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| مدیرمسئول/ آذر ماه 1395| 

کسانی که سروکارشان به بازار افتاده باشد، نه به عنوان مشتری که 

به عنوان کاسب، خوب می دانند که در آنجا هیچ سکه ای به اندازه "اعتبار" 

خریدار ندارد. در بازار، بیش از این که پول جابه جا شود یا چک و برات و 

سفته کارایی داشته باشد، از دیرباز این اعتبار فروشنده بوده است که حرف 

اول را می زده.

امروز هم، بخش بسیار مهمی از سرمایه هر شخص، هر نهاد و هر 

دستگاهی را "اعتبار" او تشکیل می دهد. این اعتبار نیز، مثل هر چیز 

دیگری در نام و نشان آن تجلی می یابد. به عبارت دیگر، امروز نام و نشان 

اشخاص، نهادها و دستگاه ها نه تنها مایملک معنوی آن ها بلکه سرمایه های 

منقول و قابل خرید و فروش به حساب می آیند.

به همین نسبت، یکی از مهم ترین مسائل، و به ویژه در فضای رقابتی 

کسب وکار، به حفظ و مهم تر از آن، به ارتقا این اعتبار مربوط است. درواقع، 

عالوه بر صیانت از اعتبار، بایستی در جهت ارتقاء آن کوشید.

امروز اعتبار سازمان ها نه تنها صرفاً سرمایه گذاری، بلکه کسب درآمد 

آب  چاه  یک  نبایستی صرفاً  را  سازمان  اعتبار  اما  می آید.  به حساب  نیز 

قابل برداشت دانست. همان طور که الیروبی قنات و توجه به برداشت متوازن 

در حفظ چاه آب موثر است، اعتبار نیز به مراقبت نیاز دارد.

از طرفی، مراقبت از جایگاه و شان یک برند فقط وظیفه یک نفر، 

یک گروه و یک دستگاه نیست. به همان اندازه که مدیران سازمان در آن 

مسئول اند، کارکنان نیز وظیفه دارند؛ به همان نسبت سرمایه داران و حتی 

مشتریان نیز بایستی خود را به آن متعهد بدانند. در حقیقت، در این زنجیره 

انسانی، مدیران، کارکنان، سهامداران و مخاطبان سازمان هر یک به سهم 

خویش نهال سازمان را حفظ و به درختی تنومند تبدیل می کند.

نقش رویکرد تجاری در تحقق برنامه ره نگاشت

در این زنجیره، مشتری آخرین و آزادترین حلقه است. طبعاً وی هیچ 

وظیفه ای برای حفظ برند ندارد اما اگر رضایت اش کسب شود به یکی از مبلغان 

سازمان، و بلکه مشروع ترین و قابل اعتمادترین مبلغان آن تبدیل می شود.

و  تجربه ترین  با  قدیمی ترین،  عنوان  به  ایران،  مخابرات  شرکت 

گسترده ترین اپراتور مخابراتی کشور، پیشاپیش یکی از معتبرترین برندهای 

تجاری و خدماتی کشور را در اختیار دارد. بر همه ذی نفعان این شرکت 

واجب است که در حفظ و ارتقاء جایگاه این برند بکوشند. قبل از هرچیز، 

مدیران و تصمیم سازان شرکت بایستی دید و ذهن تجاری پیدا کنند تا 

بتوانند استراتژی ها و کارکنان را در جهت این رویکرد هدایت سازند، و 

کارکنان نیز باید این رویکرد جدید را که در برنامه تحول نیز به صراحت مورد 

توجه قرار گرفته است آموخته، پذیرفته و به عنوان یک فرهنگ در خویش 

نهادینه سازند. در این میان، طبیعی است که روابط عمومی، به عنوان 

متولی گسترش فرهنگ سازمانی نقش مهمی دارد. لذا، روابط عمومی 

شرکت در رویکرد جدید خویش خود را نسبت به تحقق این مهم متعهد 

می داند و قبل از هرچیز خواهد کوشید به عنوان حلقه اتصال بین شرکت، 

ذی نفعان و مشتریان آن، این نگرش را در خویش تقویت و نهادینه کند.

اعضاء  از  یکی  توسط  آن  تصدی  و  مشتریان  امور  معاونت  ایجاد  با 

خانواده روابط عمومی، همچنین، با تصدی روابط عمومی شرکت توسط 

کسی که در امور تجاری صاحب تجربه و دانش است، روابط عمومی خواهد 

کوشید، در دور جدید مدیریت خویش، با رویکردی تجاری محور، و به یاری 

دو معاونت تجاری و امور مشتریان، ضمن صیانت از حقوق مشتریان که 

از محورهای اصلی ره نگاشت پنج ساله تحول است، برند شرکت را حفظ و 

ارتقاء خواهد دهد. 
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مهندس قنبری در مراسم امضای تفاهم نامه با دانشگاه امیرکبیر:

هیئت مدیره مخابرات ایران، آماده توسعه شرکت با 
اجرای برنامه ره نگاشت است

دانشگاه  با  ایران  مخابرات  شرکت  راهبردی  همکاری  تفاهم نامه   

صنعتی امیرکبیر در مراسمی با حضور مهندس قنبری، رییس هیئت مدیره،  

رییس  و دکترمعتمدی،  ایران  مدیرعامل شرکت مخابرات  دکترسراییان، 

دانشگاه امیرکبیر، امضا شد.

تفاهم نامه سهامداران  تشریح  با  قنبری،  مهندس  مراسم،  این  در 

و  »هیئت مدیره  داشت:  اظهار  مخابرات،  مدیریت  جدید  دور  آغاز  در 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، با تمام توان، آماده توسعه مخابرات با 

اجرای ره نگاشت تحول است.«

بازار  این که  بیان  با  ایران،  مخابرات  شرکت  هیئت مدیره  رئیس 

فعلی مخابرات تا سه برابر قابلیت توسعه دارد، گفت: »حرکت به سمت 

شبکه های تمام IP و شرکت تمام IT، الزمه کسب سهم بازار مناسب از 

این فضاست.«

سال  پنج  در  باید  توسعه،  ششم  برنامه  طبق  این که  بیان  با  وی، 

آینده، در بخش فناوری اطالعات 110 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری 

راستای  در  )FMC( قدمی دیگر  و سیار  ثابت  افزود: »همگرایی  شود، 

برنامه تحول پنج ساله مخابرات و گسترش شبکه و ارائه سرویس های 

یکپارچه از نتایج اجرای این برنامه است.«

مهندس قنبری، ارتباط نزدیک با مراکز علمی، فنی و دانشگاهی 

را از سرفصل های اصلی در اجرای ره نگاشت تحول دانست و اظهار 

صنعتی  دانشگاه  مانند  علمی،  نهادهای  کمک  با  که  کرد  امیدواری 

امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف، مسیر تحول به خوبی طی شود.

با اشاره به سند ره نگاشت و  ایران نیز  مدیرعامل شرکت مخابرات 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به این که افزایش روزافزون شمار مشترکان و 

کاربران اینترنت انتظارها را نیز باال برده است، گفت: »بایستی به این انتظار پاسخ داد. لذا 

افزایش سرعت اینترنت به طور جدی دنبال می شود تا روزبه روز رضایت مشترکان افزایش 

یابد. شرکت مخابرات در زمینه تعرفه ها ، تابع سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

است و تعرفه های خود را طبق مصوبه های سازمان رگوالتوری تنظیم کرده و خارج از آن 

هیچ مبلغی دریافت نمی کند.«

دکتـر سـراییان از ارایـه بسـته هـای جدیـد اینترنتی بـرای مشـترکان از ابتـدای آذرماه 

خبـر داد و گفـت: »بسـته اینترنت صد دانه یاقـوت 100 گیگابایت اینترنت به همراه یکصد 

سـاعت مکالمـه رایـگان درون اسـتانی را در خود جای داده اسـت.«

خاطرنشـان می سـازد که چندی پیش معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات شـمار مشـترکان اینترنت پهن باند 

ثابت خطوط پرسـرعت اینترنت )ADSL( را هشـت میلیون و 825 هزار و 105 مشـترک اعالم کرد که بر این اسـاس اظهارات وی، در بخش اینترنت، 

بیش ترین شـمار مشـترکان مربوط به اینترنت پرسرعت تلفن همراه است.

دکتر سراییان: 

بسته های جدید اینترنت از ابتدای آذرماه در 
اختیار مشترکان است

امری  را  نیروی انسانی  توانمندسازی  راهبردی،  جلب همراهی شرکای 

مهم ارزیابی کرد و گفت: »از بین 110 مورد پرورش مدیر متخصص در 

برنامه ره نگاشت تعداد 30 مورد با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

اجرا خواهد شد. نیروهای مورد نظر این برنامه، کسانی هستند که هم 

توانایی کار در شبکه تمام  IP و شرکت تمام IT را داشته و هم با آخرین 

فناوری های نوین این حوزه سیستماتیک و دانشگاهی مرتبط باشند.«

کامال  برنامه ای  ره نگاشت  که  ساخت  خاطرنشان  سراییان  دکتر 

عملیاتی است و شرکت مخابرات ایران برای تحقق سرآمدی نیروی انسانی 

این شرکت در سراسر کشور، همکاری با دانشگاه های معتبر کشور را 

را پیشران توسعه کشور می داند. دنبال می کند؛ زیرا توسعه مخابرات 
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شـرکت مخابـرات ایـران بـا کمپیـن سراسـری »صـد دانـه یاقـوت« بـرای 

نخسـتین بـار، سـرویس بانـدل شـامل خدمـات اینترنـت حجمـی بـه همـراه 

مکالمـه رایـگان تلفـن ثابـت ارائـه مـی دهـد.

مهنـدس بیدخـام، سرپرسـت روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـرکت 

مخابـرات ایـران، ضمن بیان این مطلب افزود: »در این کمپین برای نخسـتین 

بار با ترکیب سـرویس ADSL و مکالمه تلفن ثابت، سـرویس ها و بسـته های 

حجمی مناسـب طراحی و ارائه شـده است و تمام مشترکین اینترنت پرسرعت 

شـرکت مخابرات ایران در سراسـر کشـور می توانند در هر یک از سه طرح ویژه 

این کمپین شرکت و از مزایای مکالمه رایگان درون استانی به همراه اینترنت 

با تعرفه مناسـب و به صرفه اسـتفاده کنند.«

بسـته اینترنـت صد دانه یاقوت، 100 گیگابایـت اینترنت به همراه یکصد 

سـاعت مکالمه درون اسـتانی به مبلغ یکصد هزار تومان را در خود جای داده 

اسـت. گفتنـی اسـت کـه بسـته های ترافیکـی یاقوت، به صـورت یک سـاله به 

مشـترکین واگذار می شود.

ارائه سرویس باندل با 
کمپین اینترنت صد دانه یاقوت 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: »سیاست قطعی ما حمایت از مخابرات، همراه اول و دیگر 

شرکت هایی است که در حوزه ICT در بورس فعالیت می کنند.«

دکتر واعظی با بیان این مطلب افزود: »دولت به هیچ وجه دنبال آن نیست که شرکت های خصوصی 

و شرکت های فعال در بورس تضعیف شوند. مردم مطمئن باشند که این سیاست قطعی دولت است و از 

این شرکت ها حمایت خواهد کرد.«

وی در خصوص برنامه دولت برای حمایت از شرکت های ICT در بورس گفت: »سیاست قطعی ما 

حمایت از مخابرات، همراه اول و دیگر شرکت هایی است که در حوزه ICT  در بورس فعالیت می کنند.«

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشان کرد: »طی سال های اخیر و با همت دولت یازدهم 

خدمات گسترده ای برای توسعه خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات طراحی و اجرا شده است.«

دکتر واعظی؛

دولت از سهام اصلی مخابراتی کشور حمایت می کند

ایران و اسلوونی تفاهم نامه همکاری
فناوری اطالعات امضا کردند

سند همکاری  دوجانبه ای میان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ایران و 

وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی به امضا رسید.

مراسم امضای اسناد همکاری پس از پایان نشست هیئت عالی رتبه ایران 

و اسلوونی در حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و باروت پاخور رئیس 

جمهوری اسلوونی برگزار شد.

تفاهم  یادداشت  اقتصادی،  همکاری های  موافقتنامه  مراسم،  این  در 

همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطالعات و یادداشت تفاهم همکاری های 

علمی در حوزه فناوری نانو، توسط مقام های عالی رتبه ایران و اسلوونی و در حضور روسای جمهوری دو کشور به امضا رسید. عالوه براین سند همکاری 

در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات با حضور دکتر محمود واعظی، وزیر ارتباطات و وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی امضا شد.



5

اخبــار

شامره  241  /  آ ذر ماه  1395   

مهندس قنبری: 

سهم ICT در تولید ناخالص ملی کشور از 7/2 به 4 درصد 
افزایش می یابد

پیام رسان های اجتماعی در جلسه 
شورای عالی فضای مجازی بررسی شد

شورای عالی فضای مجازی در جلسه ای به ریاست دکتر روحانی فعالیت های 

مختلف در شبکه های مجازی را بررسی کرد.

با توجه به گسترش فعالیت های مختلف در  در این جلسه اعضای شورا 

شبکه های  اجتماعی، سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی 

برخط را بررسی کردند. 

در این نشست سید ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، 

از اقدامات انجام شده در زمینه  پوشش اینترنت و خدمات فنی و محتوایی در 

شبکه های اجتماعی از سوی دستگاه های متولی و نهادهای فرهنگی  مرتبط برای 

زائرین اربعین حسینی گزارشی ارائه کرد. 

بازدید مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از پایانه مرزی شلمچه
مدیرعامل شـرکت مخابرات ایران، بیسـتم آبان 1395 در بازدید از پایانه مرزی شـلمچه از نزدیک در جریان روند خدمت رسـانی مخابرات منطقه 

خوزسـتان به زوار عتبات عالیات کشـور عراق قرار گرفت.

 در ایـن بازدیـد کـه مهنـدس یوسـف پـور، مشـاور مدیرعامـل شـرکت ارتباطـات سـیار و مهنـدس مشـیدی، مدیـر مخابـرات منطقـه خوزسـتان،

 دکتر سـرائیان را همراهی می کردند، مهندس مشـیدی گزارشـی از اقدامات انجام شـده جهت تأمین پهنای باند مورد نیاز دسـتگاه های خدمت رسان 

و همچنین افزایش ظرفیت شـبکه ارتباطی همراه اول ارائه کرد.

مدیرعامـل شـرکت مخابـرات ایـران کـه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات را در سـفر به اسـتان خوزسـتان همراهی می کرد، در بدو ورود به اسـتان 

خوزسـتان ضمـن دیـدار با آیت الله موسـوی جزایری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز، در مراسـم امضای چندین تفاهم نامه بیـن وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات و شـرکت های فعال در حوزه ICT اسـتان نیز، حضور داشـت.

 ICT کمتر از 30 درصد در بازار IT معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، با بیان این که شرکت های

کشور سهم دارند، گفت: »سهم ICT در تولید ناخالص ملی کشور 2.7 درصد است که البته امیدواریم این 

سهم در برنامه ششم توسعه به 4 درصد برسد.«

مهندس برات قنبری، رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران در چهارمین هم اندیشی توسعه بخش 

ICT کشور گفت: »بازار ICT کشور چیزی در حدود 34 هزار میلیارد تومان است که بیش از 75 درصد آن سهم 

بخش ارتباطات و بر اساس گزارش های بین المللی این عدد تا سه برابر قابل افزایش است.«

وی، با اشاره به توازن میزان سرمایه گذاری بخش IT و ارتباطات در دنیا، افزود: »در دنیا این سهم 60 به 

40 درصد است و بیش تر سرمایه گذاری از آن بخش ارتباطات است که البته نسبت به کشورمان سهم کمتری 

را شامل می شود.« 

مهندس قنبری، با بیان این که امروزه توسعه کشورها باید براساس یکپارچگی، امنیت، شفافیت و حریم 

 Open  خصوصی افراد برنامه ریزی شود، گفت: »کارشناسان معتقدند که هم زمان با ورود به نسل پنجم، دوره

cluad ها می رسد که در همه زمینه ها مطرح می شود و عنوان طیف فرکانسی تخصیص داده شده تغییر می کند.«

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات سهم ICT را در تولید ناخالص ملی کشور 2.7 درصد دانست و تصریح کرد: »البته امیدواریم این سهم در برنامه 

ششم توسعه به 4 درصد برسد.« مهندس قنبری با بیان این که سیاست این است که دولت در حوزه IT حداقل مداخله و حداکثر مشارکت را داشته باشد، بر 

ضرورت ساماندهی فرکانس تاکید کرد.
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ماهنامه رشکت مخابرات ایران

مهندس قنبری: 

 سرعت دسترسی کاربران به شبکه ملی اطالعات 
به 4 مگابیت می رسد

رییس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، از تحقق پروژه اقتصاد مقاومتی در بخش افزایش دسترسی 

کاربران به شبکه ملی اطالعات تا پایان سال خبر داد.

مهندس قنبری، با بیان این که مطابق منشور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، افزایش سرعت دسترسی 

کاربران به سایت های داخلی بر بستر شبکه ملی اطالعات در دستور کار قرارگرفته است، اظهار داشت: »بر 

اساس اهدافی که امسال در برنامه داریم، موضوع توسعه شبکه فیبرنوری، گسترش شبکه انتقال داده و نیز 

افزایش ظرفیت شبکه IP را برنامه ریزی کردیم.«

وی افزود: »برنامه عملیاتی مطابق با منشور ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال انجام است و 

به طورقطع تا پایان سال جاری، این اهداف محقق می شود.« 

مهندس قنبری تأکید کرد: »بر مبنای برنامه ریزی صورت گرفته متوسط سرعت دسترسی کاربران به شبکه ملی اطالعات تا پایان سال به 4 مگابیت بر 

ثانیه می رسد و باوجوداین سرعت، امکان استفاده از سایت های داخلی به راحتی ممکن است.«

وی خاطرنشان کرد: »مطابق با برنامه ششم توسعه نیز باید دسترسی کاربران ایرانی به  سرعت 20 مگابیت بر ثانیه فراهم شود که این هدف تا پایان سال 

99 محقق خواهد شد.«

دکتر زارعیان، 

بر ارائه خدمات مناسب، سریع و باکیفیت به 
مشتریان تأکید کرد

معاون امور مشتریان شركت مخابرات ايران در بازدید از طرح های منطقه 2 مخابرات تهران گفت: »شرکت 

مخابرات ایران، در برنامه های جدید، به دنبال ارائه خدمات مناسب، سریع و باکیفیت به مشتریان است.«

دکتر زارعیان، موضوع تضمین کیفیت و ارائه SLA به مشتركان خدمات مخابراتی را از برنامه های آینده 

اين شركت اعالم کرد و گفت: »پاسخ گویی فوری به همه نيازهای مشتریان از برنامه های اصلی ره نگاشت تحول 

است که سایر برنامه های ره نگاشت را تحت الشعاع قرار می دهد. پاسخگویی ای که به ساده سازی شیوه های 

ارائه خدمات به مشتری می پردازد.«

گفتنی است؛ در این بازدید، معاون امور مشتریان شرکت، باهدف بررسی روند ارتباط منطقه مخابرات 

تهران با مشتریان، و بررسی راهکارهای بهتر برای ارتباطی مؤثرتر به مشترکان، امور مشترکان، مرکز پاسخگویی 

2020 و پروژه های در دست اجرای فیبر نوری منطقه ٢ استان تهران را بررسی کرد.

مهندس صدوقی: 

بهره مندی کردستان از فناوری نسل "چهار و نیم" همراه اول
طبق گفته مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال جاری با هدف ارایه خدمات بهتر به شهروندان کردستانی ، 

شهرستان های استان مجهز به فناوری نسل چهارو نیم که به روزترین فناوری نسل همراه اول است می شوند.

وحید صدوقی در مراسم افتتاح پروژه های ارتباطات و فناوری اطالعات که با حضور وزیر ارتباطات درسالن پیامبراعظم استانداری برگزارشد افزود: »در 

راستای ارایه خدمات بهتر 229 سایت بازسازی شده و طی چند ماه آینده نیز 276 سایت نوسازی می شود.«

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار بیان کرد: »برای بهره مندی از فناوری جدید در حوزه همراه اول در سطح استان اجرای 313 سایت 3G در دست اقدام 

است که تعداد 180 سایت آن دارای  آخرین فناوری است که تا مرداد ماه سال آینده ایجاد می کنیم.«

وی با اشاره به اینکه همراه اول در پنج استان کشور باالترین سهم بازار  را در کشور در اختیار دارد، افزود: »کردستان یکی از استان هایی است که باالترین 

سهم بازار در کشور را داراست.«

مهندس صدوقی مبلغ سرمایه گذاری شده در دولت یازدهم برای توسعه خدمات از لحاظ کمی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی همراه اول را بالغ بر 

229 میلیارد ریال اعالم کرد .

مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار موضوع کیفیت در ارایه خدمات را خط قرمز مجموعه همراه اول خواند و افزود: »برای تحقق کیفیت بهتر خدمات رسانی 

کمی از سرعت کاسته و به کیفیت توجه ویژه خواهیم داشت.«
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معــاون تنظیــم مقــررات و حقوقــی و امور مجلــس مدیرعامل 

شــرکت مخابــرات ایــران، از تحقــق ســرمایه گذاری بیــش از 

ــه  ــرات منطق ــعه مخاب ــال در توس ــارد ری ــزار و 682 میلی ــک ه ی

کردســتان طــی ســه ســال اخیــر خبــر داد.

مهنــدس کارگــزار در جلســه شــورای اداری ایــن اســتان 

گفــت: »تحقــق ایــن میــزان ســرمایه گذاری بــرای گســترش 

مختلــف  بخش هــای  خدمات رســانی  فعالیت هــای  دامنــه 

مخابــرات بیانگــر همــت و کوشــش همه جانبــه مدیــران اســتانی 

و عــزم دولتمــردان در توســعه همه جانبــه اســتان کردســتان 

ــت.« اس

ــتان،  ــد اس ــئولین ارش ــی مس ــت: »همراه ــار داش وی اظه

ــن  ــل بی ــالمی و تعام ــورای اس ــس ش ــردم در مجل ــدگان م نماین

بخشــی دیگــر دســتگاه هــای اجرایــی در اســتان کردســتان برای 

جــذب منابــع ملــی و توســعه تجهیــزات مخابراتــی بهتریــن الگــو 

ــت.« ــتان ها اس ــایر اس ــرای س ب

مهنــدس کارگــزار گفــت: بــا بررســی عملکــرد سه ســاله 

ــیاری  ــری بس ــد براب ــعه چن ــتان و توس ــه کردس ــرات منطق مخاب

ــن  ــوان ای ــرات، می ت ــوزه مخاب ــاخت های ح ــات و زیرس از امکان

همدلــی و همراهــی مســئولین ارشــد اســتان و نماینــدگان 

سرمایه گذاری شرکت مخابرات ایران در 
توسعه مخابرات مناطق کردستان و لرستان

مجلــس را بــا مخابــرات کردســتان لمــس کــرد، به طوری کــه مخابــرات منطقــه 

هــر آنچــه امکانــات و تجهیــزات را از کشــور گرفتــه در کمتریــن زمــان ممکــن 

ــت. ــوده اس ــم نم ــره وری از آن را فراه ــرایط به ش

مهنــدس کارگــزار توســعه فعالیت هــای حــوزه مخابــرات را در بخــش 

روســتایی اســتان کردســتان بهتریــن عملکــرد در تحقــق منویــات رهبرمعظــم 

ــل  ــزود: »قب ــد و اف ــدام و عمــل خوان ــی، اق انقــالب در ســال اقتصــاد مقاومت

ــات  ــتان دارای خدم ــتای کردس ــا 10 روس ــد تنه ــر و امی ــت تدبی ــاز دول از آغ

اینترنتــی بودنــد کــه امــروزه ایــن آمــار بــه 340 روســتا رســیده و مراکــز دیتــا 

از ابتــدای ایــن دولــت هشــت برابــر شــده اســت کــه شــرایط اقتصــاد پایــدار و 

ــری از مهاجــرت روســتاییان را فراهــم آورده اســت.« جلوگی

وی توســعه و گســترش امکانــات روز، بــه جامعــه روســتایی را مهم تریــن 

اقــدام در برقــراری عدالــت اجتماعــی بیــان کــرد و افــزود: فعالیت هــای 

مخابــرات در حــوزه اینترنــت در روســتاها شــرایط بهره گیــری روســتاییان 

عالقه منــد بــه تحصیــالت در دانشــگاه های معتبــر کشــور و دنیــا را به صــورت 

ــد. ــم می کن ــازی فراه مج

در همیــن راســتا ســرمایه گــذاری 60 میلیــارد تومانــی شــرکت مخابــرات 

در اســتان لرســتان نیــز انجــام شــد.

ــخنانی  ــتان در س ــتان لرس ــورای اداری اس ــه ش ــزار در جلس ــی کارگ عل

ــارد  ــران درصــدد ســرمایه گذاری 60 میلی ــرات ای ــان اینکــه شــرکت مخاب بابی

تومانــی در اســتان لرســتان اســت اظهــار داشــت: »شــرکت مخابرات ایــران بنا 

بــه وظایــف خــود یــک شــبکه گســترده تلفــن ثابــت، همــراه و ... را ســاپورت 

مــی کنــد و تاکنــون نیــز خدمــات خوبــی در اســتان ارائــه شــده اســت.«

وی بابیــان اینکــه نیــم میلیــون مشــترک تلفــن ثابــت در اســتان لرســتان 

وجــود دارد گفــت: »از دو هــزار و 800 روســتای اســتان دو هــزار و 538 روســتا 

دارای ارتبــاط مخابراتی هســتند.«

مهنــدس کارگــزار در ادامــه گفــت: »60 هــزار پــورت اینترنــت پرســرعت 

توســط مخابــرات در اســتان لرســتان بــه مشــترکان واگذارشــده اســت و 

اتصــال چهــار هــزار روســتا بــه اینترنــت پرســرعت در دســتور کار قــرار گرفــت.«

ــرکت  ــل ش ــس مدیرعام ــور مجل ــی و ام ــررات و حقوق ــم مق ــاون تنظی مع

ــچ روســتایی  ــر هی ــت تدبی ــل از دول ــر اینکــه قب ــد ب ــا تأکی ــران ب ــرات ای مخاب

اینترنــت نداشــت و کاهــش شــکاف دیجیتالــی بیــن نقاط محــروم و برخــوردار 

بــود گفــت: »تــا کنــون بیــش از هــزار و 900 کیلومتــر فیبــر نــوری در اســتان 

لرســتان اجــرا شــده اســت.«

وی در پایــان اظهــار داشــت: »درمجمــوع طــی ســال آینــده بیــش از هــزار 

و 200 میلیــارد تومــان توســط شــرکت مخابــرات ایــران ســرمایه گذاری صــورت 

می گیــرد کــه از ایــن میــزان بیــش از 60 میلیــارد تومــان در لرســتان صــورت 

ــرد.« می گی
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توسعه دولت الکترونیک با 
بودجه ۳۱۰ میلیاردی

وزیـر ارتباطـات از اختصاص بودجـه ای معادل 350 میلیـارد تومان 

برای ارتباط رسـانی در روسـتاهای کشـور در سـال 1396 خبر داد. 

در دومیـن همایـش ملـی خدمـات عمومـی الزامـی ICT در مناطق 

روسـتایی و کمتـر توسـعه یافتـه کشـور کـه بـا حضـور وزیـر ارتباطـات و 

فنـاوری اطالعـات، رییـس  پژوهشـگاه ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات و 

معاون مناطق روسـتایی ریاست جمهوری در وزارت ارتباطات برگزار شد، 

دکتـر محمـود واعظی گفـت: »برنامه های مهم دولـت در کنار برجام، لغو 

تحریم هـا و مـواردی ماننـد پیـروزی اخیـر ایـران در تثبیت جایـگاه نفتی 

کشـور در اوپک و ارائه خدمات روسـتایی طی سه سال و نیم گذشته است 

کـه توجه خاصی نسـبت به آن شـده اسـت.«

وی، بـا بیـان این کـه محدودیت هـای بودجـه ای در خدمات رسـانی 

به روسـتاها کمتر تاثیر برجای گذاشـته اسـت، گفت: »اکنون شـرایط به 

گونـه ای اسـت که تمام روسـتاهای بـاالی 20 خانوار به تلفن دسترسـی 

دارند و تالش بر آن اسـت که در یک سـال آینده دسترسی به اینترنت نیز 

در این روسـتاها صـورت بگیرد.«

واعظـی، بـا بیان این که بردن ارتباطات اینترنتی به روسـتاها موجب 

رونـق کسـب و کار در ایـن مناطـق خواهـد شـد، افـزود: »زمانـی بـا بـردن 

اینترنـت بـه روسـتاها مخالفت هـای متعـددی وجـود داشـت و این گونـه 

تعبیـر می شـد کـه بـا ایـن اقـدام روسـتاها دچـار فسـاد خواهنـد شـد. 

درحالی کـه تـالش ما ارائه خدمات در روستاهاسـت. مـا ارائه اینترنت در 

روسـتاها را بخشـی از شـبکه ملی اطالعات می دانیم چرا که شـبکه ملی 

اطالعـات بـدون دسترسـی روسـتاییان کامل نخواهـد بود.«

بـر  بالـغ  رقمـی   1396 سـال  بودجـه  الیحـه 

310 میلیـارد و 15 میلیـون تومـان بـرای توسـعه 

دولـت الکترونیـک همـراه و محتـوای الکترونیکـی 

در  اسـت.  گرفتـه  نظـر  در  اطالعـات  ملـی  شـبکه 

قالـب الیحـه بودجـه ارائه شـده بـه مجلـس شـورای 

اعتبـارات  بـرآورد  عنـوان  تحـت  اسـالمی، جدولـی 

ردیف هـای متفرقـه در نظر گرفته شـده کـه در یکی 

از بندهای آن بخشـی به توسـعه دولـت الکترونیک، 

همـراه و محتوای الکترونیکی شـبکه ملی اطالعات 

اختصـاص یافتـه اسـت.

بـرای  جـدول  ایـن  از  دیگـری  بخش هـای  در 

شـبکه ملی اطالعات نیز ارقامی در نظر گرفته شـده اسـت. در یکی از بندهای جدول، تحت 

عنـوان توسـعه و تکمیـل زیربناهـای فنـی مکانی ارتباطـات و فنـاوری اطالعات و شـبکه ملی 

اطالعـات، رقمـی معـادل 500 میلیـارد تومـان دیده شـده اسـت. 

همچنیـن، در یکـی از بندهـای دیگر این جدول و به منظور توسـعه زیرسـاخت های فاوا و 

شـبکه ملـی اطالعـات، بـرای وزارت ارتباطات بودجه ای معـادل 739.5 میلیـارد تومان درنظر 

گرفته شـده است.

وزیر ارتباطات خبر داد؛ 

سرمایه گذاری ۳۵۰ میلیاردی برای 
بردن تلفن و اینترنت به روستاها
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شامره  241  /  آ ذر ماه  1395   

براساس آخرین آمارهای منتشر شده، ظرفیت پهنای باند اینترنت کشور تا پایان شهریورماه امسال به 643 گیگابیت برثانیه رسید و نزدیک به 60 هزار 

کیلومتر فیبرنوری در کشور نصب شده است. 

دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات اعالم کرد: تا پایان شهریورماه سال جاری، 

59 هزار و 773 کیلومتر فیبرنوری بین شهرهای کشور نصب شده است. این درحالی است که آخرین آمار مربوط به پایان خردادماه، از وجود 57 هزار کیلومتر 

فیبرنوری حکایت داشت.

طبق این گزارش، ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل تا پایان شهریورماه به 643 گیگابیت برثانیه رسیده است در حالی که این ظرفیت تا پایان 

خردادماه 564 گیگابیت بر ثانیه بود.

تا پایان نیمه نخست امسال 25 درصد سامانه مدیریت امنیت اطالعات در فاز ISMS( 4( استقرار یافته و میانگین تاخیر در ارسال بسته های اینترنتی 

در شبکه ارتباطات داخلی کشور 11.92 میلی ثانیه است.

براین اساس، میزان ترانزیت ارتباطات بین الملل نیز 3600 لینک STM1 برآورد می شود. هر لینک STM1 به میزان 155 مگابیت برثانیه ظرفیت دارد.

آخرین وضعیت زیرساخت های ارتباطی؛ پهنای باند و 
فیبرنوری اعالم شد

مدیرمخابرات منطقه تهران: 

کوشش همکاران در اجرای ره نگاشت، پویایی و پیشرفت 
شرکت را تضمین می کند

ــران، در نخســتین جلســه کاری  ــه ته ــرات منطق ــد مخاب ــر جدی مدی

مدیــران مخابــرات منطقه تهران کوشــش همــکاران را در اجرای ره نگاشــت 

تضمین کننــده پویایــی و پیشــرفت شــرکت دانســت.

ــه  ــق برنام ــرای دقی ــر اج ــد ب ــن تاکی ــمی، ضم ــدس عرب هاش مهن

ره نگاشــت گفــت: »بــرای آن کــه بتوانیــم بــه یــک شــرکت پیشــرفته تبدیــل 

شــویم بایــد بــه برنامــه ره نگاشــت اعتقــاد قلبــی داشــته و ضمــن تطبیــق 

ــزی دقیــق ســرعت خدمت رســانی را  ــا خالقیــت و برنامه ری ــا آن، ب خــود ب

افزایــش دهیــم.«

وی، بــا تاکیــد بــر لــزوم کاهــش هزینه هــا، افزایــش درآمدهــا و رونــق 

کســب  و کار، اتخــاذ تدابیــر و برنامه ریــزی عملیاتــی بــرای تحقــق اهــداف 

مجموعــه مخابــرات تهــران را ضــروری دانســت .

درایــن جلســه، همچنیــن مهنــدس متقــی، مدیــرکل برنامــه ریــزی 

مخابــرات منطقــه تهــران، بــه معرفــی مدیــران ســتادی و مناطــق و ارایــه 

ــرات ایــن منطقــه پرداخــت. گزارشــی از عملکــرد مخاب

ثبت سیم کارت جدید به مشترکان اطالع رسانی می شود
معـاون نظـارت و اعمـال مقـررات سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیوئـی اعـالم کـرد: »در صـورت فعـال شـدن هر سـیم کارت جدیـد به نام 

مشـترکان تلفـن همـراه، پیامـک اطالع رسـانی بـا عنـوان  cra.ir به تمامـی سـیم کارت هـای فعـال آن مشـترک ارسـال می شـود.«

حسـین فـالح جوشـقانی افـزود: »بـا توجـه بـه ایـن کـه برخی سـیم کارت ها بـدون اطالع به نـام مشـترکان، در دفاتـر فـروش اپراتورها صادر شـده، 

پیش بینی شـده راسـتای حفظ حقوق مشـترکان و برای آگاهی مشـترک و جلوگیری از سوءاسـتفاده احتمالی از اطالعات و مدارک مشترکان در برخی 

دفاتـر فـروش اپراتورهـا، از ابتـدای آذرماه، فعال شـدن هر سـیم کارت جدید به نام مشـترک، به وی اطالع رسـانی  شـود.«

وی تصریـح کـرد: »در صورتـی که بدون اطالع مشـترکی سـیم کارتی به نام وی ثبت شـده باشـد؛ می تواند با مراجعه به دفاتر فـروش اپراتور مربوط، 

برای قطع سـیم کارت اقدام کند.«

فالح افزود: »اپراتورها موظفند بر اساس تقاضای متقاضی با دریافت کارت شناسایی معتبر، سیم کارت موردنظر را قطع کنند.«

 معـاون نظـارت و اعمـال مقـررات رگوالتـوری دربـاره برخـورد بـا دفاتر متخلف گفت: »مشـترکان در صـورت مشـاهده هرگونه تخلـف در دفاتر امور 

مشـترکان می تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه 195 بـه نشـانی www.195.ir در بخـش mobile count شـکایت خـود را ثبت کنند.«
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بهمن مـاه سـال جـاری دومیـن رویـداد از مجموعـه رویدادهـای هم آفرینـی 

همـراه اول بـا موضـوع »خدمات مبتنی بر موبایل در حوزه گردشـگری« در مشـهد 

مقـدس برگزار می شـود.

رویدادهای کارآفرینی همراه اول، با هدف معرفی رویدادهای متداول در این 

حوزه و انتخاب کسـب وکارهای نوپا برگزار می شـود که در این رویدادها با در نظر 

گرفتـن فضای حاکم بر اکوسیسـتم کارآفرینی کشـور و برطـرف کردن نقاط ضعف 

موجـود در رویدادهـای مشـابه فعلـی و نیـز نیازهای همـراه اول، بومی سـازی های 

الزم صورت پذیرفته اسـت.

ایـن رویدادهـا بـا نـگاه حمایتـی همـراه اول از کسـب وکارهای نوپـا و نـوآور و 

همچنیـن ایجاد فضای کارآفرینی به نام رویدادهای »هم آفرینی« نام گذاری شـده 

است.

موضوعـات ایـن رویـداد که با مشـارکت پژوهشـکده نوین شـهر معنـوی ثامن 

برگزار می شود، در حوزه فناوری اطالعات و صرفاً شامل خدمات مبتنی بر موبایل 

در حـوزه گردشـگری بـا رویکـرد مشـهد 2017، تجـارت الکترونیـک و بازی هـای 

رایانه ای اسـت. عالقه مندان برای اطالع از چگونگی برگزاری این رویداد و شـرکت 

در آن می تواننـد بـه نشـانی www.mci.ir/hamafarini  مراجعـه کنند.ارزیابـی 

اولیه تیم ها توسـط کمیته تخصصی انجام شـده و تیم های برگزیده جهت شـرکت 

در رویـداد انتخاب می شـوند.

دومین رویداد هم آفرینی 
همراه اول برگزار می شود

تـا پایان شـهریورماه سـال جـاری، اپراتور همـراه اول 18 میلیـون و 422 

هـزار و 473 میلیون سـیم کارت دائمی، 46 میلیـون و 368 هزار و 932 

 سـیم کارت اعتبـاری واگـذار کـرده کـه از مجمـوع ایـن تعـداد واگـذاری،

 45 میلیون و 619 هزار و 8 نفر از خطوط همراه اول استفاده می کنند 

و این تعداد خط در این شـبکه فعال اسـت. 

برایــن اســاس، ضریــب نفــوذ ایــن اپراتــور در بــازار ارتباطــات 

ــا  ــه ت ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــد اس ــور، 57.25 درص ــی کش داخل

پایــان شــهریور ســال 94 ضریــب نفــوذ همــراه اول 53 درصــد بــود. در 

همیــن حــال متوســط میــزان برقــراری موفقیت آمیــز مکالمــه در شــبکه 

ایــن اپراتــور 98.76 درصــد و میــزان موفقیــت در برقــراری مکالمــه 

50.41 درصــد اعالم شــده اســت.

اپراتــور دوم تلفــن همــراه )ایرانســل( 774 هــزار و 545 ســیم کارت 

دائمــی و 78 میلیــون و 58 هزار و 644 ســیم کارت اعتباری واگذار کرده 

کــه از مجمــوع ایــن تعــداد واگــذاری 31 میلیــون و 228 هــزار و 837 

ســیم کارت در شــبکه ایرانســل فعــال بــوده و ضریــب نفــوذ ایــن اپراتــور 

در بــازار ارتباطــات داخلــی کشــور، 39.19 درصــد اعــالم  شــده اســت.

وضعیـت ارتباطـات داخلـی کشـور در حـوزه تلفن همراه اعالم شـد. 

طبق این گزارش ضریب نفوذ تلفن همراه در کشـور به 99 درصد رسـید.

در حـوزه تلفـن همـراه تـا پایـان شـهریورماه امسـال بالـغ  بـر 150 

میلیـون و 238 هـزار و 439 سـیم کارت در کشـور واگذارشـده که از این 

تعـداد، 78 میلیـون و 805 هـزار و 617 خـط فعال اسـت و ضریب نفوذ 

موبایـل بـه 98.9 درصد رسـیده اسـت.

بر اسـاس این گزارش، از هر 100 نفر، حدود 99 نفر موبایل دارند. 

برآوردها نشـان می دهد که تقریباً نیمی از سـیم کارت های فروخته شده 

در بازار غیرفعال است.

طبـق اعالم معاونـت برنامه ریزی و نظارت راهبـردی وزارت ارتباطات 

ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور به 
۹۹ درصد رسید
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انتصابات
 در احکام جداگانه ای به امضای دکتر رسول سراییان، مدیرعامل 
: سید غالمرضا  انتصابات زیر صورت گرفت  ایران  شرکت مخابرات 

عرب هاشمی با حفظ سمت سازمانی به عنوان مجری ساماندهی، 

برنامه ریزی و توسعه خدمات ارتباطی همگانی.

  علی مطهری با حفظ سمت سازمانی به عنوان رئیس کمیته علیرضا 

شیروانی به عنوان دبیر و آقایان علیرضا سعادت، احمد شمس، احمد 

سمت  حفظ  با  لطفی  حمید  و  رضایی  رضا  زنجانیان،  محمد  آزاد، 

سازمانی به عنوان اعضای کمیته راهبردی پشتیبانی و زنجیره تامین 

عنوان مجری طرح  به  با حفظ سمت سازمانی  علیرضا سعادت    

POTN و  IMS و IPNI  فاینانس پروژه های

 درحکمی به امضای سعید رفیعی، مدیرعامل شرکت مدیریت امالک، 
علی صالحی به سمت مدیرحقوقی شرکت سامان سازه غدیر منصوب شد.

