شان را برای 
آنها نصب کنیــم؛ حتی میزان گیگ آنها 
را باالتر ببریم تا تجربه ســرعت باالتر 
داشته باشــند و ما هم از مصرف بیشتر 
آنها کسب درآمد کنیم. بنابراین اگر به 
سال ۸۷ بازگردیم، باز پروانه سراسری 
وایمکــس را می گرفتیــم. آن زمان که 
عده ای مخالــف آن بودند مــا متوجه 
فرصت ها و تهدیدها بودیم. می  دانستیم 
اگر 4G بیاید وضعیت تغییر خواهد کرد، 
البته ارزیابی ما در سال ۸۸ این طور نبود 
که به این زودی هــا بیاید. همان طور که 
امروز فرصت سرمایه گذاری روی فیبر 
را این گونــه ارزیابی نمی کنیم که بتوانیم 
همه خانه های مردم را ظرف یک ســال 
فیبرکشــی کنیم. اگر ســرمایه گذاری 
بزرگی روی حوزه فیبــر صورت گرفته 
بود واقعًا آســیب بزرگی به کسانی وارد 
می شد که مشترکان پرمصرف و آرپوی 
باالیی داشــتند. نرخ قیمت پروانه ۱۰۵ 
میلیارد تومانی وایمکــس نیز مانع بود. 
اما نمی توانســتیم مقابل خواست دولت 
بایستیم. دولت به منظور رفاه مردم باید 
تسهیالتی برای ســرمایه گذاران ایجاد 
کند نه اینکه مانع بتراشد. تا سال ۹۹ دوره 
پروانه ما تمام می شود و باید آن را تمدید 
کنیم، از حاال نگران این هستیم که دولت 

چقدر قرار است از آن سهم بگیرد. 
اآلن چقدر سهم می گیرد؟

اآلن هیــچ درصــدی نمی گیــرد. بــا 
رگوالتــوری صحبت کردیــم و گفتیم 
ما قصد داریم ســرمایه گذاری خود را 
باال ببریم، این اطمینــان را به ما بدهید 
که تا ســه ســال آینده شــرایط از نظر 
مقررات گــذاری با زمان حــال تفاوتی 

نخواهد کرد

صنایع ارتباطی آوا به عنوان یکی از شــرکت های زیرســاختی 
مخابراتی در حوزه اینترنت اشیا راهکارهای کالنی به شکل طیف 

گسترده ای از محصوالت ارائه کرده است.
از دستگاه سنسوری که در دســت کارفرماست گرفته تا برنامه 
کاربردی ای که روی وب یو آی، گوشــی اندرویــد یا آی او اس آن 
نصب می شود، تمام این محصوالت تحت پشتیبانی صنایع ارتباطی 
آوا هســتند. به عبارت دیگر این شرکت محصوالت خود در زمینه 
اینترنت اشیا را در چهار الیه دستگاه نهایی، گیت وی، سرور و پلتفرم 
به صورت کامل برای صنایــع و کاربردهای مختلف ارائه می کند. 
ضمن اینکه راهکارهای مشاوره ای ویژه ای برای سازمان ها دارد. از 
جمله حوزه های کاربردی راهکارهای اینترنت اشیا صنایع ارتباطی 
آوا می توان به صنایع همگانی )آب، برق و گاز(، ســالمت، شــهر 
هوشمند، محیط زیست هوشمند و مدیریت آب اشاره کرد که برای 
ارائه آنها از بســترهای اینترنت موبایل، وای فای، بلوتوث و ســایر 

بسترهای مخابراتی و ارتباطات سیمی و رادیویی استفاده می کند.
راهکار اینترنت اشیای آوا مجموعه ای از سامانه های متصل و در 
ارتباط با یکدیگر است که برای پیاده سازی شبکه اینترنت اشیا در 
کنار هم قرار گرفته اند. شبکه مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت 

لینک ها، تخصیص آدرس، فرایندهای احــراز هویت، برقراری 
ارتباط بین الیه اپلیکیشن و الیه گره نهایی نیاز به یک سرور دارد تا 
با استفاده از ابزارهای مختلف فرایندهای مذکور را مدیریت کند. 
ضمن اینکه این سامانه مسئولیت مدیریت ایستگاه های پایه را نیز 
بر عهده دارد و تمام فرایند تعریف و به روزرســانی ایستگاه های 

پایه و مدیریت آنها با استفاده از این سامانه صورت می گیرد.
در کنار محصوالت و راهکارهای اینترنت اشــیا صنایع ارتباطی 
آوا در نمایشــگاه تلکام مرکز تماس، SBC، IMS و NGN را نیز ارائه 
کرده است. این شرکت زیرساختی مخابراتی راهکارهای سازمانی 
نیز ارائه می کند. راهکارهایــی همچون IP-PBX و VoIP که قابلیت 
استفاده به صورت مرکز تلفن تحت شــبکه، استفاده از مشترکان 
TDM و IP به صورت همزمان یا مجزا، ظرفیت از هزار تا ۱۰۰ هزار 
پورت، پشــتیبانی از سرویس های ارزش افزوده، تلفن گویا )IVR( و 
اپراتور خودکار )ACD( و پشتیبانی از تماس های تصویری را دارند.

