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سازش  ناگزیر
رســیدن به یک صلح اجباری برای هر دو سوی منازعه تعرفه مخابرات 
کم و بیش ناگزیر است و دست کم دو دلیل ملموس برای آن وجود دارد.

نخست اینکه در حال حاضر همچون بســیاری از بخش های اقتصادی و 
سیاسی کشــور، بازار ارتباطات هم در یک گردنه تاریخی قرار گرفته که 
گذشــتن از آن برای هیچ کدام از طرفین چه وزارت ارتباطات و چه گروه 
مخابرات ایران بدون دیگری ممکن نیســت. دیر یا زود این بخش بکر و 
به شدت وسوسه برانگیز اقتصاد کشــور نیز به روی بازیگران سرشناس 
خارجی باز خواهد شــد و برای اینکه رگوالتورها و کسب و کارهای هر دو 
در این بازی جدید بین المللی باقی بمانند، الجرم باید ابتدا طرف مقابل و 
هموطن خود را در کنار داشته باشند و بعد به نقش آفرینان بیگانه برسند.

بی شک کمپانی های بین المللی تجربه و اهرم های قدرتمندی برای بازی 
در میادیــن قانونی و تجاری دارند و نه مخابــرات ایران می تواند بدون 
حمایت دولت، جایگاه یگانه فعلی اش را حفــظ کند نه وزارتخانه بدون 
همراهی بزرگ ترین کارتل مخابراتی ایــران قادر به تنظیم بازار جدید 
در کشور اســت. پس پیش از آنکه مسیر دوری که امروز میان دو رفیق 
قدیمی است، از این ســنگالخ تر شود که راهی برای بازگشت باشد، باید 

این مسیر را به عقب برگشت. 
لیکن دلیل حتــی مهم تری هم برای این ســازش ناگزیر وجود دارد که 
همان راس خاموش ولی کلیدی این بازار است؛ یعنی مشترکان. کاربران 
همواره قربانیان غیرنظامی جنگ های سیاســی در بازار ارتباطات ایران 
بوده اند و بهای سنگینی را دولت به دولت، وزیر به وزیر و رئیس به رئیس 
پرداخته اند. طبیعتًا هر فرآیندی که طی آن دسترســی یا خدمت رسانی 
گروهی به بزرگی مخابرات ایران با جامعه کاربری هم ارز با کل کشــور 
مختل شــود یا حتی از توسعه ای مطابق با ســرعت جهانی باز بماند، به 
ضرر همه ماســت و در عین حال باید پذیرفت رها شدن بازیگری به این 
بزرگی از نظارت و هدایت بخش دولتی نیز در نهایت به سود مشترکان 
و به ویژه ســایر نیروهای کوچک تر بخش خصوصی ایران نیست. از این 
رو باید امیدوار بود در روز پایانی تلکام وقتی وزیر از ســفرش به مجمعی 
با هدف حفظ صلح جهانی بازمی گردد، پیام مشــابهی نیز با خود به سالن   

هفتم بیاورد.

  سرمقاله
آرش برهمند

مدیر امور شبکه شرکت مخابرات ایران:
سال ۹۶ کل شبکه

 IP می شود

با امضای تفاهم نامه انحصاری

 شیائومی با همراه اول
به ایران آمد

ما از سال گذشته رویکرد خود را در بحث هم افزایی 
شبکه های ثابت و سیار تغییر دادیم.

 قباًل بحث شرکت ارتباطات ثابت و شرکت 
ارتباطات همراه بود...

شرکت ارتباطات سیار ایران در شانزدهمین 
نمایشگاه تلکام، قرارداد انحصاری باندلینگ 

سیم کارت همراه اول را با برند تولیدکننده 
گوشی های هوشمند شیا ئومی بست...

 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 مقررات و ارتباطات رادیویی

پیوســت - نیاز آتش بس همه جانبه، توســعه 
عرضی و تشفنگی فناوری باید مهم ترین میراث 
تلکام شــانزدهم برای بازار ارتباطات کشــور 
طی یک ســال آتی باشــد از نمایشــگاهی که 

خسته کننده بود ولی ناامید نه.
شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات 
و اطالع رســانی ایران در حالی به خط پایان خود 
نزدیک می شود که شــاید بزرگ ترین رویداد 
قابل تصور در بضاعت ارتباطات کشور نبود ولی 
نشــانه هایی از تالطم نیاز به امیدواری و چشــم 
دوختن به آینده داشت و این حقیقت را نه تنها در 
روز افتتاحش که حتی می شد در گشایش فضای 
کســب و کارهای جدید زیر چترهای نوین دید. 
در عین حال نمایشــگاهی که به روز پایانی خود 
رسیده است، آشکارا از میدان نبرد جدیدی میان 
بازیگران مخابراتی و اعتبــاری عرصه ارتباطی 
کشور پرده برداشــت که احتماالً دیر یا زود در 

زمان پروانه های جدید به ظهور خواهد رسید.

توسعه
از ضلع غربی نمایشگاه و مجموعه سالن های گروه 
مخابرات ایران که به ســمت شرق آن در میان 
ارائه دهندگان خدمــات ارزش افزوده حرکت 
کنید، اگر محو هنرنمایی خدمات ارزش افزوده و 
انبوه اپلیکیشن های موبایل در چندین و چند سالن 
پشت سر هم نشوید، بدون شک متوجه یک موج 
جدید در بطن صاحبان قدرت و ســرمایه بازار 
مخابرات کشور می شــوید که مشهودترین آن 
عالقه روزافزون به بازار تجارت الکترونیکی و در 

یک کالم فروشگاه های آنالین است. 
مــوج طبیعتــاً از موفقیــت خیره کننــده یک 
اســتارت آپ طالیی یعنی همان دیجی کاالی 
مشهور شــروع شــد که بخشــی از سهامش 
توسط یک صندوق ســرمایه گذاری خصولتی 
خریداری شد و کسب و کارش توسعه مضاعفی 
در فضای جدید جامعه اینترنتــی ایران یافت. 
مهم ترین رقیبی که با ایده فروشــگاه عمومی در 
فضای تجارت الکترونیکی کشــور شکل گرفت 
یعنــی بامیلو هرچنــد رنگ و بــوی مدیریتی 
اروپایی داشــت ولی در عمل دست کم بخشی 
از سرمایه اش توســط اپراتور شریک ایرانسل 
یعنی  MTN تامین می شــد کــه خاطره خوبی از 
تاســیس دومین ها در بازار ایران داشت و بعدها 
هم راه افتادن یک چتر تبلیغاتی گسترده به لطف 
ایرانســل این ایده را تقویت کرده که شــاید در 
غیاب سرویس های واقعی فضای اپراتوری ایران 
دقیقاً به همین بخش از تجارت نیاز داشته باشد. 

ایرانسل شاید مهم ترین بازنده رقابت فروشگاهی 
در حوزه تلکام باشــد. مشخصاً کارزار تبلیغات با 
فروشــگاه بامیلو طی ماه گذشته بیشتر از آنکه به 
سود اپراتور دوم باشد به سود این شبه استارت آپ 
بود تا ایرانســل. نتیجه اینکه در نهایت می شود 
گفت در نمایشــگاه امســال عماًل نمی شد هیچ 
ردپایــی از بامیلو در غرفه ایرانســل پیدا کرد و 
طبیعتاً برای هر بازیگری گزینه همکاری با اپراتور 
دیگری که مشــترکان متمول تر و سرانه درآمد 

باالتری دارد هم همیشه روی میز است. 
امسال خود همراه اول قدم های کمرنگی به سمت 
فروشــگاه آنالینش برداشته اســت. از یک سو 
جیرینگ با تغییر مدیرعاملش در سالن هفتم از 
سرویس وسوسه کننده جیرینگاه که در آن یک دو 
جین فروشگاه اینترنتی از شهروند گرفته تا تیوال و 
شهر کتاب عضویت دارند، پرده برداشت و البته 
در حاشیه فروشگاهش از یک فروشگاه اینترنتی 
آنالین در بخش همراه من رونمایی کرد که هر دو 
مز مزه کردن بازار تجارت الکترونیکی با مشترک 
نهایی توســط اقمار همراه اول هستند. فعاًل خود 

فروشگاه آنالین محتاطانه فقط کاالهای فیزیکی 
خود همراه اول مانند مودم یا دانگل را می فروشد.

در آن سوی خیابان نمایشگاه بانک های متعددی 
صف آرایــی کرده اند؛ بانک ملــت که نظاره گر 
اســت، پســت بانک که همراهی وزارتخانه را 
دارد و البته بانک پاســارگاد با جای پای بزرگش 
فناپ. نمونه ای از تقابل اجتناب ناپذیر بانک ها و 
اپراتورها را می توان در این خط جدید تلکام که از 

سالن 25D  شروع می شود، دید. 
غرفه شــلوغ پیکو هنوز هم شــمایل واقعی یک 
کســب و کار فناوری را ندارد ولی قرار است پیکو 
سرویسی جدید از جنس پرداخت همراه مبتنی 
بر تلفن های هوشمند باشد که به مشتری امکان 
می دهد بدون همراه داشتن کارت بانکی و نیاز به 
دستگاه کارتخوان، خرید خود را انجام دهد. اینکه 
در آینده واقعاً این سرویس چقدر خواهد توانست 
با همراه بخش پرداخت کشــور در مقابل بخش 
ارتباطی کشور دوام بیاورد، هنوز جای سوال دارد. 

