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امید به تفاوت
آخرین نمایشــگاه تلکام در دوره دولت یازدهــم در حالی امروز افتتاح 
می شــود )شــد( که معموال مراســم افتتاحیه متاثر از رابطه شــرکت 
مخابرات ایران و وزارت ارتباطات بوده است. رابطه ای که در سال های 
گذشته کامال یک نمودار سینوســی را پیموده است. سال ۹۲ و تنها چند 
ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم، تلکام چهاردهم زیر سایه مخالفت 
وزیر با افزایش تعرفه های شرکت مخابرات ایران، فضایی جدلی داشت. 
اما تلــکام پانزدهم به دنبال انتخاب مدیرعاملــی مرضی الطرفین برای 
مخابرات ایران، با لبخند همراه بود. تلکام شانزدهم باز هم آسمانی گرفته 
داشت؛ جدال دو طرف تا آنجا پیش رفت که افتتاحیه ای کم رمق را رقم 
زد و ســرانجام از مجموعه رخ دادهای ماه های گذشــته می توان انتظار 

داشت تلکام هفدهم با همدلی همراه باشد.
اما تمام این اخم ها و لبخندها مربوط به مراســم افتتاحیه هستند. آنچه 
در نمایشگاه تلکام و البالی سالن ها و غرفه ها می توان دید، روندی ثابت 

و خطی دارد.
تلکام، نمایشگاهی است برای گذشــته. میلیاردها تومان هر سال صرف 
آن می شــود که صنعت مخابرات ایران نشان دهد در گذشته چه کرده 
اســت. تلکام آیینه ای اســت که در آن می توان نمایی بزک شده )و نه 
واقعی( از یک سال گذشــته ارتباطات کشــور را دید و البته به رخ رقبا 
کشید. در این میان، دیگرانی هم هســتند که در سالن های خلوت خود، 
تولیدات و محصوالت و توانایی هایشــان را نمایش می دهند که معموال 

البالی نمایش پرسروصدای دیگران، گم می شوند.
اگر در پایان تلکام از شرکت کنندگان پرســیده شود »امسال دستاورد 
شما از نمایشــگاه چه بود؟« معموال جواب هایی کلی و کلیشه ای تحویل 
می دهند. ســال گذشته پس از نمایشگاه، ســخنگوی شرکت مخابرات 
ایران در ســرمقاله نشــریه داخلی این شــرکت )ارتباطات( نوشت: 
»بررسی های اولیه ما از رویدادهای چهار روز برگزاری نمایشگاه حاکی 
از آن است که برندگان نمایشــگاه، فقط کسانی بودند که خدمات خود 
را به غرفه داران فروخته اند وگرنه خروجی قابل توجهی برای شــرکت 

نداشته است.«
به نظر می رســد این، دقیق ترین ارزیابی از نمایشــگاه های تلکام است. 

امیدواریم این دوره، متفاوت باشد.

سرمقاله
میثم قاسمی

آرش برهمند

ایــن حقیقت کــه بهــار مخابرات 
ایــران در پاییز اســت، طنز تلخی 
دارد ولــی شــاید امســال اهمیت 
نمادین آن حتی بیشــتر از شــوخی 
فصل ها با بازاری پر فراز و نشــیب 
باشد؛ شاید ســرانجام با آشتی میان 
وزارتخانه و مخابرات، توســعه یک 
بازار رقابتی، شــتاب گرفتن شبکه 
ملی اطالعــات و پرده بــرداری از 
پروانه های شتاب زده بهار این بازار 
در نامانوس ترین بــازه ممکن به بار 

نشسته باشد.
مخابرات  نمایشــگاه  هفدهمین 
و تجهیــزات ارتباطاتی امســال از 
چند حقیقت و البتــه دروغ پرده بر 
خواهد داشــت که نشــان می دهد 
کارنامــه وزارت ارتباطــات و در 
عین حــال منتقدانش در پایان یک 
دوره پــر فــراز و نشــیب چگونه 
خواهــد بود حتی اگــر پرهیز کنیم 
کــه سیاســت زده به این بــازار و 
بازی هایش نــگاه کنیم نمی توان از 
این واقعیت رندانه چشــم پوشید 
که تلکام بعدی بدون شــک بدون 
حضور دولت یازدهــم، این کابینه، 
این ترکیــب از وزارتخانــه و چه 
بســا بدون این وزیــر خواهد بود و 
از این رو شــاید باید دستاوردهای 
یا نقصان های ملمــوس وزارتخانه 
محمــود واعظی، وزیــر دیپلمات، 
را در زوایــای آشــکار و پنهان این 

وزارتخانه جستجو کرد.

از صلح تا آتش بس
وقتــی در یازدهــم اردیبهشــت 
ماه امســال سرانجام شــایعاتی که 
چندماهــی بود به گوش می رســید 
تایید شــد و برات قنبــری، معاون 
زیرک و بازی ســاز وزیر ارتباطات 
رییس هیات مدیره، مظفر پوررنجبر 
مدیرعامل تلخ زبان و صادق پیشین 
عضو هیات مدیره و رســول سرائیان 
مدیرعامل یک دهه پیش همراه اول، 
مدیرعامل مخابرات شدند باالخره 
مشخص شد با پیشــرویی دولت در 
فرا دولت موسم سازش برای هر دو 

طرف فرا رسیده است.
بــرات قنبــری که پیــش از این 
مسئولیت هایی چون سرپرستی مرکز 
تحقیقات مخابــرات ایران، معاونت 
فنــاوری اطالعــات و برنامه ریزی 
وزارت پســت و تلگــراف و تلفن، 
معاونت ارتباطــات و برنامه ریزی 
وزارت ارتباطــات و عضویت هیأت 
مدیره بانک ملی را برعهده داشــته 
بدون شــک پنهان تریــن بازیگر در 
بازی مخابرات و صاحبان جدیدش 
بود و آمدن او که به حکمیت و مرضی 
الطرفین بودن شــهره خــاص و عام 
است بدون شک ارادت از میان رفته 
وزیر به مخابــرات و اعضایش را تا 

حدود زیادی جبران خواهد کرد.
همچنین رسول ســراییان که در 
هیأت مدیره جدید شرکت مخابرات 
ایران، سکان مدیرعاملی این شرکت 
را به دست گرفته است؛ پیش از این 
مســئولیت هایی چون رییس هیأت 

مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات 
استان خراسان، رییس هیأت مدیره 
شرکت مبین نت، عضو هیأت مدیره 
و معاون توســعه مهندسی شرکت 
مخابرات ایران و عضو هیأت مدیره 
شرکت ارتباطات ســیار را برعهده 
داشته است. او درســت در آستانه 
هجرت مدیران صاایرانی به وزارت 
و مخابرات به پشــت پــرده رفت 
ولی ارتباطی قابــل قبول با نهادهایی 
همچون بناید مســتضعفان، ســتاد 

اجرایــی فرمــان امــام)ره( و البته 
نهادهای مالی و نظامی دارد همین او 
همچون قنبری در موضعی سازشــی 

قرار می دهد.
مظفــر پوررنجبر که بــه عنوان 
نایب رییس هیأت مدیره شــرکت 
مخابرات ایران انتخاب شــد، پیش 
از ایــن عضو هیأت مدیره شــرکت 
ارتباطات سیار، مدیرعامل شرکت 
مخابرات ایــران و رییــس هیأت 

مدیره شــرکت ارتباطــات ثابت 
بوده ولی در عمل بایــد وی را انتقام 
تاریخــی خریــداران از دولتمردان 
به شــمار آورد. پوررنجبر سه تلکام 
پیش بی پروا زبان انتقــاد علیه وزیر 
ارتباطات تازه از راه رســیده گشود 
و خــود محــود واعظی هــم تقریبا 
در هــر رســانه ای از صدا و ســیما 
گرفته تا جلســه مطبوعاتــی با وی 
سرشاخ شــد تا آخر کار به رفتنش 
بکشد. بازگشــت وی که سال های 
در ایزایــران و صاایــران مدیر بود 
به مخابرات نشــانه ای آشــکار بر 
امیدواری خریداران اســت. اینکه 
چقــدر این آتش بس صلــح از آب 
در خواهد آمــد را فقط همین تلکام و 

حواشی اش نشان خواهد داد.

ترابردپذیری و رقابت طلبی
هیچ کــدام از تحلیل گران واقع گرای 
بازار ارتباطات ایــران اعتقاد ندارند 
که دســت کم در کوتاه مدت رفتار 
مشــترکان از یک اپراتور به اپراتور 
دیگــر در کوتاه مدت یــک جریان 
جدی در بازار مخابراتی کشور خواهد 
بــود. از پیچیدگی های فرآیند انتقال 
و اینرســی رایج هر مشترکی در بازار 
مخابراتی ایران که بگذریم در عمل 
مشخص اســت که هیچ از اپراتورها 
در عمــل برتــری چشــمگیری به 
دیگران ندارند کــه بخواهندبه نحو 
متفاوت و چشمگیری خود را عرضه 

کنند.
ســودای اپراتورهای زرد و بنفش 

برای آن کــه ترابردپذیری حفره ای 
شــود برای دسترســی به مالک ۶۰ 
درصد بازار یعنــی غول الجوردی تا 
اینجای کار درست در نیامده چرا که 
باید یک مشترک در این میان تنوع 
را به تعهد و قیمت را به ثبات ترجیح 
دهد. تمرکز هوشمندانه همراه اول بر 
این تاکتیک که بر هویت شماره های 
صاحب تشخصش در برابر تبلیغات 
رنگارنــگ دیگــران تکیــه کند را 
می توان در شعار جا افتاده »یه همراه 
معتبر« دید. جایی که نشــانی زرین 
بر یک کت و شــلوار نشان می دهد 
بازیگران جــدی صنعت و تجارت و 
حتی مخابرات ایــران بر اپراتور اول 

تکیه دارند.
نمی شــود از این کنایه چشم پوشی 
کرد کــه ترابردپذیری در کنار چند 
پروانه دیگر بخشــی از طرح کالن تر 
وزارت ارتباطات بــرای رو به رویی 
یا مخابرات بود و شاید در جغرافیای 
جدید مخابراتی کشــور چندان این 
چارچــوب حتی بــرای بانیانش هم 
جــذاب نباشــد. برای مثــال وزیر 
ارتباطات مردادماه همین امســال 
در آســتانه هفته دولت دســتاورد 
بزرگ اجرای طــرح ترابردپذیری 
را همکاری در عین رقابت برشــمرد 
و ادعاکرد: امــروز تحول مهمی رقم 
می خورد و اپراتورها با همزیســتی 
مســالمت آمیز در کنار یکدیگر در 
جهت حفــظ منافع مردم و کشــور 

نایل شدند. 
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مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران:
سرعتعملمخابراتهایاستانی

بیشترخواهدشد

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران:
تمرکزهمراهاول
برنسل۳و۴است

آنچه پیش رو دارید، آخرین گفت وگو با 
مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران است.  
این نکته ای است که علیرضا صیدی پیش از آغاز 

مصاحبه عنوان می کند...

