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آینده غبارآلود اپراتورها 
صنعت مخابرات را طی دو دهه اخیر می توان در رســته پردرآمدترین 
صنایع جهان دســته بندی کــرد. صنعتی که به رغــم هزینه های زیاد 
زیرساختی توانسته ســهم باالیی از تولید ناخالص بسیاری کشورها را از 
آن خود کند. اما تغییر و تحول در تکنولوژی حتی خواب خوش برای این 
صنعت نیز باقی نگذاشته و با فراگیرتر شدن روزافزون اینترنت، کاهش 
میزان مصرف این بازار از خدماتی چون voice، پیامک، ســوئیچینگ و 
خدمات ارزش افزوده متنی به شــدت درآمد اپراتورها را کاهش داده و 

آنها را از وضعیت آینده نگران کرده است.
 هر چند در حال حاضر این اپراتورهــا به فروش دیتا دل خوش کرده اند 
اما دور از پیش بینی نیست که این شــرکت ها روزی تنها به خط لوله ای 
برای انتقال دیتا تبدیل شــوند؛ اتفاقی که با زمزمه های اینترنت رایگان و 
بالون گوگل در حال حاضر هم دور از ذهن به نظر نمی رسد. اما روندهای 
جهانی نشــان می دهد شاید روزی همین ممر درآمد )یعنی فروش دیتا( 
نیز از دســت این صنعت خارج شــود. به طور مشخص رشد روزافزون 
OTTها در یکی دو سال گذشــته حتی در ایران هم شوک اولیه خود را به 
صنعت مخابرات وارد کرد؛ شــوکی که اپراتورهای بزرگ کشورهای 
توسعه یافته هم با آن دست به گریبان هســتند. ولی وقتی این شوک به 
کشورهایی مثل ایران -که در این زمینه تنها یک مصرف کننده هستند- 
سرایت می کند، وضعیت دشوارتر می شــود. در حال حاضر با توجه به 
تحوالتی که در حوزه آی سی تی در جهان در حال انجام است، پیش بینی 
دورنمای این صنعت روزبه روز دشــوارتر می شــود. شاید در این میان 
تنها راه حلی که برای اپراتورهای کشــورهایی مثل ایران متصور باشد، 
سرمایه گذاری و تقویت واحد تحقیق و توسعه است تا شاید در این آینده 

غبارآلود بتوانند سهمی از بازار داشته باشند.
 قطعًا رویکرد اپراتورها در تلکام امســال به ســمت ایجاد ســرویس و 
تولید اپلیکیشــن، برگرفته از این روند جهانی است. هر چند از خروجی 
فعالیت های اپراتورها در تلکام امســال می توان به این نتیجه رسید که 
اپراتورها کماکان این خطر جدی را آن طور که باید درک نکرده اند؛ چرا 
که نمی توان حضور پرقدرتی از فعالیت های  آنها در حوزه اپلیکیشــن ها 
)که یکی از راهکارهای برون رفت آنها در این روزها به شــمار می  آید( 

مشاهده کرد. 
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میثم قاسمی

تلکام شانزدهم افتتاح شد. بی سر و صداتر از هر 
سال و حتی بی حاشیه تر از آنچه انتظار می رفت.

واعظــی بــه آمریــکا رفــت و در عــوض، 
سیدابوالحســن فیروزآبادی تلکام شانزدهم را 
افتتاح کرد و به رغم انتظارها نشست خبری هم 

برگزار نکرد.

تعرفه را افزایش دهید
روابــط عمومــی وزارتخانه اولین ســخنران 
مراســم افتتاحیه بود. پس از او فرامرز رستگار 
رئیس ســندیکای مخابرات به سنت هرساله 
پشــت تریبون رفــت و با یــادآوری دو تلکام 
قبلی کــه در دوره دولت یازدهم برگزار شــده 
و وعده های واعظی برای بهبود شــرایط، از رخ 
دادن تحوالت مثبت در این دو ســال خبر داد. 
اما این مهم ترین بخش ســخنان رستگار نبود. 
او  به صورت غیرمســتقیم به تاثیــر افزایش 
تعرفه های شرکت مخابرات ایران اشاره کرد. 
رســتگار گفت:»شــرکت ها از نظر اقتصادی و 
فروش وضعیت خوبی ندارنــد به این دلیل که 
بایــد تامین کننده مالی شــرکت مخابرات هم 
باشند و مطالباتی بیش از دو سال از این شرکت 
دارند و عماًل نقش فایننســر را برای مخابرات 

ایفا می کنند.«
او افزود:»مــا می دانیم باید چــه کنیم. دل مان 
نمی خواهد دیگــران بگویند چه کنیم. از دولت 
هم کمــک نمی خواهیــم؛ فقــط می خواهیم 
مطالبات مــان را بدهند که بخــش عمده آن 
مربوط به شــرکت مخابرات اســت که پول 
نــدارد. دولت اگــر دلش به حــال مخابرات 
نمی سوزد، دلش به حال ما بسوزد و تعرفه های 

مخابرات را افزایش دهد.«
رســتگار ادامه داد:»مخابرات می خواهد پول 
ما را بدهد اما نمی توانــد. اگر تعرفه ها افزایش 
یابد، مطالبات ما پرداخت می شود و ما این پول 
را سرمایه گذاری می کنیم و اشتغال را افزایش 

می دهیم.« کسی نمی داند اگر واعظی در جلسه 
بود آیا رســتگار باز هم این ســخنان را بر زبان 
می آورد یا نه و واکنش وزیــر در آن لحظه چه 

بود.
پــس از رســتگار، ناصرعلی ســعادت رئیس 
ســازمان نظام صنفــی رایانه ای کل کشــور 
ســخنرانی کرد. ســعادت با ارائه آمارهایی از 
حال و آینده وضعیت ارتباطات در دنیا و درآمد 
این صنعت و اشاره به ســخنان رستگار، تاکید 
کرد بازار تلکام برای همــه فعاالن این عرصه 
جا دارد اما بازار داخلی تنها برای شــرکت های 
ایرانی جذاب نیست و شرکت های خارجی نیز 
در شرایط پســاتحریم وارد این عرصه خواهند 
شد. او گفت:»باید به درستی مدیریت کنیم که 
فرصت تبدیل به تهدید نشــود و شرکت های 
داخلی بتوانند شیرینی برداشته شدن تحریم ها 

را بچشند.«
سخنران بعدی مراســم افتتاحیه، امیرحسین 
دوایی معاون وزیر ارتباطات در امور فناوری و 

نوآوری بود که به تازگی به این سمت منصوب 
شده اســت. او با نمایش چند اســالید درباره 
اهمیت توجه شــرکت های خصوصی به بحث 
اینترنت اشــیا پرداخت و عنوان کرد که اگر از 
هم اکنون به فکر این موضوع نباشــیم، وضعیت 

امروز در آینده نیز ادامه خواهد یافت.

سخنان سیاستگذار
ســخنران پایانی مراســم افتتاحیه، ابوالحسن 
فیروزآبادی دبیر شــورای عالی فضای مجازی 
بود. فیروزآبادی که در زمــان معرفی کابینه 
به مجلس جدی ترین گزینه وزارت ارتباطات 
معرفی می شــد، در دولت یازدهــم به عنوان 
قائم مقام وزیر کار فعال بــود. فیروزآبادی به 
واسطه حضور در این جایگاه بود که مالک اصلی 

اپراتور سوم تلفن همراه خوانده می شد.
گفته می شــود انتصــاب او به عنــوان دبیر 
شورای عالی فضای مجازی با نظارت مستقیم 
رئیس جمهور صــورت گرفته و روحانی تاکید 

داشــته اســت این بار فردی به این ســمت 
منصوب شود که شخصًا او را بشناسد. همچنین 
شــنیده می شــود فیروزآبادی به شرطی این 
مســئولیت را پذیرفته اســت که مشاجرات 
دیرینــه مرکز ملــی فضای مجــازی و مرکز 
تحقیقات ICT بر سر ســاختمان محل استقرار، 

به نحوی خاتمه یابد.
دبیر شــورای عالی فضای مجازی در مراســم 
افتتاحیه تلکام شــانزدهم گفت:»پس از ورود 
به عرصه اینترنت اشــیا، شــاهد بازار بزرگی 
خواهیم بود که هنوز ابعاد آن معلوم نیســت و 
تنها مشخص است بازار بزرگی پیش روی این 
بخش قــرار دارد. بر همین اســاس افرادی در 
دنیا موفق خواهند بود کــه بتوانند در این فضا 
کارآفرینی همراه با نوآوری داشــته باشند پس 
الزم است در کشــور بیش از آنچه قائلیم، گام 

برداشته شود.«
او ادامه داد:»اتفاقــات مختلف فضای مجازی 
در خارج مرزها صــورت می گیرد که این خطر 
است، البته در حوزه اپراتوری موبایل کارهایی 
انجام شده و با ارائه نسل های سه و چهار اتفاقات 
مثبتی رخ داده امــا از فضای مجــازی تعابیر 
مختلفی وجود دارد چرا کــه در این عرصه هم 
می تواند اطالعات علمی، اقتصادی، ســرگرمی 

و غیره باشد.«
فیروزآبادی همچنین گفت:»بخش مهمی از کار 
تهیه محتواســت که در این حوزه هنوز مشکل 
داریم. این در حالی است که شرکت های جهانی 
دنبال آن هســتند که در کشــورهای مختلف 
به ارائه خدمات نیــز بپردازنــد و حتی بعضًا 

طرح های بلندپروازانه ای دارند.«
او اضافه کرد:»بر همین اســاس از همه فعاالن 
اقتصــادی کشــور درخواســت دارم ضمن 
هماهنگــی با دولت و دانشــگاه ها، بر اســاس 
طراحی سیســتم های نوآوری پیش بروند چرا 
که تهاجمی که از سوی شرکت های بین المللی 
نسبت به کشــور ما رخ داده، دنبال آن است که 

حتی بخش خدمات را نیز دربر گیرد.«  
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سرپرست  شرکت مخابرات ایران
 انتظار این شرکت از وزارت ارتباطات را تبیین کرد

 سیاست، هدایت و حمایت

معاون شبکه شرکت مخابرات استان تهران 

افزایش یک میلیون پورت 
اینترنت درتهران

 شرکت مخابرات با درآمد سال 82 و هزینه های 
سال 94 اداره می شود و این به یک معجزه شباهت دارد. اگر 

وزارتخانه اقدام اساسی برای تعدیل تعرفه ها نکند بدون 
تردید برنامه های توسعه ما دچار آسیب جدی خواهد شد

 از نظر توسعه ما ساالنه دست به سنجش نیازهای بازار 
می زنیم و با توجه به حجم نوسازی و جایگزینی برنامه 

توسعه را تدوین می کنیم که برای سال جاری بالغ بر یک میلیون 
پورت تلفنی و اینترنت پرسرعت را در دست افزایش داریم

74

انحالل مرکز تحقیقات مخابرات را بررسی می کنیم
دبیر شورای عالی فضای مجازی به رغم وعده قبلی، با اصحاب رسانه نشست خبری 

برگزار نکرد و تنها به اصرار خبرنگاران به چند سوال آنها پاسخ کوتاه داد.
فیروزآبادی در پاسخ به پرسشــی درباره ادغام مرکز تحقیقات مخابرات ایران در 

مرکز ملی فضای مجازی گفت:»در این زمینه در حال بحث و بررسی هستیم.«
او در ارتباط با شبکه ملی اطالعات که اولویت مرکز ملی فضای مجازی عنوان شده، 
گفت:»بر اساس منویات رهبری در خصوص اجرای این شبکه ملی، به  دنبال تسریع 
در این زمینه هســتیم و هر چند وزارت ارتباطات پیش از این بخش هایی از شبکه 
ملی اطالعات را اجرایی کرده ولی این پــروژه همچنان در اولویت ما قرار دارد چرا 
که هنوز به  طور کامل و جامع اجرایی نشده است.« فیروزآبادی در خصوص اینکه 
تاکنون در اپراتور ســوم یعنی رایتل پست سازمانی داشته است یا خیر، خاطرنشان 
کرد:»هیچ  گاه در رایتل حضور نداشته و عضو هیات مدیره نبوده ام و آنچه پیش از 
این در برخی رســانه ها عنوان شده برگرفته از یک تشابه اسمی بوده است. البته من 
در دوره ای عضو هیات مدیره شســتا بوده ام اما در هیــات مدیره رایتل هیچ وقت 

حضور نداشته ام.«

 VoIP و Wi-Fi، ISDP، ISP، WiMAX، TD-LTE رشکت ارتباطات مبین نت دارنده ی پروانه های
در کلیه ی استان های کشور از سازمان تنظیم مقرارت و ارتباطات رادیویی
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شانزدهمین نمایشگاه تلکام در شرایطی افتتاح شد که 
حضور بازدیدکنندگان خارجی در آن میان محسوس 
بود. طی چهار یا پنج سال گذشــته نمایشگاه تلکام هر 
چند عنوان بین المللی را یدک می کشید اما شرکت های 
خارجی یا بازدیدکننده خارجی در راهروهای نمایشگاه 
قدم نمــی زد. این در حالی اســت که امســال حضور 
بازدیدکننــدگان خارجی تقریباً چشــمگیر اســت. 
بازدیدکنندگانی که طبق گفته بسیاری از غرفه داران به 
دنبال شریک تجاری ایرانی هستند و می خواهند پس از 
نهایی شدن توافق جای پای خود را در ایران محکم کنند.

