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حاصل همه تصمیم ها
در مراســم افتتاحیه تلکام امســال و پنل های تخصصی برگزارشده در 
طول نمایشگاه، مدیران دولتی و خصوصی بر عقب  ماندن شبکه ارتباطات 
ثابت از فناوری های روز دنیا تاکید زیادی کردند. روی سخن این مدیران 
به شرکت مخابرات ایران بود و شبکه ای که به صورت انحصاری در اختیار 
دارد. اما از آن سوی ماجرا، مخابرات هم خود از این وضعیت راضی نیست. 

پس مشکل کجاست؟
بازار تلفن همراه در ایران اکنون به بلوغی نسبی رسیده. این بلوغ حاصل 
بیش از ۲۰ سال سیاســت گذاری درست در این زمینه است. در نخستین 
ســال های عرضه تلفن همراه در ایران، ابتدا تعرفه خدمات آن آزادسازی 
شد. در آن زمان خدمات تلفن همراه به عنوان سرویس های پایه ای شناخته 
نشد و به همین دلیل تعرفه آن به صورت واقعی تعیین شد. در مرحله بعد، 
آزادسازی فضای رقابت در این حوزه با ارائه مجوز به اپراتور دوم تلفن همراه 
انجام گرفت و در مرحله سوم، اپراتور دولتی تلفن همراه به بخش غیردولتی 
واگذار شد. حاصل این روند آن چیزی است که اکنون در کشور می بینیم: 
خدمات مناسب، شبکه های گسترده و تعرفه های رقابتی و منصفانه. اما در 
حوزه ارتباطات ثابت این روند طی نشد. سرویس های تلفن ثابت به عنوان 
خدمات اولیه و اجباری دولت شناخته شدند و تعرفه آنها غیرمنطقی ماند. 
از سوی دیگر آزادسازی رقابت در این حوزه انجام نشد و در میانه دهه ۸۰ 
تنها اپراتور ارتباطات ثابت کشــور به بخش غیردولتی واگذار شد. حاصل 
این روند، وضعیت فعلی اســت: تعرفه های پایین )کــه فغان مخابرات را 
درآورده(، شبکه قدیمی، انحصار خصوصی و خدمات نامناسب. نه مردم از 
این وضعیت راضی هستند، نه فعاالن ارتباطات ثابت و نه مالکان مخابرات.

در این ســال ها- و پس از خصوصی سازی مخابرات- تالش هایی برای 
آزادسازی فضای رقابت در حوزه ثابت انجام شده است. واگذاری پروانه 
ایرانیان نــت و ارتقای پروانه شــرکت های PAP را می تــوان از جمله این 
تالش ها ارزیابی کرد. اما تاکنون هیچ  کدام به نتیجه نرســیده اند. اکنون 
تنها راه ممکن چشم  دوختن به دست مخابرات ایران است که آیا شبکه اش 
را به روز می کند یا نه. آن هم در شــرایطی که ثبات مدیریتی در شرکت 
مخابرات ایران از هر شــرکت دیگری کمتر است و هر لحظه ممکن است 
مدیران جدید به سیاست های موجود پایبند نباشند و دوباره به دوران قبل 

بازگردند. تنها چاره ما امید داشتن به آینده نگری مدیران است و بس.

  سرمقاله
میثم قاسمی

مدیرعامل پارس نت:
 زیرساخت اینترنت اشیا

تا سال آینده  تکمیل می شود

 عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران:
 حجم اینترنت

باید از قیمت جدا شود
پارس نت یک از شرکت های گروه 

پارس آنالین است که برای نخستین بار 
پروژه راه اندازی زیرساخت اینترنت اشیا را 

در ایران کلید زده است. پروژه ای که هنوز در 
سطح جهانی نیز به یک جایگاه باثبات ...

با افزایش استفاده از موبایل برای مکالمه و بهره گیری از دیتای موبایل برای 
اینترنت، تلفن های ثابت با چالش هایی روبه رو شدند. درآمدزایی از این طریق 
برای شرکت مخابرات ایران در عمل امکان پذیر نبود. به همین خاطر شرکت 

مخابرات با ارائه سرویس ها و خدمات جدیدی در حوزه B2B، پهنای باند و فیبر نوری 
تحت عنوان تانوما سعی کرد این زیان دهی را جبران کند و ...
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آخرین تلکام پاییزی بــه روز پایانی 
خود رســید و در این چهار روز تمامی 
اپراتورهای فعال در کشور سعی کردند 
با تمام قوا خودنمایی کنند و قدرت خود 
را به چشم رقبا و بازدیدکنندگان در این 
نمایشگاه بکشــند. در کنار اپراتورهای 
اصلی امســال اپراتورهای مجازی نیز 
ســعی می کردند خود را باال بکشــند و 

عرض اندامی کنند.
هر چند همــه اپراتورهای مجازی در 
این دوره از نمایشگاه حاضر نشده  بودند، 
اما حاضران در این نمایشــگاه ســعی 
کردند با تمام توان خــود فعالیت های 
انجام شده شــان را به نمایش بگذارند. 
یکی از آنها سیم کارت های اولیه اش را 
عرضه می کرد و دیگــری از کیف پول 
خود رونمایی کرد. وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در افتتاحیه نمایشگاه 
تلکام امسال اعالم کرده بود که برآورد 
می شــود همه اپراتورهــای مجازی 
حداکثر پنج درصد بــازار را از آن خود 
کنند.  با یک حســاب سرانگشــتی اگر 
تعداد ایــن اپراتورها را حداقل شــش 
اپراتور برآورد کنیم، تعداد مشــترکان 
هر کــدام از آنهــا به ســختی از ۶۰۰ 
هزار مشــترک عبور کنــد. در چنین 
شرایطی آیا فعالیت این اپراتورها صرفه 
اقتصــادی دارد یا آنها کــدام بخش از 

بازار را می توانند به دست آورند؟
برآوردهــای صورت گرفته نشــان 
می دهــد اپراتورهای مجازی بیشــتر 
در کشــورهایی موفــق شــده اند که 
چارچوب فعالیت اپراتور مادر مشخص 
اســت و اپراتور مــادر در فعالیت های 
جزئی تر دخالت نمی کند، اما هم اکنون 
اپراتورهای اصلی کشــور تقریباً تمامی 
بخش های ســرویس دهی را پوشش 
داده اند و دیگر امکان مانور دادن برای 
اپراتورهــای مجازی بســیار محدود 

اســت. مروری بر فعالیــت اپراتورها 
نشــان می دهد اپراتورها تاکنون انواع 
و اقســام ســیم کارت ها را به دســت 
مشتری رسانده اند: سیم کارت سالمت، 
سیم کارت کودک، سیم کارت دیتا یا هر 
نوع سیم کارتی که بتوان تصور کرد. در 
چنین شرایطی آیا فعالیت اپراتورهای 

مجازی می تواند موفقیت آمیز باشد؟
بســیاری از کارشناســان این حوزه 
معتقدنــد اپراتورهای مجــازی برای 
حضــور در این بازار برآورد درســتی 
نکرده اند و مســیر کاملی برای فعالیت 
خود ترســیم نکرده بودند، از همین رو 

فعالیت آنان بیشتر صدمه خواهد دید.
تاکنون تنها حــوزه ای که اپراتورهای 
بزرگ هنوز نتوانسته اند وارد آن شوند 
حوزه بانکی بوده است. البته همراه اول با 
جیرینگ تالش هایی در این زمینه کرد 
اما مشخص شد برای فعالیت در بخش 
پولی و بانکی کشور به بسترهای دیگری 
نیاز است که به ســادگی در اختیار یک 

اپراتور قرار نمی گیرد.
حال این ســوال مطرح اســت که آیا 
اپراتورهای مجــازی می توانند از این 

مسیر موفقیتی کسب کنند.
یکی از اپراتورهای مجازی که در این 
زمینه فعالیت می کند ســامانتل است. 
این اپراتور در طول برگزاری نمایشگاه 
تلــکام از کیف  پول خود بــا نام تجاری 

»مانیز« رونمایی کرد.
مدیرعامل سامانتل در این رابطه به 
خبرنگار پیوست گفت: »برای انجام هر 
عملیاتی که تراکنش مالی در پی داشته 
باشــد باید سیســتم بانکی حضور پیدا 
کند، از همیــن رو با توجه به اینکه بانک 
سامان و شــرکت تجارت الکترونیک 
ســامان جزو ســهامداران ما هستند 
توانســتیم طرح کیف پول خــود را به 
ادامه در صفحه 2 سرانجام برسانیم.  

 روزگار بر اپراتورهای
مجازی تلفن همراه ایران چگونه می گذرد

رویای مجازی

آخرین پنل نمایشگاه تلکام ۲۰17 به بررسی 
موانع و مشــکالت تولیدات داخلی در صنعت 
ICT اختصاص یافت. در این پنل معاون فناوری 
و نــوآوری وزارت ارتباطات ســازمان تنظیم 
مقررات، دبیر ستاد توسعه ICT و فضای مجازی و 
سندیکای صنعت مخابرات به بررسی نظام نامه 
پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی 

در قراردادهای ملی و بین المللی پرداختند. 
امیــر حســین دوایی، معــاون فنــاوری و 
نوآوری وزارت ارتباطات، با اشــاره به اهمیت 
توانمندسازی محصوالت داخلی در کشورهای 
مختلف گفت: »برای اســتفاده از محصوالت و 
خدمات بر پایه فناوری اطالعات در کشــور و 
همچنین ورود این محصوالت به بازار بین المللی، 
نظام نامه پیوست فناوری در قراردادهای مهم 
ملی و بین المللی سال گذشــته توسط دولت به 

همه دستگاه های اجرایی ابالغ شده است.«
دوایی با اشــاره به اهداف نظام نامه پیوست 

فناوری اعالم کرد: »بر اســاس این نظام نامه 
اهدافــی باید مورد توجه قرار گیــرد، از جمله 
اینکــه کار )حتی المقــدور( به شــرکت های 
ایرانــی واگذار شــود، از منابــع و متخصص 
ایرانی در انجام کار اســتفاده شــود و از سوی 
دیگر تکنولوژی و دانــش تولید یک محصول 
به شــرکت ایرانی منتقل شــود. همچنین در 
بخــش نگهداری و پشــتیبانی نیــز نیروهای 
متخصص ایرانی دخیل باشــند. در کنار تمام 
اینها شــرکت بین المللی باید با شرکت داخلی 
قرارداد همکاری تولید محصــول برای ورود 
به بازارهــای خارجی نیز به امضا برســاند تا 

محصول به خارج از کشور نیز صادر شود.«
بنا بر اظهــارات او پیاده ســازی این اهداف 
نیاز به برنامه ریزی مشــخصی دارد که این کار 
به آیین نامه هایی موکول شــده کــه هر یک از 
دســتگاه های اجرایی بر اساس پیوست فناوری 

باید آنها را تدوین کنند.

دوایی اعالم می کند کــه در حال حاضر تنها 
وزارت ارتباطــات آیین نامــه مخصــوص به 
پیوست فناوری را در خرداد سال جاری تدوین 
و به دســتگاه های زیرمجموعه خود ابالغ کرده 

است.
او با اشــاره به پروژه هایی کــه در چارچوب 
آیین نامه های پیوســت فنــاوری در وزارت 
ارتباطات مــورد پیگیری قــرار گرفته گفت: 
»تاکنون شش پروژه شرکت پست مورد بررسی 
قرار گرفته که در نهایت ســه پروژه این شرکت 
مصداق پیوســت فناوری شناخته شده است.« 
بر اســاس اظهارات معاون فنــاوری و نوآوری 
وزارت ارتباطات در بخش شرکت زیرساخت 
یک پروژه، سازمان تنظیم مقررات شش پروژه 
و پســت بانک نیز یک پروژه هنــوز در مرحله 

بررسی قرار دارند.
او همچنیــن دربــاره توانمندســاز کردن 
شــرکت های ایرانی برای تولید محصوالت بر 

پایه فناوری اعــالم کرد که عالوه بر پارک های 
 ICT فناوری در حال ســاخت شــهر بین المللی
هستیم تا شــرکت های ایرانی و خارجی در یک 
فضای علمی با یکدیگر ارتباط داشــته باشند و 
اقدام به تولید محصوالت با تکنولوژی های روز 

دنیا کنند.

