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 21شهریورماه  -1396تهران ،سالن همایش های بین المللی صدا و سیما
 8:00تا 9:00

پذیرش

 9:00تا 9:10

قرائت قران و پخش سرود ملی

 9:10تا 9:30

دبیر همایش
معرفی همایش و خالصه موضوعات :تحول دیجیتال ،راهکار توسعه و رشد بازار  ICTایران
مهندس فالح جوشقانی

 9:30تا 10:00

معاون وزیر و سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
Thomas Kuruvilla

 10:00تا10:30
 10:30تا 11:00

مشاور ارشد شرکت مشاوره ای )Arthur D. Little (ADL

Digital market and the future of Traditional Telecom Ecosystem in Iran: A
Special Focus on Mobile Sector
استراحت و پذیرایی
نشست تخصصی
 4سال آینده چه باید کرد؟ چالش ها و راهکارهای افزایش سرمایه گذاری و توسعه بازار
ارتباطات کشور

 11:00تا 12:15

یکی از مهمترین دغدغه های شرکتهای حوزه ارتباطات کشور بویژه اپراتورهای ثابت و سیار چالش رشد
پایدار حجم بازار ،درآمد و ادامه چرخه سرمایه گذاری در زیرساختها و خدمات است .شکل گیری مطالبه
کاهش تعرفه خدمات داده و نیز فروش نامحدود اینترنت ثابت از یک سو و وجود برخی محدودیتها در
زمینه بهره برداری از پروانه های خدمات ارتباطی نگرانی هایی را برای تقویت مسیر رشد مستمر و پایدار
سرمایه گذاری و ارایه خدمات بویژه در حوزه اینترنت و داده ایجاد کرده است .در این نشست ضمن بررسی
مهمترین این چالش ها ،راهکارهای پیشنهادی شرکتها در حضور رگوالتوری بررسی می گردد.
با حضور:
 مهندس فالح جوشقانی ،معاون وزیر و سرپرست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
 دکتر اکبری ،عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت
 مهندس شانه ساززاده رییس هیات مدیره شاتل
 دکتر علمایی ،مدیرکل تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران
 مهندس ریاضی ،مدیرعامل ارتباطات مبین نت و رییس سندیکای صنعت مخابرات ایران
 دکتر رسولی نیا ،مدیرعامل شرکت ارایه خدمات ثابت مکس نت

 12:15تا 12:45
 12:45تا 14:00

دکتر جوانمردی ،مدیرعامل شرکت فناپ
اولویتها و راهبردهای توسعه کسب و کار در اکوسیستم دیجیتال کشور
نماز و ناهار
ارایه کوتاه و نشست تخصصی
مدلهای کسبوکار نوین برای شرکتهای نوپا و چالش های رشد اکوسیستم استارت آپی در

 14:00تا 15:00

ایران
فضای توسعه کسب و کارهای استارت آپی ،در سالهای اخیر در دنیا و البته ایران داغ شده است .این کسب
و کارهای تفاوتهای محسو.سی بویژه در مدل کسب و کارها با بخش سنتی حوزه تلکام دارند .با توجه به
تاکید و هدف گذاری وزارت ارتباطات در دوره جدید بر توسعه اکوسیستم استارت آپی و ایجاد حداقل 20
هزار استارت آپ و  5یونیکورن (استارت آپ با ارزش بازار میلیارددالری) در پایان دوره  4ساله پیش رو،

این سوال جدی مطرح است که تفاوت مدل های کسب و کار این شرکتها و اکوسیستم پیرامون ان (مانند
شتاب دهنده ها) چیست و با توجه به آنها ،چالش های تعامل میان بخش سنتی ارتباطات کشور با
استارآپها کدام است؟ شرکتهای بزرگ چگونه می توانند خود را در راستا و همسو با رشد این اکوسیستم
قرار دهند؟
 دکتر براری ،معاون حقوقی ،امور دولت و مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
 فرداد زند ،کارافرین و مشاور ارشد کسب و کار ،دکترای اقتصاد از دانشگاه دلفت هلند
 حسام آرمندهی ،موسس کافه بازار
 محسن مالیری ،مدیرعامل آواتک
 اصغر رضانژاد ،دبیر سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران

 15:00تا 15:20

Ireneusz Piecuch
مشاور ارشد شرکت مشاوره حقوقیCMS
Riding on the Communication Storm: How the regulation may shape the
?Digital market
ارایه های کوتاه و نشست تخصصی:
آسیب شناسی اقتصاد محتوا در شبکه های ارتباطی :چرخه هزینه/درآمد از اپراتورها تا
صاحبان محتوا

 15:20تا 16:40

رشد خدمات و سروس های محتوایی بویژه ویدئو در یک سال اخیر تاثیرکامال محسوسی بر ترافیک داده
اپراتورهاگذاشته است .اما مساله اینجاست که هنوز مدل کارامد و پایدار برای تعامل اقتصادی و متوزان
میان بازیگران و اجزای زنجیره ارزش این اکوسیستم شکل نگرفته است .در این نشست ضمن ارایه آخرین
روندهای حوزه محتوا و خدمات بر بستر شبکه های ارتباطی در کشور ،چالش های این اکوسیستم بررسی
شده و پیشنهاداتی برای اصالح رویه های موجود ارایه می گردد.
 مهندس طهرانی ،مدیرعامل شرکت باران تلکام (آیو) و عضو انجمن VoD
 مهندس یوسفی زاده ،مدیرعامل آسیاتک
 مهندس کالهدوزان ،مدیرعامل ارتباطات سیار هوشمند امین
 مهندس موحدیان ،رییس هیات مدیره تلوبیون

 16:40تا 17:00

پذیرایی

