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و... بخشی از امکاناتی است که به منظور تسهیل استفاده از خدمات 
و افزایش رضایت مندی مشترکین انجام می شود اما فراتر از آن 
مبین نت با راه اندازی ســازوکار نصب کارشناسی مودم در محل 
سکونت مشترکین، سعی کرده است تا مشکالت احتمالی شبکه 
را پیش ازآنکه مشترک را درگیر سازد، شناسایی کرده و پایش 
نماید. مبین نت برخالف شــیوه ی رایج، اینترنت بی سیم خود بر 
بستر TD-LTE را به شکل Plug Play تحویل کاربران نمی دهد. 
چراکه این شیوه اگرچه در کوتاه مدت باعث افزایش سرعت اتصال 
کاربران به شبکه و در نتیجه خشنودی آن ها می شود، می تواند با 
قراردادن تجهیزات سمت مشترک )مودم( در موقعیت نادرست، 
اتصال بی سیم به ایستگاه های رادیویی را با اختالل مواجه کرده و با 
زیربار رفتن شبکه کیفیت اینترنت کلیه ی مشترکین را تحت تأثیر 
قرار دهد. در نتیجه روش تحویل مودم به مشتری، عماًل تجربه ی 
استفاده از اینترنت بی ســیم را به آزمون و خطا وابسته کرده و 
می تواند منجر به از دست رفتن دائمی مشترکین شود. شرکت 
ارتباطات مبین نت بــرای رفع این نقص، در فرایند فروش خود 
نصب کارشناسی در محل مشترکین را به عنوان یک ارزش افزوده 
در نظر گرفته است، تا تجهیزاتی را که می تواند در شبکه ایجاد 
اختالل کنند و رضایت مشــترکین را تحت تأثیر قرار دهند از 
همان ابتدا پایش نماید. این شــیوه اگرچه در کوتاه مدت تعداد 
اتصال کاربران به شبکه را تا حدی کاهش می دهد ولی این مزیت 
را دارد که یک شــبکه ی همگون و یکپارچه را به وجود می آورد 
که منابع درون آن با کم اختالل ترین روش در اختیار مشترکین 

قرار می گیرد.
اکنون که سومین شماره ی نشــریه ی مبین نت را به پیشگاه شما 
خوانندگان گرامی تقدیم می کنیم امیدواریم که به کمک آن بتوانیم 
همراهی خود با سازمان ها، نهادهای ذی ربط و مشتریان گرامی خود 
را توسعه داده و در کنار ارائه ی خدمات اینترنت پرسرعت بی سیم 
به آحاد جامعه، نقش عمده ای نیز در ارائه ی بستر های ارتباطی متنوع 

برای سازمان ها و کسب وکارهای کشور داشته باشیم.

سـرمقـاله

مهندس حسین ریاضی
مدیر عامل

بدون شــک در دنیای امروز فنــاوری اطالعات و ارتباطات به 
شــاخص تعیین کننده ای در میزان توسعه یافتگی ملت ها تبدیل 
شده است. این تأثیرگذاری خصوصاً با توسعه ی ارتباطات بی سیم 
نقش کلیدی تری نیز یافته است. در حال حاضر عرصه ی فناوری 
اطالعات و ارتباطات از نظر ارائه ی سرعت های باال در ارتباطات 
باندپهن بی ســیم به اعداد قابل قبولی دست یافته است. اما این 
در حالی اســت که میزان رضایت مشترکین خدمات اینترنتی 
از کیفیت ارائه ی آن ها در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و به نظر 
می رسد دسترسی به سرعت های باال برای مصرف کنندگان انبوه 
)End User( تنها پارامتر تأمین رضایت قلمداد نمی شــود. در 
این میان یکی از مواردی که شــدیداً بر تجربه ی مشترکین از 
سرویس های اینترنتی تأثیر می گذارد، مربوط به کیفیت پشتیبانی 
و مدیریت حســاب کاربری توســط خود مشترکین است. به 
عبارت دقیق تر تنها بخشــی از کیفیت ارائه ی خدمات اینترنتی 
و ارتباطی مربوط به ســرعت و پایداری خدمات بوده و بخش 
مکمل آن، امکاناتی است که بعضاً به صورت داشبورد در اختیار 
مشــتریان قرار می گیرد، تا تجربه ی استفاده از خدمات را برای 

ایشان تسهیل نماید. 
شــرکت ارتباطات مبین نت با هدف ارائه ی فصل جدیدی از 
خدمات ارتباطی و اینترنتی خود، توجه ویژه ای را به ایجاد امکانات 
جانبی و پشتیبانی معطوف کرده است. راه اندازی سامانه ی جدید 
مدیریت حساب کاربری، افزایش ظرفیت پاسخگویی و پشتیبانی 
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آشنایی با سهامداران

       شرکت ارتباطات سیار ایران
همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه در ایران، 
40 درصد از سهام شرکت ارتباطات مبین نت را در اختیار دارد. 
حضور این اپراتور به عنوان بزرگترین سهامدار شرکت، می تواند 
تجربه ی مدیریتی چندین دهه فعالیت خود در عرصه ی ارتباطات 

همراه کشور را برای مبین نت به ارمغان آورد. 

         صنایع ارتباطی پایا
بزرگتریــن تولید کننــده ی تجهیزات مخابراتــی و محصوالت 
زیرساخت در ایران و مجری پروژهای صنعتی حوزه ی مخابرات 
در داخل کشــور، دیگر سهامدار مبین نت است که 20 درصد از 
سهام این شــرکت را در اختیار دارد. حضور این صادرکننده  ی 
برتر ســال 1394 در ترکیب هیئت مدیــره ی مبین نت نه  تنها 
نیاز تجهیزاتی و فنی شــرکت را برآورده می کند، بلکه با انتقال 
سالیان سال تجربه  در زمینه ی تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت 
ICT کشور، پشتوانه ی محکمی برای توسعه و نگهداری شبکه ی 

مبین نت به شمار می آید.   

         شرکت توسعه و پژوهش ناجی
شرکت توسعه و پژوهش ناجي مبتکر و مجری راه حل های جامع 
فناوری اطالعات و ارتباطات، عضو دیگر هیئت مدیره ی شرکت 
ارتباطات مبین نت با سهم 20 درصدی است. وجود این سهام دار 
پشتوانه ی محکمی جهت انتقال دانش فنی و نرم افزاری حوزه ی 

IT برای مبین نت محسوب می شود. 

         بانک آینده
مغز متفکر مالی هیئت  مدیره ی مبین نت، یک بنگاه سرمایه گذاری 
و مالی جوان و چابک است که با بهره مندی از سهم 20 درصدی 
خود در این شرکت، راهکارهای مالی و مدیریتی را به منظور بهبود 
فضای کسب و کار در اختیار مدیریت ارشد شرکت قرار می دهد.

آشنایی با سهامداران مبین نت
یکی از ویژگی های برتر مبین نت نسبت به سایر اپراتورها و ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت، بهره مندی 
این شرکت از ترکیب سهامداری و مدیریتی قدرتمندی است که سبب شده مبین نت در ابعاد گوناگون 
زیرســاختی  و در حوزه  های نرم افزار، دانش مالی و ارتباطات پشــتوانه ی محکمی داشــته باشد. وجود 
هیئت مدیره ای  باتجربه، باعث شــده است مبین نت تنها در حد یک ارائه  دهنده ی اینترنت باقی نمانده و 
در قامت یک اپراتور ظاهر شود. با نگاه به ترکیب سهامداری و هیئت مدیره ی شرکت ارتباطات مبین نت 
می توان به وضوح این واقعیت را مشــاهده کرد که تمامی نیازهای مدیریت ارشــد یک شرکت برتر در 

حوزه ی ICT در این شرکت دیده شده است : 

1
2

3
4
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روند بهره برداری از شبکه 
روند بهره برداری از شبکه ی TD-LTE مبین نت در شهرهای مختلف
کشــور از آذرماه 1395 آغاز شد و پس از افتتاح شبکه در تاریخ 10 

بهمن ماه با سرعت در سراسر کشور ادامه یافت.
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شاید بهتر باشد برای بررسی بهتر موضوع 
 TD-LTE نگاهی به فناوری بی سیم پیش از
یعنی وایمکــس بیندازیم. در زمان فروش 
وایمکس مودم توسط عوامل فروش اپراتورها 
)به عنوان مثال مبین نت( در منزل مشتری 
نصب و تحویل می شد. فلسفه ی این کار نیز 
یافتن نقطه ای در محل استفاده ی مشتری 
برای دستیابی به بهترین آنتن دهی بود. حتی 
با اینکه مودم های وایمکس می توانستند بین 
نقاط درون شبکه جابه جا شوند اما در بدو 
سرویس دهی یافتن نقطه ای برای دریافت 
بهترین سیگنال اولویت اول اپراتورها بود و 
آن ها را نسبت به کیفیت ارتباط ملزم به 

پاسخگویی می کرد.

در فناوری های بی سیم دو پارامتر در زمینه ی تجربه ی اینترنت خوب اهمیت زیادی دارند 
یکی قدرت سیگنال و دیگری کیفیت سیگنال. قدرت سیگنال )Signal Strength( به توان 
ارسال و دریافت فرکانس از آنتن به مودم و بالعکس مرتبط است و مستقیماً تحت تأثیر 
میزان فاصله ی کاربر از آنتن دارد. برهمین اساس اپراتورهای ارائه دهنده ی اینترنت بی سیم 
سعی می کنند با توسعه ی نقاط پوشش خود و از بین بردن نقاط کور تعداد زیادتری از کاربران 
را تحت پوشش درآورند. اما پارامتر دیگر یعنی کیفیت سیگنال )Signal Quality( به پاک 
بودن مسیر ارتباطی مودم و آنتن رادیویی بازمی گردد. در این زمینه موانع، پارازیت ها، نویزها، 
تداخل های داخل شــبکه و کلیه ی آلودگی هایی قرار می گیرند که می توانند یک ارتباط را 

به رغم فاصله ی بسیار کم فرستنده و گیرنده مختل کنند. 
اگر یک مشترک در محیطی قرار داشته باشد که یکی از این دو پارامتر و یا هردو دچار اشکال 
باشند نمی تواند به مقداری که باید از کیفیت اینترنت بی سیم و درنتیجه سرعت مناسب 
بهره مند شود. مخصوصاً پارامتر کیفیت سیگنال تأثیر مهم تری بر تجربه ی کاربری دارد چون 
نشان دهنده ی این است که از بین تمام بسته هایی )Packet( که از مودم به دکل مخابراتی 
و بالعکس ارسال می شوند چه تعداد سالم به مقصد می رسند و آیا تجهیزات باید این ارسال 
را تکرار کنند یاخیر. در شرایط آلودگی محیط  است که اصطالحاً Timeout ایجاد می شود 

و کاربر کندی و یا قطعی و وصلی در اینترنت خود تجربه می کند.
برای حفظ این دو پارامتر اپراتورها ســعی می کنند درمرحله ی اول نقشــه ی 
پوشش دهی خود را به روزرسانی کرده و کاربر را درون آن مکان یابی کنند. 
این اقدام باعث می شــود پارامتر قدرت سیگنال تا حد زیادی تأمین 

