ارتباطات
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پست
نعمتی جای مهری را گرفت

مدیرعامل شرکت ملی پست تغییر کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در حکمی
حسین نعمتی را به عنوان معاون وزیر ،رییس
هیات مدیره و مدیر عامل ش���رکت پست ایران
منصوب کرد.
فناوران -حس���ین نعمتی دارای لیسانس
مدیریت و فوق لیسانس پدافند غیرعامل بوده
و از س���وابق اجرایی وی میتوان به مدیرکل
حراس���ت ،عضو هیات مدی���ره و نایب رییس
موسس���ه فرهنگی ورزش���ی و رفاهی پیام و
سرپرست س���ازمان پس���ت دولتی وزارت فاوا
پرداخت.
او درست چهار سال پیش در آبان  ،1392با
حکم محمود واعظی ب���ه عضویت هیات مدیره
شرکت پست منصوب شد .گفته میشود او برادر
بهروز نعمتی سخنگوی هیات رییسه مجلس و
نماینده مردم تهران است.
در حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات برای
نعمتی آمده است« :با استناد به مواد (10و)11
اساسنامه ش���رک ملی پست جمهوری اسالمی
ایران و نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان
در امور مدیریتی و پس���تی ،جناب عالی را به
مدت  2سال به سمت معاون وزیر  ،رییس هیت
مدیره و مدیر عامل شرک ملی پست جمهوری
کنم.
اسالمی ایران منصوب می
امید اس���ت با اتکال به قادر متعال و رعایت
اخالق و تقوای اله���ی و با جدیت و تالش وافر
خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسالمی
و مردم سرافراز ایران را سرلوحه کار خود قرار
داده و درجهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید
موفق و موید باشید.
ضمن���ا ،از زحمات بیش���ائبه و تالشهای
ارزش���مند جناب آقای حسین مهری در بهبود
کیفیت خدمات پستی  ،بسترسازی برای پست
هوشمند و ایجاد آمادگی برای رقابت ،تحول و
تکامل شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران
تشکر و قدردانی میشود».
رسد در شرکت
نکته عجیب اینکه به نظر می
پست کس���ی انتظار چنین تغییر و تحولی را
نداشته اس���ت .صبح دیروز مهری ،مدیرعامل
پیشین پیام تس���لیتی درباره زلزله غرب کشور
منتشر میکند .روابط عمومی شرکت پست نیز
با چند س���اعت تاخیر ،خبر انتصاب مدیرعامل
جدید را در سایت پوشش داد.
اساسنامه شرکت پست بهتازگی تغییر کرده
و نعمتی باید با فضا و قوانین جدید ش���رکت
پست را مدیریت کند .در فضایی که دو اپراتور
پستی به تازگی تشکیل شده و باید دید شرکت
گفت،
پست آن طور که مدیرعامل پیشینش می
برای رقابت با بخش خصوصی آماده میشود یا
براساس اساسنامه ،تنها به دنبال ارایه خدمات
پایه و مناطق دورافتاده خواهد رفت.
نعمتی مخالف ای���ده دولت دهم در واگذاری
کامل پس���ت به بخش خصوصی بوده و معتقد
اس���ت بهترین روش واگذاری همین ش���کل
فعلی درنظر گرفته شده در دولت یازدهم است
که شرکت پس���ت دولتی مانده و چند اپراتور
خصوصی به وجود میآیند.
او همچنین سال گذشته به شرکتهای پست
های مختلف سفر کرده و ضمن
زیادی در استان
آشنایی با مشکالت آنها ،بر لزوم تغییر و تحول
در این شرکت تاکید کرده است.
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دلیل احمد خاتمی ایسنا -احمد خاتمی امام جمعه تهران درباره حضورش در فضای مجازی گفت :از حضورم در این فضا استقبال باالیی شده که برخی آن را کمنظیر دانستهاند .ضدانقالب
دروغی آشکار را به من نسبت دادهاند که اگر زنی در زمان شیردادن به فرزندش ،موسیقی گوش دهد ،آن فرزند زنازاده خواهد شد که من دهها بار این گفته را تکذیب
برای حضور در فضای مجازی
خ به چنین مواردی ورود به عرصه فضای مجازی را الزم دیدم.
کردهام اما باز هم ضدانقالب این حرف را که از اساس کذب است از قول من نشر میدهند که برای پاس 

