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مهندس حسین ریاضی
مدیر	عامل

در	آغاز	عصر	توســعه	ی	فناوری	های	ارتباطی	دیجیتال،	افزایش	
ارزش	اطالعات	و	گسترش	تبادل	آن،	هم	گام	با	ارتباطات	میان	
فردی	و	گروهی	در	سرتاسر	جهان،	فعالیت	های	سازمانی	نیز	به	
فضای	ذخیره	سازی	اطالعات	و	بســترهای	ارتباطی	سریع	تر	و	
امن	تری	احتیاج	پیدا	کرد.	در	کشور	ما	نیز	به	تبعیت	از	این	روند	
جهانی،	خصوصاً	در	دو	دهــه	ی	اخیر،	نیاز	به	ابزارهای	ذخیر	ه		و	
مبادله	کننده	ی	اطالعات	به	طور	چشمگیری	افزایش	یافت	و	این	
فناوری	ها	توانستند	در	مدت	کوتاهی	بخش	زیادی	از	امور	ارتباطی	

و	ذخیره	سازی	اطالعات	را	به	خود	معطوف	کنند.	
شــرکت	ارتباطات	مبین	نت	نیــز	به	عنوان	یکــی	از	برترین	
شــرکت	های	ارائه	دهنده	ی	خدمات	ارتباطی	بی	سیم،	با	تکیه	بر	
دو	شــبکه	ی	وایمکس	سراسری	و	TD-LTE	پهن	باند	خود،	طیف	
وسیعی	از	خدمات	ارتباطی	و	اینترنتی	را	برای	مشترکین	خانگی	
و	اداری	فراهم	کرده	اســت.	در	حوزه	ی	خدمات	ارتباطی	برای	
کسب	وکارها؛	مبین	نت	توانسته	با	درک	نیازمندی	های	سازمان	ها،	
شرکت	های	انتفاعی	و	کسب	وکارهای	دیجیتالی،	خدمات	مختلفی	
را	برای	حفظ	و	تبادل	اطالعات	بین	بخش	های	مختلف	سازمان	ها	
در	یک	شــبکه	ی	امن	و	یکپارچه	ایجاد	کند.	اعتماد	بیش	از	10	
هزار	شــعبه	ی	بانکی	به	مبین	نت،	خود	نمایانگر	میزان	امنیت	و	
پایداری	خدمات	ارتباطی	مبین	نت	است.	پهنای	باند	اختصاصی،	
VPN،	خدمات	اینترنت	مدیریت	شــده،	شبکه	ی	ملی	بی	سیم	و...	
همگی	محصوالتی	هستند	که	مبین	نت	را	درکنار	سازمان	ها	و	به	
عنوان	مسیر	ارتباط	آن	ها	قرار	می	دهد.	عالوه	بر	این	زیرساخت	
مبین	نت	قابلیت	میزبانی	داده	ها	و	اطالعات	شرکت	ها،	نهادها	و	
کسب	وکارهای	مختلف	را	بر	روی	مرکزداده	و	یا	سرور	مجازی	

امن	خود	دارا	است.	
باتکیه	بر	این	توانمندی	ها	برآن	شــدیم	تا	به	کمک	این	نشریه،	
فصــل	جدیدی	را	در	ارتباط	با	تمامی	مخاطبان	ســازمانی	خود	
برقرار	کرده	و	با	معرفی	سبد	محصوالت	متنوع	مبین	نت،	بیش	از	
پیش	خود	را	در	کنار	بدنه	ی	مدیریتی،	سازمانی	و	تجاری	میهن	
عزیزمان	قرار	دهیم.	شــرکت	ارتباطات	مبین	نت	مفتخر	است	
که	در	کنار	ارائه	ی	خدمات	اینترنت	پرسرعت	بی	سیم	به	آحاد	
جامعه،	نقش	عمده	ای	نیز	در	ایجاد	بستر	ارتباطی	برای	سازمان	ها	

و	کسب	وکارهای	کشور	داشته	باشد.

ارتباط 
همین جا است

مرجع: کارگاه GTI در اجالس توسعه دهندگان فناوری TD-LTE در اوزاکا ژاپن
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محصوالت مبین نت

محصوالت 
مبین نت
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روند توسعه ی مبین نت 
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مبین نت در مسیر ارزش آفرینی

پروژه	مدیریت	خدمات	فناوری	اطالعات	
نیز	بر	این	اســاس	باهدف	ارتقا	فرهنگ	
کارکنان،	پیاده	ســازی	و	بهبود	مســتمر	
فرایندها	و	پیاده	ســازی	ابــزار	یکپارچه	
مدیریت	خدمات	کلید	خورد.	این	پروژه	
با	توجه	به	نیازهای	مشتری،	نقاط	قوت	و	
اولویت	های	کسب	وکار	 و	 ضعف	موجود	

مشتری،	طراحی	و	در	حال	اجرا	است.
	در	بخش	نرم	افــزار	مدیریت	خدمات،	
 SCSM )Microsoft	ابــزار	راه	ابتدای	در
	)System Center Service Manager
به	عنوان	ابزار	مدیریت	یکپارچه	خدمات	
فناوری	اطالعات	انتخاب	شــد.	این	ابزار	
منطبق	بر	ITIL	بوده	و	دارای	فرایندهای	از	
پیش	تعبیه	شده	برای	مدیریت	رخدادها،	
مشــکالت،	مدیریت	تغییرات،	مدیریت	
دارایی	های	فنــاوری	اطالعات،	مدیریت	
چرخه	حیات	سرویس	و	مدیریت	انتشار	
است.	به	عبارتی	این	ابزار	جهت	اتوماسیون	
فرایندهای	ITIL	مورداســتفاده	قرارگرفته	

است.
پس	از	کلید	خوردن	پروژه،	Elastigirl	به	عنوان	
نام	پروژه	انتخاب	شد.	)Elastigirl	برگرفته	از	یک	
شخصیت	کارتونی	است	که	چابک،	منعطف	و	

توانا	در	مدیریت	امور	است.(

ابزار	SCSM	شامل	دو	بخش	است:
کنسول مدیریتی:	امکان	مدیریت	رخدادها	و	درخواست	های	سرویس	را	میسر	می	سازد.	
این	کنسول	توسط	مالکین	سرویس	ها،	مدیران	فناوری	اطالعات	و	سایر	مدیرانی	که	تمایل	
دارند	خدماتی	که	از	فناوری	اطالعات	دریافت	می	کنند	را	مدیریت	نمایند	مورداستفاده	

قرارگرفته	است.
Self Service Portal :	با	عنوان	Elasti	شناخته	شــده	است،	نقش	Service Desk	را	ایفا	
می	کند	و	جهت	ارائه	به	کاربران	نهایی	در	سازمان	طراحی	شده	است.	در	این	پرتال	سعی	
شده	که	بهترین	تجربه	کاربری	به	ساده	ترین	شکل	ممکن	به	کاربران	ارائه	شود.	این	پرتال	
ارتباط	ســازمان	با	فناوری	اطالعات	و	امکان	پیگیری	رخدادها	و	درخواست	های	ارجاع	

داده	شده	را	تسهیل	می	نماید.
بخشــی	با	عنوان	آرشیو	در	پرتال	نیز	امکان	پیگیری	تیکت	های	ثبت	شده،	ثبت	کامنت	
و	افزودن	فایل	ضمیمه	را	برای	کاربران	فراهم	کرده	اســت	تا	امکان	مکالمه	و	گفتگو	با	

کارشناسان	فناوری	اطالعات	فراهم	باشد.

 ITSM معرفی پروژه

امروزه فناوری اطالعات نقش پررنگی در پیشــبرد اهداف سازمان در تمامی صنایع ایفا می کند. مدیران 
فناوری اطالعات نیز تالش می کنند تا به کمک چارچوب ها و با روش های معرفی شده در این حوزه کیفیت 
خدمات خود را هرچه بیشتر ارتقا دهند. شناخته شده ترین چارچوب در حوزه مدیریت خدمات فناوری 
اطالعات، چارچوب ITIL و در کنار آن اســتاندارد ISO/IEC 20000 است. چنانچه سازمان به دنبال تحقق 
نتیجه نهایی قابل تصور از چارچوبی نظیر ITIL اســت می بایست به صورت مستقیم و هم زمان به سه عنصر 

نیروی انسانی، فرآیند و ابزار توجه نماید.

)ابزار یکپارچه مدیریت خدمات فناوری اطالعات(

خانم آرزو شیخی
IT	سرویس	مدیریت	کارشناس
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-	حاکمیت	اصل	بهبود	مستمر	در	توسعه	
فرایندها

-	تمرکز	بر	رضایت	مشتریان
-	افزایش	پایایی	و	توان	عملیاتی	خدمات
-	قابلیت	اندازه	گیری	کیفیت	خدمات

-	ایجاد	امکان	مدیریت	خدمات
-	بهبود	کیفیت	در	برنامه	ریزی	ها،	فرهنگ	
استفاده	از	خدمات	و	برقراري	نظم	در	امور
-	ارائه	کاتالوگ	خدمات	فناوری	اطالعات
-	ارائه	گزارش	های	باارزش	و	داشبوردها	

جهت	تصمیمات	مدیریتی
-	شناسایی	و	استخراج	شاخص	های	کلیدی	

که	سازگار	و	مؤثرند
Service Cata- فرایندهای پیاده	سازی	 	-	
logue Management، Incident Man-
 agement، Change Management،
 Service Level و	 	Request Fulfillment

.Management

نتیجه گیری:

برخالف	باورهای	عمومی	پروژه	مدیریت	
خدمات	فنــاوری	اطالعــات	صرفاً	در	
مستندسازی	و	یا	خرید	و	پیکربندی	یک	
ابزار	مدیریت	خدمات	محدود	نمی	شود.	
هدف	پروژه	ITSM	بهبود	کیفیت	خدماتی	
است	که	به	مشــتریان	فناوری	اطالعات	
ارائــه	می	شــود	و	این	امر	با	به	دســت	
آوردن	یک	عملکرد	عملیاتی	متفاوت	که	
به	روش	هایی	ماننــد	ITIL	در	اختیار	قرار	

می	دهد	میسر	می	شود.
پروژه	های	سیستمی	ماهیتاً	پایان	ناپذیرند	
	A	نقطه	از	حرکت	و	رشــد	برای	همواره	و
به	B	اقداماتی	هست	که	باید	انجام	شود،	
ما	نیز	برای	رســیدن	به	این	هدف	برای	
ارتقاء	فرهنگ	ســازمان	)People(،	بالغ	
شدن	فرایندهای	جاری،	پیاده	سازی	سایر	
فرایندهــای	)ITIL )Process	و	بهبود	ابزار	
مدیریت	خدمات	)Technology(	تالش	
مستمر	داشته	ایم	و	در	مسیر	بلوغ،	دریافت	
گواهینامه	ISO/IEC	20000	یکی	از	اهداف	

بلندمدت	ما	است.

طبقه بندی سرویس ها:

طبقه	بندی	سرویس	های	موجود	در	سامانه	elasti	بر	اساس	واحدهای	موجود	در	فناوری	
اطالعات	و	سرویس	هایی	که	ارائه	می	کنند	است؛	لیست	سرویس	ها	برگرفته	از	کاتالوگ	
خدمات	فناوری	اطالعات	است.	هر	سرویس	دو	نوع	خدمات	را	به	مشتریان	خود	ارائه	
می	کند،	خدمات	مربوط	به	رخدادها	با	کد	)IR )Incident Request	و	خدمات	مربوط	به	

.)Service Request( SR	کد	با	سرویس	درخواست
رخدادها	و	درخواست	های	مربوط	به	هر	سرویس	نیز	تا	حدی	ریز	شده	که	قابل	اندازه	گیری	

باشد	و	امکان	مدیریت	آن	ها	ایجاد	شود.
به	محض	ثبت	یک	تیکت	درخواست	یا	رخداد،	منوط	به	اینکه	کاربر	نهایی	تیکت	خود	
را	در	طبقه	بندی	صحیح	ثبت	کرده	باشد،	به	صورت	خودکار	به	شخص	یا	گروه	مربوط	
ارجاع	داده	می	شــود.	چنانچه	کاربر	نهایی	یک	رخداد	ثبت	کرده	باشد،	آن	رخداد	طبق	
SLA	از	پیش	تعریف	شده	در	سیستم،	توسط	مالک	سرویس	پیگیری	و	رفع	می	شود	و	اگر	
یک	درخواست	سرویس	ثبت	شده	باشد،	آن	درخواست	طبق	فرایند	از	پیش	تعریف	شده	

در	سیستم،	ارجاع	و	پس	از	اخذ	تأییدیه	های	الزم،	انجام	می	شود.