ــت بی ســیم هــم  اینترن
ــب دارد ــه نص ــاز ب نی

مدتی اســت با توسعه ی نقاط تحت پوشش اینترنت بی ســیم خصوصاً اینترنت بی سیم ثابت بر برستر 
 TD-LTE رویه ای برای فروش مودم به مشــتری توسط یکی از دو اپراتور ارائه دهنده ی ،TD-LTE فناوری
درحال انجام اســت که تطابقی با روش های مشتری مدارانه ی ارائه ی اینترنت بی سیم ثابت ندارد. این 
درحالی اســت که اپراتور دیگر تأکید بسیاری برای تحویل و نصب مودم توسط کارشناسان در محل 
مشــتری دارد و بارها از این سیاســت خود به عنوان یکی از نقاط برتری در بازار یاد کرده اســت. اما 
به راســتی نصب مودم توسط کارشناس برای مشتری ضروری است و یا این سیاست بیشتر شبیه ژست 

تبلیغاتی است؟ در متن حاضر به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
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سـرمقـاله

گردد اما این کافی نیست اگر اپراتور اینترنتی 
بی سیم به صرف تحت پوشش قرار داشتن 
مشتری و یا اصطالحا در محدوده ی رنگی 
)سبز یا زرد( بودن او اقدام به فروش مودم به 
کاربر نماید، عمالً او را در زمینه ی تأمین پارامتر 
دوم یعنی پاک بودن محیط از آلودگی های 
ارتباطی رها کرده اســت. اینجا اســت که 
مفهوم مشتری مداری به شکل دیگری خود 
را نشان می دهد. اگر یک اپراتور علی رغم تمام 
هزینه هایی که ایجاد مکانیزم نصب و تحویل 
مودم در منزل مشتری دارد این سیاست را 
در زمینه ی فروش خود داشته باشد می تواند 
در آینده مزیت های زیادی هم برای خود و 
هم برای کاربرانش ایجاد کند. دلیل اصلی این 
مزایا به نحوه ی اتصال کاربران به شبکه مربوط 

است.
اگر یک کاربر در یک محیط آلوده به شبکه 
متصل شود، حتی اگر به صورت کوتاه مدت 
ســرعت نســبتاً خوبی را تجربه کند، در 
بلند مدت کیفیت ارتباط خودش و دیگران 
را مختل می کند چراکه اتصال هرمودم به 
آنتن رادیویی منابع شبکه را مصرف می کند، 
اگر این منابع به صورت متوازن و همگون 
برای هر کاربر تقسیم شوند، اپراتور می تواند 
به خوبی مصرف منابع این شبکه را مدیریت 
کرده و یک شــبکه ی یکپارچه را ایجاد و 
بهینه سازی نماید. اما اگر اپراتور نتواند این 
موقعیت را ایجاد کند، به مرور زمان منابع 

درون شــبکه به صورت نامتوازن رشــد 
کرده و پس از مدتی کیفیت اینترنت تمام 

مشترکین شدیداً افت خواهد کرد.
به همین دلیل بهترین شــیوه ی اتصال به 
اینترنت خصوصاً برای استفاده ی مستمر 
از شبکه های اجتماعی )به خصوص تلگرام 
و اینســتاگرام( این اســت کــه پیش از 
راه اندازی ســرویس اینترنت ثابت برای 
کاربران، مکان یابی دقیقی از محل نصب 
مودم در محل سکونت کاربر انجام شود. 
این مکان یابی میزان آلودگی محیط ارتباطی 
مودم و ایســتگاه رادیویــی را به حداقل 
می رساند و براساس استانداردها کاربر را 
به شبکه متصل می کند. استانداردهایی که 
ایجاب می کند جذب مشترک به هرقیمتی 
سیاست درستی نیست و باید مشترکی به 
شبکه اضافه شود که از نظر پارامترها در 

وضعیت مناسبی باشد. 
به نظر می رسد سیاست فروش براساس 
تحویــل و نصب مودم نه تنها می تواند در 
مسیر مشتری مداری رضایت بیشتری را 
برای کاربران حاصل کند، بلکه با همگون 
کردن مصرف منابع شبکه باعث می شود 
اپراتور بتواند پایش دقیق تری از شبکه ی 
خود داشته باشد. این ویژگی خصوصاً در 
فناوری TD-LTE که یک فناوری بی سیم 
ثابت است بیشتر می تواند به صحت نصب 
و گزارشات پراکندگی کاربران کمک کند. 

TD-LTE
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  امکان مشــاهده و مدیریت چند حساب 
کاربری در یک پروفایل

سامانه مدیریت حساب کاربری مشترکین 
اینترنت پرسرعت مبین نت به نحوی طراحی 
شده است که مشترکین می توانند چندین 
حساب کاربری خود را در یک واسط کاربری 
مشاهده و مدیریت نمایند. برای این منظور 
کافی اســت با کلیک بر سربرگ اشتراک 
جدید در صفحه ی پیشخوان پروفایل خود 
وارد بخش ایجاد حســاب کاربری جدید 
شوند و با تکرار مراحل توضیح داده شده در 
بخش مذکور، حساب کاربری جدید خود را 

ایجاد و به پروفایل خود اضافه نمایند.

 تمدید و تغییر طرح
یکی از عمده دالیل مراجعه ی مشترکین 

به این ســامانه مشــاهده و تمدید و تغییر طرح بنا به نیاز هر مشترک است. از این رو 
مشترکین می توانند جهت تمدید و تغییر طرح خود با سرعت و حجم دلخواه وارد سامانه 

گردیده و به منوی خرید خدمات مراجعه نمایند.

 کسب اطالع از حجم/ زمان باقی مانده
این بخش مهم وظیفه ی اطالع رسانی میزان حجم و زمان باقی مانده را بر عهده داشته و از 

طریق صفحه ی پیشخوان به صورت گرافیکی و ریسپانسیو قابل مشاهده است.

  کسب اطالع ازخدمات ارزش افزوده، تخفیفات و طرح های جدید
همواره کسب اطالع از خدمات ارزش افزوده ، تخفیفات و جشنواره ها برای مخاطبین از 
جذابیت باالیی برخوردار بوده است. از این رو صفحه ی مشترکین مبین نت از بخش های 

مختلفی شامل اسالیدر، پاپ آپ، بنر و پیام بدین منظور استفاده می کند.

  گزارش گیری از حجم مصرفی در ساعات عادی و رایگان
گزارش گیری کامل و دقیق از دیگر امکانات صفحه مشترکین مبین نت می باشد که 
مشــترکین می توانند از جزئیات کارکردی خود نیز مطلع گردند، گزارش مصرف 
به تفکیک روزانه، شــبانه و رایگان قابل نمایش می باشد. همچنین مشترکین قادر به 
مشاهده ی میزان مصرف اینترنت خود به تفکیک سایت های داخلی)نیم بها(، خارجی 

و رایگان می باشند. 

امکانــات 
صفـــحه 
مشترکیـن 
مبیــن نت 

با توجه به استفاده ی  روزافزون از اینترنت و تاثیر گسترده ی آن در سبک 
زندگی مردم، همواره نیاز به داشتن ابزارهای کنترلی و مدیریتی در این 
رابطه جهت استفاده ی بهینه از این سرویس ها  احساس می شود. بدین 
منظور پنل هایی که با نام صفحه مشترکین یا e-care مرسوم هستند از 
سوی ارائه دهندگان سرویس اینترنت در اختیار مشترکین قرار می گیرند 
تا میزان رضایت کاربر را از ســرویس مورد اســتفاده ی خود افزایش 
دهند. از این رو شــرکت ارتباطات مبین نت در راستای افزایش رضایت 
مشترکین خود و رفاه حال آنان به این سامانه ی مدیریتی نگاه ویژه ای 
داشته و همواره سعی نموده امکانات و ویژگی های این پنل مدیریتی را با 
به روزترین و پیشرفته ترین حاالت ممکن در اختیار مشترکین قرار دهد.

 My.mobinnet.irمبین نت به آدرس TD-LTE صفحه مشترکین سرویس
در دسترس مشترکین قرار دارد. این صفحه ریسپانسیو )واکنشگرا( بوده 

و به راحتی می تواند از طریق تلفن همراه و یا تبلت در دسترس باشد.

آرش امیدی
کارشناس بازاریابی انبوه

امکانات ســامانه مدیریت حساب 
TD-LTE کاربری مشترکین
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 خرید IP ثابت و بسته های حجمی 
با افزایش استفاده ی روز افزون از شبکه ی 
اینترنت در کسب وکارها همواره نیاز به 
داشــتن IP امری ثابت و اجتناب  ناپذیر 
بوده است. از این رو دسترسی خرید این 
سرویس برای هر مشترک در صفحه ی 

مشترکین فراهم می باشد.
 

  مشــارکت در نظرســنجی ها و ارائه ی 
انتقادات و پیشنهادات

بخش نظرسنجی ها در صفحه ی مشترکین 
مبین نت از فعال ترین بخش ها بوده چرا که 
از طریق آن می توان از نظرات مشترکین 
آگاه شــد و پیرو آن اقدامات توسعه و 
بهبــود را برنامه ریزی نمــود. همچنین 
مشترکین می توانند میزان نظرات سایر 
کاربران را نیز در قالب نمودار و چارت 

مشاهده نمایند.

 معرفی دوستان )ریفرال مارکتینگ(
سامانه ای  است که مشترکین از طریق آن 
قادر به معرفی دوستان خود می باشند و 

مبین نت در مسیر ارزش آفرینی

در صورتی که فرد معرفی شــده به عنوان مشترک مبین نت فعال گردد، هدایایی برای 
مشترک در بخش بانک هدایا لحاظ خواهد شد. همچنین مشترک می تواند لیست تمامی 

افرادی را که معرفی کرده به همراه وضعیت آن ها مشاهده نماید. 

VOC  ثبت مشکالت و تیکتینگ 
در راستای افزایش نقاط تماس مشترکین با پشتیبانی و رفاه حال مشترکین بخشی در 
صفحه ی مشــترکین مبین نت تعبیه گردیده که مشــترک با ثبت مشکل خود در آن 
می تواند به صورت آنالین از خدمات پشتیبانی استفاده نماید.  همچنین پس از ثبت تیکت 

مشترک در قسمت »تیکت های من« می تواند وضعیت تیکت خود را پیگیری نماید.
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FAQ سواالت متداول و راهنما   
در بسیاری از موارد و مشکالت متداول پیش آمده برای مشترکین، 

متداول  سواالت  بخش 
سریع ترین  در  می تواند 
پاسخگوی  ممکن  زمان 
باشد.  مشــترکین  نیاز 
راســتای  در  همچنین 
از  بهینه تــر  اســتفاده 
مشــترکین  صفحــه 
مبین نت بخش راهنمایی 
پیشــرفته ای در نظــر 
گرفته شــده است که 
می تواننــد  کاربــران 
بــا مراجعه بــه آن و 

جستجوی سوال مدنظر خود پاسخ خود را دریافت نموده و نظرات 
خود را در صورتـی که هر پرسش و پاســـخ نیاز آن ها را بر طرف 
ننمود ارسال نمایند. همچنیـــن مشتـرکین می توانند نسبت به 

دریافت دفترچه ی راهنما از این بخش اقدام کنند.