از دیگــر خدماتی کــه صنایــع ارتباطی آوا عرضــه می کند 
می توان به تلفن IP Phone، مرکز تماس کال ســنتر، مرکز تماس 
 PTToC، ،تلفن های هوشمند SIP Phone کانتکت ســنتر، نرم افزار

SBC و اپراتور مجازی نوع دوم اشاره کرد.

راهکارهای صنایع ارتباطی آوا برای اینترنت اشیا
با تفاهم مخابــرات و وزارت ورزش آخرین تحوالت جامعه 
ورزش کشــور از طریق شبکه شــرکت مخابرات به مخاطبان 

ارائه خواهد شد.
در هجدهمیــن نمایشــگاه تلکام تفاهم نامــه همکاری میان 
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران و معــاون وزیر ورزش و 

جوانان امضا شد. 
این تفاهم نامه به امضای رســول ســراییان، رئیس شرکت 

مخابرات ایران و داورزنی، معاون وزیر ورزش و جوانان، رسید.
داورزنی درباره موضوع این تفاهم نامــه اظهار کرد: »در این 

همکاری وزارت ورزش بــه عنوان تولیدکننده محتوا در عرصه 
ورزشی کشــور از امکانات فنی و زیرساخت شرکت مخابرات 
برای اطالع رسانی به عالقه مندان ورزش استفاده خواهد کرد.«

او گفت: »ورزشــکاران و موضوعات مرتبط با ورزش از جمله 
اطالعات مسابقات، اطالعات رشــته های ورزشی و اطالعات 

ورزشکاران برای مخاطبان جالب است.«
داورزنی تاکید کرد: »با استفاده از شبکه گسترده مخابرات در 
حوزه ثابت و همراه می توانیم آخرین اطالعات عرصه ورزشی را 

به مشترکان اطالع رسانی کنیم.«

مخابرات و وزارت ورزش تفاهم کردند
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هوشمندسازی مدارس
با زیرساخت های همراه اول

رســانه تعاملــی آمــوزش  و پــرورش، 
پیشــرفته ترین پلتفرم آموزشــی کشور که 
پیشــتر از ســوی همراه اول طراحی شده بود، 
پس از تحویل در اولین روز نمایشــگاه تلکام 

رونمایی شد.
به گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطات ســیار ایران، اســفندیار چهاربند، 
رئیس مرکــز برنامه ریزی و منابع انســانی 
آموزش وپرورش، درباره ایــن پلتفرم اظهار 
کــرد: »هوشمندســازی به  عنــوان یکی از 
سیاست های توسعه کیفیت در مدارس کشور 
مورد توجه قرار گرفته و قرار بر آن اســت که 
با اجرای این طرح در تولید و انتشــار مطالب 

چندرسانه ای تالش شود.« 
او گفت: »برای هوشمندســازی مدارس، با 
توجه به اینکه همراه اول به  عنوان اولین اپراتور 
توسعه یافته کشــور زیرساخت های ارتباطی 
گسترده ای دارد، آماده سازی پلتفرم های الزم 
برای اقدامات مختلف به  ویژه در بحث تولید و 
انتشار محتوا برای دانش آموزان بر عهده این 
اپراتور گذاشته شــده و با سرمایه گذاری های 
انجام شده از سوی اپراتور اول ارتباطی کشور 
این اپراتور سهم خود را به نظام تعلیم و تربیت 

کشور ادا کرده است.«
 emooc.medu.ir این پلتفرم از طریق آدرس
از امروز در دسترس خانواده بزرگ فرهنگیان 

و دانش آموزان قرار دارد.

 تعرفه ۲۹۹ ریالی
با »سیم کارت دائمی ۱۰۰۰«

همزمان با آغاز نمایشگاه ایران تلکام ۲۰۱۷ 
همراه اول از ارائه »سیم کارت دائمی ۱۰۰۰« 

خبر داد. 
به گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطات ســیار ایران، در طرح ســیم کارت 
دائمــی ۱۰۰۰ که همزمــان بــا اولین روز 
نمایشــگاه ایران تلکام رونمایی شد مشتریان 
می تواننــد با خرید این ســیم کارت دائمی از 

مزایا و تخفیفات ویژه آن بهره مند شوند.
در این طرح مشــترکین با خرید سیم کارت 
دائمی ۱۰۰۰، ضمــن بهره مندی از بســته 
خوش آمد، شــامل ۱۰۰۰ پیامــک، ۱۰۰۰ 
دقیقه مکالمه و اینترنت نامحدود به مدت یک 
هفته، می توانند بــرای مدت ۹۰ روز از تعرفه 

مکالمه ۲۹۹ ریالی بهره مند شوند.
این بســته با اولین تراکنش مشترک دائمی 
جدیــد فعال می شــود و پس از اتمام بســته 
خوش آمد، بسته مکالمه ۲۹۹ ریالی به مدت 
۹۰ روز به  صورت خودکار قابل استفاده خواهد 
شد. مشترک دائمی حداکثر یک ماه فرصت 
دارد سیم کارت فعال شــده را در گوشی قرار 
دهد تــا اولین تراکنش صــورت گیرد. از این 
زمان مشــترک یک هفته فرصــت دارد تا از 

بسته خوش آمد خود استفاده کند. 
عالقه منــدان می تواننــد بــرای تهیه این 
ســیم کارت به یکی از دفاتــر خدماتی همراه 
اول یا فروشــگاه های زنجیره ای همراه اول در 
سراســر کشــور مراجعه کنند. همچنین در 
این طرح امکان خرید با شــیوه دائمی و قسطی 

)شش ماهه و ۳۶ماهه( فراهم است.

