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در غیاب وزیر، در حضور دبیر
نمایشــگاه تلکام ایران گرچه نام بین المللی را بر خود دارد، اما چندان هم 
جهانی نیست و برخالف بســیاری از همنامان خود در دنیا، بیشتر آینه 

صنعت مخابرات ایران است تا نشان دهنده حال و آینده ارتباطات دنیا.
تلکام شــانزدهم، سومین تلکامی اســت که در دوران دولت یازدهم 
برگزار می شود. این نمایشــگاه با دوره های قبلی خود یک تفاوت عمده 
دارد. این بار وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تلکام را افتتاح نمی کند. 
محمود واعظی ترجیح داد همزمان با برگزاری مهم ترین رخداد عمومی 
صنعت مخابرات کشــور، همراه رئیس جمهور به آمریکا برود و عالیق 
شــخصی خود را دنبال کند. گویی او هم دیگر امیدی به این نمایشــگاه 
و شــاید کل صنعت ندارد. او در طول دو ســال و چنــد ماه وزارت خود 
نتوانسته است بیشــتر گره های کور این صنعت را بگشــاید. نه رابطه 
با بخش خصوصی تغییر کــرده )وعده وزیر در تلــکام چهاردهم( و نه 
مشکالت زیرساختی حل شــده اند )وعده وزیر در جلسه رای اعتماد(. 
او حتی رابطــه نیم بند دولــت و شــرکت مخابرات ایــران را به قهر 

طوالنی مدت تبدیل کرده است.
در همیــن حال موضوعاتــی نظیر فیلترینگ، شــبکه ملی اطالعات، 
اســتقالل رگوالتــوری و پروانه های متعــدد ارائه شــده نیز همچنان 

بالتکلیف مانده اند.
در چنین شــرایطی واعظی ترجیح داده اســت همه چیز را به کســی 
بســپارد که چند روز پیش به عنوان دبیر شــورای عالی فضای مجازی 
منصوب شده و قرار است سیاســتگذاری در این حوزه را هدایت کند. 
بدین ترتیب، فیروزآبادی ناگهان از ســایه به آفتاب آمده و قرار است 
امروز هم نمایشــگاه را افتتاح کند و هم برای اولین بار در دوران کاری 
خود در جمع خبرنگاران حاضر شــود؛ جایی که محمود واعظی در اولین 
حضورش نتوانســت جلو عصبانیت خود را بگیرد و جواب خبرنگاران 

را با عتاب داد.
نمایشــگاه تلکام شــانزدهم این بار با حاشــیه های کمتری افتتاح 
می شود و البته مانند دوره های قبلی خود، تنها نشان دهنده شرایط فعلی 
ارتباطات کشور اســت و کمترین نوری از آینده در آن دیده نمی شود؛ 
آینده ای که این روزها شــرکت های بزرگ و کوچک چینی آن را رقم 

می زنند.

  سرمقاله
میثم قاسمی

آرش برهمند

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی در 
حالی امروز کلیک می خورد که شاید بهترین نماد از کارنامه گرگ و 
میش مخابراتی کشور در یک سال گذشته باشد؛ یک سالی که شاید 
برای هر صنعت زیرســاختی دیگری زمان کوتاهی باشد ولی برای 

جهان سریع ارتباطات فرصت و غفلتی به اندازه یک دهه است. 
نیم نگاهی به چهار ویژه نامه پیشین ماهنامه پیوست برای نمایشگاه 
پانزدهم برشــی تیز و بی طرفانه است به آنچه طی این یک سال بر 
نبض ارتباطات کشور گذشته است؛ همه مدیرانی که با وعده های 
بزرگ آمدند و با ناکامی های بزرگ تر رفتند، همه پروانه هایی که 
داده شدند ولی هرگز از پیله خارج نشدند و همه حرف هایی که زده 
 شدند ولی روی ماه عمل را نبوسیدند. این سفر چهارروزه به گذشته 

را با ما همراه باشید.

ادامه جنگ و صلح
ویژه نامه پیوست از نخســتین روز تلکام تصویرسازی چشمگیری 
داشــت از نیمه صورت محمود واعظی وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات، که به نیمه صورت محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه 

تبدیل شده بود. در آن مطلب که تحت عنوان جنگ و صلح در تلکام 
نوشته شــده بود، پیوست تحلیلی شفاف داشت که برخالف عالقه 
آشــکار وزیر ارتباطات کابینه یازدهم به امور دیپلماتیک برخورد 
رســانه ای و وزارتی وی کمتر نشانه ای از درآمدن از در صلح دارد و 
تجســم آن هم رویارویی اش با بزرگ ترین کارتل مخابرات کشور 

یعنی گروه مخابراتی ایران است. 
دامنه این تقابل هم از دعوای زرگری بر سر کابل های مسی که هنوز 
ستون فقرات اینترنت کشور هستند، شــروع شد و سر تعرفه ها و 
پروانه های بخش زرین گروه مخابــرات ایرانی یعنی همراه اول به 
اوج رســید. پروانه ها، تعرفه ها و مناصب کلیدی در هیات مدیره 

مخابرات توســط وزارتخانه به گروگان گرفته شــدند تا سرانجام 
در تیرماه سال گذشــته با رفتن مدیرعامل آتشین کالم این گروه، 
مظفر پوررنجبر، نفر اول از لیست سیاه وزارتخانه خط بخورد. مدیر 
جدید کاظم ابراهیمی صدرآبادی در تابستانی عاشقانه مجوز ارائه 
آزمایشی خدمات نســل ســوم و باالتر موبایل را دریافت کرد تا 
سراسر نمایشگاه تلکام قبلی پر از رقابت توخالی سه اپراتور بر حسب 
سرویسی باشــد که حتی هنوز هم بعد از یک ســال به اندازه کافی 

همه گیر نشده است. 
تلکام به روز اولش که رسید مشخص شد رویکرد جدید وزارتخانه 
فقط با تغییر مدیرعامل راضی به مصالحه نخواهد شــد. طی همان 
ویژه نامه هم واعظی مصاحبه کوتاه و ســردی با پیوست داشت که 
آشکارا در آن گفته بود وزارتخانه با داشتن 40 درصد سهام عدالت 
و دولــت در مخابرات نه تنها داعیه نظارت کــه مالکیت دارد و از 
کنار جریان به راحتی نخواهد گذشت:»آنچه ما در مورد آن بحث 
داشتیم نحوه واگذاری این شرکت و شیوه نظارت وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات بر این شرکت پس از واگذاری بوده است.«
بنابراین اگر این روزها در نمایشــگاه تلکام 2015 قدم می زنید، به 
خاطر داشته باشید که برخالف سراب عمومی در نمایشگاه قبلی 
دیگر آشکار است که با رفت و آمد مدیران عامل، حذف و اضافه 
شــدن برخی اعضای هیات مدیره و البتــه دادن و گرفتن پروانه 
ماهیت رابطه تنش آلود میــان وزارت و مخابرات تغییر نخواهد 
کرد. تضاد میان این دو نهاد بیش از آنکــه حتی قانونی یا تجاری 
باشــد، در عمق بسیار سیاســی و تابعی از نوع تقسیم قدرت میان 

دولت و فرادولت در ایران است.  
ادامه در صفحه 2  

گزارش از تلکام یک روز مانده به افتتاح 

پرواز استارت آپ ها از تلکام

حکایت تلکام حکایت تکراری هایی اســت کــه همه می  خواهند 
نو باشند و برای همین اگر شــما هم یکی از آن نمایشگاه گردهای 
حرفه ای باشید حتماً تا حاال متوجه شــده اید که جغرافیای تلکام 
خوشــبختانه یک جغرافیای تکرارشونده اســت و شاید همین به 
خودی خود نشان دهد چرا نقشه کلی ارتباطات ایران هم دست کم 
از زمان ورود اپراتور ســوم تغییر عمده ای نکرده است و هیچ یک 
از بازیگران آن نیز رونــد بازی را تا امروز بر هم نزده اند. قدم زدن 
در حالی کــه دیوارهای غرفه ها باال می روند هم این نظریه را تایید 
می کند، شــاید فقط حضور رنگی استارت آپ ها توانسته باشد این 
بوم سیاه و ســفید را رنگی تازه بزند. وقتی یک روز مانده به افتتاح 
وارد نمایشگاه در حال ساخت شــوید نیز این نظر تایید می شود. 

اگر شــما هم به ناچار در پارکینگ فعاًل خلوت غربی پارک کنید، 
طلوع نمایشگاه از سالن های غربی اســت و خورشید نمایشگاه از 
گروه شــرکت های مخابرات در سالن شش آغاز می کند. پیش از 
این در ورودی ماشین رو منتهی به سئول همراه اول با نوترینو کاماًل 
دو سرویس نسل ســه دیگر را کنار زده است. در این سالن ایاالت 
مختلف گروه ایفای نقش می کنند. کارخانجات تولیدی شــهید 
قندی ســعی می کند با روغنکاری شدن چرخ های صنعت باز یک 
قطب تولیدی شــود. در مقابل این قطب تولیدی کهنسال شرکت 
خدمات اول مخابرات یک قطب خدماتی جوان اســت که حاال با 
لوگو تی ســی آی وان در حال نصبش دور ســالن نشسته. شرکت 
مخابرات استان تهران در دل این سالن همچنان یکی از قوی ترین 

بازیگران مخابرات اســت و همین حاال هم جلوتر از همه غرفه اش 
را در قلب سالن ســاخته. بد نیست بدانید در این سالن دو شرکتی 
که هر دو قربانی بازی زمان و رگوالتوری هستند هم در چند متری 
یکدیگر حضور دارند؛ گسترش ارتباطات تالیا و ارتباطات ضحی 
کیش. توسعه سامانه بهنگام غدیر، پرتو داده و بهینه پردازش در 
کنار ایــن اقمار می چرخند ولی خود شــرکت مخابرات ایران در 
ســالن 6   این ایاالت را به خزانه گروه یعنی شرکت ارتباطات سیار 
صاحب نام تجاری همراه اول متصل می کند. در روز ســاخت هم 
آی سیما و نورانی چابک تر از بقیه ظاهر شده اند و کارشان تقریباً در 

غرفه رو به اتمام است. 
 ادامه در صفحه 3

امروز که شما این گزارش را می خوانید، 
وزارت ارتباطات اولین گام را برای 

بازگشت نظام رجیستریشن گوشی های 
قانونی برداشته است

نگاهی به آرزوهایی که از تلکام  پیشین به ارث رسیده  است

سرزمین وعده های خفته

صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران: 

۹هزارمیلیارد تومان
 برای نوسازی شبکه

معاون تجاری شرکت مخابرات تهران:

طبابت آنالین 
برای تهرانی ها

کل سرمایه گذاری 1۸ سال قبل همراه اول سه هزار میلیارد تومان 
بود اما طی سه سال گذشته پنج هزار میلیارد تومان و 

در دو سال آتی چهار هزار میلیارد تومان باید 
سرمایه گذاری صورت  گیرد.

سرویس مشاوره پزشکی از دیگر سرویس هایی است که در قالب 
آن مشترکان مخابرات استان تهران می توانند با ارسال مشخصات 

پزشکی خود مانند عکس، جواب آزمایش، اندازه فشار خون و غیره در 
خصوص وضعیت سالمت خود راهنمایی دریافت کنند.
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ادامه از صفحه یک
تا چندین تلــکام دیگر هــم ناظران و 
صاحبــان تلکام با یکدیگــر در جدال 

خواهند بود.

فیلتر نشدند ولی تولید هم نشدند
ویژه نامــه روز دوم پیوســت نمــاد 
برخورد وزارتخانه با اهمیت روزافزون 
نرم افزارهای موبایــل و در راس  آنها 
پدیده ای بــود به نام وایبــر به عنوان 
پرچمدار پیام رسان های موبایل. وزیر 
که ســال پیش بیشــتر مورد هجوم 
پرســش های خبرنــگاران تخصصی 
برای موضوع تعرفه ها و مخابرات قرار 
گرفته بود، امسال بیشــتر با این سوال 
رســانه  های عمومی مواجه بود که چرا 
پیام رســان محبوب بنفش بسیار کند 
و عماًل غیرقابل اســتفاده شده است. 
توضیحات واعظی در آن زمان نشــان 
می داد وزیر دیگر گوش به زنگ جریانی 
که از آن برای ماه   ها غافل بوده، شــده 
است:»آنچه می توان گفت این است که 
هیچ کندی ای روی وایبر ایجاد نشده و ما 
چنین قصدی نداریم، البته از نظر منافع 
اقتصادی اگر قرار باشــد فعالیت های 
وایبر ادامه داشته باشد درآمدهای ما 

کم می شود.«
جواب سیاسی واعظی بیشتر مشخص 
بــود گناه کنــدی وایبر بــا میلیون ها 
مخاطب ایرانی را بــه گردن نهادهای 
امنیتی می اندازد که لزوماً تحت کنترل 
دولت نیستند و برای همین تا حدودی 
شعارهای ضدفیلترینگ دولت تدبیر 
و امید را پوشــش مــی داد ولی دارای 
این پیام هم بود کــه وزارت ارتباطات 
همان گونه که در افتتاحیه هم اشــاره 

شــده بود، دغدغه تولید یا دست کم از 
دست نرفتن درآمد داخلی را نیز دارد. 
اپراتورها و به تبع آن دولت طی آن تلکام 
تا این تلــکام میلیاردها دالر بابت زوال 
پیامک و مهاجــرت تماس گیرندگان 
خارجی و حتی داخلی به سرویس های 
موسوم به OTT از وایبر، واتس اپ و ایمو 
گرفته تا تانگو و تلگرام متضرر شدند و 
همین نه تنها تاثیــرش را روی گران تر 
شــدن ســرانه اینترنت همراه کشور 
پس از آزادســازی نســل های سوم و 
چهارم نشان داد، بلکه رویای راه اندازی 
خدمات محتوایی در داخل کشور را هم 

