
ماهنامــه اطــاع رســانی، پژوهشــی، تحلیلــی و فرهنگی
ویژه نامه تلکام 2015  3
دوشنبه 1394/7/6 رایگان

www.peivast.com

خوب و بد آینده

همان روزها که مدیرعامل شــرکت ارتباطات سیار ایران اعالم کرد 
یکی از پیمانکاران غربی این شــرکت پس از آغــاز تحریم ها ایران را 
ترک کرده و اپراتور اول مجبور شــده بخشی از تجهیزات شبکه خود را 
تغییر دهد، بازار ایران از آخرین محصــوالت فناوری دنیا لبریز بود و 
محصولی نبود که مردم جهان از آن استفاده کنند و ایرانی ها در حسرت 
آن مانده باشــند. از ساعت اپل و کیندل بگیر تا گوشی بلک بری و نوکیا 
لومیا و عینک گوگل همه به ســادگی در ایران بــه فروش می رفتند. از 
همین جا بود که برخی از کارشناســان گفتند ایران تحریم شدنی نیست 
و مرزهای گســترده با کشورهای دیگر که بسیاری از آنها فقیر هستند، 
باعث می شــود همه محصوالت به ســادگی وارد بازار ایران شوند. اما 

این همه ماجرا نبود.
در بخش های باالتر، شرکت های بزرگ حاضر نبودند پا به بازار ایران 
بگذارند و در نبود آنها چینی ها به ســرعت همه عرصه ها را از آن خود 
کردند. این روند شــاید برای مردم عادی چنــدان ملموس نبود؛ اما 
فعاالن فناوری اطالعات و ارتباطــات به خوبی آن را لمس می کردند. 
این همان موضوعی بود کــه وزیر ارتباطات از آن بــا عنوان »رقابت 

چینی با چینی« یاد کرد.
حاال پس از برداشته شدن تحریم ها کم کم صداهایی غیر از چینی نیز به 
گوش می رســند. چند روز پیش بود که خبر آمد یک اپراتور فرانسوی 
در راه ایران است و پیشتر از آن مدیرعامل اپراتور اول به دعوت همان 

پیمانکار غربی که از ایران رفته بود، راهی اروپا شده بود.
بوی تغییرات به مشام می رســد. اما در همان حال می توان نگرانی ای 
در چهره برخی از فعاالن عرصه تولید دید. آنها نگرانند بازار، یک سره 
مصرف کننده شود و وضعیت برای آنهایی که در سال های تحریم خود 
را به سختی سر پا نگه داشــتند، از گذشته نیز سخت تر شود. این همان 
نکته ای اســت که رئیس ســازمان نظام صنفی رایانه ای نیز در مراسم 

افتتاحیه اشاره کوتاهی به آن کرد.
ماه های آینده نشــان می دهد باز شــدن درها باعــث انتقال فناوری 

می شود یا نابودی تولید داخلی.
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پیوست - نمایشگاه تلکام امسال اگر هیچ تفاوتی 
با نمایشگاه سال گذشــته نداشت، از یک منظر 
متفاوت بــود و آن حضور پررنــگ خارجی ها 
در این نمایشــگاه بود. وقتی روز اول نمایشــگاه 
اعالم شد ۸۰ شرکت خارجی از ۱۸ کشور جهان 
برای حضور در این نمایشگاه به ایران آمده اند، 
بســیاری این آمار را در کنار آمارهای ســال 
گذشــته قرار دادند و آنها را جدی نگرفتند اما 
قدم زدن در راهروهای نمایشــگاه نشان می داد 

این بار این اعداد کمی واقعی شده اند.
طی ســال های گذشــته اعالم می شــد برخی 
از کشــورها در نمایشــگاه حاضر شــده اند اما 
بازدیدکنندگان آنها در میان جمعیت ایرانی گم 
می شــدند و نمودی نداشتند. شرکت کنندگان 
و بازدیدکنندگان تلکام شــانزدهم دلیل حضور 
پررنگ تــر خارجی ها را نتیجه توافــق ایران با 
کشورهای ۵+۱ می دانند؛ توافقی که هنوز چند 
روزی به اجرایی شــدن نهایی آن باقی مانده  و 
محمدجواد ظریــف وزیر امور خارجه ایران این 
روزها در نیویورک در مجمع عمومی ســازمان 
ملل مشغول فراهم کردن مقدمات اجرایی آن 

تفاهم است.
وقتی نتیجــه موفقیــت مذاکــرات از طریق 
رسانه های مختلف از جمله شبکه های اجتماعی 
و توئیتر اعالم شــد و شهروندان خوشحالی خود 
را با یکدیگر از طریق هشــتگ IRANDEAL  به 
اشتراک می گذاشــتند، امیدوار بودند در دوره 
کوتاهــی نتیجه ایــن توافق را حــس کنند. اما 
پس از مدتی با آرام شــدن هیجان میان مردم 
کارشناســان فعال در حوزه های اقتصادی این 
نظر را مطــرح کردند که نتیجــه توافقات در 
خوش بینانه ترین حالت، ســال آینــده خود را 

نشــان خواهد داد. با این وجود نتیجه مذاکرات 
در تلکام کاماًل حس می شــود. شرکت هایی که 
سال های گذشــته چندان رغبتی به حضور در 
بازار ایران نداشــتند یا از تــرس تحریم در این 
نمایشگاه حضور پیدا نمی کردند یا پشت شرکای 
ایرانی خود مخفی می شدند، امسال با خوشحالی 
اعالم می کنند که آماده ســرمایه گذاری و حتی 
گرفتن نمایندگی و شــریک تجــاری در ایران 
هســتند و ایران را بازار خوبی برای محصوالت 

خود می دانند.
حتی شرکت کنندگان ایرانی حاضر در نمایشگاه 
نیز امســال با امید یافتن شرکای تجاری یا بازار 
کشــورهای منطقــه در این نمایشــگاه حاضر 
شده اند. در سال های گذشــته بازار نهایی آنها 
شــرکت های ایرانی بود اما امســال معتقدند 
فعالیت ها و نوآوری هــا و توانمندی های آنان 
بــرای شــرکت های خارجی جالب اســت و 

می توانند با آنها همکاری کنند.
با وجود اســتقبال کشــورهای مختلف از تلکام 
شانزدهم اما حضور کشــورهای شرق آسیا در 
این نمایشگاه مشــهودتر بوده و وزنه اصلی در 
دستان آنان اســت. آنها که سال ها یکه تاز بازار 
ایران بودند دوست  ندارند به  سادگی بازاری را 
که طی این چند سال به دست آورده اند، به رقبای 
اروپایی خود بسپارند. از همین رو سعی می کنند 
تا قبل از نهایی شــدن توافــق و حضور پررنگ 
اروپایی ها شرکای خود را بیابند و جای پای خود 

را در ایران محکم کنند.

اژدهای سرخ
وقتی میــان غرفه های خارجی قــدم می زنید 
حضور پررنگ شرکت هایی از سرزمین اژدهای 

سرخ را درک می کنید. 
بیشــتر این شــرکت های چینی بار دوم یا سوم 
است که به ایران می آیند اما وقتی پای صحبت 
آنها می نشــینید، از تلکام ســال گذشته راضی 
نبوده انــد ولی بــازار ایران را دوســت دارند و 
می گویند در بــازار ایــران فرصت های خوبی 
برایشــان وجود دارد. بیشــتر شرکت هایی که 
در این دور از نمایشــگاه حاضر شده اند، سازنده 
تجهیزات زیرســاختی تلــکام مخصوصاً فیبر 

نوری هستند.
ایــن شــرکت ها امیدوارنــد بتواننــد همکار 
شــرکت های ایرانی و تامین کننــده تجهیزات 
طرح های توســعه ای باشــند. چینی ها از روند 
نوسازی شــبکه مخابرات ایران آگاهی دارند 

و به خوبی می دانند شــبکه کابل مســی قدیمی 
مخابرات ایران پاســخگوی پیشرفت و توسعه 
خدمات ارتباطی جدیدی کــه هر روزه عرضه 
می شــوند، نیســت. برخی از این غرفه داران 
می گوینــد با توجه بــه محدودیــت ایران در 
دسترســی به تامین کنندگانی از کشــورهای 
دیگــر، رقابت دشــواری با شــرکت های قدر 

خارجی نخواهند داشــت. آنها هیچ عالقه ای به 
صحبت کردن در مورد برجــام و نتیجه آن بر 
فعالیت هایشــان ندارند. تنها می گویند کاری با 
مسائل سیاســی ندارند. جون سو مدیر فروش 
فوجیان معتقد اســت:»در ایــران فرصت های 
زیادی برای  چینی ها وجود دارد و شــرکت های 

چینی این فرصت را از دست نخواهند داد.«
آنها از کندی اینترنت ایران شکایت دارند و فکر 
می کنند شــبکه ارتباطی ایران برای رسیدن به 
کیفیت مطلوب نیاز بــه تجهیزاتی دارد که آنها 

قادر به تامین آن با قیمت مناسب هستند. 
جیســون لیــو مدیــر بازاریابــی هانــگ ژو 
می گوید:»سال گذشــته با چهار شرکت ایرانی 
قرارداد بستیم و امیدواریم امسال سهم بیشتری 
در بــازار ایران به دســت آوریــم. تجهیزات 
ما با کیفیــت باال و قیمت بســیار پایین عرضه 
می شــوند، ضمن اینکه به نظر می رسد در ایران 
تولیدکنندگان تجهیزات زیرساختی و فیبر نوری 

زیاد نیستند.«

اروپایی های کم فروغ
چینی ها تنها شــرکت کننده های تلکام امسال 
نیستند. ایسکراتل یکی دیگر از شرکت کنندگان 
امسال اســت. این شرکت اســلوونیایی یکی از 
قدیمی ترین شــرکت های یوگســالوی سابق 
است که امســال با تاکید بر اروپایی بودن خود 
به تهران آمده و بــه زودی دفتری هم در تهران 
دایر می کند. این شــرکت حدوداً 6۰ ســاله در 
بازار کشورهای مشــترک المنافع حوزه دریای 
خزر نیز حضور پررنگی دارد؛ در تلکام پانزدهم 
حضور داشــته  اما امســال با افق دید بازتری به 
ایران آمــده و برنامه های زیادی برای همکاری 

با شرکت های ایرانی دارد.
 پولجیــچ مدیرعامــل این شــرکت تحوالت 
ایجادشده در روابط بین المللی ایران بعد از برجام 
را زمینه ساز باز شدن پای شرکت های اروپایی و 
دشواری کار چینی ها در ایران می داند. او تاکید 
می کند:»شاید برگ برنده چینی ها در رقابت با 
سایرین، قیمت باشــد اما روند توسعه در ایران 
نیازمند کیفیــت باالی محصوالتی اســت که 

شرکت هایی مثل آنها ارائه می دهند.«
به غیر از چینی هــا و اســلوونیایی ها، روس ها، 
ترک ها و لهســتانی ها هم گوشه چشمی به بازار 
ایران داشته اند و تالش می کنند از فرصت های 
فوق العاده بــازار ایران اســتفاده کنند و نقطه 
مشــترک اظهار نظرهای آنهــا برخورد گرم و 

دوستانه ایرانیان است.
شرکت ESER TELEKOM  یکی از قدیمی ترین 
شــرکت های مخابراتی خصوصــی در ترکیه 
اســت که از ســال ۱97۸ فعالیت خود را آغاز 
کرده و امسال با حضور در نمایشگاه سعی کرده 
بازار مناسبی برای خود در ایران به دست آورد. 
این شرکت که در کشــورهای متعددی چون 
ایران، عراق، گرجستان و جمهوری آذربایجان 
فعالیــت می کند، امســال برای نخســتین بار 
 ) Eren Demirci( بــا حضــور اِِرن ِدمیرچــی
مدیر بخش روابــط بین اپراتورهــا و خدمات 
عمده فروشی، در نمایشــگاه تلکام ایران حضور 
یافته اســت. دمیرجی ضمن ابــراز امیدواری 
از فرصــت پیش آمده بعد از توافق هســته ای 
ایران با کشــورهای ۱+۵ و حضور شرکت های 
متعدد داخلی و خارجی، از میزان استقبال از این 

نمایشگاه رضایت داشت.
با وجــود اینکــه هنوز تــا 26 مهــر و اجرایی 
شــدن توافق 2۰ روز دیگر باقی اســت، حضور 
شرکت های خارجی نشان می دهد تاثیر برجام 

را از همین حاال هم می توان حس کرد 

حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه امسال از گذشته پررنگ تر شد

صدای برجام در تلکام

حتی ایرانی های حاضر 
در نمایشگاه نیز امسال با 

امید یافتن شرکای تجاری 
خارجی در این نمایشگاه 

حاضر شده اند
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امیرحسین حسینی پژوه

مثل ســال های گذشــته اپراتورها مهم ترین نقش را در تلکام 
دارند و بیشــترین فضای نمایشــگاه را به خود اختصاص داده اند. 
همراه اول سالن ۷ را در اختیار دارد و سعی کرده با برنامه ها و جوایز 
متنوعی که تدارک دیده افراد بیشــتری را به سالنش جذب کند؛ 
سیاســتی که در آن کاماًل موفق بوده و می تــوان بی هیچ تردیدی 
مدال پربازدیدترین ســالن تلکام شانزدهم را بر سینه سالن شماره 

۷ نصب کرد.
از در اصلی سالن ۷ که وارد می شــوید نخست چشم تان به یک 
عدد یک می افتد که روبه روی شــما از زمین سبز شده است. یک 
»۱« بزرگ شیشه ای که درونش سیم کارت های قدیمی »شرکت 
ارتباطات ســیار« قرار گرفته است تا بار دیگر قدمت و گذشته این 
شرکت را به عنوان نخســتین برتری اش به شما یادآوری کند. در 

کنارش هم یــک گل عظیم قرار گرفته که هدیــه نوکیای فقید به 
همراه اول است. همین چند شاخه گل تنها سهم نوکیا از شانزدهمین 
نمایشگاه تلکام است. روبه رویتان در پس آن »۱« شیشه ای فضای 
بزرگی وجود دارد که به اپلیکیشن های جدید همراه اول اختصاص 
یافته اســت؛ چند مربع رنگارنگ نورانی مشاهده می کنید که روی 
هر کدام لوگوی یکی از اســتارت آپ های تحت پوشش همراه اول 
نقش بسته اســت. برای هر اپلیکیشن یک میز اختصاص داده اند با 
یک تلویزیون عریض که ســطح میز را پوشــانده است. اپلیکیشن 
آیریس برای یادگیری زبان از طریق مشاهده فیلم است. هر فیلمی 
را که داریــد، در برنامه وارد کنید و هنگام مشــاهده آن از تلفظ، 
معنی و ساختار چامسکی جمالت مطلع شوید. این اپ که هم برای 
ویندوز و هم برای اندروید منتشــر شده، حاوی ۲۰ فیلم است و ۶۹ 

هزار تومان قیمت دارد.
بعد از عبور از مای اپس )فروشگاه خرید اپ های خارجی و سریال 
و موســیقی( و گیریپ فروت )ضدویروس اندروید( در انتهای این 
بخش، وارد یک خانه هوشــمند می شــوید؛ خانه ای که به دست 
آزمایشــگاه خدمات ارزش افزوده شــریف طراحی شده و کمک 
می کند با یک اپ پرده، آبیاری، نور و سرمای اتاق را مدیریت کنید. 
پایه ای ترین برنامه این شرکت برای هوشمندسازی شش میلیون 
تومان هزینه دارد. در کنار این غرفه هم می توانید تجربه جدیدی 

از واقعیت ارزش افزوده و VR را امتحان کنید.

