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فرامرز رستگار
دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران

دکتر فرزانه غالم ابوالفضل
 مشاور معاونت امور دولت، مجلس و 

استان های وزارت ارتباطات

سرمقاله

همگامی سندیکای صنعت مخابرات ایران  
و همراه اول در سال رونق تولید

تلفن همراه در نقش 
کاتالیزور تحول دیجیتال

یادداشت
ماه

در هیچ دوره ای به اندازه امروز کسب و کارها در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر نبوده اند 
تا جایی که کسب و کارهای استقرار یافته نه تنها باید مرتبا به رصد رقبا بپردازند، بلکه 
ــند واین روندی است که از توسعه فناوری  حتی نمی توانند از نوظهورها درامان باش

نشات گرفته است. 
ــت و تهدیدی برای همه فعاالن  ــعه فناوری ها و تحول دیجیتال همزمان فرص توس
ــب وکار به وجود آورده تا با بکارگیری فناوری در ایجاد مدل های جدید کسب  کس
ــند و با استقبال از تحول دیجیتال  ــترش فعالیت خود را داشته باش وکار امکان گس
ــازوکارهای خود بپردازند، بلکه نوآوری دیجیتال را بکار  نه تنها به دیجیتال کردن س

گیرند.
اجزای بسیار حیاتی در تحول دیجیتال وجود دارد که شناخت، توسعه و بکارگیری 
آنها می تواند تهدیدهای این حوزه را به فرصت تبدیل کند که یکی از مهمترین این 
ــت. خاصیت ارائه خدمات همه گیر و مستقل از مکان  ــتر تلفن همراه اس ابزارها بس
ــازار بهترین پلتفرم برای تحول را  ــیار باالی موبایل در همه بخش های ب و نفوذ بس
دراختیار صاحبان کسب وکار یا ایده  قرار می دهد. بستر موبایل امکان توسعه آسان و 
کم هزینه تر خدمات، یکپارچگی با سایر حوزه ها از جمله حوزه مالی )پرداخت و...(، 

قابلیت ارتباط تنگاتنگ و اختصاصی با مشتری و رصد رقبا را فراهم می کند.
ــتر تلفن همراه تعامل با کاربر و سرعت تبادالت آنی را افرایش می دهد  و با این  بس
همه گیری استفاده از موبایل بین کاربران، اپلیکیشن های موبایل شما را در معرض 
ــتیبانی مشتریان وهمینطور  ــیر خرید و پش دید وانتخاب همه  قرار می دهند و مس

ارتباط موثر با تامین کنندگان را برای شما هموار می کنند.
به عبارت دیگر فارغ از اینکه در مورد توسعه یک حوزه تجاری/صنعتی صحبت کنیم 
یا توسعه خدمات دولتی در بهداشت، آموزش و یا رفاه اجتماعی، بستر موبایل با بهبود 
ــتری در تعامالت، با افزایش بهره وری برای ایجاد ارزش افزوده یا کاهش  تجربه مش
هزینه و یا افزایش چابکی برای رسیدن سریع تر به بازار یا سرعت در خدمات دهی، 

می تواند بهترین انتخاب برای تحول دیجیتال باشد.
ــن قابلیت ها تا جایی مورد توجه قرار گرفته که برای اپراتورهای موبایل در تحول  ای
دیجیتال، کشورها هم نقشی کلیدی قائل می شوند. به عنوان نمونه ترک سل به  باز 
تعریف خود در قالب اپراتور دیجیتال پرداخته و از سال 2018 با چشم انداز »اپراتور 
دیجیتال« و شعار »ایجاد ارزش برای دقایق زندگی« ساختار ارتباطی وخدماتی خود 
ــورمتحول کرده وزیرساخت های  راهم جهت با اهداف تحول دیجیتال ملی این کش
ــت .در نمونه ای دیگر، طرح  ــعه و در اختیار همه قرار داده اس ــه خدمات را توس ارائ
ــی تحول دیجیتال اوگاندا کامال بر مبنای قابلیت های موبایل با پروژه هایی نظیر  مل
mobile money و Cellular IoT بنا شده است، البته  اپراتورهای داخلی نیز در 
سال های اخیر با تغییر بنیادی در استراتژی بنگاهی خود و ایجاد ساختارهای قوی در 

حال حاضر فعالیت خوبی در ارائه زیرساخت های فناوری انجام داده اند.
با این وصف، بکارگیری توان اپراتورهای موبایل برای تحول دیجیتال، باید هم مورد 
توجه ویژه دولت و هم مورد توجه  فعاالن تجاری/ صنعتی بخش خصوصی باشد و از 
سوی دیگر اپراتورهای داخلی نیز باید برای ایفای این نقش حیاتی در تحول دیجیتال 

همراه باشند. 
شاید باید برای همراه های همیشگی نقشی جدید در همراهی را تعریف کرد که به 

ارتقاء اقتصادی/ اجتماعی کشور بیانجامد.

ــرکت ارتباطات سیار )همراه اول( یکی از بزرگترین مشتریان تجهیزات و خدمات  ش
فنی و مهندسی داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات است. سندیکای صنعت 
مخابرات ایران نیز با بیش از 150 شرکت عضو، بزرگترین زنجیره تأمین برای توسعه 

و نگهداری شبکه های ارتباطی کشور محسوب می شود.
ــندیکا تالش خواهد نمود تا چهل دستاورد محقق شده در  ــال رونق تولید، س در س
سال گذشته را با همکاری کارفرمایان بزرگ مانند همراه اول، تجاری سازی نماید و 

از طریق توسعه کسب و کار، زمینه رونق تولید را فراهم آورد.
 

برای دوام بخشیدن به رونق تولید، سندیکا با همکاری همراه اول اقدام به نظرسنجی 
در مورد رضایتمندی از تک تک شرکت های عضو خواهد نمود تا در مواردی که نیاز 

به ارتقاء سطح کیفیت و پشتیبانی وجود دارد، گام های فوری برداشته شود.
سندیکا معتقد است که برای رونق تولید، تمام بازیگران شامل کارفرمایان، بخش های 
تحقیقاتی، تولیدی، خدماتی و رگوالتور و تشکل های خصوصی حوزه مربوطه، باید به 

میدان بیایند و دست در دست هم این شعار را محقق کنند.
ــکل حوزه  ــرات ایران به عنوان بزرگترین و جامع ترین تش ــندیکای صنعت مخاب س
فناوری ارتباطات با احساس مسئولیت، بیش از گذشته، زمینه برقراری این همبستگی 
را فراهم خواهد نمود و از همراه اول به عنوان پیشگام و حامی تقدیر و سپاسگزاری 

می نماید.
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بی شک نقش زیرساختی اپراتورهای تلفن همراه در تحول دیجیتالی و توسعه شهرهای هوشمند، نقشی 
انکارناپذیر و مهم است. ظرفیت باالی پذیرش فناوری مردم، وجود بزرگترین اپراتور خاورمیانه )همراه 
اول( و ضریب نفوذ تلفن همراه باالی ۱۰۶ در سرزمین بزرگ  ایران اسالمی، همه بیانگر وجود یک پتانسیل 

بزرگ توسعه ای برای افزایش سهم ایران از کیک بزرگ اقتصاد دیجیتالی جهان می باشد.

امروزه، تامین کنندگان تکنولوژی با توجه به تغییر پارادایم های مدیریتی و روند تحول 
دیجیتالی، برای حل و فصل چالش های مرتبط با شهرنشینی و کمک به اپراتورها برای 
برطرف نمودن نیازهای یک شهر هوشمند، سه سرویس شهری زیر را در دستور کار خود 

قرار دادند:
 ۱- اینترنت اشیاء در توسعه شهر هوشمند؛ که از طریــق بـه اشتــراک گــذاری 
داده های شهری و تجزیه و تحلیل آن ها ارائه می شود. این خدمات می تواند شامل نظارت 
تصویری از طریق دوربین هایی که در سطح شهر قرار دارند، کنترل سیستم روشنایی، 
مدیریت پسماند و جمع آوری زباله و مراقبت های زیست محیطی، خدمات مرتبط با پارک 

اتومبیل ها و کیوسک های هوشمند مطبوعاتی یا گل فروشی ها باشد. 
۲- بهره گیری از حسگرها به عنوان یک سرویس جداگانه اپراتوری مبتنی بر 
فناوری بالکچین؛ که ضمن  دریافت اطالعات به هنگام از محیط اطراف، آن ها را ماینینگ 
و تحلیل کرده و بدین ترتیب فرصتی برای اپراتورها فراهم می شود تا این سرویس را به 
شرکت ها، سازمان های عمومی و دولتی در قالب یک خدمت تجاری B2P/B2G ارائه و 

ایجاد جریان درآمدی جدید کنند.
۳- اپراتور امن شبکه مجازی تلفن همراه؛ که با هدف ایجاد بستر  امن تبادل داده ها، 
 ،LTE ــبکه ــتفاده از ش فرصت هایی برای اپراتورها فراهم می آورد که از طریق آن با اس
ــتری به سازمان های دولتی، عمومی و  خدمات فعال تر و با کیفیت تر با پهنای باند بیش
امنیتی ارائه دهند. در واقع ما می توانیم با این خدمت اپراتوری، بر اساس ارتقاء قوانین و به 
روز رسانی مجوزهای دولتی و عمومی، زیراپراتورهای خدماتی مثل اپراتور خدمات مسافرتی 

و گردشگری، اپراتور خدمات سالمت و بیمه و غیره مبتنی بر نیاز روز کشور   ایجاد کنیم.
 در اکوسیستم شهر هوشمند، نقش شهرداری و اپراتورها برای تجمیع و تولید داده ها بر 
اساس نیازهای شهر بسیار پر رنگ می شود. ادغام نیازهای کاربران با پلتفرم ارائه خدمات 
ــی تواند موجب ارائه خدمات موثر و  ــهری و اطالعات کاربران اپراتورهای خدماتی، م ش

دکتر مهدی بینا
رییس  کمیته توسعه شهرهای هوشمند 

آسیایی در مجمع شهرداران آسیایی 
)AMF(

نقش اپراتورهای تلفن همراه در توسعه شهر هوشمند

سفارشی سازی شده شهروندان هر شهر شود. در این راستا سیستم یکپارچه خدمــات 
وای.فای شهری نیز می تواند، ضمن ارائه خدمت، بستر تکمیلی مناسبی برای پلتفرم های 
داده  شهری را شکل دهد.اپراتورهای تلفن همراه ایران نیز همچون باقی اپراتورهای دنیا، در 
حال حرکت به سوی شبکه نسل پنجم هستند.پیش بینی ها حاکی از آن است که از سال 
2020  با گسترش شبکه نسل پنجم، این شبکه بتواند بیش از  یک و نیم میلیارد مشترک 
تا پایان سال 2024 را جذب خود کند. این روند بر دیگر اجرای اکوسیستم شبکه تلفن 
همراه، یعنی گوشی های همراه نیز تاثیر خواهد گذاشت؛ به طوری که مجموعه گلوبال 
 5G پیش بینی کرده که حدود یک میلیون گوشی موبایل ،Deloitte Global دیلویت

تا ابتدای سال 2020 در دنیا عرضه خواهد شد.
 در همین راستا، بر اساس پیش بینی IDC، نسل پنجم موبایل، یکی از عوامل کلیدی 
برای تحول سازمانی در سال جاری میالدی بوده و بیش از ۷0 درصد از تمامی اتصاالت 

5G به دلیل استفاده از موارد استفاده تجاری تا سال 2024 خواهد بود.
ــت که سرمایه گذاری زیرساختی اپراتورها در توسعه  پیش بینی IDC حاکی از آن اس

شهرهای هوشمند تا سال 2022 به 158 میلیارد دالر افزایش یابد.
اپراتورهای داخلی تلفن همراه در کشور، می توانند طیف وسیعی از برنامه های کاربردی 
هوشمند محتوا محور را با استفاده از پلتفرم داده شهری و اپراتوری پوشش دهند که توانایی 

الزم برای کاهش متوسط زمان رفت و آمد از  15 تا 20 درصد را دارند.
ــالمت هوشمند توسط اپراتورها و استفاده از  ــاس گزارش مکنزی، ارائه خدمات س بر اس
ــمند می تواند به کاهش مرگ و میر بین 8 تا 10  ــیعی از فناوری های هوش طیف وس
درصد کمک کند.امید است با هم افزایی تمام بازیگران اکوسیستم توسعه شهر هوشمند 
در کشور، باالخص اپراتورهای تلفن همراه کشور و با تکیه بر توانمندی و پتانسیل های 
داخلی و بهره گیری از تجارب بین المللی، بتوانیم در توسعه بیش از پیش ایران اسالمی، 

گامی بلند برداریم.
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تحلیل ماه

دکتر رضا نقی زاده
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات 

سیاست علمی کشور و متخصص در 
حوزه تلکام

همراه اول و جنگل آرزوهای استارتاپی

در سال های اخیر و به ویژه پس از توسعه نسل سوم و چهارم اینترنت همراه در کشور، 
اکوسیستم نوآوری در ایران دچار تحوالتی جدی شد. مجهز شدن مردم به تلفن های 
همراه هوشمند در کنار اینترنت پرسرعت نوع جدیدی از کسب و کار در حوزه محتوا را 
به وجود آورد که کامال با کسب و کار مبتنی بر متن متفاوت است. در اکوسیستم نوآوری 
مبتنی بر محتوا، نقش ارائه دهندگان زیرساخت در ارائه سرویس های محتوایی و سهم 
درآمدی آنها محدود می گردد و حتی از این محل در بخش صوت و متن درآمدهای 
ــود و به موازات آن جایگاه مجموعه های چابک با  اپراتورها دچار چالش هایی می ش
ــود. در این شرایط یک سوال جدی مطرح  ــتارتاپی پررنگ تر می ش رویکردهای اس
ــود اپراتورها چگونه در این اکوسیستم نوآوری محتوایی نقش بازی کنند؟ آیا  می ش
اپراتورهای بزرگ همراه بایستی به سمت ایجاد مجموعه های تولید کننده محتوا و 
ــتارت آپ های این حوزه پیش بروند؟ آیا مجموعه های بزرگ می توانند از عهده  اس
ــخ این سوال شفاف است، خیر. جنگل آرزوهای استارتاپی و  این کار بر بیایند؟. پاس
آرزوی یک روزه میلیاردها پول درآوردن برای گروهی از جوانان جذاب و فریبنده باشد 
ولی برای مجموعه های بزرگ با چالش های عملیاتی روزمره مانند اپراتورهای همراه 
چنین آرزوهایی سرنوشت سراب گونه ای خواهد داشت. پس راه حل مواجهه با این 
کسب و کارهای جدید که اتفاقا بخش قابل توجهی از درآمدها را به خود اختصاص 
ــوال در هر اپراتوری می تواند متفاوت باشد. در  ــت؟ پاسخ به این س می دهند چیس
این نوشته بیشتر تمرکز بر پاسخ به این سوال از زاویه همراه اول به عنوان بزرگترین 
ــور است. همراه اول چه چیزی دارد که آن را از سایــر اپراتورهــا  اپراتور همراه کش
متمایــز می کند؟ پاسخ به این سوال به نحوی بایدها و نبایدهای حضور همراه اول 
در اکوسیستم نوآوری محتوایی را ترسیم می کند. همراه اول الف( پیشرو، ب( دارای 
بیشترین مشترک دائمی و ج( بخشی از شرکت مخابرات ایران است. این سه ویژگی 
برای هیچ اپراتوری در ایران قابل تقلید نیست. این ویژگی ها موجب می شود تا همراه 
اول را به سمت جایگاهی متفاوت در اکوسیستم نوآوری کشور سوق دهد. گزارشات 
ــتوار هستند که در سال 2010 به ازای هر  و پژوهش های جهانی بر این واقعیت اس
ــزان تولید داده و نقل و انتقال آن 5 اگزا بایت)10 به توان 18 بایت( بوده  دو روز، می
است که این مقدار در سال 2020 به نزدیک 50 زتابایت)یک زتابایت برابر با 1024 
ــی از رمان جنگ و صلح  ــد)یک زتابایت برابر با ۳2۳ تریلیون کپ ــت( می رس اگزابای
لئو تولستوی است(. در نتیجه آنچه در مرحله اول اپراتورهای اصلی و ارائه دهندگان 
ــازی مدیریت  ــاخت را از بقیه اجزای صنعت همراه مجزا می کند، ظرفیت س زیرس
ــرکت مخابرات ایران و همراه  ــت و ویژگی های ش این حجم از  نقل و انتقال داده اس
ــد. اما این به معنی جداشدن این  اول در این زمینه تقریبا در ایران بی همتا می باش
ــرکت ها از اکوسیستم نوآوری محتوایی نیست. در این بخش این مجموعه ها به  ش
دلیل زیرساخت های شبکه ای، اعتماد میان ایشان و مشتریان و توانایی های مالی 
امکان ورود به پروژه های بزرگ محتوایی و به عبارت بهتر پلتفرمی را دارند که این 
ــرکت های سرمایه گذاری خارج است، زیرا  ــتارت آپ ها و حتی ش بخش از توان اس
شرط موفقیت آمیخته شدن توانایی مالی در کنار توانایی های فنی است. به طور مثال 
ــهر هوشمند یا پروژه های بزرگ اینترنت اشیاء و حمل و  پروژه های بزرگی چون ش
نقل متصل نیازمند پلت فرم های عظیمی است که بایستی اپراتورهای بزرگ همچون 
همراه اول بر اساس راهبردی مشخص به آن ورود کنند. سپس توسعه زیربخش های 
این پلت فرم ها به ویژه در نوآوری های محتوایی توسط استارت آپ ها صورت پذیرد. 
آنچه در این بین مهم است نقش یابی همراه اول به عنوان پیشران توسعه اکوسیستم 
ــتارتاپی. در پایان نیز 8 باید و نباید  ــتارتاپی می باشد نه به عنوان یک رقیب اس اس
مواجهه همراه اول در اکوسیستم نوآوری محتوایی بر اساس مطالعات ملی و بین المللی 

به طور تیتروار بیان شده است.
 همراه اول نباید استارت آپ داری بکند.

 همراه اول نباید رقیب استارت آپ های کوچک و جوان بشود.
 همراه اول نباید برای توسعه استارت آپ نیروی انسانی استخدام کند.

 همراه اول نباید فلسفه وجودی خود در توسعه زیرساخت ها را فراموش کند.
 همراه اول باید وارد پروژه های بزرگ و پلتفرمی توسعه محتوا شود که استارت آپ ها از 

آن بستر برای رشد و توسعه خود استفاده کنند.
 CVC همراه اول باید زیرساخت های توسعه صندوق سرمایه گذاری جسورانه شرکتی 

را فراهم کند بدون اینکه وارد جزئیات مدیریت استارت آپ ها شود.
 همراه اول باید به همراه شرکت مخابرات ایران، تمرکز باالیی را بر توسعه زیرساخت های 

انتقال داده بگذارد.
ــرم های اختصاصی خود را بر  ــطح پلت ف ــراه اول باید رگوالتوری محتوا در س  هم

عهده بگیرد.

آنچ��ه در مرحل��ه اول اپراتوره��ای اصل��ی 
و ارائ��ه دهن��دگان زیرس��اخت را از بقیه 
اجزای صنعت همراه مجزا می کند، ظرفیت 
س��ازی مدیریت این حجم از  نقل و انتقال 
داده اس��ت و ویژگی های شرکت مخابرات 
ایران و همراه اول در این زمینه تقریبا در 
ای��ران بی همتا می باش��د. اما این به معنی 
جداش��دن این ش��رکت ها از اکوسیس��تم 

نوآوری محتوایی نیست.
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ش��رکت ارتباطات مبین نت با هدف پاس��خگویی به نیاز 
مشتریان س��ازمانی، توانس��ت خدمات شبکه  خصوصی 
 ADSL، خ��ود را بر روی دیگر بس��ترهای ارتباط��ی نظیر
3G ،VSAT نیز توسعه دهد. با فراهم شدن این امکان، 
سازمان ها و شرکت ها می توانند به راحتی در مناطق خارج 
از پوشش مبین نت نیز خدمات شبکه  خصوصی مورد نظر 
خود را دریافت نموده و از پش��تیبانی فراگیر و یکپارچه  

مبین نت بهره مند شوند.

فناوری باندپهن بی سیم Broadband Wireless  از ویژگی های متعددی چون 
ــش یکپارچه  رادیویی و ظرفیت گسترده   ــهولت دسترسی، پهنای باند باال، پوش س
ــت. مبین نت با توجه به شبکه  سراسری و توان عملیاتی  خدمات دهی برخوردار اس
ــن فناوری در قالب خدمات  ــکان ارائه  راهکارهای ارتباطی را مبتنی بر ای ــود، ام خ
ــکل NaaS فراهم آورده است. از جمله خدمات قابل ارائه  ــازمان ها به ش ویژه به س
ــازمان ها در این زمینه، می توان به خدمات »شبکه ی خصوصی مجــازی« یا  به س

)VPN )Virtual Private Network اشاره کرد.
ــری مبین نت مبتنی بر فناوری  TD-LTE، این قابلیت را  ــبکه  بی سیم سراس ش
ایجاد کرده است که ارتباطی جدا از اینترنت بین دفاتر مرکزی یک بانک یا سازمان 
با سایر شعب و دفاتر در سطح کشور ایجاد شود. این ارتباط می تواند به دلیل نیاز 
ــود. در این حالت مشتریان از  ــتریان، در قالب مسیرهای کاماًل ایزوله انجام ش مش
طریق VPN مبین نت با استفاده از مودم های TD-LTE و یا لینک های رادیویی 
ــور ارتباط  ــر کش ــاط نقطه به نقطه( می توانند بین نقاط دلخواه خود در سراس )ارتب
امن و خصوصی برقرار نمایند. از این رو شبکه  خصوصی مجازی )VPN( مبین نت 
بیشتر مناسب بانک ها و یا کسب وکارهایی است که عالوه بر الزامات امنیتی معمول 
ــازی ارتباط خود نیز هستند. شبکه  خصوصی مجازی مبین نت با  نیازمند ایزوله س
توجه به قابلیت های منحصر به فرد ابِر شبکه  می تواند پاسخ گوی مناسبی برای نیاز 
سازمان ها و شرکت های بزرگی باشد که الزم است اطالعات شان بر بستری ایمن و 
قابل اعتماد و با باالترین سطح کیفیت انتقال یابد. عدم وابستگی به شبکه  جهانی 
ــت. به  ــبکه  خصوصی مجازی« مبین نت اس اینترنت، یکی از ویژگی های مهم »ش
همین دلیل اگرچه سازمان ها برای ارتباط خود از مودم مبین نت استفاده می کنند، 
اما این مودم هیچ اتصالی با شبکه  اینترنت ندارد و صرفاً منابع درون همین شبکه 

در اختیار کاربر قرار می گیرد.
  شبکه   خصوصی مجازی مبین نت چگونه کار می کند؟

سازمان ها درصورت استفاده از شبکه خصوصی مجازی مبین نت دارای یک شبکه  
ــوند که امکان اتصال به شبکه، دسترسی به  ــترده  )WAN( خصوصی می ش گس

سرورها و خدمات داخلی را به بهترین شکل ممکن برای آنها مهیا می سازند.
 ) TD-LTE ( تمامی دفاتر و شعب یک سازمان از طریق مودم تی دی ال تی ای
و یا لینک های رادیوی مستقیم وارد ابر مبین نت می شوند و برای تبادل اطالعات به 
WAN خصوصی سازمان متصل می شوند. با توجه به حجم باالی تبادل اطالعات 
ــه  مرکزی با دفاتر دیگر، از لینک پرظرفیت )مایکروویو، فیبر نوری و ...(  میان نقط

نیز برای ارتباط نقطه  مرکزی با ابِر مبین نت استفاده می شود.
ــیاری از  ــه های مالی و اعتباری و بس ــک خصوصی، دولتی، مؤسس ــغ بر ۳6 بان بال
ــازمان های بزرگ دولتی و غیردولتی با بیش از 1000 شعبه در سراسر کشور از  س

این خدمات به عنوان ارتباط اصلی یا پشتیبان خود استفاده می کنند.
  VPN    روی سایر بسترهای ارتباطی

ــرکت ارتباطات مبین نت با هدف پاسخگویی به نیاز مشتریان سازمانی، توانست  ش
 ADSL، ــترهای ارتباطی نظیر ــبکه  خصوصی خود را بر روی دیگر بس خدمات ش
ــدن این امکان، سازمان ها و شرکت ها  ــعه دهد. با فراهم ش ۳G ،VSAT نیز توس
می توانند به راحتی در مناطق خارج از پوشش مبین نت نیز خدمات شبکه  خصوصی 
مورد نظر خود را دریافت نموده و از پشتیبانی فراگیر و یکپارچه  مبین نت بهره مند 

شوند.
ــت خود را به طور جداگانه به سایر  ــتری درخواس ــت مش در این روش، نیازی نیس
ــات مبین نت  ــد دیگر خدم ــد، بلکه همانن ــاع ده ــات ارج ــدگان خدم تأمین کنن
درخواست های نصب و پشتیبانی به واحدهای مربوطه در مبین نت ارجاع می شود.