گزارش فناوران از وضعیت ارتباطات در نقاط زلزلهزده

مهر تایید وزارت فاوا بر پایداری ارتباطات
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان کرمانشاه روز
زده در
گذشته اعالم کرد که ش���بکه در مناطق اصلی زلزله
استان کرمانشاه وضعیت پایداری دارد.
شهریار بهنیا با بیان اینکه در لحظات ابتدایی وقوع زلزله
حجم ترافیک باالیی در شبکههای ارتباطی وجود داشت ،گفت:
درحال حاضر در شهرهای قصر شیرین ،سرپل ذهاب ،ثالث
های ارتباطی هیچ مشکلی
باباجانی ،اسالم آباد و داالهو ،شبکه
شود.
ندارد و ارتباطات به صورت عادی برقرار می
وی با بیان قطعی برق در برخی مناطق اطراف سرپل ذهاب
های تلفن همراه در این مناطق به دلیل
افزود :تعدادی از سایت
قطعی برق از مدار خارج است که به محض رفع مشکل قطعی
شود.
برق وارد مدار می
بهنیا گفت :برقرس���انی موقت به این سایتها از طریق
ژنراتورهای پرتابل و دستی در حال انجام است .وی افزود :در
حوزه ارتباطات ثابت دو مسیر دچار مشکالتی بودند که با
انجام کابل برگردان ،مشکل این مسیرها نیز حل شده است.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان هماهنگی
با شرکتهای ارتباطات زیرس���اخت ،مخابرات ،همراه اول و
ایرانسل در مناطق زلزلهزده گفت :با هماهنگی انجام شده،
ها برای رسیدگی به مشکالت
های پشتیبانی این شرکت
تیم
احتمالی در منطقه حضور دارند.
وی گفت :اپراتورهای همراه اول و ایرانس���ل با ارس���ال
پیامکهایی برای مشترکان خود در این زمینه اطالعرسانی
کردند.
بهنیا آخرین وضعیت شبکه ارتباطی در حوزه تلفن همراه،
زده استان کرمانشاه
ثابت و اینترنت را در مناطق اصلی زلزله
پایدار اعالم کرد.
اعزام تجهیزات پرتابل اربعین به مناطق زلزلهزده
رییس کارگروه تخصصی ارتباط���ات و فناوری اطالعات
سازمان مدیریت بحران کشور هم گفت :امکانات و تجهیزات
وزارت ارتباط���ات و فناوری اطالعات برای رفع مش���کالت
ارتباطی مناطق زلزله زده بسیج شده است.
پور ،مش���اور وزیر ارتباطات و فناوری
محمد صادق بیک
اطالعات و رییس کارگروه تخصص���ی ارتباطات و فناوری
اطالعات سازمان مدیریت بحران کشور با بیان تکلیف قانونی
این کارگروه برای مواقع بحرانی گفت :بر همین اساس و با
دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ،از دقایق ابتدایی
های پشتیبانی و فنی
وقوع زلزله اقدامات اولیه انجام شد و تیم
به منطقه اعزام شدند.
وی به برگزاری جلسه ستاد بحران و پشتیبانی زلزله غرب
کش���ور در وزارت ارتباطات پرداخت و افزود :در این جلسه
نمایندگان اپراتورهای همراه اول ،ایرانسل و رایتل به همراه
نمایندگان شرکت مخابرات ،سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
رادیویی و ش���رکت ارتباطات زیرساخت حضور داشتند که
وضعیت استانهای کرمانشاه ،ایالم و کردستان در این جلسه
بررسی شد.
بیکپور با بیان اینکه وضعیت ارتباطی استانهای ایالم و
کردستان طبق گزارشات دریافتی مناسب بود ،گفت :با توجه به
نزدیکی استان کرمانشاه به کانون زلزله بیشتر مشکالت مربوط
به این اس���تان بود که با حضور اپراتورها وضعیت ارتباطی
شهرهای این استان بررسی شد.
وی با بیان اینکه اولویت ایجاد ارتباط���ات پایدار در این
مناطق است ،گفت :ابنیه و سایتهای مربوط به شبکههای
اکنون نیز از لحاظ ساختار
ارتباطی آسیبی ندیده است و هم
زده نداریم.
شبکه ما هیچ مشکلی در مناطق زلزله
رییس کارگروه تخصصی ارتباط���ات و فناوری اطالعات
سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه قطعی برق و حجم
باالی ترافیک دو مشکل اصلی در س���اعات اولیه زلزله بود،