  در احکام جداگانه ای به امضای مهندس لطیف وصلی، عضو هئیت 

مدیره و مدیر اولویت 19 روئسای کمیته های مولدسازی دارئی های 

مخابرات مناطق مختلف سراسر کشور با حفظ سمت سازمانی به 

ترتیب زیر مشخص شدند.

  مهندس سدالله دهناد، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در منطقه قم

 مهندس محمد دوست محمدی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها 

در منطقه کرمان

در  دارائی ها  مولدسازی  کمیته  رئیس  پورشاکر،  جالل  مهندس    

منطقه قزوین

  مهندس حمید رضا  بحرانی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در 

منطقه بوشهر

  مهندس سیدمحمد جواد موسوی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها 

در منطقه مازندران

    مهندس  حشمت اسدی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در منطقه ایالم

  مهندس حسن آقایی  قهفرخی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها 

در منطقه چهار محال و بختیاری

مولدسازی  کمیته  رئیس  عرب هاشمی،  غالمرضا  سید  مهندس    

دارائی ها در منطقه تهران

مولدسازی  کمیته  رئیس  عرب هاشمی،  غالمرضا  سید  مهندس    

دارائی ها در منطقه سمنان

  مهندس علیرضا هاشمی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در 

منطقه خراسان شمالی

  مهندس آزاد حکمت، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در منطقه کردستان

  مهندس محمدساالری، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در منطقه 

خراسان رضوی

  مهندس  قاسم نظری پویا، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در 

منطقه همدان

  مهندس حسین کشایی آرانی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها 

در منطقه اصفهان

  مهندس  مهدی مقوم رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در منطقه یزد

  مهندس  مسعود مشیدی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در 

منطقه خوزستان

 مهندس بهمن اسماعیل زاده، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در 

منطقه آذربایجان غربی

  مهندس محمد حسین عیدی زاده، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها 

در منطقه خراسان جنوبی

  مهندس یاور محمدحسینی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در 

منطقه اردبیل

 مهندس محمود رضا رضایی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در 

منطقه سیستان وبلوچستان

 مهندس محمد فرقانی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در منطقه 

آذربایجان شرقی

 مهندس نیکنام جدیدی، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در منطقه زنجان

  مهندس علی اصغر روزگار، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در 

منطقه فارس

در  دارائی ها  مولدسازی  کمیته  رئیس  خضردوست  رضا  مهندس   

منطقه گیالن

مولدسازی  کمیته  رئیس  افتخاری،  عبدالحسین  سید  مهندس    

دارائی ها در منطقه کهگیلویه وبویراحمد

دارائی ها در  رئیس کمیته مولدسازی  قبادیان،    مهندس مسیب 

منطقه کرمانشاه

  مهندس سید رهام حسینی رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در 

منطقه هرمزگان

  مهندس نظری پویا، رئیس کمیته مولدسازی دارائی ها در منطقه همدان

  مهندس محمد مهدی ملک حسینی، رئیس کمیته مولد سازی 

دارائی ها در منطقه مرکزی

دیدار مدیرعامل با کارکنان از این پس با ثبت درخواست در سامانه 

صـورت می پذیـرد. بـر اسـاس برنامه ریزی هـای انجام شـده، مدیرعامـل 

شـرکت، هـر دوهفتـه یکبار در روزهای سـه شـنبه از سـاعت 14 تا 16 با 

کارکنان، مالقات حضوری دارند. بنابراین، همکاران می توانند برای ثبت 

نـام به سـامانه meeting.tci.ir مراجعه و درخواسـت خود را اعالم کنند.

گفتنی اسـت، تاریخ های اعالم شـده در سامانه قطعی نبوده و قابل 

تغییـر اسـت. از اینـرو، در صـورت هرگونه تغییـر زمان مالقـات، مراتب به 

صـورت پیامک به همکاران اعالم می شـود.

شایان ذکر است، تلفن 88182945 آماده پاسخگویی به همکاران 

می باشد.

اطالعیه

مالقات حضوری همکاران با مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
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کارکنان

بشر امروز بیش ازپیش برای پیشرفت در هر کاری 

نیازمند نو شدن و تغییر و تحول است. اگر این موضوع 

در ارتباط با کسب وکار باشد یعنی مسئله ای که فرایند، 

است  متصل  آن  به  انسان  زندگی  ساختار  و  برنامه ها 

اهمیت خاص تری پیدا می کند. گروهی از صاحب نظران 

حوزه کسب وکار درخصوص ضرورت تحول در این حوزه 

در دهه آتی نظراتی داده اند که آگاهی از آن ها خالی از 

لطف نیست:

برین سولیز، از گروه تجاری آلتیمیتر: »کسب وکارها دیگر 

به خالق یک برند منحصر نیستند. بلکه یک ابداع جمعی 

با مشارکت مصرف کنندگان است که تجربیات خود را به 

اشتراک می گذارند و با توجه به نتایجی که کسب می کنند 

شناخته می شوند.«

پیتر روجاس، بنیان گذار شرکت اینگجت و گیزمودو: 

»فکر می کنم بزرگ ترین  و تنها تغییری که ما از خیلی قبل 

به شکل دهی آن اقدام کرده ایم، این است که در سطح دنیا، 

اکثر کاربران اینترنت از طریق موبایل متصل می شوند و برای 

بیش تر مردم وب موبایل، اولویت آن ها در استفاده از فضای 

اینترنت است.«

تام کلوپ لوس،»موسس و مدیر گروه دلفی و نویسنده 

و کارآفرین مشهور: مشکل اینجاست که به همان نسبتی که 

فّناوری حرکتی روبه جلو و رشد دارد، مردم ندارند. مردم غالباً 

در مقابل یک رویکرد جدید مقاومت می کنند مگر اینکه الزام 

و فشاری به آن ها تحمیل شود و یا این که پیشنهاد و جایگزین 

ساده تری ارائه دهند.«

جیسون هیل، مدیر بازاریابی و متخصص ارتباطات: »برای 

آمادگی در سال 2020، برندها باید سرسپرده و همگام با دنیا 

باشند. آن ها باید در مسیرهای بدون مرز، فکر و عمل کنند.«

20نشانه 
2020

چـرا کسب وکار شـام باید تا 

سال                     تغییر کند

مبنــی بر این که

رهبری پدرانه نوعی نگرش ریاستی و مدیرانه است که نفوذ برجسته و اثرگذار 

فردی است که به عنوان بزرگ خاندان، با شرکا و کارکنان به عنوان عضوی از یک 

خانواده بزرگ رفتار می کند و در عوض، انتظار وفاداری و اعتماد از سوی کارکنان 

در حد یک فرمانبردار دارد.

در بعضی از فرهنگ ها، عبارت خنثی رهبری پدرانه، جایگزینی خاص دارد و 

پدرانه یا مادرانه استفاده می شود.

بدون در نظر گرفتن این که چه کلمه ای والدین را توصیف می کند، کارکنانی 

که در چنین محیط هایی کار می کنند، انتظار دارند که بدانند، شخص مافوق 

)منبع قدرت و نفوذ( بداند که چه چیز برای سازمان بهتر است و مطمئن باشند 

رهبرشان همیشه از صمیم قلب، بهترین ها را برای کارکنانش می خواهد. کارکنان 

همیشه گوش شنوا دارند اما همیشه تصمیم نهایی را رهبر می گیرد.

یک رهبری پدرانه موفق به چشم اندازی وسیع می اندیشد و دائماً مترصد 

آن است که بداند یک تصمیم چطور بر کل خانواده تأثیر می گذارد. این رهبران 

برای آموزش و مهارت های اجتماعی کارکنان ارزش قائل اند و اغلب از مسیر کار 

آن ها کنار می روند تا کارکنان بتوانند از فرصت ها برای بهبود کسب وکار و تقویت 

مهارت های میان فردی استفاده کنند.

یکی از منافع این روش مدیریتی آن است که کارکنان برای تکمیل وظایف 

خود در یک چارچوب و مدت زمان معین فشرده تر کار می کنند و بر این اساس 

به اهداف خود دست می یابند و گاهی از آن هم فراتر می روند و با جلب رضایت 

رهبری پدرانه، باعث افتخار خانواده بزرگ سازمان خود می شوند.

نقطه ضعف رهبری پدرانه، آن است که ممکن است، طرف رهبری سهواً 

باعث دگرگونی ساختار سلسله مراتبی خانواده، به خصوص در شرایط بحرانی 

شود. باید توجه داشته باشد که هر اقدام نسنجیده او می تواند باعث خشم یا 

ناراحتی شده و فضا را مسموم کند. در چنین شرایطی دیگر وفاداری، اعتماد 

و فرمان برداری که برای یک رهبری مؤثر نیازمند آن است را در مجموعه خود 

نخواهد داشت.

اما وجود یک رهبر -و نه رئیس- در محیط کار، از جهات مختلفی باعث تقویت 

انگیزه، بهره وری و اثربخشی سازمان است و اگر این رهبر، ویژگی های پدرانه را 

نیز در خود دارا باشد، می تواند به نتیجه کار در طوالنی مدت برای سازمان خود 

امیدوار و مطمئن باشد. شرایطی که رهبر دیگر دغدغه وفاداری نیروهای خود را 

نداشته و با اطمینان امور را به آن ها وامی گذارد.

رهبـــری پدرانه
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کارکنان

و  تجارت  آثار  مولفان  میلر،  فردریک  و  کاتز  جودیت 

زمینه های  در  ما  اطراف  های  سیستم  »همه  کسب و کار: 

آموزشی، قضایی، حمل ونقل، نظامی، حکومتی و... در حال 

تغییرند. این نشان می دهد که ساختارها هم در حال تغییرند. 

ما نیازمند آن هستیم که از افکار کهنه مربوط به ساختار 

و سلسله امور بگذریم و مدل های جدیدی خلق کنیم.«

جک واچ، رئیس سابق شرکت جنرال الکتریک: »توانایی 

و قدرت یک سازمان برای یادگیری و در واقع یادگیری برای 

کسب وکار  در  غایی  رقابتی  مزیت  سریع،  عکس العمل 

می  حس  آنچه  به  و  مردم  به  که  کسب  وکارهایی  است. 

کنند، می اندیشند و انجام می دهند جایگاه و مرتبه ای می 

دهند، نه فقط شامل طراحی محصول بلکه شامل کل بازار 

و راهبردهای بهتر کسب وکار برای آنانی است که در این 

چرخه حضور ندارند. این سفری است که پایانی نمی شناسد 

فقط باید دانست که چطور مسافران را در این سفر محفوظ و 

همچنان ارزشمند نگه داشت.«

جف بزوس، بنیان گذار آمازون: »برای تعادل در قدرت، 

باید به سمت مصرف کنندگان حرکت کرد و از شرکت ها دور 

شد. اگر شما یک شرکت هستید، راه درست برای رسیدن به 

این مقصد، آن است که بخش بزرگی از انرژی، توجه و بودجه 

خود را بر ساخت یک محصول یا خدمت بزرگ و بخش ناچیز 

و کوچکی از آن را بر بازاریابی و تبلیغات بگذارید.«

»این  گارتنر:  بازاریابی  مشاور  و  تحلیلگر  ری،  آگی 

 چیزی است که من برای آینده جامعه می بینم: سازمان ها از 

و  تجربیات  بهتر  دریافت  برای  اجتماعی  شبکه های 

بازخوردهای مشتری استفاده می کنند.«

با  امروز  وکار  کسب  »رهبران  شطرنج:  رسانه ای  گروه 

چالش خلق محیط های کسب وکار آینده روبه رو هستند. 

آینده به طور گسترده ای متفاوت  فّناوری های جدید فضاهای کار در  به خاطر ظهور 

اشتراک گذاری،  فرهنگ  زمان  آن عادت کرده ایم. در همین  به  ما  از چیزی است که 

شفافیت و پویایی در حال ورود و رشد در دنیای کسب وکار است و به همان نسبت موانع 

 فّناوری کم می شود که البته این تغییرات با مصرفی شدن صنعت IT رخ می دهد. ابداع 

فناوری های محبوب غالب مشتریان و مصرف کنندگان و ابزار جدید در حال گسترش در 

محیط های کاری مربوط به کسب وکار مصداق بارز این ادعاست.«

مت هگ، نویسنده کتاب "بازار موبایل؛ انقالب پیام": »مصرف کنندگان نهایی هستند 

که بازار را شکل می دهند و نبض آن را در دست دارند، نه فّناوری؛ بنابراین، فروشندگان 

نیازمند آن هستند که نه تنها در توسعه فناوری بلکه در مسیر پاسخگویی به مخاطب پیشرو 

و به روز باقی بمانند.«

اریک اشمیت، رئیس هیئت مدیره شرکت آلفابت: »توسعه های جدید درزمینه هوش 

مصنوعی ما را در نهایت انسان های باهوش تری بر روی کره زمین می کند. شاید از دالیل 

این امر، تلفن های هوشمندی است که اساساً نقش یک سوپرکامپیوتر را بازی می کنند.«

سباستین کملر، مدیر استراتژی شرکت طراحی و مدل کملر: »طراحی  ابزار فناوری 

باید به گونه ای بهینه شود تا منجر به تولید محصول قابل اشتراک شود و بتوان موفقیت آن 

را در تولید محتوا در یک مقیاس معین اندازه گیری کرد نه مقدار سود و بازده.«

با  بیش تری  ارتباط  و  اتصال  که  معناست  آن  به  موبایل  »آینده  اسمیت:  نیت 

اکوسیستم های درهم تنیده اپلیکیشن ها برقرار شود. ارتباط بین اپلیکیشن ها که یک 

کاربر در موبایل خود فعال می کند، هم برای مصرف کننده و هم برای صاحبان کسب وکار 

اهمیت بیشتری خواهد یافت.«

برین هالیگان، مؤسس و مدیرعامل شرکت بازرگانی هاب اسپات: »مسیری که درباره 

فرهنگ می شناسم آن است که بشر امروزی به طور چشم گیری راه و روش کار و زندگی را 

تغییر داده است. شرکت ها نیازمند تغییر شیوه مدیریت و هماهنگی با مسیر کار و زندگی 

بشر امروزی است.«

و  امروز همکاری  ارتباطات: »در دنیای  و  بازاریابی  رایت، متخصص آی تی،  نیک 

تشریک مساعی در مقیاس باال در حال تبدیل به ماهیت ثانویه بشر است. انسان امروز 

بیش تر از هر زمان دیگری در تاریخ بشر ارتباط برقرار کرده است. رسانه های اجتماعی 

فقط بخش قابل مشاهده و آشکار از این کوه یخی است و ما در مرحله بعدی به سمت 

همکاری و اتحاد در کسب وکار و ساختار سازمانی پیش می رویم.«

برین سولیز، تحلیلگر ارشد گروه آلتیمیتر: »کسب وکارهایی که اهداف و برنامه های 

باالتری در سر دارند، فراتر از کسب وکارهایی هستند که در سطح پایین و حداقل ها 

مانده اند و عمل می کنند. اصوالً مردم در آرزوی چیزی بزرگ تر و عظیم تر از موقعیت 

فعلی خود هستند. پس باید به آن ها چیزی که حس تعلق و موجودیت را می دهد 

عطا کرد. چیزی که راجع به آن حرف برای گفتن داشته باشند و دلیلی باشد 

برای اینکه تجربیات خود را به اشتراک بگذارند.«

برنت بالم، پیشگام فناوری های پوشاک: »شرکت های مترقی و آینده نگر که 

امروزه در حال تجربه واقعیت های رو به گسترش هستند در بازار از مزیت نسبی برخوردارند 

و اگر امروز شرکتی در پی کشف راه حل در این زمینه نباشد مطمئن نیستم که پس 

رفت کند اما قطعاً راندمان و بهره وری مؤثر خود را از دست می دهند.«

مارتین ریلی: »بیش تر محتوای فضای وب، با خود مصرف کنندگان 

توسعه می یابد. محتوایی که با برندها یا محصوالت شرکت ها ایجاد می شود 

باید استاندارد باالیی برای تمایز خودشان از انبوه محتواهای رایج در این فضا 

داشته باشند و البته باید به طور واضح بازتاب دهنده ارزش های 

برند، باورها و منافع آن باشند.«

 :)PayPal( پی پال  شرکت  مدیرعامل  و  مؤسس  تیل،  پیتر 

»مصرف کنندگان به هیچ فناوری خاصی توجهی نمی کنند مگر اینکه 

مسئله خاصی را به شیوه معین حل کند. اگر نمی توانید راه حل منحصربه فردی 

می شوید.« نادرست  رقابتی  درگیر  دهید،  ارائه  کوچک  بازار  یک  برای  را 
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راهبردی  امور  منطقه ای  همایش های  مجموعه  برگزاری  ادامه  در 

شرکت مخابرات ایران، هشتمین، نهمین و دهمین همایش ها در مناطق 

کرمانشاه، زاهدان و ارومیه برگزار شد. دراین همایش ها، دکتر سراییان، 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچون همایش های قبلی، راهکارهایی 

 برای اجرای موفق برنامه ره نگاشت  در شرکت داشت و بر توسعه شبکه،

IT ، امور مشتریان و تجاری به عنوان  اولویت های کاری شرکت مخابرات 

ایران در ساختار جدید تاکید کرد .

در هشتمین همایش منطقه ای امور راهبردی حوزه های ثابت و سیار 

شرکت مخابرات ایران، به میزبانی منطقه کرمانشاه ، مدیرعامل شرکت 

مخابرات ایران، گفت: »معاونت تجاری با تمرکز بر درآمد، حوزه شبکه با 

توسعه FTTH و توسعه برنامه های فناوری اطالعات، مهم ترین اقدامات 

پیش روی شرکت مخابرات ایران در ساختار جدید است.« 

بر  تمرکز  هدف  با  مشتریان  معاونت  ایجاد  برضرورت  تاکید  با  وی، 

مشتری به عنوان قلب ره نگاشت، گفت: »همان طور که قبال هم اعالم شد، 

مشتری قلب ره نگاشت است و این امر باید برجسته تر از قبل باشد. به 

همین خاطر باید تاکید بیشتری بر روی این مسئله وجود داشته باشد.«

ایالم،  اصفهان،  مناطق  مدیران  حضور  با  که  همایش  این  در  وی 

چهارمحال و بختیاری، لرستان و یزد برگزار شد؛ با بیان اینکه در مناطق 

کشور این حوزه باید برجسته شود و هر چه زودتر ساماندهی نیروی انسانی 

و فرآیندی داشته باشد؛ اظهار داشت : »شاخص های کلیدی عملکرد امور 

مشتریان شامل گزارش call center، متوسط زمان پاسخگویی،  مدت زمان 

رفع شکایت و هر آنچه به مسائل بعد ازفروش برمی گردد، باید نهایی شود.«

 IT و FTTH  ضرورت توجه به توسعه حوزه های

و  بسیارکلیدی  کرد:»حوزه  اعالم  ایران،  مخابرات  شرکت  مدیرعامل 

مهم دیگر،IT  است که از جلسه آینده داشبورد برنامه فناوری اطالعات کل 

 کشور به عالوه استان ها باید ارائه شود و در این گزارش اعالم شود که چه 

پروژه هایی ساماندهی شده و چه اقداماتی در دست اجرا است.«

حوزه شبکه  بخش دیگری  بود که دکتر سراییان در مورد آن سخن 

گفت و اعالم کرد: »حوزه  شبکه، داشبورد توسعه شبکه FTTH را دارد که 

برنامه های توسعه کشوری و استانی براساس اهداف برنامه باید دنبال شود. «

وی همچنین به تشکیل معاونت دیگری که به تازگی با ادغام اداره 

تنظیم مقررات حقوقی و امور مجلس ایجاد شده؛ اشاره کرد و گفت: »این 

معاونت به اسناد مالکیت امالک و سایر مسائل مربوط به مجلس و دنبال 

کردن تعرفه ها ومسائل حقوقی دیگر می پردازد. «

دکتر سراییان گفت: »براساس مصوبه ای جدید اعضای کمیته حسابرسی 

تعیین و شروع به کار کرده اند. این کمیته از اعضای خبره حسابرسی استفاده 

می کند و یکی  از اهداف آن، ارتقا رتبه شفافیت  صورت های مالی است.«

در هامیش های منطقه ای امور فنی و راهربدی مخابرات ایران؛

 راهکارهای اجرای بهرت
 برنامه ره نگاشت بررسی شد
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استفاده از فرصت ارزشمند فضای رقابت 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین، در نهمین همایش منطقه ای 

که در زاهدان  برگزار شد؛ با تاکید بر استفاده از فضای رقابت به عنوان فرصت 

ارزشمند گفت: »فضای رقابت امروز، در تمام حوزه های کسب و کار وجود دارد، 

شرکت مخابرات ایران نیز وجود این فضا را یک فرصت برای خود می داند.«

دکتر سراییان، نوع فعالیت شرکت مخابرات ایران را در مقایسه با دیگر 

شرکت ها در فضای رقابت، خاص ارزیابی کرد و اظهار داشت: »این شرکت با 

رویکرد مسئولیت اجتماعی به مناطق محروم، خدمات مخابراتی ارایه می کند.«

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از تمامی مدیران و کارکنان مخابرات 

منطقه سیستان و بلوچستان خواست تا با همراهی برنامه تحول به ارتقا برند 

شرکت و رشد و سودآوری کمک کنند.

تعیین یازده شاخص در امور مشتریان برای پایش نحوه ارایه 

خدمت

دکتر زارعیان، معاون امور مشتریان مدیرعامل، نیز در همایش منطقه 

ای امور فنی و راهبردی در زاهدان با تعیین یازده شاخص در امور مشتریان 

برای پایش نحوه ارایه خدمت، تصریح کرد: »تمرکز فعلی امور مشتریان 

تعیین شاخص های اندازه گیری چگونگی ارایه خدمت به مشتریان است 

که در نهایت به بهبود ارایه خدمت می انجامد.« 

معاون امور مشتریان مدیرعامل، با اشاره به این که نتایج شاخص های 

اندازه گیری حاصل عملکرد مراکز تماس و رفع مشکل خدمات است، گفت: 

»بر اساس دستور مدیرعامل شرکت، عملکرد این مراکز در سراسر کشور به 

صورت هفتگی پایش و اندازه گیری می شود.«

وی، با بیان این که مشتری باید حداقل زمان ممکن را در صف انتظار 

مراکز پاسخگویی داشته باشد؛ تاکید کرد: »با بهبود نتایج ارزیابی در حوزه 

امور مشتریان، زمان رفع مشکل خدمات باید از حد انتظار نیز کمتر باشد.«

دکتر زارعیان در ادامه به ارایه گزارش های خروجی پایش این شاخص ها 

پرداخت و خاطرنشان کرد: »طبق برنامه، قصد داریم تا پایان سال جاری، 

شاخص های بیش تری را به منظور پایش دقیق تر ارایه خدمات، تعیین کنیم.« 

در همایش منطقه ای زاهدان که در آن مدیران و کارشناسان مناطق 

مخابرات خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان و 

بلوچستان حضور داشتند؛ مهندس رضایی، مدیر مخابرات  و  سیستان 

منطقه سیستان و بلوچستان عملکرد منطقه را در شرایط خاصی که استان 

دارد، قابل قبول دانست. 

سرویس در کمترین زمان باید به دست مشتری برسد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران همچنین در همایش منطقه ای امور 

راهبردی در ارومیه، تاکید کرد: »مشتری باید بتواند در کمترین زمان ممکن، 

از زیرساخت های سرویس استفاده نماید؛ در این راستا است، زیرساخت ها و 

پهنای باند سرویس مهم و ضروری است و باید به این امر توجه ویژه داشت.«

دراین همایش که مدیران مخابرات مناطق آذربایجان شرقی، اردبیل، 

زنجان، کردستان و گیالن نیز، حضور داشتند؛ دکتر سراییان، با اشاره به 

تغییر و تحوالت در شرکت مخابرات ایران و جایگاه مشتری گفت: »عصر 

مکالمه به پایان رسیده و عصر حاضر، عصر دیتا و اینترنت است و سرویسی 

که نیاز به پهنای باند دارد باید در اختیار مردم قرارگیرد.«

در این همایش، همچنین مدیران مناطق شركت كننده، گزارش های 

خود را در خصوص پرداخت های غیرحضوری، مالی و سایر اقدامات انجام 

گرفته در حوزه های مختلف ارائه دادند و در ادامه مهندس وصلی، عضو 

هیئت مدیره شركت مخابرات ایران وضعیت استانهای حاضر در این همایش 

را مورد بررسی قرار داده و راهكارهای الزم را ارائه نمود.

 

نشست صمیمی دکتر سرائیان با کارکنان 

دکتر سراییان در  نشست صمیمی با کارکنان رسمی، بازنشسته و 

نیروهای پیمانکاری کرمانشاه، رقابتی شدن فضای مخابراتی کشور را دلیل 

تحوالت اخیر مخابرات ایران اعالم و تصریح کرد: »اگر می خواهیم در این 

فضای رقابتی از رقبا عقب نمانده و مشتری را جذب و حفظ کنیم ناچار به 

ایجاد تغییرات و تحوالت اساسی هستیم.«

مدیرعامل مخابرات ایران یک پوست اندازی اساسی را جهت تحول 

الزم دانست و گفت: »نمی توان با برنامه ها و نقشه های گذشته در فضای 

چند رقابتی و پرتالطم بازار فعالیت کرد و انتظار موفقیت داشت. «

دکتر سراییان، ادارات بازاریابی و امور مشتریان را تنها متولیان امر 

مشتری مداری و بازاریابی ندانست و گفت: »تک تک کارکنان مخابرات و 

خانواده های آن ها باید درحکم سفیر شرکت مخابرات باشند و با استفاده 

از امکانات و محصوالت مخابرات ایران و همراه اول و تشویق اطرافیان به 

استفاده از آن در زمینه جذب مشتری فعالیت بیشتری داشته باشند.«

دکترسراییان، کارکنانی که به دنبال آموختن هستند و در کارشان 

خالقیت و نوآوری دارند را از خواست های شرکت مخابرات دانست و اعالم 

کرد: »کارکنانی که دارای تالش بیشتر و خالقیت باالتری هستند قطعا 

ازجایگاه بهتری در شرکت مخابرات برخوردار می شوند.«

را  ایران  فرد شرکت مخابرات  به  دکتر سراییان سه سرمایه منحصر 

برنامه تحول  سهامداران، کارکنان و مشتریان دانست و اعالم کرد: »در 

توجه و تاکید بسیاری بر این سه سرمایه شده و ما برای پیشرفت در صنعت 

مخابراتی باید به این سه سرمایه توجه بیش تری کنیم.«

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، در دیدار با کارکنان مخابرات منطقه 

سیستان و بلوچستان، نیز به لزوم تغییر نگرش و تفکر بر اساس فناوری های 

نوین تاکید کرد و اظهار داشت: »از آنجا که برنامه ها باید همواره با اصول روز 

کسب و کار تغییر کند، نوع نگرش و تفکر همه ما نیز باید به موازات فناوری 

و دانش روز، تغییر کند.«

دکترسراییان همچنین در جمع کارکنان منطقه مخابرات ارومیه گفت: 

»با اجرای برنامه ره نگاشت تحول، تمامی مباحث مربوط به نیروی انسانی  با 

درایت و  گام به گام در سطح شركت مخابرات ایران اجرا خواهد شد. 

او اعالم کرد:»با درایت وپشتکار همکاران رسیدن به موفقیت دور از 

انتظار نیست.«
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همکاری؛ رمز رسیدن به 
اقتصاد دیجیتال

)گزارشی از تلکام 2016 اتحادیه جهانی مخابرات( 

اتحادیـه بین المللـی مخابـرات )ITU( درسـال 1865 تاسـیس شـد و 140 سـال از عمـر آن می گـذرد. 

ایـن اتحادیـه درحـال حاضـر بـا 189 عضـو دولتـی و 627 عضـو بخشـی مسـئولیت تدویـن مقـررات، 

استانداردسازی، هماهنگی و توسعه مخابرات بین المللی را به عهده دارد. از اختیارات عالیه این اتحادیه 

سـازماندهی كنفرانس های تام االختیار اسـت. سـاماندهی موضوعات و مسـائل اداری، به وسیله دبیرخانه 

عمومی و دفاتر مربوط انجام می گیرد و كنفرانس های جهانی مخابرات ضمن تعیین راهبردها تصمیمات 

مقتضـی را اتخـاذ می کننـد. در حـال حاضـر 193 کشـور عضو این اتحادیه هسـتند و آکادمـی های راهبر 

تنظیـم و مقـررات، ICT هـا و700 شـرکت تکنولوژیکـی هـم در آن عضویت دارند. 
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حال و هوای تلکام 2016

جهانی  اتحادیه  که  است  رویدادی  مخابرات،  جهانی  تلکام 

مخابرات، براساس وظایف خود در نقش نهاد تخصصی سازمان ملل 

متحد در زمینه فناوری های اطالعاتی و ارتباطی )فاوا(، به صورت 

دوره ای هر بار در یک نقطه از جهان، ساماندهی و برگزار می کند. 

این رویداد تخصصی، عرصه ای جهانی است که ضمن به نمایش 

گذاشتن روزآمدترین نوآوری های صنعت مخابرات و ارتباطات، امکان 

تشکیل نشست های آشنایی، مناظره ها و مبادالت علمی رهبران، 

مدیران و کارشناسان بلندپایه صنعت فاوای بخش های دولتی و 

خصوصی کشورها را فراهم می آورد. در واقع، شرکت کنندگان به 

عنوان نمایندگان دولت ها و نهادهای تنظیم مقررات، بنگاه های 

فاوا  جهانی  جامعه  اصلی  اعضای  متوسط،  و  کوچک  خصوصی 

است. نخستین دوره تلکام در سال 1971میالدی برگزار شد و از 

سال2011  تا کنون، هر سال تکرار شده است.

آخرین رویداد تلکام، امسال در روزهای 14 تا 17نوامبر 2016 

برگزار  تایلند  بانکوک  آبانماه 1395( در شهر  تا 27  با 24  )برابر 

همه جانبه  همکاری  اهمیت  بزرگداشت  رویداد،  این  محور  شد. 

اعضای اکوسیستم جهانی فناوری اطالعات و ارتباطات در راستای  

پیشرفت  اقتصاد دیجیتالی بود و نقش بی نظیری در برقراری ارتباط 

شرکت های کوچک و متوسط شاغل در فاوا با صاحبان اصلی کسب 

و کار و دولت ها ایفا کرد. 

چه کسانی آمدند؟

رویداد تلکام 2016 اتحادیه جهانی مخابرات، به طور رسمی 

با حضور ماها چاکری سیریندورن، شاهدخت تایلند، ژنرال چان 

او چا پرایوت، نخست وزیر این کشور و نام های برجسته کشورها و 

شرکت های کوچک و متوسط از سراسر جهان و با حضور 8800 

شرکت کننده افتتاح شد. ولیعهد کشور تونگا، نخست وزیر کشور 

لوگزامبورگ، نخست وزیر کشور وانواتو، جانشین نخست وزیر کشور 

اتیوپی و دبیر کل آنکتاد را نیز می توان از مقام های بلند پایه حاضر 

در مراسم افتتاح رویداد نام برد.

نمایندگان ایران در تلکام بانکوک

مخابرات  و  ارتباطات  حوزه   خصوصی  و  دولتی  شرکت های 

ایران که در قالب پاویون ایران در این نمایشگاه حضور داشتند، 

در  حاضر  شرکت های  سایر  با  و  معرفی  را  خود  توانمندی های 

نمایشگاه مذاکره کردند. 

در این اجالس به نمایندگی از شرکت مخابرات ایران، مهندس 

تراکمه، عضو هیئت مدیره، و دکتر علمایی، مدیر کل تنظیم مقررات 

و مجری توسعه شرکت های نوپا شرکت داشتند. دبیرکل اتحادیه 

ایران  پاوییون  از  بانکوک،  تلکام  نمایشگاه  در  مخابرات  جهانی 

بازدید و با مهندس تراکمه گفت وگو کرد. در این دیدار، مهندس 

تراکمه با اشاره به برنامه ره نگاشت، بر توسعه  بخش ICT با همکاری 

شرکت های مخابراتی و سایر شرکت های ارایه کننده سرویس آپ و 

محتوا بر اقتصاد دیجیتالی تاکید کرد.

یکــی از مســایل کلیــدی مطــرح شــده در ایــن دیــدار 

Cooperation vs Competition بود که از یک سو بحث همکاری 

به جای رقابت و از سوی دیگر مقررات زدایی برای اپراتورها به منظور 

توسعه سرویس را مورد توجه قرار می داد.

در این دیدار ضمن توجه به بازنگری رگوالتوری در قوانین و 

مقررات، مهندس تراکمه گزارشی از آخرین وضعیت شرکت در زمینه 

فناوری و مشتریان شرکت مخابرات ایران ارائه داد.

شرکت های  از  غرفه دار  جمله 107  از  غرفه دار،  حدود 250 

کوچک و متوسط صنعت فاوا و 60 شریک  و حامی تجاری در این 

رویداد شرکت داشتند. بیش از 330 رهبر از 90 کشور جهان، از 

جمله نمایندگان بلند پایه ای از کشورهای مجارستان و جمهوری 
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کره، یعنی  کشور های میزبان  رویدادهای سال گذشته و سال آینده 

اتحادیه، در مناظره های تلکام امسال شرکت کردند.

در بانکوک چه گذشت؟

در تلکام 2016 اتحادیه جهانی مخابرات، سخنرانان درس ها 

و پژوهش های میدانی زیادی را در زمینه چگونگی اجرایی ساختن 

اقتصاد دیجیتال توسط  و سیاست های  روبه جلوی دولت ها  نگاه 

بخش خصوصی یا همان شرکت های کوچک و متوسط و شرکت های 

نوپای صنعت فاوا ارایه دادند.

در بخش نمایشگاه تلکام، انواع فناوری های جلوبرنده اقتصاد 

دستگاه های  تا  گرفته  ابری  رایانش  و  پنجم  نسل  از  دیجیتال، 

هوشمند، راهکارهای شهر هوشمند و طرح های ملی باند پهن و 

همچنین فرصت های سرمایه گذاری و مشارکت در سراسر جهان  در 

معرض دید شرکت کنندگان قرار گرفت.

اتحادیه جهانی مخابرات، در راستای انعکاس اهمیت نقش فاوا 

در شرکت های بزرگ تأمین کننده تجهیزات و خدمات این صنعت، 

از شرکت هایی نظیر MasterCard, Honda یا Toyota با تشکیل 

امکانات  دارای  خودروهای  موضوع  با  مناظره ایی  نشست های 

ارتباطی یا آینده بی نیاز به پول نقد، استقبال کرد. 

همکاری، تنها راه نیل به اقتصاد دیجیتال

رویداد،  این  فروم  مناظره های  و  رهبران  اجالس  بخش  در 

مناظره های  و  نشست ها  در   از 55 کشور جهان  162 سخنران 

جلسات  و  باال  سطح  میزگردهای  کارگاه ها،  صاحب نظران، 

مراوده ای مربوط شرکت کردند. سخنرانان شامل رؤسای کشورها و 

دولت هایی از سراسر جهان، رهبران صنعت فاوا و شرکت های بزرگ 

تأمین کننده تجهیزات و خدمات این صنعت، شرکت های کوچک و 

متوسط صنعت فاوا و کارآفرینان، نوآوران، سازمان های بین المللی و 

دانشگاهی بودند؛ که نظرات و دیدگاه های جهانی و عملی خود را 

از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ارایه دادند. یکی از این 

دیدگاه ها، این بود که به چه علت، برای 

نیل به اقتصاد دیجیتال، همکاری کردن 

از اهمیت ِویژه برخوردار است. درجلسات 

فروم، به تعمق درموضوعاتی پرداخته شد 

شیوه  مصنوعی،  هوش  از:  عبارتند  که 

تأمین اهداف توسعه پایدار هزاره سازمان 

امکانات  دارای  متحد، خودروهای  ملل 

مشوق های  و  مالی  فراگیری  ارتباطی، 

مالی و مالیاتی در کار این صنعت.   

سایر عناوین اصلی مناظره ها شامل 

و   )B2G( دولت  با  تجارت  گفتگوهای 

تجارت با تجارت )B2G(، که شرکت های 

بزرگ  شرکت های  و  متوسط  و  کوچک 

آورد،  هم  گرد  آزاد  مبادله  یک  برای  را 

میزگردهای وزیران در زمینه نقش حساس 

دیجیتال؛  اقتصاد  پیشبرد  در  دولت ها 

میزگرد اقتصادی و صنعتی؛ گردهمایی 

و توسعه؛ سازمان های  شرکت های مشاوره ای، موسسات پژوهش 

درباره  اقیانوسیه  آسیا  بحث  مبادله  و  بین المللی؛  و  منطقه ای 

سیاست گذاری و تنظیم مقررات باند پهن )با میزبانی شرکت هوآوی(.

حاضران این رویداد

عمده  بازیگر  شرکت های   ،2016 جهانی  تلکام  رویداد  در 

 Huawei, KT, Japan's MIAC, GTI, China این صنعت، یعنی

 Mobile and TDIA, Intel, MasterCard, GSMA/GSA,

Nigeria و MEF از جلسات موضوعی در زمینه نسل پنجم تلفن 

همراه در اختیار میلیاردها نفر ، خدمات مالی دیجیتال، به سوی یک 

نیجریه  دیجیتال و مهیا ساختن خدمات شبکه سوم برای اقتصاد 

دیجیتال، حمایت مالی کردند.

 شرکت های Smart Africa Alliance  و  CITRA )از جمهوری 

کره(  و MSIP و Rohde & Schwarz و URCA )از کشور باهاما( با 

تأمین جلسات ضیافت سران و سخنرانان موجب بحث ها و مبادالت 

بهتر میان آنان در حین جلسات بخش فروم رویداد شدند.

از آنجاکه این رویداد عرصه ای مناسب برای اتصال شرکت های 

کوچک و متوسط صنعت فاوا با شرکت های عمده این صنعت و 

دولت ها بود، تعجبی نداشت که از این فرصت کم نظیر برای انعقاد 

قراردادهای تجاری مهمی در قالب تجارت با تجارت )B2G(، تجارت 

با دولت )B2G( و تجارت و دولت با سازمان ملل UN و هچنین ارایه 

گزارش های تازه استفاده کنند. 

در جلسه اختتامیه رویداد، جوایزی بر اساس مقبولیت نظرات 

و نوآوری های فینالیست ها در برابر داوران اجالس در طول هفته 

برگزاری رویداد در زمینه موضوعات بحث شده به برندگان اعطا شد. 

این موضوعات در برگیرنده جایگاه شرکت های کوچک و متوسط 

صنعت فاوا و نقش گسترده تر آن ها در زمینه اکوسیستم و راهکارهای 

فاوا با تأثیر اجتماعی یکسان از شرکت های کوچک و متوسط صنعت 

فاوا و شرکت های عمده این صنعت بود.
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شامره  241  /  آ ذر ماه  1395   

هست.  هم  آبادانی  هست  آب  جا  هر 

روابط عمومی ها همچون شاهراه گذر از نیاز 

مخاطب به اهداف سازمان و برعکس عمل 

تریبون سازمان  روابط عمومی ها  می کنند. 

در بزنگاه های حساس هستند؛ آن ها افکار 

عمومی را در مورد سازمان رصد می کنند و 

با بهره گیری از فرصت های مناسب و تعامل 

دائمی با رسانه ها، بر روی افکار عمومی در 

خود  سازمان  خدمات  و  محصوالت  مورد 

و  برای خلق  ابزاری  آن ها  می گذارند؛  تأثیر 

مدیریت یک برند هستند. روابط عمومی ها 

با خلق پیام های جذاب، متفاوت، باورپذیر، 

غیرمستقیم محصول و خدمت جدیدی را در 

افکار مخاطبان ایجاد می کنند و از این منظر، 

به وظیفه  به خوبی  روابط عمومی ها  هر جا 

خود عمل کنند؛ تحول، توسعه، پیشرفت و 

آبادانی هم حاکم می شود.

به عنوان  عمومی  روابط  واحد  استقرار 

نشان گر  سازمان   در  ارتباطی  یک نهاد 

جایگاه و نقش راهبردی آن در زندگی فردی 

است.  سازمان  در  افراد شاغل  اجتماعی  و 

یک سازمان موفق می داند تقلید و روزمرگی 

پیشرفت است. پس  در مسیر  بزرگی  مانع 

دیگر  با  حاکم  روابط  به  بخشیدن  بااعتبار 

سازمان ها و آینده نگری در زمینه هایی چون 

کسب آگاهی درباره  حوادث نامعلوم که روی 

اطالعات محیطی در  تحلیل  داد،  خواهند 

زمینه های مختلف، پیش بینی های عالمانه 

تحوالت محیط و اثرات آن بر سازمان، تقویت 

روابط عمومی، 
حلقه ارتباط مدیران، کارکنان، مشرتیان 

    مرضیه گودرزی

)بخش اول( 
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افق شناسی برنامه نویسی برای آینده و آینده گزینی به دنبال 

کاربرد روش های نوین ارتباطی و جذب مشتری هستند.

بــر ایــن اســاس، در ایــران نیــز همگام بــا دیگر نقــاط جهان، 

ســازمان هــا بــه ایجــاد واحــد روابــط عمومــی پرداختنــد. شــرکت 

ــط  ــر رواب ــتین دفت ــال 1355، نخس ــز در س ــران نی ــرات ای مخاب

عمومــی را بــه سرپرســتی مرحــوم فریدون مشــیری، تجربــه کرد.