تشنگی
اگر امســال جزو تاجــران تلــکام نبودید و در 
ســالن های اپراتورها گشــت می زدید، بدون 
شــک متوجه عالقه جــدی همــه بازیگران به 
خط های جدید واقعیت مجازی، نسل های جدید 
مخابراتی و به ویژه اینترنت اشــیا یا آن گونه که 
خودشان دوست دارند، IoT شــده اید؛ ایرانسل 

که خودرو بزرگی در انتهای سالنش با سردری از 
انبوه لوگوهای مختلف پارک کرده است و همراه 
اول هم یک بنز به بخش خودروهای تعاملی اش 
آورده است تا پیکان مجهز به فناوری  AR یا همان 
واقعیت افزوده تنها نباشد. اپراتور اول دست کم 
در یک زمینه جلوتر است که باید آن را در انتهای 
سرویس های ارزش افزوده اش در بخش حیات 
متصل دید که تجســمش خانه هوشــمند بود. 

هرچند رونمایی از این خانه چشــم های بسیاری 
را در زمان بازدید نیم دو جین وزیر سابق که حاال 
وکیل و وصی بودند، خیره کرد ولی باید پذیرفت 
زیرساخت مخابراتی کشور برای هیچ کدام از این 

زمینه ها صد درصد مهیا نیست. 
شاید در نمایشــگاه بعدی وقتی نوکیا زیمنس، 
اریکســون و هواوی به عنوان مبلغان نسل پنجم 

شبکه های همراه آشــکارا در دوران پساتحریم 
حضور دارند، بتوان امیدوار بــود این فناوری ها 
واقعی تر و ملموس تر جلوه کنند. در ادامه جریان 
اول باید انتظار داشت به زودی با ارائه پروانه هایی 
مانند FCP بازیگران صاحب سرمایه بانکی وارد 
تجارت های ارتباطی شوند و خریدن بانک های 

کوچک توسط اپراتورها را جبران کنند. 

لزوم آشتی
غیبت وزیر ارتباطات در زمان افتتاحیه و سخنان 
ابوالحســن فیروزآبــادی در مراســم آغازین 
نشان دهنده یک شروع کم و بیش صلح آمیز برای 
نیمه دوم ســال ارتباطی کشور بود؛ چرا که از یک 
سو دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی تاکنون 
از خود چهره ای تنش زدا نشان داده است و همین 
به واعظی اجازه داد در غیابش روبان نمایشــگاه 
محبوبش را دبیر جدید قیچــی کند. این فضای 
آرامش بخش اما زمانی که در غیاب مدیرعامل 
دائم برای گروه مخابرات ایران و سفر بودن وزیر 
باز هم با نیش  زدن های رسانه ای سال های جاری 
روبه رو شــد، لزوم برقراری آتش بس در فضای 
ارتباطات کشــور را بیش از پیش نمایان ساخت. 
شاید تا همین حد هم در غیاب دانه درشت های 
خارجــی و برخــی داخلی ها، نمایشــگاه تلکام 
نمایشگاهی نه چندان خوشــایند ولی دست کم 

خوش آتیه باشد 

آیا تلکام آینده به میدان جنگ بانک ها و اپراتورها تبدیل خواهد شد؟

یک سال آتش بس

اگر امسال  در سالن های 
اپراتورها گشت می زدید، 
متوجه عالقه جدی همه 

بازیگران به واقعیت مجازی 
و اینترنت اشیا شده اید
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جنگ تعرفه در تلکام
سیدهاشمی:

فرمول شورای رقابت برای تعرفه عملی نشد 
2 سلیمانی:      

دولت نباید مانع بخش خصوصی شود
2

عمیدیان :      
 

نمی توانیم در مورد تعرفه ها غوغاساالری کنیم
4       
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سالمتی و طول عمر بیشــتر همواره یکی از مهم ترین 
دغدغه های انســان بوده اســت. فناوری اطالعات و 
ارتباطات نیز بــا ویژگی هایی که به دنبــال خود آورد 
می توانســت بهبود چشمگیری در پایش سالمتی افراد 
  m-health و به صورت خاص تر E-health .ایجاد کند
راه حل هایی هســتند که از دو یا ســه ســال پیش در 
نمایشگاه های تلکام از طرف شرکت های مختلف معرفی 
می شــوند اما آنچه هنوز مشهود است غیرقابل استفاده 
بودن آنهاست. این راه حل ها با وجود اینکه تدوین شده اند 
اما برای ورود به نظام سالمت و پزشکی ایران همچنان راه 
درازی در پیش دارند و کمتر شرکتی برای فراگیری آن 
اقدامی کرده است. آنچه در تلکام شانزدهم نیز به چشم 
می خورد این بود که راه حل های سالمتی تمام اپراتورها و 
شرکت ها همچنان در وضعیت سه چهار سال پیش خود 

درجا می زدند. 

برکت
شــرکت ســالمتی برکــت شــاید جدی ترین و 
گســترده ترین برندی بود که در حوزه  E-health  در 
شانزدهمین نمایشــگاه تلکام شــرکت کرده بود. این 

شــرکت که در غرفه تالیــا بود عالوه بر اپلیکیشــن، 
راه حل های پزشکی و دستگاه های ارتباط از راه دور را نیز 

در میان محصوالتش داشت. 
در بخش موبایل هلث سرویس هایی مانند سیم کارت 
سالمت وجود داشــت که تحت راه حل های آفالین به 
شــما اجازه می داد اطالعات شخصی مرتبط با سالمتی 
خود را روی سیم کارت تان ذخیره کنید. مراکز سالمتی 
از این طریق اطالعات شــخصی افراد را دســته بندی 
می کنند و امکان پیشنهاد سرویس های سالمتی مختلف 
را ممکن می سازند. همچنین با اپلیکیشن برکت در کنار 
دستگاه های ســالمتی می توان تمام فعالیت های بدنی 
مانند فشــار خون، قند خون، ورزش های روزانه، دمای 
بدن، وضعیت خواب و اتاق کــودک را پایش کرد. این 
دســتگاه ها با اســتفاده از بلوتوث و وای فای به گوشی 
همراه متصل می شــوند و پیشینه فعالیت های کاربران 
را ذخیــره می کنند و این امــکان را می دهند تا ضمن به 
اشتراک گذاشتن آنها با دکتر متخصص، پزشک با دیدی 
کلی نسبت به گذشــته فرد برای او دارو یا مراقبت ویژه 
تجویز کند. همین طور با کمک NFC می توان نسخه های 

الکترونیکی دارو را راحت تر تجویز کرد.

سرویس های tele health این شرکت هم در زمینه 
چشم پزشکی و تخصص های مختلف دیگر این امکان را 
فراهم می آورند تا مراکزی که فاقد متخصص هســتند 
به مراکز دارای پزشــکان متخصص متصل شوند. این 
سیستم تاکنون به خوبی مرکز سالمتی بغداد را به تهران 

متصل کرده است. 

همراه اول
همراه اول در بخش کســب و کار برنامه های متنوعی 
در حوزه سالمتی داشت. حسگرهایی وجود داشتند که 
نمونه محدودی از اینترنت اشــیا بودند و می توانستید 
با آنها وضعیــت محیطی خود را زیر نظــر بگیرید. در 
سامانه ای دیگر پزشــک اطالعات خود را درون رایانه 
وارد می ســازد و بیمار آن را با NFC روی گوشــی خود 
ذخیره می کند و هنگامی که وارد داروخانه می شــود با 
نزدیک کردن همان گوشی داروخانه از جزییات نسخه 
و داروها باخبر می شــود و دیگر مشکالت رایج تداخل 
دارو پیش نمی آید.  ابر سالمت نیز سرویس دیگر همراه 
اول است. این سرویس یک شــبکه اجتماعی سالمتی 
اســت که محلی بــرای خودمراقبتی، اطالع رســانی، 
دریافت مشاوره، سنجش سالمت، جمع آوری و هدایت 
اطالعات پزشــکی به صورت آنالین فراهم می آورد. 
ارائه خدمات در این سامانه بر اساس مدل خوداظهاری 
است، یعنی تمامی خدمات ارائه شده به کاربران بر اساس 
داده هایی است که خود کاربر، با مسئولیت شخصی خود 
وارد سیســتم می کند. به گفته مســئوالن غرفه در این 
سیســتم هدف درمان نیست، بلکه با توجه به اطالعات 
موجود در مورد وضعیت فعلی و ســابقه ســالمت در 
خانواده و همچنین محدوده ســنی او، توصیه هایی برای 

بهبود وضعیت سالمتی در اختیارش قرار می گیرد.

ایرانسل
ایرانسل هم یکی از اپراتورهایی است که سرویس های 
سالمتی را بر بســتر ارتباطی خود عرضه می کند. عالوه 
بر محصوالت مبتنی بر پیامک و MMS که ســال های 
ســال اســت وجود دارند، M-health نیز یکی دیگر 
از گزینه هایی اســت که ســعی دارد بر بستر اینترنت 
پرسرعت سالمت افراد را پایش کند. با این حال هنگامی 
که سعی داشــتیم از این سرویس اطالعاتی جمع آوری 
کنیم با برخورد عجیب لباس ســفیدها )افرادی که در 

ســالن قدم می زنند و جلو کار خبرنگارها را می گیرند( 
مواجه شــدیم. تنها جمله ای که موفق شدیم از صاحب 
غرفه »سالمت همراه ایرانسل« بشنویم، این بود که:»اگر 
با خبرنگارها گفت وگو کنیم از بــاال می بینند و برخورد 
می کنند.« قرار برای صحبت با مدیر روابط عمومی هم تا 

پایان روز به نتیجه نرسید. 

