
پست الكترونيكي فناوران اطالعات

 مديرعامل شركت ارتباطات 
زيرساخت خبر داد: 

 كسب درآمد باال از فروش
 پهناي باند به كشورهاي همسايه 

مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت با بيان اينكه 
پيش���نهاد كاهش قيمت پهناي باند اينترنت به سازمان 
تنظيم مقررات هنوز نهايي نش���ده است ،گفت: تاكنون 
حدود 103 لينک STM1 مورد درخواس���ت را تامين 
كرده ايم و س���فارش 22 لين���ک ديگر داريم كه به زودي 

تامين مي شود. 
 ايس��نا- محمدباقر ظهوري فر گفت: تعهد وزارت 
ارتباطات و فناوري اطالعات تا پايان برنامه چهارم توسعه 
تامين 150 لينک STM1 در كشور بود و پيش بيني برنامه 
چهارم قابل انجام است اما نكته مهم اين است كه اين ميزان 
 ظرفيت پهناي باند اينترنت درخواستي در كشور ندارد و 
به فروش نمي رود. بايد پهناي باند فعلي به فروش برود كه 

پس از آن پهناي باند به ميزان الزم ايجاد خواهد شد. 
وي با بيان اين كه شركت ارتباطات زيرساخت بافروش 
پهناي باند به كش���ورهاي همسايه و نيز ترانزيت خطوط، 
درآمد بااليي به دست آورده است، گفت: بيش از 15 لينک 
STM1 تاكنون فروخته ش���ده است و زيرساخت هاي 
مورد نياز را براي ش���ركت ها و متقاضيان فراهم كرده و در 

اختيارشان گذاشتيم. 
ظهوري فر تاكيد كرد: البته اين امكان در برخي استان ها 
عملي نشده كه البته ما پيگيري هاي الزم را انجام مي دهيم 
اما اين وظيفه خود شركت هاي مخابرات استاني است كه 

اين موضوع را دنبال كنند. 
وی با اش���اره به راه اندازي ديتاسنتر ملي ابراز كرد: اين 
موضوع نهايي و پيمانكار آن مشخص شده و حداكثر ظرف 
10 ماه تا يک س���ال آينده راه اندازي مي شود و حدود يک 

ماهي است كه كار خود را آغاز كرده است. 
وي گفت: زماني كه يک پروژه شروع مي شود، زمانبندي 
خاص خ���ود را دارد و برنامه ريزي هايي براي آن صورت 
مي گيرد اما ممكن اس���ت با مشكالتي برخورد كند كه ما 
س���عي كرديم بستر را به گونه اي فراهم كنيم كه اين كار 
بی دغدغه و مش���كل انجام شود؛ پيمانكار مربوطه شركت  
توانمندي است كه به صورت كنسرسيوم از همكاري ديگر 
شركت ها نيز بهره  مي گيرد. ظهوري فر با بيان اين كه تمامي 
س���ازمان هاي دولتي و خصوصي مي توانند از ديتاسنتر 
ملي اس���تفاده كنند، خاطرنشان كرد: شركت ارتباطات 
زيرساخت متولي ايجاد ديتاسنتر ملي در كشور است. 

 وی در بخشي از سخنان خود با بيان اين كه هر سازماني 
مي تواند براي خود ديتاسنتر داشته باشد، گفت: به عنوان 
مثال اگر وزارت بهداش���ت يا هر وزارتخانه و سازمان ديگر 
ديتاس���نتري براي خود ايجاد كنند، اين ديتاسنتر فقط 
حاوي اطالعات همان وزارتخانه اس���ت ولي مي توانند از 

ديتاسنترهاي ديگر هم استفاده كنند. 