40 شرکت تولیدکننده تجهیزات 
ارتباطی با 300 محصول

حسین فالح جوشــقانی، رئیس سازمان تنظیم 
مقــررات و ارتباطات رادیویــی، در این پنل به 
بررســی ظرفیت های قانونی بــرای حمایت 
از تولیــدات داخلی در بخــش ICT پرداخت. 
طبق اظهــارات او نظام نامه پیوســت فناوری 
ظرفیت هایی ایجاد کرده تا شرایط برای حمایت 
از تولیدکننــدگان داخلی یک بــار دیگر مورد 

توجه قرار گیرد. 
ادامه در صفحه 2

در پنل سوم هجدهمین نمایشگاه بین المللی تلکام عنوان شد

پیوست فناوری برای توانمندسازی تولید داخلی 

مدیریت کسب وکارهای نوین 
خواسته ما نیست
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 اتصال منازل به فیبر نوری
از یک تا ۱۵ روز
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رویای مجازی
سرویس پرداخت برخط وجوه 
محصوالت پستی رونمایی شد

شــرکت ملی پســت طی ســال های اخیر در راستای 
توسعه دولت الکترونیکی در حوزه ارسال بسته های پستی 
ســرویس ها و خدمات گوناگونی ارائه کرد. در راستای این 
خدمات شــرکت ملی پست روز ســوم نمایشگاه تلکام از 
سرویس پرداخت برخط وجوه محصوالت پستی رونمایی 
کرد. این ســرویس با همکاری شرکت به پرداخت ملت به 
صورت رسمی در نمایشــگاه عملیاتی شد. حسین مهری، 
مدیرعامل شرکت پست، در توضیح بیشتر این سرویس 
گفت: »روی این پروژه به مدت دو سال کار کردیم. سه ماه 
گذشته در منطقه ۱۳ پســتی پایلوت آن را آغاز کردیم تا 
ایرادها و اشکال ها برطرف شود.«او ادامه داد: »با mPOSها 
دیگر مشکل پوزهای سنگین و جابه جایی آن وجود ندارد. 
زیرا این دستگاه ها از جهت ابعاد و وزن سبک هستند و این 
از مزایای خدمت جدید به شــمار می رود. از دیگر مزایایی 
که سیستم جدید دارد مغایرت گیری در همان لحظه است، 
به دلیل اینکه همان لحظه همه چیز مخابره می شود. به این 
ترتیب اگر مغایرتی هم باشد پایان همان روز مغایرت گیری 
صــورت می گیرد.« مدیرعامل شــرکت پســت گفت: 
»تاکنون ۱2۰۰ دســتگاه اجرایی و عملیاتی شده اند و ۹۰۰ 
دستگاه به پنج استان ارســال شده است و در حال آموزش 
و پیاده سازی هستند. تا پایان سال پیاده سازی این سرویس 
در شهرها پایان می پذیرد و سال آینده بر اساس زمان بندی 
این پروژه برای روســتاییان اجرایی می شــود.« در ادامه 
محمدعلی ترابیان، مدیرعامل شــرکت به پرداخت ملی، 
 mPOS در مورد همکاری با شــرکت پست و ارائه سرویس
گفت: »در مورد این سرویس همکاری خوبی با بخش فنی 
و مدیریتی شرکت ملی پست صورت گرفت. هم اینک این 
سرویس عملیاتی شــد و توسعه این پروژه در دستور کار ما 
قرار دارد و امیدواریم طی شش ماه دوم سال این توسعه را در 
سطح وسیع انجام دهیم.« او ادامه داد: »سیاست به پرداخت 
این است که به شــرکت هایی که خدمات شان در راستای 
دولت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی است کمک کند و با 
مجموعه های بزرگ همکاری داشته باشد. همچنین در این 
خصوص هم زیرســاخت های خود را توسعه دهد و هم این 
زیرساخت ها را در اختیار دیگران بگذارد تا خدمات به طور 

کامل به دست مردم برسد.«

خبر

پیوست فناوری برای توانمندسازی تولید داخلی 

ادامه از صفحه اول
هوشــنگ مرتضــی گفــت: »در 
حلقــه فعالیت های بانکــی گاهی نقش  
اپراتورهای تلفن همراه خالی بود. ما سعی 

کردیم این نقش را کامل کنیم.«
او با اشــاره به رونمایی از مانیز گفت: 
»طی هفته های گذشــته بانک مرکزی 
دســتورالعملی برای پرداخت های خرد 
صادر کــرد و ما طبق آن توانســتیم از 
مانیــز رونمایی کنیم و ایــن طرح را به 

بهره برداری برسانیم.«
مرتضــوی گفــت: »هدف مــا در 
راه انــدازی مانیــز یکپارچــه کردن 
بسترهایی اســت که به  صورت پراکنده 
ســرویس دهی می کنند و هر کدام شان 
به صــورت مجزا بخشــی از کار را جلو 

می برند.«

او در پاســخ به این سوال که »آیا مانیز 
عملیاتی شده اســت یا خیر« گفت: »از 
نظر ما مشترکان ســامانتل می توانند از 
آن استفاده کنند، اما در آینده مشترکان 
اپراتورهــای دیگــر هــم می توانند از 

سرویس کیف  پول مانیز بهره برند.«
بهرام حقیقی، مدیر کسب و کار نوین 
سامانتل، نیز در این باره گفت: »به محض 
اینکه این ســرویس عرضه عمومی شود 
امکان استفاده از آن نیز فراهم می شود. او 
پیش بینی کرد که ظرف چند هفته آینده 
این ســرویس عرضه عمومی شــود.« 
او گفت: »هم اکنــون در حال هماهنگی 
با شــعب بانک ســامان برای ارائه این 
سرویس به مشترکان سامانتل هستیم.«

حقیقی گفت: »در شــرایط فعلی فقط 
امکان تعریف کارت های بانکی ســامان 

روی این بستر یا کیف پول فراهم است، 
اما دارندگان مانیــز می توانند به تمامی 

حساب های بانکی وجه منتقل کنند.«
او با مقایســه مانیز به عنوان یک کیف 
 پول مجازی با کیف  پــول حقیقی گفت: 
»کیف  پول شــما به صــورت کامل در 
اختیار شماست، می توانید از پول نقد آن 
استفاده کنید یا از کارت بانکی که در آن 
قرار داده اید یا حتی اگر چک درون دسته 
چک تان باشــد می توانید چک بکشید. 
مانیز هم تمامی این خصوصیات را دارد؛ 
روی بخشــی از آن می توانید به سرعت 
پــول منتقل کنید و در لحظه به دســت 
فروشنده برســد که ما آن را با پول نقد 
شبیه سازی می کنیم، می توانید از کارت 
خود بهــره ببرید و عملیــات کارت به 

کارت را انجام دهید.«

او در پاســخ به اینکه »آیا برای اتصال 
به مانیز باید حســاب مستقلی در بانک 
ســامان باز کــرد یا خیر« گفــت: »هر 
حسابی که در بانک سامان داشته باشید 

قابل اتصال به مانیز است.«
او امیدوار است از طریق این سرویس 
مشکل پرداخت های خرد برطرف شود.

یکی دیگر از اپراتورهــای حاضر در 
نمایشــگاه لوتوس تل بــود. او نیز طی 
همکاری با بانک پارســیان سعی کرده 
که ســرویس های بانکــی را از طریق 
فعالیــت اپراتــوری ارائه دهــد. این 
شــرکت در اولین روز نمایشگاه تلکام از 
ســیم کارت های اعتباری خود رونمایی 
کرد و به صــورت رایــگان در اختیار 

کاربران قرار داد.
ســعید خضری، مدیرفروش لوتوس 
تل، به خبرنــگار پیوســت گفت: »در 
مرحلــه اول تمرکــز مــا روی فروش 
سیم کارت هایمان به سازمان ها خواهد 
بود و مرحله بعد بــازار هدف کاربران 
نهایی هستند. ســیم کارت های لوتوس 

تمامی خدمات پایــه ای اپراتورها مانند 
تماس صوتی، پیامک و دیتا را در اختیار 

کاربران خود می گذارند.«
او در مورد تفاوت سیم کارت های این 
اپراتــور با اپراتورهــای دیگر می گوید: 
»تفاوت اصلی ما خدمات ارزش افزوده 
اســت. در واقع نکته اصلــی در رقابت 
mvno ها نیچ مارکت هایی است که خود 
اپراتورهای اصلی بــه دالیل مختلف، از 
جمله بزرگ بودن ساختارشــان، امکان 
ورود به آن را ندارند؛ برای مثال خدماتی 
که ســیم کارت های ما را در بازار متمایز 
می کند خدمات پرداخت ویژه ای است 
که در اختیار کاربــران خود می گذاریم. 
پیشنهادهایی در این زمینه به مشترکان 
ارائه می شــود که این پیشــنهادها وجه 

تمایز ما در بازار خواهد بود.«
به نظــر می رســد تنها بســتری که 
اپراتورهــای مجــازی عالقه منــد به 
فعالیت در آن هســتند بستر پرداختی 
است و می خواهند رویای مجازی خود را 

با آن محقق کنند

ادامه از صفحه اول
او با اشــاره به اینکه قبــل از ایــن نظام نامه نیز 
رگوالتوری مصوبه ۱۶۳ را تصویب کرد تا بر اساس 
آن اپراتورهای ارتباطی از تجهیزات ارتباطی داخلی 
برای توسعه شــبکه خود استفاده کنند گفت: »طبق 
این مصوبه کمیته ای متشکل از نماینده رگوالتوری 
به عنوان مسئول، شــرکت ارتباطات زیرساخت، 
سندیکای صنعت مخابرات و سازمان نظام صنفی 
رایانه ای شــکل گرفت. کار این کمیته در قدم اول 
تشویق اپراتورهای ارتباطی به استفاده از تجهیزات 

داخلی بود.«
فالح در ادامه می افزاید: »ســعی شد کار اصلی 
این کمیته توسط ســندیکای مخابراتی و سازمان 
نظام صنفی انجام شــود. این دو نهاد وظیفه ارزیابی 
تولیدات محصــوالت شــرکت های مخابراتی را 

داشــتند و اینکه این محصوالت تا چه حد ظرفیت 
تامین نیاز اپراتورهای ارتباطی شــامل شــرکت 
زیرســاخت، اپراتورهــای همــراه و مخابرات را 

دارند.«
بر اســاس اظهارات فالح تاکنون ۳۳ جلسه در 
این کمیته برگزار شده و طبق همین جلسات نیز ۴۰ 
شرکت و ۳۰۰ محصولی داخلی در حوزه تجهیزات 
ارتباطی شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بنا بــر اظهــارت او بیشــترین مصرف کننده 
تجهیــزات مخابراتی بعد از شــرکت ارتباطات 
زیرساخت، اپراتور تلفن همراه و شرکت مخابرات 
ایران اســت، به همیــن خاطــر در مصوبه ۱۶۳ 
کمیســیون تنظیم مقررات به صورت مشــخص 
اســتفاده از تجهیــزات تولید داخلی توســط این 
اپراتورها قید شده اســت. معاون وزیر ارتباطات 

تاکید کرد: »بــه دلیل اینکه موارد قیدشــده در 
پروانــه اپراتورها ماهیت توافقــی دارد اپراتورها 
ملزم بــه اجرای بندهــای ذکرشــده در پروانه 
هســتند.« او تاکید می کند با توجه بــه اینکه این 
پیوســت فناوری برای اپراتورهــا و فعاالن بخش 
خصوصی الزام آور نیست باید برای اجرای آن در 

این بخش مشوق هایی در نظر گرفته شود.

نگاه به تولید به عنوان مساله تقاضامحور
مهدی فقیهی، دبیر ســتاد توســعه ICT و فضای 
مجازی معاونت علمــی رئیس جمهور که وظیفه 
نظــارت بر اجــرای ایــن نظام نامه را بــر عهده 
دارد، در ایــن پنل گفــت: »تولیــد تقاضامحور 
و انتقــال تکنولــوژی از بحث های مــورد توجه 
سیاست گذاران در چند ســال گذشته بوده است. 

قوانین و اصالحیه های مختلفی نیز در این خصوص 
تصویب و ابالغ شــده، اما نتیجه ای در بر نداشته 
اســت.« او با اشــاره به علت اثربخش نبودن این 
قوانین می افزاید: »یکی از دالیل این اســت که به 
تولید به عنوان یک مســاله تقاضامحور نگاه نشده 
و از ســوی دیگر هم به موضــوع انتقال تکنولوژی 
به عنوان یک موضوع لحظه ای و گذرا نگاه شــده 
نه یک فرایند بلندمدت.« او معتقد اســت اگر به 
بندهای پیوســت فناوری به درســتی توجه شود، 
می توان کمی و کاســتی چند سال اخیر در حمایت 

از تولید داخل را رفع کرد. 
فرامــرز رســتگار، رئیس ســندیکای صنعت 
مخابرات، نیز در این پنــل اعالم کرد در صورتی 
پیوست فناوری می تواند ســبب حمایت از تولید 
داخلی شود که مصادیق آن در بخش های مختلف 
به درستی معین شود. همچنین او تاکید کرد که در 
این رابطه باید یک کمیته راهبردی تشــکیل شود 
که به صورت مشخص برنامه و اهداف را تعیین و 

برای اجرا به دیگر بخش ها ابالغ کند 
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نمایشگاه تلکام عالوه بر اینکه فرصتی برای عرضه 
خدمات شرکت هاست، راهی برای آشنایی شرکت ها 
بــا یکدیگر و تیم هــای جوان با شــرکت های بزرگ 
است. به تازگی نیز بسیاری از شرکت ها تحت عنوان 
شتاب دهنده و سرمایه گذاری خطرپذیر در رخدادها 
و نمایشــگاه ها به دنبال جذب ایده ها و تیم های جوان 

هستند.
شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا تحت عنوان 
برند »حرکت اول« به عنوان ســرمایه گذار خطرپذیر 
برای جذب ایده های نو در نمایشــگاه تلکام شرکت 

خواهد کرد.
حرکت اول یک سال پیش فعالیت خود را به عنوان 
بــازوی اجرایی همــراه اول در حوزه ســرمایه گذار 
خطرپذیر و ســرمایه گذار در کسب و کارهای نو آغاز 
کرد. به گفته محمدجواد سلیمی، مدیرعامل شرکت 
توسعه نور دنا، این شــرکت در گذشته در بورس بود 
اما با توجه به کشش بازار به ســمت سرمایه گذاری 
خطرپذیــر در کســب و کارهای نو بــورس را کنار 

گذاشت و به این حوزه روی آورد.
ســلیمی در مورد برنامــه حرکــت اول در تلکام 

۲۰۱۷ گفت: »هــدف اصلی ما معرفــی طرح هایی 
اســت که ســرمایه گذاری کرده ایــم و در آینده به 
مرحله تجاری سازی می رســند و می خواهیم به بازار 

معرفی شان کنیم. «
او در مورد شــش طرح حرکت اول که قرار اســت 
در نمایشــگاه تلکام ارائه دهند گفــت: »طرح اول را 
در هاب شــیراز با مشــارکت دانشگاه شــیراز ثبت 
کردیم و در آنجا فعالیت خود را شــروع کرده. بحث 
آبیاری هوشمند است که در حوزه اینترنت اشیا قرار 
می گیرد. دو طرح در حوزه آموزش و ســرگرمی قرار 
دارند. طرح shadow racer یک بازی است که در دسته 
سرگرمی و بازی قرار می گیرد. یک پلتفرم گردشگری 
در حوزه گردشــگری داریم. طرح نت گیت را داریم. 
این طرح سیستم هوشــمند اعالم اشکاالت مخابراتی 
است. امســال محدودیت فضا داشتیم، به همین دلیل 

فقط این شش طرح معرفی می شوند.« 
به گفته ســلیمی هیچ گاه این شــرکت بــه دنبال 
مدیریت بر کســب و کارها نبوده است زیرا صاحبان 
ایده موجب خالقیت و شــکل گیری این ایده شدند و 
بدون آنها آن کسب و کار معنایی ندارد. این شرکت از 

۳۴ درصد ســهام نیز بیشتر تملیک نمی کند. بیشتر از 
این عدد خط قرمز آنهاست.