همراه اول کسب و کار:  دور از هیاهو
در ســمت چپ در اصلی غرفه »همراه اول کســب و کار« وجود 
دارد که تا میانه های ســالن هم کشیده شده؛ غرفه ای که به نسبت 
سایر نقاط سالن، خلوت تر اســت. در این غرفه فرهاد پوریانسب 
مدیر فروش مشتریان کلیدی از ســیم کارت های سازمانی گفت 
با تســهیالت خرید انبوه و هوشــمندی که دارنــد می توانند در 
ناوگان حمل و نقل و داخل POSها و ATMها استفاده شوند. قبوض 
این سیم کارت ها متمرکز اســت و با یک تراکنش می توان آنها را 
پرداخت کرد. با سامانه مســیردهی هوشمند )IRS( هم می توان با 
یک شماره نزدیک ترین شعبه به تماس گیرنده را به او معرفی کرد. 
صندوق پیامک ســازمانی )VAS( نیز می تواند به خوبی جایگزین 
صندوق انتقادات و پیشــنهادهای یک سازمان شود. ابر همراه هم 
قرار است راه حلی برای سرورهای مجازی و فیزیکی به کاربر بدهد 
و با حذف هزینه های سرور و کاهش قیمت ترافیک بر بستر همراه 

اول فرصت خوبی برای شرکت های کوچک فراهم آورد.
چند قدم آن ســوتر بخش ایده های همراه اول است. این طور که 
می گویند افراد می توانند وارد ســایت همراه اول شوند و ایده خود 
را ثبت کنند تــا در صورت تایید برای پیاده ســازی آن، از طرف 
همراه اول با آنهــا تماس گرفته شــود. Free call و USSDco دو 
نمونه از ایده های پیاده سازی شده طی این فرآیند هستند. فری کال 
سرویســی اســت که اگر آوای انتظار خود را برای تبلیغ در اختیار 

شرکت ها قرار دهید، در ازایش شــارژ رایگان دریافت می کنید و 
 USSD یو اس اس دی کو بستری برای ســاخت فرآیندهای تحت
اســت. به گفته محمد امامی نژاد مدیرعامل تلیرکو )توسعه دهنده 
این سرویس( کسب و کارهای مختلف می توانند با همکاری همراه 
اول و پنلی که در اختیارشــان قرار می گیــرد، منوهای USSD  را 

تعریف کنند. پس از کار کردن با این پنل متوجه شــدیم عالوه بر 
کاهش هزینه ها رابط کاربری ساده ای دارد و امکان بررسی شماره 
تلفن های متصل شــده و مدیریت الگ را نیز در اختیار مشــتری 

می گذارد.
غرفــه آخر بخش کســب و کارها هم بــه مفاهیمی اختصاص 
داشــت که هنوز تا پیاده سازی کامل راه دارند. ماشین های متصل، 
ردیابی خودروهــا، وضعیت محیطی ماشــین های یخچال دار بر 
بســتر ســرویس های اینترنتی همراه اول از بخش های این غرفه 
به شــمار می رفت. در مقابل این بخش نیز همان بحث همیشــگی 
NFC به راه بود؛ فناوری ای که سال هاســت از آن رونمایی شــده 
اما هنوز استفاده نمی شــود. حاال این شرکت با آوردن دستگاه های 
جدیدی کــه می توانند کار پایانه های فــروش را انجام دهند و در 
عین حال از سیســتم عامل اندروید و اپ های مختلف پشــتیبانی 
می کنند، موفق شده بود در شــهر اندیشه کرج سرویس پرداخت 
تاکســی با ان اف سی را پیاده ســازی کند. رضا وحیدنیا کارشناس 
مطالعات تکنولوژی همراه اول نیز در انتها از برنامه های آینده این 
شرکت مانند ردیابی هوشمند )نصب دوربین روی کاله کارگران 
شرکت نفت و ارائه دستورات بر بستر اینترنت همراه(،  انبارداری 
هوشمند، ردیابی مرســوالت )قرار دادن سنسور در بسته پستی( 
صحبت کرد. به گفته وحیدنیا تاکنــون ۸۰۰ هزار خودرو عمومی 
را در ســطوح مختلف هوشمند کرده اند و تماس بین خودرویی را با 

۱۰۰ دستگاه اتومبیل راه انداخته اند.

هیاهو در وقت اضافه
در کنار غرفه کسب و کار بخش ارتباطات دیجیتال وجود دارد و 

در کنارش، غرفه محیط زیست است.
به میانه ســالن که می رســید هیچ چیز بیش از دســتگاه های 
اتومبیلرانی و بنز سفید E300  توجه شــما را جلب نمی کند. بازی 
Dirt 3 و دســتگاه هایی که عالوه بر پدال و فرمان، ضربه ها و شیب 
و دســت انداز جاده را هم شبیه ســازی می کند. افراد زیادی برای 
تجربه این سرگرمی صف کشــیده اند. یک دستگاه بنز E300 هم 
برای معرفی سیســتم حمل و نقل هوشــمند و اینترنت اشیا همراه 
اول در میانه ســالن قرار گرفته اســت. طبق گفته مسئول غرفه، 
هوشمندسازی یک ماشین بین ۵۰ هزار تا دو میلیون تومان هزینه 
دربر دارد. روبه روی همان بنز هم اســتاد شهریاری در حال خلق 
هیجان در دل بازدیدکنندگان است و صندلی های قرمز تا نیمه پر 
شــده اند. کمی آن سوتر هم یک پیکان جوانان گوجه ای وجود دارد 

که برای معرفی واقعیت افزوده استفاده شده است.
ســاعت از ۱۰ که می گذرد جمعیت به دنبال جوایز )سامسونگ 
۱۰۸۰، مودم ۳جی و بسته اینترنت( کم کم به سالن همراه اول روانه 
می شوند. سالن آن قدر شلوغ شــده که دیگر نمی توان در آن قدم 
برداشــت و روش جدیدی که همراه  اول در این تلکام پیاده سازی 
کرده )جمع آوری امتیاز از شــش غرفه(، تمام ســالن را به هیاهو 
انداخته اســت. گاهی در صفوف طوالنی دعوا می شود و بسیاری 

از افراد را که به امید دریافت جایزه به نمایشــگاه آمده اند، به جان 
همدیگر می اندازد.

آخرین غرفه نیمه  چپ نیز بخش جذب و استخدام است که بعد 
از اتاق خبر و تشریفات به آن می رسید. همراه اول برای جذب ۱۰۰ 
نفر تا پایان ســال برنامه دارد. اولویت این بخش برای جذب نیرو، 

فناوری اطالعات و بازاریابی و فروش است.

امیدهای معکوس
پــس از اینکه چرخی در نیمه چپ ســالن زدیم بــه ابتدای آن 
برگشــتیم تا سوی دیگر را هم بررســی کنیم. در سمت راست در 
ورودی نخســت سرویس درســا را می بینید؛ سیم کارت کودک 
که امکان مانیتور تماس ها، پیامک ها، ســایت ها، اپ ها و مخاطبان 
دســتگاه فرزندتان را می دهد. هر ســیم کارتی را می توان به درسا 
تبدیــل کرد و برای احــراز هویت فرزند از ســازمان ثبت احوال 
استعالم می گیرند. با این سرویس می توان از راه دور برای استفاده 
از اپ ها زمان بندی تعیین، و تمام شــماره های ناشــناس را بالک 

کرد.
غرفه فیلم نت یکی از جذاب ترین بخش های ســالن همراه اول 
اســت. صندلی های قرمز ســینمایی و پاپ کورن در بســته های 
نوســتالژیک این غرفه را متفاوت کرده. کافی اســت روی یکی از 
صندلی ها لم دهیــد و با تبلتی که کنار تان قــرار دارد از طریق اپ 
فیلم نت یکی از فیلم ها را پخش کنید. با اینترنت نسل ۳ همراه اول، 
فیلم با سرعت مطلوبی پخش می شــود. در کنار این صندلی های 
قرمز ســرویس هم نما قرار گرفته که با خرید یک دستگاه و اتصال 
آن به تلویزیون می توانید بر بســتر اینترنت همراه اول به تماشای 
محتواهای دیداری و شــنیداری بپردازید. در آن هیاهوی غرفه ها 
که دائمًا در حال جابه جا کردن اســتندها و تغییــر دکور غرفه ها 
هستند، کافی است چند قدم عقب بروید تا به سرویس همراهنگ 
برخورد کنید. همراهنگ سرویسی برای استریم و دانلود موسیقی 
است، با این تفاوت که هیچ محدودیت کیفیتی برای استریم وجود 
ندارد و تنها باید بابت دانلود پول بپردازید. به اینجا که می رســید 
احتماالً بــا لبخند از کنار ســرویس های مبتنی بــر پیامک عبور 
می کنید و فکر می کنید چقدر عجیب است که هنوز غرفه ای به آنها 

اختصاص داده اند 

در سالن اختصاصی همراه اول چه می گذرد

7   از نمای نزدیک درخواست رسمی مخابرات برای احیای 
تعرفه 51/3 ریالی هر پالس

شرکت مخابرات ایران درخواست خود را برای بازگشت تعرفه به 
حالت پالسی، طی نامه ای به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه کرده  است. 
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران گفت:»ما درخواست کرده ایم 
تعرفه به حالت پالســی با نرخ هر پالس ۵۱/۳ ریــال و آبونمان ۹۰۰ 
تومانی قبل از اجرای طرح هم کدی بر اساس مصوبه ۱۶۰ کمیسیون 

تنظیم ارتباطات بازگردد.«
اسداهلل دهناد مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در جمع نمایندگان 
رســانه های گروهی افزود:»اجرای طرح هم کدی بر اساس مصوبه 
دولت انجام شــده و ما خواهان لغو این طرح نیستیم بلکه می خواهیم 
درخواســت مصوبه ۱۶۰ کمیســیون ارتباطات که با هدف جبران 

بخشی از هزینه های طرح مذکور تصویب  شده، اجرا شود.«
او با بیان اینکــه تغییر ســاختار مخابرات های اســتانی با هدف 
چابک سازی انجام شــده، گفت:»فعاًل ساختار شرکت های مخابرات 
استانی تغییر نمی کند اما پس از شش ماه، ساختار ارزیابی می شود و در 

صورت نیاز تغییر خواهد کرد.«
مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران تاکید کرد:»در ساختار جدید 
شــرکت مخابرات اهداف کاهش هزینه ها، ارتقای بحث تخصصی 
ستاد به سمت ساختار متمرکز، کاهش شش هزار پست شغلی، حذف 
سمت کارشناس به پایین در ستاد و تناسب بین پست های کارشناسی و 
مدیریتی دنبال شده است.« او توضیح داد:»۲۹ هزار پست در شرکت 

مخابرات به ۲۳ هزار پست کاهش پیدا کرده است.«
دهنــاد در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان اینکه شــرکت 
مخابرات بدون توافق با دولت و وزارت ارتباطات نمی تواند توفیق یابد، 
گفت:»تعرفه ها از ســال ۸۲ تغییر چندانی نداشته و درآمد و هزینه ها 
تناســب ندارد و از این رو دنبال جبران عقب ماندگی در زمینه تعرفه 
هســتیم.« مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران با ذکر مثالی توضیح 
داد:»سرمایه گذاری و ســود دهی در شرکت مخابرات ایران تناسب 
ندارد در حالی کــه هزینه ایجاد یک خط تلفن ثابت یک میلیون و صد 
هزار تومان و قیمت فروش ۵۰ هزار تومان اســت، متوســط درآمد 

ماهانه یک خط تلفن ثابت تنها شش هزار تومان است.«
دهناد همچنین از مکاتبه با دولت برای تهاتر بدهی های دوجانبه 
دولت و مخابــرات خبر داد. مدیرعامل شــرکت مخابرات ایران 
گفت:»مخابرات ایران حــدود ۱۵۰۰ میلیــارد تومان الوصولی 
دارد که ۵۰ درصد آن به طور مســتقیم مربوط به دولت اســت. از 
ســوی دیگر مخابرات حدود ۲۶۰ میلیارد تومان به شرکت دولتی 