اعزام تجهیزات
پرتابل اربعین به
مناطق زلزلهزده،
اعزام تیمهای فنی
برای رفع مشکالت،
افزایش پهنای باند
منطقه ،اینترنت بالنی
و برقراری رایگان
مکالمات بخشی از این
تالشهاست

همراه اول ،ایرانسل
و رایتل جهت تسهیل
ارتباط در مناطق
زلزلهزده ،مکالمه
رایگان درون شبکه
به شهرهای زلزلهزده
اختصاص دادند

سایت مهربانه به نشانی
 mehrabane.irبه
جمعآوری کمکهای
نقدی آنالین کاربران
برای مناطق زلزلهزده
میپردازد

دلینو در روزهای
دوشنبه و سهشنبه
دو هزار تومان از هر
سفارش را به هالل احمر
اهدا میکند .تیپاکس
هم اعالم کرده است
که به صورت رایگان
کمکهای مردمی را به
مناطق زلزلهزده ارسال
میکند

New Tab

مدار

هزینه استفاده از پیامرسانهای
مجاز یک سوم میشود

فاوای کشور بسیج شد

زلزله دلخراش غرب کش���ور ،آب���ان  1396را به ماهی
اندوهناک برای مردم ایران بدل کرده است .با این حال همه
اند تا به هر ش���کل ممکن ،کمی از بار
ها بسیج شده
ایرانی
وطنان را سبک کنند.
سنگین مصیبت بخشی از هم
فناوران -بخش ارتباطات و فناوری اطالعات کشور هم به
شان
زدگان و عزیزان
کوشد امکان ارتباط زلزله
سهم خود می
را به بهترین شکل ممکن برقرار نگه دارد و در این راه ضمن
ها ،اپراتورهای ارتباطی امکان
تالش برای پایداری زیرساخت
اند که گزارش آن را
برقراری تماس رایگان را نیز فراهم کرده
میخوانید.

3

های اولیه وقوع
گفت :حجم باالی ترافیک مکالمات در ساعت
زلزله باعث ایجاد اختاللهایی در شبکه شده بود که صبح
امروز این مشکل نیز مرتفع شده است.
وی ادامه داد :مشکل قطعی برق نیز با ارسال ژنراتورهایی
از استانهای همجوار و تهران تا حدود بسیاری مرتفع شده
ها با اتصال موقت برق وارد مدار شدند و با
و تعدادی از سایت
رفع مشکل قطعی برق ،سایتهای شبکه تلفن همراه مناطق
شود .البته آمارهای ارسالی ،بهبود
زده نیز وارد مدار می
زلزله
دهد.
ها نشان می
وضعیت را درسایت
بیکپور افزود :تمام تجهیزات پرتابلی که برای ایام اربعین
در منطقه ایالم مستقر بود ،با توجه به اتمام سفر زوار اربعین،
از امروز به مناطق زلزلهزده اعزام ش���ده است تا پشتیبانی
کاملی از شبکه ارتباطی در منطقه انجام شود و تیمهای فنی
های کردستان و ایالم به عنوان
به همراه تجهیزات در استان
استان معین استان کرمانشاه ،در حال پشتیبانی هستند.
وی گفت :برای ایجاد ارتباط پایدار در منطقه بالنی که در
مرز مهران برای ارایه سرویسهای ارتباطی مستقر شده بود،
زودی به وسیله این بالن یک
به منطقه اعزام شده است و به
ارتباط پایدار برای مدیریت بحران در منطقه ایجاد میشود.
مش���اور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت :وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات بعد از وق���وع این زلزله تمام
امکانات و تجهیزات خود را برای رفع مشکالت احتمالی بسیج
کرده و اقدامات خود را از هم���ان دقایق ابتدایی این بحران
آغاز کرده است.
افزایش پهنای باند و ترافیک مخابرات
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران نیز روز گذشته
با بیان اینکه وضعیت ارتباط���ات در حوزه اینترنت و تلفن
ثابت در هر دو استان ایالم و کرمانشاه مشکل خاصی ندارد،
گفت :تیمهای معین را به استانها اعزام کردیم تا اگر ظرفیت
مکالمات از حدی بیشتر شد ،افزایش پهنای باند و افزایش
ترافیک را پیشبینی کنیم.
داوود زارعیان در گفتوگو با ایسنا با بیان وضعیت ارتباطات
شده گفت :وضعیت ارتباطات ما در حوزه
های زلزله
در استان
اینترنت و تلفن ثابت در هر دو استان ایالم و کرمانشاه نرمال
است و مشکل خاصی وجود ندارد .در استان ایالم که اصال
های شبکه مخابراتی نیفتاده است .در
اتفاق خاصی در حوزه
استان کرمانشاه نیز با وجود اینکه در دو شهری که مرکز زلزله
بوده و خصوصا سرپلذهاب ،ساختمان آسیبهای جزئی دیده
است ،اما شبکه تلفن ثابت و اینترنت مشکلی ندارد.
ه���ای همراه نیز گفت :در بخش
وی درباره وضعیت تلفن
تلفن همراه مخابرات مش���کل خاصی ندارد اما در برخی از
ها به کمک باتری
مناطق برق قطع است و از آنجایی که آنتن
روشن بوده ،اگر برق وصل نشود ممکن است مشکالتی ایجاد
شود .به همین دلیل از استانهای مختلف و در حال حاضر
جوار در حال انتقال تجهیزات ژنراتوری به
های معین هم
استان
استان هستند که بتوانیم مشکالت آنها را حل کنیم.
معاون امور مشتریان شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه
حجم مکالمات در حال حاضر نرمال است ،افزود :در ابتدای
شروع زلزله به علت حجم باالی مکالمات ،اختالالتی در حدود
یک ساعت وجود داشت .صبح امروز هم در حدود یک ساعت
ترافیک مکالمات باال بود اما اکنون ارتباطات نرمال است به
توان با استان ارتباط برقرار کرد.
نحوی که با اولین تماس می
همراه اول :مکالمه رایگان درون شبکه
همراه اول جهت تسهیل ارتباط در مناطق زلزلهزده ،مکالمه