اما ایده ها برای همیشه استارت آپ باقی نمی مانند 
و همــواره به کمک شــتاب دهنده ها نیــاز ندارند و 
سرمایه گذارها باید اســتراتژی ای برای خروج از این 
شرکت ها داشته باشند. ســلیمی در مورد استراتژی 
خروج حرکت اول گفت: »ما یک سال است که شروع 
به فعالیت کرده ایم و هنوز به نقطه اســتراتژی خروج 
نرســیده ایم. اما در حلقه سوم، حلقه زنجیرمان، بخش 
زیادی از طرح هــا را به همراه اول واگذار می کنیم تا به 
عنوان خدمت جدید به مشترکان خود ارائه دهد. البته 
به این صورت نیست که همراه اول تمام قراردادهایی 
را که ما می بندیم ســرمایه گذاری کند. بلکه با توجه 
به بررســی های خود طرح ها را برمی گزیند. بخشی از 
طرح ها در قالب ارزیابــی در بورس و برای فروش به 
سایر ســرمایه گذارهای خطرپذیر ارائه می شود. در 
آینده شــاید در راندA  و راندB  ما سرمایه گذاری کنیم 
اما راندC  را به ســرمایه گذاران دیگــر واگذار کنیم. 
به این صــورت منابع قابل توجهی به ایــن بازار وارد 

می شود.«
شرکت توســعه نور دنا طی ســال های گذشته در 
بورس فعالیت می کرد اما تصمیم گرفته کم کم فعالیت 
خود را در این عرصه کمتر کند و به جذب ایده های نو و 

سرمایه گذاری روی آنها بپردازد.
سلیمی درباره این تغییر رویکرد گفت: »در این حوزه 
دو رویکرد اساســی وجود دارد. بحــث ایجاد درآمد 
پایدار برای همراه اول و پاســخگویی به مســئولیت 

اجتماعی مورد توجه ماست.«
او در توضیح بیشــتر حوزه اول ادامه داد: »با توجه 
به تغییــرات تکنولوژی که اتفــاق می افتد صدا و دیتا 
برای هیچ اپراتوری در دنیا درآمد قابل اتکایی نیست. 
اپراتورهای پیشرو به این سمت حرکت کردند که به 
مشتری ها ســرویس ارائه دهند. همراه اول هم از این 
قانون مستثنی نیســت و این تهدید برای درآمدهای 

پایدار شناسایی شده است.«
ســلیمی در مورد حوزه دوم گفت: »مســاله دیگر 

مسئولیت اجتماعی است. در سال های اخیر همراه اول 
سرمایه گذاری ســنگینی در حوزه های 3G و 4G انجام 
داده است و سبب شده بازار کسب و کار متحول شود. 
ما شاهد شور و شوق هستیم و حتی مهاجرت معکوس 
رخ داده است. بچه هایی که در آمریکا و اروپا بودند به 
ایران بازمی گردند و از دانش خود اســتفاده می کنند و 
بسیاری از کســب و کارهای جدید با دانش آنها روی 
موبایل شکل گرفته است. البته این فعالیت های جدید 

بدون 3G  و 4G امکان پذیر نبوده است.«
در راستای این دو حوزه شرکت توسعه دنا به عنوان 
شــتاب دهنده فعالیت خــود را آغاز و ســه هاب در 

دانشگاه های مختلف افتتاح کرد.
ســلیمی در مورد این ســه هاب گفت: »حلقه اول 
زنجیره سرمایه گذاری در این حوزه ها بحث شتابدهی 
است. همراه اول برای این حوزه سه دانشگاه را انتخاب 
کرده است. چرا دانشــگاه؟ چون دانشگاه سرچشمه 
ایده هاست؛ دانشــگاه های شهید بهشــتی، شیراز و 
صنعتی اصفهان به عنوان مراکز شــتابدهی ما فعالیت 
می کنند. در قالب شــرکت مستقل به ثبت رسیده اند. 
سهام دارند و ما هم ســهام داریم و معموالً به صورت 
نصف نصف یا ۵۱-۴۹ هستیم. آنها به عنوان حلقه اول 
صاحبان ایده را جذب و ســرمایه گذاری می کنند؛ به 
تیم ها آموزش می دهند و پایلوت اولیه محصول ایجاد 
می شود. این محصوالت اولیه تست می شوند و درآمد 

اولیه برای کسب و کارها را محقق می کنند. «
او ادامــه داد: »ما اگر آنها را برای ســرمایه گذاری 
مناسب بدانیم، انتخاب شــان می کنیم. البته تا امروز 
شتاب دهنده دانشگاه شهید بهشــتی به ثبت رسیده 
است. دانشگاه شیراز دو ماه اســت شروع به فعالیت 
کرده و اصفهــان هم در حال ثبت اســت. طرح های 
زیادی به آنهــا مراجعه می شــود و هم اکنون ۱۰ تا 
۱۲ طرح ســرمایه گذاری شــده اند و فعالیت خود را 
آغاز کرده اند. ســرمایه گذاری خطرپذیر ما هم ۱۲۰ 
طرح را بررســی کرده است. ســه طرح تاکنون برای 
سرمایه گذاری ما نهایی شده است، قرارداد بسته ایم و 

درصد مالکیت دریافت می کنیم.«

مدیرعامل شرکت توسعه نور دنا:

با »پارسیپ« پیام های خود مدیریت کسب وکارهای نوین خواسته ما نیست
را مدیریت کنید

پارسیپ یک سامانه مدیریت پیام است که 
ســرویس های متنوعی را از اپراتور پیام صوتی 
 ،)USSD( گرفتــه تــا کد کســب وکار )VMS(
مدیریت ســامانه های گویا )IVR( و SMS ارائه 

می کند.
در سیستم پیام صوتی پارســیپ که یکی از 
جدیدترین ابزارهای تبلیغات است و نزدیک 
به دو ســال از عمر آن می گذرد می توانید یک 
صدای از پیش ضبط شــده را برای تلفن ثابت 
و همــراه مخاطب مورد نظر ارســال کنید. به 
دلیل شــنیداری بودن پیام ارسالی، از شنیدن 
تبلیغ توســط مشــتریان اطمینــان خواهید 
داشت. ارســال به شــماره های تکی و ارسال 
گروهی، ارســال همزمان به شماره های ثابت و 
سیار، ارسال هدفمند منطقه ای و گزارش دهی 
هوشمند کامل وضعیت تمامی پیام ها برخی از 
ویژگی های این ســرویس پیام صوتی به شمار 

می روند.
هرچند این ســرویس مزایــا و کاربردهای 
تجــاری متعــددی دارد؛ از جملــه دعوت 
بــه رویدادها، اعــالم سررســیدهای مالی، 
برندســازی و تبلیغات. اما عالوه بر مشتریان 
تجاری بــرای کاربران عادی هــم می تواند 
کابردهایی داشــته باشــد؛ مثاًل برای ارسال 
پیام تبریــک. گاهی برای دعوت دوســتان و 
آشــنایان وقت کافی ندارید تــا با همه تماس 
بگیرید، آسان ترین راه این است که با استفاده از 
سیستم پیام صوتی صدای خود را ضبط و برای 
همه دوستان خود یکجا ارسال کنید.  عالوه بر 
این سیســتم پیام صوتی، پارسیپ از سه سال 
گذشته سیســتم IVR  را نیز ارائه می کند. این 
سیســتم به گروهی از نرم افزارهای کاربردی 
اطالق می شــود که ترکیب اصــوات ورودی 
تلفن و شماره گیرهای تلفن را دریافت می کند 
و از طریق صدا، نمابر، تماس مجدد، نامه های 

الکترونیکی و سایر رسانه ها پاسخ می دهد. 

خبر
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در حال حاضر وضعیت پــروژه اینترنت 
اشــیای پارس نت چگونه اســت و چرا 
پارس آنالین با توجه به اینکه سال هاست 
در زمینه خدمات اینترنت و دیتاســنتر 
فعال بــوده، در یک ســال اخیر تصمیم 
گرفت به صورت جدی به سمت اینترنت 

اشیا حرکت کند؟ 
خدمات اینترنت خرده فروشی به کاربر 
نهایــی در حال حاضــر دارای بــازاری 
گسترده، بالغ و به شــدت رقابتی است 
از همین رو شــیب تند رشــدی را که در 
سال های گذشــته شــرکت های ارائه 
کننده خدمــات تجربه کــرده بودند را 
از دســت داده و عمال نرخ رشــد بازار 
اینترنت به یک ثبات نسبی رسیده است. 
از آنجا که از همان ابتدا تمرکز هلدینگی 
مانند پارس آنالین بر ایجاد دسترســی و 
خدمات مبتنی بر فناوری اطالعات بوده 
در نتیجه ما باید جایگزیــن یا بازارهای 
نوین تر دیگــری پیدا می کردیم که رو به 
رشد باشد و ســطح جدیدی از خدمات 
را برای مشــتریان فراهم کند. مطالعات 
گســترده ما نشــان  می دهد روند رو به 
رشد جهانی به ســمت تکنولوژی اتصال 
اشــیا به یکدیگر اســت. از دو سال پیش 
به بحث اینترنت اشیا به عنوان یک بازار 
روبه رشــد توجه کردیم. در این دو سال 
مــا تکنولوژی های متفاوتی را بررســی 
کردیم و این موضــوع را که پارس نت به 
عنوان یکی از شــرکت های زیر مجموعه 
پارس آنالین در چه ســطحی وارد مقوله 
اینترنت اشــیا شــود مورد بررسی قرار 
دادیم. در نهایــت تصمیم گرفتیم همان 
اســتراتژی کلــی ای را که در شــرکت 
پارس آنالین مبتنی بر ایجاد دسترســی 
اســت ادامه دهیم. پارس نت می خواهد 
خدمات دسترســی به اینترنت اشیا را با 
پوشــش ملی به صورت فراگیر به تمامی 

متقاضیان ارائه دهد.
منظور شــما از ایجاد دسترسی چیست؟ 
آیــا پارس  نــت می خواهد فقط بســتر 

اینترنت اشیا را فراهم کند؟
قبل از هر چیز بایــد بگویم که پیش نیاز 
رشــد و پیشــرفت اینترنت اشــیا در 
هر کشــوری نیازمند شــکل گیری یک 
اکوسیستم است. این اکوسیستم اجزایی 
دارد که الزم اســت همزمــان با هم در 
فضای فناوری اطالعات کشور رشد کنند 
و با یکدیگر جلو بروند. یکی از اجزای این 
اکوسیستم شــبکه ارتباطی است. شبکه 
ارتباطی در اینترنت  اشیا شبکه ای است 
که امکانی را فراهم می آورد تا دیتا از اشیا 
به سمت یک برنامه کاربردی انتقال یابد. 
امــا این پازل قطعات دیگــری هم دارد. 
قســمت اول و مهم اینترنت اشــیا تولید 

ســخت افزار برای خلق این اکوسیستم 
اســت که می تواند اشــیا را هوشمند و 
قادر بــه تعامل با محیط اطــراف کند تا 
بتوانند دیتــا تولید کنند. پــس از آنکه 
اشیا توانســتند با محیط اطراف تعامل و 
دیتا تولید کنند، باید به بســتری متصل 
شــوند که داده ها را به محلــی که قرار 
اســت در آن دیتا جمع آوری شود وصل 
کند، این همان شــبکه ارتباطی است که 
ایجاد و توسعه آن هدف اساسی ماست. 
بخش دیگر اکوسیستم اینترنت اشیا که 
بســیار اهمیت دارد پلتفرم است؛ یعنی 
جایی کــه دادها عالوه بــر اینکه در آن 
انباشت می شــود، امکان تحلیل آماری 
و اســتنتاج از آنها نیز فراهم می شود. در 
انتها آخرین قسمت اکوسیستم اینترنت 
اشیا یک برنامه کاربردی است که کاربر 
نهایی از آن اســتفاده می کند. باتوجه به 
توضیحاتی که ارائه کردم پارس نت تنها 
حلقه دوم اکوسیســتم را به عنوان هدف 
اصلی کســب و کار خــود انتخاب کرده 
که همان ایجاد شــبکه ارتباطی اســت. 
هدف ما این اســت که بقیه شرکت هایی 
را که در حوزه فناوری اطالعات هســتند 
توانمند کنیم تا در دیگر قسمت های این 
اکوسیستم فعال شــوند. حوزه اینترنت 
اشیا به قدری گســترده است که یک یا 
دو شرکت نمی توانند این حوزه را به طور 
کامل تحت پوشش قرار دهند. از همین رو 
به فرهنگ سازی جدی برای شرکت های 
فعال در این حــوزه نیاز داریــم تا برای 
ایجاد خدمات بــا ارزش افزوده تحریک 
شــوند و در بقیه قسمت های اکوسیستم 
اینترنت اشیا فعالیت کنند. ما می خواهیم 
دیگر شــرکت های فعال در حوزه های 
مرتبط را با این موضوع آشــنا کنیم که 
چگونه می توانند از فضایی که شــرکت 

پارس  نت در حوزه اینترنت اشــیای در 
شبکه زیرســاخت خود به وجود آورده 

بهرمند شوند.
شما اشــاره کردید که اســتانداردها و 
پلتفرم های مختلفی برای پیاده ســازی 
اینترنت اشــیا وجود دارد. اما پارس نت 
بــه عنــوان یکــی از زیرمجموعه های 
پارس آنالیــن در حال حاضــر پلتفرم 
سیگفاکس را برای فعالیت در این حوزه 
انتخاب کرده اســت. چرا سیگفاکس را 
انتخاب کردید و تفاوت آن با پلتفرم های 