همکاری همراه اول و 
اریکسون برای توسعه 

اینترنت اشیا
همراه اول و اریکســون در راستای توسعه 
فنــاوری اینترنت اشــیا تفاهم نامه همکاری 

امضا کردند.
به گــزارش اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطات ســیار ایران، همــراه اول به  عنوان 
اپراتور پیشــگام در صنعت اینترنت اشــیا و 
شهر هوشــمند، ضمن امضای تفاهم نامه ای با 
شرکت اریکسون در زمینه همکاری مشترک 
با این شــرکت، گام بزرگــی در جهت تحقق 
هرچه سریع تر فناوری های مبتنی بر اینترنت 

اشیا برداشته است.
با ایــن رویداد کــه در حاشــیه اولین روز 
نمایشــگاه ایران تلکام ۲۰۱۷ به وقوع پیوست 
دو شــرکت متعهد شدند در راســتای انتقال 
دانش توسعه فناوری و فراهم سازی بسترهای 
الزم برای رشد سریع کشور در حوزه اینترنت 

اشیا با یکدیگر همکاری متقابل داشته باشند.
اجرای طرح های اینترنت اشــیا همراه اول 
در سطح ملی به بهینه سازی الگوهای مصرف 
انرژی، امــکان کاهش هزینه هــا و همچنین 
مدیریت ترافیک و آلودگی شــهری با ایجاد 
پروژه شــهر هوشمند کمک شــایانی خواهد 

کرد.

خبر همراه اول چه محصوالتی برای تلکام ۲۰۱۷ آورده است

یک همراه هوشمند
نمایشگاه تلکام امسال در سالن ۷ میزبان 
همراه اول است. سالنی که بازدیدکنندگان 
می توانند دور تــا دور آن با محصوالت و 
خدمات متنوع همراه اول آشــنا شوند و با 
شرکت در قرعه کشی و مسابقات مختلف 

جوایز هیجان انگیزی دریافت کنند.

پاپ کورن تلکام
چراغ چشمک زن گیشــه فیلم نت اولین 
چیزی است که در ســالن همراه اول توجه 
بازدیدکنندگان را بــه خود جلب می کند. 
فیلم نت یکی از خدمــات دیجیتالی همراه 
اول اســت که به شــما امکان می دهد در 
هر زمان و مکانی به آرشــیو بسیار بزرگی 
از محصوالت تصویری پخش شــده یا در 
حال پخش در شبکه نمایش خانگی و حتی 
محصوالت اختصاصی این شــبکه بزرگ 
دسترسی داشته باشــید. عالوه بر امکان 
تماشای آنالین این محصوالت می توانید 
فیلم ها و ســریال های دلخواه تان را دانلود 
کنید. به مناسبت نمایشگاه تلکام می توانید 
رأس ســاعت ۱4 و ۳۰ دقیقــه به غرفه 
فیلم نت در سالن همراه اول مراجعه کنید 
و با یک جعبه پاپ کورن مشغول تماشای 

فیلم شوید. 

دست  خالی نمی مانید
بخش سرگرمی سالن همراه اول با تماشای 
فیلم تمــام نمی شــود. ایــن را از صدای 
فریادهای هیجانی موتورسواران واقعیت 
مجازی می توان فهمید. برای شبیه سازی 
کمپیــن موتور هــزار همراه اول بخشــی 
از فضای ســالن ایــن اپراتــور موبایل به 
پلی سیت مجهز به عینک واقعیت مجازی 

اختصاص پیدا کرده است. 
اگر بتوانیــد از ازدحام ثبت نام کنندگان 
این بازی واقعیت مجازی خالص شــوید، 
کمی دورتر صف طوالنی کسانی را خواهید 
دید که برای دریافــت جوایز خود منتظر 
ایســتاده اند. کافی است شما هم اپلیکیشن 
همراه مــن را نصــب کنید و یــک جایزه 
دریافت کنیــد. کارتی که به هیچ وجه پوچ 
نیســت و صد درصد جایــزه ای حتی یک 
لیوان یا ۲۰ هزار تومان پول به شــما هدیه 

می کند. 
ســامانه خدمات الکترونیکی همراه من 
خدمتی جدیــد از همراه اول اســت که از 
طریق  آن مشــترکان دائمــی و اعتباری 
همراه اول می توانند بــا مراجعه به پورتال 
my.mci.ir یا دریافت اپلیکیشــن اندروید 
یا iOS از این نشــانی به صــورت آنالین 
از خدمــات متنوع غیرحضــوری همراه 
اول بهره مند شــوند؛ خدماتــی همچون 
مشاهده و پرداخت صورت حساب، فعال 
یا غیرفعال ســازی پیامک های تبلیغاتی، 
انتخــاب آوای انتظار، قطــع و وصل خط، 
مشاهده موجودی و خرید، مشاهده و خرید 
بســته های نوترینو ، انتقــال اعتبار و ثبت 