سالن  ۸-۹ امسال نیز مانند سیاق گذشته خود بخش 
عمده شرکت های دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات را در خود جای داده بود هر چند در آن 
میان شــرکت های خصوصی فعال در این حوزه نیز به 

نسبت چشمگیر بودند.
هنگام وارد شــدن به سالن ۸ اولین غرفه ای که جلب 
توجه می کند شــرکت ارتباطات زیرســاخت است. 
شرکت ارتباطات زیرساخت در این دوره از نمایشگاه 
با تمرکز بر فعالیت هایی که طی یک  ســال گذشته در 
زمینه گســترش پهنای باند انجام داده  اســت سعی 
کرد قدرتش را در این بخــش به نمایش بگذارد. طبق 
گزارش این شــرکت هم اکنون پهنــای باندی معادل 
Gbps 200  از طریــق کابل های دریایــی و زمینی و از 
مسیرهای شــمال، شــمال  غرب و جنوب وارد کشور 
می شــود و بر اســاس پیش بینی های صورت گرفته و 
برنامه ریزی هایی که انجام شــده ، قرار اســت تا پایان 
برنامه پنج ســاله پنجم ظرفیت موجود به حدود 500 
Gbps افزایش یابد. شرکت زیرساخت عالوه بر فعالیت 
در زمینه تامین پهنای باند داخلی، در بخش تامین پهنای 
باند خارجی نیز فعالیت کرده  است. همچنین طبق اعالم 
این شرکت تا پایان شــهریورماه این شرکت حدود 5۷ 
هزار کیلومتر فیبر نوری در کشــور کشیده  است تا از 
این طریق بسترســازی ارتباطی در کشور توسعه یابد. 
به موازات توسعه فیبرهای نوری به عنوان بستر اصلی 
تبادل اطالعات، توسعه سایر روش ها و ابزارها از جمله 
سیستم ارتباطات ماهواره ای را نیز مد نظر داشته است. 

ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطــات رادیویی نیز 
عالوه بر معرفی فعالیت های خود، به معرفی مهم ترین 
مصوباتش پرداخته  است. اصول حاکم بر ارائه خدمات 
ترابردپذیری شــماره تلفن همراه، اصول حاکم بر ارائه 
خدمات رومینگ ملــی، ضوابط نحوه ورود اپراتورهای 
پستی غیردولتی، ضوابط و چارچوب موافقت نامه های 
سطح خدمات )SLA( خدمات ارتباطات داده ها، اصول 
حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های انتقال 
داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری، 
اصول حاکم بر پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه های 
رادیو ترانــک عمومــی، پارامترها و شــاخص های 
اندازه گیری کیفیت و عملکرد شــبکه های تلفن سیار 
و ثابــت، اصول حاکم بر پروانه شــبکه علمی کشــور، 
آیین نامه ســاماندهی آدرس های عددی اینترنتی در 
کشــور از جمله این مصوبات بودند. همچنین سامانه 
استاندارد و تایید نمونه سازمان تنظیم مقررات از دیگر 
فعالیت هایی است که این ســازمان در طول برگزاری 

نمایشگاه آنها را معرفی می کند. 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات در این دوره از 
نمایشگاه بیشــتر بر آموزش متمرکز شده؛ کارگاه های 
آموزشــی ای که برگزاری آن را در دستور کاری خود 

قرار داده  قابل توجه است.
شرکت پست نیز امسال با سر و صدای بیشتری در 
نمایشگاه تلکام حاضر شد. غرفه پست به دلیل حضور 
شرکت یاتا که قرار اســت امکان خرید از سایت های 
خارجی مانند ای بی را فراهم کند، شــلوغ شــده  بود. 
هر چند قرار اســت یاتا یا به قول دست اندرکارانش 
پست هوشــمند ۱۷ مهرماه افتتاح شــود اما حضور 
آزمایشی شان در نمایشگاه موجب شــد نگاه ها را به 
ســمت خود جلب کنند. تجــارت  الکترونیکی بدون 
مرز، پســت ترکیبــی و بازاریابی مســتقیم از جمله 
سرویس هایی اســت که یاتا به عنوان همکار شرکت 
پست سعی در معرفی آن در نمایشگاه تلکام شانزدهم 

داشت.
همچنین شــرکت پســت با همکاری پست بانک 
اقدام به نصب صندوق پســتی هوشمند در سطح شهر 

خواهد کرد و در نمایشــگاه به معرفــی آن پرداخته 
است. این صندوق مجهز به ســامانه یکپارچه پایش 
هوشمند پستی از راه دور اســت. از دیگر برنامه هایی 
که شرکت پســت ســعی در معرفی آن در این دوره 
از نمایشــگاه دارد، پروژه G-NAF یا نشانی استاندارد 
مکان محور اســت. بر اســاس اعالم شرکت پست از 
اهداف کلــی این پروژه می توان به استانداردســازی 
نشــانی امالک کشور، سهولت دسترســی به نشانی 
اماکن از طریق ســامانه های تحت وب، ایجاد امکان 
ارائه سرویس های مبتنی بر نقشه و بهره برداری کلیه 

دستگاه های اجرایی از نشانی استاندارد اشاره کرد.
کارخانجــات مخابراتی ایران نیــز در این دوره از 
نمایشــگاه با معرفی محصوالت خــود از جمله راک 
یکپارچه و مینی راک ســعی کرده است موجب جذب 
ســرمایه گذاران خارجی شــود. طبق گفته مسئوالن 
غرفــه در این دوره از نمایشــگاه بــا رویکرد معرفی 
محصوالت خود به شرکت های خارجی و یافتن همکار 

تجاری وارد این نمایشگاه شده اند.
پژوهشگاه فضایی ایران نیز امســال برای اولین بار 
در نمایشــگاه تلکام حاضر شده  اســت. پیش از این، 
این پژوهشــگاه به دلیل اینکه در زیرمجموعه وزارت 
علوم بود در نمایشــگاه تلکام حاضر نمی شد اما با قرار 

گرفتن در زیرمجموعــه وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات، حضورش در تلکام طبیعی به نظر می رسد. 
طبق گفته مدیر روابط عمومی این پژوهشــگاه، ایران 
نهمین کشوری است که به باشگاه فضایی دنیا پیوسته؛ 
از همین رو می تواند برخی از دســتاوردهایی را که به 
دست آورده است به کشــورهای منطقه صادر کند. 
همچنیــن وی با اشــاره به حضــور بازدیدکنندگان 
خارجی در این دوره از نمایشگاه اظهار امیدواری کرد 
تا باب همکاری و گفت وگو با کشــورهایی که در این 
زمینه پیشرو هستند، باز شــود. او گفت امسال چهار 
پژوهشکده از پژوهشگاه های فضایی ایران، پژوهشکده 
ســامانه های فضانوردی، پژوهشــکده سامانه های 
ماهواره، پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی و 

پژوهشکده مکانیک در این نمایشگاه حاضر شده اند.
بــه گفته وی در این دوره از نمایشــگاه مدل فضایی 

ماهواره مخابراتی  SIR معرفی شده است.
ســالن ۸-۹ به دلیل اینکه در قلمرو شــرکت ها و 
ســازمان های دولتی فعال در حوزه فناوری اطالعات 
و ارتباطــات قــرار دارد و بــا وجود اینکــه برخی از 
شرکت های خصوصی از جمله رایتل نیز در این سالن 
حاضر شــده اند اما از هیاهوی رقابت اپراتوری به دور 

است و همچنین مخاطبان خاص خودش را دارد 
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چمدان به دست های چشم آبی هم به تلکام آمدند نگاهی به بخشی از خدمات 
ارزش افزوده همراه اول

 با ورود نسل های تلفن همراه باند پهن به کشور، 
خدمات متنوعی بر پایه آنها برای مشــترکان 
تلفن همراه شامل ســرویس های اپلیکیشنی و 
ســرویس های مبتنی بر وب ارائه می شــود. از 
همین رو برای برطرف کردن نیازهای کاربران 
در حــوزه انتقال و دریافت دیتــا، همراه اول نیز 
خدمات ارزش افــزوده باند  پهن خــود را در 
حوزه های مختلفی همچون  موســیقی، ویدئو، 
بازی و ورزش، فروشگاه نرم افزار، دین و فرهنگ 

و درسا برای کاربران ارائه کرده است.
یکی از حوزه های پرطرفدار، حوزه بازی اســت. 
در این حوزه، همــراه اول »موبازی« را ارائه کرده 
که بازی های متعددی را معرفی می کند از جمله 
»Driving« با کیفیت فول اچ دی و »بزرگراه« که 
بازی های بومی برای مهارت رانندگی هستند. 
»دریبلمن« نیز از بازی هــای رقابتی با کیفیت  
اچ دی و جذاب به ویژه برای دوستداران فوتبال 
خواهد بود که امــکان بازی رایگان، خرید توپ، 
بازیکنان مختلف و شرکت در مسابقات از طریق 
خدمات  VAS را برای کاربران فراهم ســاخته 
است. در حوزه فروشگاه نرم افزار نیز همراه اول 
»اول مارکت« را ارائه کرده؛ یک اندروید مارکت 
ایرانی که امکان خرید اپلیکیشن های اندروید را از 
طریق شارژ و قبوض تلفن همراه، درگاه های بانکی 
و افزایش اعتبار فراهم می کند. اپلیکیشــن های 
متعــددی نیز به طور ویژه معرفی شــده اند که 
عبارتند از: ابر سالمت؛ ســامانه ای هوشمند و 
مبتنی بر مدل خودمراقبتی که تالش می کند با 
تلفیق فناوری های نوین و دانش سالمت، سبب 
بهبود کیفیت زندگی شود. از جمله خدمات آن 
می توان به مشــاوره، صفحه پزشک و خبرنامه 
ســالمت اشــاره کرد. ســاینا )SYNA( ؛ اولین 
نرم افزار پیام رسان رایگان فارسی و انگلیسی که 
کلیه قابلیت های نرم افزارهای خارجی از جمله 
قابلیت های تمــاس On-Net رایگان و تماس 

Off-Net را نیز داراست.
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شرکت آســیاتک برای نخستین بار به بهانه 
ورود به حوزه B2B در نمایشــگاه تلکام هم 
شــرکت کرد. پروانــه FCP و محصوالت 
ارائه شــده در پی آن، مهم ترین و جدیدترین 
دستاورد این شــرکت برای نمایش به عموم 

است.
محمدعلی یوسفی زاده مدیرعامل آسیاتک 
در گفت وگــو بــا خبرنگار پیوســت اعالم 
کرد:»نمی توانیم سرویس های پروانه جدید 
را محدود کنیم، در دوره پپ فضای کار با سیم 
مسی و بستر دی اس ال و انتقال زمینی بود اما 
اکنون می توانیم مجموعه ای از سرویس ها را 
به مشتریان سازمانی که نقاط زیادی دارند، 
بدهیم.« یوسفی زاده ادامه داد:»نقاطی را که 
نمی توانیم از طریق بسترهای زمینی سرویس 
بدهیم شناســایی کرده ایــم و می خواهیم 
ســرویس های یک نقطه به چند نقطه روی 
فرکانــس آزاد وای فــای بدهیــم یعنی در 
سطح شــهر بخش هایی خواهیم داشت که 
مشترک از طریق CPE روی پشت بام بدون 
دردسرهای شبکه های کابلی از سرویس هایی 
معمول ما استفاده کند. این سرویس بسته به 
دید ســرعت باالتری دارد و مقدار ارسال و 

دریافتش می تواند متقارن باشد.«
وای فای عمومی ســرویس دیگر آسیاتک 
با پروانه جدید اســت و طبــق قراردادی که 
با فرودگاه های کل کشــور، مراکز تجاری و 
هتل ها منعقد شده اســت افراد می توانند با 
نام  کاربری خود در آسیاتک وارد شبکه های 
عمومی شوند و از آنها اســتفاده کنند. حتی 
کاربرانی که عضو شبکه آسیاتک هم نیستند 
می توانند در این شبکه ها ثبت نام کنند و بدون 
نیاز به ارائه حضوری مدارک به صورت آنی 
اطالعات شان برای سازمان تنظیم مقررات 
ارســال شــود و از اینترنت اســتفاده کنند. 
مدیرعامل آسیاتک با بیان اینکه پروانه ظرف 
چند روز آینده ارائه می شود، گفت:»FCPفقط 
چند سرویس اضافه تر نیست، رسالتش این 
نیست که با بســتری که وجود دارد بتوانیم 
ساز و کار درست کنیم بلکه نگرش ما را تغییر 
می دهد و ما را به سمتی می برد که زیرساخت 

ایجاد کنیم.« 
حســین علی محمدی معاون کسب و کار 
بعد از تشریح حرکت گام به گام آسیاتک در 

 PAP توسعه و دریافت پروانه های مختلف )از
تا ISP و ISDP وIDC ( درباره ســرویس های 
یک سال اخیر این شرکت به خبرنگار پیوست 
گفت:»پــس از فراخــوان وزارت ارتباطات 
برای تاسیس دیتاسنترهای داخلی، آسیاتک 
یکی از شــرکت هایی بود که موفق شد با ارائه 
مکان، بــرق و پهنای باند با قیمت مناســب 
تعداد زیادی از ســایت های پــر ترافیکی را 
که داده هایشــان در خارج از کشــور بود، به 
داخل بیاورد.« به گفته وی کاربران آسیاتک 
می تواننــد بــدون محدودیت ســرعت از 
خدمات درون شبکه ای استفاده کنند. بنابراین 
مشتری می تواند با هر سرعتی که از آسیاتک 
خریده باشد در صورت اتصال به سایت های 
تحت پوشش این شــرکت با نهایت سرعتی 
که خط وی پشــتیبانی می کنــد )حدود ۱2 
مگابیت(، به دانلود فایل ها بپردازد. همکاری 
با کافه بــازار، آپارات و فیلیمو برای انتشــار 
محتوای حجیم و راه اندازی سایت اختصاصی 