همراه اول در تلکام 2016 پنجمین دوره حضور خود 
را تجربه خواهد کرد. اما با این تفاوت که به گفته وحید 

صدوقی، مدیرعامل همراه اول امسال این خانواده گسترش یافته و 5 
تجمیع کننده و بیش از 1۸0 شرکت قرار است ...
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همراه اول در تلــکام ۲۰۱۶ پنجمین دوره حضور خود 
را تجربه خواهد کرد. اما با این تفاوت که به گفته وحید 
صدوقــی، مدیرعامل همراه اول امســال این خانواده 
گسترش یافته و ۵ تجمیع کننده و بیش از ۱۸۰ شرکت 
قرار است سرویس و خدمات همراه اول را ارائه دهند. 
البته خدمات گلچین شــده و با تمرکز بر نســل سه و 
چهار خواهد بود. در خصوص نســل سه وچهار همراه 
اول و روند پیشرفت آنها در این سال ها صدوقی افزود: 
»یک سال و نیم پیش مجوز نسل سه و چهار را دریافت 
کردیم و براساس میزان تجهیز گوشی های مشترکین 
به نسل ۳، هشــت هزار دســتگاه را به نسل ۳ متصل 
کردیم. هم  اکنون به بیش از ۵۴۰ شهر خدمات نسل ۳ 
ارائه می شود. نسل ۴ نیز به واسطه اینکه تعداد اندکی 
از گوشی های مشــترکان به 4G مجهز بودند، ما نیز با 

تاخیر به ارائه این تکنولوژی روی آوردیم.«
او بیان کرد: »ســعی کردیم بهترین تکنولوژی را از 
دو وندور اروپایی و یک ونــدور چینی خریداری کنیم 
و قصد داریم در ســال آتی ۹۵۰ شــهر را به خدمات 
نســل ۴ مجهز کنیم.« البته همــراه اول در خصوص 
نســل ۴ فعالیت های ویژه ای انجام داده اســت. مدیر 
عامل همراه اول نســل ۴ را در واقع نســل ۴.۵ اعالم 
کرد و  در توضیح بیشتر این نســل جدید افزود: »کل 
تجهیزات به همین نیت خریداری می شــوند تا نسل 
۴.۵ را پشتیبانی کنند. ســایت نیز به زودی راه اندازی 
و در بسیاری از شهرها هم ســرویس مشترکین ارائه 
می  شــود. در نمایشگاه نیز مشــترکان می توانند این 
سرویس را دریافت کنند. در حقیقت تحول اساسی در 
دریافت خدمات و ســرویس مشترکین ایجاد خواهد 

شــد.« همراه اول عالوه بر توســعه نسل ۳و۴ در 
پــی طرح های نوین دیگری هم بــود. صدوقی در 
این خصوص طرح باندلینــگ را نام برد. او هدف 
از ایــن کار را این گونــه بیان کرد: »مشــترکینی 
که قصد اســتفاده از نســل ۴ را دارند، این امکان 
از طریق باندلینگ میسر می شــود. زیرا همیشه 
بخشی از هزینه مشترک به خاطر برندینگ است. 
مشــترکین کمتر به قابلیت گوشی هایشان آشنا 
هســتند و ۴۰ تا ۵۰ درصد هزینه برند را پرداخت 
می کنند. ما ســعی کردیــم این هزینــه را برای 
مشترکین ذخیره کنیم و گوشــی هایی که دارای 
کیفیت قابل قبولی هســتند را به مشترکان ارائه 
دهیم. تاکید ما هم براین است تا آن برند نسل ۴ را 

پشتیبانی کند.«

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران:

تمرکز همراه اول  بر نسل ۳و۴  است کارگاه های آموزشی رایگان 
توسط مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران کارگاه های آموزشی 
هدفمندی را برای عمــوم بازدیدکنندگان در 
راســتای ارتقای ســطح دانش عمومی- فنی 
کاربران نســل جدید فناوری هــای نوین در 
نمایشــگاه تلکام ۲۰۱۶ بر گــزار می کند و به 
شــرکت کنندگانی که حداقل دو ســاعت در 
کالس های مذکور حضور یابند، مدرک معتبر 
از شــرکت مخابرات ایران اعطا خواهد شــد. 
عالقه مندان می توانند برای ثبت نام از ساعت 
۹ صبح ۴ الی 7 مهرماه با حضور در محل غرفه 
در طول برگزاری نمایشگاه همانند سال گذشته 
در سالن ۶ نام نویسی کنند. این کارگاه ها برای 

عموم با ظرفیت محدود، رایگان است.

 LTE کارگاه آموزشی 
در غرفه مبین نت

یکی از مهم ترین اقدامات شــرکت ارتباطات 
مبین نت در نمایشــگاه ایــران تلکام ۲۰۱۶، 
معرفی خدمــات خود در حوزه LTE اســت. 
براین اســاس و با توجه به استقبال شرکت ها 
و ســازمان هایی کــه هم اکنــون از خدمات 
مبین نت در حوزه ســازمانی بهره مند هستند، 
مبیــن نت در نظــر دارد در طــول روزهای 
برگزاری این نمایشــگاه کارگاه آموزشــی 
۴.۵G( LTE-Advance( ویژه کســب وکارها 
برگزار شــود. این کارگاه آموزشــی با عنوان 
»جایگاه نسل چهار و نیم در افزایش سودآوری 
کسب وکار سازمان ها« همه روزه از ساعت ۱۱ 
تا ۱۲:۳۰ در محل غرفه مبین نت در سالن ۸ و 

۹ برگزار می شود.
سرفصل های این کارگاه عبارتند از:

- معرفی تکنولوژی نسل ۴
- معرفی تکنولوژی نسل چهار و نیم

- مقایسه نسل ۴ وایمکس
- مزیت های کاربرد )شخصی و سازمانی(

خبر

امســال نیز مانند سال های گذشته 
شرکت مخابرات ایران به صورت 
گروهی در نمایشــگاه تلکام حضور 
خواهد داشــت اما آنگونه که داود 
زارعیان، مدیــرکل روابط عمومی 
این شــرکت می گویــد، رویکرد 
مخابــرات نســبت به ســال های 

گذشته تغییر کرده است.
 بــه گفته زارعیان: »ســالن های 
۶ و 7 و ۲۵A میزبــان شــرکت 
مخابــرات ایــران، همــراه اول، 
جیرینگ، مخابرات اســتان تهران، 
تالیا، شــهیدقندی، آی سیما، گروه 
ضحی کیــش و تله پرومــو خواهد 

بود. ســالن 7 به شرکت ارتباطات سیار 
و زیرمجموعه آن، سالن ۶ به مخابرات 
ایران و گروه آن و سالن  ۲۵A و بخشی از 
فضای بیرونی هم به جیرینگ و شرکت 

ارتباطات سیار اختصاص دارند.«
در نمایشــگاه تلکام امســال شرکت 
مخابرات ایران چند نکته را مورد توجه 
قرار داده اســت.  ابتدا اینکه به صورت 
ســرویس محور در نمایشــگاه حضور 
دارد و بخش عمــده ای از غرفه های آن 
را ســرویس های B2B و B2C تشکیل 
می دهند. زارعیــان علت این رویکرد را 
ادغام شرکت های اســتانی در شرکت 
مخابــرات ایــران و تصویــب برنامه 

تحول مخابــرات می داند؛ برنامه ای که 
مشتری محور اســت و به جای معرفی 
شرکت ها و عملکرد آنها، سرویس ها و 
خدماتی را مطــرح می کند که بتواند به 

مشترکان کوچک و بزرگ ارائه کند.
مدیــرکل روابط عمومی شــرکت 
مخابرات ضمن اشــاره به اینکه شرکت 
مخابــرات ایــران بخش دیگــری از 
نمایشــگاه را به شرکت هایی اختصاص 
داده  که بــا آن همکاری دارند و به نوعی 
شریک تجاری آن هستند از راه اندازی 
چند غرفه جدید نیز خبــر می دهد. به 
گفته زارعیان: »چندغرفه را برای اولین 
بار در نمایشــگاه راه اندازی می کنیم از 

جمله غرفــه جامعــه اطالعاتی، غرفه 
ثبت درخواست شــرکت های PAP و 
شــرکت های حوزه ارتباطــات غرفه 

نوآوری.«
از برنامه های شرکت مخابرات ایران 
در طول نمایشگاه تلکام امسال می توان 
به برگــزاری تمام وقــت کارگاه های 
آموزشی در زمینه  آخرین دستاوردهای 
ارتباطی اشــاره کرد. ضمــن اینکه از 
ســرویس های جدیدی نیــز رونمایی 
و تفاهم نامه هایــی نیز با ســازمان ها و 
شــرکت های مختلف امضا خواهد شد 
که به گفته زارعیــان جزئیات آنها در 

روزهای آتی اعالم خواهد شد 

سخنگوی مخابرات ایران از نحوه حضور این شرکت در تلکام می گوید:

مخابرات جامعه اطالعاتی را به تلکام آورد

معاون تجاری آی سیما اعالم کرد:

محتواهای انحصاری »آی سیما« در راه است
»آی ســیما می خواهد تلویزیون های 
قدیمــی را تبدیل به یــک تلویزیون 
هوشــمند کنــد«. این گفتــه معاون 
تجاری شرکت توسعه سامانه بهنگام 
غدیر اســت که درباره »آی سیما« با 
پیوســت به گفت و گو نشسته است. 
او آی ســیما را نخســتین ارائه دهنده  
خدمات آی پی مدیا در ایران معرفی 
می کنــد که در حال حاضر ســه هزار 
ساعت محتوا بر روی سامانه آن وجود 
دارد. این سامانه می خواهد محتواهای 
انحصاری تولید کند و رایزنی ها برای 

این کار هم شده است.
حمیدرضــا داعی، معــاون تجاری 
شرکت توسعه ســامانه بهنگام غدیر 
)آی سیما( از دریافت تمامی مجوزها 
خبر داد و در این باره گفت: »آی سیما 
مجوزهای مورد نیــازش را از تمامی 
مراجع ذی صالح، چه حاکمیتی و چه 
حکومتی دریافت کرده اســت. یکی 
از مجوزها از ســازمان تنظیم مقررات 
دریافت شــده که Servco نام دارد 
و این مجــوز به آی ســیما این امکان 
را می دهــد که با تمامــی اپراتورهای 
موبایل و FCP و... همکاری کند. مجوز 
دیگری هم به نام »ســند« )ســامانه 
مجوز درخواستی( از وزارت فرهنگ 
و ارشاد گرفته شده است و قراردادی 
هم با ســازمان صدا و سیما داشتیم که 

کماکان به قوت خود باقی است.«
به گفتــه او ســال ۹۲ آی ســیما 
قراردادی با ســروش رسانه به نیابت 
از صدا و ســیما منعقد کــرد که این 
قــرارداد تا ســال ۱۴۰۰ اعتبار دارد 
و براســاس آن آی ســیما می تواند 
کانال های زنده صدا و سیما را بر روی 
ســامانه پخش کند. داعی بر این باور 
اســت که هر زمان که شرایط صدا و 
سیما آماده همکاری شود آی سیما هم 
این آمادگی را دارد که کانال های صدا 
و سیما را از طریق ســامانه در اختیار 
مردم قــرار دهد. اما نکتــه ای که در 
این میان مطرح است، هزینه  اینترنتی 
است که مشترکان باید برای استفاده 
از خدمات آی ســیما پرداخت کنند. 

داعی در این باره گفت: »مشــترکینی 
که از اینترنت ADSL شرکت آسیاتک 
و مخابرات ایران اســتفاده می کنند، 
ترافیک از پهنای بانــد اینترنت آنها 
کسر خواهد شد«. به گفته او آی سیما 
در حال صحبت با دیگر اپراتورها است 
تا به تعاملی برســد که براســاس آن 
مشــترک پولی برای گیگ اینترنت 
پرداخت نکند و تنها بــرای دریافت 

محتوا پول پرداخت کند.
با این حــال دریافت محتــوا برای 
مشترکان هزینه بر خواهد بود. معاون 
تجاری شرکت توسعه سامانه بهنگام 
غدیر درباره چگونگــی تعیین تعرفه 
برای محتواها به پیوست گفت: »چون 
تعرفــه عمومی از ســوی هیچ یک از 
نهادهای حکومتی و حاکمیتی تعریف 
نشده، ما ســعی کردیم براساس سبد 
خانــوار و پولی که مــردم می توانند 
پرداخت کنند رقم هایی را مشــخص 
کنیم. بر همین اســاس آی سیما از هر 
مشترک هشــت هزار و ۵۰۰ تومان 
دریافت می کند و یک سرویس پایه در 
اختیار آنها قرار می دهد. سرویس پایه 
شامل آبونمان و یک سری محتواهای 
رایگان است که چیزی که نزدیک به 
۲۰۰ تا ۲۵۰ ســاعت محتوای رایگان 

در اختیار مشــترک قــرار می دهد. 
محتواهای دیگــر هم با هزینه معقولی 

در اختیار مشترکان قرار می گیرد.«
به گفته او ســقف قیمت محتواها در 
آی سیما متعلق به ســریال آسپرین 

اســت که به صورت هفتگی منتشــر 
می شود و در همان روز پخش در بازار 
بر روی آی ســیما هم قرار می گیرد و 
قیمت آن هزار و ۹۵۰ تومان است که 
قیمت سی دی همین سریال در بازار، 