 تست سرعت 
ابزاری اســت که مشــترکین می توانند با استفاده از آن 
سرعت دریافت و ارســال خود را به راحتی تست نموده 
و تمامی ســوابق تست ســرعت خود را از این قسمت 

نمایند. مشاهده 

 پیام ها و پاپ آپ
مطلع ساختن مشترک از آخرین اتفاقات و رخدادها از اهمیت 
باالیی برای مشترک و مبین نت برخوردار است از این رو تمامی 
ایــن موارد در بخش پیام ها در 4 بخش اطالع رســانی، خرابی 

شبکه، جبران خسارت و هدایا لحاظ شده است.

 بانک هدایا
در صفحه ی مشترکین مبین نت بخشی وجود دارد که مشترکین 
بنا به برنامه های تعبیه شــده مشمول شــرایط دریافت هدیه 
می گردند که از این قسمت می توانند نسبت به دریافت هدیه ی 

خود اقدام نمایند.

  جت پک و گیگ پک
جت پک و گیگ پک خدماتی هســتند که در چهارچوب زمانی 
خاص به مشترکین در راستای رفع نیازشان با هزینه ای به صرفه 
ارائه می گردد. تعریف جت پک بدین گونه است که کاربران با 
فعال سازی این بسته به صورت موقتی می توانند سرعت 4 تا 40 
مگابیت را دریافت نمایند. این بسته برای افرادی طراحی گردیده 
است که سرعت طرحشان 1 تا 4 می باشد و برای مدت زمانی 
موقت نیاز به سرعتی باالتر دارند اما در عین حال نمی خواهند 

هزینه ی بیشتری را پرداخت نمایند.
گیگ پگ که برای تمامی مشترکین قابل دسترس است به کاربر 
این امکان را می دهد که در مدت زمانی مشخص حجم اضافه با 

قیمت به صرفه تر را دریافت نماید.
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   فعال سازی وایمو از طریق صفحه مشترکین مبین نت:
از این طریق کاربران در صفحه ی مشترکین خود قادر به فعال سازی سرویس WiMo  بوده و می توانند ثبت نام خود را به صورت خودکار 

انجام دهند. مشترک پس از ثبت نام می تواند در مناطق تعیین شده به اینترنت متصل شود.

برنامه های آتی

   ایجاد باشگاه مشتریان 
پروژه ای است که در راستای افزایش وفاداری مشترکین و بهبود تجربه ی آنان اجرا خواهد شد. این پروژه متشکل از قسمت های زیر است:

•  سطح بندی و امتیازدهی به کاربران 
•  ایجاد بخش سکه ها و اعطای سکه به کاربران به ازای امتیاز آن ها

•  اعمال تخفیفات برروی برخی بسته ها به ازای دریافت سکه از مشترکین
•  ایجاد فروشگاه مخصوص باشگاه مشتریان

 Diagnostic tools  
نرم افزاری اســت که جهت رفع مشــکالت احتمالی برروی سیستم کاربر نصب و 
به صورت هوشمند و بدون تماس با واحد پشتیبانی توسط کاربر اجرا شده و اقدام به رفع 

مشکالت کاربر می نماید.
   اپلیکیشن موبایل

اپلیکیشــن موبایل مبین نت، با 
هدف ایجاد دسترسی آسان به 
صفحه ی  مختلــف  بخش های 
مشــترکین و مطلع ســاختن 
مشترک از رخدادهای مختلف 

در حال تهیه می باشد.

 Mail box  
در راســتای افزایش رضایت مشترکین، مبین نت قصد دارد به تمامی 
مشترکین خود میزان فضای 1 گیگ را به عنوان سرویس ایمیل به هر 
اشتراک اختصاص دهد. از این رو هر مشترک از صفحه ی مشترکین خود 
قادر به الگین ایمیل خود و مدیریت آن می باشند. تمامی حجم ارسال و 

دریافت شده از این طریق نیز به صورت رایگان محاسبه خواهد گردید.

   فاز دوم معرفی دوستان )ریفرال مارکتینگ(
در راستای توسعه و بهبود پروژه ریفرال مارکتینگ 
در صفحه ی مشــترکین این پروژه به شرح زیر 

بروزرسانی خواهد گردید:
•  امکان اعطای گیگ مضاعف به فرد معرفی شده  

   )عالوه بر فرد معرفی کننده(
•  بهبود در ساختار گزارش دهی
•  بهبود فرایند معرفی دوستان 

  VOC فاز دوم
در راستای توسعه و بهبود پشــتیبانی از مشترکین فاز دوم صدای 
مشتریان در صفحه مشترکین به شرح زیر بروزرسانی خواهد گردید:

•  امکان دریافت پاسخ کارشناسان و گفت وگوی گام به گام با  مشترک 
   تا حل شدن مشکل 

•  فراهم سازی بستر چت آنالین با کارشناسان پشتیبانی

مبین نت در مسیر ارزش آفرینی
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سامانه حمل و نقل هوشمند یا به اختصار 
 ITS (Intelligent Transformation
از تحوالت عصر جدید  System( یکی 
در زمینه ی بهبــود کارکرد حمل ونقل 
محسوب می شــود. دقیق ترین تعریف، 
ITS را »استفاده ی هدفمند از ارتباطات 
و فناوری اطالعــات )ICT( برای خلق 
سیســتم کارآمد و ایمن تر حمل ونقل« 
معرفی کرده اســت. هدف این سامانه 
اســتاندارد و یکپارچه  نمودن داده هایی 
اســت که از تجهیزات کنترل تردد در 
کشــورگردآوری  کل  جاده  هاي  سطح 
با  ایــن اطالعات همــراه  می گــردد. 
مشــخصات کامل در یک پایگاه داده 
ضبط می شــوند تــا در نهایت پس از 
تحلیــل بتوان داشــبوردهای مدیریتی 
ایجاد نمود و زمینه ارائه اطالعات الزم 
به دیگر ســامانه  ها ماننــد پورتال هاي 
دستگاه هاي   ،ir.141 مانند  اطالع رساني 
مربوطه ماننــد مرکز فاوا پلیس راهور، 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و . . . را فراهم 

نماید.
بــر این اســاس ارتباطــات و فناوری 
اطالعــات نقش غیرقابــل انکاری در 
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ITSابر مبین نت و پروژه ی 
امیرحسین پات
کارشناس امور مشتریان سازمانی
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ایجاد سیســتم های حمل ونقل هوشمند 
ایفا می کند. این پــروژه در قالب فازهای 
مختلفی اجرا می شــود از مباحث مربوط 
به ایمنی و کنترل ترافیــک راه ها گرفته 
تا مســیرهای هوشــمند با قابلیت تبادل 
اطالعات بــه مراکز راهداری و خودروها، 
حمل ونقل  سیستم  زیرمجموعه ی  همگی 
هوشمند هستند. پیاده سازی این سیستم 
می تواند ضمن افزایش سطوح مختلفی از 
توســعه یافتگی در مناطق تحت پوشش، 
نقش بسزایی در کاهش سوانح جاده ای و 
هزینه های نگهداری راه ها نیز داشته باشد.

برهمین اساس پروژه ی راه اندازی سیستم 
حمل ونقل هوشــمند در ایران از سال 94 
با محوریت افزایش ایمنی راه ها و کنترل 
 ITS ترافیک جاده ای آغاز شد. کارفرمای
در ایران سازمان راهداری و پیمانکار اصلی 
آن شــرکت رهکام ایرانیان اســت. این 
پروژه در ابعاد مختلفی از جمله مکان یابی 
دوربین ها، تجهیزات ارتباطی و ... در حال 
اجرا و توسعه است. یکی از الزامات اصلی 
پروژه ی ITS، ایجاد ارتباطات پایدار بین نقاط 
مجهز به سامانه  و مرکز نگهداری داده ها 
اســت. مسیری که قرار اســت داده های 
ثبت شده توســط سامانه های هوشمند در 
نقاط تحت پوشــش را از طریق مکانیزم 
مشخصی به محل پردازش و ذخیره سازی 
 ،ITS اطالعات برساند. در بخش ارتباطات
انتقال اطالعات از دوربین های مستقر در 
هرکدام از محورهای اصلی به مرکز کنترل 
و مدیریت ســازمان راهداری در تهران، 
مسیر اصلی ارتباطی است که در طی آن 
اطالعات ضبط شده و تصاویر گرفته شده 
توســط دوربین ها از طریــق لینک های 
رادیویــی باند آزاد و شــبکه ی مخابراتی 
تجمیع و به نزدیک ترین نقطه اتصال به ابر 
شبکه سراسری مبین نت در مراکز استان ها 
می رسد و از طریق این شبکه به ساختمان 
ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

کشور در تهران انتقال می یابد. مبین نت به 
کمک ابر سراسری خود توانسته بستری 
امن، سریع و پایدار برای انتقال لحظه ای 
داده های ثبت شده توسط سامانه ها در تمام 

نقاط کشور ایجاد کند.
ITS در ایــران با محوریت افزایش ایمنی 
راه ها و پیاده سازی سیستم کنترل ترافیک 
هوشمند راه اندازی شده است و نقطه ی 
انتهایی آن هوشمندسازی تمام جنبه های 

حمل ونقل شهری و جاده ای است. 
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قــرارداد پروژه ی ITS در بخش ارتباطات از ســمت شــرکت 
مبین ایران و شرکت رهکام در تابستان 94 با شرکت همراه اول 
و بعد از آن Back-To-Back با نقش اول کیفیت امضا شــد. این 
پروژه در ابتدا به صورت پایلوت 74 سامانه و پس از آن راه اندازی 

1879 سامانه در 31 استان کشور را در بر می گرفت.  
درحــال حاضر صرفاً بحث تکمیل پــروژه در 34 هزار کیلومتر 
از جاده های کشــور مطرح است. در مرحله ی بعد احتماالً تحت 
پوشش درآوردن 60 هزار کیلومتر دیگر مطرح است. که تعداد 
فعلی سامانه ها یعنی 1879 ســامانه را به تقریباً 4000 سامانه 

خواهد رساند. 
در این مقطع صرفاً مباحث مربوط به ســامانه های ثبت تخلف 
ســرعت غیرمجاز و میانگین گیری در سرعت مطرح است. در 
مرحله ی بعد احتمــاالً کاهش فاصله ی بین دو ســامانه از 20 

کیلومتر به 10 مطرح خواهد بود. 
صددرصد باید این اتفاق بیفتد ولی مباحث مربوط به هوشمندسازی 
جاده ها فعاًل در ایران مطرح نیست ولی من معتقدم باید طوری 
برنامه ریزی صــورت گیرد که در 4 یا 5 ســال آینده حداقل 
مســیرهایی که به تهران منتهی می شود بخشی از این ویژگی را 