های کرمانشاه
زده استان
رایگان درون شبکه به شهرهای زلزله
و ایالم اختصاص داد.
ه���ای فنی همراه اول در
دقایقی پس از وقوع زلزله ،تیم
این مناطق حاضر ش���ده و با توجه به قطعی برق در برخی
مناطق در ساعات اولیه ،با تجهیز سایتها به برق اضطراری،
س���رویسدهی به مناطق زلزلهزده را میسر کردند .انتقال
س���ایتهای  BTSاضطراری به مناطق زلزله زده ،افزایش
ظرفیت سایتهای موجود و بازدید از کلیه سایتهای منطقه
و حصول اطمینان از عملکرد مناسب آنها ،از دیگر اقدامات
زده بوده است.
اپراتور اول در مناطق زلزله
همراه اول جهت تس���هیل ارتباط در شهرهای زلزلهزده
آباد غرب ،پاوه ،تازه آباد ،جوانرود ،روانسر ،سرپل ذهاب،
اسالم
قصر شیرین ،کرند ،گهواره ،گیالن غرب ،چوار ،زرنه ،ایوان و
سرابله ،مکالمه رایگان درون شبکه (به مقصد همراه اول و
تلفن های ثابت) از ساعت  ۱۴روز دوشنبه به مدت  ۲۴ساعت
در نظر گرفته است.
همچنین همراه اول ،از روز سه شنبه به مدت یک هفته،
زده در نظر گرفته که
تسهیالت خاصی را برای مناطق زلزله
جزییات آن متعاقباً اعالم می شود.
ایرانسل و مکالمه درون شبکه
ایرانسل در همان ساعات اولیه زلزله یک ساعت مکالمه
رایگان درون شبکه اختصاص داد اما پس از آن این مکالمه
های
رایگان را تا ساعت  12شب دوشنبه در تمام مناطق استان
ایالم و کرمانشاه رایگان کرد.
تسهیالت ویژه رایتل
روابط عمومی رایتل هم اعالم ک���رد در پی وقوع زلزله
در بخش غربی کش���ورمان این اپراتور ضمن همدردی با
حادثهدیدگان ،در راستای تسهیل ارتباطات ،مکالمه درون
شبکه (رایتل به رایتل) را در سه استان کرمانشاه ،کردستان
بها محاسبه
و ایالم رایگان و ارتباطات برون ش���بکه را نیم
خواهد کرد.
پهنای باند ماهوارهای
آخرین خبر هم اینکه در پی وقوع زلزله در مناطق غربی
کشور ،سازمان فضایی ایران با برقراری ارتباط ماهوارهای از
طریق ماهواره ایرانست  21و هماهنگی الزم با سازمان امداد و
نجات جمعیت هالل احمر کشور ،پهنای باند ماهوارهای جهت
دیدگان این حادثه را در اختیار سازمان
ارایه خدمات به آسیب
امداد و نجات قرار داد.
دیگر کمکها
سایت مهربانه به نشانی  mehrabane.irبه جمعآوری
زده
کمکهای نق���دی آنالین کاربران ب���رای مناطق زلزله
یپردازد.
م 
دلینو در روزهای دوشنبه و سهشنبه دو هزار تومان از هر
س���فارش را به هالل احمر اهدا میکند .تیپاکس هم اعالم
کرده است که به صورت رایگان کمکهای مردمی را به مناطق
زلزلهزده ارسال میکند .اسنپ هم کد تخفیف  ۳۰درصدی
 ehdaتا سقف  ۳هزار تومان را برای رفت یا برگشت به
مراکز اهدای خون در نظر گرفته است.
مکانیاب پونز هم یک روبات تلگرام ساخته که کاربران برای
یافتن نزدیکترین مراکز انتقال خون و مشاهده روی نقشه
توانند از آن به نش���انی  @poonezRobotاستفاده
می
کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با انتش���ار
عکس نوش���تهای در اینس���تاگرام خود گفت:
های مجاز ،یک سوم نرخ
رسا ن
استفاده از پیا م
هزینه اینترنت را درپی خواهد داشت.
فناوران -محمد ج���واد آذری جهرمی در
صفحه اینستاگرام خود نوشت :براساس مصوبه
ش���ورای عالی فاض مجازی درباره حمایت از
پیامرسانهای بومی ،کمیسیون تنظیم مقررات
های مجاز در شبکههای
هزینه استفاده پیامرسان
موبایل و ثابت را یک سوم نرخ هزینه اینترنت
تصویب و ابالغ کرد.
وی با بیان اینکه مرک���ز ملی فضای مجازی
لیست پیامرس���انها مجاز را اعالم خواهد کرد،
نوش���ت :درباره اختصاص فضا و نیز هزینههای
اتصال به شبکه ملی اطالعات ،وزارت ارتباطات
ها در
رسان
ای را برای این پیام
تس���هیالت ویژه
نظر گرفته است.
به گفته وزیر ارتباط���ات و فناوری اطالعات،
های کمبهره
از محل وجوه اداره ش���ده نیز وام
برای پرداخت به این ش���رکتها درنظر گرفته
شده است.