از دســتاوردهای دیگر این شرکت در زمینه 
پهنای باند و دیتاسنتر است. DSL Boxها نیز 
از محصوالت دیگر آسیاتک بود که با تبلیغات 
گسترده این شرکت در رســانه های سنتی 
خیلی زود ســر زبان ها افتــاد. این جعبه های 
رنگارنگ که حاوی مودم تی پی لینک، اینترنت 
یک ساله و هدیه است در پاســاژها و مراکز 
تجاری به فروش می رسد و کاربر را از فرآیند 
پیچیده ثبت نــام بی نیاز می کنــد. به گفته 
علی محمدی هــدف از ارائه این محصول این 
بود که مشــتری بدون درگیــری با مراحل 
مختلف خرید ســرویس ADSL  تنها با خرید 
یک جعبه فیزیکی و ملموس تمام موارد مورد 
نیاز را در یک پرداخت دریافت کند. کمپین »آ 
مثل آسیاتک« هم بسته جدیدی است که به 
مناسب مدرسه ها به راه افتاده و یک اینترنت 
چهار مگابیت یک ساله با حجم ۶0 گیگابایت و 
با قیمت بسیار پایین ۶0 هزار تومان در اختیار 

کاربران می گذارد 

آسیاتکومحصوالتشبرایکاربرانوشرکتها

جعبه های رنگارنگ و رویای پروانه



3 1394/7/5 2015

هرســاله آمارهای زیــادی از طرف 
شرکت های ارتباطی منتشر می شود 
که حاوی گزارشی از میزان و کیفیت 
سرویس هایشان اســت. با این حال 
چقدر می توان به ایــن آمارها اعتماد 
کــرد؟ آیا یــک شــرکت می تواند 
مرجعی از ســطح خدمات خود باشد 
یا بایــد به دنبــال راه هــای بهتری 
گشــت؟ یکی از راه هــای جایگزین 
تکیه بر تجربه هــای مصرف کننده و 
جمع آوری اطالعــات از کاربر نهایی 
است که به آن جمع سپاری می گویند. 
جمع سپاری روشی برای حل مسائل 
با اســتفاده از توان عمومی اســت و 
اولین بار در ســال ۲۰۰۶ پیاده سازی 
شد. در این روش به جای اینکه انجام 
کاری به شرکتی محول شود آن را به 
کمک مردم عادی و ناشــناخته انجام 
می دهنــد. غیرمتمرکز بودن داده ها، 
غیررســمی بودن نتایج و در انحصار 
نبودن اطالعــات از جمله مزیت های 
جمع ســپاری اســت. مدل کسب و 
کار جمع ســپاری تمرکز بر مشارکت 
داوطلبانــه جمعیــت جهــت تولید 
فراورده های نوآورانه دارد. شــرکت 
openSignal یکــی از نمونه هــای 
موفقی اســت کــه در ســال ۲۰۱۰ 
فعالیت خود را بر اســتفاده از تکنیک 
جمع ســپاری پایه گــذاری کرد. این 
شرکت در سال ۲۰۱۳ از طرف اداره 
دولتی کار و ســرمایه گذاری بریتانیا 
به عنوان مبتکرترین شرکت موبایلی 

بریتانیا انتخاب شد. 
یکــی از خدمــات این شــرکت 
اپلیکیشــن اپن سیگنال اســت. این 
اپلیکیشن به شــما می گوید پوشش 
شبکه سلولی و شبکه وای فای مناطق 
مختلف چگونه اســت. کافی اســت 
اپلیکیشن را روی گوشی همراه نصب 
کنید. این یک بازی برد-برد اســت. 
شــما با داده هایی که برای شــرکت 
ارســال می کنید به کامل شدن نقشه 
آن کمــک می کنیــد و در عین حال 
خودتان نیز از نقشــه و اطالعاتی که 
در اختیارتــان می گذارد، اســتفاده 
می کنیــد. شــرکت داده های شــما 

را جمــع آوری می کنــد و ســپس 
بــه روش Drive testing آنهــا را 
تحلیــل و طبقه بنــدی می کند. طبق 
ادعای اپن ســیگنال هدف آنها ارائه 
جامع ترین منبع اطالعاتی از پوشش 
شبکه بی سیم دنیاســت. در حقیقت 
در این روش به جــای اینکه اپراتورها 
)فرســتنده ها( بگویند چــه مناطقی 
را تحت پوشــش دارنــد، خود مردم 
)گیرنده ها( از میزان پوشــش مناطق 

اطالعات می دهند.
این سایت قدرت سیگنال هر اپراتور 
در هــر منطقه را نشــان می دهد و به 
گفته شرکت هرچند روش هایی برای 
شبیه سازی سیگنال و ارائه اطالعات 
غلط به برنامه وجود دارد اما ســعی 
شده با آنها مقابله شــود. این برنامه 
در کافه بازار بیــش از ۲۰ هزار نصب 
فعــال دارد که حاکی از گســتردگی 
تقریبًا مطلوب آن در کشــور است. 
محصــول جالب دیگر این شــرکت، 
هواشناسی بر پایه جمع سپاری است. 
سنســورهای گوشی هر فرد آب و هوا 
و درجه هوای آن محــدوده را معلوم 
می کند و به شــرکت می فرستند تا در 
حجم وســیع بتوان آب و هوای واقعی 
هر منطقه را با استفاده از گوشی افراد 
داوطلب تعیین کــرد و به دقیق ترین 

نتایج ممکن رسید. 
با این حال چند پرسش باقی می ماند؛ 
نخســت آنکه آیا این اطالعات دقیق 
هستند؟ پاسخ این است که در سطح 
خرد خیر اما در ســطح کالن بله. تمام 
آمار ســرعت اینترنت این سرویس 
متوســط ســرعت آن شــهر است. 
بنابراین طبیعی اســت که وقتی برای 
تهران سرعت ســه مگابیت منتشر 
شده خیلی راحت در بسیاری از مناطق 

به هشت مگابیت هم برسید. 
دوم آنکه آیا ایــن اطالعات معتبر 
است؟ پاســخ این اســت که بسیار 
معتبرتر از آمار اپراتورهاســت و به 
علت اینکه از کاربر نهایی جمع آوری 
شــده، حتی برای خــود اپراتورها هم 
کاربرد بســیاری دارد. بــا این حال 
بســیاری از مناطــق ممکن اســت 

پوشش ارتباطی داشته باشند اما چون 
کاربری از این نرم افزار به آنجا نرفته، 
در نقشه ثبت نشده باشــد. بنابراین 
شاید ضعف ها و نواقصی داشته باشد 
امــا صادقانه تریــن و مطمئن ترین 
اطالعات را درباره پوشش و سرعت 
خدمــات موبایــل هر کشــور ارائه 

می کنند.

تهران
تهران به عنوان پرجمعیت ترین شهر 
ایران می تواند آمــار جالب توجهی در 
زمینه اپراتورها داشــته باشــد. طبق 
اطالعات اپن سیگنال در زمینه شبکه 
نســل دو در این شــهر رایتل بهترین 
پوشــش آنتن را دارد و در پی آن همراه 
اول و ایرانسل در رتبه های بعدی قرار 

می گیرند. شبکه نسل ســه تهران به 
ترتیب به دســت همراه اول، ایرانسل 
و رایتل اســت و در نسل چهار سرعت 
همراه اول بیشتر ثبت شده اما ایرانسل 
پوشش بیشــتری دارد. با این حال در 
ارائه یک ســرویس پایدار و سریع )با 
پینگ کم( رایتل اپراتور پیش کسوت 

3G  می تواند قابل اعتمادتر باشد 

منصفانه ترین راه برای بررسی وضعیت آنتن دهی اپراتورها در کشور

عدد چیست؟عملکرد ۳   اپراتور در ارائه اینترنت همراه
عدد، اولین و بزرگ ترین شــبکه  تبلیغاتی موبایل در ایران اســت 
که تبلیغات را از طریق نمایش در برنامه های تلفن های هوشــمند 
به مخاطبان می رســاند. عدد امکانات هدفمندی متنوعی را برای 
تبلیغ دهندگان در نظر گرفته اســت که امــکان انتخاب مخاطبان 
خاص با توجــه به محتوای تبلیــغ را برای آنها فراهم می ســازد. 
اکنون روزانه  بیش از ۶۰ میلیون بنــر تبلیغاتی را در ۲۵۰۰ برنامه  

اندرویدی منتشرشده در کافه بازار نمایش می دهد.

مزایای حضور در عدد
یکی از اصول بازاریابی، تبلیغات متمرکز روی مشتریان هدف برای 
حاصل شدن نتیجه موفقیت  آمیز است. امروزه این امکان در تبلیغات 
اینترنتی و موبایلی بیش از پیش فراهم شده است و عدد نیز به عنوان 
شبکه تبلیغات پیشرو در تلفن های هوشمند، این مهم را مد نظر قرار 
داده است. با نمایش تبلیغات به مشتریان هدف، ضمن آنکه کاربران 
از تبلیغــات غیرمرتبط رنج نمی برد، تبلیغ کننــده نیز به هدفش که 

فروش کاال یا خدمت به قشر خاصی است، نزدیک تر خواهد بود. 
  عدد تبلیغات را در اپلیکیشــن های موبایلــی نمایش می دهد. 
زیرساخت  فنی عدد و ســاختار تلفن های هوشمند به عنوان ابزاری 
مدرن، هم راســتای نمونه ها و تجربه های موفق ثابت شده در دنیا، 
مزایای مختلفی بــرای تبلیغ دهندگان به همراه دارد که در ادامه به 

آنها اشاره می کنیم:
۱- حضور هر روزه در دید کابران تلفن های هوشمند

 اســتفاده از تلفن هوشمند در ایران با ســرعت چشمگیری در حال 
افزایش اســت. بازار تلفن همراه ایران کــه بزرگ ترین بازار تلفن 
همراه خاورمیانه است، در ســال ۲۰۱۴ بیش از ۱۵ میلیون کاربر 
تلفن هوشمند داشته و طبق پیش بینی ها تا سال ۲۰۱۶ این تعداد به 

۳۰ میلیون کاربر خواهد رسید.
    تاثیرگذاری تبلیغــات نیازمند قرارگیری در مقابل چشــمان 
کاربران اســت. اکنون کاربران آنالین هستند، پس نیاز به تبلیغات 
در فضای آنالین برای تاثیرگذاری بیشــتر تبلیغ، بی دریغ احساس 
می شــود. پویایی فضای آنالین، دسترســی به میلیون ها کاربر در 
تمام ساعات شبانه روز را ممکن می سازد. استفاده از فضای آنالین 
برای تبلیغات آفالین، گســتره  دسترسی را فراخ تر از گذشته کرده 
و مفاهیمی چــون محدودیت مقیاس و امکانات و گزینه ها را بی معنا 

می کند. 
۲- تاثیرگذاری آنی بر کاربران

با اســتفاده از تبلیغات در گوشی های هوشمند، طی ساعات مختلف 
شــبانه روز و در محل های گوناگون -همچــون محل کار یا منزل- 
تبلیغات تا مرز گوشــی های هوشــمند کاربران بــه آنها نزدیک 
می شــود و احتمال تاثیرگذاری لحظه ای و اقــدام به عمل در همان 
آن نیز بســیار باالتر از انواع دیگر تبلیغات است. تبلیغات آنالین با 
برقراری ارتباط بصری مداوم با استفاده از فضای نامحدود مجازی، 
با کاربر درگیر می شود و تعامل کاربر با تبلیغ از لحاظ مفهومی باالتر 

است.
۳- تبلیغات هوشمند به جای تبلیغات آزاردهنده

   تبلیغات عدد تنها در اپلیکیشــن های موبایلی نمایش داده می شود 
و به هیچ وجه صندوق پیامک های کاربــران را هدف نمی گیرد. از 
طرفی کاربران، تبلیغات را تنها در اپلیکیشن های موبایلی می بینند. 
یعنی کاربر ابتدا ارزشی را از این برنامه ها دریافت می کند و سپس به 
طور ضمنی شــاهد نمایش تبلیغاتی است که فضای محدودی از هر 

برنامه را به خود اختصاص می دهند.
۴- تبلیغات هدفمند و کارا

    تبلیغات هوشمند و هدفمند )Targeted Advertising( روزبه روز 
بیشــتر جایگزین بازاریابی انبوه )Mass Marketing( می شــوند. 
موبایل هــا بیش از هر دســتگاهی این امکان را بــه تبلیغ دهندگان 
می دهند تا با شــناخت کاربران شــان، مخاطبان را هدف بگیرند و 
متناسب با طراحی کمپین، پیام و محتوا به مشتریان بالقوه دست یابند. 
عدد با تفکیک محتوایی و موضوعی برنامه های نمایش دهنده، نمایش 
انتخابی کمپین ها در برنامه ها با موضوعات متناســب، زمان بندی 
روزانه  نمایش  تبلیغ و سنجش آنی میزان استقبال کاربران از تبلیغ ها، 

به هوشمندسازی و هدفمند سازی تبلیغ کمک خواهد کرد. 
هدفمندی جغرافیایی: تنظیم هدفمند تبلیغات برای هر اســتان 
به صــورت جداگانه و با توجه به مقصد تبلیــغ و میزان کاربران هر 
استان. هدفمندی موضوعی:  با استفاده از این امکان، تبلیغ تنها برای 
کاربرانی نمایش داده می شــود که در حال استفاده از برنامه هایی با 
موضوع خاص هستند. هدفمندی زمانی:  این نوع هدفمندی، امکان 

نمایش تبلیغ در ساعات مشخصی از شبانه روز را فراهم می آورد. 
هدفمندی اپراتور های موبایل: با اســتفاده از این امکان می توان 

گستره  کاربران را محدود به کاربران یک یا چند اپراتور کرد. 
هدفمندی برند های موبایل: با اســتفاده از این امکان، می توان با 
توجه به برند های مطرح روز دنیا در عرصه  گوشــی های هوشمند، 
نمایش تبلیغات را با توجه به گوشی هوشمند مورد استفاده  کاربر و 

مخاطب تبلیغ، هدفمند و جهت دار کرد. 