نخســتین   ،1390 اردیبهشــت ماه  در  بعــد،  ســال   35

جشــنواره روابــط عمومی هــای برتــر بــا حضور مســئوالن، اســاتید 

و کارشناســان روابــط عمومــی اســتان ها برگــزار و در آن عملکــرد 

ــا و  ــی و برترین ه ــال بررس ــک س ــی ی ــا در ط ــط عمومی ه رواب

متخصص ترین هــا معرفــی شــدند.

ــن  ــزاری چهارمی ــا برگ ــران، ب ــرات ای ــرکت مخاب ــال، ش امس

جشــنواره روابــط عمومی هــای برتــر و گردهمایــی مدیــران روابــط 

ــای  ــط عمومی ه ــای رواب ــار و فعالیت ه ــی آث ــه بررس ــی، ب عموم

خودپرداخــت و برترین هــا را در حــوزه هــای برون ســازمانی، درون 

ســازمانی، خالقیــت و نــوآوری، مناطــق، مدیــران و کارشناســان 

برتــر، معرفــی کــرد.

بــه ایــن بهانــه، نشــریه ارتباطــات بــر آن شــد تــا بــه بررســی 

دیــدگاه هــا و نظــرات مســئوالن روابــط عمومــی در مناطــق 

مخابراتــی کشــور بپــردازد. ســؤاالت و موضوعــات موردبحــث بــه 

ایــن شــرح اســت:

معرفی و ترویج برند شرکت مخابرات ایران یکی از اهداف 

مهم برنامه تحول است. مخابرات منطقه شما در این خصوص 

چه راهکاری اندیشیده و چه برنامه ای دارد؟؛ چه اقدامات خالقانه 

و نوآورانه ای می شناسید که منجر به بهبود کارکرد روابط عمومی 

منطقه در راستای طرح تحول می شود؟؛ با توجه به اینکه از این 

به بعد در راستای اجرای طرح تحول و یکپارچه سازی قرار است 

برخی فعالیت ها در مرکز انجام شود روابط عمومی منطقه شما 

چه برنامه های را در این خصوص دارد؟؛ چه فعالیت های در مرکز 

و چه فعالیت های باید توسط خود مناطق انجام شود؟؛ وضعیت 

موجود روابط عمومی منطقه چگونه است؟؛ چه تعداد نیرو در 

روابط عمومی منطقه مشغول به کار هستند؟ و در چه زمینه های 

انجام  چه کارهای  منطقه  روابط عمومی  در  دارند؟  تخصص 

می شود و روابط عمومی ها چه نقشی را ایفا می کنند؟ درزمینه 

معرفی و شناسایی سایت، سامانه  داخلی شرکت مخابرات ایران 

و کانال های مجازی، تلگرام و اینستاگرام چه فعالیت های صورت 

گرفته و میزان مشارکت کارکنان به چه صورت است؟

مسئوالن روابط عمومی مناطق مخابراتی کشور، در میزگرد 

مجازی حاضر، در مورد موضوعات برنامه ره نگاشت تحول، برنامه 

و فعالیت ها و همچنین اقدامات نوآورانه که به برنامه تحول کمک 

می کند؛ به تبادل نظر می پردازند. در این شماره و در شماره آتی 

ارتباطات، مشروح این گزارش را می خوانید.

ره نگاشت پنج ساله تحول و ترویج برند

 شرکت مخابرات ایران
ــرات  ــرکت مخاب ــول ش ــه تح ــا برنام ــی ب ــه همگام ازآنجاک

ایــران و اهمیــت همراهــی مســئوالن و همــکاران روابــط عمومــی 

ــا زمــان اتمــام ایــن برنامــه  از مهم تریــن چالش هــای پیــش رو ت

ــا برنامــه  در ســال 1400 اســت؛ مبنــای گفت وگــو را آشــنایی ب

ره نگاشــت پنج ســاله گذاشــتیم و برنامــه مســئوالن روابط عمومی 

مناطــق مخابــرات کشــور را در ایــن حــوزه جویــا شــدیم.

شمس علی جعفری، رئیس اداره روابط 

عمومی مخابرات منطقه گلستان هدف 

ایران  مخابرات  مجموعه  عمومی  روابط 

را برجسته سازی و ابالغ رسالت شرکت 

به مخاطبان و مشتریان عنوان می کند 

روابط عمومی  »ازآنجا که  می گوید:  و 

و  آگاهی بخشی  پرچم دار  به عنوان 

اطالع رسانی در مخابرات گام برمی دارد، 

برنامه ها،  ایران،  مخابرات  شرکت  معرفی  و  شناسایی  لذا 

چشم اندازها و اهداف و اولویت های سازمانی آن به مشتریان، 

سرلوحه فعالیت های مخابرات منطقه گلستان است و برنامه این 

منطقه در زمینه   شناسایی برنامه تحول به کارکنان بر این اساس 

است که از تمامی ظرفیت ها و امکانات در این راستا بهره مند 

شود.«

او همچنیــن حضــور در نمایشــگاه های تشکیل شــده از 

ســوی ادارات و ســازمان های اســتان، حضــور در جمــع کارکنــان 

و همایش هــای اجراشــده توســط آنــان، حضــور و حمایــت از 

ــای  ــت محیطی و برنامه ه ــی و زیس ــی، ورزش ــای فرهنگ برنامه ه

ــن  ــرات و تبیی ــد مخاب ــی برن ــزاری درراه معرف متعــدد دیگــر را اب

ــه مــردم اعــالم کــرد. اهــداف آن ب

مرتضــی حســینی، مســئول روابــط 

ــز  ــرز، نی ــه الب ــرات منطق ــی مخاب عموم

ــرکت  ــد ش ــج برن ــه تروی ــرد ک ــد ک تأکی

مخابــرات ایــران هــدف برجســته روابــط 

عمومــی اســت. او می گویــد: »مخابــرات 

ــژه ای دارد  ــگاه وی ــترکان جای ــر مش ازنظ

و از ایــن نظــر، حفــظ ایــن جایــگاه 

و  سیاســت گذاری  او  اســت.«  مهــم 

ــرات را از  ــد مخاب ــگاه برن ــظ جای ــرای حف ــی ب ــزی اصول برنامه ری

اقدامــات اولیــه برمــی شــمرد. وی همچنین تبلیغــات تلویزیونی، 

بنرهــای تبلیغاتــی و برگــزاری جلســات و ســمینارها  را در جهــت 

ــت.  ــر دانس ــرات مؤث ــد مخاب ــعه برن توس

مجید زارعی، رئیس اداره روابط عمومی 

مخابرات منطقه مرکزی که در چهارمین 

بخش  در  روابط عمومی های  همایش 

بین  در  برتر  رتبه  حائز  برون سازمانی 

مناطق  عمومی های  روابط  مجموعه 

و  مناسب  عملکرد  است؛  شده  کشور 

در  را  ایران  مخابرات  شرکت  مطلوب 

سال های گذشته عامل مهم در معرفی و 

خوش نامی برند مخابرات نزد افکار عمومی برشمرد و خاطرنشان 

چسبندگی  و  وفاداری  ایجاد  در  باکیفیت  خدمات  »ارائه  کرد: 

مشتری ازجمله اقداماتی است که باید همواره مدنظر مدیران و 

مسئوالن قرار گیرد«

وی گفت: »روابط عمومی با انجام فعالیت های تحقیقاتی از 
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قبیل افکار و نظرسنجی می تواند از نیازهای مشتریان آگاه شود و 

با ارتقا سطح کیفیت خدمات در جهت افزایش رضایتمندی آن ها 

گام بردارد.«

قاسم محمودیان، کارشناس مسئول 

روابط عمومی مخابرات منطقه سمنان، 

دغدغه های  وی  سخنان  تأیید  در  نیز 

مدیران سازمان ها و شرکت ها را در بازار 

کنونی کسب وکار؛ ایجاد برند، تبلیغات 

و اطالع رسانی در خصوص وجود برند و 

حفظ و ماندگاری آن در ذهن مشتری 

چند  قدمت  یادآوری  با  او،  دانست. 

ده ساله شرکت مخابرات ایران و این حقیقت که شاید کسی را 

نتوان یافت که برند و لوگوی این شرکت را در خاطر نداشته باشد، 

گفت: »چیزی که این میان باقی می ماند تثبیت این برند در 

ذهن مشتری و ترغیب جهت ایجاد وفاداری در مشتریان است.«

مسئول روابط عمومی منطقه سمنان از  برترین های جشنواره 

روابط عمومی های مجموعه مخابرات ایران بود.

محمودیان، از تشکیل کمیته مدیریت برند در راستای اجرای 

تعالی سازمانی از ابتدای سال جاری در مخابرات منطقه سمنان 

خبر داد و گفت: »این کمیته از سه حوزه مدیریت، تجاری و روابط 

عمومی تشکیل شده و تاکنون چندین جلسه برگزار کرده است.«

مدیرعامل شرکت  به سخنان دکتر سراییان،  استناد  با  او 

مخابرات، مبنی بر این که خدمات و محصوالت شرکت مخابرات 

ایران باید همواره درخور برند شرکت باشد، می گوید: »هدف برنامه 

تحول کامالً مشخص است و راه کارهایی چون اهمیت به مشتریان 

و ارسال پیام و برقراری ارتباط مستمر با آنان، نظرسنجی، ارتقاء 

و  خدمات  بودن  به روز  ارتباطی،  سیستم های  بهینه سازی  و 

سرویس ها، در دسترس بودن، راه کارهای ترغیب کننده ازجمله 

ارائه تخفیف به مشتریان در هنگام خرید مجدد، تخصیص پاداش 

به معرف، تحلیل رسانه ها، رصد رقبا باید در جهت مدیریت برند 

صورت گیرد.«

مجید صالحی، مسئول روابط عمومی 

مخابرات منطقه چهارمحال و بختیاری، 

دامنه دار  تبلیغات  است،  معتقد 

و  مطبوعاتی  و  رسانه ای  تصویری، 

و  همایش ها  در  شرکت  همچنین 

برند  بهتر  شناخت  به  منجر  جلسات 

با  خوب  ارتباط  داشتن  و  شرکت 

صداوسیمای استان می شود و این ها 

گامی مهم در جهت معرفی برند هستند.

این در حالی ست که عبدالحمید 

عبدی نیا، مسئول روابط عمومی منطقه 

شرکت  برند  معرفی  درباره  بوشهر، 

ایران می گوید: »اطالع رسانی  مخابرات 

خصوص  در  گسترده  و  وسیع 

همراه  مختلف  کمپین های  برگزاری 

و  و همچنین حضور در محافل  دیتا  و 

مشارکت های اجتماعی فرهنگی همانند 

موکب های مسیر پیاده روی و مناسبت های ملی و مذهبی و حضور 

در برخی نمایشگاه ها ازجمله فعالیت ها و فرصت های پیش آمده 

در زمینه  معرفی و شناخت برند مخابرات و خدمات مربوط به آن 

می داند.«

در  که  فعالیت هایی  دیگر  مورد  در 

صورت  مخابرات  برند  معرفی  راستای 

گرفته است، ایوب عباسی فیروزجاه، 

منطقه  روابط عمومی مخابرات  مسئول 

مازندران، به راه اندازی تلویزیون شهری 

هنگام  در  روابط عمومی  مدیریت  با 

برگزاری کمپین ها اشاره می کند. او تهیه 

بچ سازمانی برای کلیه کارکنان شرکت 

راه اندازی دوره های  آموزش در  اداره  به  و کمک  ایران  مخابرات 

تعلق سازمانی در منطقه را قدمی بزرگ بر ایجاد تعلق سازمانی 

می داند. وی در مورد برنامه های روابط عمومی منطقه با توجه 

به طرح تحول و یکپارچه سازی نیز به برگزاری دوره های آموزشی 

برای افزایش تعلق سازمانی اشاره می کند و می گوید: »با توجه به 

رویکردهای جدید شرکت مخابرات ایران در ره نگاشت پنج ساله، 

روابط عمومی  اداره  در  همکاران  عملکردی  توافقات  درصددیم 

تغییر کند تا با ره نگاشت همسویی بیش تری حاصل شود.«

معرفی  برای  ویژه  تیزرهای  تهیه 

همکاران،  به  پنج ساله  ره نگاشت 

و  رسانه ها  نمایشگاه ها،  در  حضور 

حفظ  به  واضح  و  روشن  پاسخگویی 

اقدامات  نیز  مخابرات،  برند  معرفی  و 

علی نژاد،  آقای  که  است  دیگری 

مسئول روابط عمومی آذربایجان غربی 

می گوید:  او  می کند.  اشاره  آن ها  به 

عاملی  مشتری  رضایت  و  پشتیبانی  و  سرویس دهی  »بهبود 

برای حفظ برند شرکت است.«

ــئول  ــن پور، مس ــدون حس ــن، فری همچنی

روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه همــدان، 

ــز و  ــط مرك ــگ توس ــات برندین ــام تبلیغ انج

ــات جشــنواره ها به صــورت هماهنــگ  تبلیغ

به عنــوان  را  مناطــق  توســط  كشــوری 

ــه  ــر برنام ــج بهت ــه نتای ــتیابی ب ــل دس راه ح

تحــول می دانــد. پیشــنهاد دیگــر او در ایــن 

ــت. ــن اس ــوص ای خص

 )Host( كــه پرتــال شــركت مخابــرات ایــران متمركــز و میزبــان 

ــی  ــد. یعن ــتان ها باش ــی اس ــق مخابرات ــایت های مناط ــایر س س

در حقیقــت یــك پرتــال واحــد بــرای كل كشــور در نظــر گرفتــه 

شــود و مناطــق هــم دسترســی بــه محــدوده خــود داشــته باشــند 

و اطالعــات خــود را در آن قــرار دهنــد.

وی، همچنیــن توســعه مســئولیت های اجتماعــی و صــرف 

ــد شــرکت و پیشــرفت  ــج برن هزینه هــای الزم را درزمینــه ی تروی

برنامــه تحــول راهــکاری عملــی و مؤثــر قلمــداد می کنــد.

امــا نکتــه دیگری که در این بحث مطرح شــد، اهمیت نقش 

روابط عمومی هــا در حــوزه بازاریابی و تجاری در ســاختار شــرکت
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ماهنامه رشکت مخابرات ایران

حجت اله  که  است  ایران  مخابرات 

قنبری، مسئول روابط عمومی مخابرات 

منطقه کردستان، به عنوان اولین اقدامی 

که روابط عمومی ها می توانند در تبلیغ و 

معرفی و شناسایی برند مخابرات ایران 

به  توجه  نمایند؛  راهکار  ارائه  و  اعمال 

این موضوع دانست. او می گوید: »روابط 

در  می بایست  ایران  مخابرات  در  عمومی ها 

حوزه بازاریابی و تجاری نقش کلیشه ای نداشته باشند و بتوانند 

مانورهای تخصصی اجرا نمایند و نیز اجرای برنامه های تأثیرگذاری 

را که درحال حاضر در مواجه با بازاریابی دارای انسجام بیش تر 

است ضروری است.«

مخابرات  روابط عمومی  مسئول  عبدی نیا،  عبدالحمید 

منطقه بوشهر، نیز بر اهمیت نقش بازاریابی در روابط عمومی 

تأکید می کند و هدف روابط عمومی منطقه را در راستای حفظ 

برند، بازاریابی، معرفی و ارائه خدمات مخابراتی و کنترل کیفی آن 

به مشتریان عمده در هر استان دانسته و می گوید: »منطقه پارس 

به آن، مناطق ویژه اقتصادی،  جنوبی و پاالیشگاه های مربوط 

شیالت، دانشگاه ها و نیروگاه اتمی ازجمله سازمان هایی هستند 

که خدمات مخابراتی را دریافت و منبع مهمی برای تبلیغ شرکت 

محسوب می شوند.«

روابط  مسئول  ایوبی،  فریدالدین 

قزوین،  منطقه  مخابرات  عمومی 

می گوید: »یكی از بهترین اقداماتی كه 

سازمان  موفقیت  راستای  در  می توان 

داد،  انجام  تحول  طرح  راستای  در 

تعالی  ارزیابی  مدل های  جاری سازی 

سازمان است.«

ــتراتژی  ــود اس ــن وج وی همچنی

یكســان و فــرا منطقــه ای را در اجــرای برنامه های کالن پیشــنهاد 

ــت  ــول، می بایس ــه تح ــتای برنام ــد: »در راس ــد و می گوی می ده

پیشــبرد اهــداف در مركــز تدویــن گــردد و از مناطــق درخواســت 

شــود کــه بــه فراخــور شــرایط منطقــه عملیــات اجرایــی، تبییــن و 

تدویــن برنامه هــای ُخــرد در اســتان ها انجــام شــود. همچنیــن 

چنانچــه پایــش اثربخشــی برنامــه ای انجام شــده در مناطــق بــه 

عهــده مخابــرات ایــران باشــد؛ تأثیر بهتــر و کاربردی تــری خواهد 

داشــت.«

ــی  ــط عموم ــئول رواب ــناس و مس ــی، کارش ــد صالح مجی

مخابــرات منطقــه چهارمحال و بختیــاری، بــا اتــکا به بومی ســازی 

روابــط عمومــی منطقــه تحــت پوشــش در خصــوص رونــد 

دســتیابی به اهــداف برنامــه تحول معتقد اســت: »با برخــورداری 

از بودجــه مناســب و اختیــارات الزم همــراه بــا نگــرش مدیریتــی، 

همچنیــن بــا اســتفاده از علــم نویــن روابــط عمومــی و ارتباطــات 

و تعامــل بــا مــردم اســتان می تــوان از نقطــه نظــرات و فرهنــگ 

غالــب بــر آن منطقــه در پیشــبرد اهــداف برنامــه تحــول مخابرات 

ایــران اســتفاده کــرد.«

ســید محمــد رمضانــی، مســئول روابــط عمومــی مخابــرات 

منطقــه خراســان جنوبــی، نیــز بــا دریافــت رتبــه برتــر در بخــش 

روابــط  بیــن  در  نــوآوری  و  خالقیــت 

عمومی هــای مناطــق مخابراتــی کشــور 

در خصــوص فعالیت هــای مخابــرات 

منطقــه در برنامــه تحــول اظهار داشــت: 

»ایــن منطقــه بــا اســتفاده بهینــه از 

تعامــل  جهــت  مخابراتــی  امکانــات 

ــویق  ــب و تش ــه ترغی ــه ازجمل ــا جامع ب

مــردم جهــت مشــارکت در امــوری مثــل 

انتخابــات، سرشــماری از طریــق سیســتم IVRصوتی و اســتفاده 

از صفحــه نمایشــگر تلفن هــای همگانــی جهــت اطالع رســانی 

و آگاه ســازی مشــترکان در جهــت ترویــج برنــد شــرکت مخابــرات 

ــت.« ــرده اس ــدام ک ــران اق ای

حسن علی ذوالفقاری، معاون روابط 

و  تهران،  منطقه  مخابرات  عمومی 

برگزیده تندیس و لوح تقدیر در بخش 

امیدواری  اظهار  با  نیز  برون سازمانی، 

برای پیاده سازی و اجرای موفق برنامه 

»روابط عمومی  می گوید:  ره نگاشت 

است  درصدد  تهران  منطقه  مخابرات 

با عملیاتی کردن و پیاده سازی تمامی 

ابعاد و بخش های دستورالعمل های تدوین شده در زمینه تبلیغات، 

انجام مطالعات و پژوهش های تکمیلی در خصوص توسعه و تقویت 

جایگاه برند، نقش مخابرات منطقه تهران را به منظور مشارکت در 

طرح های مرتبط با حوزه مسئولیت های اجتماعی، پررنگ تر از 

پیش نشان دهد و با نظرسنجی و راه اندازی کامل سامانه جامع 

شکایات به منظور حذف موازی کاری و تهیه گزارش های جامع 

مدیریتی از میزان رضایت یا نارضایتی مشتریان ازجمله برنامه های 

در حال اجرای این دفتر همگام با برنامه ره نگاشت، در راه توسعه 

قدم بردارد.«

او می گوید: »تهیه فرایند، دستورالعمل و راهنمای مدیریت 

تبلیغات و برند در فازهای مطالعاتی و تحقیقاتی، تعیین مشاور 

تبلیغات و تدوین پروپوزال عملیات ساماندهی تبلیغات در مراکز 

مخابراتی، انتخاب پیمانکار و ارجاع کار به روش صورت وضعیت، 

مخابراتی مرکز   10 در  پایلوت  به صورت  طرح   اجرای 

کالس A، B و C در منطقه 2 و 8، کنترل و نظارت بر اجرای طرح 

نیز که به عنوان پروژه های اصلی دفتر در حال انجام است؛ ازجمله 

اقدامات این منطقه در خصوص تقویت برند شرکت است.«

مجید زارعی، رئیس اداره روابط عمومی مخابرات منطقه 

روابط  نقش  و  جایگاه  به  تخصصی  کامالً  نگرشی  با  مرکزی، 

را  منطقه  این  روابط عمومی  فعالیت های  در سازمان،  عمومی 

به چهار وظیفه اصلی تحقیقات، انتشارات، تبلیغات و ارتباطات 

طبقه بندی می کند و می گوید: »سه وظیفه اول، ارتباطات را که 

ارتباطات  بخش  دو  در  است؛  عمومی  روابط  وظیفه  مهم ترین 

درون سازمانی و برون سازمانی برای ایجاد، حفظ و تداوم ارتباطات 

سازمانی پشتیبانی می کند.«

وی همچنین درزمینه ی معرفی و شناسایی سایت و سامانه 

و  تلگرام  مجازی،  کانال های  و  ایران  مخابرات  شرکت  داخلی 

اینستاگرام می گوید: »با ایجاد کانال های تلگرامی از قبیل کانال 
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منطقه مرکزی و شهدای مخابرات که در آن همکاران و مشتریان 

عضویت دارند، سعی بر جلب همکاری بیش تر همکاران داشته  و 

همچنین با عضویت در شبکه اجتماعی داخلی همچون لنزور، 

کلوپ و آپارات و شبکه های اجتماعی خارجی از قبیل اینستاگرام 

به همراه انتشار و اطالع رسانی اخبار سازمان و معرفی خدمات 

موفق تر عمل  برند شرکت مخابرات  ترویج  می توانیم در جهت 

کنیم.«

منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  در  که  درحالی است  این 

سمنان، فعالیت های رسانه ای، عضویت در شورای فرهنگی و انجام 

فعالیت های فرهنگی، فعالیت های تبلیغاتی، فعالیت های مربوط 

به مراسم ها، سمینارها و نمایشگاه ها، فعالیت های تحقیقاتی و 

مطالعات اجتماعی، انتشارات، مشارکت در فعالیت های ورزشی، 

وظایف و اقدامات واحد ارتباطات مردمی و پاسخگویی و امور 

مربوط به مسؤولیت اجتماعی به طور مستمر در حال انجام است.

دانش  سطح  »افزایش  می گوید:  دراین باره  زارعی  آقای 

کارکنان در حوزه دیجیتال، استفاده از تکنیک های نوین تبلیغاتی 

ازجمله استفاده از شبکه های اجتماعی در جهت بازتعریف برند 

جشن های  و  برنامه ها  برگزاری  مشتریان،  ذهن  در  مخابرات 

قدردانی از حمایت و اعتماد مشتریان، ایجاد برنامه های تشویقی 

جهت تقویت حس توجه به مشتری و مشتری مداری در ذهن 

به همکاران  فوق  مورد سامانه های  در  اطالع رسانی  و  کارکنان 

سیستم  شرکت،  اعالنات  تابلوی  طریق  از  منطقه  مخابرات 

دبیرخانه بدون کاغذ، کانال تلگرام ویژه همکاران منطقه سمنان 

ازجمله اقداماتی است که بر محور برنامه تحول می چرخد.«

خالقیت و نوآوری
اقتصادی،  بنگاه  یا  در هر سازمان، شرکت  روابط عمومی 

در دنیای مدرن یا جهان سوم، برای کارآمدی و پویایی، نیازمند 

ایده های بدیع و  از  و استقبال  ترویج  نوآوری است.  و  خالقیت 

خالق، استفاده از روش های خالقانه در بهره مندی از فناوری ها، 

ارائه  و  گرافیک ها  و  تصاویر  طرح ها،  در  هنری  خالقیت های 

نظریه های خالقانه در تبلیغات، روزنامه نگاری و سایر حوزه های 

روابط عمومی، همگی به مدیریت سازمان دررسیدن به اهداف و 

استراتژی هایش بخصوص در بخش برند و حفظ و افزایش مشتری 

روابط  میان  در  را  موضوع  این  اساس،  این  بر  می کند.  کمک 

عمومی های مخابرات ایران به چالش کشیده و آن ها این گونه 

گفتند.

علی نژاد، مسئول روابط عمومی منطقه آذربایجان غربی، 

استفاده از طیف مختلف فنی و روابط عمومی در حوزه های روابط 

عمومی و مدیریت را ازجمله اقدامات خالقانه و نوآورانه جهت بهبود 

کارکرد روابط عمومی منطقه می داند. او همچنین، شناسایی افراد 

خالق در روابط عمومی ، سوق دادن آن ها به نظام پیشنهاد ها و 

تدوین نظام پاداش برای افراد ویژه، شرکت دادن همکاران در 

کالس های ویژه روابط عمومی و مفاهیمی مخابرات را، راهکاری 

در جهت توسعه و تحول شرکت بیان می کند.

حسن پور، مسئول روابط عمومی منطقه مخابرات همدان، 

نیز ارسال پیامك برای كل کارکنان مخابراتی منطقه و 50 درصد 

از مشتركان تلفن ثابت استان به منظور  شناسایی و معرفی سایت 

شرکت مخابرات ایران و ایجاد کانال تلگرام و اینستاگرام را ازجمله 

فعالیت های خالقانه در روابط عمومی منطقه همدان می داند و 

می گوید: »حرفه ای گرایی در روابط عمومی باید به معنای واقعی 

كلمه با برنامه محوری، فرایند محوری، پاسخ گویی و اطالع رسانی 

شفاف و به موقع انجام شود و همچنین در استفاده از کانال های 

این  خوشبختانه  كه  کرد  عمل  به روز  باید  نوین  اطالع رسانی 

اقدامات در روابط عمومی مخابرات منطقه همدان آغازشده است 

و همه آن ها در راستای توسعه مسئولیت های اجتماعی و بهبود 

روابط با مشتری و همچنین افزایش رضایتمندی مشتریان خواهد 

بود.«

منطقه  عمومی  روابط  مسئول  فیروزجاه،  عباسی  ایوب 

و  ستادی  واحدهای  در  همکاران  نفربه نفر  حضور  مازندران، 

شهرستانی و همچنین شرکت در ارائه پیشنهاد در سامانه نظام 

پیشنهاد ها را ازجمله اقدامات خالقانه و نوآورانه ای دانست که منجر به 

بهبود کارکرد روابط عمومی منطقه در راستای طرح تحول می شود.

جعفری، مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان، نیز 

داشتن رابطه تنگاتنگ با مدیریت مخابرات منطقه و حضور فعال 

در تمامی جلسات تشکیل شده از سوی ایشان و برنامه ریزی ها، 

اطالع رسانی و تبلیغات مدون در راستای اجرای مصوبات را که به 

آگاهی کارکنان از برنامه تحول شرکت مخابرات ایران منجر خواهد 

شد را اقدامی خالقانه و نوآورانه درراه بهبود کارکرد روابط عمومی 

مدنظر قرارمی دهد.

و اما حسن علی ذوالفقاری، معاون روابط عمومی مخابرات 

منطقه تهران از اقدامات خالقانه و نوآورانه ای که در روابط عمومی 

این منطقه، در راستای طرح تحول انجام می شود خبر داده و 

می گوید: »پروژه ارتقاء سامانه ارتباط مردمی 2090 و راه اندازی 

کانال های  توسعه  و  بازنگری  پروژه  شکایات،  جامع  سامانه 

نظرسنجی، پروژه بررسی میزان رضایت مشتریان در حوزه دیتای 

خانگی، پروژه ساماندهی مدیریت تبلیغات و توسعه برند در مراکز 

مخابراتی از اهم فعالیت های است که به منظور نوآوری در جذب 

مشتری انجام شده است.«

فعالیت ها و اقدامات
در روابط عمومی ها فعالیت هایی به صورت روزانه و مستمر و 

فعالیت هایی نیز خارج از برنامه روزانه صورت می گیرد. از مسئوالن 

روابط عمومی مناطق کشور خواستیم اهم آن فعالیت ها و اقدامات 

را توضیح دهند.

علی نژاد، مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان 

غربی در خصوص فعالیت ها و اقدامات که در حوزه او صورت 

می گیرد، می گوید: »روابط عمومی مخابرات منطقه آذربایجان 

غربی از فعال ترین ادارات در سطح مخابرات منطقه است که 

دارای قسمت های ویژه برای سمعی و بصری، تحقیق و پژوهش، 

اخبار و رسانه ها، تعالی سازمانی و تبلیغات است حضور مؤثر در 

تمامی کمیته های کاری و حرکت به سمت یک روابط عمومی کارا 

و الکترونیکی با بهره گیری از ابزارهای جدید از ویژگی های این 

روابط عمومی است.«

علی نژاد همچنین در خصوص این که چه فعالیت های باید 

در مرکز روابط عمومی ها و چه فعالیت های در خود مناطق انجام 
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شود، می گوید: »بهتر است همانند اقدامی که روابط عمومی 

شرکت مخابرات ایران در کمپین صد دانه یاقوت انجام داد قبل از 

هرگونه کمپینی نظرات استان ها جمع آوری شود. ولی امور تبلیغات 

استانی، به منظور کاهش هزینه ها توسط خود استان انجام شود.«

به گفته او، در حال حاضر، انجام پژوهش ها، نظرسنجی، 

اجرای جشنواره ها و تبلیغات محیطی، رصد رسانه ها و ارسال اخبار، 

مدیریت پورتال، تشریفات و سمینارها، حضور ِویژه در کمیته های 

از  و همه،  و مذهبی، همه  ملی  مراسم  اجرای  تجاری،  و  فنی 

فعالیت های است که در منطقه آذربایجان غربی صورت می گیرد.

تلگرام  در  ویژه  کانال های  »ایجاد  گوید:  می  همچنین  او 

ایجاد  و نظرات علمی همکاران و همچنین  اخبار  تبادل  برای 

شبکه داخلی و کانال های مخابرات منطقه از دیگر اقدامات و 

فعالیت های روابط عمومی منطقه آذربایجان غربی است.«

حســینی، مســئول روابــط عمومی مخابــرات منطقــه البرز، 

همچنیــن بــا اشــاره بــه برنامه هــای روابــط عمومــی منطقــه البرز 

و سیاســت گذاری های کــه به صــورت ســاالنه ابــالغ و انجــام 

ــز اهمیــت ایــن اســت  می شــود؛ عنــوان مــی کنــد: »نکتــه حائ

کــه فرهنــگ و شــرایط اقلیمــی هــر اســتان بــا اســتان های 

دیگــر متفــاوت اســت و بایــد بــه آن نــگاه ویــژه داشــت و روابــط 

عمومــی البــرز نیــاز بــه هماهنگــی و اعتبــارات خــاص بــرای ایــن 

ــر  ــر نظ ــرز زی ــه الب ــی منطق ــط عموم ــه رواب ــم دارد و ازآنجا ک مه

ــور،  ــا، بروش ــاپ بنره ــت؛ چ ــوده اس ــران ب ــه ته ــرات منطق مخاب

تراکت هــا بــرای اســتان البــرز ارســال می گردیــد ولــی بــا تعاملــی 

کــه منطقــه البــرز بــا اســتانداری، ادارات و مرکــز تابــع داشــت؛ 

ــی  ــزات مخابرات توانســت در خصــوص زیباســازی شــهر و تجهی

برگــزاری مراســم های ملــی مذهبــی ایجــاد انگیــزه کنــد.«

ــئول  ــر مس ــه از منظ ــرات منطق ــر مخاب ــای دیگ فعالیت ه

ــد  ــی مانن ــئولیت های اجتماع ــه مس ــک ب ــی، کم ــط عموم رواب

بــه  برگــزاری جشــنواره غــذا و پرداخــت تمــام عایــدات آن 

ســازمان هایی ماننــد بهزیســتی و کمیتــه امــداد اســت همچنین 

تعامــل بــا رســانه ها و صداوســیما موجــب شــد تــا حــدودی 

رســالت های شــرکت مخابــرات درزمینــه ی ترویــج برنــد و برنامــه 

ــود. ــی ش ــول اجرای تح

وی مهم ترین اقدامی را که در منطقه البرز انجام می شود 

سامانه 2090 و 2020 دانست و گفت: »این سامانه ها با اعالم 

 نظرات و انتقال انتقادات مشترکان به مدیرکل، باالترین وظیفه روابط 

عمومی که حفظ مشتری است را به نحو احسن انجام می دهد.«

صالحــی، مســئول روابــط عمومــی مخابــرات منطقــه 

چهارمحــال و بختیــاری نیــز در تشــریح فعالیــت هــای ایــن 

روابــط عمومــی می گویــد: »فعالیت هــای مخابــرات ایــران خــوب 

و راهبــردی اســت امــا در مناطــق بخصــوص در چهارمحــال 

وبختیــاری، روابــط عمومــی در حــد بســیار ســطحی دیــده 

می شــود. امیــد اســت روابــط عمومــی مدیریتــی شــود؛ و مدیران 

مخابــرات منطقــه، روابــط عمومــی را پــل ارتباطــی بــا جامعــه در 

ــد.« نظــر بگیرن

تهران  منطقه  مخابرات  عمومی  روابط  معاون  ذوالفقاری، 

نیز از روابط عمومی شرکت مخابرات ایران به عنوان مغز متفکر و 

پایشگر در تمامی امور اجرایی یاد می کند و می گوید: »با در نظر 

گرفتن نقش روابط عمومی منطقه تهران به عنوان پایلوت اجرای 

طرح ها و پروژه ها و اجرای موفق و اندازه گیری اثربخشی آن، سایر 

مناطق نیز به صورت یکپارچه طرح های موردنظر را پیاده سازی 

خواهند کرد.«

او همچنین فعالیت های روابط عمومی منطقه تهران را در 

سه اداره به نام های اداره مطالعات و تحقیقات و ارتباط مردمی 

2090، اداره اطالع رسانی و تبلیغات و همچنین اداره انتشارات 

و واحدهای ارتباط با رسانه ها، دبیرخانه و مالی- اداری نام می برد

ــرات  ــی مخاب ــط عموم ــئول رواب ــری، مس ــه قنب حجت الل

منطقــه کردســتان، بــا اشــاره بــه این کــه بســیاری از فعالیت هــا 

در اســتان ها بــا فولکلــور و فرهنــگ خــاص اســتانی مرتبــط 

ــط  ــه رواب ــت ک ــر اس ــر اجتناب ناپذی ــن ام ــد: »ای ــت می گوی اس

ــا نظــارت دفتــر مرکــزی برنامه هــای حفــظ و  عمومــی منطقــه ب

ارتقــاء جایــگاه مخابــرات مناطــق را بــا ابزارهــای اطالع رســانی و 

تبلیغاتــی اجرایــی نمایــد.«

وی همچنیــن در خصــوص نــوع انجــام فعالیت هــا در 

مراکــز پیشــنهاد مــی دهــد: »روابــط عمومــی شــرکت مخابــرات 

ایــران به عنــوان ســتاد، بــا توجــه بــه توانمنــدی و اجــرای 

برنامه هــای اســتانی نســبت بــه تخصیــص اعتبــار و هماهنگــی 

و انسجام بخشــی بــه طرح هــای الزم االجــرا اقــدام کنــد و روابــط 

ــتانی  ــت اس ــناخت از وضعی ــه ش ــه ب ــا توج ــق ب ــی مناط عموم

ــوند.  ــنهادی ش ــی و پیش ــای ابالغ ــرای برنامه ه ــه اج ــف ب موظ

ــی و  ــه اداره بازاریاب ــارات خــاص ب ــا اختصــاص اعتب در ضمــن ب

همچنیــن انجــام تبلیغــات گســترده از ســوی ایــن ادارات عمــالً 

روابــط عمومــی اســتان ها نظارتــی بــر طرح هــای تبلیغاتــی 

ندارنــد و بــا تــداوم ایــن وضعیــت رســانه ها نیــز مســتقیم بــا اداره 

ــه تضعیــف  ــد منجــر ب ــن رون ــی لینــک می شــوند کــه ای بازاریاب

جایــگاه روابــط عمومی هــا می شــود.«

قنبــری، در مــورد فعالیت هــای روابــط عمومــی منطقــه 

اســتقبال  مجــازی  فضــای  »در  داشــت:  اظهــار  کردســتان 

کارکنــان خــوب بــوده اســت و ایــن اداره درصــدد اســت بــا 

ــای مؤثــر از وجــود صاحب نظــران و اســتفاده  تشــکیل گروه ه

از برنامه هــای ترغیبــی، از پیشــنهاد ها و نظــرات ســازنده آن هــا 

بهره بــرداری فکــری بیشــتری بــه عمــل آورد«

ــری از  ــا بهره گی ــه ب ــن منطق ــد: »ای ــن مــی گوی وی همچنی

تــوان گروهــی و خــرد جمعــی تدویــن برنامه هــای کوتاه مــدت و 

بلندمــدت را بــرای تعالــی ســازمان در دســت اقــدام دارد.«

اساس همه این برنامه ها در روابط عمومی ها بر این است 

که هدهد پیام رسان شرکت مخابرات، با سازمان دهی به موقع 

ارتباطات درونی و بیرونی سازمان را در جهت رسیدن به 

اهداف بلندمدت یاری کند و پرچم اعتالی شرکت مخابرات 

ایران را در مسیر توسعه و پیشرفت باال نگه دارد.
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تــاالر پویــش مرکــز مطالعــات و بهــره وری، روز ســه شــنبه 16 آذرمــاه میزبــان چهارمیــن جشــنواره روابــط عمومی هــای برتــر شــرکت 

ــرون  ــه هــای مختلــف درون و ب ــط عمومــی در زمین ــه معرفــی برترین هــای رواب ــن جشــنواره کــه هــر ســال ب ــود. ای ــران ب ــرات ای مخاب

ســازمانی، خالقیــت، کارشــناس و مدیــر و مســئول برتــر می پــردازد، بــا حضــور دکتــر ســرائیان، مدیــر عامــل؛ مهنــدس وصلــی عضــو 

هیــأت مدیــره، دکتــر زارعیــان، معــاون امــور مشــتریان؛ مهنــدس بیدخــام، مدیــرکل دفتــر روابــط عمومــی و جمعــی از مدیــران 

مناطــق، مدیــران و کارشناســان  روابــط عمومــی، بــا هــدف ایجــاد فضــای رقابتــی بیــن روابــط عمومــی هــای مناطــق مخابراتــی 

کشــور، ارتقــای کیفــی فعالیــت آنهــا و همچنیــن تقدیــر از آثــار برگزیــده مناطــق برگــزار شــد.

رسالت روابط عمومی، معرفی ره نگاشت به 

مجموعه شرکت

ــئولیت  ــر مس ــد وی ب ــراییان و تاکی ــر س ــور دکت حض

ســنگین فعــاالن روابــط عمومــی در  اجــرای برنامه هــای 

شــرکت و بــه خصــوص ره نگاشــت پنج ســاله تحــول، 

بخــش  ایــن  بــه  توجــه مدیرعامــل شــرکت  نشــانگر 

رصدخانــه  را  عمومــی  روابــط  ســراییان  دکتــر  بــود. 

دانســت. ره نگاشــت  اهــداف  حافــظ  و  مشــتری 

مدیرعامــل شــرکت مخابــرات ایــران، به تشــریح نقش 

روابــط عمومــی هــا دربرنامــه ره نگاشــت در دو حــوزه درون 

و بیــرون ســازمان پرداخــت و گفــت: »روابــط عمومــی هــا 

در بخــش درون ســازمانی می بایســت بــا ترجمــه اهــداف 

ره نگاشــت تحــول و تســری دادن آن بــه تمــام بدنــه 

شــرکت ، مســوولیت مســتقیم، روشــن و مشــخص طــرح 

ــد.« ــا کنن ــی ایف ــه خوب ــه ره نگاشــت را ب ــراوده در برنام م

»روابط عمومی هــا  کــرد:  تاکیــد  ســراییان  دکتــر 

موظفنــد بــا هنــر و ابــزار روابــط عمومــی، برنامــه ارتباطات 

را در هــر پــروژه بــه عهــده بگیرنــد و چگونگــی ارتبــاط آن 

ــا بدنــه شــرکت ایجــاد کننــد.« پــروژه را ب

ــی  ــط عموم ــش رواب ــه نق ــد براین ک ــن تاکی وی ضم

ــن  ــران، در طــول ای ــرات ای هــای مجموعــه شــرکت مخاب

ــش  ــه نق ــت، ب ــداوم اس ــته و م ــاله پیوس ــج س ــه پن برنام

گفــت:  و  پرداخــت  عمومی هــا  روابــط  برون ســازمانی 

»این کــه مخابــرات چــه هســت و چــه می خواهــد باشــد، 

ــت.« ــی اس ــط عموم ــده رواب ــر عه ب

در چهارمین دوره جشنواره روابط عمومی های برتر شرکت مخابرات 
ایران تاکید شد؛

تالش برای رسیدن به صدای 
واحد در همه بخش ها

    زهرا دوست محمدیان
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مختلــف بــه موضــوع مشــتریان پرداخــت. 