  سامانه  پشتیبانی مشتریان
به منظور یکپارچه سازی دو سامانه  مانیتورینگ و تیکتینگ که هر یک مستقل از 
دیگری عمل می کنند، پنل سامانه  پشتیبانی مشتریان در اختیار مشتریان سازمانی 
ــتری سازمانی، امکان ارائه  مبین نت قرار می گیرد. ارائه پنل خصوصی برای هر مش
خدماتی شفاف و بهتر به منظور کنترل وضعیت پروژه های خود، همچنین پیگیری 

رامین قبادی افشار
کارشناس شرکت ارتباطات مبین نت

نگاه ماه

شبکه   خصوصی مجازی )VPN( چیست؟

ــت. مبین نت با وجود بیش  ــت ها و ... را فراهم آورده اس راحت تر و مکانیزه  درخواس
ــهرها و  ــتیبانی در ش ــتیبانی و بهره مندی از مجرب ترین تیم پش از 122 مرکز پش
ــتان ها یکی از قوی ترین شرکت های ارائه دهنده  سرویس VPN بر بستر  مراکز اس
تکنولوژی های مختلف می باشد که پشتیبانی حضوری را در کمترین زمان ممکن 

در محل استقرار تجهیزات انجام می دهد. 
  نتیجه گیری

ــبکه های سراسری مجزا از اینترنت می تواند درکنار برآورده کردن تمام نیازهای  ش
ــازمان های نیازمند ارتباط  ــات مالی و اعتباری و کلیه  س ــی بانک ها، موسس ارتباط
ــعب، یک گزینه  مطمئن نیز به حساب می آید. امکان ارائه  VPN هم زمان  بین ش
ــازمان ها را  ــت که عماًل تمام ارتباطات خصوصی و بیرونی س با اینترنت مزیتی اس
ــن خدمات درکنار خدمات  ــن ارتباطی مدیریت می کند. ارائه ای ــک فضای ام در ی
پشتیبانی منسجم، مبین نت را به یک گزینه  منحصربفرد در زمینه ی ارائه  خدمات 

سازمانی )B2B( تبدیل کرده است.
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گام نخست

  خصوصی سازی شرکت ارتباطات سیار ایران
ــنهاد وزارت ارتباطات و فناوری  ــا به پیش ــال 8۳ بن ــات وزیران در مردادماه س هی
ــوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و  ــتناد مواد 2 و 4 قانون برنامه س اطالعات و به اس
ــالمی ایران، با تجدید سازمان و تغییر نام و اصالح اساسنامه  فرهنگی جمهوری اس
ــنجش از دور ایران به شرکت ارتباطات سیار ایران، اساسنامه شرکت را با  مرکز س
سرمایه 2000 میلیارد ریال تصویب کرد و کلیه وظایف امور ارتباطات سیار شرکت 
مخابرات ایران به شرکت ارتباطات سیار ایران واگذار شد. با جدی شدن خصوصی 
ــازی صنعت مخابرات کشور و اهمیت حضور در بازار رقابت تجاری، این شرکت  س
ــعار« تجاری وی ژه خود شد.  ــال 1۳86، دارای »نام«، »نشان«، »رنگ« و »ش از س
همچنین در سال 8۹ پس از خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، این شرکت از 

سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

  سیر تحول تلفن همراه در جهان
ــخصی بیشترین  ــیله ارتباط ش امروزه در جهان ارتباطات، تلفن به عنوان یک وس
ــیار کردن تلفن و بکارگیـری آن در  ــتفاده را داراست. فکر متحرک یا س موارد اس
مکان های مختلف به منظور بهره گیری بیشتر از این وسیله، از دهه 1۹60 میالدی 
در کشور های اسکاندیناوی )سوئد، نروژ، دانمارک و فنالند( پا گرفت و در اواخر آن 
دهه، اولین تلفن نقطه به نقطه به کار گرفته شد که نقطه عطفی در روند مخابراتی 

به شمار آمد و این ایده دیرینه انسان به تحقق پیوست.
ــورهای اسکاندیناوی با سیستم  ــال 1۹۷5 میالدی از سوی کش این فناوری در س

آنالوگ به بازار عرضه شد.
ــرکNordic Mobile Telephone( NMT( نیز از  ــبکه تلفن متح اولین ش
ــال 1۹80 میالدی، استفاده از  ــورها راه اندازی شد. در اوایل س ــوی همین کش س

تلفن های دیجیتالی در اتومبیل مورد توجه قرار گرفت.
در سال 1۹۷۷ میالدی، کانادا اولین شبکه اطالعات عمومی را طراحی و راه اندازی 
ــتفاده از کامپیوتر، ماهواره و  ــانی جهانی با اس ــبکه های عمومی اطالع رس کرد. ش
ــتنده های ماکروویو به وجود آمده است. در سال 1۹8۳ میالدی،  گیرنده ها و فرس

آمریکا سیستمNMT را وارد بازار کرد.
ــتم سیار خود را با ویژگی های دو  ــومین کشور در جهان بود که سیس ژاپن نیز س
NTT  عرضه کرد و سپس سیستم HCMS نوع اسکاندیناوی و آمریکایی به نام
با قابلیت اتصال به شبکه را ایجاد نمود. انگلستان در سال 1۹85 میالدی با عرضه 

سیر توسعه اپراتور اول تلفن همراه ایران  

فن�اوری ه�ای جدی�د در دو ده�ه اخی�ر 
تأثیرات بس�یاری ب�ر زندگی داش�ته اند و 
ت�ا حد زی�ادی س�بک زندگی م�ا را تغییر 
داده ان�د. تلفن همراه از پدیده هایی اس�ت 
که زندگی جوامع بش�ری را تحت الش�عاع 
قرار داده اس�ت. در همین راستا، نخستین 
مرحله از راه اندازی فناوری تلفن همراه در 
سال ۷۳ با ظرفیت سازی برای ۹۲۰۰ شماره 
در ش�هر تهران آغاز ش�د. در ۱۹ مردادماه 
همان سال با واگذاری ۴ سیم کارت به نهاد 
ریاس�ت جمه�وری، برای اولین ب�ار عرضه 
رس�می س�یم کارت در ای�ران آغاز ش�د. 
بنابراین ب�ا توجه به نیاز و تقاضای مردم به 
این فناوری، فعالیت هایی متناسب با جهت 
گی�ری جهان�ی برای توس�عه ش�بکه تلفن 
هم�راه در اهداف عال�ی مجموعه مخابرات 

کشور صورت گرفت.

ــتم TACS بود که به گروه دارندگان تلفن سیار پیوست و سپس ایرلند نیز  سیس
ــتمNMT  با فرکانس 450  ــس از این تاریخ ، سیس ــتم را پذیرفت . پ ــن سیس ای
مگاهرتز در کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد و فنالند مورد استفاده قرارگرفت و این 

کشورها نیز به شبکه استفاده کنندگان از این سیستم پیوستند.
هلند، لوکزامبورگ و بلژیک با تغییر جزئی، آن را پذیرفتند و در سال 1۹8۹ قبرس 
ــت. در این زمان بود که کانادا سیستم AMPSآمریکا را  ــبکه پیوس نیز به این ش

پذیرفت.

ــور اروپایی درصدد  ــتیتو  ETSI متشکل از 1۷ کش ــال 1۹85 میالدی، انس درس
ــیس شبکه سلولی برآمد تا این  ــتاندارد مشترک برای تأس طراحی و ابداع یک اس
استاندارد به صورت هماهنگ ، طرح تلفن سیار دیجیتال را اجرا کند، این استاندارد  
ــامل سه سیستم است که  ــتاندارد GSM ش GSM نام گرفت. در حال حاضر، اس

عملکردهای اساسی کامال یکسانی دارند،ولی باند فرکانس آنها متفاوت است.
ــبکه جهانی اطالع رسانی اینترنت، فراگیرترین شبکه  ــال 1۹86 میالدی، ش در س
اطالع رسانی بین الملل، راه اندازی شد و در سال 1۹8۷ میالدی، طرح باند باریک 
ــور اروپایی یادداشت تفاهمی امضا کردند،  ــد و در همان تاریخ 1۳ کش انتخاب ش
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مبنی بر اینکه هر عضو متعهد شد تمام مشخصات GSM را رعایت کند. همچنین 
با موافقت این 1۳ کشور، بازار بزرگی نیز برای فعالیت های تجاری در این زمینه باز 
ــد. با گسترش شبکه های اطالع رسانی عمومی در کنار شبکه های تلفنی، نیاز  ش
به یکپارچه سازی آنها در دهه 1۹80 میالدی احساس شد و منجر به ایجاد شبکه
ISDN  گردید. شبکه ISDN در پی تحقیقات و تالش های دانشمندان در زمینه 
ــتم  ــتگاه های رقمی یا دیجیتال در دهه 1۹60 به وجود آمد. در سیس فناوری دس
ــتگاهها و تجهیزات، براساس دیجیت )اعداد( است و  دیجیتال، ارتباط قطعات، دس

کار مکانیکی در آن بسیار کم و فاقد صدا و حرکت است.
شبکه  ISDN)شبکه رقمی خدمات مجتمع( در اواسط این دهه به منظور مطالعه 
ــبکه که تاکنون در چندین  ــد. این ش به اتحادیه بین المللی ارتباطات دور ارائه ش
کشور راه اندازی شده است، نوعی شبکه کلیدی بسته ای است که در آن ، خدمات 
ــایل کلیدزنی )سوئیچینگ( ارائه می شود. این فناوری در  صدا و داده از طریق وس
ــا در مورد ارتباط تلفنی، کامپیوترهای  ــادل اطالعات با حجم باال و کثرت تقاض تب
ــتلزم سازگاری با شبکه های  مادر، پایانه های کامپیوتری و خدمات دیگری که مس

دیگر است، قابلیت انعطاف و کارآیی بیشتر و هزینه کمتری دارد.

ــتفاده از انواع ترمینال های موبایل را که با شبکه های زمینی یا  IMT-2000  اس
ماهواره ای در ارتباط بوده و همچنین ترمینال هایی را که برای کاربری ثابت و یا 

سیار طراحی گردیده است ، امکان پذیر می کند.

  سیر تحول تلفن همراه در ایران 
ــور ، در مرداد ماه سال 1۳۷۳ در  ــبکه تلفن همراه کش بهره برداری از اولین فاز ش
ــتگاه رادیویی و با  ــتنده و گیرنده در 24 ایس ــتفاده از 1۷6 فرس ــهر تهران با اس ش
ظرفیت ۹200 شماره آغاز شد . به دنبال استقبال غیرمنتظره و بی نظیر مشترکین 
ــش آن از تهران به  ــترش پوش ــرکت مخابرات ایران درصدد گس از این فناوری ، ش
کل کشور بر آمد؛ به طوری که در سال 1۳۷4 تعداد تلفن های دایری به 15۹0۷ 
ــهرهای مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و  ــماره افزایش یافت و افزون بر تهران ، ش ش

شیراز نیز زیر پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفت.

ــتفاده قرارگرفته است،  از جمله دیگر فناوری هایی که در دهه های اخیر مورد اس
ــت که در دهه 1۹۷0  ــبکه های چند منظوره )مولتی مدیا( اس ویدئوکنفرانس و ش
ــرکتATST  در نیویورک عرضه شد. در این شبکه ها با بهره گیری از  ــط ش توس
ــوئیچ TDM همگام با انتقال صوت بر روی یک زوج سیم، تصویر  فناوری های س

و داده نیز منتقل می شود.
نسل اول تلفن های همراه در سال 1۹۷۹ میالدی برای استفاده تجاری در آمریکا 

و ژاپن به کار گرفته شد.
ــتم مخابرات سلولی استفاده می کردند، بعدها تکامل پیدا  این تلفن ها که از سیس
ــتم های  ــل دوم تلفن همراه و سیس ــه این تکامل منجر به پیدایش نس ــد ک کردن
ــد. تکامل این سیستم نیز که امکان شنود در آن کمتر بود و افزایش  دیجیتالی ش
ــترکان را به همراه داشت ، باعث پدید آمدن نسل سوم تلفن همراه شد،  تعداد مش
ــیار بین المللی 2000 دیدگاه ITU در مورد ارتباطات سیار  بطوریکه ارتباطات س

در قرن بیست و یکم است.
ــرفته برای تهیه سرویس های مخابراتی در  IMT-2000 یک ارتباط موبایل پیش
مقیاس جهانی بدون در نظر گرفتن مکان شبکه و ترمینال استفاده شده است . با 
ــی  ــتم های موبایل زمینی و ماهواره ای، انواع مختلفی از دسترس یکپارچگی سیس
ــهای موجود در شبکه مخابراتی ثابت  ــیم به صورت جهانی ، شامل سرویس بی س
ــتفاده کنندگان موبایل تعیین گردیده است ، عملی  ــرویس هایی که برای اس و س

خواهد شد.

گسترش شبکه ارتباطات سیار در سالهای بعد نیز ادامه یافت؛ به طوری که در سال 
1۳۷5 عالوه بر شهرهای یاد شده ، 28 شهر دیگر به این شبکه پیوست. ضمن آنکه 
ــال به 5۹۹6۷ شماره بالغ گشت و در پایان  ــده در این س تعداد تلفن های دایر ش

سال 1۳82 به ۳44۹8۷8 شماره رسید.

  وضعیت فعلی شبکه و مشترکان همراه اول
هم اکنون شرکت ارتباطات سیار حدود 10۹ میلیون سیم کارت واگذار کرده است 
که از این تعداد 82.2 میلیون مشترک دائمی و اعتباری سیم کارت فعال در شبکه 
)HLR( دارند و 5۳.1 میلیون مشترک دائمی و اعتباری این اپراتور هم سیم کارت 

روشن در لحظه )VLR( دارند.

 ۳G( ۳.۹ G ــراه اول 18.1 میلیون ــترکان دیتای هم ــن حال، تعداد مش در همی
ــرفته( و ۹.4 میلیون G 4.5 هستند. تعداد سایت های همراه اول به تفکیک  پیش
نسل دو، سه و چهار به قرار، ۳1100 در G 2.۷5 و 20800 در G ۳.۹ و 1۹۷00 
در G 4.5 می باشد. سهم بازار همراه اول 6.1 درصد و ضریب نفوذ ۹4 است. رکورد 

مصرف دیتای روزانه همراه اول نیز 541۹ ترابایت است.
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یک گام
 به جلو

حمزه فاتح

با وجود متام موانع، دلرسد نشوید؛ نظام، انقالب و در رأس آن مقام معظم رهربی رسبازانی جز جوانان ندارند

 ICTپروژه  یک میلیون دالری ایران به دنبال توامنندسازی زنجیره  ارزش

هجمه ها و فشارهای گروه های مختلف بر وزارت ارتباطات زیاد است؛ چراکه می خواهند در برابر تغییرات مقاومت کنند

ایجاد فرصت های شغلی و توسعه  اقتصاد یکپارچه  منطقه ای برای استارتاپ های ایرانی و SMEها

وزیر جوان در جمع مدیران و دستیاران جوان دولت تدبیر و امید:

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، اعالم کرد:

ــتیاران جوان دولت تدبیر و امید  وزیر جوان دولت تدبیر و امید در جمع مدیران و دس
با اشاره به تمام موانع و سنگ اندازی ها توصیه کرد دلسرد نشوند؛ چراکه در »گام دوم 

انقالب« امید همه و در رأس آنها مقام معظم رهبری به جوانان این کشور است.
مهندس آذری جهرمی که به مناسبت میالد حضرت علی اکبر )ع( و روز جوان در جمع 
مدیران و دستیاران جوان دولت تدبیر و امید سخن می گفت، تأکید کرد: ما در زمان 
خاصی به سر می بریم؛ زمانی که رهبر معظم انقالب آن را »گام دوم انقالب« نامیده اند و 

مسئولیت این گام را نیز بر عهده جوانان گذاشته اند.
آذری جهرمی بابیان اینکه »می دانم در عرصه کار و تالش محدودیت های زیادی برایتان 
ــده و خواهد شد« گفت: شاید افرادی هستند که به میزهایشان چسبیده اند و  ایجادش
حاضر نیستند آنها را رها کنند و شاید کسانی که شانس حضور در عرصه مدیریتی پیدا 
کرده اند باوجود آنکه ایده های بکری برای بهبود شرایط کشور دارند اجازه اجرایی کردن 

ایده هایشان را پیدا نمی کنند.
وی با تأکید بر اینکه نمونه این موضوعات را می توانید درباره وزارت ارتباطات ببینید، 
گفت: چه دست اندازها و هجمه ها و فشارهایی که بر مجموعه وزارت ارتباطات وارد شده 
و می شود تا از مسیر اصلی مان خارج شویم. صرفاً از یک طیف خاصی هم نیستند، از همه 

گروه ها فشار می آورند چون می خواهند در برابر تغییرات مقاومت کنند.
وزیر جوان دولت تدبیر و امید خطاب به مدیران و دستیاران جوان تأکید کرد: از شما 
ــت که با وجود تمام موانع دلسرد نشوید؛ از اهدافی که  یک خواهش دارم و آن این اس
در ذهن دارید دلسرد نشوید، از برنامه و مسئولیتی که »گام دوم انقالب« بر عهده شما 

گذاشته شده دلسرد نشوید.
ــالب و در رأس آن مقام معظم رهبری  ــام، انق ــت که نظ ــزود: واقعیت این اس وی اف
ــت گزارانی جز جوانان ندارند. همه این  ــربازانی جز جوانان ندارند. مردم هم خدم س
ــود و نباید توجه ای  ــکالتی که وجود دارد باید توسط خود ما حل ش ــائل و مش مس
ــی داشت و باید بر اصل موضوع که همانا تالش برای پیشرفت کشور است  به حواش

متمرکز شویم.
آذری جهرمی ادامه داد: »آینده روشن« که همیشه مطرح می کنم حرف من نیست، 
حرف رهبر معظم انقالب است. باید به این حرف یقین و اطمینان داشته باشیم تا این 
آینده محقق می شود. تحقق آینده روشن از آسمان نمی آید بلکه قطعاً به وسیله خود 

ما محقق می شود؛ بهشت را به بها دهند نه به بهانه.
وزیر جوان دولت تدبیر و امید تصریح کرد: با حرف زدن دستاوردی محقق نمی شود. 
موفقیت با تالش و بدون حاشیه و منت محقق می شود. الزمه رشد کشور تالش است 

و گوهر و اکسیر تالش هم در دل جوانان است.
وزیر ارتباطات بابیان اینکه »دوقطبی پیر و جوان معنا ندارد و از ظرفیت باتجربه ها و 
نیروی جوانی باید در جای خودش استفاده کرد« گفت: همه ما  مسئولیت خطیری 
ــور که به حمداهلل همواره رو به رشد است و  ــرایط کش داریم. امید مردم به بهبود ش
ــطح جهان که مورد انتظار همه مردم است از دل  همچنین ترقی جایگاه ایران در س

تحول و جوان گرایی بر می آید.
وزیر جوان دولت تدبیر و امید افزود: اگر ما به عنوان نسل جوان در بدنه مدیریتی کشور 
درست عمل نکنیم، امید، آرمان و آینده ای را خراب کرده ایم. پس قرار گرفتن در این 

زمان خاص و در آغاز »گام دوم انقالب« مسئولیت های ما را دوچندان کرده است.
آذری جهرمی در خاتمه گفت: همه ما با نگاه و اطمینان به »آینده روشن« و توجه به 
آرمان هایمان و  تکیه بر اعتقادات و توانمندی هایمان قطعاً می توانیم شرایط بهتری را 

رقم بزنیم و به فضل الهی این خواست محقق خواهد شد.

 ICT ــره  ارزش بخش ــازی زنجی ــروژه  یک میلیون دالری ایران به دنبال توانمندس پ
ایرانیان است و هدف این پروژه، ایجاد فرصت های شغلی بومی و همچنین توسعه  اقتصاد 

یکپارچه  منطقه ای برای استارتاپ های ایرانی و SMEهاست.
به گزارش سیتنا، صفحه  توئیتر یونیدو )سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( خبر داد:

ــازی زنجیره  ارزش بخش فناوری  ــروژه  یک میلیون دالری ایران به دنبال توانمندس پ
ــت. هدف این پروژه، ایجاد فرصت های شغلی بومی و  اطالعات و ارتباطات ایرانیان اس
همچنین توسعه  اقتصاد یکپارچه  منطقه ای برای استارتاپ های ایرانی و SME هاست.

ــت؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمان  گفتنی اس
در سفر 2۳ فروردین ماه گذشته به اتریش و در ادامه  دیدارهای فشرده  خود با مقامات 
سازمان ملل در وین با »لی یونگ« مدیرکل یونیدو )سازمان توسعه صنعتی( تفاهم نامه 

همکاری امضا کرد.
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بیشرتین میزان عضویت کاربران ایرانی در شبکه های اجتامعی به ترتیب: تلگرام، اینستاگرام و واتس اپ

شعار روز جهانی ارتباطات: »کاهش شکاف استانداردسازی« بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

بر پایه  نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هرن و ارتباطات؛

نظرسنجی گروه افکارسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، نشان می دهد که 
تلگرام با 60.۳ درصد، اینستاگرام با ۳۹.۳ درصد و واتس اپ با 2۷.8 درصد بیشترین 

میزان عضویت کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی را به خود اختصاص داده اند.
ــگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، نتایج آخرین  ــتناد اطالعات دریافتی از پژوهش به اس
نظرسنجی گروه افکارسنجی این پژوهشگاه که بهمن 1۳۹۷ در کل کشور در خصوص 
عضویت در شبکه های اجتماعی و به صورت تلفنی انجام شده، نشان می  دهد تلگرام با 
60.۳ درصد در صدر و پس از آن اینستاگرام با ۳۹.۳ درصد و واتس اپ با 2۷.8 درصد 
ــخگویان را به خود اختصاص داده اند. در بین  بیشترین میزان عضویت در میان پاس

پیام رسان های داخلی نیز عضویت در پیام  رسان سروش ۷.۷ درصد بوده است.
بر اساس این نظرسنجی بیش از نیمی از پاسخگویان )54.1 درصد( ارتباط با دوستان 
و آشنایان را از موارد استفاده از اینستاگرام عنوان کرده اند. بعد از آن، تماشای کلیپ ها 
)40.۹ درصد(، پیگیری اخبار )۳1.2 درصد(، از دیگر موارد استفاده اینستاگرام مطرح 

شده است.
همچنین 4۳.2 درصد از پاسخگویان گفته  اند صفحه هنرمندان )بازیگران و خواننده  ها( 
ــتاگرام دنبال می  کنند. دنبال کردن صفحه ورزشکاران با حدود 2۳ درصد،  را در اینس
ــخگویان قرار  ــخصیت  های علمی با 11.۳ درصد، در رده  های بعدی پیگیری پاس ش

دارد.
در خصوص جذابیت دیگر قابلیت  های اینستاگرام؛ استوری گذاشتن با ۳۳.۷ درصد، 
الیک کردن و کامنت گذاشتن زیر پست دیگران  )۳2.4 درصد( و به اشتراک گذاشتن 
ــتن( با ۳0.8 درصد از جمله سه قابلیت جذاب و  ــت گذاش عکس، فیلم یا متن )پس

پرطرفدار اینستاگرام در بین پاسخگویان است.
همچنین اکثریت پاسخگویان )۷5.۳ درصد( گفته  اند صفحه شخصی اینستاگرام  شان 

محدودیت دارد. در مقابل ۳4.۷ درصد صفحه  شان در اینستاگرام عمومی است.

ــتاگرام هستند پست هایی که در صفحه  ــخگویانی نیز که عضو اینس 64.4 درصد پاس
ــخصی و  ــوع عکس و رویدادهای ش ــتاگرام خود می  گذارند با موض ــخصی  اینس ش

خانوادگی است.
بر پایه نظرسنجی گروه افکارسنجی پژوهشگاه، شهروندان ایرانی برای پیگیری اخبار 
ــامل ورزشی، حوادث، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بین الملل( بیشتر به رادیو و  )ش
ــبکه های اجتماعی به عنوان منبع  ــران مراجعه می کنند و بعد از آن ش تلویزیون ای
کسب خبر قرار دارند. اخبار اقتصادی )40.4درصد( و اخبار سیاسی )۳۹.4 درصد( نیز 

مهم ترین موضوعات خبری نزد افکار عمومی ایرانیان در شرایط کنونی است.