زیرساخت بدهی دارد.«

خبر
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معاون وزیر ارتباطات و دبیر شورای 
عالــی فنــاوری اطالعــات درباره 
موضوع ادغام شــوراهای موازی در 
حــوزه ICT گفت در انتظــار تصمیم 
شــورای عالی فضای مجازی در این 
رابطه بوده و تصمیم آن شــورا هرچه 

باشد، اجرایی خواهد شد.
نصــراهلل جهانگرد که به مناســبت 
سالروز تاســیس ســازمان فناوری 
اطالعات در میــان خبرنگاران حاضر 
شده بود، با اشــاره به حکم اخیر رهبر 
معظم انقالب در خصــوص انحالل و 
ادغام شــوراهای عالی ای که وظایف و 
اختیارات آنها با شــورای عالی فضای 
مجازی تداخل دارد، گفت:»حکم مقام 
معظم رهبری جامع بود و شامل حرکتی 
همه جانبه می شــود. ابهامات قبلی در 
ارتبــاط با فعالیت های شــورای عالی 
مجازی روشــن شده و اکنون مشخص 
اســت که کار اجرا بر عهــده وزارت 
ارتباطات و نظارت بر عهده شــورای 
عالی فضای مجازی است. در ارتباط با 
شورای عالی فناوری اطالعات هم هر 
تصمیمی در شورای عالی مجازی اتخاذ 

شود، انجام خواهیم داد.«
رئیس ســازمان فناوری اطالعات 
درباره شــبکه ملی اطالعــات و روند 
کاری اجــرای آن گفت:»مــا از طرف 
وزارت ارتباطــات مســئول طراحی، 
هماهنگی و نظارت بر اجرای شــبکه 
اطالعات هســتیم اما سازمان فناوری 
اطالعات مجری این شبکه نیست. کار 
نظارت با ماست و اجرا با شرکت هایی 
همچون زیرساخت، مخابرات ایران و 
اینترنتی ها؛ که در این راستا کمیته فنی 
شکل گرفته و تمامی آنها عضو این کمیته 

هســتند و کارها را پیگیری می کنند.« 
جهانگرد افزود:»برنامه ریزی ما برای 
اجرای شــبکه ملی اطالعــات طبق 
تعاریف برنامه پنجم توسعه است که 
البته این تعاریف در شورای عالی فضای 
مجازی با دقت بیشتری تصویب شد و 
شامل مشخصات و ضوابطی است که 

در طراحی باید به آن دقت شود.«
او با اشــاره به اینکه این مشخصات 
در هفت دســته ساماندهی شده است، 
گفت:»در بحث طراحی شــبکه باید 
بتوانیــم در عرصــه ملی شــبکه ای 
باکیفیت و پرتوان با پوشــش کامل و با 
عرض باند باال و امنیت کامل داشــته 
باشــیم و اســتقالل مدیریت ایرانی را 

برپا کنیم.«
معاون وزیــر ارتباطات با بیان اینکه 
نتیجه این کار این اســت که ترافیک 
داخل کشــور بدون وابستگی به سایر 
شــبکه های جهانی در درون کشــور 
مبادله شــود، اضافه کرد:»در طراحی 
شــبکه ملی اطالعات چنیــن اصولی 
را رعایــت کرده ایــم و می خواهیــم 
برنامه ریزی ها به گونه ای باشــد که به 

سمت ایده آل های آن حرکت کنیم.«
جهانگــرد با تاکید بر اینکه شــبکه 
ثابت در حــال حاضر مبتنی بر صوت و 
اصطالحاً  tdm است، گفت:»در چنین 
شــبکه ای خدمات مبتنــی بر آی پی 
به صــورت الیــه ای روی آن ســوار 
می شوند زیرا شبکه هایی که در راستای 
پیاده سازی ایده آل ها شکل می گیرند 

باید مبتنی بر آی پی باشند.«
او افزود:»برای چنیــن کاری بعد از 
شــش دهه شــبکه مخابرات در حال 
دگردیســی به شــبکه آی پی است و 

چنین کاری به صورت همزمان انجام 
می شــود تا به جایی برسیم که ظرفیت 
دیتا و افزایش ضریــب انتقال با نصب 

سوئیچ های جدید فراهم شود.«
جهانگرد ادامه داد:»مخابرات های 
اســتانی باید همزمان بــا چنین کاری 
توسعه یابند تا ارائه امکانات در شبکه 
ثابت مردم تسهیل شود. گرچه با توجه 
به اقداماتی که شرکت زیرساخت انجام 
داده گمان می کنم تا اوایل ســال آینده 
ظرفیت انتقالی زیرساخت برای نیاز به 
مخاطبان محدودیتی نداشــته باشند؛ 
البته منظــور از محدودیت گیت وی 

نیست و منظور ترافیک استانی است.«
او در ارتباط با انتقال آدرس دهی های 
اینترنتی ایران گفت:»مســیردهی کل 
آدرس دهی اینترنتی در دنیا توســط 
13 ســرور انجام می شود که 10 سرور 
داخل آمریکا و سه مورد در هلند، سوئد 
و ژاپن است. در سال های 82 و 83 هنوز 
بحث کپی ســرورها در دنیا راه نیفتاده 
بود اما با فشــارهایی کــه وارد کردیم 
گروهی فنی به ایران آمدند و قرار شــد 
تا سال 84 کپی از ســرور آدرس های 
ایرانی در کشور نصب شود ولی با تغییر 
دولت متاســفانه این موضوع پیگیری 
نشــد. در دوره جدید دوباره مذاکرات 
را از ســر گرفتیم و نهایتاً اسفندماه سال 
گذشــته در کنفرانس فصلی آی کن 
مذاکراتی در این باره انجام دادیم و بعد 
از تســت  های فروردین ماه سرانجام 
کپی ســرور آدرس های اینترنتی در 
اردیبهشــت نصب شــد. البته برنامه 
داریم در راستای کاهش تاخیر ترافیک 
این تعداد را بیفزاییم و دنبال کپی گرفتن 
از دیگــر ســرورهای آدرس دنیا نیز 

هســتیم.« رئیس ســازمان فناوری 
اطالعات افزود:»این کار مهمی اســت 
که بــه افزایش خط امنیــت ترافیک 
کمک می کنــد و ترافیک کاماًل داخلی 
می شــود. اما چون ظرفیت پهنای باند 
کاملی نداریم در حال حاضر می توانیم 
تمــام اقدامات شــبکه ای را در داخل 
کشــور انجام دهیم به این گونه که اگر 
بخواهیــم خرید الکترونیکی داشــته 
باشــیم، به راحتی می توانیم به درگاه 
پرداخت بانک متصل شویم و محصول 
را تماماً الکترونیکــی کنیم. به عبارتی 
تمام عملیات هم اکنــون دیجیتالیزه 
شــده اســت.« جهانگرد با بیان اینکه 
تمــام اپراتورها در مســیر راه اندازی 
شبکه باید سرمایه گذاری الزم را انجام 
دهند، گفت:»در بخش ارتباطات ثابت 
شاهد عقب افتادگی سرمایه ای هستیم 
اما امید می رود به تدریج این شــرایط 

بهبود یابد.«
جهانگرد در پاســخ به این سوال که 
»گفته بودید ایــران یکی از ارزان ترین 
کشــورها در زمینه اینترنت اســت«، 

وزارت  گفت:»همــواره سیاســت 
ارتباطات این بوده است که دسترسی 
مردم به اینترنت با حداقل قیمت باشد 
و البتــه در ارتباط با ایــن موضوع باید 
بگوییم یک بخــش ثابت و یک بخش 
ســیار داریم. در بخش ثابت قطعاً جزو 
ارزان ترین تعرفه های اینترنت در دنیا 
هستیم هرچند کیفیت آن کافی نیست 
اما در بخش موبایل تعرفه هایمان جزو 

کشورهای متوسط است.«
جهانگرد افزود:»کمیته ای را در این 
راستا برای بررسی شاخص های فنی و 
اقتصادی در نظر گرفته ایم تا به بررسی 

شاخص های اینترنت بپردازیم.«
معــاون وزیر ارتباطات با اشــاره به 
اینکه یکی از راه حل های مواجهه با این 
موضوع بحث کیفیت است، گفت:»در 
بحــث فنــی شــرکت های اینترنتی 
شاهدیم که ترافیک آنها در یک نقطه 
جمع و از آنجا توزیع می شود؛ این نباید 
منطقی باشد و تا یک ماه آینده پاسخ فنی 
را در این باره به دست می آوریم و وارد 

تصمیم گیری می شویم.«  

اعالم نظر رسمی دبیر شورای عالی فناوری اطالعات درباره ادغام شوراها:

منتظرتصمیم شورای عالی فضای مجازی هستیم
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موبایل و تبلیغات موبایل در دنیای امروز
کمتــر از نیم قرن پیش، اولین موبایل توســط شــرکت آمریکایی 
موتوروال در تاریخ 3 آوریل 1۹۷3 با وزنی نزدیک به یک کیلوگرم 
تولید شد. امروزه با گذشــت مدت زمانی نه چندان زیاد از تولد این 
فرزند تکنولوژی، نســل جدید موبایل یعنی گوشــی های هوشمند 
به عنوان اصلی ترین محور زندگی در جهان مطرح می شــوند. این 
دســتگاه یک کیلوگرمی اکنون به گوشی هوشمندی با وزن کمتر از 
100 گرم تبدیل شــده که نه تنها دربرگیرنده  تمامی امکانات مورد 
نیاز انسان امروز است، بلکه مشــمول تمامی زمان های او نیز شده 

است.
بنابراین بیراه نیست گفتن این جمله که بی گمان بهترین کانال برای 
در دیدرس میلیارد ها فرد در سرتاسر کره  زمین قرار گرفتن، گوشی 
هوشــمند اســت. با نیم نگاهی به اخبار و آمار های موجود، سرعت 
فزاینده  رشــد صنعت موبایل در جهان قابل مشاهده است. موبایل 
به عنوان رســانه  مرکز، اکنون نه تنها به تمامی شبکه های تبلیغاتی 
متصل است، بلکه بخشــی از آنها نیز محســوب می شود و با بستر 
گسترده  اینترنت و کاربران نامحدود، توانایی عظیمی در ایجاد مجالی 

بی سابقه  برای نمایش تبلیغات، برندینگ و درآمد زایی دارد.
امروزه کمتر کســی برای آنالین شدن از دستگاهی به جز گوشی  
هوشمند اســتفاده می کند. موبایل در محوریت زندگی روزمره  ما 

قرار دارد و همه  چیز  حول آن تعریف می شود.
اکنون گوشی  هوشــمند به عنوان اصلی ترین ابزار برای اتصال به 

اینترنت، جایگاه دستگاه های دیگر را دچار تزلزل کرده است. 
در سال گذشــته، صنعت تبلیغات موبایلی رشــدی حدود ۶۵  
درصد داشــته اســت؛ تبلیغات موبایل از صنعت 3/1۹ میلیارد 
دالری در ســال 2013 با رشــد ۶۵ درصد، به رقم ۹/31 میلیارد 
دالر در سال 2014 رسیده است. با نگاهی گذرا به دیگر رسانه های 
تبلیغاتی، درمی یابیم که سرعت رشــد تبلیغات موبایل به وضوح 

افزایش چشمگیری داشته است.
بر اساس آمار ارائه شده، دسترسی به اینترنت بیشتر از استفاده از 
مرورگر های موبایل، از طریق اپلیکیشن های موبایل انجام می گیرد. 
همچنین »نرخ کلیک شــدگی« )CTR(  تبلیغات درون برنامه ها، به 
طور متوســط برابر با ۵۶/0 درصد بوده اســت. این در حالی است 
که تبلیغات در مرورگر های موبایل با CTR متوســط 23/0 درصد، 

اختالف چشمگیری با تبلیغات درون برنامه ای دارد.
آمار ارا ئه شــده در مورد عملکرد جهانی تبلیغــات موبایل نیز 
حکایت از قدرت غیرقابل انکار موبایل در تمامی کشورهای جهان 
دارد و می توانــد به خوبی مقیاس و فرصتــی را که موبایل در حیطه  

تبلیغات دیجیتال و آنالین ایجاد کرده است، نمایان کند.