چهار هزار تومان است.
او در ادامــه درباره دلیل شــرکت 
آی سیما در نمایشگاه مخابرات گفت: 
»مخابرات در کشــور ما بستر امن و 
گســترده ای دارد و بیشترین ضریب 
نفوذ ADSL در کشور را دارد و قشری 
که از مخابرات ســرویس می گیرند 
هزینه مناســب تری را برای اینترنت 
پرداخت می کننــد و به همین دلیل ما 

در این نمایشگاه شرکت می کنیم.«
معاون تجاری شــرکت توســعه 
ســامانه بهنگام غدیر دربــاره نحوه 
حضور آی ســیما در نمایشگاه گفت: 
»آی ســیما در نمایشــگاه امســال 
می خواهد ســرویس های خــود را به 
مردم ارائه کند. هرکس به نمایشــگاه 
تلکام بیاید و در آنجا ثبت نام آی سیما 
را انجام دهد ســت آپ باکس ما را به 
جای ۱۶۴ هزار تومان ۶۴ هزار تومان 
خریداری می کند و سرویس پایه هم 
به مدت دو ماه بــه صورت رایگان در 

اختیار این افراد قرار خواهد گرفت.«
با این حال آی سیما هنوز پوشش دهی 
قوی ندارد و در حال حاضر می تواند در 
تمامی مراکز تهران سرویس های خود 
را ارائه کند. داعی اعالم کرد اصفهان و 
یزد هم آماده سرویس دهی شده اند و 
تا پایان سال هم تبریز، گرگان، مشهد، 
نیشابور، ســبزوار، گنبد و قزوین هم 
راه اندازی خواهند شــد. این در حالی 
اســت که به گفته او اســفند ماه سال 
گذشــته تمامی مجوزهای الزم برای 

آی سیما در یافت شده است.
معاون تجاری شــرکت توســعه 
ســامانه بهنگام غدیر دربــاره تعداد 
مخاطبــان آی ســیما گفــت: »در 
حال حاضــر آی ســیما تبلیغی برای 
جــذب مخاطب نکرده اســت با این 
حــال نزدیک به ۱۱ هزار مشــترک 
روی شــبکه موبایل و ثابــت داردو 

امیدواریم در نمایشــگاه تلکام بر روی 
شبکه ثابت مشترک بیشتری جذب 
کنیم«. او در ادامه در همین باره گفت: 
»پیش بینی های ما نشــان می دهد که 
تا پایان ســال بر روی بســتر شرکت 
مخابــرات ایــران ۵۰ هــزار کاربر 

خواهیم داشت.«
داعی تاکید کــرد که در حال حاضر 
از هیچ مشــترکی برای سرویس پایه 
هزینه دریافــت نشــده و تنها برای 
برخی محتواهای خاص مانند آسپرین 
هزینه دریافت شده است. او در پاسخ 
به سوالی درباره نحوه دریافت هزینه 
از مشــترکان گفــت: »ایــن احتمال 
وجود دارد که دو مــاه پس از ثبت نام 
مشترکان برای ســرویس پایه از آنها 
هزینــه دریافت کنیــم و این احتمال 
هم وجود دارد که تا پایان ســال هیچ 
هزینه ای برای دریافت سرویس پایه 
از مشــترکان دریافت نشود. سیاست 
فعلی آی ســیما این که تــا دو ماه به 
مشــترکان ســرویس رایگان بدهد 
و پــس از دو ماه رفتار مشــترکان را 
بررســی کنــد و براســاس آن برای 

دریافت هزینــه تصمیم گیری کند«. 
به گفته داعی در حال حاضر باالترین 
تعداد محتــوای تصویــری بر روی 
سامانه آی سیما وجود دارد که شامل 
سه هزار ســاعت محتوای تصویری 

شامل فیلم و سریال است.
او در پاســخ به سوال دیگری درباره 
تعداد مشــترکان فعال در این سامانه 
گفت: »در ســامانه آی سیما مشترک 
فعال به کسی گفته می شود که در هفته 
حداقل چهار ســاعت محتــوای ما را 
نگاه کند و این یک تعریف اســتاندارد 
جهانی اســت. در حال حاضر نزدیک 
به چهار هزار نفر مشــترک فعال در 

سامانه وجود دارد.«
معاون تجاری شرکت توسعه سامانه 
بهنگام غدیر از مذاکره با شرکت های 
سامســونگ و ال جی خبــر داد و در 
این بــاره گفت: »اپلیکیشــن ما برای 
تلویزیون های هوشــمند آماده شده 
ســال آینده در اختیار مشترکان قرار 
خواهد گرفت. آی سیما با شرکت های 
مانند ال جی و سامسونگ که نماینده 
رســمی در ایران دارند مذاکره کرده 

که بر همین اســاس ال جی اســتقبال 
خود برای گذاشــتن اپلیکیشن ما بر 
روی ســامانه اش را اعــالم کرده اما 
سامســونگ هنوز اعــالم آمادگی 
نکرده اســت«. به گفته او کسانی هم 
که از ست آپ باکس استفاده می کنند 
می توانند با سیم به مودم متصل شوند 
و از سامانه اســتفاده کنند. ست آپ 
باکس ما این امکان را به تلویزیون های 
قدیمــی می دهد که تبدیــل به یک 

تلویزیون هوشمند شوند.
داعی در خبری دیگــر اعالم کرد 
آی سیما در حال بستن قرارداد با چند 
دانشگاه اســت که بتواند محتواهای 
آموزشی آنها را به شــکل انحصاری 
بر روی ســامانه بارگذاری کند و در 
اختیار دانشجویان این دانشگاه ها قرار 
گیرد. او در ادامه در همین رابطه گفت: 
»دانشجویان می توانند با صرف هزینه 
اندکی از این محتواها استفاده کنند. این 
امکان فراهم می شود که دانشجویانی 
مانند دانشگاه پیام نور به جای آن که 
زمانی برای رفع اشــکال بگذارند و به 
کالس مراجعه کننــد، از توی خانه یا 

محل کار یا هر جایی کــه به اینترنت 
دسترســی دارند، از طریق آی سیما 
به محتوا دسترســی پیدا کرده و رفع 
اشــکال کنند«. به گفته او آی سیما در 
حال پیاده سازی سیستم دیگری است 
که به شــکل تعاملی سیستم در اختیار 
دانشجو و استاد قرار گیرد و مجوزهای 

الزم برای این کار باید کسب شود.
او در پایان تاکید کــرد که دیدگاه 
سهامداران آی ســیما فعال سوددهی 
نیســت و می خواهد کار فرهنگی کند 
و به کســانی که تولید محتوا می کنند 
کمک کند. به گفته داعی قرار اســت 
در آینده نزدیکی آی سیما یک رادیو 
موسیقی راه اندازی کند که مشترکان 
بتوانند آهنگ های سبک های مختلف 
موســیقی را از طریــق آن با پرداخت 
یک هزینه ناچیز گــوش کنند. داعی 
بر این باور اســت که این سامانه برای 
مردم ســودآور خواهد بود و آی سیما 
با جذب اسپانســر در پی آن است که 
پول کمتــری از مــردم دریافت کند 
و نقــش حمایتی اسپانســرها نیاز به 

فرهنگ سازی دارد 

مخابرات در کشور 
ما بستر امن و 

گسترده ای دارد و 
بیشترین ضریب نفوذ 

  در کشور را 
دارد
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از زمانی کــه وزیر ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات نوید صــدور مجــوز برای 
فعالیت هــای اپراتورهــای مجازی در 
ایران را داد، حدود 8 ماه گذشــته است. 
پیشــتر البته در ابتدای ســال گذشته تا 
امروز دست کم 26 شــرکت مجوز خود 
را دریافــت کرده اند که برخــی از آنان 
در آســتانه عقد قرارداد با شریک حقیقی 

هستند.
 از میان این شــرکت ها دســت کم یک 
مورد، یعنی شــرکت کیش سل توانسته 
است از تمام مراحل عبور کند و به مرحله 

امضای قرارداد برسد. 
اگرچه شــرکت های متقاضی اپراتوری 
مجازی با دریافت مجوز فعالیت می توانند 
از طریق شــراکت بــا اپراتورهای اصلی 
کشــور وارد بازار ارائه خدمات شوند، اما 
فعالیت آنها فراتر از قصد و اراده مدیران 
و ســرمایه گذاران، منوط به تشــخیص 
اپراتورهای اصلی و انتخاب شــدن برای 
عقد قرارداد از ســوی آنهاست. بی تردید 
اپراتورها و شرکت های اصلی- همراه اول، 
ایرانســل و رایتل- برای انتخاب شرکای 
خود هرکــدام شــرایط و معیارهایی مد 
نظر دارند که در برخــی موارد با یکدیگر 
تفاوت هایی دارند و تمام شــرکت هایی 
که مجوزهــای الزم را بــرای راه اندازی 
دریافت کرده اند الزامًا بــه مرحله ارائه 

خدمات نخواهند رسید.
در کنار این نکته نیز پیشتر صادق عباسی 
شاهکوه، معاون سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی، در گفت وگویی اعالم 
کرده بود که براساس مقررات تدوین شده 
تعداد زیادی اپراتور مجــازی نمی تواند 
در کشور شــکل بگیرد و اینکه متقاضیان 
راه اندازی اپراتور مجازی موبایل ملزم به 

انعقاد قرارداد با اپراتورهای فعلی موبایل 
و نیز ظرفیت ســازی مطابــق تعهدات 
خواهند بود کار راحتی نیســت و به همین 
دلیل ممکن اســت چند کنسرســیوم از 
شــرکت های ارائه دهنــده این خدمات 

شکل بگیرد.

دو اپراتور در راه ایرانسل
در میان لیســت شــرکت های مزبور 
بــرای راه انــدازی اپراتــور مجــازی، 
شــرکت های پویا آفرین مبنــا )یکی از 
عرضه کننــدگان محصوالت الکترونیکی 
ایرانســل( و ایران نویــن کیش )آژانس 
تبلیغاتی انحصــاری اپراتور دوم( در قال 
کنسرســیومی موفق بــه دریافت موافق 

اصولی MVNO  شده اند.
شــرکت پویــا آفریــن مبنــا یکی از 
عرضه کننــدگان محصــوالت دیجیتال 
ارز افزوده در ویترین ایرانســل اســت 
و فعالیت هــای آن طبق آگهــی مندرج 
در روزنامه رســمی، ارســال پیام حاوی 
محتوای دیجیتال از طریق بســتر شبکه 
ارتباطی و مخابراتی برای بیش از یک هزار 

مخاطب مشخص یا نامشخص است.

کیش سل، نخستین اپراتور مجازی
نخســتین پروانه اپراتور مجازی تلفن 
همراه ایران که توســط ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی صادر شده، 
متعلق به »کیش ســل« است و این اپراتور 
به زودی خدمات خــود را ارائه می دهد. 
شرکت »کیش ســل پارس« با مأموریت 
ارائه ســرویس های پایه و ارزش افزوده 
در حوزه فناوری اطالعــات و ارتباطات، 
به تازگی موفق به دریافــت اولین پروانه 

MVNO شده است. 

کیش سل پارس، براســاس مصوبات 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی 
بر اینکه شــرکت های دارنــده موافقت 
اصولــی MVNO برای دریافــت پروانه 
تجــاری موظف بودند دســت کم با یکی 
از اپراتورهــای تلفن همــراه وارد مذاکره 
و همکاری شــده تا بتوانند پروانه رسمی 
خود را دریافت کنند؛ با رسیدن به توافق با 
اپراتور سوم موبایل توانسته پروانه رسمی 

خود را دریافت کند. 
کیش ســل پارس همچنین مشــغول 
مذاکره با ســایر اپراتورهاســت. پیش از 
این در سایت ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی عنوان شرکت پرداخت 
الکترونیک سامان کیش به عنوان دریافت 
کننــده موافقت اصولی دیده می شــد که 
از سهامداران کیش ســل پارس است و 
تصمیم گرفته اند پروانــه مذکور را به نام 
شــرکت دیگرشــان که مأموریت ارائه 
خدمــات اپراتور تلفن همــراه مجازی را 

دارد، دریافت کنند.
شرکت های اندوخته ســازان سرآمد 
فردا، اندیشــه نــگار پــارس و پرداخت 
الکترونیک ســامان کیش از سهامداران 

کیش سل پارس هستند.