دبیرکل اتحادیه بین المللی ارتباطات )ITU( در پیامی، »کاهش شکاف استانداردسازی 
» بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را بعنوان شعار پنجاهمین سالروز جهانی 

ارتباطات و جامعه اطالعاتی اعالم کرد.
ــاره به اینکه اتحادیه در سال جاری بر  ــیتنا، هولین ژائو در این پیام با اش به گزارش س
ــکاف استانداردسازی تمرکز می کند، عنوان کرده است: تدوین استانداردها،  کاهش ش
یکی از ارکان اساسی ماموریت های ITU، به عنوان آژانس تخصصی سازمان ملل در 
زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات می باشد. اگر دوست دارید به اینترنت وصل شوید، از 
تماشای یک رویداد ورزشی در تلویزیون لذت ببرید، در ماشین خود رادیو گوش کنید 
یا از گوشی هوشمند خود فایل تصویری تماشا کنید، این استانداردهای ITU هستند 

که این امکان را فراهم می سازند.
وی، افزوده است: استانداردهای آتی نسل پنجم شبکه های موبایل )5G(، به ویژه اگر با 
هوش مصنوعی ترکیب شوند، طیف وسیعی از برنامه های کاربردی را پشتیبانی خواهند 
کرد که به زودی از آنها بهره مند خواهیم شد: از اتومبیل های خودران گرفته تا شهرهای 

امن و هوشمند.
استانداردهای ITU قابلیت عملکرد متقابل را فراهم می سازد، بازارهای جهانی را رونق 
می بخشند و نوآوری و رشد را ترغیب می نماید. این استانداردها برای کشورهای توسعه 
 )ICTs( یافته و در حال توسعه مناسب هستند و به شتاب ارتباطات و فناوری اطالعات

برای تحقق اهداف توسعه پایدار کمک می کنند.
هولین ژائو در این پیام، از کشورهای عضو ITU، صاحبان صنایع، شرکتهای کوچک 
و بزرگ و دانشگاه ها، همچنین آژانس های خواهرخوانده سازمان ملل، شرکای خود و 
 ITU »همه سهامداران درخواست کرده است از برنامه »کاهش شکاف استانداردسازی

که رفاه و کامیابی برای همه را در پی خواهد داشت، حمایت کنند.
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شاهین آرپناهی، اسفندماه ۹۶ عهده دار مسوولیت مدیرکل ارتباطات همراه 
اول ش�د و از آن زمان تا کنون س�خنگوی اپراتور اول اس�ت. وی پیشتر و در 
بدو تاس�یس اپراتور سوم هم به مدت سه س�ال سخنگو و مدیرکل ارتباطات 

این اپراتور بود.
آرپناهی که فارغ التحصیل مقطع کارشناس�ی ارشد رش�ته آمار ریاضی بود، 
تحصیالت خود را با گرایش بازاریابی در رشته MBA و سپس دکتری بازرگانی 

در دانشگاه تهران ادامه داد.
از دیگر سوابق او می توان به مدیریت بازاریابی و فروش شرکت پارس خودرو 

و بیش از یک دهه تدریس در دانشگاه اشاره کرد.
دکتر ش�اهین آرپناهی، مدیرکل ارتباطات همراه اول، در کنکاش این ش�ماره 
از ماهنامه نس�ل چهارم پاسخگوی سواالت بوده اس�ت که شرح آن در ادامه 

آمده است.

  نظر به سیاست وزیر محترم ارتباطات در رویکرد مستقیم و تعاملی با 
کاربران و مردم و با توجه به حضور جنابعالی در راس هرم روابط عمومی 
بزرگترین اپراتور کشور، سیاس�ت اعمالی شما در حوزه مسوولیت تان 

برای حرکت در راستای این رویکرد چیست؟
از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید تشکر می کنم و امیدوارم بتوانم از این فرصت 
ــر می بریم دوران ارتباط  ــتفاده کنم. دورانی که در آن به س برای گفت وگو با مردم اس
ــویه و تعاملی است. قاعدتا باید اقتضائات این دوران را مدنظر داشته باشیم. این  دو س
تعامالت، امروز تقویت شده است و کانال های مختلفی را برای ارتباط با مردم در اختیار 
ــبکه های اجتماعی پرمخاطب صفحاتی داریم و با مردم در  داریم و تقریبا در تمام ش
تعامل هستیم که به ارتباط ما با مردم کمک کرده است. مردم ضعف های ما را به ما 
نشان می دهند، اگر کار خوبی انجام داده باشیم ما را تایید و تحسین کردند که این امر 
به ما انرژی داده است. البته در این نوع ارتباط میزان چالش ها افزایش می یابد، اما این 
ــت. تمام برندها باید برای تعامل بیشتر با مردم خودشان را آماده  ذات دوران جدید اس

در حوزه اطالع رسانی، برای کسب رضایت حداکرثی مردم گام های موثری برداشتیم

تالش کرده ایم تا پیام مسوولیت پذیری همراه اول به خوبی منتقل شود 

استفاده حداکرثی از توان و تولید داخل، نقش پررنگی در همراه اول دارد

مدیرکل ارتباطات همراه اول:

کنند. اپراتور همراه اول صفحات مختلفی دارد و بنده هم به عنوان سخنگو و مدیرکل 
ارتباطات این اپراتور در شبکه های اجتماعی حضور دارم و مستقیما با مردم گفت و گو 
می کنیم و بعضا در رابطه با موضوعی به خصوص، مردم صحبت می کنند و همکاران 

ما این موضوع را بررسی می کنند.

  از آنجا که مجموعه ارتباطات س�یار از کانال های مختلف ارتباطی با 
مردم در ارتباط اس�ت و تالش دارد تا در اس�رع وقت اخبار مختلف را به 
اطالع مردم برساند، رویکرد تعاملی جنابعالی برای پاسخ به دغدغه ها و 
انتقادهای مخاطبان چیست و از حضور مستقیم در شبکه های اجتماعی 
تا چه میزان برای دریافت بازخورد  اقدامات و بهره گیری از نظرات استفاده 
می کنید؟ در همین راستا آیا پیش از ارائه طرح های جدید به مشترکان، 
نظرات انها را دریافت می کنید تا بر اساس آن طرح های جدید پایه گذاری 

شود؟

زهرا طاهری
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در کنار تعامالتی که مردم در صفحات اجتماعی دارند، ما ورودی های متعدد دیگری هم 
داریم که به ما ایده می دهد تا مطابق با خواست مردم حرکت کنیم. مردم پیام های زیادی 
می فرستند که برخی از این پیام ها درخصوص ضعف های ما بوده و برخی ایده هایی است 
که بعضا از آن استفاده کردیم. نظرسنجی های متعددی داریم که آرای مردم را فصل به 
فصل حتی از منظر رقابتی در مقایسه با رقبا در مقایسه با رشد نیازهای مردم و توقعاتی که 

از اپراتور اول دارند بررسی می کند و به ما داده های خوبی می دهد.
 همراه اول کانال های حضوری خوبی دارد و حدود 10 هزار کانال حضوری داریم. سامانه 
۹۹۹0 را داریم که روزانه هزاران تماس با این مرکز گرفته می شود. گاهی مطالبات مردم 
زمینه ساز ارائه خدمات جدید می شود، اما واقعیت مطلب این است که سهم بیشتر به 

بازخورد گرفتن از مردم می رسد.

  از آنجا که ارتباطات سیار با توجه به تعداد باالی مشترکان به نسبت 
س�ایر اپراتورها، طبیعتا با چالش های خب�ری و بعضا با تخریب مواجه 
اس�ت، سیاست رسانه ای شما برای پاسخ به نقدهای صحیح و بعضا در 

مواجهه با تخریب ها چیست؟
از انتقادات صحیح استقبال می کنیم و تالش می کنیم با نگاه مثبت بخش های خوب 
انتقادات را دریافت کنیم و معتقدیم که بخش مخرب را نباید در نظر بگیریم و باید به آنها 
بی اعتنا باشیم؛ چراکه گاها اقدامی صرفا با هدف تخریب و نه تصحیح اتفاق می افتد و 
عیان است که به این منظور رخ داده است و مجموعا شما را به این نتیجه می رساند که 
گفت وگو بی نتیجه است. تالش کردیم پاسخگو باشیم و نقدها را بپذیریم، اما این بازخورد 
از نظر مردم و رسانه ها باید باشد که آیا ما پاسخگوی خوبی بودیم یا خیر؟ نهادهای ناظر 
ــخگویی خوب تقدیر کرده اند و ما لوح  بیطرف و متخصص از همراه اول به دلیل پاس
روابط عمومی پاسخگو را دریافت کرده ایم، اما قضاوت آخر با مردم است و در این یک 
سال گذشته که در اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار بودم تالشم بر این بوده که 
سواالت را نشنیده نگیریم و به حوزه های مربوطه ارجاع دادیم و سعی کردیم اگر پاسخ قانع 
کنند ای نداریم، اطالع رسانی و عذرخواهی کنیم. بارها شاهد چنین موضوعی بودیم و با 
این کار دل مردم نیز بیشتر همراه می شود. در پروژه بزرگ CRM CBS به مردم گفتیم 
احتمال قطعی داریم و مردم صبوری و همراهی کردند و رشد سهم بازار همراه و بهبود 
حس و نگاه مردم را شاهد بودیم. نکته ای که در نظرسنجی ها به آن رسیدیم این بود 
که نه تنها مردم محدودیت های ما را پذیرفتند بلکه اقبال بیشتری داشتند و این وظیفه 

تمام برندها است که یک الزام و وظیفه است و باید صدای مردم و مخاطبین و معترضین 
را بشنوند، اما مواردی هم بوده که اشخاصی تالش بر اقدام تخریبی داشتند که ترجیح 

ما در این موارد، سکوت بوده است.

  در راس�تای تقوی�ت برن�د هم�راه اول و جلب رضای�ت حداکثری 
مخاطبان، چه سیاس�ت های�ی مدنظر دارید؟ سیس�تم هایی همچون 
باشگاه فیروزه ای تا چه میزان در تقویت ارتباط اپراتور اول با مشترکان 

موثر بوده است؟
یکی از نکاتی که مد نظر بوده، توسعه و تنوع بخشی به خدمات همراه اول برای ارائه 
ــت. بعد از پروژه ای که در باال اشاره شد، دست همـراه برای  ــترکین بوده اس به مش
خدمات دهی به مردم و خدمات گسترده، نسبت به قبل بازتر شد، اگر در گذشته می 
خواستیم خدماتی را ارائه دهیم، زمان زیادی صرف می شد، هزینه بر و کند بود و اگر 
اختاللی پیش می آمد برگرداندن آن کار دشواری بود. بعد از آنکه زیرساخت های جدید 
فناوری اطالعات همراه اول بکارگیری شد و مورد بهره برداری قرار گرفت، کار ما خیلی 
راحت شد و تقریبا هفته ای یک خدمت را، کوچک یا بزرگ، به مردم ارائه کردیم. برخی 

کالن بود مانند مدار فیروزه ای که تعریف بسته های کوتاه مدت بود.

در ای��ن یک س��ال گذش��ته ک��ه در اداره کل 
ارتباطات شرکت ارتباطات سیار بودم تالشم بر 
این بوده که س��واالت را نشنیده نگیریم و به 
حوزه های مربوطه ارجاع دادیم و سعی کردیم 
اگر پاسخ قانع کنند ای نداریم، اطالع رسانی و 

عذرخواهی کنیم. 
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 در باشگاه فیروزه ای هم که خدماتی به مردم ارائه شد که تنوع آن مثال زدنی است. امروز 
تعریف بسته ها و خدمات مختلفی که در همراه ارائه می دهیم قابل مقایسه با قبل نیست 
و این نکته به دلیل زیرساخت های انعطاف پذیری است که در همراه اول داریم. حذف 
کردن و اضافـه کردن های زیادی داشتیم و تعریف های مختلفی در بسته های مختلف 
داریم، مثل بسته های روزانه و شبانه و تغییراتی که در این ها ایجاد می شود و همچنین 
بسته های ترکیبی را در دست داریم. این روند ادامه دارد وتنوع خدمات در سال جاری 
را شاهد خواهیم بود و در کنار این خدمات چیزی که مردم به آن نیاز دارند ارتباطات 
خوب و موثر و دیالوگ است و تالش کردیم لحن گفت و گو را مطابق با نوعی که مردم 
دوست دارند تغییر دهیم. در حوزه اطالع رسانی در حد توان خودمان در جهت کسب 
رضایت مردم گام های رو به جلویی برداشتیم. در لحن ما تغییرات اساسی می بینید. 
گاهی می شنیدید که در تبلیغات، اول بودن و بزرگ بودن گفته می شد، اما االن این 
سبک لحن دیگر منسوخ شده است و از تبلیغات ما نیز خارج شده است. مردم به اینکه 
یاداوری کنیم ما بزرگ تر هستیم نیاز ندارند و این لحن درستی نیست. کمپین های 
متعدد مسوولیت اجتماعی راه اندازی کردیم. کمپین بازسازی مدارس در مناطق زلزله 
زده، کمپین همراهتیم که با تیم های ورزشی همراه بود، کمپین کمک های مردمی به 
مدرسه سازی در مناطق محروم که # 24* است، مشکلی در آب منطقه خرمشهر بود 
که یک دستگاه آب شیرین کن اهداء کردیم، تفاهم نامه های مختلفی مثل حمایت از باغ 
گیاه شناسی داشتیم، حمایت های فرهنگی مثل رخداد جشنواره فیلم فجر، جشنواره 
فیلم دفاع مقدس و در تئاتر حضرت رسول )ص( حضور داشتیم و اساسا شعار همراه 

اول حامی هنر ایران زمین را تابلوی سیاست مان در حمایت از حوزه هنر قرار دادیم. در 
سیل اخیر کنار مردم بودیم و از خدمات رایگان، تا اقالم اساسی زندگی مردم، حتی تا تهیه 
سرویس بهداشتی و حمام برای سیل زدگان را دراختیار مردم قرار دادیم. مجموعه این 
اقدامات و ارائــه سرویس های متنوع، تالش برای خدمات بهتر، گفت و گویی صادقانه با 
مردم و پرداختن به دغدغه های مردم می تواند یک برند را بزرگ و محبوب کند. امیدواریم 

این اقدامات از دید مردم نیز ارزشمند باشد.

  سیاست روابط عمومی ارتباطات سیار برای حمایت از استارت آپها و 
تقویت رویکرد در حیطه کارآفرینی و اشتغالزایی چیست؟

یکی از مسیرهایی که در سطح استراتژی کسب و کار شرکت تعریف شده است، حضور 
حامیانه و رونق بخش همراه اول در حوزه استارت آپ و صنعت کسب و کارهای مبتنی 
بر فضای دیجیتال است که در برنامه پنج ساله همراه اول آمده است؛ برنامه ای که به 
آن منظومه می گوییم. در یکی از الیه های کسب و کار حوزه توجه به استارت آپها تعریف 
شده و در معماری گروه همراه اول مجموعه های متعددی را تعریف کرده ایم. صندوق 
سرمایه گذاری خطرپذیر را داریم و اقداماتی هم در این زمینه انجام شده است. در برخی 
برنامه هایی که در این حوزه می شد سرمایه گذاری کرد، این کار را انجام دادیم. همراه اول 
ــت و کارهای نکرده زیادی دارد، اما امکانات خوبی در دست  هنوز در این حوزه جوان اس
ــتابدهی رسانه ای که می تواند به استارت آپ ها کمک کند و شتاب  دارد، مثل مرکزش

بهتری به رشد آنها بدهد. 

  پیرامون حوزه مسوولیت های اجتماعی همراه اول توضیح بفرمایید.
ــال ۹۷ انجام دادیم و با  ــخصا یکی از اقداماتی که در س چند مورد را عرض کردم و مش
توجه به اینکه سالی ورزشی بود، کمپین #همراهتیم در حمایت از تیم ملی را راه اندازی 
کردیم و این کمپین هم به شکل مشارکتی با حضور مردم انجام و استقبال خوبی هم 
شد. روی تولید سرود حماسی کار کردیم که آقای علیرضا عصار خواننده کار بودند و 
من ایرانی ام کار ماندگار و زیبایی شد. در تابستان ۹۷ در ادامه اقداماتی که در جهت 
کمک به مردم کرمانشاه انجام شد، کد دستوری #24* معرفی شد که برای کمک به 
بازسازی مدارس آسیب دیده در زلزله کرمانشاه و جمع آوری کمک مردمی در بازسازی 
مدارس مناطق محروم انجام شد. این کمپین هنوز هم ادامه دارد و از مـــردم دعوت 
می کنم در این کار خیر بزرگ عضو شوند و مصداق خوبی برای ستاره مربع هایی است 
ــده اند. این اقدام همراه اول سرمایه میلیاردی آغاز  ــیه دار ش که این روزها خیلی حاش
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ساخت هشت مدرسه در کرمانشاه شد که با همین ستاره مربع ها اتفاق افتاد و مصداق 
خوبی شد از استفاده های خیری که می شود از این ها داشت. کمک به آبفای آبادان و 
حمایت از باغ گیاه شناسی در جهت سیاست همراه اول برای حفاظت از محیط زیست، 
حمایت از حوزه هنر و جشنواره فیلم فجر و حمایت از آثار موسیقیایی از نکاتی بود که 
ما حمایت کردیم. همچنین حضور همراه اول در نمایشگاه کتاب نیز از این اقدامات به 
شمار می رود. حمایت از جشنواره کودک آنالین از اقدامات دیگر ما بود که این جشنواره 
حوزه حساس و مهم محتوای مناسب برای کودکان در فضای مجازی را نشانه گرفته 
بود که امروز دغدغه همه مردم است. سال ۹۷ برای همراه اول سالی پر از فعالیت های 
مسوولیت اجتماعی بود و تالش کردیم پیام مسئول بودن برند و مسوولیت پذیری همراه 

اول به خوبی منتقل شود و در عمل به آن متعهد باشیم.

  پیرامون ماهیت حضور یک اپراتور با طیف باالی مخاطب، در شبکه های 
اجتماعی توضیح بفرمایید.

در کنار اصل حمایت از پیام رسان داخلی که باید ترجیح هایی را برای مردم ایجاد کرد، 
نهایتا این مردم هستند که بر اساس فاکتورهای زیادی از جمله تجربه خوب کاربری، 
احساس امنیت و آرامشی که در حین کار کردن با پیام رسان دارند و در یک کالم حس 
اعتمادی که از یک پیام رسان دارند و اعتباری که می توانند به آن تکیه کنند تصمیـم 
می گیرند که از کدام برنامه استفاده کنند و شما نمی توانید مردم را مجبور کنید که از 
کدام پیام رسان استفاده کنند. به عنوان کارشناس، فکر می کنم یک اپراتور باید زمینه 
ساز تسهیل دسترسی و ارائه با کیفیت خدمات باشد و زیرساخت های ارتباطی را فراهم 
کند، اینکه مردم را در چارچوب پلتفرم های خودمان قرار دهیم در دنیای امروز تعریف 
ندارد. بهره ای که اپراتور از رشد و توسعه شبکه های اجتماعی می برد و توسعه محتوای 
خوب و مطلوب، می تواند رشد ترافیک باشد و حتی امکان سرمایه گذاری در نسل های 
ــل چهارم در دنیا حرکت  ــمت نس باالتر را این موضوع تعیین می کند. زمانی که به س
کردیم محتوا از اهمیت باالیی برخوردار شد. ما از محتوا حمایت کرده و می کنیم، اما 
برعهده گرفتن مسوولیت تولید محتوا جزو وظایف ذاتی ما نیست و اگر ورود کنیم قطعا 
خروجی خوبی نخواهد داشت. اپراتورها می توانند حامی تولید محتوای خوب هم باشند. 
همانطور که وقتی به نسل پنجم حرکت می کنیم به عنوان مثال بحث IoT موضوعی 
است که همزمان با توسعه نسل پنج می آید، اینجا اپراتور ممکن است به عنوان یک 
ــد، اما این به آن معنی  ــرو باش محرک و حتی حامی، اقداماتی انجام دهد، و حتی پیش
ــاخه های  ــت که اپراتور باید آن صنعت را هم مال خود کند. صنعت محتوا که ش نیس
متعددی هم دارد مکمل کسب و کار اپراتوری است، اما جزو وظایف ذاتی اپراتور تعریف 

نمی شود، اما حمایت می تواند کار مطلوبی باشد.

 رویکرد اطالع رس�انی و ارتباط مستقیم شما در سیل اخیر به کرات 
طرح های مختلف اطالع رس�انی ش�د. این خبررسانی سریع در مواقع 

مختلف را تشریح کنید.
ــال افتاد، از نُرم های اداری نمی شود  ــرایط غیرعادی مانند اتفاقی که نوروز امس در ش

تبعیت کرد و کار جهادی و ویژه می خواهد. ما تالش کردیم مرتبا با بخش های اجرایی 
ــرکت در  ــیم و با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل محترم و معاونین ش در ارتباط باش
ارتباط پیوسته بودیم و به محض آنکه به تصمیم می رسیدیم از کانال های تعاملی اطالع 
رسانی می کردیم. دوستان ما در روابط عمومی با رسانه های مختلف و صداوسیما که 
به خوبی اخبار ما را پوشش داد در ارتباط بودند و در سایت ها و فضــای سوشال، اخبار 
مـــا اطالع رسانی می شد. در تمام مدت تعطیالت نوروزی عمال ما درگیر کار بودیم. 
این بخشی بود که دیده شد، از این فرصت استفاده می کنم که از بخشی که کمتر 
ــا معاونین محترم همراه اول در تمام ایام  ــد بگویم، از اعضای هیات مدیره ت دیده ش
ــیل زده حاضر بودند. همکاران فنی ما در تمام مناطق سیل زده  نوروز در مناطق س
ــبانه روزی کار کردند. همکاران فنی در این صنعت از همراه اول، ایرانسل، رایتل،  ش
مخابرات، پیمانکاران و دیگر دوستان با جان و دل کار کردند و با تماس های تلفنی 
که در طول شبانه روز با این دوستان داشتم مشخص بود که این افراد بیشتر از 2 الی 
۳ ساعت در روز نخوابیدند. به درستی همکاران متوجه بودند که حفظ ارتباطات در 
شرایط سیل می تواند جان یک فرد را نجات دهد. از لحظات اول سیل، تا جایی که 
ــت اپراتور بر می آمد، قطعی ها را کنترل می کردند. این نشان از یک سازمان  از دس
ــت و از تمام بخش های مختلف سازمان تشکر می کنم که واقعا  بیدار و پای کار اس

جهادی کار کردند.

  با توجه به نامگذاری امسال به نام »رونق تولید«، طرح های شما برای 
تحقق این شعار چیست؟

ــته و به دنبال بیانات مختلف مقام معظم  ــال های گذش یکی از موضوعاتی که طی س
ــتند مورد توجه همراه اول بود توجه به  رهبری که توجه ویژه ای به تولید داخل داش
اقتصاد مقاومتی و تولید داخل بود. همراه اول یکی از سیاست های اصلی خودش را در 
تامین ملزومات و مایحتاج اپراتور، بر توان و تولید داخلی متمرکز کرده بود و امسال نیز 
این مسیر ادامه می یابد. داخلی سازی و استفاده حداکثری از توان و تولید داخلی نقش 
مهمی در همراه اول دارد. بیشتر فعالیت ما در حوزه خدماتی است و به عنوان محرک در 
بخش تولید امسال از تولیدات داخل بهتر و بیشتر استفاده می کنیم. از اقداماتی که در 
حوزه مدیریت بنده انجام شد، این بود که برای هدایای نوروزی از تولید داخل استفاده 
کردیم و خرید اقالم وارداتی انجام ندادیم و البته بخش زیادی از این هدایا را از کمیته 

امداد و بهزیستی تهیه کردیم. 

  در پایان اگر نکته ای است بفرمایید.
سال ۹۷ فکر می کنم از نظر اقدامات ارتباطاتی در همراه اول سالی شاخص بود. تعداد 
ــتیم، تعداد کمپین های مسوولیت اجتماعی و  کمپین هایی که در حوزه تجاری داش
برندینگ، هم از جهت تعدد و هم از جهت گستره مخاطبین، مثال زدنی بود. فعالیت 
ما در حوزه دیجیتال چند برابر شد. مردم همراه اول را در صفحات اجتماعــی بیشتـر 
می دیدند و تالش ما بر این بود که سطح ارتباطمان با مردم را بیشتر کنیم. امیدواریم 

مورد تایید مردم هم باشیم.

ب��ه درس��تی هم��کاران متوج��ه بودند ک��ه حفظ 
ارتباطات در ش��رایط سیل می تواند جان یک فرد 
را نجات دهد. از لحظات اول س��یل، تا جایی که از 
دس��ت اپراتور بر می آمد، قطعی ها را کنترل می 
کردند. این نش��ان از یک سازمان بیدار و پای کار 
اس��ت و از تمام بخش های مختلف سازمان تشکر 

می کنم که واقعا جهادی کار کردند.
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تا پنج سال آینده استفاده از شبکه4G  به بلوغ می رسد و استفاده از 5G فراگیر می شود

اولویت ما استفاده از تجهیزات تولید داخل است؛ حتی اگر گرانتر از نمونه خارجی باشد

زهرا طاهری

معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول در گفت وگوی ویژه با نسل چهارم:

افزایش پایداری شبکه در مواقع بحران از اقدامات اساسی همراه اول در سال جاری است

مرتضی طاهری بخش، دارای مدرک کارشناسی ارشد مخابرات و کارشناسی ارشد MITM است که هم اکنون عهده دار سمت معاون فنی و توسعه شبکه همراه اول و 
ریاست هیات مدیره شرکت نقش اول کیفیت است. او با بیش از ۱5 سال سابقه مدیریتی در همراه اول، سمت هایی مانند معاون عملیات مناطق و مدیرکل عملیات شبکه 
شرکت ارتباطات سیار ایران را در کارنامه کاری اش دارد. راه اندازی مرکز NOC، مدیریت پروژه فاز 5 و۶ توسعه شبکه و مدیریت برنامه توسعه فاز ۷ )توسعه نسل ۴ و 

۴.5( شبکه همراه اول- سریع ترین و بزرگترین پروژه توسعه ای در منطقه - از مهمترین دستاوردهای او در این دوران بوده است.
در شرایط حاضر با توجه به اشباع بازار فروش سیم کارت در ایران، اپراتورهای تلفن همراه برای ارائه سرویس های جدید و با کیفیت رقابت جدی و تنگاتنگ دارند. طاهری 

بخش نیز به عنوان مدیری تحول گرا از دستاوردهای حوزه اش در این ماراتن سخت می گوید. گفت وگوی نسل چهارم با مرتضی طاهری را بخوانید.