داشته باشند. 
این ســامانه ها از طریق دوربین تخلف را ثبت کرده و هم زمان 
با آن اطالعات مربوط به تخلف انجام شــده تصویر را هم ارسال 
می کنند. بعضاً ممکن است در مقاطعی پلیس راهور نیارمند فیلم 
هم باشــد که با تأمین پهنای باند موردنیاز این قابلیت هم وجود 

خواهد داشت.
نیازمندی های مربوط به ذخیره سازی اطالعات هم در سامانه ها 
پیش بینی شده اســت. اگر این ارتباطات به هردلیلی قطع شود، 
دوربین ها قابلیت ذخیره سازی اطالعات حداقل تا 24 ساعت را 

دارند تا پس از اتصال مجدد به شبکه تصاویر را منتقل کنند.
االن دیده ها از دوربین ها با رادیوهای باند آزاد به اولین ســایت 
همراه اول و مرکز مخابراتی استان منتقل شده و از آنجا با استفاده 

از ابر مبین نت به دیتاسنتر واقع در تهران منتقل می شود. 
مبین نت شرکت بزرگی اســت که تجربه  های زیادی در تعامل 
و همکاری با سازمان های معتبر داشته است. حقیقتاً ما به غیر از 
مبین نت جایگزین دیگری برای ایجاد این بستر ارتباطی مدنظر 

نداشتیم و به  نظر من بهترین گزینه مبین نت بوده است.
باتوجه به روند توســعه ی پروژه ی ITS در ایران حجم اطالعات 

مبین نت در مسیر ارزش آفرینی

محمدرضا محسن زاده 
ITS مدیـر برنامـه ی پـروژه ی

در گردش افزایش پیدا خواهد کرد من معتقدم در آینده حجم 
محاسبات هم افزایش پیدا خواهد کرد و ما به پهنای باند بیشتری 
نیازمنــد خواهیم بود. این ظرفیــت در مبین نت وجود دارد و با 
توسعه ی شــبکه پهنای باند موردنیاز هم از این شرکت تأمین 

خواهد شد.
همانطورکه می دانید ایران بیشــترین تعداد تصادفات جاده ای را 
در جهان دارد. اگر این پروژه صرفاً بتواند از طریق فرهنگ سازی 
این آمــار را کاهش دهد به نظر من نقش بســیاری در کاهش 
آسیب های اجتماعی هم داشته است. امیدوارم سامانه های ثبت 
تخلف به سرعت به سمت نقطه ی شروع اصالح فرهنگ رانندگی 

در کشور حرکت کنند.

همکاران ما در سه بخش برنامه های مربوط به پروژه ی ITS را دنبال 
می کنند. بخش اول طراحی است که در گام اول مکان یابی سامانه ها 
با همراهی نماینده ی پلیس راهور و شرکت رهکام انجام می شود. 
اولویت نقطه یابی براســاس نقاط پرخطری است که پلیس اعالم 
می کند ولی مالحظات امکان ســنجی و دید مخابراتی ممکن است 
در این زمینه تغییرات کوچکی ایجاد کند. پس از نهایی سازی مکان 

حسین مهراندیش
ITS حسین مهراندیش مدیر پروژه ی
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در اصل ما مجری یک پروژه ی ملی هستیم. پروژه ی ITS در فاز اول 
34 هزار کیلومتر از جاده های کشور در دو مسیر رفت وبرگشت را 
با فاصله ی هر سامانه 30 کیلومتر پوشش می دهد. تا قبل از شروع 
ITS مجموع دوربین هایی که توسط پلیس و راهداری نصب شده 
بود 400 دستگاه بود اما تعهد ما برای نصب 600 دستگاه در هر 
سال بوده  است. در این دو سال 1210 سامانه طبق تهدات نصب و 

تحویل پلیس راهور شده است. 
درحال حاضر فاصله ی ســامانه های ما هر 30 کیلومتر است. در 
حالی که استاندارد دنیا و کشورهای توسعه یافته هر 5 کیلومتر یک 
سامانه است. به میزانی که این سامانه ها به یکدیگر نزدیک تر باشند، 
اثربخشی آن ها بیشتر اســت. به عنوان مثال در آزادراه تهران-قم 
تعداد سامانه ها برروی 10 کیلومتر تنظیم شده است که به نسبت 

سامانه ها، دیگر پیمانکاران شرکت رهکام، کارهای اجرایی مانند فنس، 
باکس و... را انجام می دهند و به ما اعالم می کنند. در این زمان است 
که تیم روالت )تیم اجرایی( ما شروع به نصب تجهیزات در چند 
مرحله می کنند. در این میان هماهنگی کاملی با شرکت های دیگر 
مانند مبین نت در زمینه ی تحویل و انتقال دیتا به تهران وجود دارد.

بزرگ ترین چالش ما در این پروژه مربوط به تأمین تجهیزات است. 
در این خصوص مالحظاتی از قبیل بودجه وجود دارد که باید درنظر 
گرفته شود. زمان و نحوه ی توزیع این تجهیزات نیز از جمله مالحظاتی 
است که باید رعایت شود. دست آخر مناسبات با پیمانکارانی است 
که برای ما تجهیزات را فراهم می کنند و یا مانند مبین نت سرویس 

خود را در اختیار ما قرار می دهند. 
هر سامانه شامل یک دکل، دو دوربین به همراه باکس و فنس ایت 
که هرکدام را پیمانکار خاصی برای رهکام تأمین می کند. در هرجهت 
بزرگراه دو دوربین قرار دارد که مجموعاً با یک فاصله ی تقریباً 500 
متری به یک سامانه متصل هستند. این سامانه ها به غیر از ارتباطات 
رادیویی به اینترنت GPRS هم برای ایجاد ارتباط متصل اســت و 
دیتاها را به مرکز استان منتقل کرده تا وارد ابر مبین نت شود و به 
دیتاسنتر سازمان راهداری در خیابان دمشق تهران تحویل داده شود.
حقیقتاً مبین نت در سریع ترین زمان سرویس را به ما تحویل داد و 
تا االن هر درخواستی که داشته ایم را در سریع ترین زمان پیگیری 
و برآورده کرده اند. من از حمایت این شرکت بسیار متشکرم و در 

حدوداً یک سال اخیر هیچ مشکلی را در ارائه ی خدمات ندیده ام.

مبین نت در مسیر ارزش آفرینی

دکتر امیر مسعود عطایی
مدیرعامل شرکت رهکام ایرانیان

فواصل بیشتر، اثربخشی باالتری نیز نشان داده است. ما در این 
منطقه 46 درصد کاهش تخلفات را مشاهده کرده ایم و میانگین 

سرعت 7 کیلومتر کاهش پیدا کرده است. 
 ،ITS این پروژه صرفاً ثبت تخلفات و جریمه نیست. بحث اصلی
فرهنگ سازی و رفتارسازی اســت. عامل اصلی سوانح جاده ای 
سرعت غیرمجاز است و این سامانه ها کمک می کنند رفتار راننده 

به رعایت سرعت مجاز نزدیک تر شود. 
ITS جاده ای درکنار ITS شهری تعریف می شود و این هردو باید 
به صورت یکپارچه باشند چون رفتار مسافری که در جاده است 
تابعی از رفتار او در شــهر مبدأ و مقصد است. واقعیت این است 
که برای یکپارچه سازی این دو باید مدیریت یکپارچه ای نیز وجود 

داشته باشد. 
ITS در نقاطی که هیچ آنتن ارتباطی و برقی نبوده است هم برق 
و هم ارتباطات ایجاد کرده اســت. یک ایستگاه رادیویی در این 
نقاط تعبیه شده که قابلیت ایجاد هزاران سرویس ارزش افزوده را 
دارد. مثالً در یکی از همین پلت فرم های ITS قابلیت ایجاد ایستگاه 
هواشناســی به صورت میدانی وجود دارد. این ایستگاه اطالعاتی 
فراهم می کند که به راحتی نمی توان از طریق ماهواره ی هواشناسی 
اطالعات به دست آورد. حتی قابلیت ایجاد ارتباط ماشین به ماشین 
از طریق این ایستگاه ها وجود دارد که به صورت خودکار باتوجه 
به شرایط جاده فرمان هایی به خودروها صادر کند. ایستگاه های 
رادیویی می توانند کمک حال رانندگان و راهداران باشند. پس فقط 
بحث ثبت تخلفات مطرح نیست. این زیرساخت که ایجاد می شود 

هزاران سرویس ارزش افزوده را می توان برروی آن ارائه کرد. 
دلیل انتخاب شــرکت ارتباطات مبین نت صرفاً توانمندی این 
شــرکت بود. باتوجه به شــناختی که من خودم از مجموعه ی 
مبین نت داشتم و از توانمندی این شرکت در گذشته آگاه بودم، 
به دلیل نبود ظرفیت استفاده از فیبر در مراکز مخابراتی مستقیمًا 
به فکر همکاری با مبین نت افتادم که مســئولیت انتقال دیتای 
کشور را برعهده بگیرد. این حجم از داده هایی که از جاده های کل 
کشور استخراج می شود با مسئولیت مبین نت به دیتاسنتر سازمان 
راهداری منتقل می شود. طبیعتاً هر پروژه ای که برای اولین بار انجام 
می شود مشکالت تازه ی خود را دارد اما مبین نت توانسته مانند 

پروژه های دیگر در این زمینه  هم خوب عمل کند. 
ما نقطه ای که در آن سامانه قرار گرفته است را نقطه ی ابتدایی 
سامانه در نظر می گیریم که تخلف در آن ثبت می شود. این دیتا 
براساس SLA مدنظر پروژه باید کمتر از 5 دقیقه به دیتاسنتر تهران 
وارد شود. از این رو؛ ایجاد سازوکاری که بتواند فارغ از شبکه های 
آماده ی جهانی و در قالب یک شبکه ی داخلی این دیتا را منتقل 
کند، کاری است که با گستردگی زیادی انجام شده و درحال انجام 

است.
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روند تحت پوشش قرارگرفتن 
ITS شهرهای مجهز به
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تعداد سامانه های طراحی شدهشهراستان

29اراکمرکزی

32بندر عباسهرمزگان

63بیرجندخراسان جنوبی

5بجنوردخراسان شمالی

31بوشهربوشهر

40قزوینقزوین

9ایالمایالم

81اصفهاناصفهان

115کرمانکرمان

30کرمانشاهکرمانشاه

31خرم آبادلرستان

73مشهدخراسان رضوی

46قمقم

11رشتگیالن

22سمنانسمنان

83شیرازفارس

28تبریزآذربایجان شرقی

تهران

قرارگاه ساوه

97
 عوارضی تهران - قم

نسیم شهر

تهران

50یزدیزد

52زاهدانسیستان

28زنجانزنجان

25اهوازخوزستان
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 شــرکت ارتباطات مبین نت در ارزیابی سازمان تنظیم 
مقررات و خدمات ارتباطات رادیویی به عنوان برترین اپراتور 
ارائه دهنده ی خدمات FWA در زمینه ی استفاده ی حداکثری 

از منابع و مهارت های ایرانی در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات انتخاب شد.
براساس این ارزیابی که برطبق مصوبه ی 163 در شش ماهه ی دوم سال 95 انجام شده است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عملکرد 
اپراتورها و دارندگان پروانه در حوزه ی ICT در زمینه ی استفاده از ظرفیت های تولید داخلی را مورد ارزیابی قرار داد و شرکت ارتباطات مبین نت 
را به عنوان برترین شرکت در میان ارائه دهندگان خدمات FWA اعالم کرد. مبین نت پیش از این برای سومین سال پیاپی مقام برترین اپراتور 

اینترنت بی سیم ثابت را در ارزیابی سازمان تنظیم مقررات به دست آورده است.
براساس مصوبه ی 163 که هدف از تدوین آن، اجرای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابالغی از سوی مقام معظم 
رهبری بود، دارندگان پروانه در حوزه ICT در 11 شاخص استفاده از نیروی انسانی متخصص داخلی، توان اجرایی داخلی، خدمات مشاوره ای داخلی، 
پیمانکاران داخلی، تجهیزات فعال تولید داخل، تجهیزات غیرفعال تولید داخل، آموزش نیروی انسانی، اعالم برنامه توسعه به تولیدکنندگان داخلی، 

اطالع رسانی مناسب و ایجاد فرصت برای شرکت های داخلی، انتقال فناوری به داخل کشور و توسعه تحقیقات و تجاری سازی ارزیابی شده اند.