درخواست ردیابی گوشی. 
باشــگاه فیروز ه ای نیز یکی از بخش های 
این اپلیکیشــن اســت که در  واقع باشگاه 
مشــتریان همراه اول محسوب می شود. با 
عضویت در این باشــگاه می توانید به ازای 
هر پرداخت و شرکت در برخی فعالیت ها 
همچون دعوت از دوســتان امتیاز کسب 
کنید و از ایــن امتیازها برای اســتفاده از 
مزایای مختلف این باشگاه بهره مند شوید.

جوایز دیگری نیز از طریق یک مســابقه 
چندسوالی از اپلیکیشن همراه من در انتظار 
شماســت. کافی است کاربر همیشگی این 
اپلیکیشــن باشــید تا کارکرد بخش های 
مختلف آن را به خوبی بشناســید. بعد از 
پاسخگویی به پنج ســوال در مانیتورهای 
لمسی حاشــیه ســالن، به نسبت سرعت 
پاســخگویی و جواب های درســت خود، 
امتیاز بگیرید. در مانیتور آخر می توانید در 
قرعه کشی شرکت کنید و جوایز متنوعی 
از یک گیــگ اینترنت گرفته تا گوشــی 

هوشمند دریافت کنید.

بازی کنید جایزه بگیرید
اگر اهــل بازی هــای فکری هســتید و 
حوصله صف های طوالنی جایزه را ندارید، 
می توانید ســری هم به چترنگ بزنید و با 
بازی شطرنج و کسب امتیاز در قرعه کشی 
شرکت کنید. اگر هم شطرنج باز حرفه ای 
باشــید و در چند بازی برنده شوید، بدون 
قرعه کشــی جایزه می گیریــد. چترنگ 
با همکاری فدراســیون شــطرنج ایران و 
شــرکت همراه اول تنها اپلیکیشن رسمی 

بازی شطرنجی اســت که در ایران تولید 
شــده اســت. در این برنامه می توانید به 
صورت آنالین با دوســتان خــود یا افراد 
تصادفی به رقابــت بپردازید. همچنین در 
لیگ های مختلف و متنوع شرکت کنید و 

برنده جوایز ارزنده شوید.
عالوه  بر چترنگ همراه اول در نمایشگاه 
امســال بــازی دیگــری را در مجموعه 
خدمات دیجیتالی خود معرفی کرده است 
که هرچند از نظر فناوری شباهت زیادی با 
بازی پوکمون گــو دارد و مبتنی بر واقعیت 
افزوده است، اما شــخصیت اصلی بازی و 
تم فضایی آن بیش از هر چیز یادآور آرتو 
در فیلم جنگ ستارگان است. در این بازی 
می توانید از دریچه دوربین گوشی موبایل 
یا تبلت خود به اطراف نگاه کنید و قطعات 
مورد نیاز برای ماشــین را در هفت مرحله 
کامل کنید. اولیــن کاربری که در هر لیگ 
بتواند قطعــات الزم را جمــع آوری کند 

برنده یک دستگاه خودرو ۲۰۶ می شود.

با طبیعت همراه شوید
یکی از طرح های دوســتدار محیط زیستی 
که این روزها بســیاری از کســب وکارها 
اجرا می کنند الکترونیکی کردن فیش ها و 
رسید هاست. مشترکان دائمی همراه اول 
هم می توانند از طریق ســامانه همراه من 
یــا تمــاس تلفنی بــا ســامانه ۹۹۹۰ یا 
کد دســتوری #۱۱4*۱۰* درخواست 
عــدم چــاپ قبــض کاغــذی بدهند و 
صورت حســاب خود را به صورت ماهانه 
از طریق پیامک دریافت کنند. بسیاری از 
مشترکانی که به خاطر همراهی با طبیعت و 
جلوگیری از قطع درختان ترجیح می دهند 
قبض چاپی نداشته باشــند طی چهار روز 
نمایشــگاه تلکام می توانند شماره موبایل 
و ایمیل خود را به مســئوالن طرح »همراه 
طبیعت« حاضر در سالن همراه اول بدهند 
و ضمن خالص شدن از قبض های کاغذی 
موبایل خود، یک گلدان کوچک گل هدیه 
بگیرند. همراه اول طی قراردادی که با باغ 
ملی گیاه شناســی ایران منعقد کرده است 
صرفه جویی حاصــل از این طرح را صرف 
نجات گونه های نادر گیاهی و کاشــت ۱۰ 

هزار درخت می کند.