گزارش ها و داشبوردها:

اوج	ارزش	آفرینی	این	ابزار	گزارش	ها	و	داشبوردهایی	است	که	در	اختیار	مدیران	فناوری	
اطالعات	قرار	می	گیرد.	شاخص	های	کلیدی	جهت	پایش	عملکرد	گروه	ها	تعریف	شده	اند	
و	بر	اساس	شاخص	ها	داشبوردهایی	در	دوره	های	ماهیانه	تهیه	و	ارسال	می	شوند	و	ایشان	
از	این	طریق	می	توانند	از	عملکرد	گروه	و	سرویس	های	مربوط	به	خود	مطلع	شوند،	نقاط	
قوت	و	ضعف	خود	را	بشناسند	و	جهت	بهبود	وضعیت	خود	برنامه	ریزی	نمایند	و	قدم	

بردارند.
از	دســتاوردهای	پروژه	مدیریت	خدمات	فنــاوری	اطالعات	می	توان	به	موارد	زیر	

اشاره	نمود:
-	ارائه	مسیر	تعریف	شده	برای	ارسال	وقایع	و	پیگیری	انجام	آن	ها

-	ارائه	تعریفی	دقیق	از	سطوح	خدمات	مورد	انتظار	کاربران
-	حرکت	از	دیدگاه	وظیفه	گرایی	به	دیدگاه	فرایند	گرایی

مبین نت در مسیر ارزش آفرینی
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بخش اول

نمایشگاه تـله کام 95
یکی	از	رویدادهای	بسیار	مهم	در	صنعت	ICT	نمایشگاه	تله	کام	
است.	شــرکت	ارتباطات	مبین	نت	در	مهرماه	1395	باهدف	
پیش	آگهی	درخصوص	جدیدتریــن	محصول	خود	پای	به	این	
نمایشگاه	گذارد.	امکان	تست	سرعت	محصول	جدید	TD-LTE	در	
کنار	تجربه	استفاده	از	اینترنت	پرسرعت	بی	سیم	ثابت	مبین	نت	
از	جمله	مهم	ترین	اتفاقات	این	دوره	از	نمایشگاه	بود	که	با	استقبال	
زیاد	بازدیدکنندگان	روبرو	شــد.	یکــی	از	مهم	ترین	اقدامات	
مبین	نت	در	نمایشگاه	ایران	تله	کام	2016،	معرفی	خدمات	خود	
در	حوزه	LTE	بوده	اســت.	براین	اســاس	و	با	توجه	به	استقبال	
شرکت	ها	و	سازمان	ها	که	هم	اکنون	از	خدمات	مبین	نت	در	حوزه	
سازمانی	بهره	مند	هستند،	از	این	خدمت	جدید،	در	طول	روزهای	

	)LTE-Advanced  4.5G(	آموزشی	کارگاه	نمایشگاه	این	برگزاری
ویژه	کسب		وکارها	برگزار	شد.

نمایشگاه الکامپ 95 هزارتوی هیجان انگیز

درکنار	تله	کام،	نمایشگاه	الکامپ	نیز	از	اهمیت	بسیار	زیادی	در	
صنعت	الکترونیک،	کامپیوتر	و	مخابرات	کشور	برخوردار	است.	
نمایشگاه	الکامپ	95	از	جهات	مختلف	برای	مبین	نت	یک	رویداد	
خاص	بود.	مسابقات،	قرعه	کشی	ها،	جوایز،	نشست	های	خبری،	
پاسداشت	مشترکین،	عکاسی،	مذاکرات	سازمانی	و	البته	معرفی	
طرح	ها	و	ثبت	نام	وایمکس	و	TD-LTE	همگی	غرفه	ی	مبین	نت	را	

به	هزارتوی	هیجان	انگیز	تبدیل	کرده	بود.	

نمایشگاه های استانی

بــه	غیر	از	نمایشــگاه	های	پایتخت،	مبین	نت	نــگاه	ویژه	ای	به	
نمایشگاه	های	استانی	که	در	شهرهای	مختلف	برگزار	می	شود	نیز	
دارد.	حضور	در	نمایشگاه	های	الکترونیک،	مخابرات	و	کامپیوتر	
هفت	شهر	همدان،	بندرعباس،	کرمانشاه،	مشهد،	بیرجند	و	ارومیه،	
هم	زمان	با	ارائه	ی	طرح	های	تشویقی	اینترنت	پرسرعت	وایمکس،	
طرح	های	پاسداشت	مشترکین	و	آغاز	فروش	در	شهرهای	تحت	
پوشش	نیز	گواه	توجه	ویژه	ی	مبین	نت	به	حضور	در	شهرستان	ها	

بوده	است.

رویـدادها
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بازدید وزیر ارتباطات آذربایجان 
از مبین نت

وزیــر	ارتباطــات	و	فناوری	هــای	نوین	
آذربایجان	که	به	دعوت	وزیر	ارتباطات	
کشــورمان	به	ایران	ســفر	کرده	بود،	از	

مبین	نت	بازدید	کرد.
“رامین	قلی	زاده”	در	سفرش	به	ایران	در	
کنار	هیئت	همراه،	دوشنبه	26	مهر	ماه	از	
مبین	نت	بازدید	کرده	و	از	نزدیک	با	نحوه	
ارایه	خدمات	اینترنت	باندپهن	بی	سیم	و	
	TD-LTE	جدید	محصــول	ارایه	همچنین

آشنا	شد.
وی	با	همراهی	مدیرعامل	و	معاون	بازاریابی	
و	فروش	و	معاون	عملیات،	از	بخش	های	
مختلف	شرکت	نظیر	واحدهای	تکنولوژی،	

طراحی،	آی	تی،	نگهداری	شــبکه،	مرکز	
خدمات	مشترکان،	آماده	سازی	تجهیزات	
سایت	ها	و	مودم	ها	بازدید	کرده	و	از	پویایی	

اقدامات	انجام	شده	ابراز	رضایت	کرد.
قلی	زاده	گفت:	»مبین	نت	توانسته	است	با	
بکارگیری	فناوری	های	نوین	در	این	حوزه	
جایگاه	مناســبی	را	به	دست	آورد	و	قطعا	
می	تواند	با	دید	جهانی،	شبکه	مبین	نت	را	

در	سطح	دنیا	مطرح	کند.«

بازدید وزیــر مخابرات و تکنولوژی 
افغانستان از مبین نت

نیمه	آذر	ماه،	شرکت	ارتباطات	مبین	نت	
میزبــان	وزیــر	مخابــرات	و	تکنولوژی	

معلوماتی	کشــور	افغانســتان	بــود.در	
این	دیــدار	مهندس	»حســین	ریاضی«	
مدیرعامل	مبین	نت،	ضمن	خوش	آمدگویی	
به	»عبدالرزاق	وحیدی«	و	هیئت	همراه،	به	

تشریح	فعالیت	های	مبین	نت	پرداخت.	
وزیــر	مخابرات	و	تکنولــوژی	معلوماتی	
افغانستان	نیز	ضمن	بازدید	از	فعالیت	های	
واحد	نگهداری	شــبکه	و	همچنین	مرکز	
خدمات	و	پشتیبانی،	ضریب	باالی	پایداری	
شبکه	مبین	نت	را	تحسین	کرده	و	مشتاق	
دریافت	خدمات	مشاوره	ای	در	این	حوزه	
از	مبین	نت	شد	و	گفت:»	مبین	نت	توانسته	
اســت	با	بکارگیری	فناوری	های	نوین	در	
سطح	کشــورهای	منطقه	جایگاه	خوبی	را	

کسب	کند.«

مبین نت توانسته است با 

بکارگیری فناوری های 

نوین در این حوزه جایگاه 

مناسبی را به دست آورد 

و قطعا می تواند با دید 

جهانی، شبکه مبین نت را 

در سطح دنیا مطرح کند.

رویدادهای مبین نت
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رویدادهای مبین نت

شرکت	ارتباطات	مبین	نت،	روز	یک	شنبه	دهم	بهمن	ماه	1395،	با	
حضور	دکتر	“محمود	واعظی”	وزیر	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات،	از	
نسل	چهارم	اینترنت	پرسرعت	ثابت	)شبکه	ی	TD-LTE	(	در	چهار	

شهر	و	همچنین	مرکز	داده	خود	بهره	برداری	نمود.
در	این	روز؛	دکتر	واعظی	در	حضور	سایر	مدیران	کل	سازمان	های	
تنظیم	مقررات	و	ارتباطات	رادیویی	و	شرکت	ارتباطات	زیرساخت	
و	همچنین	اهالی	و	اصحاب	رســانه،	با	اســتفاده	از	ارتباط	راه	دور،	
شبکه	ی	مبتنی	بر	فناوری	TD-LTE	مبین	نت	را	در	چهار	شهر	تهران،	
TD-	ی	شبکه	اندازی	راه	از	پس	کرد.	اندازی	راه	کیش	و	مشهد	کرج،
LTE	مبین	نت،	دکتر	واعظی	ضمن	بازدید	از	مرکز	نگهداری	شبکه،	
مرکز	خدمات	و	همچنین	سایر	واحدهای	پشتیبانی	و	اجرایی	درگیر	
در	پروژه	TD-LTE	،	مرکزداده	شــرکت	ارتباطات		مبین	نت		را	نیز	

افتتاح	کرد.

 TD-LTE افتتاح شبکه ی
و مرکزداده مبین نت با 
حضور وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات
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رویدادهای مبین نت

15 نشریه داخلی شرکت ارتباطات



تا	به	توسعه	دست	پیدا	کنیم.«	وزیر	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات	ادامه	داد:»	با	این	حال	
هنوز	نتوانسته	ایم	به	سهم	واقعی	خود	در	بازار	جهانی	برسیم.	براساس	جمعیت	جهان	باید	
یک	درصد	از	سهم	بازار	جهان	را	داشته	باشیم	درحالیکه	این	سهم	هم	اکنون	0/3	درصد	است.«

توسعه و بهره برداری از شبکه ی TD-LTE در 14 شهر کشور

از	زمان	افتتاح	شبکه	ی	TD-LTE	مبین	نت	در		تاریخ	10	بهمن	ماه	95،	بهره	برداری	از	این	
شبکه	در	5	شهر	تهران،	ری،	کیش،	مشهد	و	کرج	به	طور	هم	زمان	اغاز	شد.	عالوه	براین،	
مبین	نت	با	جدیت	کار	توســعه	ی	شبکه	را	در	شهرهای	دیگر	نیز	دنبال	کرد	و	توانسته	
است	در	مدت	زمان	کم	تر	از	4	ماه	تعداد	شهرهای	تحت	پوشش	TD-LTE	را	به	14	شهر	
برســاند.	درمجموع	شهرهای	تهران،	ری،	کرج،	مشهد،	کیش،	ارومیه،	قم،	اهواز،	گرگان،	
شیراز،	بندرعباس،	بوشهر،	رشت	و	لواســان	14	شهری	بودند	که	در	فاز	اول	توسعه	ی	
شبکه	ی	TD-LTE	مبین	نت	به	اینترنت	پرسرعت	بی	سیم	مبتنی	بر	این	فناوری	مجهز	شدند.

رویدادهای مبین نت

سخنرانی مدیرعامل مبین نت

در	این	مراسم	مهندس	ریاضی	مدیرعامل	
شــرکت	ارتباطات	مبین	نت،	با	تأکید	بر	
چندین	ســال	پشــتوانه	ی	تحقیقاتی	این	
شرکت	برای	راه	اندازی	بستر	جدید	ارائه	ی	
TD-	اندازی	راه	سیم،	بی	پرسرعت	اینترنت
LTE	مبین	نت	را	نتیجه	ی	بیش	از	یک		سال	
تالش	مهندســان	ایرانی	دانست	و	اعالم	
کــرد:»	از	طریق	شــبکه	TD-LTE	امکان	
دسترسی	کاربران	به	اینترنت	پرسرعت	
با	حداقل	ســرعت	4	مگابیت	بر	ثانیه	و	
با	قابلیت	افزایش	تا	40	مگابیت	بر	ثانیه	
وجود	دارد.«	مهنــدس	ریاضی	در	مورد	
افزایش	اندازه	بازار	و	لزوم	توسعه	شبکه	
مبین	نت	گفت:»	از	یک	طرف	شــرکت	
دیتــا	بر	لزوم	کاهش	قیمت	تاکید	دارد	و	
از	طرف	دیگر	مردم	به	دنبال	دسترســی	
آسان	به	اینترنت	بی	سیم	و	باسیم	هستند.	
این	مســایل	ما	را	مجاب	کرد	تا	به	دنبال	
ســرویس	CDN،	محتوا	و	اینترنت	اشیا	
باشیم	و	حجم	شبکه	خود	را	نیز	تا	10	برابر	

افزایش	دهیم.	