رویدادهای مبین نت

مبین نــت اپراتــور برتــر
ــوان ــتفاده از تـ در اسـ
تولید داخلی شـد

در چهاردهمین دوره ی ارزیابی ملی کیفیت ایران شــرکت 
ارتباطات مبین نت موفق شد تقدیرنامه ی اشتهار به کیفیت 
چهارستاره را دریافت کند. در این ارزیابی که توسط سازمان 
ملی استاندارد ایران و انجمن مدیریت کیفیت ایران به مناسبت 
روز ملی کیفیت برگزار شد، مبین نت توانست در گروه محصولی 
خدمات مشاوره، تحقیقات و توسعه، مهندسی و پیمانکاری برای 
اینترنت TD-LTE، وایمکس، شــبکه ی ملی بی سیم، اینترانت 
و VPN خــود حائز دریافت گواهینامه ی اشــتهار به کیفیت 

چهارستاره شود.

سازمان ملی استاندارد 
اشتهــار بـه کیفیــت 
چهـارستـاره مبین نت 

را تأییــــد کـرد
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با وقوع زلزله ی کرمانشــاه و آسیب شــدید به هموطنانمان در 
این منطقه، آحاد جامعه شروع به جمع آوری کمک های نقدی و 
غیرنقدی برای التیام دردهای مردم شهرهای زلزله زده کردند. در 
ایــن میان حتی در مبین نت  نیز با کمک همکاران، اقالمی تهیه و 
به منطقه ارسال شد. در ادامه با نزدیک شدن فصل سرما و لزوم 
اسکان موقت هموطنانمان بحث تهیه ی کانکس مسکونی و ارسال 
آن به کرمانشاه تبدیل به اولویت اصلی کمک های افراد، سازمان ها 
و نهادهای خیریه شد. همانطورکه تقریباً همگی می دانیم شرکت ها 
در مســیر فعالیت خود در جامعه، مسئولیت هایی نیز نسبت به 
آن دارند. دقیقاً مانند انسان ها که درکنار زندگی در بین اعضای 
خانواده ی خود نسبت به آن ها مسئول هم هستند. همین مسئولیت ها 
مبین نت را هم به مسیر خرید و ارسال کانکس برای زلزله زدگان 
کشــاند.   از آنجایی که یکی از دغدغه های مردم منطقه، مسائل 
بهداشتی و خطر شیوع بیماری های مختلف بوده است، مبین نت 
با در نتیجه ی انجام مذاکرات مختلف با نهادهای ذی ربط از قبیل 
فرمانداری، استانداری و... تصمیم گرفت، کانکس های موردنظر 
خود را در دو نوع مســکونی و سرویس بهداشتی در اختیار این 
نهادها قرار دهد تا برای مردم نصب شــوند. با این رویکرد 10 
کانکس مسکونی و 10 کانکس سرویس بهداشتی پس از ساخت 
با همکاری استانداری و فرمانداری کرمانشاه به منطقه ارسال شد 

تا در اختیار هموطنانمان قرار گیرد.
پــس از انجام این کار باتوجه به دعوت وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات از شرکت های حوزه ی ICT مبنی بر اختصاص هزینه ی 
اقالم تبلیغاتی عید به مردم زلزله زده ی کرمانشــاه، مبین نت 
گزارش این عمل خیرخواهانه را ارائه داد و آمادگی 
خود را برای کمک به سایر شرکت ها در این حوزه 

اعالم نمود.

رویدادهای مبین نت

گامی بـــــزرگ بـرای تحقق 
مسئولیت های اجتماعی مبین نت
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فروش عمده ی امکانات شبکه ای

TD-LTE

1) Access Layer
2) Bulk
3) Fixed Communication Provider

توسعه ی شبکه ی اینترنت بی سیم ثابت TD-LTE در باند فرکانسی 3,500 مگاهرتز در شرکت ارتباطات مبین نت، فرصت تجربه ی 
جدیدی از سرعت و کیفیت سرویس اینترنت نزد کاربران این شرکت را فراهم آورده است. با توجه به توسعه ی متوازن و منطقی 
امکانات شبکه ای در در اقصی نقاط کشور و سطح پوشش مناسب و همچنین با توجه به رویکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی در خصوص واگذاری امکانات شــبکه ای 1 اپراتورهای ارتباطات ثابت، شرکت ارتباطات مبین نت بر آن شد تا قسمتی از 

امکانات شبکه ای اینترنت TD-LTE خود را به صورت عمده 2 در اختیار سایر اپراتورهای ارتباطات ثابت قرار دهد.
با توجه به مجوزهای ارتباطات ثابت اعطا شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و رایزنی های صورت گرفته توسط 
شرکت ارتباطات مبین نت با این سازمان، امکان اعطای امکانات شبکه ای TD-LTE به عنوان میزبان به شرکت هایی که مجوز های 
FCP 3 و Servco. اخذ کرده اند میسر شد. در حال حاضر 17 شرکت موفق به اخذ مجوز FCP و حدود 60 شرکت موفق به اخذ 
TD- شده اند. همه شرکت های مذکور امکان همکاری با شرکت ارتباطات مبین نت در بستر اخذ امکانات شبکه ای Servco . مجوز

LTE را دارند.
در حقیقت مدل همکاری به شکلی طراحی شده است که شرکت های مذکور به جز پهنای باند انتقال داخل شبکه که توسط شرکت 
ارتباطات مبین نت تأمین می شود، باید سایر امکانات از جمله CRM، BSS، OSS، AAA، پهنای باند اینترنت و دیگر امکانات را تأمین 
نمایند. همچنین تهیه ی مودم و ســیم کارت نیز توسط شرکت های مذکور انجام خواهد شد. در این صورت شرکت های FCP و . 
Servco امکان استفاده از امکانات شبکه ای TD-LTE شرکت ارتباطات مبین نت را با پهنای باند تا 40 مگابیت برثانیه به ازای هر 
کاربر در نقاط تحت پوشش شــبکه خواهند داشت. در مدل ارایه شده، طراحی و قیمت گذاری سرویس ها توسط شرکت ها انجام 

می شود و حقوق مالکیت معنوی کاربران متعلق به شرکت های میهمان در شبکه ی شرکت ارتباطات مبین نت خواهد بود.

محصــوالت

پویا  نماینده
سرپرست بازاریابی و فروش عمده شبکه و اینترنت
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4) Post-Paid

در خصوص مدل کســب و کار طراحی شده برای 
این شیوه واگذاری امکانات، باید به این نکته 

اشــاره کرد که مدل بر اساس مجموع 
ترافیک انتقال و مصرف شده توسط 

کاربران و تعداد امکانات واگذار 
شده )سیم کارت( و به صورت 

پس پرداخــت 4 محاســبه 
می گردد. دیدگاه مدیریت 
شــرکت  کســب وکار 
ارتباطــات مبین نــت 
در طراحــی این مدل 
ارایه ی  کســب وکار، 
مدلی با انتفاع هر دو 
ادامه  امکان  و  طرف 
مدت  بلند   همکاری 
اپراتورهــای  بــرای 
ارتباطــات ثابت بوده 
ارایه ی  است. همچنین 

خدمــات و محصوالت 
با اســتفاده از  ترکیبــی 

 TD-LTE شبکه ای  خدمات 
به صورت کشــوری برای این 
شرکت ها امکان پذیر شده است.

واحــد فــروش عمده ی شــرکت 
ارتباطــات مبین نت وظیفــه ی فروش 

امکانات شــبکه ای را بر عهده دارد و همواره 
در تالش اســت تا خدمات مذکور را با باالترین 

کیفیت در اختیار اپراتورهــای ارتباطات ثابت و کاربران 
نهایی آن ها قرار دهد.

TD-LTE فروش عمده ی امکانات شبکه ای
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شرکت ارتباطات مبین نت با تکیه بر نگاه 
فوق و با در نظر گرفتن یک افق بلندمدت 
در عرصه ی ارائه خدمات ارتباطی، با اتخاذ 
رویکرد حرفه ای در مدیریت تکنولوژی 
در فضایی که در آن فعالیت می کند سعی 
دارد با حضور مستقیم و فعال در عرصه ی 
بین المللی تغییرات و رشد فناوری را رصد 
کــرده و با در نظر گرفتــن تمام جوانب 
نســبت به اعمال و جاری سازی آن در 
شبکه و ســرویس های خود اقدام نماید. 
شــاهد این موضوع را عضویت و حضور 
آن در WiMAX Forum  از سال 1392 
در زمان اســتفاده از تکنولوژی وایمکس 
بود و به محض تغییر رویکرد و تکنولوژی 
جهانی از وایمکس به TD-LTE این شرکت 
نیز از سال 1394 به عضویت فعال گروه

GTI  درآمده است. 

)) ارزش یک 
شرکت مبتنی 
بر تکنولوژی و 

کارکنانش است 
نه بر ارزش های 

فیزیکی آن ((

 مقدمه 
بدون شک ظهور تکنولوژی های مختلف باعث رشد و رونق اقتصادی 
کشورها شــده و به میزانی که کشــوری از تکنولوژیهای بیشتری 
بهره مند باشد پیشرفته تر بوده و سطح استاندارد باالیی در زندگی 

افراد ایجاد می کند.
مشخصاً ایران در فناوری های صنعت مخابرات خصوصاً در بخش 
زیرساخت، پیشرو نیست و در اصل واردکننده ی آن است.بنابراین 
برای حرکت در لبه ی تکنولوژی و تولید آن، باید از طریق الگوگیری 
و مجاورت با منابع دانش، خود را به ســرعت با تغییرات فناوری 
هماهنگ کرده تا در بلند مدت امید به تبدیل شدن به یک کشور 
مولد دانش داشته باشد. این مهم جز با مشارکت در محافل علمی و 

حضور بین المللی محقق نمی شود.