حرکت اول حامی فردایی بهتر
همــراه اول بــرای اولین بــار وارد حوزه 
ســرمایه گذاری خطرپذیر شــده و واحد 
ویژه ای تحت عنوان حرکت اول راه اندازی 
کرده اســت. این واحد وظیفه حمایت از 
کســب وکارهای نوپای صنعت فناوری 
اطالعات و ارتباطات و کســب وکارهایی 
را بر عهــده دارد که قابلیــت هم افزایی 
با همــراه اول را دارند؛ مثــاًل در تجارت 
الکترونیکــی، فنــاوری مالی، ســالمت 
الکترونیکی، اینترنت اشــیا و شــبکه های 
اجتماعی. خدمــات حرکت اول برای این 
کســب وکارها شــامل تجربه، تخصص، 
زیرساخت و شــبکه ارتباطی، منابع مالی و 

تیم مدیریتی و مشاوره ای است.
همچنین بــرای حمایــت از ایده های 
نوآورانه و شکل گیری کسب وکارهای نوپا 
سه مرکز رشــد و نوآوری در سه دانشگاه 
برتر کشــور )هاب دانشگاه شهید بهشتی، 
هاب دانشگاه شیراز و هاب دانشگاه صنعتی 
اصفهان( بــه عنــوان زیرمجموعه های 
حرکت اول تاســیس شــده اند. برخی از 
اپلیکیشــن هایی که در این هاب ها طراحی 
و عرضه شده اند در نمایشگاه تلکام حضور 
دارند؛ از جمله ســیمیا که بــرای ایرانیان 
خارج از کشور پنج محصول طراحی کرده 
است و از میان آنها دو محصول را در ایران 
هم عرضــه می کند. ســوپرایز از راه دور، 
مشــاوره آنالین، انجــام کارهای حقوقی، 
آموزش زبان فارســی و فروشگاه آنالین 
محصوالت ایرانی از جمله ســرویس های 

سیمیا به شمار می روند.

جدیدترین گوشی ها و ابزارها را 
امتحان کنید

اگر قصد خرید گوشــی جدیــد دارید و 
هنوز تصمیم نگرفته اید، در ســالن همراه 
اول نمایشــگاه تلکام می توانید از نزدیک 
جدیدترین گوشــی های برند های مطرح 
دنیا را ببینیــد و قابلیت های متنوع آنها را 
امتحان کنید. در این نمایشگاه سامسونگ 
به معرفی گلکسی اس۸، اس۸ پالس، اس 
۷ و نوت ۸ پرداخته و هــواوی با میت ۹ و 
نوا۲پالس و پی۱۰ آمده اســت. شیائومی 

که به زودی طیف متنوعی از محصوالتش 
را توسط همراه اول وارد کشور خواهد کرد 
عالوه  بر مدل های جدیدی از گوشــی های 
پرچمدار خود بــا نمونه هایی از می بوک ، 
مودم ها، فن اســمارت تهویه هوا، ترازوی 
هوشــمند و می باکس در نمایشگاه تلکام 

حاضر شده است.

5G پیش به سوی
با وجود اینکه هنوز بر ســر استانداردهای 
نسل پنجم ارتباطی در دنیا توافقی صورت 
نگرفته، اما حوزه های کاربردی آن تقریبًا 
مشخص شده اســت. یکی از بخش های 
ســالن همراه اول به این فنــاوری انقالبی 
اختصاص دارد. بازدیدکنندگان می توانند 
در این قسمت با دستاوردهای تیم جوانی از 
دانشکده برق دانشگاه شریف آشنا شوند 
که با طراحی یک پلتفرم end to end شــبکه 
5G تالش کرده اند تاخیر شــبکه را با تغییر 
پیکربندی شبکه تا حد امکان پایین بیاورند. 
برای نمایش این قابلیت و شبیه سازی آن 
در مــورد اتومبیل های خــودران، کنترل 
یک ماشــین اســباب بازی را به شــبکه 
طراحی شــده به صورت end to end متصل 
کرده اند. سیگنال به داخل شبکه می رود و 
به ماشین فرمان می دهد. اگر این فرمان با 
تاخیر زیادی همراه باشد عملکرد ماشین را 

با تاخیر مواجه می کند.

راهکارهای سازمانی همراه اول
همراه اول برای توانمندسازی سازمان ها از 
طریق مشاوره و ارائه خدمات و راهکارهای 
ارتباطــی روزآمد خدمــات »همراه اول 
کســب وکار« را راه اندازی کرده است. در 
بخش انتهایی سالن همراه اول می توانید با 
برخی از این راهکارها در قالب محصوالت 
و خدمــات پایه ســازمانی، کســب وکار 
هوشــمند، اینترنت اشــیا، ســامانه های 
فــروش و خدمــات همــراه و خدمات 

مشتریان سازمانی آشنا شوید. 
ســیم کارت ســازمانی، بســته های 
سازمانی، شبکه خصوصی مجازی موبایل، 
همراه نــت و همراه بن ســازمانی از جمله 
محصــوالت و خدمــات پایه ســازمانی 
هســتند. خدماتی همچــون USSD، پنل 
ســازمانی ارســال پیامک انبوه، سیستم 
مسیردهی هوشــمند و سرویس خط ویژه 
ســازمانی از جمله خدمات کســب وکار 

هوشمند همراه اول به شمار می روند. 
محصوالتی کــه همــراه اول در زمینه 
اینترنت اشــیا معرفی کرده است از دفتر 
کار هوشمند، شهر هوشمند و نورپردازی 
هوشــمند گرفته تا پروژه هوشمندسازی 
کنتورهای گاز و ســامانه پایش هوشمند 
تردد ناوگان حمل ونقل جاده ای کشــور از 

تنوع قابل قبولی برخوردار است. 