شاتل در تالش برای مجازی شدن
ســال گذشــته مدیران شــاتل اعالم 
کردنــد با توجه به وضعیت این شــرکت 
در مقایسه با ســایر شرکت های خدمات 
دهنده اینترنت در کشــور، شــبکه شاتل 
در ایران دارای بیشــترین پهنــای باند 
مصرفی اســت و صدها سازمان و موسسه 
به عنوان کاربر پهنای باند اختصاصی این 
شرکت به شــمار می روند و لذا در حوزه 
FCP نیز، آنچه ســازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی برای فعالیت به صاحب 
پروانه اعطا کرده را دنبال می کنند. اکنون 
پی گیری های شــاتل نتیجــه داده و این 
شرکت با اپراتور ســوم به توافق رسیده و 

قرارداد بین دو شرکت نهایی شده است.

بانک سامان و های وب در راهند
مدیرعامل رایتل نیز بــه تازگی اعالم 
کرده اســت این شرکت با ســه اپراتور 
مجــازی به توافق رســیده و قرارداد یکی 
از آنهــا را بــه رگوالتوری ارســال کرده 
است. با دو شــرکت دیگر نیز توافق نهایی 
انجام شده اســت و در هفته آینده احتماالً 
قراردادشان امضا شده و برای رگوالتوری 

ارسال می شود.

مدیرعامل رایتل درباره شــرکت هایی 
که با آنهــا توافق کرده یا قرارداد بســته 
است، اعالم کرد: »شرکتی که قراردادش 
را برای رگوالتوری ارســال کردیم متعلق 
به بانک سامان اســت. دو شرکت دیگر 
نیز یکی شــاتل و یکی های وب اســت که 
توافقاتمان نهایی شده و به زودی قرارداد 
آنها را برای رگوالتوری ارســال خواهیم 
کرد.«عالوه بر این گویا رایتل با ۷ شرکت 

دیگر مذاکره داشته است.
به نظر می رســد باوجود رکود نخستین 
و دو طرفــه در میــزان عالقه منــدی 
اپراتورهای اصلی موبایل و نیز شرکت های 
متقاضــی که مجوزهــای اولیــه را اخذ 
کرده بودنــد، آرام آرام دو طرف در حال 
اعتماد به یکدیگــر و رونق گرفتن تکاپوی 
شرکت ها برای به سرانجام رسیدن پروژه 
اپراتورهای مجازی در کشــور هستیم و 
تا چنــد ما ه آینده این نــوع خدمات دهی 
مخابراتی- اطالعاتی نیــز در ایران باب 
شــود و اقشــار مختلف اجتماعی بر این 
اســاس نیازهای خود را تامین می کنند؛ 
بازار نیز هرچه بیشتر رقابتی شود و به تبع 
آن کیفیت خدمــات روز به روز ارتقا پیدا 

می کند  

چشم انداز راه اندازی اپراتورهای مجازی

پهنای باند داخلی آسیاتک غبار در افق
با شرایط ویژه

شرکت آســیاتک در تلکام 2016 حضوری 
متفــاوت خواهد داشــت. کامــران طالبی 
مدیــر روابط عمومــی این شــرکت از ارائه 
اینترنت پرســرعت +ADSL2 بــا باالترین 
 ســرعت ممکن، ارائه اینترنت پرســرعت 
Public Wi-Fi ویــژه اماکــن عمومی، ارائه 
اینترنت پرسرعت Fixed Wi-Fi ویژه مناطق 
فاقد امکانات زیرســاخت ارتباطی مناســب 
و ارائــه خدمــات پهنای بانــد اختصاصی با 
باالترین پوشش در کشــور به عنوان برخی از 
اهداف و ویژگی های شرکت آسیاتک جهت 

حضور در نمایشگاه تلکام 2016 نام برد.
وی با اشاره به امکان استفاده از پهنای باند داخلی 
آسیاتک با شــرایط ویژه منطبق بر طرح شبکه 
ملی اطالعات )IXP(، ارائه خدمات دیتاســنتر 
)IDC( با در اختیار داشتن بزرگ ترین دیتاسنتر 
محتوایی در کشــور، امکان ایجاد شــبکه های 
خصوصی مجازی)VPN(  بــرای اتصال دفاتر 
و شــعب مختلف ســازمان ها، امکان ایجاد و 
ارائه سرویس های ارزش افزوده  )VAS(مانند 
خدمات تلفن ثابت اینترنتی )NGN(، خدمات 
ویدیویی و تصویــری آنالین )VOD(، خدمات 
WEB Hosting و Domain و همچنین آموزش 
الکترونیکــی  )e-learning( افزود: »مواردی 
که به آن اشــاره شد، تنها بخشــی از خدمات 
ویژه و قابل ارائه شرکت آسیاتک است.« مدیر 
روابط عمومی آســیاتک ادامه داد: »شرکت 
آسیاتک که بر اســاس نظرسنجی از مشتریان 
در بهار 1395 توســط سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی در 14 اســتان کشــور به 
عنوان نخست دســت یافته، در تالش است با 
ارائه با کیفیت تریــن خدمات در حوزه فناوری 
اطالعــات، رضایت منــدی حداکثری یک 
میلیون مشتری خود را ارتقاء بخشیده و جایگاه 
خود را به عنوان با کیفیت تریــن اپراتور ارائه 

دهنده اینترنت پرسرعت تثبیت کند.«

خبر
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مخابرات استان تهران در روند اجرایی 
شدن طرح ره نگاشت و تغییر و تحوالتی 
که در شــرکت مخابرات ایــران از این 
منظر بــه وجود آمــده و خواهد آمد چه 
جایگاه حقوقــی و اداری پیــدا خواهد 

کرد؟
با توجه بــه تحوالتی کــه در مخابرات 
ایران اتفاق افتاده اســت از نظر حقوقی 
شرکت مخابرات اســتان تهران منحل 
خواهد شد و ما از این به بعد یک شرکت 
با نام "شرکت مخابرات ایران" خواهیم 
داشت. اما از نظر عملیاتی و اجرایی تأثیر 
این تحول بر روند خدمت رسانی، قدرت 
ما در حــوزه اجرایی و عملیاتی بیشــتر 
خواهد شد. اختیاراتی که پیش از این در 
دست هیئت مدیره شــرکت مخابرات 
اســتان تهران بود به مدیر اســتان تفیذ 
شــده اســت؛ تحت عنــوان مدیریت 
مخابــرات اســتان تهران و البــرز. این 
اختیارات از طرف مجمع مخابرات ایران 
و مدیر عامل مخابرات ایران به مدیریت 

استان اعطا شده اســت که طبیعی است 
حوزه عمل مخابرات اســتانی را افزایش 

خواهد داد.
سیاســت های کالن هم بعــد از این در 
شــرکت مخابرات ایران تدوین خواهد 
شــد که با توجه به نیاز ما برای همگرایی 
بیشتر بین شرکت های ســابق استانی، 
راهگشــا خواهد بود. ما بــرای ارتقای 
کیفیت خدمت رســانی نیاز داشــتیم 
که یــک CRM )مدیریــت ارتباطات با 
مشــتری( و یک OSS )دفتــر خدمات 
اســتراتژیک( و یــک درگاه ارتبــاط با 
مشترکان داشــته باشــیم که این نیاز 
با توجــه به تحــوالت اخیــر برطرف 
خواهد شــد. همچنین با توجه به تمرکز 
سیاســت گذاری در سطح ملی، سرعت 
عمل مخابرات استانی در اجرا به مراتب 

بیشتر خواهد شد.
از نظر ساختار سازمانی در این تحوالت 
مدیر اســتان به مدیر عامل وصل خواهد 

شد یا به معاونت های مختلف؟

قطعا با توجه به میزان بیشــتر اختیارات 
مدیران اســتانی به صورت مســتقیم 
ارتباط بــا مدیر عامــل و هیئت مدیره 

شرکت مخابرات ایران خواهد بود.
وضعیــت اســتان البرز به چــه صورت 

خواهد شد؟
اســتان البرز به صورت موقت زیر نظر 
مدیریت اســتان تهران اداره خواهد شد 
تا در آینده تصمیم مقتضی از سوی هیئت 
مدیره در این مورد اخذ شــود. اما من با 
اســتفاده از اختیارات خودم به مدیریت 
اســتان البرز اختیارات بیشتری تفیض 
کردم تا در زمینــه مدیریتی به صورت 
تدریجــی خودکفا شــود و در صورتی 
که تصمیــم هیئت مدیره بر اســتقالل 
مدیریتی اســتان قرار گرفت این امر به 
ســهولت انجام پذیرد. نگاه من به آقای 
"همــت زاده" به عنوان مدیــر البرز بر 
همین اساس اســت و اختیارات ایشان با 

دیگر مناطق تفاوت دارد.
تکلیف ســهام مخابرات اســتان تهران 

در شــرکت های دیگر از نظر حقوقی چه 
می شود؟

هنوز در این خصــوص تصمیمی گرفته 
نشــده و مســائلی وجود دارنــد که در 
اولویت است و در نهایت در این باره هم 

تصمیم الزم اتخاذ خواهد شد.
در ره نگاشت 5 ســاله چه چشم اندازی 
برای مخابرات اســتان تهــران می توان 

متصور بود؟
چشم انداز 5 ساله اســتان تهران چیزی 
جدا از چشــم انداز 5 ســاله شــرکت 
مخابرات ایران نخواهد بود. رســیدن به 
وضعیت پیشــرو بودن در ارائه خدمات 
دیجیتال بر اساس نیاز مشتری در کالس 
جهانی، چشم انداز کلی شرکت مخابرات 
ایران است. دســت کم 40 درصد حجم 
اداری، ساختاری و اهمیت کار مخابرات 
اســتان ها، در مخابرات اســتان تهران 
و البرز اســت. اهمیت اســتراتژیک این 
مدیریت اســتانی نیز بر کســی پوشیده 

نیست.

در آســتانه برگزاری تلکام بفرمایید که 
از سال گذشــته تا امروز چه اتفاقاتی در 
مخابرات اســتان تهران افتاده که منجر 
به خدمات دهی بیشتر و بهتر به مشترکان 

شده باشد؟
با یک نگاه کلی عالوه بر توســعه روزمره 
در شــبکه تلفن ثابت، ADSL و نیز حوزه 
دیتا و مشــترکان تجاری، توســعه در 
شبکه Back Bone  اســتان تهران نیز از 
دستاوردهای سال گذشــته ما بوده که 
حائز اهمیت است. از بعد مشتری مداری 
نیز تحوالت خوبی صورت گرفته است. 
ارتقای کیفیت شبکه دیتا که کامال برای 
مردم ملموس بــوده و نیز ارتقای کیفیت 
پشتیبانی از مشــترکان نیز در طول 6 ماه 

گذشته صورت گرفته است.
یکی از مشــکالت مشــترکان در برخی 
از مناطق تهــران، انتظــار طوالنی مدت 
بــرای واگــذاری تلفن ثابت اســت. یا 
مســئله انتقال خط و مشکالتی که درباره 
واگذاری ADSL وجــود دارد. برای حل 
این مشــکالت چه تمهیداتی اندیشیده 

شده است؟
اگر به آمارها نگاه کنیم متوجه می شویم 
که تعداد کل مشــترکان در انتظار بیش 
از یک ماه استان البرز و تهران حدود 20 
هزار متقاضی است که 11 هزار متقاضی 

از استان البرز هستند.
در بحث جابه جایی، مشکل شبکه سازی 
داریم که زمان بر و پرهزینه اســت. در 
کل انتقال خــط بین دو مرکــز به دلیل 
مشکالت فنی، ســخت تر از راه اندازی 
یک خط جدید اســت. ضمنا در آینده با 
راه اندازی  NGN/IMS این مشــکل هم 
برطرف خواهد شد و انتقال بین مراکز هم 

امکان پذیر می شود.
در ماجرای انفجار منطقه شهران و آسیب 
شــدیدی که متوجه شــبکه مخابراتی 
آن منطقه شــد، شــرکت مخابرات چه 

عملکردی داشت؟
ما پیشــتر در صدد بودیــم که در تهران 
با کمک شــهرداری GPON نصب کنیم 
و فیبر را از مرکز بــه نزدیک ترین نقطه 
ممکن با مشــتری انتقال دهیم. اگر این 
پروژه به ســرانجام رسیده بود، در همین 
حادثه شــهران نهایت ارتبــاط 1500 
مشترک قطع می شد و ظرف 12 ساعت 
هم مشکل برطر می شد. اما در این شرایط 
ما در اثر این حادثه شــاهد قطع شــدن 

ارتباط حدود 55 هزار مشــترک بودیم. 
در این حادثه کابل ها مرکزی قطع شد و 

انگار خود مرکز منفجر شده باشد.