رایتل
»جایگزینی ســیم کارت با دفترچه تامین اجتماعی« 
خبری بود که در ابتدای امســال در صــدر اخبار قرار 
گرفت. رایتل عالوه بر رابطه تنگاتنگی که با ســازمان 
تامیــن اجتماعی دارد اما فعالیت محــدودی در زمینه 
سالمت داشته است. اپلیکیشنی که به صورت زنده در 
ســالن به نمایش درآمده و برای بازدیدکنندگان قابل 
استفاده بود، با دستگاه های ihealth  هماهنگ می شد و 
فشار خون و قند خون را به کاربر اطالع می داد. با استفاده 
از این اپ پیشینه وضعیت سالمتی کاربران رایتل  ذخیره 
می شود و می توانند آن را برای پزشکان مورد تایید رایتل 

ارسال کنند. 

اپسان
کلینیک ســالمت اپســان یکی از محصوالت فناپ 
بود که بر پایه فناوری های ســنتی پیامک و MMS کار 
می کرد. کافی اســت عضو یکی از سرویس های ۸۴۹۴ 
شوید تا به صورت روزانه یا هفتگی اطالعات سالمتی و 
تغذیه برایتان ارسال شود. این سرویس اپلیکیشن ندارد 
و در عین حال شــامل مســابقات مختلفی هم می شود. 
ســرویس های متنی، تصویری و مسابقه این شرکت به 

ترتیب ۵۰، ۹۹ و ۱۲۰ تومان هزینه دارد. 

فیت فریز
یکی از مســتقل ترین اپ هایی که در تلکام امسال در 
زمینه سالمتی معرفی شد اپلیکیشن فیت فریز بود. این 
اپ که در سالن همراه اول وجود داشت، هشت ماه پیش 
توسط یکی از دانشجوهای دانشگاه شریف پایه گذاری 
شده است. این اپلیکیشــن با رابط کاربری ساده شما را 
در تناســب اندام یاری می کند. این اپ برای استفاده در 
خانه، باشگاه و فضای باز تمریناتی ارائه می کند و می توانید 
طبق برنامه غذایی ای که در اختیارتان می گذارد، رژیم 
بگیرید. یکی از قابلیت های جالب این اپ فراهم آوردن 
بستری برای گوش دادن به موسیقی است. فیت فریز با 
ساخت لیست موسیقی متناسب با فعالیتی که می کنید 
)هوازی و غیر هوازی( شــما را به انجام حرکات ورزشی 
بیشتر ترغیب می کند. موسیقی مخصوص این اپ توسط 
دی جی تیم ساخته شده است. این اپ با توجه به آمادگی 
جسمانی، جثه، جنسیت، سابقه تمرینی و محیط تمرینی 
ورزش حرکات ورزشــی مختلفی را به شــما پیشنهاد 

می دهد 
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رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران:

فرمولشورایرقابت
برایتعرفهعملینشد

انتقاد وزیر اسبق ارتباطات از تعرفه های تلفن ثابت

دولتنباید
مانعبخشخصوصیشود

رئیس هیات مدیره شــرکت مخابرات ایران 
اعالم کرد ســه سال پیش شــورای رقابت برای 
تعرفه های مخابراتی فرمولی مشــخص کرده بود 
که باید به آن عمل می شــد، اما تاکنون این اتفاق 

رخ نداده است.
ســید مصطفی سیدهاشــمی دربــاره نحوه 
تعیین تعرفه هــای تلفن ثابت گفت:»شــورای 
رقابت موظف اســت بر اســاس اصل ۴۴ قانون 
اساسی، دســتورالعمل الزم را صادر کند که این 
دســتورالعمل در قالب فرمولی صادر شده است. 
عددهای آن فرمــول را بایــد بگذارند تا قیمت 
اجرایی ما را اعالم کنند اما ســه سال است اعالم 

نشده.«
او گفت:»مــا خودمان را موظــف به همکاری 
بــا دولت می دانیــم و در این عرصه هــا هم قدم 
برداشــته ایم و بارها این موضوع را در عمل نشان 
داده ایم و هیچ فاصله ای بین مخابرات ایران و دولت 
وجود ندارد. همکاری با دولت را وظیفه می دانیم. اما 
بحث این است که ما یک بنگاه اقتصادی هستیم و 
باید خدمات بدهیم. قیمت تمام شده ما را محاسبه 

کنند و این قیمت را با سود اندک بدهند.«
رئیس هیات مدیره شــرکت مخابرات ایران 
افزود:»ما درخواســت می کنیم حقوق قانونی مان 
را در یک مرجع بررســی کنند. اخیــراً هم اعالم 
کردیم که به تعرفه های قبل از هم کدی نیز راضی 
هســتیم، یعنی به قیمت های پیش از شروع به کار 
دولت تدبیر و امید و مصوبه ۱6۰ رضایت داریم و 

افزایش هم نمی خواهیم.«
سیدهاشــمی درباره نرخ تعرفه تلفن ثابت در 
دنیا و مقایســه آن با ایران گفت:»ما جدول ۱۸6 
کشور دنیا را به سازمان تنظیم مقررات داده ایم که 
در آخرین رتبه دنیا قــرار داریم. حتی تعرفه های 
افغانســتان ۸۰ برابر گران تر از ماســت در حالی 
که درآمد سرانه ما نســبت به افغانستان هشت 

برابر است.«
او با اشاره به تکالیفی که دولت بر عهده مخابرات 

گذاشــته و هزینه این تکالیــف، گفت:»در بحث 
تلفن ثابت به ویژه بعد از هم کدی زیان های کالنی 
دیدیم و هنوز داریم اینها را تحمل می کنیم. افزایش 
حقوق ها وجود دارد و اخیــراً گفته اند کارگزاران 
روستایی را رسمی کنیم که این کار برای ما ارزش 
اجتماعی باالیی دارد اما بار مالی و اقتصادی زیادی 
به وجود آورده است. همه اینها چیزهایی است که 
از طرف دولت برای ما دســتور داده شده و اجرایی 
کرده ایم اما دیناری وصول نشــده است. در اصل 
۴۴ هم گفته شــده اگر دولت دستوری به شما داد، 
انجام بدهید و هزینه هایش را بگیرید. ما هیچ بحثی 

نداریم جز اینکه هزینه هایش را می خواهیم.«
رئیس هیات مدیره شــرکت مخابرات ایران 
درباره تشــکیل کمیته ای برای حل اختالفات با 
وزارتخانــه گفت:»هیچ کمیته ای برای ما رســمًا 
اعالم نشده و نیازی هم به کمیته نداریم و خودمان 
می توانیــم تعامل کنیم. حل ایــن موضوع غیر از 
ســازمان تنظیم مقررات راه دیگــری ندارد. ما 
بحث مان با سازمان اســت و خودشان هم واقف 
هســتند، بردند در کمیســیون مطرح کنند اما 
نمی دانم به چه دالیلی تصویب نشد و ما در انتظار 

هستیم.« 

وزیر اســبق ارتباطات و فناوری اطالعــات و نماینده 
فعلی مجلــس نیز به صف منتقدان تعرفــه مکالمه تلفن 

ثابت پیوست.
محمد ســلیمانی که در دولت نهم وزیر ارتباطات بود، 
در رابطه بــا ثابت ماندن نرخ تعرفه شــرکت مخابرات 
ایران در بخش تلفن ثابت به مدت ۱۲ ســال گفت:»تلفن 
ثابت االن با این نرخ، زیان ده اســت. درســت اســت 
که می تــوان ADSL را توســعه داد و محتواهای جدید و 
ســرویس  های جدید ایجاد کــرد و از طریق آنها درآمد 
داشــت، اما تعرفه ای که ۱۲ سال اســت تکان نخورده، 

نمی تواند یک شرکت را پویا و سرزنده کند.«
او افزود:»مــا می گوییم باید طبق قانون و مقررات عمل 
شــود. من نوعی تنگ نظری در این مســاله می بینم و تا 
حاال نتوانســته ایم این مشــکل را حل کنیم. ولی باید راه 

باز شود.«
سلیمانی ادامه داد:»هزینه هر نوع خدمت و سرویسی 
را که در نظر بگیرید از پنج ســال پیش تاکنون چند برابر 
شده اســت ولی در حوزه تلفن ثابت این اتفاق نیفتاده. در 
تلفن ثابت تعداد نیروی انســانی کــه در خدمت مردم 
است، خیلی زیاد اســت و باید فکری برایش بکنند. مانع 

ایجاد کردن به سود هیچ  کس نیست.«
سلیمانی یکی دیگر از مشکالت این حوزه را »درگیری 
وزارت ارتباطات با اپراتورها« دانســت و گفت:»این نه 
به نفع مردم اســت، نه به نفع دولت و نه اپراتورها. دولت 
باید با بخش خصوصــی و اپراتورها یک رابطه صمیمانه و 
حمایتی و هدایتی داشته باشد. نباید مانع باشد و سد ایجاد 
کند. ما شاهد هســتیم که درگیری وجود دارد و دود این 