دیگر چیست؟
پلتفرم سیگفاکس دو ویژگی عمده دارد. 
یکی اینکه تکنولوژی ســیگفاکس مبتنی 
 LPWAN ( Low-Power Wide-Area( بــر
توســعه یافته اســت. ویژگی اساســی 
تکنولوژی توان مصرفی پایین آن است. 
ما تصمیم گرفتیم قســمتی از بــازار را 
مورد هدف قــرار دهیم که نیاز زیادی به 
مصرف انرژی بــرای برقراری ارتباط از 
سمت اشیا ندارد و عمال رساندن نیروی 
برق به آن اشــیا کار ســختی است؛ به 
عنوان مثال زمانی که شــما می خواهید از 
یک سخت افزار حســگر در داخل زمین 
اســتفاده کنید اتصال آن به شــبکه برق 
کار دشــواری اســت. وقتی می خواهید 
یک کاال را مسیریابی کنید معموالً امکان 
تامین انرژی توســط شبکه برق ندارید و 
به باتری نیــاز دارید که این خودش یک 
محدودیت ایجــاد می کند. بنابراین یکی 
از ویژگی هایی که مــا از اول به دنبال آن 
بودیم اســتفاده از فناوری ای بود که نیاز 
به توان مصرفی کمی داشته باشد و با یک 
باتری ساده بتواند سال ها نیروی مصرفی 

را تامین کند.
 ویژگی دوم این اســت که ســیگفاکس 
شبکه ای است که توســط استارت آپی 
در فرانســه ایجاد شــده و خالقیت آنها 
یک راه حل جهانی بــرای ارائه خدمات 
زیرساخت اینترنت اشیا را در پی داشته 
اســت. در نتیجه با استفاده از سیگفاکس 
زمان ورود به بازار بســیار کوتاه وسریع 
اســت. به دلیل اینکه یک شرکت تمام 
طراحی هــای الزم را انجــام داده و تمام 
نیازمندی هایــی را کــه بــرای اجرایی 
شــدن چنین اســتانداردی در دنیا الزم 
بوده توسعه داده اســت. در حال حاضر 
LPWANهــای دیگری هم وجــود دارد، 
مانند تکنولــوژی لورا ) Lora  ) که شــما 
می توانیــد از آنها هم اســتفاده کنید. اما 
فعاالن در تکنولوژی لــورا هنوز راه حلی 
به صورت ملی و جهانــی ارائه نکرده اند 
و اســتفاده کنندگان از ایــن تکنولوژی 
باید خود را درگیر برپاســازی شــبکه و 
ایجــاد پلتفرم کنند. این درحالی اســت 

که در مورد ســیگفاکس چون شــبکه 
توسط توســعه دهندگان از پیش ساخته 
شــده و بخشــی از پلتفرم را نیــز آماده 
کرده اند، به راحتی و به سرعت می توانید 
از دستاوردهای آنها اســتفاده کنید و از 

مزایای اینترنت اشیا بهره مند شوید.
 )solution(  در واقع شما همان یک راه حل

را اینجا پیاده سازی می کنید؟
دقیقاً. یــک تکنولــوژی عملیاتی وجود 
دارد که ما همان را در داخل کشور مورد 
اســتفاده قرار می دهیم. به محض اینکه 
ایســتگاه های پایه نصب شــوند اشیای 
مربوطــه می توانند تبــادل اطالعات را 

آغاز کنند. 
این راه حل نیاز به بومی سازی ندارد؟

اگر منظور بومی ســازی در الیه کاربرد 
است قطعا نیاز به بومی سازی وجود دارد. 
ابزار کافی برای بومی ســازی کاربردها 
در اختیار توســعه دهندگان قرار دارد. 
سیگفاکس یک بانک اطالعاتی خام دارد 
که در آن تمام دیتاهای شبکه جمع آوری 
می شود. با استفاده از مکانیسم هایی مانند 
API یا مکانیســم های دیگری که طراحی 
شده می توانید برنامه کاربردی خودتان را 
به پشتیبانی سیگفاکس وصل کنید و دیتا 
را آن طوری که مورد نیاز مشتری بومی 
است دستکاری و تحلیل کنید و گزارش 
بگیرید و در اختیار وی قرار دهید. در واقع 
کاربردها بر بستر اینترنت اشیا مبتنی بر 
تکنولوژی ســیگفاکس کامال بومی است 
اما زیرســاخت چون از قبل آماده شده  
نیاز نیســت کار زیــادی روی آن انجام 
دهیــم. در تکنولوژی هــای دیگر هنوز 
این زیرســاخت به صورت کامل و بالغ  
به وجود نیامده اســت درنتیجه کسانی 
که می خواهند آن را پیاده ســازی کنند 
مجبورند درگیر پیاده سازی زیرساخت 

شوند. 
اگر امکان دارد بیشتر درباره تکنولوژی 

توضیح دهید؟
 NarrowBand IoT تکنولــوژی دیگــر 
)NB-IoT)  اســت که اپراتورهای موبایل 
می توانند با اســتفاده از زیرساخت های 
شبکه شــان خدمات IOT ارائــه دهند. 
مشکلی که در این تکنولوژی وجود دارد 
این اســت که چون هنوز در دنیا تکلیف 
یا بهتر بگوییم اســتاندارد اینترنت اشیا 
مشخص نشــده اســت عمال باید روی 
فرکانس های متعددی استاندارد سازی 
شــود. ســخت افزارهای طراحی شده 
برای NB-IoT وابســته به vendor هستند. 
تولیدکننــده ماژول ها اگــر بخواهند به 
صورت فراگیر تولید داشــته باشند باید 
محصــول خود را روی پنج یا شــش بازه 
فرکانســی متفاوت تولید کنند. که این 

چالش مهمی در اکوسیستم اینترنت اشیا 
مبتنی بر شبکه موبایل است. 

به هر حال اینترنت اشــیا یک تکنولوژی 
نو است و کاماًل روشــن نیست در آینده 
چه استانداردی غالب خواهد شد. ما فکر 
می کنیم که هر کــدام از این تکنولوژی ها 
جایگاه خودشــان را در حــوزه اینترنت 
اشیا خواهند داشــت. هم NB-IoT و هم 
لورا و هم سیگفاکس هر کدام بخش های 
مختلفی از بــازار را هدف گیری خواهند 
کرد که در آن نسبت به دیگر رقبا برتری 

دارند. 
سیگفاکس از چه باند فرکانسی استفاده 

می کند؟
 ISM ســیگفاکس از محــدوده فرکانس
اســتفاده می کند که یک باند فرکانسی 

آزاد است. 
پس محدودیتــی را کــه NB-IoT دارد 

سیگفاکس ندارد؟
البته دقت داشــته باشــید اپراتورهای 
موبایــل از پیش مجوز اســتفاده از باند 
فرکانســی را گرفته انــد و می توانند در 
آن محــدوده فعالیــت کننــد. اما اگر 
کســی بخواهد به عنــوان بازیگر جدید 
در حــوزه اینترنت اشــیا بــا تکنولوژی 
NB-IoT کار کند، بایــد برای مجوزهای 
فرکانســی فکری بکنــد. در حال حاضر 
کســانی روی این تکنولوژی کار می کنند 
که اپراتورهای عمده موبایلی هســتند و 
معموالً مجوز اســتفاده از فرکانس را از 

پیش دارند. 
آیا برآوردی از حجم بازار اینترنت اشــیا 

در ایران وجود دارد؟
در ایران مطالعاتی در این حوزه توســط 
برخــی مراکز مثــل مرکــز تحقیقات 
مخابرات صــورت گرفته اســت اما به 
نظرم خیلی قابل اتکا نیســتند. زیرا هنوز 
تعریف مشــخصی از اینکــه اینترنت 
اشــیا در کدام بخش های بازار می تواند 
حضور پیدا کند وجود ندارد. اگر بخواهیم 
مطالعات جهانی را مرجع بدانیم، در دنیا 
آمارهای متفاوتی در این باره وجود دارد. 
این آمارها از یک بیلیون تا چند ده بیلیون 
دالر را در بــر می گیرد، امــا هنوز مبنای 
مشخصی وجود ندارد. من معتقدم برای 
اینکه بتوان پیش بینی دقیق و صریحی از 
حجم بازار اینترنت اشیا در جهان و ایران 
ارائه کرد باید زمان بگذرد. در ابتدا باید 
زیرساخت های شبکه اینترنت اشیا آماده 
شود و پتانسیل ها تا حدی آزاد شوند، پس 
از آن می توان فهمید پتانسیل ها تا چه حد 
می توانند به فعلیت برسند. در حال حاضر 
به دلیل اینکه زیرساخت آنچنانی ای در 
کشور وجود ندارد هنوز برای کسانی که 
در این حــوزه فعال اند یا می خواهند فعال 

شوند فرهنگ سازی نشــده. باید زمان 
بگذرد تا این موضوع مشخص شود. 

با توجه به این شــرایط مبهم، چشم انداز 
پارس نت را چگونه پیش بینی می کنید؟ 

آیا کار اجرایی را شروع کرده اید؟
چون هدف اصلی ما ایجاد زیرســاخت 
اســت، پارس نت در فاز اول مشــغول 
راه اندازی زیرساخت در شهرهای بزرگ 
کشور است. ما روی بحث استقرار شبکه 
متمرکز شــده ایم و تا همین لحظه شهر 
تهران تحت پوشــش کامل سیگفاکس 

قرار گرفته است. 
معنای این پوشش کامل چیست؟

پوشش کامل در سیگفاکس به این معنی 
است که اگر شما اشیا را با استانداردهای 
سیگفاکس و مبتنی بر پروتکل سیگفاکس 
قادر به تبــادل اطالعات کنید، در فضای 
باز در تمام نقاط تهران این اشــیا قابلیت 
برقراری ارتباط خواهند داشت. در حال 
حاضر چیزی حــدود 60 درصد فضای 
بســته را نیز تحت پوشش شــبکه قرار 
داده ایم. در تالش هســتیم که پوشــش 
فضای بسته ســیگفاکس در تهران را به 
صد درصد برســانیم و درحال حاضر در 
حال بهینه ســازی شــبکه برای این کار 
هســتیم. ضمن آنکه همزمان عملیات 
نصب در ۱۲ شــهر دیگر هم شروع شده 

است. 
۱۲ شهر کجاها هستند؟

۱۲ شهر پرجمعیت ایران تحت پوشش 
قرارگرفته اند. ما روی تمام این ۱۲ شهر 
مطالعه فرکانسی انجام داده ایم و طراحی 
فرکانسی صورت گرفته است. مکان یابی 
برای نصب ایستگاه های پایه برای ایجاد 
پوشش کامل فضای بســته نیز صورت 

پذیرفته است.
اشیا برای اتصال به شــبکه سیگفاکس 
نیاز به یکســری ســخت افزار و سنسور 
دارنــد. آیا این سنســورها هم توســط 

پارس نت تولید می شوند؟
یکی از مزایای ســیگفاکس نســبت به 
تکنولوژی هــای دیگر این اســت که در 
اکوسیســتم اینترنت اشــیا سیگفاکس 
تعداد شــرکای زیادی در سطح جهان 
فعالیــت دارند. در حــال حاضر حدود 
۱0 تا ۱۲ سازنده چیپ های سیگفاکس 
وجود دارد. یکی از ماموریت های ما این 
است که کســانی را که در حوزه طراحی 
سخت افزار و سنســورها در کشور کار 
می کنند با این سازندگان آشنا کنیم. این 
آشــنایی باعث ترغیب آنها برای تولید 
سخت افزارهایی می شود که امکان تبادل 
دیتا با استفاده از شبکه پارس نت برایشان 
فراهم می شود. ضمن اینکه ما کیت های 
آموزشی و مواد اولیه در حد تولید پایلوت 
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مدیرعامل پارس نت:

زیرساختاینترنتاشیاتاسالآیندهتکمیلمیشود
نسیم سلطان بیگی

پارس نت یک از شرکت های گروه پارس آنالین است که برای نخستین بار پروژه راه اندازی زیرساخت اینترنت اشیا را در ایران کلید زده است. پروژه ای که هنوز در سطح جهانی نیز به یک جایگاه باثبات نرسیده و قرار است تقریبًا همزمان با گام  برداشتن در دیگر نقاط دنیا در ایران هم این پروژه وارد فاز اجرایی 
شــود. پارس نت برای اجرای این پروژه از راه حل یک شــرکت فرانســوی به نام ســیگفاکس اســتفاده کرده و حاال برای توسعه دیگر بخش های اینترنت اشیا دست به کار شــده تا از کسب وکارهای داخلی حمایت کند و پای آنها را هم به بازاری که هنوز مشخص نیســت چقدر داغ می شود بکشاند. اینترنت اشیا یک 

اکوسیســتم اســت که پارس نت می خواهد بخش زیرساخت آن را در دست بگیرد و در بخش های دیگر نقش حامی را داشته باشد.
 احمد جعفرآبادی، مدیرعامل پارس نت، اعالم کرده تا پایان ســال آینده زیرســاخت شــبکه ای اینترنت اشــیا کل کشــور را پوشش خواهد داد. او در گفت وگوی مفصلش با ما از زیر و بم های راه اندازی اینترنت اشــیا  در ایران می گوید. اگر می خواهید ازچگونگی راه اندازی اینترنت اشیا توسط پارس نت در ایران 

و طرح های حمایتی و تشــویقی این شرکت بدانید خواندن این مصاحبه را از دست ندهید:

روند رو به رشد جهانی به 
سمت تکنولوژی اتصال اشیا 
به یکدیگر است. از دو سال 
پیش به بحث اینترنت اشیا 

به عنوان یک بازار روبه رشد 
توجه کردیم. پارس نت 

می خواهد خدمات دسترسی 
به اینترنت اشیا را با پوشش 

ملی به صورت فراگیر به 
تمامی متقاضیان ارائه دهد

به نظر شما کدام یک از حوزه های کاربرد اینترنت 
اشیا پتاســیل بیشتری برای اجرا شــدن در ایران 

دارند؟
به طــور قطع در این رابطه بیشــترین پتانســیل 
ایران در بازار صنایع همگانــی همچون آب، برق 
و گاز اســت. اما هنوز اســتانداردهای آن از سوی 
شرکت های متولی تعیین نشــده، بنابراین روندی 
زمان بــر خواهد بود. تنها کاری کــه می توان کرد 
جســت وجوی کاربردها و بازارهای عمودی است 
تا در مرحله اول بتوانیــم اتصاالت را با آن حوزه ها 
برقــرار کنیــم؛ حوزه هایی همچون کشــاورزی، 

حمل و نقل و امنیت.
ماننــد ســایر شــرکت های اینترنــت پروایدر، 
ســیگفاکس هم به طور قطع رقبایی دارد از جمله 
شرکت لورا. مزیت رقابتی شبکه خود را در مقایسه 