خدماتی برای مشتریان
اگر همراه اولی هســتید اما از خدماتی که 
همراه اول برای شــما ارائــه می کند خبر 
ندارید، می توانید به سامانه جامع خدمات 
همراه اول روی درگاه USSD با کد دستوی 
#۱۰* بــه صــورت رایگان دسترســی 
پیدا کنید. ســامانه ۹۹۹۰ نیز برای اعالم 
مشــکالت مشــترکان وجود دارد که در 
 واقع یک مرکز تماس اســت و از طریق آن 

می توانید با کارشناســان مربوطه صحبت 
کنید.

اگر هنوز از اینترنت همراه اول اســتفاده 
نکرده اید، می توانید در ســالن این اپراتور 
با ســرویس نوترینو، بســته های متنوع 
آن و نحوه تغییر ســیم کارت به یوسیم نیز 
آشنا شــوید. اگر هم قصد ترابرد به همراه 
اول دارید اما ســواالت زیادی درباره چند 
و چون آن برایتان پیش آمده، کارشناسان 
حاضر در این ســالن آماده پاسخگویی به 

شما هستند.

با خیال راحت از خارج تماس 
بگیرید

 اگر از مشترکانی هستید که زیاد به خارج 
ســفر می کنید و نمی خواهید بابت تماس 
با ایران هزینه زیادی بپردازید، پیشــنهاد 
می کنیم قبل از رفتن به سفر سری به بخش 
ســرویس رومینگ همــراه اول بزنید و با 
مشاهده تعرفه های سرویس های مختلف 
اپراتورهای هر کشور مقایسه درستی انجام 
دهید و از ســرویس ارزان تری در خارج 
از کشور اســتفاده کنید. سامانه رومینگ 
بین الملل همــراه اول با ۲۷۰ اپراتور دائمی 
و اعتباری در ۱۱۲ کشــور قرارداد دارد. با 
۶۰ کشــور نیز قرارداد رومینگ اینترنت 
بسته اســت. از طریق ســایت و سامانه 
۸۰۷۰ می توانیــد از جزئیات این تعرفه ها 

مطلع شوید.
یکی از ســرویس های دیگری که همراه 
اول به معرفی آن پرداخته اســت سرویس 
e-Sim اســت. با راه  افتــادن پروژه هایی 
همچون e-Sim دیگر نیــازی به تعویض و 
نصب سیم کارت در خارج از کشور نخواهید 
داشت. کافی اســت بارکد مخصوص هر 
اپراتور را اسکن کنید تا پروفایل آن اپراتور 
را ببینیــد. شــما می توانید بــدون نیاز به 
ســیم کارت فیزیکی در گوشی چند اپراتور 

روی گوشی خود داشته باشید

همراه اول برای اولین بار 
وارد حوزه سرمایه گذاری 

خطرپذیر شده و واحد 
ویژه ای تحت عنوان 

حرکت اول راه اندازی 
کرده است
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ســرویس تانوما یا تار نوری مخابرات 
ایران یک ارتباط مدرن در دنیاســت و در 
برخی کشــورها به تازگی آغاز شده است. 
اخیراً شــرکت مخابرات ایران هم به این 
حوزه وارد شــده زیرا به قول رضا خلیلی، 
مدیر امور شــبکه و مجری توسعه شبکه 
شــرکت مخابرات ایران، این فناوری گل 

سرسبد فناوری همه دسترسی هاست.
در این راستا شرکت مخابرات ایران در 
نمایشگاه تلکام این سرویس را به صورت 

گسترده به مردم معرفی  می کند.
راه اندازی تانوما مراحلی دارد و به گفته 
خلیلی همه چیز بســتگی به درخواســت 
مشــترک برای عرضه این سرویس دارد. 
خلیلی در توضیح بیشتر مراحل راه اندازی 
تانوما گفت: »در بحث ســرویس تانوما یا 
فیبر در منزل چند بخش وجود دارد. یکی 
ایجاد زیرســاخت که منازل از طریق این 
زیرساخت به شــبکه وصل و آماده اتصال 
می شوند. کلمه فنی آن HP )آماده اتصال( 
اســت، که یک ظرفیت ایجــاد می کند، 
بعد از این مرحله با درخواســت مشتری 
مکان هایی که او می خواهد مجهز می شود؛ 
یعنی کابل کشــی داخل منــزل صورت 
می گیرد. کابل نیز از نوع فیبر نوری است.«

او ادامه داد: »وقتی سرویس تبدیل شد 
و مشــتری از حالت آماده اتصال به حالت 
اتصال )HC( تعییر یافت می تواند به شبکه 

متصل شود و سرویس را تحویل بگیرد.«
البتــه این ســرویس جدیــدی در کل 
دنیاست و بر اساس کل آمار جهانی نسبت 
در حدود ۳۰ درصد اســت. خلیلی گفت: 
»اگر ظرفیتی را که ایجاد می شــود ۱۰۰ 
در نظر بگیریم، ۳۰ درصــد آن تبدیل به 
سرویس می شــود. البته در یکی دو سال 
پیش این نســبت بسیار پایین بود. به مرور 

