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 مس�ئولیت صح�ت و س�قم این گ�زارش 
ب�ر عهده کان�ون نیس�ت و تصمیم گیری 
مبتنی ب�ر  این داده ها مس�ئولیتی را برای 

کانون ایجاد  نمی کند.
 همچنین سیاست های اتخاذ شده و مفروضات 
در نظر گرفته شده و پیش بینی های انجام 

شده لزوماً مورد تأیید کانون نیست.

 مس��ئولیت صحت و سقم این گزارش بر عهده  گروه 
تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست و تصمیم گیری 
مبتنی بر  این داده ها مسئولیتی را برای گروه تحقیقات 

بین المللی بیزریپورت ایجاد نمی کند.
 همچنین سیاس��ت های اتخاذ شده و مفروضات در نظر 
گرفته ش��ده و پیش بینی های انجام ش��ده لزوماً مورد 

تأیید گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت نیست.
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در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساس��یت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارش��د کانون نهادهای سرمایه گذاری اقدام به ایجاد 
دپارتمانی تحت عنوان "تحلیل و پایش بازار" کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت در صدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کسب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توس��ط ش��بکه تحلیل گران کانون - که به مرور ش��کل خواهد گرفت - تولید ش��ود و در 
دس��ترس اعضاء و س��ایر نهادها قرار گیرد. اما در بررس��ی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت 
آغاز ارتباط با مخاطبین و آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته 
شده مؤسسات بین المللی معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی 
از این دست استفاده شود. هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های 
متعددی وجود دارد اما به نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک 

ورودی در تصمیم گیری ها استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو ترجمه گزارش "تحلیل صنعت مخابرات ایران" بیزینس مانیتور اس��ت که برای فصل 

سوم سال 2013 تهیه شده است. امید است که مفید واقع شود.

واحد تحلیل و پایش بازار کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

 مقدمه

شرکت روند اقتصاد

در زمان های نه چندان دور فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی تصمیم گیری ها قلمداد می شد. در 
آن مقطع اداره کنندگان بنگاه های اقتصادی به ش��دت تشنه حداقل اطالعات جهت تصمیم گیری بودند. 
اما اکنون به نظر می آید وضعیت به ش��دت متفاوت ش��ده است. بسیاری از دانشمندان حوزه اطالعات در 
عصر حاضر فزونی اطالعات را سبب پیچیدگی و عدم بهینگی تصمیمات می دانند. با ظهور فضای مجازی 
در هر لحظه تولید اطالعات با س��رعت نمایی افزایش می یابد. از این رو در شرایط حاضر اطالعات مرتبط، 

به هنگام و معتبر نیاز اصلی مدیران کسب و کار است.
با در نظر گرفتن مختصات فوق مش��خص می ش��ود که س��اماندهی اطالعات و استفاده به موقع از این 
عنصر حیات بخش چقدر در پویایی تصمیم گیری ها اثر خواهد داشت و شرکت هایی که مأموریت خود را 

ساماندهی اطالعات جهان می دانند چقدر انتخاب راهبردی داشته اند.
با درک حساسیت و اهمیت مسائل فوق، مدیریت ارشد شرکت روند اقتصاد اقدام به ایجاد دپارتمانی تحت 
عنوان »گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت« کرده است که مأموریت اصلی آن پایش بازار و صنایع بااهمیت 
کشور جهت ارائه اطالعات صحیح، مرتبط و بهنگام به سرمایه گذاران است. این گونه اقدامات قطعاًً می تواند 

ثمرات خیری برای سرمایه گذاران داشته باشد و آن ها را در اتخاذ تصمیم درست یاری نماید.
این دپارتمان در میان مدت درصدد آن اس��ت که گزارش های تحلیلی از فضای کس��ب و کار و تحلیل 
صنایع مختلف توسط شبکه ای از تحلیل گران  شرکت روند اقتصاد تولید شود و در دسترس اعضاء و سایر 
نهادها قرار گیرد. اما در بررسی های مختلف به نظر رسید در کوتاه مدت جهت آغاز ارتباط با مخاطبین و 
آش��نا شدن با ساختار گزارش های حرفه ای تالش شود از گزارش های شناخته شده مؤسسات بین المللی 
معتبر نظیر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بیزینس مانیتور و مؤسساتی از این دست استفاده شود. 
هر چند که اعتراف می کنیم در چنین گزارش هایی سوگیری و جهت گیری های متعددی وجود دارد اما به 
نظر می رس��د با علم به این نکته، می توان از چنین گزارش هایی به عنوان یک ورودی در تصمیم گیری ها 

استفاده نمود.
الزم به ذکر اس��ت از آنجایی که ارائه برخی نکات مطرح ش��ده در این گزارش ها خالف قوانین کش��ور 
می باش��د، تالش ش��ده اس��ت تغییراتی در برخی از عبارات صورت پذیرد و یا اینکه به صورت کلی عبارت 

حذف شود که البته این تغییرات اجتناب ناپذیر بوده است. 
گزارش پیش رو »تحلیل صنعت مخابرات ایران« است، که برای فصل سوم سال 2013 تهیه شده 

است. امید است که مفید واقع شود.
شرکت روند اقتصاد
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1. International Telecommunication Union (ITU)

 دیدگاه

همچنان که نس��ل ج��وان ایرانی به طور فزاین��ده ای خود را با 
فناوری تلفن همراه تطبیق می دهد، تعداد مشترکین خدمات 
تلفن همراه در ایران به شدت افزایش یافته است. اما داده هاي 
دقی��ق در زمینه تعداد و ح��وزه نفوذ ارتب��اط از راه دور ایران 
محدود است- تنها گزارش تعداد مشترکین شرکت ام. تي. ان 
در منابع رس��می با وجود تحریم ه��ای اقتصادی حاکی از نبود 
انگیزه برای س��رمایه گذاري در این زمینه اس��ت دولت نظارت 
بسیار شدیدی بر بازار دارد و توسعه شبکه، فاقد سرمایه گذاري 
صحیح است. گفته می شود در صورت برداشته شدن تحریم ها، 
در فناوری تلفن همراه و همچنین فناوری های وابسته، ظرفیت 

رشد و گسترش قابل مالحظه اي نهفته است.
 

 اطالعات کلیدی
ام. تي. ان اظهار مي دارد که تعداد 40/502 میلیون مشترک در 
پایان س��ه ماهه چهارم سال 2012 داشته است. متوسط درآمد 
به ازای هر مشتری برای ام. تي. ان در سه ماهه چهارم 2012 به 
3/9 دالر کاهش یافته اس��ت. عالوه بر ام. تي. ان هیچ اطالعات 
جدیدی که اتحادی��ه بین المللی مخابرات)1( ی��ا دیگر اپراتورها 
منتش��ر کرده باشند، وجود ندارد و بنابراین اطالعات جدید این 
گزارش براساس برآوردهای بیزینس مانیتور تنظیم شده است. 
س��رعت افزایش تعداد مشترکین تلفن همراه در نیمه دوم سال 
2013 کاهش یافته اس��ت. میانگین میزان رش��د، در مقایسه با 
میانگین 3/7 درصد در نیمه اول س��ال 2012 برابر 1/65 درصد 

در سه ماهه سوم و چهارم سال 2012 بوده است.