دکتــر زارعیــان بــا اشــاره بــه شــکل گیری نخســتین ســامانه ارتباطــات 

ــاس  ــران براس ــرات ای ــرکت مخاب ــی ش ــی )09990( در روابط عموم مردم

توجــه بــه مشــتری، گفــت: »در ایــن دوره پختگــی توجــه به مشــتری آغــاز و 

تغییــر نگــرش درایــن حــوزه پدیــدار شــد.«

وی، ورود رقبــا را هم زمــان بــا آغــاز خصوصی ســازی در شــرکت 

مخابــرات ایــران، چالــش اصلــی شــرکت دانســت و تاکیــد کــرد: » در ایــن 

دوره روابــط عمومــی در معــرض آزمــون جدیــد قــرار گرفــت و بایــد دقیق تر و 

حســاس تر عمــل می کــرد. شــرکت مخابــرات ایــران بــا چالــش خصوصــی 

ــود کــه از آن حمایتــی هــم صــورت  ــازار مواجــه ب ــه ب ســازی و ورود رقبــا ب

نگرفــت.«

گام های اساسی در حوزه امور مشتریان

معــاون امــور مشــتریان شــرکت مخابــرات ایــران بــه مرتبــط بــودن 

بعضــی از شــاخص های برنامــه ره نگاشــت در حــوزه روابــط عمومــی 

اشــاره کــرد و گفــت: »شــاخص هایی ماننــد چســبندگی مشــتری، 

جلوگیــری از ریــزش مشــتری و حاکمیــت نرم افــزار، گام هــای اساســی 

ــت.« ــتری اس ــا مش ــاط ب در ارتب

ــور  ــوزه ام ــی در ح ــای اساس ــه گام ه ــاره ب ــا اش ــان ب ــر زارعی دکت

مشــتریان شــرکت مخابــرات بــه ارتبــاط بعضــی از شــاخص های برنامه ره 

نگاشــت در حــوزه روابــط عمومــی اشــاره کــرد و گفــت: »شــاخص هایی 

ماننــد چســبندگی مشــتری، جلوگیــری از ریــزش مشــتری و حاکمیــت 

نــرم افــزار، گام هــای اساســی در ارتبــاط بــا مشــتری اســت.«

دکتــر زارعیــان فعالیــت هــای روابــط عمومــی را بــا تمرکــز بــر ارتباط 

بــا مشــتری، در دوره هــای مختلــف ارزیابــی کــرد و اظهــار داشــت: »در 

ابتــدا مشــتری نیازمنــد مــا بــود و جایگاهــی بــرای او تعییــن نشــده بــود 

امــا بعــد از طــرح شــعار »پاســخگویی« توجــه بــه مشــتری بیش تــر شــد.«

معــاون امــور مشــتریان بــا اشــاره بــه جــدی تــر شــدن برنامــه ریــزی 

در حــوزه مشــتری بــر اهمیــت توجــه بــه رقبــا تاکیــد کــرد.«

وی حضوراصحــاب رســانه حــوزه ICT را در حمایــت از بــه ثمــر 

نشســتن برنامه هــا بــه شــکل واقعــی خــود تاثیرگــذار دانســت و ضمــن 

تشــکر و قدردانــی از تمامــی خبرنــگاران ایــن حــوزه گفــت: »حــوزه روابط 

عمومــی از منظــر رســانه هــا نیازمنــد جایــگاه امــن بــرای بیــان حقایق به 

جامعــه بــوده کــه پــس از خصوصی ســازی ایــن مهــم بــه انجــام رســید.«

دکتــر زارعیــان، مشــارکت تمــام حــوزه هــای روابــط عمومــی 

ــای  ــداف و برنامه ه ــق اه ــور را در تحق ــر کش ــی سراس ــق مخابرات مناط

ــت  ــه اهمی ــود، ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــراییان در بخ ــر س دکت

ــتری  ــت: »مش ــرد و گف ــاره ک ــروز اش ــازار ام ــی ب ــای رقابت ــتری در فض مش

روزبــه روز قدرتمندتــر، حــق انتخابــش بیش تــر، مبنــای تصمیمــش 

متنوع تــر و دانــش اش نســبت بــه کاال بیش تــر مــی شــود. برایــن اســاس، 

هــدف مخابــرات در طــول ایــن پنج ســال برنامــه تحــول تصاحــب مشــتری 

ــت.« ــور اس ــازار ICT کش ــد ب ــذب 60 درص و  ج

وی هریــک از کارکنــان شــرکت مخابــرات ایــران را یــک روابط عمومی 

ــط و  ــل محی ــد کام ــا رص ــد ب ــی می توان ــط عموم ــت: »رواب ــت و گف دانس

پیش بینــی هــر آنچــه کــه بــه برنــد و محصــوالت شــرکت آســیب می زنــد،  

پیــام و هــدف ره نگاشــت را بــه تک تــک کارکنــان مخابــرات و هــر فــردی که 

بــا مخابــرات مــراورده دارد، برســاند.«

ــار،  ــت اخب ــمردن اهمی ــا برش ــران ب ــرات ای ــرکت مخاب ــل ش مدیرعام

ــازی  ــای مج ــبکه ه ــه در ش ــی ک ــر مطالب ــا و دیگ ــا، اظهارنظره گزارش ه

ــه منظــور  ــط عمومــی هــا مــی بایســت ب منتشــر می شــود، گفــت: »رواب

حفــظ اعتبــار شــرکت و اجــرای موفــق برنامــه هــای آن، بــا رصــد مطالــب 

شــبکه هــای مجــازی، هــر پیــام مخــرب یــا نارضایتــی راجــع بــه محصــول 

شــرکت را ســریعا پاســخ دهــد.«

دکتــر ســراییان تشــکیل معاونــت امورمشــتریان را در راســتای توجــه و 

اهمیــت بــه مشــتری در برنامــه ره نگاشــت عنــوان کــرد و گفــت: »براســاس 

شــاخص هایی کــه در حــوزه امورمشــتریان در برنامــه تحــول تعریــف شــده 

اســت، مشــخص شــد شــاخص های عملکــردی حــوزه روابــط عمومــی بــه 

لحــاظ جنــس عملکــردی بســیار مرتبــط بــا امورمشــتریان اســت. زیــرا یک 

روابــط عمومــی خــوب، رضایــت مشــتری را مــی دانــد.«

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در پایان سخنان خویش از تمامی 

کارکنان شرکت خواست تا عاشق شرکت باشند و به گونه ای عمل کنند که 

این عشق به تمامی بدنه شرکت منتقل شود.

تقدیر از نام اول روابط عمومی

ــع قــرن فعالیــت مســتمر  ــان بعــد از رب ــر زارعی یــک مــاه پیــش دکت

در روابــط عمومــی شــرکت از ایــن بخــش خداحافظــی کــرد. بــه همیــن 

مناســبت، از برنامه هــای ایــن جشــنواره تقدیــر از مــردی بــود کــه نامــش 

بــا نــام روابــط عمومــی شــرکت عجیــن شــده اســت. او کــه حــاال معاونــت 

امورمشــتریان شــرکت مخابــرات ایــران را عهــده دار شــده اســت، در 

ســخنانی، از خاطــرات آن روزهــا و حــال و هــوای ایــن روزهایــش گفــت و 

بــه دســته بندی رویکــرد شــرکت و به تبــع آن، روابــط عمومــی در دوره هــای 
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شــرکت مهــم ارزیابــی کــرد و گفــت: »بــدون شــک دســتاوردهای مهــم 

حــوزه روابــط عمومــی مخابــرات ایــران مرهــون تــالش تمامــی کارکنــان 

مخابــرات مناطــق کشــور بــوده و امیــدوارم ایــن همــکاری ادامــه یابــد.«

در ادامــه مراســم، بــا حضــور دکتــر ســراییان مدیــر عامــل و مهندس 

ــرات ایــران و مدیــران روابــط  وصلــی عضــو هیــات مدیــره شــرکت مخاب

عمومــی مناطــق مخابراتــی در سراســر کشــور از خدمــات دکتــر زارعیــان 

به عنوان اســتاد پیشــگام و پیشکســوت حــوزه روابط عمومی تقدیر شــد.

روابط عمومی، پل ارتباطی سه حوزه سازمان

مهنــدس بیدخــام بــه عنــوان ســکان دار جدید دفتــر روابــط عمومی 

ــی  ــط عموم ــگاه رواب ــت و جای ــخنانی از اهمی ــرات در س ــرکت مخاب ش

گفــت. بــه اعتقــاد وی، روابــط عمومــی یعنــی توجــه بــه ذینفعــان، 

ــد و مســوولیت اجتماعــی. ــار برن ــه حفــظ اعتب اهمیــت ب

سرپرســت روابــط عمومــی شــرکت مخابــرات ایــران، وظیفــه روابــط 

عمومــی هــای مجموعــه مخابــرات ایــران را تســری دادن فرهنــگ برنامــه 

ــان   ره نگاشــت تحــول در ســطح شــرکت دانســت و گفــت: »اگــر کارکن

ــا اهــداف و برنامه هــای برنامــه ره نگاشــت آشــنا نباشــند ایــن  شــرکت ب

برنامــه بــه اهــداف خــود نخواهــد رســید.«

مهنــدس بیدخــام، وظیفــه بعــدی روابــط عمومــی را توجــه بــه 

ذی نفعــان اعــالم کــرد و افــزود: »شــرکت مخابــرات ایــران بــا بیــش از 90 

ــت و همــراه و زیرســاخت های ارتباطــی گســترده  ــون مشــترک ثاب میلی

ــادی  ــان زی ــرار مــی دهــد ذی نفع ــط ق ــار اپراتورهــای مرتب کــه در اختی

دارد کــه در ســه گــروه ســهامداران، کارکنــان و مشــتریان قــرا می گیرنــد 

و روابــط عمومــی پــل ارتبــاط بیــن ایــن ســه حــوزه ســازمان اســت.«

ــد کــرد  ــد تاکی ــار و شــهرت در برن ــه اهمیــت تبلیغــات و اعتب وی ب

و گفــت: »اجــرای موفــق ایــن شــاخص ها بــر عهــده مثلــث امــور 

مشــتریان، امــور تجــاری و روابــط عمومــی اســت و دراین بیــن، ارتقــا و 

ــت. ــی اس ــط عموم ــده رواب ــگ برعه ــهرت برندین ــج ش تروی

سرپرســت روابــط عمومــی شــرکت مخابــرات ایــران، وظیفــه دیگــر 

روابــط عمومــی هــا را فعالیــت در حــوزه مســوولیت های اجتماعــی 

اعــالم کــرد و گفــت: »ترویــج و اطالع رســانی در مــورد خدمــات ارتباطــی 

ــوزه  ــی در ح ــتایی همگ ــر روس ــتایی و غی ــاط روس ــتریان در نق ــه مش ب

ــط عمومــی اســت.« ــر عهــده رواب مســوولیت اجتماعــی و ب

معرفی برترین های جشنواره چهارم

در چهارمیــن جشــنواره روابــط عمومی هــای شــرکت مخابــرات 

برون ســازمانی،  بخش هــای  در  برتــر  عمومی هــای  روابــط  ایــران، 

درون ســازمانی و خالقیــت و نــوآوری، کارشــناس و مدیر منطقه مشــخص 

شــدند. در ایــن بخــش جشــنواره با حضــور مدیــران و کارشناســان روابط 

عمومــی هــای شــرکت مخابــرات، مســئووالن روابــط عمومی هــای 

مناطــق مخابراتــی تهــران، آذربایجــان غربــی، مرکــزی، همــدان و زنجان 

ــی  ــر معرف ــط عمومی هــای برت ــوان رواب ــه عن در بخــش برون ســازمانی ب

شــدند.

در ارزیابــی صــورت گرفته مناطق مخابرات خراســان رضــوی، تهران 

ســمنان و گلســتان در بخش درون ســازمانی حائز کسب رتبه برتر شدند.

همچنیــن، در بخــش خالقیــت و نــوآوری، مناطق آذربایجــان غربی، 

فــارس، اصفهــان، خراســان جنوبــی و یــزد بــه عنــوان برترین هــای ایــن 

حــوزه انتخاب شــدند.

کارشناســان برتــر روابــط عمومی شــرکت مخابــرات ایــران از مناطق 

خراســان رضــوی، قزویــن، آذربایجــان غربــی و روابــط عمومــی شــرکت 

مخابــرات ایــران نیــز مــورد تقدیــر و قدردانــی قــرار گرفتنــد.

در ادامــه، مدیــران مناطــق آذربایجــان غربــی و کردســتان بــه عنوان 

ــان  ــی آذربایج ــط عموم ــئول رواب ــن مس ــه  و همچنی ــر منطق ــر برت مدی

غربــی بــه عنــوان برتریــن هــای روابــط عمومــی معرفــی شــدند. امســال 

بــرای اولیــن بــار از مســئول برتــر روابــط عمومــی منطقــه نیــز تقدیر شــد.

ایــن جشــنواره و ارزیابــی آثــار در پنــج بخــش بــا عناویــن ارتباطــات 

درون ســازمانی، بــرون ســازمانی، خالقیــت و نــوآوری، کارشــناس و مدیــر 

برتــر و براســاس مــدل RACE برگــزار شــد کــه آثــار روابــط عمومی هــای 

ــار  ــن آث ــال و ای ــده ارس ــاد ش ــش ی ــور در 5 بخ ــق کش ــرات مناط مخاب

ــوتان  ــگاه و پیشکس ــاتید دانش ــان اس ــته ای از می ــط داوران برجس توس

حــوزه روابــط عمومــی ارزیابــی شــد. در ایــن جلســه همچنیــن، از چنــد 

تــن از همــکاران بازنشســته تجلیــل و از ســال ها کوشــش آن هــا در 

شــرکت مخابــرات ایــران قدردانــی شــد.

قرن آینده، قرن جنگ ابر برندهاست

ــوان  ــا عن ــی ب ــس علم ــنواره کنفران ــن جش ــری از ای ــش دیگ در بخ

ارتقــاء برنــد توســط مــدرس دانشــگاه برگــزار شــد. در ایــن کارگاه 

ــه  ــی و آفرینــش صــدای مــوزون و هماهنــگ گفت آموزشــی از یک صدای

شــد. طبــق ایــن اصــل، هــر برنــد، ماننــد یــک ارکســتر، یــک رهبــر واحــد 

می خواهــد و بایــد یــک صــدای واحــد از همــه بخش هــا شــنیده شــود. 

قــرن آینــده، قــرن جنــگ ابــر برندهاســت و بازاریابــی، جنــگ محصــوالت 

ــا در  ــتریان و رقب ــازمان، مش ــت. س ــگ ادراکات اس ــه جن ــت، بلک نیس

ارتباطــی تنگاتنــگ بــا یکدیگــر هســتند و فلســفه مدیریــت نشــان 

تجــاری آن اســت کــه بتــوان ذهــن، قلــب و جســم مشــتری را تســخیر 

ــام تجــاری هماهنــگ باشــد.  ــا ن کــرد و همــه جوانــب مشــتری بایــد ب

ــای  ــط عمومی ه ــاب رواب ــنواره انتخ ــن جش ــی چهارمی ــش پایان بخ

ــخ  ــش و پاس ــت پرس ــزاری نشس ــه برگ ــران، ب ــرات ای ــرکت مخاب ــر ش برت

پیرامــون برنامــه هــا، اهــداف و چشــم انــداز فعالیــت هــای روابــط 

ــت. ــاص داش ــران اختص ــرات ای ــرکت مخاب ــی ش عموم
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داوود زارعیــان، نامــی آشــنا در حــوزه روابــط عمومــی. دکتــرای رشــته ارتباطــات. جوانــی کــه پانزدهــم آبــان مــاه 1370 بــا توجــه بــه 

تحصیالتــش وارد روابــط عمومــی مجموعــه مخابــرات ایــران شــد، اکنــون شــانزدهم آبــان مــاه 1395، بــا ربــع قــرن تجربــه و فعالیــت در ایــن 

حــوزه از آن خــارج می شــود. آن هایــی کــه سال هاســت بــا او دوســت و همــکار هســتند، روابــط عمومــی را در خــون او مــی داننــد. او تنهــا 

یــک کارمنــد یــا یــک مدیــرکل روابــط عمومــی نیســت، بــه گفتــه پرفســور معتمدنــژاد او در روابــط عمومــی یــك الگوســت. بنابــر نظــر دکتــر 

حمیــد ضیایــی پــرور، او ازجملــه اســتادان ســخت کوش و تیزبیــن رشــته ارتباطــات در ایــران اســت. دکتــر زارعیــان از معــدود اســتادانی 

اســت کــه کار نظــری و تئوریــک را بــا عمــل درهم آمیختــه اســت، تجربــه ســال ها تدریــس، فعالیــت اجرایــی ومدیریــت روابــط عمومــی در 

شــرکت مخابــرات ایــران و ســایر ســازمان ها از او مــرد علــم و عمــل ســاخته اســت. بــه گفتــه دکتــر علی اصغــر محکــی، او اهتمــام خــود را 

در تمامــی ایــن ســنوات، صــرف توســعه دانــش روابــط عمومــی و پیونــد دادن وجــوه علمــی ایــن حــوزه بــا ابعــاد کاربــردی آن در چهارچوبــی 

بومــی کــرده اســت. بــه گفتــه اســتاد مطهــری نــژاد او صاحــب نظریــه اســت و باالخــره ، بایــد اذعــان کــرد کــه عنــوان اســتاد پیشــگام، 

عنوانــی کــه بنــا بــر تصمیــم کمیتــه علمــی همایــش روابــط عمومــی الکترونیــک در ســال 1390بــه او داده شــد، به حــق بــود و امیــد کــه از 

ایــن حــق پاســداری کنــد و در روزمرگــی و تکــرار و یــا بــه خاطــر اوامــر مدیــران، همچــون الماســی کــه بــا گــردو معاوضــه شــده؛ از کــف نــرود.

امــروز دکتــر زارعیــان بعــد از بیســت وپنج ســال از روابــط عمومــی شــرکت مخابــرات ایــران مــی رود و ســکان معاونــت امــور مشــتریان 

شــرکت را بــه دســت می گیــرد. او امــا می گویــد کــه در معاونــت جدیــد همچنــان از روابــط عمومــی کمــک خواهــد گرفــت و ارتباطــش بــا 

روابــط عمومــی قطــع نخواهــد شــد. در همیــن رابطــه بــا او بــه گفت وگویــی صمیمــی می نشــینیم. 

روابط عمومی 
خانه من است
گفت و گو با دکتر داوود زارعیان، 

معاون امور مشتریان شرکت

    زهرا بلبلی
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از سوابق خودتان بگویید.

پانزدهــم آبــان مــاه 1370 زمانــی كــه دانشــجوی کارشناســی ارشــد 

ارتباطــات بــودم، وارد روابــط عمومــی مجموعــه مخابــرات ایــران شــدم 

در آن زمــان نــگاه بــه روابــط عمومــی بــا نگاهــی کــه مــن در دانشــگاه 

آموختــه  و بــا آن روابــط عمومــی را شــناخته بــودم فــرق داشــت. در ایــن 

ــی  ــط عموم ــر رواب ــارات، مدی ــس اداره انتش ــمت های ریی ــدت در س م

ــر  ــران، مدی ــرات ای ــط عمومــی شــرکت مخاب ــر رواب شــرکت پســت، مدی

ــوم  ــت، مفه ــرکت پس ــردم. در ش ــکن کار ک ــک مس ــی بان ــط عموم رواب

ــور  ــه چط ــم ک ــت گفت ــران پس ــه مدی ــح دادم ب ــی را توضی ــط عموم رواب

بایــد بــا روابــط عمومــی آشــنا شــوند و از آن چــه بخواهنــد.

در ماه هــای پایانــی ســال 1374، یــک روز، مهنــدس ذبیحــی، 

مدیرعامــل وقــت شــرکت مخابــرات ایــران،  بــدون مقدمــه و گفت وگــوی 

ــرات ایــران بــرد،  ــه روابــط عمومــی شــرکت مخاب ــا خــود ب قبلــی، مــرا ب

چــون مهنــدس غرضــی، وزیــر وقــت پســت و تلگــراف و تلفــن، معتقــد 

بــود کســی بایــد ســکان روابــط عمومــی مخابــرات ایــران را بــه دســت 

بگیــرد کــه تخصــص روابــط عمومــی دارد.

در ایــن ربــع قرنــی کــه شــما مدیــرکل روابــط عمومــی بودیــد؛ 

مهم تریــن تحوالتــی کــه ایــن دفتــر تجربــه کــرد؛ چــه بــود؟

ــن  ــابه انجم ــردی مش ــن کارک ــال های اول م ــی در س ــط عموم رواب

اســالمی داشــت. اجــرای برنامه هــای مذهبــی، پــالکارد نویســی، تزییــن 

ــی  ــانه ها و کم ــا رس ــاط ب ــه ارتب ــات و البت ــا مقام ــفر ب ــاختمان ها، س س

هــم انتشــارات. البتــه ماهیــت و تعریــف روابــط عمومــی )PR( همیــن 

بــود. ولــی مــا رویکــرد خــود را در روابــط عمومــی بــه ایــن صــورت تغییــر 

ــا بــه حداقــل رســاندن آن و بســط  دادیــم: حــذف کارهــای خدماتــی ی

و گســترش روابــط عمومــی حرفــه ای بــا تولیــد فکــر و اندیشــه؛  توســعه 

روابــط عمومــی الکترونیــک، ارتباطــات مردمــی، و ارتبــاط بــا رســانه ها 

به نحوی کــه  عمومــی  روابــط  ســاختار  تغییــر  24؛  در   7 به صــورت 

ــا ســهامداران هــم تحــت نظــر روابــط  ارتباطــات بین الملــل و ارتبــاط ب

عمومــی باشــد، توســعه روابــط عمومــی بحــران، از طریــق ارتبــاط 

مــداوم بــا رســانه ها و رهبــران فکــری؛ تولیــد محتــوی متناســب بــا 

ــق  ــرای تحق ــف ب ــای مختل ــف پروژه ه ــرکت؛ تعری ــی های ش ــط و مش خ

ــران؛  ــزد مدی ــگاه روابــط عمومــی در ن برنامه هــای شــرکت؛ ارتقــای جای

ــر اســاس برنامــه. مدیریــت افــکار عمومــی و اقــدام ب

بــا توجــه بــه برنامــه ره نگاشــت، مهم تریــن چالش هــای آینــده 

روابــط عمومــی  چیســت؟

مهم تریــن چالــش پیــش روی روابــط عمومــی، نیــروی انســانی 

متخصــص و مدیریــت افــكار عمومــی اســت. بایــد همزمــان دو 

اتفــاق مهــم و فــوری در روابــط عمومــی صــورت بگیــرد. 

به طوری کــه  اســت  کارکنــان  آمــوزش  اول  قــدم 

اکثــر آن هــا بــا مفهــوم روابــط عمومــی ســایبر آشــنا 

ــط عمومــی  ــن مســائل روز رواب بشــوند و مهم تری

را بداننــد. قــدم بعــدی جــذب نیــروی تازه نفــس 

و تعییــن تکلیــف کارکنــان خــوب پیمانــی برای 

ــا  ــاط ب ــزه در آن هــا اســت. در ارتب ایجــاد انگی

مدیریــت افــکار عمومــی نیــز بــا توجــه بــه 

ــه روز کار روابــط عمومــی ســخت تر  توســعه رســانه های اجتماعــی، روزب

ــرد. ــاال ب ــن حــوزه را ب ــد آمادگــی در ای می شــود بای

روابــط عمومــی را چگونــه تعریــف كردیــد و عمــده كار شــما چه 

ــت؟ بوده اس

ــخت افزاری  ــدش س ــه 30 درص ــت ک ــی اس ــی دانش ــط عموم رواب

ــی  ــه برپای ــدش ب ــی 30 درص ــت؛ یعن ــزاری اس ــز اف ــدش مغ و 70 درص

همایش هــا و نمایشــگاه ها و مراســم برمی گــردد و 70 درصــد کار آن 

ــته  ــش را داش ــش الزم ــد دان ــت و بای ــه ای اس ــه ای و حرف ــری، برنام فک

باشــی و بــر اســاس آن برنامه ریــزی کنــی. در ایــن مــدت کــه در 

روابــط عمومــی فعالیــت داشــتم حــدود 360 مراســم تودیــع و معارفــه 

برگزارشــده کــه آخرینــش مراســم تودیــع و معارفــه خــودم اســت. 240 

شــماره مجلــه ارتباطــات منتشــر و ده هــا کتاب و بروشــور و جــزوه، صدها 

ــا شــاید هــزاران مصاحبــه رادیوتلویزیونــی و مطبوعاتــی انجــام شــده  ی

ــش،  ــر در رســانه ها منتشــر و صدهــا مراســم، همای اســت. هــزاران خب

ــه  نمایشــگاه و جشــنواره برگزارشــده اســت کــه هــر کــدام از این هــا، ب

توانایــی خــاص خــود نیــاز دارد، درحالی کــه ایــده پــردازی، اتــاق فکــر و 

دادن مشــاوره بــه مدیــران رده بــاال و هیئت مدیــره نیــز از اهمیــت زیــادی 

برخــوردار اســت.

چه توصیه هایی به روابط عمومی ها دارید؟

شاید گاهی اوقات، 

شرکت ها احساس کنند 

که در کشور هیچ 

حامی ای ندارند. 

من به تجربه 

دریافتم که 

در این مواقع، 

روابط عمومی 

می تواند از 
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طریــق رســانه ها، نقــش بســیار مؤثــری داشــته باشــد. در دوران فعالیتــم 

در روابــط عمومــی، رســانه در شــرایطی کــه بــرای پیشــبرد اهــداف 

ــود؛ و  ــزار ب ــن اب ــردم، بهتری ــدا نک ــی پی ــی و حمایت ــچ پناه ــرکت هی ش

توصیــه مــن بــه روابــط عمومی هــا ایــن اســت کــه اگــر پناهــی نداشــتید 

درصورتی کــه مهــارت اســتفاده از رســانه ها را داشــته باشــید، بســیاری 

از اوقــات، رســانه ها بــه کمــک روابــط عمومــی خواهنــد آمــد و شــمارا در 

ــه هم صنفی هــای  آن حــوزه موفــق خواهنــد کــرد. توصیــه دیگــر مــن ب

خــودم ایــن اســت کــه رمــز و راز موفقیــت در هــر کاری مطالعــه اســت. 

ــا مطالعــه اینکــه دیگــران در شــرایط مشــابه،  بامطالعــه،  به خصــوص ب

چــه اقداماتــی انجــام داده انــد؛ می توانیــد ایــده بگیریــد و موفــق شــوید. 

ــز  ــاده نی ــاده و پیش پاافت ــات س ــر روی تجربی ــه ب ــی مطالع ــی گاه حت

می توانــد در شــرایط خــاص کمــک بزرگــی باشــد. توجــه بــه جزییــات، 

ــی از  ــارز آن، رونمای ــد و ب ــه جدی ــت. نمون ــن اس ــر م ــه دیگ ــز توصی نی

برنامــه ره نگاشــت پنج ســاله تحــول در شــرکت مخابــرات ایــران اســت. 

27 مــرداد 1395، در اذهــان خیلی هــا، مانــدگار شــد بــه خاطــر 

همایــش رونمایــی از ره نگاشــت تحــول کــه در نــوع خود بســیار مناســب 

ــت  ــی خواس ــط عموم ــراییان از رواب ــر س ــد. دکت ــزار ش ــص برگ و بی نق

تــا یــک برنامــه ای  برگــزار شــود کــه در شــأن شــركت مخابــرات باشــد. 

ــا و  ــات«، باره ــه جزیی ــه ب ــعار »توج ــه ش ــه ب ــا توج ــاس و ب ــن اس ــر ای ب

ــم. زمــان  ــی همایــش را موردتوجــه قراردادی ــات برپای بارهــا تمــام جزیی

ــخنرانی ها  ــوه س ــخنرانی ها نح ــان س ــم، زم ــاز مراس ــان آغ ــزاری، زم برگ

و محتــوای آن هــا و اینکــه تــالش کردیــم در ایــن همایــش هــم ایرانــی 

بــودن، مخابراتــی بــودن و اســالمی بــودن برنامــه را نشــان دهیــم؛ و ایــن 

توجــه بــه جزییــات در  برگــزاری مراســم رونمایــی از ره نگاشــت، باعــث 

شــد در تاریــخ مانــدگار شــود.

از روابط عمومی خسته نشده بودید؟

مــن نــه هرگــز، چــون روابــط عمومــی خانــه مــن اســت. ولــی 

ــط  ــود در رواب ــال ب ــت وچند س ــن بیس ــه م ــه از اینک ــد ک ــا بودن خیلی ه

ــه  ــال 1380 ب ــد. از س ــده بودن ــته ش ــودم، خس ــده ب ــی باقی مان عموم

ــد  ــه رو می ش ــا روب ــت ی ــاس می گرف ــن تم ــا م ــه ب ــی ک ــرف هرکس این ط

ســؤالش ایــن بــود کــه هنــوز در روابــط عمومــی هســتی؟ ایــن داســتان 

بــه گونــه ای بــود کــه زمانــی از مهنــدس فیضــی، مدیرعامــل وقــت 

ــران در یــک مصاحبــه تلویزیونــی ســؤال شــد کــه  ــرات ای شــرکت مخاب

ــت ؟ ــی شماس ــط عموم ــرکل رواب ــان مدی ــان، همچن ــر زارعی ــرا دکت چ

جــای جدیــدی کــه بــه خاطــرش مجبــور شــدید خانــه دوم خود 

را تــرک کنیــد، دوســت دارید؟

ــظ  ــط عمومــی حف ــا دوســتان رواب ــا ارتباطــم را ب ــه قطع ــه . البت بل

ــه کمــک آن هــا  ــدم حتمــاً ب ــه فعالیــت جدی ــا توجــه ب خواهــم کــرد و ب

نیــاز خواهــم داشــت. پــس چه بهتــر کــه در ســمت جدیــد بتوانــم کاری 

انجــام دهــم. روزی کــه مدیــر روابــط عمومــی پســت شــدم یــک کارمنــد 

و یــک اتــاق تحویــل گرفتــم و روزی کــه از پســت آمــدم یــک اداره کل و 

یــک ســاختمان و یــك برنامــه را تحویــل دادم. امیــدوارم کــه در معاونــت 

ــای  ــا برنامه ه ــب و ب ــت مناس ــک معاون ــم ی ــم بتوان ــتریان ه ــور مش ام

موفــق و در شــأن برنــد شــرکت مخابــرات ایــران تحویــل دهــم.

از تجربیــات قبلــی چقــدر در شــغل جدیــد می توانید اســتفاده 

؟ کنید

اســاس معاونــت امــور مشــتریان، ارتباطــات اســت و در برنامــه 

ــی دارد.  ــط عموم ــا رواب ــتقیم ب ــاط مس ــور ارتب ــن مح ــن چندی کالن م

ــل  ــازی و عم ــانی، ساده س ــی، اطالع رس ــات مردم ــخگویی و ارتباط پاس

ــاط  ــن واحــد ارتب ــن محورهاســت. اولی ــه ای ــای ره نگاشــت ازجمل برمبن

بــا مشــتریان در کشــور در اواخــر دهــه 70 توســط اینجانــب در روابــط 

عمومــی تأســیس شــد کــه همــان مرکــز پاســخگویی 09990 اســت. 

ایــن واحــد امــروز به عنــوان مرکــز تمــاس مشــتریان، بزرگ تریــن مرکــز 

پاســخگویی در ایــران اســت؛ بنابرایــن بــا همیــن تجربــه بنا دارم بخشــی 

ــد. ــی باش ــه ارتباط ــت، برنام ــن در معاون ــای م از برنامه ه

ــی  ــط عموم ــتریان و رواب ــور مش ــت ام ــای معاون ــن برنامه ه بی

ــود دارد؟ ــتگی وج ــدر پیوس چق

ــی  ــط عموم ــارکت رواب ــا مش ــد ب ــت بای ــای معاون ــی از برنامه ه برخ

ــد  اجــرا شــود. تمامــی کمپین هــا، اطالع رســانی ها و نظرســنجی ها بای

ــاری  ــرکت تج ــی ش ــود. وقت ــام ش ــم انج ــارکت ه ــی و مش ــا هماهنگ ب

ــت  ــتریان می بایس ــاری و مش ــت تج ــی معاون ــای ارتباط ــد، برنامه ه ش

هماهنــگ شــود کــه فکــر می کنــم حتمــاً در آینــده به این ترتیــب عمــل 

خواهیــم کــرد.

اگر نکته ای هست که باید به آن اشاره کنید؛ بفرمایید.

ــر  ــه خاط ــی، ب ــط عموم ــت در رواب ــال های فعالی ــن س ــول ای در ط

انجــام خیلــی از فعالیت هــا، مدیــون خیلــی از افــراد شــده ام. اســتادانی 

کــه مــن را این گونــه پــرورش دادنــد و بــه مــن آموختنــد؛ اســتادان 

ــات،  ــم ارتباط ــدر عل ــژاد، پ ــر معتمدن ــاد دکت ــون زنده ی ــدری چ گران ق

دکتــر نطقــی و همین طــور بســیاری از همکارانــی کــه اکنــون در بیــن 

مــا نیســتند و چــه آن هایــی کــه هنــوز در کنــار مــن هســتند.

شــاید 250 تــا 300 همــکار در روابــط عمومی داشــتم و دارم که در 

ســال های مختلــف در کنــار مــن بودنــد و مــرا بــرای انجــام امــور و اجرای 

برنامه هایــم یــاری و کمــک کردنــد. اینکــه طــی چندیــن ســال متوالــی 

به عنــوان روابــط عمومــی برتــر در کشــور انتخــاب  شــدیم مدیــون 

زحمــات ایــن عزیــزان بــوده و هســت.

مجموعــه کارهــا و فعالیت هــا به عــالوه همــه فعالیت هایــی کــه در 

ــای  ــی، در همایش ه ــط عموم ــن رواب ــی، انجم ــط عموم ــنواره رواب جش

علمــی روابــط عمومــی و یــا دانشــگاه داشــتم و باعــث شــد کــه جمعی از 

اســتادان دانشــگاه های بــزرگ کشــور مــن را به عنــوان اســتاد پیشــگام 

ــا را  ــد، همــه این ه ــی کنن ــک انتخــاب و معرف ــی الکترونی ــط عموم رواب

مدیــون تــالش و یــاری دوســتان و همکارانــم می دانــم.

همچنیــن یــادی می کنــم از دوســتان و عزیــزان و همــکاران در 

روابــط عمومی هــای اســتان ها کــه انصافــاً اگــر شــرکت مخابــرات ایــران 

ــش  ــه پی ــور ب ــر کش ــه سراس ــود را ب ــای خ ــداف و برنامه ه ــت اه توانس

ــوده و اســت. از  ــزان ب ــه خاطــر زحمــات و کمک هــای ایــن عزی ببــرد، ب

همــه آن هــا، چــه آن هایــی کــه بازنشســته شــدند و کســانی کــه اآلن در 

خدمتشــان هســتیم سپاســگزارم؛ و امیــدوارم کــه بازهــم ســازمان خــود 

را یــاری کننــد.
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کلمـه »بودجـه« از زبـان فرانسـه ریشـه گرفته و به عنوان سـندی اسـت که شـامل واژه ها و ارقامی می باشـد کـه هزینه ها را 

به اهداف معین ارتباط می دهد. در واقع سـند مالی مربوط به پیشـبینی درآمدها وهزینه ها در هر سـازمان یا شـرکتی اسـت. 

بودجـه یـک پیوسـتگی بیـن منابع مالی و رفتار انسـانی برای تحقق اهداف وخطمشـی ها ایجـاد می کند . 

بودجه ریـزی نیـز عبـارت از تبدیـل ایـن منابـع مالـی بـه اهداف انسـانی اسـت. امروز، بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته و 

درحال توسـعه می کوشـند تا نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود و تغییر دهند و به صورت عملکرد محور و عملیاتی 

در آورنـد. در ایـن تـالش، هـدف دولت هـا فراهـم کردن خدمات عمومی، رسـیدن به رشـد اقتصـادی و تحقق عدالـت اجتماعی 

اسـت. در همیـن راسـتا، شـرکت مخابـرات ایران نیز درحـال عملیاتی و برنامه محـور کردن بودجه ریزی خود اسـت. 

برایـن اسـاس، موضـوع پرونـده ایـن شـماره ارتباطـات بودجه ریـزی عملیاتـی اسـت و در آن موضوعاتی چون اصـول تنظیم 

وکنتـرل بودجـه، چالش هـا و راهکارهـای عملیاتـی کـردن بودجـه در مخابـرات ایـران، و چگونگـی بودجه بنـدی در شـرکت های 

مختلـف دنیا مـورد بررسـی قـرار می گیرد.
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تعریف بودجه

تعاریـف زیـادی بـرای بودجه وجـود دارد که مهم تریـن آن ها عبارتند 

از:

1. بودجه یک سند مالی مربوط به  پیش بینی درآمدها و هزینه های 

دولت است.

2. بودجـه بیـان مالـی یـا کمی سیاسـتی اسـت کـه در طـول مدت 

معیـن )عمدتـاً یـک سـال( بـرای تحقـق هدف هـای تعیین شـده درزمان 

آینـده باید تعقیب شـود.

3. بودجه یک برنامه کار است، یک پیش بینی و مجوز که می تواند 

معیار هزینه و عامل سنجش کارآیی دستگاه ها باشد.

سـند بودجـه دارای 2 قسـمت اصلـی درآمدهـا و هزینه ها اسـت که 

 بـر اسـاس میـزان درآمدهـا و امـکان تحصیـل آن هـا، هزینـه هـا بررسـی

 می گردند.

پیش بینی و برآورد هزینه ها معموالً بر اساس روش های شناخته شده 

زیر صورت می گیرد:

1. بودجـه متـداول کـه قدیمـی تریـن نوع بودجه نویسـی اسـت. در 

ایـن نـوع بودجه، برآورد هزینه معموالً برمبنای هزینه قطعی سـال ماقبل 

آخر و نیمه اول سـال جاری انجام می گیرد؛ مثالً بودجه سـال 1396 در 

نیمـه دوم آذرمـاه 1395 برمبنای هزینه قطعی سـال 1394 و 6 ماه اول 

1395 پیشـنهاد می شود.

در ایـن نـوع بودجه نویسـی به هیچ وجـه معلوم نیسـت کـه اعتبار هر 

ماده هزینه برای چه عملیاتی در نظر گرفته شـده اسـت. فقط  دسـتگاه 

یا سـازمان مربوط مشـخص اسـت و اینکه اعتبارات برای آن دستگاه باید 

شود. هزینه 

بودجه در ایران تا سال 1343، در وزارت دارایی و به صورت متداول 

تهیـه می شـد. پس ازاین کـه در سـال 1343 واحـد بودجـه از وزارت امور 

اقتصـادی و دارایـی به سـازمان برنامه انتقال یافت؛ روش بودجه نویسـی 

متداول به روش بودجه نویسـی برنامه ای اصالح شـد.

اصول تنظیم و کنرتل بودجه
مفهوم بودجه در بین مردم دخل وخرج یا درآمدها و هزینه های دولت اسـت . موضوع بودجه قسـمتی از اقتصاد بخش 

عمومی و بنابراین تعریف علم اقتصاد قابل تعمیم به آن می باشـد.

اقتصـاد علمـی اسـت که به انسـان توانایی اسـتفاده و تخصیص منابع محـدود را برای ارضای نیازهـای نامحدود می دهد 

بطوری کـه نتایـج تخصیـص ایـن منابع محدود، امکان اسـتفاده بهینه و حصول حداکثر کارایی و منافع باشـد.

بودجـه نیـز به عنـوان یکـی از شـاخه های علـم اقتصـاد، عمـل تخصیـص منابـع محـدود )درآمدها( بـه نیازهـای نامحدود 

)هزینه هـا( اسـت کـه حاصل آن متضمن برآورد حداکثر نیازها و خواسته هاسـت. در این نوشـتار عمـده ترین مفاهیم مرتبط 

بـا این حـوزه را تشـریح می کنیم.

    دکتر حمید اروانه
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2. بودجـه برنامـه ای کـه طبـق آن امـور سـازمان های دولتـی 

برحسـب مقاصـد اساسـی، طرح هـا و فعالیت هـای مهـم آن مـورد 

تجزیه وتحلیـل قـرار مـی گیـرد و هـدف این اسـت که بدانـد وظایف 

دولـت چیسـت؟ هـر وزارتخانه یا سـازمان دولتـی در جهت کدام یک 

از ایـن وظایـف عمـل مـی کنـد؟ برنامه هـای آن هـا چیسـت و چـه 

فعالیت هـا و اقداماتـی در داخـل برنامه هـا ایجـاد می شـود؟

در این روش ابتدا وظایف وزارتخانه ها و سازمان های مشخص 

را در نظر گرفته و سـپس این وظایف به نحوی طبقه بندی می شـوند 

کـه به صـورت برنامه هـای مشـخص درآینـد. مثـال می گوئیـم برنامـه 

آموزش ابتدایی، برنامه آموزش متوسـطه، برنامه آموزش حرفه ای و... 

بـا ایـن طبقه بنـدی ما اولیـن قـدم را در جهت بودجـه برنامه ای 

برداشـته ایم. به طورکلـی، در بودجـه برنامه ای بـرآورد هزینه برمبنای 

وظایـف، برنامه ها و فعالیت های مختلف دسـتگاه ها یا سـازمان های 

دولتـی انجام می شـود و زمانـی که هزینه های هـر برنامه یا فعالیتی 

مشخص باشد، با توجه به سیاست عمومی دولت و حجم درآمدهای 

کشـور، اعتبـار آن نیـز در نظـر گرفتـه می شـود. در غیـر ایـن صورت 

می تـوان قسـمتی از عملیـات دسـتگاه مربـوط را حـذف و اعتبـاری 

منظـور نکـرد. در بودجه برنامـه ای تنظیم برنامه عملیات برای سـال 

آینـده و پیش بینـی هزینه هـای الزم بـر اسـاس برنامـه عملیات، یک 

قالـب مالـی نظارتـی به وجـود می آورد کـه اهداف بلندمدت رشـد را 

تعقیـب و در هـر مرحلـه از عملیـات، هزینـه عملیـات را تأمین مالی 

می کند.