:GTI 3  وGPP آشنایی با 
 3rd  (  3GPP تخصصــی  انجمــن   -
   )Generation Partnership Project
متشــکل از گروه های متولــی در امر 
ارتباطات با هدف استاندارد سازی نسل 
3 موبایل  و در تعامل با ســازمان های 
استاندارد ســاز GSM  و ITU  تشکیل 

گردیده است. 
اســتانداردهای  ســازماندهی   3GPP
بســیاری از اســتانداردهای ارتباطات 
 UMTS از طریق GSM تلفن همــراه از
و LTE  به 5G را هم اکنون در دســتور 

کار دارد 

- GTI در ســال 2011 بنا نهاده شــده 
اســت که برای ساخت یک اکوسیستم 

مبین نت در 
عرصه بین الملل

ناصر مرادی
مدیرکل نگهداری شبکه

مبین نت در عرصه بین الملل
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قوی از TD-LTE، ســرعت بخشــیدن 
بــه تجاری ســازی TD-LTE و ترویج 
 FDD و   LTE TDD همگرایــی 
 GTI اختصاص داده شــده است. امروز
با همــکاری اپراتورها و فروشــندگان 
کلیدی با همــکاری جهانی با اپراتورها 
و فروشندگان کلیدی تبدیل شده است.
به طــور   GTI  2.0  ،2016 ســال  در 
رســمی در اجالس GTI 2016 که در 
موبایل  کنگره ی جهانی  در  فوریه   23
TD- با هدف ترویج توســعه ی جهانی

 FDD برای تشــویق هم گرایی با ،LTE
و تقویت یــک برنامــه ی متقابل در 

برگزار شد. بارسلونا 

حضـــور مبیـن نت در آخریـن 
:GTI نشست گارگروه 

 JUN در تابســتان 1396 مصــادف با
2017، کارگروه GTI  در شهر شانگهای 
چین برگزار شــد و مبین نت با ترکیبی 
متشکل از معاونین و مدیران کل فنی و 
بازاریابی در این اجالس شرکت نمود. 
این شــرکت نه تنها در تمام کارگروه ها 
با شــرکت در  بلکه  شرکت داشــت 
 )Panel Discussion( میزگــرد 
نقطه نظــرات و انتظارات خــود را به 
صنعت  ایــن  اصلی  بازیگــران  گوش 
)تأمین کننــدگان، اپراتورهای پیشــرو، 
ســازندگان چیپســت ها و گوشی های 

موبایل( رساند.

مبیننتدرعرصهبینالملل
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1. اپراتورهایی ماننــد مبین نت که تنها 
از فرکانــس گروه باند 42 در شــبکه ی 
تولیدکنندگان  از  خود استفاده می نمایند 
گوشی های موبایل و همچنین سازندگان 
چیپســت های آن ها می خواهد نسبت به 
پشــتیبانی این فرکانس در گوشــی های 

تولیدی خود نیز اقدام نمایند.
2. توسعه ی دســتگاه های )مودم ها( چند 
منظوره با پشتیبانی چند باند مختلف بطور 
همزمان بطوری که بتوان با شــرکتهای 
بزرگتر همچون همراه اول، جهت پوشش 
دهــی ضعف پوشــش دهــی دوطرفه  
رومینگ ایجاد کرد و از GTI  خواسته شد 
تا روند استاندارد سازی، صدور گواهینامه 
)Certifications(  را در ایــن خصوص 

تسریع ببخشد.
3. ترغیب تولیدکنندگان نسبت به تسریع 
تجاری سازی Massive MIMO  چراکه 
این قابلیت افزایش ظرفیت و کیفیت در 
شبکه های کوچک که مشترکین بیشتری 
را جذب می کنند بسیار حائز اهمیت است.
در حاشــیه ی این مجمع فرصت بسیار 
مناسبی ایجاد شد که مدیران مبین نت با 
تولیدکنندگان CPE  و حتی تولیدکنندگان 
چیپست های آن جلسات رو در رو داشته 
باشــند و خواســته ها و نیازهای خود را 
باتوجه به نواقصی که در تولید این مودم ها 
به خصوص در فرکانس 3.5GHz مطرح 

نمایند.

آشنایی و تبادل نظر با شرکت های مشابه مبین نت در سراسر دنیا که در این همایش 
شرکت کرده بودند از نقاط مثبت و مهم بود.

بطور موازی با این نشســت نمایشگاه جهانی موبایل نیز برگزار بود که تیم مبین نت با 
آخرین روند تولید تجهیزات در حوزه LTE ، IOT و حتی 5G طی سه روز و به طور فشرده 

آشنا شوند. 
چندین جلسه نیز به دعوت شرکت هوواوی در بخش تحقیق و توسعه برگزار شد که 
مدیــران مبین نت از آخرین وضعیت از پروژه ها، محصوالت و تجهیزات و قابلیت های 
جدید آن شــرکت آگاه شدند. حتی به درخواست تیم مبین نت و به طور عملی قابلیت 
Massive MIMO  که افزایش ظرفیت و کیفیت شبکه RAN  را در پی خواهد داشت 

در فضای شهری شانگهای مورد تست قرار گرفت.
بی شــک اینگونه حضور فعاالنه و شناســایی نقاط قابل پیشــرفت و برنامه های آتی 
شرکت های پیشرو در تصمیم گیری ها، جهت گیری ها، خریدها و نوع شبکه بندی شرکت 
ارتباطات مبین نت بســیار موثر بوده و از این جهت به تمام مشتریان خود همراه این 
اطمینــان را می دهد که از لحاظ تکنولوژی و مدیریت آن کامال آگاه و تغییرات آن را 

کامال تحت نظر دارد. 

مبین نت در عرصه بین الملل

بخشی از این درخواست ها در جمع بندی 
این نشســت ثبت و به اطــالع عموم 
رسید. بخشی از این موارد در ادامه بیان 

می شود:
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مشتریـان

روایت یک همکاری: 

در ابتدا خود و ســازمان خود را 
معرفی نمایید.

اینجانــب فاطمه صفــری ، رئیس دایره  
شبکه و ســوئیفت بانک سامان هستم و 
افتخار همکاری بیش از ده ســال با بانک 

سامان را دارم.

تاریخچه و نحوه شکل گیری بانک 
سامان را توضیح دهید.

 بانک ســامان در شــهریور سال 1378 
به عنوان اولین موسســه مالی- اعتباری 
دارای مجوز از بانک مرکزی فعالیت خود 
را آغاز کرد و در شــهریور 1381 با نام 
بانک سامان وارد عرصه بانکداری کشور 

گردید.

فناوری  نقش  اســت  خواهشمند 
اطالعات در توسعه ی کسب وکار 

خود را توضیح دهید.
 می توان گفت امروزه فناوری اطالعات 
و ســرویس های مبتنــی بــر آن نقش 
قابل توجهی در اکثر کسبوکارها در سراسر 

گفتگــو با رئیـــس 
دایـــره ی شــبکه و 
سوئیفت بانک سامان

دنیا دارند و سازمان ما نیز در این مورد مستثنی نیست. خوشبختانه مدیران ارشد بانک 
سامان توجه ویژه ای به فناوری اطالعات در هر دو حوزه ی زیرساخت و سرویس دارند. 
در حال حاضر بانک ســامان یکی از بهترین زیر ساخت های کشور در مرکزداده را دارا 

است.

چه جایگاهی را برای بانک سامان در صنعت بانکداری الکترونیک متصور 
هستید؟

 جالب است بدانید بانک سامان جزو اولین بانک هایی بوده است که در سال های نخستین 
شکل گیری، تاکید زیادی بر پیاده سازی و توسعه ی بانکداری الکترونیک داشته است و 
امروز یکی از  پیشروترین بانک های کشور در زمینه ی ارائه ی این نوع خدمات می باشد. 
باتوجه به اســتراتژی های کسب وکار مدیران ارشد سازمان،  فکر می کنیم در آینده نیز 
بتوانیم خدمات متمایزی در این زمینه ارائه دهیم و رضایت کامل مشتریان عزیزمان را 

جلب نماییم. 
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روایت یک همکاری

آیا چالشــی برای بانک شــما رخ داده اســت که 
یا بســترهای  ارائه دهنده ی خدمات  شــرکت های 

ارتباطی سازمانی در حل آن عاجز باشند؟ 
به صورت خاص چیزی در ذهن ندارم. به دلیل اهمیت زیرساخت های 
ارتباطی درتداوم کســب وکار سازمان، ما در فناوری همیشه سعی 
می کنیم چند قدم جلوتر از نیاز ســازمان باشیم و تعامالت زیادی 
با فعاالن در این حوزه داریم. تنها موردی که می توانم بگویم بحث 
کیفیت مطلوب خدمات ارائه شده در رابطه با بسترهای ارتباطی و 
نحوه ی پشــتیبانی است که احساس می کنم بسیاری از شرکت ها 

درخصوص نحوه ی پشتیبانی به تکامل کافی نرسیده اند.

نقش خدمات مبین نت را در تحقق اهداف ســازمان 
خود چگونه می بینید؟

 اگر اشتباه نکنم بانک سامان جزو اولین مشتریان مبین نت بوده است. 
با توجه به اهمیت بسترهای ارتباطی در ارائه ی خدمات مطلوب 
بانکی به مشتریان، شرکت ارتباطات مبین نت در طی سال های 
اخیر توانسته است نقش پررنگی در فراهم آوردن زیرساخت های 
ارتباطی کشــور داشته باشد و همکاری مطلوبی بین بانک 

سامان و این شرکت وجود دارد.  

از نظر شــما مبین نت در میان ارائه دهندگان بســتر 
ارتباطی به ســازمان ها چه جایگاهــی دارد؟ مزیت 

مبین نت را چه می دانید؟ 
 این روزها خوشــبختانه رقابت بین شــرکت های ارائه دهنده ی 
بســتر های ارتباطی زیاد شده اســت که می توان نتیجه ی آن را 
ارائه ی سرویس بهتر به منظور جذب سهم بیشتری از مشتریان 
دانست. می توانم بگویم مبین نت در این رقابت در حال برداشتن 
قدم های مثبتی است. نکته ای که در خصوص این شرکت برای 
من جلب نظر می کند این اســت که عــالوه بر تمرکز بر ارتقاء 
کیفیت سرویس، توجه ویژه ای بر بهبود نحوه ی پشتیبانی خدمات 
ارائه شــده دارد که برای مشــتریانی نظیر بانک سامان با تعداد 

بسترهای ارتباطی زیاد بسیار مهم است.   

چــه انتظاراتی داشــته اید که مبین نت توانســته 
محقق کند؟ 

در مورد انتظارات دو بحث ســطح پوشش شبکه ی مبین نت 
و نیز نحوه پشــتیبانی مطرح بوده است که فکر میکنم از زمان 
اعالم بانک ســامان، شرکت مبین نت حرکت رو به جلویی در 

این زمینه ها داشته است. 