تعرفه  تبلیغات در عدد
   تعرفه  تبلیغات در عدد بر اســاس تعداد کلیک های انجام شده 
روی تبلیغات محاسبه می شــود؛ بنابراین هزینه تنها زمانی منظور 
می شــود که کاربر روی تبلیغ کلیک کند. تعیین قیمت هر کلیک بر 
عهده  تبلیغ دهندگان اســت و تبلیغ دهندگان می توانند با افزایش 
قیمت هر کلیک، سرعت نمایش تبلیغ خود را افزایش دهند. حداقل 

هزینه برای هر کلیک در عدد ۳۰ تومان در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکــه هزینه ها در عدد بر مبنــای تعداد کلیک های 
صورت گرفته روی تبلیغات محاســبه می شود، امکان تعیین دقیق 
تعداد نمایش بنرهای تبلیغاتی بر اســاس هزینه  پرداختی میســر 
نیست. اما تجربه نشان می دهد درصد کلیک شدگی )نسبت تعداد 
کلیک به دفعــات نمایش تبلیغ( در تبلیغــات موبایل حدوداً یک 
درصد اســت. بنابراین می توان پیش بینی کرد که به عنوان مثال با 
بودجه  ۱۰ میلیون تومانــی و تعیین قیمت کلیک ۵۰ تومان، حدوداً 
۲۰۰.۰۰۰ کلیک و ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ نمایش بنر تبلیغاتی برای تبلیغ 

صورت می پذیرد.

اثر

ویژه نامه  نمایشگاه تلکام  2015

سرعت 3G نام شهر
همراه اول

 4G سرعت
همراه اول

 3G سرعت
ایرانسل

 4G سرعت
ایرانسل

 3G سرعت
رایتل

1.904.121.943.181.22تهران

1.563.351.252.171.16مشهد 

2.553.571.11-1.73اصفهان

1.883.460.75-1.98کرج

1.391.002.442.941.00تبریز

2.364.421.12-1.92شیراز

1.493.660.99-1.20اهواز

1.662.860.78-0.92قم

1.373.551.30-1.22کرمانشاه

1.172.511.34-1.84ارومیه

1.022.331.22-0.90رشت

0.97-1.46-1.69کرمان 

1.08-1.39-1.26زاهدان

1.392.390.95 -1.59همدان 

2.84 -1.26-1.55اراک

1.51-1.84-1.36یزد

1.102.261.11-1.45قزوین

1.05-2.58-1.94اردبیل

1.523.170.94-1.67بندرعباس

0.80-1.41-1.44زنجان

سرعت اینترنت همراه در ۲۰ شهر پرجمعیت ایران )سرعت ها برحسب مگا بیت برثانیه است(

مدیــرکل روابط عمومی شــرکت 
مخابرات ایران اختالفات پیش آمده 
میان این شرکت و وزارت ارتباطات را 

قابل حل دانست. 
داوود زارعیان در پاسخ به این سوال 
که »آیا اختالفات به وجودآمده میان 
شرکت مخابرات ایران و دولت با توجه 
به تشــکیل کمیته ای در همین زمینه 
برطرف خواهد شد«، گفت:»ما مایل 
نیستیم چنین اصطالحی در موردمان 
به کار رود، چرا که از نظر ما مشــکل 
فکری اســت و مشکل فکری را بخش 
دولتی باید برطــرف کند. همکاری با 
بخش دولتی به سود بخش خصوصی 
اســت از همین رو می خواهیم بتوانیم 
با یکدیگر کار کنیم. باید توجه داشت 
زیاده خواهــی نیز از ســوی ما وجود 
ندارد. امیــدوارم این همدلی به  وجود 

آید.«
مدیرکل روابــط عمومی مخابرات 
ایــران گفت:»بــه نظر مــن برخی 
اطالعات غلط طی ســال های گذشته 
منتشر شــده و همین امر روی برخی 
از دوســتان ما اثر گذاشــته است، به 
عنــوان مثال بارها عنوان شــده که از 
 ICT زمان خصوصی ســازی توســعه
روستایی متوقف شده است، عالوه بر 
اینکه چنین نیست، واقعیت این است 
که توســعه این بخش جزو وظایف ما 
نیست، ما پولش را به دولت می دهیم و 
دولت باید در این بخش حرکت کند.«

او ادامه داد:»باید توجه کنید چندی 
پیش هم برخــی تصــور می کردند 
اختــالف میــان مخابرات ایــران و 

شرکت زیرســاخت بسیار زیاد است 
و حل شدنی نیســت، اما همان طور که 
مشخص اســت چنین نشد، هم اکنون 
تمام اختالفات در این زمینه برطرف 
و چگونگی پرداخــت بدهی ها تعیین 

تکلیفی شده  است.«
زارعیان در پاسخ به اینکه »سرانجام 
پیشــنهاد رایگان شــدن ســقفی از 
مکالمات تلفن ثابت مشــترکان چه 
شــد«، گفت:»این پیشــنهاد در یک 
مرحله مطالعه شــده  اســت، نتیجه 
مطالعه نیز نشــان دهنــده موفقیت 
این پیشــنهاد بود. در شــرایط فعلی 
نیز کارشناســان مــا در بخش تعرفه 
و ســازمان تنظیم مقــررات در حال 
مطالعه در این بخش هســتند. به نظر 
من با توجــه به تغییراتی کــه از نظر 
تکنولوژیکی و ارتباطی به وجود آمده 
در آینده غیــر از ایــن روش، روش 
منطقی دیگری وجود نخواهد داشت. 
در اصل باید به سمتی برویم که مردم 
عدد ثابتــی را بپردازند و بعد از آن هر 
چقدر خواســتند صحبــت کنند. اگر 
ســازمان تنظیم مقررات از این طرح و 
پیشنهاد اســتقبال کند ما در یک دوره 
زمانی کوتاه کارهای کارشناســی را 

پایان می بریم.«
زارعیــان درباره حضور شــرکت 
مخابرات ایران امســال در نمایشگاه 
تلکام گفت: »برای پنجمین بار اســت 
که به صورت گــروه مخابرات ایران 
در شانزدهمین نمایشگاه تلکام حاضر 
می شویم.البته امسال مبین نت در این 

گروه حاضر نشده  است.«

او گفت:»به  نظر می رســد امســال 
مبین نت سعی کرده با حضور در سالن 
شرکت های اینترنتی وجه فعالیت های 
اینترنتی خود را پررنگ کند، از سویی با 
توجه به اینکه اپراتورهای تلفن همراه 
امسال به ارائه نســل های ۳ و ۴ تلفن 
همراه پرداخته اند -که به نوعی رقیب 
وایمکس به شمار می آید- از این طریق 
خواسته اســت وجه اینترنتی خود را 

تقویت کند.«
مدیــر روابــط عمومی شــرکت 
مخابــرات ایران اضافــه کرد:»البته 
مبین نت در نظــر دارد در این دوره از 
نمایشــگاه این نوع حضور خود را نیز 
ارزیابی کند و بــرای دوره های بعدی 

شرکت تصمیم گیری کند.«
زارعیان در پاســخ به این سوال که 

»سود شــرکت مخابرات ایران برای 
حمایــت از شــرکت های کوچک تر 
برای حضور در تلــکام در قالب گروه 
مخابرات ایران چیست«، گفت:»قبل 
از اینکه به فکر منافع خودمان باشــیم 
یک نگاه حمایتی داریم. برای حضور در 
نمایشگاه تلکام به صورت گروهی دو 
رویکرد را پیگیری می کنیم، اول اینکه 
با حضور گروهی در کنار شرکت های 
مخابرات ایران، شــرکت ارتباطات 
سیار و سایر شرکت های زیرمجموعه 
همگرایــی و اقتــدار خود را نشــان 
می دهیم، دوم اینکه شــرکت هایی را 
که نیازمند حمایت هســتند، حمایت 

می کنیم.«
او با اشــاره به اینکه شــعار امسال 
گروه مخابرات ایران برای شرکت در 

نمایشگاه تلکام سال اول ها، رمز همدلی 
اســت، گفت:»در کل معتقدم تلکام از 
نظر تبلیغات و بازاریابی و از نقطه نظر 
تجاری چندان ســودآور نیست، هیچ 
یک از شرکت های حاضر در نمایشگاه 
از منظــر ســودآوری به نمایشــگاه 
تلکام نگاه نمی کنند، ما در نمایشــگاه 
تلکام بــه  دنبال حفظ جایــگاه، برند و 
موقعیت خودمان هســتیم. از سویی 
می خواهیم راه های تعامل گسترده تر 
با بخش خصوصی کوچــک  را فراهم 
کنیم و فضایی مهیا سازیم تا تعامالت 
با حوزه هــای مختلف گســترده تر 
شــود. در اصل حضور در نمایشــگاه 
می تواند نمایــش قدرت، مردم داری 
و مشــتری مداری مخابرات در همه 

عرصه ها باشد.« 

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران:

اختالفات قابل حل هستند
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طرح تغییر ســاختار شــرکت مخابرات 
ایران به چه هدفی انجام می شــود؟ این 
طرح در نهایت قرار است ساختار شرکت 

مخابرات ایران را چگونه سازد؟
با تغییر ماهیت مالکیت شرکت مخابرات 
ایــران از دولتــی به خصوصــی طبیعتًا 
ضرورت داشت متناسب با شرایط جدید 
ساختار شــرکت نیز مورد بازنگری قرار 
گیرد. هم نمودار سازمانی و هم سازمان 
نیروی انســانی؛ چرا که به  عنوان بنگاهی 
اقتصــادی برای ورود به بــازار رقابت، 
به ارکان مهمی چون مشــتری مداری 
و پاســخگویی نیاز داشــتیم. در زمان 
دولتی بــودن، رقیبی بــرای مخابرات 
وجود نداشــت و این شرکت تنها اپراتور 
مخابراتی کشور محســوب می شد ولی 
بعد از خصوصی شــدن این شــرکت، 
شــرایط تغییر کرد و بر این اساس رفتار، 
استراتژی، چشم انداز، ساختار، ترکیب 
نیروی انسانی و تکنولوژی نیز می بایست 
تغییر می کرد. بر این اســاس و با هدف 
هم راســتا کردن مهارت های کارکنان 
با اســتراتژی جدید و قــرار دادن آنها 
در جهــت حرکــت و تعالی شــرکت، 
پروژه تدوین بازنگری ســاختار شرکت 
مخابرات ایران از سال 1392 در دستور 
کار شــرکت قرار گرفــت. اهداف این 
پروژه دســتیابی به مناسب ترین مدل و 
ساختار ســازمانی  TCI، استفاده از منابع 
برای دستیابی به اهداف سازمان، کنترل 
و مدیریــت فعالیت های شــرکت های 
تابع در جهــت حمایت از برنــد، ارائه 
خدمات همگرا، تاکید بر نقش TCI در به 
حداقل رساندن هزینه ها و تقویت نقش 
مخابــرات در جهت کمک به توســعه 

پایدار کشور بود.
این ســاختار در ســال جاری مصوب و 
ابالغ شــد. کاهش پست های سازمانی 
از 29 هزار به 23 هزار، چابک ســازی، 
و  مدیریتــی  پســت های  تناســب 
کارشناسی و ســاختار فرآیندی و ایجاد 
حوزه تجاری، شبکه و فناوری اطالعات 
مهم ترین ویژگی ساختار جدید شرکت 

مخابرات ایران است.
این تغییر ســاختار تا کجــا ادامه پیدا 

خواهد کرد؟
ساختار از 29 هزار پســت به 23 هزار 
پســت کاهــش می یابد. منتهــا تغییر 
ساختار در دو مرحله است. مرحله اول 

آن تا پایان سال اســت. این یک مرحله 
گذار اســت. این ســاختار پیشنهادی 
قرار است حدود شــش ماه در استان ها 
و شــرکت مخابرات ایران اجرا شود و 
پس از آن بعد از انجام ارزیابی ها مرحله 
مطلوب ابالغ و اجرا شود. در مخابرات 
ایران ابالغ هــای معاونان و مدیران کل 
متناسب با ســاختار جدید صادر شده 
 است. ساختار استان ها هم قبل از تلکام 
به کل اســتان ها در سه سطح ابالغ شد: 
استان های بزرگ، استان های متوسط و 
استان های کوچک؛ حدود هفت استان 
به عنوان اســتان بزرگ، 12 استان به 
عنوان اســتان متوســط و مابقی نیز به 
عنوان اســتان های کوچک. قرار است 
ظرف 1۵ روز استان ها ساختار تفصیلی 
را متناســب با تعداد پســت هایی که 
مخابرات ایران به آنها ابالغ کرده،  ارائه 
دهند. مثاًل در بعضی اســتان ها پست ها 
را ۵۰۰ عدد اعالم کرده ایم تا بر اساس 
آن مدیران را بچینند. محدودیت هایی 
هم ایجاد کرده ایم، مثاًل در حد مدیریت 

مجاز نیســت معاونت ایجاد کنند یا در 
حد مدیریــت نیازی به ایجاد پســت 
معاون نیست. این پست ها باید در الیه 
کارشناسی و کارشــناس مسئول ایجاد 
شود. بعد از این 1۵ روز ساختار تفصیلی 
در خود مخابرات ایــران نهایی و اجازه 
عملیاتی شــدن و اجرایی شدن ساختار 
به استان ها ابالغ می شــود. در کل این 
1۵ روز کلیــه ابالغ هــا متوقف شــده  
است، یعنی در ساختار قدیم هیچ فردی 
در هیچ اســتانی نمی تواند ابالغ جدید 
بگیرد، بعــد از این 1۵ روز اســتان ها 
موظف هستند بر اساس ساختار جدید 
نفرات را بچینند و ابالغ ها را صادر کنند 
و تا پایان امســال این مرحله ساختار و 
مرحله گذار انجام شــود. در این مدت 
ارزیابی های مناســب نیز انجام می شود 

و بعد مرحله مطلوب فرا خواهد رســید. 
پس از تصویب در هیات مدیره ساختار 
مطلوب برای اجرایی کردن به استان ها 

ابالغ می شود. 
پیش از این، مشــاور شرکت مخابرات 
پیشنهاد داده بود ساختار شرکت تغییر 
یابد و ارتباطــات ثابت و همراه به عنوان 
دو بازوی شــرکت اصلی فعالیت کنند. 