 رتبه بندی  ریسك/ بازده
ایران در سه ماهه جاری به انتهای رتبه بندي نرخ ریسک/ بازده 
منطقه  تنزل کرده اس��ت. بازار داده در حوزه ریس��ک، به طور 
رس��می به انحصار شبکه هاي نسل س��وم واگذار شده است. از 
نظر ریسک منطقه اي، وضع تحریم ها نیز اقتصاد را تحت تأثیر 

قرار داده است.

گرایش ها و پیشرفت های کلیدی
دولت ایران در فوریه 2013، امتیاز انحصاری نسل سوم شبکه 
را به ش��رکت تأمین تل��کام واگذار کرد که ای��ن مدت به یک 
س��ال تمدید یافته است. اعتقاد بر این است که این تصمیم از 

سرمایه گذاري در بازار داده جلوگیری مي کند.
گ��روه ام. تي. ان آفریقای جنوب��ی در فوریه 2013 اعالم کرد 
که از اتهام پرداخت رش��وه به مقامات رسمی ایرانی در مزایده 
 مج��وز بهره ب��رداری و راه اندازي تلفن همراه در کش��ور، تبرئه 

شده است.
در آوریل 2013 دولت ایران اعالم کرد که در پنج س��ال آینده 
ماهواره مخابراتی خود را پرتاب خواهد کرد. این ماهواره به پنج 

کانال تلویزیونی اختصاص خواهد داشت.
ب��ه گزارش ایرن��ا، ای��ران 45 میلی��ون کارب��ر اینترنت دارد 
ک��ه ای��ن رق��م در م��ارس 2012 براب��ر 32/7 میلی��ون نفر 
ب��ود. البت��ه ای��ن آم��ار رس��می ممک��ن اس��ت اغراق آمیز 
 باش��د. ام��ا پیش بیني ه��ا از گس��ترش پهن بان��د افزای��ش 

یافته است.
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1. Average Revenue per User (ARPU)
2. Content Providers
3. Laser Telecom

4. National IP Backbone
5. Digital Sub scriber Line(DSL)

 تحلیل نقاط قوت ضعف، فرصت ها و تهدیدها

تلفن همراه
 نقاط قوت

 رشد مستمر مشترکین با توجه به ضریب نفوذ باالی تلفن همراه
 رشد و نوآوری در بین اپراتورهای تلفن همراه به دلیل رقابت بین آنها

 نقاط ضعف
 میزان متوسط هزینه کرد هر مشتری پایین است. متوسط درآمد 

به ازای هر مشتری)1( در فصل های اخیر ثابت مانده است.
 خدم��ات تلفن هم��راه تح��ت نظ��ارت و فیلترینگ دولت 

قرار دارد.
 تحریم ه��ای ای��االت متح��ده محدودیت های��ی را در مورد 
اس��تفاده از ظرفیت هاي س��ازندگان تجهیزات برای اپراتورها 

ایجاد کرده است.
 تنها اپراتور بین المللي در بازار ایران شرکت ام. تي. ان آفریقای 
جنوبی است. شرکت اماراتی اتصاالت و شرکت مالزیایی آگزیاتا 

از حضور در ایران انصراف دادند.

 فرصت ها
 حضور تعداد زیادی مشتری غیرفعال اعتباري، سبب افزایش 

ضریب نفود و باال بردن ظرفیت رشد مشتریان خواهد شد.
 اگرچ��ه انتظار مي رود بازار خدمات ارزش افزوده تلفن همراه 
رش��د قابل توجهی، در مراحل ابتدایی داش��ته باش��د، گرایش 

جوانان ایران نیز به این رشد کمک خواهد کرد.
 برنامه گسترش و توسعه مستمر اپراتور اصلی تلفن همراه در 

کشور، اثر مثبتی بر رشد آینده آن خواهد داشت.

 تهدیدها
 نظارت ش��دید دولت بر اینترنت و شبکه تلفن همراه، ممکن 

است رشد این بخش را محدود کند.
 حضور اپراتور س��وم در بخش مخابرات کش��ور، سبب ایجاد 
جنگ قیمت در این بخش ش��ده اس��ت. این مس��أله به دلیل 

کاهش درآمد متوسط به ازای هر کاربراست.
 فض��ای سیاس��ی و امنیت��ی در کش��ور مي توان��د مان��ع از 
س��رمایه گذاري در این بخش توس��ط س��ازندگان تجهیزات و 

"عرضه کنندگان محصوالت الکترونیکی)2(" شود.
 به دلیل امتیاز دولت به شرکت تأمین تلکام در استفاد از نسل 
سوم شبکه هاي تلفن همراه تا سپتامبر 2014، توسعه بازار داده 

محدود مانده است.

ارتباطات باسیم
 نقاط قوت

 ایران از نظر ضریب نفوذ خطوط تلفن ثابت در بین باالترین کشورهای 
منطقه خاورمیانه قرار دارد. در سال هاي اخیر به دلیل گسترش خطوط 

به روستاها، این شبکه رشد قابل توجهی داشته است.
 بین ش��رکت هاي ارائه دهنده نیز رقاب��ت وجود دارد. بیش از 

1200 شرکت، خدمات اینترنت را ارائه مي دهند.
 خدمات وایمکس در تهران در دسترس است که توسط لیزر تلکام)3( 

ارائه مي شود. سایر شرکت ها در حال ایجاد شبکه خود هستند.
 توسعه هاي اخیر شرکت مخابرات در "پی بستر پروتکل ملی 
اینترنت")4( خود سبب بهبود در ارائه خدمات صوتي و خدمات 

اطالعاتی شده است.

 نقاط ضعف
 ارائه خدمات تلفن، ثابت کماکان در انحصار شرکت مخابرات قرار دارد.

 با وجود شرکت هاي متعدد ارائه دهنده خدمات اینترنت، بازار 
اینترنت در تسلط شرکت مخابرات قرار دارد.

 رشد خطوط ثابت به دلیل گسترش تلفن همراه کند شده است.
 مشتریان حقیقی اینترنت توسط کنترل هاي دولت بر اینترنت 

محدود مي شوند.

 فرصت ها
 زیرساخت گس��ترده خطوط ثابت، س��بب فراهم شدن یک 
پلتفرم قوی جهت ارائه خدمات پهن باند مبتنی بر خط اشتراک 

دیجیتال)5( خواهد شد.
 تقاضا برای استفاده از اینترنت در کشور باالست.