اما در همین شــرایط هــم ارتباط همراه 
اول را در بعدازظهر برقــرار کردیم که 
در آرامش مردم تأثیر زیادی داشــت. 
همراه اول هم بالفاصلــه رومینگ خود 
را با ایرانســل برقرار کرد و لذا در بحث 
ارتباطات سیار بســیار سریع عمل شد. 
در خصوص ارتباطات ثابت نیز بازسازی 
شــبکه کابلی علی رغم اینکه تخمین زده 
می شــد چندماه زمان ببرد، اما با بسیج 
تمام امکانات توانســتیم ظرف 12 روز 
ارتباطات را برقرار و شبکه را ترمیم کنیم.

برخی مشــترکان معتــرض بودند که 
مخابــرات این حادثــه را نادیده گرفته 
و قبــوض را مانند ماه های قبل محاســبه 

کرده است.
به نظــرم این اعتراض صحیح نیســت. 
درمورد  ADSLمحاسبه دقیق انجام شد 
و خســارت را جبران کردیم، اما آبونمان 
تلفن ثابت رقم بســیار ناچیزی است که 

برای 12 روز بسیار کم می شود.
برای کنترل بحران ها احتمالی اینچنینی 

در آینده چه برنامه ای دارید؟
ایــن حادثه قبــل از هر چیــز مدیران 
شــهرداری را متوجه ایــن نکته کرد که 
چنانچــه همــکاری الزم را با شــرکت 
مخابــرات انجام دهند چقــدر می تواند 
در جلوگیری از بروز ایــن اتفاقات موثر 
باشــد. به تازگی نیز جلسه ای با مدیران 
شهرداری داشتیم که قول مساعدت های 
الزم داده شده و امیدوارم همکاری خوبی 

در این خصوص داشته باشیم.
برنامه مخابرات استان تهران برای تمام 

IP کردن شبکه چیست؟
انتقــال مهندس "خلیلــی" به مدیریت 
کالن مخابرات ایران همین پیام را داشت 
که در طراحی آی.پی بیس ایران بخشی 
هم مربوط به تهران اســت کــه انجام 

خواهد شد.
دربــاره  FCPچه اقداماتی انجام شــده 

است؟
PAP ما در چند ســال گذشته کاری که با

ها یا همان FCP های فعلــی انجام دادیم 
این بوده که فضا را برای فعالیت و رقابت 
آنها مهیا کردیم. ما خــود را رقیب آنها 
تعریف کردیم کــه در نهایت در بازاری 
عادالنه مــردم باید تصمیــم بگیرند از 
خدمات چه شــرکتی استفاده کنند. ما از 
ظرفیت مدیران مناطــق برای کمک به 
آنها اســتفاده کردیــم. در کل همکاری 
خوبی با PAP ها داشتیم تا پیش از تصویب 
مصوبه 230. مصوبه 230 موضوع را کاًل 
تغییر داد و فضا کامال رقابتی شده است و 
امکاناتی که قبال مــا اختیار عدم ارائه آن 
را به PAP ها داشتیم در این مصوبه اصالح 
و الزامی شده است. ما نیز چون بخشی از 
مخابرات ایران هستیم کامال هماهنگ با 
آن عمل کردیم و سامانه ای در مخابرات 
ایران طراحی شــده که FCPها می توانند 
در آن درخواســت فعالیت خود را ثبت 
کنند و ما هم بررسی می کنیم و در صورت 
فراهم بودن شرایط به سمت عقد قرارداد 
پیــش خواهیم رفت. اما هنــوز موردی 
 FCP برای عقد قــرارداد در تهران برای

نداشتیم

آنچه پیش رو دارید، آخرین گفت وگو با مدیرعامل شــرکت مخابرات اســتان تهران اســت.  این نکته ای اســت که علیرضا صیدی پیش از آغاز مصاحبه عنوان می کند. شــرکت های مخابرات 
اســتانی براســاس تصمیم هیات مدیره مخابرات و تایید مجمع این شــرکت، در مخابرات ایران ادغام شــدند و اکنون دیگر اســتان ها، مدیرعامل ندارند. به همین خاطر است که حاال  صیدی 
مدیرمخابــرات تهــران و البرز اســت.  در روزهایی که تغییر ســاختار شــرکت مخابــرات ایران، وقت همــه مدیران را به طور کامل بــه خود اختصاص داده بود، به ســراغ مدیر تهــران رفتیم تا از 

وضعیت ارتباطات در پایتخت، باخبر شویم.

بازسازی شبکه کابلی پس از 
حادثه شهران، چندماه زمان 

الزم داشت، اما با بسیج 
امکانات توانستیم ظرف 12 
روز ارتباطات را برقرار کنیم

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران:

سرعت عمل مخابرات های استانی بیشتر خواهد شد

ادامه از صفحه اول
فقدان تمایــز رقابتی چشــم گیر میان 
اپراتورها چنان حتی برای خود واعظی هم 
چشم گیر بود که توانست فقط به بسته های 
خالقانه به عنوان ســوخت ترابردپذیری 
اشــاره کند: افزایش کیفیــت، خدمات 
متنوع، ارایه بسته های اقتصادی و مناسب 
و به صرفه ضروری مکمل و در راستای هم 
است. بســته ها باید مبتنی بر نیاز و سلیقه 
مشترکان تهیه شــود و تلفیقی از صوت و 
دیتا باشــد. ارزیابی دوره ای اپراتورها، می 
تواند زمینه شناسایی نقاط ضعف و تقویت 

نقاط مثبت را فراهم کند.
در همان جلســه واعظی بــه دو پروانه 
دیگر یعنی FCP و MVNO هم اشــاره کرد 
و آنها در جهت گســترش بازار و رقابتی 
کردن فضا ســتود برای مثال گفت: آماده 
کردن فضا برای FCP و تمام شــرکتهای 

فعال در ICT در این مدت دنبال شــد چرا 
که معتقدیم به منظور ارایه سرویس، باید 
آزادی عمل بــه اپراتورها داد که فناوری 
را براســاس توانایی و نــوع فعالیت خود 
انتخاب کننــد و ما هم تنها نظارت بر نحوه 
ارایه خدمت را بر عهده داشــته باشیم. او 
همچنین دربــاره اپراتورهای مجازی هم 
گفت: استفاده از ظرفیت خالی اپراتورهای 
موجود بدون سرمایه گذاری جدید تحول 
بزرگی به وجود می آید و اپراتورها در این 
خصوص با اپراتورهــای دارای موافقت 

اصولی همراهی کنند.
هــر دوی پروانه هــای همچنــان بــا 
بزرگترین تردیدها از ســمت کارشناسان 
و فعاالن رو به رو هســتند چرا که از سمتی 
پروانــه ایجــاد و بهره برداری از شــبکه 
ارتباطات ثابت یا همان FCP از همان ابتدا 
تالشــی کم و بیش انتقام جویانه علیه یکی 

از راکدترین بخش  های مخابراتی کشــور 
یعنی ارتباطات ثابت برآورد شد و از سوی 
دیگــر در مورد اپراتورهــای مجازی هم 
این ســوال همچنان مطرح اســت که این 
فرصت های راکد مانده مخابراتی کشــور 
که باید توســط MVNOها کشــف شوند 
کدامند. جواب تلکام هفدهم دست کم تا 
اینجا به تمام این سواالت قاطع ولی نا امید 
کننده است خبری از این اپراتورهای تازه 
متولد شــده در تلکام بــه صورت جدی و 

ورای حرف و بروشور نیست. 

اینترنت بین المللی و شبکه ملی
شــاید تلکام امســال ویترین یک صلح 
خاموش دیگر میان شــورای عالی فضای 
مجــازی و وزارت ارتباطات هم باشــد. 
ســرانجام پس از فشــارها و تهدیدها و 
گالیه  های فراوان از وزیــر ارتباطات که 

دامنه آنها از قم گرفته تا بهارستان متنوع 
بود ســرانجام پس از قریب به یازده سال 

ماه پیش از این شبکه رونمایی شد. 
در مراســم رونمایی از فاز اول این شبکه 

نصراهلل جهانگرد،رئیس سازمان فناوری 
اطالعات و معــاون همواره آماج حمالت 
وزیر ارتباطات، به بخشی از دستاوردهایی 
که تا به امــروز برای اجــرای این پروژه 

حاصل شده اســت پرداخت و اعالم کرد 
افزایش سهم ترافیک داخلی از 10 درصد 
به بــاالی 40 درصد، افزایــش 13 هزار 
کیلومتر به شبکه فیبر بین استانی، افزایش 
حجم صفحات وب فارســی از 0.۸درصد 
به 1.4درصد و انتقال ســویچ ها به داخل 
کشور تنها بخشی از این دستاوردها بودند. 
او گفــت: »با تحقق شــبکه ملی اطالعات 
روزانــه 50 میلیون تراکنش اطالعات در 

داخل کشور انجام خواهد شد.«
امنیت و حریــم ملی بخــش مهمی از 
ایــن رونمایــی بودند ولی نحــوه حضور 
اپراتورهــای ثابت و همراه در مراســم و 
نمایشگاه جانبی آن نشان می داد که سعی 
بسیاری شده اســت که صاحبان زر و زور 
این بازار به سمت تولید، توسعه و کاربری 
این شبکه مفهومی ســوق داده شوند. در 
همان مراسم رونمایی از فاز نخست شبکه 

ملی اطالعات، ایرانســل رسما اعالم کرد 
با گسترش زیرســاخت هایی نظیر مراکز 
تبادل ترافیک )IXP(، نسخه ششم پروتکل 
اینترنت )IPv6( بر بستر موبایل، سیستم 
مدیریت دسترسی )IAM( و شبکه توزیع 
محتــوا )CDN( در بخش زیرســاخت و 
اینترنت نسل چهار ثابت )TD-LTE( سعی 
بر آن داشته تا در این پروژه نقش پررنگی 
ایفا کند. جالب آن که توســعه نسل سوم 
و چهارم اینترنت همــراه هم در زمره این 
کمک های اپراتــور دوم به شــبکه ملی 

اطالعات بود. 
در مقابــل همراه اول توســعه شــبکه 
IP Backbone به 220 نــود، با ظرفیت 
۹50 ترابیــت در ثانیه، ایجــاد ظرفیت 
اتصــال بــه درگاه های اصلی کشــور به 
میزان 200 گیگابیت در ثانیه را بخشی از 
این همراهی دانســت و در ادامه به سمت 

کارنامه یک دولت در تلکام آخر
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درباره باندل شیائومی و حجمی که وارد 
شــده و میزان اســتقبال بازار بفرمایید. 
 Huawei پیشــتر تجربه باندل یک مدل

را داشتید. چرا تغییر برند دادید؟
ارائه و باندل گوشــی را اغلب اپراتورها 
در فضای رقابتی و بــه خصوص با توجه 
به بلوغ بــازار دنبال می کننــد. ما ابتدا 
سعی کردیم رفتار بازار را امتحان کنیم. 
ابتدا در سال ۹3 به ســراغ سامسونگ 
رفتیم. اما به دلیل تحریم ها و مشــکالتی 
که سامسونگ در ارائه خدمات داشت، 
نتوانستیم این پروژه را دنبال کنیم. پس از 
آن به سراغ هوآوی رفتیم که با توجه به 
اینکه محصوالت هوآوی در حال تبدیل 
شدن به برند شناخته شده ای بود و قیمت 
تمام شــده باندل آن باال بود به ســراغ 