آیا چنین طرحی اجرا خواهد شد؟
مشــاور دو پیشــنهاد داد؛ یکی اینکه 
شــرکت ارتباطات ثابت تشکیل شود 
که زیر نظر هلدینگ تمامی اســتان ها را 
سیاســتگذاری و نظارت کند. ولی وقتی 
این شرکت تشکیل شــد عماًل ساختار 
اســتان ها هیچ تغییری نکرد و به قوت 
خود باقی ماند. دومین پیشــنهاد مشاور 
این بود که خــود مخابــرات ایران به 
عنوان هلدینــگ متمرکز عمل کند؛ در 
واقع مخابرات ایران بدون واســطه هم 
سیاســتگذاری داشته باشد و هم کنترل 
و نظارت بر فعالیت اســتان ها. در حال 
حاضر هم همیــن اتفاق افتاده اســت. 
به نحوی کــه در ســاختار جدید، یک 
معاونــت عملیاتی با ســه امور تجاری، 
شــبکه و فناوری اطالعات این وظیفه را 

بر عهده گرفته است. 
آیــا طرحی برای انحالل شــرکت های 
مخابرات اســتانی و تبدیل آنها به اداره 

کل وجود دارد؟
فعــاًل خیــر. شــرکت های مخابرات 
اســتان ها بــه همین شــکل فعلی خود 
بــه فعالیت ادامه می دهنــد. لیکن باید 
ســاختار جدید اجرایی، ارزیابی شود و 
بعــد از مدتی راجع به ســاختار جدید 

مطلوب تصمیم گیری کرد.
شــرکت مخابرات ایــران بیش از 50 
هزار نفر نیروی انســانی دارد که حدود 
24 هزار نفر از آنان اســتخدام رسمی 
شرکت نیســتند. با توجه به هزینه های 
فــراوان این تعداد پرســنل، آیا طرحی 
برای کاهــش تعداد نیروی انســانی و 
چابک ســازی شــرکت از این طریق 

دارید؟
در حال حاضــر هیچ برنامــه ای برای 
تعدیل نیــرو نداریم. امــا واقعیت این 
است که بین این حجم از نیروی انسانی 
و خروجی سیســتم نسبت منطقی وجود 
نــدارد. باید به گونــه ای عمل کنیم که 
از این حجم نیروی انســانی اســتفاده 

بهینه تری شــود. به اعتقاد من ظرفیت 
فناوری اطالعات کشور بسیار باالست 
و حتی توان جذب بیشتر نیروی انسانی 
و ایجاد فرصت های شــغلی جدید هم 

دارد.
باید تــالش کنیــم ظرفیت های جدید 
را شناســایی و از نیروی انســانی ای که 
در اختیار داریم بــه صورت بهینه تری 

استفاده کنیم.
چه برنامــه ای برای تغییــر روند فعلی 

رابطه با دولت دارید؟
شــرکت مخابرات در طول وزارتخانه 
اســت نه در عرض آن، بــه اعتقاد من 
اساسًا رابطه دولت با بخش خصوصی در 
حوزه اقتصاد یک رابطه نظارت و تصدی 
اســت. هر کس باید نقش خــود را ایفا 
کند و خوشــبختانه به موجب قانون این 

رابطه کاماًل شفاف است.
قانون اساســی، قوانین عــادی از جمله 
قانــون تجارت به صراحــت تکلیف را 
مشــخص کرده، اگر نقش هــا جابه جا 
شــوند طبیعتًا مشــکل پیش می آید. 

وزارتخانه سه وظیفه مهم دارد:
1- سیاستگذاری کالن بر اساس اسناد 
باالدســتی از جمله سند چشــم انداز، 

برنامه های پنج ساله و غیره
2- بسترسازی و حمایت
3- هماهنگی و نظارت.

این انتظاری اســت کــه از وزارتخانه 
وجــود دارد. امــا در حــوزه مدیریت 
و اجرا بایــد کارها واگذار شــود تا در 
محیطی منطقی انجــام پذیرد. انتظار ما 
از وزارتخانه سیاست، هدایت و حمایت 
اســت. جوهره اصل 44 قانون اساسی 
همین اســت. مخابرات بدون پشتیبانی 
همه جانبــه دولــت نمی توانــد توفیق 
چندانی داشته باشد. دولت باید میدان و 
عرصه را برای بخش خصوصی باز کند. 
ما یک بنگاه اقتصادی هســتیم. نیاز به 
فضای کسب و کار کارآمد و پویا داریم. 
دولت باید برای بهبود فضای کســب و 
کار اقدامــات همه جانبه ای انجام دهد 
و امیدواریم این اتفاق بیفتد. اســتراتژی 
مــا در خصــوص رابطــه وزارتخانه و 
مخابرات بر اســاس تعامل ســازنده و 
تاکید بر رعایــت خطوط فاصل نظارت 
و تصدیگری اســت و این یــک انتظار 

منطقی است.
وزارتخانه باید از ابزارهای قانونی خود 

برای کمک به مخابرات اســتفاده کند 
و خدای ناخواســته این برداشــت القا 
نشود که از ابزار قانون برای محدودیت 

فعالیت های شرکت استفاده می شود.
آیا شــرکت مخابرات ایــران همچنان 
به دنبال افزایش تعرفــه خدمات خود 
اســت؟ چــه راه هایی را غیــر از آنچه 
تاکنون آزموده ایــد، در پیش خواهید 

گرفت؟
مختصــر و کوتاه عرض کنم شــرکت 
مخابــرات بــا درآمــد ســال 82 و 
هزینه های ســال 94 اداره می شــود و 
این بــه یک معجزه شــباهت دارد. اگر 
وزارتخانه و کمیســیون تنظیم مقررات 
اقدام اساســی برای تعدیــل تعرفه ها 
نکند بدون تردید برنامه های توسعه ما 
دچار آســیب جدی خواهد شد و این به 
نفع مردم و کشور نیست. البته ما از همه 
ظرفیت ها برای تغییر نــگاه وزارتخانه 

استفاده خواهیم کرد.
بحثی که االن در مخابرات ایران مطرح 
است پایین بودن آرپو در مناطق محروم 
است. درآمد این بخش ها کفاف اجرای 
طرح هــای توســعه ای را نمی دهد. در 
ایــن زمینه پیشــنهاد شــده ارتباطات 
شهروندان با تعرفه مشخصی به صورت 
ماهانــه، رایگان شــود. آیــا این طرح 

همچنان در دستور کار قرار دارد؟
ایــن طرح طی یکی دو ســال گذشــته 
در هیات مدیره شــرکت مطرح شــده 
اما در مــورد آن تصمیم گیری خاصی 
صورت نگرفته اســت. در بررسی های 
اولیه ما اجرای ایــن طرح در تلفن ثابت 
به ثابت توجیــه دارد. بحث مکالمات 

درون شبکه ای مطرح است.
خودتان بــه لحاظ کارشناســی چقدر 
اجرایــی شــدن آن را امکان پذیــر 

می دانید؟
این نیاز به بررسی دقیق تری دارد. االن 
نمی تــوان به صورت دقیــق اظهار نظر 
کرد. ورودی مکالمات و ترافیک درون 
شــبکه ما درآمد کل ســال مخابرات 
استان ها مشخص است. آن عدد و رقم 
را بر اســاس درآمد باید ســنجید. کار 

کارشناسی دقیق تری می خواهد.
بحث جدی تری که برای مخابرات کل 
کشورها مطرح اســت، توسعه اینترنت 
پرسرعت است. در این زمینه چه کاری 

می خواهید انجام دهید؟
ما ابتدای شــهریور یا مرداد طرح های 
تجــاری را از حوزه های مختلف تجاری 
گرفته ایــم. حدود 4۰ طــرح یا پروژه 
پیشــنهاد شــده، هم اکنون این طرح ها 
در حال بررسی اســت. فکر می کنم این 
طرح ها تا هفته آینده نهایی می شــود و 
در هیات مدیره گــزارش نهایی را ارائه 

می دهند.

فرآیند توســعه در اینترنت پرسرعت 
مشخص خواهد شد؟

بله ضمن اینکه برنامه های پنج ســاله را 
هم آماده کرده ایم و در شــرف پیشنهاد 
به ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی اســت. برنامه های توســعه 
مخابرات طی پنج ســال آینده در حوزه 
ســیار و ثابــت در حال تدوین اســت، 
بررسی اولیه انجام شده و قرار است بین 
ثابت و همــراه همگرایی به وجود آید تا 
یک برنامه پنج ســاله کامــل در حوزه 

سیار و ثابت ارائه شود.
بــا توجه بــه شــرایط موجود بــه نظر 
نمی رســد حداقــل در کوتاه مــدت، 
تغییــری در تعرفه خدمات شــرکت 
مخابرات ایران به وجــود بیاید. برنامه 
شما برای کســب درآمد از حوزه های 
دیگر و ســودزا کردن ارتباطات ثابت 

چیست؟
افزایش خدمــات ارزش افزوده و ارائه 
خدمــات جدیــد مهم تریــن اولویت 
ماســت. ما در حــوزه تجــاری همه 
روش هــای ممکن را بررســی و احصا 
کرده ایم. اما این کافی نیست، حتمًا باید 
نگاه وزارتخانــه به مخابرات تغییر کند؛ 
رفتار وزارتخانــه در موضوع تعرفه ها 

باید منطقی تر شود.

شــرکت مخابرات ایران در ســال 94 
تاکنــون چه میــزان در طرح های خود 
ســرمایه گذاری کــرده و برنامه این 

شرکت برای ماه های آینده چیست؟
شــرکت مخابرات ایران در سال های 
پس از خصوصی سازی ۵6۰۰ میلیارد 
مختلــف  مناســبت های  در  ریــال 

سرمایه گذاری کرده است.
نمونــه ای از ایــن طرح هــا و پروژه ها، 
اجرای موفقیت آمیز طرح هم کدی در 
تمامی استان های کشور، ادغام شرکت 
ارتباطات ثابت در شــرکت مخابرات 
ایران با هدف کاهش هزینه ها و افزایش 
چابکی و بهره وری سازمانی، اخذ مجوز 
فعالیت نســل ســوم )3G( برای همراه 
اول و افتتــاح ده ها طــرح و پروژه مهم 
مخابراتی در مناســبت های مختلف به 
خصوص در هفتــه دولت و ایام مبارک 
دهه فجر اســت که همگی تنها در سال 

1393 انجام شده است.
این شــرکت برنامه های مختلفی برای 
توســعه دارد که طی چهار سال مبلغی 
بالغ بر 72۰۰ میلیارد تومان را شــامل 
می شــود. البته این سرمایه گذاری ها به 

صورت ریالی و ارزی خواهند بود.
ســرمایه گذاری این شــرکت در سال 
جاری 1۵۰۰۰ میلیــارد ریال برآورد 
شــده که این رقــم در ســال آینده تا 
27۰۰۰ میلیارد ریــال افزایش خواهد 
یافت. این شــرکت در بخش شبکه 11 
هــزار و در بخش فنــاوری اطالعات 
چهار هزار میلیارد ریال در سال 1394 
ســرمایه گذاری داشته اســت. این در 
حالی اســت که طی ســال 139۵، این 
میزان در بخش شــبکه به 2۵ هزار و در 
بخش فناوری اطالعات به یک دو هزار 

میلیارد تومان خواهد رسید. 
در بخش تلفن همراه نیز لزوم توســعه 
شبکه و ارتقا به نسل های باالتر بر کسی 
پوشیده نیست و بدین ترتیب مشخص 
است شرکت ارتباطات ســیار باید در 
سال های آتی ســرمایه گذاری عظیمی 

انجام دهد.
بر اساس آمار شــرکت ارتباطات سیار 
ایران، بودجه همراه اول در ســال جاری 
دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. این 
در حالی اســت که به گفته مدیرعامل 
همــراه اول، ایــن شــرکت در ســال 
1394 برابر با 18 ســال گذشته برنامه 
توســعه ای خواهد داشــت. نوسازی و 
تکمیل سه هزار ســایت نسل سه و دو 
هزار سایت نســل دو به منظور پوشش 
مناسب شــبکه ای نقاط مختلف کشور 
از دیگر برنامه های اصلی همراه اول در 

سال جاری است.
در حالی که این شــرکت طی یک  سال 
گذشــته حدود هــزار و 2۰۰ میلیارد 
تومــان تســهیالت جهت توســعه و 
تکمیــل پروژه هــای در دســت اقدام 
خود، بــه منظور جبران چندین ســال 
عقب ماندگی تکنولوژیکی نســل ســه 

دریافت کرده است.
این شــرکت برنامه هایی نیز در زمینه 
توســعه پهنای باند داشــته است که 
از جمله آنهــا می توان بــه راه اندازی 
17 هزار ســایت، هفت هزار ســایت 
نسل های ســه و چهار و 1۰ هزار سایت 
وای فای )Wi-Fi( آفلودینگ در ســال 

94 اشاره کرد.
با توجه بــه اینکــه وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات بارها خواستار اجرای 
برنامه های توســعه ای از سوی شرکت 
مخابرات ایران شده اســت، در همین 
حال شــبکه قدیمی موجود، هزینه های 
شرکت را به شدت افزایش داده و ارائه 
ســرویس های جدید را با مشکل مواجه 
ســاخته اســت. برنامه مخابرات برای 

انجام تغییرات در شبکه خود چیست؟
شــرکت مخابرات ایــران در بهمن ماه 
سال 1393 برنامه توسعه ای خود را در 
بخش تلفن ثابت بــه وزارت ارتباطات 
ارائه داد، بنا بــر همین برنامه طی چهار 
سال آینده 72۰۰ میلیارد تومان در این 

دو بخش هزینه می شود. 
بیــش از 2۰ پروژه بــزرگ در این دو 
بخش تعریف شــده اســت. با مشاور 
خارجی قرارداد امضا شــده، تجهیزات 
مورد نیــاز در حال خرید اســت و گام 
به گام نسبت به نوســازی شبکه اقدام 
خواهد شــد. اما توسعه و نوسازی شبکه 
ســرمایه می خواهد و این مهــم قطعًا با 
نگاه مثبت وزارتخانــه عملیاتی خواهد 

شد.
دولــت بایــد بــا تعدیــل تعرفه ها یا 
پرداخــت هزینه هایمان ایــن امکان و 
فرصت را به مخابــرات بدهد تا بتواند 

سرمایه گذاری مناسبی داشته باشد 

سرپرست شرکت مخابرات ایران انتظار این شرکت از وزارت ارتباطات را تبیین کرد

 سیاست، هدایت و حمایت
سیداســدالله دهناد در شــرایطی سرپرست شــرکت مخابرات ایران شد که رابطه این شــرکت با وزارت ارتباطات چندان خوب نبود. او در همین دوران تصمیم گرفته اســت ساختار مخابرات را تغییر 
دهد. ساختاری که قرار است هرچه بیشتر به نظر مشاور خارجی این شرکت نزدیک شود. دهناد که تمام دوران مدیریت خود را در استان هم سپری کرده در میانسالی سکان هدایت شرکت مخابرات 

ایران را برعهده گرفته است؛ شرکتی با مشکالت و البته توانایی های بسیار. اگر او بتواند حتی یکی از مشکالت این شرکت را حل کند، نام خود را در تاریخ مخابرات ثبت خواهد کرد.