3. سیسـتم برنامه ریـزی، طرح ریزی و بودجه ریـزی )PPBS( که 

نشـانگر جریان ارتبـاط برنامه ریـزی، طرح ریزی و بودجه ریزی اسـت 

کـه مهم تریـن مطلب این مجموعه سیسـتمی بودن و سیسـتم تلقی 

کـردن آن اسـت. ایـن مجموعـه اجـزا و عناصر یک منظومـه پیچیده 

را تشـکیل می دهنـد کـه دارای خاصیتی بیشـتر از مجموعه خواص 

اجـزای تشـکیل دهنده آن اسـت و چـون هر سیسـتم هدفمند عمل 

می کند پس تمامی اجزا و عناصر و نظام های فرعی تشـکیل دهنده 

آن بـرای رسـیدن بـه اهـداف از پیش  تعیین شـده دست به دسـت هم 

داده و فعالیـت می کننـد. در ایـن فعالیـت زیربنـای اصلی سیسـتم 

همـان »برنامـه« اسـت کـه از تعـدادی فعالیـت و طـرح هـای مربوط 

بـه هـم تشـکیل می شـوند. پس ازاینکـه برنامه هـا تعییـن و انتخـاب 

شـدند برحسـب اهدافی که دارند؛ در طبقات فرعی تری گروه بندی 

می شـوند. ایـن گروه هـا و اجـزای تشـکیل دهنده آن هـا چارچـوب 

اصلـی برنامه ریـزی اسـتراتژیک، طرح ریـزی، بودجـه ریـزی، اجـرای 

بودجـه، گـزارش گیـری، ممیـزی و ارزش یابـی اسـت و پرداختـن به 

جزئیـات در هـر یـک از ایـن مراحـل بسـتگی مسـتقیم به تشـخیص 

مسـؤولین هـر مرحلـه در جهـت رفع نیازهـای آن ها خواهد داشـت.

بودجه ریـزی برمبنـای صفـر کـه فرآینـد آن سـه مرحلـه دارد: در 

مرحله اول، فعالیت ها به فعالیت های فرعی تری تقسـیم می شـوند. 

هـر فعالیت فرعـی نیز متضمن تمام اطالعات مربوط شـامل هدف، 

هزینـه  فایـده و نتایجی  اسـت که عاید خواهد شـد.

 در مرحلـه دوم تمـام فعالیت هـا ارزیابی شـده و بر اسـاس فواید

 آن هـا بـرای سـازمان، درجه بنـدی می شـوند و چنانچـه فوایـد یـا 

اثربخشـی آن ها در مقایسـه با هزینه ها قابل توجیه نباشـد؛ ممکن 

اسـت حذف شـوند. در مرحله سوم منابع سـازمان بر اساس اولویت 

برنامه هـا تخصیـص می یابنـد و فعالیـت هایـی کـه اولویـت کمتری 

دارند با اطمینان خاطر حذف می شـوند. در برابر برخی مزایا چون 

بودجـه ریـزی برمبنـای صفـر، مسـتلزم صـرف وقـت و هزینـه زیادی 

اسـت و گاهـی ممکـن اسـت که به جـای ارائه اندیشـه های نـو صرفاً 

به عنـوان عامـل بازدارنـده در مصـرف هزینه ها عمل کنـد ، به عنوان 

معایـب ایـن روش محسـوب شـود؛ امـا ایـن نـوع بودجه ریـزی بـرای 

کشـورهای درحال توسـعه که منابع مالی کافـی ندارند مفید به نظر 

می رسد.

بودجـه عملیاتـی کـه مرحلـه پیشـرفته تری از بودجـه برنامـه ای 

است و استفاده از اصول و مبانی مدیریت جدید، فنون اندازه گیری 

از  بهره گیـری  تمام شـده،  قیمـت  حسـابداری  )کارسـنجی(،  کار 

استانداردها و سایر روش های علمی برآورد هزینه را شامل می شود. 

در قالـب کلی برای سـنجش هزینه عملیـات داخل فعالیت ها به دو 

روش حسابداری قیمت تمام شده و اندازه گیری کار، اقدام می شود.

در ایـن نـوع بودجه، اجرای عملیـات دقیقاً مقارن با هزینه های 

عملیـات اسـت و به این ترتیـب کنترل مالی و عملیاتـی کامالً در هم 

ادغـام می شـوند و بزرگتریـن مزیـت بودجـه عملیاتـی در ایـن نکتـه 

اسـت کـه مدیـران اجرایـی را در مقابـل مسـئول یـا مجری یـک کار 

معلـوم قـرار می دهـد و تخلـف از انجـام سـفارش ممکـن نیسـت و 

در صـورت تخلـف، مدیریـت در مقابـل انحـراف از زمـان اجـرا، عدم 

رعایت اسـتانداردهای الزم و صرف بودجه برای کار انجام نشـده باید 

پاسـخگو باشد.

بودجـه پیش بینـی آینـده اسـت. ولـی حسـابداری گذشـته ها، 

پیش بینـی  تحقـق  و  داده  نشـان  را  انجام یافته هـا  و  هـا  واقعیـت 

مالـی بودجـه می باشـد و بنابرایـن بودجه و حسـابداری الزم و ملزوم 

یکدیگرنـد زیـرا بـا وجـود حسـابداری قـوی امـکان نظـارت اداری بر 

انجـام عملیـات و اندازه گیـری عملکرد و نیز به دسـت آوردن اسـاس 

و مبنـای صحیـح بـرای پیش بینـی بودجـه در یـک دوره آتـی ممکن 

می شـود.

بودجـه هـر دسـتگاه از یـک یـا چنـد برنامه تشکیل شـده اسـت 

و تشـکیالت هـر سـازمان از یـک یـا چنـد شـاخه معاونت پدیـد آمده 

اسـت. انطبـاق برنامه هـای بودجـه ای بـا شـاخه های معاونـت اولین 

گام درحرکـت بودجه نویسـی اسـت. در ایـن رابطـه اگـر هـر یـک از 

برنامه هـا کـه به منزلـه کانـال اعتباری هسـتند در مقابل یک شـاخه 

از معاونت هایی که قسـمتی از عملیات اجرایی را عهده دار هسـتند؛ 

بـه نحـوی قرار گیرد که عملیات انجام شـده قابل اندازه گیری باشـد؛ 

قـادر خواهیـم بـود فایـده و هزینـه و همچنیـن قیمت تمام شـده هر 

یـک از اجـزای کار را اندازه گیـری کمـی کنیم.

لـذا در تشـکیالت اداری بایـد دقـت شـود کـه بـر اسـاس شـرح 

وظایـف کانال هـای اعتبـاری )برنامه هـای بودجـه ای( حتی المقدور 

در مقابـل شـاخه های معاونـت مربـوط قـرار گیرنـد تا پول مشـخص 

بابـت کار مشـخص به مجری معلوم پرداخت شـود تـا فایده و هزینه 

قابل اندازه گیـری و ارزشـیابی باشـد.
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ماهنامه رشکت مخابرات ایران

سمینار و کارگاه آموزشی بودجه ریزی عملیاتی، بیست و سوم آذرماه باهدف تدوین شفاف و کارآمد این برنامه در شرکت مخابرات ایران 

در تاالر مرکز مطالعات و بهره وری برگزار شد.

در این نشست که دکتر سراییان، مدیرعامل، دکتر بیگدلی، معاونت مالی، دکتر نبی زاده، معاونت راهبرد و کسب وکار، دکتر زارعیان 

معاونت امور مشتریان، مهندس صادقی سرپرست معاونت تجاری و جمعی از مدیران و کارشناسان مالی، مدیران مناطق حضور داشتند، 

موضوع بودجه و برنامه سال 96 منطبق با ره نگاشت پنج ساله با حضور کارشناسان امر از جنبه های مختلف بررسی شد.

تدوین استراتژی با نگاه از آینده به حال

دکتر سراییان در این سمینار با اشاره به اینکه برنامه بودجه ریزی عملیاتی طبق اصول کلی ره نگاشت از مهم ترین برنامه های امسال 

مجموعه مخابرات است، خواهان دقت و توجه همه جانبه تمامی کارکنان در این زمینه شد.

نگاشت  ره  عطف  نقاط  از  یکی  »امروز  که:  کرد  تأکید  نکته  این  بر  خود  سخنان  در  ایران  مخابرات  شرکت  مدیرعامل 

بر  باید  و  است  پنج ساله  نگاشت  ره  دوم  سال  زمانی  برش  تدوین  آغاز  نقطه  و  عملیاتی  بودجه ریزی  برنامه  آغاز  و  پنج ساله 

شویم.« اجرایی  فاز  وارد  به سرعت  و  شود  مشخص  مناطق  و  ستاد  در  همکاران  همه  اقدامات  و  تکالیف  برنامه   این  اساس 

در سمینار بودجه ریزی عملیاتی عنوان شد؛

بودجه ریزی عملیاتی سال 96، بر پایه 
اصول کلی ره نگاشت خواهد بود

    زهرا دوست محمدیان



35

پرونده

شامره  241  /  آ ذر ماه  1395   

دکتر سراییان در ادامه با تأکید بر اینکه 

برای پیاده سازی هر برنامه باید ابتدا مبانی آن 

را بدانیم گفت: »باید با تدوین هر استراتژی نگاه 

از آینده به حال را برخالف دیدگاه سنتی که از 

گذشته به حال است در نظر بگیریم.«

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به 

دو تفاوت عمده بودجه عملیاتی سال 96  نسبت 

به دوره های پیش گفت: »محور برنامه وبودجه 

ره  در  که  است  کلی  اصول  همان  سال 96، 

نگاشت آمده و رویکرد تدوین بودجه، منبعث از 

ره نگاشتی است که از آینده آمده است. تفاوت 

دیگر این برنامه، عملیاتی بودن آن است؛ یعنی 

تابعی  باید  از هر ریال در هر بخش  استفاده 

کند.«  را محقق  و هدفی  باشد  برنامه  یک  از 

یک  لزوم  از  سخنانش  ادامه  در  وی 

برنامه  اجرای  »برای  گفت:  تجاری  طرح 

که  مالی هستیم  باالدست  نیازمند یک سند 

 )Business  Plan( به عنوان یک طرح تجاری

کند.« هدایت  را  ما  هدف،  به  رسیدن  در 

کار  نبایدهای  و  بایدها  از  دکتر سراییان 

نیز گفت: »در تدوین برنامه باید به این نکته 

دقت کنیم که چه کارهایی را نباید انجام داد. 

امور روزمره و جاری ما را از اولویت ها و تمرکز بر 

80 درصد استراتژی دور نکند. پراکندگی، آفت 

استراتژی است چون اساساً مفهوم استراتژی، 

عدم تمرکز است.«

در  ایران  مخابرات  شرکت  مدیرعامل 

به سرفصل های اصلی و سیاست کلی  ادامه 

گفت:  و  کرد  اشاره    96 سال  برنامه وبودجه 

»یکپارچگی سازمان دهی و حاکمیت شرکتی، 

پیاده سازی راهبردهای IT و شبکه، حرکت به 

سمت شبکه تمام IP،  امنیت شبکه و فناوری 

سرویس،  مولتی  های  باندل  ارائه  اطالعات، 

غنی سازی ارتباطات، تدوین مدل های جدید 

کسب وکار، بسترسازی شراکت تجاری و سبد 

اصلی ترین  از  دسترسی  بخش  در  فناوری 

سرفصل های سیاست کلی بودجه 96 است که 

باید طبق آن اقدامات و منابع، شناسایی و برای 

تدوین بودجه در نظر گرفته شود.»

عملکرد شرکت منبعث از ارزیابی 

کارکنان

دکتر سراییان در بخش دیگری از سخنان 

خود با اشاره به نظام مدیریت عملکرد گفت: 

»این برنامه در دو سطح ستادی و مناطق اعمال می شود که در پنج شاخص رشد درآمد، تجربه مشتری 

، میزان بهره برداری از دارایی های انسانی و سرمایه ای، پروژه های توسعه ای و بهره وری عملیاتی قابل 

بررسی است. در این مسیر نیمی از ارزیابی تمام افراد شرکت، از عملکرد کل شرکت نشأت می گیرد. 

عالوه بر این، درآمد شرکت، شاخص ارزیابی تمام کارکنان شرکت است.« 

دکتر سراییان در پایان سخنانش از تمام مدیران خواست تا بهمن ماه و قبل از زمان ارائه بودجه به 

کودال بورس، این برنامه را تدوین و ارائه کنند.

پایان راه نظام سنتی بودجه ریزی

در بخــش دیگــری از ایــن ســمینار دکتــر بیگدلــی طــی ســخنانی، بــه چنــد موضــوع 

ســنتی  سیســتم های  کارایــی  عــدم  بــر  تأکیــد  بــا  وی  پرداخــت.  زمینــه  ایــن  در  مهــم 

تکلیــف  رفــع  درحــد  را  بودجه ریــزی  و  نبــوده  پاســخگو  هیــچ گاه  ســنتی  »نظــام  گفــت: 

پاییــن مــی آورد؛ بنابرایــن ضــرورت اصــالح در ایــن زمینــه بــه نحــو جــدی دیــده می شــود.« 

معاونــت مالــی شــرکت مخابــرات در تغییــر شــیوه بودجه بنــدی گفــت: »مفاهیمــی کــه در بحــث 

مالــی تعریــف شــده، امــروز در بودجــه خــود را نشــان می دهــد. نکتــه مهــم آن اســت کــه امــروز دیگــر 

بــه شــیوه ســنتی عمــل نمی شــود و بــر مبنــای فعالیــت، بودجه بنــدی شــکل می گیــرد. بنــا داریــم 

بــا اهــداف تعریــف شــده نظــام موجــود را ارتقــاء دهیــم؛ امــا تــا رســیدن بــه آن ســطح بایــد مســیرهای 

کوتاهــی را طــی کنیــم.«

وی از نــوع فعالیت هــا در ایــن زمینــه نیــز نــام بــرد. بــر ایــن اســاس: »فعالیت هایــی در شــرکت 

الزم االجراســت و رفــع نیازهــای امــروز شــرکت از مســیر اجــرای این مــوارد می گــذرد. اصــالح کدینگ، 

حســابداری مدیریــت، ارائــه صورت هــای مالی بــر مبنــای اســتاندارد IFRS ، ارتقاء شــفافیت، تضمین 

درآمــد و مولدســازی ازجملــه ایــن فعالیت هاســت.«

دکتــر بیگدلــی بــا تشــریح مســئله شــفافیت و ارتبــاط آن بــا اصــول حاکمیــت شــرکتی گفــت: 

»مســئله شــفافیت، ریشــه در اصــول حاکمیــت شــرکتی دارد و بــا ظهــور تضادهــا نقــش پیــدا کــرده 

اســت. تضــادی کــه همیشــه بیــن ســهامداران، ذی نفعــان و مدیــران شــرکت ها وجــود داشــته اســت. 

ــد به راحتــی  ــه شــکل صحیــح  پرداختــه نشــود،  می توان ــه مســئله شــفافیت و پاســخگویی ب اگــر ب

منابــع، امکانــات و ثــروت را تحــت تأثیــر خــود قــرار دهــد.«

معــاون مالــی شــرکت مخابــرات با اشــاره بــه ســازوکارهای الزم برای حاکمیت شــرکتی گفــت:»دو 

ســازوکار درون و برون ســازمانی بــرای عملیاتــی شــدن حاکمیــت شــرکتی وجــود دارد کــه کیفیــت 

عملکــرد آن هــا متفــاوت اســت و هرکــدام مؤلفه هــا و الزامــات خــود را دارد.«

در ادامــه ایــن نشســت، دکتــر نبــی زاده بــا ارائــه موضوعــی بــا عنــوان »از راهبــرد تــا اجــرا« بــا 

تطبیــق بحــث راهبــرد و تدیــن بودجــه عملیاتــی شــرکت بــر اســاس آن، بــه جنبه هــای مختلــف ایــن 

موضــوع پرداخــت.
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به گفته معاون راهبرد و کسب وکار شرکت مخابرات ایران: »نظام بودجه ریز و کنترل بودجه، 

تضمین اجرای راهبرد در یک سازمان است. این نگاه امسال ماست و بودجه برنامه ای بر همین اساس 

 است. در سازمان، منابع انسانی، منابع مالی و زمان، به عنوان منبع شناخته می شود. بر همین اساس 

بنچ مارکی تهیه شده که مشخص شود مدیران در سازمان وقت خود را چگونه صرف می کنند و کارها 

در سازمان از باب اهمیت و ضرورت به مهم و فوری تقسیم بندی می شوند. سازمان ها به سازمان های 

فرا مرز و سازمان های معمولی تقسیم می شوند و شرکت های عالی که مدل ها را به بهترین نحو پیاده 

می کنند، 65 تا 80 درصد زمان خود را به کارهای مهم اما غیرضروری )بدون فوریت( اختصاص 

می دهند که بحث هایی مثل برنامه ریزی های بلندمدت یا راهبردی در این قسمت قرار می گیرند و حدود 

15 درصد زمان خود را به BAU یا BUSINESS AS USUAL اختصاص می دهند؛ اما در سازمان های 

معمولی جای این دو عوض شده است؛ یعنی 60 درصد زمان خود را روی BAU )کارهای روزمره و جاری 

کم اهمیت( صرف می کنند. با این حساب می توانیم محاسبه کنیم که در طول روز چه مقدار از زمان 

خود را در این مدل صرف می کنیم.«

طبــق گفتــه هــای دکتــر نبــی زاده، نکتــه ای در تفکــر سیســتمی وجــود دارد کــه وقتــی نــگاه 

ــن رهگــذر ایجــاد می شــود  ــع آن مشــکالت دیگــری از ای ــه تب ــزی بلندمــدت نباشــد، ب ــه ری و برنام

کــه مجبــور مــی شــویم 60 درصــد زمــان خــود را در BAU صــرف کنیــم: »بنابرایــن ایــن، موضــوع از 

یکجایــی بایــد اصــالح شــود. در غیــر ایــن صــورت ماننــد گلولــه برفــی هرلحظــه بــا غلتیــدن بزرگ تــر 

می شــود کــه دیگــر قابل کنتــرل نیســت. ایــن مســئله از جنــس زمــان اســت ولــی همیــن موضــوع را 

در بحــث منابــع مالــی و انســانی نیــز می توانیــم تعمیــم دهیــم. بایــد روی مــوارد مهــم اما غیرضــروری 

تمرکــز کــرد.«

اتصال راهبرد به اجرا

معــاون راهبــرد و کســب وکار مخابــرات ایــران گفته هایش را طبــق نظریه نورتن و کاپــالن این گونه 

ادامــه داد: »نورتــن و کاپــالن اســتاد دانشــگاه و حســابدار بودنــد. آن هــا در حســابداری هایی کــه در 

ســازمان ها انجــام می داننــد بــه ایــن نتیجه رســیدند که نگاهــی کــه در ســازمان ها وجــود دارد و آن هم 

فقــط عملکــرد مالــی اســت، نــگاه درســتی نیســت. اینکــه در ســازمان فقــط بــه ایــن توجــه کنیــم کــه 

چــه دســتاورد مالــی دارد، ضامــن موفقیــت ســازمان و برتــری در فضــای رقابــت در بلندمــدت نخواهــد 

بــود. بــرای ایــن امــر هرمــی پیشــنهاد داده انــد کــه رســالت ســازمان، ارزش هــا، چشــم انداز ســازمان 

)برنامه ریــزی از آینــده بــه ســمت حــال(، اهــداف و ... در آن مدنظــر قرارگرفته انــد. اســتراتژی و اهداف 

فــردی بــر اســاس چشــم انداز تعریــف و تدویــن می شــود. در ایــن مســیر، بــرای رســیدن از اهــداف 

فــردی بــه اهــداف ســازمانی یــک گــپ و شــکافی وجــود دارد کــه بایــد با یــک نظــام اجرایی و پــروژه ای 

پــر شــود کــه بتــوان دریافــت کــه چشــم اندازی کــه بــرای ســازمان تعریــف شــده محقــق شــده اســت.«

دکتــر نبــی زاده تأکیــد کــرد: »بعــد از 

پــروژه  و  اقــدام و اجــرا  بــه بحــث  اهــداف 

ــردی  ــکارات راهب ــا ابت ــات ی ــیم. اقدام می رس

یــک  اســت.  مهــم  بســیار  میــان  ایــن  در 

تأکیــد  نکتــه  ایــن  بــه  راهبــردی  مفهــوم 

ــدف کالن  ــک ه ــا ی ــه م ــرای اینک ــد ب می کن

ســازمانی را محقــق بکنیــم، در بخش هــای 

ــد.« ــد بیفت ــی بای ــف ســازمان چــه اتفاق مختل

چگونه به ره نگاشت با چهار فاز عمده 

عملیاتی رسیدیم؟

دکتــر نبــی زاده از چگونگــی تدویــن ره 

نگاشــت پنج ســاله گفــت: »در ایــن برنامــه 

ــالن اســتفاده  ــن – کاپ ــی نورت از منطــق پلکان

ــر  ــم انداز در نظ ــورد را از چش ــج م ــم. پن کردی

گرفتیــم: پیشــرو بــودن، خواســته مشــتری، 

کالس جهانــی، دیجیتالی شــدن و یکپارچگی 

ــه  ــه هم ــد ک ــم انداز بودن ــن چش ــای ای بنیاده

این هــا بــه یــک رشــته شــاخص های قــاب 
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تحقــق  بــرای  شــد.  تقســیم  اندازه گیــری 

ــری  ــک س ــد ی ــا، بای ــت این ه ــع و درس به موق

ســتون ازجملــه رشــد، توســعه کســب وکار، 

جهانــی  کالس  در  عملیــات  ســودآوری، 

ســاختار  روزآمدســازی  و  یکپارچه ســازی 

ــره  ــانی و خاط ــرمایه انس ــعه س ــاوری، توس فن

ســازی بــرای مشــتری آماده ســازی کــرد. بعــد 

از آماده ســازی ســتون ها بــه مرحلــه تعییــن 

و  جمع بنــدی  بــا  می رســیم.  اولویت هــا 

ــی  ــاز اصل ــه چهــار ف دســته بندی اولویت هــا ب

کــه در ره نگاشــت تعریــف شــده خواهیــم 

رســید.«

معــاون راهبــرد شــرکت مخابــرات ایــران از 

ــزی  ــا بودجه ری ــت ب ــاط ره نگاش ــال و ارتب اتص

ســال آینــده نیــز گفــت: »حــال بــا ایــن برنامــه، 

بــرای تعریــف برنامه وبودجــه ســال آینــده و 

بــر اســاس ایــن مــدل سیاســت های تصویــب 

بودجــه را تعییــن مــی کنیــم. بــر اســاس یــک 

ــا  ــود ت ــل ش ــوری عم ــد ط ــی، بای ــط هدایت خ

ایــن چرخــه خــوب بچرخــد مثــالً نظــام پــاداش، متصــل بــه نظــام بودجــه و برنامــه و عملکــرد باشــد. 

همین طــور در بحث هــای ســازمان پــروژه تحــول، حاکمیــت شــرکتی و ... بــه همیــن صــورت اســت. 

بــه عقیــده کاپــالن یــک ســازمان اســتراتژی محــور، پنــج ویژگــی دارد . یکــی از آن هــا اســتراتژی کار 

روزانــه و روزمــره افــراد اســت و اینجــا جایــی اســت کــه طراحــی ســازمان، اســتراتژی را بــه کارهــای 

ــد.« ــل می کن ــراد متص ــره اف روزم

دکتــر نبــی زاده در بحــث درآمــد گفــت: »ســعی می شــود مصوبــه ای کــه از هیئت مدیــره گرفتــه 

ــره  ــا، B2B، B2C و ... مجــوزش از هیئت مدی ــری، دیت ــد، دای ــه درام ــد و برنام ــات درآم می شــود، کلی

دریافــت شــود و در قالــب سیاســت های کالن بــه اســتان ها ابــالغ شــود. در بخــش ســرمایه ای نیــز 

دو نــگاه بــه پروژه هــا داریــم. یــک رشــته پروژه هــای کشــوری هســتند کــه به نوعــی تعریــف پــروژه در 

ســتاد مرکــزی مخابــرات ایــران انجــام می شــود و تخصیــص اعتبــار آن نیــز ازآنجــا صــورت می گیــرد و 

نکتــه آن ایــن اســت کــه در ایــن بخــش نقــش اســتان و ســتاد باید تعریــف و تفکیــک شــود. پروژه های 

اســتانی مبتنــی بــر ره نگاشــت را نیــز خــود اســتان ها در بودجــه اعمــال خواهنــد کــرد.«

وی بــه بحــث شــفافیت در ایــن موضــوع نیــز اشــاره کــرد: »بــرای اینکــه شــفافیت باشــد کــه از 

ــرای اینکــه دوســتان ورودی  ــن ب ــم و همچنی ــده چــه می خواهی اســتان و ســتاد در طــول ســال آین

ــا  ــه بخش ه ــه هم ــی را ب ــند نکات ــته باش ــه داش ــتاد بودج ــه س ــا ب ــنهاد برنامه ه ــرای پیش ــب ب مناس

ــرد.« ــم ک ــانی خواهی اطالع رس

ــا برگــزاری کارگاه توســط کارشناســان  ــی ســال 96 ب ــزی عملیات نشســت تخصصــی بودجه ری

خبــره ایــن امــر و برگــزاری جلســه پرســش و پاســخ بــا حضــور دکتــر بیگدلــی، دکتــر فخاریــان، دکتــر 

حســینی، مهنــدس ســلمانی و قطبــی نــژاد بــه کار خــود پایــان داد.
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ابتدا، از بودجه و بودجه ریزی عملیاتی تعریفی ارائه کنید.

شــاید ســاده ترین تعریــف بــرای بودجــه »ترجمــان و بیــان ریالــی برنامه هــای یــک ســازمان 

ــت  ــی اس ــی؛ نظام ــزی عملیات ــف بودجه ری ــد و تعری ــی« باش ــک دوره مال ــرای ی ــادی ب ــگاه اقتص ــا بن ی

ــی ســاالنه و  ــه اهــداف عملیات ــه نحــو شــفاف ب ــد مــدت ســازمان را ب کــه اهــداف اســتراتژیک و بلن

ــد. ــد می ده ــداف پیون ــن اه ــه ای ــتیابی ب ــه دس ــوط ب ــای مرب هزینه ه

بودجه ریــزی عملیاتــی، کــه مــدل و الگــوی خاصــی از بودجه ریــزی اســت، به جــای تمرکــز بــر 

منابــع، بــر اهــداف و برنامه هــای اجرایــی ســازمان تمرکــز دارد و عملکــرد ورودی هــا، خروجی هــا و 

نتایــج را از منظــر صرفــه اقتصــادی، کارایــی و اثربخشــی ارزیابــی می کنــد.

ــه 40  ــل ده ــن از اوای ــزی نوی ــدل بودجه ری ــک م ــوان ی ــی به عن ــزی عملیات ــوری بودجه ری تئ

ــزی  ــوان »بودجه ری ــه آن تحــت عن ــوغ یافت میــالدی مطــرح و در دهــه 90 میــالدی الگــوی بل

بــر مبنــای عملکــرد« به صــورت فراگیــر مــورد توجــه ســازمان ها و بنگاههــای 

اقتصــادی پیشــرو قــرار گرفــت و علی رغــم انتقاداتــی کــه گاهــی بــه آن وارد 

می شــود، روزبــه روز گســتره دامنــه اســتفاده از آن افزایــش می یابــد؛ و در 

ــای  ــم »به ــا مفاهی ــای عملکــرد ب ــر مبن ــزی ب ــه بودجه ری ــت این ک نهای

ــالً  ــه کام ــی« رابط ــتم هزینه یاب ــت« و »سیس ــا خدم ــده کاال ی تمام ش

تنگاتنگــی دارد.

بودجه ریــزی عملیاتــی در شــرکت مخابــرات ایــران از 

چــه زمانــی وارد شــده اســت؟

قبــل از ســال 93 طبــق چــارت ســازمانی شــرکت، 

ــه و  ــق برنام ــر تلفی ــوان »دفت دپارتمــان بودجــه تحــت عن

بودجــه« زیــر مجموعــه معاونــت وقــت برنامه ریــزی فنــی 

و اقتصــادی محســوب می شــد.

ــه  ــی، ب ــت مال ــه معاون پــس از الحــاق بودجــه ب

ــده  ــام ش ــای تم ــتم به ــر سیس ــی زی ــع پیش بین تب

در سیســتم جامــع مالــی ایریســا، موضــوع انتخــاب 

چالش ها و راهکارهای عملیاتی کردن 
بودجه در شرکت مخابرات ایران

در گفت و گو با مهندس سلمانی

ره نگاشـت تحـول پنجسـاله شـرکت مخابـرات ایـران، برای رسـیدن به بخشـی از اهداف خـود مانند بهینه سـازی هزینه هـا، مولد کردن 

دارایی های غیرمولد و کاهش بندهای حسابرسی و چند هدف دیگر خود، می بایست بودجه ریزی را در شرکت عملیاتی کند. بودجه ریزی 

عملیاتی، یا همان بودجه ریزی برمبنای عملکرد، روشـی اسـت که با قیمت تمام شـده در سـازمان رابطه مستقیم دارد. این موضوع معایب و 

محاسنی، و برای این که شرکت مخابرات ایران بتواند آن را عملیاتی کند، مقدماتی الزم دارد. به همین منظور و برای آگاهی بیشتر از ابعاد 

مسـئله، پرسـش هایمان را در این زمینه با مهندس سـلمانی، مدیرکل بودجه شـرکت مخابرات ایران، درمیان گذاشتیم.

    زهرا بلبلی
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ــان خواهــد شــد. توســط مشــاور در زیرسیســتم بودجــه ایریســا نمای

اعطــای  ضمــن  عملیاتــی  بودجه ریــزی  کــه  آنجــا  از   .3

ــل  ــان را در مقاب ــران، آن ــه مدی ــع ب ــر مناب ــارت ب ــری در نظ انعطاف پذی

نتایــج برنامه هایشــان پاســخگو می دانــد، در تمامــی شــرکت می بایســت 

مدیــران و مســئولین بــا مفهــوم بودجه ریــزی عملیاتــی کامــالً آشــنا بــوده 

ــر  ــد نظ ــه ای را م ــف بودج ــواره تکالی ــود هم ــای خ و در تصمیم گیری ه

ــند. ــته باش داش

4. راه انــدازی و بهره بــرداری ســایر زیرسیســتم هایی نظیــر سیســتم 

بهــای تمــام شــده و نیــز الگــوی هزینه یابــی مناســب کــه در ایــن 

راســتا، موضــوع در قالــب یــک پــروژه از طریــق اداره قیمــت تمام شــده و 

ــود. ــی ش ــال م ــت دنب ــا جدی ــا ب ــازی هزینه ه بهینه س

بودجه در شرکت چه ریسک هایی  در مسیر عملیاتی کردن 

وجود دارد؟

جــزء  برشــمردم  قبــل  ســؤال  در  کــه  مــواردی  تمامــی  یقینــاً 

ــه  ــد ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت. ام ــیر اس ــن مس ــی ای ــک های اجرای ریس

مهم تریــن ریســک آن همراهــی و همگامــی تمامــی واحدهــای شــرکت 

ــازی  ــد فرهنگ س ــه نیازمن ــد ک ــی باش ــزی عملیات ــد بودجه ری ــا فرآین ب

ــوع  ــک موض ــر ی ــن ام ــا، ای ــت. طبع ــوع اس ــت موض ــای اهمی ــرای الق ب

ــه  ــرای نهادین ــرکت ب ــد ش ــت ارش ــد مدیری ــت، تأکی ــازمانی اس درون س

ــریع در  ــب تس ــای دوره ای موج ــر آن در ارزیابی ه ــوع تأثی ــردن موض ک

ــد. ــد ش ــد خواه ــن فرآین ای

در حــال حاضــر فرآینــد عملیاتــی کــردن بودجــه در شــرکت در 

چــه مرحلــه ای اســت؟

ــم، مشــاور مجــرب  ــی گفت همان طــور کــه در پاســخ ســئواالت قبل

انتخابــی شــروع بــه کار کــرده و مقــرر شــده اســت تــا پایــان ســال جــاری 

بودجــه ســال 96 شــرکت مخابــرات ایــران و مناطــق اســتانی را بــا 

ــد. ــه کن ــور« ارائ ــرد »برنامه مح رویک

محاســن و معایــب بودجه ریــزی عملیاتــی در شــرکت مخابــرات 

ــت؟ ایران چیس

ــه اهــداف تعریف شــده در ســند ره نگاشــت  ــی ب ــا نگاهــی اجمال ب

بــه   1400 ســال  در  را  ایــران  مخابــرات  شــرکت  کــه  پنجســاله 

ــال و  ــه دیجیت ــات یکپارچ ــه خدم ــرو در ارائ ــرکت پیش ــک ش ــوان ی عن

سفارش سازی شــده براســاس خواســته مشــتری در کالس جهانــی، 

ترســیم می کنــد بــه جــرأت می تــوان گفــت کــه بودجه ریــزی عملیاتــی 

ــرورت  ــک ض ــه ی ــاب بلک ــک انتخ ــه ی ــران ن ــرات ای ــرکت مخاب ــرای ش ب

ــای  ــدف واال در فض ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــون دس ــود. چ ــی ش ــوب م محس

رقابتــی موجــود بــا بهره منــدی از ابزارهــای نوینــی میســر خواهــد 

شــد کــه ضریــب اطمینــان تصمیم گیری هــا را بــاال بــرده و تســریع 

ــرد  ــای عملک ــر مبن ــزی ب ــدل بودجه ری ــک م ــدون ش ــه ب ــد ک می بخش

یکــی از مهم تریــن ایــن ابزارهاســت. عــالوه بــر آن، می تــوان بــه افزایــش 

شــفافیت عملکــرد و ارتقــاء پاســخ گویی در شــرکت اشــاره کرد.هزینه بــر 

بــودن الگــوی هزینه یابــی مرتبــط بــا سیســتم بودجه ریــزی عملیاتــی را 

هــم می تــوان از معایــب آن برشــمرد.

ــد در  ــرات باش ــب و کار مخاب ــب کس ــه مناس ــی ک ــوی هزینه یاب ــک الگ ی

ــن  ــل توجهــی در ای ــی مطــرح و مطالعــات و بررســی های قاب حــوزه مال

ــاً  ــه یقین ــه ک ــران انجــام پذیرفت ــتان ته ــوت در اس ــورت پایل ــه به ص زمین

نتایــج حاصــل، بســتر دســتیابی بــه مــدل بودجه ریــزی بــر مبنــای 

ــی  ــزی عملیات ــن، مفهــوم بودجه ری عملکــرد را همــوار می ســازد. بنابرای

بــه عنــوان یــک تکلیــف از خــرداد مــاه ســال جــاری توســط دکتــر 

ــن بودجــه  ــرای تدوی ــی ب ــه مناطــق مخابرات ــه کلی ســراییان  مطــرح و ب

ســال 96اعــالم شــد.

در ایــن راســتا، مشــاور مجربــی انتخــاب و از اول آبان مــاه فعالیــت 

اجرایــی آن شــروع شــد کــه برنامــه کاری خــود را بــرای تدویــن بودجــه 

ســال 96 شــرکت مخابــرات ایــران و مناطــق اســتانی بــا رویکــرد بودجــه 

برنامــه محــور تــا پایــان ســال جــاری ارائــه کــرده اســت.

مقدمــات عملیاتــی شــدن بودجــه در شــرکت مخابــرات ایــران 

چیســت؟

پیاده ســازی سیســتم بودجه ریــزی عملیاتــی کــه در آن رابطــه 

ــا  ــر برنامه ه ــای زی ــار در الیه ه ــورد انتظ ــج م ــده و نتای ــه هزینه ش بودج

و فعالیت هــا قابــل ارزیابــی باشــد مســتلزم بازنگــری و اصــالح در 

زیرســاخت های نرم افــزاری و همچنیــن تعریــف فرآیندهــای مربوطــه 

ــت. اس

و  آن،  از  بهره بــرداری  و  تمام شــده  بهــای  سیســتم  راه انــدازی 

از  مخابراتــی  خدمــات  مناســب  هزینه یابــی  الگــوی  انتخــاب  نیــز 

ــاز  ــت. در ف ــی اس ــه عملیات ــاز بودج ــا و پیش نی ــی ترین چالش ه اساس

اول پیاده ســازی بودجــه عملیاتــی مقــرر شــده اســت زیرسیســتم بهــای 

ــا رویکــردی واحــد، در تمامــی  ــان ســال 95 ب ــا پای تمام شــده ایریســا ت

مناطــق اســتانی راه انــدازی شــود و بــه بهــره بــرداری برســد. در خصوص 

بازنگــری و اصالحــات الزم در بســتر نرم افــزاری نیــز جلســات مشــترکی 

بیــن مشــاور بودجه ریــزی عملیاتــی و مدیریــت طــرح جامــع مالــی 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــرفت هایی ص ــزار و پیش ــا برگ ایریس

شــرکت مخابــرات ایــران بــرای عملیاتــی شــدن بودجــه بــا چــه 

چالش هــا، مشــکالت و راه کارهایــی مواجــه اســت؟

بــه نظــر می رســد کــه شــرکت مخابــرات ایــران، به عنــوان یــک 

بنــگاه تولیــد و عرضــه خدمــت، در حــال حاضــر بــرای پیاده ســازی 

ــد. ــه باش ــده مواج ــش عم ــار چال ــا چه ــی ب ــه عملیات بودج

1. شــناخت مشــاور از فعالیت هــای متــداول در شــرکت در مــدت 

ــورد  ــج م ــا نتای ــا ب ــاط هزینه ه ــخیص ارتب ــاظ تش ــه لح ــاه ب ــان کوت زم

ــی  ــات میدان ــه مطالع ــن زمین ــه در ای ــه ک ــک برنام ــب ی ــار در قال انتظ

ــز بهره منــدی از روش هــای  ــی متعــدد و نی مشــاور از حوزه هــای عملیات

یــا  به کاررفتــه در ســایر شــرکت های مخابراتــی در ســطح منطقــه 

ــردد. ــان می گ ــب اطمین ــش ضری ــب افزای ــی موج جهان

ــد  ــه بتوان ــب ک ــزاری مناس ــتم نرم اف ــک سیس ــه ی ــتیابی ب 2. دس

فرآینــد مــورد نظــر را به صــورت مطلــوب پوشــش دهــد کــه در ایــن 

راســتا بیــن مشــاور بودجه ریــزی عملیاتــی و مدیــر طــرح جامــع مالــی 

ایریســا جلســات مشــترکی برگــزار و در آن بــا دیدگاه هــای یکدیگــر آشــنا 

ــا بارگــذاری فرم هــای طراحــی شــده  ــه زودی ب شــده اند کــه نتایــج آن ب
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بودجه بندی در شرکت های مختلف چگونه است؟

جدال  با بود و نبود
وقتـی بـه کلمـه بودجـه فکـر می کنیم، شـاید ابتـدا واژه »دولـت« به ذهن مـان بیاید که طبـق برنامـه اش، بودجه واحدهـای مختلف را 

تعریـف می کنـد و بـه ارگان هـا یـا سـازمان  ها بودجه اختصـاص می دهـد. از نظر دیگر، بودجـه، می تواند کلمـه ای کامالً شـخصی و فردی 

باشـد کـه مربـوط بـه زندگی شـخصی هر فرد اسـت و در این زمینه اسـت کـه چقدر پول باید بـه حوزه های مختلف زندگـی اختصاص داد. 

این سیستم معموالً در زندگی هر فرد به خوبی جواب می دهد، اما در دنیای تجارت، مسئله پیچیده تر و متفاوت است. تعیین هزینه های 

بخش های مختلف، فقط نیمی از این جنگ اسـت. مابقی جدال ها و کوشـش های یک شـرکت، صرف این می شـود که بتواند به طور مؤثر 

عملکـرد فعلـی و آتـی شـرکت را پیش بینـی کند. صرف نظر از نوع تجارت، قابلیت و توانایی سـنجش تمامی این مـوارد، در رابطه با مرگ و 

زندگی شـرکت در دنیای تجارت اسـت.

بودجه ها بخشـی جدایی ناپذیر از هر تجارتی هسـتند که کمک می کنند عملکرد کسـب وکار، مؤثرتر و بهتر باشـد. درواقع بودجه ها 

برنامـه ای عملـی بـرای مدیـران به حسـاب می آینـد و باعـث می شـوند آن ها بتوانند طرحی کلی نسـبت به عملکرد شـرکت داشـته باشـند. 

شـرکت های بـزرگ در جای جـای دنیـا نیـز برنامـه سیسـتماتیک بـرای بودجه های خـود در نظـر می گیرند و سـعی می کنند با اجـرای آن، 

عملکرد شـرکت را بهبود بخشـند. برخی دیگر اما بودجه و تعیین دقیق هزینه ها را سـد راه شـرکت و انعطاف پذیری آن در مقابل تغییرات 

می داننـد کـه منجر به تصمیم گیری های نادرسـت می شـود.