  به عنوان س�وال نخس�ت پیرامون آخرین وضعیت فنی و توسعه ای 
شبکه ارتباطات سیار در حوزه های مختلف توضیح بفرمایید.

ما در حال حاضر در 1246 شهر یعنی در تمامی شهرهای ایران، نسل سه و چهار و در 
بیش از 450 شهر نسل 4.5 را پیاده سازی کرده ایم و بزرگ ترین پوشش شبکه دیتا را 
در ایران داریم که چه در جاده ها و روستاها و چه در شهرها کار بسیار بزرگی انجام شده 
است و توسعه خوبی داشته ایم. در سال گذشته بیش از 8200 تکنولوژی نسل 2، ۳، 4 و 
4.5 را وارد شبکه کردیم که توسعه بسیار چشمگیری برای شرکت ارتباطات سیار بود. 
پروژه اتصال سایت های شبکه GSM روستایی یا WLL را در همراه اول داشتیم که 
تا انتهای سال ۹۷ حدود ۳500 سایت به شبکه وصل شدند و شبکه از نظر کیفیت باال 
رفت و به تجربه بهتر مشتری در روستاها و جاده ها کمک کرد. در سال ۹۷ تمرکز اصلی 

ما بر روی ارتقای کیفی شبکه دیتا بود.

شبکه  دیتا پیشرفت خیلی خوبی داشت و باعث شد تا در انتهای سال، نزدیک به 60 
درصد رشد داشته باشیم و شاهد رکورد روزانه 5600 ترابایت ترافیک در اسفند ماه ۹۷ 
بودیم. کارهایی که در حوزه توسعه انجام دادیم، در حوزه فیبر سایت ها، نزدیک به 600 
سایت را به فیبر وصل کردیم و مجموع سایت هایی که فیبردار شدند در حال حاضر ۹ 
هزار است، یعنی اغلب سایت های نسل های چهار در مسیر فیبر منتقل می شوند. برای 
اولین بار Virtual RNC را پیاده کردیم، به نوعی شبکه دسترسی رادیویی را بر روی 

Cloud آوردیم و RNC ها را به صورت Virtual افزایش دادیم. 
در بخش شبکه های مربوط به Core کارهای بزرگی انجام شد که vEPC را راه اندازی 
کردیم که به عنوان اپراتور پیشرو در این زمینه شبکه را بر بستر Cloud پیاده کردیم و 
به سمت شبکه های نسل پنج حرکت کردیم و از االن در بخش Core پیاده می کنیم. 
در این بخش مراکز دیتاسنتر مخابراتی را در چهار نقطه آماده کردیم. در حوزه شبکه 
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ــت شبکه را حمل کند 60 هزار گیگابیت در  IP Backbone  ترافیکی که می توانس
ثانیه بود و در سال ۹۷ توسعه سه برابری داشتیم و نزدیک به 1۹0 هزار گیگابیت در 
ثانیه ظرفیت رسید و برای حمل کردن ترافیک های باال در حال آماده شدن هستیم. 
ــتیم و ظرفیت 4 برابری در حوزه  ــبکه های DNS و NAT توسعه خوبی داش در ش

CGNAT و DNS به دست آوردیم. 
برنامه توسعه روستایی USO که وزارت ارتباطات به ما ابالغ کرده بود را در دستور کار 
داشتیم و نزدیک به 100 سایت در روستاها که بیش از 5هزار روستا را پوشش می داد، 
در دست داریم. نزدیک به 1100 روستا را توانستیم به نسل سه یا چهار تجهیز کنیم و 
به روستاهای دیگر که ارتقاء یافته بودند اضافه شد. در سال گذشته استراتژی پنج ساله 
ــد که در آینده کسب و کار و شرکت تاثیرگذار  ــبکه، تدوین و ابالغ ش حوزه فناوری ش

خواهد بود. 
ــهریور ۹۷ در اصفهان و تهران  ــرعت یک گیگابیت در ثانیه را در ش ــت عبور از س تس
ــبکه واقعی انجام دادیم. با دانشگاه ها ارتباطات خوبی گرفتیم و در نمایشگاه ها  در ش
دموهای خوبی ارائه دادیم. در بحث تسلط بر فناوری های جدید 11 کارگروه تشکیل 
 5G، IoT، Cloud، AI، Big Data، ،SDN/NFP دادیم  که در حوزه هایی مانند
Data Center، QoS ،CRAN، IPv6 و MEC در داخل شرکت تشکیل شده اند 
و در سمینارها شرکت می کنند و هدف ما این است که بر فعالیت های جدید حوزه 

موبایل ورود پیدا کنیم و تسلط بر حوزه دانشی فناوری های جدید داشته باشیم. 
25 هزار نقطه 2G داریم که از آن حدود 1۷هزار نقطه شبکه ۳G و 14هزار نقطه شبکه 

4G و 4.5G است. 

  با توجه به اینکه طی س�ال های اخیر سیاس�ت توسعه شبکه تلفن 
همراه به نسل های باال مورد توجه قرار گرفته و شبکه ارتباطات سیار هم 
به سرعت به سمت ۳G و پس از آن به  ۴Gارتقاء یافته است، حال که در 
دنیا برنامه توس�عه شبکه های تلفن همراه به 5G مطرح است، سیاست 

ارتباطات سیار در این حوزه را بفرمایید.
بحث های مربوط به 5G را از سال ۹6 به طور جدی شروع کردیم. انتهای سال 2018 
استاندارهای 5G نهایی شد و برای سال 201۹ محدودتر و جدی تر بحث های مربوط 

به پیاده سازی پایلوت ها و تجاری سازی پایلوت ها مطرح شد. پیش بینی این است که تا 
سال 2020  بتوان برای تجاری سازی 5G در دنیا تالش کرد. در همراه اول ویژگی هایی 
که برای 5G معرفی می کند، مربوط به دسترسی به سرعت های باالتر از گیگابیت در 

ثانیه، پایداری باالی شبکه و تاخیر پایین شبکه کمتر از 10 میلی ثانیه است.
بحث بعدی مربوط به IoT و Massive Connection است یعنی در فضای بسیار 
کم اتصاالت زیادی فراهم کنیم. نیاز است که Core شبکه روی Cloud قرار گیرد که 
این کار را انجام دادیم، بخش دسترسی شبکه روی فیبر باید باشد که روی ۹ هزار نقطه 
فیبر داریم. در بخش رادیویی باید تجهیزات نسل پنجم نصب شود و فعال قابل دسترسی 
نیست و در سال 2025 شبکه 4G به بلوغ می رسد و کامل می شود و می توانیم به 

شبکه 5G ورود کنیم. 
شبکه 5G در گام اول به صورت Hotspot برای مناطقی که ترافیک باال است یا نیاز 
ــت یکی از ویژگی های 5G پیاده سازی شود، عرضه می شود. باید برای پنج سال  اس
آینده فکر کنیم که یکی از شبکه های 2G یا  ۳Gرا خاموش و از فرکانس آن استفاده 
کنیم و سایت های ۳G به 4G تبدیل شوند و یک شبکه ۳G و یک شبکه 4G و یک 

شبکه Hotspot نسل پنجم داشته باشیم. این برنامه ای است که برای آینده داریم. 
در شبکه 5G در بخش رادیو دنبال این هستیم که شبکه نسل چهارم ارتباطات سیار به 

مرور ارتقاء یابد که بعد از پنج سال این اتفاق رخ می دهد.

  با توجه به تغییر نحوه ارائه س�رویس در اپراتورها و حرکت به سمت 
ارائه سرویس های نوین بر بستر دیتا، برنامه شرکت ارتباطات سیار برای 

ارائه این نوع خدمات چیست؟
برنامه ای که برای سال ۹8 داریم این است که بتوانیم به عنوان اپراتور، خودمان بستری 
را آماده کنیم که ویژگی هایی که شبکه های اجتماعی پرمصرف دارند را داشته باشیم و 
بتوانیم RCS را پیاده سازی کنیم و این عمل در نهایت به تجربه مشتری کمک می کند تا 
بتواند بر بستر دیتا از سمت اپراتور پیامی را رد و بدل کند. با توجه به اینکه همه حرکت به 
سمت استفاده از شبکه های دیتا و اینترنت است، با خرید بسته ها هزینه ها مدیریت می 
شود. اگر اپراتور بتواند بستری را بر پایه OTA فراهم کند، طبیعتا مردم استقبال می کنند 

و هزینه ها هم پایین تر می آید.
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  طرح های جامع و باالدستی ارتباطات سیار بر اساس الزامات، نیازها و 
استانداردها را بفرمایید.

ما دو سند باالدستی داریم، یکی رگوالتوری و دیگری بحث ایمنی شبکه. سند راهبردی 
ــت و در  ــد و پایه ای برای ارائه طرح های جامع همـــراه اول اس ــاله تدوین ش پنج س
حــوزه هایی مانند فرکانس طرح های بهینه ای دادیم. در رابطه با خدمات ابری طرح 
کالنی استخراج کردیم و در سال ۹8 به دنبال آن هستیم که تجهیزات Core بیشتری 
ــل پنجم را فراهم کنیم.SDN را خیلی جدی دنبال می  ــته باشیم و شبکه نس را داش
ــیاء داریم و در سال ۹8 برای شهرهایی  کنیم. طرح های جامعی در بحث اینترنت اش
مانند اصفهان در بیش از 20 نقطه و در تهران در سه نقطه تست شبکه IoT را داشتیم 
ــازی CRAN در برنامه امسال و  که موفق بودیم. طرح های جامع مربوط به پیاده س
 N2N ــازی 11 کارگروهی که عرض کردم به صورت ــال بعد وجود دارد و پیاده س س

انجام می شود. 

  وضعیت امور مرتبط با نگهداری، نظارت و مدیریت ش�بکه بر اساس 
سیاست های شرکت ارتباطات سیار را بفرمایید.

در حال حاضر به طور متمرکز تمام اجزای شبکه از تهران قابل مدیریت و کنترل است 
و با کمک مخابرات استان ها توانستیم شبکه خوب و با کیفیتی را آماده کنیم. وضعیت 
ــتان از نظر شاخص های جهانی و کیفی به  نگهداری خوبی داریم و در بیش از 25 اس
نرم جهانی رسیدیم و سرعت اینترنت خوبی داریم. در حوزه مدیریت شبکه، همراه اول 
مجهز به ابزارهای پیشرفته برای کنترل کیفیت شبکه شده است. فرایندهای مربوط به 
مدیریت شبکه به دلیل آنکه از 8 سال پیش آغاز شده بود، به بلوغ خوبی  رسیده است 

و از منظر نگهداری و عملیات شبکه در سطح خوبی هستند.
 

  پیرامون همکاری با س�ایر اپراتورها در داخل کشور در زمینه تبادل 
ارتباطات، ترانزیت ترافیک و رومینگ ملی و استفاده از منابع مشترک، 

توضیح بفرمایید.
شبکه همراه اول شبکه بزرگی است و ما خوشحال هستیم که به اپراتورهای ایرانسل 
و رایتل در جاده ها و روستاها رومینگ می دهیم و مشترکین هم راضی هستند و در 

برخی مناطق متقابال ما از ایرانسل رومینگ گرفته ایم و خوشحال هستیم که روزانه بیش 
از یک و نیم میلیون مشترک از دو اپراتور دیگر از همراه اول برای رومینگ استفاده می 
کنند و از مشترکین ما روی شبکه های دیگر حدود 25 هزار نفر در روز روم می کنند. 
شبکه ای که ایجاد شده است به کاهش هزینه ها در سطح کالن جامعه کمک می کند 
 ۳G و هزینه های ملی را کاهش می دهد. دستوری که وزیر محترم ارتباطات در رابطه با
و 4G در بهمن ماه ۹۷ دادند بسیار راهگشا بود. بین همراه اول و ایرانسل سایت هایی 
که پوشش ۳G و 4G نداشتیم را با همکاری هم گرفتیم. سود اصلی از این خدمات را 

مردم دریافت می کنند. رومینگ بین الملل هم در اکثر اپراتورها فعال است. 

  در خص�وص تعامالت ارتباطی همراه اول با س�ایر اپراتورهای جهان، 
بفرمایید با چه تعداد اپراتور و چند کشور رومینگ دارید؟

در 112 کشور و 2۷0 اپراتور خارجی رومینگ داریم. برخی اپراتورها قراردادهای حجمی 
دارند و مشترکین بیشتر از سرویس Voice استفاده می کنند و بستر دیتا نیز آماده 

است. 

  در راس�تای اجرای طرح رجیس�تری تلفن همراه و اینکه امکان دور 
زدن این طرح وجود نداشته باشد، چه سیاستی را در بخش فنی ارتباطات 

سیار مدنظر دارید؟
سیستم رجیستری سازمان تنظیم در مسیر برقراری مکالمه و به روزرسانی منطقه و 
رجیستری است و اگر سریال گوشی وارد نشده باشد امکان سرویس گیری وجود ندارد. 
تمام خدمات از سازمان تنظیم انجام می شود و کاری که ما انجام می دهیم این است 
که شبکه ما به سرور وصل است و تا زمانی که سرور اجازه ندهد گام بعدی برای رجیستر 

شدن مشترک در شبکه و برقراری مکالمه امکان پذیر نیست.

  پیرامون اقدامات ارتباطات سیار در پوشش سریع و اضطراری شبکه 
در مواقع بحران همانند سیل اخیر توضیح بفرمایید.

از دو سال قبل برنامه BCM را در شرکت به طور عملیاتی آغاز کردیم، دستورالعمل ها 
تدوین و به واحدهای مختلف ابالغ شدند که در مواقع بحران چه اقداماتی انجام دهند. 
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ــود، تمام دستورات مربوطه  ــبکه به طور اتوماتیک انجام ش گاهی کارهایی باید در ش
استخراج شد و در اختیار تیم های عملیاتی شرکت قرار گرفت. چندین مانوور برگزار 
کردیم و همراه اول در بحران سیل اخیر سربلند بیرون آمد. ما توانستیم با همت تمام 
همکاران همراه اول و مخابرات استان ها، شبکه را سر پا نگه داریم و سرویس خوبی به 
ــهر پلدختر که در روز اول سیل دچار مشکالت زیرساختی  مردم ارائه دهیم، به جز ش
سیستم انتقال شدیم و قطعی گسترده ای نداشتیم که مردم اذیت شوند. در ایام سیل 
ــال ۹۷ را شکست و نزدیک به 5۷00 ترابایت را در یک روز  ــبکه دیتا اوج مصرف س ش
تجربه کردیم. فاصله زیادی با چیزی که مطلوب خودمان است داریم و در شرایط بحران 
در کنار مشترکین هستیم، این شعار ماست. باید برای این کار هزینه زیادی انجام شود و 

یکی از کارهای اصلی سال جاری افزایش پایداری شبکه در مواقع بحران است.

  با توجه به نامگذاری امس�ال به عنوان س�ال رونق تولید، سیاس�ت 
ارتباطات س�یار در راستای حمایت از تولید داخل را بفرمایید و بفرمایید 
چند درصد از تجهیزات شبکه شما بر پایه تجهیزات تولید داخل است؟ 
در سایر بخش هایی که بر پایه تولیدات خارج هم است بفرمایید سیاست 

شما برای جایگزینی با تجهیزات داخلی چیست؟
تجهیزات اصلی شبکه در تمام دنیا برای اپراتورها را سه تولید کننده اصلی هوآوی، نوکیا 
و اریکسون تولید می کنند و ما هم مستثنی نیستم، اما تجهیزات جانبی شبکه را اکثرا از 
تولیدکننده های داخلی می گیریم و در چند سال اخیر با ارزیابی سازمان تنظیم و بحث 
مصوبه 16۳ که میزان استفاده از تولید داخل است، ما اپراتور اول شدیم و این تضمینی 
است برای خودمان که حتی اگر جنسی مشابه خارجی در داخل تولید شود و قیمت 
باالتری هم داشته باشد، از تولید داخل استفاده کنیم و طی جلساتی که با سندیکای 
ــتیم قرار بر این شد که از تولیدکنندگان داخلی حمایت کنیم تا سطح  مخابرات داش

کیفیت شان را ارتقا دهند.

  در خصوص حفظ امنیت ش�بکه و حفاظت از حقوق مش�ترکان چه 
سیاستی را در بخش فنی مدنظر دارید؟

خوشبختانه تا به حال همراه اول در حفاظت از اطالعات مشترکین و شبکه ای سربلند 
بوده و هزینه زیادی هم کرده است. اداره کل ایمنی و مرکز عملیات ایمنی شبکه به طور 

24 ساعته هوشیار است و تمامی راهکارهای نرم افزاری و سخت افزاری و آموزش هایی 
که برای منابع انسانی الزم بوده را انجام داده اند و دغدغه بسیاری در خصوص امنیت 

و ایمنی شبکه داریم.

  با توجه به اینکه ش�ما ریاست هیات مدیره ش�رکت ناک را برعهده 
دارید، بفرمایید آیا این شرکت برنامه ای برای حضور پیمانکاری در سایر 

کشورهای دنیا مدنظر دارد؟
بله یکی از برنامه های ما در ناک این است که بتوانیم خدمات مهندسی را صادر کنیم 
و شرکت ناک این توانمندی را دارد. در فاز ۷ نیز نشان داد که در زمینه توسعه، بهینه 
سازی، نگهداری و مدیریت شبکه های موبایل شرکت توانمندی است و در برنامه هایمان 
ــورهای دنیا را داریم، هرچند سخت است، اما شدنی  ــایر کش حضور پیمانکاری در س

است. 

  س�والی که پیش تر در فضای رسانه ای مطرح شد استفاده اپراتورها 
از عبارت نسل ۴.5 بود، آیا این نسل وجود دارد و در صورت پاسخ مثبت 

بفرمایید همراه اول چند سایت فعال نسل ۴.5 دارد؟
ــتاندارد  ــط ۳GPP اس بله وجود دارد و به طور کلی LTE Advanced Pro توس
ــده و تحت عنوان 4.5 است و زمانی که ما از نسل 4.5 استفاده می کنیم سرعت  ش
ــی توان روی تلفن همراه دریافت کرد و این مورد  ــدود ۳00 مگابیت در ثانیه را م ح
را تست هم کردیم و اگر شبکه خلوت باشد، می شود از آن استفاده کرد و اگر نسل 
چهار به تنهایی باشد حدود 150 مگابیت در ثانیه می شود و ما در 5500 نقطه نسل 

4.5 داریم. 

  در پایان اگر نکته ای باقی مانده که نیاز به توضیح است، بفرمایید.
ــی که فکر می کنم صنعت ICT در آینده با آن مواجه خواهد شد بحث تعداد  چالش
ــت. در  ــت که مهارت الزم برای تکنولوژی های جدید را خواهند داش متخصصانی اس
ــگاه ها و مراکز  ــان، مهارت الزم برای فناوری های جدید را کم داریم و دانش متخصص
آموزشی و خود متخصصان باید تالش کنند که مهارت های فردی شان را باال برده تا 

انقالبی در دانش نیروهای متخصص داشته باشیم. 



13
98

اه 
ت   م

ش
به

ردی
 / ا

44
ره  

ما
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

22

گفت و گوی
ماه

ترافیک شبکه همراه اول پس از خصوصی سازی 1000 برابر شده است

رشد درآمد تلفیقی و رشکت اصلی در سال گذشته 21 درصد بوده است

درآمد سال گذشته دولت و رگوالتوری از همراه اول 5900 میلیارد تومان بوده است

مدیرکل مالی رشکت ارتباطات سیار در گفت وگو با نسل چهارم:

دکتر محمدباقر محمدزاده مقدم، دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران و دکترای حسابداری )امتحان جامع( از دانشگاه آزاد اسالمی 
تهران جنوب است. مدیر حسابرسی در سازمان حسابرسی، مشاور مالی مدیرعامل گروه سایپا، مدیر و معاون مالی شرکت ساپکو، عضو موظف هیات مدیره و قائم مقام 
مدیرعامل شرکت شتابکار، معاون مالی اقتصادی سازمان نوسازی شهر تهران، مدیرکل مالی همراه اول و عضو هیات مدیره شرکت نقش اول کیفیت از جمله سوابق کاری 
وی می باشد.محمدزاده که در جایگاه حسابدار رسمی، کارشناس رسمی دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه هم شناخته می شود؛ در این گفت وگو در قامت مدیرکل 

مالی همراه اول پاسخگوی سواالت ماهنامه نسل چهارم بوده که شرح آن در این بخش آمده است:

زهرا طاهری

  از آنجا که شرکت ارتباطات سیار جزو بزرگترین شرکت های بورسی 
کشور است، لطفا تحلیلی از شرایط پس از خصوصی سازی این شرکت و 

وضعیت فعلی همراه اول در بازار بورس بفرمایید.
ــرکت مخابرات ایران به عنوان  ــازی در صنعت مخابرات کشور با ورود ش خصوصی س
ــال 1۳8۷ و شرکت ارتباطات سیار ایران در  ــهامدار اصلی همراه اول به بورس در س س
سال 1۳۹1 رقم خورد. پس از فرایند خصوصی سازی، ترافیک شبکه همراه اول حدود 
1000 برابر شده که بیش از سایر اپراتورهاست. حاشیه سود شرکت از ۹ درصد به 25 
درصد افزایش یافته است. درآمد عملیاتی شرکت با رشد متناوب ساالنه در سال ۹۷ به 
مبلغی بالغ بر 14.000 میلیارد تومان و سود خالص بالغ بر ۳.400 میلیارد تومان رسیده 
است. تاکنون بیش از 14.000 میلیارد تومان با نرخ ارزهای متفاوت در بخش تجهیزات 

ارتباطی و مخابراتی همراه اول سرمایه گذاری شده است. 
به تناسب رشد درآمدی شرکت طی سال های پس از خصوصی سازی، عایدی دولت نیز 
به طرق مختلف افزایش یافته است. بر اساس پروانه فعالیت شرکت، حدود ۳1.5 درصد 

از درآمد عملیاتی شرکت سهم سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد که 
این مبلغ در سال گذشته بالغ بر ۳.۷00 میلیارد تومان بوده است. از طرفی شرکت با 
ــاالنه 1.400 میلیارد تومان به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و بالغ بر 800  پرداخت س

میلیارد تومان مالیات بر درآمد در پرداخت هزینه های عمومی دولت سهیم بوده است.
براساس آخرین گزارش سازمان بورس در سال 1۳۹6، همراه اول از میان ۳0۳ شرکت 
بورسی، حائز رتبه  نخست شفافیت مالی از لحاظ به موقع بودن، قابلیت اتکای اطالعات 
ارسالی و امتیاز اطالع رسانی شده است، این در حالی است که رتبه شرکت در سال ورود 

به بورس 180 بود.
شرکت از سال 1۳۹2 تاکنون به طور پیوسته موفق به کسب اظهارنظر مقبول حسابرس 
مستقل )سازمان حسابرسی( نسبت به صورتهای مالی تلفیقی و جداگانه خود شده است. 
ــه سال حضور متوالی خود در جایزه ملی مدیریت مالی ایران، اولین  همراه اول طی س
شرکت خدماتی است که موفق به کسب تندیس زرین، باالترین جایزه این دوره برای 

دومین بار پیاپی گردید. 
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  وضعیت ثبت سرمایه فعلی این شرکت در بازار بورس و برنامه های 
آینده شرکت برای افزایش سرمایه چیست؟

در حال حاضر سرمایه ثبت شده شرکت ۹60 میلیارد تومان است. هیأت مدیره شرکت 
در نظر دارد به منظور جبران مخارج سرمایه ای، اصالح ساختار و حفظ نقدینگی مورد 
ــرمایه گذاری های آتی شرکت، با جلب نظر سهامداران و اخذ مجوزهای  نیاز برای س
ــبت به افزایش سرمایه به مبلغ 1.۹20 میلیارد تومان از  الزم از نهادهای ذیربط، نس

محل آورده نقدی، مطالبات حال شده و سود انباشته اقدام نماید.