حمایت مخابرات
از تولید محتوای فاخر

مدیره ش���رکت مخابرات ایران در
عضو هیات
بازدید از نمایشگاه رسانههای دیجیتال حضور
ش���رکت مخابرات را با طرح شاما ،ايجاد حلقه
کنندگان
ارتباط���ي میان صاحب���ان و مصرف
وکار
محتوا دانست و گفت :تسهیل فضای کسب
ترین
و حمایت از تولید محت���وای فاخر از مهم
های فعالیت شرکت مخابرات در این
گیری
جهت
راستاست.
ش��رکت مخابرات ایران -باب���ک تراکمه
عنوان یکی از
وکار را به
تسهیل فضای کس���ب
های اصلی اقتصاد مقاومتی نام برد
س���رفصل
و افزود :ماموريت تعريف ش���ده براي شرکت
مخابرات ایران در فضای کس���بوکار ديجيتال
وکار در
ایجاد فضایی اس���ت که صاحبان کسب
حوزه دیجیتال بتوانند به بهترین نحو ممکن و با
کمترین هزینه محصوالت خود را به مخاطبان
برسانند.
عضو هیاتمدیره شرکت مخابرات ،با بیان طرح
های شرکت مخابرات
دهنده ایده
شاما (ش���تاب
ایران) گفت :شاما بهعنوان زیرمجموعه شرکت
مخابرات ایران در حوزه کس���بوکار دو هدف
کند که یکی از آنها حمایت
عمده را دنبال می
از ایدههای جدید و شرکتهای نوپاست و هدف
دوم آن تس���هیل ارتباط بین صاحبان محتوا و
مصرفکنندگان محتواست.
او در ادامه به برنامهريزي برای تس���هيل و
میزبانی از محتواهای فاخر کشور در مجموعه
ش���رکت مخابرات پرداخت و گفت :برای انجام
ای را ایجاد کردهایم که در
این پروسه ش���بکه
آن دیتاس���نترها ،تجمیعکنن���دگان محتوا و
پال تفرمهاي مورد نياز جهت اتصال محتوا به
مشتری جانمايي شده و عمال شكلگيري اجزای
زنجیره ارزش محتوای دیجیتالی در ش���رکت
مخابرات ایران انجام گرديده و ميتواند در رشد
كسبوكار اين حوزه نقشآفريني کند.