خداحافظی با بودجه بندی های سنتی

جــک ولــش، رئیــس جنــرال الکتریــک چنــدان دغدغــه بودجه نــدارد. 

او در پرفروش تریــن کتــاب خــود بــا عنــوان Winning فرآینــد بودجه بنــدی 

ــان،  ــدی زم ــر او بودجه بن ــه نظ ــد. ب ــد« می خوان ــت، »ناکارآم را در مدیری

انــرژی و رؤیاهــای بــزرگ ســازمان را از بیــن می بــرد. در واقــع وقتــی 

شــرکت ها از عهــده انجــام کاری برمی آینــد و موفــق می شــوند، بــه دلیــل 

بودجه هایشــان نیســت، بلکــه بــه دلیــل تخصــص و توانایــی کارکنــان آن 

شــرکت اســت.

خیلــی از مدیــران اروپایــی نیــز در زمینــه بودجه بندی ســنتی، حســی 

مشــابه بــا حــس جــک ولــش دارنــد. به همیــن دلیل اســت که در بســیاری 

ــن  ــد جایگزی ــای جدی ــا و فرآینده ــی، برنامه ریزی ه ــرکت های اروپای از ش

بودجــه ســنتی شــده اســت. حــاال کــه ایــن رونــد کم کــم راه خــود را طــی 

می کنــد و جلــو مــی رود، بســیاری از شــرکت های آمریکایــی نیــز بــه ایــن 

نتیجــه رســیده اند کــه داشــتن رویکــردی تطبیقــی در برنامه ریــزی بهترین 

راه بــرای تعییــن مســیر آتــی خــود اســت.

ــای  ــی مدل ه ــرف بررس ــادی را ص ــاعت های متم ــه BBRT س مؤسس

مختلــف مدیریــت عملکــرد در بســیاری از ســازمان های بــزرگ کــرده 

ــگ  ــت. فرهن ــوده اس ــئله ب ــن مس ــه ای ــوردی، نتیج ــات م ــت و مطالع اس

ــر تغییــر اســت. متوســط  بودجه ریــزی و بودجــه  بزرگ تریــن مانــع در براب

ــه بودجــه می شــود،  ــوط ب زمانــی کــه در هــر شــرکت صــرف مســائل مرب
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حــدود چهــار مــاه اســت و 20 الــی 30 درصــد از زمــان مدیــران ارشــد 

و مدیــران مالــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد )ایــن مدت زمــان در 

برخــی ســازمان ها شــش تــا نــه مــاه اســت(.

اســتیو پلیــر مدیــر BBRT می گویــد: »بودجه هــا قبــالً ابزارهایــی 

با معنــا بودنــد، امــا در اقتصــاد پویــای امــروز و بــازار جهانــی فعلــی 

ــای  ــر او »بودجه ه ــه نظ ــود«. ب ــر ش ــه خط ــل ب ــد تبدی ــا می توان دنی

ســنتی نمی تواننــد پویایــی بــازار امــروز را بفهمنــد و بــرای همیــن از 

خــود انعطــاف نشــان نمی دهنــد.«

پویایی تلنور

شــرکت مخابراتــی تلنــور از ســال 2006 و بــا توجــه بــه یکــی از 

تحقیقــات BBRT ســعی کــرد بــا رهبــری کنــت هــاژ به ســمت پویایی 

بــرود. تلنــور ســعی داشــت بــه امــری ورای تنظیــم بودجــه و تجویــز 

نســخه های ثابــت برســد. درهرحــال ایــن حرکــت در نــوع خــود 

جالــب بــود کــه شــرکتی در دنیــای تجــاری امــروز ســعی کنــد فراتــر 

از بودجــه گام بــردارد؛ آن هــم شــرکتی مثــل تلنــور کــه هنــوز خیلــی 

ــد. جــوان اســت و دارد توســعه می یاب

پیاده ســازی ایــن الگــو، در قالــب روشــی جدیــد قــرار می گرفــت 

و تلنــور دالیلــی بــرای انجــام این کار داشــت.

بــه نظــر کنــت هــاژ در شــرکت تلنــور فراینــد بودجــه و تخصیــص 

ــد،  ــئله بودن ــن مس ــر ای ــه درگی ــانی ک ــرای کس ــیم بندی آن ب و تقس

وقت گیــر بــود. باوجودایــن بایــد توجــه داشــت کــه حــذف ایــن عمــل 

به خودی خــود از اتــالف زمــان جلوگیــری نمی کنــد. مســئله مهــم و 

نکتــه متفــاوت ایــن اســت کــه آینــده کامــالً بــا گذشــته تفــاوت دارد.

شــرکت تلنــور هنــوز هــم برنامه ریــزی می کنــد و زمانــی را صــرف 

فراینــد بودجــه می کنــد و در مــورد بودجــه نظراتــی دارد، ولــی تمرکــز 

فعلــی شــرکت روی ایــن مســئله اســت کــه تلنــور چگونــه می توانــد 

خــود را بــا آینــده رقابتــی و نیازهــای مشــتری تطبیق دهــد. به همین 

دلیــل تلنــور از ســال 2009 می کوشــد زمانــی را کــه صــرف توضیــح 

بودجــه و داســتان های مربــوط بــه بودجــه می کنــد، بــر تأثیراتــی کــه 

می توانــد در آینــده داشــته باشــد، تمرکــز کنــد.

ــه  ــت ب ــرکت ها درنهای ــی از ش ــزی خیل ــت برنامه ری ــر کن ــه نظ ب

چنــد برگــه ختــم می شــود کــه بــه کارمنــدان یــا هیئت مدیــره ارائــه 

می دهنــد. ایــن برنامــه بودجــه عمومــاً در مواقعــی کــه شــرایط تغییــر 

می کنــد، جوابگــو نیســت. او بــاور دارد بودجــه ثابــت و تعیین شــده 

ــد. ــا پیــش بیای ــا یــک شــرکت پوی ــد قدم به قــدم ب از قبــل، نمی توان

تلنــور به جــای بودجــه ســنتی، معیارهایــی بــرای دو بخــش 

درون ســازمانی و بیرون از ســازمان تعیین کرده اســت و ســعی دارد با 

ایــن معیارهــا عمــل کنــد. ایــن برنامــه شــامل پنــج بخــش پیش بینی 

می شــود کــه معیارهــای مالــی و غیرمالــی را دربــر دارد. در هــر 

قســمت از ایــن پنــج بخــش، بازبینــی می شــود و ســاالنه نیــز مــورد 

ــرد. ــرار می گی ــی ق بررس

هیپت هــای  بــه  کــه  دارنــد  برنامــه ای  همچنــان  آن هــا 

ســرمایه گذاری و هزینه هــای آن مربــوط اســت. در ایــن برنامــه 

ــول  ــد و قابل قب ســود و پروژه هــا بررســی و ســرمایه گذاری های کارآم

ــن  ــن شــرکت بی ــل می شــوند. از ســوی دیگــر، ای اســتخراج و تحلی

بایــد  پیش بینــی  می گــذارد:  تفــاوت  اســتراتژی  و  پیش بینــی 

ــه اهــداف و دورودراز  ــد ب ــه باشــد، امــا اســتراتژی می توان واقع گرایان

ــردازد. ــز بپ نی

از برنامه ریزی بودجه تا تسلط بر بازار

ــه در  ــت ک ــرکت هایی اس ــی از ش ــا، یک ــونی در اروپ ــرکت س ش

ــره  ــم دارد هزینه هــا در چرخــه ذخی حــوزه صنعــت ســرگرمی تصمی

و بودجــه را منطقی تــر کنــد. درواقــع، منطقی ســازی بودجــه در 

ــد. ــاق می افت ــات اتف ــق جزیی ــونی از طری ــرکت س ش

ــروکار  ــاد س ــتریان زی ــا مش ــه ب ــاوری ک ــرکت های فن در کل ش

دارنــد، بایــد هزینه هــا را دقیقــاً بررســی کننــد و نســبت بــه تغییــرات 

ــد. ــان دهن ــل نش ــی، عکس العم آن

در راســتای ایــن شــفافیت، ســونی بــا LOCOM آغــاز بــه کار و 

شــفافیتی را در بازارهــای اروپــا، هزینه هــا و بودجــه خــود ایجــاد کرده 

اســت. تمــام ایــن جزییــات و هزینه هایــی مثــل مشــتری، محصــول و 

منطقــه ذکــر می شــوند.

بــر اســاس اســتراتژی شــرکت ســونی، بــرای ایجــاد شــفافیت در 

چرخه هــای پیچیــده و در قالــب شــبکه هایی نطقــی، بایــد داده هــای 

ــازار و  ــرل ب ــرای کنت ــدم ب ــن ق ــید. اولی ــته باش ــی داش ــر و کاف معتب

شــرکت، همیــن نکتــه اســت.

ــام  ــرای انج ــب ب ــزاری مناس ــه ای نرم اف ــتن برنام ــالوه برداش ع

ایــن کار، بــه تیمــی نیــاز اســت کــه بــرای ایــن کار توانایــی و تجربــه 

کافــی داشــته باشــد. هــدف کلــی ســونی ایــن اســت کــه برنامه ریزی 

بودجــه اش بــرای سراســر اروپــا هماهنــگ باشــد و بــر اســاس 

داده هــای دقیــق صــورت بگیــرد. در حال حاضــر تمام فروشــگاه های 

فــروش ســونی از سیســتم نرم افــزاری اســتفاده خواهنــد کــرد و ایــن 

ــورد  ــه م ــت ک ــی اس ــتراک گذاری داده های ــه اش ــای ب ــه معن ــر ب ام

ــاً  ــن روش طبع ــدارد. ای ــد و شــکی در صحــت آن هــا وجــود ن تأییدن

ــد. ــد ش ــم خواه ــتی خت ــزی درس ــوی برنامه ری الگ

ایــن فراینــد شــامل همــه مســائل مربــوط بــه انبــار، حمل ونقــل 

و مدیریــت می شــود. جزییــات ثبت شــده نه تنهــا هزینه هــا را نشــان 

ــه  ــر ب ــی منج ــه چیزهای ــه چ ــازد ک ــودار می س ــه نم ــد، بلک می ده

ــای  ــد گروه ه ــونی می توان ــع، س ــده اند. درواق ــه ش ــزان هزین ــه می چ

مختلــف محصــوالت خــود را در مناطــق و زمان هــا و مشــتریان آن هــا 

طبقه بنــدی و بررســی کنــد.

ســونی و LOCOM در تمــام ایــن پــروژه بــا یکدیگــر همــکاری 

دارنــد و بــا اســتفاده از Logistics Designer داده هــا را ثبــت و 

ارزیابــی می کننــد. اولیــن وظیفــه، مشــخص کــردن تصویــری 

 Logistics Designer واضــح از موقعیــت فعلــی اســت. الگــوی

شــبکه ســونی را منعکــس می کنــد و پیچیدگی هایــش را نشــان 

می دهــد. ایــن الگــو شــامل مشــتریان، موقعیت هــای جغرافیایــی و 

ــن و  ــای ممک ــن هزینه ه ــود. همچنی ــل می ش ــای حمل ونق کانال ه

هزینه هــای اضافــی نیــز مشــخص می شــوند و تــا حــدود ده میلیــون 

ــرای  ــه ای ب ــوان پای ــدل به عن ــن م ــود. از ای ــازی می ش داده شبیه س

برنامه ریــزی بیشــتر اســتفاده می شــود.

درنتیجــه همیــن دقــت و شــفافیت اســت کــه ســونی اروپــا را بــه 

ــان  ــده و دارد هم ــود باقی مان ــیر خ ــود درآورده و در مس ــار خ انحص

ــه می دهــد. ــدون انحــراف ادام مســیر را ب
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شــرکت هایی  اولیــن  از  یکــی  ورایــزون 

اســت کــه 4G را راه انــدازی کــرد. اکنــون نیــز 

قصــد دارد یکــی از اولین هایــی باشــد کــه 

ــد.  ــدازی می کن ــس 5G را راه ان ــاوری وایرل فن

ــزی  ــزون، برنامه ری ــد ورای ــر ارش ــان، مدی اد چ

و اســتراتژی فنــاوری اخیــرا در ایــن مــورد 

 5G صحبــت کــرده اســت. شــاید فنــاوری

ســال  از  بعــد  امریــکا  متحــده  ایــاالت  در 

2020 ایجــاد شــود، امــا ورایــزون ســخت 

ــتاب  ــوآوری را ش ــن ن ــوع ای ــه وق ــد ک می کوش

بخشــد. ورایــزون بــا انتخــاب گروهــی کوچــک 

ــن  ــد ای ــرکت، می خواه ــی ش ــرکای اصل از ش

فنــاوری را در ســال آینــده راه انــدازی و آزمایش 

 5G کنــد. ایــن گــروه ســعی دارد پارامترهــای

را بنــا بــر اســتانداردها تعریــف کنــد. کاربــران 

ــذت  ــس ل ــات وایرل ــا 5G از خدم ــد ب می توانن

ــد. ببرن

چــان می گویــد ورایــزون تصمیــم دارد 

بــه جــای انتظــار کشــیدن بــرای اســتانداردها 

ــوند،  ــر می ش ــتگی ظاه ــه آهس ــه ب ــازار ک در ب

ــدی  ــان کلی ــی بازیکن ــردن برخ ــوت ک ــا دع ب

ایــن حــوزه مثــل سیســکو، نوکیــا، کوالکــوم و 

سامســونگ رونــد ظهــور 5G را ســرعت بخشــد 

و بــه حضــور ســریع تر ایــن فنــاوری در امریــکا 

کمــک کنــد. ورایــزون و همکارانــش آگوســت 

ســال جــاری، آغــاز بــه کار کردنــد و تیم هایــی 

می کننــد  تضمیــن  کــه  کردنــد  ایجــاد  را 

ــوآوری افــت نکنــد. ســرعت ن

ــر  ــد: »دیگ ــه می گوی ــن زمین ــان در ای چ

آنقــدر  استانداردســازی صنعــت  گروه هــای 

بزرگنــد کــه تصــور این کــه اســتانداردهای 

ــه  ــا چ ــا ت ــب آن ه ــده از جان ــد ش ــد تولی مفی

ــت«.  ــوار اس ــت، دش ــی اس ــزان واقع می

ــر  ــل عنص ــه حداق ــت ک ــن اس ــوال ای س

مــورد اســتفاده در ایــن میــان چــه خواهــد 

بــود؟ پاســخ چــان بــه ایــن ســوال ایــن اســت: 

پهنــای بانــد بــاال؛ ورایــزون همــان کاری را 

انجــام می دهــد کــه در فنــاوری 4G انجــام 

داد؛ ســاختن شــبکه ای فوق العــاده و ارائــه آن 

ــتریان. ــه مش ب

شــبکه 5G در مراکــز نــوآوری و التهــام، 

ماساچوســت و سان فرانسیســکو ایجــاد شــده 

ــه توســعه  اســت. درســت ماننــد روزهــای اولی

ــترک  ــط مش ــکاری در محی ــاوری 4G، هم فن

ــر  ــردی بیش ت ــای کارب ــاد برنامه ه ــث ایج باع

زودی  بــه  آزمایش هــا  و ســریع تر می شــود. 

ــه  ــن زمین ــان در ای ــد. چ ــد ش ــروع خواهن ش

آینــده  در  رویایــی  دیگــر   5G« می گویــد: 

دوردســت نیســت. مــا احســاس می کنیــم 

ــم و  ــه ســمت 5G بروی ــد هرچــه ســریع تر ب بای

اکوسیســتم مناســب آن را از طریــق همــکاری 

ــعه دهندگان در  ــت و توس ــتازان صنع ــا پیش ب

ــم«.  ــم آوری ــوآوری فراه ــدی از ن ــل جدی نس

ورایــزون  همایــش  در  کــه  همان طــور 

ــی رود  ــار م ــه انتظ ــی ک ــد، منافع ــف ش توصی

5G بــا خــود بــه همــراه بیــاورد 50 برابــر تــوان 

4G اســت؛ تاخیرهــا میلی ثانیــه ای هســتند و 

ــت  ــا کیفی ــد ابزارهــا را ب ــاوری می توان ــن فن ای

 5G بــاال بــه اینترنــت وصــل کنــد. در واقــع، از

انتظــار انفجــاری مــی رود کــه ورایــزون بــه آن 

»اینترنــت همه چیــز« می گویــد.

»تحــوالت  می کنــد:  اضافــه  چــان 

ــکاری  ــه هم ــاز ب ــاس نی ــن مقی ــاوری در ای فن

همــه بازیکنــان ایــن صنعــت دارد... ورایــزون 

ــن کوشــش را آغــاز کــرده اســت... زندگــی  ای

غنــی  آتــی  ســال های  در  مــا  دیجیتالــی 

خواهــد شــد«.

گروهــی  شــامل  ورایــزون   5G برنامــه 

می شــود کــه بیــش از 10 گــروه ســرمایه گذاری 

5Gورایزون، درختی تنومند خواهد شد
رویا یا واقعیت

آیا بذر
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شــریک،  »هــر  کــه  دارد  بــاور  چــان  دارد. 

ــش از  ــر بی ــا همدیگ ــا ب ــت. م ــر اس ــک رهب ی

50 میلیــارد دالر در تحقیــق ســاالنه خــود 

توســعه  و  فنــاوری  ســرمایه گذاری های  و 

هزینــه کرده ایــم و هــزاران اختــراع ثبــت شــده 

داریــم... در کل، مــا مجموعــه ای باورنکردنــی 

از ســرمایه های ذهنــی و مالــی را بــه فنــاوری 

وایرلــس نســل بعــدی معرفــی خواهیم کــرد... 

ورایــزون ســرعت ایجــاد 5G را بــا همــکاری بــا 

ــا  ــید. م ــد بخش ــرعت خواه ــود س ــرکای خ ش

ــر  ــه 4G را در سراس ــم ک ــرکتی بودی ــن ش اولی

آزمایش هــای  کردیــم.  راه انــدازی  امریــکا 

اینجــا   5G کــه  می کنــد  اثبــات  مــا  فنــی 

ــاده اســت؛  ــرای مصــرف تجــاری آم اســت و ب

مــا آزمایش هایــی را در محیــط واقعــی انجــام 

داده ایــم«.

تســت و آزمایــش 5G طیف گســترده ای از 

ــا،  ــن آزمایش ه ــر دارد. در ای ــناریوها را در ب س

وایرلــس  و  تلفــن همــراه   5G سیســتم های 

ثابــت به شــبکه اصلــی ورایــزون متصل شــدند 

و بــه محیط هــای بیرونــی و داخلــی ســیگنال 

انتقــال دادنــد. ایــن تســت در ســاختمان های 

تجــاری و مســکونی انجــام شــد. در واقــع، 

ــا  ــی را ب ــای واقع ــت دنی ــش، وضعی ــن آزمای ای

اســتفاده از بانــد مــوج میلی متــری تقلیــد 

و  در محدوده هــا   5G تاخیــر  اســت.  کــرده 

فاصله هــای مختلــف آزمایــش شــده اســت؛ 

همچنیــن کیفیــت محتــوای ویدئویــی نیــز 

ــن  ــا ای ــر اینه ــالوه ب ــت. ع ــده اس ــی ش بررس

می شــود:  ارزیابــی  و  بررســی  نیــز  مــوارد 

 5G آنتن هــا و فضــای پهن بانــد. همچنیــن

ایــن قابلیــت را خواهــد داشــت کــه ابزارهــای 

ــد. ــل کن ــت وص ــه اینترن ــتری را ب بیش

چــان می گویــد: »مــا همچنیــن همــکاری 

نزدیکــی بــا اپراتورهــا در بازارهــای آســیا و 

و  داریــم   DoCoMo مثــل  شــرکت هایی 

می کوشــیم فنــاوری 5G را در ســال 2017 

ــح  ــورد توضی ــن م ــم«. او در ای ــدازی کنی راه ان

شــما  داده هــای  »به این ترتیــب،  می دهــد: 

ــد...  ــان می یابن ــی جری ــر زمان ــریع تر از ه س

جــاده ای را تصــور کنیــد کــه چنــد بانــد دارد، 

آن  در  و  می کنیــد  انتخــاب  را  یکــی  شــما 

 4G ــا از ــف م ــن توصی ــد؛ ای ــی می کنی رانندگ

اســت. امــا 5G ایــن امــکان را فراهــم مــی آورد 

ــه  ــر و بدون وقف ــور موث ــه ط ــل را ب ــه اتومبی ک

ــه مقصــد  در بیــن خطــوط جابه جــا کنیــد و ب

ــال ســریع  ــای انتق ــه معن ــر ب ــن ام برســید. ای

داده اســت«.

مهندســان ورایــزون حامالنــی بــا ســه 

ــش  ــرعت را بی ــه س ــد ک ــاد کرده ان ــال ایج کان

می بــرد.  بــاال  ثانیــه  در  مگابایــت   300 از 

تاییــد  و  تســت  طربــق  دســتورالعمل ها، 

ــد.  ــه می دهن ــی و مهــم 5G را ارائ ــات فن قطع

شــرکای  بــرای   5G ویژگی هــای  توســعه 

ــه  ــی آورد ک ــم م ــکان را فراه ــن ام ــت ای صنع

شــبکه  وندورهــای  چیپ ســت،  وندورهــای 

راه حل هــای  بتواننــد  همــراه  اپراتورهــای  و 

انعطاف پذیــر را ارائــه دهنــد و بــه پیشــبرد 

کننــد.  کمــک  آن  ایجــاد  و  اســتانداردها 

در  ورایــزون  آزمایش هــای  مســتندات 

وب ســایتی عمومــی، قابــل دسترســی اســت.

بخــش  ارشــد  مدیــر  کوئپــه،  آدام 

می گویــد:  شــبکه،  فنــاوری  برنامه ریــزی 

ــی 5G، نقطــه ای  ــل مشــخصات رادیوی »تکمی

کلیــدی در توســعه ویژگی هــای 5G اســت. 

شــاهد  می شــود  باعــث  همــکاری  ایــن 

ترتیــب  ایــن  بــه  باشــیم؛   4G جزییــات 

و  ببخشــیم  ســرعت  را  توســعه  می توانیــم 

شــویم«. عمــل  وارد  بــازار  در  ســریع تر 

همــکاری  بــه  اشــاره  چــان همچنیــن 

جدیــد ورایــزون دارد کــه بوســتون را از طریــق 

شــبکه فیبــر بــه جــای شــبکه کابــل، بــه یکــی 

تبدیــل  پیشــرفته  و  از شــهرهای هوشــمند 

افزایــش  باعــث  جدیــد  شــبکه  می کنــد. 

پهنــای بانــد و ســرعت می شــود. ورایــزون 

بیــش از شــش ســال اســت کــه حــدود 300 

ســرمایه گذاری  بوســتون  در  دالر  میلیــون 

ــت. ــرده اس ک

از  یکــی   2010 ســال  در  ورایــزون 

ــود کــه شــبکه 4G را در  ــن شــبکه هایی ب اولی

ــدازی کــرد و کمــی بعــد مرکــز  بوســتون راه ان

ــدازی کــرد؛ توســعه و  ــوآوری والتهــام را راه ان ن

ــورت  ــز ص ــن مرک ــس 5G در ای ــش وایرل آزمای

خواهــد گرفــت. چــان می گویــد »ایــن تحــول 

فقــط در مــورد فناوری هــای پیشــرفته و جدیــد 

فیبرنــوری نیســت، بلکــه در مــورد خدمــات 

نوآورانــه ای اســت کــه ایــن پلت فــرم ایجــاد 

ــرای مــردم ایــن امــکان را فراهــم  می کنــد و ب

مــی آورد کــه امــروز و در آینــده از آن اســتفاده 

ــد«. کنن

کانــال  چنــد   LTE پیشــرفته  نرم افــزار 

تبدیــل  و  ترکیــب  بــا یکدیگــر  را  پهن بانــد 

بــه  را  یــک کانــال می کنــد و داده هــا  بــه 

ــل  ــد. حام ــال می ده ــری انتق ــکل کارآمدت ش

ورایــزون از ترکیــب 700 مگاهرتــز، AWS و 

ــاد  ــا ایج ــزون ب ــد. ورای ــتفاده می کن PCS اس

تجهیــزات در خیابان هــای بوســتون، ســرعت 

و خدمــات مطمئــن را بــه ســاکنان ایــن شــهر 

ارائــه می دهــد و باعــث می شــود خدمــات 

وایرلــس در بوســتون پیشــرفت کنــد و ایــن 

ــود. ــدل ش ــمند ب ــهری هوش ــه ش ــهر، ب ش

عــالوه بــر مزایای فــوق، طــرح ورایــزون در 

مــورد بوســتون، شــامل نــوآوری در ایــن شــهر 

می شــود کــه امنیــت ترافیــک و ازدحــام را در 

ــزون  ــهر و ورای ــرد. ش ــد ب ــاال خواه ــان ب خیاب

ــک  ــم ترافی ــرل عالئ ــاوری کنت ــورها و فن سنس

اتومبیــل و دوچرخــه را آزمایــش خواهنــد کــرد، 

و به این ترتیــب، عــالوه بــر افزایــش امنیــت، 

ــت و  ــد یاف ــود خواه ــی بهب ــل عموم حمل ونق

ترافیــک کمتــر خواهــد شــد. اپلیکیشــن های 

ــات دیگــری  ــده خدم شــهرهای هوشــمند آین

توجــه  مــورد  کــه  داد  خواهــد  ارائــه  نیــز 

ســاکنان ایــن شــهر اســت؛ ایــن خدمــات 

مدیریــت روشــنایی، سنســورهای محیــط و 

بهــره وری انــرژی را شــامل می شــود.

ورایــزون در مــاه آگوســت اعــالم کــرد کــه 

فنــاوری پیشــرفته LTE، ســرعت داده وایرلــس 

ــش  ــن افزای ــد. ای ــتر می کن ــد بیش را 50 درص

ــت  ــا جمعی ــدوداً ب ــهر )ح ــرعت در 461 ش س

288 میلیــون نفــر( اتفــاق خواهــد افتــاد. 

 LTE« :همان طــور کــه چــان می گویــد

ــه  ــد ک ــتفاده می کن ــزاری اس ــزون از نرم اف ورای

کانال هــا را بــا یکدیگــر ترکیــب می کنــد و 

ســرعت داده را در شــبکه بیش تــر از همیشــه 

افزایــش می دهــد«. 

اســتانداردها  رونــد  مــورد  در  چــان 

ــده را  ــم آین ــا نمی توانی ــد: »م ــح می ده توضی

ــا 4G آغــاز  پیش بینــی کنیــم. هنگامــی کــه ب

بــه کار کردیــم فکــر می کردیــم بــا افزایــش 

اســتفاده از لپ تاپ هــا، آینــده منحصــر بــه 

ــه  ــا را ب ــه لپ تاپ ه ــود ک ــد ب ــی خواه قطعات

اشــتباه  در  مــا  می کننــد.  وصــل  اینترنــت 

بودیــم. ایــن بــار امــا ســعی داریــم رویکــردی 

پراگماتیــک داشــته باشــیم. ســیلیکون ولی 

نمی کنــد  ســعی  امــا  می ســازد،  نرم افــزار 

چــه  آینــده  در  شــبکه  کــه  ســردربیاورد 

شــکلی بــه خــود خواهــد گرفــت، در واقــع 

خوبــی  نرم افزارهــای  فقــط  ســیلیکون ولی 

می ســازد«.

  منبع: گلوبال تلکام بیزینس 
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 آیـا شـرکت های مخابراتـی قدیمـی می تواننـد در فضـای فعلـی بـازار زنـده بماننـد؟ کریسـتین گوتـز، مدیـر تیـم

 Global Telecoms  موسسـه  BDO پاسـخ می دهـد: »بلـه، می تواننـد«. امـروزه صنعـت مخابـرات جهانـی بـا تهدیدهایی 

مواجـه اسـت کـه از سـویی، رقبـا ایجاد کرده اند و از سـوی دیگـر تغییرات رگوالتوری و حمالت سـایبری نیز به این مشـکل 

اضافـه شـده اند. امـا بـه نظـر کریسـتین گوتـز اقداماتی وجـود دارند کـه انجامشـان باعث می شـود مخابـرات در این فضا، 

حرفی برای گفتن داشـته باشـد.

شـرکت ها بـرای زنـده مانـدن در ایـن فضـا نیـاز بـه تغییراتـی دارنـد کـه بـه کارآیـی آن ها شـتاب دهـد و کارآمد باشـد. 

همچنیـن آنهـا بایـد بـا پیوسـتن بـه نیروهـای شـرکت های فنـاوری، خـود را تقویـت کنند.

تحقیـق »عوامـل ریسـک مخابـرات در سـال 2016« کـه از جانـب موسسـه BDO صـورت گرفتـه اسـت، تهدیدهـای 

اسـتراتژیک و عملیاتـی 60 شـرکت مخابراتـی بـزرگ دنیـا را بررسـی کـرده اسـت. این تحقیـق، گسـتره ای از موضوع های 

مختلـف را نشـان می دهـد، از نوسـانات نرخ بهره گرفتـه تا فناوری های جدید که همگی در ذهـن مدیران صنعت مخابرات 

بسـیار پررنـگ هسـتند. در حالـی کـه صنعـت مخابـرات بـا چالش های بسـیاری مواجـه اسـت، یافته ها نشـان می دهد که 

چگونـه ایـن شـرکت ها می تواننـد خـود را با اوضـاع کنونی تطبیـق دهند.

تطبیق با نیازهای مشتریان

روابـط بـا مشـتری در دهـه اخیـر به طور چشـمگیری تغییر کرده اسـت. امروزه اکثر کاربـران از تلفن های همـراه برای 

پخـش محتـوای ویدئویـی یوتیـوب و نت فلیکس اسـتفاده می کنند و از طریق اپلیکیشـن هایی مثل اسـکایپ، اسـنپ چت 

و واتـس آپ ارتبـاط برقـرار می کننـد. ایـن تغییـرات بر ظرفیت پهن باند فشـار می آورد و عـدم اسـتفاده از تماس های صوتی 

خطوط تلفن همراه را سـرعت می بخشـد. 

در نهایـت، عـادات مشـتری ادامـه دارد و همیـن عادت هـا اسـت کـه وضعیـت و تکلیـف شـرکت های مخابراتـی و 

ارائه دهنده هـا را مشـخص خواهـد کـرد؛ عادت هایـی کـه امـروزه باعـث شـده شـرکت ها باالترین سـرعت ممکـن و بهترین 

خدمـات را بـا تعرفه هـای مناسـب بـه مشـتریان ارائـه دهنـد و در عیـن حـال بـه رقابـت بـا همتایـان خـود بپردازنـد.

 بقا یا فنای رشکت های مخابراتی قدیمی 
در بازار امروز

انتخاب های دشوار
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شامره  241  /  آ ذر ماه  1395   

فیس بوک بعد از هزینه چند میلیارد دالری برای تجهیزات داده، به 

دنبال بازار 500 میلیارد دالری مخابرات است. فیس بوک جزییات طرح 

خود را اعالم کرده است؛ این طرح شامل محصول جدیدی می شود که 

نوعی شبکه رایانه است و در جهان به طور رایگان به اشتراک گذاشته خواهد 

شد؛ درست مثل طرحی که فیس بوک برای شبکه وایرلس در نظر دارد. 

در واقع، فیس بوک از نوعی تجهیزات شبکه با عنوان Voyager رونمایی 

 white اولین  Voyager،کرده است که سوئیچ نوری است. در اصالح گیک

Box است که می تواند با استفاده از شبکه های نوری DWDM سیگنال ها 

را دریافت کند.

شبکه های نوری، شبکه هایی با سرعت بسیار باال هستند که داده ها را 

با استفاده از پالس های نوری )به جای سیم ها و کابل های معمولی( انتقال 

می دهند. White Box قطعه ای از تجهیزات کامپیوتری است که هزنیه ای 

بسیار کمتر از برندهای مشهور، صرف آن شده است.

 OpenCellular پروژه ای به نام Voyager فیس بوک عالوه بر دستگاه

تعریف کرده است. هدف این پروژه ایجاد اکوسیستم وایرلس جدید است. 

جی پاریک، مدیر مهندسی زیرساخت فیس بوک در یکی از پست های 

خود در این زمینه نوشته است: »ماموریت فیس بوک، این است که جهان 

را گشوده تر و به اینترنت وصل کند. فناوری در حال توسعه می تواند وصل 

شدن به اینترنت را فراهم آورد یا از طریق اتصال بهتر، تجربه ای همه جانبه 

ایجاد کند. نیاز به شبکه های بهتر با افزایش محتوای ویدئویی و واقعیت 

مجازی، احساس می شود. این چالشی بسیار بزرگ است و در سال های 

آینده همه ما نیاز داریم که با هم کار کنیم و چالش ها و مسائل خاص وصل 

شدن به اینترنت در هر بازار را درک کنیم و فناوری های جدید و فرایندهای 

رسیدگی به این فناوری ها و چالش هایش را توسعه بخشیم.«

همه اینها بخشی از Telecom Infra Project فیس بوک است که در 

 Open Compute Project،   )OCP( فوریه اعالم شد و تصویری موفقیت آمیز از

ارائه داد. OCP »سخت افزار متن باز« را برای مرکز داده ایجاد می کند و باعث 

می شود مهندسان شرکت های مختلف بتوانند برای طراحی آنچه بدان نیاز 

احساس می شود، با یکدیگر همکاری کنند.

OCP پنج سال قبل ایجاد شد و بر دیگر شرکت های اینترنتی مثل 

به دنبال بازار 500 میلیارد دالری مخابرات استفیس بوک

جهـانی گشوده تر
لینکدین تاثیر گذاشت؛ این شرکت ها تحت تاثیر OCP شبکه ها و تجهیزات 

مرکز داده خود را طراحی کردند. هنگامی که اپل سال پیش از پیوستن 

به OCP خودداری کرد، کل تیم شبکه اش همان هفته استعفا دادند و 

اپل را ترک کردند. اپل بعدا به OCP پیوست. این تیم استارت آپی را به 

و  بود  فورستر  جیسون  آن  موسس  که  کرد  راه اندازی    SnapRouteنام

نرم افزار شبکه منبع باز را بر اساس کار خود در اپل ارائه می داد. نرم افزار 

 SnapRoute .انرژی سوئیچ جدید فیس بوک را تأمین می کند  SnapRoute

همچنین با پروژه نرم افزاری هولت پاکارد کار می کند.

فیس بوک از طریق OCP سرورها، درایوهای ذخیره سازی، مرکز داده 

و شبکه خود را اختراع کرده و اکوسیستم پررونقی از نرم افزارهای دیگر و 

استارت اپ ها ایجاد کرده است که در حوزه شبکه های کامپیوتری فوق العاده 

است. اکنون توجه این شرکت، به بازار تجهیزات ارتباطی و وندورهایی که 

بر این بازار تسلط دارند، جلب شده است )مثل هوآوی، آلکاتل، فوجیتسو، 

شبکه های ژونیپر و غیره(. فیس بوک شرکایی دارد که در این زمینه کمکش 

کنند. برای مثال Equinix شرکت جهانی مرکز داده در حال همکاری 

با فیس بوک و TIP است و در دو مرکز داده خود از Voyager فیس بوک 

استفاده می کند. Equinix می تواند مرجعی بزرگ و معتبر برای تشویق 

دیگران به پیوستن به TIP و حتی Voyager  باشد.

فیس بوک عالوه بر همه این ها، شتاب دهنده ارتباطاتی را در سئول 

راه اندازی کرده است. سئول، به دلیل سیستم مخابراتی فوق پیشرفته خود، 

مشهور است. ایده این است که مردم به راه اندازی استارت آپ های فناوری 

تشویق شوند. فیس بوک می گوید این اولین شتاب دهنده ای است که راه 

انداخته، اما آخرین نیست.

با توجه به موفقیت اخیر OCP، توجه بسیاری به TIP جلب شده است. 

فیس بوک اولین کنفرانس خود را در ماه قبل، برای اعضای TIP  برگزار کرده 

است که طی آن ابزارهای جدید خود را معرفی کرد. شرکت های جدید نیز 

به این پروژه ملحق شده اند که می توان به تلسترا، تلیا، ان بی ان اشاره کرد. 

 TIP بر اساس آمار فیس بوک، در حال حاضر بیش از 300 شرکت عضو

هستند.

  منبع: بیزینس اینسایدر
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عارضه يابی اجرای اسرتاتژی منجر به 

ارزش آفرینی برای بازاریابی در 

رشكت مخابرات ايران

مقدمه

استراتژی را به اعتبار معنی کلمه می توان »سوق دادن، گسیل داشتن، 

فرستادن، بردن و پاییدن« بیان داشت. گمان می رود که این کلمه عطف به 

دانش و هنر یک ژنرال قدیمی یونانی به نام استراتگوس1 به کار برده شده 

است. در بعضی از منابع التین، استراتژی از مفهوم استرتیوم2 و به معنای راه 

و مسیر بیان شده است. علی رغم اختالف در ریشه کلمه، با یک نگرش کلی 

می توان گفت که هر دو تعریف مفاهیم مشترکی را در بر دارند که این نکته 

نشان دهنده صحت و اتفاق آن است. مفهوم استراتژی سال ها به عنوان 

یک مفهوم نظامی به کار برده شده است. بنابر این، استراتژی در یک جنگ 

برای رسیدن به نتیجه، علم و هنر آرایش و استقرار سپاه، یکی از طرفین 

متخاصم است. در کشور ما، معادل کلمه استراتژی کلمه »سوق الجیشی« 

مورد استفاده است که مستقیماً به عملیات نظامی در ارتباط است و به 

معنی استقرار واحدهای نظامی به مناسب ترین شگرد و در صورت لزوم هنر 

جابه جایی، تعریف شده است. به بیان دیگر، استراتژی یعنی تشخیص این 

که دشمن می تواند عملی انجام دهد یا نه و نسبت به ریختن یک طرح 

عمومی، جای دادن قوای خود و در صورت لزوم به حرکت درآوردن آن کاری 

که از پیش می برد یا نه )نورتون و کاپالن، 1383(

از نیمه اول قرن بیستم میالدی به بعد، استراتژی جای خود را در داخل 

علوم اجتماعی در حیطه اقتصاد باز کرد. تا این تاریخ هرچقدر هم در بعضی 

از آثار نویسندگان به مفهوم استراتژی برخورد شده است، اما استراتژی در 

معنای اقتصادی برای اولین بار از طرف دو اقتصاددان و ریاضی دان به نام 

نیومن  و مورگنسترن  به کاربرده شده است. نیومن3 و مورگنسترن4، استراتژی 

را از جهت اقتصاد فردی بررسی نموده و سعی کردند شگردهای دو بازیکن 

را که تالش می کنند برطرف مقابل برتری یابند به طور منظم و سیستماتیک 

بیان کنند. در اینجا فرض بر این بود که بازیکنان شیوه های عملکرد رقیبان 

را به طور کامل می دانند و می توانند تصمیماتی بگیرند که برخورداری از 

شیوه های پیروزی را حداکثر می کند. چنانچه در شطرنج، بازی تحت شرایط 

کامالً مشخصی است. هرچند این فرضیه در رویدادهای اقتصادی و اجتماعی 

قابل قبول نیست، ولی تئوری بازی، به لحاظ قرارگرفته و بنیان تشکیل دادن 

استراتژی در علوم اجتماعی کمک شایانی نموده است.( ون ویندرک، 2002(

استفاده از مفهوم استراتژی در حیطه سازمان و مدیریت در نیمه دوم 

قرن بیستم میالدی آغاز شده است. در اینجا هم با همان منطق، استراتژی 

این معنا را بیان می دارد که به منظور فراهم آوردن امکان برتری یافتن بر 

رقبای سازمان روابط خود با محیط را سامان داده و منافع خویش را در جهت 

هدف به حرکت می آورد، اما تابه حال راجع به این موضوع چنین همفکری 

وجود نداشته است. از سوی دیگر، به خاطر توجه و اهمیت دادن استراتژی 

به روابط بین سازمان و محیط، افزایش نامعلومی به سبب تغییر یافتن مداوم 

محیط و متنوع شدن وظایف سازمان و پیچیده گشتن دیدگاه های متفاوت 

نویسندگان درباره این موضوع و همچنین به خاطر علل بسیاری از این 

قبیل، تعریفی که موردقبول عامه واقع شود، هنوز برای این موضوع انجام 

نگرفته است. عالوه بر این، در زمینه این که استراتژی روابط بین سازمان ها و 

محیطش را تنظیم می کند بین دیدگاه ها تفاوتی وجود ندارد.

   سید فاضل زمانی- پروانه گلرد

1. Strategos
2. Stratum

3. Neuman
4. Morgenstern
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بیان مسئله

تدوین اسـتراتژی یك سـازمان از یك نگاه بیان مشی حركت به سوی 

خلـق و كشـف فرصت هایی اسـت كه منجر بـه ارزش آفرینی بـرای بازار و 

انتفاع سازمان گردد.

به عبارت دیگر، اسـتراتژی یك سـازمان در زمان شـکل گیری و ایجاد 

آن بالقـوه وجـود دارد و نیازمنـد بـاور تدوین و تعریف و شفاف سـازی و... 

است.

بعضاً سازمان ها این مرحله را نیز نادیده گرفته و اسیر موفقیت های 

مقطعـی و یـا متمتـع از فرصت هـای از پیش تعریف شـده توسـط دیگران 

می شـوند كه پایان پذیر و منفعـل خواهد بود. 