  با توجه به صورت های مالی شرکت، آیا در سال ۹۷ با افزایش درآمد 
مواجه بودید و بفرمایید سود در نظر گرفته شده برای سهامداران نسبت 

به دوره های گذشته چگونه است؟
ــرکت اصلی در سال 1۳۹6 به ترتیب 11.800 و 11.600  درآمد تلفیقی و درآمد ش
ــت که در سال 1۳۹۷ بر اساس صورت های مالی حسابرسی  میلیارد تومان بوده اس
ــده این مبالغ معادل 14.400 و 14.000میلیارد تومان می باشد. به عبارتی رشد  نش
درآمد گروه و شرکت اصلی بالغ بر 21 درصد بوده است. شایان ذکر است که همراه 
اول در سال 1۳۹6 توانست عالوه بر پوشش 100 درصدی EPS پیش بینی شده رتبه 
دوم باالترین ارزش بازار، رتبه سوم بیشترین سودآوری و رتبه هشتم باالترین ارزش 

افزوده را از آن خود نماید.

  با توجه به افزایش هزینه ها و ثابت ماندن تقریبی تعرفه ها در سال 
گذش�ته، ش�یوه مدیریت مالی شرکت ارتباطات س�یار چگونه بوده که 

توانسته است نسبت به افزایش درآمد اقدام کند؟
ــوده و نیازمند  ــرمایه بر ب ــن همراه یک صنعت س ــات و فناوری تلف ــت ارتباط صنع
سرمایه گذاری بسیار کالن در حوزه فناوری های جدید می باشد که این سرمایه گذاری 

با ارزهای متفاوت در بخش تجهیزات ارتباطی و مخابراتی صورت می پذیرد. در سال 
ــرکت توانسته است EPS پیش بینی شده خود را  1۳۹۷ علیرغم افزایش نرخ ارز، ش
ــال قبل، سودی معادل ۳.4۳5 ریال  ــش داده و با رشد ۹ درصدی نسبت به س پوش
 EPS ــداد به مراتب بهتر بوده و ــهم محقق نماید. در تلفیق، این اع را به ازای هر س
تلفیقی معادل ۳.۹45 ریال بوده و نسبت به سال قبل 1۷ درصد رشد داشته است. 
ــد می دانند باالتر بودن  ــرمایه دنبال می کنن ــی که این اعداد را در بازار س تحلیلگران
ــود تلفیقی گواه سالمت مالی و وجود هم افزایی مثبت در گروه می باشد. به دلیل  س
افزایش تعداد شرکت های گروه از 6 شرکت در سال ۹6 به 15 شرکت در سال ۹۷ 
و برنامه های آتی هر یک از شرکت ها، پیش بینی می شود روند رشد سودآوری گروه 

و شرکت اصلی ادامه دار باشد.

  توقع ذی نفعان ش�رکت از مدیریت مالی ش�رکت ارتباطات س�یار 
چیست؟

ــازمانها و بنگاه ها همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در تمام  مدیریت مالی س
ــهامداران است. تمامی ذینفعان  دنیا وظیفه مدیریت مالی حداکثر نمودن منافع س
شرکت، فعاالن اقتصادی و سیاست گذاران کالن اقتصادی بحث شفافیت را به عنوان 
ــعی  ــی از اصلی ترین مولفه های برنامه ریزی می دانند. مدیریت مالی همراه اول س یک
دارد با ارائه اطالعات مالی شفاف و قابل اتکا موجبات جذب سرمایه گذاران داخلی و 
ــفافیت مالی باعث افزایش ارزش سهم شرکت  خارجی را فراهم نموده و از طریق ش

در بازار سرمایه گردد. 

  نظر به طیف وسیع مشترکان اپراتور شما در مناطق مختلف کشور 
طبیعتا در س�یل اخیر حجم خسارات ش�بکه در مناطق سیل زده قابل 
توج�ه بود که البت�ه در کوتاهترین زمان ممکن نس�بت به رفع اختالل 
شبکه اقدام ش�د، عالوه بر اقدامات فنی – مهندسی شرکت ارتباطات 
سیار در مناطق سیل زده پیرامون سایر حمایت های همراه اول از مردم 

آسیب دیده در این مناطق توضیح بفرمایید.
ــئولیت اجتماعی خود  ــتای اقدامات مس همراه اول با تکیه بر توان ارتباطی و در راس
ــود. این اقدام هم زمان با  ــیل زده را رایگان اعالم نم ــراری مکالمه در مناطق س ، برق
اعزام نیروها و کارشناسان فنی به مناطق سیل زده برای حصول اطمینان از پایداری 
شبکه صورت گرفت. با گسترش آسیب ها و دامنه خسارات وارده به خانوارها، اقدامات 
ــد و به سمت تأمین مایحتاج  ــو ش حمایتي همراه اول با نیازهای واقعی مردم همس
ــیل زدگان رفت و اقدامات مختلفی نظیر تأمین غذای گرم، ارسال 1000  ضروری س
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ــک بچه و اقالم بهداشتي، ارسال 600 شارژر گوشی  ــال دو وانت پوش تخته پتو، ارس
تلفن همراه، تأمین بیش از 50 پمپ کف کش و لجن کش برای پاکسازی منازل، و نیز 
اعزام تیم هاي جهادي متشکل از کارکنان داوطلب این شرکت انجام شد. همچنین 
کارکنان همراه اول یک روز حقوق خود را به مناطق سیل زده اهدا کردند. همراه اول 
در ادامه اقدامات حمایتی خود از سیل زدگان، مبلغ 15 میلیارد تومان به ارایه خدمات 

و تأمین اقالم اساسی خانوارهای مناطق سیل زده اختصاص داد.
ــبد خانوار دارد، بفرمایید با توجه به افزایــش  از آنجا که ارتباطات نقش باالیی در س
ــرکت ارتباطات سیار چــه  ــته تاکنون، ش ــال گذش هزینــه های خانوارها از اوایل س
سرویس ها و بسته های قابل مدیریتی را به مشترکان ارائه داده است تا عالوه بر حفظ 

سهم ارتباطات در سبد خانوارها با درآمد و هزینه آنها هم همخوانی داشته باشد.
با هدف بهبود تجربه مشترکان و با توجه به توسعه پوشش و ارتقای کیفیت و ظرفیت 
ــبکه همراه اول و استقبال مشترکان از بسته های مدت دار، همراه اول بسته های  ش
آلفاپالس مدت دار ارائه داده است تا مشترکان با خرید این بسته  ها از سرعت بدون مرز 
در مدت زمان بیشتری بهره ببرند و در هزینه های خود صرفه جویی نمایند. بسته های 
ــایت همراه اول، اپلیکیشن همراه من و USSD با شماره گیری  مزبور از طریق وبس

ستاره 100 قابل دسترسی می باشد.

هیأت مدیره ش��رکت در نظ��ر دارد به منظور جبران 
مخارج سرمایه ای، اصالح ساختار و حفظ نقدینگی مورد 
نیاز برای سرمایه گذاری های آتی شرکت، با جلب نظر 
س��هامداران و اخذ مجوزهای الزم از نهادهای ذیربط، 
نسبت به افزایش س��رمایه به مبلغ 1.920 میلیارد 
تومان از محل آورده نقدی، مطالبات حال شده و سود 

انباشته اقدام نماید.

  با توجه به نامگذاری امس�ال به نام »رونق تولید«، ش�رکت شما در 
حوزه مالی چه سیاست هایی در نظر گرفته است؟

ــرکتهای دانش بنیان و ایجاد اشتغال به  ــب و کارهای نوپا، کمک به ش ــعه کس توس
ــل جوان از اهداف اصلی این حوزه است. با لحاظ شرایط و اهداف  خصوص برای نس
ــتمرار جایگاه خود  جدید، همراه اول به عنوان بازیگر عمده بازار، ضمن تحکیم و اس
ــب و کار اصلی، در صدد ورود به سایر حوزه های مجاور است. گسترش  در حوزه کس
خدمات دهی به سایر کسب و کارها و توانمندسازی آنان برای تحول دیجیتال، ایجاد 
ــرکت های نوپا و دانش بنیان و ورود به  ــراکت های راهبردی جدید، حمایت از ش ش
حوزه اینترنت اشیاء )IoT(  نویدبخش منبع عظیمی از فرصتهاست که بهره مندی 
از آنها مستلزم برنامه ریزی دقیق و آینده نگرانه است. اینک همراه اول در حال تدوین 
برنامه راهبردی پنج ساله پیش روست تا همگام با تغییرات جهانی و تحوالت زنجیره 
ارزش صنعت مخابرات کشور، در مسیر تضمین منافع سهامداران، مشتریان، کارکنان، 

جامعه، تامین کنندگان و شرکای تجاری بازار گام بردارد.

  در پایان اگر نکته ای مغفول مانده است بفرمایید.
در بخش مالی سعی کردیم شفافیت مالی را از لحاظ به موقع بودن و قابلیت اتکای 
اطالعات مالی سرلوحه کار خود قرار دهیم. تصور می کنم تنها شرکتی هستیم که 
در 10 روز اول بعد از اتمام سال مالی، اقدام به ارائه صورت های مالی خود بر روی 
ــتانداردهای  ــامانه کدال بورس می نماییم و همواره تالش نموده ایم با رعایت اس س
ــابداری و اخذ گزارش حسابرسی مقبول، اعتماد بازار سرمایه را به خود جلب  حس

نماییم.
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سیاست ارتباطی یا بخت آزمایی عمومی 

عبداهلل گیویان
دکتری انسان شناسی دین
اقتصاد ناپیدای تلویزیوندانشگاه لندن، کالج سواس

در همی�ن حال و در پی تداوم برگزاری مس�ابقات »س�تاره مربع«ها در 
صداوسیما که حتی از س�وی برخی مراجع عظام تقلید هم غیر مشروع 
شناخته  شده اس�ت، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خواستار نظارت 
اپراتورها برای جلوگیری از این مسابقات شد. محمدجواد آذری جهرمی 
طی دس�تورالعملی، مدیران عامل اپراتورهای تلفن همراه را موظف کرد 
بر روند مسابقات غیرمشروع بخت آزمایی در تلویزیون و غیر آن نظارت 
کنند و جلوی این پدیده سوء را بگیرند. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
تاکید کرد که عدم رعایت این دستورالعمل برای اپراتورها عواقب جدی 

در پی خواهد داشت.
حس�ام الدین آشنا، عضو ش�ورای نظارت بر صدا و س�یما هم از بررسی 
تبلیغات، مسابقات و قرعه کشی های روبیکایی در جلسات آتی این شورا 

خبر داد.

ــایت مرکز  ــال 1۳۹۷ در س به همین بهانه، مقاله دکتر عبداهلل گیویان که تیرماه س
ــماره از ماهنامه نسل چهــارم منتشر  ــتراتژیک منعکس شد در این ش تحقیقات اس

می شود.

ــی جوالنگاه تبلیغاتی شده است که  برنامه های تلویزیونی و خصوصا برنامه های ورزش
ــرکت کند که نهایتا به  ــابقه ای ش مخاطب را دعوت می کند با هزینه ای اندک در مس
یک قرعه کشی و انتخاب یک یا چند برنده خوش شانس و اهدای جایزه ای قابل توجه 

می انجامد.

ــیوه ای رایج برای جلب مشارکت  ــکلی از قرعه کشی و التاری به ش از مدت ها قبل ش
عمومی تبدیل شده است. این قرعه کشی ها در قالب تبلیغات تلویزیونی هم عرضه شده 
است. پیشقراول این نوع جلب مشارکت نهادهای اقتصادی و بخصوص بانک ها بوده اند. 
این راه را اپراتورهای موبایل و دیگر موسسات اقتصادی کوچک تر مانند تولیدکنندگان 
مواد غذایی دنبال کرده اند. این موضوع حاکی از رسمیت یافتن و رواج این »فرهنگ 

شانس« در قالب یک راهبرد ارتباطی در جامعه ماست.

فرهنگ شانس بنیان این قبیل نمایش های تبلیغاتی است. این نمایش های تبلیغاتی 
ــنایی دارد: ما یک فعالیت مشروع و متضمن خیر  ــاده و آش ــاختار و پیام بسیار س س
ــیار هم خوب  همگانی داریم؛ فعالیتی که نه فقط در ذات خود ایرادی ندارد بلکه بس
است و عالوه بر این متضمن سود هم هست. شما، هم می توانید از این منفعت بهره مند 
شوید وهم، می توانید با اتکاء بر عنصر »شانس« اتفاقا به منافع غیرمعمولی دست بیابید. 
تکیه بر عنصر شانس یا معادل های دیرآشنای بومی آن یعنی اقبال، بخت، دولت و ... 
پیشران این نوع از سیاست های ارتباطاتی بوده است که صد البته تالش شده است زیر 

پوشش هایی مانند »خیر عمومی« مغفول بماند.

بنگاهی اقتصادی که مردم را به مشارکت در قرض الحسنه، قرضی که بنا به اعتقاد به 
خدا داده می شود، فرامی خواند با هالهل شانس که مسموم کننده نیت الهی مشارکت 
ــت: قرض دادن به خدا چندان  ــت، چه باید بکند؟ تدبیر بسیار ساده اس کنندگان اس

ــانس و فرهنگی را که پیرامون آن شکل گرفته است در  ــت که می شود ش مقدس اس
جوف آن پنهان کرد. به این ترتیب بستر برای نوعی اقتصاد سیاسی شکل می گیرد که 
در آن ظاهرا کسی از خود نمی پرسد چرا و چگونه هالهل شانس که ویرانگر عقالنیت 
است احیا و در صورت های فریبا به جامعه تزریق می شود. متاسفانه در اعتراض به این 
کار صدایی شنیده نشده است یا صدای اعتراض به این کار، شنیده نشده است. ملوث 
کردن اعتقاد به خیر عمومی و دغدغه های مشترک مردم یک جنبه از مضرات این نوع 
تبلیغات است و وجه دیگر آن »ترویج فرهنگ شانس« و »تقدیر گرایی غیرعقالنی« 
ــته تالش خواهم کرد با تمرکز بر  ــیار مخربی دارد. در این نوش ــت که تبعات بس اس
تبلیغاتی که حول و حوش تیم های ورزشی و بخصوص تیم ملی و جام جهانی فوتبال 
در تلویزیون اتفاق می افتد، درباره این راهبرد ارتباطی و پیشران آن، فرهنگ شانس و 

پیامدهای آن بحث کنم.

ــی جوالنگاه تبلیغاتی شده است که  برنامه های تلویزیونی و خصوصا برنامه های ورزش
ــرکت کند که به یک  ــابقه ای ش مخاطب را دعوت می کند با هزینه ای اندک در مس
ــانس و اهدای جایزه ای قابل توجه  ــی و انتخاب یک یا چند برنده خوش ش قرعه کش
ــطور باال به آن ها اشاره شد:  ــنایی دارد که در س ــاختار آش می انجامد. این تبلیغات س
طرح یک خیر عمومی )در نقش توجیه کننده ای که در پیش صحنه قرار داده، پررنگ 
ــود(، پیوند زدن یک کاال یا پدیده مصرفی به آن خیر عمومی، ساختن بنایی از  می ش
جنس رویاها و آرزوها و ارزش های اجتماعی که از طریق شرکت در یک قرعه کشی در 

انتهای یک مسابقه امکان پذیر می شود.

شرکت در این مسابقات )بخوانید قمارهای موجه( متضمن برخی برخورداری ها معرفی 
می شود؛ برخورداری از امکاناتی که خود مقدمه برخورداری های بعدی )مثال امکانات 
یک اپلیکیشن( است. این برخورداری بهای اندکی دارد که مخاطب باید بپردازد )مثال، 
ــال یک پیامک و نصب یک اپلیکیشن پس از  ــال کد آن، یا ارس خرید یک کاال و ارس
دریافت آن( . اما آن چه چندان مورد توجه قرار نمی گیرد هزینه های خرید بلیط این 
بخت آزمایی و پرداخت ورودیه شرکت در این قمار عمومی، و مختصرا اقتصاد سیاسی 

این بخت آزمایی عمومی است.

برگزاری برخی مسابقات تلویزیونی طی دوره های اخیر که به »ستاره مربع«ها معروف شده و باعث تحمیل هزینه های ناآگاهانه به افراد شده است، اعتراضات 
و انتقادهای زیادی را در پی داشت. اگرچه صدای این انتقادهای مردمی از سوی صداوسیما شنیده نشد، اما وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از همان ابتدا پا 

در میدان گذاشت و با تدبیر و ارائه راهکار در پی توقف برگزاری این گونه مسابقات شبهه بخت آزمایی شد.
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ــی عمومی و محترم  ــراکت در ارزش در واقع، هزینه ها در غوغایی که با بزرگنمایی ش
مانند حمایت از تیم های ملی برپا می شود، گم می شود. درآمدهای ناشی از ارسال مثال 
چند میلیون پیامک به برنامه ای تلویزیونی چقدر است؟ این سود نصیب که می شود؟ 
و مهم تر از آن این که چرا باید یک موسسه به مشارکت در امری ملی و پسندیده مثل 
ــروعیت  ــبه قمار بدهد؟ این مش حمایت از تیم ملی، جایزه ای آن هم از خالل یک ش
ــی پرداخت و از کدام منبع فرهنگی تامین می شود؟ چرا  ــی از حساب چه کس بخش
باید لطافت یک نیت ملی )مشارکت ملی در خیر عمومی( به لوث منفعت مخفی یک 
بخش از ملت و سودجویی فردی آلوده شود ؟ اقتصادی شدن و تالش بی مباالت برای 
نمایش دادن هرچیز و همه چیز، از مفاهیم ذهنی گرفته تا ارزش های مسلم، خود از 
پیامدهای انحصار بی مرز و ناپاسخگویی رسانه ای که قرار بوده است خدمت عمومی 

ارایه کند، نیست؟

ــود برگزار کنندگان در  این راهبرد ارتباطی که در آن انگیزه ها، مقاصد، هزینه ها، و س
بوته ای از ابهام گم می شود تاثیرات عدیده ای بر تصور عملی مخاطبان از وضعیتی که 
در آن به سر می برند و تعریف خود در این وضعیت، برجای می گذارد. از جمله تاثیرات 
ــیخته، سمج، مکرر و مالل آور که صورتی از تکدی  کوتاه مدت این تبلیغات لجام گس
پیدا کرده است، خستگی از هجوم مزاحم و بی پروای رسانه، خشمی فروخورده، احساس 
ناکامی، و زدگی از رسانه است و از زمره تاثیرات درازمدت نامحسوس این نوع تبلیغات 

تقویت فرهنگ اعتقاد به شانس است که در ادامه نکاتی درباره آن عنوان می شود.

اعتقاد به شانس در سرشت خود یک خرافه است، خرافه ای که ممکن است با وضعیت 
اجتماعی و سیاسی خاص تقویت یا تضعیف شود 
ــا تضعیف کند. این  ــا این وضعیت ها را تقویت ی ی
اعتقاد تاثیری جدی بر فرد دارد و او را در مواردی 
ــواردی فرصت طلب، دچار رویا و  بی انگیزه، در م
خیال پردازی، و از همه مهمتر به موجودی فردگرا 
ــارکتی تبدیل می کند.  و گریزان از کنش های مش
ــم مهلکی برای  ــکل از تقویت این خرافه س هر ش
بسط عقالنیت و مانعی جدی برای پیشرفت است. 
اعتقاد به شانس یعنی هیچ چیز سر جای خودش 
نبوده، قاعده ای جز تصادف در جهان در کار نیست. 
ــانس قاعدتا با این انگاره ذهنی به  معتقدان به ش
عالم خواهند نگریست که قواعد آن را نبینند. این 
ــتن و  ــتری برای شکس گروه الجرم آمادگی بیش
گریز از آن ها خواهند داشت. در این فرهنگ خطا، 
مجازاتی، و نیکی هم ثوابی در پی نخواهد داشت. 

از جمله تاثیرات کوتاه مدت این 
تبلیغات لجام گس��یخته، س��مج، 
مک��رر و مالل آور ک��ه صورتی از 
تکدی پیدا کرده است، خستگی 
از هج��وم مزاح��م و بی پ��روای 
فروخ��ورده،  خش��می  رس��انه، 
از  ناکام��ی، و زدگ��ی  احس��اس 
رسانه اس��ت و از زمره تاثیرات 
درازم��دت نامحس��وس این نوع 
تبلیغ��ات تقویت فرهنگ اعتقاد 

به شانس است.

ــا و توانایی های او بگردیم  ــی را ببینیم نباید به دنبال زحمات تالش ه ــر فرد موفق اگ
ــاف و صریح در مقابل  ــی اگر آن عوامل ص ــی منتهی به توفیق او، حت ــل عین و عوام

چشمانمان باشد، دیده نخواهد شد.

روی دیگر سکه اعتقاد به اقبال و بخت، باور به شوربختی و بداقبالی و متضمن افسردگی 
ــت که هر رخدادی را جلوه ای از بداقبالی معرفی می کند. فرهنگ  تعمیم یافته ای اس
شانس هستی را به دو بخش منقسم می کند: عوامل محدود خوش بختی و اقبال، و 
انبوه بی شماری از عوامل شوربختی و بداقبالی. این هستی ظاهرا سفید و سیاه البته 
ــود چون واقعیت زندگی فرد، نظر به توهماتی که درباره  ــتر سیاه دیده می ش که بیش
ــطوره های برخورداری وجود دارد، با سفیدی مطلق  ــبختی و حدود بیکران اس خوش
ــیار فاصله دارد. حجم فزاینده سیاهی ها، حرمان های متراکم ناشی از ناکامی های  بس
ذهنی و سیاهی های عینیت یافته بخصوص در جوانان زمینه ای برای توجیه رفتارهای 
ــبختی و موفقیت اتفاقی  ــونت آمیز خواهد بود. از آن جا که در این فرهنگ خوش خش
است که در یک لحظه نامشخص و ناپایدار رخ می نماید، لذا صبوری برای طی مراحل 
ضروری معنایی نخواهد داشت. آن چه جاری است، فلج شدن و تسلیم بی قید و شرط 

در قبال سیل حوادث در حال وقوع است.

ــمار متقاضیان تعلق  ــن التاری به برندگان محدودی از خیل بیش ــزی که در ای جوای
ــیاری از این  ــت. یکی از این جوایزی که در بس ــرد نیز موضوع قابل تاملی اس می گی
ــود، خودرو است. فحوای تشویق جوانان به شرکت در یک  التاری ها وعده داده می ش
مسابقه بخت آزمایی که احتماال به برنده شدن یک دستگاه خودرو می انجامد چیست؟ 
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ــد. خرید بلیط  مالی و نیروی بازتولید کننده قدرت توانمندان اقتصادی خواهد ش
بخت آزمایی با پرداخت بهایی ناچیز امکانپذیر می شود، این قطره ها جمع می شود 
ــه تلویزیونی، دریایی را  ــون پیامک در یک برنام ــال در تعداد باالی ده میلی و مث
برای سرمایه گذار فراهم می کند. وقتی پشت این اقدام یک فرد قرار داشته باشد، 
ــا و قبح این خدعه را، تلکه کردن کسانی که سرمایه عقالنیت  ــود او را افش می ش
ــوم به »ملی« خواهند  ــش رسانه موس ــرمایه مادی خود را تحت پوش و اندک س
ــت نهادهای عمومی به  ــت که این کار به عاملی ــت، برمال کرد. طرفه این اس باخ

اجرا درآمده است.

ــت از مولفه های قدرتمند  ــن وضعیت هایی نظام اخالقی احتماال به تبعی در چنی
ــود. نظام اخالقی از  ــت به کار می ش ــت و اقتصاد، دس فرهنگ و جامعه و سیاس
ــتی  طریق کارگزارانش، گاهی کاری نمی کند جز نادیده گرفتن. مثال از کنار زش
توسل به بخت و اقبال که در هیات قمارنماهای جمعی )التاری ها و پیامک های 
بخت آزمایی( رخ نموده است، براحتی می گذرد. گاهی هم دامن اخالق با توسل 
به اکسیری توجیه کننده )با خرج کردن از انبان آرمان های جمعی، مثال حمایت 
ــود، وقتی که امر خیر بافتاری  ــارکت در امر خیر( آلوده می ش از تیم ملی یا مش

برای توجیه این قمارنماهای گروهی می سازد.