درگیری ها به چشم همه می رود.«
این نماینده مجلس با اشــاره به اقدامات مجلس برای 
حل این اختالفات گفت:»تالش می کنیم این مســائل از 
بین بــرود و وحدتی بین دولــت و بخش خصوصی ایجاد 
شود و با منابع مالی ای که در اختیار است بتوانند گام های 

بلندی بردارند.«
او افــزود:»کار نمایندگان مجلس نظارت اســت. در 
حوزه ارتباطات، مجلس نهم کارهــای بزرگی انجام داد 
که مهم ترین آنها تصویب قانونی بود تا بر اساس آن همه 

درآمدهای حوزه به وزارت ارتباطات برگردد. این مبلغ 
در ســال جاری ۵۸۰۰ میلیارد تومان است که در اختیار 
وزیر قرار می گیرد. اگر با زمان خودم مقایسه کنم که برای 
دو ســه میلیارد تومان حوزه ســتادی مشکالت داشت، 
تحول بزرگی است. موضوع این است که از این مبلغ کالن 
و قابــل توجه می توان چه اســتفاده هایی کرد. به نظر من 
می توان انقالبی در این بخش به پا کرد. مسئوالن مربوطه 

باید از این پول بیشتر استفاده کنند.«
او یکــی از نگرانی های نمایندگان مجلس را توســعه 
روســتایی عنوان کــرد و افزود:»ما به عنــوان نماینده 
مجلس نگرانیم، در بعضی شــهرهای کوچک و روستاها 
توسعه باید بر اساس USO که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان 
اســت، انجام گیرد؛ اما این اتفاق در سال ۹3 نیفتاد. حوزه 
ارتباطات پیشــران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
اســت و اگر جلو نرود در حوزه های دیگر کم می آوریم. 
حاال که کل نظام تصمیم گرفتــه چنین مبلغ کالنی را در 
اختیــار وزارت ارتباطات قرار دهد، باید آن را خرج کرد؛ 
البته خرج درســت. باید پرسید سال گذشته چقدر از این 
مبلغ از خزانه گرفته شــده و کجا هزینه شده و چه تحولی 

ایجاد کرده است.«
ســلیمانی دربــاره ورود اپراتورهای جدیــد به حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات کشــور نیــز گفت:»تلفن 
ثابت چون زیان ده است، هیچ  کس در آن سرمایه گذاری 
نمی کند مگر اینکه عقلش مشــکل داشته باشد. در بخش 
تلفن همراه با بررسی هایی که داشتیم بازار تا چهار اپراتور 
جــا دارد. امکان دادن ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون ســیم کارت 
وجود دارد. ولی بایــد اپراتورها فراگیر و ملی بشــوند و 

جمعیت باالی ۱۰ میلیون را زیر چتر خودشان بیاروند.«
او اضافه کــرد:»در بخش دیتا هنوز موفق نشــده ایم 
یــک اپراتور قدر وارد بازار کنیم. اگــر اپراتوری بخواهد 
ماهی پنج هــزار تومان از ۱۰ میلیون مشــترک درآمد 
کسب کند، می شــود ماهی ۵۰ میلیارد تومان و در سال 
6۰۰ میلیارد تومان. کســی که می خواهد 6۰۰ میلیارد 
تومــان از مردم بگیرد باید حداقــل ۵۰۰ میلیارد تومان 
در ابتدای کار ســرمایه گذاری کند؛ اما االن چنین چیزی 

نداریم.« 

صاایرانکارتخوان
بدونتماسعرضهکرد

صاایران در شانزدهمین نمایشگاه تلکام دستگاه 
کارتخوان بدون تماس تلفن همراه خود را معرفی 
کرد. این دستگاه مانند POS عمل می کند و عالوه 
بر اینکه قابلیت استفاده از کارت را دارد می تواند 
از طریق اتصال با تلفــن  همراه، پرداخت های از 
طریق تلفن همراه را نیز پشتیبانی کند. این اتصال 
بدون نیاز به NFC برقرار می شــود، از همین رو 
گوشی های ساده تر را نیز پوشش می دهد. یکی 
از نقاط قابل توجه در این دســتگاه قابل استفاده 
بودن آن در تمام نســل های شبکه تلفن همراه 
و شــبکه های اپراتوری است. همچنین نیازمند 
گوشی های هوشــمند تلفن همراه هم نیست.  
طبق اعالم صاایران از این دســتگاه می توان در 
سیســتم های مختلف پرداخت، بلیت مترو و 
اتوبوس، فروشــگاه ها و کرایه تاکسی استفاده 
کرد. همچنین امکان اســتفاده از این دستگاه در 

خودپردازهای بانکی نیز وجود دارد. 
طبق گفته مســئوالن غرفه صاایــران این 
دســتگاه از تولیدات خود شرکت است که حق 
امتیاز آن در آمریکا به ثبت رســیده . هم اکنون 
بانک صادرات، شــرکت خدمات انفورماتیک 

و بانک تجارت این محصول را سفارش داده اند.
از دیگر محصوالتی که این شرکت امسال طی 
نمایشگاه تلکام روی آن تمرکز کرده فیبر نوری 
دریایی و خشــکی اســت. طبق گفته مسئوالن 
این غرفه هم اکنون این شــرکت می تواند تمام 
نیازهای داخلی در زمینه فیبر نوری را پوشــش 
دهــد و نیازی به خرید این تجهیزات از ســایر 
کشورها نیست. همچنین می توانند در صورت 
سفارش از سوی سایر کشورها نیازهای آنان را 

در زمینه فیبر نوری نیز تامین کنند. 

نارین؛راهکارهایی
دیجیتالیبرایزندگیمدرن

موسســه دیجیتال دانش بنیان نارین که از 
ســال ۹۱ در حوزه  ارائه راهکارهای نرم افزاری 
مبتنی بر تلفن همراه فعالیت دارد و از ســال ۹3 
نیز به عضویت پارک فناوری پردیس در آمده، 
در تلکام امســال راهکارهای مختلفی در حوزه 
تجارت الکترونیکی، زندگی الکترونیکی و بازی و 
سرگرمی ارائه داده است.  این موسسه در حوزه 
تجارت الکترونیکی »پلتفرم فروشــگاه همراه« 
در نسخه های اندروید و IOS را معرفی کرده که 
مناسب صاحبان فروشگاه های سنتی یا اینترنتی، 

سازمان ها و تولیدکنندگان است.
در حــوزه راهکارهای زندگــی الکترونیکی 
نیز »پلتفرم آموزش همراه« ارائه شــده که به 
کمک آن و تنها با استفاده از یک پنل تحت وب، 

می توان به تولید محتوای آموزشی پرداخت.

غرفهایروشن
برایاپراتورنیمهخاموش

تالیا به دنبال هم افزایی با همراه  اول اســت تا 
بتواند فعالیت ها و ارائه خدمات خود را تا پایان 

سال از سر بگیرد. 
این اپراتور در حالی در نمایشگاه تلکام امسال 
شرکت کرده که هیچ محصول و برنامه   جدیدی 
ندارد اما تنها بــرای اعالم حضــور، غرفه ای 
بزرگ در ســالن 6  به خود اختصــاص داده تا 
نوید طرح هم افزایی با همراه اول و اســتفاده از 
زیرساخت های آن را به مشترکان خود بدهد. 
در صورت حصــول توافق با همــراه اول، تالیا 
امیدوار است تا پایان سال بتواند تمامی خدماتی 
را که همــراه اول ارائه می کند )از جمله اینترنت 
3G  ( با قیمتی نازل تر از سایر اپراتورها عرضه و به 
این ترتیب حضور خود را در بازار موبایل کشور 
احیا کند.  در حال  حاضر تالیا نیز با داشتن ۲۰۰ 
هزار مشترک و 7۱۰ ســایت BTS  نصب شده  
بدون اســتفاده در کشــور، در مقایسه با سایر 
اپراتورها سهم بســیار ناچیزی از بازار موبایل 

کشور دارد.

خبر

جناب آقای مهندس خطیبی
مدیرعامل محترم جیرینگ

مطمئنا مدیریت اثربخــش و توانمند توام با 
تجارب برجســته و گرانقدر حضرت عالی، 
موجبات ارتقای آن مجموعه را فراهم خواهد 
نمــود. از درگاه خداوند منــان، تداوم تعالی 
وتوفیق، ســعادت و ســیادت جناب عالی را 

مسالت داریم.