شرکت شیائومی رفتیم.
در سیاســت هایی که مدیرعامل ابالغ 
کرده اند، سه وجه استراتژیک وجود دارد 
که یکی این اســت که قیمت تمام شده 
گوشی برای مشــترک نسبتًا ارزان تمام 
شــود. یعنی درواقع پولــی که پرداخت 
می شــود هزینه کیفیت محصول باشد 

نه برند. سال گذشــته ما توانستیم یک 
پایلوت حدود 35 هــزار عددی را وارد 
بــازار کنیم و ســال آینــده مدل های 

جدیدتر را هم باندل می کنیم.
در حوزه اســتارت آپ ها یک همکاری 
بین شــما و دانشگاه شــهید بهشتی در 
حال شــکل گرفتن اســت. در این باره 

بفرمایید.
ریشــه این قبیــل همکاری ها به ســال 
13۸6 برمی گــردد کــه آقــای دکتر 
ســلیمانی بودجه های تحقیقاتــی را از 
طرف وزارتخانه به دانشگاه های دولتی 
اختصاص دادند که ابتدا سرمایه گذاری 
مناســبی در دانشــگاه شــریف انجام 
شــد. در این دانشــگاه یک آزمایشگاه 
ســرویس های ارزش افزوده به ریاست 
آقــای دکتر ربیعی تشــکیل شــد که 
بعدها تبدیل شد به ســرویس هایی که 
دانشــجویان و تازه فــارغ التحصیالن 
دانشــگاه های مختلف در آن شــرکت 
داشتند. این تجربه بعدها در دانشگاه های 
دیگر نیز تکرار شــد و امروز هم شاهدیم 
که این مدل مناســب ترین مدل ارتباط 

صنعت و دانشــگاه بوده است. دانشگاه 
شهید بهشتی نیز با توجه به ظرفیت های 
مناسبی که داشــت و با توجه به تجربه 
دانشگاه شــریف عالقه مندی بسیاری 
برای چنین همکاری نشان داد و شرکت 
نیز استقبال کرد. با ســایر دانشگاه های 
معتبــر نیز ایــن همکاری هــا در حال 
شکل گیری است. به نظر ما سرویس های 
دیجیتال نیازمند این هستند که عقبه ای 
از مصوالت را پشــت ســر خود داشته 
باشــند و این امر نیز ممکن نیست مگر 
با ورود قشــر جــوان به این حــوزه و ما 
امیدواریــم که بــا عقــد قراردادهای 
این چنینــی این عقبه مناســب را برای 

سرویس های دیجیتال فراهم کنیم. 
نسخه جدید اپلیکیشــن »همراه من« را 
عرضه کرده اید. تفاوت های آن با نسخه 

قدیمی چیست؟
ایده »همراه من« بر اساس ارائه خدمات 
دیجیتال است که با توجه به ضریب نفوذ 
اینترنت دیگر نیازی نیســت مشترکان 
از طریق واســطه ها خدمات مورد نظر را 
دریافت کنند و می توانند بر این اساس با 

توجه به ســواد دیجیتالی خود خدمات 
مورد نظــر را دریافت کننــد. »همراه 
من« ایده ای اســت که ســال گذشته به 
وجود آمد و امســال با این سیاســت که 
هر اقدامی که مشترک برای آن متصور 
اســت در »همراه من« ارائه شود، ادامه 
یافــت. »همراه من« دارای دو قســمت 
اساسی است؛ نخســت اطالعاتی درباره 
حســاب کاربری مشترک ارائه می دهد 
که این قســمت به صــورت گرافیکال 
ارائه شــده تا از جذابیت بیشتری برای 
مشــترک برخوردار باشد. قسمت دوم 
نیــز مربوط بــه معرفی ســرویس ها و 
خدمات نحوه عضویت هاست که این نیز 
به صورت گرافیکال ارائه شده و با توجه 
به ترند آن چشــم انداز استفاده بیش از 
50 درصد مشــترکان از آن است. طبق 
آخرین آمار تاکنون یک میلیون و 400 
هزار مشــترک در حال حاضر از »همراه 
من« استفاده می کنند که شاهد رشد 50 
درصدی اســتفاده کنندگان نســبت به 

نسخه قبلی آن هستیم.
در مــورد اپراتورهــای مجــازی چــه 

اقداماتی انجام داده اید؟
در حال حاضر از 24 شــرکتی که مجوز 
گرفته اند حدود 17-1۸ شــرکت برای 
آغاز فعالیت بــه ما مراجعه کرده اند. در 
این خصوص دو شــاخص برای ارزیابی 
این شــرکت ها و زمینــه فعالیت وجود 
دارد؛ نخست آنکه مشــخص شود این 
شرکت ها مایل به فعالیت در چه حوزه ای 
هســتند. اگرMVNO ها قرار باشــد در 
حوزه ما فعالیت کنند قطعا دچار مشکل 
خواهند شــد. درواقع باید به این پرسش 
پاسخ درخور دهند که چه خدماتی است 
که همــراه اول ارائه نــداده و آنها قصد 
ارائــه آن را دارند. مســئله دوم مربوط 
به انتخاب پارتنر و ســطح ارائه خدمات 
اســت. برای ما ضمن اینکه عقد قرارداد 
با یک پارتنر اهمیــت دارد در کنار آن 
احتمال باالی موفقیت آن شــرکت نیز 
MVNO مد نظر ماست. سطوح فعالیت

ها از  Lightتا  Fullرا شــامل می شود که 
آنها باید مشــخص کنند در چه سطحی 
مایل به فعالیت هستند. از تمام شرکت ها 
طرح ها را اخــذ کردیم و مباحث مربوط 
بــه بازاریابی را بررســی خواهیم کرد تا 
شــرکت مورد نظر را برای عقد قرارداد 

انتخاب کنیم.
در نمایشگاه تلکام امسال چه محصوالت 

تازه ای برای عرضه دارید؟
در نمایشگاه امسال فضای IOT )اینترنت 
اشیاء( را عمیق تر کردیم و سعی کردیم 
اکوسیســتم آن را کاربردی تــر کنیم. 
امری کــه بســیار در IOT کاربرد دارد 
کنترهای هوشــمند اســت و با توجه به 
فضای کســب و کاری که برای IOT مهیا 
اســت اکوسیســتم آن را از مصرف تا 
صدور صورت حســاب پشتیبانی کنیم. 
مشترکان شــرکت های آب، برق و گاز 
می توانند از این ســرویس توسعه یافته 
اســتفاده کنند و در نمایشگاه امسال آن 
را برای بازدیدکنندگان نمایش خواهیم 

داد.
ما به دنبال عقد قرارداد با شــرکت های 
برق، آب و گاز کشوری در این خصوص 
هســتیم که البته با توجه به رکود نسبی 
اقتصادی در ایران و مشــکالتی که این 

شــرکت ها نیز از این منظر با آن روبرو 
هســتند، مهم ترین چالــش پیش رو در 
این زمینه تأمین بودجــه برای ارائه این 
سرویس است. مذاکراتی صورت گرفته 
و تفاهم های اولیه برای تأمین ســرمایه 
مــورد نیاز نیز حاصل شــده که البته در 

مرحله مقدماتی است.

مورد بعدی که در نمایشگاه ارائه خواهیم 
کرد اپلیکیشــن »ماشــین هوشــمند« 
اســت که البته نســخه قدیمــی آن را 
پیشتر داشــتیم که امسال نسخه توسعه 
یافتــه و تعمیم یافته آن بــه حوزه های 
مانند مســائل مربوط به بیمه و تولید و 
تهیه قطعات و ... ارائه می شــود. در این 
ســرویس تازه به صورت ســاده کاربر 
می تواند با اتومبیل خــود صحبت کند. 
نمایش عملیاتی آن در نمایشگاه امسال 

در دستور کار است.
کاربری و سیمولیشن 5G را در نمایشگاه 
امسال نمایش می دهیم. تعداد کانکشن 
و کاهــش تاخیر بــه دو هــزارم ثانیه 
از مزیت هــای 5G اســت کــه برای 
سیســتم های اتوماســیون و خدمات 
ویدئویــی بســیار اهمیــت دارد. این 
خدمات با اســتفاده از دو شرکت نوکیا 
و اریکسون ارائه می شــود. ایده آن هم 
از نمایشگاه بارسلون امسال آمده است 
تا مشــترکان پیش از ارائه که در ســال 
آینده خواهد بود به آن آشــنایی کامل 

پیدا کنند.
عالوه بــر این ها رونمایــی از امکانات و 
طرح »امضای دیجیتال« هم در دســتور 
کار است. اجرایی شدن امضای دیجیتال 
حوزه تجارت الکترونیکی و تراکنش های 
دیجبتالــی را متحول خواهد کرد. پس از 
اجرایی شــدن طرح، مشترکان حقیقی و 
حقوقی می توانند با ثبت درخواست خود 
و احراز هویت به آن بپیوندند. با توجه به 
برخی موانــع حقوقی در این رابطه همراه 
اول با پذیرش مســئولیت های حقوقی 
این مســئله این امکان را به زودی فراهم 

خواهد کرد.
توســعه فضای گیــم، اپ اســتورها و 
مواردی از این دســت شواهدی هستند 
که نشــان می دهــد همــراه اول برای 
توســعه فضای کســب و کار در حوزه 
دیجیتال مصمم اســت و همکاری هایی 
با دانشــگاه های مختلف کشور خواهیم 
داشــت. آمال ســهامداران و کارکنان 
اجرایی و مدیران همراه اول این اســت 
که مســئولیت اجتماعی خود در زمینه 
ایجاد اشتغال برای جوانان را از این راه به 
انجام برســانند. تفاهم هایی نیز در سطح 
اســتان ها با دانشــگاه ها و فعاالن حوزه 
کسب و کار حاصل خواهد شد که بتوانیم 
در سراســر کشــور کمکی به اشــتغال 

جوانان کرده باشیم.
ما به عنــوان اپراتوری کــه 50 میلیون 
مشــترک فعال داریم و 30-40 درصد 
آن را جوانان تشکیل می دهند؛ موظفیم 

که در این حوزه فعال باشیم.
این مــژده را هم می دهم کــه درصدد 
رائــه یــک ســرویس  طراحــی و 
»دایرکتوری« برای تســهیل دستیابی 
مشــترکان بــه اطالعات مــورد نیاز 
هســتیم که این موضوع می تواند کمک 
بسیاری به دانشگاهیان، روزنامه نگاران، 
محققان و ســایر عالقه مندان کند تا در 
جســت و جوی اطالعات مورد نیاز خود 
در وقت و هزینه هــا صرفه جویی باالیی 

داشته باشند. 

معاون بازاریابی شرکت ارتباطات سیار ایران: 

همراه اول نسل پنجم موبایل را در تلکام رونمایی می کند

محمدمهدی عطوفی از مدیران باســابقه همراه اول اســت. مردی که می توان گفت جایگاه بســیار اســتراتژیک شــرکت را ســال ها اســت در اختیار دارد. معاون بازاریابی شــرکت ارتباطات سیار ایران 
هرسال در نمایشگاه تلکام با مجموعه ای از خدمات و سرویس های جدید حاضر می شود تا در بازاری که هر روز رقابتی تر می شود، بتواند سهم همراه اول را حفظ کند. عطوفی از جمله مدیرانی است 
که بر محتوا تاکید بسیار دارد و در همین حال، تالش می کند هرآنچه مشترکان به آن نیاز دارند را در یکجا جمع کند. اگر مشتری دائم نمایشگاه تلکام باشید، روند تغییر خدمات همراه اول را به خوبی 
می توانید لمس کنید. روندی که نشــان می دهد هر محصول و ســرویس با یک نگاه بلند مدت تعریف شــده اند. همانند سال گذشته با عطوفی در صبح یک روز پرمشغله به گفت وگو نشستیم و گرچه 

می شد برخی موضوعات را بیشتر شکافت، اما ترجیح دادیم همه مسائل را بررسی اجمالی کنیم.