با سایر شبکه ها در چه می بینید؟
اولین مزیت ما جهانی بودن  ماست. در واقع شبکه 

ما تنها شــبکه ای است که بر بســترهای تجاری 
در بســیاری از نقاط دنیا در دســترس قرار دارد. 
بنابراین شــاید بزرگ ترین تفاوت ما این باشد که 
شبکه مان در سطح جهانی گســترده است. شاید 
علت اینکه نام لورا بیشــتر به گوش می خورد این 
 ،(SimTech( است که این شرکت توســط سیم تک
یک تولیدکننده چیپ ســت، تبلیغ می شــود. این 
تولیدکننده همه جا حضــور فعال دارد و به فروش 
چیپ ســت ها و ماژول های خود می پردازد. ما در 
تولید چیپ ســت ها و ماژول ها دســتی نداریم، اما 
تولید آنها کاری اســت که هر کسی توان انجامش 
را دارد. اگــر در آینده شــرکت های ایرانی قادر 
شوند دستگاه ها و چیپ ســت های خود را بسازند، 
می توانند با ما همکاری کننــد. تفاوت دیگر ما در 
هزینه کلی مالکیت است. بابت همکاری با لورا شما 
به خرید ایســتگاه های بیشتری برای پوشش دهی 
به شــبکه نیاز داریــد. همچنین بایــد نرم افزار و 

ادغام کننــده سیســتم بخرید، در حالــی  که در 
سیگفاکس این گونه نیست. در صورت همکاری با 
سیگفاکس و پارس نت نیازی به سایرین نخواهید 

داشت.
ســیگفاکس در ۳۰ کشور شبکه خود را گسترانده 
و حاال به ســراغ ایران آمده اســت. چرا ایران را به 

عنوان مقصد جدید شبکه خود انتخاب کردید؟
ایران مهم تریــن و بزرگ ترین بــازار خاورمیانه 
است. هم اندازه و جمعیت این کشور، هم پتانسیل 
فعالیت های مردم آن در پذیرش فناوری اینترنت 

اشیا دالیل اصلی این انتخاب ما بودند.
ممکن اســت کمی درباره همکاری سیگفاکس با 

پارس نت توضیح دهید؟
ما یک اپراتور هســتیم، چه در ایران و چه در سایر 
کشــورها. شــریک ایرانی ما، پارس نت، در واقع 
اپراتور ســیگفاکس در ایران است. تکنولوژی را از 
مــا دریافت می کند و آن را روی شــبکه دایر قرار 

زمســتان ســال گذشــته بــود کــه بــه دنبــال 
۱۵ مــاه مذاکــره، قــرارداد همــکاری میــان 
پارس نــت و ســیگفاکس در خصــوص شــبکه 
ملــی اینترنــت اشــیا مبتنــی بــر پروتــکل 
LPWAN بــه امضــا رســید. قــراردادی کــه 
ایجــاد زیرســاخت  آن  از امضــای  هــدف 
ارتباطــی بــرای اینترنــت اشیاســت. عــالوه 
بــر ایــران تاکنــون بیــش از ۳۰ کشــور دیگر به 
شــبکه ســیگفاکس متصــل شــده اند و طبــق 
تــا ســال ۲۰۱۸  هدف گــذاری ســیگفاکس 
تعــداد کشــورهای متصل به آن به ۶۰ کشــور 
خواهــد رســید. از همیــن رو به ســراغ نیکوال 
آندریو، مدیر منطقه خاورمیانه این شرکت، 
رفتیــم تا بــا او درباره وضعیت فعلــی و آینده 
بــازار اینترنــت اشــیا در ایــران و جزئیــات 
همــکاری آن بــا پارس نــت گفت وگــو کنیــم. 

شرح این گفت وگو را در زیر بخوانید.
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اضافهخواهندشد.

استارت آپ

را در اختیــار آنها می گذاریــم و آنها را 
راهنمایی می کنیم که در پروسه طراحی 
چه کار کنند تا طراحی آنها بهینه و از نظر 
توان مصرفی بهینه باشد. سعی می کنیم 

آنها را با فضای سیگفاکس آشنا کنیم. 
شــما به صــورت پایلوت پــروژه ای با 
کرده ایــد،  شــروع  گاز  شــرکت 
ســخت افزارهایی که در این پروژه قرار 
است استفاده شود توسط چه کسی تولید 

می شود؟
مــا کنتورهــای گاز  هوشــمند را تهیه 
کردیــم اکنون شــرکت گاز مشــغول 
ارزیابی آنهاســت تا تایید کند که امکان 
استفاده در شــبکه را دارند یا نه. در این 
پروســه روندی برای اعطای تاییدیه در 
شرکت گاز وجود دارد که این روال برای 
کنتورهایی که معرفی کردیم شروع شده 
اســت. اما ماژولی را که برقراری ارتباط 
این کنتورها با شبکه سیگفاکس را فراهم 
می کند را خودمان بــه صورت پایلوت 
در داخل شــرکت ایجــاد کرده ایم. در 
حال حاضر این ماژول آماده اســت و در 
نمایشگاه تلکام امسال نسخه نمایشی آن 
ارائه شد. در تلکام نشان دادیم که چگونه 
یک کنتور گاز توســط سخت افزاری که 
مبتنی بر تکنولوژی ســیگفاکس است و 
توسط پارس نت ایجاد شده اطالعات را 
از کنتور می خواند و به شبکه سیگفاکس 
می فرســتد و از طریــق پلتفرمی که در 
اختیار شرکت گاز و مشترک قرار دارد 

نمایش داده و استفاده می شود.
حجم ســرمایه گذاری پارس نت روی 
پروژه اینترنت اشیا چقدر است؟ پوشش 
شما در شهرهای مختلف چه فازبندی ای 

دارد؟
در فــاز اول همان ۱۲ شــهری که گفتم 
تحت پوشش قرار می گیرند. بازه زمانی 
برای این ۱۲ شــهر شــش ماهه در نظر 
گرفته شــده و فکر می کنــم تا دی ماه به 
پایان برســد. پس از آن فــاز دوم ایجاد 
شبکه شــروع می شود که تمام شهرهای 
بــاالی ۱00 هزار نفر جمعیــت را در بر 
می گیرد و زمان بندی مــا برای آن یک 
سال است. فاز نهایی شهرهای زیر ۱00 
هزار نفر است که این شهرها هم باید در 
مدت یک سال تحت پوشش قرار گیرند. 
حجم ســرمایه گذاری پارس نت برای 
انجام این کارهــا درحد چند ۱0 میلیارد 

تومان خواهد بود. 
غیر از پروژه گاز کــه به صورت پایلوت 
برای پنج هــزار کنتور انجــام می دهید 

پروژه دیگری در این زمینه دارید؟
در حال حاضر پروژه های متعددی وجود 
دارد که ما می توانیــم به آنها ورود کنیم 
و مذاکره برای آنها را شــروع کرده ایم. 
 Asset یکی از آنها پروژه ردیابی دارایی یا
Tracking است که در این رابطه با برخی 
شرکت های خودروســازی مذاکراتی 
شده اســت تا بتوانند اموال و دارایی ها و 
قطعات اتومبیل را با اســتفاده از شــبکه 
ســیگفاکس در یک سیســتم مدیریت 
حمل  و نقــل  ردیابــی و مدیریت کنند. 
پــروژه دیگــر alarm& security  اســت 
که مشــتریان آن منــازل و دفاتر کاری 
هستند که بحث امنیت در آنجا اهمیت 
دارد. نمونه این پروژه ها هوشمندسازی 
سنســورهای دود و باز و بســته شدن 
درها، کنترل دسترســی فیزیکی و موارد 
مشابه است. البته در نقاطی که امنیت و 

حفاظت فیزیکی در آنجا مهم است. 
نکته ای که در اینجا الزم اســت دوباره 
مورد توجه قــرار گیرد این اســت که 
پارس نت کســب و کار خود را فقط در 

حوزه زیرســاخت اینترنت اشیا تعریف 
کرده و تمایل دارد دیگــر فعاالن حوزه 
اینترنت اشــیا را ترغیب و حمایت کند 
تا بــرای کاربردهای مختلــف راه حل 
ارائه دهنــد و خدمات نویــن مبتنی بر 
اینترنت اشــیا عرضه کنند. به عبارتی ما 
عالقه مند به حضــور و فعالیت در دیگر 
قسمت های اکوسیستم اینترنت اشیا به 

جز زیرساخت آن نیستیم.
در نمایشگاه تلکام  نسخه نمایشی کدام 

کارها ارائه شد؟
آنچه مــا در نمایشــگاه نشــان دادیم 
نمونه هایــی از اجــزای اکوسیســتم 
سیگفاکس اســت؛ چیپ ها و کیت های 
آموزشی برای کســانی که می خواهند 
در حوزه سخت افزار ورود کنند، نمایش 
پلتفرم ســیگفاکس که نشــان می دهد 
اطالعات پس از اینکه از اشــیا ارســال 
می شــوند کجا می نشــینند. دو نمونه 
کاربردی هم که به نظــر ما مهم بوده به 
نمایش گذاشــته شده است. یکی قرائت 
خودکار کنتورهای گاز هوشمند که کل 
فراینــد انتقال داده ها از ابتــدا تا انتها به 
عنوان یک محصــول بومی نمایش داده 
شده است و مورد دیگر انواع راه حل های 
ردیابــی دارایــی یــا Asset Tracking و 
مدیریت حمل ونقل است که به نمایش 
درآمده. ما نشــان می دهیــم در حمل 
و نقل هر شــیء متحرکی با اســتفاده از 
تکنولوژی ســیگفاکس چگونه مدیریت 
می شــود. آخرین دستاوردهای شرکت 
ســیگفاکس نیــز در نمایشــگاه تلکام 

نمایش داده می شود. 
شــما در حــال امضــای تفاهم نامه ای 
با دانشــگاه صنعتی شــریف در حوزه 
اســتارت آپ ها هســتید. دربــاره آن 

توضیح می دهید؟
مذاکراتی با دانشــگاه صنعتی شــریف 
انجــام دادیم تا از توانمنــدی مجموعه 
دانشــگاهی برای گســترش فرهنگ 
اینترنت اشــیا با تکنولوژی سیگفاکس 
اســتفاده کنیم. قرار اســت با دانشگاه 
صنعتی شــریف در حوزه استارت آپ و 
پرورش تیم هــای نخبه ای که ایده دارند 
در حوزه های مختلف همکاری کنیم. ما 
می خواهیم در سه بخش پیش شتابدهی، 
شــتابدهی و پس از شــتابدهی تیم ها را 
جذب کنیم و رشد دهیم. سرمایه گذاری 
و ارائه امکانات  برای این منظور از سوی 
پارس نت صورت می گیرد و مربی گری 
و تدوین برنامه برای این کار را اســتادان 
دانشــگاه شــریف بر عهــده خواهند 
داشــت. بر همین اســاس اگر خالقیتی 
در گروه های دانشــجویی وجود داشته 
باشد، روی آن ســرمایه گذاری شده و 
تجاری سازی می شــود و در نهایت به 
بازار عرضه می شــود. عــالوه بر این 
ما از پروژه های کارشناســی ارشــد 
و دکترایــی که در زمینــه اینترنت 
اشــیا، و با توافق ما، تعریف  شود نیز 

حمایت مالی می کنیم. 
میزان حمایت مالی مشخص است؟

بلــه. ســقف مشــخصی دارد، اما ما 
محدودیتی نداریم و این ســقف آن قدر 
هست که هر کســی در دانشگاه شریف 
بخواهد به حوزه اینترنت اشیا وارد شود 
و در جهت اهداف مشترک فعالیت کند 
می توانیم زیر چتر حمایتی خودمان قرار 
دهیم. این مبلغ محدودیت آور نیست و 
اگر یک پروژه در این حوزه به توسعه بازار 
و تکنولــوژی کمک کند در هر بخشــی 
از اکوسیستم که باشــد می تواند مورد 

حمایت ما قرار گیرد.

این طرح فقط مشمول دانشجویان است 
یا اســتارت آپ ها هم می توانند وارد آن 

شوند؟
همه می توانند. بر اســاس توافق نامه ما 
با دانشگاه شــریف اگر از داخل دانشگاه 
با این موضوع آشــنا شــوند و پایان نامه 
خودشــان را در رابطه با ایــن مباحث 
تعریف کنند، مسلمًا شــانس بیشتری 
برای ورود به مجموعه خواهند داشــت، 
اما هر اشــخاص دیگری هم که در این 
حــوزه دارای ایده مناســب و اقتصادی 
باشــند مورد حمایت ما قرار می گیرد. 
اســتارت این کار از نمایشگاه تلکام زده 
می شــود.ما فرم هایی طراحی کرده ایم 
که هر کسی ایده داشــته باشد می تواند 
در نمایشــگاه تلکام به غرفه پارس نت 
مراجعــه کند و ایــن فرم هــا را بگیرد. 
در این فرم ها مشــخصات کلی و شــرح 
مختصری از ایده آنها ثبت می شود. حتی 
اگر محصولی وجود نداشــته باشد و در 
حد ایده باشــد نیز ایده های خوب جذب 
می شــوند و به مجموعه استارت آپی که 
در حــال راه اندازی آن هســتیم اضافه 
خواهند شــد. ما می خواهیم هر شش ماه 
حدود ۲0 تیم جذب کنیم و به آنها برای 

عملی کردن ایده هایشان کمک کنیم. 
شــما برای این کار نیاز بــه مکانی مانند 
آزمایشــگاه دارید تا استارت آپ ها در 
آن فعالیت کنند. این مکان در پارس نت 

خواهد بود یا دانشگاه شریف؟
ما از امکاناتی که در پارک علم و فناوری 

پردیس ایجــاد کرده ایم اســتفاده 
می کنیم. یکــی از مکان هایی را که 
گروه شــرکت های پارس آنالین 
در آنجــا دارد به این کار اختصاص 
داده ایم. آنجا محلی است که تیم ها 
برای پیش شــتابدهی، شتابدهی 

و پس از شــتابدهی ورود پیدا می کنند. 
این محــل را تجهیز خواهیــم کرد. این 
مکان فضای مشــترکی خواهد بود برای 
گروه هایــی کــه قصد دارنــد در حوزه 
اینترنت اشــیا فعالیت  کننــد و تعیین 
صالحیت شــده اند. اما مهم ترین بخش 
وجود مربیانی اســت که بتوانند به آنها 
رجوع کنند و مشکالت شــان را مطرح 
کنند، مشاوره مالی به آنها بدهند و نحوه 
ورود بــه بازار را برای آنهــا تعیین کند. 
مــا امیدواریم بعد از نمایشــگاه بتوانیم 
قدم های اجرایی این پروژه را آغاز کنیم. 