ايستگاه

 مجمع عمومی عادی
 به طور فوق العاده شركت مخابرات 

برگزار می شود
مجمع عمومی عادی فوق العاده شركت مخابرات ايران 
با دستور جلسه انتخاب مديران و ساير موارد در تاريخ نهم 

آذر  ماه سال جاری برگزار می شود.
روابط عمومی ش��رکت مخابرات ايران - با توجه 
به واگذاری پنجاه درصد به عالوه يک از س���هام شركت 
مخابرات ايران به ش���ركت توسعه اعتماد  مبين، مجمع 
عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان س���هام شركت 
مخابرات ايران )س���هامی عام(، ساعت 9:30 دقيقه صبح 
روز دو شنبه مورخ 88/9/9 در محل مجموعه بين المللی 
همايش های رازی واقع در تهران بزرگراه ش���هيد همت 
غربی، بين بزرگراه ش���يخ فضل اهلل و شهيد چمران، نبش 

بيمارستان ميالد تشكيل می شود.
بر اس���اس اين گزارش سهامداران، وكال و  نمايندگان 
قانونی آنان به منظور اخذ برگ حضور در جلسه از ساعت 
8:30 صبح الی 17 روزهای چهارشنبه و يكشنبه 88/9/8 
با در دس���ت داشتن برگ سهام موقت، وكالت نامه يا برگ 
نمايندگی معتبر همراه با اصل كارت ملی به امور س���هام 
شركت واقع در تهران، خيابان شريعتی، باالتر از چهار راه 
قدوسی، نبش ساختمان مركزی وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات، تاالر اجتماعات شهيد قندی مراجعه كنند.

 توزيع سيم كارت  اعتباري
  در  استان هاي داراي
 ظرفيت واگذاري  

س���يم كارت هاي اعتباري ثبت نام حضوري منتهي 
به 21 آبان ماه 88 و اينترنتي منتهي به هش���تم آبان ماه 
در  استان هاي كش���ور كه داراي ظرفيت هستند آماده 

واگذاري است. 
ايس��نا- واگذاري اين سيم كارت ها در استان تهران 
از ابتداي هفته جاري آغاز ش���ده و متقاضيان اس���تان 
تهران مي توانند با در دس���ت داشتن اصل كارت ملي )و 
تصوير صفحه نخست شناسنامه براي ثبت نام  كنندگان 
 اينترنتي( جهت دريافت س���يم كارت به دفتر منتخب 
ثبت نام خود مراجعه كنند. بر اساس اين گزارش همچنين 
زمان و نحوه توزيع س���يم كارت در س���اير استان هاي 
 كش���ور در هر استان توسط ش���ركت مخابرات متبوع

 اعالم مي شود. 

پنجره
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آريانيک با 2 محصول تازه در راه الکامپ 2009

وزير ارتباطات:

تعرفه هاي  مخابرات خصوصي فعال تغيير نمي كند

 شركت آريانيک در الكامپ  امسال  دو  محصول  جديد  خود  با  نام   
 »HighCRM« و »HighPortal  J2EE  server« 

را رونمايي مي كند.
فن��اوران- مهندس آرامه پژوم، مديرعامل ش���ركت 
آريانيک، با بيان اين مطلب گفت: ش���ركت آريانيک همچون 
10دوره گذشته پيوسته با محصوالت و خدمات جديدی در 

نمايشگاه الكامپ حضور مي يابد.
وي ب���ا بيان اينك���ه محصول 
»HighPortal« حدود سه سال 
پيش با زبان asp.net توليد ش���د، 
افزود: اين نرم افزار مايكروس���افتي 
بوده و قابل نصب روی ويندوز است. 
ليكن با گذشت چند سال از فروش 
 اين محصول دس���تورالعمل هايی 
از سوی دولت ابالغ شده كه پيرو آن 
اكثر س���ازمان هاي بزرگ خواهان نسخه جاوای اين نرم افزار 
هس���تند كه متن باز و قابل نصب روي لينوكس نيز باش���د و 

امنيت و استقالل بيش تری برای آنها داشته باشد. 
وي گفت: استفاده از متن بازها مختص ايران نيست و اين 
رويكرد در  تمامي كش���ورها برای پايان وابستگی به كمپانی 

مايكروسافت آمريكا در پيش گرفته شده است. 
به گفته وي، شركت آريانيک با توجه به اين نيازها نسخه 
ج���اواي اين محصول را توليد كرده و در نمايش���گاه الكامپ 
امس���ال آن را با نام »HighPortal J2EE« ارايه خواهد 

كرد. همچنين در اين نمايش���گاه  برای نخستين بار در ايران 
قرار اس���ت اين محصول عالوه بر حالت نرم افزاري، به صورت 

سخت افزاري نيز ارايه شود. 
وي گفت: حالت س���خت افزاری اين محصول به صورت 
 Rack Mountي���ک
appliance ب���ا ن���ام