 ضریب نفوذ پهن باند، به ویژه در میان مشتریان حقیقی بسیار پایین 
است. این مسأله توسط داده هاي رسمی نیز اعالم شده است.

 انتظار مي رود تقاضای تجاری برای خدمات ارتباطی باس��یم 
افزایش یابد که این موضوع به ویژه در مورد اینترنت و خدمات 

داده صدق مي کند.

 تهدیدها
 ادامه محدودیت هاي دولت بر محتوای اینترنت مي تواند سبب 

تخریب بلندمدت توسعه اینترنت شود.
 فض��ای سیاس��ی و امنیت��ی در کش��ور مي توان��د مان��ع از 
س��رمایه گذاري در این بخش توس��ط س��ازندگان تجهیزات و 

"عرضه کنندگان محصوالت الکترونیکی" شود.
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تحلیل وضعیت سیاسی

 نقاط قوت
 از زمان سرنگونی خاندان پهلوی در سال 1979، سطح فساد سیاسی در ایران کاهش 

یافته است و وضعیت توزیع ثروت بهبود یافته است.
 سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نیروي بسیج کاماًل به حاکمیت وفادار هستند که این 

موضوع به حفظ ثبات اجتماعی کمک بسیاری می کند.

 نقاط ضعف
 از نظر کشورهاي غربي، ایران وضعیت چالش برانگیزي در حوزه حقوق بشری در منطقه 
دارد و به زعم آن ها حاکمیت در جمهوری اسالمی ایران متهم به محدود کردن برخي از 
آزادي ها است. به دلیل حوادث انتخابات سال 2009 تعدادی از روزنامه نگاران و معترضان 

علیه دولت در حال حاضر در وضعیت نامناسب هستند.
 در حالي که تصمیم گیری نهایی بر عهده مقامات عالیه ایران است، کشور به شدت دچار 

تکثر شده است و اجماع بین سیاست مداران به سختي حاصل مي شود. 
 اعتراضات در جریان انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن سال 2009، یکپارچگي قبلي 

کشور را خدشه دار کرده است.

 فرصت ها
 قدرت مجلس شورای اسالمی ایران )پارلمان ایران( بیشتر از آن چیزی  است که تصور 
می ش��د؛  اقدام 150 عضو مجلس )از بین 290 نفر( برای مسئول دانستن رئیس جمهور 
ایران در کنترل وضعیت اقتصادی این کش��ور در س��ال 2012 نشان از وجود بازرسی و 

نظارت در این کشور است.

 تهدیدها
 ادامه مناقشات هس��ته ای منجر به افزایش تحریم های آتی امریکا و اتحادیه اروپا علیه 

ایران خواهد شد و همچنین احتمال حمله نظامی به کشور را در پی دارد.
 ریسک مناقشات قومی در ایران همیشه وجود داشته است.

 سطح بیکاری جوانان بسیار باال است.
 افزایش دخالت نیروهاي نظامي در حوز ه های سیاسی و اقتصادی، باعث ایجاد چالش در 

وضعیت موجود در بلندمدت خواهد شد.
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تحلیل وضعیت اقتصادی

 نقاط قوت
 ایران، بعد از عربس��تان س��عودی، دومین دارنده ذخایر اثبات شده نفتی و بعد از روسیه 

دومین دارنده ذخایر اثبات شده گازی است.
 ایران صرف نظر از گاز و نفت، از نظر س��ایر منابع نیز کش��وری غنی اس��ت و در بخش 

کشاورزی نیز قدرتمند است.

 نقاط ضعف
 مصرف داخلی انرژی های هیدروکربنی به س��رعت در حال افزایش اس��ت، از سوی دیگر 
فناوری در این بخش در حال فرس��وده شدن است و تأثیر منفی بر روی ظرفیت استخراج 

نفت و گاز کشور ایران خواهد گذاشت. 
 تحریم های بین المللي باعث کاهش عالقه شرکت هاي نفتی خارجی به انتقال فناوری ها و 

تجهیزات مورد نیاز ایران برای حفظ سطوح تولیدی خواهد شد.

 فرصت ها
 بخش گاز ایران هنوز یک بخش توسعه نیافته است و فضای قابل توجهی برای بیشینه سازي 

درآمدهاي گازي وجود دارد.
 جمعیت در حال رشد به همراه کمبود مسکن مورد نیاز، فرصت هایی را برای سرمایه گذاری 

در زمینه ساخت و ساز واحدهای مسکونی ایجاد می کند.

 تهدیدها
 کاهش روابط ایران با انجمن هاي بین المللي به دلیل برنامه هس��ته ای، منجر به تحمیل 

تحریم های اقتصادی بیشتر توسط سازمان ملل متحد و امریکا علیه ایران خواهد شد.
 کاهش در قیمت های جهانی نفت اثر چش��مگیری بر اقتصاد ایران دارد. اگرچه صندوق 
ذخیره ارزي با هدف حمایت از اقتصاد در شرایط کاهش قیمت های نفت ایجاد شده است، 
اما ذخایر آن به میزان بس��یار زیادی صرف مخارج افراطی دولت ش��ده و موجودی آن در 

شرف اتمام است. 
 به دلیل تورم باال و سقوط ریال، فرار سرمایه به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت.
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تحلیل فضای کسب و کار

 نقاط قوت
 قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی از سرمایه گذاران خارجی حمایت می کند 

و فرصت های خوبی را برای بازگشت سود به مبدأ اصلی سرمایه ایجاد کرده است.
 اگرچه از زمان انقالب اس��المی ایران، س��طح مهارت های کارآفرینی ایرانیان به میزان 
زیادی کاهش یافته اس��ت، اما ایرانی ها ش��خصاً توانس��ته اند تا حدودی این مهارت ها را 

بازسازی کنند که یک عامل بالقوه تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی است.

 نقاط ضعف
 با وجود عالئم تش��ویقی اخیر، میزان پیش��رفت در برنامه خصوصی س��ازی بسیار کند 

است.
 در ح��ال حاضر بنگاه های خارجی نمی توانند مالکیت مناب��ع هیدروکربنی ایران را در 
اختیار داشته باشند. برایند معامالت "بیع متقابل" در ایران نسبت به سایر نقاط دیگر دنیا 

موارد سودمند کمتری دارد و در نتیجه امید به سرمایه گذاری جدید را کاهش می دهد.

 فرصت ها
 طبق قانون برنامه پنج ساله چهارم طی سال های 2005 تا 2009، دولت ایران امتیازهای 

انحصاری مالیاتی و گمرکی نهادها و مؤسسات شبه دولتی را حذف کرد.