سخنرانی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات

پس	از	سخنان	مدیرعامل	مبین	نت،	وزیر	
ارتباطات	و	فناوری	اطالعات	با	تأکید	بر	
لزوم	استقبال	از	فضای	رقابتی	گفت:	رشد	و	
شکوفائی	اقتصادی	و	به	دست	آوردن	بازار	
بین	المللی	از	ســوی	شرکتها	و	کشورهای	
خارجی	حاصل	رویکرد	مثبت	و	برخورد	
سالم	با	رقابت	بوده	است.	در	ادامه	دکتر	
“محمــود	واعظی”،	با	اشــاره	به	افزایش	
ســرمایه	بازار	ICT	طی	سه	سال	گذشته	
اعالم	کرد:»	برای	دســتیابی		به	این	مهم	
دست	بخش	خصوصی	را	باز	گذاشتیم	و	
برخالف	سیاست	قطره	چگانی	دوره	های	
پیشین	به	بخش	خصوصی	چارچوب	دادیم	

سخنرانی	مدیرعامل	مبین	نت

سخنرانی	وزیر	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات
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بخش دوم

مسئـولیـت 
اجتـماعی

 مبین نت در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خود، حمایت 
از رویدادهــای علمی و فناوری کشــور را با نگاه ویژه ای دنبال 
می کند.براین اساس دومین دوره مسابقات برنامه نویسی آنالین 

با تامین اینترنت این رویداد مورد حمایت مبین نت قرار گرفت.

برگزاری دومین دوره کدکاپ با 
حمایت مبین نت

دومین	دوره		مســابقات	برنامه	نویســی	
شــرکت	 حمایت	 با	 آنالین	)کــدکاپ(	
ارتباطات	مبین	نت	در	روزهای	19	و	20	
آبان	ماه	در	دانشــکده	کامپیوتر	دانشگاه	

شریف	برگزار	شد.
	مبین	نت	در	راستای	عمل	به	مسئولیت	های	
اجتماعــی	خود،	حمایــت	از	رویدادهای	
علمی	و	فناوری	کشــور	را	با	نگاه	ویژه	ای	
دنبال	می	کند.	براین	اساس	دومین	دوره	
مســابقات	برنامه	نویسی	آنالین	با	تامین	
اینترنت	این	رویداد	مورد	حمایت	مبین	نت	

قرار	گرفت.
اینترنت	وای-	فای	عمومی	مبین	نت	نیز	با	
نام	تجاری	»وایمو«	در	این	مسابقه	آنالین	
مورد	استفاده	شرکت	کنندگان	قرار	گرفت.	
می	بایست	 مسابقه	دهندگان	 به	طوری	که	
با	اتصال	به	ســایت	مسابقه	پرسش	های	
مربوط	به	هر	بخــش	را	دریافت	کرده	و	

پاسخ	مربوطه	را	کدنویسی	کنند.
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مسئولیت اجتماعی

کدکاپ	یک	مســابقه	برنامه	نویســی	آنالین	است	که	ضمن	
به	کارگیری	پشتوانه		آموزشی	شرکت	کنندگان	در	زمینه	فناوری	
اطالعات،	آموزش	ضمن	رقابت	را	نیز	برای	آنها	فراهم	می	کند.	
دوره	اول	این	مســابقات	نیز	مورد	حمایت	شــرکت	ارتباطات	

مبین	نت	قرار	گرفته	بود.

کســب تندیس عضویت طالیی در انجمن اینترنت 
اشیاء ایران 

شــرکت	ارتباطات	مبین	نت،	ضمن	عضویت	در	کارگروه	انجمن	
اینترنت	اشیاء	ایران،	موفق	به	دریافت	تندیس	عضویت	طالیی	شد.
هم	زمــان	با	آغاز	موج	چهارم	انقــالب	صنعتی	در	جهان،	اولین	
کنفرانس	ملی	اینترنت	اشیاء	در	ایران	برگزار	و	فعالیت	رسمی	

فروم	اینترنت	اشیاء	ایران	)IiF(	نیز	آغاز	شد.
شــرکت	ارتباطات	مبین	نت	نیز	با	هدف	گســترش	و	توسعه	
استفاده	از	اینترنت	در	کشور،	با	عضویت	در	کارگروه	این	انجمن،	
در	بخش	های	مختلف	بســتر	Cloud	و...	حمایت	از	این	تعامل	
سازنده	را	در	دســتور	کار	خود	قرار	داده	است.	اشتراک	گذاری	
به	روزترین	اطالعات	توسعه	فناوری	IoT	در	این	فروم،	منجر	به	
کسب	تندیس	عضویت	طالیی	فروم	اینترنت	اشیاء	ایران	برای	

مبین	نت	شده	است.
اینترنت	اشیاء	فناوری	است	که	از	طریق	نصب	سنسورهای	هوشمند	
در	وسایل	مختلف	و	اتصال	آن	ها	به	یک	شبکه	فراگیر،	امکان	مدیریت	
یکپارچه	اطالعات	و		انجام	فرایندهای	غیرحضوری	را	مهیا	می	کند	
IoT	از	فناوری	های	مختلف	ارتباطی	برای	ایجاد	یک	بستر	هماهنگ	
اســتفاده	می	کند.	این	فناوری	می	تواند	در	خانه	ها،خودروها،	صنایع،	
سازمان	ها	و...	مورد	استفاده	قرار	گرفته	و	همگی	آن	ها	را	تحت	یک	

شبکه	یکپارچه	مدیریت	کند.

ارائه رایگان ســرور میزبانی مبین نت به موسســه 
تحقیقات سرطان ایران

شــرکت	ارتباطات	مبین	نت	در	راستای	عمل	به	مسئولیت	های	
اجتماعی	خود،	برای	دومین	سال	متوالی	موسسه	تحقیقات،	آموزش	
و	درمان	سرطان	ایران	را	با	ارائه	سرور	مجازی	رایگان،	مورد	حمایت	
قرار	داد.	از	آنجایی	که	عمل	به	رســالت	های	اجتماعی	با	اهداف	
عام	المنفعه	به	عنوان	بخش	الینفک	فعالیت	های	شرکت	ارتباطات	
مبین	نت	شناخته	می	شود،	این	بار	نیز	همکاری	با	موسسه	تحقیقات،	
آموزش	و	درمان	ســرطان	ایران	به	منظور	تحقق	مسئولیت	های	
اجتماعی	مبین	نت	در	دستور	کار	قرار	گرفت.	این	همکاری	از	سال	
1394	با	ارائه	خدمت	سرور	مجازی	اختصاصی	)VPS(	آغاز	شد	و	
در	سال	جاری	ضمن	تمدید	آن،	با	توافق	طرفین	سرویس	میزبانی	
اشــتراکی	)Shared Host(	مبین	نت	به	صورت	رایگان	در	اختیار	
کارگروه	پیشگیری،	آموزش،	فرهنگ	سازی	و	پژوهش	سرطان	قرار	

گرفت.
مؤسســه	تحقیقات،	آموزش	و	پیشگیری	سرطان	تحت	پوشش	
بنیاد	بیماری	های	خــاص	از	طریق	برنامه	ریزی،	تحقیق،	آموزش	
و	پیشــگیری	و	ارائه	خدمات	اطالع	رسانی	به	مردم،	با	سرطان	و	

عوارض	آن	در	کشور	مقابله	می	کند.

هفتمین دوره نمایشگاه کار دانشگاه شریف با حضور 
مبین نت

شرکت	ارتباطات	مبین	نت	طبق	معمول	هر	دوره،	به	منظور	تکمیل	
بانک	اطالعاتی	خود	از	فضای	کســب	وکار	کشور	،	معرفی	ابعاد	
سازمانی	خود	در	حوزه	ی	منابع	انسانی،	حمایت	از	اقشار	تحصیلکرده	
و	ایجاد	فرصت	های	شغلی	برابر	در	هفتمین	نمایشگاه	کار	دانشگاه	
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صنعتی	شــریف	حضور	پیدا	کرد.	واحد	
برنامه	ریزی	و	آموزش	مبین	نت	در	روزهای	
برگزاری	این	نمایشــگاه	دو	کارگاه	ارتباط	
موثر	و	زبان	بدن	را	به	صورت	رایگان	برای	

بازدیدکنندگان	برگزار	کرد.

حمایت مبین نت از خیریه زینب 
کبری

به	مانند	ادوار	گذشــته،	مبین	نت	با	هدف	
تحقق	مسئولیت	های	اجتماعی	خود	اقدام	
به	حمایــت	از	بازارچــه	خیریه	ی	زینب	
کبری	نمود.	این	بازارچه	با	هدف	حمایت	
از	کودکان	بی	سرپرست	و	بدسرپرست	در	
محل	نگهداری	این	کودکان	برگزار	شده	و	
عواید	فروش	کاالها	در	این	بازرچه	صرف	

امور	خیریه	می	شود.

حمایــت مبین نــت از دومیــن 
کنفرانس 5G اسفندماه 95

مبین	نت	در	راستای	سیاستهای	مسئولیت	
اجتماعی		خود	و	با	هدف	توسعه	دانش	و	
فناوری	این	بار	حمایت	از		دومین		کنفرانس		
مخابرات	 نوین	 سیســتمهای	 بین	المللی	
بی	سیم		را	در	دســتور	کار	قرار	داد.	این	
کنفرانس	با	تمرکز	بر	روی	نســل	پنجم	
ارتباطات	همراه	)فناوری5G(	می	کوشد	با	
دعوت	از	محققان	دانشگاهی	و	متخصصان	
صنعت	که	در	این	زمینه	فعال	هســتند،	
زمینه	آشنایی	جامعه		صنعتی	و	دانشگاهی	
کشور	را	با	این	فناوری	فراهم	کند.	این	امر	
به	پیوند	میان	صنعت	و	دانشــگاه	کمک	
خواهد	کرد	و	می	توانــد	ایران	را	به	جمع	
کشــورهای	درگیر	در	توسعه		این	فناوری	

اضافه	کند.
کنفرانس	)5G(	نقش	فناوری	نســل	پنجم	
مخابرات	را	در	موضوعات	خودروســازی،	
اینترنت	اشیا،	شهر	هوشمند،	باند	پهن	سیار،	
الکترونیک،	 بانکداری	 الکترونیک،	 سالمت	
شبکه	ی	هوشمند	انرژی،	سیستم	های	فیزیکی	
	)Teleoperation(	دور	راه	از	عملیات		و	سایبری

مورد	بررسی	قرار	خواهد	داد.

مسئولیت اجتماعی
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بخش سوم

افتـخـارات

TD-LTE مبین نت در اجالس توسعه دهندگان فناوری

شرکت	ارتباطات	مبین	نت	در	بیستمین	اجالس	توسعه	دهندگان	
فنــاوری	TD-LTE	که	از	8	تا	10	آذر	ماه	در	شــهر	اوزاکا	ژاپن	
توســط	انجمن	)eXtended Global Platform )XGP	و	اجالس	

توسعه	دهندگان	فناوری	TD-LTE	برگزار	شد،	حضور	یافت.
در	این	مراسم	سه	روزه،	در	قالب	کارگاه	های	تخصصی	به	بررسی	
اقدامات	صورت	گرفته	در	انجمن	جهانی	)TD-LTE )GTI،	بررسی	
برنامه	های	اپراتورهای	باند	فرکانسی	3.5	گیگاهرتز	برای	حرکت	
به	سمت	5G،	بررسی	4G	و	5G	به	عنوان	محور	اصلی	این	اجالس	
پرداخته	شد.	شــرکت	ارتباطات	مبین	نت	نیز	به	عنوان	یکی	از	

اعضای	انجمن	GTI	و	همچنین	ارائه	دهنده	خدمات	TD-LTE	در	باند	فرکانسی		مذکور،	در	جلسات	مربوط	به	مرور	عملکرد	و	
نقشه	آینده	اپراتورهای	LTE	حضور	داشت.