به عرف جهانی ۳۵ تا ۴۰ درصد می رسد.«
او در مورد ظرفیت ســازی در کشــور 
گفت: »ظرفیت ســازی در ســطح کشور 
انجام شده و بالغ بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار 
است. اما همه چیز به درخواست مشتریان 
و تجهیز کامل به بخش اکتیو و کابل کشی 
و آمادگی سمت مشتری بستگی دارد. در 
این حالت باید برنامه ریزی صورت گیرد 

تا نیازها و درخواست ها پاسخ داده شود.«
خلیلــی در مورد وضعیــت تهران بیان 
کرد: »از یــک میلیــون و ۴۰۰، ظرفیت 
تهران ۴۰۰ اســت. البته ظرفیت ســازی 
غیرفعال اســت. برای اینکــه تبدیل به 
سرویس شود مشترک باید اعالم آمادگی 
کند و باید ســمت ســاختمان کابل کشی 
انجام شود. مشــتری درخواست می دهد، 
قــرارداد می بندد و تبدیل به ســرویس 

می شود.«
تمام مراحل آمادگی بر عهده شــرکت 
نیســت و هزینه کابل کشی داخل منزل بر 
عهده مشتری اســت. خلیلی در این مورد 
گفت: »هزینه کابل کشی بر عهده مشتری 
اســت و در بسته سرویس شــرایطی هم 
تعریف شده است. البته در ساختمان های 
جدید بهتر است صاحب خانه با هماهنگی 
این کار را انجام دهد.«هرچند همه نواحی 
مانند منطقه ۸ نمی توانند به دلیل تراکم به 

این سرویس جدید مجهز شوند.
به گفته خلیلی معموالً ســاخت یا ایجاد 
ســرویس در مناطق، چــه غیرفعال و چه 
فعال، به درخواست مشــتری است و در 
مکان هایی که تقاضای بیشــتری داشــته 
باشــند برنامه ریزی آنها متفاوت می شود 
و بیشــتر به این منطقه توجــه می کنند. 
در برخــی از نواحــی نیــز هماهنگی ها با 
سازمان های شهری سخت تر است؛ مانند 

منطقه ۸ که مرکز شهر است.
او در مــورد هماهنگی با ســازمان های 
شهری ادامه داد: »البته این بحث در مراکز 
شهرهای اصلی وجود دارد. در شهر تهران 
در بخش مرکزی هماهنگی سخت است. 
این کار زمان بندی ما را طوالنی تر می کند. 
این بحث هــا تا ورودی ســاختمان وجود 
دارد زیرا کابل کشــی تا ورودی ساختمان 
انجام می شود، بخشــی با حفاری و بخش 
دیگر کابل کشــی هوایی است. هماهنگی 
هوایی راحت تر اســت ولی اگر جایی نیاز 
به چند متر حفاری باشد باید با شهرداری 
هماهنگ کنیم و مجــوز بگیریم و بعد این 

کار را انجام دهیم.«

مشکل ONUها 
ONUهــای قدیمی مخابــرات در برخی 

نقاط شــهر تهران مشــکالتی برای ارائه 
اینترنت پرســرعت پدید آورده اند. رضا 
خلیلی در مورد رفع این مشــکالت گفت: 
»روند حرکت یا ترند فنــاوری در بخش 
دسترسی به سمت ایجاد ONUها در بیرون 
مراکز اســت؛ یعنی روند فنــاوری در این 
حوزه اســت. اینها با فیبر به بیرون منتقل 
می شــوند، اما در سال های پیش با توجه به 
محدودیت هــای تکنولوژی های مختلف 
برخی از نظر تعداد و پهنــای باندی که به 
مشتری می دهیم با محدودیت هایی مواجه 
شــده اســت. این موارد به مرور اصالح و 
در واقع جایگزین می شــوند. تنوع و تعداد 
افزایش می یابد و به مرور در یک پروســه 

دوساله در کل جایگزین می شود.«
او در مورد بازه زمانی دوســاله و مشکلی 
که در این حــوزه وجــود دارد بیان کرد: 

»تقریباً از ابتدای ســال ۹۶ تــا پایان ۹۷ 
این پروسه انجام می شــود. هم اکنون ۱۱ 
هزار ONU در ســطح کشــور و سه هزار 
ONU در اســتان تهران بــه فناوری جدید 
مجهز شده اند. البته برای بخش دسترسی 
در بیــرون مراکز بایــد هماهنگی هایی با 
سازمان های شــهری مانند شهرداری و 
ارگان های دیگر داشته باشــیم و این کار 
کمی سخت و زمان بر است. گاه فعالیت ما 

به خاطر شرایط شهری ممنوع می شود.«
خلیلی ادامه داد: »به هــر حال باید این 
پروســه ها طی شــود تا تعویض صورت 
گیرد. البته طرح فنی برای جایگزینی آماده 
است و ســفارش های الزم در بخش هایی 
انجام شده و در بخشی هم در حال انجام این 
کار هستیم تا طی دو سال این فناوری را به 