 تهدیدها
 تحریم های س��ازمان ملل، امری��کا و اتحادیه اروپا در مورد سیس��تم بانکداری ایران و 
بخش های انرژی ایران، برقراری مبادالت مالی با مؤسس��ات ایرانی را برای ش��رکت هاي 
خارجی بسیار دشوار و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران را با ریسک زیاد همراه کرده 

است.
 بالفاصله بعد از انتش��ار خبر ورشکستگی مؤسسات خیریه به دلیل وام دهی بی ضابطه، 

نظارت بانک مرکزی بر این مؤسسات به شدت افزایش یافته است.
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1. اعداد ستون سمت چپ
2. اعداد ستون سمت راست

3. Prepaid Users

برآورد20102011
2012 

پیش بیني 
2013

پیش بیني 
2014

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2016

پیش بیني 
2017

67,50076,38784,90090,67495,570100,348104,964109,373مشترکین تلفن همراه )هزار(

91/2102/1112/3118/7123/8128/8133/5137/9ضریب نفوذ تلفن همراه

نسبت تعداد مشترکین تلفن 
251/4275/1297/2311/4323/0333/8343/8349/3همراه به صد مشترک تلفن ثابت

منبع: بیزینس مانیتور

جدول اطالعات گذشته و پیش بیني مشترکین تلفن همراه

 پیش بینی  صنعت

 تلفن همراه
پیش بیني مش��ترکین ام. تي. ان در س��ه ماهه جاری افزایش 
یافته اس��ت. البته ناآرامی های سیاسی و اقتصادی مانند وضع 
تحریم های غرب بر علیه تهران تأثیرات خود را بر اقتصاد ایران 
ادامه داده اس��ت. این مس��ئله عالوه بر ت��ورم که قدرت خرید 
ایرانیان را کاهش داده است، فشار یکسانی بر مصرف کنندگان 

و بر اپراتورها وارد مي کند.
    

این اعتقاد وجود دارد که بازار رکورد افزایش خالصی به میزان 
1/366 میلیون مشترک را تا پایان سه ماهه چهارم 2012 ثبت 
کرده اس��ت. به عبارت دیگر رشد ساالنه 11/1 درصد مي باشد. 
براس��اس برآوردها تعداد مشترکین در پایان دسامبر 2012 به 
84/9 میلیون رسید. در نتیجه، نرخ نفوذ تلفن همراه در کشور 
از 102/1 درصد در پایان دس��امبر 2011 تقریباً به 112درصد 

افزایش یافته است.
پیش بیني ها حاکی از رشد نسبتاً کند و تک رقمی در این حوزه 
است. تعداد مشترکین برای س��ال 2017 به 109/37 خواهد 

رسید که ضریب نفوذ را به حدود 138 درصد خواهد رساند.
باید به خاطر داشت که انبوه مشترکین تلفن همراه در ایران را 
"مشتریان اعتباری)3( تشکیل مي دهند و همچنان که اپراتورها 
ب��ه معرفی نوآوري ها و خدمات خاص مي پردازند، رش��د ادامه 
مي یابد. انتظار مي رود این میزان رشد همچنان و به طور مداوم 
ادام��ه یابد، به ویژه که اپراتورها به گس��ترش خدمات ش��بکه 
در مناطق روس��تایی روی آورده اند که پوشش خدمات شبکه 
محدود است. اگرچه مشتریان اعتباري، میزان رشد تلفن همراه 
را رق��م مي زنند، اما در عین حال میزان مش��ترکین غیرفعال 
را ب��اال برده و لذا نرخ نفوذ واقعی تلف��ن همراه احتماالً به طور 

روند صنعت- تلفن همراه، 2010 تا 2017

)1()LHS( تعداد مشترکین تلفن همراه، هزار
)2()RHS(ضریب نفوذ تلفن همراه

منبع: اطالعات اپراتورها، بیزینس مانیتور، بانک جهانی
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1. 3G
3. Forex

برآورد20102011
2012 

پیش بیني 
2013

پیش بیني 
2014

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2016

پیش بیني 
2017

ARPU83,31184,92582,42281,80481,49480,71880,25579,488 در شرکت ام. تي. ان )ریال(

منبع: بیزینس مانیتور، ام. تي. ان

ARPU اطالعات گذشته و پیش بیني

معنی داری کمتر از میزان پیش بیني شده خواهد بود.
بنابراین پیش بیني مش��ترکین نس��ل س��وم)1( در ایران باید 
اصالح ش��ود. فقدان ش��فافیت در این ب��اره در ماه های اخیر 
همچنان ادامه یافته و به طور روزافزونی بر بازار نس��ل س��وم 
س��ایه مي اندازد. درح��ال حاضر تنه��ا یک اپراتور توانس��ته 
اس��ت امتیاز خدمات نسل س��وم را به دس��ت آورد. هنگامی 
که خدمات محدودی در اواخر س��ال 2011 راه اندازي ش��د، 
مش��خص نبود که آیا خدمات ش��بکه هاي نس��ل س��وم قابل 
دسترس��ی خواهد بود یا خیر. ش��رکت تأمین تلکام در فوریه 
2013 امتیاز انحصاری گس��ترش ش��بکه هاي نسل سوم را تا 
سپتامبر سال 2014 به دس��ت آورد و این به معنی به تعویق 
انداختن فهرس��ت وسیعی از خدمات نسل سوم در بازار است. 
فقدان یک استراتژی شفاف برای معرفی و ارائه خدمات نسل 
سوم مي تواند به تقاضا برای خدمات ارزش افزوده تلفن همراه 
ضربه بزند. البته دولت به ش��دت بر تش��ویق رشد و گسترش 
آن به عنوان ابزار کمکی جهت رشد اقتصادی تمایل دارد. در 
حال حاضر به نظر مي رس��د اپراتورهای تلفن همراه در ایران 
مجبور به مخالفت با فناوري نس��ل 2/5)2( هستند تا خدمات 

اطالعاتی خود را ارائه کنند.

)ARPU( متوسط درآمد به ازای هر کاربر 
متوس��ط درآمد به ازای هر کاربر در ش��رکت ام. تي. ان در سه 
ماهه آخر س��ال 2012به 3/9 دالر کاهش یاف��ت. این اعتقاد 
وج��ود دارد که افزایش تحریم های اقتص��ادی به طور مداوم به 
مصرف ضربه خواهد زد و بنابراین متوس��ط درآمد به ازای هر 
کارب��ر برای اپراتورها از کوتاه مدت تا میان مدت نیز تحت تأثیر 
قرار خواهد گرفت. پیش بیني براس��اس واحد پولی ایران ریال 
و براس��اس نمودار متوسط درآمد ایرانسل محاسبه شده است. 
ایرانسل تنها اپراتوری است که متوسط سود سهام را به شکلی 

منظم منتشر نموده است.