جاده ابریشم در کهکشان فیبر نوری

جهان کوچک تر شده است یا ما تواناتر، نتیجه 
یکی اســت. زمان و مکان البه الی فیبرهای 
نوری هــر روز ابعاد کوچک تــری می یابند 
و فناوری هــای ارتباطی، مقیــاس فاصله را 
از کیلومتر به مگابیت تغییــر داده اند. حاال 
دیگر یک پزشــک متخصــص می تواند به 
کمک ویدئوکنفرانس یــک جراحی زنده را 
برای ده ها همکار خود در چهار گوشــه جهان 
به نمایش بگذارد و یــک محصل آفریقایی 
همزمان با کشاورزی در دورترین روستاها، به 
شرط دسترسی به یک تلفن هوشمند می تواند 
دانشجوی بهترین دانشــگاه های جهان در 
آمریکای شمالی باشــد. چرا دور می رویم؛ 
مادرانی که تا دیروز مــدام غر می زدند که 
چرا گوشی های تلفن از دست نوجوانان شان 
بر زمین گذاشــته نمی شــود، حاال به کمک 
شــبکه های وطنی و غیروطنی، درباره تزیین 
غذاها مســابقه می گذارند یا در مراسم ختم 
مجازی شــرکت می کننــد. فناوری های 
ارتباطات فقط فاصله هــا را از میان نبرده اند، 

بلکه مفهوم زندگی ما را دگرگون کرده اند.
درست یا غلط، کیفیت زندگی ما تحت تاثیر 
این فناوری ها دگرگون شده است، برخی از ما 
سال هاســت رنگ باجه بانک ها را ندیده ایم. 
دورکاری به بعضی ها فرصت داده است تا از 
ترکیب منزل و محیط کار، دفترخانه بسازند! 
شغل های تازه ای خلق شــده نظیر فارکس 
که هر روز میلیون هــا کاربر و میلیاردها دالر 

پول را درگیر خود می کنــد. دفاتر خدمات 
ارتباطــی، پلیس 10+، ســایت های خرید و 
فروش اینترنتــی، روزنامه های الکترونیکی 
و انبوه ســرویس ها و خدمات تازه ای که هر 
روز بر بســتر اینترنت یا شبکه های اجتماعی 
متولد می شــود، نمادی از تغییر در کیفیت 
زندگی ماست. در کهکشــان فیبر نوری، ما 
سیاره کوچکی هســتیم. در سرزمینی که از 
دوردســت ها کانون ارتباط بوده اســت، در 
شــاهراهی به نام جاده ابریشــم. جایی برای 
اتصال شرق و غرب. کهکشان فیبر نوری اما، 
شــرق و غرب ندارد. فیبرها درست از میان 
خانه یا دفتر و فروشگاه و محل کسب و تفریح 
ما می گذرند و همه جا هســتند. آنها بخش 
الینفک زندگی ما شده اند. چون زندگی در این 
عصر بدون ارتباط بی معنی اســت.  فیبرهای 
نوری پهنــای زندگی ما را تغییــر داده اند و 
پست ها، ایمیل ها، شبکه ها و الیک ها سطحی 
تــازه از ارتباطات ما را رقم می زنند: ســاده، 
کم هزینه، مختصر و فراگیر. این رمز جذابیت 
موجی است که این روزها با بیم و امید همراه 
شده. بیم از بزرگ شدن چیزی که در اختیار 
ما نیســت، امید به راهی تازه، کسب و کاری 

تازه و زندگی در شبکه ای تازه. 
حاال وقتــی در تنهاترین شــعاع از دایره 
زندگــی خــود می نشــینیم، می توانیم در 
مقیاســی ملی یا منطقــه ای و حتی جهانی، 
دوســتان، دانش آموزان یا کارمندان خود 

را ســر و ســامان دهیم. واقعیت این است 
که فیبرهای نوری همان قدر که ســریع و 
هیجان زده اند، دقیق هم هســتند. پیام هیچ 
کسی را گم نمی کنند و راه هیچ اتصالی را کج 
نمی کنند. حتی اگر ما به اشــتباه بر آنها بار 

کج سوار کنیم.
جاده ابریشم ما در کهکشان فیبر نوری گم 
نمی شود. اصوالً در این جهان نو و شلوغ، هیچ 
ذره ای گم نمی شــود. فناوری های ارتباطی 
نه تنها اقتصاد و فرهنگ که سیاســت را هم 
دگرگون کرده اند. نخســتین تغییــر را در 
ســیمای سیاســتمداران وطنی دیده ایم که 
ســطح تازه ای از تعامالت فردی و اجتماعی 
را رقم زده اند و ادبیات سیاســتمداران را در 
گســتره عمومی تغییر داده انــد. اینها یعنی 
ســطح تازه و پویایی از تعامل که رابطه مردم 
و حاکمیــت را روزبه روز بهتــر می کند. با 
فناوری های ارتباطی هزینه های تغییر کمتر 
شده است و دولت ها توانسته اند با الکترونیکی 
کردن خدمات خود ســطحی از عدالت را تا 

دور دست ها رقم زنند. 
در تلــکام 201۵، فیبرهای نوری همچنان 
حرف اول را می زنند. برای توسعه اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی و سیاســی کشــوری که 
می خواهد پیــام تدبیر و امیــد را به همه جا 
مخابره کند و در منطقه حــرف اول را بزند، 
زیرســاختی مطمئن، باکیفیت و فراگیر الزم 

است؛ ما ادعا می کنیم که فراهم است

حامدرضا اسماعییل
ن الملل مدیر كل روابط عمومی و امور ب�ی
كت ارتباطات زیرساخت �ش

ویژه نامه  نمایشگاه تلکام  2015

برخی معتقدند اگر کســی در این دوره تایپ کردن بلد نباشــد 
یعنی بخشی از توانایی نوشتنش کم شده  است. از همین روست 
که برخی بر آن شدند تا در جهت تبدیل گفتار به کلمات تالش 
کنند. یکی از این برنامه ها نویســا اســت. عصر گویش پرداز با 
حضور در نمایشگاه تلکام شــانزدهم سعی کرده  است محصول 
تبدیل گفتار به حــروف تایپی با عنوان نویســا را معرفی کند. 
هم اکنون نسخه سوم اولین ســامانه تایپ گفتاری زبان فارسی 

در دسترس قرار دارد. با استفاده از نرم افزارهای تایپ گفتاری 
کافی  اســت متن مورد نظر را بخوانید و گفتــار خود را از طریق 
میکروفــن به کامپیوتر منتقل کنید تا گفتار شــما پردازش و به 
متن معادل تبدیل شود.البته گفتار باید به صورت کتابی صورت 
گیــرد، در غیر این صــورت امکان خطا بــاال خواهد رفت. این 
محصول در ســه بخش خانگی، پیشرفته و حرفه ای عرضه شده 
و امکان اضافه شــدن حروف و لغات پرکاربرد برای کاربر آن 

سامانه وجود دارد.

حرف بزنید تا نویسا بنویسد



یکی از نکاتی که مدتی اســت انتقاداتی 
به وجود آورده این اســت که مخابرات 
اقدام به نصب کافو نوری می کند اما هیچ 
شــرکت دیگری قادر به ارائه خدمات 
اینترنتی نمی شود و مشــترکان به اجبار 
بایــد از مخابــرات ســرویس بگیرند؛ 
امــا مخابرات هم ســرویس خوبی ارائه 
نمی دهد. بند 2 الحاقیه پروانه مخابرات، 
شرکت مخابرات را ملزم کرد با PAPها 
در این مورد خاص بیشتر همکاری کند. 
قرار بود کابینتی کنار کافوها نصب کنند، 
مرحلــه اجرایی این موضــوع برای حل 
مســاله کافوهای نوری به کجا رســیده 

است؟
به چنــد دلیل مــا باید شــبکه خود را 
بازســازی کنیم. یکی اشباع بودن شبکه 
موجــود به علــت توســعه روزافزون 
عمودی و افقی شــهر تهران، دوم بحث 
فرسودگی شــبکه و ضرورت جایگزینی 
آن، ســوم عدم تامین پهنای باند کافی 
روی بسترکابل های مسی به ویژه برای 
 IPTV  ارائه سرویس های دیتا و موضوع

و در نهایت لزوم تغییر فناوری.
یکی از موضوعاتی که عملی می شود بحث 
تبدیل سیم مسی به فیبر نوری و رساندن 
آن به نزدیک ترین نقطه به مشــترک 
اســت. االن به طور متوسط فاصله یک 
مشترک با مرکز مخابرات با سیم مسی 
حدود ســه کیلومتر اســت که باید آن 
را حداکثر به 500 متر و ســپس به فیبر 
نوری تبدیل کنیم تا کیفیت فراهم شود. 
با توجه به موارد چهارگانه ای که اشــاره 
 ONU کردم، مجبور به نصب دستگاه های
هســتیم. البته برای این کار موانعی چون 
هزینه های سرسام آور شــهرداری در 
کنار هزینه خریــد تجهیزات، طراحی و 
نصب و راه انــدازی داریم که باعث کند 
پیش رفتن روند کار و غیر تجاری شدن 
پروژه می شود. این در حالی است که در 
یکی از کشــورهای اروپایی طبق آمار دو 
هزار ONU در یک ســال بــا همکاری و 
کمک دستگاه های مختلف نصب شده تا 

سرویس خوبی به مردم ارائه کنند.
در خصوص ارائه ســرویس اینترنت با 
کیفیت مناسب از سوی مخابرات با شما 
هم نظر هستم. گذشــته از مساله پروانه 
و ضرورتی که در آن قید شــده، باید این 
کار را انجام می دادیــم تا هم مردم و هم 
خودمان ضرر نکنیم. از ســال گذشــته 
نیز اقداماتی را آغاز کرده ایم و امســال 
هــم خواهید دیــد کیفیت ســرویس 
اینترنت که به ONUها می دهیم بســیار 

باالست. تعدادی ONU هم وجود داشته 
که بــرای پایلوت قدیمی بــوده و برای 
اینترنت طراحی نشده بودند؛ آنها را هم 
جمع آوری می کنیــم. یکی از نمونه های 
ســرویس باکیفیت ما، در شــهر جدید 
پرند است که مشــترکان اینترنتی مان 
بســیار راضی بودند به این دلیل که تا دِر 
منازل فیبر  نــوری پیش رفته و تنها 500 

متر با کابل مسی بوده است. 
عالوه بــر لــزوم ارائه ســرویس بهتر 
روی ONUها، بحــث PAPها هم وجود 
دارد. آنها مجوزی برای ارائه ســرویس 
ADSL دارند. بــرای این کار محدودیت 
داشتند، یا باید خودشان تجهیزات تهیه 
می کردند یا باید از تجهیزات ما استفاده 
می کردند. با توجه به ســختگیری های 
شهرداری حتی برای نصب یک کابینت، 
تصور نصب کابینت های یازده PAP  در 
خیابان، کنــار کابینت های ما غیرممکن 
به نظر می رســد. به همیــن دلیل با چند 
شــرکت PAP وارد مذاکره شــده ایم. 
آقای خلیلی به ویژه جلســات مستمری 
با توسعه مهندسی داشــتند تا در نصب 
و راه اندازی سرعت را باال ببریم، مشکل 
ســرویس دهی آنها هم حل شــود و به 
این ترتیب یک طــرح برد-برد ایجاد و 
بهترین ســرویس را در منطقه به مردم 

ارائه کنیم.
می توانیــم این طــور وعــده بدهیم که 
مشــکل کافو نوری برای مشترکانی که 
نمی خواهنــد به هر دلیلــی از مخابرات 
سرویس بگیرند، به زودی حل می شود؟

انشاء اهلل. البته اگر تعامل باشد. به برخی 
از PAPها هم این موضــوع را گفتم، چرا 
که اقدامات یک جانبــه وضعیت فعلی 
را به وجود می آورد. بــه عنوان مثال در 
مورد سیم های مســی که برای ما بسیار 
هزینه بردار هســتند،PAP ها می گویند 
قیمت مصوب سازمان هزار تومان است 
اما این اجبار به تدوام مستمر پروژه منجر 
نمی شــود. لذا PAPها هم قــول داده اند 
طرحــی را از قبیل تقســیم مناطق اجرا 

کنیم.
یکــی از پروژه های شــرکت مخابرات 
وای فای شهری است، تا جایی که اطالع 
دارم تا آخر ســال اتفاقاتی در این حوزه 

خواهد افتاد.
تنها مورد خوبی کــه در الحاقیه پروانه 
بــه ما ابالغ شــد، پروژه وای فــای بود. 
تالش مــا ایجاد یک پروژه مشــترک با 
شرکت ارتباطات سیار بود که مقدمات 
آن فراهم شــده، دو هفته گذشــته نیز 

تفاهم نامــه ای با آقــای صدوقی امضا 
کردیــم که تــا آخر امســال حداقل به 
صورت پایلوت هم که باشــد این پروژه 
را راه اندازی کنیم تا هم بحث ســرویس 
وای فای ما بــه مشــترکان و هم بحث 
آفلودینــگ شــبکه ســیار روی پروژه 

وای فای پیاده سازی شود.
در برخی مناطق شلوغ، مشترکان اداری 
و تجــاری به قدری تلفــن گرفته اند که 
مشترکان خانگی مدت هاست در صف 
انتظار هســتند، برای اینها چه برنامه ای 

دارید؟
سال گذشــته با وجود کمبود اعتبارات 
و بحث نقدینگی، توانســتیم مراکز خود 
را بــه روز کنیــم. اما نگهــداری مرکز 
به روز شده تلفن ثابت موانع و مشکالت 
خــاص خــود را نیــز دارد. خصوصــًا 
گســترش عمودی و افقی شهر مستلزم 
هزینه هــای بســیاری اســت. به طور 
متوســط هزینه نصب و راه اندازی یک 
خط تلفــن ثابت برای مخابــرات، یک 

میلیون تومان می شــود اما بازگشت این 
هزینه 50 هزار تومان در ماه خواهد بود 
که حدود 40 ســال طول خواهد کشید و 
این اصاًل منطقی نیســت. بحث هم کدی 
را هم داشــتیم. دو ســال قبــل از طرح 
هم کدی، اســتان تهران تنها استانی بود 
که ایــن کار را انجام داده بــود و تعرفه 
خوبی هم بــه آن داده بودند؛ از 58 ریال 
بــه 30 ریال کاهش یافتــه بود. کاهش 
تعرفه هــا از یک ســو و کاهش ترافیک 
به دلیل گســترش موبایل و شبکه های 
اجتماعی از ســوی دیگــر و نیز افزایش 
هزینه های مــا در نهایــت باعث بروز 
مشکالت بســیاری در برخی از مناطق 
شــد. االن بیش از ONU 400 در مناطق 
ما توزیع شده که نمی توانند نصب شوند. 
علت آن هــم هزینه های شــهرداری 
و ندادن مجوز از ســوی آن اســت. در 
صورت نصب نشــدن اینها، شبکه های 
دیگر قفل خواهند شــد، چون MDFها و 
سوئیچ های ما دیگر جوابگوی این تعداد 
مشــتری در برخی از مراکز نیســت. با 
وجود تمام این مسائل، در صورت کمک 
به ما و رفع مشکل نقدینگی، استان تهران 

پتانسیل توسعه را دارد.
از دیگر مشکالتی که سال گذشته گفته 
بودید در حال حل شــدن است، این بود 
که هنگامی  که مشتری با سامانه 2020 
تماس می گیرد، اپراتور2020 شبکه را 
نمی بیند و فقط اطالعاتی را وارد سیســتم 

می کند و می گوید مشکلی وجود دارد و 
کسی باید برود و آن را بررسی کند. این 

موضوع به کجا رسید؟
خوشبختانه سال گذشــته در نیمه دوم 
ســال این موضوع حل شد و پاسخگویی 
2020 را به داخل مناطق منتقل کردیم 
و سیســتم جامع OCS راه اندازی شــد. 
در حال حاضر زمان انتظار پاســخگویی 
اپراتورهای مــا تقریبًا زیر ســه دقیقه 
اســت و اپراتور به محــض یک تماس 
شــما تمام مشــخصات خــط تلفن را 
می بیند، مثاًل اینکــه در مورد قطع بودن 
خط مشــکل از طرف مخابرات اســت 
یا از طرف مشــترک. امسال تنها بحث 
به روزرسانی، بهبود امکانات و باال بردن 

کیفیت 2020 را داریم.
واگذاری تلفن ثابت و اینترنت پرسرعت 
از تلکام ســال گذشــته تا امسال چقدر 

بوده است؟
با وجود تمام آن مســائل و مشکالتی که 
اشــاره کردم، در حوزه تلفــن ثابت طی 
شــش ماه دوم ســال 93 و شش ماه اول 
ســال 94، حدود 520 هزار دایری تلفن 
ثابت داشــتیم. با ضرب و تقسیم این رقم 
خواهید دید به ســرمایه گذاری عظیمی 
نیاز داریــم. کل منصوبه ما در تهران در 
حال حاضر 9 میلیون تلفن ثابت و هشت 

میلیون مشغول کار است. 
یک میلیون خط آزاد است؟

بله ایــن هم طبیعی اســت، چــون در 
مراکزی است که مشتری نداریم. 