ارزیابی ایده ها به چه شکل انجام خواهد 
شد؟

یک کمیته ارزیابی متشکل از متخصصان 
در حوزه های مختلف خواهیم داشــت تا 
ایده ها و محصول های افــراد و تیم ها را 
ارزیابی کنند. در این کمیته با مشارکت 
خود آنهــا به این نتیجه خواهیم رســید 
که آیــا ایده یــا محصول شــان ارزش 
سرمایه گذاری برای رشد کردن دارد یا 

باید کار بیشتری انجام دهند.
اعضای کمیته چه کسانی هستند؟

با امضای تفاهم نامه قرار است۵0 درصد 
اعضای کمیته از اساتید دانشگاه شریف 
و ۵0 درصــد از متخصصــان مجموعه 

شرکت پارس نت باشند

رئیس هیات مدیره شــرکت مخابرات ایران از سرمایه گذاری 
این شــرکت برای حضور در پروژه یک اپراتــور خارجی خبر داد 
و گفت: »مخابرات نخســتین اپراتوری خواهد بود که در خارج از 

ایران اپراتور تلفن همراه می شود.«
برات قنبری افزود: »به زودی نتایج مناقصه ای را که مخابرات 

برای در اختیار گرفتن اپراتور تلفن همراه در خارج 
از کشور در آن شرکت کرده اعالم می کنیم.«
قنبــری ضمــن اشــاره بــه برنامه های 
توســعه ای مخابرات مطابق با برنامه تحول 
ره نگاشــت اظهار کرد: »هم اکنون از دوره 
آنالوگ و دیجیتال وارد دوره IP شــده ایم و 
برای زنده ماندن در این فضا نیازمند تغییر و 

تحوالت در کل شبکه هستیم.«
او با اشــاره به اینکه ســرعت 

حرکــت ارتباطات کشــور را 
مخابــرات ایــران تعییــن 
می کنــد اضافه کــرد: »اگر 

زیرســاخت های مخابرات وجود نداشته باشــد، امکان توسعه 
و حرکت به ســمت تغییر و تحوالت فناورانــه جهانی نخواهیم 

داشت.«
قنبری نوسازی شبکه، رفتن به سمت IP و همگرایی شبکه ثابت 
و موبایل را از جمله اقدامات عنوان کرد و در راســتای برنامه های 
توســعه ای مخابرات تاکید کرد: »برنامه های توسعه مخابرات 
برگشــت پذیر نیســت و ما قدم به قدم به پیاده سازی برنامه 

تحول نزدیک می شویم.«
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: »قدم 
اول در این برنامه یکپارچه ســازی بخش ثابــت بود که با 
یکپارچه سازی شــرکت های مخابرات استانی انجام شد. تا 
اردیبهشت سال دیگر نیز قدم دوم را که یکپارچه سازی 
بخش ثابت و سیار خواهد بود در برنامه داریم و در 
نهایت در پایان برنامه ره نگاشت به یک شرکت 
پیشرو در خدمات دیجیتالی تبدیل می شویم 
و حرکت به ســمت بین المللی شدن را 

در برنامه خواهیم داشت.«
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می دهد. ما از طریق اعزام نیروی انسانی از پارس نت پشتیبانی 
می کنیم تا در خصوص شــبکه، برقراری اتصاالت در کشور 
و تســریع بومی سازی سیستم شــرکت به آنها کمک کنند. 
بنابراین در نمای بیرونی این پروژه، پارس نت قرار دارد و ما در 
الیه پشــتی پروژه به آنها کمک می کنیم. تمام ابزارهای الزم 
برای بهره برداری از شــبکه را در اختیار آنها قرار می دهیم تا 

بتوانند از سطوح  یک و دو پشتیبانی کند.
عالوه  بر پارس نت، فرصت مذاکره برای ایجاد 

مشارکت با سایر شرکت های ایرانی را نیز داشتید؟
ما در ایــران تنها یک نماینده انحصــاری داریم؛ یعنی همان 
پارس نت که شبکه را گســترش خواهد داد و اتصاالت را به 
فروش خواهد رساند. اما شــبکه ما کاماًل عملیاتی است، هر 
شرکت ایرانی که متقاضی اتصال به این شبکه باشد می تواند 
به آن دسترســی پیدا کند. مانند اینکه بخواهید در جی اس ام 
ثبت نام کنید؛ می روید سیم کارت خود را خریداری می کنید و 
با آن مکالمات تان را انجام می دهید. در آینده نیز هر کس که 
خواهان دسترسی به شبکه سیگفاس و اینترنت اشیا باشد باید 

سراغ پارس نت برود.
بدون شک یکی از چالش های مهم در مورد اینترنت 

اشیا بحث تامین امنیت اطالعات آن است. به نظر شما 
تنظیم مقررات می تواند به حل این چالش کمک کند؟

این چالشــی بود که درباره همکاری ما با پارس نت نیز مطرح 
شــده بود. اما باید چند نکته در این باره بگویم: اول اینکه کل 
چارچوب مــا و اطالعاتی که جمــع آوری می کنیم در داخل 
ایران ذخیره خواهد شــد. دوم اینکه پیام هایی که دستگاه ها 
در شبکه ارسال می کنند حاوی اطالعات شخصی یا حساسی 
نیســتند. نکته ســوم و از همه مهم تر اینکه ما مکانیسم های 
امنیتــی متعددی همچون اعتبارســنجی و تصدیق داریم که 
از سرقت اطالعات در شــبکه جلوگیری می کند. اتفاقاتی را 
که در آمریکا در زمینه ســرقت اطالعات از طریق اینترنت 
اشــیا رخ داد شــنیدیم. به هیچ  وجه چنین مسائلی در شبکه 
سیگفاکس مشاهده نخواهد شــد. چون ما هیچ آدرس IP ای 
نداریم کسی نمی تواند به شبکه مان حمله کند. ما نگرانی ها و 

دغدغه های امنیتی را بسیار جدی می گیریم.

۱۲شهرپرجمعیتراایرانتحت
پوششقرارگرفتهاند.مارویتمام

این۱۲شهرمطالعهفرکانسیانجام
دادهایموطراحیفرکانسیصورت
گرفتهاست.مکانیابیبراینصب

ایستگاههایپایهبرایایجاد
پوششکاملفضایبستهنیز

صورتپذیرفتهاست.

۱۲ شهر



 61396/7/272017

قائم مقام شرکت نشر الکترونیک ایران:
 تمرکز خود را

بر IPTV  قرار داده ایم
شــرکت نشــر الکترونیک ایــران، یکی از 
شــرکت های وابســته به ســازمان تبلیغات 
اســامی، اولین باری اســت که در این دوره از 
نمایشــگاه در تلکام حضور یافته است. رویکرد 
این شــرکت برای حضــور در ایــن دوره از 
نمایشــگاه تلکام محصول جدید آی پی تی وی 

خود تحت برند تی وی نت است. 
قائم مقام و عضو هیات مدیره این شــرکت 
می گوید: »شرکت ما یکی از پنج شرکتی است 
که مجوز فعالیت در زمینه IPTV را از صدا و سیما 

دریافت کرد و در این حوزه وارد شد.«
شهروز میرعظیمی با اشاره به فناوری محور 
بودن این شــرکت می گوید: »در نظر داشــته 
باشــید که به دلیــل نزدیکی ما به ســازمان 
تبلیغات اســامی محتوای خیلی ارزشمندی 
در اختیار ماســت. به دلیل نزدیکی ما به حوزه 
هنری منابــع زیادی از فیلم و موســیقی را در 
اختیار داریم. همچنین انتشــارات امیرکبیر و 
سوره نیز از زیرمجموعه های سازمان تبلیغات 
اسامی هستند. از دیگر مراکزی که تولید محتوا 
می کنند مرکز انیمیشن اســت. در تمامی این 
مراکز محتوای ارزشمندی تولید می شود. ما در 
نظر داشتیم بستری فراهم کنیم تا این محتوای 
ارزشــمند را در اختیار مخاطــب عموم قرار 
دهیم.« او ادامه می دهــد: »با توجه به مجوزی 
که از صدا و سیما اخذ کرده ایم می توانیم پخش 
زنده برنامه های شبکه های مختلف را در اختیار 
مشترکان خود قرار دهیم. همچنین با توجه به 
زیرســاختی که ما داریم در همان حین برنامه 
می توانند به زمان مورد نظر خود برگردند و اگر 
نکته ای را متوجه نشده اند دوباره گوش دهند.«

میرعظیمی گفت: »همچنین تاش می کنیم 
تا بتوانیم تولید برنامه تلویزیونی داشته باشیم. 
از همین رو چندین برنامه  ورزشی و موسیقی و 
فرهنگی آماده کرده ایم که در روزهای مختلف 
ساعت ۹ شب مخاطبان می توانند آنها را تماشا 
کننــد.« او درباره دیگر ســرویس هایی که در 
اختیار مخاطبان خود قرار می دهد می گوید: »ما 
بر اساس تفاهم نامه هایی که با اپراتورها از جمله 
همراه اول و ایرانســل امضــا کرده ایم برخی از 
محتواهای خود را از طریق این اپراتورها عرضه 

می کنیم.« 
قائم مقام شــرکت نشــر الکترونیک گفت: 
»در توافقی که با همــراه اول انجام داده ایم یک 
بازی مبتنی بر واقعیت افــزوده با عنوان آیمن 
را از طریق این اپراتور در اختیار مخاطبان قرار 
می دهیم. از دیگر فعالیت های همکاری ایجاد 
اپیدو، ســریع ترین ســرویس پخش آناین 
ویدئو، اســت. در این بخش آرشیو کامل فیلم 
سریال و برنامه کودک در اختیار کاربران قرار 
می گیرد. « میرعظیمی با اشــاره به پیشینه این 
شرکت گفت: »ســال ۸۴ زمانی که کار خود را 
آغاز کردیم قرار بود در حوزه نشر الکترونیکی 
کار کنیم و محتوای تولیدشده از سوی سازمان 
تبلیغات الکترونیکــی را دیجیتالی کنیم، اما به 
دلیل ترس از کپی رایت و اینکه تولیدکنندگان 
محتوا نگران بودند این محتوا ســریع انتشــار 
پیــدا کنند، به تدریــج این پــروژه جایگزین 
کیوسک های فروش کتاب شــد که آن نیز به 

شکست انجامید.«

تلفن امدادی راهی برای 
پیشگیری در وقوع حادثه

شــرکت گســترش خدمــات کارا تلفن 
ارائه دهنده خدمــات مخابراتی مانند طراحي 
تولید مراکز و ســوییچ های مخابراتی شهری 
دیجیتالــی، اجراي شــبکه هاي ارتباطي داده، 
تصویر، صوت و تلفن، تلفن امدادی را به عنوان 
جدیدترین سرویس در نمایشگاه تلکام عرضه 
کرد. این تلفن ماننــد تلفن های معمولی به خط 
تلفن متصل می شــود. شماره گیرهای این تلفن 
برای ســالمندان یا افرادی که بینایی ضعیفی 
دارند بــه صورت بزرگ و برجســته طراحی 
شده است. شخصی که توانایی حرکت نداشته 
باشد می تواند از مچ بند و گردنبند استفاده کند. 
این دو محصول به تلفن متصل هســتند و مانند 
ریموت عمــل می کنند و این امــکان را فراهم 
می کنند که افراد با لمس دکمه ای به تماس های 
خود پاســخ دهد یا از لیســت شــماره های 
ذخیره شــده در حافظه تماس های اضطراری 
تماس برقرار کننــد. در مواقع اضطراری تلفن 
امدادی امکان تماس اضطراری فرد را از طریق 
لمس کلیــد روی مچ بند یــا گردنبند به طور 
اتوماتیک برقرار کرده و یک پیام ضبط شــده 
برای مقصد مورد نظر ارســال می شود. در این 
صورت اطرافیان فرد از مشکل شخص بیمار یا 

سالمند آگاه می شوند.