از طرف همکاران شما در جیرینگ  
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مینا نوبهار

کمیســیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در 
اواسط اسفندماه ســال ۹۳، با هدف افزایش رقابت در 
بازار موبایل، ارائه خدمات ارزش  افزوده و ارتباط بهتر 
با مشتریان، مقررات حاکم بر دریافت پروانه فعالیت 
بــرای اپراتورهای مجازی تلفن همــراه )MVNO(  را 
صادر کــرد؛ اپراتورهایی که مجاز به اجــاره یا خرید 
خدمات شبکه تلفن همراه از اپراتور میزبان، بر اساس 
قرارداد عمده فروشی هستند و با استفاده از برند و مدل 
بازاریابی یا فروش خود، آن را به صورت خرده فروشی 

به مشترکان نهایی عرضه می کنند.
پس از گذشــت شــش ماه، 51 شــرکت متقاضی 
متشــکل از ۳1 اپراتور خارجی از 18 کشور، 1۳ عضو 
کنسرســیوم FCP و هفت بانک، تقاضاهای خود را به 
همراه مدارک و مستندات الزم به رگوالتوری ارسال 
کردند؛ تقاضاهایی که به گفته عباســی شاهکوه معاون 
بررســی های فنی و صدور پروانــه رگوالتوری، اغلب 
در راســتای Full MVNO هســتند و تا پایان مهر ماه 
وضعیت آنها مشخص می شود اما همچنان سوال های 
متعددی در مورد صدور پروانــه آنها به ویژه به دلیل 
دغدغه های امنیتی برای حضور شرکت های خارجی 
و نیز نگرانی هــای MNOها وجود دارد. عالوه بر این بنا 
بر گفته علی اصغر عمیدیان رئیس سازمان رگوالتوری 
با توجه به کشــش فعلی بازار انتظــار نمی رود بیش از 
1۳ متقاضــی بتوانند موافقت اصولی دریافت کنند  که 

احتماالً 15 درصد از سهم بازار را به دست آورند.
اگرچه اغلب متقاضیان MVNO از سراســری بودن 
پوشــش دهی خود خبر داده و برخی نیز به مشــخص 
بودن شــریک خارجی خود اشــاره کرده اند، از جمله 
ضحی کیش که از شــراکت خود با الیــکا موبایل خبر 
داده و نیــز شــرکت فن آپ کــه با لبــارا همکاری  
می کند؛ اما با توجه بــه قطعی نبودن وضعیت موافقت 
اصولی آنهــا، جزییات دقیقــی از اپراتورهای میزبان 
احتمالی، ســگمنت های مورد هــدف آنها و نیز بحث 

تعرفه هایشان اعالم نشده است.

نگرانی MVNOها
با وجــود اینکه اپراتور مجازی به عنــوان یک پدیده 
مرســوم و در عین حال پول ساز در ســایر کشورهای 
مختلف جهان، ســهم خوبی در بازار جهانی برای خود و 
اپراتورهای اصلی ایجاد کرده ، اما در ایران MNOها نگاه 
بدبینانه ای به اپراتورهای مجازی دارند چرا که به دنبال 
کسب سهم بیشتر از بازار هســتند. بنابراین مهم ترین 
چالــش اپراتورهای مجازی در کشــور بحث آمادگی 
MVNO ها برای در اختیار گذاشتن سهم خود بهMNO

هاست. با وجود این نگرانی ها، مطابق با مصوبه کمیسیون 
تنظیم مقررات ارتباطــات درباره تعهدات MNOها در 
خصوص ارائــه خدمات به اپراتورهــای مجازی تلفن 
همراه، اپراتورهای میزبان موظف هســتند در صورت 
وجود متقاضــی، با حداقل دو اپراتــور مجازی قرارداد 

عمده فروشی منعقد کنند.
بخشی دیگر از نگرانی ها به بحث ظرفیت و فرکانس 
مربوط می شود که در این خصوص نیز عباسی شاهکوه 
معاون رگوالتوری به MNOها اطمینان داده که با توجه 
به ســهم اندک اپراتورهای مجازی از بازار به ظرفیت 
بزرگی نیاز نخواهند داشــت. در خصوص فرکانس نیز 
آنچه بــرای اپراتور چهارم ذخیره شــده بود، در اختیار 

MVNOها قرار خواهد گرفت.

MVNOها در جهان
با اشــباع بازار اپراتوری در کشورهای مختلف دنیا، 
موضوع رقابت برای ارائه سرویس های جذاب، مطرح 
شد و اپراتورهای جدیدی به نام »اپراتورهای مجازی« 
وارد عرصه ارتباطات شــدند. اروپا بیش از سایر نقاط 
جهان اپراتور مجازی دارد. از میان کشورهای این قاره، 
آلمان با MVNO 140 در رتبه نخست قرار دارد. درآمد 
حاصل از اپراتورهای مجازی در این کشور مبلغی بالغ 
بر 186/6 میلیون دالر بوده  اســت. یکی از اپراتورهای 
مجازی موفق در این کشور Free Net  است که فعالیت 
خود را به میزبانی Germany O2 از ســال 2007 آغاز 
کرد و با تمرکز بر جوانان شاغل و مشتریانی که بودجه 
کمی داشتند، توانست تا ســال 2015 تعداد کاربران 

خود را به 12 میلیون افزایش دهد.
یکی دیگر از کشورهایی که سابقه فعالیت طوالنی در 
حوزه MVNOها دارد، آمریکاست. از جمله اپراتورهای 
موفق در این کشور می توان از TRACFONE نام برد که 
 Verizon های مهم آن کشــور از قبیلMNO با میزبانی
 Wireless، AT&T Mobility، T-Mobile US، Sprint
Corporation و U.S. Cellular در سال 2000 آغاز به 
کار کــرد. تمرکز اصلی آن بر بازار عمومی و بخش هایی 
از جامعه بود که قیمت ســرویس ها برایشــان اهمیت 
داشــت؛ و همچنین مهاجران )به ویژه التین تبارها(. در 
سال 2015 تعداد کاربران این اپراتور 26/1 میلیون بود.

در منطقه خاورمیانه نیز عمان یکی از نمونه های موفق 
در اجرای طرح اپراتورهای مجازی محسوب می شود. 
آغاز فعالیت نخستین MVNOها در این کشور در سال 
200۹ بود کــه دو اپراتور مجازی Renna و Freindi به 
میزبانی Omantel کار خود را شروع کردند. استراتژی 
Omantel تمرکــز روی بخش هــای خرده فروشــی 
مشــخصی بود که تا آن زمان کسی وارد آنها نشده بود. 
بر همین اســاس، Renna  نیز با ارائه مزایایی همچون 
هزینه های پایین تر ترافیک، بســته های ساده و بدون 
تاریخ انقضا یا حداقل با تاریــخ انقضای طوالنی مدت، 
تمرکز خود را بر قشــرهای کم درآمد، دانشــجویان 
و جوانانی که قیمت ســرویس ها برایشــان مهم بود و 
همچنین زنان خانه دار عمانی قرار داد. از سال2010 تا 
201۳ تعداد کل MVNOهای این کشور به پنج افزایش 

یافت و بدین ترتیب 12 درصد از سهم بازار موبایل را به 
خود اختصاص دادند. 

امکان تحقق در ایران
همان طور که اشاره شد، بزرگ ترین چالش پیش  روی 
متقاضیان پروانه MVNO، اپراتورهای میزبان هستند. 
اما این اپراتورهــا با در نظر گرفتــن تجربه های موفق 
اپراتورهای مجازی، باید این نکته را در نظر داشته باشند 
که می توان چالش رقابت با اپراتورهای دیگر را از طریق 
شراکت با اپراتورهای مجازی، تسهیم و دستاوردهایی 
همچون حداقل ساختن ریسک رقبای جدید، به دست 
آوردن سهم بیشتری از بازار و کاهش سهم رقبا، معرفی 
روند جدیدی در کســب و کار از طریق عمده فروشــی 
و بهره برداری از ظرفیت دســت نخورده شبکه داشته 
باشند. بنابراین راه اندازی اپراتور مجازی می تواند یک 
بازی برد-برد-برد باشــد، به طوری که اپراتور اصلی، 
اپراتور مجــازی و مصرف کننده نهایی هر ســه منتفع 

شوند. 
اگرچه رگوالتوری برای تحقــق اپراتورهای مجازی 
در کشور فرصت چهارماهه  ای تا دهه فجر اعالم کرده 
اما با توجه به دغدغه های امنیتی موضوع شــراکت با 
اپراتورهای خارجی و نیز مشکل بودن اقناع اپراتورهای 
میزبان برای همکاری با MVNOها و نیز اختالفات بر سر 
تعرفه ها، هنوز زمان دقیق صدور پروانه ها قطعی نیست 

و به  نظر نمی رسد دست کم تا پایان سال ممکن شود  

اپراتورهای مجازی چند درصد از بازار را به دست خواهند گرفت؟

مهمانان ناخوانده

ویژه نامه  نمایشگاه تلکام  2015

 کنترل از راه دور خودرو
Glatracker با

 »دیگــر نگــران کاربری هــای زیان بار و 
اشتباه و حتی سوءاســتفاده از سرمایه خود در 
قالب ناوگان حمل و نقل نباشــید.« این جمله 
کوتاهی بود که در صفحه اول کاتالوگ شرکت 
فاتحین صنعت شــریف به چشــم می آمد. 
شــرکتی که تامین کننده قطعات، تجهیزات 
ابزار دقیق آزمایشــگاهی، تست اندازه گیری، 
تســت مواد و سیســتم ها و تجهیزات مربوط 
به صنایع الکترونیکــی مخابراتی، نفت، گاز و 
پتروشیمی است. حامد فروزان مدیر بازاریابی 
در این خصــوص گفت:»آزمایشــگاه های 
تســت مخابراتــی و تجهیزات از شــرایط 
خاصی برخوردارند و ما آن شــرایط را فراهم 

می کنیم.«
 از دیگر خدمات فاتحین صنعت شــریف 
می توان به ســامانه Glatracker اشاره کرد 
که روی خودرو ها نصب می شــود تا نظارت 
لحظه به لحظه بر انواع وســیله نقلیه شخصی 
و عمومی امکان پذیر باشد. این ناوگان متعلق 
به شرکت گلنز آلمان است و فاتحین صنعت 
شریف نماینده رسمی و توسعه دهنده آن است 
و این سامانه را بر اساس نیازمندی هایی که در 
کشور موجود اســت، بومی سازی کرده و قابل 
اســتفاده برای مالکان خودروهای ســنگین و 
سبک، شرکت های حمل و نقل و شرکت های 
پخش و غیره اســت. این ســامانه همچنین 
ســرویس هایی مانند مشــاهده پارامترهای 
حیاتی خودرو نظیر دمــای موتور، دور موتور 
ســطح و مایعات روانکاری خــودرو و غیره، 
کنترل خودرو از راه دور، سیســتم شناســایی 
رانندگان، ارتباط صوتی و تصویری و نوشتاری 
از مرکز کنترل نــاوگان به صورت دوطرفه با 

راننده و سیستم ردیابی محموله ارائه می کند.
می توان کلیه اطالعــات را روی کامپیو تر 
شخصی، موبایل یا از طریق درخواست پیامک 

مشاهده کرد.