پررنگ تر کرد.
در همان دوره از نمایشگاه غریبه ای در 
یکی از ســالن های انتهایی تلکام برای 
اولین بار اندکی توجه رســانه ای را به 
خودش جلب کرد که بعدها مشخص 
شد بســیار به یکی از گروه  های ناکام 
مخابراتی کشور نزدیک است؛ بیسفون 
محصولی از بیســتاک. پیام رســان 
بیستاک شروع خوبی داشت، هرچند 
توســعه دهندگان بســیار در ابتدای 
راه به موتــور و زیرســاخت فنی آن 
مشــکوک بودند ولی اعتماد و حمایت 
دولتی ها و حضور هنرمندان در توسعه 
اســتیکرهای آن نشــان داد سرانجام 
یک محصول نرم افزاری ایرانی با توان 
رقابت نســبی با خارجی ها تولید شده 
اســت و اتفاقاً بعد از تلکام وزیر بارها و 
بارها از آمار میلیونی کاربران بیسفون 
در داخــل یا حتی خــارج از ایران خبر 
داد تــا بلکه بخشــی از ترافیک عظیم 
ایرانی متوجه ســرورها و زیرساخت 
داخل کشور شود؛ ولی آنچه با گذشت 
یک سال به نظر می رسد نشان می دهد 

به رغم تمام این حمایت ها هنوز کاربران 
ایرانی راحـــت ترند بــه محصوالت 
بین المللی رضایــت دهند تا اطالعات 
حیاتی شان را به دست هموطنان شان یا 

دست کم دولت بسپارند. 
دست کم بخشــی از حرف های وزیر 
که از آن زمــان تاکنون به رغم ناکامی 
داخلی بر جای مانده اســت، نشــان 
می دهد آنها دیگر تــا جای ممکن جلو 
بســته شدن ســرویس های محبوب 
خارجی مانند تلگرام و الین را گرفته  اند 
و حاال بیشتر به دنبال مذاکره و حضور 
آنها در زیرســاخت قانونــی و تجاری 
ایران هستند تا فیلتر شدن شان. این شد 
که تیتر ویژه نامه بعدی پیوســت شد: 

انقالب مخملی اپلیکیشن ها. 

تلکام بله تلویزیون نه
در ورای دعوا با مخابــرات و ماجرای 
پیام رســان های موبایــل از روز اول 
مشــخص شــد که یکی از مهم ترین 
جریانات تلکام قبلی تلویزیون اینترنتی 
و اشکال دیگر مثاًل رســانه اینترنتی یا 
حتی تلویزیون تعاملی اســت. از همان 
روز مشخص بود تمام این نامگذاری ها 
با این هدف انجام می شــود که شــاید 
تلویزیون اینترنتی بتواند از دایره قدرت 
صدا و ســیما و انحصار آن بر محتوای 
رادیو و تلویزیونی کشــور فرار کند ولی 
آنچه پــس از تلکام رخ داد این رویا را تا 
حدود زیادی کمرنگ  کرد و اگر پیوست 
روز ســوم تلکام قبلی درباره تلویزیون 
اینترنتــی تیتــر زد »می خواهم متولد 
شوم« حاال باید گفت فعاًل فقط نیمی از 
مجوز تولدش صادر شده است که آن 

هم دست واعظی نیست.

در افتتاحیه تلکام پیشــین واعظی در 
پاسخ به ســوال درباره IPTV  مقتدرانه 
گفت:»موضــوع مرتبط بــا وزارت 
ارتباطات این است که مردم باید بتوانند 
در منــزل از خدمــات مختلف برای 
تماشای فیلم های سینمایی و آموزشی 
اســتفاده کنند، به همیــن دلیل ما طی 
سه جلسه در ســازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات اصول حاکــم بر این حوزه 
را تصویــب کردیم و اکنــون آمادگی 
مذاکره با شــرکت های مرتبط با این 
بخش که با وزارت ارشــاد هماهنگ 

هستند را داریم.« 
حرف هایی از این دست و صدور مجوز 
تلویزیون اینترنتی در تیرماه سال قبل از 
سوی شورای عالی مجازی باعث شده 
بود در نمایشــگاه، تلویزیون اینترنتی 
جدی تر از قبل باشــد. مثاًل آی ســیما 
و ســروش فرافناوری بــا مخابرات و 
ایرانیان نت متحد شده بودند یا حتی در 
همان روزها حســین اسالمی قائم مقام 
مدیرعامل فنــاپ هــم در ویژه نامه 
مصاحبه کرد و حرکت به سمت آی پی 
تی وی را بخشی از حرکت آنها به سمت 

اپراتور مجازی شدن دانست. 
طــی یــک ســال آتــی مشــخص 
شــد سرنوشــت آی پی تی وی نه در 
ســیدخندان و حتی امیرآباد یا تلکام و 
بهارستان بلکه در جام جم رقم می خورد. 
مهدی اخوان بهابادی دبیر برکنارشده 
شــورای عالی فضای مجازی سرانجام 
به معاونتی در زمان رئیس جدید صدا 
و ســیما رفت که به کل بازی را مطابق 
دیدگاه رادیــو و تلویزیون دولتی ایران 
چید و پروانه ای را تاکنون به دست پنج 
شرکت رســانده که به رغم تعهدات 
سنگین مالی و قانونی هیچ هماهنگی ای 
با وزارت ارشــاد یا ارتباطــات ندارد. 
تلکام جای هر کســی باشد دیگر جای 

تلویزیونی ها نیست. 

روز خداحافظی برای 
تولید کنندگان داخلی

آخرین شماره پیوست در تلکام پیشین 

تیتر مهمی را در حاشــیه داشــت که 
حاال مهم تر از پیش به نظر می رســد. 
تیتــر اصلی دربــاره غایبــان بزرگ 
خارجی تلکام هر چند امسال به وضوح 
کمی تعدیل خواهد شــد ولی همچنان 
پابرجاســت. نگاهی به لیســت اولیه 
شــرکت کنندگان امســال هم نشان 
می دهــد برجام روند عــادی تلکام را 
برقرار نکرده ولی دست کم امسال همه 
غول های بزرگ جهانی گوشه چشمی 
به بازار رویایی تجهیــزات مخابراتی 
ایران دارند و در راس آنها هم چینی  ها 

جا خوش کرده  اند.
تیتــر مهجــور آن شــماره حــرف 
تولید کنندگان مورد بحث گوشی های 
تلفــن همراه بود که طــی گفت وگو با 
پیوســت ادعا کرده  بودند هدف شان 
انتقــال تکنولوژی اســت. در غیاب 
تمامی غول های جهانی تلفن همراه در 
نمایشــگاه تحت تحریم شرکت هایی 
ماننــد  GLX و »ارد« تمامــی توجه 
شیفتگان گوشــی را به خودشان جلب 
کرده بودند که اتفاقًا چندان هم جالب 
توجه نبودند ولی هــر دو آنها خبر از 
موفقیت شان در این بازار داده بودند؛ 
بازاری که بنا بر تاکید مقامات بیش از 
90 درصد آن را گوشی های قاچاق از 
معتبرترین بازیگران جهانی تشــکیل 

می دهند. 
امروز که شــما ایــن گــزارش را در 
اولین پیوســت تلکام 16 می خوانید، 
وزارت ارتباطات با همکاری مخابرات 
اولین گام را در جهت بازگشــت نظام 
رجیستریشــن گوشــی های قانونی 
برداشته است تا زیرساخت بازگشت 
بــه تولیــد و محدودیــت واردات را 
فراهم کنــد. تمام هشــدارهای بازار، 
 ســازمان های صنفی و رسانه ها درباره 
فقدان توان فنی تولیدکنندگان خیالی 
داخلی در این عرصه نیز مانع از آن نشده 
است که دولت جدید اشتباه سه دولت 
پیش از خود را دوباره تکرار کند. تلکام 
همیشــه طلوع خبرهای خوب نیست، 

باشد تا تلکام بعدی

نگاهی به آرزوهایی که از تلکام  پیشین به ارث رسیده  است

سرزمین وعده های خفته  پارس آنالین با نمایندگی »مارا سیستم«
به تلکام شانزدهم آمد

پارس آنالین در شانزدهمین نمایشگاه تلکام بیشتر روی محصوالت 
شــرکتی اش تمرکز کرده  اســت. معاون بازاریابی گروه شرکت های 
پارس آنالین در این خصوص گفت:»در این دوره از نمایشــگاه تلکام 
عــالوه بر ارائه محصــوالت رایج مان مانند پهنــای باند اختصاصی، 
ارتباط هــای زمینی روی فیبــر، VSAT  محصــوالت جدیدی برای 
مشتریان شــرکتی خود عرضه می کنیم.« بابک قاجار افزود:»در این 
 CASHING  محصول جدید MARA SYSTEM  دوره به عنوان نماینده
SYSTEM  را به مشــتریان فعال در بخش اپراتوری و دیتا و انتقال داده 
عرضه می کنیم.« از طریق این محصول این شرکت ها می توانند بخشی 
از ترافیک را که روی نوع مصرف است، ذخیره کنند و به کاربران ارائه 
دهند و همین امر موجب می شــود ســرعت و دسترسی با سرعت و 
کیفیت  بهتری در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد و هزینه دسترسی 
به پهنای باند نیز کاهش  یابد. این ســرویس بــرای اپراتورهایی که 
سرویس دیتا مانند 3G  و 4G  می دهند و همچنین شرکت های انتقال داده 
 WEB و DNS و دیتا قابل استفاده است. در کنار این محصول، محصول

ACCELERATION  نیز از سوی پارس آنالین ارئه می شود.
 

از مبین نت Apple Watch هدیه بگیرید
اگر می خواهید شــما هم یکی از برندگان Apple Watch باشید، در 
قرعه کشی شــرکت ارتباطات مبین نت که هر روز در نمایشگاه تلکام 
2015 برگزار می شود، شرکت کنید.کلیه بازدیدکنندگان می توانند 
در روزهای برپایی نمایشگاه تلکام 2015 ضمن بازدید از غرفه مبین نت 
در قرعه کشی لحظه ای نیز شرکت کنند. بر این اساس بازدیدکنندگان 
باید کد قرعه کشی خود را در سامانه طراحی شده در غرفه ثبت کنند و 
منتظر دریافت پیامک برنده بودن بمانند. در صورت دریافت پیامک 
برنده یکی از جوایز نفیس مبین نت نصیب شــان خواهد شد. عالوه بر 
قرعه کشی لحظه ای مبین نت، در دو نوبت ظهر و عصر، یکی در ساعت 
12:30 و دیگری در ســاعت 15:30 از بین شرکت کنندگانی که در 
مرحله اول قرعه کشی کد خود را ثبت کرده اند، دو برنده خوش شانس 
دیگر برای هدیه ویژه مبین نت انتخاب می شوند. اگر می خواهید شما 
هم یکی از برندگان خوش شــانس Apple Watch باشید در روزهای 
برگزاری نمایشــگاه تلکام به غرفه  مبین نت ســر بزنید تا با ثبت کد 
قرعه کشی خود عالوه بر اینکه صاحب یکی از هدایای نفیس مبین نت 
 شوید، شانس خود را برای رسیدن به Apple Watch نیز امتحان کنید. 

غرفه مبین نت در سالن های 8 و 9 نمایشگاه بین المللی تهران قرار دارد.

خبر
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ادامه از صفحه یک
شرکت ارتباطات سیار مشخصاً امسال هدف های 
بزرگی در ســر دارد، در انتهای سالن یک صحنه 
بــزرگ در حال ســاخت اســت و در میانه یک 
فروشگاه بزرگ موبایل تعبیه شده که ظاهراً باید 
انتظار حضور غول چینی جهان فناوری، شیائومی، 
را هم در آن داشت که به خودی خود خبر مهمی 
اســت. روی دیوارها شعار »یه همراه پرسرعت« 
نشــان می دهد باید مانور همراه اول روی نســل 
ســوم ارتباطاتش را جدی گرفت. بــه ویژه که 
یک دیوار عظیم ویدئویــی می خواهد به صورت 
زنده رویــداد کارآفرینی همراه اول موســوم به 
»استارت آپ تلنت« را نیز پخش کند که طرحی 
اقتصادی و اجتماعی برای خلق یک بوم زیســت 
حول و حوش همراه اول اســت. در خود سالن هم 
میزهایی پراکنده نشان می دهند این بوم زیست 
کم و بیش در حال شــکل گرفتن است. به عنوان 
مثال از همــان دم در لوگو نوترینــو را می بینید 
که به نشــانه های طرح ها و خدمات یا فروشگاه 
آنالین همراه اول ختم می شــود؛ وجود یک سازه 
فضایی عظیم در قلب ســالن هــم در این جریان 
شــگفت زدگی بی تاثیر نیســت. دم در ورودی 
همین سالن همراه اول یک هواپیمای سبک برای 

سرویس 9090 خودش جایزه می دهد.
در آن ســوی مســیر اصلی دیوارهای بانک ها 
در زمیــن فنــاوری در حال باال رفتن هســتند. 
گروه فنــاپ باز هم در ورودی ســالن حضوری 
پررنگ دارد که جای پای بانک پاســارگاد است 
و البته بانک ملــت نیز در این بــازی حضوری 
کمی جدی تر پیدا کرده. در ورودی این ســالن 
غرفه هــای مجمع الجزایــر وزارت ارتباطات 
یعنی سازمان فناوری اطالعات، سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، پژوهشگاه فضایی 
و کارخانجات مخابراتی ایران هم حاضر هستند. 
بدون شــک در همین حین ساخت هم مشخص 
اســت چینی ها به طور نسبی به ایران برگشته اند 

ولــی حضور پراکنده هواوی یــا  zte را نمی توان 
نشــانه مشــخصی از تعدیل فضای تحریم ها به 