در حوزه پــورت پرســرعت دیتا، کل 
منصوبه مــا در تهران حدود یک میلیون 
و 200 هزار است که از این تعداد حدود 
950 هزار مشغول کار هســتند. از این 
تعــداد نیز 900 هزار پــورت متعلق به 
ADSL خانگی اســت و مابقی پورت های 

تجاری هستند.

از شش ماهه دوم ســال 93 و شش ماهه 
اول ســال 94، حدود 369 هزار دایری 

ADSL داشتیم. 
مدت انتظار برای دریافــت تلفن ثابت 

چقدر است؟
بســتگی به مرکز آن دارد. اغلب مراکز 
ظرف یک روز خــط را تحویل می دهند. 
اما برخــی از مراکزی که سوئیچ شــان 
مشــکل پیدا کرده ممکن اســت دیرتر 
تحویل بدهند. طبــق آخرین آماری که 
داریم حدود 20 تا 25 هزار مشــترک 
در اســتان های البرز و تهــران به دالیل 
مخابراتــی در صف انتظــار بوده اند که 
بیش از نیمی از این تعداد متعلق به استان 

البرز بوده است.
میزان سرمایه گذاری انجام شده در این 

مدت چقدر بوده است؟
در بحث ســرمایه گذاری، طی نیمه دوم 
سال 93 و نیمه اول سال 94، حدود 353 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری داشتیم. 
تنها برای ســال 94 حدود 200 تا 250 
میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته ایم 
که این مبلغ، قادر به تامین هزینه دو روز 
نگهداری هم نیست. برای توسعه 200 
هزار تلفن ثابت در نیمه اول امسال، 200 
میلیارد تومان الزم بــود. به این ترتیب 
کل سرمایه گذاری انجام شده خرج شد. 
به طور کلی مشکل نقدینگی و اعتبارات 

ثابت بسیار جدی و آزاردهنده است.
مهم ترین فعالیت ها در سال گذشته چه 

بوده است؟
یکی از آنها شــبکه OTN بود که ســال 
گذشته در مرکز شهید فرد اسدی افتتاح 
شد و امســال برای حومه تهران هم آن 
را گســترش دادیم. برنامــه بعدی ما 
گسترش این شــبکه در البرز و شهرهای 
اطراف تهران است تا یک شبکه بک بون 
قابل اعتماد برای تهران داشــته باشیم. 
تمام اینها هزینه ســاز هســتند. شبکه 
بک بون اســتان تهران متعلق به 15 الی 
20 ســال پیش بوده و باید به روز شود. 
اپراتورهای ســیار و موبایل، ســرویس 
می خواستند اما نداشتیم که در نهایت با 

پروژه OTN محقق شد.
از دیگر فعالیت های مهم ســال گذشته 
می توانیم به این موارد اشاره کنیم: توسعه 
فیبر نوری تا حدود 850 کیلومتر، بهبود 
کیفیت پشــتیبانی مشترکین پر سرعت، 
افزایــش پرداخت هــای غیر حضوری 
از طریق ســامانه های 1818 و 2000 
)در حــدود 96 درصــد پرداخت های 
ما به صورت غیر حضوری انجام شــد(، 
همچنین راه اندازی پایلوت ســرویس 
CRBT  در تهران که امســال در بسیاری 
از مراکز آن را عملیاتــی می کنیم، ارائه 
  Prepaid و Postpaid  سرویس حجمی
Postpaid  چون بیشتر سرویس های ما

بود که Prepaid  هم از ســال گذشــته 
راه اندازی شد و امسال هم ادامه دارد.

طرح تلفن اعتباری ثابت به کجا رسید؟
چون به طور کلی تلفن ثابت زیان ده است 

زیاد نمی توان روی آن مانور داد.
پس متوقف شده است؟

بله. عالوه  بر اینها ایجاد بستر  Vast برای 
مشترکان  ADSL را داشتیم که در بخش 
برنامه های امســال در مورد آن توضیح 

خواهم داد.
مهم ترین برنامه هایتان در شــش ماهه 

دوم امسال چیست؟
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برنــد چینــی لیگــو با گوشــی های 
هوشــمند جدید بــه بازار ایــران پا 

گذاشته است.
 این برند که از ســال 2014 تاسیس 
شده اســت توانسته در این مدت کوتاه 
به موفقیــت خوبــی در زمینه فروش 

گوشی های هوشمند دست پیدا کند.
 این برند کــه از دو ماه پیش فعالیت 
خــود را در ایران آغاز کــرده، تالش 
می کند با ارائه کیفیت باال و قیمت پایین 
مصرف کننده های ایرانی را مجاب کند 

تا مشتری این برند شوند.
 همچنین به زودی در اکثر استان های 
ایران این گوشــی ها همزمان با تاسیس 
مراکز خدمات استانی عرضه خواهند 
شد. شرکت نیک الکترونیک به مدت 
یک ســال گارانتی و یک مــاه گارانتی 
تعویض این دستگاه ها را بر عهده دارد. 

محمد شــهاب شــهبازیان مشاور 
فنــی نیــک الکترونیــک در این باره 
می گوید:»از ابتدا هدف ما این بوده که 

ابتدا رضایت مشــتری و وفاداری او را 
به دست بیاوریم و در کنار آن سهولت 
خریــد و انطباق با چرخــه اقتصادی 
ایران را نیز داشــته باشیم. ضمن اینکه 
واســطه ها در فروش و خدمات حذف 
شده اند. تفاوت ما این است که ادعای 
ارائه خدمات گارانتــی واقعی داریم. 
ســرعت خدمات ما بســیار باالست 
که در چهار ســطح متفــاوت عرضه 
می شــود. از همه مهم تر اینکه نیازی 
به ارسال گوشــی ها برای تعمیرات به 
تهران نیســت. اما در واقع شعار اصلی 
ما »چرا ســرویس؟« است. به این معنا 
که ما تالش داریم بــا نظارت و کنترل 
بر فرآینــد تولید، کیفیــت محصول 
را تا حــدی بــاال ببریم که قســمت 

سرویس مان بیکارترین بخش باشد.«
 مسئوالن این شرکت ابراز امیدواری 
می کنند تا پایان ســال 2017 جزو سه 
برند اول تلفن همــراه از نظر فروش و 

کیفیت ارائه خدمات باشند.

شرکت ارتباطات سیار ایران 
و دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
در زمینــه توســعه آمــوزش 
مجازی از طریــق تلفن همراه و 
تولید محتــوای علمی و فناوری 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

مدیرعامــل همــراه اول در 
مراســم انعقــاد تفاهم نامــه 
همــکاری با دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر در جمع رســانه های 
گروهی، هدف ایــن تفاهم نامه 
را انجام همکاری مشــترک در 
حوزه خدمــات ارزش افزوده 
تلفن همــراه و ایجاد یک تجمیع  
حــوزه  Aggregator(در  (
آمــوزش، تحقیقــات، علمی و 
فناوری مبتنی بر شــبکه نسل 

سوم موبایل و باالتر عنوان کرد.
وحید صدوقی گفت:»همکاری 
دوجانبه شرکت ارتباطات سیار 
ایران بــه عنــوان تامین کننده 

بستر ارتباطی و دانشگاه صنعتی 
امیرکبیــر بــه عنــوان قطب 
بهره منــدی از فناوری، تحقیق و 
نوآوری می تواند بستر مناسبی را 
در گسترش فرهنگ و ابزارهای 
بهره مندی از این موقعیت فراهم 
آورد.« او با اشــاره به امکانات 
خوبی که در دانشــگاه صنعتی 
امیرکبیر برای توسعه آموزش 
مجازی از طریــق تلفن همراه و 
تولید محتوای علمــی فناوری 
وجود دارد، گفت:»اساتید خوبی 
در این دانشــگاه هســتند که 
می توانند دوره های آموزشــی 
مناســبی در این زمینه طراحی و 

اجرا کنند.«
مدیرعامل شرکت همراه اول 
تاکید کــرد:»در حوزه آموزش 
مجازی امکان ارتباط دوســویه 
از طریق بستر موبایل راحت تر 

فراهم خواهد شد.«

او از همــکاری هشت ســاله 
همــراه اول با دانشــگاه صنعتی 
افــزوده  ارزش  در  شــریف 
گفت:»همــراه  و  داد  خبــر 
اول همکاری هــای خــود را با 
دانشــگاه های کشــور توسعه 

خواهد داد.«
صدوقــی از انعقــاد همکاری 
همــراه اول با ســازمان میراث 
فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
گردشــگری کشــور در زمینه 
اختصــاص ســیم کارت برای 
گردشــگران خارجی خبر داد و 
افزود:»سال گذشــته بر اساس 
آمارهــا حــدود پنــج میلیون 
گردشــگر به ایران آمده اند که 
به زبان های انگلیســی و عربی 
مسلط بوده اند و سیم کارت های 
داخلی نتوانسته پاسخگوی آنان 
به دلیل فارســی بودن باشد.«او 
اضافه کرد:»طــی توافقی که با 

ســازمان مذکور داشتیم مقرر 
است این ســیم کارت گردشگر 
مختص به این گروه باشــد و با 
روشــن شــدن آن از گردشگر 
زبان مورد نیاز ســوال شــده و 
اطالعات با همان زبان در اختیار 

وی گذاشته شود.«
مدیرعامل شرکت همراه اول 
تصریح کرد:»این سیم کارت ها 
بــرای گردشــگران طراحــی 
شــده، ضمن اینکه از شارژ اولیه 
برخوردار است و سه گیگابایت 
دیتا دارد و طی مدت یک ماه در 
اختیار گردشــگران قرار خواهد 

گرفت.«
تفاهم نامه همکاری بین ســید 
احمد معتمدی رئیس دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر و وحیــد 
صدوقــی مدیرعامل همراه اول 
در محل نمایشگاه تلکام 2015 

امضا شد.

دانشگاه امیرکبیر وارد آموزش موبایلی می شودلیگو به ایران آمد

مدیرعامل شرکت مخابرات استان تهران:

مشکل نقدینگی بسیار آزاردهنده است
میثم قاسمی

علی رضاصیــدی زمانــی به عنــوان معاون فناوری اطالعات شــرکت مخابرات ایــران فعالیت می کرد و هنگامی که به ســمت مدیرعامل شــرکت 
مخابرات استان تهران منصوب شد، همگان در انتظار وقوع تحولی در زمینه اینترنت پرسرعت در سطح استان بودند که به رغم همه مشکالت 
موجــود، ایــن انتظــار به نســبت برآورده شــد. البتــه موضوع گفت وگــوی ما بــا او به همین جــا ختم نشــد و درباره ســرمایه گذاری و تلفــن ثابت و 

پروژه های در دست اقدام این شرکت نیز از صیدی پرسیدیم. 
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در نیمه دوم سال 93 و نیمه اول سال 94، حدود 353 میلیارد 
تومان سرمایه گذاری داشتیم. تنها برای سال 94 حدود 200 

تا 250 میلیارد تومان سرمایه گذاری داشته ایم که این مبلغ، قادر 
به تامین هزینه دو روز نگهداری هم نیست. برای توسعه 200 هزار 
تلفن ثابت در نیمه اول امســال، 200 میلیــارد تومان الزم بود. به 
این ترتیب کل ســرمایه گذاری انجام شده خرج شد. به طور کلی 

مشکل نقدینگی و اعتبارات ثابت بسیار جدی و آزاردهنده است.

353000000000

در شرایطی که تجهیزات را فراهم کرده ایم ولی 
مجوز برای نصب آنها نداریم، نمی دانیم چه کار 
کنیم. اگر شبکه سازی مخابرات صورت گیرد و 
با توجه به اینکه سالی 200 میلیارد تومان نیاز به 
توسعه داریم، حاضریم هر آنچه در برنامه برای 
پیاده سازی شبکه ملی اطالعات در نظر گرفته 

شده، به نصف آن زمان اجرایی کنیم.

شبکه ملی اطالعات

یکی از کارهایی که برای نخســتین بار در نمایشگاه امسال انجام می دهیم این  
است که مشترکان سرویس تلفن ثابت که به مخابرات بدهی داشتند، در صورت 

مراجعه بــه نمایشــگاه و پرداخت 
بدهی های خود، بدون در نظر گرفتن 
رقم بدهی آنها و تنها بسته به سنوات 
بدهــی از10 تــا 50 درصد تخفیف 

بهره مند خواهند شد.