	در	بخش	کارگاهی؛	مهندس	»ساســان	کمیلی	زاده«	معاون	بازاریابی	و	فناوری	اطالعات	شــرکت	ارتباطات	مبین	نت	ضمن	
سخنرانی	در	خصوص	وضعیت	فعلی	صنعت	ارتباطات	باندپهن	ایران،	شرایط	توسعه	ی	شبکه	مبین	نت	بر	روی	باند	فرکانسی	
3.5	گیگاهرتز	را	برای	حاضرین	تشریح	کرد.	مطالب	مطرح	شده	توسط	نماینده	مبین	نت	در	کنار	معرفی	دستاوردها	و	مزایای	

شبکه	LTE	مبین	نت	به	شدت	مورد		استقبال	مقامات	ارشد	حاضر	در	مجمع	قرار	گرفت.
	پیش	از	این	سخنرانی؛	معاون	فنی	اپراتور	لینکرن	ایتالیا	و	معاونان	فنی	دو	اپراتور	ژاپنی	KDDI	و	NTT DoCoMo	در	خصوص	

راه	های	به	کارگیری	و	توسعه	طیف	فرکانسی	3.5	گیگاهرتز	در	فناوری	TD-LTE	سخنرانی	کرده	بودند.
انجمن	XGP	یک	نهاد	غیرانتفاعی	بین	المللی	با	هدف	استاندارد	سازی	و	بهبود	ویژگی	های	بستر	نرم	افزاری	جهانی	درحال	ارتقاء	

بوده	که	در	برگزاری	این	اجالس	به		صورت	مشترک	با		GTI)	انجمن	جهانی	TD-LTE(	همکاری	کرده	است.

کسب مقام نخســت اپراتورهای برتر بی سیم 
ثابت برای سومین سال متوالی

براســاس	نتایج	ارزیابی	ســازمان	تنظیم	مقــررات	از	
اپراتورهای	دارای	پروانه	انتقــال	داده	مبتنی	بر	فناوری	
بی	سیم،	شرکت	ارتباطات	مبین	نت	در	هفتمین	ارزیابی،	
رتبه	بندی	و	انتخاب	اپراتورهای	برتر	در	حوزه	های	ثابت	
و	سیار؛		برای	ســومین	بار	متوالی	موفق	به	کسب	مقام	
نخست	دربین	اپراتورهای	ارائه	دهنده	ی	اینترنت	بی	سیم	

ثابت		درسال	1395	شد.
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افتـخارات

 ICTINQA اعطای لوح نشان سرآمدی و تندیس بلورین
به مبین نت

در	ششمین	دوره	ملی	کیفیت	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات	ایران	
ICTINQA	شرکت	ارتباطات	مبین	نت	ضمن	کسب	باالترین	امتیاز	
در	بیــن	ادوار	برگزاری	این	ارزیابــی،	دربین	اپراتورهای	فناوری	
اطالعات	و	ارتباطات	موفق	به	کسب	تندیس	بلورین	جایزه	ملی	
کیفیت	شد.	در	این	مراسم	که	هم	زمان	با	آغاز	یکصد	و	چهلمین	
ســال	فعالیت	وزارت	ارتباطات	و	فنــاوری	اطالعات	و	با	حضور	
دکتر	محمود	واعظــی،	وزیر	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات،	دکتر	
ســید	ابوالحسن	فیروزآبادی،	دبیر	شورای	عالی	مجازی	و	رییس	
مرکز	ملی	فضای	مجازی،	و	مهندس	محمد	جواد	آذری	جهرمی،	
مدیرعامل	شرکت	ارتباطات	زیرساخت	برگزار	شد،	از	برگزیدگان	
جایزه	ملــی	کیفیت	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات	تقدیر	به	عمل	
آمد.	در	ششــمین	دوره	ارزیابی	کیفیت؛	پنج	شرکت	گواهی	نامه	
اهتمام،	چهار	شرکت	گواهی	نامه	اشتهار	یک	ستاره،	چهار	شرکت	
گواهی	اشتهار	دو	ستاره،	یک	شرکت	گواهی	نامه	اشتهار	سه	ستاره	
و	دو	شرکت	نیز	لوح	سرآمدی	را	به	همراه	نشان	به	دست	آوردند.	
در	این	ارزیابی	مبین	نت	توانست	با	کسب	باالترین	امتیاز	در	بین	
شــرکت	های	فناوری	اطالعات	و	ارتباطات،	نشــان	سرآمدی	و	
تندیس	بلورین	جایزه	ی	ملی	کیفیت	ارتباطات	و	فناوری	اطالعات	

را	نیز	کسب	نماید.

ارزیابی ICTINQA در مبین نت

مراسم	ارزیابی	ششــمین	دوره	جایزه	ملی	کیفیت	ارتباطات	و	
فناوری	اطالعات	ICTINQA،	با	حضور	ارزیابان	جایزه	برای	سطح	
تندیس	در	روزهای	چهارشــنبه	و	پنج شنبه	مورخ	28	الی	29	
بهمن	ماه	در	ارتباطات	مبین 	نت	برگزار	گردید.	این	جلســه	با	
حضور	مدیریت	عامل،	معاونین	و	مدیران	محترم	و	کمیته های	
درگیر	در	حوزه	تعالی	تشــکیل	و	در	این	جلســات	به	تشریح	
عملکرد	سازمان	در	حوزه	سرآمدی	برای	سال	1395	در	تمامی	

حوزه 	ها	پرداخته	شد.	
این	ارزیابی	براساس	منطق	رادار	در	قالب	کمیته	های	راهبردی،	
رگوالتــوری،	جامعه،	فرایندهای	بازاریابــی،	مدیریت	ارتباط	با	
مشتریان	و	توسعه	ســرویس،	خالقیت	و	نوآوری،	فرایندهای	
عملیات،	تأمین	کنندگان	و	شــرکا،	مالی،	نگهداری،	تعمیرات	و	
زیرساخت،	مدیریت	فناوری،	مدیریت	دانش	و	پژوهش	و	کمیته	
سرمایه	های	انسانی	به	همراه	نتایج	این	کمیته	ها	انجام	خواهد	شد.	
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سـرمقـاله

فناوری	TD-LTE،	براســاس	زمان	بندی	برای	ارســال	و	دریافت	
اطالعات	در	شبکه	اســتفاده	می	شود.	این	فناوری،	با	استفاده	از	
سیم	کارت،	قابلیت	اتصال	به	اینترنت	پرسرعت	ثابت	نسل	چهارم	
را	دارد.	این	فناوری	اولین	بار	در	سال	2010	در	هند	به	آزمایش	
درآمد.	اینترنت	نســل	4	ثابت	یا	همان	TD-LTE	بهترین	گزینه	
برای	تامین	اینترنت	سازمان	ها،	موسسات	و	شرکت	های	تجاری	و	

همچنین	منازل	مسکونی	به	شمار	می	رود.
مزیت	فناوری	TD-LTE	آنجایی	مشخص	می	شود	که	در	فضاهای	
شلوغ	مانند	ورزشگاه	ها	که	کاربران	مشــغول	ارسال	تصاویر	و	
به	طور	کل	آپلود	بیشــتر	هستند،	یک	اپراتور	TD-LTE	می	تواند	
در	اینگونه	موقعیت	ها	فضای	بیشتری	از	پهنای	باند	را	به	آپلود	
اختصاص	دهد	و	از		تراکم	شبکه	جلوگیری	کند.	این	ویژگی	باعث	
	TD-LTE	فناوری	از	استفاده	با	پرسرعت	اینترنت	ارایه	که	شود	می

بخش چهارم

محصــوالت)قسمت1(:

در	اماکن	شــلوغ	)Hotspot(	تجربه	کاربری	بهتری	داشته	باشد.	
هر	اتصال	TD-LTE	قادر	خواهد	بود	در	حالت	عادی	تا	ســرعت	
100مگابیت	را	تامین	کند	که	این	ظرفیت	بین	مشترکان	متصل	به	
این	فرستنده	توزیع	می	شود	که	البته	این	به	میزان	فاصله	مشترک	

از	سایت	نیز	بستگی	داشته	و	تا	سه	برابر	قابل	افزایش	است.
تجاری	سازی	این	فناوری	نسبت	به	FD-LTE	کمتر	بوده	است.	یکی	
از	دالیل	پیشــرفت	کمتر	آن،	محدودیت	تجهیزات	موبایلی	هم	
در	سمت	اپراتور	و	هم	در	سمت	کاربر	بوده	است	که	البته	اخیراً	
	TD-LTE	از	استفاده	قابلیت	حتی	که	اســت	کرده	تغییر	نحوی	به
را	برای	کاربری	در	گوشــی	های	موبایل	و	بدون	استفاده	از	مودم	
فراهم	کند.	بنابراین	در	آینده،	گوشی	های	هوشمند	قادر	خواهند	
بود	فرکانس	های	FD-LTE	و	TD-LTE	را	حتی	در	باند	فرکانســی	

3.5GHz	به	طور	هم	زمان	دریافت	نمایند.

 TD-LTE نگاهی به فناوری
با توســعه شبکه و دســتگاه های متنوعی که با فناوری LTE به اینترنت متصل می شوند، صحبت از شکل 
جدیدتر آن یعنی TD-LTE ممکن است گیج کننده به نظر برسد. بیشتر اطالعاتی که درمورد LTE ارائه 
می شود مربوط به فناوری FD-LTE است که توسط اپراتورهایی مانند Verizon راه اندازی شد. در فناوری 
FD-LTE پهنای باند فرکانسی به دو قسمت آپلود و دانلود تقسیم می شود. در این فناوری فارغ از روند و 
حجم مصرف، فضای مشخصی به دانلود و یا آپلود اختصاص پیدا می کند. در مقابل، TD-LTE یک پهنای 
باند یکپارچه را برای دانلود و آپلود در نظر می گیرد. این ویژگی دینامیک باعث می شــود اپراتور بتواند 

به صورت آنالین پهنای باند را به دانلود و یا آپلود اختصاص دهد.
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مزایای اینترنت TD-LTE نســبت به سایر اینترنت های همراه و 
ثابت

•	برای	راه	اندازی	سرویس	اینترنت	TD-LTE	نیازی	به	خط	تلفن	ثابت	نمی	باشد		و	
به	راحتی	می	توان	آن	را	با	داشتن	مودم	و	سیم	کارت	مخصوص	راه	اندازی	کرد.

•	امکان	استفاده	در	تمامی	مناطق	تحت	پوشش	و	راه	اندازی	سریع	سرویس
•	نســبت	به	اینترنت	نســل	چهار	همراه	بخش	قابل	توجهی	از	ظرفیت	به	دانلود	
اختصاص	داده	شــده	و	بدین	منظور	در	جهت	جهت	مصــارف	دانلود	و	IPTV	و	
همینطور	مصارف	خانگی	و	شرکتی	توصیه	می	شود.	ضمنا	در	صورت	سنگین	شدن	

بار	ترافیکی	به	راحتی	قابلیت	افزایش	ظرفیت	بیشتر	را	دارا	است.	
•	بهترین	شــبکه	بی	سیم	برای	تامین	اینترنت	ســازمان	ها،	شرکت	های	تجاری	و	

مصارف	خانگی	است.