ــرگرم کنندگی یکی از کارکردهای رسانه هاست اما قاعدتا جا دارد بپرسیم آیا  س
ــرکت در یک التاری  ــت یا خیر. ش ایفای این کارکرد به هر قیمتی پذیرفتنی اس
ــانه های شانس استوار  ــت که بر ش و قمار موجه، نوعی انحرافی از ماجراجویی اس
می شود. نتیجه نهایی ماجراجویی رسانه ای کنونی، اقدامی ظاهرا فرهنگی و باطنا 
ــانس ندارد. این بهای گزافی  ــت که نتیجه ای جز تقویت فرهنگ ش اقتصادی اس
ــانه ای که غایت قصوای آن »ملی« نمودن است از جیب فرهنگ  ــت که رس نیس
می پردازد تا شماری از مخاطبان از دست رفته را، ولو موقتی، جذب کند؟ تا کجا 
ــاخصی برای موفقیت  ــمار پیامک های دریافتی را ش و در ازای چه بهایی باید ش

یک برنامه به حساب آورد؟

ــت  ــمج، ممکن اس ــابقه های پیامکی از تلویزیون در قالب تبلیغات س پخش مس
منافع کوتاه مدتی داشته باشد و مثال، موجب تقویت برخی اپلیکیشن ها، کدهای 
دستوری موبایلی، یا شبکه های اجتماعی داخلی شود، اما در درازمدت با تضعیف 
ــرایط، از  ــد. این ش ــی عقالنیت، موجب تخریب فرهنگی عظیمی خواهد ش مبان
ــه عزیمت ما عاملیت  ــت اما اگر نقط ــته از فرهنگ بخت مدار اس منظری برخاس
ــگ بخت مدار با تمام پیامدهای  ــد، این نوع تبلیغات مقوم فرهن امروزین مان باش
ــد که از دیرباز مقابله با فرهنگ بخت و اقبال مورد توجه  ــت. یادمان باش آن اس
ــت. وی ، به زغم مروجان صورت های گوناگون  ــانی مثل ناصرخسرو بوده اس کس

بخت آزمایی، فرمود: »روشنان فلکی را اثری در ما نیست!«.

از  پیامک��ی  مس��ابقه های  پخ��ش 
تلویزی��ون در قالب تبلیغات س��مج، 
ممک��ن اس��ت مناف��ع کوت��اه مدتی 
داش��ته باش��د و مثال، موجب تقویت 
برخی اپلیکیشن ها، کدهای دستوری 
موبایلی، یا شبکه های اجتماعی داخلی 
ش��ود، ام��ا در درازمدت ب��ا تضعیف 
تخری��ب  موج��ب  عقالنی��ت،  مبان��ی 

فرهنگی عظیمی خواهد شد.

ــی به این فکر کرده است که در متن های رسانه ای که این بخت آزمایی ها  آیا کس
ــی برای جوانان جامعه چه  ــد می کنند، معرفی خودرو به مثابه غایت قصوای تولی
معنایی دارد؟ زندگی، یک ماشین، و دیگر هیچ؟! خودروهای خارجی نشانه ای از 
برتری برخی التاری ها بر دیگر بخت آزمایی هاست! شاید تحلیل روانکاوانه به ما 
بگوید انتخاب خودرو به منزله جایزه این بخت آزمایی ها نشانه ای از معرفی راهی 
ــدگی، و ابزاری  ــرایط بی قدرت ش جایگزین و بی خطر برای اعمال عاملیت در ش

نمادین برای اطفای نیازهای درونی و خواسته های روانی سرکوب شده است.

وضعیت اجتماعی می تواند منجر به تقویت فرهنگ شانس و باور به اقبال و بخت 
ــد، زمانی که تصادف قدرتی قاهره  ــر جای خود نباش ــود. زمانی که چیزی س ش
داشته باشد و بر ضوابط و هنجارهای عقالنی حکم براند؛   یا زمانی که مردم راهی 
ــتیابی به خواسته خود نداشته باشند اما ذوق موفقیت را در جان داشته  برای دس
ــند و در این هوا و هوس نفس بکشند، دست به دامن شانس و اقبال خواهند  باش
شد. در جامعه ای با این وضعیت، کسی در پی ساماندهی به ساختارهای اجتماعی 
نخواهد بود چرا که نه خود عمیقا باور دارد سازوکارهای نهادی و راه های جمعی 
ــبختی و صرفه و صالح فردی و جمعی است و نه کسی  و صبورانه متضمن خوش
ــد. افراد، حتی به فرض مشارکت  ــد باور خواهد ش که منادی اقدامات جمعی باش
ــارکت  ــت نقاب مش ــکالت و دردهای جمعی، به احتمال زیاد پش برای رفع مش
ــه قطعی اقبال، به  ــانس و مداخل ــوری خود، متاثر از انگاره تعیین کنندگی ش ص
ــیده، آن ها را پیگیری خواهند کرد. در چنین وضعیتی،  راه حل های فردی اندیش
مشارکت مومنانه و صبورانه، کنشی چندان با معنا نمی تواند باشد و این نتیجه ای 

جز ضعف بنیادین نهادهای مشارکت جمعی به دنبال نخواهد داشت.

ــی هم ممکن است منجر به تنومند شدن این باور شود، اگر اراده  وضعیت سیاس
ــی بر این قرار گیرد که مردم باور کنند دستاوردهای برخی ناشی  نیروهای سیاس
ــت؛ نیز اگر اراده سیاسی بر این قرار  ــانس و تصادف و لذا تقدیری موهوم اس از ش
گیرد که مردم در وضعیت هایی که راهی برای رسیدن یا نزدیک شدن به هدف ها 
و آرزوهای خود ندارند، راه کم خطر و بلکه شیوه خطرزدای »یا بخت و یا اقبال« 
ــی ممکن  را در پیش بگیرند. قدرت قاهره اقبال، البته که در این نوع نگاه سیاس
ــت این تصور را بپرورد که موقعیت حاکمان با اکسیر اقبال که متضمن نوعی  اس

حقانیت در بی حقی همگانی است، مشروع تلقی شود.
ــده را با ضماد  ــت زخم هوس های برنیام ــادی هم ایضا ممکن اس ــت اقتص وضعی
ــهوت عمومی  اقبال بی حس و کرخت کند. صاحبان قدرت اقتصادی با اتکا به ش
ــانس« را زیر و  ــه ثروتی بادآورده که می تواند زندگی فرد »خوش ش ــرای نیل ب ب
ــل می کنند که آماده اند در  ــکر تیره روزان را به صف داوطلبانی تبدی رو کند، لش
ــرمایه خود را ایثار کنند و پیش از آن از  ــرکت و اندک س بخت آزمایی عمومی ش
قدرت تفکر و عقالنیت خود چشم بپوشند. این لشکر داوطلب تامین کننده منابع 
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بــازار

گوشی 5G ارزان قیمت هواوی در راه است

گوشی های تاشوی سامسونگ هنوز نیامده، به مشکل خوردند!

ساناز توکلی افشار

شرکت هواوی به تازگی اعالم کرده است که به زودی از یک گوشی هوشمند مجهز 
به فناوری شبکه 5G رونمایی می کند.

با توجه به افزایش روزافزون محبوبیت فناوری های نوین و گسترش تالش و فعالیت 
ــعه  ــوژی و اپراتورهای بین المللی برای برقراری و توس ــرکت های مختلف تکنول ش
ــاخت های الزم برای فناوری نسل پنجم اینترنت 5G، می توان گفت که یک  زیرس
ــت و هر یک  ــن و رقابت تنگاتنگی میان این غول های تکنولوژی درگرفته اس مارات
ــند نخستین اپراتور و شرکت مخابراتی باشند که امکان دسترسی  از آن ها در تالش
ــان قرار  ــل از اینترنت 5G را در اختیار کاربرانش ــرداری از جدیدترین نس و بهره ب
می دهند. نسل پنجم شبکه تلفن همراه 5G، استانداردهای پیشنهادی برای نسل 
ــل چهارم شبکه تلفن همراه فعلی ارائه  ــیار است که پس از نس جدید ارتباطات س

می شود.
ــرکت چینی هوآوی در گفت وگویی با گزارشگر  ــد بازاریابی ش پیتر ژوو، مدیر ارش
فایننشال تایمز خاطرنشان کرده است که این شرکت تا پایان سال جاری میالدی 
یک گوشی هوشمند مجهز به فناوری شبکه 5G را در پایه قیمت 600 دالر معرفی 

و رونمایی خواهد کرد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، یکی از مهمترین موانعی که همواره بر سر تولید 
ــعه گوشی های هوشمند مجهز به فناوری شبکه 5 جی وجود داشته، قیمت  و توس
بسیار باالی آنهاست که حاال به نظر می رسد هوآوی قصد دارد این مانع بزرگ را از 
سر راه خود بردارد و به کاربرانش نوید عرضه یک گوشی ارزان قیمت را که از این 

فناوری جدید پشتیبانی می کند، را داده است.
ــرای راه اندازی و برقراری  ــدیدی میان غول های تکنولوژی ب از زمانی که رقابت ش
ــبکه اینترنت 5G درگرفته است، بسیاری از شرکت های تولیدکننده موبایل نیز  ش
 5G ــمند جدیدی که از قابلیت شبکه ــی های هوش ــعه گوش درصدد تولید و توس
ــتند تا در صورت برقراری زیرساخت های الزم مخابراتی و  ــتیبانی می کند، هس پش
ــازی و بهره برداری واقعی از فناوری مذکور برای کاربران  ارتباطی، امکان عملی س

در سراسر جهان فراهم شود.

کشورهای بسیاری در سراسر جهان از جمله ایاالت متحده آمریکا، کانادا، استرالیا، 
چین، کره جنوبی، ژاپن و بسیاری از کشورهای اروپایی و غیره با همکاری بزرگترین 
اپراتورهای جهان در حال برقراری نسل پنجم اینترنت همراه 5G هستند و در این 

زمینه فعالیت های گسترده ای را انجام داده اند.
بسیاری از بزرگترین شرکت های مخابراتی و اپراتورهای فعال در جهان نظیر نوکیا، 
اریکسون، هواوی، ال جی، اسپرینت و غیره به شدت در حال رقابت برای راه اندازی 

نخستین شبکه اتصال به اینترنت نسل پنجم 5G هستند.

ــو و انعطاف پذیر  ــی های تاش ــد که صفحه نمایش تعدادی از گوش به نظر می رس
سامسونگ با مشکل مواجه شده است.

ــت که بعد از استفاده از چند نمونه  ــار بیانیه ای اعالم کرده اس ــونگ با انتش سامس
ــی فولد )galaxy Fold( معلوم و  ــوم به گلکس ــی های هوشمند تاشو موس گوش
مشخص شد که صفحه نمایش انعطاف پذیر آنها که قابلیت تبدیل به تبلت شدن را 
دارند، پس از چند روز استفاده با مشکل مواجه می شود. بنابراین الزم و ضروری به 
نظر می رسد که با بررسی های دقیق و موشکافی بیشتر به برطرف کردن مشکالت 

مربوطه بپردازیم و سپس عرضه عمومی آن را آغاز کنیم.

ــی فولد که یک گوشی هوشمند تاشو مجهز به صفحه نمایش انعطاف پذیر  گلکس
ــت، یک محصول بسیار گران قیمت و لوکس ارائه شده از سوی شرکت کره ای  اس
ــمار می رود چراکه به هنگام رونمایی از آن، با قیمت 1۹80 دالر  ــونگ به ش سامس
ــرکت کنندگان و عالقمندان قرار  ــد و در اختیار و معرض دید ش قیمت گذاری ش
ــر این امکان را به  ــا بهره مندی از صفحه نمایش انعطاف پذی ــی ب گرفت. این گوش
ــگر و تبدیل به  ــدن نمایش کاربرانش می دهد تا در صورت لزوم، از قابلیت بزرگ ش

تبلت آن نیز استفاده کنند.
ــت از 26 آوریل سال جاری  ــِی حدوداً دو هزار دالری قرار اس عرضه اولیه این گوش
میالدی در ایاالت متحده آمریکا آغاز شود که البته با توجه به گزارش های منتشر 
ــکل در صفحه نمایش آن، به احتمال زیاد زمان  ــده اخیر مبنی بر خرابی و مش ش
عرضه آن نیز به تعویق خواهد افتاد.بر اساس گزارش رویترز، سامسونگ همچنین 
ــان مربوطه  ــت که متخصصان فنی و کارشناس ــه افزوده و تاکید کرده اس در ادام
ــت دقیق آن در  ــور و همچنین یافتن عل ــکالت مذک ــه دنبال برطرف کردن مش ب

گوشی های تاشوی جدید گلکسی فولد هستند.
ــی از منتقدان و تحلیلگران فعال در حوزه تکنولوژی در ادامه این خبر، عنوان  برخ
ــرکت ال جی پیش تر از عدم تمایل خود به تولید  کردند همانطور که مدیرعامل ش
ــخن گفته و اظهار کرده بود که  ــی هوشمند تاشو و منعطف س ــتگاه گوش یک دس
هنوز برای عمومی سازی این تکنولوژی در گوشی های هوشمند زود است، به نظر 
ــی های تاشو علی رغم پیش بینی های انجام شده و قیمت بسیار  می رسد که گوش
باالی آنها، قادر نخواهند بود عملکرد موفقیت آمیزی را در بازارهای جهانی فروش 

موبایل به نام خود ثبت کنند و با مشکالت عدیده ای مواجه خواهند شد.
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اپل تا سال 2020 از گوشی ارزان قیمت جدیدی رونمایی می کند!

روند نزولی بازار فروش رایانه های شخصی در اوایل سال جاری میالدی

دستگیری عامل اخاذی از کاربران با در اختیار گرفتن »اپل آیدی«

گفته می شود اپل تا سال 2020 میالدی از یک گوشی جدید ارزان قیمت 4.۷ اینچی 
که طراحی آن شباهت زیادی به آیفون 8 دارد، رونمایی خواهد کرد.

گزارش های جدیدی که در فضای مجازی به تازگی به نقل از منابع موثق منتشر شده 
است حاکی از آن است که شرکت اپل در نظر دارد خود را برای عرضه یک مدل جدید 
ــال 2020 میالدی آماده کند. گفته می شود  آیفون با صفحه نمایش 4.۷ اینچی تا س
طراحی و شکل ظاهری این گوشی هوشمند جدید شباهت زیادی به آیفون 8 دارد و به 
احتمال زیاد به یک حافظه 128 گیگابایتی و همچنین یک دوربین مجهز خواهد بود که 

قیمت آن حدود 650 دالر پیش بینی می شود.
ــد،  ــد یک محصول ارزان قیمت و مقرون به صرفه باش ــی که به نظر می رس این گوش
احتماالً جایگزین گوشی آیفون SE خواهد شد چراکه آمارها نشان می دهد این غول 
تکنولوژی آمریکایی قصد دارد نظر و رضایت آن دسته از کاربرانی را که به دالیل مختلف 
نمی خواهند هزینه زیادی برای خریداری گوشی موبایل خود صرف کنند، را نیز به سمت 
و سوی خود جلب کند و بدین ترتیب بازار گوشی های میان رده و مقرون به صرفه را که 
هم اکنون بیشتر در اختیار برندهای چینی نظیر اوپو و ویوو قرار دارد، به خود اختصاص 

دهد و سهم خود را از بازارهای جهانی افزایش دهد.
بر اساس گزارش وب سایت macrumors، در صورتی که اپل با شرکت تولیدکننده 
همیشگی خود یعنی پگاترون، وارد همکاری شود، تولید این محصول را به 20 میلیون 
دستگاه نیز خواهد رساند که انتشار این خبر می تواند برای بسیاری از برندهای چینی 
تولیدکننده موبایل در چین هولناک باشد چراکه کاربران در صورت وجود و ارائه یک 

ــهرت و آوازه خوبی در عرضه  ــوی اپل که ش ــی مقرون به صرفه و میان رده از س گوش
گوشی های آیفون دارد، ترجیح می دهند که به جای یک برند چینی همچون ویوو، اوپو، 

شیائومی یا هواوی، یک مدل جدید از آیفون خریداری و استفاده کنند.
ــت تا سال 2020 میالدی  ــود این آیفون 4.۷ اینچی که قرار اس همچنین گفته می ش
ــار کاربران و عالقمندان به محصوالت اپل قرار بگیرد، به کلید فیزیکی هوم و  در اختی

همچنین حسگر اثر انگشت یا تاچ آیدی نیز مجهز شود.

بر اساس تازه ترین گزارش های منتشر شده از سوی کارشناسان مؤسسه گارتنر بازار 
ــخصی در سه ماهه نخست سال جاری میالدی روندی نزولی را  فروش رایانه های ش
ــال های اخیر گریبان گیر بازار فروش  ــت.با توجه به رکودی که در س طی کرده اس
گوشی های هوشمند و رایانه های شخصی و لپ تاپ شده است، بیشتر کارشناسان و 

تحلیلگران فعال در حوزه فناوری برآورد کرده بودند که بازار فروش این محصوالت در 
سال های آتی روندی نزولی را تجربه خواهد کرد که حاال به نظر می رسد پیش بینی 

آنها درست از آب در آمده است.
ــایت venture beat آمده است،  ــاس این آمارهای منتشر شده که در وب س بر اس
ــت سال 201۹ میالدی شاهد یک  ــه ماهه نخس میزان فروش رایانه و لپ تاپ در س
کاهش ۳ الی 5 درصدی بوده و تنها 58.5 میلیون دستگاه رایانه در جهان به فروش 
ــیده است که این ارقام به وضوح نشان دهنده یک کاهش بی سابقه در استقبال  رس
ــت.تحلیلگران پیش تر نیز پیش بینی کرده بودند که با  کاربران از رایانه و لپ تاپ اس
توجه به رشد و شکوفایی قابل توجهی که در صنعت گوشی های هوشمند به وجود 
آمده است، بازار فروش رایانه لپ تاپ و همچنین دوربین به میزان قابل توجهی دچار 
رکود خواهد شد. به عبارتی دیگر، آنها معتقدند زمانی که یک گوشی هوشمند قادر 
است تمامی کار و فعالیت های موردنیاز کاربران در فضای اداری، تحصیلی، تفریحی 
و سرگرمی آنها اعم از عکاسی، بازی، خاطره نویسی، ارسال و دریافت ایمیل، برقراری 
تماس صوتی و تصویری، کار با نرم افزارهای پیشرفته و غیره را انجام دهد، بنابراین 
طبیعی است که دیگر کسی به سراغ خریداری لپ تاپ و رایانه های شخصی نمی رود 
چراکه تمامی نیازهای روزانه آنها تنها با یک دستگاه گوشی موبایل هوشمند برطرف 

می شود.

ــتگیری متهمی خبر داد که با در اختیار گرفتن  رئیس پلیس فتا تهران بزرگ از دس
اپل آیدی افراد، از آنها اخاذی می کرد.

به گزارش سیتنا، فردی که با طراحی سایت جعلی اپل اقدام به دسترسی به اپل آیدی 
کاربران آیفون و آیپد کرده بود، شناسایی شد؛ این فرد با در اختیار گرفتن برنامه های 

گوشی اقدام به اخاذی از کاربران می کرد.
سرهنگ تورج کاظمی رئیس پلیس فتا پایتخت با اعالم خبر فوق، اظهار داشت: دارندگان 
گوشی موبایل اپل نسبت به رعایت مسائل امنیتی و پرهیز از رمز افشای اپل آیدی خود 

و ارسال به صفحات شبیه سازی شده و جعلی اجتناب کنند.
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وان پالس برنامه ای برای ساخت گوشی  منعطف در دستور کار ندارد

آیفون کمتر از پیش بینی ها فروخت!

بحران اپلیکیشن های ایرانی در اپ استور با توقف حساب های انترپرایز

مدیرعامل شرکت وان پالس، گفت: این شرکت به جای تولید گوشی های انعطاف پذبر در 
کوتاه مدت، تمرکز خود را بر روی ساخت تلویزیون گذاشته است.

شرکت وان پالس تصمیم دارد در سال جاری میالدی سه گوشی هوشمند جدید را معرفی 
کند ولی هیچ خبری از گوشی  منعطف در میان آن ها نیست. پیت الئو میر عامل شرکت 
ــت، در جمع دانشجویان اروپایی از تصمیمات خود  ــفر کرده اس وان پالس که به اروپا س
برای آینده شرکت وان پالس گفت: بازارهای جهان هنوز آمادگی الزم را برای گوشی های 
منعطف ندارند. این دستگاه ها به غیر از قابلیت انعطاف پذیری ویژگی برتری نسبت به 
تلفن های همراه کنونی ندارند. هم اکنون میلیون ها نفر در سراسر جهان از گوشی های 
هوشمند استفاده می کنند و کارهای روزمره خود را با این دستگاه ها انجام می دهند. نظر 
سنجی ها نشان داده است در شرایط کنونی مردم رضایت کافی را از گوشی های هوشمند 

خود دارند و نسبت به دستگاه های انعطاف پذیر احساس نیاز کمی می کنند.
ــده شرکت وان پالس در کوتاه مدت هیچ  پیت الئو در ادامه افزود: بنا به دالیل گفته ش
برنامه ای برای تولید گوشی های انعطاف پذیر ندارد و به جای این دستگاه ها، تمرکز خود 
ــت. همه مردم عادت دارند  ــاخت تلویزیون های هوشمند گذاشته شده اس را بر روی س
تلویزیون های خود را با کنترل از راه دور تنظیم و کنترل کنند ولی تلویزیون های هوشمند 
ــل آینده وان پالس با درک عالیق و  عادت های مردم را تغییر می دهد. تلویزیون های نس

روحیه کاربران خود، آنچه مورد عالقه آن ها است را نمایش می دهد.
ــاخت تلویزیون های خود همکاری نزدیکی با گوگل دارد و قرار است از  وان پالس در س
ــتگاه بهره ببرد. این  ــتم عامل اندروید و فناوری Google Now برای صدای دس سیس
شرکت هم چنین برنامه هایی برای ورود به عرصه تولید خودروهای الکترونیکی دارد و در 
ــت. مدیرعامل شرکت وان پالس تاکید کرد که  حال برنامه ریزی دقیق در این حوزه اس
این شرکت در تمامی تولیدات آینده خود از فناوری 5G و هـوش مصنوعی استفــاده 

می کند.

تحلیلگران به تازگی اعالم کرده اند که میزان فروش گوشی های آیفون در سه ماهه دوم 
سال 201۹ میالدی بسیار کمتر از حد انتظار بوده است.اپل در روزهای پایانی ماه جاری 
ــال 201۹ میالدی را منتشر خواهد  ــه ماهه دوم س میالدی گزارش مالی مربوط به س

کرد که در آن از میزان فروش و عملکرد خود پرده بر خواهد داشت. حاال تحلیلگران و 
کارشناسان فعال در مؤسسه تحقیقاتی OTR Global به تازگی از عملکرد شرکت 
آمریکایی اپل گزارشی را منتشر کرده اند که در آن پیش بینی شده است وضعیت فروش 
گوشی های هوشمند آیفون در سه ماهه دوم سال جاری میالدی چندان موفقیت آمیز 
ــان  ــبت به عملکرد فروش آیفون در این بازه زمانی نش نبوده و دیدگاهی منفی را نس
می دهد.بر اساس گزارش وب سایت Mac Rumors ، به طور کلی آنها در این گزارش 
ــان کرده اند که اپل بسیار کمتر از حد پیش بینی های قبلی عمل کرده و در  خاطرنش
مجموع عملکرد آن بسیار پایین تر از حد انتظار کارشناسان و تحلیلگران فعال در این 
حوزه بوده است چراکه در این بازه زمانی اپل توانسته است بین ۳۷ تا 42 میلیون دستگاه 
را در بازارهای جهانی به فروش برساند این درحالیست که تحلیلگران وال استریت پیش تر 
ــوی اپل بین 40 تا 45 میلیون دستگاه آیفون  برآورد کرده بودند رقم فروش آیفون از س
خواهد بود.آنها بر این باورند که میزان فروش پایین آیفون توسط اپل به خاطر فروش ناموفق 

و عدم استقبال کاربران و مشتریان از آیفون ایکس آر و ایکس اس بوده است.

توقف فعالیت اپلیکیشن های ایرانی در بازار آنالین اپل، حداقل یک سوم کاربران موبایل را 
تحت تأثیر قرار داده و در نهایت شرکت ها به این سمت می روند که از حالت وب سایت 
ــتفاده کنند، هر چند بسیاری از توسعه دهندگان همین حاال  برای برنامه های خود اس
هم کارشان را از دست داده اند.از شهریورماه سال گذشته، برخی ازاپلیکیشن های ایرانی 
به دنبال ایجاد محدودیت و تحریم های آمریکا از اپ استور حذف شدند، شرکت ها برای 
 )Enterprise( دور زدن محدودیت ایجاد شده، سراغ استفاده از اکانت های اینترپرایز
ــار  ــای آی اواس از این روش برای انتش ــعه دهندگاِن برنامه ه ــد. اما برخی از توس رفتن
نسخه های هک شده اپلیکیشن های مختلفی استفاده کردند و این موضوع باعث شد اپل 
تصمیم بگیرد برای جلوگیری از سوءاستفاده از این روش، به غیرفعال کردن اکانت های 
ــن های ایرانی از  اینترپرایز اقدام کند.در این میان، تعدادی از پرمخاطب ترین اپلیکیش
ــی های با سیستم  ــی آنالین و غیره، در گوش جمله برنامه های حوزه پرداخت و تاکس
عامل iOS نیز با مشکل مواجه شدند. البته این شرکت ها هر کدام نسخه های جایگزین 
اپلیکیشن های قبلی را به کاربران خود ارائه کردند اما هر یک از این نسخه های جایگزین 
هم مدت زیادی دوام نیاورده و توسعه دهندگان ناچار می شوند با بسته شدن نسخه ای 
از اپلیکیشن، نسخه های دیگری را ارائه کنند.بنابراین، در حالی که مسؤوالن ارتباطی 

ایران از پیگیری این موضوع از راه های حقوقی خبر داده و وعده دادند »از پتانسیل های 
قانونی موجود در عرصه بین المللی استفاده کرده تا بتوانیم این مشکل را حل کنیم«، 
اما اپلیکیشن های جایگزین هم بار دیگر از کار افتادند و توسعه دهندگان اپلیکیشن های 
ایرانی را مجبور کردند که نسخه  دیگر ازاپلیکیشن هایشان را ارائه دهند و یا اعالم کنند 
با توجه به محدودیت های به وجود آمده از سوی شرکت اپل، در صورت غیرفعال شدن 

اپلیکیشن ها، از طریق لینک های داده شده اقدام به نصب اپلیکیشن کنند.
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راه حل واتس اپ برای جلوگیری از حذف مکالمات کاربران!