10 تا 50 درصد تخفیف

برخــی از مراکــزی کــه 
سوئیچ شان مشــکل پیدا 

کــرده ممکن اســت دیرتر 
تحویل بدهند. طبــق آخرین 

آماری کــه داریم حدود 20 تا 25 هزار مشــترک در 
اســتان های البرز و تهران به دالیل مخابراتی در صف انتظار 

بوده اند که بیش از نیمی از این تعداد متعلق به استان البرز بوده است.

صف انتظار

در حوزه پورت پرسرعت دیتا، کل منصوبه ما 
در تهران حدود یک میلیون و 200 هزار است 
که از این تعداد حدود 950 هزار مشغول کار 
هستند. از این تعداد 900 هزار پورت متعلق 
به ADSL خانگی و مابقی پورت های تجاری 
هستند. از تلکام گذشته تاکنون، حدود 369 

هزار دایری ADSL داشتیم. 

1200000 از اهم برنامه هایی که برای شــش ماهه 
دوم داریم، اگر مشــکل اعتبارات ما حل 
شود، دایری 276  هزار تلفن ثابت و  300 
هزار ADSL است. عالوه بر اینها، اجرای 
برنامــه FTTX در بیــش از 15 مرکز 
  FTTC، FTTB مخابراتی و اجرای پایلوت
و FTTH  در تهــران را داریــم. همچنین 
فعال ســازی CRBT که پایلوت آن سال 
گذشته انجام شد، امســال هم در برخی 
از مناطق تهران فعال ســازی می شود تا 
به صورت عمده به فروش برســد. ارائه 
 )SIP Trunk( ســرویس ســیپ ترانک
برای مشــترکان ســازمانی نیز از جمله 

برنامه های امسال است.
سیپ ترانک چیست؟

هر مشــترک تجاری و تمام شرکت ها، 
مرکــز تلفــن دارنــد کــه E1 از مــا 
می گرفتند و داخل شــرکت خودشــان 
ســرویس می دادنــد. با تبدیــل این 
E1ها به ســیپ ترانک، از سرویس های 
 NGM/IMS ارزش افزوده ای که مــا در
به مردم ارائه می کنیم، آن مشــترکان 
هم می توانند اســتفاده کننــد. عالوه بر 
اینها اجرای طرح اولیه IMS در ســطح 
شــرکت و نیز فعال ســازی وای فای در 
برخی اماکن عمومی را نیز در برنامه های 

امسال داریم.
محل این اماکن مشخص شده است؟

هنــوز روی آن کار می کننــد. ســیار، 
مناقصه تجهیزاتــی آن را برگزار کرده 
اســت. مکان نمایی آن را بــر عهده تیم 

مشترکی از ما و سیار گذاشته ایم.
این سرویس وای فای شــهری عالوه  بر 
تهران قرار اســت در مشــهد نیز تا آخر 
ســال راه اندازی شــود. این برنامه در 
دســت مخابرات ایران است یا استان ها 

خودشان عهده دار هستند؟
کالن آن را مخابــرات ایــران هدایت 
می کند اما بخش اجرایی آن در دســت 

استان هاست.
کاهــش ضریبPGS هــا در ارتباطات 
که برنامه چهار ســاله ای برای خودش 
دارد، در برنامه امســال ما سهم خودش 
را دارد. توسعه ظرفیت زیرساخت های 
انتقال برای سرویس به اپراتورهای سیار 
همچون همراه  اول، رایتل و ایرانســل نیز 
یکی دیگر از اهداف اصلی ما بوده که سال 
گذشته اقدامات خوبی را آغاز کرده ایم و 

امسال هم ادامه می دهیم.
به BTS ها فیبر کشی می کنید؟

بله بهBTS ها فیبر می کشیم. شبکه های 
OTN که راه اندازی شــدند پهنای باند 
باالتر به آنها می دهیم. قباًل بیشتر از یک

G  نمی توانستیم به آنها سرویس بدهیم  
اما االن می توانیم 10G ســرویس دهیم. 
حتی در برخی مراکز می توانیم 100G به 
 10G ،اپراتورها بدهیم. البته االن بیشتر از

استفاده می کنند.
آقای صدوقی گفته بودند تا پایان ســال 
شش هزار سایت همراه  اول فیبر خواهند 
گرفت. برای تهران تعداد این ســایت ها 

چقدر است؟
االن حدوداً برای هزار ســایت در حال 
بســتن قرارداد با همراه  اول هســتیم تا 
بتوانیم انشــاءاهلل تا آخر سال آن را اجرا 
کنیم. رایتل و ایرانســل هم بــا ما وارد 
مذاکره شــده اند تا برای آنها نیز بتوانیم 

این پروژه را اجرا کنیم.
آمار جالبی به دست من رسیده از جمله 

اینکه انتقال ترافیک ویدئو در کل دنیا هر 
پنج سال پنج برابر می شود و این مساله به 
ما هم تسری پیدا می کند. البته من به این 
آمار اطمینان کامل ندارم و خیلی بیشتر 
از این مقدار باید باشــد به ویژه با توجه 
به رشــد ســریع آن در ایران. ترافیک 
موبایل هر چهار ســال 13 برابر می شود. 
انتهای موبایل هم چون به زمین و شبکه 
ما می رسد، وظیفه ما این است که توسعه 
سریع داشــته باشــیم تا آنها به مشکل 
ســرویس دهی برنخورند. چون با آمدن 
4G/LTE  قطعًا باید به ســمت فیبر نوری 
رفت. ترافیک ســرویس های ابری هر 
سال چهار برابر می شود؛ این مساله دیگر 
مستقیمًا به خود ما بر می گردد که بتوانیم 
شبکه را برای ارائه سرویس آماده سازی 

کنیم.
در خصوصONU ها هم انشاءاهلل برنامه 
ما این اســت که اگر مشــکالت ما حل 
شوند، در شــش ماهه دوم بتوانیم 400 

ONU را نصب و راه اندازی کنیم.
خودتان به مراکزی که کافو  نوری داشته 

باشند، اینترنت می دهید؟
به هر مرکزی که از ســال گذشته برای 
آن کافــو  نوری ONU  نصــب کرده ایم، 

خودمان اینترنت می دهیم.
برای قبلی ها چطور؟

تعدادی متعلق به چهار یا پنج سال پیش 
به صورت پایلوت نصب شــده بودند که 
اصاًل برای این کار طراحی نشــده بودند. 
همکاران ما چند طــرح جایگزین ارائه 
دادنــد و آپگریدی کردند تــا حداقل 
بتوانند ســرویس های اینترنتی خود را 
بدهند. ما االن در حــال جایگزینی آنها 

هستیم.
اکنون مشخص اســت که آنها در کدام 

مراکز یا مناطق هستند؟
جزییات دقیــق را نمی دانم اما در مناطق 
2، 3 و 7 اطمینــان دارم که بودند چون 

خودم درگیر آنها بودم.
اما با ONUهای جدید، این مشکل کاماًل 
برطرف و اینترنت باکیفیت بسیار عالی 

داده می شود.
آیا این مشکل تا آخر سال با همین 400 

ONU برطرف می شود؟
آن عدد 400 مربوط به توســعه است 
و جایگزین نیســت. یعنــی در جاهایی 
  که حتی تلفــن به روز نداریــم، با نصب

ONUهــا تلفن های ما به روز می شــود، 
در ضمن ADSL با کیفیت مناســب هم 

می توانند بگیرند.
پس کماکان مشــکل بــرای ONUهای 

قدیمی باقی خواهد ماند؟
نه. امسال نباید این مشکل وجود داشته 
باشد، این مشکل مربوط به سال گذشته 
بــود. البته آن زمان هم پــروژه را اجرا و 
مشــکل ONUهای قدیمــی را برطرف 

کردند.
توسعه ابزارهای آی تی از جمله OSS نیز 
از دیگر برنامه های امســال است که از 
سال گذشــته آغاز کردیم و امسال باید 
آن را گســترش دهیم. همچنین بحث 

CRM تجاری نیز امسال باید فعال شود.
این ابزارهــا همان مودم هایی هســتند 
که به طور مســتقیم بدون نیاز به حضور 
کســی برای راه اندازی و به محض اینکه 
در مســیر قــرار بگیرنــد، اتوکانفیگ 

می شوند؟
بله این مودم ها هــم جزیی از این ابزارها 

هستند.
از دیگر برنامه های امسال، ارتقای سطح 
کیفی سرویس هاســت. امســال هم در 
نمایشــگاه به طور ویژه دو ســرویس را 
رونمایی خواهیم کرد: یکی سرویس جام 
 Vast جهان نماســت و دیگری سرویس
روی ADSLها که ســال گذشته کارهای 
آن انجام شد و امسال در نمایشگاه آن را 

بهره برداری خواهیم کرد. 

جزییات آن را توضیح می دهید؟
البتــه دمــو آن را ارائه خواهیــم داد. 
مشــترکان ما می توانند به طور خودکار 
از طریق زدن یک کامند روی مودم شان 
به این ســرویس به صورت اینترانتی و 
با سرعت باال متصل شــوند. سایت این 
ســرویس را هم در مرکز شهید بهشتی 
قرار داده ایــم. به کســانی  که صاحب 
محتوا هســتند به طور رایــگان فضا و 
مکان داده ایم تا این سرویس را به مردم 
ارائه دهند. این ســرویس چون داخلی و 
اینترانتی است، هم سرعت آن باالی سه 
الی چهار مگابایت است و هم در صورت 
قطعی یا خرابی شــبکه جهانی اینترنت، 
هیچ خللی در آن ایجاد نمی شود. در قبال 
این ســرویس هیچ هزینه  ای نمی گیریم، 
فقــط هزینــه آن حجمی که اســتفاده 
می کنند را بــا تعرفه اینترانــت از آنها 
می گیریم نه اینترنت. بنابراین هزینه اش 
از اینترنت بسیار پایین تر است. صاحب 
محتوا هم بسته به سیاست خود می تواند 
هیــچ هزینــه ای را دریافــت نکند که 
معموالً هم همین گونه اســت، می تواند با 
تبلیغات پوشــش دهد. اگر هم محتوایی 
خاص و ویژه داشت و قصد دریافت پول 
کرد، تعرفــه آن را می تواند اعالم کند و 
مردم هم در صورت تمایــل می توانند 

به صــورت آنالین پرداخــت کرده و از 
سرویس استفاده کنند.

به شــرکت های خصوصــی درباره این 
سرویس اطالع رســانی کرده اید؟ چون 
برای شــرکت هایی مثل آپارات خیلی 

مهم است.
سه یا چهار شــرکت آمده اند   و عملیاتی 
کرده انــد. مــا در نمایشــگاه رونمایی 
می کنیم تــا به صــورت عمومی اعالم 
کنیم هر شرکتی که تمایل دارد می تواند 
مطابق با قوانین موجود به شــرط داشتن 
مجوز سازمان تنظیم و مجوز محتوا بیاید 
و به مردم خدمات بدهد. می توان گفت 
قسمتی از شبکه ملی اطالعات است که 
مردم می توانند با سرعت و کیفیت باال و 
قیمت پایین به محتوای داخلی دسترسی 
پیدا کنند. این جــام جهان نما بود. بحث 
دیگر CRBT اســت؛ یکی از ویژگی های 
آن این است که در صورت تماس، آوای 
انتظار پخش می شــود. تا به حال در تلفن 
ثابت این ســرویس را نداشــتیم که در 
نمایشــگاه رونمایی می کنیم تا انشاءاهلل 

عملیاتی شود.
یکی دیگر از کارهایی که برای نخســتین 
بار در نمایشگاه امســال انجام می دهیم 
این  است که مشــترکان سرویس تلفن 
ثابت که به مخابرات بدهی داشــتند، در 
صورت مراجعه به نمایشگاه و پرداخت 
بدهی های خود، بدون در نظر گرفتن رقم 
بدهی آنها و تنها بســته به سنوات بدهی 
از10 تــا 50 درصد تخفیــف بهره مند 

خواهند شد.
گفته شــده مســئول اجرای شبکه ملی 
اطالعات در تهران شــما هســتید؟ این 
پروژه هم اکنون در چــه مرحله ای قرار 

دارد؟
شــبکه ملی اطالعات یعنی اینکه بتوانیم 
محتوای داخلی را با سرعت و کیفیت باال و 
همچنین قیمتی مقرون به صرفه در اختیار 
مشترکان قرار دهیم که این کار نیازمند 
شبکه ســازی است اما در شــرایطی که 
تجهیزات را فراهــم کرده ایم ولی مجوز 
برای نصب آنها نداریم، نمی دانیم چه کار 
کنیم. اگر شبکه سازی مخابرات صورت 
گیرد و با توجه به اینکه سالی 200 میلیارد 
تومان نیاز به توسعه داریم، حاضریم هر 
آنچه در برنامه برای پیاده ســازی شبکه 
ملی اطالعــات در نظر گرفته شــده، به 

نصف آن زمان اجرایی کنیم 

تنها مورد خوبی که در 
الحاقیه پروانه به ما ابالغ شد، 
پروژه وای فای بود که تا آخر 

امسال حداقل به صورت 
پایلوت هم که باشد این 

پروژه را راه اندازی می کنیم

شرکت ارتباطات زیرســاخت از برقراری 11 میلیون و 462 هزار 
دقیقه مکالمه بین ایران و عربستان از ابتدای ایام حج تاکنون خبر داد.