TD-LTE
بهترین شبکه بی سیم برای 
تامین اینترنت سازمان ها، 

شرکت های تجاری و 
مصارف خانگی است

    گزارش یک پیشرفت

افزایش	نیاز	مشترکین	جهت	استفاده	از	
خدمات	ارتباطی	پرســرعت	و	باکیفیت،	
به	ویژه	دسترســی	به	شبکه	ی	اینترنت	و	
خدمات	مرتبط	بــا	آن،	باعث	گردیده	تا	
ارتقای	شبکه	به	فناوری	های	برتر	جهت	
پاسخ	به	این	نیاز	مشــترکین	به	یکی	از	
استراتژی	های	اصلی	مبین	نت	تبدیل	گردد.
	تمرکــز	بر	ارائه	ی	خدمات	پرســرعت	
اینترنت	بــه	ویژه	به	صورت	بی	ســیم	
با	توجه	به	شــرایط	رقابتی	ایجاد	شــده	
توسط	ســازمان	تنظیم	مقررات	و	ارائه	ی	
مجوزهای	فنی	مرتبط	بر	اساس	فناوری	
LTE	بین	اپراتورهای	پیشرو	در	این	حوزه	

به	شدت	افزایش	یافته	است.
شــرکت	ارتباطات	مبین	نت،	با	ســابقه	ی	
درخشــان	در	زمینه	ی	ارائــه	ی	خدمات	
اینترنتی	پر	ســرعت	به	کاربران	ایرانی	به	
عنوان	یک	برند	معتبر	در	این	حوزه	شناخته	
می	شود.	پس	از	قریب	به	8	سال	فعالیت	در	
	WiMAX	تکنولوژی	بر	مبتنی	دیتا	ی	حوزه
اقدام	به	ارائه	ی	خدمات	داده	ی	پرسرعت	

مبتنی	بر	فناوری	TD-LTE	نموده	است.
	TD-LTE	مجوز	اخذ	از	پس	راستا	همین	در
از	سازمان	تنظیم	مقررات	و	دریافت	مجوز	
فرکانس	20MHz	در	باند	3.5GHz	)باند	
42(	در	شــهریور	94	عزم	خود	را	جهت	
ارائه	ی	هرچه	سریع	تر	این	بستر	ارتباطی	

جزم	نمود.
دقت	به	این	نکته	حائز	اهمیت	است	که	در	
دو	سال	گذشته	ارائه	ی	خدمات	مبتنی	بر	
TD-LTE	به	ویژه	در	باند	3.5GHz	به	عنوان	
یکی	از	مباحث	روز	در	ســطح	بین	المللی	
مطرح	شده	است.	اگرچه	خدمات	LTE	به	

//
مهندس جهان جابری
معاونت	عملیات	مبین	نت
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سـرمقـاله
													

مدیـران 
مبین نت از 
فنـاوری 

 TD-LTE
می گویند...

دستاورد	بیش	از	دو	سال	کار	تحقیقاتی	و	
عملیاتی	مبین	نت،	راه	اندازی	فناوری	جدید	
ارتباطی	این	شرکت،	با	نام	TD-LTE	است.	
این	فناوری	نسبت	به	فناوری	وایمکس،	از	
فضای	محدود	باند	فرکانســی،	استفاده	ی	
بهینه	ای	کــرده	و	می	توانــد	پهنای	باند	

بیشتری	را	منتقل	کند.	
ماحصل	گفتگو	با	جمعی	از	مدیران	شرکت	
ارتباطات	مبین	نــت،	مصاحبه		ی	گروهی	
اســت	که	می	تواند	به	کســب	اطالعات	
دقیق	تر	از	فرایندهای	منتهی	به	راه	اندازی	
شــبکه	ی	TD-LTE	مبین	نت	و	بررســی	
شفاف	تر	فضای	بازار	و	برنامه	های	اجرایی	

این	شرکت	منجر	شود.
امیر	کریم	پور	مدیــرکل	تکنولوژی،	علی	
حجار	مدیرکل	توســعه	ی	شبکه	و	شایا	
فرخ	یار	مدیرکل	بازاریابی	و	فروش	انبوه	
مبین	نت،	سه	نفر	از	مدیران	ارشد	مبین	نت	
هستند	که	در	برنامه	ی	راه	اندازی	فناوری	

TD-LTE	نقش	عمده	ای	را	داشته	اند.

ویژه	FD-LTE	در	باندهای	900MHz	1800MHz،	و	2100MHz	به	صورت	گسترده	ای	
پیاده	سازی	شده	اند،	ولی	جدید	بودن	مباحث	TD-LTE	در	این	دو	سال	به	ویژه	در	باند	
	Test/Trial	وضعیت	در	حوزه	این	در	ها	سازی	پیاده	از	بخشی	تا	شده	باعث	3.5GHz
باشــند	و	تولید	کنندگان	تجهیزات	نسبت	به	تولید	انبوه	آن	به	ویژه	از	ابتدای	سال	

2016	برنامه	ریزی	کنند.
شــرکت	ارتباطات	مبین	نت	با	توجه	به	برنامه	ریزی	در	حوزه	ی	TD-LTE	به	عنوان	
یک	اپراتور	پیشرو	اقدام	به	انجام	پایلوت	موفق	در	انتهای	سال	93	در	جزیره	کیش	
و	تهران	نمود	و	این	پروژه	را	با	پیاده	ســازی	8	سایت	TD-LTE	و	یک	EPC-Core	به	

صورت	کامل	اجرا	کرد.
بــا	توجه	به	موفقیت	در	انجام	این	پایلوت،	پــس	از	دریافت	مجوز	فناوری	و	باند	
فرکانسی	از	سازمان	تنظیم	مقررات	در	اوایل	سال	95		تالش	ها	با	سرعت	باالتری	
پیگیری	شد	و	مبین	نت	برنامه	ریزی	برای	پیاده	سازی	شبکه	ی	TD-LTE	در	شهرهای	
تهران،	اهواز،	اصفهان،	شیراز،	قم،	مشهد،	گرگان،	بندرعباس،	کیش،	کرج،	رشت	و	
ارومیه	به	سرعت	دنبال	کرد.	در	مرحله	ی	اول	عالوه	بر	مذاکرات	با	تأمین	کنندگان	
تجهیزات	و	خرید	از	یکی	از	بهترین	ها،	انتخاب	مشاوران	حرفه	ای	در	سطح	بین	المللی	

در	حوزهای	استراتژی،	تجاری،	فنی،	بازاریابی	و	فروش	نیز	انجام	گرفت.
از	مهمترین	مباحث	در	زمینه	ی	پیاده	سازی	شبکه،	مذاکرات	فنی	در	حوزه	تجهیزات	
با	تأمین	کنندگان	مختلف	بوده	اســت	که	گســتردگی	پروتکل	ها،	انواع	تجهیزات،	
سناریوها	و	راهکارهای	پیاده	سازی	و	حضور	این	تأمین	کنندگان	عالوه	بر	رقابت	باال	

باعث	ایجاد	تنوع	نیز	شد.
	Huawei،	پیمانکار	سه	بین	فنی	ی	مناقصه	برگزاری	با	نت	مبین	ارتباطات	شــرکت
NOKIA	و	ZTE	اقدام	به	امتیازدهی	و	ارزیابی	راهکارها	و	تجهیزات	نمود	و	بر	اساس	
طرح	اولیه	در	فاز	اول	تعداد	800	سایت	TD-LTE	به	همراه	یک	سایت	EPC	کامل	
)شــامل	S/P-GW، MME، HSS	و	Charging/Billing(	در	نظر	گرفته	شد.	همچنین	
مبین	نت	مرکز	داده	ی	جدیدی	با	مساحت	400	متر	مربع	با	تعداد	60	رک	را	مطابق	

با	استانداردهای	روز	دنیا	)TIA-942(	برای	شبکه	ی	LTE	پیاده	سازی	نمود.
همچنین	قراردادی	فی	مابین	شرکت	ارتباطات	مبین	نت	و	SOFRECOM	به	عنوان	
مشــاور	در	دو	فاز	اول	مطالعاتی	و	قبل	از	ورود	تجهیزات	و	فاز	دوم	اجرای	پروژه،	
پیاده	سازی	شــبکه	و	راه	اندازی	تجاری	منعقد	شــد	و	قبل	از	ورود	تجهیزات	در	
اوایل	ســال	95	آماده	سازی	Backhaul	و	Backbone	شبکه	با	استفاده	از	تجهیزات	
MW	پرظرفیت	و	فیبر	نوری	و	آماده	سازی	بسترهای	ترافیک	اینترنت	پرسرعت	از	
TD-	سایت	800	تعداد	اول	فاز	در	تا	شد	سبب	و	گردید	انجام	زیرساخت	ســمت
Charging/	و	S/P- GW، MME، HSS	)شامل	کامل	EPC	ســایت	یک	همراه	به	LTE
Billing(	در	شهرهای	تهران،	قم،	کیش،	مشهد،	ارومیه	و	کرج	در	بهمن	ماه	هم	زمان	
با	بهره	برداری	از	شبکه	انجام	و	مابقی	شهرهای	اعالم	شده	تا	آخر	فروردین	ماه	سال	

96	تحت	پوشش	قرار	گرفت.	
باتوجه	به	برنامه	ریزی	های	انجام	شــده	درخصوص	اجرای	فازهای	بعدی	توسعه	ی	
شبکه	ی	TD-LTE	در	سطح	کشور،	ایجاد	پوشش	سراسری	شبکه	ی	پرسرعت	بی	سیم	
ثابت	براســاس	اولویت	های	استراتژیک	شرکت،	در	دســتور	کار	قرار	دارد	و	در	
آینده	ای	نزدیک	TD-LTE	مبین	نت	را	در	تمامی	31	استان	تحت	پوشش	وایمکس	به	

انتخاب	اصلی	تبدیل	خواهد	کرد.

TD-LTE : محصوالت
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نشریه داخلی شرکت ارتباطات24



سـرمقـاله
برای شروع گفتگو مسئله ای که ابهام دارد این است 
که چرا باوجود آغاز زودهنــگام فاز تحقیقاتی این 
فناوری، طراحی و اجرای این شبکه مدت زیادی طول 

کشید؟

کریم پور:	ما	در	سال	93	کار	تحقیقاتی	را	شروع	کردیم.	ولی	در	
TD-	فناوری	خود	که	افتاد	اتفاق	این	پیمانکاران	با	مذاکره	زمــان
LTE	و	تجهیزات	موردنیاز	ما	برای	ارائه	خدمات	در	حال	تغییرات	
مداوم	بود؛	و	واقعاً	جای	سؤال	داشت	که	چرا	ما	باید	وسیله	ای	را	

خریداری	کنیم	که	در	سال	2017	توقف	تولید	خواهد	داشت.

حجار:	دقیقاً	فکر	می	کنم	نکته	اصلی	همین	جا	است.	اکوسیستم	
TD-LTE	در	بانــد	3.5	GHz	هنوز	به	بلوغ	نرســیده	بود	و	مودم	
سازگار	با	این	فرکانس	در	جهان	وجود	نداشت	که	به	خوبی	بتواند	
در	این	باند	فرکانسی	کار	کند.	به	عبارت	دقیق	تر	عالوه	بر	خود	
فّناوری	اکوسیستم	آن	هم	هنوز	بالغ	نشده	بود.	البته	تا	یکی	دو	سال	
	3.5GHz	فرکانس	دریافت	قابلیت	هوشمند	های	گوشی	تمام	آینده
را	هم	خواهند	داشت.	پس	می	بینیم	باند	فرکانسی	ما	مناسب	است	

اما	تجهیزات	سازگار	با	آن	تازه	وارد	بازار	شده	است.

برای کیفیت محصول چه برنامه ریزی کرده اید و چه 
اقداماتی انجام داده اید؟

کریم پور:	ما	سعی	کردیم	در	TD-LTE	لبه	فّناوری	را	مدنظر	قرار	
دهیم؛	یعنی	به	روزترین	تجهیزاتی	که	می	توانستیم	از	پیمانکاران	
مختلف	بگیریم	تهیه	کنیم.	تا	بتوانیم	باالترین	سطح	کیفی	سرویس	

را	ارائه	کنیم.	
در	اواخر	سال	94	ما	تجهیزات	را	نهایی	کردیم	و	ساختار	شبکه	را	
4.5G	قراردادیم.	این	باعث	شد	زیرساخت	خوبی	را	برای	اینترنت	
Laten- )پرسرعت	داشته	باشیم.	عامل	دیگر	کیفیت،	بحث	تأخیر	
cy(	است	که	خود	فّناوری	TD-LTE	تأخیر	را	نسبت	به	وایمکس	

4	برابر	کمتر	می	کند.

TD- چه برنامه ای دارید که میزان اقبال مشتریان به
LTE را بیشتر کند؟

فرخ یار:	اینترنت	موبایلی	به	شدت	شخصی	است	ولی	اینترنت	
TD-LTE	یک	محصول	جمعی	و	خانوادگی	اســت.	گزارش	های	
مختلف	نشــان	می	دهد	که	تا	سال	1400	مشترکین	باند	پهن	
ثابت	در	ایران	به	20	میلیون	نفر	خواهد	رسید.	با	توجه	به	اینکه	
بحث	خانه	های	هوشمند	و	اینترنت	اشیاء	درحال	توسعه	است	و	
از	طرف	دیگر	ویدیوهای	روی	تلویزیون	های	هوشمند	مصارف	
را	افزایش	داده	است.	پیش	بینی	می	کنیم	میزان	مصرف	افزایش	
زیادی	داشــته	باشــد.	درعین	حال	ما	معتقدیم	سرعت	ارتباط	

مستقیمی	با	مصرف	دارد.	