خبر عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران:

حجم اینترنت باید از قیمت جدا شود 

گفت وگو را با زیان ده بودن تلفن های 
ثابت آغاز می کنم. آیا تلفن های ثابت 

در روستاها زیان ده هستند؟
از مجموع ۳۰ اســتان بخشی از آنها 
هنوز زیان ده و بخشــی نیز ســودده 

هستند.
این بخشی یعنی چه؟ 

این میزان به طور مرتب در حال تغییر 
است. هم اکنون هرمزگان و کهگیلویه 
و بویراحمــد و چهارمحال و بختیاری 
در شــش ماه هنوز زیان ده هســتند. 
ماه دیگر ایــن مقدار تغییــر خواهد 
کرد. در حال حاضر بخش ثابت ما به 
صورت برابر هدایت می شود؛ یعنی در 
بخش ثابت سود حداقلی که به بورس 
پیشــنهاد دادیم تقریبًا دست یافتنی 

خواهد بود.
سود عملیاتی؟

بلــه. اقداماتی که در بحــث تجمیع 
شــرکت ها، تمرکــز مدیریــت و 
پروژه های مشترکی که در کل کشور 
انجام دادیم و از همه مهم تر بســتری 
که برای اپراتورها آماده شد و کسب 
و کار B2B که در ســال گذشته شکل 
گرفت، کمــک کرد تــا جریان های 
درآمدی جدید به شرکت افزوده شود 
و این جریان های درآمدی جدید به ما 
کمک کرده اســت تا حداقل از وادی 
زیان بخش ثابت جدا  شویم. اعتقاد ما 
این بود که درآمد دیتا جایگزین ویس 
شــود و ســهم درآمد دیتا را در سبد 
درآمدی تلفن ثابــت افزایش دهیم. 
این هدف گــذاری به خوبــی انجام 
شــد و از طرف بازار نیز واکنش های 
خوبی دریافــت کردیم. در این زمینه 
امکانــات را بــه اســتان ها تزریق و 
رویکرد مشــتری مداری را جایگزین 
کردیم تا کاربــران بفهمند تغییراتی 
صورت گرفته اســت. مصرف پهنای 
باند را ارتقا و ترافیک را افزایش دادیم 
و از این طریق کســب درآمد کردیم 
و این باعث شد ســهم درآمد دیتا در 
سبد درآمدی شرکت مخابرات ایران 
تغییر قابل ماحظه ای کند. با رویکرد 
جدید شرکت مخابرات ایران و ارائه 
باند پهن پرســرعت ماننــد تانوما و 
VDSL انتظار داریم واکنش بهتری از 

سمت بازار دریافت کنیم.
FCPهــا اعتقاد دارنــد در ماه در کل 
کشــور ۱۵ هــزار خط جمــع آوری 
می شود و از این بابت ناراضی هستند. 
از طرفی درآمد شما از دیتا زیاد شده 
اســت. این دو مســاله چگونه اتفاق 

افتاده است؟ 
چنین اتفاقــی برای ما هم رخ می دهد، 
اما ما بــا افزایش مشــتریان روبه رو 
هســتیم. ماحصــل خــروج و ورود 
مشتریان به شــبکه مخابرات ایران 
منفی نیست و این زنجیره را مدیریت 
کردیم. ما هم از منفی شــدن آسیب 
دیدیم ولی به خاطر گستردگی  شبکه 
توانستیم با جذب مشــتری جدید و 
فعالیت های نویــن آثار آن را کاهش 

دهیم.
مخابرات ۵۱ درصد بــازار ADSL را 
در کشور در اختیار دارد و منفی شدن 
رشــد آن با تاخیر زمانی به شــما هم 
خواهد رســید. برای آن چه برنامه ای 

دارید؟
علــت اصلی ایــن تاخیــر و ریزش 

مشتریان، ســرعت و کیفیت است. 
اگر این دو را حــل کنیم و روی قیمت 
پیشنهاد مناســبی بدهیم، این منفی 
شــدن اتفاق نمی افتد. به دلیل اینکه 
وقتی آمــار دنیا را بررســی می کنیم 
بیشــترین مصرف آنها مصرف زیر 
ســقف قیمت اســت. فرد در منزل 
یا دفتر کار اســت و از دیتا اســتفاده 
می کند. پــس این در حــال حرکت 
نیست. آمار اینترنت در حال حرکت 
۱۰ تا ۱۵ درصد اســت که مشتری 
نیــاز دارد در حال حرکــت از دیتا 
اســتفاده کند. به بخش ثابت از طریق 
دو مکانیســم می تــوان کمک کرد. 
اول مکانیســم تعرفه اســت؛ یعنی 
مشــتری ای که می توانــد از موبایل 
خود استفاده کند باید از نظر تعرفه ای 
نسبت به مشــتری ای که در خانه از 
تلفن ثابــت اســتفاده می کند قیمت 
باالتری بپردازد. متاســفانه در کشور 
ما تغییر تعرفه نامحســوس اســت. 
برای حفاظت و توسعه کسب و کاری 
که در بخش ثابت وجــود دارد رفتن 
به سمت مکانیســم تعرفه ای بسیار 
یاری دهنده اســت و حتی زیرساخت 
مــورد نیاز بخش ســیار نیــز تامین 
می شود، زیرا مخابرات ایران کر اصلی 
همه اپراتورهاست و ما این سرویس  ها 
را ارائه می دهیم.دوم ذائقه مشــتری 
است. تغییر تعرفه و ذائقه مشتری در 
کنار هم این نوید را می دهد که اگر ما 
به درستی عمل کنیم، بازار ارتباطات 
دیتا در بخش ثابت بازار پایدار و رو به 
گسترش می شــود. اما رقیب بزرگی 
در بخش ســیار دارد کــه آن رقیب 
مزیت قابل حمل بودن )portability( را 
دارد و ما این مزیت را نداریم. به نظر 
من زمانی ایــن مزیت در بخش ثابت 
قابل جبران اســت که ما بتوانیم روی 
سرعت باال حرکت کنیم. خدمتی که 

شــرکت مخابرات ایران توانست در 
این زمینه حاکم کنــد ارائه تانوما به 
عنوان سرویس پرسرعت مخابرات 
ایران بــود و ما توانســتیم در بخش 

اینترنت پرچمدار یک گیگ شویم.
بر بحث قیمت تاکید دارید. هم اکنون 
اپراتورهای ثابــت FCP اعتقاد دارند 
اپراتورهای سیار دامپینگ می کنند و 
اینترنت خود را زیرقیمت تمام شــده 
می فروشــند. در این مورد معتقدید 
که اینترنت ثابت را می توان از قیمت 

فعلی ارزان تر ارائه داد؟ 
خیر. من فکــر می کنــم تحت هیچ 
شــرایطی نباید زیر قیمت بفروشیم. 
علت اینکــه زیر ایــن قیمت فروش 
اینترنــت داریــم ایــن اســت که 
نتوانســته ایم تفاوت قیمــت ثابت و 
سیار را رعایت کنیم. بهترین مدل این 
است که قیمت را از حجم جدا کنیم و 
قیمت با سرعت ارتباط داشته باشد. 
این مدل در بخش ثابت کل دنیا رواج 
دارد. مشــتری بر اساس سرعتی که 
دریافت می کند هر ماه پول مشخصی 
می پردازد. به این صورت محدودیت 
حجم ندارد و رضایت مشــتری را نیز 
به همــراه دارد. ضمــن اینکه اپراتور 
می تواند روی مشــتری خود حساب 
کند و اگر قرار اســت سرمایه گذاری 
انجام شود، درآمد قابل محاسبه است 
و پایداری ثابت خود را دارد. من فکر 
می کنم باید در بخش ثابت و ســیار 

کف قیمت در نظر گرفته شود. 
معمــوالً در کشــورهای مختلف دنیا 
وقتی در حــوزه ای  رقابت وجود دارد 
رگوالتــور، کف قیمت را مشــخص 
می کند تا دامپینگ اتفــاق نیفتد. اما 
در ایران رگوالتوری ســقف قیمت را 

مشخص کرده  است.
ما تــا زمانی کــه نتوانیــم از زاویه 
دید رگوالتــور بــازار را تنظیم کنیم 
مطمئنًا یک نفر خشــنود و نفر دیگر 
ناخشــنود خواهد بود، امــا وقتی از 
جایگاه باالتری کل بخش ارتباطات ، 
اندازه بازار، رضایت مشتری، اپراتور 
و ســرمایه گذار را  در نظــر بگیریم، 
می توانیم زیست بوم ارتباطات کشور 
را به هم متصل کنیم. هــر کدام از ما 
که به کشــورهای خارجــی می رویم 
ســعی می کنیم میزان مصرف دیتای 
موبایل را کنترل کنیــم، اما این اتفاق 
در کشــور نمی افتد. افــرادی که با 
اینترنت کار می کنند ترجیح می دهند 
همیشه آناین باشــند چون این کار 
هزینه چندانی برای آنهــا ندارد. اما 
در کشورهای دیگر تعریف مشخصی 
دارد. بحثی که معمول است و باید به 
آن برسیم بحث اتصال است؛ یعنی اگر 
شبکه ای داریم و در این شبکه اتصالی 

ایجاد کرده ایــم این اتصال باید هزینه 
خود را تامین کند. اما اینکه مدل اتصال 
چیســت یا هزینه نگهداری اتصال را 
می توانیم از مشــتری بگیریم یا نه به 
مدل تعرفه گذاری که در دنیا مرسوم 
است برمی گردد و سازمان مقررات ما 

اشراف کامل روی آنها دارد.
قرار بــود در طرحی فــروش حجمی 
متوقف شود، اما به این نتیجه رسیدند 
که اینترنت کل کشــور احتماالً دچار 
اختالل خواهد شــد. فکر می کنید به 

زودی این طرح اجرایی می شود؟
برای ایجاد چنین فضایی ذائقه مشتری 
بسیار مهم است. افزایش ترافیک کجا 
اتفاق می افتد؟ وقتی به سراغ استریم 
و ویدئو می رویم افزایش ترافیک رخ 
می دهد. کاری کــه دنیا در این زمینه 
 )HOST( انجام داده اســت میزبانــی
ساعت های پرترافیک است. در ایران 
هم ما تحت شــبکه ملی اطاعات این 
موضوع را پیــاده کردیــم؛ اما هنوز 
نابرابری مشهودی در میزان مصرفی 
 که از IXP داریم و میزان مصرفی که از 
شــبکه اینترنت جهانی می شود وجود 
دارد. ایــن موضوع نشــان می دهد 
مشــتری هنوز محتوای خــود را در 
شــبکه داخلی دنبال نمی کند. بخش 
عمده ای از ترافیک ما از پیام رســان 
حاصل می شــود. صد درصد ترافیک 
پیام رســان در اختیار خارج از کشور 
اســت و میزبانی هم اتفــاق نیفتاده و 
نتوانسته ایم سرویس آنها را در ایران 
میزبانی کنیم. وقتی ســهمی که باید 
ترافیک داخلی از کل ترافیک مصرفی 
داشته باشد کم است میزبانی صرفی 
ندارد. چون زیرساخت باید به طرف 
خارجی خود پــول اینترنت بپردازد، 
ما هم باید آن هزینه را به زیرســاخت 
پرداخت کنیم و مشــتری هم باید به 
ما پرداخت کند تا این چرخ به حرکت 
دربیاید. پس راه اصلی این اســت که 
قابلیتی ایجاد کنیــم و در ابتدا میزان 
مصرف مشــتریان و رویکرد داخلی 
آنها را تامین کنیم و به ســمت سایت 
داخلی بیاوریم. هم اکنون حدود ۵۰۰ 
سایت در IXPهای زیرساخت میزبانی 
می شــوند و به خوبی به تقاضاها پاسخ 
داده اند. در این بخــش هزینه ها واقعًا 
محدود اســت. ما به صورت پایلوت 
در دو استان بسته های غیروابسته به 

حجم ارائه کردیم.
کدام استان ها؟

استان های قم و مازندران. در این بسته 
مشتری می تواند تا ۱۰ گیگ اینترنت 
بین الملل استفاده و رقمی هم پرداخت 
کند. وقتی ۱۰ گیگ استفاده شد ترافیک 
داخلی او بــاز می مانــد و می تواند هر 
چقدر که خواست استفاده کند. در این 

بسته برای ترافیک داخلی هم تعریف 
داریم: یکی ترافیک پاس ۵۰۰ که در 
IXP زیرســاخت وجود دارد و ترافیکی 
که خود ما در مخابرات ایران میزبانی 
کرده ایم؛ یعنی دو دیتاســنتر در تهران 
متمرکز شده اند تا تولیدکنندگان محتوا 
به مخابرات ایران متصل  شوند و محتوا 
تولید  کنند. در این دیتاسنترها آنها نباید 
هزینه ای بپردازند. از نظر ترافیکی هم 
به کسی پول پرداخت نمی کنیم تا بعد 
مشتری را محدود کنیم. در این بسته ها 
مشتری اتصال همیشــگی دارد و اگر 
خواست از اینترنت بین الملل بهره ببرد، 
باید هزینــه پرداخت کند. البته در این 
بسته مجبوریم برای اینترنت بین الملل 

محدودیت داشته باشیم.
این بحــث میزبانی داخلــی جدا از 
موضوع فنی موضوع حقوقی هم دارد. 
ســایت های داخلی از اینکه میزبانی 
آنها داخل باشد و محتوا روی آن قرار 
گیرد نگرانی دارند. به نظر می رســد 
شــما به عنوان اپراتور برتر باید سعی 
کنید موضــوع حقوقــی و قانونی این 

تولیدکنندگان محتوا را حل کنید.
خوشــبختانه رویکرد وزارتخانه در 
این مســیر اســت و این اتفاق نظر در 
کشــور و در حاکمیت وجــود دارد 
که از بخــش تولید محتــوا حمایت 
شــود. زمینه آن نیز فراهم است، اما 
باید فرهنگ آن شــکل گیــرد و من 
به عنوان یــک تولیدکننــده محتوا 
بخواهــم این فرهنگ ایجاد شــود تا 
مصرف کنندگان به فضای کســب و 

کار کشور اعتماد کنند.
به درآمدزایــی بخش B2B اشــاره 
کردید. چه فعالیت هایی در این حوزه 

انجام داده اید؟
بخش عمده فعالیــت  در این حوزه به 
اشــتراک گذاری امکانات مخابرات 
ایران با ســایر اپراتورهاست؛ یعنی ما 
تصمیم گرفتیم به درخواست هایی که 
از سمت اپراتور ها می شود نه نگوییم 
و به همین خاطر اتفاق خوبی افتاد و در 
کنار آن درخواست های زیادی برای 
ترافیک در NODهای ارتباط ســیار 
و NODهای ایرانســل شکل گرفت. 
مجمــوع این دو در کنــار هم به یک 
تقاضای جدید )demand( تبدیل شد. 
وقتی شــرکت مخابرات با اپراتورها 
امکاناتی را به اشــتراک گذاشــت 
توانســت پروژه هایی را تعریف کند؛ 
ماننــد رســاندن فیبر بــه BTSهای 
ارتباطات ســیار یا تامین پهنای باند 
مورد نیاز آنها. هم اکنــون می توانیم 
  B2O    یا B2B اذعان کنیم با کسب و کار
)bussines to operator( یــک راه جدید 
باز کرده ایم تا سال های بعد از آن بهره 

ببریم

به بخش ثابت از طریق دو 
مکانیسم می توان کمک 
کرد. اول مکانیسم تعرفه 
است؛ یعنی مشتری ای 
که می تواند از موبایل 