معدنی پور مدیر کل کنترل و هماهنگی مدیریت شبکه شرکت 
ارتباطات زیرساخت در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به این حجم 
ترافیک توضیح داد:»متاســفانه با توجه به حــوادث ناگوار اخیر، 
ترافیک تلفنی بین ایران و عربســتان به طور بی سابقه ای افزایش 

یافته بــه طوری که حجم ترافیک خروجی دو صفر به آن کشــور 
در روزهای دوم و ســوم مهر با افزایش چهــار برابری به ترتیب 
به 727465 و 654881 دقیقه رســید. اما با تشکیل کمیته های 
ویژه در شــرکت ارتباطات زیرســاخت و همکاری اپراتورهای 
همراه کشــور برای حفــظ ارتباطات در باالترین ســطح، تمامی 
درخواست ها به مقصد عربستان با اســتفاده از همه ظرفیت های 

ارتباطی داخلی و بین المللی با موفقیت برقرار شد.«
پیشــتر وحید صدوقــی مدیرعامل همراه اول نیز در حاشــیه 
نمایشگاه تلکام گفته بود:»در دو روز گذشــته به دلیل حادثه منا 
روزانه بالغ بر 500 هزار دقیقه مکالمه در شــبکه بین الملل همراه 
اول مبادله شــده که این آمار نســبت به روزهای قبل که از سوی 
حجاج تماس برقرار شــده بود، افزایش سه برابری داشته است. 
اما همراه اول تمامی این ترافیک را مدیریت کرده و با وجود اینکه 
دو روز گذشته اختاللی در شبکه نداشته  اما ترافیک حجاج در منا 
هنوز به حالت عادی برنگشــته و همچنان میــزان تماس و تبادل 

ترافیک مکالمات در شبکه همراه اول باالست.«
افزایش ترافیــک مکالمات صورت گرفته بــا حجاج، مختص 
حوزه تلفن همراه نبود. چنانچه خلیلی معاون توسعه شبکه شرکت 
مخابرات استان تهران نیز طی نشست خبری روز یکشنبه در تلکام 
ضمن اعالم افزایش 20 درصدی ترافیک تماس ها با عربستان، از 

عدم بروز مشکل در برقراری ارتباطات با آن مقصد خبر داد.

شــرکت ارتباطات مبین نت بــه تازگی اقدام بــه ارائه  خدمات 
هاســت )مرکز داده( کرده اســت که به عنــوان اولین خدمت، 
ســرور اختصاصی مجــازی )VPS( مبین نت را به شــرکت ها و 
ســازمان ها ارائه خواهد کرد. مبین نت در نمایشــگاه ایران تلکام 
2015، طرح های ســرور اختصاصی مجازی )VPS( خود را ویژه 
استارت آپ ها، شرکت ها و سازمان ها با تخفیف 50 درصدی و با 

مناسب ترین قیمت ارائه خواهد کرد.
مزایای هاست مبین نت عبارت است از:

ggپهنای باند باال 
ggدیتاسنتر اختصاصی مبین نت 
ggکاهش هزینه های فناوری اطالعات 
ggکیفیت و پایداری خدمات با ضریب اطمینان 99/9 درصد 
gg24 سیستم تیکتینگ برای پشتیبانی فنی 7 در 
gg انتخاب و ارتقای مشــخصات خدمات دیتاســنتر متناسب با 

نیاز شما
gg.یک ماه ضمانت بازگشت پول 

سرور اختصاصی مجازی )VPS( به عنوان اولین خدمت ارائه شده 
از هاســت مبین نت به کلیه شرکت ها و ســازمان های عالقه مند 
امکان می دهد این محصــول را کاماًل مطابق با نیــاز و منابع خود 
سفارشی ســازی کنند. از دیگــر ویژگی ها و مزیت های ســرور 

اختصاصی مجازی مبین نت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

ggامنیت باال و مانیتورینگ 
ggباالترین ترافیک 
ggسرور مجازی با منابع اختصاصی هر کاربر 
ggسیستم عامل Root دسترسی کامل به 
gg.قیمت پایین هزینه مالکیت 

عالقه منــدان بــه دریافت اطالعــات بیشــتر در خصوص 
جدیدترین محصول شــرکت ارتباطات مبین نــت می توانند در 
طــول ایام برگزاری نمایشــگاه تلکام 2015 بــه غرفه  مبین نت 
مراجعــه و از نزدیک با کارشناســان فــروش گفت وگو کنند و 

اطالعات کامل را دریافت کنند.

فروش ویژه  هاست مبین نت در نمایشگاه تلکام 132015 روز حج ، 11 میلیون دقیقه مکالمه
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از سال پیش که اپراتورهای اول و دوم 
هم مجــوز ارائه اینترنت نســل های 
۳ و ۴ را دریافــت کردنــد ســمت و 
سوی سرویس های آنها نیز تغییرات 
عمده ای کرد. فراگیر شدن گوشی های 
هوشــمند از یک سو و افزایش سرعت 
اینترنت از ســوی دیگر باعث شــد 
اپراتورهای تلفــن همراه برای افزایش 
ترافیک برای مصرف اینترنت بیشتر 
مشترکان به سمت تولید اپلیکیشن ها 
بروند. امسال در شانزدهمین نمایشگاه 
تلکام، بخش قابل توجهی از محصوالت 
و خدمات ارائه شده اپراتورهای اول و 
دوم به معرفی اپلیکیشــن های متنوع 
اختصاص دارد. هر چند اپراتور ســوم 
هم بــرای حضور در ایــن بخش بازار 
برنامه هایی دارد ولــی در حال حاضر 
دســت خالی به تلکام شانزدهم آمده 

است. 
همراهنگ و فیلم نت از برنامه های 
کاربــردی مهم همــراه اول در حوزه 
موســیقی و فیلم هســتند که در این 
نمایشگاه رونمایی شده اند. همراهنگ 
اپلیکیشنی اســت که کاربر با استفاده 
از آن می تواند آلبوم های موســیقی 
مجــوزدار را خریــداری کنــد. این 
اپلیکیشن که در حال حاضر فقط نسخه 
اندرویدی آن تولید شده، در ایران اپ 
)فروشــگاه اپلیکیشن همراه اول( قرار 
گرفته اســت. ســرویس دیگری که 
با همراهنگ نزدیکی بســیاری دارد 
برنامــه کاربــردی »آوانو«  اســت. 
در این اپلیکیشــن که در نمایشــگاه 
پیش نمایش آن عرضه شــده است، 
کاربر می تواند بــه کتاب های صوتی 
در چهار دسته کودک، ادبیات، سبک 

زندگی و ســرگرمی دسترســی پیدا 
کند. اپلیکیشــن همراهنگ که برای 
مشترکین همه اپراتورها قابل استفاده 
اســت امکانــی دارد کــه می توانید 
دوستان خود و افرادی را که در لیست 
شماره های تان هستند، به همراهنگ 
دعوت کنید. در مدت زمان برگزاری 
نمایشــگاه هر فردی که سه نفر را به 
این اپلیکیشن دعوت کند یک کارت 
هدیه پنج هزار تومانی به عنوان جایزه 

دریافت می کند.
آکومدیا ســرویس دیگری است 
کــه از طریق یک ســتاپ باکس که 
ســیم کارت همــراه اول در آن قرار 
می گیــرد، بــه صفحه نمایش متصل 
می شــود و کاربران می توانند به »باغ 
ســرویس« که شــامل محتواهای 
ویدئویی، صوتی و نوشــتاری است، 

دسترسی پیدا کنند. 
ساناز اصفهانی مدیرعامل شرکت 
توســعه ارتباطات ســیار آبــان به 
ســرویس  تامین کننــده  عنــوان 
آکومدیــا،   )service provider(
همراهنگ و آوانو معتقد است کماکان 
ســرویس های متنی مبتنی بر نســل 
دو از پردرآمدتریــن خدمات ارزش 

افزوده همراه اول هستند. 
امــا یکــی از ســرویس هایی که با 
اســتقبال بســیار قابل توجهی -در 
مدت زمــان پنج ماهی کــه کار خود 
را آغاز کرده- مواجه شــده، فیلم نت 
است. به گفته سعیده شجاعی مسئول 
تامین محتوای فیلم نت، این سرویس 
اولین شبکه رسمی و قانونی فیلم های 
شــبکه پخش خانگی اســت. با اینکه 
فیلم نت پس از سرویس فیلیمو سایت 

آپارات راه اندازی شده اما با توجه به 
صحبت های شــجاعی پس از کمتر از 
شش ماه توانســته است حدود یک و 
نیم میلیون کاربر فعــال جذب کند؛ 
کاربرانی که حداقــل می توانند یک 
بار از این ســرویس فیلم های موجود 
در آن را تماشــا یا دانلود کنند. البته 
مزیت فیلم نت در مقایسه با سرویسی 
مثل فیلیمو امکان دانلود فیلم هاست. 
سعیده شــجاعی با اشــاره به اینکه 
در حــال حاضر مجموعــًا ۷۰۰ فیلم 
در فیلم نت قــرار دارد، می گوید:»با 
توجه به اینکه بسیاری از کاربران این 
اپلیکیشــن ممکن اســت از اینترنت 
همراه برای تماشــا و دانلــود فیلم ها 
اســتفاده کنند، این اپلیکیشن قابلیت 
سنجش سرعت اینترنت را داراست 

و بر همین مبنا فیلم هنگام پخش دچار 
قطعی نمی شود و کیفیت و حجم آن با 

سرعت اینترنت تنظیم می شود.«
در حــال حاضــر کل فیلم هــای 
موجود در فیلم نــت ۷۰۰ عدد بوده 
که فیلم های قدیمی تــر هزار تومان و 
فیلم های جدیدتر دو هزار تومان است 
و میــزان مصرف اینترنــت به ازای 
تماشــای هر فیلم بیــن ۲۰۰ تا ۶۰۰ 
مگابایت است که در مجموع از خرید 
یک دی وی دی فیلــم به صرفه تر به 

نظر می رسد. 
امــا اپراتور دوم هم امســال با پنج 
برنامــه کاربــردی )اپلیکیشــن( پا 
به تلکام شــانزدهم گذاشــته است. 
اپلیکیشــن های گیشه، پدیدار، نشان، 
پیشنهاد و دانا از جمله نرم افزارهایی 

هســتند که هر یــک بــه نوعی در 
مشارکت با یک اســتارت آپ شکل 
گرفته اند. گیشــه اپلیکیشــنی است 
که مشترکین ایرانســل از طریق آن 
می توانند به تهیه بلیت کنسرت ،  تئاتر 
و ســینما بپردازند. پدیدار نرم افزار 
واقعیــت افزوده ایرانســل اســت. 
اپلیکیشن پیشــنهاد به تخفیف های 
ســطح شــهر می پردازد و نرم افزار 
دانا پلتفرمی برای آموزش اســت که 
تولیدکنندگان محتــوا می توانند در 
این بستر کسب درآمد کنند. برنامه 
کاربردی نشــان هم بــه اطالعات 
شــهری مربوط اســت و برای مثال 
صاحبــان کســب و کار می تواننــد 
موقعیت جغرافیایی محل کسب خود 

را در آن اضافه کنند 

گذری بر برنامه های کاربردی اپراتورهای تلفن همراه

نسل های 3و4 بازار صدا و تصویر را داغ کرد

ویژه نامه  نمایشگاه تلکام  2015

آسان پرداخت صدای همیشگی نمایشگاه
آســان پرداخت یکی از شــرکت هایی اســت که تقریبــاً تمامی 
بازدیدکنندگان نمایشــگاه نام آن را در طول برگزاری نمایشــگاه 
شنیده اند؛ حتی اگر به غرفه آسان پرداخت مراجعه هم نکرده باشند، 

خبر قرعه کشی های متعدد آن را از رادیو نمایشگاه شنیده اند.
هرچند تلــکام نمایشــگاه تخصصی ای بــرای شــرکتی مانند 
آســان پرداخت نیســت اما با حضور در این دوره از نمایشگاه تلکام 
ســعی کرده پذیرنده جدید جذب کند و بتواند با جذب پذیرندگان 
جدید حوزه POS خود را گســترش دهد. از سویی آسان پرداخت طی 
سال های گذشته با تاکید بر حوزه پرداخت الکترونیکی بر بستر موبایل 
توانسته  اســت ۸۵ درصد این بازار را تحت اختیار خود بگیرد و یکی از 
فعال ترین شرکت های PSP در این حوزه به شمار می آید. این شرکت 
تاکنون با بهره گیری از کدهای USSD توانســته خدمات پرداخت را 
ارائه دهد اما طی ماه های اخیر سعی کرده است با رونمایی از اپلیکیشن 
آپ، مشــتریان و کاربران جدیدی به  دست آورد یا مشترکان سابق و 

قدیمی تر خود را به سمت استفاده از این اپلیکیشن سوق دهد. 
هم اکنون این شــرکت مذاکره با ســازمان های دولتی برای ارائه 
سرویس های مختلف روی این اپلیکیشن را در دستور کار خود دارد. 
از طریق اپلیکیشن آپ در شرایط فعلی امکان پرداخت تمامی قبوض 
وجود دارد و یکی از معدود برنامه هایی اســت که می توان از طریق آن 

قبوض جریمه راهنمایی و رانندگی را نیز پرداخت کرد.

پیکو، تجربه ای فراتر از خرید
فناپ در شانزدهمین تلکام، یکی از محصوالت خود را به نام پیکو که 

پارسال رونمایی کرده بود با خدمات بیشتری در سالن ۸ ارائه داد.
پیکو یک اپلیکیشن خرید اجتماعی )social shopping( است و به  
دسته ای از فروشگاه ها از جمله رستوران ها، در این برنامه پنلی اختصاص 
داده شده تا بتوانند محصوالت خود را با کدهای QR CODE  تعریف شده 
روی کاالها به فروش برسانند و مشتری نیز به راحتی پرداخت خود را 
توسط کد USSD  انجام دهد. الهام قلی زاده کارشناس توسعه کسب و 
کار راهکارهای همراه واحد تلکام در خصوص تفاوت پیکو با سال گذشته 
گفت:»پیکو یک برنامه خرید اجتماعی است که به وسیله آن مشتری ها 
می توانند از طریق نوشتن نقد و کامنت با فروشگاه ها تعامل داشته باشند. 
امسال قصد داریم به  صورت جدی با رستوران ها صحبتی داشته باشیم 
تا مشــتری بتواند غذای خود را در محل خریداری کند و توسط پیکو، 
پرداخت در محل را نیز انجام دهد.« این سرویس به زودی توسط دیتا 
نیز عرضه خواهد شد تا مشــتری بتواند خرید آنالین هم توسط پیکو 

انجام دهد و به درگاه پرداختی بانک ها متصل شود.