در س��ال 2011 متوسط ترکیبی درآمد به ازای هر کاربر برای 
ام.تي.ان به میزان 2/4 درصد رش��د داش��ته و معادل 84,925 
ریال بوده اس��ت. این رشد علي رغم کاهش اندکي در این رقم 
از 8 به 7/9 دالر آمریکا بوده اس��ت. س��ه ماهه اول و دوم سال 
2012 هم��راه با نوس��انات بازار فارکس)3(، ش��رکت ام. تي. ان 
افزایش��ی به میزان 85,500 ری��ال گزارش کرد. با وجود اینکه 
این رقم تا 7/5 دالر در هر دو دوره کاهش یافته بود. متوس��ط 
درآمد به ازای هر کاربر در س��ه ماهه سوم سال 2012 به 7/4 
دالر کاهش یافت و در س��ه ماهه پایانی سال 2012 تقریباً به 
نصف یعنی به 3/91 دالر رس��ید. علیرغم اس��تراتژی نفوذ در 
بازار توس��ط ام. تي. ان برای تسخیر سهم بازار تلفن همراه در 
رقابت با ش��رکت ارتباطات سیار، متوس��ط درآمد به ازای هر 
کاربر در این شرکت، برحسب واحد پول ایران، رشد یافت. این 
مس��أله این گمان را تقویت مي کند که متوسط درآمد به ازای 
هر کاربر به عوامل دیگری مانند افزایش سطح کاربرد خدمات 
و گرایش روزافزون در اس��تفاده سودمند از خدمات اطالعاتی، 
بس��تگی دارد. انتظار این اس��ت که میزان متوس��ط درآمد به 
ازای ه��ر کاربر در بخش تلفن همراه در ایران تابعی از افزایش 
فشارهای کاهنده باش��د. این تمایل به دنبال ورود یک بازیگر 
جدید با عنوان تالیا، اساس��اً در افزایش رقابت در بازار منعکس 
خواهد ش��د. تالیا به طور مستمر در حال گسترش شبکه خود 
با زیرس��اخت های ملی اس��ت. به هر حال تا پدیدار شدن یک 
تصویر شفاف از هرگونه رقابت ممکن، کاهشی تدریجی برای ام. 
تي. ان در متوسط درآمد به ازای هر کاربر پیش بیني مي شود. 
انتظار مي رود برای س��ال 2017 متوسط ماهانه درآمد به ازای 

هر کاربر در اپراتورها به 76,488 ریال برسد. 

روندهاي صنعت- درآمد متوسط به ازاي هر کاربر، 2010 تا 2017

منبع: بیزینس مانیتور، اپراتورها

 ،)EGPRS( سرعت داده افزایش یافته برای تحول جی اس ام یا جی پی آر اس افزایش یافته :Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).2
یک فناوری تلفن همراه دیجیتال است که افزایش سرعت انتقال اطالعات و تقویت اعتماد داده ها را دارد. گرچه از نظر فناوری، یک شبکه نسل ۳ می باشد، 

ولی معموالً به خاطر سرعت پایین تر، به طور غیررسمی نسل 2/75 معرفی می شود. EDGE از سال 2۰۰۳ در شبکه های جی اس ام مطرح شد.
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1. Dial UP
2. Voice over Intenet Protocol (VoIP)
3. Broadband

هر چند ای��ن تردید وجود دارد که در دوره پیش بیني عاملی 
مه��م و معنی داري وجود داش��ته باش��د، انتظ��ار مي رود هر 
حرکتی به س��وی ارائه و گس��ترش خدمات نسل سوم تلفن 
همراه، تأثیری مثبت در متوسط درآمد به ازای هر کاربر براي 

اپراتورهای ایرانی داشته باشد.

 خط ثابت
ب��رای ب��ازار خط��وط ثاب��ت در ای��ران پیش بیني براس��اس 
نمودارهای منتشر شده توس��ط اتحادیه بین المللی مخابرات 
ص��ورت گرفته اس��ت، زی��را اطالعات در این م��ورد به مدت 
چند س��ال است که توس��ط ش��رکت مخابرات ایران منتشر 
نمي ش��ود. طبق گزارش ه��اي مخابرات ایران در پایان س��ال 
2011 تع��داد 27,767 میلی��ون خط ثاب��ت در ایران وجود 
داشته اس��ت. نرخ افزایش ساالنه خط ثابت 3/4 درصد است 
که در نتیجه رش��د در سال هاي 2009 و 2010 حاصل شده 
اس��ت. بنابراین پیش بیني مي شود که ضریب نفوذ تلفن ثابت 
 از 37/1 درص��د در س��ال 2011 ب��ه 37/8 درص��د در پایان 

سال 2012 برسد.

ب��ا در نظرگرفت��ن نرخ باالی نفوذ تلفن همراه در ایران، رش��د 
مداوم بخش خط ثابت، امری غیرمتعارف و نامعمول اس��ت. به 
هر حال تا زمانی که شرکت مخابرات ایران، تنها متصدی رشد 
و گس��ترش خط ثابت در مناطق روس��تایی و دورافتاده باشد، 
انتظار م��ي رود تقاضای خط ثابت با روندی کن��د و آرام ادامه 
داش��ته باشد. براساس محاسبات انجام شده، بازار خطوط ثابت 
تقریباً به میزان 2/9 درصد در س��ال 2012 رشد یافته است و 
ضریب نفوذ برای سال 2017 به میزان 40 درصد یعنی تعداد 

31,309 میلیون تلفن ثابت رشد خواهد یافت.
در میان مدت، اتکاء به خطوط تلفنی اینترنت)1( گسترش یافته 
و در نتیجه استفاده از خطوط ثابت، سودآوری بازار آن را تداوم 
خواهد بخشید. در دوره زمانی طوالني تر، این رشد و گسترش 
ارائه دهندگان خطوط ثابت یا متصدیان ارائه خدمات صدا روي 
پروتکل اینترنت)2( روند افزای��ش کندتری را در تعداد خطوط 

ثابت رقم خواهد زد.

پهن باند)3(
به دنبال انتش��ار اطالعاتی از مرکز گس��ترش اینترنت ملی که 
توسط خبرگزاری رسمی جمهموری اسالمی ایران منتشر شد، 
در پیش بیني بازار اینترنت ایران در س��ه ماه اخیر، تجدیدنظر 
شده اس��ت. هر چند پیش بیني تجدیدنظر شده با این نمودار 
منتشر شده رسمی تطابق ندارد و به نظر اغراق آمیز است، ولي 
از این اطالعات در محاس��به اندازه بازار استفاده شده است. به 
دنبال انتشار گزارش شرکت مخابرات ایران که اندکی محافظه 
کارانه تر از برآوردهای قبلی بود، این تجدیدنظر، در پیش بیني 
در سه ماهه اول 2013 چالشی پیش  روی دارد. نمودار منتشر 
ش��ده اخیر، ظاهراً با برآوردها در تناقض اس��ت و این نمایانگر 
دش��واری هاي به دس��ت آوردن داده هاي دقیق از بازار پهن باند 

ایران است.