برنامه توسعه شبکه تا کی برقرار خواهد بود؟

حجار:	بحث	توسعه	شبکه	در	شرکت	های	مخابراتی	یک	پروژه	
نیست	بلکه	یک	فعالیت	مستمر	است.	چون	این	شبکه	زنده	است	
و	اتفاقات	جدیــدی	در	آن	رخ	می	دهد.	بنابراین	بخش	اجرایی	

شبکه	هیچ	گاه	به	اتمام	نخواهد	رسید.	

در حال حاضر بازار بسیار تغییر کرده است. با ورود 
بازیگران جدید برای جــذب بازار هدف خود چه 

راهکاری دارید؟

فرخ یار:	ما	فضای	رقابت	را	خیلی	ســریع	تر	از	شرایطی	که	در	
وایمکس	داشتیم	رصد	می	کنیم	و	قرار	است	مبین	نت	چابک	تر	به	
	TD-LTE	که	زمانی	ی	بازه	همین	در	بنابراین	دهد؛	پاسخ	بازار	این
النچ	شده	است	در	چند	نوبت	طرح	اشتراکی	را	تغییر	داده	ایم	و	
دائماً	این	تغییرات	طرح	ها	و	تعرفه	ها	ادامه	خواهد	یافت.	چراکه	
جذاب	تر	کردن	طرح	های	اشتراکی	را	به	عنوان	یک	ارزش	کاری	
قــرار	داده	ایم؛	هم	اکنون	مبین	نت	برای	مشــترکین	پرمصرف	
اینترنت	پرسرعت	را	باقیمت	هر	گیگ	700	تومان	ارائه	می	کند	

که	واقعاً	بی	رقیب	است.	

TD-LTE : محصوالت

امیر کریم پور
مدیر	کل	تکنولوژی

شایا فرخ یار
مدیر	کل	بازاریابی	و	فروش	
TD-LTE	و	وایمکس

علی حجــار
مدیر	کل	توسعه	شبکه

25 نشریه داخلی شرکت ارتباطات



مشتریـان

 TD-LTE مبین نت 
و ارتقـای کیفیت  
خدمات ارتباطی 
به سازمان ها

اینترانت یک شبکه ی 
عمومی مانند اینترنت است 
با این تفاوت که مشتریان 

به منابع همین شبکه 
دسترسی خواهند داشت.

جنــاب آقای ُکــردی به صورت 
اختصار بفرمایید خدمات ارتباطی 

دقیقاً چه نوع خدماتی هستند؟

خدمات	ارتباطی	خدماتی	اســت	که	به	
ســازمان	ها	برای	ارتباط	با	نقاط	مختلف	
داده	می	شود.	بسته	به	نوع	کاربری	و	میزان	
حساسیتی	که	مشــتریان	این	خدمات	در	
زمینه	ی	نقل	وانتقال	داده	بین	مراکز	و	شعب	
خود	دارند،	می	توانند	از	خدمات	اینترانت	و	

VPN	مبین	نت	استفاده	نمایند.
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چیزی	که	مشخص	اســت	این	است	که	
کیفیت	ارتبــاط	در	این	فناوری	با	کیفیت	
ارتباط	دیگر	فــن	آوری	های	زمینی	مثل	
فیبر	نوری	یا	کابلی	قابل	مقایسه	است	هم	
به	لحاظ	سرعت	انتقال	اطالعات	و	هم	به	
لحاظ	مشــخصات	دیگر.	به	عنوان	مثال	
میزان	تأخیری	که	در	این	شبکه	وجود	دارد	
به	قدری	کم	و	پایدار	اســت	که	به	راحتی	
می	توان	ویدئو،	همانند	تصاویر	دوربین	های	
مداربسته	و	ویدئو	کنفرانس	یا	صدا،	همانند	
تماسهای	تلفنی	مبتنی	بر	IP	را	بدون	مشکل	

در	آن	منتقل	کرد.	

آیــا این امکان برروی شــبکه ی 
وایمکس قابل ارائه نبود؟

فناوری	وایمکس	در	اســتفاده	از	طیف	
مواجه	 بیشتری	 با	محدودیت	 فرکانسی	
بود	بنابراین	ظرفیت	انتقال	داده	برروی	
آن	نیــز	محدود	بود	و	همچنین	با	برخی	
محدودیت	ها	مثــل	تاخیر	متغیر	و	باال	
نیز	توام	بود	کــه	برای	انتقال	داده	هایی	
که	به	این	موارد	حساس	هستند	مناسب	
نبود.	به	عنوان	مثال	امکان	ارائه	ی	برخی	
اتوماسیون	 تصویر،	 مانند	صدا،	 خدمات	
اداری	و...	در	آن	یــا	وجود	نداشــت	یا	
با	مشــکالتی	همراه	بود	که	کاربری	آن	
را	در	این	موارد	با	مشــکالتی	همراه	می	
نمود.	امــا	این	امکان	برروی	شــبکه	ی	
TD-LTE	کامــاًل	وجــود	دارد.	مبین	نت	
بــا	راه	اندازی	شــبکه		ی	TD-LTE	خود	و	
کاهش	بار	از	روی	شبکه	وایمکس	خود	
ظرفیت	و	کیفیــت	خدمات	وایمکس	را	

نیز	به	مراتب	بهبود	بخشیده	است.

برای مشتریان این خدمات، زمان 
نصب هــم دارای اهمیت زیادی 
است. آیا در این رابطه هم تغییری 

ایجاد شده است؟

نســبت	به	خدمات	وایمکس	سرعت	راه	
اندازی	به	میــزان	زیادی	افزایش	یافته	و	
ارائه	خدمات	ارتباطی	برروی	بستر	شبکه	ی	
TD-LTE	بــه	اندازه	ی	یک	اینترنت	خانگی	

تفاوت اینترانت و VPN در چیست؟

اینترانــت	یک	شــبکه	ی	عمومی	مانند	
اینترنت	است	با	این	تفاوت	که	مشتریان	
به	منابع	همین	شــبکه	دسترسی	خواهند	
داشت.	در	اینجا	هم	مشتری	نقاط	مختلف	
سازمان	خود	را	به	هم	مرتبط	می	کند	اما	
شرکت	های	دیگری	هم	برروی	این	شبکه	
فعالیــت	می	کننــد.	در	VPN	این	ارتباط	
خصوصی	می	شــود.	به	عبــارت	دقیق	تر	
شــبکه	ی	مجازی	به	وجود	می	آید	که	در	
قالب	آن	یک	مشتری	می	تواند	بخش	ها،	
مراکز	و	شــعب	مختلف	سازمان	خود	را	
در	سراسر	کشور	به	آن	متصل	کند	و	یک	
ارتباط	سریع،	امن،	پایدار	و	شخصی	داشته	

باشد.

آیــا اینترانــت و VPN را می توان 
به صورت هم زمان ارائه داد؟

بله	کامال	بستگی	به	خواست	مشتری	دارد.	
االن	مشتریانی	از	شبکه	ی	مبین	نت	استفاده	
می	کنند	که	بنا	به	نیاز،	بخشی	از	ارتباطشان	
را	از	طریق	VPN	بخش	دیگر	را	از	طریق	
اینترانت	انجــام	می	دهند.	درمجموع	اگر	
مشتری	بخواهد	پشتیبانی	مجزا	و	ارتباط	
خصوصی	داشته	باشد	پیشنهاد	ما	استفاده	

از	VPN	است.

مبین نــت ایــن خدمــات را در 
گذشــته هم ارائه می کرد. ورود 
فناوری جدید TD-LTE چه تأثیری 
بر کیفیت ارائه ی VPN و اینترانت 

گذاشته است؟

به	طور	کلــی،	مانند	خدمــات	اینترنت	
پرسرعت	به	مشترکین	خانگی،	این	فناوری	
نیز	متوسط	سرعت	دسترسی	به	اطالعات	
را	افزایش	داده	اســت.	به	عبارت	دقیق	تر	
افزایش	راندمان	یا	کارآیی	در	اســتفاده	از	
طیف	فرکانسی	به	عنوان	یک	مولفه	در	این	
فناوری،	سرعت	انتقال	داده	را	در	بستر	این	
شبکه	افزایش	می	دهد	و	باعث	ایجاد	امکان	

ارائه	ی	خدمات	متنوع	تری	می	شود.	

 TD- LTE مبین نت و ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی به سازمان ها

تسریع	شــده	است.	در	مقایسه	با	فناوری	
های	دیگر	نیز	درحالی	کــه	ایجاد	و	ارائه	
خدمات	مشابه	برروی	فیبر	زمان	بر	است،	
خدمات	مبین	نت	هم	راه	اندازی	ســریعی	
دارنــد	و	هم	تعداد	تجهیزات	مورد	نیاز	را	

کاهش	داده	اند.

چه تجهیزاتی تغییر کرده است؟

پیــش	از	راه	انــدازی	TD-LTE،	برای	ارائه	
خدمــات	بــرای	روی	وایمکــس	برخی	

تجهیزات	جانبی	نیز	مورد	نیاز	بود	
اما	هــم	فن	آوری	و	هم	تجهیزات	
	TD-LTE	فناوری	در	مشتری	سمت
قابلیت	هایی	را	دارند	که	در	زمان	
راه	اندازی	معموال	نیاز	به	تجهیزات	
اضافه	ندارد	و	به	راحتی	می	توان	
خدمات	ارتباطی	را	مســتقیما	بر	
روی	تجهیزات	سمت	مشتری	ارائه	
داد.	این	کار	باعث	ایجاد	یکپارچگی	
در	زیرساخت،	نگهداری	و	پشتیبانی	
ســریع	و	ساده	تری	شــده	است.	
ضمن	آنکه	عمالً	هزینه		را	هم	برای	
مشتری	و	هم	برای	اپراتور	کاهش	

داده	است.

آیا می توان با گذشت زمان 
نسبت به ارتقای سطح این 
خدمــات از طرف مبین نت 

امیدوار بود؟

طراحی	شــبکه،	نصب		و	راه	اندازی	سریع،	
پشتیبانی	آسان	و	حتی	قطعات	و	تجهیزات	
مورد	نیاز	در	همین	دوران	پیشرفت	زیادی	
داشته	اســت.	در	گذشته	امکان	برقراری	
ارتباط	در	برخی	نقاط	وجود	نداشت	ولی	
تجهیزات	این	فناوری	به	روز	هســتند	و	
حتی	با	ضعیف	ترین	سیگنال	ها	هم	ارتباط	
را	برقرار	می	کنند.	بنابراین	چون	ذات	این	
فناوری	جدید	و	به	روز	است	شبکه	ی	آن	
نیز	هم	از	نظر	تعداد	ســایت	و	هم	از	نظر	
طراحی	پوشش	بســیار	تقویت	شده	ای	را	
برای	ارائه	ی	خدمات	ارتباطی	به	سازمان	ها	

فراهم	می	کند.
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مشتریـان

مشتریان خدمات ارتباطی، 
از همکاری با مبین نت 
می گویند

بانک	قرض	الحسنه	رسالت،	نخستین	و	تنها	
بانک	خصوصی	قرض	الحســنه	در	کشور	
می	باشد	که	توانسته	بعد	از	گذشت	5	سال	از	
بانک	شدن	در	رقابت	با	35	موسسه	و	بانک	
در	زمینه	خدمــات	بانکداری	الکترونیک،	
رتبه	12	ام	در	تراکنش	های	شتابی	و	رتبه	
11	ام	در	تعداد	تراکنش	های	پذیرندگان	
پایانه	های	فروش	متصل	به	حساب	های	این	
بانک	را	از	آن	خود	کند.	چنین	دستاوردی	
در	ســایه	برنامه	ریزی	استراتژیک	و	تفکر	
کالن	با	گام	هایی	دقیق	و	ســریع	مبتنی	بر	
مدیریت	منابع	و	راه	حل	های	به	روز	همراه	
شده	است.	ایجاد	ارتباطاتی	پایدار	در	سطح	
تمام	جغرافیای	کشــور	در	افزایش	تعداد	
تراکنش	موفق،	شــرایط	کاربری	مناسب	
و	شایســته	ای	را	برای	فرآینده	های	شتابی	
بانکداری	برخط	فراهم	نموده	است.	شرکت	
ارتباطات	مبین	نت	با	داشتن	کارشناسان	
متخصص	در	واحد	پشتیبانی	و	نگهداری	،	
ســرعت	عمل	باال	در	نصب	و	راه	اندازی	
و	همچنین	ابزار	های	تسهیل	کننده	ارتباط	
توانسته	است	بانک	قرض	الحسنه	رسالت	
را	در	راستای	خدامات	بانکداری	الکترونیک	

یاری	نماید.