سامسونگ تولید انبوه تراشه پنج نانومتری خود را از سال آینده آغاز می کند

راه حل هایی برای جلوگیری از شنود  بلندگوهای هوشمند آمازون

آن سوی
مرزها

ــان واتس اپ، قابلیت آرشیو کردن  ــن پیام رس یکی از حقه های کاربردی در اپلیکیش
چت های موردنظر کاربران است.با توجه به افزایش محبوبیت و دانلود پیام رسان واتس اپ، 
این اپلیکیشن که یکی از بزرگترین و موفق ترین زیرمجموعه های شرکت فیس بوک به 
ــد که قابلیت های جدیدی در این پلتفرم وجود دارد که  ــمار می رود، به نظر می رس ش
ــازی این قابلیت آنها  ــتند در حالیکه با فعال س کاربرانش از آنها بی خبر و نامطلع هس
ــتری را به این پلتفرم به ارمغان بیاورند.بر اساس  قادر خواهند بود نظم و انضباط بیش
گزارش وب سایت زد دی نــت، اپلیکیشـــن پیام رســـان واتس اپ نیز از قابلیـــت 
ــد و از  ــتیبانی می کن ــرفته پش ــگاری پیش ــا رمزن Encryption End- to End ی
پروتکل های پیشرفته ای برای حفظ حریم شخصی کاربرانش برخوردار است. این اپلیکیشن 
ــتم های عامل اندروید، iOS و ویندوز قابل استفاده است، در سال  که برای تمامی سیس
2016 میالدی لقب پرکاربردترین پیام رسان جهان را گرفت. واتس اپ از آن جهت ضریب 
امنیت سایبری باالیی دارد که مکالمات و اطالعات مبادله شده میان کاربران و مخاطبان به 
صورت کامل محافظت شده بوده و مکالمات، اطالعات شخصی و خصوصی آن ها از سوی 
نهادهای دیگر قابل رصد و ردگیری نخواهد بود.یکی از ویژگی های کاربردی واتس اپ بدون 
شک قابلیت آرشیو کردن مکالمات و چت های کاربران با برخی از مخاطبان آنهاست. این 
قابلیت به آنها این امکان را می دهد تا بدون حذف کردن کامل چت  های مورد نظر خود، 
آنها را آرشیو کرده و آنها را به قسمت پنهان حافظه واتس اپ خود منتقل کنند و بدین 
ترتیب بتوانند صفحه اصلی مکالمات خود در واتس اپ را مرتب کنند.آرشیو کردن چت و 

مکالمات واتس اپ در گوشی های اندرویدی به شرح زیر است:
1. اپلیکیشن واتس اپ را باز کرده و وارد صفحه اصلی مکالمات خود شوید.

2. بر روی چت مربوطه دست خود را نگه داشته و بر روی عالمت آرشیو که در قسمت 
سمت راست باالی صفحه نمایش داده می شود، ضربه بزنید.

۳. حاال چت مورد نظر از صفحه اصلی مکالمات شما در واتس اپ حذف خواهد شد و به 
قسمت حافظه نهان این برنامه ذخیره می شود.

ــرکت واتس اپ در سال 2014، 1۹  ــرکت فیس بوک با در اختیار گرفتن و تصاحب ش ش
میلیارد دالر کسب کرد و از آن زمان تاکنون نیز با معرفی و افزودن قابلیت های جدید به 
دنبال جذب و حفظ طرفداران این پیام رسان بوده است. طبق تازه ترین آمار منتشر شده 
ــان واتس اپ هم اکنون میزبان حدود 1 میلیارد و ۳00 میلیون  در ژانویه 2018، پیام رس

کاربر فعال در ماه است.

سامسونگ تولید انبوه تراشه 5 نانومتری خود که یکی از قدرتمندترین پردازنده های آن 
محسوب می شود را از سال آینده آغاز می کند.

سامسونگ به تازگی اعالم کرده است که با موفقیت توسعه نسل بعدی تراشه 5 نانومتری 
EUV خود را به پایان رسانده و اکنون برای فرستادن نمونه آماده است.

ــونگ ادعا می کند که تراشه 5 نانومتری جدید آن 10 درصد کارایی بهتر و ۳0  سامس
درصد مصرف انرژی پایین تری دارد. اندازه بسیار کوچک این تراشه باعث می شود تعداد 

بیشتری از آن ها بر روی یک پردازنده قرار بگیرند و همین امر باعث می شود عملکرد و 
سرعت آن افزایش پیدا کند.تولید انبوه این تراشه ها قدم اصلی بعد از طراحی آن ها است. 
ــود این اتفاق برای تراشه های 5 نانومتری سامسونگ در سال 2020 اتفاق  گفته می ش
خواهد افتاد. زمان تولید انبوه این قطعات با آغاز خط تولید گوشی بعدی گلکسی S یکی 
خواهد بود.عالوه بر این تراشه 5 نانومتری که قرار است در دنیای فناوری جهش خوبی 
ایجاد کند، این شرکت همکاری با برخی از مشتریان خود در حال طراحی یک تراشه 
6 نانومتری EUV است. بهترین حدس ما برای این تراشه این است که دارای قیمت 

پایین تری است و برای گوشی های میان رده استفاده خواهد شد.
اگر برای شما سوال است که 5 نانومتر تقریبا چقدر از فضای محیط را اشغال می کند 
ــان چیزی در حدود 2000  ــد این حقیقت را ذکر کنیم که بر روی یک تار مو انس بای
تراشه 5 نانومتری قرار می گیرد.دنیای فناوری در حال رفتن به سمتی است که تعداد 
تراشه های هر پردازنده باید بیشتر از سال گذشته شوند تا به این ترتیب بتوان سرعت 
عملکرد دستگاه بیشتر شود. پردازنده ها یکی از مهم ترین قطعات یک دستگاه هستند، 
زیرا سرعت عملکرد گوشی به آن ها بستگی دارد. باید از رقابت میان شرکت های سازنده 

این قطعه خوشحال باشیم، زیرا این مسئله باعث پیشرفت دنیای فناوری شده است.

آمازون اذعان کرده که برخی مکالمات و دستورات صوتی کاربران بلندگوهای هوشمند 
الکسا را ضبط و بررسی می کند تا کیفیت این محصول را بهتر کند. ولی برای جلوگیری 

از این کار راه حلی وجود دارد.
ــطح جهان را مأمور  ــرکت گروهی از کارکنان خود در س به گزارش الیف هکر، این ش
ــی و این گفتارهای صوتی به منظور ارتقای هوش مصنوعی بلندگوهای آمازون  بررس
کرده است. این افراد نه تنها به مکالمات یادشده گوش می دهند، بلکه بخشی از آنها را 

ضبط نیز می کنند.
متون پیاده شده این گفتگوها برای ارتقای فهم الکسا برای بلندگوهای آمازون بازخوانی 
می شوند و همین مساله نگرانی در مورد نقض حریم شخصی کاربران این بلندگوها را 

افزایش داده است.



13
98

اه 
ت   م

ش
به

ردی
 / ا

44
ره  

ما
ش

w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir

32

آیا سامسونگ جای خود را به اینتل می دهد؟

چین به دلیل اعمال ممنوعیت بر علیه هواوی به استرالیا هشدار داد

آمازون بازار داخلی خود را در چین تعطیل می کند

آن سوی
مرزها

کارشناسان فعال در موسسه تحقیقاتی گارتنر به تازگی برآورد کرده اند که سامسونگ 
قادر نخواهد بود به مدت زیادی بر بازار تجهیزات نیمه هادی تسلط داشته باشد.

سامسونگ که در سال 201۷، حکومت و تسلط 20 ساله شرکت آمریکایی اینتل را که 
روزگاری تنها غول تکنولوژی فعال در بازار سودآور تولید و عرضه تجهیزات نیمه هادی 
بود، برهم زد و گوی رقابت را از آن ربود حاال به نظر می رسد که خود نیز پس از مدت 
ــلط یافته است، به سرنوشت اینتل دچار  زمان کوتاهی که در این بازار جا افتاده و تس
خواهد شد.کارشناسان و تحلیلگرانی که در مؤسسه تحقیقاتی گارتنر فعالیت می کنند، 
به تازگی با انتشار گزارشی اعالم و پیش بینی کرده اند که سلطه سامسونگ در مقایسه 
با سلطه اینتل بر بازار تجهیزات نیمه هادی بسیار کوتاه مدت و گذرا خواهد بود و این 

غول تکنولوژی کره ای دیگر قادر نخواهد بود در راه سلطه بر این بازار پرسود ادامه داده و 
عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشد.در این گزارش همچنین عنوان شده است که درآمد 
کلی بازار جهانی تجهیزات نیمه هادی در بین سال های 201۷ و 2018 میالدی شاهد 
یک رشد و افزایش 12.5 درصدی بوده و به 4۷4.6 میلیارد دالر رسیده است. البته این 
ــت که این بازار در سال 2018 میالدی رشدی معادل 21.۹ درصد را تجربه  در حالیس
کرده بوده که دلیل آن نیز بدون شک کاهش نرخ رشد بازار تجهیزات مربوط به حافظه 
ــر روی محصوالت نیمه هادی نیز تأثیر زیادی  ــی در همین بازه زمانی بوده که ب جانب
گذاشته است.بر اساس گزارش وب سایت tomshardware، این مؤسسه همچنین 
اعالم کرده است که بازار حافظه های جانبی در مابین سال های 2016 و 201۷ شاهد 
ــترین رشد معادل 61.8 درصدی بوده در حالی که این رقم در سال های 201۷ و  بیش
2018 به 24.5 درصد سقوط کرده است.بنابراین سرمایه گذاری و تمرکز بر روی این 
مساله بدون شک برای تمامی شرکت ها از جمله سامسونگ بیشتر شبیه به یک قمار با 
احتمال زیاد باخت خواهد بود. اما با این حال به نظر می رسد که سامسونگ به سرمایه 
ــذاری و تمرکز بر روی بازار تجهیزات حافظه ادامه خواهد داد.اندرو ناروود، قائم مقام  گ
شرکت گارتنر، در این خصوص خاطرنشان می کند: سلطه سامسونگ بر بازار تجهیزات 
ــت و این شرکت احتماالً در سال 201۹  ــته اس حافظه در واقع تنها به یک تار مو وابس
میالدی، سلطه خود را بر بازار نیمه هادی از دست می دهد و جایگاه خود را باری دیگر 
به اینتل خواهد داد.او در ادامه افزود: 88 درصد از درآمد کنونی سامسونگ از طریق بازار 
حافظه های DRAM به دست می آید که در صورت هرگونه خللی در این بازار، می تواند 

ضربه مهلکی برای کره ای ها به شمار بیاید.

مقامات چینی حاضر در سازمان تجارت جهانی به استرالیا هشدار داده اند که محدودیت های 
اعمال شده توسط این کشور بر علیه شرکت های مخابراتی چینی تبعیض آمیز و غیر رقابتی 
است.به گزارش آسین ایج، چین تصریح کرده که رویه های استرالیا ناقض قوانین تجارت 
جهانی است و باید تغییر کند.به دنبال اعمال فشار آمریکا بر استرالیا، این کشور استفاده از 
تجهیزات تولید شده توسط شرکت هواوی برای توسعه شبکه نسل پنجم تلفن همراه خود 
را کنار گذاشت و هرگونه خرید تجهیزات از هواوی را ممنوع کرد. اکثر کشورهای اروپایی 

در برابر این فشارها مقاومت کرده و رویه های متفاوتی را در پیش گرفتند.
نماینده چین در سازمان تجارت جهانی در این مورد گفته است: اقدامات استرالیا تأثیر 
بزرگی بر تجارت بین المللی دارد و ارتباطی با موضوع امنیت سایبری نداشته و تنها به 
منزوی شدن کشورها می انجامد.چین همچنین از اینکه استرالیا هیچ سند رسمی در مورد 
این ممنوعیت منتشر نکرده گله کرده و خواستار همکاری بین المللی برای حل چالش های 
مربوط به امنیت سایبری و امنیت شبکه های نسل پنجم شده است. استرالیا ممنوعیت 

مذکور را از 18 سپتامبر سال 2018 عملیاتی کرده، اما هنوز واکنشی به اعتراض مقامات 
چینی نشان نداده است.

منابع آگاه می گویند »شرکت آمازون« قصد دارد تا نیمه ماه ژوئیه بازار داخلی اش در 
چین را تعطیل کرده و بر فروش پرمنفعت تر کاالهای خارجی و خدمات ذخیره سازی 

داده ها موسوم به »کالود« در پرجمعیت ترین کشور جهان تمرکز کند.
ــن از ۹0 روز دیگر قادر به خرید کاالهای  ــیتنا، خریداران آمازون در چی به گزارش س
چینی نخواهند بود، اما می توانند از طریق فروشگاه جهانی این موسسه از ایاالت متحده، 

بریتانیا، دانمارک و ژاپن کاال سفارش بدهند.
ــه اطالعات مصرف کننده، می گوید بازار »تی مال« متعلق به  ــرچ«، موسس »آی ریس
ــرکت جی دی دات کام« 81.۹ درصد بازار چین را در  »هلدینگ گروه علی بابا« و »ش

سال گذشته در کنترل داشتند.
ــت سریع تر از »تی مال« یا  یک متخصص بازار در چین می گوید، آمازون نمی توانس

»جی دی« خریدها را به دست مشتری برساند.
ــروج آمازون از بازار داخلی چین در حالی اتفاق می افتد که تجارت الکترونیکی در  خ
ــده است. درآمد سه ماهه اخیر »علی بابا« آهسته ترین رشد را از 2016  چین کند ش
ــنل به محیط متغیر بازار واکنش  ــان می دهد. »جی دی دات کام« با کاهش پرس نش

نشان می دهد.
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اپل نیم میلیارد دالر برای تولید بازی های ویدئویی سرمایه گذاری کرد

جمع آوری اطالعات سیل توسط هوش مصنوعی و توئیتر

اپل و کوالکام به طور ناگهانی با هم مصالحه کردند!

آن سوی
مرزها

شرکت اپل که مانند گوگل به طور جدی بر روی راه اندازی خدمات بازی های ویدئویی 
ــتریم سرمایه گذاری کرده برای تولید بازی های محبوب 500 میلیون  تحت وب یا اس

دالر هزینه می کند.
به گزارش دیجیتال ترندز، این خدمات که از طریق اشتراک اینترنتی در دسترس 
ــابقه اپل بر روی آن از  ــرمایه گذاری کم س ــرار می گیرد Arcade نام دارد و س ق

اهمیت مقوله بازی های ویدئویی برای این شرکت خبر می دهد.
ــرویس مذکور طراحی می شود.  با اختصاص این بودجه بیش از 100 بازی برای س
ــرویس پخش ویدئویی جدید تی وی پالس  ــت که اپل برای س نکته جالب این اس
ــت که با توجه به هزینه های  خود یک میلیارد دالر هزینه کرده و این در حالی اس

باالی تولید فیلم و سریال انتظار می رفت این رقم فراتر از یک میلیارد دالر باشد.
اپل همچنین اعالم کرده اگر برنامه نویسان و توسعه دهندگان بازی های ویدئویی، 
ــرویس Arcade طراحی کنند، از  ــتفاده بر روی س ــا را تنها برای اس ــن بازی ه ای

تشویق های مادی نیز بهره مند می شوند.
ــی بازی های Arcade تنها از طریق آیفون و آی پد قابل اجرا بوده و به هیچ  تمام
ــگاه پلی استور گوگل عرضه نمی شوند و این امر نشان دهنده رقابت  وجه در فروش
ــت این بازی ها برای اجرا  ــدید گوگل و اپل در این زمینه است. البته ممکن اس ش
ــن، ایکس باکس، نینتندو و غیره تولید  ــایر کنسول ها مانند پلی استیش بر روی س

شوند.
ــال 2020 به 2.۷  ــرویس Arcade از ۳۷0 میلیون دالر در س انتظار می رود درآمد س
ــال 2024 برسد. هزینه هر ماه  ــال 2022 و 4.5 میلیارد دالر در س میلیارد دالر در س

استفاده از خدمات Arcade برابر با 12.۹۹ دالر است.

اپل و کوالکام به طور ناگهانی با یکدیگر مصالحه کردند. طبق شرایط تسویه اختالفات این 
دو شرکت خارج دادگاه، اپل باید مبلغی فاش نشده به کوالکام غرامت دهد.

به گزارش آسوشیتدپرس، اپل و شرکت تراشه سازی کوالکام اختالفات مالی خود درباره 
برخی فناوری های مربوط به اتصال آیفون به اینترنت را در خارج دادگاه حل کردند.

طبق شرایط این تسویه، اپل باید مبلغی افشا نشده را به کوالکام بپردازد.
سرمایه گذاران در بورس نیز نسبت به پیروزی کوالکام واکنش نشان دادند و ارزش سهام 
ــد به ۷0.45 دالر رسید. از سوی دیگر سهام اپل نیز با 2  ــرکت با 2۳ درصد رش این ش
سنت رشد به 1۹۹.25 دالر رسید. جالب آنکه اپل و کوالکام به غیر از انتشار این بیانیه 

هیچ اظهار نظری نکردند.
ــکایت از یکدیگر بودند. دلیل این  ــال های قبل اپل و کوالکام مدام در حال ش طی س

شکایت ها مختلف بود مانند عدم پرداخت یک میلیارد دالر بدهی اپل توسط کوالکام.
ــرکت کوالکام نیز ادعا می کرد اپل حق امتیاز فناوری های به کار رفته در  در مقابل ش
آیفون را پرداخت نکرده است. در همین راستا دادگاهی که در این اواخر در آمریکا برگزار 

شد اپل را موظف به پرداخت غرامت به کوالکام کرد.

اتحادیه اروپا مشغول کار روی سیستمی است که با استفاده از هوش مصنوعی و توئیت ها 
ــیدگی به نقاط بحرانی را  ــیل زده را جمع آوری کند تا رس اطالعات درباره مناطق س

اولویت بندی کند.
به گزارش انگجت، مرکز تحقیقات مشترک کمیسیون اتحادیه اروپا مشغول کار روی 
ابزاری است که با کمک توئیت ها و هوش مصنوعی اطالعات درباره سیل را جمع آوری 

می کند.
دانشمندان اتحادیه اروپا در تحقیقی که در Arvix.org منتشر شده، توضیح داده اند 
ــبکه اجتماعی برای خطر سیل )SMFR( به نیروهای مدیریت  چگونه نمونه اولیه ش
ــته باشند. در  ــیل داش بحران کمک می کند درک بهتری از رویدادها در محل وقوع س
نتیجه سریع تر تشخیص می دهند چه اماکنی در وضعیت بحرانی و نیازمند توجه بیشتر 

هستند.
ــیل اتحادیه اروپا« ارائه می شود. هنگامی  ــتم »آگاهی از س این ابزار با همکاری سیس
که EFAS مناطقی با ریسک باالی سیل را شناسایـی کند، سیستــم SMFR نیز 

توئیــت های کاربران مربوط به سیل را در مناطق مورد نظر جمع آوری می کند.
 EFAS ــانی نیست به خصوص آنکه جمع آوری اطالعات معتبر از توئیتر نیز کار آس
منطقه ای را پوشش می دهد که ساکنان آن به بیش از 2۷ زبان مختلف سخن می گویند. 

به همین دلیل محققان از هوش مصنوعی کمک می گیرند.

ــوزش داده اند تا کلیدواژه های مربوط به  ــتم SMFR را آم برای این منظور آنها سیس
سیل را در زبان های انگلیسی، آلمانی، اسپانیایی و فرانسوی ردیابی کنند. این سیستم 
در سیلی آزمایش شد که سال گذشته در کاالبریا واقع در ایتالیا اتفاق افتاده بود. ابزار 
مذکور به طور موفقیت آمیز 14 هزار و ۳4۷ توئیت را طی ۳ روز جمع آوری کرد. سپس 

اطالعات بر اساس موقعیت مکانی تقسیم بندی شدند.
محققان امیدوارند این سیستم بتواند در کنار اطالعات دیگری که از سیل جمع آوری 

می شود )مانند تصاویر ماهواره ای( از توئیت ها نیز استفاده کند.



ITU TELECOM WORLD 2019

18 تا 21 شهریور 1398 – بوداپست – مجارستان

نمایشگاه ITU TELECOM WORLD 2019 به عنوان معتبرترین و مهمترین رخداد نمایشگاهی سالیانه ITU از ۹ تا ۱۲ سپتامبر۲۰۱۹ معادل ۱8 
تا ۲۲ شهریور ۱۳۹8 در شهر بوداپست مجارستان برگزار می شود.

به دنبال برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه های سالیانه ITU طی سال های گذشته، سازمان »سیتنا« به عنوان نماینده نمایشگاه های ITU در ایران، 
پاویون کشورمان در نمایشگاه بوداپست مجارستان را برگزار می کند.

  چرا نمایشگاه ITU متفاوت تر از نمایشگاه های دیگر است؟
  بازدیدکنندگان تاثیرگذار: از بخش دولتی و خصوصی، بخش های توسعه یافته 

و بازارهای یکپارچه
ــای جهانی و فرصت های  ــی: به نمایش درآوردن نوآوری ه ــگاه بین الملل   نمایش

سرمایه گذاری
ــط SMEها،  ــده توس ــعه تکنولوژی های ارائه ش   تمرکز: کمک به ترویج و توس

مبتکران و کارآفرینان صنعت دیجیتال
ــتم  ــد و دگرگونی اکوسیس ــکالت و موانع فعلی صنعت و رش   بینش: درک مش

ICT
  گفتمان در سطح جهانی: با حضور سخنرانان متخصص در تکنولوژی، قانونگذاری 

و استراتژی
  حضور قدرتمند: برای یکپارچه سازی بازارها

  ارتباطات: ارتباط رو در رو در باالترین سطوح
  برنامه معرفی برگزیدگان: قدردانی و اعتبار از طرف ITU به عنوان برگزیده در 

بخش دولت و SMEها
ــتم های  ــهامداران کلیدی در اکوسیس ــعه س ــای هدفمند: برای توس   حمایت ه

دیجیتال بومی

  مقدمه ای بر ICT در مجارستان:
بوداپست شهری است با سبقه ای طوالنی در نحوه استفاده درست و بهینه از راهکارها 
و ابداعات ICT که تاثیرات شگرفی را در اقتصاد و افزایش سطح استاندارد زندگی 

شهروندان خود به همراه داشته است.
ــع در اقتصاد  صادرات محور  ــت ICT یکی از قویترین و تاثیرگذارترین صنای صنع
مجارستان است که بیشتر از 20 درصد GDP ملی را به خود اختصاص داده است. 
ــتان به دنبال حمایت هر چه بیشتر از صنعت ICT برای برنامه های  دولت مجارس
موفقیت آمیز دیجیتالی است تا فرهنگ دیجیتالیزه شدن و همکاری بین دستگاه ها 
را افزایش دهد. در همین راستا، توسعه و یکپارچگی 5G در مجارستان باعث شده 
است تا این کشور به عنوان یکی از اصلی ترین پیشگامان معرفی نسل پنجم شناخته 

شود. 
ــعه  ــه هایی برای Super-fast broadband، توس ــتان با تمرکز بر برنام مجارس
ــتیابی به  ــای آن ها، توانمندی ها، دس ــیدن به ظرفیت ه ــا با قدرت بخش SME ه
سرمایه ها و همکاری با شرکای بزرگ به دنبال افزایش سهم ICT در بازار داخلی و 

بین المللی است.
ــگاه ITU TELECOM WORLD که در بوداپست مجارستان برگزار  نمایش
ــود می تواند فرصت مناسبی برای حضور دولت ها، بیزینس ها، شرکت های  می ش
دانش بنیان، استارتاپ ها و همه بازیگران صنعت ICT باشد تا بتوانند دانش خود را 
به اشتراک بگذارند، ارتباطات جدید ایجاد نمایند، شرکای تجاری پیدا کنند و نسل 

بعدی صنعت ICT را با همراهی یکدیگر آغاز و توسعه دهند.