برای گسترش همکاری های فی مابین مبین نت و بانک 
سامان چه پیشنهاداتی دارید؟

 ارائه ی بســته های خدمات ویژه به ســازمانی مثل بانک که 
انتظار دریافت بســترهای ارتباطی با پایداری،کیفیت باال و نیز 
کوتاه ترین زمان پاســخ گویی در زمان بروز مشــکل را دارد، 
می تواند انگیزه ی بزرگی در گسترش همکاری ها با شرکت های 

ارائه دهنده  بسترهای ارتباطی باشد.
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تاریخ شروع نوع سرویس نام سازمان
 همکاری 

دی HiSpot96 هتل پارس کرمان

دی HiSpot96 هتل توریست توس مشهد

خرداد HiSpot96دفتر مرکزی هلدینگ آریا

بهمن HiSpot96هتل پارسیان کرمانشاه و بوعلی

بهمن HiSpot96هلدینگ کوثر

آبان IPTV-VOD96آینه جادو یکتا - فیلم نت

خرداد IPTV-VOD96توسعه بهنگام غدیر - آیسیما

آذر IPTV-VOD96سرزمین شاتل - نماوا

دی IPTV-VOD96شرکت برید فناور آریان - آیو

مهر IPTV-VOD96فناوران ایده پرداز صبا - فیلیمو

شهریور 96پهنای باند اختصاصی تله کابین رامسر

مرداد 96پهنای باند اختصاصیپیک افزار تندر- الو پیک

مهر 96پهنای باند اختصاصیووری بانک

آبان 96پهنای باند اختصاصیراه آهن جمهوری اسالمی ایران

آبان 96پهنای باند اختصاصیدانشگاه ایالم

اردیبهشت 96پهنای باند اختصاصینفت و گاز زاگرس جنوبی

دی 96پهنای باند اختصاصیراشا پارس رایان - تاکسی ماکسیم

بهمن 96پهنای باند اختصاصینیپک

اردیبهشت 96پهنای باند اختصاصیدانشگاه علوم پزشکی کرمان

اردیبهشت 96پهنای باند اختصاصیسازمان نظام مهندسی کل کشور

اردیبهشت 96پهنای باند اختصاصیبیمارستان گنبد کاووس

اردیبهشت 96پهنای باند اختصاصیهمکاران سیستم قزوین

آبان 96پهنای باند اختصاصیپلیمر آریاساسول

بهمن 96پهنای باند اختصاصیهتل هما تهران، مشهدوشیراز

بهمن 96پهنای باند اختصاصیدفتر مرکزی هلدینگ هما

بهمن 96شبکه ی ملی بی سیمبیمه سامان

دی 96شبکه ی ملی بی سیم ایران اطلس کیش

آبان 96شبکه ی ملی بی سیمبیمه حکمت صبا

بهمن 96شبکه ی ملی بی سیمافق کوروش

مرداد 96شبکه ی ملی بی سیمپتروشیمی مارون

آبان 96شبکه ی ملی بی سیمپرپروک

دی 96شبکه ی اختصاصی مجازیتجارت الکترونیک پارسیان کیش

شهریور 96پهنای باند اختصاصی- شبکه ی ملی بی سیمخودروسازی کارمانیا

مهر 96پهنای باند اختصاصی- شبکه ی ملی بی سیمبیمه کوثر

مهر 96پهنای باند اختصاصی- شبکه ی ملی بی سیمپیام نور ارومیه

آبان 96پهنای باند اختصاصی- شبکه ی ملی بی سیمبیمه ایران معین

دی 96پهنای باند اختصاصی - شبکه ی اختصاصی مجازیبانک ایران ونزوئال

فروردین 96پهنای باند اختصاصی - شبکه ی اختصاصی مجازیبانک انصار

یک همراهی تازه

امنیت، پایداری و سرعت باالی خدمات 
افزایش  باعث  برای سازمان ها،  مبین نت 
روز افزون مشــتریان این شــرکت شده 
است. در ادامه لیست برخی از مشتریان 
این خدمات که در ســال 1396 به جمع 
اینترنتی، ارتباطی و  مشــتریان خدمات 
میزبانی مبین نت پیوسته اند قابل مشاهده 

است:

یــــــک 
همراهــی 
تــــــازه
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سخنرانی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

محصوالت 
مبین نت

 اینتــرنت 
مدیریت شده

 Wi-Fi
سازمانی

اینترنت 
TD-LTE شبکــه ی 

ملی بی سیم

  Wi-Fi
عمومی

پهنـای باند
اختصاصی

خدمات 
میزبانی

شبکــه ی
 اختصاصی
مجـازی

 اینتـرنت
WiMAX
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تهران

تهران

اطالع رسانی درخصوص توسعه ی برنامه ها و تبلیغات مرتبط مرتبط با محصول، نقش بسیار مهمی در حفظ و ارتقای تصویر برند 
در جامعه ایفا می کند. برمبنای همین رویکرد مبین نت تصمیم گرفت پس از کمپین اینترنت با خیال راحت، دومین کمپین 

تبلیغاتی خود را نیز به برندینگ و معرفی ضمنی جدیدترین محصول خود، اینترنت پرسرعت بی سیم بربستر فناوری 
TD-LTE اختصاص دهد. کمپین »به کدوم باند وصلی؟« در دو فاز بســته و باز هم زمان در تهران و شهرستان ها 

اکران شد و به خوبی مزیت های فناوری TD-LTE مبین نت از قبیل سرعت، پایداری، گستردگی و.. را با تکیه 
بر قابلیت های باند 40 مگی نشان می دهد. گستردگی بیلبوردهای مرتبط با این کمپین، نفوذ آن 

را در سطح شهرهای تحت پوشش، چندین برابر کرد و اثربخشی آن ها را نیز به 
میزان قابل توجهی افزایش داد.

کمپین تبلیغات محیطی:
به کدوم باند وصلی؟
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ارومیه

شیراز

تهران

اصفهان

شیراز

اصفهان
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سخنرانی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

MobinNet 
Services

VPN

Bandwidth

Hosting

WiMO

Enterprise
Wi-Fi

HotSpot

Intranet

WiMAX

TD-LTE
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MobinNet in the International Arena

Some of these requests are 
summarized in the following:

1- Operators such as MobinNet 
that only use the frequency band 
group 42 in their network request 
from cellphone and chipset 
manufacturers to support this 
frequency in their manufactured 
cellphones.
2 - The d e v e l o p m e n t  of 
multipurpose devices (modems) 
with the support of various bands 
simultaneously to use roaming 
with larger companies like 
Hamrah-e-Aval to compensate 
for double - sided coverage 
defects. It was requested from 
GTI to expedite the process of 
standardization and certification 
in this regard. 
3- GTI should encourage 
manufacturers to accelerate 
commercialization of Massive 
MIMO capability because this 
feature that increases the capacity 
and quality in small networks that 
attract more subscribers, is very 
important.
A very good opportunity was 
raised besides this meeting so we 
could have face-to-face sessions 
with CPE manufacturers 
and even their chipset 
manufacturers and purse our 
desires and needs with regard 
to the defects in the production 
of these modems particularly in 
3.5 GHz frequency range. 

Familiarity and discussions with companies similar to MobinNet around the 
world that participated in this conference was a positive and important point.
In parallel with this conference, the world’s mobile exhibition was also held and 
the MobinNet team could get familiar with the latest trend of producing the 
equipment in the field of IOT, LTE and even 5G within three days of intensive 
learning.
Several meetings were also held invited by Huawei Co. in the field of research 
and development (R&D) and we could become familiar with the latest status 
of projects, products and equipment, and new features of that company. Even 
at the request of MobinNet team, Massive MIMO capability that increases 
the capacity and quality of the RAN network was tested at the urban space in 
Shanghai.
There is no doubt that such proactive presence and identifying points of 
progress and future plans of the leading companies is very influential in the 
decisions, directions, purchases and the type of networking in the MobinNet 
Communication Co. and its customers should be reassured that it is fully aware 
of technology and its management and is monitoring all of its developments.
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of LTE TDD and FDD. Today, 
GTI become a key actor with 
collaboration of key vendors 
and operators at the global level. 
In the year 2016, in the GTI 2016 
conference held on 23 February 
at Mobile World Congress in 
Barcelona, GTI 2.0 is in the same 
group with the aim of promoting 
global development of TD-LTE, 
encouraging convergence with 
FDD, and improving a mutual 
plan, innovative industry and a 
5G ecosystem.

MobinNet presence at the 
last meeting of the GTI 
workgroup

In June 2017, yet another GTI 
workgroup was held in the city 
of Shanghai, China. MobinNet 
Co. attended the meeting with 
a combination of technical and 
marketing general managers 
and deputies. The company not 
only attended all workgroups, 
but by participating in the 
Panel discussion entitled Voice 
of Small Operators forwarded 
it feedback and opinions and 
expectations to major players 
of this industry (manufacturers, 
leading operators, chipset 
manufacturers and cellphone 
manufacturers). We saw the 
reaction of other participants 
in this meeting, and even some 
of these requests were recorded 
and publicized at the summing 
up session of the meetings.  

MobinNet in the International Arena
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Introduction
We all know the emergence of various technologies has caused the 
growth and prosperity of countries and any country that makes use 
of more technologies helps to advance its own society and improves 
and upgrades the standard of the society and the life of individuals in its 
community. Economic prosperity of countries depends on technology 
and industries, because the technology creates wealth and it is the key 
to success in a competitive world economy.
Iran is a not a leader in telecommunication industry but follows the 
advances in other countries and it is basically an importer of it. It must 
be said that it is unlikely that the current speed of changes in our world 
caused by intensity and speed of technology become slower any time 
soon so we can keep up with it. Clearly, actions are taken in research 
sector and universities, but to reach the edge of the technology and its 
production, huge investment and cost must be dedicated and basically 
no industry has such a will to do so. Perhaps the most important option 
in these conditions is identifying changes, recognition of emergence of 
new technologies with suitable swiftness, and adapting it to the terms 
of one’s community and country.

MobinNet 
in the
International 
Arena

 The value of 
a company 
relies on its 
technology 

and staff, not 
on its physical 

values.

MobinNet Communication 
Company with such a perspective 
and taking into account a long-
term horizon to be present in the 
field of providing communication 
services, by adopting a professional 
approach in the management of 
technology in the space wherein 
it is active, strives to monitor the 
changes and growth of technology 
with direct and active presence 
in the international arena; and by 
taking all aspects into consideration 
proceed to implement it in its 
network and services. It is evident 
by its membership and presence 
in WiMAX Forum since 2013 when 
the WiMAX technology was being 
implemented. Immediately after 
the change of global approach and 
technology from WiMAX to LTE, this 
company has also become an active 
member of GTI Group since 2015.