برآورد20102011
2012 

پیش بیني 
2013

پیش بیني 
2014

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2016

پیش بیني 
2017

26,84927,76728,56929,11529,59130,06430,53531,309تعداد خطوط ثابت اصلی )هزار(

36/337/137/838/138/338/638/839/5ضریب نفوذ تلفن ثابت

منبع: بیزینس مانیتور

اطالعات گذشته و پیش بیني خطوط تلفن ثابت

برآورد20102011
2012 

پیش بیني 
2013

پیش بیني 
2014

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2016

پیش بیني 
2017

11,81815,71421,52825,73729,59232,61735,40537,841تعداد کاربران اینترنت )هزار نفر(

16/021/028/533/738/341/945/047/7ضریب نفوذ استفاده از اینترنت

9621,7733,0853,7054,5445,4336,4217,504تعداد مشترکین اینترنت با پهن باند

1/32/44/14/85/97/08/29/5ضریب نفوذ اینترنت با پهن باند

منبع: بیزینس مانیتور

پهن باند

تعداد خطوط ثابت تلفن )هزار(
)RHS( ضریب نفوذ تلفن ثابت

روندهاي صنعت- خطوط تلفن ثابت، 2010 تا 2017

منبع: بیزینس مانیتور
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ش��رکت مخابرات ایران طبق، ضریب نف��وذ اینترنت در ایران، 
طي س��ال های 2010، 2011 و 2012 ب��ه ترتیب 16 درصد، 
21 درصد و 26 درصد بوده اس��ت. براس��اس داده هاي کالن، 
ای��ن ضریب تقریباً مع��ادل 11/818، 15/714 و 19/765 نفر 
کاربر ایراني اینترنت، در طول س��ال هاي ذکر ش��ده مي باشد. 
مرکز گس��ترش اینترنت ملی در پایان سال 2013 گزارش داد 
که 45 میلیون نفر کاربر اینترنت در ایران وجود دارد که از این 
تعداد 27/5 میلیون نفر کاربر جي. پي. آر. اس و 867,000 نفر 
مشترکین خطوط پرسرعت هستند. نتیجتاً براساس این آمار، 

ضریب نفوذ اینترنت در ایران تقریباً 60 درصد است.
ب��ا این فرض ک��ه دولت به احتمال زیاد تمای��ل دارد اطالعات 
مربوط به مشترکین را مهم جلوه دهد دولت ایران برنامه برای 
ایجاد سیستم اینترنت خصوصی ارائه نکرده است- تنها بخشي 
از آمار جدید در محاسبات وارد شده است. براساس برآوردهای 
س��ال 2012 در ای��ران 21/5 میلیون کارب��ر اینترنت در ایران 
وجود داش��ت که این مقدار کمی کمتر از نصف برآورد دولتی 
است. انتظار بر این است که ایران تا پایان سال 2017 بیش از 
37/8 میلی��ون نفر کاربر و ضری��ب نفوذی برابر با 47/7 درصد 
داشته باشد. این میزان در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه 

نسبتاً پایین است.
همچنین اتحادیه جهانی مخابرات تخمین می زند که مشترکین 
پهن باند ایران برابر 962,000، 400,000 و 1/773 میلیون در 
س��ال هاي 2009، 2010 و 2011 بوده است. این آمار معادل 
ن��رخ ضریب نف��وذ 0/5 درصد، 1/6 درص��د و 2/4 درصد برای 
سال های مذکور اس��ت. این اتحادیه اطالعات و داده هاي تمام 
مش��ترکین خطوط پهن باند را ترکیب مي کن��د، اگرچه کاماًل 
مشخص نیست که مشترکین فناوري هاي خطوط ثابت بی سیم 
مانند وایمکس در این ارقام وارد ش��ده باشد. آخرین اطالعات 
منتش��ر ش��ده، مش��ترکین خطوط پهن باند )فیبر نوری( را 6 
میلیون برای ماه مارس س��ال 2013 عنوان کرده اس��ت. البته 
براساس تخمین های انجام شده، رقم 3 میلیون دقیق تر به نظر 
مي رس��د، زیرا مشترکین خطوط پهن باند را افراد و نه خانوارها 

تشکیل مي دهند.
یک��ي از دالیل پایین بودن نرخ نفوذ خطوط پهن باند در ایران، 
هزینه باالی دس��تیابی به اینترنت و به تبع آن پهن باند است. 
ای��ران همچنین دارای اینترنت قانونمند و قاعده مندی اس��ت 
که ش��کل های متفاوت کنترل دولتی در آن وجود داد. شرکت 
مخاب��رات ایران عالوه بر زیرس��اخت های تلفن، در به کارگیری 
ش��بکه هاي فیبری با ظرفیت باال س��رمایه گذاري کرده اس��ت 
که از طریق این ش��بکه ها توسعه و گس��ترش پهن باند میسر 
خواهد ش��د. این احتمال وجود دارد که خدماتی چون آموزش 
الکترونیک، دولت الکترونیک و بهداشت الکترونیکی بتواند در 
سودرس��انی به مناطق روستایی مفید واقع شود و ضریب نفوذ 
پهن بان��د را باال ببرد. همچنین به وج��ود آوردن اینترنت ملی 
جدید با کنار گذاشتن شبکه جهانی)1( تعداد کاربران پهن باند را 
افزایش خواهد داد، البته باید توجه داشت که به محدودسازی 

انتشار اطالعات از خارج کشور و داخل کشور دامن می زند.
انتظار مي رود که ضریب نفوذ پهن باند در پایان سال 2017 به 
9/5 درص��د افزایش یابد. این امر حرکت آرام و موفقیت آمیزی 
در گسترش به کارگیری ش��بکه هوشمند نسل سوم و فناوري 
وایمکس در مناطق تحت پوشش محسوب مي شود. همچنین 
انتظ��ار مي رود راه اندازی کابل های زیردریایی در بنادر کش��ور 
برای کمک به کاس��تن هزینه دس��تیابی اینترنت بوده است تا 

خدمات را برای اکثریت ایرانیان مقرون به صرفه سازند.