Budapest – Hungary –2019 September 9-12

فراخوان ثبت نام در منایشگاه



  نکات قابل توجه برای 
ثبت نام کنندگان غرفه 

در پاویون ایران:
قیمت هر مترمربع فضای ساخته شده به 
همراه امکانات اولیه غرفه همچون سال 
گذشته 1000 فرانک سوییس می باشد. 
ــراژ غرفه ها تنها می تواند ۹ ، 12، 18  مت
ــد. به ازای هر  ــر مربع باش ، ۳6 و 50 مت
سه متر مربع یک نفر از شرکت غرفه دار 
ــت. به عنوان  امکان حضور خواهد داش
مثال در ۹ متر مربع غرفه، ۳ نفر امکان 
دریافت کارت غرفه دار خواهند داشت و 
به ازای هر ۳ متر مربع اضافه تر یک نفر 

می تواند کارت غرفه داری دریافت کند.

  امکانات ارائه شده در غرفه: 
میز و صندلی بسته به متراژ غرفه ها، کابل اینترنت، نور، کف پوش، سطل زباله و کانتر 

از جمله امکانات ارائه شده در غرفه است.
  توضیح: سایز کانترها و سردر غرفه ها و جایگاه های مخصوص بنرها ارائه می شود 
و شرکت کنندگان طبق فرمت درخواست شده، طرح های خود را تا زمان معین ارائه 

کرده و بنرها توسط پیمانکار ITU چاپ و نصب خواهد شد.

  امکان دریافت جایزه ی شرکت کننده ی برتر نمایشگاه:
هر شرکت با حضورش در پاویون ایران می تواند نامزد دریافت جایزه ی شرکت کننده  

برتر شود.

  هزینه  حضور افراد برای شرکت در فروم ها و کارگاه  های جنبی 
در نمایشگاه:

 متقاضیانی که تمایل به شرکت در فروم ها و کارگاه های جنبی نمایشگاه در بوداپست 
دارند؛ جهت حضور در نمایشگاه، فروم ها و کارگاه های آموزشی، طبق جدول ذیل 

می توانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

  مزایای دریافت کارت های ویژه ورودی:
  Executive Pass: 

با این کارت ورودی امکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و حتی حضور در مراسم 
تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارشد مخابراتی که با 
حضور دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می شود را خواهید داشت. همچنین با 
این کارت امکان حضور در بخش پاویون مقامات عالی را خواهید داشت و در صورت 

داشتن وسیله نقلیه می توانید کارت پارکینگ رایگان دریافت کنید.
  Forum -4day Pass: 

با این کارت ورودی امکان حضور در تمام فروم ها، کارگاه ها و نمایشگاه برای متقاضیان 
فراهم خواهد بود. )الزم به ذکر است، امکان حضور در مراسم تبادل نظر و هم اندیشی 
ــد مخابراتی که با حضور دبیرکل اتحادیه  مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارش

جهانی مخابرات برگزار می شود را نخواهید داشت(
  Forum -1day Pass: 

با این کارت ورودی تنها امکان حضور یک روزه در یکی از 4 روز نمایشگاه را خواهید داشت 
و در آن روز فرد متقاضی می تواند در تمام فروم ها شرکت کند. )الزم به ذکر امکان حضور 
در مراسم تبادل نظر و هم اندیشی مقامات عالی وزارت خانه ها و مدیران ارشد مخابراتی که 

با حضور دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات برگزار می شود را نخواهید داشت(
  Exhibition Pass: 
با این کارت ورودی تنها امکان حضور در نمایشگاه برای متقاضی فراهم خواهد شد.

  ثبت نام در نمایشگاه و فروم های جنبی:
شرکت ها و افراد عالقه مند به حضور در نمایشگاه ITU در بوداپست می توانند جهت 
کسب اطالعات تکمیلی و رزرو غرفه و فضای نمایشگاهی با سیتنا به عنوان نماینده 

نمایشگاه های ITU در ایران در ارتباط باشند:
شماره های تماس: 6612800۹/66128055-021   شماره همراه: 0۹128216658

ITUexpo@citna.ir & ershadifar@citna.ir :پست الکترونیک

 Access Pass prices:

Category )CHF(           Pre-Registration Rate

Executive                                        ۲.5۰۰
Forum                                                     ۱.۰۰۰
Forum ۱ Day                                         5۰۰

Exhibition                                          5
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5G با محوريت ارتقای تكنولوژی به

نمایشگاه بین المللی تلکام روسیه )SVIAZ( از 2۳ الي 26 اوریل 201۹ ) سوم تا ششم 
ــت ماه جاری(، در شهر مسکو، منطقه مسکوسیتي در مجموعه نمایشگاهي  اردیبهش
ــگاه تخصصي تلکام با نام SVIAZ 201۹ و با محوریت ارتقای  ــنتر نمایش اکسپوس

تکنولوژی به 5G با حضور شرکت های قدرتمند مخابرات دنیا برگزار شد.

نیان الکرتونیک تنها رشکت ایرانی حارض در منایشگاه تلکام روسیه  

ــرکت از 1۹ کشور جهان در نمایشگاه تلکام 201۹ روسیه شرکت کردند که  ۳۹0 ش
تعداد 1۹هزار بازدید کننده )غیرازغرفه دارها( از 68 کشور جهان در این نمایشگاه حضور 

داشتند. 

ــرکت ایرانی حاضر در این  ــرکت دانش بنیان نیان الکترونیک نیز به عنوان تنها ش ش
ــان داد و به معرفی محصوالت دانش  ــگاه عزم جدي خود در امر صادرات را نش نمایش
محور خود در زمینه های تجهیزات مخابراتی، تامین انرژی و انرژی های تجدید پذیر 
پرداخت که کیفیت و مشخصات محصوالت ارائه شده توسط این شرکت، مورد توجه 

بازدیدکنندگان دولتی و خصوصی این نمایشگاه قرار گرفت. 

الزم به ذکر است؛ در بهمن ماه ۹۷ و در پی سفر مهندس چمنیان، مدیرعامل این شرکت 
به روسیه، توافقاتی فی ما بین گنادی اسکلیار، نماینده انرژی مجلس دومای روسیه و 
ــرکت نیان الکترونیک مبنی بر تامین انرژی در حوزه های مخابرات و تجدیدپذیر  ش
صورت گرفت که حضور در این نمایشگاه در ادامه توافقات پیشین با گنادی اسکلیار و 

دیگر شرکت های مخابراتی روسیه انجام شد.

گفتنی است؛ محصوالت این شرکت دارای تاییده های فنی از اپراتورهای منطقه می باشد 
و استاندارهای محصوالت آن همتراز دیگر محصوالت خارجی است.
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Optical Beamforming Guides 5G Base Stations

Will You Own a 5G Smartphone in 2019?

A hybrid antenna system combines optical and 
microwave technologies to provide broadband 
coverage at mmWave frequencies.
As bandwidth is consumed at lower frequencies, the 
need for higher wireless data rates grows stronger, 
pushing wireless communications systems into the 
millimeter-wave (mmWave) frequency range. For 
wireless infrastructure systems such as base stations 
operating at mmWave frequencies in 5G wireless 
systems, antennas become a focal point in order 
to provide suitable gain, bandwidth, and field of 
view (FoV). On that front, a research team from 

The Eindhoven University of Technology (Eindhoven, 
The Netherlands) has combined technologies such 
as RF, in the form of a low-noise amplifier (LNA), 
and a photonic integrated circuit (PIC) to create a 
broadband mmWave antenna design with an optical 
beam former to shrink the size of the feed system. 
The hybrid antenna system shows potential for 
use in point-to-point backhaul systems, satellite 
communications (satcom) systems, and microwave 
and millimeter-wave 5G wireless infrastructure 
systems. The designers applied the focal-plane-array 
(FPA) concept to achieve high antenna gain and 
high effective isotropic radiated power (EIRP) with 
electronic beam steering. By using a photonics beam 
former, a broadband antenna for use from 20 to 40 
GHz can be designed with a fiber-based interface to 
a central processing unit.
The novel antenna concept offers more than 40 
dBi gain across a field of view of 15± deg. at 28.5 
GHz. The optical beam former generates M beams 
simultaneously by using M laser diodes with separately 
tunable emission wavelengths. Optical phase shifters 
are used to achieve the phase shifts between the 
antenna elements. The hybrid antenna system is 
backed by several already-fabricated ICs, for several 
of the most critical functions in the system.

After a long journey, 2019 could be 
the year that 5G technology makes 
its way into your pocket.
As we finish 2018 and look to 2019, 
you’re probably fully aware of the 
massive amount of attention geared 
toward 5G. Those who have been 
staying up-to-date surely heard plenty enough about 
it over the last few years. Now, though, it seems like 
all the hoopla is turning into reality.
So, what can we expect to see in 2019 regarding 
5G?  5G has unstoppable momentum and initial 
5G deployments will start in 2019. Most initial 
deployments may be on sub-6-GHz bands, but 
there will be some fixed wireless use cases using 
millimeter-wave (mmWave) technologies.
The unstoppable momentum is evidenced by the 
expected availability of 5G smartphones in 2019. 
Companies like Samsung, LG, Huawei, and more 
are expected to launch these phones. Will you be 
holding a 5G smartphone in your hands in 2019? 
If you pay attention to the news, there’s a good 
chance of that happening.
While it may be exciting to see 5G smartphones 
in 2019, the question is what frequencies will these 

devices utilize? Specifically, when will the 
mmWave bands that we’ve heard so 
much about really make a big impact? 
The answer is maybe sooner than you 
think.
Verizon and Samsung recently announced 
a successful data transmission using 

800 MHz of bandwidth at 28 GHz, resulting in a 
maximum throughput of almost 4 Gb/s. This news 
certainly highlights what mmWave bands can bring 
to the table.
“The demonstration using a 5G New Radio (NR) 
compliant system for both the Samsung gNB and 
NI test UE demonstrates that 5G NR mmWave has 
much potential to realize the data-rate goals set forth 
by the IMT2020- and the 3GPP for the enhanced 
mobile broadband (eMBB) case,” said Kimery. “This 
real-world demonstration clearly shows that mmWave 
is real and that these impressive data rates are 
achievable.”
In any case, even if we have to wait a little bit 
longer to see mmWave frequencies make a significant 
impression in this space, the thought of owning a 
5G smartphone is sure to interest plenty of people 
out there.



w
w

w
.4

G
ne

w
s.

ir
A

p
r/

M
ay

20
19

7

ICT
beyond 

Borders

users. Qualcomm recently announced additions to 
the Snapdragon X5  50G modem family with 5G 
NR multimode chipsets compliant with the 3GPP 
5G NR standard. They also support operation at 
frequencies below 6 GHz for compatibility with 4G 
LTE networks as well as earlier 2G and 3G systems. 
The first commercial products with Snapdragon X50 
5G modems are expected in 2019.
 
In providing components for the expected rapid 
buildup of 5G infrastructure during the next several 
years, Skyworks Solutions offers circuits at the RF front 
end. It has announced its Sky5 product family for 
5G networks. The line includes the highly integrated 
SKY5 78250G NR power-amplifier (PA) module with 
integrated filtering and dual-path low-noise amplifier 
(LNA).
For its part in the 5G NR planning, Ericsson has 
paid a great deal of attention to concerns about the 
security of 5G wireless networks. The company now 
offers a downloadable white paper on its website, 
“5G Security Enabling a Trustworthy 5G System,” 
which explains the steps being taken as part of the 
initial 5G NR 3GPP standard to protect the privacy 
of future 5G users.
Advances in semiconductor and integrated-circuit (IC) 
technologies will play major roles in the development 
of affordable integrated and modular circuit solutions 
for 5G base stations and mobile devices, especially 
with the complexity of mmWave antennas and 
radio circuits. Components for mmWave frequencies, 
both active and passive, have traditionally been 
expensive even the coaxial connectors (depending 
upon frequency) for hybrid circuits were precision 
machined and expensive. But the imminent buildup 
of 5G networks and its expanding contingent of 
mobile devices has brought a new awareness to 
the high-frequency industry concerning the need for 
more cost-effective components, circuit materials, and 
test instruments for frequencies above 24 GHz.

Moreover, major instrument manufacturers are 
addressing the coming needs for test equipment that 
can evaluate 5G systems and their components, at 
both mmWave frequencies and below 6 GHz. Anritsu 
Corp., for example, recently announced the expected 
launch of its MT8000A Radio Communication Test 
Station for developing chipsets and terminals for 5G 
wireless networks. The tester has built-in support for 
the broadband signal processing and beamforming 
technologies used in 5G in a compact desktop 
configuration. It will be capable of RF and protocol 
tests at mmWave frequencies and at 6 GHz and 
below.
In addition, Key sight Technologies has issued a 
memorandum of understanding to develop test 
equipment for 5G NR standards. On the computer 
simulation side, high-frequency model master 
Modelithics recently released a new mmWave and 
5G library of devices for the popular Advanced 
Design System (ADS) suite of software circuit and 
system simulation programs from Key sight. 5G 
system simulations have also been performed on 
specialized modeling tools, such as MATLAB from 
Math Works.
With this first 5G NR standard as embraced by the 
3GPP, it’s apparent that development is accelerating 
for 5G wireless communications networks, with 
plans to provide sufficient bandwidth to support 
mobile users as well as cars, IoT devices, and 
even unmanned drones. The enormous number of 
devices to be connected by means of 5G wireless 
network technology may even make that additional 
bandwidth seem like it’s not enough before long. 
But this initial use of mmWave frequency bands for 
commercial communications will provide generous 
frequency spectra through 60 GHz and above, as 
the high-frequency industry seeks to learn how to 
cost-effectively produce mmWave components and 
possibly even test equipment and software in large 
volumes for the first time.
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Architecturally Speaking…
The architecture of 5G networks will be much 
different than earlier wireless-network generations, in 
part because of the use of mmWave frequencies. 
Smaller antennas will be used in mobile handsets to 
transmit and receive those higher-frequency signals 
but, as noted, the propagation distances for mmWave 
frequencies is less than for signals at the lower 
frequencies traditionally used in cellular networks.
As a result, 5G network infrastructure must be erected 
with many more, smaller cell sites or base stations 
than lower-frequency wireless networks. In addition, 
within those smaller cells, many antennas will be used 
to produce three-dimensional (3D) antenna beams, 
as part of a process known as beamforming.
It is a technology that has long been in use by the 
military as part of phased-array radar systems, to 
create and direct high-energy pulses for reflection 
from a target. In 5G systems, multiple-element 
antennas in closely spaced, smaller base stations 
will use hundreds of antenna elements to form 
directional beams for transmission and to receive 
similar 3D beams from adjacent base stations. A 
user with a mobile handset will have an antenna 
array with much fewer elements, possibly around 
30 within a battery-powered mobile device, to send 
and receive signals within microwave and mmWave 
frequency bands.
2. The infrastructure for 5G wireless networks will 
employ many more closely spaced base stations 
than earlier wireless networks, to support the shorter 
propagation distances of mmWave signals. 
The actual application of mmWave frequency bands 
in 5G wireless networks has yet to be determined, 
although the additional bandwidth they offer is 
vital to the improved performance promises of 5G 
networks. The mmWave frequencies, for example, 
may only be for outdoor use, with indoor cell sites 
operating at under-6-GHz frequencies and providing 
indoor and outdoor-to-indoor coverage. The plan for 
the buildup of 5G New Radio (NR) infrastructure is 
not to abandon 4G LTE, but to add to the capacity 
and coverage already provided by 4G LTE networks.

Looking Ahead
Forward-looking companies such as Qualcomm, 
Skyworks, and Ericsson have been at work on 
5G components and subsystems for some time. 
Qualcomm has worked closely with the 3GPP on 
developing its 5G NR standard as a means of 
cost-effectively incorporating mmWave technology 
into compact 5G base stations and mobile 
handsets. It will do so using 3D beamforming and 
multiple-input, multiple-output (MIMO) antenna 
techniques.
The company has developed smart, closed-loop 
algorithms for beam switching, steering, and tracking 

to maximize the amount of energy transmitted and 
received between 5G access points at mmWave 
frequencies. These algorithms look for reflected 
energy when a mmWave line-of-sight (LOS) signal 
path is blocked by a building or other obstruction, 
and combine the signal energy from alternative signal 
paths into the maximum received signal energy. 
In fact, Qualcomm has already successfully 
demonstrated a 5G system at mmWave frequencies. 
Along the way, the firm has performed a wide range 
of simulations and measurements from 22 through 
67 GHz, comparing the propagation of the mmWave 
signals to 2.9 GHz as a lower-frequency reference.
Extensive over-the-air (OTA) testing of prototype 
5G NR base station units and mobile devices has 
been conducted, even within vehicles moving at 
speeds to 30 mph, and reliable communications at 
mmWave frequencies were achieved even through 
the walls of buildings. Qualcomm showed what it 
calls its 5G NR shared spectrum (SS) approach to 
managing mmWave signal propagation at the most-
recent Mobile World Congress (MWC), using the live 
demonstration of a prototype circuit board.
The company offers its Snapdragon X5 50G modem 
as a building block for 5G infrastructure. The modem 
features an integrated antenna array and RF front 
end. It’s designed for use at 28 GHz, achieving as 
much as 800 MHz bandwidth through -100  ×  8
MHz carrier aggregation. The modem employs the 
company’s adaptive beamforming and beam-tracking 
techniques as well as MIMO antenna methods to 
extend the typical LOS range of mmWave frequencies 
to longer, non-LOS ranges that also support mobile 
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What Role Will Millimeter Waves Play in 

5G Wireless Systems?

5G will bring mobility to mmWave communications 
as the next generation wireless network attempts to 
serve more people and even things with a major 
expansion of mobile services.
Wireless communications networks have evolved 
dramatically from their humble beginnings. The first 
generation (1G) wireless network, the Advanced 
Mobile Phone Service (AMPS) cellular communications 
standard, was based on analog technology from Bell 
Labs. But users liked the convenience of carrying 
a communications device such as a telephone 
wherever they went, and the number of users grew 
quickly. Subsequently, second generation (2G) wireless 
networks saw the adoption of GSM and CDMA 
technologies as the first digital standards.
Still, users wanted more functions from their cell 
phones, so third generation networks eventually arrived 
as the first mobile broadband wireless systems. With 
3G UMTS technology integrated as the high-speed 
digital standard, they could send e-mails and data as 
well as make voice calls. The fourth generation (4G) 
wireless network, equipped with Long Term Evolution 
(LTE) and LTE Advanced digital technologies, was 
thought to be the last wireless communications 
network that anyone would ever need until the need 
arose for the fifth generation (5G).
In spite of digital techniques and advanced modulation 
formats, wireless communications generations 1 
through 4 have worked with essentially limited 
bandwidth, trying to serve a fast growing number 
of users wanting more services that consume ever 
increasing bandwidth.
For example, current 4G LTE wireless network 
infrastructure equipment in the U.S. operates at 800 
MHz, 1900 MHz, 1.7 to 2.1 GHz, and 2.5 to 2.7 
GHz. However, it also employs a variety of additional 
communications technologies, such as wired Ethernet 
and fiber optic cables, to transfer data at the highest 
rates possible. Both fixed and mobile wireless users 
now expect data rates in excess of 1 Gb/s. With the 
coming of 5G in approximately two years, data rates 
are expected to reach 10 Gb/s.

The mmWave Bandwidth Solution
Even with the advances of 4G LTE, the network is 
running out of bandwidth. The solution, as seen 
by 5G wireless network developers, is to add 
more bandwidth by using frequency spectrum in 
the millimeter wave frequency range (Fig. 1). With 
hundreds of megahertz of wireless transmission 
bandwidth available at center frequencies such as ,24 
28, and 38 GHz, 5G wireless networks will be capable 

of almost zero-latency phone calls and extremely 
high data speeds. Although mmWave frequencies, 
according to their wavelengths, range from 30 to 
300 GHz, 5G innovators such as Qualcomm and 
other members of the Third Generation Partnership 
Program (3GPP) working on 5G network solutions 
typically refer to the mmWave frequency range as 
starting at about 24 GHz.

 
1. The amount of bandwidth available at mmWave 
frequencies is enormous compared to the amount 
of frequency spectrum used by 4G and previous 
wireless network technologies.
People are just one projected part of the many 
users of 5G networks. Autonomous vehicles will need 
that -1ms latency of 5G networks to safely steer 
through traffic and maintain awareness of the traffic 
around them by means of vehicle-to-everything (V2X) 
communications. In addition, potentially billions of 
Internet of Things (IoT) sensors may be adding their 
data contributions to 5G networks within the next 
decade, giving people instant access to information 
about different things and environments around 
them. Due to this projected massive bandwidth 
consumption, developers see mmWave frequencies 
providing the bandwidth to make 5G possible.
However, there are many reasons why mmWave 
equipment has remained within astronomy, military, 
and research applications for so many years, beyond 
the high cost of the components and the relative 
scarcity of test equipment for aligning and evaluating 
the hardware. Electromagnetic (EM) energy at those 
higher frequencies suffers a great deal of path loss 
through the air (especially through air with high 
humidity) compared to lower-frequency signals with 
longer wavelengths.
Signals at 24 GHz and above can be absorbed 
by any objects in their propagating path, such as 
buildings, trees, even the hand of someone holding 
the smartphone that’s sending the mmWave signals 
to a cell site to connect with a listener. But mmWave 
frequencies also have benefits, in addition to the 
generous bandwidths they offer, such as their use 
of much smaller antennas (to fit those smaller 
wavelengths) compared to lower frequencies. The 
small size of these antennas makes it possible to 
pack many of them together into small form factors 
to benefit from antenna arrays.
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A 5G Forecast for 2019

Will 2019 be the year we see extensive 5G 
deployments? An industry specialist gives his take on 
what we can expect to see this year.
With the new year now upon us, one topic at 
the center of attention in the world of wireless 
technology is obviously 5G. What can we expect to 
see in 2019 with respect to 5G? Will a substantial 
amount of 5G smartphones flood the landscape? 
What frequency bands will be employed?
In 2019, its show time for 5G after several intense 
years of 3GPP standards definition and predictions 
about 5G user experience. Let’s upfront break the 
myth that 5G means millimeter-wave (mmWave) 
frequencies only. For sure, U.S. carriers have launched 
the first 5G fixed-wireless-access (FWA) systems 
to wirelessly bring broadband to homes for the 
cable-cutting folks. This latter-day ‘Local Multipoint 
Distribution Service’ (LMDS) has a valid and plausible 
business case.
“In contrast, mmWave smartphones are certainly 
coming to the market, but commercially viable 
solutions are on a longer development cycle than the 
sub-6-GHz smartphones that will ramp in 2019. The 
U.S.’s first focus on mmWave technology—specifically 
in the -28 and -39GHz bands—is primarily because 
the FCC has not yet released sub-6-GHz spectrum 
for 5G at 3.5 GHz that’s harmonized with the rest 
of the world.”

Sub-6-GHz Will Dominate
5G in 2019 will involve a heavy dosage of sub-6-
GHz frequencies. The big play in 2019, in both the 
U.S. and the rest of the world, is in the sub-6-GHz 
spectrum. In China, 2019 efforts will be centered 

around the -3.5 ,-2.6, and -4.9GHz 
bands. China plans to launch a 
large-scale trial that will involve 
multiple cities throughout the 
country. While a trial may not 
sound substantial, it shouldn’t be 
overlooked because large-scale 
trials in China are huge when 
compared to other regions! China 
will put thousands of sub-6-GHz 5G 
smartphones in subscribers’ hands 
in 2019 to analyze performance 
and will then commercialize their 
standalone (SA) network in 2020.
What about the U.S. and other 
countries? Plans for non-standalone 
deployment in the -2.6GHz spectrum 
in the U.S. are well-advanced, 
with the first commercial 5G 
smartphones expected in the first 
half of 2019. The U.K., Ireland, 

Spain, Italy, Finland, and South Korea have also 
issued licenses within the -3.5GHz band, with first 
deployments expected in 2019. Japan will allocate 
-3.5 and -4.6GHz licenses in March 2019. This is 
the hotbed of 5G, where early sub-6-GHz products 
will have the true look and feel of existing 4G 
smartphones.
5G deployments at sub-6-GHz frequencies are sure 
to excite many. But what about the mmWave 
frequencies that we’ve heard so much about? 
Spectrum in the bands above 24 GHz, grouped 
under the mmWave name, have not traditionally 
been used for smartphones. These wide swaths of 
unused bandwidth at mmWave frequencies are seen 
by carriers as a lucrative path to urban network 
densification as witnessed by the rapidly expanding 
mmWave spectrum auctions across the globe. Original 
equipment manufacturers (OEMs) and vendors are 
currently in the research and development phase 
for mmWave mobile devices trying to find a way 
to squeeze everything effectively into a smartphone 
format without impacting battery performance and 
heat dissipation, while making it aesthetically pleasing 
compared to today’s smartphones.
“In 2019, we will see mmWave smartphones enter 
the market in the U.S. and South Korea. While 
these devices will give us a glimpse at that 
technology in action, they will likely lack some of 
the performance and form-factor advantages of 
flagship 4G smartphones. The Tokyo Olympics and 
maturing mmWave base-station FWA infrastructure in 
the U.S. and South Korea will likely drive mmWave 
smartphone commercialization in 2020, a year after 
sub-6-GHz.”