 HighPortal J2EE
Server به مش���تري ارايه 
می شود كه نرم افزار روي آن 
نصب ش���ده و تمامی تنظيمات امنيتي، عملكردي و تست ها 
روی آن انجام گرفته است و مشتري با دريافت اين سخت افزار 

از ابتدا دارای سيستمی بدون ايراد و امن خواهد بود. 
 به گفته پژوم دليل توليد اين محصول مشكالتي است كه 
بعضا در نصب برنامه در سرور سازمان ها وجود دارد. به عنوان 
مثال ايرادات س���رورها، نبود هماهنگی های سخت افزاری، 
تنظيمات، خراب ش���دن نرم افزار توسط كاربران و غيره كه 
در مجموع آريانيک را به سوی توليد 
پكيج س���خت افزاری اين محصول 

ترغيب كرد. 
 مديرعامل آريانيک افزود: محصول 
ديگر شركت كه قرار است در الكامپ 
رونمايي شود محصول جديدي با نام

HighCRM )سيس���تم مديريت 
ارتباط با مش���تري تحت وب( است. 

با اس���تفاده از اين نرم افزار تمامي اطالعات مشتري از اولين 
تماس در اين سيس���تم ثبت شده و تحليل های بسياری را 

مي توان روي اين اطالعات انجام داد.
پژوم گفت: اين نرم افزار قبال در ايران توليد ش���ده بود اما 
نرم افزار آريانيک نسبت به نمونه های ديگر مزايايی دارد كه از 
جمله آنها می توان به ثبت تمامی تماس های تلفنی مجموعه 
با مشتريان در پرونده وی، آمار و گزارش گيری كامل و دقيق 
و سرعت عمل باالی نرم افزار برای ورود اطالعات به سيستم 
اش���اره كرد. همچنين اين نرم افزار طراحی بسيار ساده ای 
دارد تا كاربران و مش���تريان برای اس���تفاده از آن راغب تر و 

راحت تر باشد.
وي افزود: ش���ركت آريانيک فعاليت نمايشگاهي خود را 
از س���ال 78  با عنوان ديگري آغاز كرد و از سال 80 نيز با نام 

آريانيک در تمامي الكامپ ها حضور داشته است.
پژوم حضور در نمايش���گاه را برای ش���ركت ها، ضروری 
می داند و معتقد اس���ت ارتباط رودررو   و رقابت از نزديک، 
مهم ترين عامل محرک رش���د و پيشرفت و ارايه خدمات و 
محصوالت بهتر است.وي همچنين گفت: نمايشگاه الكامپ 
در دو سال گذشته نسبت به سال هاي قبل از كيفيت بيش تري 
برخوردار بوده اس���ت. ليكن برگزاري همزمان الكامپ با هر 

نمايشگاه ديگري دست كم گرفتن آن بوده است.
گفتنی اس���ت مجموعه آريانيک از سال 1380 فعاليت 
خ���ود را در زمين���ه ميزباني وب) هاس���تينگ( آغاز كرده 
اس���ت. اين شركت پس از دو سال ش���روع به توليد پكيج 

 Content نرم افزاره���اي تحت وب كرده و اولين محصول
 HighCMS خ���ود را با نام Management System
)سيس���تم توليد و مديريت وب سايت(، به بازار عرضه كرد. 
اين شركت دو س���ال پس از توليدHighCMS، محصول 
پورتال س���ازمانی آريانيک را با نام 
HighPortal اراي���ه ك���رد كه به 
دليل شمول نرم افزارCMS  عالوه بر 
ساخت وب سايت قابليت الكترونيک 
ساختن فعاليت ها و چرخه های كار 
داخل سازمان و يكپارچگی اطالعات 

را نيز دارا ست.