خبر

تجاری سازی ســرویس های شبکه پهن باند 
ایرانیان نت از نمایشــگاه تلکام 2015 آغاز 
و ارائه ســرویس بــه غرفــه داران به ویژه 

اپراتورهای تلفن همراه انجام شد.
مدیرعامل شــرکت ایرانیان نت با بیان این 
 FTTx مطلب افزود:»با بهره برداری از شبکه
در نمایشگاه بین المللی تهران با ارائه سرویس 
در بستر فیبر نوری برای اولین بار در کشور به 

غرفه داران نمایشگاه تلکام آغاز شد.«
محسن باقری چناری سرویس های قابل ارائه 
بر بستر فیبر نوری شبکه پهن باند ایرانیان نت 
در نمایشگاه بین المللی را اینترنت پرسرعت 
20 الی 100 مگابیــت، ارتباط نقطه به نقطه 
20 مگابیت الــی 100 گیگابیت و خدمات 
فیبر تاریــک برشــمرد و افزود:»خدمات 
ارتباطی ویژه بانک ها، خدمات ارتباطی پهن 
باند ســازمان های بزرگ، بک هال اپراتوری 
و ارتبــاط امن ســازمانی ) MPLS ( نیز برای 

متقاضیان پیش بینی شده است.«
او گفت:»بــا توجه به وجود نمایشــگاه های 
تخصصی در تمــام زمینه ها و حضور حداقل 
یک بار بسیاری از ســازمان های بزرگ در 
این مکان، قابلیت خوبی برای اجرای شــبکه 
FTTX وجود داشت که با مساعدت مدیران 
نمایشــگاه بین المللی اجرای پایلوت شبکه 
دسترســی فیبر نوری در این مــکان به اجرا 

درآمد.«

او اعتقاد دارد پیاده سازی شبکه های پهن باند 
در کشور ضرورتی جدی است و تعلل در آن 
می تواند کشور را در آینده ای نه چندان دور با 

چالش در ارتباط با جامعه جهانی مواجه کند.
او ادامه داد:»اجرای این پروژه در حال حاضر 
یک انتخاب است اما تغییرات سریع در حوزه 
آی تــی در آینده نزدیک بــه یک ضرورت 
انکارناپذیر تبدیل خواهد شد از این رو تسریع 
در شناخت امکانات و احصای ظرفیت های 
موجود با محور قــرار دادن توانمندی های 
داخلی ضمن تکیه بر اقتصاد مقاومتی می تواند 
مقدمه جهش بزرگ در اجرای این پروژه در 

کشور باشد.«
شــرکت خدمات ارتباطــی و الکترونیکی 
ایرانیــان نت، اولین و تنها دارنده مجوز ایجاد 
شبکه دسترسی پهن باند کشور مبتنی بر فیبر 
نوری )FTTx( در ســال 1۳۹1 با هدف ایجاد 
شبکه دسترســی فیبر نوری در سطح کشور، 
ارائه خدمات ارزش افــزوده و تامین و ارائه 
خدمــات پهن باند به حــدود هفت میلیون 

مشترک تشکیل شده است.
این شــرکت به عنوان چهارمین اپراتور ملی 
مخابراتی کشور بر مبنای پروانه صادرشده 
از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 

رادیویی فعالیت می کند.
شــیوه انتقال اطالعات در اپراتــور چهارم 
)شرکت ایرانیــــان نت( بر اساس استفاده 

از فیبر نــوری بوده و توان انتقــال انبوهی از 
اطالعات را به شــیوه ای امن تر و با شــکل 
کارآمدتری در مقایســه با شیوه های سنتی 

خواهد داشت.
بر اســاس اعالم این شــرکت ایجاد شبکه 
دسترسی فیبر نوری در شــهرهای تهران، 
کرج، اصفهان، شــیراز، تبریز، مشهد و قم از 

اولویت های اولیه ایرانیان نت است.
ایجاد امکان دسترســی کاربران تجاری به 
ســرعت 100 مگابیت بر ثانیه و مشتریان 
خانگی با سرعت حداقل 20  مگابیت بر ثانیه 
در ارتباطات مجازی، جذب ســرمایه گذار 
داخلی و خارجی برای اجرای شبکه دسترسی 
فیبر نــوری در کلیه شــهرهای کشــور، 
راه اندازی شبکه    FTTx مورد تعهد در پروانه با 
تاکید بر بومی سازی تجهیزات سخت افزاری 
و نرم افزاری )در بخش دسترســی(، کسب 
درآمد و سودآوری شرکت، منطبق بر طرح 
تجاری در زمان  تعهدشده و کوچک، چابک 
و کارآمد نگه داشتن هسته مرکزی شرکت 
و بهره گیری از توانایي هاي درون سازماني و 
برون ســازماني به منظور اجرای تعهدات از 

دیگر اولویت های کاری این شرکت است. 
طبق گفته مدیرعامل این شــرکت شــبکه 
دسترسی فیبر نوری اپراتور چهارم امکان ارائه 
سرویس ها و خدمات متنوعی را به مشتریان 
فراهــم می کنــد؛ خدمات امن ســازمانی، 
خدمات ســه گانه، ســرویس دیتا، VOIP و 
سرویس های ویدئویی از جمله سرویس هایی 
است که امکان ارائه آن روی این بستر وجود 
 MENA  دارد. هم اکنون ایرانیان نت در مجمع
پذیرفته شده اســت. مجمع  MENA بازوی 
اجرایی اتحادیه ارتباطات راه دور ملل متحد 
اســت و بزرگ ترین و معتبرترین سازمان 
مرتبط با شــبکه های پهن باند مبتنی بر فیبر 

نوری محسوب می شود.
 مجمــع   MENA دارای پنج ســطح مختلف 
 Platinum ، Gold ،عضویت بــه نام هــای
Silver ، Star  و  EDUاست و اعضایی همچون 
ALCATEL , ، گــوگل , CORNING ,  هواوی، 
ZTE  و اریکســون در آن حضوری مستمر و 

موثر دارند  

تجاری سازی شبکه پهن باند 
ایرانیان نت آغاز شد



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؟

41394/7/6 و5

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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خبر

از میــان آگهی های تبلیغاتــی که مرتب 
از بلندگوهای نمایشــگاه پخش می شود، 
هر از چنــد گاهی هم نامی از ســرویس 
آی پی  تی وی برده می شــود؛ سرویسی که 
ســال ها گوش فعاالن حوزه آی سی تی از 
شنیدن آن اشــباع شده بود ولی عماًل هیچ 
خروجی ای نداشــت. اما این روزها به نظر 
می رسد با تعیین پنج شرکت )کنسرسیوم( 
به عنوان نماینده های سازمان صدا و سیما 
قرار اســت کم کم آی پی  تی وی از حوزه 
پایلوت خارج و در عرصــه عمومی تری 
برای اســتفاده کاربران اینترنت و مردم 

عرضه شود. 
در تلکام امســال از مجموع پنج شرکتی 
که در مزایده ســازمان صدا و سیما برنده 
شدند و اهلیت شان هم توسط این سازمان 
تایید شد، سه مجموعه باران تلکام )فناپ 
و آریا همراه(، ایرانســل و توسعه سامانه 
بهنــگام غدیر )آی ســیما( حضور دارند؛ 
شــرکت هایی که اکنــون در حال اجرای 
طــرح پایلوت خود هســتند و امیدوارند 
از ابتدای ســال ۹۵ فعالیت هــای خود را 

جامعیت بیشتری ببخشند. 
در حالی که ابهامات زیادی در قرارداد 
میان صدا و سیما و شــرکت های نام برده 
وجود داشت  اما به نظر می رسد نهایتًا این 
شــرکت ها قرارداد خود را با این سازمان 

نهایی کرده اند. 
مدیرعامــل  جامه بــزرگ  کیــوان 
کنسرســیوم بــاران تلکام کــه در کنار 
مجموعــه فناپ در تلکام امســال حضور 
دارد، در این خصوص می گوید:»ما امضاها 
را جمــع آوری کردیم و بــا اینکه قرارداد 
دارای ابهامات و چالش هایی بود اما آن را 

نهایی و امضا کردیم.«
او معتقد اســت:»قرارداد چالش های 

بزرگ و ابهاماتی دارد اما دوستان در صدا 
و ســیما قول داده اند بعد از امضا بخشی از 