شمار آورد.
مرکز تحقیقــات مخابرات هم در لباســی تازه 
بازگشــته اســت ولی ظاهراً هنوز مرکز فضای 
مجازی پس از تغییرات اخیر در این جمع نیست 
و فقط دبیر جدیدش فیروزآبادی باید نمایشگاه 
تلکام را در غیاب وزیر افتتاح کند؛ شاید نشانه ای 
امیدوارکننده از حســن نیت. باید از ســال بعد 
ســالنی هم برای حکومتی ها در کنار دولتی ها در 
نظر گرفته شــود. مجتمع صنعتی رفســنجان و 
ایرانیان نت جمع بزرگان بدون تاج و تخت تلکام 
را در اختیار دارند؛ جایی که فعاًل بیشتر نام بزرگی 
از آنها در صنعت تلکام مانده تا جای بزرگی. این 
سالن دو عضو جدید و قدیمی خوشحال هم دارد. 
عضو قدیمی خوشــحال رایتل اســت که حاال با 
رفتن یکی از بنیانگذارانش به دبیرخانه شــورای 
عالی مجــازی پیشــاپیش در موقعیت طالیی 
مقابل همراه اول قدرتمند و ایرانسل فرنگی قرار 
دارد. عضو جدید هم زیمنس است که دست کم 
می توان نامــش را در میان غرفه هــای در حال 
ســاخت دید ولی خبــری از  NSN یا همان اتحاد 
قدرتمند نوکیا زیمنس نیست. غرفه نیمه ساخته 
مبین نت در کنار رایتل مانند فرستادن یک سفیر 
از همراه اول به بازی دیگران اســت. در این سالن 
هم ردپای استارت آپ ها را می توان با بودن پارک 
فناوری پردیــس دید. این پارک مدتی اســت 
پیشــگاه تقویت و پناهگاهی برای جریان جوان تر 

فناوری ایران شده. 
یــک ســالن آن طرف تر هــم در ســالن های 
خلوت تر این ردپا وجود دارد. مثاًل شــرکت های 
دانش بنیانی مانند عصــر گویش پرداز یا رهیاب 
رایانه گستر در حال برپا کردن غرفه شان هستند. 
به نظر می رســد در انتهای کمربند تلکام بیشتر 
شــرکت های ارزش افزوده دارند سنگر سازی 
می کنند، به ویژه که آنها هم باید خودشان را برای 

ورود موج اســتارت آپ های فناوری مهیا کنند. 
کارینا، مگفا و آتیه دیده پرداز در این جمع هستند 
ولی ورودی این بخش دست هواوی کوچکی است 
که با نام رســارایان از راه رســیده و دلسا هم نیم 
دوجین اسم مانند زایکسل و اج پی یا حتی سیسکو 
را بــر دیوارهایــش دارد؛ هر چند در مقیاســی 
کوچک تر ولی تیام بار دیگر سرورهایش را به این 
ســالن آورده و ظاهراً پول باتری سازها بیشتر از 
نرم افزاری هاست چون نیان غرفه نسبتاً عظیمی 

در انتهای این بخش دارد.
دست کم امســال به جای گوشی سازهای مثاًل 
ایرانی قلب سالن آخر در دست یک غرفه امنیت 
مجازی اســت و تکیه ســنگر آخر را می توان بر 

خدمات ارزش افزوده قرار داد. 
اگر فکــر می کنیــد در بیرون کمربنــد تلکام، 
ایرانسل از جریان استارت آپ ها دور مانده است 
سخت در اشتباه هستید. خریدهای ایرانسل در 
این فضا که سال قبل با امثال آوابوک شروع شد، 
امسال هم نشانه هایی از همکاری با شرکت هایی 
همچون فروشگاه اینترنتی بامیلو دارد که خبر از 

ورود آنها هم به معمای استارت آپ های ایرانی 
می دهد به ویژه که پول این یکی را خود شــریک 
آفریقایی آنها داده است. شاید بتوان گفت رایتل 
هــم در پاویونی که در 25A  گرفتــه و فناپ نیز 
در ســالن بغلی، به همین جریان توجه کرده اند. 
ایرانسل گیشه و زوم و غیره را با خود آورده  و در 
حال ساختن ســرویس های پیکو و اپسان است، 
شــاید مهم ترین وجه ایرانســل در نمایشــگاه 
امســال تمرکزش روی اینترنت اشــیا باشد با 
پس زمینــه ای از صدا، لوگو و البته پل مشــهور 

طبیعت تهران.
در فضای باز یک بازیگر غیرمسقف هم حضور 
دارد:  داتک که دست کم تنها اینترنتی است که 
در روز ساخته شدن غرفه ها به چشم می خورد 
و همراه اول،  ایرانســل، رایتــل و جیرینگ در 
زمان مدیریــت جدیدش و غیره هــم در این 
خیابان های آفتابی هســتند. باید دید آیا در این 
دوران جدیــد در غیاب حرف هــا و چهره های 
تازه حباب اســتارت آپ ایــران رهگذار تلکام 

خواهد بود یا نه 

گزارش از تلکام یک روز مانده به افتتاح 

پرواز استارت آپ ها از تلکام
خبر

آسیاتک با پروانه FCP به تلکام آمد
مدیرعامــل انتقــال داده های 
آســیاتک دلیــل حضــور این 
شــانزدهمین  در  شــرکت 
نمایشــگاه تلــکام را دریافت 
مجــوز FCP و حضــور جدی تر 
این شــرکت در بخش تلکامی 
کشور عنوان می کند. محمدعلی 
گفت:»سال های  یوســفی زاده 

گذشــته به دلیل نوع فعالیت هایمان به  صورت مرتب در نمایشگاه  
الکامپ و الکامپ های استانی شــرکت می کردیم اما امسال پس از 
دریافت مجوز FCP تصمیم گرفتیم در نمایشــگاه تلکام نیز حضور 

جدی داشته باشیم.«
آسیاتک به عنوان یکی از برترین شرکت های ارائه دهنده خدمات 
ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبکه در سال 1394 حائز شرایط کسب 
مجوز FCP شــده و ارائه انواع خدمات توزیع و فــروش پهنای باند، 
ارتباطات ثابت، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده ای و انواع 
خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانین و مقررات جاری 
کشور برای کاربرانش فراهم آمده  است. مدیرعامل انتقال داده های 
آســیاتک گفت:»با توجه به تغییر در حوزه کسب  و کار این شرکت 

حضور در این نمایشگاه نیز جزو برنامه های کاری قرار گرفت.«
در این دوره از نمایشــگاه این شــرکت با بهره گیــری از امکانات 
گسترده خود در حوزه Data Center  شامل فضای امن و استاندارد، 
پاور یا نیروی برق AC و  DCپایدار توانســته است خدمات در حوزه 
دیتاسنتر مانند وب هاستینگ، اشــتراک گذاری سرور، سرورهای 
اختصاصی را برای مشــترکان خود فراهم کنــد و آنها را به نمایش 
بگذارد. همچنین آسیاتک با هدف دسترســی کاربران به محتوای 
داخلی توانســته ترافیک بسیار زیادی از مصرف کاربران ایرانی را به 
خود اختصاص دهــد و خروج ارز خرید پهنای باند را حدود 25 تا 30 
درصد کاهش دهد، به طوری که در حال حاضر آســیاتک به عنوان 
بزرگ ترین تامین کننده پهنای باند داخلی بیش از 60 گیگ محتوا را 

به شرکت زیرساخت انتقال می دهد.
در این دوره از نمایشگاه آسیاتک روی سرویس دهی بر سازمان ها 
متمرکز شده  است. آسیاتک توسط شــبکه وایرلس و pop sitهای 
بســیاری، پوشش گســترده ای در شــهر تهران و برخی شهرهای 
کشــور ایجاد کرده و عالوه بر آن با توجه به شبکه های جامع ارتباطی 
آسیاتک بر پایه IP- MPLS از شبکه زیرساخت و لینک های پرظرفیت 
اینترانتی و همچنین ســایر بســترهای انتقال، امکان سرویس دهی 

خاص برای سازمان ها و شرکت های مختلف را مهیا کرده است.

اهمیت راهبردی اعتماد متقابل
میان حاکمیت و فعاالن بخش خصوصی

زیرســاخت  ارتباطــات  شــرکت 
عــالوه بــر اینکــه ســرویس دهنده ها و 
ســرویس گیرنده های گوناگــون فناوری 
اطالعات را بر بســتر ارتباطات زیرساختی 
به یکدیگر متصــل می کنــد، نقش حلقه 
اتصال میــان بخش های حاکمیتی و تجاری 
در عرصه های مخابراتی کشــور را نیز ایفا 
می کند. در واقع یکــی از چالش های اصلی 
مدیریــت زیرســاخت های ارتباطی در 
مقیاس ملی، ایجاد سازگاری و هماهنگی بین 
سیاســت ها و اولویت های حاکمیتی از یک 
سو و مالحظات و مسائل حوزه کسب و کار و 

تجارت از سوی دیگر است.
تامین و تضمین امنیت در شــاهراه های 
اطالعاتی کشــور، تــالش بــرای ایجاد 
دسترســی فراگیر و عادالنه بــه امکانات 
اطالعاتی و ارتباطی در جهت کاهش و محو 
شکاف دیجیتالی، آماده ساختن بسترهای 
مورد نیاز برای تحقق دولــت الکترونیکی 
و ارائــه خدمات آموزشــی، بهداشــتی، 
اقتصــادی و غیــره به صــورت کارآمد، 
اثربخش و عادالنه به آحاد شــهروندان در 
حوزه مدیریت ارتباطات زیرساخت، الجرم 
باید با توسعه و بهبود مستمر فضای کسب 
و کار و خلــق فرصت هــای ارزش آفرینی 
بخــش خصوصــی در کســب و کارهای 
حوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات تلفیق 
و یکپارچه شــود. راهبــرد اصلی تحقق این 
امر مهم، تســهیل گری و تنظیم گری روابط 
میان بخش خصوصی و حاکمیت در عرصه 
ارتباطات و فناوری های اطالعات اســت. 
به بیــان دیگر کارکرد شــرکت ارتباطات 
زیرســاخت نه فقط در عرصه فنی نرم افزار 
و ســخت افزار بلکه در حــوزه  مدیریتی و 
مغزافزاری نیز ایجاد، توســعه و محافظت 
از شبکه پیوندهای راهبردی بین بازیگران 
فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 

است.
ایجــاد همســویی و هم راســتایی بین 
سیاست های حاکمیتی و منافع و مالحظات 
فعــاالن بخــش خصوصی در ایــن حوزه 

نه تنها باعث روان تر شدن و توسعه جریان 
فعالیت های بخش خصوصی در این بخش از 
اقتصاد کشور می شود، بلکه با تبدیل کردن 
پتانســیل های عظیم اقتصادی و اجتماعی 
بخش خصوصی و بازار این حوزه به پشتوانه 
سیاســت های حاکمیتی، توســعه دهنده 
و تضمین کننــده امنیــت نــرم در فضای 

ارتباطات و فناوری اطالعات است. 
زیرســاخت  ارتباطــات  شــرکت 
گرچــه در ظاهــر کمتریــن تمــاس را با 
مصرف کنندگان نهایی خدمات ارتباطات 
و فناوری اطالعات دارد اما از آنجا که همه 
مصرف کنندگان )صرف نظــر از اینکه از 
چه فناوری هــا و خدماتی در الیه کاربردی 
استفاده می کنند( مشــتریان غیرمستقیم 
خدمات این شرکت محســوب می شوند، 
خود را بیش و پیــش از هر حلقه دیگری در 
زنجیره ارزش صنعت و تجارت ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات در پیونــدی عمیق و 
راهبردی با جامعه و شــهروندان می داند و 
به توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی کشور 
مبتنی بر اســتفاده از فناوری های روزآمد 

ارتباطات و فناوری اطالعات متعهد است.
ایــن شــرکت در طراحــی برنامه های 
راهبردی و عملیاتی خود، نیاز ها، مالحظات 
و اولویت هــای فرهنگــی، اجتماعــی و 
اقتصادی کشور و آحاد شــهروندان را در 
دنیــای ارتباطات و فنــاوری اطالعات که 
شــرایط و مقتضیات و به تبــع آن نیاز ها و 
درخواست ها به ســرعت تغییر می کند، به 
عنوان راهنمای اصلــی انتخاب و پیمایش 

مسیر خود برگزیده است.
فراهم کردن بســتر مناســبی در حوزه 
ارتباطــات زیرســاخت در هماهنگــی با 
سیاســت ها و اولویت های حاکمیتی که به 
خوبی پاســخگوی مقتضیات فضای کسب 
و کار صنعت و تجارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات باشــد، ما را قادر خواهد ساخت 
پتانسیل های موجود در جامعه جوان، آگاه، 
فرهیخته و فعــال ایران را بــه یک مزیت 
راهبــردی بــرای کشــور در عرصه های 

فرهنگــی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی 
بین المللی تبدیل کنیم.