مخابرات ایران  طی چهار 
سال آینده 72۰۰ میلیارد 

تومان در تلفن ثابت و فناوری 
اطالعات هزینه می کند 

 ساختار مخابرات
 از 29 هزار پست به 23 

هزار پست کاهش می یابد. 
این  تغییر ساختار در دو 

مرحله است. مرحله اول آن 
تا پایان سال است
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در دو سال اخیر شــاهد بودیم که فناپ 
دریافــت مجوزهــای IPTV و FCPها را 
جدی پیگیری می کنــد و به عبارتی یک 
تغییر رویکرد در فعالیت های خود ایجاد 
کرده است. چرا شرکتی که ارائه دهنده 
خدمات بانکی بوده، مســیر حرکت خود 
را این گونــه تغییر می دهد و بــه دنبال 

دریافت چنین مجوزهایی است؟
اگر بــه گفت وگوهای من در ســال های 
گذشــته مراجعه کنید، متوجه می شوید 
که من فناپ را به عنــوان یک مجموعه 
پردازش تراکنش معرفی کردم و تعریف 
مــا از تراکنش خیلی گســترده تر از آن 
چیزی اســت که االن در بازار به عنوان 
تراکنش بانکی و پرداخــت الکترونیکی 
شناخته شده. ما اعتقاد داریم تراکنش ها 
معمــوالً یا یک اثــر بالواســطه مالی یا 
باواســطه مالی خواهند داشت. بنابراین 
در تعریف استراتژیک فناپ، ما به دنبال 
نقاط قوت خود بودیم و درپی این هستیم 
که با این مجموعــه فعالیت ها در جایی 
حضور داشــته باشــیم که خصوصیات 
منحصر به فردمان نشــان داده شــود. 
البته عماًل در سه ســال اخیر از رویکرد 
صرفاً B2B بــه ســمت B2C رفته ایم و 

زیرساخت هایش را فراهم کرده ایم.
یعنی پیش از این، رویکردتان B2B بوده و 

در این سه سال به B2C هم پرداخته اید؟
آن زمان هم قصد داشتیم B2C را اجرایی 
کنیــم اما در حال توســعه B2B بودیم تا 
جایگاه خود را در بازار بیابیم. اما از ســه 
ســال پیش بحث B2C را دنبال کردیم و 
حتی با دریافت مجوز هایمان نشان دادیم 
B2C را جدی گرفته ایم. اما در چارچوب 
کاری فناپ مجموعه ای از فعالیت ها نقطه 
قوت ما محسوب می شود. یعنی تعریف 
ما مشــابه هیچ یــک از دارندگان مجوز 
)license holder( بــه طــور جداگانه 
نیســت.به عبارت دیگر قصد نداریم با 
بهتر شــدن در یک جنبه از کسب و کار 
خود را تعریف کنیم، بلکه در مجموعه ای 
از ایــن ســرویس ها و محصــوالت و 
هماهنگی آنهاســت که می توانیم مزیت 
و ارزش ویژه برای مشتریان ایجاد کنیم 
تا کســب و کار B2C شکل واقعی به خود 
 )setup( بگیرد. هم اکنون در حال برپایی
عناصر )المان( B2C هستیم و نمود واقعی 
B2C فناپ در دو سال آینده خود را نشان 
می دهد و معلوم می شــود که چه ارزش 
افزوده ای می خواهیم به مشــتری ارائه 
کنیم و آیا آن ارزش، فقط اتصال یا تسهیل 
در پرداخت را هم شــامل می شود؛ زیرا 

همه آنها تنها قطعاتی از پازل هستند.
در ایــن ارائــه خدمــات بــه ســمت 
مشــارکت کننده های دیگــر ماننــد 
سهامداران دیگر به جز بانک  پاسارگاد 

هم رفتید. چرا؟
یک باور ظاهری ماننــد الزامات وجود 
دارد؛ به عنــوان مثــال گواهی هایی که 
ارائه می شــود. اما یک بــاور زیرینی هم 
وجود دارد که می گوید اگر ما می خواهیم 
در بازار انبــوه B2C حضــور یابیم، باید 
از توانمندی هــای شــرکای دیگر بهره 
ببریم. بخشــی از این توانمندی ها عماًل 
در طراحی و پیاده سازی این راهکار ها به 

کار گرفته می شود و بخشی دیگر به زودی 
با مشارکت در زنجیره خدمات محصول 
نمود پیدا می کند، چون ما نمی توانیم تمام 
محصوالت را تولید یا هــر نوع برنامه و 
اپلیکیشن را عرضه کنیم، فقط زیرساخت 
آنها را فراهم می کنیم؛ بــه عنوان نمونه 
تعدادی از آنهــا را روانه بازار می کنیم تا 

بقیه در این بستر ارائه خدمت کنند.
تعدد فعالیت ها برای شــما در حوزه های 
مختلف مانند شهر هوشمند یا B2C ایجاد 
شــده و فناپ به عنوان حــوزه تخصصی 
در این مســائل بسیار عمیق شــده، آیا 
نمی ترسید این فعالیت ها مانع کار اصلی 

شما شود؟
می ترســیم. ولــی بدین معنی نیســت 
که بــه نتیجه باور نداریــم، این ترس به 
این معناســت که دنبال راه حل باشــیم 
تا بــر فعالیت اصلی ما تاثیــر نگذارد. به 
عنوان مثال شــما در زمیــن لم یزرعی 
کشــت و صنعت مکانیزه راه بیندازید؛ 
باید برای آب رســانی لوله کشی کنید، 
ساختمان ســازی کنید تــا کارگران تان 
مستقر شوند. فعالیت های بسیاری انجام 
می دهید تا آن اتفاق اصلی بیفتد. کار اصلی 
شما کشــت و صنعت مکانیزه است ولی 
باید تمهیدات الزم را فراهم کنید. در دو 
سال اخیر ما خیلی تالش کردیم تمرکز بر 

کارمان جدی تر شود.
حضور مدیریتی خود را در فعالیت هایی 
که پیشــتر شــروع کردیم و در راستای 
تجارت اصلی مــان نبودنــد، کمرنگ 
کردیم تا بــه مجموعه ای بدل شــوند 
که ســرمایه های ما در آن اســت و جزو 
پرتفوی مان هم هســتند اما بیشــترین 
انرژی مدیریتی و سرمایه گذاری خود را 

بر استراتژی اصلی متمرکز کردیم.
 B2C به لحاظ خدمات و ســرویس ها در
هــدف خاصی را بــرای خــود تعریف 
کرده اید؟ چون قباًل فعالیت اصلی شــما 
تمرکز بر بازار شــبکه بانکی بود ولی در 
حوزه B2C خدمات فراوان اســت و شما 
هم در خصوص IPTV و هــم FCP اقدام 

کردید.
همه اینها زیرساخت هستند.

ولی IPTV  زیرساخت نیست.
IPTV زیرســاخت و دریچه ای است به 
منازل برای ارائــه خدمات به خانه دار ها 
و کسانی که می خواهند در خانه تلویزیون 
تماشــا کنند و غیــره. بحــث محتوای 
ویدئویی یک خدمت اســت. به هر حال 
IPTV یکــی از دروازه های شماســت. 
البته در دنیای امــروز IPTV به این معنا 
نیســت که مردم فقط کانال تلویزیونی و 
ویدئو های درخواستی تماشا کنند. ما آن 

را به عنوان دریچه می بینیم.
من از این منظر می گویم IPTV زیرساخت 
نیســت زیرا شــما از زیرســاخت های 
دیگران اســتفاده می کنید اما FCPها را 
می توانیم زیرساخت بنامیم چون خودتان 

درست می کنید.
الیه زیرســاخت اهمیت دارد، به عنوان 
مثــال شــما در مورد یک زیرســاخت 
صحبت می کنید که زیرساخت فیزیکی 
اســت اما ما زیرساختی را می خواهیم که 
شــریکی اســت، زیرا لزومی ندارد تمام 

زیرساخت فیزیکی در دست ما باشد و به 
دنبال آن هم نیستیم. برخی زیرساخت ها 
را هم داریــم که منطقی هســتند مانند 
IPTV که برای ما یک زیرساخت منطقی 
و یک دریچه اســت تــا بتوانیم در منزل 
مردم خدمت را ارائه دهیم. زیرســاخت 
پرداخت یک زیرســاخت منطقی است 
که بتوانیم یک تراکنش را پیوسته انجام 
دهیم. خیلی زیرســاخت های دیگر الزم 
اســت تا آن مجموعه خدمات نهایی ما 

شکل بگیرد.
این تغییــر رویکرد بدین معناســت که 
فناپ می خواهد از یک شــرکت که در 
حوزه شــبکه بانکی فعالیــت می کرد به 

سمت اپراتوری برود؟
فناپ نگاهــش را وســیع تر می کند. ما 
حوزه شــبکه های بانکی را   رها نمی کنیم 
زیرا یک وجه تمایز نسبت به اپراتورهای 
دیگر محسوب می شــود. ما نمی خواهیم 
بــا اپراتورهایی که سال هاســت در این 
حوزه فعالیت می کنند رقابت کنیم؛ قصد 
داریم وجه تمایزی در این عرصه داشته 
باشیم که آنها ندارند و آن زمان مشتری 
می تواند میان سرویس های یکپارچه ای 
که فناپ در حوزه تلکام و پرداخت و غیره 
ارائه می دهد و بســیاری از اپراتورهای 
متفاوت دیگر، یکی را به عنوان سرویس 

انتخاب کند.
پروانه هایی کــه در حوزه های متفاوت 
دریافت می کنید هزینه های ســنگینی 
دارند. آیا با توجه به سرمایه و فعالیت تان 
و دیدگاهی که در آینده رخ می دهد، این 

هزینه ها به صرفه است؟
چون ما از یــک بنگاه اقتصــادی مانند 
بانک، کار خود را آغاز کردیم، حتماً برای 
فعالیت هایمان حساب و کتاب داریم. اما 
اگر فعالیت هایی را در نظر داشــته باشیم 
که به تنهایی تجاری هســتند- تجاری 
بدین معنا که هم اقتصادی هســتند و هم 
هزینــه- فرصت تجارت هــای دیگر را 
هم نظر داریم؛ دیگر بــه تنهایی تجاری 

نیستند ولی اقتصادی هستند یعنی در این 
فعالیت ها ضرر نمی کنیم.