فناوری جدیدتری ارتقا دهیم.«

پروژه تانوما به روایت مدیر امور شبکه شرکت مخابرات ایران:

عقدقراردادکشوریفیبرنوریرابهخانههامیبریم
عمدهفروشیظرفیتبا

شرکتآریاناگستراسپادانا
شــرکت مخابرات ایــران در راســتای 
ارتقای ســطح دسترسی مشتریان به اینترنت 
پرســرعت و همچنین تحقق تعهدات شرکت 
در قبال مصوبات کمیســیون تنظیم مقررات 
ارتباطات اقــدام به عقد قرارداد کشــوری 
عمده فروشــی ظرفیت با شرکت آریانا گستر 

اسپادانا کرده است.
به گزارش ســتاد خبری گــروه مخابرات 
ایران در هجدهمین نمایشــگاه تلــکام، این 
قرارداد به حجم 2۰۰ هزار پورت برای ســه 
سال در سراسر کشــور منعقد شد که در سال 
اول ۵۰ هزار پورت در استان های تهران، البرز، 
مرکــزی، اصفهان و فارس بــه بهره برداری 
می رســد. قرارداد یادشده که به امضای دکتر 
سراییان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران 
و حمیدرضــا ابوطالبی، مدیرعامل شــرکت 
آریاگستر اسپادانا، رسیده است در سه فاز در 

سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
رســول ســراییان در مراســم امضای این 
تفاهم نامه که در نمایشــگاه تلکام منعقد شد 
گفت: »حجم قرارداد در نظر گرفته شــده در 
این تفاهم نامه نصــب و راه اندازی 2۰۰ هزار 
 ADSL خــط »برود بنــد« مبتنی بر فنــاوری

است.«
او تاکید کرد: »مدل این قرارداد مشــارکتی 
بوده و پیش بینــی می کنیم این همکاری باعث 
توســعه بازار ADSL و ارائه خدمات بیشتر در 

این حوزه به مردم شود.«
مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایران 
خاطرنشان کرد: »طبق این قرارداد مخابرات 
باید سرویس های زیرســاختی را برای ارائه 
اینترنت  ADSL از ســوی این شــرکت فراهم 
کنــد و بخــش بازاریابی و ســرویس های 
ارزش افزوده از طریق شــرکت آریانا گستر 

اسپادانا انجام می شود.«

خبر



  تلخکام

دو عابر پیاده 
صبح وقتی پــل عابر پیاده چمران را طی می کردم تا به نمایشــگاه بین المللی 
برسم و بازدید روزانه از نمایشگاه تلکام را شروع کنم به این فکر می کردم که اگر 
خبرنگار نبودم، آیا این نمایشــگاه برایم جذابیت داشت؟ در همین فکر و خیال 
به ســر می بردم و با خود در حال صحبت کردن بودم که مکالمه دو خانم را، که 
به نظر می رســید به تازگی با هم آشنا شده اند، شنیدم. آنها از مسیر خیلی دوری 
به نمایشــگاه آمده بودند و از نوع صحبت کردن شان مشخص بود تخصصی در 
زمینه فناوری  اطالعات ندارند و فقط برای سرگرمی به نمایشگاه تلکام آمده اند. 
چند قدمی با آنها همراه شــدم تا متوجه شــوم چه چیز نمایشــگاه برایشان 
جذابیت دارد که آنها را از آن مســافت دور به آنجا کشانده است و متوجه شدم 

آمده اند گشتی بزنند و از هدایای اپراتورها بهره برند.
روز اول که نمایشگاه را دیده بودم اصاًل به هدایای اپراتورها توجه نکرده بودم. 

به نظرم رسید دیگر از سیم کارت رایگان یا هدیه خبری نیست، اما امروز وقتی با 
دقت بیشتری به اطراف خود نگاه کردم متوجه شدم که روز گذشته انگار چیزی 
ندیده ام. تعداد زیادی از مردم جلوی غرفه های اپراتورهای کشور صف کشیده 

بودند و منتظر بودند تا سیم کارت خود را بگیرند و بروند. 
هنوز اپراتورها بر سیم کارت فروشــی تاکید می کننــد و جالب تر آنکه هنوز 
ســیم کارت که بذاته دیگر ارزش چندانی ندارد برای مردم جذاب است. هنوز 
مردم دنبال گرفتن رایگان آن هستند. در چنین شرایطی چگونه می توان انتظار 
داشت که بازدیدکننده حرفه ای از این نمایشگاه سود خود را ببرد و نمایشگاه به 

اهداف خود برسد.
اما شــاید هدف برگزارکننده نیز از برگزاری نمایشگاه همین باشد. در اصل 
تصمیم ندارد بازدیدکننده حرفه ای را جــذب کند و با او وارد بحث های جدی 
در مورد سرمایه گذاری مشارکت یا رقابت و آشــنایی با آخرین فناوری های 
روز شــود، بلکه تصمیم دارد مشــترک نهایی را جذب کند. به نظر می رســد 

شرکت کنندگان نیز با همین رویکرد در نمایشگاه حاضر می شوند 
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