خود استفاده کند باید از 
نظر تعرفه ای نسبت به 

مشتری ای که در خانه از 
تلفن ثابت استفاده می کند 

قیمت باالتری بپردازد

بــا افزایــش اســتفاده از موبایــل برای 
دیتــای  از  بهره گیــری  و  مکالمــه 
موبایــل بــرای اینترنــت، تلفن هــای 
ثابت بــا چالش هایی روبه رو شــدند. 
بــرای  ایــن طریــق  از  درآمدزایــی 
شــرکت مخابــرات ایــران در عمــل 
امکان پذیــر نبــود. بــه همیــن خاطــر 
شــرکت مخابرات با ارائه ســرویس ها 
 ،B2B و خدمــات جدیــدی در حــوزه
پهنــای باند و فیبر نوری تحت عنوان 
تانومــا ســعی کــرد ایــن زیــان دهی را 
جبران کنــد و به گفته بابــک تراکمه، 
عضو هیات مدیره شــرکت مخابرات 
ایــران، تا حــدودی هم موفــق بودند. 
در مــورد این خدمات بیشــتر با بابک 
تراکمــه گفت وگــو کرده ایــم کــه در 

ادامه می خوانید:
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شرکت مخابرات ایران امســال با یک پروژه پرسر و 
صدا به تلکام آمده اســت. پروژه ای به نام تانوما که در 
اردیبهشت ماه امسال رونمایی شــد و حاال شهروندان 
تهرانی می توانند در همین نمایشــگاه تلکام درخواست 
اتصــال منازل شــان به فیبر نــوری را بدهنــد. رضا 
عرب هاشــمی، مدیر مخابرات منطقه تهران، می گوید 
فیبر نوری بستری مناســب برای ارائه سرویس های 
ارزش افزوده اســت، اما چگونگی ارائه این سرویس ها 
به میزان درخواست مشــترکان تانوما بستگی دارد. ما 
در این گزارش در ســالن ۶ تلکام گشتی زدیم و از برخی 
محصوالت ارائه شده توســط شرکت مخابرات در این 

نمایشگاه گفتیم.
ســالن ۶ نمایشــگاه تلکام امســال پذیرای شرکت 
مخابــرات ایران و شــرکت های مرتبط با آن اســت. 
ســالنی که می توانید در آن درخواست اتصال به شبکه 
فیبر نــوری را بدهید و این اتصــال در مدت یک تا ۱۵ 
روز انجام می شــود. رضا عرب هاشمی، مدیر مخابرات 
منطقه تهران، درباره ســرویس های شرکت مخابرات 
در نمایشگاه تلکام امسال گفت: »در راس سرویس های 
شــرکت مخابرات ارائه ســرویس تانوما در نمایشگاه 
تلکام قرار دارد که به طور جدی از ابتدای سال ۹۶ شروع 
به کار کرده و در مناطق مختلف تهران شــبکه آن ایجاد 
شده اســت. تانوما به معنای تار نوری مخابرات ایران 
اســت و به عبارتی همان اتصال فیبر در منزل به شمار 
می رود. ما فروش ویژه نمایشــگاه داریم، اما در نقاطی از 
تهران که ظرفیت  سازی  شده قادریم یک روزه تانوما را 
در اختیار مشترکان قرار دهیم.« به گفته او این کار برای 
برخی مکان ها که ظرفیت  سازی نشــده سه تا ۱۵ روز 
زمان می برد. عرب هاشــمی تاکید کرد سرویس تانوما 
این امکان را می دهد که با سرعت باالتری پهنای باند را به 
منازل ببرند و در نتیجه بستر مناسبی برای سرویس های 

ارزش  افزوده محسوب می شود.
او درباره نقاطی که فیبر نوری به آنها کشــیده شــده 
گفت: »ما شبکه فیبر را به نقاط بسیار زیادی از شهر تهران 
رساندیم و تاکنون حدود ۱۴ هزار ساختمان مسکونی از 
 فیبر نوری اســتفاده می کنند.« پورتال مخابرات ایران

)www.TCI.ir( جایی اســت که درخواســت شهروندان 
برای اتصال به شــبکه فیبر نوری در آن ثبت می شود و 
این نرم افزار کاربر را تا انتهای مسیر پیش می برد. مدیر 
مخابرات منطقه تهران در این باره گفت: »در این پورتال 
ابتدا امکان ســنجی می شــود و پس از آن ممکن است 
امکانات در محل مورد نظر کاربر وجود نداشــته باشد. 
برخی نقاط شهری برای اتصال به فیبر نوری نیاز به مجوز 
شهرداری دارند و باید برای رساندن فیبر حفاری صورت 
گیرد. این مسائل موانعی است که باعث تاخیر می شود. 
جایی که چنین موانعی وجود ندارد به راحتی بســترها 
را بدون نیاز به حفــاری فراهم می کنیم و در اولین زمان 
سرویس را ارائه می دهیم.« به گفته او سرویس سیسکو 
که سرویس تلفن بر بستر اینترنت است از طریق تانوما 

ارائه می شود.
عرب هاشمی معتقد اســت اینکه چه سرویس های 
ارزش افزوده ای روی بستر تانوما امکان فعالیت دارند 
هم به فراخور متقاضی سرویس تانوما اعالم خواهد شد 
و در ادامه گفت: »ما این ســرویس را می توانیم به اماکن 

تجاری که نیازمند پهنای باند هستند نیز برسانیم.«
تانوما بســتر خوبی برای تولیدکنندگان محتواست 
و آنها می توانند هم راســتا با مخابرات ســرویس های 
خود را ارائه دهند. عرب هاشــمی اعالم کرد که در حال 
حاضر قرار است ســرویس های IPTV توسط آی سیما 
روی این بســتر ارائه شود و در این باره گفت: »با توجه به 
اینکه پینگ تایم ما در تانوما دو میلی ثانیه اســت، فضای 
مناسبی برای بازیکنان آنالین و بازی های آنالین به شمار 
می رود. افراد می توانند محتوا تولید کنند و به مخابرات 

بیاورند و سرویس آنها به مشترک ارائه شود.«
 IPTV به گفته او قرار است شــرکت مخابرات درباره
کار مشترکی با آی سیما تحت عنوان سرویس شیمودو 
انجام دهد؛ بسترسازی آن توسط مخابرات انجام و محتوا 
توسط آی ســیما ارائه می شود. خانه هوشمند سرویس 
دیگری است که از سوی شــرکت مخابرات ایران در 
محل همین نمایشگاه به نمایش درآمده است. سرویس 
ذخیره سازی دوربین ها یا ســرویس cloud storage نیز 
محصول دیگری اســت که به گفته عرب  هاشــمی »بر 

اســاس آن شــرکت مخابرات می تواند تصاویر تمام 
دوربین های مداربسته مشــترکان را به طور متمرکز 
روی بســتری که فراهم کرده اســت ذخیره کند و هر 
زمان مشــتری این تصاویر را نیاز داشته باشد به او ارائه 

خواهد شد«.
بخــش دیگــری از ســالن ۶ بــه خدمــات گروه 
ســرمایه گذاری اول ســازان اختصاص دارد. حسین 
قاسمی، مدیر تبلیغات و برندینگ گروه سرمایه گذاری 
اول ســازان، درباره فعالیت هایشــان در نمایشــگاه 
تلکام امسال گفت: »گروه ســرمایه گذاری اول سازان 
با برندهای مختلفــی مانند اول مارکــت، ۳۰۸۰#*، 
کوییزنت، سامانه ۴۰۶۰، سامانه ۶۳۱۶۷ و اپلیکیشن 
نوای اول در هجدهمین دوره نمایشــگاه تلکام شرکت 
کرده اســت.« به گفته او فعالیت های اول مارکت روی 
تلفن ثابت است. مشترکان تلفن ثابت می توانند با شماره 
۷۰۷۰۳۰۸۰ تماس بگیرند و روی تلفن ثابت خود عضو 
اول مارکت شوند و از امکانات آن استفاده کنند. امکانات 

اول مارکت نرم افزارهایی اســت که می توانند دریافت 
کنند و از ســوی دیگر از فعالیت های خود اپلیکیشــن 
اول مارکت نیز بهره مند شــوند. قاســمی تاکید کرد 
اول مارکت بزرگ ترین اپلیکیشن موبایلی اندروید است 
که بیش از ۵۰ هزار اپ مختلف، فعالیت های پرداختی و 

خدمات موبایلی را در خود جای داده است.
او در ادامــه دربــاره #۳۰۸۰* اعالم کــرد که این 
ســرویس در حوزه پرداخت موبایلــی USSD فعالیت 
می کند. مدیر تبلیغات و برندینگ گروه سرمایه گذاری 
اول ســازان درباره دیگر فعالیت هــای آنها اعالم کرد 
۴۰۶۰ تنها سامانه دانشگاه پیام نور و ۶۳۱۶۷ تنها سامانه 
آموزش فنی حرفه ای کشــور اســت که در نمایشگاه 
تلکام رونمایی شده و کارهای اجرایی برای پیاده سازی 

اپلیکیشن آن انجام می شود.
به گفته او نوای اول نیز یک اپلیکیشــن موسیقی است 
که با حضور هنرمندان رونمایی شــده و کوییزنت هم 

اپلیکیشنی برای بازی ها و مسابقه آنالین است 

مدیر مخابرات منطقه تهران اعالم کرد:

راهکارهای سازمانی دوران اتصال منازل به فیبر نوری از یک تا ۱۵ روز
شــرکت نوآوران ارتباطــات دوران یکی 
از زیرمجموعه هــای گروه دوران اســت که 
راهکارهای متنوعــی در زمینه انتقال صوت 
بر بســتر آی پی)VoIP(، سیســتم ارتباطات 
 یکپارچه )UC( و انتقال تصویر روی بستر شبکه

)Video Conference(  ارائه می کند.
تولیــد و ارائه نســل جدید ســانترال های 
 ،DVM با نام تجــاری )IP PBX( تحت شــبکه
مشــاوره، طراحی و تامین تجهیــزات برای 
اجــرای راهکارهــای UC،IP Telephony  و 
ویدئوکنفرانــس مبتنی بــر تکنولوژ ی های 
شــرکت سیســکو، مشــاوره، طراحــی و 
 تامین تجهیــزات برای اجــرای راهکارهای

بــر  مبتنــی   UC و   Skype for Business
تکنولوژی هــای مایکروســافت، مشــاوره، 
طراحــی و تامیــن تجهیزات بــرای اجرای 
 IP Telephony راهکارهای ویدئوکنفرانــس و
  Polycom مبتنی بــر تکنولوژی های شــرکت

برخی از راهکارهای این شرکت است.
گروه دوران یکی از مجموعه شــرکت های 
دانش بنیان اســت که محصوالت و خدمات 
متنوعــی در زمینــه  فنــاوری اطالعــات و 
ارتباطات ارائــه می کند. ایــن مجموعه که 
از حدود ۱۶ ســال پیش تاســیس شده است 
فعالیت گســترده ای در زمینــه تولید و ارائه 
نرم افزارها، تجهیزات و خدمات تخصصی در 
چارچوب سه گروه ERP، امنیت و شبکه دارد. 

 EAE این گروه به تازگی نمایندگی انحصاری
ترکیه را دریافت کــرده و رک های آن را در 
نمایشگاه تلکام به نمایش گذاشته است. عالوه  
بر این دوران از سال گذشته نمایندگی NEC را 
نیز در اختیار دارد و محصوالت این شــرکت 
را در نمایشــگاه معرفی کرده است. NEC یکی 
از باسابقه ترین سیستم های ارتباط تلفنی دنیا 
محســوب می شــود که با ادغام ویژگی های 
ارتباطات یکپارچه و با نام تجاری سیستم های 
UNIVERGE بستر امنی را به کاربران سازمانی 

ارائه می کند.

خبر



  تلخکام

بوق هایی با نام رسانه
قرعه ماندن در دفتر و نقش پشــتیبان را بازی کردن به نام من افتاد. وقتی کار 
شماره ســه ویژه نامه تلکام پایان یافت قرار شد برای شــماره چهار ویژه نامه و 
آخرین شماره آن دیگر به نمایشگاه نروم و به عنوان نفر پشتیبان از بچه ها حمایت 
کنم؛ خبرهای باقیمانده از روز قبل را مرتب کنم و مصاحبه های پیاده نشده خودم 
را پیاده کنم. وقتی این وظیفه به من واگذار شــد تصورم این بود که روز آرام تری 
خواهم داشــت و می توانم در آرامش  بیشــتری برخی از کارهــا را انجام دهم و 
حتی کارهای باقیمانده ماهنامه را نیز انجام دهــم، اما این تصور کاماًل برعکس 
شد. وقتی وارد دفتر شــدم احســاس کردم وارد میدان جنگ شده ام. یک نفر 
پیام می داد که این خبر را ســریع بگذار روی کانال. پیام های بچه ها را می  دیدم 
که ســریع به این طرف و آن طرف می رفتند و دنبال موضوعات مربوط به خود 
بودند. یک نفر اعالم می کرد در ترافیک نمایشــگاه گیر کرده و دیرتر می رسد و 

از نفر دیگر می خواست به برنامه صبح برسد. با خودم فکر کردم که روز گذشته 
روز آرام تری را پشت  سر گذاشته بودم. خودم در متن ماجرا بودم و متوجه خیلی 
از این حواشــی نبودم؛ در اصل بازنمایی ای که از سوی رسانه های ارتباط جمعی 
صورت می گرفت - که برای من و دوستان مان پیام رسان ها و پیامک بود -  هیجان 
انجام کار را دوبرابر کرد.  درست به همین دلیل است که تمام شرکت کنندگان در 
نمایشگاه تلکام طی تمامی دوره ها سعی می کنند با رویکردهای مختلف تبلیغاتی 
سر و صدا ایجاد کنند و به گونه ای عمل کنند که به نظر رسد اتفاق خیلی مهمی در 
جریان اســت. اگر غیر از این باشد، این تصور پدید می آید که هیچ اتفاقی نیفتاده 
و رکود بر فضا حاکم بوده اســت.  درست شبیه آدم هایی که در سر و صدای زیاد 
کاری انجام می دهند. آنها همه را متوجه فعالیت خود می کنند، حال شخصی که 
همان کار را با سر و صدای کمی انجام می دهد انگار هیچ کاری انجام نداده است و 
کسی او را نمی بیند.  در واقع رسانه ها نیز در نمایشگاه تلکام نقش همان صداهای 
بلند را بازی کردند. آنها ســعی کردند در این چند روز صدای فعاالن و حاضران 

در نمایشگاه را به گوش کسانی برسانند که چندان درگیر نمایشگاه نبودند

پیام برومند
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