خبر
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پس از کش و قوس هــای فراوان و بحث 
تجمیع پروانه ها از خردادماه ســال گذشته، 
نهایتاً ۱۸ مجموعه در حال طی کردن مراحل 
نهایی برای اخذ ایــن پروانه جامع در حوزه 
ارتباطات ثابت هستند و باالخره قرار است 
پروانه FCP در آبان ماه رونمایی شــود. هر 
چند به خاطر عدم نهایی شدن صدور پروانه 
FCP هنوز شــرکت ها فعالیت های رسمی 
خود را شــروع نکرده اند اما وقتی گشتی در 
نمایشــگاه تلکام می زنیم و با آنها صحبت 
می کنیم، متوجه دورخیز این شرکت ها برای 

ورود به این بازار پررقابت می شویم. 
محمدعلــی یوســفی زاده مدیرعامل 
شرکت آسیاتک در حاشیه تلکام شانزدهم 
با بیان اینکه این شرکت پس از نهایی شدن 
پروانه FCP برای ارائــه خدمات در حوزه 
تلفن ثابت برنامه جدی دارد، می گوید:»در 
حال حاضر تا حدی که می توانستیم پایلوت 
تکنولوژی هایی را کــه در پروانه FCP به ما 
اجازه داده شــده، انجام داده ایم و در حوزه 
وای فای شهری هم نقاط مورد نظر مشخص 
شده و ســرمایه گذاری های الزم هم انجام 
گرفته است. همچنین برای ایجاد شبکه نیز 
برنامه هایی برای نقاط پرتراکم مثل مسکن 

مهر داریم.«
محمد بابایــی مدیر فــروش خدمات 
جامع پارس آنالین با اشــاره بــه اینکه این 
شــرکت کماکان درگیــر رد و بدل کردن 
ضمانت نامه هــا و مشــخص کردن بحث 
طرح تشــویقی با ســازمان تنظیم است، 
گفت:»بازار آی سی تی شکل جدیدی پیدا 
می کند و یکــی از اتفاقات عمده در FCP که 
به زودی شاهد خواهیم بود، یک جهش در 
سرویس دهی به سازمان ها و شرکت های 

بزرگ خواهد بود.«
بر اساس طرح تشــویقی سازمان تنظیم، 

شــرکت ها و مجموعه هایی که صالحیت 
دریافت پروانه اف سی پی را دارند می توانند 
با خرید پروانه های ISP و ISDP یا مشارکت 
با این شرکت ها بر اســاس اصول حاکم بر 
این پروانه از طرح های تشویقی رگوالتوری 
اســتفاده کنند. در واقع FCPهــا با خرید یا 
مشــارکت هر پروانه ISP یا ISDP مشمول 
تخفیف از حق امتیاز این پروانه که معادل ۲۰ 

میلیارد تومان است، می شوند. 
صــادق عباســی شــاهکوه معــاون 
بررســی های فنی و صدور پروانه سازمان 
تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی 
هــم در حاشــیه نمایشــگاه تلــکام در 
خصوص زمان اعطای پروانه اف ســی پی 
گفت:»فعالیت های مرتبط با این موضوع 
در ســازمان تنظیم به ســرعت در حال 
پیگیری اســت و ما منتظر تکمیل مدارک 
از سوی شرکت ها هستیم تا بر اساس قولی 
که دادیم در آبان ماه از این پروانه رونمایی 

کنیم.«
با اینکه بر اساس کارشناسی های سازمان 
تنظیم مقررات بر مبنای کشش و اندازه بازار 
و تعامل کاراتر با شرکت مخابرات، قرار بود 
پروانه FCP تنها به شــش کنسرسیوم اعطا 
شود و شرکت های PAP هم امید به ارائه این 
تعداد پروانه بسته بودند، اما با توجه به ارائه 
۲۶ درخواست از ســوی شرکت ها به نظر 
می رســد در نهایت ۱۸ مجموعه موفق به 

دریافت این پروانه خواهند شد.  
مدیر فروش خدمات جامع پارس  آنالین 
با اینکه معتقد اســت زیاد شدن پروانه های 
FCP در حــد ۱۸ مجموعــه رقابــت را 
برای شرکت های PAP مثل پارس آنالین 
دشــوارتر می کند، اما این اتفاق را از دیدگاه 
مشتری مثبت ارزیابی می کند و می گوید:»با 
این اتفاق و با ورود بازیگرهای جدید به این 

حــوزه کاربر نهایی موقعیــت بهتری پیدا 
می کند چرا که رقابــت میان FCPها باعث 
می شود سطح کیفیت و تنوع خدمات باالتر 

رود.«
بابایی در حاشــیه نمایشــگاه تلکام یکی 
از برنامه هــای مهم پارس آنالیــن را ارائه 
ســرویس در حوزه های  B2B و B2C عنوان 
می کند و می گوید:»مــا پس از ورود رقبای 
 ADSL دیگر در این بازار در خصوص فروش
عقب افتادگی نخواهیم داشــت و در کنار 
رویکرد B2C برنامه ای بســیار جدی برای 

ورود به حوزه های B2B و B2G داریم.«
یکــی از کارهــای اف ســی پی ها که بر 
اســاس مندرجات پروانه موظف به انجام 
آن هســتند، بحث ایجاد شــبکه و آوردن 
زیرساخت های اینترنت روی زمین است 

که با پایــان یافتن دوره انحصار شــرکت 
ایرانیان نت تا انتهای سال ۹۵ در فیبر نوری، 
این شــرکت ها می توانند این موضوع را با 

سرعت بیشتری نیز دنبال کنند. 
شرکت فناپ هم که با حضور چند شرکت 
دیگر از جمله ندارایانه کنسرســیومی با نام 
پیشــگامان نام آور اطالعات و ارتباطات 
جاویدان تشــکیل داده، در تلکام امســال 
حضــور پررنگــی دارد و قــرار اســت با 
دریافت پروانه اف ســی پی در این حوزه نیز 

نقش آفرینی کند. 
عضــو هیــات مدیــره و مدیــر مرکز 
نوآوری فناپ علت حضــور این هلدینگ 
را در دریافــت پروانــه FCP  این گونه ذکر 
کرد:»پیشتر در حوزه سرویس های ارزش 
افزوده توانسته بودیم خدمات متنوعی در 

این حوزه عرضه کنیم ولی احساس کردیم 
تقویت زیرساخت های حوزه تلکام می تواند 
به خود ما در ارائه خدمات بهتر کمک کند، 
بنابراین ضمن ورود فناپ به حوزه FCP و با 
سرمایه گذاری های جدی امیدواریم یکی از 

دارندگان این مجوز در کشور شویم.«
مصطفی نقی پورفر در حاشــیه برگزاری 
شــانزدهمین نمایشــگاه تلکام با اشاره به 
لزوم توجه به حوزه تلکام و زیرساخت های 
این حوزه گفت:»تلکام یکــی از حوزه های 
گسترده، مهم و زیربنایی در جهان محسوب 
می شــود و در تمامی دنیا، زیرساخت های 
تلکام باعث پیشــرفت کشــورها شــده 
اســت؛ بنابراین داشتن یک بســتر امن با 
سرویس دهی مناسب و نوآور در حوزه تلکام 

می تواند سبب پیشرفت کشور شود.« 

FCPها در انتظار آبان ماه

سرویسسه،تجربهرویاییرقابتجدیترمیشود
ازتماشا

امروزه با گسترش نفوذ اینترنت به  خصوص 
اینترنت نسل های ۳ و ۴ موبایل، شرکت ها به 
دنبال ارائه محتوای مناسب برای کاربر ایرانی 
در این شــبکه جهانی  هستند. »سرویس سه« 
یکــی از خدمــات همــراه اول و ارائه دهنده 
ســامانه های عرضه محتوای چندرســانه ای 
اســت که با هدف دسترسی آسان و همیشگی 
کاربــران به مجموعــه کاملــی از فایل های 
صوتی و تصویری کوتــاه در حدود پنج تا ۱۰ 
دقیقه   تولید شده اســت. این سرویس شامل 
گروه هــای متنوعی چون آمــوزش، ورزش، 
ســرگرمی، هنر و غیره اســت کــه هر کدام 
دارای زیرمجموعه هایی مانند آموزش یوگا، 
آموزش اوریگامی، آموزش شعبده و تردستی، 
حیات وحــش، گردشــگری، دیالوگ های 
ماندگار، آشپزی در خانه و مدرسه در خانه در 

قالب اپلیکیشن و وب سایت هستند.
نینا جابری پور مدیر روابط عمومی سرویس 
سه در این خصوص گفت:»هدف ما از ارائه این 
سرویس این بود که افراد در مترو، اتوبوس یا 
ســرکار در کمترین زمان به فیلم مورد عالقه 
خود دسترســی پیــدا کنند و ســعی کردیم 
عالقه عموم مردم را در دســته بندی فیلم ها 
در نظر بگیریم، بــه همین جهت برخی فیلم ها 
از تامین کننــده خارجی تهیه شــده و مراحل 
ترجمه و دوبله را گذرانده و فیلم های دیگر هم 
از تولیدات داخلی هستند. یکی از ویژگی های 
این سامانه انتخاب کیفیت ویدئوها با توجه به 

سرعت اینترنت کاربر است.«
تعدادی از این ســرویس ها رایگان هستند 
و کاربر بالفاصله پس از دسترســی به سامانه 
می تواند فیلم ها را مشــاهده کنــد اما پس از 
مدتی به گفته جابری پور برخی ســرویس ها 
پولــی می شــوند و کاربر بــا عضویت در هر 
ســرویس و پرداخــت مبلغــی می تواند به 

محتواها دسترسی یابد.

خبر

ویژه نامه  نمایشگاه تلکام  2015



  تلخکام  عکسکام

دانشگاه و صنعت، دور از هم

پیام برومند مانی لطفی زاده

 صاحب امتياز:  موسسه پرسش) پویندگان راز ستاره شمال(
مدير مسئول: محمد باقر اثنی عشری

مدير عامل: مجتبی محمودی

دبيرويژه نامه:  میثم قاسمی
 تحريريــه :   آرش برهمنــد، مهــرک محمودی، 

مسعود شفیعی، امیر حسین حسینی پژوه، 
ملیحه آگاهی، بهناز توحیدی، مینا نوبهار

دبير هنری : مجید توکلی
عکس: مانی لطفی زاده

صفحه آرايی: حامد کاظمی
ويرايش: نگار استاد آقا 

روابط عمومی: امیرحسین شعبانیان
امور اداری: عباس دانای،  راضیه محمودی 

مدير مالی: شاپور رهبری 
مدير توسعه بازار:  ریحانه توکل 

مرکز تلفن : 42824000
دورنگار:   42824121          

WWW.PEIVAST.COM :سايت
INFO@PEIVAST.COM :ايميل 

ليتوگرافی و چاپ:   هنر سرزمین سبز
آگهی  و مشترکين:  09199990454

نشانی:  میدان هفت تیر، ابتدای خیابان قائم 
مقام فراهانی،کوچه یکم، شماره 13

ملیحه آگاهی

جذابیت پنهان
روز دوم تلکام 2015 در حالی که سر و شکل نوستالژیک نمایشگاه بیش از پیش 
در چشم شرکت کنندگان فرو می رفت، سپری شد. شلوغی های خاطره انگیز و 
برخوردهای دوســتانه و ازدحام صمیمانه در صف غذا و  قرعه کشی غرفه ها از 
جذابیت های روز دوم به شمار می آمدند. در این میان، در حالی که مسئوالن و 
مهمانان همیشگی در زمین تلکام کم تعداد ظاهر شده اند و ترجیح داده اند اخبار 
را از منزل و در مسافرت دنبال کنند، فوتبالیســت ها از چپ و راست به تلکام 
پانزدهم هجوم آورده اند. هرچند در ابتدا به نظر می رسید با توجه به سانترهای 
خسرو حیدری و دوندگی امید عالیشاه تیم مسئوالن حرفی برای گفتن نداشته 
باشد اما وقتی حمید درخشان به عنوان مربی تیم فوتبالیست ها در تلکام حاضر 

شد، نگرانی ها تا حد زیادی برطرف شد. صف بندی های همیشگی نمایشگاه در 
روز دوم هم ادامه داشت، با این تفاوت که این بار عالوه بر سیم کارت پای جوایز 
نفیس از جمله مودم، مونوپاد و گوشی تلفن هم در میان بود. در این میان هیجان 
در صف جایزه همراه اول به حدی رســید که صفوف خانم ها و آقایان از هم جدا 
شــد و در یکی از صف ها حاضران به گردگیری و احوالپرسی نزدیکان یکدیگر 
پرداختند. عجایب نمایشــگاه امسال به حدی رســید که ایرج میالنی چهره 
ماندگار گردشگری تصمیم گرفت ســری به محل برگزاری بزند و از »جناب 
خان« عقب نماند. غیر از جناب شــهریاری که به نظر می رسد کم کم به یکی از 
افراد جدایی ناپذیر تلکام بدل شود و بار سنگین شاداب سازی یکی از سالن ها را 
به دوش می کشــد، هنرمندان پانتومیم و طنز دیگری هم در جای جای سالن ها 
دیده می شوند، از جمله آقایی که با سر زدن به غرفه های مختلف تالش داشت 

سی دی گلچین آهنگ های قدیمی بفروشد 
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