Getting to know 3GPP and 
GTI

The professional association 
of 3GPP (3rd Generation 
Partnership Project) consists 
of responsible groups in 
communication technology 
who aim to standardize the 3rd 
generation mobile and it has 
been established to interact with 
standard setting organizations 
like ITU and GSM.
At present, 3GPP is going to 
organize many of the mobile 
p h o n e  c o m m u n i c a t i o n s 
standards from GSM through 
UMTS and LTE to 5G.
 - GTI has been established in 
the year 2011 to build a strong 
ecosystem of TD-LTE, speed up 
the TD-LTE commercialization, 
and promote convergence 

MobinNet in the International Arena

internal Magazine 41



 TD-LTE Network wholesale

Regarding the business model designed 
for this kind of delegation of facilities, it is 
noteworthy that the model is calculated 
based on the sum of the internet traffic 
sent and received by users and the 
number of assigned facilities 
(SIM cards) on a post-paid 
basis. The perspective of the 
business management 
of MobinNet 
Communication Co. 
in the design of this 
business model is 
providing a win-win 
model for both 
sides with the 
possibility of long-
term cooperation 
for fixed 
communications 
operators. Also, 
these companies 
can use TD-LTE 
network services to 
provide a combination 
of services and products 
at the country level. 
MobinNet Communication 
Company’s wholesale 
department is assigned with 
the task of sales of network 
facilities and is continuously striving 
to provide the above services with the 
highest quality to fixed telecommunications 
operators and their end users.
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development of fixed wireless TD-LTE network in 3,500 MHz frequency band by MobinNet has provided 
a new opportunity to experience speed and quality of Internet services for the users of this company. 
With regard to the balanced and reasonable development of network facilities around the country and 
the appropriate level of coverage and also with regard to the approach of Communications Regulatory 
Authority (CRA) in respect of assignment of access layer of fixed communications operators; MobinNet 
Communication Co. decided to assign part of its TD-LTE Internet network to other fixed communications 
operators on a bulk basis. 
Regarding the fixed communications licenses granted by CRA and consultations of MobinNet 
Communication Co. with this organization, it is now possible to offer TD-LTE network facilities as a host 
to companies that have obtained FCP (Fixed Communication Provider) and Servco. licenses. At the time 
being, 17 companies have succeeded in obtaining FCP license and about 60 companies have succeeded 
in obtaining Servco. license. All of the aforementioned companies can collaborate with MobinNet 
Communication Co. to make use of TD-LTE network facilities. 
In fact, the partnership model is designed in such a way that the above companies should supply other 
facilities including OSS, BSS, CRM, AAA, Internet bandwidth and etc. except for the internal network 
bandwidth that is provided by MobinNet Communication Co. Also, these companies must supply 
the modem and SIM card. In this case, FCP and Servco. Companies can take advantage of MobinNet 
Communication Company’s TD-LTE network with bandwidths up to 40 Mbit/s per user where the network 
coverage is available. In the presented model, the design and pricing of the services is delegated to 
companies and the intellectual rights of the users belong to the companies that are hosted in MobinNet 
Communication Company’s network. 

Network wholesale
TD-LTE
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Introduction to MobinNet shareholders 

Introduction to 
MobinNet shareholders

One of the superior features of MobinNet compared to other operators 
and broadband Internet providers is the exploitation of the company of a 
powerful combination of shareholder and management that has provided 
a strong backing for MobinNet in terms of infrastructure and the fields of 
software, communications and financial knowledge base. The existence of an 
experienced Board of Directors has encouraged MobinNet to go beyond ISP 
and become an operator. With a glance at the composition of the shareholder 
community and the Board of Directors of MobinNet Communication Co. it 
can be clearly observed that all the requirements of the senior management 
of a superior company in the ICT sphere are present in the company:

Mobile Communications of Iran Co. 
(Hamrah-e-Aval)

Mobile Communications of Iran Co. as the first and 
largest mobile phone operator in Iran owns 40 
percent of the shares of MobinNet Communication 
Co. The presence of this operator as the company’s 
largest shareholder can assist MobinNet in the 
sphere of the country’s mobile communications 
based on its decades of management activities and 
experience.

Paya Communication Industries
The largest manufacturer of telecommunication 
equipment and infrastructure products in Iran and executor 
of industrial projects in the country’ telecommunications 
area is the other shareholder of MobinNet and owns 20 
percent of the shares of the company. The presence of this 
top exporter of the year 2015 in the composition of the 
Board of Directors of MobinNet not only satisfies the needs 
for equipment and technical matters but with the transfer 
of many years of experience in the field of production of 
the equipment required by ICT industry in the country, 
provides a strong support for the development and 
maintenance of MobinNet Network.

  Naji Research & Development Co. 
Naji Research & Development Co. is the innovator 
and executor of comprehensive information and 
communication technology solutions, and the other 
member of the Board of Directors of MobinNet 
Company with 20% shareholding. The presence of 
this shareholder is a strong support for the transfer 
of technical and software knowledge in the field of 
IT for MobinNet.

 
   Ayandeh Bank

The financial mastermind in the MobinNet’s Board 
of Directors is a diligent and young financial and 
investment firm and with its 20 percent share in 
the company, supplies financial and managerial 
solutions in order to improve the business 
atmosphere at the disposal of the company’s senior 
management.

1

2

3

4
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Editorial

Without a doubt, in today’s world information and 
communication technology has become a decisive 
indicator in development of the nations. In particular, 
this impact has gained a significant key role with 
the development of wireless communications. 
At present, the sphere of information and 
communication technology has achieved acceptable 
figures in terms of providing high speed wireless 
broadband communication. That said, the customer 
satisfaction with the quality of Internet services is 
not in a favorable situation and seemingly, access to 
high speed for the consumers and end users is not 
considered as the only satisfaction indicator. In the 
meantime, one of the factors that immensely affects 
the subscribers’ experience of the Internet services is 
related to the quality of customer support services 
and user account management by the subscribers 
themselves. To put it more precisely, only a part of 
the quality of provided Internet and communication 
services corresponds to the speed and stability of 
services, and its complement part is the facilities that 
sometimes in the form of a dashboard are put at the 
disposal of the clients to ease the experience of the 
use of services for them. 
MobinNet Telecommunication Company with the 
purpose of opening a new chapter in its Internet and 
communication services, pays special attention to 

establishment of peripheral facilities and customer 
support services. The launch of the new user account 
management software, increasing the capacity to 
respond and support, etc. are parts of the facilities 
that are provided to simplify the use of services and 
increase customer satisfaction. But beyond that, 
MobinNet by adopting the process of   CPE expert 
installation at the customer’s residence has tried to 
detect and monitor the potential network problems 
before they cause any trouble for the customer.
MobinNet, unlike the common practice, does not 
provide its wireless TD-LTE Internet   to the users based 
on Plug & Play method. Because while this method 
will increase the speed of the users’ connection to 
the network and thus may gain their satisfaction in 
the short term, it can place the customer-provided 
equipment (CPE) at the wrong position and distort 
the wireless connection to the radio stations and by 
putting the network under load, drastically decrease 
the quality of Internet connection for all subscribers. 
As a result, the method of modem delivery to the 
customer practically exposes the wireless Internet 
experience to trial and error and can lead to 
permanent loss of subscribers.
To fix this problem, MobinNet Telecommunication 
Co. has provided CPE expert installation at the 
subscribers’ location as a value-added service 
throughout its sales process, so the equipment 
that might create a network disruption and cause 
customer dissatisfaction could be monitored from 
the outset. This approach, although in the short 
term reduces the number of user connections to the 
network to some extent, but it has the advantage 
that it establishes an integrated and cohesive 
network that will be available to the subscribers with 
lowest possible disturbance.
Now that we present the third issue of MobinNet 
journal to our dear readers, we hope on the basis 
of this setting develop our accompaniment with 
relevant organizations and agencies and also our 
precious customers, and along with providing 
wireless broadband Internet services to the 
community, play a major role in offering a variety 
of communication platforms for businesses and 
organizations around the country.

Hossein Riazi
CEO
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Editorial

افتخارات 
. کسب تندیس بلورین در ششمیـن دوره ى جایزه ى ملـى کیفیـت   

  ارتباطات و فناورى اطالعات در سال 95
. سه سال سرآمدى و کسب مقام نخست اپراتورهاى برتر بى سیم 

  ثابت در ارزیابى سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویى
. عضویت طـالیى در کارگروه انجمن اینترنت اشیا ایران

. کسب رتبه ى نخست شوراى انفـورماتیـک
mobinnet.ir

1575

MobinNet at A Glance
MobinNet Communication Company with the aim of creating a 
nationwide broadband wireless infrastructure was established in the 
year 2008. The company after participating in the nationwide WiMAX 
bid and obtaining the license of this technology in the year 2010, 
launched the nationwide network wireless broadband Internet on 
WiMAX technology platform and soon attracted more than 850,000 
subscribers. In the year 2014, MobinNet started research in the �eld of 
changing the technology and a year later, by obtaining license of 
“providing all �xed wireless technologies”, laid the foundations of its 
TD-LTE network. With the continuation of the process of research, 
pilot launch and upgrading of the equipment and infrastructure; 
MobinNet successfully launched its nationwide broadband wireless 
network based on TD-LTE platform in four cities in 2017/01/29. 
Alongside the promotion of technology, the launch of a fully 
equipped data center allowed MobinNet, to create a wide range of 
value- added services as well. MobinNet Communication Company 
besides providing �xed wireless broadband Internet (TD-LTE), while 
extending the cities under its coverage, has strived to provide 
di�erent communication strategies for various organizations and 
businesses.

مبین نت در یک نگاه
شـــرکت ارتباطات مبین نت با هدف ایجاد زیرســـاخت هاى باندپهن بى سیم به صورت 
سراسرى در سال 1387 تأسیس شـــد. مبین نت پس از شرکت در مناقصه ى سراسرى 
وایمکس و اخذ پروانه ى این فناورى در ســـال 1389 شبکه ى سراسرى ارائه ى اینترنت 
پرسرعت بى ســـیم بر بســـتر فناورى وایمکس را بهره بردارى کرد و توانست در مدت 
کوتاهى بیش از 850 هزار مشترك را جذب نماید. در سال 1393 مبین نت تحقیقات در 
زمینه ى تغییر فناورى را آغاز کرد و یک سال بعد با اخذ مجوز «ارائه ى کلیه ى فناورى هاى 
بى سیم ثابت»؛ پایه  هاى شبکه ى TD-LTE خود را بنیان نهاد. با ادامه ى روند تحقیقات، 
راه اندازى به صورت پایلوت و ارتقاى تجهیزات و زیرساخت ها؛ مبین نت موفق شد در 
دهم بهمن سال 1395؛ شبکه ى بى سیم سراسرى خود بر بستر TD-LTE را در چهار شهر 
راه اندازى کند. درکنـــار ارتقاى فناورى، راه اندازى یک مرکزداده ى مجهز این امکان را 
بـــراى مبین نت ایجاد کرد تا بتواند در کنار ارائه ى اینترنت پرســـرعت بى ســـیم ثابت 
(TD-LTE)، طیف وسیعى از خدمات ارزش افزوده را نیز ایجاد کند. شرکت ارتباطات مبین نت 
ضمن توسعه ى شهرهاى تحت پوشـــش خود تالش کرده است تا راهکارهاى مختلف 

ارتباطى را براى سازمان ها و کسب وکارهاى مختلف نیز ارائه نماید. 

شرکت ارتباطات مبین نت
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