این ابهامات را رفع کنند.«
حمیدرضا داعی سرپرســت معاونت 
محتوای شرکت توسعه ســامانه بهنگام 
غدیر هــم از عقد نهایی این قرارداد با صدا 
و سیما خبر داد.داعی در خصوص مراحل 
اجرایی پروژه آی پــی  تی وی گفت:»دوره 
پایلوت به پایان رسیده و ما اجرا را در چند 
شــهر آغاز کرده ایم و از اول آبان نیز قصد 

داریم تجاری سازی را شروع کنیم.«
کیــوان جامه بزرگ نیــز در خصوص 
فعالیت های باران تلکام می گوید:»از سال 
گذشته سرویس دهی را شــروع کردیم 
و تعدادی از راهکارها آماده اســت و فقط 
سازمان باید زیرســاخت های مورد نظر 
را در اختیــار ما قرار دهد تا ســرویس را 

راه اندازی کنیم.«
اما با شــروع فعالیت ها به نظر می رسد 
عقد قــرارداد برخی شــرکت ها با اکراه 
صورت گرفته است. زیرا در زمان مزایده 
که رقم پیشــنهادی کنسرســیوم برهان 
مبین، مادیران و هما تلکام مبنا قرار گرفته 
بود، بســیاری معتقد بودند رقمی معادل 
تقریبًا دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بسیار 
بیشتر از آن است که بتوان در مدت شش 

سال از این حوزه به دست آورد. 
داعــی اعتقــاد دارد این رقم بســیار 
کالن اســت که به عنوان ضمانت نامه از 
شــرکت ها خواسته شــده و صدا و سیما 
بدون توجه به درآمد کسب شده، خواهان 

یک چهارم مبلغ این درآمد نیز هست.
در کنار مبلغی که بسیاری معتقدند بیش 
از اندازه و کشــش این بازار است، بخش 
اعظمی از نگرانی شرکت ها شرایط بسیار 
سختی است که صدا و ســیما به صورت 

یک طرفــه در قرارداد منظــور کرده. در 
یکی از بندهــای این قرارداد آمده این پنج 
شرکت که در قرارداد با عنوان نمایندگان 
صدا و ســیما از آنها نام برده شــده، تنها 
می توانند ۳۰ درصد از کل محتوایشــان 
را به طور اختصاصی تولیــد کنند و عماًل 
باید تمام مراحل ممیزی معمول و مرسوم 
سازمان صدا و سیما را نیز طی کنند. نکته 
جالب تر اینجاست که این شرکت ها حتی 
برای محتواهایی که مرجــع قانونی آنها 
برای اعطــای مجوز مربوط بــه وزارت 
ارشاد می شــود هم باید از مسیر ممیزی 
صدا و سیما عبور کنند. این در حالی است 
که بسیاری از وب ســایت ها و شرکت ها 
در حال حاضر فیلم های سینمایی و شبکه 

پخــش خانگــی )VOD( را در اینترنت به 
صورت قانونی عرضه می کنند. 

داعی در این خصوص می گوید:»با اینکه 
 VOD مجوز ارشــاد برای ارائــه محتوای
کافی به نظر می رسد اما به تازگی سیستمی 
ایجاد شــده که کانال های زنده از سیستم  
برداشته می شوند و شرکت های مختلف 
اندرویدی، باید برنامه های زنده شان را از 

سایت ها بردارند.«
جامه بزرگ نیز با اشاره به رایزنی برای 
دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد 
می گوید:»با وجود انعقــاد قرارداد با صدا 
و ســیما، در بحث وزارت ارتباطات نیز با 
دریافت FCP  مشکالت را برطرف کردیم 
اما امیدواریم این مجوزها یکی شوند تا این 

مشکالت نیز رفع شــود زیرا در خارج از 
کشور دریافت مجوز کسب و کار کفایت 
می کند اما اینجا نیاز به دریافت مجوزهای 

گوناگون داریم.«
قریب به ۱۰ سال اســت تالش ها برای 
دستیابی به IPTV  از سوی نهادهایی چون 
شــرکت مخابرات، صدا و سیما و وزارت 
ارشــاد دنبال می شــود؛ حال باید دید با 
مشخص شــدن وضعیت کلی ذی نفعان 
حاکمیتی در این حــوزه در برابر یکدیگر، 
آیا این شــرکت ها اصاًل می توانند در این 
حوزه محتوای جذابی تولید کنند تا بتوانند 
مخاطبان را به ســمت خود بکشــانند و از 
سوی دیگر درآمدزایی خود را نیز در سایه 

این مخاطبان جامه عمل بپوشانند

آیاصداوسیماازمواضعخودبهنفعشرکتهاکوتاهمیآید؟

IPTV  راه دشوار برای رسیدن به

ویژهنامهنمایشگاهتلکام2015

 فن آورد، بزرگ ترین
مسابقه تخصصی 

مهارت سنجی کشور
شناسایی و استخدام نیروهای خبره و متخصص 
همواره یکی از معضالت شــرکت های بزرگ 
بوده اســت. انجمن نخبگان دانشگاه صنعتی 
شــریف با همکاری مجموعه میزان و حمایت 
بیش از ۱۰ دانشــگاه، پژوهشــگاه و موسسه 
آموزشی، جهت شناسایی نیروهای مستعد و 
توانمند و معرفی آنها به شرکت های بازار کار، 
مسابقه ای را به نام فن آورد برای دومین سال 

متوالی برگزار می کند.
 این مســابقه برای اثبــات توانمندی های 
افــراد در یک رقابت حســاس اســت. همه 
افراد اعم از دانشــجویان دانشگاه های بزرگ، 
نمایندگان  دانشــگاهی،  فارغ التحصیــالن 
حرفــه ای شــرکت های معتبــر ایــران، 
دانشــجویان مراکز آموزشــی معتبر و غیره 
می توانند به عنــوان شــرکت کننده در این 
رقابت حضور داشته باشند تا توانایی های خود 
را در شش رشته برق، برنامه نویسی کامپیو تر، 
تلفن هــای هوشــمند، داده کاوی، معماری و 

گرافیک بسنجند.
شــرکت کنندگان می تواننــد در ســایت 
www.fanavard.com ثبت نــام کننــد و 
ایده های خود را ارائه دهند، ســپس بهترین 
ایده هــا توســط داوران انتخاب می شــود و 
جوایزی مانند ۱۲۰ ســکه بهار آزادی، ارائه 
تضمین اســتخدام، امکان حضــور برندگان 
در یــک رقابــت تلویزیونی برای آشــنایی 
بیشــتر مردم با ایده هایشــان برای آنها در 
نظر گرفته شده اســت. همچنین برای تمامی 
شــرکت کنندگانی که در هر یک از مهارت ها 
توانمنــدی خــود را ثابت کردنــد، گواهی 
معتبــر مهارتی تعلــق می گیــرد و از طرف 
انجمن نخبگان دانشــگاه صنعتی شــریف به 

شرکت های معتبر معرفی می شوند.



7 1394/7/7 2015

چندمین بار اســت کــه خدمــات اول در تلکام 
شرکت می کند؟

ما دو نوع خدمات اول داریم. یکی خدمات اول مبین 
و دیگری خدمات اول مخابرات. خدمات اول مبین از 
سال ۸۹ در تلکام شرکت کرده و مخابرات از سال ۹۱.

برنامه تان برای حضور در تلکام امسال چیست؟
امسال رویکرد اصلی ما منابع انسانی است. سرویسی 
برای ارائه در تلکام نداریم. رویکرد خدمات اول این 
اســت که ارتباط مان را با منابع انسانی بیشتر کنیم و 
رضایت حداکثری مخابرات اســتان ها و اقدامات 
رفاهی برای پرسنل داشته باشیم. هم اکنون ۲۴ هزار 
نفر پرسنل داریم. امســال قرار است خدمات جامع 
همراه اول در کل کشــور را فراهم کنیم و به ســمت 
اپراتور روستایی برویم. رویکرد ما در ابتدا بازاریابی و 
فروش بود اما اکنون منابع انسانی را در اختیار داریم و 

در حوزه بازاریابی و فروش هیچ دخالتی نداریم.
ارائه خدمات جامع اول به چه صورت خواهد بود؟

در امور مشترکین در تمام روستا ها نیرو و امکانات 
داریم. در حال رایزنی هستیم تا ما هم موازی با دفاتر 
خدمات ارتباطی مشغول ارائه خدمات باشیم. این 
کار در کل کشور انجام خواهد شد. در تهران هم این 
کار در جریان است. شما در هر جایی که تلفن ثابت 
وجود دارد و مرکز تلفن هست می توانید خدمات 
همراه اول بگیرید. به عالوه اینکه دولت قصد دارد 
دولت الکترونیکی و خدمات آن را در روستا ها راه 
بیندازد و به همین دلیل دنبال یک واسط می گردد. 
ما به وزارتخانه گفتیم در سراسر کشور دفتر و نیرو 
داریم و می توانیم از این فضا استفاده کنیم. برنامه ای 

داریم که هر خدماتی بخواهد ارائه شــود، از طریق 
خدمات اول باشد.