1. World Wide Web

 تعداد کاربران اینترنت )هزار(
 تعداد مشترکین اینترنت پهن باند )هزار(

روندهاي صنعت- اینترنت، 2010 تا 2017

منبع: بیزینس مانیتور
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1. Fiber to the x (FTTx)

 رتبه بندي ریس�ك/ بازده در خاورمیانه و ش�مال 
آفریقا

به طور کلی، در سه ماهه جاري تغییر کوچکی در مقدار ریسک 
و بازده صنعت و کش��ور در 15 بازار در منطقه ش��مال آفریقا 
و خاورمیانه مش��اهده مي ش��ود و اغلب این تغییرات در حوزه 
ارتباطات وجود دارد، به گونه اي که برای نیمه دوم سال 2012، 
رش��د مشترکین و درآمد ش��رکت ها در تحلیل موردنظر آمده 
است. در نتیجه مقدار متوسط منطقه برای بخش مخابرات تنها 

0/1 واحد و متوسط بازده صنعت 0/2 واحد کاهش مي یابد.
در رتبه بندي سه ماهه جاری، تنها دو بازار در بین 10 بازار برتر 
تغییر وضعیت داده اند. ام��ارات متحده عربی با یک پله صعود 
به رده چهارم رس��ید و کویت به رده شش��م نزول کرد. امتیاز 
کلی کویت 1/2 واحد نزول کرد و به 37 رس��ید که نتیجه آن 
کاهش 2/8 واحدي در امتیاز بازده صنعت و داش��تن رشد کم 
مش��ترکین تلفن همراه و نرخ متوسط درآمد به ازای هر کاربر 
ب��ود. رتبه بازده صنعت در امارات متح��ده عربی اندکی بهبود 
یافته اس��ت، زیرا رشد بازار آن کشور در نیمه دوم سال 2012 
بهتر است. در این حال سه بازار برتر یعنی رژیم صهیونیستي، 
عربس��تان سعودی و قطر، هیچ تغییری را در هیچ  یک از ارقام 
و رتبه ها نش��ان نمي دهند و لذا ثابت مانده اند. ایران در انتهای 
جدول، چهار پله تنزل یافته اس��ت و پایین ترین رتبه ریسک و 

بازده درصنعت و در کشور را داراست.

بازده صنعت
رتبه بازده صنعت برای اغلب کشورهای مورد مطالعه، به دلیل 
کاهش متوس��ط درآمد به ازای هر کاربر با فش��ار رو به پایین 
روبرو است. علت این مسأله انبوه مشترکین کم دوام و سرعت 
کند رشد مشترکین تلفن همراه است. بازار اشباع شده در این 
منطقه نقش مهمی در این روند ایفا مي کند. اغلب اپراتورهای 
تلفن هم��راه، تعرفه هایي با نرخ پایین دارند و مصرف کنندگان 
ک��م درآمد را )اغل��ب دانش آموزان و کارگ��ران مهاجر( هدف 
گرفته اند تا س��هم خ��ود را در بازار حفظ کنن��د. اینها عواملی 
هستند که مي توانند از کاهش هاي بیشتر در آینده جلوگیری 
کنند. این امر البته ظرفیت رش��د ش��دید در پهن باند را نهفته 

دارد ک��ه به طور ویژه در خدمات نس��ل س��وم و نس��ل چهارم 
پهن باند تلفن همراه و همچنین خدمات ش��بکه فیبر نوري بر 
بستر پهن باند)1( در برخی از کشورها وجود دارد. تحلیل درآمد 
برخی از اپراتورها نش��ان از همکاری در حال رشدی از خدمات 

اطالعاتی به درآمدهاي باالتر و سودآورتر دارد. 
در رده بن��دي بازده صنعت، عربس��تان س��عودی جای خود را 
در باالترین رتبه حفظ کرده اس��ت. رتبه عربس��تان س��عودی 
به س��رعت باال رفته اس��ت، براس��اس موج فصلی گس��ترش 
اش��تراک خدمات در زمان تعطیالت مذهبی همانند حج، زیرا 
چش��م اندازي از رشد بسیار سریع را داشته است. البته با توجه 
به تعیین سیاس��ت های صریح در مورد تعیین هویت دارندگان 
سیم کارت توسط قانون گذار، حذف قانونی حساب های غیرفعال 
پیش بینی می شود. سه اپراتور عمده رژیم صهیونیستی از رشد 
منفی تعداد مش��ترکین و همچنین نوسانات در متوسط رشد 
درآم��د به ازای هر کاربر در س��ه ماهه اخی��ر خبر داده اند. این 
مقادیر از طریق رشد اپراتورهای تلفن همراه در دیگر کشورها 
و اپراتورهای مجازی ش��بکه تلفن همراه تعدیل ش��ده است و 
البته انبوهی مش��ترکین نیز در این رتبه بي تأثیر نیست. همه 
این موارد، رتبه بازده صنعت را نس��بتاً باال نگاه داش��ته است. 
تونس، مجدداً پایین ترین رتبه را داراس��ت. تالش های صورت 
گرفته توس��ط قانون گذار در جهت ارائه اپراتور مجازی ش��بکه 
تلفن همراه باعث ش��د که رتبه پیش از پایان س��ال 2013 در 

جاي خود بماند. 

بازده کشور
عوام��ل کلی��دی اقتص��اد کالن مانند س��رانه تولی��د ناخالص 
داخلی، نرخ بیکاری و شهرنشینی اجزاء اصلی رتبه بندي بازده 
کش��ور را تش��کیل مي دهند. این رتبه بندي پتانسیل بازده را 
با س��رمایه گذاري در حوزه مخابرات براس��اس فقدان یا وجود 
ای��ن عوامل اندازه گی��ري مي کند. نرخ پایین بیکاری، س��رانه 
تولید ناخالص داخلی و تقاضا محرک هاي رش��د انواع خدمات 
مخابرات��ی و خدم��ت پیش��رفته داده هس��تند. همچنین نرخ 
شهرنشینی بر هزینه توسعه شبکه برای پوشش عمده جمعیت 
تأثیر مي گذارد. عموماً گس��ترش ضریب نفوذ شبکه در مناطق 

 رتبه بندی ریسك/ بازده صنعت
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1. Stand-By Arrangement

شهری از گسترش آن در مناطق روستایی با جمعیت پراکنده 
ارزان تر تمام مي شود.

کویت، قطر و امارات متحده عربی به همراه رژیم صهیونیستی 
که حائز رتبه باالیی شده است، به شدت در رقابت اند، این سه 
کشور حاش��یه خلیج فارس، از نرخ بیکاری پایین و نرخ باالی 
س��رانه تولید داخلی ناخالص سود مي برند. رژیم صهیونیستی 
ب��ا باالترین رتب��ه در منطقه، دارای نرخ شهرنش��ینی بیش از 
91 درص��د اس��ت. الجزایر، مصر و ای��ران در نیمه انتهایی این 
رده بندي قرار دارند. این سه کشور به اضافه کشورهای دیگری 
که رتبه اي پایین تر از متوس��ط منطقه دارند، مش��خصاً دارای 
س��رانه تولید ناخالص داخلی کمت��ر از 10,000 دالر، بیکاری 

مزمن و شهرنشینی زیر 70 درصد مي باشند.