 MVNO ها باید به این 
پرسش پاسخ درخور دهند 

که چه خدماتی است که 
همراه اول ارائه نداده و آنها 

قصد ارائه آن را دارند

ملی اطالعات، ایرانســل رسما اعالم کرد 
با گسترش زیرســاخت هایی نظیر مراکز 
تبادل ترافیک )IXP(، نسخه ششم پروتکل 
اینترنت )IPv6( بر بستر موبایل، سیستم 
مدیریت دسترسی )IAM( و شبکه توزیع 
محتــوا )CDN( در بخش زیرســاخت و 
اینترنت نسل چهار ثابت )TD-LTE( سعی 
بر آن داشته تا در این پروژه نقش پررنگی 
ایفا کند. جالب آن که توســعه نسل سوم 
و چهارم اینترنت همــراه هم در زمره این 
کمک های اپراتــور دوم به شــبکه ملی 

اطالعات بود. 
در مقابــل همراه اول توســعه شــبکه 
IP Backbone به 220 نــود، با ظرفیت 
۹50 ترابیــت در ثانیه، ایجــاد ظرفیت 
اتصــال بــه درگاه های اصلی کشــور به 
میزان 200 گیگابیت در ثانیه را بخشی از 
این همراهی دانســت و در ادامه به سمت 

بخش حســاس تر جامعه یعنی کودکان 
و نوجوانــان رفت. آنها ارایه ســیم کارت 
دانش آموزی »انارستان« جهت استفاده 
از فضای اینترنتی ســالم و امن متناســب 
با ســن، ســیم کارت کــودک و نوجوان 
»ُدرسا« با امکان مدیریت توسط والدین، 
تامین سامانه فیلترینگ هوشمند، توسعه 
امنیت، راه اندازی بســتر امن در سرویس 
USSD، راه اندازی مرکز مدیریت عملیات 
امنیت و اتصــال به مرکز ماهر و تســت 
آزمایشــی صدا در نســلVoLTE(4(، از 
دیگر دســتاوردهای اپراتــور اول در فاز 
نخست شــبکه ملی اطالعات اعالم کرد. 
که آشــکارا امنیت و تجارت را در کنار هم 
هدف قرار داده بود. آیا از این شــبکه هم 
مانند بقیه دســتاوردهای وزارتخانه فقط 
اثری مفهومی در تلکام خواهد بود؟ زمان 

نشان خواهد داد. 

کارنامه یک دولت در تلکام آخر
مدیرعامــل جیرینــگ به تشــریح 
ســرویس ها و خدماتــی کــه ایــن 
شــرکت قرار اســت در هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات، 
ارتباطات و تکنولوژی اطالع رســانی 

)تلکام2016( ارایه کند، پرداخت.
مدیرعامــل  خطیبــی،  مهــرداد 
جیرینگ با تشــریح همکاری موفق 
اخیــر با ســامانه زودفــود با هدف 
فرهنگ سازی ســفارش و پرداخت 
آنالین گفــت: »عالوه بــر زودفود 
و همزمان بــا برگزاری نمایشــگاه 
تلکام 2016 مشــارکت جدیدی را با 
سینماتیکت و اسنپ آغاز می کنیم تا 
زیست بوم پرداخت همراه را توسعه 
دهیــم و در این راســتا، جیرینگی ها 
می توانند عالوه بر ســفارش و خرید 
غذا از ســایت و اپلیکیشــن زودفود، 

بلیت سینما را به صورت الکترونیکی 
از ســایت و اپلیکیشن ســینماتیکت، 
خریداری و تاکســی خود را از طریق 
اپلیکیشــن اســنپ، فراخوانی کرده 
و هزینه آنهــا را جیرینگی پرداخت 
کنند. ضمنــا خریــداران جیرینگی 
بلیت سینما، عالوه بر سه شنبه ها، در 
روزهای یک شــنبه هم از 50 درصد 
تخفیف جیرینگی برخوردار خواهند 

بود.«
وی ضمــن اشــاره به ایــن نکته که 
برخــی افرادی کــه کاالی خود را از 
بســتر اینترنت و یا تلفن ســفارش 
می دهند، تمایل بــه پرداخت هزینه 
کاال در زمــان تحویــل آن را دارند، 
افــزود: »برای پوشــش ایــن نیاز و 
همچنین رفــع دغدغه های حمل پول 
نقد با به همراه داشــتن دســتگاه پوز 

ســیار توســط حامل کاال، خدمتی را 
با نــام COD )پرداخــت در محل( از 
بســتر تلفن همراه در نمایشگاه تلکام 

رونمایی خواهیم کرد.«

بر این اساس، خریدار با اسکن بارکد 
دوبعدی ذیل فاکتور، می تواند هزینه 
آن را از طریق کیف پول خود پرداخت 
کند، این خدمت، ضمــن جلوگیری 

از خــروج غیرضــروری ارز بــرای 
خرید دســتگاه پوز ســیار، آسایش 
خیــال را برای خریدار، فروشــنده و 
تحویل دهنــده کاال، به دنبال خواهد 

شد.
وی در بخشــی از ســخنان خود به 
فروشــگاه مجازی که خدمت دیگر 
جیرینگ اســت اشــاره کرد که در 
مرحلــه تحقیقــات و تولیــد نمونه 
است و با اســتفاده از آن می توان در 
مکان های عمومی، شــرایط را برای 
ســفارش انواع محصوالت و خدمات 
بر روی یک صفحه لمسی و پرداخت 
آنالیــن هزینه از طریــق تلفن همراه 
ایجاد کرد تا پــس از تایید پرداخت، 
کاال بــه آدرس ثبت شــده در زمان 
رجیســتری ســیم کارت و یا آدرس 

پروفایل، ارسال شود.

جیرینگ با ارایه خدمات جدید در تلکام 2016
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طی سه سال گذشته ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت 
ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری 
اطالعات و بســیاری از شرکت های 
مطرح حوزه ICT کشور، هریک سهمی 
در راه اندازی شــبکه ملــی اطالعات 
داشته اند، اما بسیاری بر این باورند که 
شرکت ارتباطات زیرساخت با ایجاد 
57 هــزار کیلومتر فیبرنــوری، ایجاد 
 )IXP( مراکز تبادل ترافیــک داده ملی
در نقــاط مختلف کشــور، راه اندازی 
دیتاســنترها و افزایش ظرفیت های 
انتقال ســهم قابل توجهی در توســعه 
شبکه ملی اطالعات داشته و به معنای 

واقعی این شبکه را محقق ساخته است.

IXP  سوئیچ هایی به نام
پیــش از این شــرکت زیرســاخت، 
درگاه ورودی اینترنــت را در 2 نقطه از 
تهران قرارداده بود و از آنجا به ســایر 
نقاط کشــور منتقل می کرد اما به دلیل 
ریســک از بین رفتن دیتا در صورت 
بروز مشــکل در یکی از این درگاه ها، 
حاال در مشهد، شــیراز و تبریز هم این 
درگاه ها راه اندازی شــده اســت و در 
مجموع ۶ درگاه ورودی در کشور داریم 
که در عین حال مراکز تبادل اطالعات 

)IXP( و CDN هم هستند.
پیش تر محمدجــواد آذری جهرمی، 
مدیرعامــل شــرکت ارتباطــات 
زیرســاخت، درباره اهمیت این مراکز 
چنین گفته بود: »مراکز تبادل ترافیک 
داده ملي، قلب شبکه ملي اطالعات به 
شمار مي رود و راه اندازي حداقل چهار 
مرکز تکلیف شـــرکت ارتـباطـات 
زیـرسـاخـت بوده است.«با راه اندازی 

مراکز تبــادل داده به عنوان هســته 
اصلی این شــبکه، تعرفه دسترسی به 
پهنای باند به عنوان یک شاخص اصلی 
باعث تمایز ترافیک داخلی از ترافیک 
بین المللی در شــبکه ملــی اطالعات 
شده و دسترســی مردم را هم با هزینه 
کمتری مواجــه می کند. به این ترتیب 
تعرفه ســرویس های داخلــی هم به 
اندازه یک سوم سرویس های بین الملل 
محاســبه می شــود. عالوه بر کاهش 
تعرفه ها افزایش کیفیت و سرعت نیز 
از دیگر مزایای راه اندازی مراکز تبادل 
داده اســت. آنگونه کــه مدیرعامل 
شرکت ارتباطات زیرساخت می گوید: 
»برقراري ارتباط از مســیر اینترنت و 
اتصال ها از این شــبکه عالوه بر گراني 
معطلي هــم دارد در حالیکــه مراکز 
تبادل ترافیک در پایین شبکه اینترنت 
زیرســاخت قرار مي گیرد و ارتباط دو 
شرکت را با هم بدون اینکه در این صف 

معطل شوند، برقرار مي کند.«

تامین پهناي باند اینترنت از
 13 نقطه مرزی

یکــی از ویژگی های مهم شــبکه ملی 
اطالعات افزایش دسترسی به پهنای 
باند اســت. در حال حاضر بنابر آماری 
کــه جهرمــی مدیرعامل شــرکت 
ارتباطات زیرساخت اعالم کرده است 
ایران از طریــق 13 نقطه مرزي خرید 
پهناي باند مورد نیــاز اینترنت خود را 
تامین مي کند که بنابر استراتژي هاي 
قیمتي، کمیت و کیفیــت این اتفاق هم 
در شــمال و هم در جنوب کشــور رخ 
مي دهد. پیش از این بیش از 80 درصد 
پهنــاي باند از جنوب تامین مي شــد. 

حاال ۶0 درصد از شــمال و 40 درصد 
از جنوب تهیه مي شــود. در شــمال 
پهناي باند از مرز با کشورهاي ترکیه، 
ارمنستان و آذربایجان در بازار رقابتي و 

کیفیتي تامین مي شود.

در جستجوی محتوای
از دست رفته

هرچند دربــاره ماهیت شــبکه ملی 
اطالعــات و هدف از راه انــدازی آن 

برداشــت های متفاوتی وجود دارد اما 
آذری جهرمــی در حاشــیه همایش 
ایران کانکــت 201۶ درباره هدف از 
راه اندازی این شبکه چنین گفته بود: »ما 
شبکه ملی اطالعات را ایجاد نکردیم تا 
فقط محتوا را به داخل بیاوریم ما دنبال 
سهم خود از محتوای بین المللی هستیم. 
االن عمده فراهم کننــدگان محتوا در 
داخل کشــور قرار دارند. این مرهون 
ظرفیت شبکه ما بوده است. در کل دنیا 

یک سایت اصلی دارند و چندین سایت 
فرعی. محتوا را به ســایت های فرعی، 
نزدیک و بــه کاربران نهایــی توزیع 
می کنند. بنابراین هدف ما این اســت 
که استقرار اصلی سایت های داخلی در 
داخل باشد اما با حضور در پلتفرم های 
بین المللی محتوای خود را به مشتریان 
بین المللی نزدیکتر کنیم. قباًل هم این کار 
انجام می شد اما حاال با قیمت ارزان تری 

صورت می گیرد.« 

نگاهی به اقدامات شرکت ارتباطات زیرساخت در راه اندازی شبکه ملی اطالعات

شبکه ای برای ایرانیان  راه اندازی رسمی شبکه وای فای
توسط همراه اول

همزمان با عید ســعید غدیرخم و در راستای شعار هیچکس تنها 
نیســت، همراه اول به عنوان اپراتور مسلط بازار، سرویس »وای فای 
اول« را راه اندازی کرد. با استفاده از این خدمت تمام مشترکین همراه 
اول می توانند در اماکن عمومی به سادگی از اینترنت »وای فای اول« با 

سرعت ویژه آن استفاده و یک اتصال پرهیجان را تجربه کنند.
کاربران برای اتصال به »وای فای اول« کافیست همراه اولی باشند. 
از جمله مزایای »وای فای اول« تجربه اســتفاده از اینترنت با سرعت 
و کیفیت بســیار باال در مکان های عمومی، اتصال آسان به اینترنت، 
حفظ باتری تلفن همراه به علت کم مصرف بودن وای فای در مقایسه 
با دیتای گوشــی و مدیریت متمرکز مصرف در قالب بسته نوترینو 
عنوان شده است. مشترکین برای استفاده از این سرویس می توانند، 
در مکان هایی که نشان »وای فای اول« را مشاهده کردند، از اینترنت 
پرسرعت »وای فای اول« اســتفاده کرده و تنها کافی است وای فای 
گوشی خود را روشن و به WiFi Aval متصل شوند. در »وای فای اول« 
مصرف اینترنت در قالب حساب نوترینوی مشترک انجام می شود. 
اگر مشترک بسته نوترینو داشــته باشد، مصرف وی در قالب همان 
بسته انجام شــده و در غیر این صورت مصرف مانند مصرف عادی 
اینترنت محاســبه می شــود. به عبارت دیگر فارغ از اینکه کاربر از 
چه طریق به اینترنت متصل اســت، تنها یک حساب برای مدیریت 
آن دارد و آن حســاب، نوترینوی مشترک است. در ادامه همراه اول 
پیشنهاد کرده به دلیل ســرعت ویژه »وای فای اول«، مشترک حتمًا 
بســته نوترینو فعال کنند تا مصرف در قالب بسته ها، مدیریت شده 
و باصرفه تر باشد. در حال حاضر تعداد بسیاری از نقاط در کشور این 
خدمت را به همراه اولی ها ارائه می دهند. مکان هایی مانند فرودگاه ها، 
مراکز فرهنگی، مراکز تجاری و نقاط پرتردد دیگر که هر روز به تعداد 
آنها افزوده می شود. همراه اولی ها برای مشاهده لیست کامل این نقاط 
که دارای نشان وای فای اول هستند، می توانند به سایت همراه اول به 

نشانی http://mci.ir/WiFiaval مراجعه کنند.