بانک رسالت

بانـک
کارآفـریـن

بانک	کارآفرین	با	تمرکز	بر	ارایه	خدمات	با	کیفیت	و	نوین	به	مشتریان	
حقیقی	و	حقوقی	سعی	کرده	است	سهولت	استفاده،	حفظ	امنیت،	سرعت	
و	پشــتیبانی	مناسب	را	همواره	مدنظر	قرار	دهد.	از	جمله	خدمات	نوین،	
وب	ســرویس	صورتحساب	اســت	با	قابلیت	ارتباط	به	نرم	افزار	مالی	
مشــتریان	حقوقی،	نسخ	مختلف	و	به	روز	اینترنت	بانک	و	همراه	بانک،	
سرویس	PDAPOS	مناسب	برای	شرکت	های	پخش،	سرویس	موبایل	پوز	
و	بســیاری	خدمات	جذاب	دیگر	که	در	مرحله	راه	اندازی	است.	بدیهی	
است	زیرساخت	ارتباطی	هریک	از	این	سرویس	ها	از	نکات	قابل	توجه	و	
تامل	است	که	جا	دارد	از	پشتیبانی	مناسب	شرکت	ارتباطات	مبین	نت	و	

همکاری	موثر	نیروهای	متخصص	آن	تشکر	کرد.

مهندس آستانی نژاد
مدیریت	امور	فناوری	

اطالعات	بانک	کارآفرین

مهندس هوشنگ پوررنجبر
ریاست	سازمان	فناوری	اطالعات	

بانک	قرض	الحسنه	رسالت
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مشتریان خدمات ارتباطی ، از همکاری با مبین نت می گویند

توسعه	خدمات	الکترونیکی		با	تنوع	
روز	افزون	و	رشد	سریع	آن	بدون	
ســاخت	های	 زیر	 آوردن	 فراهم	
اطالعاتی	و	ارتباطــی	امکان	پذیر	

نمی	باشد.	توسعه	فناوری	اطالعات	نقش	محوری	در	توسعه	را	ایفا	نموده	و	توسعه	فناوری	اطالعات	
نیز	بدون	توسعه	فناوری	های	ارتباطات	و	مخابرات	میسر	نمی	باشد.	بانک	ایران	زمین	نیز	در	این	راستا	
همگام	با	توســعه	فناوری	اطالعات	در	تمامی	حوزه	های	کسب	و	کار	خود	به	توسعه	زیرساخت	های	
متنوع	ارتباطی	نیز	اهتمام	ویزه	داشــته	است.	شرکت	مبین	نت	با	ارائه	بخش	قابل	توجی	از	خدمات	
ارتباطی،	همواره	همکاری	مطلوبی	با	بانک	ایران	زمین	داشته		و	در	افزایش	میزان	دسترسی	و	قابلیت	
اعتماد	لینک	های	ارتباطی	شعب	بانک	نقش	موثری	را	بر	عهده	گرفته	است.	مدیریت	مهندسی	زیر	
ساخت	بانک	ایران	زمین	به	عنوان	متولی	مدیریت	خدمات	زیر	ساخت	های	فناوری	اطالعات	بانک	

بدینوسیله	رضایت	خود	را	از	کیفیت	خدمات	دریافتی	توسط	آن	شرکت	اعالم	می	نماید.

بـانک 
ایران زمیـن

مهندس احمد بهمنیار
مدیر	مهندسی	زیرساخت	
بانک	ایران	زمین	
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امنیت، پایداری و سرعت باالی خدمات 
مبین نت برای سازمان ها، باعث 
افزایش روز افزون مشتریان این 

شرکت شده است. در ادامه 
لیست برخی از مشتریان این 

خدمات که در نیمه ی دوم سال 
95 به جمع مشتریان خدمات 

ارتباطی و میزبانی مبین نت پیوســته اند 
قابل مشاهده است:

یک همکاری تازه
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نام سازماننام سازمان خدمات درخواستیخدمات درخواستی

صنایع	ارتباطی	پایا

گسترش	الکترونیک	مبین	ایران

شرکت	صنعتی	کیان	معدن	پارس	

شرکت	کارگزاری	بانک	آینده

گسترش	الکترونیک	مبین	ایران

شرکت	تولید	نیروی	برق	آبادان

شرکت	انرژی	گستران	متحد	

شرکت	تامین	راهکار	ناجی

شرکت	بازرگانی	
و	خدمات	همگام	خودرو	

شرکت	گسترش
	سرمایه	گذاری	ایران	خودرو

واسپاری	میالد	شهر

مجتمع	چندمنظوره	ستاره	اطلس	

فناوری	اطالعات	شهرداری	تهران

تجارت	ایران	مال

سرور	اختصاصی	مجازی

سرور	اختصاصی	مجازی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصیشرکت	سازه	های	فلزی	یاسان

شرکت	رهرو	سامانه	آسیا)رهسام(

شرکت	سامان	سرمایه	هما

شرکت	هاست	و	میزبانی	سرورپارس

بانک	انصار

صندوق	پس	انداز	رئوف

گروه	راهبران	اقتصادی	آرمان

داروگسترمیهن

بیمه	پارسیان

پتروشیمی	امیرکبیر

بیمه	کوثر

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

اینترانت

اینترانت	و	پهنای	باند	اختصاصی

اینترانت

VPN

اینترنت،	VPN	و	پهنای	باند	اختصاصی

	VPN	و	پهنای	باند	اختصاصی

شرکت	مهندسی	پارس	پژوهان	آسیا

شرکت	ساختمان	و	نصب	فراب

کارگزاری	فوالد	مبنا

شرکت	آرشام	پویش	پارسیان

شرکت	دایوپارس

شرکت	مهندسی	فراریز	ارتباط	

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

VPN و پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

پهنای	باند	اختصاصی

سرور	اختصاصی	مجازی

سرور	اختصاصی	مجازی

سرور	اختصاصی

اجاره	فضای	رک

برخی از مشتریان جدید که در 
شش ماهه اخیر به مبین نت پیوسته اند:
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گفتگو با علی متخصص 
مدیرکل فناوری اطالعات 
بانک سپــه

روایت یک همکاری )قسمت1(
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در ابتدا خواهش می کنم در خصوص ســابقه خدمتی 
خود از بدو ورود به بانک سپه تا به امروز صحبت کنید.

از	سال	69	در	بخش	فناوری	اطالعات	مشغول	به	خدمت	هستم	و	
در	تمامی	سیستم های	ستادی	از	قبیل	حسابداری،	اعتبارات،	خزانه	
داری	و	مبادالت	و	حتی	در	سیســتم	شــعب	نیز	از	نظر	طراحی،	
برنامه	نویســی،	پیاده ســازی،	تجزیه	و	تحلیل	و	پشتیبانی،	فعالیت	
داشته	ام.	کار	خود	را	با	متصدی	امور	اداری	شروع	کرده	و	به	تدریج	
در	سمت های	دیگری	از	جمله	کمک	کارشناس،	کارشناس	و	معاون	
اداره	قرار	گرفته	و	در	حال	حاضر	به	عنوان	مسئول	اداره	در	خدمت	

بانک	هستم.		

روند تغییرات تکنولوژی و زیرساخت دربانک سپه را به 
صورت مختصر شرح دهید.

همانطور	که	مطلعید	بانک	سپه	به	عنوان	نخستین	و	با	سابقه	ترین	
بانک	ایران	درآستانه	93	سالگی	فعالیت	خود	قراردارد	و	اولین	بانکی	
اســت	که	درسال	1372	دوازده	دســتگاه	خود	پرداز	ATM	را	که	
با	نام	عابر	بانک	ســپه	معرفی	گردید	به	بازار	محصوالت	بانکی-	
که	درآن	سال	ها	تنوع	چندانی	نداشت	،	ارائه	نمود.	درسال	1372	
اینجانب	از	جمله	اولین	نفراتی	بودم	که	از	طریق	مودم	Dial-up	تراز	
کل	شــعب	تهران	را	تجمیع	کرده	و	به	مدیران	وقت	ارائه	کردم؛	
	Dial-up	های	مودم	اتصال	صدای	گاه	هر	که	اســت	دلیل	همین	به
را	می شــنوم	احساسی	نوستالژیک	وخاطره	انگیز	به	سراغم	می آید.	
درخصوص	مکانیزه	کردن	گزارش	ها	نیز	الزم	به	ذکر	اســت	کار	
تجمیع	گزارش ها	که	از	تهران	آغاز	و	درتمامی	نقاط	کشور	به	انجام	
رســید	ازهمین	نقطه	آغاز	شــد.	درادامه	مودم ها	جای	خود	را	به	
خطوط	مخابراتی	دادند	که	درعین	تسهیل	برخی	موارد،	مشکالتی	را	
نیزشامل	می	شدند	که	از	جمله	می	توان	به		دولتی	بودن	و	دسترسی	
دشــوار،	هزینه	های	سنگین،	عدم	ثبات	و	پایداری	خطوط	و	پهنای	
کم	باند	اشاره	نمود.	این	خطوط	درابتدا	به	صورت	Leased Line	و	
بعدها	به	X25	تغییر	یافت.	درحال	حاضر	نیز	بخش	زیادی	از	ارتباط	
بین	شعب	بانکی	درسراسر	کشور	از	طریق	خطوط	MPLS	مخابرات	

انجام	می	شود.

درخصوص دستاوردهای بانک سپه توضیح دهید.

یکی	از	دســتاوردهای	بزرگ	بانک	ســپه	درصنعــت	بانکداری	
کشــور،	متمرکز	کردن	حســاب	ها	بود.	این	بانک	اولین	بانکی	بود	
که	حســاب	های	متمرکز	را	درایران	پیاده	ســازی	کرد	و	همچنین	
محصول	جدیدی	را	با	عنوان	چک	جاری	طالیی	دراختیار	مشتریان	
خود	قرارداد،	بر	همین	مبناســت	که	نام	جــاری	طالیی	بصورت	

روایت یک همکاری: گفتگو با مدیرکل فناوری اطالعات بانک سپه

بانک سپه به عنوان 
نخستین و با سابقه ترین 
بانک ایران درآستانه 

93 سالگی فعالیت خود 
قراردارد و اولین بانکی 
است که درسال 1372 

دوازده دستگاه خود پرداز 
ATM را ارائه نمود

یک	اصطالح	درمیان	مشتریان	سایر	بانک	ها	نیز	وجود	دارد.	
درخصوص	دســتگاه	های	ATM	نیز	همانطورکه	درسوال	قبل	
	ATM	های	دستگاه	که	است	بانکی	نخستین	سپه	بانک	شد	اشاره
رادردهه	50	خورشیدی	به	عنوان	نمونه	و	سپس	در	دهه	70	

به	صورت	پایلوت	مورد	استفاده	قرار	داده	است.

نقش خدمات ارتباطــی را در بانک خود چگونه 
ارزیابی می کنید؟

بانک	ســپه	نزدیک	1700	شعبه	درسراسرکشور	دارد	که	با	
احتســاب	باجه	ها،	این	عدد	به	2100	می	رسد	درتمامی	این	
شعب	اغلب	حساب	ها	متمرکز	شدند	و	درحال	حاضر	چیزی	
بالغ	بر	26	میلیون	حســاب	متمرکز	وجــود	دارد	برای	ارائه	
خدمات	به	این	حســاب	ها،	مهمترین	شرط،	پایداری	خطوط	
ارتباطی	اســت	ضمن	این	که	3600	دستگاه	ATM	و	سی	صد	
هزار	دستگاه	کارت	خوان	نیز	برای	ارائه	خدمات	نیازمند	بستر	
ارتباطی	امن،	سریع	و	پایدار	هستند.	جدای	از	سامانه	ها	و	پلت	
فرم	ها،	شرط	اصلی	خدمات	با	کیفیت،	زیرساخت	ارتباطی	با	
کیفیت	است	که	اگر	این	زیرساخت	ها	موجود	نباشند	عماًل	هیچ	
خدمتی	قابل	ارائه	نیست	الزم	به	توضیح	است	که	درسالهای	
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اخیر	مسئله	کسب	و	کارهای	نوین	نیزبا	بانکداری	الکترونیک	ارتباط	
تنگاتنگی	داشته	اند.