یعنی ارزش افزوده ایجاد می کنند.
ارزش افــزوده بــه خاطــر در کنار هم 
بودن هاست. فرض کنیم در کسب و کار 
اعالم شد به جای سرمایه گذاری در یک 
حوزه در حوزه دیگــر 2۰ میلیون هزینه 
کنیم، دو برابر آن را دریافت می کردیم، 
این ســرمایه گذاری اقتصادی است اما 
تجاری نیســت و بهتر بود پول خود را در 

حوزه دیگری سرمایه گذاری می کردیم.
نکته دیگر که باید بــه آن توجه کرد این 
اســت که وقتی بنگاه ها وسیع می شوند 
معادالت شــان فقط اقتصادی یا تجاری 
نیســت. من معتقــدم بنگاه های بزرگ 
کشور باید جریان ســازی و بازارسازی 
کنند و بخشی از هزینه ها را متقبل شوند 
و بعد در این جریــان، بنگاه های کوچک 
و متوسط و اســتارت آپ ها حضور پیدا 
کنند تا یک ارزش افزایی بلندمدت برای 
ما ایجاد شــود؛ برندمان را تقویت خواهد 
کرد و در بازار تثبیت می شویم. امروزه ما 
نمی توانیم یک پروژه را به صورت مجرد 
بررســی کنیم، بلکه آن را در کل کسب و 
کارمان می بینیم و اثرگذاری آن را در کل 

تجارت خود بررسی می کنیم.
سهامدار اصلی با این رویکردی که فناپ 

در پیش گرفته، موافق است؟
بلــه، االن آنها بیشــتر از مــا پیگیر این 

فعالیت ها هستند.
بــا ورود طرح هــا و پروژه هــای جدید، 
شــرکت های زیرمجموعه فناپ در حال 
افزایش هستند؛ این هلدینگ تا چه اندازه 
می خواهد گســترش یابد؟ چه تعداد از 
این شــرکت ها مستقل می شــوند یا چه 
تعداد زیرمجموعه شــرکت مادر باقی 
می مانند. در کل نگاه به توســعه فناپ به 

چه صورت است؟
حرکت ما نسبت به این موضوع استاتیک 
نیســت، یعنی ما با توجه به  شناختی که 
از گذشــته و حال و آینده فعالیت هایمان 

داریــم، اقدامی را انجــام می دهیم، حال 
هر چقدر این موضوع شــفاف تر باشــد 

می توانیم مسیرمان را بهتر اصالح کنیم.
قصد داریم فعالیت هایمان را خوشه بندی 
کنیم ولــی بدین معنا نیســت که برای 
زیرمجموعه مــان چنــد مینی هلدینگ 
ایجاد کنیم، بلکه یکسری خوشه فعالیتی 
در قالب شــرکت های کســب و کاری 
واقع در فناپ داریم تــا با یک مدیریت 
و هماهنگی متحد، بتوانیم هر خوشــه را 
جلو ببریــم. حال در فناپ بــر دو بحث 
حاکمیت شــرکتی و هماهنگی کسب و 
کار ها برای افزایش ارزش افزوده نهایی 
متمرکــز شــده ایم و در داخل مجموعه 
فناپ نیــز گروه هایی وجــود دارند که 
دارای کر دانشــی هستند؛ به عنوان مثال 
تولیدکنندگان نرم افزار ها که هم اکنون 
در داخل فناپ هستند و کسب و کارهایی 
که هم اکنون در حال راه اندازی هســتیم، 
یک جنبه نرم افزاری هم دارند و ســعی 
می کنیم آنها را با یک متدولوژی واحد و 

طراحی یکپارچه پیش ببریم.
برای حوزه B2C، در آپسان فعالیت خیلی 
جدی انجام دادید؛ تجاری ســازی آن به 
چه صورت است؟ در بحث تجاری سازی 
چگونه عمل کرده اید؟ به جز هسته اصلی 
که تجاری سازی اســت آیا توانسته اید 
اپ هایی در این حــوزه تهیه کنید یا هنوز 

در مراحل نخست قرار دارید؟
خیر مــا هنوز بــه آن مرحلــه دلخواه 

نرسیده ایم.
چون بقیه هنوز نوپا هستند.

مجمــوع آپســان کســب  و کار فعال و 
ســودآوری اســت، شــاید از انتظاری 
که مــا از آن فعالیت و خدمــات داریم 
فاصله دارد، بــرای همین هنوز این حوزه 

نوپاست.
رویکردتــان در اپ مربــوط بــه کاور 
کردن مســائلی است که مربوط به بانک 

پاسارگاد است یا محدودیتی ندارید؟
خیر محدودیتی نداریم.

فناپ در نمایشــگاه های گوناگونی چون 
تلکام، الکامــپ، پولی بانکی و نفت و گاز 
حضــور دارد، این حضورهــا را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
ما برای حضــور خود در نمایشــگاه ها 
سیاســتی داریم که سعی کردیم آهسته 
آهسته در تمام شرکت ها و واحد هایمان 
نیز عملی کنیم و آن این است که در جایی 
به عنوان فناپ شــرکت خواهیم کرد که 
همگرایی ســرویس ها و محصوالت مان 
دیده شــود یا به ذی نفعان شرکت کننده 
قدرت برندمان را نشــان دهیم و برای 
همین حضور مــا در الکامــپ به خاطر 
برندینگ اســت نه به خاطر بازاریابی و 

فروش.
و اینکــه گاه مــا راه حل هــای یکپارچه 
ســازمانی داریم که ناشی از فعالیت های 
ســه تا چهار مجموعه ماست و می توانیم 
در صنایع بی شــماری آنهــا را عرضه 
کنیم. حــال ممکن اســت بــه عنوان 
فنــاپ در نمایشــگاه های مخصــوص 
خود حضــور یابند. ضمــن اینکه امکان 
دارد شــرکت های خودمان با برندهای 

خودشان شرکت کنند.
چنین امکانی وجود دارد که شرکت های 
کوچکی که زیرمجموعه شــما هستند با 
برند خودشــان در نمایشــگاهی حضور 

یابند؟
بله حتماً.

و الزامی که خودتان حضور داشته باشید، 
نیست؟

نه. بســتگی دارد که هدف از شرکت در 
نمایشــگاه چه باشــد؛ به عنوان مثال در 
تلکام امســال برای نخستین بار است که 

ما شرکت می کنیم.
خود فناپ؟

بله. 
پارسال نبودید؟

دو ســه شــرکت  زیرمجموعه مان چند 
سالی هســت که در نمایشــگاه حضور 

دارند 

شهاب جوانمردی مدیرعامل فناپ:

لزومی ندارد تمام زیرساخت فیزیکی دست ما باشد
مهرک محمودی

گفت وگوی ما با شــهاب جوانمردی مدیرعامل فناپ نه در تلکام که در کافه آی تی انجام شــد 
بــا چــای و قند و قهوه؛ اگر چــه در ابتدا  فناپ خاســتگاهی بانکی دارد اما امروز در تالش اســت 
تمــام قد در قامت اپراتوری ظاهر شــود که پرداخــت  را نه در تراکنش بانکی کــه در فرآیندهای 

کسب وکار الکترونیکی خلق کند.

آخرین اخبار  ارتباطات و فناوری اطالعات 
در کمترین زمان ممکن با کانال تلگرام پیوست
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پیام رسان ها آن دســته از نرم افزارهای ارتباطی 
مبتنــی بر اینترنت هســتند که طی ســال های 
اخیر به خوبــی در میان مردم جا باز کرده اند و به 
دلیل خدمات رایگان و ســادگی استفاده از آنها 
با استقبال زیادی مواجه شــده اند. البته استفاده 
از این نرم افزارها حــرف و حدیث زیادی هم به 
دنبال داشته است. نخست آنکه این برنامه های 
موبایلی امکان ارســال پیام و غالبًا مکالمه رایگان 
را برای کاربران فراهــم می کنند، به همین دلیل 
در سراسر دنیا، اپراتورهای تلفن همراه با کاهش 
نگران کننده درآمدهای خود مواجه شــده اند. 
این کاهش درآمد اپراتورها را به صرافت یافتن 
چاره ای برای مقابله با پیام رسان ها انداخته است، 
برای مثال، در امــارات متحده عربــی اپراتور 
اتصاالت پیام رســان وایبر را فیلتر کرد و به جای 
آن مکالمات تلفنــی را با 10 درصد تخفیف ارائه 
داد. اما ایــن کار نتیجه ای جز مهاجرت کاربران 
به اپراتورهای دیگر دربر نداشــت. در ایران نیز 
در ابتدای ســال جاری اپراتورهای موبایل اعالم 
کردند درآمدشان در نتیجه روی آوردن مردم 
به پیام رسان ها به شــدت کاهش یافته است. از 
چندی پیــش وایبر کــه پرکاربرترین نرم افزار 
پیام رســان در ایران بود، با کندی و اختالل هایی 
مواجه شد اما این اختالل ها باعث برگشتن مردم 
به سمت شیوه های سنتی تر ارتباط یعنی پیامک 
و تماس نشد و یک نرم افزار دیگر یعنی تلگرام به 

جای وایبر مورد توجه قرار گرفت. 
گذشته از اینکه فیلترینگ چاره مقابله با ساز و کار 
جدید ارتباطات نیست، باید توجه کرد کار کردن 
بدون رقیب و آزادانه این پیام رســان ها در کشور 
خالی از ضرر به حساب نمی آید. این نرم افزارهای 
خارجی کــه روی تلفن هــای همــراه میلیون ها 
ایرانی نصب شــده اند، به راحتی به اطالعات افراد 
دسترسی پیدا می کنند. همچنین هیچ نظارتی روی 
داده هایی که توســط آنها رد و بدل می شود، وجود 
ندارد. ضمن اینکه فعالیت رایگان آنها و اســتفاده 

از زیرســاخت هایی که با کار و هزینه زیاد توسط 
مخابرات و اپراتورها به وجود آمده  اســت چندان 
عقالنی نیست، زیرا هزینه ای که مردم بابت پیامک 
و مکالمه به اپراتورها می پردازند، صرف بهسازی 
خدمات و همچنین محل درآمد دولت می شــود 
اما سود پیام رسان ها به جیب شرکت های خارجی 
می رود. در حالی که وجود یک پیام رســان ایرانی 

می تواند بسیاری از این مشکالت را حل کند.
در ســال های اخیــر چند پیام رســان ایرانی 
عرضه شــده اند که البته به اندازه انواع خارجی 
خود مورد اســتقبال قــرار نگرفته انــد. به نظر 
می رســد اطالع رســانی و تبلیغ کافی در مورد 
این پیام رسان ها آن طور که باید و شاید صورت 
نگرفتــه اســت. در حالی که این پیام رســان ها 
می توانند مــورد نظارت داخلی قــرار بگیرند و 
مشکالت احتمالی نمونه های خارجی را نداشته 
باشند، مســئوالن اپراتورها می گویند به خاطر 
عوارضی که باید به دولت پرداخت کنند امکان 

رقابت آنها با نرم افزارهای رایگان وجود ندارد. 
در واقع فعالیت پیام رســان ایرانی بر بسترهای 
مخابراتی کشــور نیازمنــد پرداخت عوارض، 
مانند خدمات ســنتی دیگر است و این عوارض 
محل درآمد دولت از این اپراتورهاست و طبیعی 
است با کاهش شدید درآمد اپراتورها از تماس 
تلفنی و ارسال پیامک و به تبع آن کاهش درآمد 
دولت، دولت در تکاپوی کســب درآمد از شیوه 
جایگزین شــده ارتباط باشــد. اما این مساله با 
رایگان بودن پیام رسان در تناقض قرار می گیرد 
و امــکان رقابت و از میدان بــه در کردن رقیب 
خارجی را فراهــم نمی کند و تاکنــون هم هیچ 
منازعی در برابر این پیام رســان ها وجود نداشته 
اســت. نگاه کوته بینانه و لحظــه ای ارگان های 
تصمیم گیرنده باعث می شــود پیام رسان ایرانی 
هرگز از پیلــه بیرون نیایــد و در برابر خطرات 
خارجــی قد علم کنــد. برای اینکه پیام رســان 
ایرانی بتواند در میان مــردم جا باز کند و عادت 

استفاده از پیام رســان خارجی ترک شود، الزم 
اســت در ابتدا حمایت های کافی از آن صورت 
بگیرد. در غیر این صــورت اپراتورها که میدان 
را به پیام رســان ها باخته انــد، در این عرصه هم 
موفق نخواهند بود و کسب درآمد دولت میسر 
نخواهد شــد. به عــالوه اینکه باید بســترهای 
اعتمادسازی به پیام رسان های ایرانی فراهم شود 
تا کاربران اطمینان حاصــل کنند که هر یک از 
پیام رسان های ایرانی یک محیط ایمن و پویا برای 
ارتباط آنها فراهم می کند؛ ضمن اینکه اطالعات 
آنها به خارج از مرزهای کشــور منتقل نمی شود 
و توســط بدافزارهایی که کنترلی بر آنها وجود 
ندارد، مورد ســرقت نخواهد گرفت. همچنین 
در صورت اســتفاده از پیام رســان بومی امکان 
ارائه سرویس های گوناگون هم به وجود می آید 
و نیازی بــه مذاکرات با شــرکت های خارجی 
ارائه دهنده برای رعایت ضوابط و قوانین داخل 

کشور نیست 

پیامرسانهایموبایلیودردسریکهبرایاپراتورهایتلفنهمراهایجادکردهاند

برسان پیام ما را  اما بدون فیلتر پیامک خود را با تلفن ثابت ارسال کنید
پیامک تلفن ثابت از جمله ســرویس های شرکت مخابرات استان 
تهران اســت که همان طور که از نام آن برمی آید امکان ارســال و 

دریافت پیامک از طریق خط تلفن ثابت را فراهم می کند.
به واسطه اســتفاده از این سرویس، ارســال و دریافت پیام متنی از 
شبکه تلفن ثابت به ثابت و ثابت به سیار و بالعکس فراهم شده است 
و پیامک دریافتی از تلفن ثابت، با شماره خط تلفن ارسال کننده پیام و 

با پیش شماره 021 نمایش داده می شود.
با اســتفاده از پیامک تلفن ثابت مشــترک قادر خواهد بود پس از 
دریافت پیامک از ســوی مشــترکان تلفن ثابت و همراه، بالفاصله 

نسبت به برقراری تماس یا پاسخ دهی پیامکی با آنها اقدام کند.
استفاده از این ســرویس عالوه بر تسهیل فرآیند ارتباطی در موارد 
مختلف مانند کســب و کارها امکان ارتباط مســتمر با مشتریان را 
از طریق ارســال پیامک دوره ای با شــماره تلفن ثابــت فرد فراهم 

می سازد.
برای استفاده از این ســرویس به دو روش می توان اقدام کرد. روش 
اول ارســال پیام از طریق گوشــی های تلفن ثابتی است که قابلیت 
ارســال و دریافت پیامک دارنــد. روش دوم از طریــق اینترنت 
صورت می پذیرد و ارســال و دریافت پیامک مشترکین توسط پنل 
اینترنتی ای انجام می شود که از طریق سایت www.asanak.ir در 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
کاربری ســرویس اینترنتی به دو شــیوه عادی و اعتباری میســر 
اســت. در میان این روش ها کاربری عادی برای ارسال پیامک های 
غیرانبوه )کمتر از 100 پیامک در روز( در نظر گرفته شده و مناسب 
برای ارســال های محدود است. در این شــیوه دریافت نامحدود 
پیامک نیز رایگان است و هزینه ای بابت دریافت پیامک به مشترک 

تحمیل نمی شود.
شــیوه کاربری اعتباری نیز برای ارســال بیش از 100 پیام در روز 
مناســب اســت و به دلیل ارسال تا ســقف اعتبار خریداری شده و 

دریافت نامحدود پیامک برای کسب و کارها مناسب تر است.
حجم کاراکتر پیامک های تلفن ثابت به ازای هر پیامک فارســی 69 
کاراکتر و برای هر پیام انگلیسی 159 کاراکتر است و در صورت بیشتر 

بودن طول پیام هزینه متناسب با تعداد پیامک ها محاسبه می شود.
متقاضیان اســتفاده از این ســرویس می توانند با مراجعه به غرفه 
شرکت مخابرات استان تهران در ســالن 6 نمایشگاه تلکام 2015 
در محــل دائمی نمایشــگاه های بین المللی ضمن اطالع از ســایر 
قابلیت های این ســرویس از طریق سایت شرکت مخابرات استان 
تهران به نشانی www.tct.ir  یا مراجعه به یکی از مراکز مخابراتی، 

نسبت به ثبت نام و خرید این سرویس اقدام کنند.