خبر
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شــرکت مخابــرات اســتان تهران 
خدمات  B2B و B2C خود را  همزمان 
با مهرماه به نمایشــگاه تلکام 2016 

آورد.
بــه گفتــه محمدرضــا بیدخام 
مدیــرکل روابط عمومی شــرکت 
مخابرات استان تهران امسال تمرکز 
این شرکت بر روی B2B و B2C  است.

در خصوص B2B بیدخــام افزود: 
»چنــد فعالیــت در ایــن زمینه در 
حوزه شــبکه ملی اطالعــات، دولت 
الکترونیکی و نــوآوری و فیبر انجام 
دادیم و کل زیرســاخت شرکت های 

متقاضی را فراهم کردیم.«
او درباره آمادگی شرکت مخابرات 
برای ارائه این خدمات به شــرکت ها 
گفت: »این خدمات آماده هســتند و 
هم اکنون شرکت ها از زیرساخت های 
ما اســتفاده می کنند. روند هم به این 
صورت است که شــرکت ها قرارداد 
می بندنــد و بعــد ما خدمــات را در 

اختیارشان قرار می دهیم.«
بخش دیگر ســرویس های شرکت 
 B2C مخابرات استان تهران به بحث
اختصاص دارد. بیدخام در خصوص 
سرویس های ارائه شده در این حوزه 
گفت: »امســال بر بحث دیتا تمرکز و 
سه تا چهار سرویس رونمایی کردیم. 
ماننــد  public Wi-Fi و دیتافــون، 
+VDSL2« او در توضیح بیشــتر این 
public Wi-  سرویس ها افزود: »طرح

Fi به منظور ارائه اینترنت پرســرعت 
بی سیم در ســطح اماکن عمومی شهر 
تهران اســت. هم مشــترکان فعلی 
شــرکت مخابرات استان تهران و هم 
سایر درخواست کنندگان می توانند با 

نام کاربری و رمز خود از این خدمت 
در اماکن عمومی استفاده کنند.«

یکــی از جدیدتریــن طرح ها که 
می توان میان شــرکت های مختلف 
مشــترک دانســت، بحث استارت 
آپ ها و دعوت از تیم هــا برای ارائه 
خدمات و ســرویس های نوین است. 
شرکت مخابرات اســتان تهران نیز 
طــی فراخوانی از اســتارت آپ های 
حوزه تلفن ثابت و همــراه دعوت به 
همکاری کرد. بیدخام دراین خصوص 
گفت: »ما از تیم ها دعــوت کردیم و 
از طرح های نوآورانه آن ها اســتقبال 
می کنیم. امکانــات رفاهی را هم برای 

همکاری با آن ها فراهم کردیم.«
از دیگر طرح ها می توان به دیتافون 
اشــاره کرد. این سرویســی است که 
مشــترک با دریافــت آن همزمان 
از امکانــات تلفن ثابــت و اینترنت 
پرسرعت +VDSL2 استفاده کند. در 
واقع خط تلفن ثابتی است که اینترنت 
پرسرعت دارد. بیدخام در خصوص 
این خدمت گفت: »این طرح اجباری 
نیســت اما نقاطی از شهر وجود دارد 
که هردوی این خدمات نیاز هســتند 
و مشــترک باید در کنار تلفن ثابت، 

اینترنت هم دریافت کند.«
+VDSL2 یکی دیگــر از طرح هایی 
است که مشــابه ADSL اما با کارایی 
متفاوت اســت. محمدرضا بیدخام 
در توضیح بییشــتر این ســرویس 
 ADSL گفت: »تفاوت این سرویس با
این اســت که امکان ارائه ســرعت 
Mbps 100 بــه صــورت همزمان 
  undersream upstreamو  در  
حداکثر تــا فاصله هــزار و 200 متر 

بروی کابل مســی را مهیــا می کند. 
این ســرویس خوبی برای مشترکان 
خانگــی اســت که بــه طــور مثال 
می خواهنــد فعالیت های پژوهشــی 
انجام دهند و به اینترنت پرســرعت 
نیاز دارند.« او تعیین حجم را برمبنای 

نیاز هر مصرف کننده اعالم کرد.
ســرویس پیام صوتی نیــز از دیگر 
طرح هایــی اســت که مشــترکان 
می تواننــد به صــورت انبــوه برای 
مشــتریان خود به جای پیامک متنی، 
صدا بفرســتند. در خصوص کارکرد 
آن بیدخــام گفت: »اگــر هم اکنون 

پیامک می فرســتید با این سرویس 
شــما پیام صوتی ضبــط می کنید و 
سرساعت خاصی برای مشتریان شما 

فرستاده می شود.«
راه اندازی بســتر فیبر نوری یکی از 
سرویس هایی که سال گذشته نیز ارائه 
می شد و امســال نیز جزو طرح های 
موجود در نمایشــگاه امســال است. 
بیدخام با اشــاره به اینکه مشترکانی 
که متقاضــی راه اندازی بســتر فیبر 
به مدت ۳ ســال هســتند، از تخفیف 
صد در صدی برخوردار می شــوند، 
تشریح کرد البته این سرویس مناسب 

مشــتریان تجاری اســت زیرا فیبر 
نوری برای مشترکان خانگی نداریم.

از دیگر ســرویس هایی که شرکت 
مخابرات بر آن تبلیغات گسترده ای 
انجــام داد، طرح اینترنــت خوب با 
طعم تابستان اســت. به گفته بیدخام 
این ســرویس 16 مگ اینترنت با 2 
گیگ ماهیانه 2 هزار و هفتصد تومان 
است و مشترکانی که از سرویس های 
اینترنتــی دیگر شــرکت مخابرات 
اســتفاده می کننــد نیــز می توانند 
ســرویس های خود را بــه این طرح 

تبدیل کنند 

سرویس های جدید مخابرات تهران در تلکام ۲۰۱۶

 از رونمایی سایت جدیدسبد محصوالت در مهرماه
تا معرفی خدمات

شــرکت خدمات اول مخابرات در هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
تلــکام به عنــوان یکي از شــرکت هاي گــروه مخابــرات ایران 

دستاوردهای کنونی و برنامه های آتی خود را معرفی خواهد کرد.
روابط عمومی شــرکت خدمــات اول مخابرات در کنار ســایر 
برنامه های تجاری سازمانی، رو نمایی از سایت جدید این شرکت را 
به منظور تقویت ظرفیت اطالع رســانی و بهبود فعالیت های روابط 
عمومی از دیگر برنامه های این شــرکت در نمایشگاه تلکام هفدهم 
اعالم کرد. مســعود لک، مدیر روابط عمومی شرکت خدمات اول 
مخابرات با بیان این موضوع اعالم داشــت که فعالیت هاي جاری 
و آینده این شــرکت در حوزه خدمات ارتباطــي در ایام برگزاری 
نمایشگاه بین المللی تلکام در ســالن 6 به فعاالن عرصه ارتباطات 
و بازدیدکننــدگان معرفي خواهد شــد. وی در ادامه افزود که در 
این نمایشــگاه ارتباط موثر میان شــرکت با مشــتریان، کارکنان 
و تمامی ذینفعان در راســتای اهداف تجاری و ارتباطی شــرکت 
پی گیری خواهد شد. آغاز به کار رســمی وبالگ شرکت خدمات 
اول مخابرات و نیز کانال رســمی تلگرام گــروه مخابرات ایران که 
توسط روابط عمومی این شــرکت اجرایی شده از دیگر برنامه های 
شرکت خدمات اول در این نمایشگاه اعالم شد. مسعود لک با اعالم 
سایر برنامه های شــرکت خدمات اول مخابرات در این نمایشگاه 
از برگزاری مســابقه فیلم و عکس موبایلی با موضوع »تلکام از نگاه 
شما« خبر داد و از عموم بازدیدکنندگان نمایشگاه تلکام دعوت کرد 
با ارســال عکس و فیلم های کوتاه موبایلی خود با موضوع لحظه ها و 
جذابیت های نمایشــگاه بین المللی تلکام در این مسابقه شرکت و 
آثار خودر ا به پســت الکترونیکی  pr@tci1.irیا نشــانی تلگرام@      
    tci1_setadارسال تا در قرعه کشی 10 عدد تبلت شرکت کنند.

شــرکت خدمات اول مخابرات در نمایشــگاه تلکام در سالن 6، 
سالن اختصاصی گروه مخابرات ایران، پذیرای عالقه مندان است.

خبر



  تلخــکام  عکســکام

پارتنر ايرونی
هنگامی که شما اين ستون را می خوانيد به اميد خدا، بی حرف پيش، تلکام ۲۰۱۶ 
هم آغاز شــده و روز از نو و روزی از نو محقق شــده است. احتماال شما که از در 
نمايشگاه وارد شــده ايد نظم مطلق را رو به روی خودتان ديده ايد و با خودتان 
گفته ايد عجب، پس امســال مانند سال های قبل نيســت! بله امسال خبری از 
صف های طوالنی ســيم کارت مجانی که قحطی اش هم آمده و قرعه کشــی 
۲ گيگا بيــت اينترنت رايگان با ســرعت ۱۲۸ نخواهد بــود و اين صف ها و 
برنامه های مفرح به جايی دورتر از ســالن ها منتقل شده اند. اما هرجا که برويم 
هجوم دوستان آســيايی مان به خصوص چينی ها را خواهيم ديد که در غرفه ها 
و خارج از آنها به صورت مســتمع)!( آزاد ديده می شوند و در حال گردش اند. 
ما قصد داريم امســال از آنها بپرسيم که ما چندســال است می آييم و چيزی 

نصيب مان نشــده، اگر آنها اينجا چيزی ديده اند بــه ما هم بگويند جای دوری 
نمی رود و دعاگو خواهيم بود. ضمن اينکه مســئوالن ايرانی پيشتر گفته اند که 
قصد ندارند ICT   ايــران را به خارجی ها واگذار کننــد و آنها بايد برای کار در 
ايران به دنبال پارتنر ايرانی باشــند، چرا که از قديم هم گفته اند پارتنر ايرونی 

تکه، خوشگله، بانمکه!
در روز نخست تلکام هفدهم ما هم مثل همه بازديدکننده ها و شرکت کنندگان 
اميدواريم که دســت کم افتتاحيه امسال از طرف افراد کليدی صنعت تحويل 
گرفته شــود و برنامه های جالب و مفرح هم باالغيرتا کمتر شود. سال گذشته 
و سال های پيشــتر  بســياری از غرفه داران و خبرنگاران که نزديک به غرفه 
اپراتورها بودند شــکايت زيادی از سردرد ناشی از سروصدا داشتند که خدا را 
خوش نمی آمد. وگرنه چه کســی بدش می آيد که از صبح تا شب صدای جيغ 
و آواز و موزيک تکراری بشــنود و دائما با شوخی های مکرر و هرساله مجريان 

آشتی کنان در ارتباطاتمحبوبی که همه جا به بامزگی معروف هستند، بخندد؟  

پیام برومند احسان خان محمدی

ملیحه آگاهی  نیشــکام
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