وزي���ر ارتباط���ات و فناوري اطالعات گفت: تعرفه هاي مخابراتي توس���ط 
كميس���يون تنظيم مقررات تعيين مي ش���ود كه اين كميس���يون با توجه به 
ش���اخص هاي جهاني و هزينه ها تصميم گيري مي كن���د اما تا قبل از تصميم 

كميسيون، اپراتور ها موظفند با قيمت قبلي خدمات ارايه دهند.
ف��ارس - رضا تقي پور در خصوص اجرايي ش���دن اص���ل 44 در وزارت 
ارتباطات خاطرنشان كرد: براساس كليت اصل 44 دولت بايد با فاصله گرفتن از 

تصدي گري، انجام برخي امور را به مردم و بخش غيردولتي واگذار كند.
وي گفت: در زمينه خصوصي س���ازي با مساله تفكيک زيرساخت ارتباطات 
روبه رو هس���تيم و بنا بر تكليف قانون، زيرس���اخت ها بايد در اختيار دولت باقي 
بماند.وي ادامه داد: ارتباطات اپراتور ها بايد با زيرس���اخت و با همديگر تعريف 
ش���ود كه در بس���ياري از زمينه ها كارهاي خوبي از پيش صورت گرفته بود و در 

حال تكميل است.
تقي پ���ور در خصوص انتقال مديريت ش���ركت مخاب���رات ايران پس از 
خصوصي س���ازي گفت: بزرگ ترين معامله بورس در شركت مخابرات ايران از 
طريق وزارت ارتباطات صورت گرفته و س���هام شركت مخابرات حجم بزرگي را 
در بورس تش���كيل مي دهد. وي يادآور شد: با واريز مبلغ پيش پرداخت از سوي 

خريداران س���هام مخابرات ايران، اين خريد تكميل شد و فقط امضاي قرارداد 
فروش از س���وي سازمان خصوصي سازي باقي مانده است كه بحث هاي انتقال 

مديريت شركت مخابرات پس از امضاي قرارداد انجام خواهد شد.
وي در پاس���خ به اين سوال كه واگذاري پست و پست بانک در چه مرحله اي 
قرار دارد، گفت: در حوزه پست نيز با مساله تفكيک زيرساخت ها روبه رو هستيم 
كه پس از اين مرحله و تصويب اساس���نامه جديد اين شركت ها آماده حضور در 

بورس خواهد بود.
تقي پور در اين خصوص كه آيا حداكثر مهلتي براي عرضه پس���ت و پس���ت 
بانک به بورس در نظر گرفته ش���ده گف���ت: برابر قانون، وزارت ارتباطات براي 
ورود پس���ت به بورس تا خصوصي سازي كامل تا سال 93 فرصت دارد كه سعي 
خواهيم كرد اين كارها را براي س���ال آخر نگذاريم و هم اكنون مقدمات آن در 

حال انجام است.
  هدفمند کردن يارانه ها بي تاثير بر مخابرات

وزي���ر ارتباطات در خصوص تاثيرات احتمالي طرح هدفمند كردن يارانه ها 
در وزارت ارتباطات گفت: به دليل اينكه از گذشته تاكنون در حوزه ارتباطات و 
فناوري اطالعات به صورت مستقيم پولي از خزانه بابت يارانه  پرداخت نمي شده، 

از تاثير مس���تقيم طرح هدفمند كردن يارانه ها تاثير مستقيمی بر عملكرد اين 
وزارتخانه نخواهد گذاشت.

وي ادامه داد: در برخي زمينه ها مانند تلفن ثابت، پولي كه از مردم دريافت 
مي شود كمتر از قيمت تمام شده است كه البته اين تفاوت قيمت فاحش نيست 
و شركت  مخابرات و وزارتخانه، از محل درآمد هاي خودشان بخشي از هزينه ها 

را جبران مي كنند.
  تعرفه  مخابرات خصوصي فعال تغييري نمي کند

وي درباره اينكه آيا خصوصي ش���دن شركت مخابرات در تعرفه   خدمات اين 
ش���ركت تغييري ايجاد خواهد كرد، گفت: برابر مقررات تعيين تعرفه ها توسط 
كميس���يون تنظيم مقررات صورت مي گي���رد و مطابق مقررات، دارنده پروانه 
مي تواند درخواست تغيير تعرفه ها را ارايه دهد كه اين درخواست در كميسيون 

تنظيم مقررات بررسي مي شود.
وي ادام���ه داد: كميس���يون تنظي���م مقررات، با توجه به ش���اخص هاي 
جهاني و هزينه  صرف ش���ده، تصميم گيري خواه���د كرد اما تا قبل از تصميم 
 كميس���يون، اپراتور ها موظف هس���تند كماكان با قيمت قبلي خدمات خود 

را ارايه دهند.
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