نه  هوشــمندا توســعه  همچنیــن 
زیرســاخت های ارتباطی کشــور با هدف 
بهره بــرداری از موقعیت ژئوپلیتیک ایران 
در ایفای نقش هاب ارتباطی منطقه و یکی از 
اصلی ترین شاهراه های ارتباطی جهان عالوه 
بر خلق فرصت توسعه اقتصادی و افزایش 
درآمدهــای ملی با تقویــت نقش پذیری 
کشــور در کلیدی ترین زیرســاخت های 
ارتباطات جهانی که شــاهرگ های حیات 
اجتماعی و اقتصادی بین الملل محســوب 
می شوند، کشــور را در مسیر تحقق اقتصاد 

مقاومتی به پیش می راند.
مدیریــت زیرســاخت های ارتباطی در 
مقیاس ملی در شرایطی که از یک سو تغییر 
مقتضیات ارتباطات و فنــاوری اطالعات 
در جهــان ســرعت سرســام آوری پیدا 
کرده و از ســوی دیگر تحریم های ظالمانه 
مستکبران تمامی زیرســاخت های کشور 
از جمله زیرســاخت های ارتباطی را هدف 
گرفته اســت، ماموریت بســیار دشواری 
برای تلفیق پایداری و ثبات با هوشــمندی 
و انعطاف پذیری بر عهده داشــته اســت 
کــه فرزندان فرهیخته و شــریف ملت در 
شــرکت ارتباطات زیرســاخت با نگاهی 
ملی و مدیریتی جهادی به انجام آن اهتمام 
ورزیده و توفیقات چشمگیری نیز یافته اند. 
ثمره حقیقی این تالش و فعالیت تنها زمانی 
به بار خواهد نشســت که فعــاالن بخش 
خصوصی و سیاستگذاران عرصه مدیریت 
ارتباطــات و فناوری اطالعات بر اســاس 
اعتماد و درک متقابل در هر چه نزدیک تر 
ســاختن دیدگاه ها و مواضع راهبردی خود 

کوشش کنند.
نمایشــگاه تلکام 2015 در شرایطی که 
کشــور به حول و قوه خداوند در آســتانه 
تحوالت مثبت چشمگیری در عرصه های 
سیاســی و اقتصــادی قرار گرفته اســت، 
فرصت بســیار مغتنمی بــرای تعقیب این 

هدف محسوب می شود

محمود خرسوی
معاون وزیر ، رئیس هیات مدیره 
کت ارتباطات زیرساخت و مدیرعامل �ش
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اگــر اجازه بدهید از ســال ۹۳ شــروع 
کنیم. مهم ترین راهبردتان در آن ســال  

چه بود؟
مهم ترین موضوعاتی که در سال 92  برای 
سال های آتی اعالم شد و ما باید پیگیری 
می کردیم، رومینگ ملی، ترابردپذیری 
و اپراتورهای مجازی بودند. مثاًل باشگاه 
فیروزه ای متناســب بــا راهبرد از پیش 
تعیین شده شــرکت، راه اندازی شد. این 
پروژه از قبل پیش بینی شده بود ولی روی 
همین زمینه توســعه یافت و تقویت شد. 
بســیاری از پروژه ها نیز در همین راستا 

تقویت می شوند.
اولویت های کاری همراه اول مشــخص 
هســتند؟ تا چه انــدازه در ایــن زمینه 

پیشرفت داشته اید؟
۱۷ اولویــت کاری در برنامــه راهبرد 
تعیین شــده و بین چهار رکن تقســیم 
شــده اند و مشخص شــده است که هر 
کدام از آن ۱۷ اولویــت در کدام رکن 
قــرار می گیرند. هم اکنون مشــخص 
است که هر کدام مربوط به کدام بخش 
است و پیشرفت کار نیز مشخص است. 
گزارش پیشرفت کار هم هر سه ماه یک 
 بار ارائه می شــود. هم گزارش به جلسه 
معاونان و هــم به هیات مدیــره تا در 
جریان پیشرفت پروژه قرار گیرند و اگر 
نیاز به امکانات خــاص یا حمایت هایی 
وجود دارد، در حوزه هیــات مدیره به 
آنها پرداخته شــود. بررســی ها نشان 
می دهنــد پروژه ها از ایــن چهار منظر 
به خوبی پیــش می روند. در بســیاری 
از مــوارد پیشــرفت پروژه هایمان در 
حدود ۸۰ درصد بوده اســت. البته در 
دوره هایی نیز با مشــکالت مالی مواجه 
بودیم. بــه عنوان مثال در عرض ســه 
سال از اسفند 9۰ تا اسفند 9۳ حدود پنج 
هزار میلیارد تومــان طبق صورت های 
مالی مــان ســرمایه گذاری کرده ایم. 
قبل از این کل ســرمایه گذاری همراه 
اول ســه هزار میلیارد تومان بوده است. 
البته در آن زمان نرخ دالر کمتر بود اما 
کل سرمایه گذاری ۱۸ سال قبل همراه 
اول ســه هزار میلیارد تومان بود و طی 
این ســه ســال پنج هزار میلیارد تومان 
و در دو ســال پایانی برنامه چهار هزار 
میلیارد تومــان باید ســرمایه گذاری 

صورت گیرد.
دو سال باقی  مانده از برنامه؟

امسال و سال آینده. یعنی امسال دو هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان و سال آینده هم هزار و 

۳۰۰ میلیارد تومان. 9 هزار میلیارد تومان 
ســرمایه گذاری در این دوره زمانی کوتاه 
برای ما رقم بسیار سنگینی بود، تامین این 
منابع به هر صورت ســخت است. وقتی 
شروع به کار کردیم دالر هزار تومان بود 
و در واقع این حجم سرمایه گذاری ریالی 
در برنامه نبــود. وقتی دالر از هزار و 2۰۰ 
تومان به ســه هزار و ۵۰۰ تومان رسید، 
حجم ریالی ســرمایه گذاری خیلی رشد 
کرد. در همین دوره زمانی مشکل تامین 

منابع پیش آمد.
۹ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری بر 

اساس چه نرخی است؟
بر اساس نرخ های امروز است. 

این میزان ســرمایه گذاری را پیش بینی 
کرده بودید؟

برآورد ارزی این میزان سرمایه گذاری 
انجام شــده بود. دقیقًا این ارقام با برنامه 
اولیه متناسب اســت. اما برآورد ریالی 
آن را بعداً درست کردیم. مثاًل سال دوم 
وقتی برنامــه را بازنگری کردیم برآورد 

ارزی ریالی را اصالح کردیم.
یعنــی قیمت هــا را با افزایــش نرخ ارز 

هماهنگ کردید.
درست است، مثاًل کسی پیش بینی تورم 
۴۵ درصد را نمی کــرد. در بازنگری ای 
که صورت گرفت این میزان تورم اعمال 
شــد. بازنگری های که به آنها اشاره شد 
در اصل از این جنس اســت تا تغییرات 
نرخ ارز و تــورم در برنامــه راهبردی 
مورد بازنگری قرارگیــرد. مثاًل تا پیش 
از ســال 9۰ تحریم ها به این شکل نبود 
که پیمانــکار خارجی کارش را رها کند و 
برود. اما این تغییرات پیش آمد و باید در 

برنامه راهبردی اعمال می شد.
این میزان ســرمایه گذاری که توســط 
همراه  اول صورت گرفتــه، از چه محلی 

تامین شده است؟
از این پنج هزار میلیارد تومانی که طی این 
سه سال ســرمایه گذاری کردیم، تقریبًا 
هزار و2۵۰ میلیارد تومان آن را وام بانکی 
گرفتیم. بقیه اش از منابع خود همراه اول 
تامین شــده اســت. ما قباًل برای خرید 
تجهیزات می توانســتیم LC باز کنیم؛ اما 
در یک مقطع زمانی و پس از تحریم بانکی 
برای خرید تجهیــزات باید پرداخت ها 
را بــه صورت نقدی انجــام می دادیم تا 
تجهیزات به دســت مان برسد. در این 
میان ممکن بود پول توقیف شود و جنس 
نیز نرســد. واقعًا مشــکل بود اما خدا را 
شکر با احتمال ریسکی که وجود داشت، 

تجهیزات حمل شــد و به دســت مان 
رسید.

قبــل از چهارم شــهریورماه کــه به ما 
پروانــه فعالیت در نســل های باالتر را 
دادند، اجازه و حق سفارش تجهیزات را 
نداشــتیم؛ اما باید تا پیش از آن نوسازی 
در بخــش Core را انجــام  می دادیم و 
بخش عمده شــبکه را نوســازی کامل 
می کردیم. ما در شهریورماه تقریبًا ۶۰۰ 
ســایت را راه اندازی کردیــم. در طول 
یک ماه امکان پیاده کــردن این حجم از 
عملیات نیســت. فقط به واســطه اینکه 
پیشتر زیرساخت ها را آماده کرده بودیم 
توانستیم این بخش از کار را انجام دهیم. 

 3G شهریورماه ســال گذشته مجوز های
و 4G را گرفتید و ســرویس دهی در این 
زمینه را آغاز کردید. حاال چند ســایت 
نســل های ۳ و 4 در شــبکه شــما فعال 

است؟
در عرض یک ســال از شهریورماه سال 
گذشته تا ۸ شــهریورماه امسال ۴۴۰۰ 

سایت راه اندازی شد.
برنامه تان همچنان در زمینه 3G اســت 
و بــرای 4G برنامه توســعه ای خاصی 

ندارید؟
در مورد 4G دو دغدغــه داریم. یکی از 
آنها عدم دسترسی به فرکانس مناسب 
اســت. حدود ۳۰۰ مگ باند فرکانسی 
۷۰۰ و ۸۰۰ داریم که باند طالیی خوانده 
می شوند. متاسفانه این باندها هم اکنون 

برای اپراتورها غیرقابل استفاده است.
وزیر روزی که بــرای افتتاحیه به همراه 
اول آمد، گفــت در حال مذاکره با صدا و 
سیما برای آزادسازی این باند فرکانسی 

هستیم.
ما اگر آن باند را در اختیار داشته باشیم، 
هزینه ســرمایه گذاری مان تا یک پنجم 

کاهش می یابد.
روی کیفیت هم تاثیر می گذارد؟

روی پوشــش خیلی تاثیر دارد. شــبکه 
ما شبکه گسترده ای اســت. این باند در 
پوشــش به ما خیلی کمک می کند. بعد 
از باندهــای ۷۰۰ و ۸۰۰ بانــد ۱۸۰۰ 
مزیت هــای خوبی دارد. اما متاســفانه 
بانــد ۱۸۰۰ را برای LTE بــه اپراتورها 
واگذار نکردنــد. هم اکنون 3G روی باند 

2۱۰۰ ارائه می شود و از یک ماه قبل هم 
توســعه روی باند 9۰۰ را آغاز کرده ایم. 
هم ریفارم می کنیم و هــم فرکانس تالیا 
را آزاد می کنیــم تا حداقل دو کریر 9۰۰ 
داشته باشیم. ســازمان تنظیم مقررات 
نیز به ما اعالم کرد ســه ماهه برنامه تان 
برای افزایش بهره وری فرکانس را ارائه 
دهید. بر همان اســاس وقتی 2۷ اسفند 
پروانه گرفتیم برنامه مان را به ســازمان 

ارائه کردیم.
شما معتقدید باند فرکانسی مناسبی در 

اختیار ندارید.
بــرای LTE، برای 3G باند مناســب در 
اختیارمان هســت و بانــد 9۰۰ را هم 
خالی می کنیم. اما برای LTE باند 2۶۰۰ 
مناسب نیست.از سوی دیگر، بررسی ها 
نشان داده حدود 2۰ میلیون مشترک ما 
اسمارت فون دارند. در لحظه تقریبًا سه 
میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از 3G اســتفاده 
می کنند و چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر 
از 2G. از این 2۰ میلیون اســمارت فون 
فقط دو میلیون گوشــی  LTE را پشتیبانی 
می کنند. از این دو میلیون دســتگاه هم 
فقط ۵۰۰ هزار گوشــی در باند 2۶۰۰ 
است. باند ۷۰۰ تقریبًا یک و نیم میلیون 
گوشــی را تحــت پوشــش دارد. مثاًل 
آی فــون ۵ فقط باند ۷۰۰ را ســاپورت 
می کند. یعنی ما باید بــرای ۵۰۰ هزار 
نفر LTE را توســعه دهیم. می توان نتیجه 
گرفت فعــاًل LTE  بــدون باندلینگ با 

گوشی مناسب موفق نیست.
یعنــی اگر ســرمایه گذاری در این باند  

انجام دهید چندان کارکردی ندارد؟
استفاده نمی شــود. هم ما و هم ایرانسل 
بیشــترین تعداد مشــترکان مان روی 
شــبکه 3G اســت. پس می توان گفت 
 3G آمادگی مشــترکان برای استفاده از
بیشتر بود و از طرفی باند فرکانسی ارائه 

سرویس 4G نیز آماده نبود.
اگر بخواهید روی باندهای ۷۰۰ و ۸۰۰ 
ســرمایه گذاری کنید، چقدر ســرمایه 

نیاز است؟
تقریبــًا ســرمایه گذاری روی این باند 
یک پنجم ســرمایه گذاری در باندهای 
 Outdoor دیگر اســت. اگر بخواهیــد
پوشــش بدهید در بانــد ۳۵۰۰ برای 
پوشش ۱۰ کیلومتر مربع باید ۸2 سایت 
نصب کنید. برای باند 2۶۰۰، شــش یا 
هفت سایت الزم اســت و برای ۷۰۰-

۸۰۰ دو ســایت. االن تعداد مشترکان 
LTE زیاد نیســت. اکنون باید پوشــش 
ایجاد کرد. با ۷۰۰ ســریع پوشش ایجاد 
می شــود. به مرور که مشترک زیاد شد، 

ظرفیت را باال می بریم.
خوش بین هستید این باند آزاد شود؟

بر اســاس مصوبه مجلس بایــد تا پایان 
2۰۱۵، ۳۰ مگ باند ۸۰۰ آزاد می شــد. 
نمی دانم االن در چه وضعیتی اســت. ما 
فعاًل در حال ســرمایه گذاری روی 3G و 
آزادســازی باند 9۰۰ برای آن هستیم. 
اما اگر برای LTE هم فرکانس مناســب 
واگذار شــود، در عرض یک  ســال کل 
مســیری را که روی 3G رفتیم می توانیم 

روی LTE برویم.
یعنی مسیر سریع تر طی می شود؟

بله چون به خیلی از ســایت ها فیبر نوری 
رســانده ایم. LTE بدون فیبــر بی معنی 
است. تقریبًا در تمام دنیا روال این است 
که اپراتورهای LTE  از یک اپراتور ثابت، 

فیبر می خرند.
در این صورت برنامه تان برای فیبر نوری 

چیست؟
ما االن در حال آماده ســازی شبکه فیبر 
برای شش هزار سایت هستیم. اگر فیبر 
اجرا شــود برای راه انــدازی LTE دیگر 

مشکلی نخواهم داشت.
برنامه فیبر تا پایان امسال است؟

ما با مخابرات ایران بر ســر یک برنامه 
یک ســاله توافق کرده ایم. در هزار نقطه 
قباًل اجرا شده بود و در پنج هزار نقطه هم 

طی یک سال اجرا خواهد شد.
یعنی به کل سایت هایتان فیبر می رسد؟

بله تقریبًا به کل ســایت ها. با مخابرات 
ایران توافق کردیم که این پروژه اجرایی 
شود و از طریق مخابرات استانی در حال 

اجراست.
یک پــروژه FMC نیز در مخابرات ایران 
هست؛ همگرایی شبکه سیار. آن به کجا 

رسیده است؟
اجرای FMC بسیار پیچیده است. ما االن 
در حــال اجرای  IPCC برای کال ســنتر 
هســتیم. در تهران هم یک پروژه خاص 
شــروع کرده ایم تا در مــورد FMC در 
تهــران به صــورت خــاص کار کنیم. 
بررســی ها نشــان می دهد حدود ۸۵۰ 
هزار تا یک میلیون مشــترک در تهران 
از ســرویس ADSL اســتفاده می کنند، 
حدود سه هزار کافو نوری نیز فعال است 
و 2۵ هــزار تلفن همگانــی. می خواهیم 
با مخابرات تهران یک کــر ایجاد کنیم 
و یکســری ســرویس ها را با هماهنگی 
یکدیگر و به  صورت یکپارچه ارائه دهیم. 
به عنوان مثال در حال برنامه ریزی برای 

اجرای پروژه وای فای شهری هستیم.
گویا وای فای شــهری در چند اســتان 

راه اندازی شده است؟
در تهران راه اندازی کرده ایم. می خواهیم 
هفت هزار و ۵۰۰ نقطــه را تجهیز کنیم. 