در كشـور گام هایی برای تدوین اسـتراتژی و یا اقداماتی ازاین دست 

چه در حوزه سیاست گذاری عمومی و چه در سطح بنگاه های اقتصادی 

و سـازمان های بزرگ و متوسـط برداشـته  شده اسـت. ازجمله برنامه های 

پنج سـاله و بیست سـاله و راهبرد خـروج از ركود، راهبـرد تقویت صادرات 

و... ده ها مثال می توان برای هر وزارتخانه و سـازمان بیان كرد كه تحت 

عناوین مختلف طرح شـده اند و رنگ و بوی اسـتراتژی دارند. 

در کل تمامـی راهبردهـا و برنامه هـای مذكـور یـا اصـالً پیاده سـازی 

نشـده اند یـا بـا تأخیر فاحـش مواجـه بوده اند.

اگرچـه تدویـن راهبـرد بحثی مهـم و امری حیاتی برای یك سـازمان 

است لكن تدوین  این مهم بدون آماده سازی سازمان و تأمین پیش نیازها 

و نیـز رفـع موانـع بیرونـی  كـه بعضاً مشـكل و یا غیرممکن اسـت،  درصد 

اندكـی از آماده سـازی و اجـرای راهبـردی را تشـكیل می دهـد، بخـش 

اعظـم و مهـم راهبرد در پیاده سـازی و سـپس ارزیابی دوره ای آن اسـت. 

ناگفتـه نمانـد هر سـازمانی به طـور خودكار مجری یـك یا حتی چند 

اسـتراتژی »مـن درآوردی« و بی هـدف هسـت لكـن این گونـه سـازمان ها 

دچـار انفعـال، سـردرگمی، موفقیت هـای مقطعی، و در نهایت شكسـت 

خواهند شـد و در »خلق ارزش و نوآوری« كه ضامن بقای سـازمان اسـت  

ناکارآمـد خواهند بود.

صرف نظـر ازاین گونـه سـازمان ها موضـوع موردنظـر، سـازمان هایی 

هسـتند كـه در تدویـن راهبرد و برنامـه با جدیت عمـل نموده اند و قواعد 

و شـیوه هایی را در تدویـن آن به خوبـی بـه كار گرفته انـد امـا بااین حـال 

سـازمان كارآمـد مـورد انتظـاری را تقدیـم ذی نفعـان نکرده اند. 

انعطاف پذیـری و واكنـش صحیح سـازمان به تغییـرات محیطی، در 

بقـا و رشـد آن نقـش كلیـدی دارد و اسـتراتژی سـازمان، حـوزه ای اسـت 

كـه به مسـئله تعامل سـازمان بـا تغییـرات محیطـی می پـردازد؛ بنابراین 

بـا توجـه بـه این کـه تقریـب هـدف تمـام مدیـران سـازمان ها رشـد و یـا 

حداقـل بقای آن اسـت به نظر می رسـد داشـتن اسـتراتژی بـرای تمامی 

سـازمان ها ضرورتـی غیرقابل انـکار اسـت. به عنوان مثـال امروزه مسـائلی 

نظیر جهانی شـدن، حذف نظارت ها، حذف یارانه ها، كوتاه شـدن چرخه 

عمـر محصـوالت، ظهـور اینترنـت و رسـوخ فنـاوری اطالعـات و یـا حتـی 

سـایر فناوری هـای دیگر در جنبه های مختلف زندگی مطرح شـده اند كه 

الزمه حیات سـازمان ها درگرو داشـتن رویكرد و یا تفكری اسـتراتژیك در 

برخـورد بـا این تغییرات اسـت. )سـیمونز، 2002(

راهبـرد مدیریتـی دربـاره تصمیماتـی اسـت کـه بـر به کارگیـری و 

بهسازی کارکنان و بر روابط موجود بین مدیریت و افراد تحت سرپرستی 

آن هـا تأثیـر عمـده و دیرپایـی می گذارند.

فلسـفه وجـودی راهبـرد منابـع انسـانی حمایـت از تحقـق راهبـرد 

کسـب وکار اسـت. چنین حمایتی باید هم انفعالی و هم آینده ساز باشد.

معموالً در سازمان های مختلف استراتژی های زیادی طرح و تدوین 

می شـود اما موضوع قابل بحث نحوه اجرا و چگونگی اجرای آن اسـت که 

در بسـیاری موارد به دالیلی ازجمله عدم کارشناسـی مناسـب طرح ها یا 

عدم تناسـب بودجه با نوع فعالیت اصالً اجرا نمی شـوند.

بـر ایـن اسـاس، سـؤال اصلـی ایـن تحقیـق ایـن اسـت کـه اجـرای 

اسـتراتژی هـای  موفق در شـرکت مخابرات ایران چـه عارضه هایی دارد؟

 

ادبیات نظری

بر این اساس برخی از  ابعاد استراتژی های موفق بیان می شود:

انتقـال اسـتراتژی: از طریـق ایجـاد یـک فهـم مشـترك و ترجمـه 

اسـتراتژی سـازمان بـه اهـداف کلی، سـنجه ها، اهداف کمـی و برنامه ها 

و ابتـکارات اجرایـی در هریـک از چهارمنظـر برپا می شـود. خدمات برتر 

بـه معنـی 95% تحویـل به هنـگام خدمات به مشـتریان انجام می شـود. 

)نورتـون و کاپـالن،2001(

تخصیـص منابـع: تعییـن نحـوه به کارگیـری ظرفیـت منابـع موجود 

بـرای تأمیـن تقاضـای پـروژه )نورتـون و کاپـالن،2001(

همسـویی کارکنـان: ایـن دیـدگاه را منعكـس می كنـد كـه موفقیت 

اسـتراتژی  بـا  کسـب وکار  اسـتراتژی  كـردن  مرتبـط  بـه  کسـب وکار 

فنـاوری اطالعـات، فرایندهـا و زیرسـاخت های سـازمانی و فرایندهـا و 

زیرسـاخت های فنـاوری اطالعـات بسـتگی دارد. در ایـن مـدل به جـای 

این كـه فقـط بـر یكـی از جنبه هـا به طـور جداگانـه تمركـز شـود، همـه 

جنبه های کسـب وکار و فناوری اطالعات در زمینه هم سـویی کارکنان را 

در برمـی گیـرد. )نورتـون و کاپـالن،2001(

تعهـد مدیریـت: وجـود مدیریـت متعهـد بـه سـازمان در هر سـازمان 

ضمـن كاهـش غیبـت، تأخیـر و جابه جایـی، باعـث افزایـش چشـمگیر 

عملكـرد سـازمان، نشـاط روحـی كاركنان و تجلـی بهتر اهـداف متعالی 

و  )نورتـون  فـردی خواهـد شـد.  اهـداف  بـه  نیـز دسـتیابی  و  سـازمان 

کاپـالن،2001(

همچنین زیر بخش های مخابرات به شرح زیر است:

فناوری اطالعات: وظیفه این بخش تسهیل فرایندها در هر حوزه است.

شبکه5 : منظور، ایجاد زیرساخت فیزیکی شبکه مخابراتی است.

نیـروی انسـانی: توسـعه منابـع انسـانی و آموزش وپـرورش کارکنان 

است.

رگوالتـوری و تنظیم مقـررات حقوقی: تنظیم و وضع مقررات الزم در 

ارتبـاط بـا دولـت و ارگان هـای نظارتـی و ارتباط بـا سـایر اپراتورها و تهیه 

تعرفه هـای ذی ربـط و پرداختـن به مسـائل حقوقـی ازجملـه وظایف این 

است. بخش 

مالـی و پشـتیبانی: وظیفه تأمین منابـع و تخصیص آن به حوزه های 

مختلف بر اسـاس پروژه های تعریف شـده را بر عهده دارد.

بر این اساس مدل نظری این تحقیق به شرح زیر ساخته می شود:

5. Network
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در این مدل متغیرهای تخصیص منابع، انتقال استراتژی، همسویی 

کارکنان و تعهد مدیریت به عنوان متغیرهای مستقل با شاخص های فناوری 

اطالعات، شبکه، نیروی انسانی، رگوالتوری و مالی و پشتیبانی ارتباط 

دارند و درنتیجه ارتباط همه عوامل با استراتژی موفق سنجیده می شود.

مواد و روش

این پژوهش غیرآزمایشـی )توصیفی( اسـت؛ همچنیـن این مطالعه از 

نوع همبسـتگی اسـت زیرا محقق قصد دارد روابط بین متغیرها را مطالعه 

و میزان همبسـتگی و سـهم هر یـک از خرده مقیاس هـا را در متغیر مالک 

مشـخص کنـد. همچنیـن، این تحقیـق بر اسـاس هـدف از نـوع کاربردی 

اسـت. ازلحـاظ زمانی نیز این تحقیق مقطعی اسـت. از طرفـی، با توجه به 

نـوع جمع آوری اطالعات، این پژوهش در رسـته پژوهش هـای میدانی قرار 

می گیرد.

جامعه آماری آن شـامل کلیه کارمندان شـرکت مخابرات ایران اسـت؛ 

بدین نحو که عموماً تالش می شـود از کارمندان رده باال و مطلع و باسـابقه 

پرسـش شـود. تعـداد جامعـه آمـاری 40000 نفـر و حجـم نمونـه از طریق 

فرمـول کوکـران 383 نفـر محاسـبه شـد. روش نمونه گیـری نیـز به صـورت 

هدفمنـد اسـت. ضریـب پایایـی کل سـؤاالت پرسشـنامه از طریـق آلفـای 

کرونباخ 0.88 محاسـبه شـد.

یافته ها و نتایج

بـا توجـه بـه این کـه در ایـن انتخـاب طیـف لیکـرت پنج تایـی بـرای 

سـؤاالت تشکیل دهنده پرسـش نامه، می بایست مقادیر حاصل از نظرات 

پاسـخگویان را موردبررسـی قـرار دارد تـا این موضوع روشـن شـود که آیا 

میانگین پاسـخ های ایشـان به طور متوسـط با مقدار 3 )عدد وسط طیف 

لیکـرت( تفـاوت دارد یا خیـر؟ درصورتی که مقدار میانگین به دسـت آمده 

کمتـر از 3 باشـد، نشـان می دهد کـه جامعه موردمطالعه در آن شـاخص 

ارزیابی شـده اسـت. توصیـف متغیرهـای تحقیـق  نامطلـوب  وضعیتـی 

نشـان می دهـد که متغیرهـای تحقیق همگـی دارای میانگین بیشـتر از 

مقدار متوسـط )عدد وسـط طیف لیکرت( می باشـد برآورد شـده اسـت و 

نشـان می دهـد که از دیـد افراد پاسـخ دهنده در این تحقیـق متغیرهای 

تخصیص منابع، انتقال اسـتراتژی، همسویی کارکنان، استراتژی موفق 

دارای ارزیابـی مطلـوب و رضایت بخشـی ولـی تعهـد مدیریـت کمتـر از 

میانگیـن دارای ارزیابـی مطلوب و رضایت بخشـی نیسـت.

جدول شماره 1-  متغیرهای تحقیق

حداکثرحداقلانحراف معیارمیانگیناندازه نمونهمتغیرها

2703.465797909.1.005.00تخصیص منابع

2703.041592309.1.005.00انتقال استراتژی

2703.399482459.1.005.00همسویی کارکنان

2702.704981293.1.005.00تعهد مدیریت

2703.16481.011631.005.00استراتژی موفق

در ایـن پژوهـش 383 نفـر کارکنـان مخابـرات انتخاب شـده اسـت و 

داده هـای حاصـل از پرسـش نامه گـردآوری  شـده اسـت.

مــدل اولیــه دارای شــاخص بــرازش مطلوبــی نبــوده اســت، بنابرایــن 

ــس  ــت پ ــت و درنهای ــده اس ــدل انجام ش ــن م ــر روی ای ــات الزم ب اصالح

ــان  ــاال نش ــده در ب ــی و تأییدش ــدل نهای ــات، م ــه اصالح ــار مرحل از یک ب

ــت. ــده اس داده ش

شکل )1( مدل نظری تحقیق
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شکل )2( مدل نهایی اصالح شده

را در حالــت معنــاداری ضرایــب  )t-value( مــدل اصالح شــده 

نشــان مــی دهــد. درواقــع ایــن مــدل تمامــی معــادالت انــدازه گیــری 

)بارهــای عاملــی( و معــادالت ســاختاری را بــا اســتفاده از آمــاره t، آزمــون 

ــی در  ــب مســیر و بارهــای عامل ــن مــدل، ضری ــق ای ــر طب ــد. ب مــی کن

ــازه  ــارج ب ــاره t خ ــدار آم ــر مق ــت اگ ــادار اس ــان 95% معن ــطح اطمین س

ــرد. ــرار گی ــا 1/96+ ق 1/96- ت

شکل )3( معادالت اندازه گیری )بارهای عاملی(

بررسی روایی شاخص

به منظور تحلیل ساختار پرسش نامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر 

سازه از بارهای عاملی استفاده شده است. نتایج بارهای عاملی متغیرهای 

تحقیـق در جـدول پاییـن خالصه شـده اند. تمامـی مقادیر بارهـای عاملی 

از 0/4 بیشـتر شـده انـد و همچنین مقادیر محاسبه شـده t بـرای هریک از 

بارهـای عاملـی بـاالی 1/96 اسـت. لذا به غیـراز متغیر چهـارم یعنی تعهد 

مدیریت همسـویی سؤاالت پرسش نامه برای اندازه گیری مفاهیم را در این 

مرحلـه معتبر نشـان می دهـد. )هومـن،1388( درواقع، نتایج فوق نشـان 

مـی دهـد آنچه محقق توسـط سـؤاالت پرسشـنامه قصـد سـنجش آن ها را 

داشـته اسـت توسـط این ابزار محقق شـده اسـت. لذا روابط بین سازه ها یا 

متغیرهای پنهان قابل استناد است. شاخصی كه بار عاملی باالتری داشته 

باشـد، دارای اهمیت باالتری نسـبت به سـایر شاخص ها است.
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جدول )2( نتایج بارهای عاملی متغیرهای تحقیق

آمارهtبار عاملیگویه هامتغیر

AR10.9117.03تخصیص منابع
AR2َ0.9117.94
AR30.9617.02
AR40.9817.88

TC10.8817.08انتقال استراتژی
TC20.9517.24
TC30.8616.43
TC40.8715.14
TC50.8716.26

MC10.8113.42همسویی کارکنان
MC20.9416.89
MC30.8515.75
MC40.547.60
MC50.446.11
MC60.588.33

AS10.7614.83تعهد مدیریت
AS20.8315.70
AS30.8115.35
AS40.7614.63
AS50.6611.43
AS60.7713.16

-----SS10.96استراتژی موفق
SS20.9617.15
SS31.0117.18
SS40.9717.80

ضریب همبستگی پیرسون )روایی منفک( به بررسی متغیرهای پنهان 

به صورت دوبه دو نشان می دهد و روی قطر اصلی این ماتریس عدد یک 

واقع شده است و به این منظور که هر متغیر با خودش همبستگی کامل 

دارد. تمامی ضرایب در سطح اطمینان 99/0 معنادار هستند )در سطح 

معناداری کمتر از1درصد باشد( هرچقدر مقدار ضریب همبستگی بزرگ تر 

پایایی  برای  آخر  و در ستون  رابطه متغیرها بیش تر است.  باشد، شدت 

تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شده که تمامی متغیر تحقیق باالی 7/0 

می باشد بنابراین متغیرهای تحقیق از پایایی الزم برخوردار است.

جدول)3( ضریب همبستگی پیرسون)روایی منفک(

Correlations
Cronbach’s a

استراتژی موفقتعهد مدیریتهمسویی کارکنانانتقال استراتژیتخصیص منابع

1.922تخصیص منابع

1.918**244.انتقال استراتژی

1.829**411.**518.همسویی کارکنان

0021.890.-011.-050.تعهد مدیریت

.0971912.**579..326****444.استراتژی موفق
**همبستگی در سطح معناداری0.01
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شاخص های برازش مدل:

در این تحقیق برای ارزیابی تحلیل عاملی تأییدی از شاخص های

DF / )X2( عدد حاصل 2.52 بنابراین مقدار به دست آمده که کمتر از 

 ،)GFI( 3 می باشد و دامنه موردقبول خود می باشد و شاخص برازندگی

شاخص تعدیل برازندگی )AGFI( که باالتر از 0.8 است. شاخص نرم شده 

برازندگی )NFI(، شاخص نرم نشده برازندگی )NNFI(، شاخص برازندگی 

فزاینده )IFI(، شاخص برازندگی تطبیقی )CFI( که باالتر از 0.9 می باشد. 

 )RMSEA( و شاخص بسیار مهم ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب

عدد به دست آمده0.075 که کمتر از 0.1 است شاخصه نشان دهنده آن 

است که در دامنه موردقبول خود می باشند.

جدول )4( ارزیابی تحلیلی عاملی

IFICFINNFINFIAGFIGFIRMSEAP-ValueDFchi-square
 Model fit

indices

0.950.950.940.920.800.830.0750.00000264665.91Score

جدول )5( بررسی فرضیه های تحقیق

بررسی فرضیه های تحقیق

وضعیت Betatفرضیه های تحقیق
فرضیه

تأیید0.263.73 فرضیه اول: تأثیر تخصیص منابع از موانع اساسی )اصلی( و مهم بر پیاده سازی استراتژیهای موفق برای بازار در شرکت مخابرات ایران است

تأیید0.162.68 فرضیه دوم: تأثیر انتقال استراتژي از موانع اساسی )اصلی( و مهم بر پیاده سازی استراتژی های موفق برای بازار در شرکت مخابرات ایران است.

تأیید0.0314.07فرضیه سوم: تأثیر همسویي کارکنان از موانع اساسی )اصلی( و مهم بر پیاده سازی استراتژی های موفق در شرکت مخابرات ایران است.

رد0.0871.55فرضیه چهارم: تأثیر تعهد مدیریت از موانع اساسی )اصلی( و مهم بر پیاده سازی استراتژی های موفق در شرکت مخابرات ایران است.

فرضیه اول: با توجه به ضریب مسیر0.26 و همچنین آماره t به مقدار 

3.73 می توان گفت: تأثیر تخصیص منابع از موانع اساسی )اصلی( و مهم 

بر پیاده سازی استراتژی های موفق برای بازار در شرکت مخابرات ایران است. 

ارتباط مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه پژوهش معنادار و تأیید می شود.

فرضیه دوم: با توجه به ضریب مسیر 0.16 و همچنین آماره t به مقدار 

2.68 می توان گفت: تأثیر انتقال استراتژی از موانع اساسی )اصلی( و مهم 

بر پیاده سازی استراتژی های موفق برای بازار در شرکت مخابرات ایران است. 

ارتباط مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه پژوهش معنادار و تأیید می شود.

فرضیه سوم: با توجه به ضریب مسیر0.031 و همچنین آماره t به 

مقدار4.07 می توان گفت: تأثیر همسویی کارکنان از موانع اساسی )اصلی( 

و مهم بر پیاده سازی استراتژی های موفق در شرکت مخابرات ایران است. 

ارتباط مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه پژوهش معنادار و تأیید می شود.

فرضیه چهارم: با توجه به ضریب مسیر0.087 و همچنین آماره t به 

مقدار 1.55 می توان گفت: تأثیر تعهد مدیریت از موانع اساسی )اصلی( 

و مهم بر پیاده سازی استراتژی های موفق در شرکت مخابرات ایران است 

ارتباط مثبت و معناداری ندارد؛ بنابراین فرضیه پژوهش ردمی شود.

 

بحث و بررسی
برای سازمان ها  به متدولوژی تدوین استراتژی ها که اغلب  با توجه 

بایستی ایجاد ارزش های زیر را به همراه داشته باشد:

علت وجودی سازمان از نگاه کلی	 

کارایی و کارآمد در تولید خدمت	 

خدمت برای مخاطبین خود )مشتریان( و یا خدمت حاوی ارزش	 

خدمت مقبول یا محبوب )موردپذیرش مشتریان(	 

جبران و تقدیر در مقابل مقبولیت و محبوبیت	 

نیاز سازمان به اظهارنظر از طرف مشتریان )فید بک( می باشد.	 

 از طرفی با عنایت به اینکه ارزش هر سازمان برآیند ارزش های مخلوق 

ناشی از قابلیت هاست و قابلیت نتیجه ی ساختاربندی تفکر از صدر تا ذیل 

سازمان است )انتشار علم از صدر تا ذیل( و بدون استراتژی ایجاد ساختار 

معرفتی و شفاف میسر نیست و لذا این چرخه )استراتژی، ساختار معقول، 

ایجاد قابلیت، تولید ارزش، جبران ارزش( باید در سازمان قابلیت ساز و 

هم افزا باشد. کسب وکار، وظیفه ی هر سازمان است و کسب وکار موفق از 

پشتوانه ی مقبولیت و جبران خدمات برخوردار است و این جبران خدمات 

استراتژی  است.  خلق شده  ارزش های  از  برخورداری  و  تجلی  از  ناشی 

قابلیت ساز موجب تقدیر مخاطبین )مشتریان( و جبران خدمات می شود 

و این سیکل به صورت نمایی رشد می کند. بدون پشتوانه علمی و معرفتی 

)استراتژی( تولید خدمت مقبول و نوین و قابل جبران نمایی محال است 

مگر با استراتژی قابلیت ساز و این خدمات مقبول قاعدتاً توسط مخاطبین 

جبران می شود و یا به زبان ساده استراتژی قابلیت ساز خط ممتدی از مرکز 

تولید خدمات تا مرکز مصرف ایجاد می کند یعنی استراتژی قابلیت ساز 

موجب موفقیت روزافزون کسب وکار و به وجودآورنده بازارهای نو و بازاریابی 

 large( نوین می شود. به نظر نگارنده شرکت مخابرات ایران سازمانی بزرگ

scale( و به واسطه ی توارث از زمان دولتی و نیز ایجاد تغییر سهامداری 

)خصوصی سازی(، از پیچیدگی های خاص خود برخوردار است و در حال 

حاضر به عنوان صاحب کسب وکار بااهمیت و تا حد قابل توجه انحصاری با 

مخاطبین خود به وسعت کل کشور به اضافه ارتباطات بین المللی روبروست. 

سازمانی با این عظمت و پیچیدگی که جزئی ترین تحرکش از دید دولت 

و ملت دور نمی ماند نمی تواند نسبت به مخاطبین خود بی عنایت باشد. 

فلسفه وجودی شرکت مخابرات ایران تولید خدمات ارتباطی و عرضه آن به 

مشتریان خود است. توضیح اینکه تقاضای اجباری و صف آرایی مخاطب 

به واسطه ی انحصار که در فضای غیررقابتی رخ می دهد مدنظر نگارنده 

از  برخورداری  غیررقابتی  فضای  در  حتی  که  نکته  این  ذکر  ولی  نبوده 

خدمات غیر کیفی قابل تقدیر و جبران نخواهد بود خالی از لطف نیست. 

اگر بخواهیم فلسفه ی وجودی مخابرات را از نگاه کلی به یک سازمان بیان 

کنیم، چیزی نیست جز کارایی و کارآمدی در تولید خدمت. خدمتی که 

حاوی ارزش افزوده بوده و ارزش مقبول برای مخاطب خود به ارمغان آورد. 
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ارزش مقبول و محبوب ازنظر مخاطب قابل تقدیر و جبران خواهد بود. قطعاً 

همانند یک موجود زنده، بقای سازمان ها نیز نیازمند عنایت معنوی و مادی 

یا همان مشتری  برای مخاطب  ارزش  بنابراین خلق  مخاطبین خود است؛ 

موجب رضایت مشتری به جبران و پرداخت متقابل و معادل ارزش خواهد شد. 

بی شک هیچ سازمانی در فضای رقابتی به صورت تصادفی قادر به خلق ارزش 

نخواهد بود. ارزش که فی الواقع قضاوت مثبت مخاطب به سازمان است حاصل 

کیفیت و مقبولیت خدماتی است که سازمان به مشتری خود عرضه می کند و 

این ارزش حاصل نمی شود مگر اینکه از یک پشتوانه ی تفکر علمی و معرفتی 

برخوردار باشد. درواقع یک تفکر ساختاریافته عملیاتی و قابل پیاده شدن )تفکر 

استراتژیک( است که می تواند موجد قابلیت های گردد که این قابلیت ها در 

محصول سازمان به صورت کیفیت برای مشتری تجلی نماید )استراتژی قابلیت 

ساز یا ارزش آفرین(. پس بدون تفکر استراتژیک قابلیت ساز بدون ایجاد ساختار 

معقول که منجر به قابلیت های ارزش آفرین باشد میسر نیست و شرکت مخابرات 

نیازمند  به شدت  انجام شده  بررسی های  و  فوق الذکر  خصوصیات  با  ایران 

بازآفرینی خود است تا به عنوان کسب وکار ارزش آفرین از توجه و تقدیر و جبران 

خدمات مشتری برخوردار و موفقیت های روزافزون را از آن کسب وکار خود کند. 

این مهم میسر نخواهد بود مگر با اتخاذ تفکر استراتژیک قابلیت ساز بازارهای 

نو که بتواند منجر به ارائه ی خدمات نوین و تحسین انگیز مشتری باشد. به نظر 

نگارنده قابلیت های بالقوه ی فرصت آفرین در مخابرات نهفته است که با اتخاذ و 

اجرای استراتژی درست با خصوصیات مذکور در بررسی های باال منجر به ایجاد 

و خلق ارزش های غیرقابل وصفی خواهد شد که موجب پیوند مستحکم و ممتد 

بین سازمان و مشتری شده و مشتری داوطلبانه و به سهولت حاضر به جبران و 

پرداخت در مقابل خدمات کیفی خواهد بود. شرکت مخابرات ایران می تواند با 

اتخاذ استراتژی قابلیت ساز یکی از بزرگ ترین کسب وکارهای شرکت و منطقه و 

بین المللی در عرصه بازارهای نوین حوزه IT و ICT محسوب شود.

 در شرکت مخابرات ایران لزوم تغییر و تحول، تکامل عمیق مدل عملیاتی 

یک شرکت به سوی یک چشم انداز جدید است و این مهم با انجام موارد زیر 

میسر خواهد بود:

تدوین استراتژی های کالن شرکت در تمامی ابعاد اعم از مالی، نیروی 

انسانی، شبکه و زیرساخت ارتباطی، حاکمیت و تنظیم مقررات و...

تمرکز تمامی استراتژی تدوین شده در حوزه های مختلف و همسویی و 

همگرایی آن ها

تعهد مدیریت ارشد و کارکنان به استراتژی های تدوین شده

آماده سازی سازمان جهت انجام تغییرات و مدیریت آن ها

همچنین سه عامل زیر به عنوان مشخصه های تغییر و تحول در این شرکت 

عنوان شده است:

تغییرات زیربنایی: پروژه های کلیدی پیچیده و بهبوددهنده عملکرد که با 

تغییرات زیربنایی به نحوی با کسب وکار شرکت، سروکار دارد.

پیچیدگی: برنامه هایی که ابعاد چندگانه )راهبرد، ساختار، فرایند، افراد و 

فناوری IT( را یکپارچه سازد نیازمند یک رویکرد کلی نگر می باشند.

تأثیر: برنامه هایی که تأثیر زیادی بر روی اندازه، مدل تجاری یا عملکرد 

شرکت می گذارند.

لذا برای حصول اطمینان از موفقیت تغییر و تحول مجموعه مخابرات 

ایران، مدیریت ارشد و هیئت مدیره باید این نکات کلیدی را مدنظر قرار دهند:

بهبود و اشتراک گذاری یک چشم انداز شفاف

هرچه سریع تر مدنظر قرار دادن مشکالتی که ادغام شرکت های استانی در 

مخابرات واحد به دنبال خواهد داشت

حصول اطمینان از تصمیم گیری اثربخش و تفویض مؤثر اختیارات به افراد

حصول اطمینان از تعهد کارکنان

در این راستا پس از انجام مطالعات متعدد هفت حوزه استراتژی زیر مدنظر 

قرار گرفت:

رشد و نوآوری پایدار

 به عنوان مثال: دستیابی به رشد نرخ رشد مرکب ساالنه 16% ثابت، 27% سیار

شرکت سودآور

به عنوان مثال: حاشیه Ebitda 30% ثابت و 40% سیار در سال 1395

هم افزایی ثابت و سیار

به عنوان مثال: 70 در صد از نسبت OPEX برای 4 سال

تنظیم مقررات و حاکمیت چابک

به عنوان مثال: پایان تغییر و تحول در طول سه سال

تعالی عملیات IT و شبکه

99% دسترس پذیر سیستم اطالعات 1% تعداد حوادث به ازای هر مشتری 

ثابت/ 99.6% دسترس پذیری شبکه سیار

بهترین تجربه مشتری

میانگین نمره توصیه به دیگران: %70

کارمندان در قلب توسعه سازمان

50% نرخ مشارکت و درگیر شدن کارکنان ظرف 1 سال تفسیر این هفت 

حوزه در استراتژی های مختلف سازمان به شرح زیر خواهد بود. با توجه به اینکه 

خوانده   Cooperate Strategy عنوان تحت  که  شرکت  سطح  در  استراتژی 

می شود برخی از موارد کالن نظیر نوع و مدل عملیاتی شرکت، جهت گیری 

بر  عالوه  تعیین خواهد شد.  زیرمجموعه  ادغام شرکت های  به سمت وسوی 

 Business این شرکت نسبت به تدوین استراتژی کسب وکار که تحت عنوان

Strategy است افق کسب وکار و سرویس های موردنظر و قابل ارائه به بخش های 

پس ازآن  کرد.  خواهد  تدوین  را  درآمد  کسب  نحوه  همچنین  بازار،  مختلف 

بخش های مختلف استراتژی های خود را تدوین و گروه استراتژی شرکت وظیفه 

همسویی و همگرایی استراتژی های تدوین شده را بر عهده خواهد داشت.

به عنوان مثال گروه تدوین استراتژی فناوری اطالعات بایستی استراتژی 

و  کسب وکار  اهداف  تمامی  که  باشند  کرده  تدوین  به گونه ای  را  خود 

زیرساخت های مورد انتظار آن ها از فناوری اطالعات را در اختیار قرار دهد. در 

بخش نیروی انسانی تدوین استراتژی به مفهوم آماده سازی تمامی ظرفیت های 

نیروی انسانی اعم از آموزش، جذب و ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی خواهد 

بود. بدیهی است در تمامی موارد استراتژی های تدوین شده بایستی منجر 

در  اجرایی  پروژه های  سبد  باشد.  متناسب  اجرایی  برنامه های  و  پروژه ها  به 

کمیته های تصمیم گیری مختلف همسو شده و در پایان؛ بخش مدیریت سبد 

پروژه های سازمان وظیفه کنترل را بر عهده خواهد داشت.

هم راستایی  و  همسویی  اندازه گیری  و  نظارت  جهت  اینکه  دیگر  نکته 

استراتژی های تدوین شده نیازمند ابزارهای کنترلی نظیر BSC هستیم که با 

شاخص گذاری و اتصال آبشاری اهداف به سازمان کمک می کند تا با سرعت و 

جهت گیری مناسبی بر اساس استراتژی های تدوین شده حرکت نماید. بر این 

اساس پیشنهاد های زیر جهت ایجاد و راهبری استراتژی های موفق در شرکت 

مخابرات ایران توصیه می شود:

)END TO END( بهینه و خودکار کردن فرآیندها به صورت

سامان دادن به کلیه اطالعات مالی، عملیاتی، مشتریان و غیره و ارائه 

اطالعات درست به افراد مرتبط در زمان الزم

طراحی درست و اصولی معماری برنامه های کاربردی، داده ها و فرآیندها

IT طراحی اصولی ساختار سازمانی و فرآیندهای

طراحی و ایجاد سیستم داشبورد مدیریتی

نمودن  هم راستا  فرآیندهای  و  ساختار  مدل،  پیاده سازی  و  طراحی 

IT کسب وکار با

ارائه تصویر روشنی از هزینه ها و نتایج و دستاوردهای بخش IT و سایر بخش ها

استفاده از مزیت صرفه به مقیاس و محدود

)منابع در تحریریه ارتباطات موجود است.(
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خرب اول

اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری از حوادث ناگوار

منبع: خبرگزاری مهر

تاریخ انتشار خبر: 8 آذر 95

رئیس جمهور روز یک شنبه 95/9/7 در جلسه ی هیئت وزیران مسئوالن را موظف به بررسی دقیق 

دالیل وقوع برخورد قطارهای مسافربری در سمنان و اتخاذ تدابیر الزم برای پیشگیری از تکرار حوادث 

مشابه و برنامه ریزی برای آینده کرد.

 در این جلسه، وزیر راه و شهرسازی گزارشی از حادثه ی تصادف قطارها را که منجر به جان باختن 

تعدادی از هم وطنان عزیزمان شد، به اطالع هیئت وزیران رساند.

در این گزارش، به بررسی دالیل وقوع، اقدامات انجام شده درباره ی شناسایی پیکرها، رسیدگی به 

مصدومان و مجروحان و سرکشی به خانواده ها و تمهیداتی که برای پیشگیری از اقدامات مشابه انجام 

شده است، اشاره شد.

قطارهای  برخورد  وقوع  دالیل  دقیق  »بررسی  رویکردهای  از  یکی 

مسافربری در سمنان«، بازنگری فرایند ایمن سازی الکترونیکی سامانه های 

ترابری ریلی در شرکت راه آهن است. رویکرد دوِم بررسِی علل سانحه ی 

عنوان  تحت  است  مدتی  که  است  مدیریتی  اقداماتی  بازنگری  مذکور، 

»اقتصاد مقاومتی« برای تاب آورسازی« سامانه ها و پیشگیری از اقدامات 

مشابه انجام شده است و می شود.

 لذا با دو نگرش، یکی فنی/مهندسی و دیگری، مدیریتی/سیاستی 

می توان خبر مذکور را تفسیر کرد.

وزارت  اقدامات  پیشینه ی  به  توان  می  فنی/مهندسی  نگرش  با   .1

راه در مورد ایمن سازی مسافرت ریلی اشاره کرد: چند ماه پیش وزیر راه 

رسماً از مجهز شدن شبکه های ترابری ریلی به سامانه های الکترونیکی 

پیشگیری از حوادث ناگوار خبر داده بود. وی روز 3 شهریور 1395 به رهبر 

معظم انقالب گزارش داده بود که: »سیستمی راه اندازی کردیم که حتی 

اگر لوکوموتیوران سکته کند، اتفاقی رخ ندهد«. او به پروژه ای اشاره می 

کرد که در شرکت نیمه هادی عماد« اجراشده بود و در فرایند اجرا، 1400 

لکوموتیو هم به دستگاه MDT و ماژول ضبط مکالمات درون کابین راننده 

کابین  از  اخیر  حادثه ی  از  پیش  لحظاتی  که  )صدایی  بود  شده  مجهز 

لکوموتیو ضبط شد، از همین ماژول بود(؛ ارتباط اطالعات مکان یابی هم 

از طریق ترانک شبکه ی بی سیم راه آهن اجرا شد. این سیستم، دانش بنیان 

 بود و باید توسط مجری مربوط تا مرحله ی راه اندازی و بهره برداری ادامه 

می یافت؛ اما شرکت نیمه هادی عماد را از این طریق که برخی از نیروهایش 

را در شرکت راه آهن استخدام کردند دور زدند و الجرم شرکت مذکور از پروژه 

خارج  شد. درحالی که بیش از هزار كِشنده به ردیاب و پایانه دیتا مجهز شده 

بود. این سیستم در صورت تکمیل باید fail safe طراحی می شد تا دچار 

خطا و خرابی نشود. ولی ایراداتش محسوس و از سوی مهندسان گزارش 

شده بود. یکی از این ایرادات، مستقل و منسوخ بودن شبكه ارتباطی و 

سامانه ی سیگنالینگ راه آهن بود. به روز سازی آن ها نیز به سرمایه گذاری 

معتنابهی نیاز داشت. این سرمایه گذاری باید صورت می گرفت زیرا آنجا 

که حفظ جان و مال انسان ها در میان است، صرفه جویی در هزینه ها 

خطایی مدیریتی است. یادم می آید که در آن زمان، یکی از شرکت های 

مخابراتی در بخش خصوصی به من مراجعه کرد و پرسش هایی از من در 

مورد چیستی و چگونگی سیستم سیگنالینگ راه آهن داشت. در آن زمان 

سیاست راه آهن بجای سرمایه-گذاری کالن و اجرای یك سیستم جامع، 

تعریف پروژه های مستقِل كوچك و کم خرج و واگذاری این پروژه ها به 

شرکت های داخلی بود؛ سیاستی که اتخاذ آن، به دلیل نبود نگرشی جامع 

و سامانمند، خطایی مدیریتی بود. در همان روز فاجعه بار، ساعاتی پیش از 

برخورد دو قطار مسافری سمنان، سیستم کنترل خودکار مدیریت ترافیک 

ریلی برای چندمین بار اعالم خطا کرده بود. ولی ازقضا اعالم آخری خطا 

نبود، اخطار بود! اما این اخطار و هشدار، به دلیل سابقه ی قبلی تکرار 

خطاهای سیستمی، انکار شد و به این آن توجه الزم نشد.

2. وزیر راه در گزارش رسمی خود در روز 3 شهریور 1395 به رهبر 

معظم انقالب درباره مجهز شدن شرکت راه آهن به سیستم ایمن سازی 

عنوان  مقاومتی  اقتصاد  اجرای  را مصداق  اقدامات خود  ریلی،  ترافیک 

کرده بود. جلوگیری از حادثه ی تصادف قطارها آن هم با ترافیکی اندک و 

 نزدیک به صفِر خطوط راه آهن ما، به راحتی قابل اجرا است ولی استفاده از 

به  افزار  نرم  و  ریزپردازنده   ،)PLC( programmable logic controller

 Resilience این  نیست.  مقاومتی  اقتصاد  سیاست-های  اجرای  معنی 

Management یا مدیریِت تاب آورِی پشت صحنه ی سامانه خودکار است 

که در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی است و اجرای آن اهمیتی 

فوق العاده دارد. با نگرش مدیریتی/سیاستی به رویداد مذکور می توان 

تفسیر خرب
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پرسه در رسانه

ماهنامه رشکت مخابرات ایران

به اهمیت مهندسی تاب آورسازی یا Resilience Engineering پی برد. من تفکر تاب آورسازی و اندیشه ی 

Resilience را اصطالح مبدأ و اقتصاد مقاومتی« را بومی سازی آن در فارسی در نظر می گیرم و فکر می کنم 

که نتیجه ی چنین مهندسی یا مدیرتی، faild safe و future safe شدِن سامانه ای است که در آن، برنامه ی 

اقتصاد مقاومتی پیاده و اِعمال می شود! اما حتی اگر مهندسان و مدیران ما بتوانند Resilience Engineering و 

Resilience Management را درک و پیاده کنند، شرکت های ما ظرفیت پذیرش این نوع مهندسی و مدیریت را به 

این دلیل ندارند که مدیران از آغاز تا انتهای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی، به دستیاری متخصصی کارآمد نیازمند 

هستند که این دگرگونی ها را مدیریت کند؛ اما کدام یک از دانشگاه های ما رشته ی Change Management را 

می آموزند؟ درواقع هیچ کدام!

این بدان معنی است که مهندسان نوعاً نمی توانند مدیریت دگرگونی ها را به عهده بگیرند زیرا مدیریت 

دگرگونی، برنامه پذیر« نیست! بلکه فعالیتی اقتضایی است.

از بررسی دقیق دالیل وقوع برخورد قطارهای مسافربری در سمنان می توان برای اتخاذ تدابیر الزم به منظور 

پیشگیری از تکرار حوادث مشابه و برنامه ریزی برای آینده، درس های مهمی را یاد گرفت:

	 ما اما اغلب فردی را که مهندس است بر مسند مدیریت تنظیم مقررات و وزارت های زیربنایی می نشانیم؛ 

یعنی افرادی را که تخصصی باند باریک دارند در هر پستی که به تفکِر فراخ باند مدیریتی، نرمش اقتضایی و 

دیدی عقاب گون نیاز دارد، به خدمت می گماریم.

	 این در حالی است که تاب آورسازی نظام کل هدفی آرمانی است که ضرورتاً در چرخه ای از باال به پائین 

تعریف و از پائین به باال )از کوچک به بزرگ( تکمیل و متحقق می شود.

	 مهندسی تاب آوری، راه حل ارائه می کنند. ولی مدیران با تفکر مهندسِی صرف نمی توانند راه حل های 

مهندسان را اجرا کنند.

	این که بدنه شرکتی مثل شرکت راه آهن، کارگری است، اشکال ندارد. اشکال آنجاست که فکر کنیم 

مدیریت شرکت ها و نهادهای زیربنایی را مهندسان، اجرا و تمام می کنند.

خرب دوم

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 
خواهان تخلیه تکه باندهای 7۰۰ و 8۰۰ مگاهرتز است

منبع: خبرگزاری تسنیم

تاریخ انتشار خبر: 1395/06/28

طبق اظهارنظر رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور، با اتمام دوره ی گذار از پخش آنالوگ به پخش دیجیتالی در سازمان صداوسیمای 

کشور، تخلیه به موقع باندهای فرکانسی 700 و 800 مگاهرتز و بازپس دهی آن ها به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، امکان استفاده از این منابع 

کمیاب ملی را برای مناطق محروم فراهم می سازد.

تفسیر خرب

میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران بر 

سر مالکیت تکه باندهایی به ارزش  ده ها هزار میلیارد تومان، اختالف نظری 

جدی وجود دارد که باید به صورت مرضی الطرفین )به نفع حاکمیت، بخش 

خصوصی و کاربران( حل وفصل شود.