خبر
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رضا خلیلی معاون شبکه مخابرات استان تهران 
با اشــاره به نوع تقاضای مشــترکان در استان 
تهران و البرز گفت:»بیشــتر مشترکان متقاضی 
تلفن ثابت و پورت پرســرعت هستند که از کل 
پورت های نصب شده در دو استان تهران و البرز 
حدود ۱۳ درصد ظرفیــت خالی وجود دارد. در 
مورد پورت اینترنت پرسرعت این میزان به ۲۳ 
درصد می رسد. از نظر توسعه ما ساالنه دست به 
سنجش نیازهای بازار می زنیم و با توجه به حجم 
نوســازی و جایگزینی برنامه توســعه را تدوین 
می کنیم که برای سال جاری بالغ بر یک میلیون 
پورت تلفنی و اینترنت پرســرعت را در دست 

افزایش داریم.« 
او درباره تکمیل ظرفیت هــا در برخی مناطق 
تهران و بــه وجود آمــدن صف هــای انتظار 
گفت:»به طور کلــی با توجه بــه ظرفیت هایی 
که در اختیار داریم در همــه مناطق امکان ارائه 
خدمــات وجود دارد و مشــکالتی که اکنون در 
ارائه سرویس مشاهده می شود به بیرون مراکز 
برمی گــردد. فناوری های جدید مــا را ملزم به 
خروج از مراکــز می کند و تجهیــزات باید در 
نقاط مختلف نصب شــود. در محدوده برخی از 
مراکــز هزینه های اجرایــی و هماهنگی ها کمی 
دردسرســاز و زمان براســت و باعث می شود 
مشترکان در زمان مناســب به سرویس مورد 
نظر خود دسترســی پیدا کننــد. در حال حاضر 
تعهدات تلفنی ما برای باالی یک ماه، حدود ۲۳ 
هزار فقره اســت که ۱۰ هزار مورد آن مربوط به 
استان البرز و مابقی مربوط به استان تهران است. 
در این اســتان هم در مناطق ۶ و ۷ مخابراتی این 
مشــکل حاد تر و به حدود ۳۵۰۰ مورد می رسد. 
در منطقــه چهار نیز به دلیل ســاخت و ســاز 
زیاد ممکن اســت مشکالت بیشــتر باشد. اما 
خوشبختانه در مورد مسکن مهر خدمت رسانی 
به خوبی انجام گرفته اســت. در مورد اســتان 
البرز هم چون توسعه شهری نسبت به تهران به 

صورت افقی پیش می رود، زمان بیشتری مورد 
نیاز اســت، در کل هر چه چگالی جمعیت در یک 

نقطه بیشتر باشد برای ما کار راحت تر است. 
خلیلی با اشاره به اینکه تجهیزات ONU قدیمی 
در مناطقــی قدیمی تر اســت، افزود:»عملیات 
توســعه و جایگزینی ما به صــورت خوبی پیش 
می رود و می توان گفت مثــاًل در مرکز بعثت تا 
پایان سال مشــکل پورت پرسرعت حل خواهد 
شــد. در حال حاضر مشکل تجهیزات نداریم اما 
نیاز اســت هماهنگی های برون سازمانی تسریع 

شود.« 
معاون شبکه مخابرات استان تهران همچنین 
 FCP و IPTV به رونــد واگــذاری پروانه هــای
اشــاره کرد و خاطرنشان ســاخت:»در بحث 
FCP در چارچــوب مواردی کــه در پروانه ذکر 
شــده اســت نیاز به کارهای زیربنایی احساس 
می شود. انشاءاهلل بر اســاس دستورالعمل های 
کمیته زیر نظر معاونت تنظیم مقررات شــرکت 
مخابرات ایران عمل می شــود و برحسب نیاز ها 
ظرفیت سازی صورت خواهد گرفت. یک کمیته 
هم داخل اســتان وجود دارد که خدماتی را که 
قرار اســت به PAPها واگذار شود مرتب بررسی 
می کند. اما IPTV یک بســتر محتوایی است که 
روی خطوط پرسرعت موجود ارائه خواهد شد. 
برای کلیه مشــترکان ADSL آمادگی ارائه این 
ســرویس را داریم و تنها نیــاز به هماهنگی های 
دیگر اســت. البته در این مبحث کیفیت محتوا 
نیز مطرح است؛ با وجود کابل های مسی کیفیت 
باال میسر نیست ولی با ســطح کیفیت پایین تر با 
در نظر گرفتن طول کابل نتایج تســت ها مثبت 
بوده اســت. در رویکرد دسترسی بحث FTTx را 
در دســتور کار داریم که در سطح C برای بیرون 
 H برای داخل ســاختمان های بزرگ و B ،مراکز
برای منازل اجرا خواهد شــد که در حال حاضر 
در پرند، پردیس و چند مرکز دیگر در دسترس 

هستند.« 

رضا خلیلــی درباره راه انــدازی خطوط فیبر 
نوری و وای فای شــهری در استان های تهران و 
البرز گفت:»حدود ۷۰۰ ســایت به خطوط فیبر 
مجهز می شوند که قرار است تا پایان سال به پایان 
برسد اما باز هم هماهنگی های برون سازمانی نیاز 
است. همچنین رویکرد آتی شرکت این است که 
در اماکن عمومی وای فای شــهری هم به زودی 

در اختیار مردم قرار بگیرد.« 
معاون شبکه مخابرات استان تهران در مورد 
سرویس های جدیدی که در تلکام امسال توسط 
این شرکت عرضه می شــوند، گفت:»سرویس 
PRA ســرویس جدیدی است که جایگزین CIP

های قدیمی می شــود و از بستر NGN سرویس 
ارائــه می دهد. برای پــروژه جــام جهان نما یا 
چندرســانه ای هم مشابه IPTV، برای مشترکان 
ADSL، ســه مگ اینترانت تعریف می شــود تا 

با کیفیت بهتــر و پهنای باند بیشــتر بتواند این 
سرویس ها را دریافت کند. فعاًل برنامه ای برای 
ارائه این اینترانت به شــرکت های دیگر وجود 
ندارد اما ممکن اســت درآینده میســر شــود. 
برنامه ما تا پایان ســال راه اندازی و افزایش نفوذ 
FTTx است که میزان کابل مسی را کم می کند و 
برای آن هم بالغ بر یک میلیون پورت تامین شده 
 CRBT اســت. از جمله اقدامات دیگر راه اندازی
یا سرویس آهنگ پیشــواز تلفن ثابت است که 
تعرفه آن هم مشــخص شده. ســرویس های 
 NGN و وای فای عمومی و توســعه ظرفیت CIP
نیز در دســت راه اندازی تا پایان ســال هستند. 
هرچند در مورد سرویس NGN نیاز به هماهنگی 
بیرون از مرکز نداریم اما نیاز به کار زیادی دارد 
و امیدواریم تا پایان ســال ۹۶ بــه طور کامل به 

بهره برداری برسد.« 

معاون شبکه مخابرات استان تهران 

دوره های آموزشی در نوای چکامهافزایش یک میلیون پورت اینترنت درتهران
برگزاری کارگاه شــرکت نوای چکامه در ســالن ۶، طی روزهای 
برگزاری نمایشگاه، ســه دوره آموزشی مجزا شامل FTTH ، کلیات 
و کاربردها، اینترنــت باند پهنMbps+۲۰، رضایت مشــتری و 
LTE ثابــت در بازار ایــران وwifi offloading   بــه میزبانی گروه 
مخابرات ایران ارائه می شود. شــرکت در این دوره ها برای عموم 
بازدیدکنندگان و حاضران در نمایشــگاه آزاد است. این کالس ها 
طی روزهای 4 تا ۷ مهرماه در دو نوبت صبح و بعدازظهر تشــکیل 
خواهد شــد. همچنین به شــرکت کنندگان ایــن دوره ها، گواهی 
پایان دوره اعطا می شود. محمدحســین نیک اختر مدیر ارتباطات 
نوای چکامه گفت:»هدف از برگزاری این دوره ها باال بردن ســطح 
آگاهی عمومی کاربران اینترنت درباره فضای اســتفاده از اینترنت 
فضای زیرساختی و فضای ســخت افزاری و نرم افزاری و وضعیت 
بازار داخلی و جهانی اســت که کاربران را از یک کاربر صرف ارتقا 
می دهد. در مجموع ســعی کرده ایم حضور افراد و بازدیدکنندگان 
در تلکام شانزدهم مفیدتر باشد و با گذراندن این دوره های دوساعته 
ضمن کســب اطالعات درباره اینترنت و فضای ارتباطی که به طور 
روزمره با آن درگیر هستند، مدرکی با امضای دکتر زارعیان مدیر 

کل روابط عمومی مخابرات ایران دریافت کنند.«

صادرات فیلترینگ ایرانی به اروپا
دلتا گلوبال با محصول  paco در قالب ســه رویکرد خانگی سازمانی و 
اینترپرایز به تلکام امســال آمده است. این محصول نوعی فیلترینگ 
هوشــمند با کاربردهای متفاوت اســت که اســتفاده از اینترنت و 
دســتگاه های هوشــمند را محدود و کنترل می کند. نوع خانگی این 
محصول برای کنترل دسترسی فرزندان و زمان بندی استفاده آنها از 
فضای مجازی طراحی شده است.سید محمد محمدزاده معاون فنی 
دلتا گلوبال درباره این محصول گفت:»محصول paco  برای اولین بار 
است که در دنیا به این صورت عرضه می شود. تا پیش از این  سیستم 
بررسی غول های فیلترینگ یک سیســتم کورکورانه و بدون در نظر 
گرفتن نیازهای کاربر بوده اما سیســتم ما مبتنی بر نیاز و مقتضیات 
فرهنگی است. کشــورهای اروپایی به علت تصویب قانونی که از پنج 
سال پیش نظارت والدین بر ارتباطات کودک را ممکن کرده، بسیار 
عالقه مند به خرید این محصول هســتند. در حال حاضر با بریتیش 
تلکام انگلستان در حال مذاکره هستیم و احتماالً به زودی این محصول 
را در انگلســتان راه انــدازی خواهیم کرد. ضمن اینکه کشــورهای 
همســایه مانند امارات و افغانستان به دلیل قرابت فرهنگی مشتری 

محصول ما هستند.«

خبر
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  تلخکام  عکسکام

کمی تا قسمتی طنز
تلکام امسال هم در حالی که بسیاری از شرکت کنندگان از زمان آغاز آن اطالعی 
نداشتند، آغاز شد. بی اطالعی شرکت کنندگان باعث شد بسیاری از غرفه ها تا 
ساعات آغازین نمایشگاه آماده نباشند اما مراسم افتتاحیه دقیقاً یک ساعت بعد 
از زمان مقرر آغاز شــد. طبیعتاً به دلیل شروع ناگهانی این نمایشگاه هابسیاری 
از اپلیکیشن های عرضه شده آماده اســتفاده نبودند. در حاشیه برگزاری تلکام 
شانزدهم مانند تلکام و الکامپ های گذشته، به دلیل کمبود سیم کارت در سراسر 
کشور، همچنان شاهد صف های طویل مردم زیر آفتاب برای دریافت سیم کارت 
رایگان اپراتورها هستیم. همچنین در فضای نمایشگاه می توانید جوانان رنگارنگ 
کله مکعبــی را ببینید که در کنار مکعب های رقصان رایتل به یارگیری نفر به نفر 
برای معرفی جوایز و خدمات اجباری اپراتورها می پردازند. هرچند گفته می شود 

80 کشور خارجی در تلکام امسال حضور دارند اما ظاهراً این دوستان چشم بادامی 
شرق آسیا و خاور دور هســتند که در جای جای نمایشگاه حضور پررنگی دارند. 
در تلکام شانزدهم وســایل نقلیه نقش بسیار پررنگی دارند؛ از اسکوتر برقی، بنز، 
بی ام و و هواپیمای دونفره همراه با آموزش خلبانی گرفته تا پیکان جوانان گوجه ای 
بدون رنگ موتور اونجر 1725 سی سی کم کار مزین به آرم پژو. بساط بازی ها در 
غرفه های نمایشگاه هم بسیار گرم است. در برخی غرفه ها نه تنها فوتبال دستی، 
بلکه فوتبال روی چمن در ابعاد واقعی و  رانندگی با ماشین شبیه سازی شده برای 
بازدیدکنندگان تعبیه شده است. به عالوه اگر شما در کودکی به جودی آبوت یا 
وودی داستان اســباب بازی عالقه مند بودید و آرزو می کردید جای آنها باشید، 
در نمایشگاه امســال می توانید صورت تان را روی جای خالی صورت ماکت این 
شخصیت های کارتونی بگذارید و آرزو به دل از دنیا نروید. و مثل همیشه و همه 
نمایشــگاه های دیگر، اشانتیون جمع کن های محترم شــما را تنها نگذاشته اند و 

خیمه چین بر فاوای ایرانخواهان هرچه غرفه ها دارند یا حتی ندارند، هستند 
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