کر وای فای در حال اجراست.
نقش مبین نت در این میان چیست؟

مبین نت هم بــه عنوان یــک پیمانکار 
پروانــه مســتقل دارد و آنهــا نیــز با 
شهرداری نقاطی را راه اندازی کرده اند و 
می توانند به مشترکان ما سرویس دهند.

یعنی قرار است تمام اینها همگرا باشند؟
اگر هسته شبکه به  درســتی اجرا شود، 

می تواند به همه سرویس دهد.
کر را با چه کسی اجرایی می کنید؟
یک شرکت سوئدی برنده شد.

اکنون در وضعیت پســاتحریم شرکای 
تجاری قبلی تان بازمی گردند؟

مــا دوران تحریــم یک تنــش تقریبًا 
یک ســاله داشــتیم، اواخــر 9۱ نوکیا 
گفت می خواهم بــروم، اواخر 92 گفت 
می خواهــم برگــردم و االن یکــی از 
پیمانکاران ماســت و همــکاری خوبی 

داریم.
در بخشــی از صحبت تان اشاره کردید 
که نامبرینــگ جدیــد گرفته اید؛ چه 

پیش شماره ای است؟
.۰99۰

این پیش شــماره از چــه زمانی عرضه 
می شود؟

از تلکام.
در صحبت هایتان به کال سنتر همراه اول 
اشــاره کردید که قرار است مخابرات 

تهران نیز از آن استفاده کند.
این کال سنتر یک هســته یکپارچه دارد 
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همراه اول در شــانزدهمین نمایشــگاه تلکام با 
سبدی از ســرویس ها و خدمات جدید حضور 

خواهد یافت.
در این سبد محصوالت، چهار خدمت ویژه و ۱۰۰ 
محصول در بخش خدمــات ارزش افزوده در 

هشت زیربخش عرضه می شود.
محمدمهدی عطوفی معاون بازاریابی و فروش 
همراه اول بــا تایید این مطلــب گفت:»یکی از 
خدماتی که در این نمایشــگاه برای ما از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت، سرویس »همراه من« 
است. این سرویس به مشتری امکان خواهد داد 
یک دفتر پیشگام شخصی شده در اختیار داشته 
باشد. در این سرویس اکثر خدماتی که از طریق 
دفا تر خدمات مشتریان به مشترکان همراه اول 
ارائه می شود، به مشترکان عرضه خواهد شد، 

حتی ریز مکالمات.« 
از این طریق مشترکان همراه اول 
می توانند ریــز مکالمات خود را 
به  ســادگی دریافت کنند. طبق 
گفتــه عطوفی رابــط کاربری 
»همراه مــن« بســیار خوب 

طراحی شده است تا مشترکان بتوانند به سادگی 
از آن بهره گیرند. معاون بازاریابی و فروش همراه 
اول با اشاره به اینکه سعی شده است تمام خدمات 
برای مشــترکان همراه اول شخصی ســازی 
شــود، گفت:»در اصل تا دیــروز ۱۱ هزار دفتر 
خدمات داشتیم امروز تعداد این دفا تر به هفت 
میلیون دفتر رســیده  اســت. هر کس می تواند 
کارها و خدمات مورد نیاز خود را از طریق دفا تر 
الکترونیکی که برای وی مهیا شده  است، دریافت 

کند.« 
این سرویس از عید فطر راه اندازی شده و تا امروز 
مراحل پایلوت خود را پشت  سر گذاشته است و 
در این نمایشگاه برای معرفی عمومی و عرضه آن 

نمایش داده خواهد شد. 
ســرویس همراه من هم از طریق اپ مخصوص 
و هم  از طریق ســایت همراه اول قابل دسترسی 
است. هم اکنون نسخه یک آن رونمایی می شود و 
به مرور زمان و بر اساس بازخوردهای مشترکان 
و استفاده کنندگان از این سرویس به روز خواهد 

شد. 
او یکی دیگر از خدماتی را که در نمایشگاه تلکام 

معرفی می شــود، باشــگاه وفاداری یا باشگاه 
فیروز ه ای همراه  اول عنوان کرد. 

در این باشگاه سعی شده به مشترکانی که طی این 
سال ها با همراه اول همراه بوده اند، سرویس های 
خاصی ارائه شــود و به نوعی از آنــان قدردانی 
شود. یکی از ویژگی های باشگاه فیروزه ای همراه 
اول این است که به مشــترکان به ازای هر سال 
استفاده از این اپراتور یک درصد تخفیف مکالمه 
درون شــبکه ای داده خواهد شد. به عنوان مثال 
اگر مشترکی 2۰ سال اســت که از سیم کارت 
همراه اول استفاده می کند، می تواند از تخفیف 2۰ 

درصدی این باشگاه بهره مند شود. 
عطوفی گفت:»در نمایشــگاه امسال سعی شده  
است هر آنچه به نمایش درمی آید حتماً اجرایی 
شده باشد؛ از همین رو این سرویس نیز عید فطر 
به بهره برداری رسیده بود اما در نمایشگاه تلکام 
به صورت عمومی معرفی خواهد شد. در شرایط 
فعلی نیز باشگاه فیروز ه ای همراه اول ۱۵۰ هزار 

نفر عضو دارد.« 
او اضافــه کرد:»البته در کنار این ســرویس ها، 
سرویس نوترینو نیز عرضه می شود، هر چند این 

سرویس سال گذشته برای اولین بار در نمایشگاه 
معرفی شد اما امســال با قدرت بیشتر و کیفیت 

بهتری عرضه می شود.« 
یکی دیگــر از خدماتــی که طی ســال  جاری 
در نمایشــگاه تلکام عرضه می شــود، سفارش 
بســته های اینترنتی به  صورت تلفنی یا تله سلز 
اســت. عطوفی در این خصوص گفت:»تا امروز 
مشــترک ما باید از طریق گوشی یا وب سایت 
محصولی را انتخــاب می کرد، هم اکنون امکانی 
فراهم شــده اســت تا بتواند از طریــق اپراتور 
محصول مورد نیاز خود را تهیه و خریداری کند. 
هزینه این سرویس نیز برای مشترکان اعتباری 
از شارژشــان کسر می شــود و برای مشترکان 
دائمی همراه اول روی قبض ماهانه شان محاسبه 

خواهد شد.« 
همراه اول در این دور از برگزاری نمایشگاه تلکام 
تصمیم دارد از فروشــگاه آنالین خود به آدرس 
shop.mci.ir رونمایــی کند. معاون بازاریابی و 
فروش همراه اول در این خصوص گفت:»در این 
فروشــگاه محصوالت اپراتوری از جمله مودم 
رو تر ارائه می شــود. حتی در نظر داریم از طریق 

این فروشگاه تجهیزات مختلفی از جمله موبایل 
و تبلت عرضه کنیم، البته این برای فاز دوم است و 
می خواهیم محصوالت را با باندلینگ همراه اول در 
این فروشگاه ارائه دهیم. از طریق این فروشگاه نیز 
مشترکان همراه اول می توانند هم با کارت های 
بانکی خود قیمت تجهیزات را پرداخت کنند و هم 
از وجه کاال روی قبوض سیم کارت شان محاسبه 
شــود، البته در این شرایط مباحث اعتبارسنجی 

مشتریان پیش خواهد آمد.« 
یکی دیگر از بخش هایی که همــراه اول در این 
دوره از نمایشــگاه روی آن تمرکز ویژه داشته و 
ســالن مخصوصی به آن اختصاص داده، بخش 
خدمات ارزش افزوده اســت. این خدمات در 
هشت بخش فیلم، موسیقی، سیم کارت کودک، 
کانکتد الیف، بازی و ســرگرمی، دین و مذهب، 
اپلیکیشن و پلتفرم عرضه می شود. در این هشت 
بخش قرار است ۱۰۰ محصول مجاز ارائه شود. 
عطوفی گفت:»ما در این بخش ســعی کرده ایم 
بخش خصوصی را وارد کنیم. سال های گذشته 
این بخش فقط سرویس محور بود اما امسال روی 

تجاری سازی آن نیز کار شده است.« 

معاون بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار ایران: همراه اول با چهار خدمت و ۱۰۰ محصول جدید به تلکام آمد

وحید صدوقی مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار ایران اعالم کرد:

۹هزارمیلیارد تومان برای نوسازی شبکه
میثم قاسمی

یــک روز نیمه تعطیــل در آســتانه تلکام شــانزدهم، مدیرعامل همراه اول به ســواالت ما پاســخ داد. صدوقی که به تازگی از فنالند بازگشــته، بیش 
از همیشــه به آینده شــرکتش امیدوار اســت. او به ســادگی قول می دهد در صورت دریافت فرکانس مناســب، نســل ۴ تلفن همراه را به ســرعت 
گســترش می دهــد. صدوقــی تاکیــد دارد ارائه LTE  در شــرایط فعلــی به صرفه نیســت و دیگــر اپراتورهایی که ایــن خدمات را عرضــه می کنند، 
شبکه شان خالی مانده. گفت وگو با مدیرعامل همراه اول به جز نسل ۴ تلفن همراه درباره موضوعات دیگری همچون برنامه های نوسازی شبکه 

همراه اول و سرمایه گذاری ۹هزار میلیارد تومانی نیز بود که در ادامه می خوانید. 
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در مورد 4G دو دغدغه داریم. یکی از آنها عدم دسترسی به فرکانس مناسب است. 
حدود ۳۰۰ مگ باند فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ داریم. متاسفانه این باندها هم اکنون برای 

اپراتورها غیرقابل استفاده است. از سوی دیگر، بررسی ها 
نشــان داده حدود ۲۰ میلیون مشترک ما اسمارت فون 
دارند. از این ۲۰ میلیون فقط دو میلیون گوشــی  LTE را 

پشتیبانی می کنند. از این دو میلیون دستگاه هم 
فقط ۵۰۰ هزار گوشی در باند ۲۶۰۰ است.

۷۰۰  - ۸۰۰

اگر بخواهیــد Outdoor پوشــش بدهید در 
باند ۳۵۰۰ برای پوشــش ۱۰ کیلومتر مربع 
باید ۸۲ ســایت نصب کنید. برای باند ۲۶۰۰، 
شــش یا هفت ســایت الزم اســت و برای 
۷۰۰-۸۰۰ دو ســایت. االن تعداد مشترکان 
LTE زیاد نیســت. اکنون باید پوشش ایجاد 

کرد. با ۷۰۰ سریع پوشــش ایجاد می شود. 

26۰۰

در برنامه خندوانه روی ســرویس ۷۸۰ ما اعتراض هایی وجود داشت. مشکل 
از ســمت ما نبود، مشکل از ســمت پیمانکار بود. لینک ها و سرور های پیمانکار 
محدود بود. در نهایت ما مجبورش کردیم زیرســاختش را توسعه دهد چرا که 

محدودیت سمت او مشکل ایجاد کرده بود. پس 
از توسعه کیفیت ســرویس بهبود یافت. خیلی 
از ســرویس هایی که ارائه می دهیم با همکاری 

پیمانکار است.

*۷۸۰#

اینکه می گویم بحث ســوئیچ یا کر شبکه 
در اصل عمدتاً ســرویس ها به سمت ابر 
)CLOUD(  پیــش خواهند رفت. به همین 
خاطر شبکه بر این اســاس باید آمادگی 
داشته باشــد. برای اجرایی شدن نسل 
پنجم برنامه زمان بندی مربوط به ســال 
۲۰۲۰ اســت یعنــی پنج ســال دیگر.

نسل 5

 در عرض سه سال از اســفند ۹۰ تا اسفند ۹۳ حدود پنج هزار میلیارد 
تومان طبق صورت های مالی مان سرمایه گذاری کرده ایم. قبل از این 

کل سرمایه گذاری همراه اول سه هزار میلیارد تومان بوده است. البته در 
آن زمان نرخ دالر کمتر بود اما کل سرمایه گذاری ۱۸ سال قبل همراه 

اول سه هزار میلیارد تومان بود و طی این سه سال پنج هزار میلیارد 
تومان و در دو سال پایانی برنامه چهار هزار میلیارد تومان 

باید سرمایه گذاری صورت گیرد.

۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و می تواند در مراکز دیگر هم ســرویس 
دهــد. می توانیم به 2۰ شــماره به طور 

مستقل سرویس  ارائه دهیم.
شــما گفتید تا زمانی که باندهای ۷۰۰ 
و ۸۰۰ خالــی نشــود برنامــه ای برای 
ســرمایه گذاری روی 4G  ندارید اما از 
سویی برنامه  ریزی برای نسل پنجم آغاز 

شده است؛ با آن چه می کنید؟
نســل پنجم بیشــتر Release است تا 
یک نسل مستقل. بیشتر تغییراتی است 
که در 4G اعمال می شود. یا کاربردهای 
جدیدی اســت کــه مطرح می شــود؛ 
پس تغییر اساســی نیســت اما شــاید 

زیرساخت های شبکه خیلی تغییر کند.
اما هسته شبکه تغییرات زیادی را تجربه 

می کند.
اینکه می گویم بحث ســوئیچ یا کر شبکه 
در اصل عمدتًا ســرویس ها به سمت ابر 
)CLOUD(  پیش خواهند رفت. به همین 
خاطر شــبکه بر این اساس باید آمادگی 
داشته باشــد. برای اجرایی شدن نسل 
پنجم برنامه زمان بندی مربوط به ســال 

2۰2۰ است یعنی پنج سال دیگر.
به صــورت آزمایشــگاهی کاری انجام 

نداده اید؟
در حال همکاری با وندورها برای مطالعه 
روی آن هستیم. قرار است طی همکاری 
نوکیا بــا یکی از دانشــگاه های فنالند و 
دانشگاه های تهران روی نسل پنجم کار 
مطالعاتی انجام دهیم. االن در تحریم ها 
نمی توانند بیایند. در شرایط فعلی بیشتر 
در زمینه استقرار سیستم ها کار می کنیم.

در بحث رایانش ابری یک ســال پیش 
همکاری با افرانت را شــروع کردید اما 
هنوز برای مشترک شــما اتفاق خاصی 

نیفتاده است.
افرانت تجربه خوبی در ســرویس دهی 
داشت. حداقل ۱۵ سال است به دانشگاه 
آزاد ســرویس می دهد و تا حاال مشکلی 
نداشــته. در حــوزه رایانــش ابری نیز 
بهترین شــرکت در این زمینه اســت. 
به همین خاطر در حــوزه رایانش ابری 
افرانت انتخاب شــد تــا بتوانیم در کنار 
همراه  اول نقش اجــرا کنیم و به نظر من 
با توجه به دوره پساتحریم در این بخش 

تحول بیشتری تجربه خواهیم کرد.
ترند اپراتورها به ســمت رایانش ابری 

است.
بله قطعًا در این بخــش افرانت می تواند 
خیلی خوب کار کند و مشترکان ما از آن 
منتفع خواهند شــد. همچنین سرویس 
خوبی به پیمانــکاران ما خواهد داد. مثاًل 
در برنامــه خندوانــه روی ســرویس 
۷۸۰ مــا اعتراض هایی وجود داشــت. 
مشکل از سمت ما نبود مشکل از سمت 
پیمانــکار بــود. لینک ها و ســرور های 
پیمانــکار محــدود بــود. در نهایت ما 
مجبــورش کردیــم زیرســاختش را 
توســعه دهد چرا که محدودیت سمت 
او مشکل ایجاد کرده بود. پس از توسعه 
کیفیت ســرویس بهبود یافــت. خیلی 
از ســرویس هایی که ارائــه می دهیم با 
همکاری پیمانکار اســت. فقط سرویس 
ما نیســت. یعنی تعاملی بین نت ورک، 
آی تی و پیمانکاران ایجاد می شــود. اگر 
اینها در افرانت نصب شوند آن وقت یک 
پهنای باند خیلی وسیع میان ما و افرانت 
خواهد بود و دیگر دغدغــه پهنای باند 

نخواهند داشت.

یک بحث جدی که اپراتورها را در ایران 
و دنیا با خطر مواجه کرده،OTT ها هستند. 
در ایــن زمینه همــراه اول چه می کند؟ 
چون به نظر می رســد بخش عمده ای از 
درآمــدش را در بخــش صحبت کردن 
و مخصوصــاً پیامک از دســت داده و به 
صورت مســتقیم روی درآمدهــا تاثیر 
گذاشته اســت. برنامه همراه اول برای 

مقابله با این داستان چیست؟
ما در بحث OTT تقریبًا مطالعه سنگینی 
انجام دادیم تا ببینیم کشــورهای دیگر 
چــه کرده انــد. همــکاری کرده اند یا 
مشارکت داشــته اند. در چه حوزه ای 
وارد شــده اند. قطعــًا مقابلــه جواب 
نمی دهد. چون یک نیازمندی اســت. 
مشــترکان نیاز دارند و می خواهند این 
ســرویس را دریافت کننــد. در فضای 
رقابتی باید بتوانیم سرویس قابل رقابت 
عرضه کنیم. یک کاری هم شــروع شد 
اما متاســفانه خالء موجود، نبود قانون 
مناســب در این بخش اســت. در این 
حوزه هیچ قانون و مقرراتی وجود ندارد. 
شــما می توانید روی تلگرام ســرویس 
ارائــه کنید اما هیچ شــرکتی نمی تواند 
در ایــران این ســرویس را ارائه دهد. 
یعنی ظرفیت های قانونی کشــور برای 
ارائه این ســرویس ها مناسب نیست. 
ما مصوباتــی داریم که گفتــه ترافیک 
باید از مســیرهای خاصی عبور کند اما 
در تلگرام ترافیک از این مســیرها عبور 
نمی کنــد. در اصل نه مجــوزی گرفته 
شــده نه پروانه ای واگذار شــده؛ هیچ 
گونه قوانیــن و مقرراتی وجود ندارد که 
کســی بخواهد وارد این حوزه شود. ما 
خیلی پیگیــری کردیم تا ببینیم مجوزی 
می دهند یا مقرراتی تدوین می کنند که 
در این حوزه ها پیمانکار داخلی هم وارد 
شود؛ متاسفانه هیچ قانونی وجود ندارد. 
یکی از دغدغه های ما همین اســت. به 
خاطر عــدم قوانین و مقــررات حاکم 

نمی توانیم فضای رقابتی ایجاد کنیم. 
بحث محدودســازی تلگــرام و وایبر و 
سایر OTT ها خیلی در ایران جدی است؛ 
بعضی گمان می کنند به دلیل زیانی که به 
اپراتورها وارد می شود، آنها تمایل دارند 

این شبکه های ارتباطی محدود شوند؟
این طور نیســت. البته در کل دنیا هیچ 
جا مثل ایران این شبکه ها آزاد نیستند. 
شــبکه های ارتباطی در هیچ جای دنیا 
آزاد نیســت. حتی اروپایی ها که فضای 
ارتباطــی را آزاد کــرده بودند در حال 
تدوین ضوابطی برای آن هســتند تا این 
نوع شبکه های ارتباطی را محدود کنند. 
توجه کنید عوارض پیامک نوشــتاری 
روی تلگــرام صفــر درصد اســت اما 
عوارض پیامک همــراه اول ۵۱ درصد 
است. خوب این شــرایط کاماًل نابرابر 
اســت. آن طرف آزادی کامل؛ امکان 
ارســال هر فایلی وجود دارد، اما از این 
طرف یکسری ضوابط باید اعمال شود. 
به همیــن خاطر این فضا بــرای رقابت 

یکسان نیست.

درآمد حاصل از پهنای باندی که OTT ها 
برایتان ایجــاد می کنند چه؟ این درآمد 

جبران درآمد ازدست رفته را نمی کند؟
این درآمد خیلی ناچیز اســت. تا به حال 
رشــد ترافیک بوده است. اما این درآمد 
در مقابل درآمدی که از دست می رود، 
خیلی ناچیز است. رویکرد ما یک رویکرد 
فضــای رقابتی بود امــا فضایش وجود 
ندارد و نمی توان وارد حوزه رقابت شــد. 
اما در حوزه سرویس ها می توان کارهایی 
انجــام داد. من درخواســت کرده ام که 
ضوابط در حوزه ســرویس ها مشخص 
شود. مثاًل االن کافه بازار می تواند اپی را 
ارائه کند، ما نیز اپ استور ایجاد کرده ایم 
و اگر بخواهیــم اپی را ارائــه کنیم باید 

۳۱ درصد عــوارض پرداخت کنیم؛ در 
این بازار بازنــده خواهیم بود. هیچ  کس 
نمی آیــد برنامه اش را روی اپ اســتور 
ما قرار دهد. برای ما شــرایطش شفاف 
نیست. درآمد اپراتورها عمدتًا در آینده 
از محل سرویس ها خواهد بود. مثاًل یک 
مشــارکت کوچک با فیلم نت کردیم که 

خیلی موفق بود. 
بــا اینکه بازار اســتارت آپ ها در ایران 
خیلــی داغ شــده، هنوز همــراه اول به 

صورت جدی وارد بازار نشده است.
چــرا، در حوزه برنامه نویســی پردیس 
اول با دانشــگاه صنعتی شریف همکاری 
جدی ای شروع کرد. چندی پیش حدود 
2۰ نفر در گردهمایی به برنامه نویســی 
اقدام کردنــد و بهترین آنهــا انتخاب 
شــدند. در اســتارت آپ تلنت همراه 
اول حــدود ۴۰۰ نفــر دعــوت بودند. 
در ایــن حوزه ها فعالیت هایــی را آغاز 
کرده ایم و توافقی هم با دانشــگاه شریف 
انجام داده ایــم و به زودی آن را رونمایی 
می کنیم. مــا انکوباتوری بــا همکاری 
دانشگاه شــریف برای شرکت ها ایجاد 
می کنیم. این کار به صورت مشــارکتی 
بین همراه اول و دانشگاه شریف صورت 

می گیرد.
در حوزه پرداخت و جیرینگ چه کاری 

صورت گرفته است؟
هنوز متاســفانه چارچوب ضوابط آنها از 
ســوی بانک مرکزی تعیین نشده  است. 
آیین نامه ســپاس هنوز مشخص نشده. 
اگر واقعًا قانونگــذاری ای در این حوزه 
صورت گیرد می توان کار کرد. تقریبًا پنج 
سال است برای راه اندازی این سرویس 
برنامه ریزی کرده ایم. زیرساخت آماده 
شــده؛ البته مذاکرات خاصی هم با آنها 
در حال انجام اســت امــا تاکنون چیز 
مشــخصی در این حوزه معین نشــده. 
به نظر می رســد دغدغه جدی دغدغه 

بانک هاست. 
روی  NFC کار خاصی انجام نمی  دهید؟

جیرینگ در حال مذاکره با شــهرداری 
اســت اما ما همه چیز را آماده کرده ایم 
در حالی  که مجــوز قانونــی آن آماده 

نمی شود 

اگر ما بخواهیم اپی را ارائه 
کنیم باید ۳۱ درصد عوارض 

پرداخت کنیم؛ در این بازار 
بازنده خواهیم بود. هیچ  کس 

نمی آید برنامه اش را روی 
اپ استور ما قرار دهد

یکی از حوزه هایی که به صورت خاص روی آن 
کار شده و مشــتریان خاص خودش را نیز دارد، 
حوزه فیلم و ویدئو اســت. شــاخص این بخش 
فیلم نت اســت. هم اکنون فیلم نــت ۷۰۰ هزار 
مشترک دارد و حدود ۱۵۰۰ تا 2۰۰۰ فیلم روی 

آن قرار گرفته   است. 
در حوزه موسیقی نیز سه شرکت به  صورت جدی 
در این حوزه کار کرده اند. ریتمو، همراه آهنگ و  
آوا  سه شرکتی هستند که به عرضه موسیقی با 

همکاری همراه اول می پردازند. 
عطوفی گفت:»یکی از بخش هایی که امســال 
مورد توجه همراه اول قرار گرفته اســت حوزه 
ســیم کارت کودک به نام »درسا« است. البته 
این محصول اردیبهشــت ماه در قم توسط وزیر 
ارتباطات افتتاح شــد اما در نمایشــگاه تلکام 
عرضه عمومی خواهد شــد.« حوزه دیگری که 
سعی شده با همکاری دانشگاه صنعتی شریف به 
صورت جدی روی آن کار شــود، حوزه کانکتد 
الیف )زندگی متصل( اســت. در این بخش که 
هم اکنون تجاری نیز شــده، تقریبــاً 2۰ برنامه 
کاربردی ارائه شــده  است. یکی از این برنامه ها 

اتصال خودرو با موبایل شــخص اســت تا اگر 
خودرو با مشکلی برخورد کرد به راننده اطالع 

داده شود. 
معاون بازاریابی و فــروش همراه اول همچنین 
از رونمایی سه بازی جدید خبر داد؛ گیم الفت، 
اینفینیتی گیم و عصر پادشــاهان این سه بازی 

هستند. 
همچنین همراه اول در این نمایشــگاه پلتفرمی 
    mobile backend as system را با عنــوان
 رونمایی می کند تا برنامه نویســان 
خالق بتوانند از طریق آن برنامه هایشــان را 
معرفی کنند. او گفت:»سرویس رایانش ابری 
همراه اول نیز که از سال پیش وعده راه اندازی 
 mci box آن را داده بودیم، امســال بــا عنوان
معرفی خواهد شــد و عضوگیری آن نیز آغاز 
می شود.« عطوفی با اشاره به مراکز فروشگاهی 
همراه اول گفت:»هم اکنون ســه فروشگاه در 
شــهر تهران و 22 فروشگاه در شهرهای دیگر 
راه اندازی شــده اســت. در نظر داریم تا پایان 
سال فروشــگاه هایمان را در تمام مراکز استان 

گسترش دهیم.«

معاون بازاریابی و فروش شرکت ارتباطات سیار ایران: همراه اول با چهار خدمت و ۱۰۰ محصول جدید به تلکام آمد
همراه اول با شعار »یه همراه پرسرعت« در 
تلکام 2۰۱۵ در محل دائمی نمایشگاه های 