نقش پست بانک در این میان چیست؟
پســت بانک کار بانکی می کند و داخــل این حوزه 
نیست. اگر هم بخواهند می توانیم رقابت کنیم، هیچ 
ایرادی هم ندارد اما ما چون رویکردمان درآمدزایی 
است انگیزه بیشتری داریم، برای آنها فقط زحمت 

بیشــتر خواهد بود. قباًل هــم صحبت هایی با هم 
کرده ایم اما ظاهراً آنها برنامــه ای برای این جریان 
ندارند، حداقل اینکه ما ندیده ایم. حتی در خدمات 
بانکی دســتگاهی به نام »بانکلت« ساخته ایم؛ نوعی 
تبلت که به یک نوع پوز مجهز است. یک کد بانکی 
هم در بانک مرکزی بــرای آن تعریف کرده ایم تا 
بتوانیم با چند بانک قــرارداد ببندیم و به کمک این 
وسیله در تمام دفترهای خدمات روستایی هر کسی 

خدمات هر بانکی را که خواست، بتواند روی شبکه 
دریافت کند.

جریان مرکز تماس چیست؟
سه ســال پیش با شــرکت مخابرات ایران قرارداد 
بستیم تا خدمات اول مجری راه اندازی بزرگ ترین 
مرکز تماس خاورمیانه بشــود، قرارداد را بسته ایم و 
ساختمان را هم با اســتانداردهای باالی بین المللی 
تجهیز کرده ایم. در آنجا ۵۵۰ سیت داریم که قابلیت 
پاسخگویی ۵۵۰ تماس همزمان دارد. در حال حاضر 
آقایان لواسانی و لطفعلی تمام توان شان را گذاشته اند 
تا این مرکز ۱۸ آبان افتتاح شود. این مرکز تماس قرار 
است یک مرکز تماس واقعی شود و تلفن های همراه 
اول و ADSL را نیز جواب می دهد. نرم افزارهای بسیار 

قوی و گرا ن قیمتی هم برای آن نیاز است.
اینکه در سایت نوشته اید ثبت تلفن افراد در سیستم 

۱۱۸ اختیاری است، تا چه حد انجام می شود؟
در کشور ما این سیســتم برعکس شده است. همه 
جای دنیا از مردم خواهش می کنند شماره شــان در 
سیستم اطالعاتی ثبت شود ولی اینجا شماره را حذف 

می کنند. ارزش جایی مثل ۱۱۸ به داده هایی است که 
گرد آورده. البته مردم هم زنگ می زنند و سوال های 
بی ربط زیادی می پرســند که باید فکری به حال این 
مشکالت بکنیم. در پی این هســتیم که یک مرکز 
تماس صنعتی راه بیندازیم تا هر کس از هر جای کشور 
نیاز به مرکز تماس داشت، خودش کاری انجام ندهد 
و چون هزینه ما بسیار پایین تر است برای هر تماس به 
ما پول بدهد. این کار را چهار ســال است برای همراه 
اول انجام می دهیم و ماهانه بیش از ۷۰۰ هزار تماس 

را پاسخ می دهیم.
گاهــی گالیه هایی از نحــوه برخــورد و اطالعات 
اپراتور ها وجــود دارد؛ برای آمــوزش آنها اقدامی 

کرده اید؟
تا پارسال افراد پاســخگو اطالعات شخصی افراد را 
نداشــت و پیگیری ها مشکل بود اما االن این مشکل 
وجود ندارد. قرار است ساز و کار ها بهتر شود و االن هم 
تغییر زیادی کرده است. آموزش و دستورالعملی هم 
هست که قرار است به اپراتور ها بدهیم و فکر می کنم 

تا شش ماه دیگر این  مشکالت را نداشته باشیم  

مدیر عامل شرکت خدمات اول مخابرات خبر داد:

راه اندازی بزرگ ترین مرکز تماس خاورمیانه
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ناصــر قدیرکاشــانی، عضــو هیــات مدیره و مدیرعامل شــرکت خدمــات اول مخابرات از آن دســت مدیرانی اســت 
کــه همــواره خبرهای تــازه ای دارد. اتفاقاتی کــه او دنبال می کند یا پیگیر آنهاســت، تمامی ندارد. با عجله ســخن 
می گوید و نمی گذارد نکته ای فراموش شــود. همه اینها باعث می شود یک گفت وگوی نیم ساعته با او، پر از نکته 

و خبر باشد؛ نکاتی که در ادامه می خوانید.

 شیائومی با همراه اول
به ایران آمد

شرکت ارتباطات سیار ایران در شانزدهمین 
نمایشــگاه تلکام، قرارداد انحصاری باندلینگ 
ســیم کارت همراه اول را با برنــد تولیدکننده 
گوشی های هوشمند شــیا ئومی بست. هدف 
کلــی از انعقاد ایــن تفاهم نامــه، همکاری و 
مشــارکت انحصــاری طرفیــن در زمینه 
گوشی های تلفن همراه Xiaomi به عنوان یکی 
از معروف ترین برندهای گوشــی همراه چینی 
و بازه های قیمتی مشــابه سرویس های ارزش 
افزوده و نرم افزارهای کاربــردی این برند به 
منظور ایجاد ارزش افزوده برای مشــترکان 
همــراه اول و همچنیــن جلــب مشــترکان 

اپراتورهای دیگر در این بازه است.
این تفاهم نامه بین شــرکت ارتباطات سیار 
ایران با شــرکت آسوشید تجارت چین منعقد 
شد تا از این پس زمینه همکاری قانونمند شود.

مدیرعامل همراه اول با اشــاره به اینکه این 
اپراتور پیش از این بــا برندهای دیگری نظیر 
هواوی و سامســونگ نیز قرارداد باندلینگ 
داشــته، گفت:»آن قرارداد هــا در آن زمان 
توانســتند به نوعی دغدغه های این اپراتور را 

در بخش کیفیت و قیمت برآورده کنند.«
قــرارداد کنونی با شــیائومی بــه صورت 
انحصاری اســت و نمایندگی آن به کشور آمده 
تا گوشــی های در رده قیمتی ۵۰۰ هزار تا یک 
میلیون تومان را به مشترکان اپراتور اول ارتباطی 
ارائه دهد.وحید صدوقی افزود:»در نظر داریم 
کار تولید را نیز با این برند تجاری پیش گیریم، 
البته ایــن کار در فاز بعدی صــورت می گیرد 
و قــرارداد مشــارکت برای ارائــه طرح های 

باندلینگ تا سطح منطقه نیز پیش می رود.«
ایــن کار در راســتای توســعه خدمــات 
نســل های جدید ارتباطی نظیر LTE صورت 
گرفته و گوشــی هایی که توسط شیائومی ارائه 
می شود، قابلیت پشتیبانی از این نسل را خواهد 

داشت و با یوسیم همراه اول قفل شده است.

خبر

دستگاهی به نام »بانکلت« 
ساخته ایم؛ نوعی تبلت که به یک 

پوز مجهز است. یک کد بانکی هم 
در بانک مرکزی برای آن تعریف 

کرده ایم تا به این وسیله در تمام 
روستاها خدمات بدهیم



  تلخکام  عکسکام

پایان تلکام شانزدهم

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

ناری ناری و داستان آش
ســومین روز تلکام در حالی که طنیــن »ناری ناری« در فضای یکی از ســالن ها 
طنین انداز شــده بود و موجبات ســردرد بازدیدکنندگان و خبرنگاران در اتاق 
خبر را فراهم کرده بود، سپری شــد. حاضران به مسئوالن پخش موسیقی سالن 
توصیــه کردند به همراه بن غذا به هر یک از مســئوالن غرفه ها و خبرنگاران بن 
ژلوفن هم تعلق بگیرد. همچنین روز گذشته تلکام بازدیدکنندگان ویژه و جذابی 
داشــت. از جمله مهدی کوچک زاده نماینده مجلس که برای اطمینان از عدم هر 
گونه لیبرالی گری و گند زدن در منطقه سری به نمایشگاه زد و ضمن کشیدن لپ 
یکی از کودکان بادکنک به دســت صورت نقاشی شده گفت:»سازشکاری نکنیا 
عموجون!« که با متواری شدن عنصر معلوم الحال دسیسه خنثی شد. محمدغرضی 
وزیر سابق پست تلگراف و تلفن هم از غرفه ها بازدید کرد و در حالی که از شلوغی 

تلکام و صف ســیم کارت رایگان که در حال بیرون زدن از محدوده نمایشگاه بود، 
شگفت زده شده بود، به مسئوالن برگزاری توصیه کرد با عنایت به اتفاقات اخیر، 
بیشتر به نظم نمایشــگاه بپردازند زیرا این شلوغی می تواند همه کس  ُکش باشد. 
رقابت بامزه ها در روز سوم شدیداً بین جواد یحیوی و محمود شهریاری در گرفته 
بود. شــقایق دهقان با حضور در یکی از غرفه ها پس از سالم و احوال پرسی با اشاره 
به اینکه »اینم شوهرمه« به معرفی پیمان قاسم خانی پرداخت. در ادامه شهریاری 
آن قدر بــرای وادار کردن محمد بحرانی به آواز خوانــدن اصرار کرد که پیمان 
قاسم خانی با پیشــنهاد رقص به یاری او شتافت. متاسفانه این پیشنهاد به مرحله 
عملی شــدن نرسید. هرچند اهالی فوتبال در روز دوم به تلکام آمده بودند اما عمو 
موسی پرسپولیسی یک روز دیرتر به نمایشگاه رسید و همچنان پرچم تیم محبوبش 
را در نمایشگاه مادر تخصصی فوتبال تلکام به اهتزاز درآورد. در پایان امیدواریم 
نقایص و ایرادات هرچند جزیی که در تلکام امســال وجود داشت، طی سال های 

آینده رفع شود؛ تا آن زمان می رویم که صنار بدهیم آش  
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