 این تکه باندها، بخشی از طیف فرکانس هستند و ازآن رو که طیف 

فرکانس، در طبیعت خود، منبعی کمیاب در هر کشور است و دارایی ملِی 

بااهمیتی به شمار می آید، لذا به دلیل کمیابی و تقاضای باالی بازار باید 

عادالنه توزیع و به درستی مدیریت شود تا از سوی عموم مردم به راحتی و 

استطاعت پذیر قابل استفاده گردد.

هستند،  اختالف نظر  موضوع  که  رادیوتلویزیونی  پخش  باندهای 

عبارت اند از:

تکه باندهای 790-694 مگاهرتز و 862-790 مگاهرتز که مربوط به 

کانال های یو- اچ- اف )دارای شماره های 48 الی 70( می شوند، همواره در 

اختیار سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران بوده اند و هنوز نیز در 

دست این سازمان قرار دارند؛ ولی بر اساس توافقنامه ی GE06 اتحادیه ی 

بین المللی مخابرات که در سال 2006 میالدی در ژنو )سوئیس( امضا شد، 

120 کشور من جمله ایران متعهد شدند تا 17 می سال 2015 میالدی پخش 

رادیوتلویزیونی خود را کالً و به طور کامل از آنالوگ به دیجیتال تبدیل کنند.
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پرسه در رسانه

شامره  241  /  آ ذر ماه  1395   

اما اهمیت باند فرکانسی 700 الی 800 مگاهرتز در چیست؟ باند 

700 مگاهرتز برای کاربردهای مخابرات تلفن همراه نسل های 3 و 4 )اِل. 

تی.ئی( از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

تعداد زیادی از باندهای تخصیص داده شده به نسل 3 و 4 تلفن همراه 

که در استانداردهای بین المللی به عنوان باند یو.اِم. تی.اِس شناخته می 

شوند، در باند 862-694 مگاهرتز قرار دارند.

جهانی  اجالس  نتایج  اساس  بر  تی.اِس  یو.اِم.  باندهای  تخصیص 

»وارک-92« )برگزارشده در اسپانیا به سال 1992( اتخاذ و استاندارد شد. 

لذا بر اساس توافق نامه ی بین المللی مذکور، ایران متعهد شده بود تا تاریخ 

تا امکان  آزاد کند  تا 800 مگاهرتز را  باندهای 700  1394/3/27 تکه 

استفاده عادالنه از این منبع کمیاب ملی برای اُپراتورهای مخابراتی کشور 

مثل همراه اول و رقبایش، فراهم شود.

بازپس دهی تکه باندهای مذکور توسط سازمان صداوسیما و تحویل 

آن ها به سازمان متولی واگذاری عمومی فرکانس، از اهمیت اقتصادی، 

این پرسش که  به  آن که  برای  برخوردار است.  باالیی  و فرهنگی  تجاری 

»ارزش مادی این تکه باندها در بازارهای پیشرفته چقدر است؟« باید به 

برای  پرداخت.  جهانی  سطح  در  موردبحث،  باندهای  تکه  خریدوفروش 

تکه  این  ایاالت متحده(  در  ارتباطات  فدرال  )گروه  اِف. سی.سی  مثال: 

باندها را در پنج بسته )شامِل بسته های A، B، C، D و E( به تاریخ 24 

ژانویه 2008 برای استفاده 10 ساله از آن ها، به مزایده ی عمومی )معروف 

به »مزایده ی 73«( گذاشت و باوجودی که قیمت پایه ی واگذاری همه ی 

آن ها را 10 میلیارد دالر آمریکا اعالم کرده بود، در طی فرایند مزایده توانست 

همه ی آن ها را به مبلغ 19.6 )نوزده و شش دهم( میلیارد دالر واگذار کند. 

ضمناً بسته های پنج گانه ی مذکور را شرکت ورایزن وایرلس« )به مبلغ 16.3 

میلیارد دالر( و شرکت اِی. تی.اَند. تی خریداری کردند.

قانون اساسی ضروری شده است.  از  ارائه تفسیری راهگشا  اکنون 

مدیران سازمان صداوسیما تاکنون بخش مربوط به رادیوتلویزیون در مقدمه 

ی قانون اساسی و اصل های 44 و 175 آن را یک طرفه تفسیر کرده اند، 

به گونه ای که وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بازیگران بازار مخابراتی 

ایران نتوانسته اند به دو درخواست جامعه پاسخ عملی دهند:

	  آزادسازی بازار پخش برنامه های رادیوتلویزیونی برای ایجاد و راه  اندازی  

شبكه های  خصوصی  رادیوتلویزیون ماهواره ای، کابلی، اینترنتی و همراه؛

	 آزادسازی تکه باندهای تخلیه شده از فرایند دیجیتالی شدن پخش 

برنامه های رادیوتلویزیونی و واگذاری آن ها به بهره برداران مخابرات همراه 

که نیازمند به آن ها هستند.

مجلس شورای اسالمی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز هنوز 

نتوانسته اند، طیف فرکانس پخش رادیوتلویزیونی تفویض شده به سازمان 

صداوسیما را به رغم آزاد شدن بخش هایی از آن به دلیل دیجیتالی شدن 

پخش زمینی برنامه های صداوسیما، از انحصار کنونی آن رها کنند.

برنامه های  فرستنده ی  نهادهای  که  داشت  نظر  در  باید  را هم  این 

رادیوتلویزیونی در سایر کشورها به دو روش دسته بندی می شوند:

	 فرستنده های خصوصی و فرستنده های عمومی غیردولتی که شمار 

فرستنده های عمومی غیردولتی، اندک ولی تعداد فرستنده های خصوصی 

به چند صد فقره می رسد.

	 فرستنده های پولی و فرستنده های رایگان.

در ایران، نه فرستنده ای خصوصی و نه عمومی غیردولتی است و 

فرستنده پولی نیز وجود ندارد؛ بلکه همه ی فرستنده ها، دولتی و رایگان اند. 

این وضعیت فرستنده های تلویزیونی در ایران باعث شده است تا بخش 

اقتصادی پخش برنامه های رادیوتلویزیونی در کشور شکل نگیرد.

به  آنالوگ  از  رادیوتلویزیونی  پخش  فناوری های  توسعه ی  اکنون 

و  انحصار زدایی  آن،  اثر  آورده است که در  را پیش  دیجیتال، گشایشی 

آزادسازی بخش پخش همگانی، تشکیل بازار آزاد پخش همگانی و کثرت 

این بخش را ضروری کرده است و هرقدر شورای  بهره برداران رقیب در 

نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی فضای مجازی در تفسیر 

مجدد اصل 44 و اصل 175 تعلل ورزند، به زیان اقتدار و اقتصاد ملی در 

بخش فناوری اطالعات و ارتباطات تمام خواهد شد.

تاکنون تفسیری راهگشا از اصول مذکور صورت نگرفته است. در تفسیر 

موردنظر بخش مخابرات، سازمان صداوسیما می تواند کماکان حاکمیتی 

اداره بشود، اما: چون بستر انتقال، محمل و ظرفی« که محتوای رسانه ی 

ملی را حمل می کند، از نوع مخابرات، ارتباطات و فناوری اطالعات است، 

استفاده از این ظرف نباید و نمی تواند انحصاری تلقی شود!

یکی از نتایج انحصار زدایی از »ظرف« مخابرات، آزادسازی باندهای 

فرایند  در  آزادشده  اکنون  و  صداوسیما  به  تخصیص یافته  قبالً  فرکانس 

دیجیتال سازی پخش و تحویل آن ها به سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 

رادیویی است. اگر نمایندگان مجلس دهم در اقدامی مجدد موفق شوند 

نظر مثبت شورای محترم نگهبان را برای انحصار زدایی از طیف فرکانس 

پخش رادیوتلویزیونی جلب کنند، بسیاری از معضالت کنونی صداوسیما 

نوین  خدمات  توسعه ی  با  رابطه  در  کشور  ارتباطات  و  مخابرات  بازار  و 

 ارتباطات جمعی، حل و رفع می شوند و خدمات متعددی عرضه ی عمومی 

می گردند، ماننِد: پخش تعاملی، بانکداری تلویزیونی، زمامداری تلویزیونی، 

پخش اینترنتی، پخش همراه و پخش کابلی.

باید توجه داشت که طیف فرکانس از مصادیق »انفال« است و رسیدن 

به اجماع در مورد گستره ی شمول اصل 175 قانون اساسی به تفسیر مجمع 

تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد؛ رفع ابهام از ماده ی 14 قانون وظایف و 

اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات نیز مستلزم طرح اصالحیه و 

تصویب و تأیید قانونی آن است؛ و درنهایت:

مخابراتی  کاربردهای  برای  کمیاب  مخابراتی  منابع  مدیریت  خأل 

صداوسیما و نیروهای مسلح نیز باید قانونی و عملی رفع شود.
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دیدار اعضای خانۀ مطبوعات با مدیر مخابرات 
منطقه اصفهان

مدیـر مخابرات منطقه اصفهان در دیدار با اعضای خانه مطبوعات، 

به ایفای نقش رسانه ها در فضای IT و ICT اشاره کرد و اظهار داشت: »در 

دنیـای امـروز، مطبوعات، IT و ICT سـه ابزار انتقـال اطالعات و خبرند و 

می توانند بال پرواز یکدیگر بوده و به ارتقای جایگاه یکدیگر کمک کنند.«

مهنـدس کشـائی افـزود: »در عصـر ارتباطـات رسـالت مطبوعـات 

بیش ازپیـش بـوده و باید بتواند پا به پای فضای مجـازی در ارائه و انتقال 

اخبـار و اطالعـات روز جامعـه حرکـت کند«. 

در ایـن دیـدار  طرفیـن در خصوص راهکارهای ایجاد تعامل بیشـتر 

بیـن ایـن دو قشـر تأثیرگـذار در جامعه بـه بحث و تبادل نظـر پرداختند و 

در پایان اعضای خانه مطبوعات اسـتان اصفهان با اهدای پرچم خود از 

تعامالت سـازنده مخابرات منطقه اصفهان با مطبوعات قدردانی کردند.

 

برگزاری نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و 
مخابرات در اصفهان

اتوماسـیون  و  کامپیوتـر  بین المللـی  نمایشـگاه  دومیـن  و  بیسـت 

 اداری در مخابـرات و پنجمیـن جشـنواره فـروش تجهیـزات دیجیتـال

 )اتوکام 2016( در اصفهان برگزار شد. 

ازجملـه ویژگی هـای ایـن نمایشـگاه، حضـور 20 کسـب وکار نوپـا 

و معرفـی آن بـه بازدیدکننـدگان و همـکاری بـا سـرای کارآفرینـان بـود. 

مخابـرات منطقـه اصفهـان، نیـز طبق سـال های گذشـته ضمن شـرکت 

در ایـن نمایشـگاه بـه ارائـه جدیدتریـن سـرویس های خـود ازجمله طرح 

پرداخـت.  FTTH

تفاهم نامه همکاری بین مخابرات منطقه 
آذربایجان غربی و آموزش وپرورش استان

تفاهم نامـه اجـرای فیبـر نـوری و واگـذاری سـرویس مدیریت هـا و 

ادارات تابعـه اداره كل آموزش وپـرورش اسـتان توسـط مخابـرات منطقـه 

آذربایجـان غربـی امضاء شـد. 

دكتـر اسـمعیل زاده بـا اشـاره بـه جزئیـات ایـن تفاهم نامـه گفـت: 

»توسـعه فیبـر نـوری یكی از مباحث اصلـی و نیاز جامعه امروز اسـت. در 

ایـن راسـتا آموزش وپـرورش به عنوان سـازمانی كه آینده سـازان كشـور در 

آن پرورش می یابند؛ از اولویت خاصی برخوردار و تجهیز این سـازمان به 

فّنـاوری جدیـد جزء الزامات اسـت«. 

در پایان این نشسـت، سامانه ارتباط مردمی 3132 آموزش وپرورش 

كـه بـا همـكاری مخابرات منطقـه آذربایجان غربـی راه اندازی شـده بود؛ 

مورد بهره بـرداری قرار گرفت.

عملیات فنی اداره مخابرات میاندوآب
 بـه همـت مخابـرات منطقـه آذربایجـان غربـی، تعویـض و به سـازی 

در سیسـتم های مخابراتـی میانـدوآب صـورت گرفـت. بـر ایـن اسـاس، 

اقداماتی چون تعویض و نوسـازی كابل های جاده بوكان، اجرای توسـعه 

كافـو نـوری 803 و 804 مركز قدس با ظرفیت 500 شـماره، فیبركشـی 

دانشـگاه پیـام نـور و اداره صنعت و معدن میاندوآب، فیبركشـی اداره گاز 

شـهر چهـر برج، نوسـازی 1500 خط تلفن ثابت، جمـع آوری 80 یونیت 

PCM 8، اجـرای توسـعه آبونـه كافوی نـوری 810 مركز شـهریار، اجرای 

فیبر نوری سـایت GSM ولی آباد، اجرای کابل کشـی اختصاصی جایگاه 

پمپ بنزین یوسـفی و سـاختمان جدید دادگسـتری صـورت گرفت.

لزوم آشنایی کامل کارکنان با  تحول ره نگاشت
مدیـر مخابـرات منطقـه چهارمحـال و بختیـاری، در جلسـه  کنتـرل 

پروژه هـای فنـی مخابـرات اسـتان بـا اشـاره بـه اهمیـت آشـنایی همـه 

کارکنـان بـا مباحـث ره نگاشـت تحول، گفـت: »ما به اعتمـادی که مردم 

طی سـالیان متوالی داشـته اند؛ معتقدیم، اما این تضمین شـده نیسـت. 

بایـد شـناخت خود را باال ببریم. اسـتان ما نیز قابلیت هـای فراوانی برای 

شناسـایی نیازهـای مشـتری دارد. بایـد کمیته هایی تشکیل شـده و نیاز 

مشـتریان را شناسـایی کنیم.«

مهنـدس آقایی همچنیـن، رمز موفقیت در اجرای برنامه ره نگاشـت 

را همـت و انگیزه قوی کارکنان دانسـت.

ارائه بهترین خدمات ارتباطی در راستای 
اهداف برنامه ره نگاشت 

مدیر مخابرات منطقه خراسان رضوی در نشست مدیران و كاركنان 

مخابـرات شهرسـتان تربت جـام  ضمـن تشـكر از تالش های شـبانه روزی  

كاركنـان در بخش هـای مختلـف با اشـاره به اینكه همه مـا عضو خانواده 

بـزرگ مخابـرات ایران هسـتیم، اظهـار داشـت: »ره نگاشـت از مهم ترین 

برنامه هـای شـركت مخابـرات ایـران در سراسـر كشـور اسـت و همـه مـا 

به عنـوان عضـوی از این خانـواده بزرگ باید بهتریـن و مؤثرترین گام ها را 

در جهـت محقق شـدن این مهـم برداریم.«

مهندس ساالری گفت: »بدون شك آینده متعلق به دنیای IT است 

و ما باید محصوالت و خدمات خود را به این سـمت سـوق داده و با ارائه 

بهتریـن خدمـات ارتباطی نه تنها مشـتریان خود را در بـازار رقابتی امروز 

حفظ كنیم بلكه بر تعداد آن ها بیفزاییم و در تمام خدماتی كه به مردم ارائه 

می کنیم منافع آن ها را به عنوان اصلی ترین هدف شركت در نظر بگیریم.«

پرداخت قبض تلفن ثابت با ثبت شماره تلفن 
در خودپردازهای بانک تجارت

مشتركان مخابرات منطقه خراسان شمالی ازاین پس می توانند تنها با 

واردکردن شماره تلفن ثابت خود، بدون شناسه قبض و شناسه پرداخت از 

طریق دستگاه خودپرداز بانك تجارت، صورتحساب خود را پرداخت كنند .

همچنیـن، بـه دنبال از رده خارج شـدن کارت هـای تلفن همگانی و 

به منظور رفع نیاز متقاضیان اسـتفاده از این سـرویس، سیستم هوشمند 

تلفن همگانی در خراسـان شـمالی راه اندازی شد.

بـا راه انـدازی این سیسـتم،  مشـتركان می توانند با تهیـه کارت های 

هوشـمند از این سـرویس بهره مند شـوند. این سرویس  در مراكز حساس 

ازجملـه زندان هـا به گونـه ای طراحی شـده تـا مسـائل امنیتـی آن به طـور 

كامل رعایت شـود.
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انعقاد تفاهم نامۀ آموزشی 
از  منطقۀ خراسان شمالی  مخابرات  نظارت شبكۀ  و  ادارۀ طرح  رئیس 

با بخش آموزش و بهبود کیفیت فعالیت شاغالن  همکاری های بیشتر 

خبر داد و گفت: »به منظور ارتقای مهارت و توانمندی شاغالن مخابرات 

منطقۀ خراسان شمالی و بهره مندی مستمر از ظرفیت های موجود برای 

ارائه خدمات آموزشی و تأكید بیشتر بر آموزش های عملی، تفاهم نامه 

حرفه ای  و  فنی  آموزش  كل  اداره  و  این شركت  بین  آموزشی  همكاری 

استان منعقد شد.«

معرفی محصوالت همراه اول
همایش معرفی محصوالت سـازمانی همراه اول در مخابرات منطقه 

خراسـان جنوبی برگزار شد.

ارائـه  شـامل  اول  همـراه  سـازمانی  محصـوالت  همایـش،  ایـن  در 

سـیم کارت های دیتا، اعتباری، امکان فعال سـازی و عرضه سـیم کارت ها 

به صـورت یکپارچـه، امـکان ارائـه شـماره های متوالـی، امـکان تعریـف و 

راه اندازی بسـته های سـازمانی متنوع در مکالمه، پیامک و دیتا، افزایش 

ودیعـه، تخصیـص اعتبـار ریالـی و شـارژ گروهـی سـازمانی کـه بـر روی 

ایـن سـیم کارت ها قابل ارائـه بـوده و سـرویس های ویـژه ازجملـه شـبکه 

خصوصـی مجـازی موبایـل معرفی شـد.

 مانور پدافند غیرعامل در استان فارس
مانـور پدافنـد غیرعامـل در مخابـرات منطقه فارس باهـدف افزایش 

پایـداری ارتباطـات در وضعیت هـای خاص برگزار شـد.

این مانور با سـه موضوع نابودی یک مرکز مخابراتی مهم و حسـاس 

در اسـتان، قطـع ارتبـاط انتقـال ترافیـک مخابراتـی و حمله سـایبری به 

شـبکه و اطالعات سیسـتم های رایانه ای با حضور مهندس روزگار، مدیر 

مخابـرات منطقـه فـارس و جمعی از مدیران ارشـد و کارشناسـان پدافند 

غیرعامل سـایر دسـتگاه ها برگزار شد.

 

تقدیر از پیشنهادات برتر در مخابرات منطقه 
گلستان

 در جلسـه ای کـه بـا حضـور مدیـر مخابرات منطقـه گلسـتان برگزار 

شـد، از  کارکنانی که پیشـنهادهای خود را در سـامانه نظام پیشـنهادها 

ثبـت کرده اند تقدیر شـد .

در  پیشنهاد   600 ثبت  به  توجه  »با  گفت:  شهمرادی  مهندس 

شش ماهه اول سال 95 در سامانه نظام پیشنهادهای شرکت مخابرات 

مشارکت  گفت  می توان  گلستان  مخابرات  کارکنان  سوی  از  ایران 

حداکثری اتفاق افتاده است و گام بعدی که باید و بسیار مهم، بررسی 

دقیق تمامی پیشنهادها است.« 

وی هدف از این برنامه را دیجیتالی شدن تمام سیستم ها، تجهیزات 

و فرایندها دانست و گفت: »انتظار می رود پیشنهادها در راستای تحقق 

و  مخابرات  ارتقای  برای  بتوان  تا  شود  ارائه  نگاشت  ره  برنامه  اهداف 

شاخص های ارتباطاتی از آن بهره برد.«

 تشریح سرویس های همراه اول در استان 
گلستان

مدیـر مخابـرات منطقـه گلسـتان در نشسـت تشـریح سـرویس های 

همراه اول با تأکید بر اینکه دفاتر پیشـخوان دولت و ICT های روسـتایی 

خانواده مخابرات هستند؛ گفت: »خدماتی که توسط این دفاتر به مردم 

ارائه می شـود؛ بسـیار ارزنده است.«

مهندس شهمرادی افزود: »تأمین کنندگان تجهیزات، زیرساخت های 

و    ICT از بخش هـای مهـم صنعـت و سـرویس ها  و خدمـات  ارتباطـی 

تأمین کنندگان خدمات و سـرویس ها، به عنوان مهم ترین بخش در تحقق 

درآمدهـای کالن این صنعت هسـتند.«

 بیش ترین و  برترین پیشنهاددهندگان در 
منطقه خراسان جنوبی

آقـای غالمرضـا جهانـی  بـا تعـداد 99 پیشـنهاد بعنـوان بیش تریـن 

پیشـنهاددهنده معرفـی شـد و آقـای مهدی کیانـی با 12 امتیـاز برترین 

پیشـنهاد را داده اسـت. عنوان پیشنهاد ایشـان اتصال ریموت BTS های 

زیمنس از روی BSC نوکیا از طریق سـرور GCS نوکیا بوسـیله ایجاد یک 

اپلیکیشـن واسط است.

بررسی روند پیشرفت پروژه فاز 7 در گلستان
با تشـکیل جلسـه بررسـی روند پیشـرفت پروژه 7 ارتباطات سـیار در 

منطقه گلسـتان، مدیر مخابرات این منطقه، به بررسـی میزان پیشـرفت 

پروژه های در دسـت اقـدام پرداخت .

مهندس شهمرادی هدف از برگزاری این جلسه را بررسی مشکالت 

و موانـع بـر سـر راه اجرای پروژه های مهم مخابرات عنـوان کرد و با تأکید 

بـر اینکـه اجرای این پروژه باعث رضایت مشـتریان همراه اول در اسـتان 

خواهـد شـد؛ گفـت: »تجهیـز سـایت های همـراه اول بـه فنـاوری 3G و 

4G موجـب می شـود مشـترکان همـراه اول به آسـانی و باکیفیـت زیـاد از 

خدمـات، سـرویس های همـراه اول ازجملـه اینترنت آن بهره مند شـوند و 

در همـه نقاط شـهری اسـتان از این فناوری اسـتفاده کنند.«

پوشش کامل اینترنت همراه اول در
 آذربایجان شرقی   

مدیـر مخابـرات منطقه آذربایجان شـرقی بر ضـرورت ارتقای کیفیت 

شـبکه و سـرویس های ارائه شـده از طرف همراه اول اسـتان تاکید کرد.

مهندس فرقانی، در جمع مدیران و همکاران ارتباطات سیار استان 

و مدیـران شـرکت »نقـش اول کیفیـت« و مدیـران منطقه غـرب ارتباطات 

سـیار در تبریـز گفت: »در فضای رقابتی شـاخص اصلی مشـتریان برای 

انتخاب سـرویس ها، کیفیت خدمات ارائه شـده است و تجهیز شهرهای 

اسـتان بـه فنـاوری بـه روز ارتبـاط، یکـی از اقدامـات مهـم جهـت ارائـه 

خدمـات بـا کیفیت مطلوب می باشـد. لذا تمامی همکاران می کوشـند؛ 

پروژه فاز 7 توسـعه شـبکه نسـل سـوم و چهارم شـرکت ارتباطات سیار در 

اسـتان هر چه سـریع تر به نتیجه برسـد.« 
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 در جلسـه  انتخابات هیئت رئیسه شورای روابط عمومی های استان 

همـدان، فریدون حسـن پور، مدیر روابط عمومـی مخابرات منطقه همدان 

به عنوان یکی از اعضای اصلی هیئت رئیسـه انتخاب شـد.

 بــا ابــالغ طــرح جشــنواره صــد دانــه یاقــوت، کار اطالع رســانی ایــن 

جشــنواره بــا چــاپ بنــر، اجــاره بیلبــورد شــهری، چــاپ بروشــور و پوســتر، 

تلویزیــون شــهری، ســاخت تیــزر و تبلیغ در شــبکه های مجازی در اســتان 

مرکــزی آغــاز شــد.

 بــه همــت اداره مخابــرات شهرســتان دامغــان مشــکل مشــترکان 

اینترنــت پرســرعت مخابــرات شــهرک بوســتان ایــن شــهر برطــرف شــد.

 بســیجیان مخابــرات منطقــه کرمــان در تجمــع گرامی داشــت 

ــی )ع(  ــام عل ــی ام ســالروز تشــکیل بســیج مســتضعفین در محــل مصل

ــد. ــرکت کردن ــان ش کرم

ــا  ــی، رض ــی حکم ــی ط ــان جنوب ــه خراس ــرات منطق ــر مخاب  مدی

محمدپــور را به عنــوان رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان ســرایان معرفــی و 

از زحمــات ســید حســین تافتــه رئیــس ســابق ایــن اداره تشــکر کــرد.

ــه  ــرات منطق ــکار مخاب ــدرس، هم ــان م ــر امینی ــی اصغ ــای عل  آق

ــه معــروف در  ــوان یکــی از برترین هــای آمــران ب ــه عن خراســان رضــوی، ب

طــرح مفلحــون انتخــاب شــد.

 مهنــدس افتخــاری، مديــر مخابــرات منطقــۀ كهگيلويه و بويراحمد، 

از ســوی اســتاندار و مدیــرکل دفتــر فنــاوری اطالعــات اســتانداری، 

ــرار گرفــت. ــر ق موردتقدی

ــد  ــش پدافن ــوی در هماي ــان رض ــه خراس ــرات منطق ــر مخاب  مدی

غیرعامــل اظهــار داشــت: »جامعــه بایــد در شــاخه های مختلــف، پدافنــد 

غیرعامــل را شناســایی و اجــرا كنــد تــا در مواقــع بحــران کم تریــن صدمات 

را ببینیــم.«

 مدير مخابرات منطقه خراسان شمالي در ديدار با فرماندار مانه و 

سملقان گفت: »بيش از 99 هزار مشترك در مانه و سملقان از خدمات 

مخابرات بهره مند هستند.«

 دکتر افضلی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس با حضور 

در جمع مدیران مخابرات منطقه خراسان جنوبی درباره وضعیت ارتباطی 

استان گفت وگو کرد.

  مدیر مخابرات منطقه فارس در دیدار با معاونت شبکه، محور اصلی 

برنامه ره نگاشت را کارکنان دانست و گفت: »اجرایی شدن این برنامه منوط 

به درگیرشدن تمامی کارکنان است.«

 عملیات توسعه فاز 7 شبکه ارتباطات سیار استان اصفهان با انجام 

عملیات در سایت های دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز شده است.

 مدیــر مخابــرات منطقــه خراســان رضــوی در نشســت بــا فرمانــدار 

برخی  استان  شهرهای  بر  عالوه  جاری  سال  پایان  »تا  افزود:  وی 

قرار  اول  همراه  پرسرعت  اینترنت  پوشش  تحت  اصلی هم  از جاده های 

می گیرند.«

مهندس فرقانی ضمن تشریح برنامه های همراه اول در استان افزود: 

»به منظور توسعه و بهبود اینترنت همراه اول با سرعت و کیفیت باال ، تا پایان 

سال جاری مراکز شهرستانها به 4G و تمامی شهرها به  3G مجهز می شوند 

و قرار است 816 سایت 4G و 3G جدید عالوه بر 339 سایت 4G و 3G فعال 

موجود در سطح استان  نصب و راه اندازی و 690 سایت 2G شهرستان ها 

هم نوسازی شود. در همین راستا، عملیات نصب 228 سایت  4G و 213  

سایت 3G در شهر تبریز شروع شده و بیش از 50 درصد پیشرفت داشته 

است«.

کارگاه آموزشی FTTX در مخابرات منطقۀ لرستان 
دومین کارگاه آموزشی FTTX آموزشی با حضور مدیران، معاونان و جمع 

کثیری از کارکنان منطقه لرستان برگزار شد و در آن، مهندس شمسی فر و 

مهندس داوودی به تبیین نقشه راه استان در اجرای این پروژه پرداختند.

در این کارگاه، همچنین مهندس جانبزرگی، مدیر پروژه های دسترسی 

شرکتTAINET ، مبحث آموزش فنی را ارائه کرد و به پرسش های حضار 

پاسخ داد .

نمایشگاه  در  سیستان و بلوچستان  مخابرات 
پژوهش و فنآوری

تخصصی  نمایشگاه  در  بلوچستان،  و  سیستان  منطقۀ  مخابرات 

دستاوردهای پژوهش، فنآوری و فن بازار كه به مناسبت هفته پژوهش و 

فناوری در دانشگاه شهید نیکبخت برگزارشد، شرکت کرد.

مخابرات این منطقه، با برپایی غرفه ای از محصوالت و خدمات همراه 

اول، ثبت نام و واگذاری بیش از 5000 سیم کارت دانشجویی رایگان و 

همچنین ثبت نام و واگذاری سیم كارتUSIM ، سیم كارت پشتیبان نسل 

4,5G برای استادان دانشگاه، دانشجویان و دیگر بازدیدكنندگان در این  

نمایشگاه را ارایه نمود .

همچنین، در این نمایشگاه تخصصی دستاوردهای پژوهش، فنآوری 

و فن بازار، طرح جدید اینترنت پرسرعت مخابرات به همراه مکالمه رایگان 

با عنوان »جشنواره صد دانه یاقوت« به طور كامل به بازدیدكنندگان معرفی 

شد.

اخبار کوتاه

 در راستای انجام فعالیت های خیرخواهانه و عام المنفعه، مخابرات 

منطقـه سـمنان، به کودکان بی سرپرسـت و بدسرپرسـت اسـتان هدایایی 

کرد. اهدا 

 دكتـر علـی جهانگيـری، رئيـس منطقـۀ ويـژه علم و فنـاوری و دبيـر 

سـتاد برگزاری چهارمين نمايشگاه جشنواره ربع رشـيدی، از همکاری های 

مهنـدس فرقانی، مديـر مخابرات منطقۀ آذربايجان شـرقی در برگزاری این 

نمایشـگاه، تشـكر و قدردانی کرد.
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چنــاران و اعضــاء شــورای اســالمی گفــت: »تمــام هدف مجموعــه مخابرات 

ارائــه خدمــات ارزنــده بــه مشــترکان بــه صــورت متمرکــز و گســترش ایــن 

خدمــات بــه نقــاط محــروم اســت.«

 مخابرات منطقه فارس در حاشیه »اولین کنفرانس ملی سنجش ازدور 

و  اول  همراه  نمایشگاه  زمین«،  علوم  در  جغرافیایی  اطالعات  و سیستم 

اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات ایران )2020(، برگزار کرد.

 دوره آموزشــی سیســتم ثبــت شــکایات همــراه اول )Ticketing( در 

مخابــرات منطقــه فــارس برگــزار شــد.

 در ســالروز خصــوص ســازی شــرکت مخابــرات ایــران، کوه پیمایــی 

بــزرگ خانوادگــی مخابــرات منطقــه فــارس بــه همــت مجتمــع فرهنگــی 

ورزشــی مخابــرات و بــا حضــور مدیــر مخابــرات منطقــه فــارس، در پــارک 

کوه پایــه شــیراز برگــزار شــد.

ــا  ــه تهــران ب ــرات منطق ــان مخاب  به منظــور آشــنایی بیشــتر کارکن

برنامه هــای آموزشــی در حــوزۀ پزشــکی و ســالمت و پیشــگیری از برخــی 

بیماری هــا، همایــش ســالمت جســمانی در محیــط کار، در مخابــرات 

منطقــه تهــران برگــزار شــد.

 حسن آقایی مدیر منطقه استان چهارمحال و بختیاری از زحمات و 

تالش های شبانه روزی مرکز 118 و 2020 استان تقدیر کرد.

 در مرحلــه اول لیــگ برتــر کشــور  بــه میزبانــی پــگاه فــارس ، تیــم 

بســکتبال پیــام اصفهــان موفــق شــد بــا نتیجــه 76 بــر 69  تیــم میزبــان را 

شکســت دهــد.

 در حکمــی مهنــدس هومــان محمــودی، مدیــر مخابــرات منطقــۀ 

لرســتان، احمدرضــا شــفیعی را به عنــوان سرپرســت مخابــرات شهرســتان 

الیگــودرز منصــوب کــرد.

 در حکمــی مهنــدس ســید رهــام حســینی، مدیر مخابــرات منطقه 

هرمــزگان، مهــدی متوســل را بــه ســمت سرپرســت حــوزه مدیریــت منابــع 

انســانی منصــوب کرد.

 بــرای ســهولت دسترســی شــهروندان اســتان کرمــان بــه اطالعــات 

مشــاغل 118، مخابــرات منطقــه کرمــان اطالعــات مربوط به 118 اســتان 

را در ســایت www.kermantel.ir قــرارداد.

 كانــون بازنشســتگان مخابــرات منطقــه كهگیلویــه و بویراحمــد بــا 

حضــور همــكاران بازنشســته تشــكیل جلســه داد و محمدعلــی رهامــی، 

حمیــد اشــون، بختیــار فكــوری، دســتان عزیــزی، عیســی پورمنــد، بیــژن 

هدایــت زاده، خســرو حیــدری به عنــوان اعضــای هیئت مدیــره جدیــد 

معرفــی شــدند.

 در حکمی به امضای مهندس شهمرادی، مدیر مخابرات منطقه 

گلستان، محمدعلی دیلم کتولی، رئیس جدید اداره کارگزینی معرفی و از 

زحمات علیرضا مرادی رئیس سابق اداره کارگزینی تشکر شد.

 درگاه اطالع رســانی ویــژه مشــتركان مخابــرات اســتان اصفهــان بــا 

اســتفاده از پیام رســان تلگرام طراحی و پیاده ســازی شده و از طریق نشانی 

ــی  ــانی تلگرام ــا نش ــی  https://telegram.me/EsfahanTelBot ی  اینترنت

@EsfahanTelBot  قابل دسترس است.

 در جلســه  مشــترک مخابــرات منطقــه اصفهــان بــا دانشــگاه ایــن 

اســتان، ضمــن بررســی و انجــام هماهنگــی بــرای تســریع در اجــرای پروژه 

شــمس، توافقاتــی بــرای راه انــدازی شــبکه اینترانــت، اجــرای فیبر نــوری و 

ایجــاد ارتبــاط بیــن 1200 نقطــه ی روســتایی با شــبکه ی سراســری وزارت 

بهداشــت صــورت گرفــت.

ــی در  ــران عال ــژه مدی ــی وی ــازی امنیت ــی آگاه س ــش آموزش  همای

ــد. ــزار ش ــوی برگ ــان رض ــه خراس ــرات منطق مخاب

 رئیــس ادارۀ مخابــرات شهرســتان بشــرویه در دیــدار بــا آقــای زمــان 

زاده، فرمانــدار جدیــد ایــن شهرســتان، توضیحاتــی در خصــوص وضعیــت 

ارتباطــی، توســعه و نصــب کافوهــای GPON در ســطح شــهر ارائــه کــرد.

 مدیــر منطقــه مخابــرات خراســان جنوبــی در دیــدار بــا مدیــر امــور 

شــعب پســت بانک اســتان از زحمــات و همــکاری تنگاتنــگ پســت بانک 

تقدیــر و بــر ادامــه رونــد تعامــالت و همکاری هــای فی مابیــن بیش ازپیــش 

ــد کرد. تأکی

 هشتمین نمایشگاه تخصصی الکامپ منطقه خراسان جنوبی با 

حضور مهندس لطفعلیان مدیرکل بازاریابی شرکت ارتباطات سیار برگزار شد.

بــه  مخابراتــی  نویــن  خدمــات  ارائــه  و  معرفــی  به منظــور   

بازدیدکننــدگان از نمایشــگاه های مختلفــی کــه در طــول ســال در محــل 

دائمــی نمایشــگاه های اســتان برگــزار می شــود، غرفــه دائمــی مخابــرات 

ــد. ــاح ش ــتان افتت ــه خوزس منطق

ــر، از  ــوح تقدی ــال ل ــا ارس ــور، ب ــت کل کش ــازمان حراس ــس س  رئی

ــرات منطقــۀ خراســان  زحمــات و تالش هــای رئیــس ادارۀ حراســت مخاب

ــۀ طــرح و بررســی حراســت کل اســتان، تشــکر کــرد. ــی در کمیت جنوب

 کارکنــان مخابــرات منطقــه خوزســتان به منظــور خدمت رســانی بــه 

زوار محتــرم عتبــات عالیات کشــور عــراق و شــرکت کنندگان در راهپیمایی 

حماســی اربعیــن حســینی، در پایانه هــای مرزی شــلمچه و چذابه مســتقر 

و بــه مشــترکان همــراه اول خدمت رســانی کردند.

 بــه مناســبت هفتــه پدافنــد غیرعامــل، جلســه آمادگی و آشــنایی با 

اصــول پدافنــد غیرعامــل بــا حضــور دکتــر غریــب آبــادی، مدیــرکل پدافند 

غیرعامــل اســتان گلســتان در مخابــرات منطقــه برگزار شــد.

 قائم مقــام مدیــر مخابــرات منطقــه خراســان رضــوی در دیــدار 

بــا مدیرعامــل پاالیشــگاه شــهید هاشــمی نــژاد ســرخس و فرمانــدار 

ــن  ــه ویژگی هــای خــاص ایــن شــهر و ای ایــن شهرســتان ضمــن اشــاره ب

پاالیشــگاه بیــان کــرد: »مخابــرات منطقــه نــگاه ویــژه ای به شهرســتان های 

ــین دارد.« ــهرهای مرزنش ــه ش ــتان ازجمل اس
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از خاتـم پیامبـران، خصایل، رفتار، گفتار و سـیره زندگـی آن بزرگوار 

بسـیار گفته و شـنیده ایم. برگزیده و سـتوده شـده خداوند که معجزه اش 

کالم خداست و کلمه به کلمه آن را برای امت زمان خود و امت های بعد 

از خود معرفی کرد و شناسـاند. کالمی که آیین نامه زندگی بشـر از ابتدا 

تا انتهاسـت و همه آنچه که بشـر برای حیات و ممات خود به آن نیازمند 

اسـت در آن آمده است.

کسـی کـه پیـرو راه خاتم فرسـتادگان خداوند اسـت می دانـد که او 

نقطـه پایـان رسـوالن و کالمش اتمام حجت بر همگان تا رسـتاخیز بشـر 

است.

خداونـد او را انسـان کامـل و بهتریـن خلـق آفریـد و مبعـوث کـرد تا 

بگویـد کـه بشـر مـی توانـد تا به ایـن مرحلـه از تکامل برسـد، اگـر خود ، 

خواهـان آن باشـد.

قران و عترت توامان راهنمای زندگی بشر هستند و احادیثی نیز در 

شـأن پیامبر از سـوی خداوند آمده که بی شک خطاب آنها بر امت رسول 

خداسـت تا در امور زندگی خود چراغ راهشان باشد.

پروردگار به رسولش می فرماید :

ای محمـد! اگـر بنـده ای، نمـاز اهـل آسـمان ها و زمیـن را بجـا آورد 

و روزه اهـل آسـمان ها و زمیـن را بگیـرد و به سـان مالیکـه از غـذا دوری و 

پرهیز کند و لباس عریانان را بپوشـد ولی من در قلب او به اندازه ذره ای 

محبت دنیا و یا تمایل به شـهرت، ریاسـت یا زینت های آن ببینم، هرگز 

در جـوار مـن هـم خانه من نخواهد شـد و یقینأ محبت خویـش را از قلب 

او خواهـم کنـد و سـالم و رحمت مـن بر تو.

خداونـد خـود در کتابـش خطـاب بـه انسـان مـی فرماید: "مـن تو را 

بـرای خـودم خلـق کردم" )طه - 41(. پس باید از زینت های مسـیر برای 

رسـیدن بـه او گذر و از دلبسـتگی و وابسـتگی به آنهـا حذر کرد.

خداونـد هشـدار خـود را به فرسـتاده اش می دهد تا آدمیـان را از آن 

آگاه کنـد و بداننـد و پیوسـته اقـرار کنند که بندگی یکـی را می کنند.

خداونـد همـه نیکی هـا و خوبی ها را در وجود رسـول خاتـم به ودیعه 

گذاشـت و از آن پس تمام آن ها را از زبان پیامبر از بندگانش خواسـت تا 

آن هـا نیـز مزین به حیاتی ماندگار و باقی شـوند.

خداونـد در حدیثـی دیگـر خطـاب بـه محمـد )ص( می فرمایـد: ای 

محمـد! نعمـت عقـل را بـه کار گیـر، پیـش از آنکـه از بیـن بـرود. هرکس 

کـه عقلـش را اسـتعمال کنـد، نـه خطـا می کنـد و نـه طغیـان! در جایی 

دیگـر پـروردگار عالمیـان از سـبب برگزیده شـدن رسـول خـود می گوید. 

ای احمـد! آیـا میدانی چرا تو را بر سـایر پیامبران برتری و تفضیل دادم؟ 

پیامبـر گفـت: نـه خـدای مـن! فرمـود بـه جهت داشـتن اخالق و حسـن 

خلـق و سـخاوت نفـس و رحمـت آوردن بـه خلـق. چنین انـد اوتـاد زمین 

و اوتـادی در زمیـن نیسـت مگـر بـه وجـود اینـان. اوتـاد، آن هـا کـه باعث 

اسـتواری زمیـن انـد و وجودشـان پیوسـته باعـث نعمـت و برکـت اسـت. 

میـالد بهتریـن خلـق بـر همه رهـروان راسـتینش مبـارک و فرخنـده باد.

بهرتین مخلوق خدا،

پیامرب خاتم )ص(
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