بین المللی تهران حضور یافت.
به گفته سعید عســکری مدیرکل روابط 
عمومی شــرکت ارتباطات ســیار ایران، 
همراه اول در »ایران تلکام 2۰۱۵« در سالن 
اختصاصی ۷، فضایی بیش از دو هزار و ۵۰۰ 
متر مربع به غرفه های خود اختصاص داده 

است.
عســکری در اختیار گرفتن کل تبلیغات 
محیطی و جایزه هواپیما برای مشــترکان 
همــراه اول را از دیگر نکات بارز حضور این 

اپراتور در نمایشگاه امسال خواند.
او در ادامــه گفت:»امســال بــا آخرین 
دســتاوردها، محصــوالت و خدمــات 
نوین چون »بســته خوشــامد اینترنت«، 
»طرح رویاهای دســت یافتنی )ویژه 
استان ها(«، »بســته مکالمه خانواده« 
و »معرفــی ســیم کارت کــودک 
)درســا(«، »اختصــاص فضایــی 
برای تجربه خدمات، ســرویس ها 

و به خصــوص نرم افزارهــای کاربــردی 
نســل های ۳ و ۴ تلفن همــراه«، »معرفی 
بســته های جدید نوترینو و پاسخگویی به 
سواالت مشــترکین«، »ارائه نقشه پوشش 
شبکه نوترینو در سراسر کشور«، »آموزش 
و فعال ســازی اینترنت همــراه«، »معرفی 
بسته جدید نیترو«، »باشــگاه فیروزه ای«، 
»ســرویس حســاب کاربری و اپلیکیشن 
»همراه من««، »ســامانه شــارژ# ۱*« در 
خدمت بازدیدکنندگان هستیم.« عسکری 
افزود:»در بخش خدمات ارزش افزوده، با 
تمرکز روی خدمات نویــن، محتوای غنی 
و اپلیکیشــن های کاربردی، بــا خدمات و 
پلتفرم های هوشمند بیش از ۱۰۰ محصول 
بانــد پهن را که بــا همکاری بیــش از ۴۰ 
شــرکت متخصص این حوزه آمــاده ارائه 
است، رونمایی و معرفی می کنیم و در ارائه 
خدمات خاص به ســازمان و شرکت ها با 
خدماتی نظیر »ســیم کارت ســازمانی«، 
»بسته های سازمانی«، »راهکارهای ماشین 
به ماشــین« و غیره در نمایشــگاه امسال 

حضور داریم.«
او به برنامه ها و مســابقه های اپراتور اول 
اشــاره کرد و گفت:»برپایی فروشگاه جهت 
دسترسی آسان و ســریع مشترکین همراه 
اول بــه انواع محصــوالت و خدمات نظیر 
»ارائه و معرفی طرح تقســیط سیم کارت 
دائمی«، »طرح تقســیط گوشــی های تلفن 
همــراه و مودم های MBB به مشــترکین 
دائمــی«، »معرفی فروشــگاه الکترونیکی 
همــراه اول«، »معرفی ســایت حــراج« و 
»فروش تلفنــی و معرفی دســتاوردهای 
ارتباطات دیجیتال و صفحات این اپراتور در 
شبکه های اجتماعی، معرفی سرویس های 
 ،)CSR( نوآورانه، مســئولیت اجتماعــی
رعایت الزامات ایمنی در برابر تشعشــع، 
جذب و اســتخدام و تعالی سازمان از دیگر 
برنامه های همراه اول در نمایشــگاه امسال 

است.«
مرحله نهایی اســتارت آپ تلنت همراه 
اول در روزهای نمایشــگاه تلکام برگزار و 
طی آن به سه تیم اول جوایزی اهدا می شود. 

همراه اول با هواپیما به تلکام آمد

وحید صدوقی در حال نشان دادن پوشش همراه اول در نسل های ۳و4
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به تازگی در شــرکت مخابرات 
ایران شاهد تغییر ساختار بودیم. 
پس از این تغییر ســاختار، راس 
هرم مخابــرات به چــه صورتی 

درآمده است؟
در بررســی هایی که با مشــاور 
خارجی در حوزه ســاختار انجام 
دادیم، بخــش عملیاتی به عنوان 
حوزه ثابــت و بخش هلدینگ هم   
همان هلدینگ شرکت مخابرات 
ایران قــرار گرفت. مشــاور به 
ما پیشــنهاد داد واحد کســب و 
کار )business unit( در حــوزه 
ثابت داشــته باشیم، با بررسی ها و 
مذاکراتی که صورت گرفت، واحد 
 ،)business unit( کســب و کار
شــرکت حقوقی ارتباطات ثابت 
پیش بینی شــد اما بعد ها مسائل 
حقوقــی پیش آمــد و دوباره این 
واحد را بررسی کردیم. هم اکنون 
در ســاختار جدید بخش کسب و 
کاری داریم کــه عملیات اجرایی 
در این بخش صــورت می گیرد و 
شامل حوزه تجاری، شبکه و آی تی 
است. ما این سه حوزه را در بخش 
کســب و کار تجمیع کردیم و آن 
بخش هایی را که درگیر مســائل 
حقوقی شدند، در بخش هلدینگ 

نگه داشتیم. هم اکنون در ساختار 
جدید یک واحد کســب و کار به 
نام مرکز عملیــات فنی و تجاری 
ایجاد کرده ایم و معاون مدیرعامل 
شــرکت مخابرات نیــز به دلیل 
ارتباط کاری با مخابرات به عنوان 

رئیس مرکز انتخاب شد.
این تغییر و تحوالت ادامه خواهد 

داشت یا این آخرین تغییر بود؟
با توجه بــه مطالعات مشــاور و 
تجربیاتی که کسب کردیم هیات 
مدیره به این نتیجه رســید که این 
آخرین تغییر ســاختار است که 
در حال حاضر تصویب شــده و در 
حال پیاده سازی است و امیدواریم 
ظرف یک ماه آینده در شــرکت 

مخابرات پیاده سازی شود.
در حوزه اســتان ها ایــن تغییر و 

تحوالت ادامه پیدا می کند؟
به دلیــل اینکه ســاختار طراحی 
شده، فرآیندی است؛ این فرآیند 
از ستاد شــروع می شــود و باید 
در منتهی الیه ســاختار که شامل 
استان هاســت، پیاده سازی شود. 
پس مجبــور بودیم در ســاختار 
اســتان ها هم تغییراتی به وجود 
آوریم زیــرا در برخی از بخش ها 
مانند حوزه تجاری، ســاختار الزم 

وجود نداشــت یا حــوزه ای که 
به صورت ســاختاریافته و مورد 
تایید کار و هیات مدیره باشد، در 
استان ها نداشتیم یا در تعداد کمی 
از اســتان ها جایگاهی به نام حوزه 
تجاری ایجاد شده بود. این حوزه ها 
باید قانونی شــوند و طبقه بندی 
شــغلی  حوزه منابع انسانی از نظر 
کار اخذ شود. هم اکنون نیز در حال 
انجام چنین فعالیت هایی هستیم، 
زیرا ســاختار اســتان ها شبیه به 
ساختار شرکت مخابرات است و 
این طرح ها نهایی شده و به زودی 

در استان ها پیاده سازی می شود.
هم اکنون بحث ادغام شرکت های 
مخابرات اســتانی مطرح نیست؟ 
مانند استان البرز و تهران که یک 
شرکت دارند و اگر شرکت البرز 
از تهران جدا شــود زیان می دهد 
اما با شــرکت تهران تجمیع شده 
و ســودده اســت. برنامــه ای در 
خصوص تجمیع شــرکت ها برای 

سایر نقاط کشور ندارید؟
در ایــن خصــوص دیدگاه های 
متفاوتــی وجــود دارد. تمام این 
دیدگاه هــا در جلســات هیات 
مدیــره شــرکت مخابــرات به 
بحث گذاشته می شــود. اما هنوز 

تصمیم قاطعــی در ایــن زمینه 
که کدام گزینه ها توســط هیات 
مدیره انتخــاب و تصویب و برای 
اجرا ابالغ شــود، گرفته نشــده. 
گزینه های متفاوتــی مانند اینکه 
کدام شــرکت ادغام شود، کدام 
شــرکت بماند یا کدام شرکت ها 
منطقه ای شوند، باید بررسی شوند 
زیرا هر کدام مزایا و معایبی دارند 
کــه در هیات مدیــره باید مورد 

بررسی قرار گیرد.
پیش از این گفته بودید طرح هایی 
برای بخش فروش و تجاری دارید 
و بسته هایی نیز تعریف شده اند که 
باید به تایید رگوالتوری برســند. 

عاقبت این طرح ها چه شد؟
یکسری از طرح ها نیازمند مصوبه 
هیات مدیره بود که خوشــبختانه 
در یک ماه گذشته مصوبات خوبی 
برای اجرای برخی طرح ها از هیات 
مدیره گرفتیم و کمیته هایی جهت 
هدایت و مدیریــت این پروژه ها 
فعــال کردیــم کــه کار را پیش 

می برند.
می توانید برخــی از این طرح ها را 

نام ببرید؟ 
در بحــث تجاری کســب و کار 
ایده های جدیدی وجود دارند که 

تا زمانی که به بازار وارد نشده اند 
نمی توان بــا اطمینان در خصوص 

آنها صحبت کرد.
آیــا طرحی در نمایشــگاه تلکام 

رونمایی می شود؟
خیر. برای تلــکام هیچ  کدام از این 
پروژه ها رونمایی نخواهد شد. اما 
امیدوارم دو ســه پروژه ظرف دو 
ماه آینده فعالیت خود را شــروع 
کنند و مراسمی هم برای رونمایی 
از آنهــا داریم.مجــوز حدود ۱۰ 
مصوبه را از هیات مدیره گرفته ایم 
و کمیته هایشــان هم فعال شده؛ 
اما برخــی از آن بســته ها عالوه 
بر تصویب هیات مدیــره نیاز به 
مصوبات سازمان تنظیم مقررات 
دارد و بحث تعرفه مطرح است؛ تا 
این لحظه تعرفه های مورد نظر ما 
که به شکل های متنوعی تهیه شده 
و به رگوالتــوری تحویل داده ایم، 

هنوز تصویب نشده.
ایــن خدماتی که اشــاره کردید 
خدمات جدیدی هستند که قرار 

است  ارائه شــوند یا خدمات پس 
از فروش را هم شامل می شوند؟

خدمات جدیدی هستند که ارائه 
خواهند شــد. در بخش خدمات 
پــس از فروش دو طــرح داریم؛ 
یکی یکسان ســازی خدمات پس 
از فــروش در کل کشــور و دوم 
پاسخگویی یکنواخت در کل کشور 
اســت و این دو طــرح می توانند 
به صورت یکپارچــه در کل نقاط 
کشور تحت یک ساختار و نرم افزار 
واحد راه اندازی شوند. امیدواریم تا 
آبان ماه که زمان بندی ماست، این 
طرح را اجرایــی کنیم. با این طرح 
اپراتور امکانات بیشتری در اختیار 
دارد تا پاسخگویی به سریع ترین 
شکل خود صورت گیرد. این طرح 
با همکاری همراه اول اجرا می شود.

یعنی شــرکت مخابرات ایران و 
زیرمجموعه های کشوری و همراه 

اول یکپارچه می شوند؟
بله. اکثر پروژه هایی که امســال 
شــروع کردیم همه بــر مبنای 

رویکرد FMC است و قصد داریم 
به گونــه ای عمل کنیــم که این 
همگرایی ثابت و ســیار را چه در 
سرویس هایی که بر بستر آی تی 
است و چه شــبکه خودمان پیش 
ببریم. یکی از این عملکرد ها اتصال 
مرکزی اســت که هم اکنون در 
بخش همراه اول تقریباً راه اندازی 
و فعال شده و بالفاصله بخش ثابت 

را روی آن قرار می دهیم.
مخابــرات قصــد راه انــدازی 
دیتاسنتر را دارد. این موضوع چه 

سرانجامی یافت؟
دیتاســنتر یکی از الزاماتی است 
کــه اپراتــوری چون شــرکت 
مخابرات ایران باید داشــته باشد 
و همان طور کــه می دانید امروزه 
تمام کســب و کار هــا و خدمات 
به ســمت ســرویس های مبتنی 
بر کالود پیش مــی رود و یکی از 
ابزارهای زیرســاختی برای ارائه 
سرویس های کالود جایگاه هایی 
به نام دیتاسنتر است تا این دیتا ها 
در جایی نگه داشــته شــوند و از 
آن طریق ســرویس دهی صورت 
گیرد. شــرکت مخابرات نیز به 
عنوان اولین اپراتور در خاورمیانه 
از منظر تعــداد مشــترکین در 
خدمات سیار و ثابت، باید دیتاسنتر 
داشته باشد و به دلیل ارائه بسیاری 
از ســرویس ها، زیرساخت های 
الزم برای دیتاســنتر را هم فراهم 
کرده ایم. ســاختمان های مناسب 
دیتاســنتر را داریــم و یکــی از 
برنامه های اصلی ما در حوزه شبکه 

و آی تی ایجاد دیتاسنترهاست.
تا آخر امسال برنامه ای ندارید؟ 

االن طرح ها را نهایــی می کنیم و 
نقاط را مشخص می کنیم تا پایان 
سال خرید تجهیزات را هم انجام 
دهیم. بعضی از نقاط خودمان را که 
در اولویت اول است آماده سازی 
می کنیم تا برای سال جدید آماده 

ارائه سرویس شویم 

رئیس مرکز عملیات فنی و تجاری شرکت مخابرات ایران:

یکسان سازی خدمات در مخابرات
ن صبا مهرآی�ی

علــی کارگــزار  ایــن روزها با ســمت رئیس مرکز عملیــات فنی و تجاری در شــرکت مخابرات ایران  فعالیــت می کند. او اولین و آخرین مدیرعامل شــرکت آشــنای اول بود و 
اکنون  مســئول اجرای تغییر ســاختار در مخابرات ایران شــده اســت. با کارگزار درباره این تغییرات و حوزه کاری جدید او که هم عملیات فنی و شبکه را در بر می گیرد و 