تحلیل شما از پیوند میان بانکداری الکترونیک و کسب 
و کارهای نوین چیست؟

با	توجه	به	شرایط	ناپایدار	منابع	مالی	از	قبیل	کارمزدها	و	نرخ	بهره	
که	رو	به	کاهش	هستند،	بانک	ها	به	دنبال	کسب	وکارهایی	می	باشند	

که	اصطالحاً	به	عنوان	خدمات	ارزش	افزوده	شــناخته	
می	شوند.	این	خدمات	باید	جایگزین	کارمزدها	و	سود	
بانکی	شوند	اما	درعین	حال	نیز		نیازمند	یک	ساختار	
شبکه	ای	قدرتمند	هستند	حال	اگر	این	ساختار	شبکه	
ای	موجود	نباشــد	و	یا	به	خوبی	کار	نکند	بانک	ها	
مجدداً	به	تحصیل	درآمدهای	سنتی	از	پرداخت	
تســهیالت	و	کارمزدهای	پرداختی	قبوض	باز	

می	گردند.	

به مبحث خدمات ارزش افزوده اشاره 
نمودید. حرکت صحیح درمســیر این 

خدمات را چگونه می توان ایجاد کرد؟

درآمدهای	بانکداری	الکترونیک	منحصراً	براســاس	
همکاری	مشــترک	بانک	ها	درموضوع	خدمات	ارزش	
افزوده	است.	دراین	شرایط،	بخش	های	فناوری	اطالعات	
دربانک	نقشی	بسیارحیاتی	را	بازی	می	کنند	اما	IT	زمانی	
قدرتمند	ظاهر	می	شــود	که	به	یک	شبکه	قدرتمند	و	
بستر	ارتباطی	قوی	متصل	باشــد.	بحث	ارزش	افزوده	
براساس	ارائه	خدمات	آنالین	معنی	پیدا	می	کند.	درحال	
حاضر	نرم	افزارهای	متعددی	با	هدف	تسهیل	پرداخت	
و	نقل	و	انتقال	وجه،	راه	اندازی	شــده	اند	اما	هیچ	کدام	

بدون	اتصال	به	یک	شــبکه	ارتباطی	سریع	و	پایدار	کارایی	
نخواهند	داشت.	اگر	قرار	است	درزمینه	استفاده	از	خدمات	
الکترونیک،	فرهنگ	ســازی	شــود	دربدو	امر	الزم	است	
بستر	ارتباطی	مناسب	درسمت	مشــتری،	بانک	و	اپراتور	
ایجاد	گردد.	امروزه	تعداد	زیادی	از	بزرگترین	و	مهم	ترین	
سازمان	ها	و	موسساتی	که	در	دنیا	بر	پایه	خدمات	الکترونیک	
درآمد	دارند	فاقد	مکان	فیزیکی	هستند.	این	نشان	می	دهد	
درکشور	ما	نیز	می	توان	به	سمت	مجازی	سازی	شعب	بانک	

حرکت	نمود	اما	شرایط	بسیاری	پیش	رو	وجود	دارد...	.

روایت یک همکاری: گفتگو با مدیرکل فناوری اطالعات بانک سپه
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منظور شما اتصال دستگاه های خودپرداز است؟

فقــط	بحث	ATM	مطرح	نیســت.	ما	برروی	ایــن	پهنای	باند	
ارتباطــی،PINPAD	های	شــعب،	ارتباطات	خودشــعب	برای	
حســاب	های	متمرکز	و	خدمات	پشــتیبان	را	داریم	بنابراین	
نمی	توان	گفت	این	پهنای	باند	مخصوص	چه	نوع	خدماتی	است.	

از نظر شــما مبین نت درمیان ارائه دهندگان بستر 
ارتباطی به سازمان ها چه جایگاهی دارد؟

مبین	نت	توانســته	اســت	در	برخی	نقاط،	شعب	ما	را	به	مرکز	
متصل	کند	که	دیگر	شــرکت	ها	عماًل	نمی	توانند	این	خدمت	را	
ارائــه	نمایند.	درجاهایی	که	بانک	ســپه	از	طریق	مبین	نت	به	
شــبکه	اینترنتی	وصل	شده	واین	شرکت	
به	عنوان	خدمات	دهنده	ارتباطی	اصلی	و	
یا	پشتیبان	بانک	سپه	قلمداد	شده	است	
کیفیت	خدمات	از	دیگر	ارائه	دهندگان	به	
مراتب	باالتر	می	باشد.	من	نمی	دانم	برنامه	
مبین	نت	برای	توسعه	نقاط	تحت	پوشش	
خدمات	ارتباطی	برای	سازمان	ها	چیست؟	
آیا	برنامه	ای	برای	نقاط	کور	دیگر	ارائه	
دهنــدگان	دارد	یا	خیر؟	ولی	حدس	من	
TD-	فناوری	از	اســتفاده	با	که	است	این
LTE	و	ســیم	کارت،	مشــکل	این	بانک	
درنقاط	کور	استان هایی	مانند	خوزستان	و	
سیستان	و	بلوچستان	مرتفع	خواهد	شد.	
پیشنهاد	من	به	مبین	نت	ایجاد	خدمات	
برای	بانک ها	و	دیگر	سازمان ها	درنقاطی	
است	که	کســی	نمی	تواند	و	یا	تمایلی	به	
ارائه	خدمات	درآن ها	ندارد.	درنهایت	این	
بانک	از	نظر	نصب	و	پشتیبانی	Link های	
پشتیبانی	رضایت	کامل	خودرا	از	شرکت	
مبین	نت	اعــالم	می	کند.	ضمن	آنکه	در	
اغلب	نمایشگاه هایی	که	شرکت	می کنیم	
بدون	برنامه	ریزی	قبلی	بوده	است.	خاطرم	
هست	دریکی	از		این	نمایشگاه ها	دوستان	
مــا	درمبین	نت	با	یک	تلفن	کار	را	برای	مــا	انجام	دادند	و	ما	
توانستیم	درنمایشگاه	CRS	ATM،	خدماتمان	را	به	صورت	آنالین	

راه	اندازی	کنیم	و	پشتیبانی	خوبی	هم	دریافت	کنیم.

پیشنهادات شــما برای حرکت به سوی بانکداری 
بدون شعبه چیست؟

برای	حرکت	به	سمت	بانکداری	بدون	شعبه	باید	همه	بانک	ها	
	)Core Banking(	الکترونیکی	متمرکز	بانکداری	ســمت	به	ابتدا
پیش	رفته	و	سپس	بانکداری	یکپارچه	نظام	بانکی	را	ایجاد	نمایند.	
بانک	ســپه	درمســیر	راه	اندازی	اولین	دستگاه	های	ATM	مسیر	
طوالنی	را	سپری	کرده	و	حتی	برای	راه	اندازی	آن	طرحی	توجیهی	
را	به	مجلس	ارائه	نموده	است.	به	خاطر	می	آورم	درآن	زمان	این	
مسئله	که	یک	شخص	بتواند	صرفاً	با	داشتن	کارت	مغناطیسی	
از	یک	دســتگاه	وجهی	را	دریافت	نماید	برای	برخی	مدیران	و	
مســئوالن	غیر	قابل	باور	بود.	درحال	حاضر	نیز	نظام	بانکداری	
درحال	حرکت	به	سمت	استفاده	از	دستگاه	های		VTM	است	که	

در	آن	احراز	هویت	از	طریق	دســتگاه	ها	
انجام	می	شود.	شاید	امروز	باور	این	مسئله	
دشــوار	باشــد	ولی	این	کار	با	استفاده	از	
خطوط	ارتباطی	قدرتمند	نه	تنها	شــدنی	
اســت	بلکه	می	توان	به	سمت	بانکداری	
بدون	شــعبه	فیزیکی	حرکــت	کرد.	و	یا	
ماهیت	کار	شعبه	را	تغییر	داد	برای	این	کار	
تغییر	قوانین	نیز	به	اندازه	زیرساخت	های	

ارتباطی	و	الکترونیک	الزم	است.

همکاری بانک ســپه و مبین نت 
درچه زمینه هایی است ؟

بانک	سپه	بیش	از	600	نقطه	را	از	طریق	
شــبکه	ارتباطی	مبین	نت	به	مرکز	بانک	
متصل	کرده	اســت	یکی	از	بــارز	ترین	
ویژگی	های	شبکه	مبین	نت،	نصب	آسان	
و	پشتیبانی	سریع	بوده	است	شبکه	مبین	
نت	درتعداد	زیادی	از	شــعب	بانک	سپه	
به	عنــوان	ســرویس	VPN	و	درتعدادی	
دیگر	به	عنوان	سرویس	پشتیبان	فعالیت	
می کند.	درحال	حاضر	پــروژه	بانکداری	
متمرکز	الکترونیکی	دربانک	سپه	راه	اندازی	

شده	است	و	در100	شعبه	فعالیت	می	کند.	هدف	نهایی	ما	این	
اســت	که	تمام	شعب	خود	را	دراین	راستا	ارتقاء	دهیم.	اما	برای	
این	هدف	نیازمند	شبکه	ای	ارتباطی	با	پهنای	باند	512	کیلو	بیت	
برثانیه	درتمام	شــعب	هستیم.	درشعبی	که	شبکه	مبین	نت	به	
عنوان	خطوط	ارتباطی	اصلی	هستند	نیز	نیازمند	ارائه	پهنای	باندی	

با	ظرفیت	ارتباطی	512	کیلوبیت	برثانیه	هستیم.

روایت یک همکاری: گفتگو با مدیرکل فناوری اطالعات بانک سپه

مبین نت توانسته 
است در نقاطی 
شعب ما را به 

مرکز متصل کند 
که دیگر شرکت ها 

عمالً نمی تـوانند 
این خدمت را 

ارائـه کنند.
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اطال	ع	رسانی	درخصوص	توسعه	ی	برنامه	ها	نقش	بسیار	مهمی	را	در	حفظ		و	ارتقای	
تصویر	برند	در	جامعه	ایفا	می	کند.	برمبنای	همین	رویکرد	مبین	نت	با	هدف	معرفی	
	،TD-LTE	فناوری	بستر	بر	ثابت	سیم	بی	پرسرعت	اینترنت	یعنی	خود	جدید	محصول
کمپین	تبلیغات	محیطی	را	با	عنوان	»اینترنت	با	خیال	راحت«	در	ســطح	شهر	
تهران	اجرا	کرد.	در	این	کمپین	تبلیغاتی	شعار	»اینترنت	با	خیال	راحت«	به	خوبی	
مزیت	های	فناوری	جدیــد	مبین	نت	)TD-LTE(	را	در	ابعاد	مختلف	از	قبیل	
سرعت،	پایداری،	گستردگی	و...	نشان	می	دهد.	کمپین	»اینترنت	با	خیال	
راحت«	در	فاز	اول	در	شهر	تهران	و	در	فازهای	بعدی	در	شهرستان	ها	
اکران	شد.	گستردگی	بیلبوردهای	مرتبط	با	این	کمپین،	نفوذ	آن	را	در	
سطح	شهرهای	دارای	اکران،	چندین	برابر	کرد	و	اثربخشی	آن	ها	

را	نیز	به	میزان	قابل	توجهی	افزایش	داد.

کمپین تبلیغات محیطی: 

اینترنت با خیال راحت

میدان	صنعت

بزرگراه	همت	تقاطع	خیابان	سردار	جنگل بزرگراه	چمران	قبل	از	پارک	وی
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بزرگراه	همت	بعد	از	چمران

میدان	آزادی	زیرگذر	جناح

بزرگراه	مدرس	تقاطع	بزرگراه	صدر

بزرگراه	شیخ	فضل	اهلل	تقاطع	خیابان	تیموریبزرگراه	حکیم	قیل	از	شیخ	فض	اهلل
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رتبه درشاخص 
توسعه یافتگی 
ICT منطقه ای: 

14

 ICT صنعت
در یک نگاه

کاربران اینترنت
56.7 میلیون
نرخ نفوذاینترنت نفر

%68.5
مجموع پهنای 

باند کشور 
Gbps 600

کاربران فیسبوک
17.2 میلیون نفر

تعداد کاربران تلگرام: 
28 میلیون نفر

تعداد مشترکین تلفن 
ثابت: 30 میلیون نفر

تعداد مشترکین 
موبایل: 70 
میلیون نفر

رتبه در شاخص 
توسعه یافتگی 

91 :ICT

مرجع: کارگاه GTI در اجالس توسعه دهندگان فناوری TD-LTE در اوزاکا ژاپن
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