هم به خدمات پس از فروش می پردازد، به گفت وگو نشســتیم.
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شــرکت مخابرات اســتان تهران با 16 
ســرویس مخابراتی در نمایشــگاه تلکام 

2015 حاضر شده است.
کامران کاظمی معاون تجاری شــرکت 
مخابرات تهران در مورد ســرویس های 
جدیدی که قرار است در تلکام ارائه شود، 
گفت:»قرار اســت سرویس cip trunk را 
معرفی کنیم که همه کارهــای آن انجام 
گرفته و باید بحث تعرفه آن با رگوالتوری 
حل شــود. این ســرویس جانشینی برای 
E1های متصــل به ســوئیچ در تلفن های 
چهار و پنج رقمی اســت کــه اکنون دیگر 
جوابگو نیستند و ســرویس جدید تحت 
IP خواهــد بود. همچنین ســرویس های 
ارزش افزوده هم توســط تولیدکنندگان 
محتوا معرفی خواهند شد و تست آنها در 

نمایشگاه مقدور است.«
او همچنین درباره رونمایی از ســرویس 
جدید شــرکت مخابرات استان تهران با 
نام سرویس چندرسانه ای )جام جهان نما( 
گفت:»سرویس های چندرسانه ای )جام 
جهان نمــا( از جملــه خدمات شــرکت 
مخابرات اســتان تهران اســت که برای 
اولین بــار در نمایشــگاه تلــکام 2015 
رونمایی می شود. بدین ترتیب مشترکان 
با استفاده از این ســرویس ها می توانند به 
خدمات مناســب تری شامل سرعت باال، 
هزینه کم و کیفیت بهتر دسترســی داشته 
باشند. در قالب ســرویس چندرسانه ای 
تاکنون سرویس های متعددی ارائه شده 
و ســرویس هایی نیز برای ارائه در آینده 
نزدیک در نظر گرفته شده است. از جمله 
ســرویس هایی که در حال حاضر در این 
حوزه عرضه می شود، ســرویس ویدئو با 
کیفیت های متقاوت است که از طریق آن 
مشترک می تواند محتوای ویدئویی خود 

را از طریق پیش پرداخت یا پس پرداخت 
مشاهده کند. ســرویس های دیگری که 
قرار است در آینده توسط این بخش ارائه 
شــود نیز موارد متعددی مانند بازی های 
آنالین را دربر می گیرد. سرویس مشاوره 
پزشکی از دیگر ســرویس هایی است که 
در آینــده نزدیک ارائه خواهد شــد و در 
قالب آن مشــترکان می توانند با ارســال 
مشــخصات پزشــکی خود مانند عکس، 
جــواب آزمایــش، اندازه فشــار خون و 
غیره در خصوص وضعیت ســالمت خود 
راهنمایی دریافت کنند. ســرویس های 
آمــوزش از راه دور، دانلود نرم افزارهای 
اندرویدی و به روزرســانی نرم افزارهای 
IOS و غیــره از دیگر خدماتی اســت که 
در قالب ارائه این ســرویس در دسترس 
قرار می گیرد. در این سامانه تالش بر آن 
بوده که مشــترک به هیچ عنوان درگیر 
تنظیمــات پیچیده داخل مودم نشــود و 
بتواند بــه راحتی از طریق دســتگاه های 
مختلفی مانند لپ تــاپ، تبلت و غیره که 
در منزل دارد، به این خدمات دسترســی 

پیدا کند.«
کاظمــی در مــورد کمپین های فروش 
اینترنــت مخابــرات اســتان تهــران 
گفت:»کمپین تا یلدا یکــی از کمپین های 
جدید ماســت که امکان پیش پرداخت و 
پس پرداخــت را دارد و قیمت هــای پایه 
 sme کمی کاهــش یافته اســت. کمپین
هم یکی دیگر از کمپین هاســت که قابل 
تســت توسط مشترک اســت. همچنین 
برای تشویق مشــترکان به اســتفاده از 
سرویس حجمی به جای نامحدود، کمپین 
شــگفت انگیز را ارائه داده ایــم که در این 
کمپین بــا   همان قیمت قبلی ســرعت دو 
برابر در اختیار مشــترک قرار می گیرد. 

دلیل این کار این است که استفاده بیش از 
حد مشــترکان نامحدود باعث کند شدن 

شبکه برای سایرین نشود.«
کاظمی با اشــاره به اینکه مشــترکان 
اعتباری غالبًا ســاکن دائم در یک مکان 
نیســتند و به دلیل مالک نبودن مشکالتی 
در ارائه مــدارک دارنــد، افزود:»اکثر 
مشترکان ما تمایل به استفاده از سرویس 
پســت پید )دائمی( به جــای پری پید یا 
اعتباری دارند اما امکان استفاده اعتباری 
هم برای مشــترکان به صورت سه ماهه و 
شش ماهه وجود دارد، هرچند متقاضیان 

آن بسیار کم است.«
او در پاسخ به سوالی در مورد مشکالت 
و ناهماهنگی های سرویس 2020 توضیح 
داد:»بخشی از مشــکالت را می پذیرم و 
فکر می کنــم باید روی عملکرد ســامانه 
2020 بیشــتر کار شــود. زمانی هم بود 
که میزان دسترسی مشــترک به سامانه 
2020 بســیار نازل و دشوار بود اما اکنون 
درصد دسترســی باالی ۹0 درصد است 
و مکالمات مشــترک و اپراتور به صورت 
تصادفی مورد نظارت قرار می گیرد. اکثر 
کســانی که تماس می گیرند شــکایت از 
کاهش سرعت دارند که به دلیل باال بودن 
تعداد مشترکان و قدیمی بودن تجهیزات 
در برخی مراکز ممکن اســت پیش بیاید. 
بســیاری از مشــترکان فکــر می کنند 
شرکت های دیگر ســرعت باالتری ارائه 
می دهنــد اما در واقع میزان ســرعتی که 
آنها از شرکت ها می گیرند بسیار بیشتر از 
چیزی است که قرارداد شده است، چرا که 
این شرکت ها به صورت حجمی قیمت را 
محاسبه می کنند. ضمن اینکه تعرفه های 

ما بسیار پایین تر از رقباست.« 
معاون تجاری شرکت مخابرات تهران با 

اشــاره به برنامه سرویس وای فای شهری 
گفت:»چاره ای جز عملی کردن این طرح 
نداریم. جلساتی هم برگزار شده تا در بخش 
آف لودینگ دیتــای همراه اول در جاهایی 
که شبکه همراه اول کفایت ندارد این امکان 
به صورت وای فای ارائه شود. همچنین ما 
هم در مکان هایی برای کسانی که مشترک 
ADSL  هستند، ســرویس وای فای فراهم 
خواهیم کرد. به لحاظ قیمت نیز مناسب و 

قابل رقابت خواهد بود.« 
کامران کاظمی در خصوص صف انتظار 
تلفن ثابت گفت:»انتظار مشــترک بیش 
از یک ماه بــرای ارائه تلفن توقف در صف 
انتظار تلقی می شــود، ضمــن اینکه بحث 
توســعه تلفن ثابت با ایــن قیمت و تعرفه 
دشوار است. به خصوص که با رونق گرفتن 

شــبکه های اجتماعی ترافیک تلفن ثابت 
بسیار پایین آمده و پیش از آن هم از آرپو 
خوبــی برخوردار نبود. بــرای راه اندازی 
یک خــط تلفن ثابت حداقــل ۸50 هزار 
تومان هزینه می کنیم تــا خط را 50 هزار 
تومان بفروشــیم و ماهانه 10 هزار تومان 
بگیریم. این کار توجیــه اقتصادی ندارد 
و توســعه را دشــوار می کند. یک دسته 
مشترکان تجاری داریم که سرویس های 
 اینترنــت، اینترانــت، نقطه بــه نقطه و

mpls، tdm base  از ما دریافت می کنند 
و مراقبت های خوبی هم از این شــبکه ها 
صورت می گیرد. غالبًا خود شــبکه کنترل 
می  شود و پیش از آنکه مشترک از اشکال 
خبردار شود، کار شناســان خرابی را رفع 

می کنند.« 

معاون تجاری شرکت مخابرات تهران برنامه های این شرکت را برای نمایشگاه تلکام تشریح کرد

عددوتبلیغاتتمامصفحهطبابتآنالینبرایتهرانیها
صنعت تبلیغات موبایل طی دو ســال اخیر 
بیشترین رشــد را در میان شیوه های مختلف 
تبلیغاتی داشته اســت. طبق آمارهای جهانی، 
هزینه  پرداختی توســط تبلیغ دهنــدگان در 
تبلیغات موبایل، تنها در ایاالت متحده، در سال 
201۳ بیش از 10 میلیارد دالر بوده و پیش بینی 
می شود این مقدار تا پایان ســال 2016 به ۴0 

میلیارد دالر برسد.
پرسشــی که هر نمایش دهنــده  تبلیغ دارد 
این اســت که چگونه می توان بیشترین درآمد 
را از نمایش تبلیغ در برنامه به دســت آورد؟ 
در جواب این ســوال باید گفــت هیچ راه حل 
»همه فن حریفی« در گستره  شــبکه  تبلیغات 
موبایلی وجود ندارد. اما جای نگرانی نیســت! 
خوب است بدانید یک نوع تبلیغات وجود دارد 
که همواره با دالیل متنوعی به توسعه دهندگان 
پیشــنهاد می شــود و آن چیزی نیســت جز 

تبلیغات تمام صفحه.
با نگاهی دقیق به آمارهــای موجود درباره  
تبلیغات تمام صفحه به این نتیجه می رســیم 
که استقبال کاربران از این نوع تبلیغ به مراتب 
بیشــتر از انواع دیگر تبلیغات است. همچنین 
تجربــه  کاربری بهینه در این نــوع تبلیغات، 
بی شــک از اهمیت باالیی برخوردار اســت. 
تبلیغات تمام صفحه در صورت پیاده ســازی 
صحیــح،  مداخله ای در روند اســتفاده  کاربر 
از برنامه ایجاد نمی کند. شــبکه  تبلیغات عدد 
به تازگی امکان نمایش تبلیغات تمام صفحه را 
فراهم ساخته است. توسعه دهندگان بازی ها و 
برنامه های موبایــل می توانند این نوع تبلیغات 
را در برنامه  خود پیاده سازی کنند و با بهره  گیری 
بهینــه از آن، در عین حفــظ رضایت کاربران 
برنامه ها و بازی های خود، میزان درآمد حاصل 

از نمایش تبلیغات را به مراتب افزایش دهند.
تبلیغات تمام صفحه در عدد، با زیرســاختی 
قوی و مطمئن بــه عنوان ابــزاری بی نظیر در 
سطح کشور، امکانات گسترده و متنوعی را برای 

تبلیغات در اختیار تبلیغ دهندگان قرار می دهد.

خبر
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مهرک محمودی

چهار روز دل مشغولی
برای افرادی مثل ما که کارشان را از روزنامه ها شروع کرده اند و امروز گذرشان 
به ماهنامه افتاده،  کار کــردن در روز تعطیل برای یک ویژه نامه آن هم از جنس 
ویژه نامه های تلکام یادآور روزهای گذشته است؛ روزهایی که تعطیالت، معنی 
تعطیالت را نمی داد و عصر جمعه، عصر جمعه نبود. جمعه روز کاری بود و عصر 

جمعه پایان اولین روز کاری هفته.
روزهای کاری ماهنامه مانند روزهای عادی تقویم اســت. با رنگ قرمز تقویم 
تعطیل می شــود و با رنگ مشــکی روزهای عادی ورق می خورد. در این میان 
ویژه نامه های مختلف است که حال و هوای روزهای عادی ات را تغییر می دهد و 

تو را برای یک دوره فشرده کاری آماده می کند.
وقتی قرار شد پیوست مانند سال های گذشته ویژه نامه خود را برای چهار روز 
نمایشگاه منتشر کند، عکس العمل ها در تحریریه جالب بود. برخی از بچه ها که 
اولین سال کاری خود را به عنوان خبرنگار تجربه می کردند، سعی کردند سکوت 

پیشه کنند تا حال و هوای کاری دست شان بیاید و بدانند باید چه کنند. دسته دیگر 
از اینکه باید روزهای تعطیل نیز کار کنند یا در طول چهار روز نمایشگاه از صبح تا 
بعدازظهر در سالن های نمایشگاه پرسه زنند، به خاطر چهار روز کار سنگین بدون 
لحظه ای استراحت ترسیدند. اما اتفاقی که افتاد چیزی فراتر از ترس بود؛ تقریباً از 
ظهر جمعه، یک روز قبل از آغاز نمایشگاه همه اعضای تحریریه در دفتر ماهنامه 
که این روزها تبدیل به دفتر ویژه نامه تلکام پیوســت شــده  است جمع شدند تا 

قدرت خود را برای روز اول نمایشگاه به نمایش بگذارند.
ویژه نامه ای که قرار است در طول دوره برگزاری نمایشگاه تلکام به مرور اخبار 
شانزدهمین نمایشگاه تلکام بپردازد و از نقاط قوت و ضعفش بگوید. محصوالت 
عرضه شده در این نمایشگاه را معرفی کند و راهنمایی باشد برای بازدیدکنندگان 
نمایشــگاه تا بدانند چه خواهند دید و چه خواهند شنید. اخبار بازاری را پوشش 
دهند که این روزها در پیچ تکنولوژی قرار گرفته است و دیر جنبیدن هر کدام از 

بخش های فعال این بازار موجب عقب ماندن از این بازار می شود.
به قول بر و بچه های پیوســت خبرنگاری کار دل است و نمایشگاه  و ویژه نامه 

یعنی دل مشغولی بیشتر؛ پس تا پایان این دل مشغولی با ما باشید 

اپراتور چهارم سال ها پس از دریافت مجوز همچنان در حال ساخت است.
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