ریسک صنعت
پس از تعدیل رو به باالیی که در رتبه امارات متحده عربی در 
آخرین س��ه ماهه صورت گرفت، در سه ماهه اخیر تغییری در 
نرخ ریسک صنعت کش��ورها حاصل نشده است. نهاد نظارتي 
امارات متحده عربی میزانی از آزادس��ازی را برای سال 2015 
مطرح مي سازد که به صورت بالقوه قادر به شکستن انحصار دو 
جانبه در کشور خواهد بود. این امر سبب مي شود که پیشرفت 
و بهبود آتی را در نرخ ریس��ک صنع��ت اتفاق بیفتد. اما با این 
گمان که دولت تأکید دارد به تحریم خدمات صدا روي پروتکل 
اینترنت ادامه بدهد، یقیناً این پیش��رفت در آینده نزدیک رخ 

نخواهد داد. 
رژیم صهیونیس��تی و لیبی به ترتیب اولین و آخرین کشور در 
رده بندي هس��تند. بازار رژیم صهیونیس��تی یک نهاد نظارتی 
مستقل مخابراتی دارد، که بر گسترش بازارهای جدید، به ویژه 
در معرفی بازیگران جدید و کاهش نرخ اتصاالت داخلی نظارت 
مي کند. از طرف دیگر لیبی و کویت هنوز در حال تثبیت نهاد 
نظارتی مخابراتی جدیدی هستند، ضمن این که گزارش ها در 
کش��ورهای دیگری مثل ایران، عراق و الجزایر بر دخالت دولت 

در بخش مخابرات اشاره دارند.

ریسک کشور
گزارش رتبه بندي ریس��ک کش��ورها دامنه وسیعی از چندین 
متغیر کالن اقتصادی را با هم ترکیب مي کند. این عوامل شامل 
چشم انداز پنج ساله رشد مصرف بخش خصوصی و سناریوهای 
ریسک سیاسی است. در این رتبه بندي قطر در باالترین رده قرار 
دارد که این رتبه، تکمیل کننده رتبه خوب این کشور در دیگر 
حوزه ها است. انتظار بر این است که عمده رشد اقتصادی قطر 
را در سال 2013، بخش غیرهیدروکربن تشکیل دهد. گسترش 
مصرف داخلی و پیشرفت در سرمایه گذاري های زیربنایی که هر 
دو به کمک مخارج دولتی صورت گرفته، باعث ش��ده است که 
فعالیت هاي اقتصادی اوج بگیرد. اگرچه در طول این سال رشد 

بخش هیدروکربن کند بوده است، تعیین مهلت برای ظرفیت 
گاز طبیع��ی مایع )LNG( تا س��ال 2015، باعث محدودیت 
در توسعه و تولید ش��ده است. به طور کلی پیش بیني مي شود 
تولی��د ناخالص داخلی در س��ال 2013، 5 درصد کاهش یابد. 
این نسبت در سال 2012 برابر 6 درصد بوده و برای سال هاي 
2007 تا 2011 متوسط ساالنه رشد برابر با 15/6درصد خواهد 

بود. بخش هیدروکربن نیز در نوسان قرار دارد.
براس��اس آخرین داده ه��ا از اداره آمار قطر رش��د واقعي تولید 
ناخالص داخلی در س��ه ماهه س��وم سال 2012 نسبت به 7/9 
درصد و 5 درصد در س��ه ماه��ه اول و دوم 2012، 3/9 درصد 
بوده اس��ت. برای دومین س��ه ماهه پیاپ��ی بخش هیدروکربن 
)اس��تخراج و معدن کاری( با کاهش 0/8 درصدي ضعیف ترین 
عملکرد اقتصادی را داش��ته است. دولت در پی صنعت دیگری 
است که رشد بیشتري کسب کند و این اعتقاد وجود دارد که 
بخش مخابرات به همراه خدمات رو به رش��د فناوری اطالعات 

می تواند این جریان را توسعه بخشد.
در شرایط اقتصادی پیش رو، بودجه بسیاری از کشورهای منطقه 
افزایش یافته است که هدف عمده آنها تأمین رضایت بخش های 
مختلف جامعه اس��ت. اگرچه این برنامه در بلندمدت ریس��ک 
مال��ی را برای کش��ورها، به ویژه کش��ورهای متک��ی بر درآمد 
هیدروکربن ها در بر خواهد داشت، این رشد در بخش مخابرات 
در کوتاه مدت با ترسیم چشم اندازی از مصرف خدمات ثابت نگه 
داشته ش��ده به خوبی قابل پیش بیني است. قطر در این مورد 

نمونه بارزی است.
در مقابل؛ کش��ورهای اردن، مراکش و تونس، عمدتاً به دلیل 
چش��م انداز ضعیف رشد مصرف بخش خصوصی در طول پنج 
س��ال آینده، در انتهای جدول ریسک کشورهای منطقه قرار 
دارند. پیش بیني مي ش��ود رش��د تولید ناخال��ص داخلی در 
تون��س در س��ال هاي 2013 و 2014 و برابر 3/1 درصد و 4 
درصد باش��د. هزینه های رو به افزای��ش دولتی این اطمینان 
را ایجاد می کند که مصرف بخش خصوصی با روندی نس��بتاً 
ثاب��ت، اما کند افزای��ش می یابد؛ هنگامی که به پروژه رش��د 
اقتص��ادی کش��ورهای منطقه اروپا در س��ال 2013 پرداخته 
شد، مش��اهده ش��د که صادرات تونس افزایش خواهد یافت. 
هر چند به دنبال قتل شکری بالعید رهبر چپ گرایان در 26 
فوریه ناامنی سیاسی افزایش یافت و این مسأله سبب شد که 
 چش��م انداز اقتصادی به افزایش معنی دار مقدار ریسک کشور 

منجر شود.
ب��ا وجود نش��انه هایی از ی��ک توافقنامه کمک��ی)1( با صندوق 
بین الملل��ي پول در س��ال 2013 که نیاز ب��ه اندازه گیري ها و 
محاسبات دقیق خواهد داشت، اعتقاد بر این است که هزینه هاي 
جاری همچنان افزایش مي یابد و حتي با فرض افزایش ریسک 
سیاس��ی، به نظر نمي رس��د که دولت تمایلی داشته باشد که 

هزینه ها و مخارج را قطع کند.
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 رتبه بندي ریسك/ بازده در ایران
ایران در س��ه ماه جاری به انتهای جدول ریسک/ بازده منطقه 
نزول خواهد کرد. این نزول به دلیل عملکرد ضعیف براس��اس 
ریس��ک بازار و ریس��ک صنعت خواهد بود. تحریم های اعمال 
شده غرب همچنان به اقتصاد ایران ضربه مي زند و اخیراً سقوط 
ص��ادرات در ایران به عنوان نتیجه ای��ن تحریم ها اتفاق افتاده 
است. به نظر می رسد که مصرف بخش خصوصی برای این دوره 

همچنان ثابت خواهد ماند.
امتی��از بازده صنعت در س��ه ماهه س��وم 2013 به 45 نزول 
خواهد کرد. ام. تي. ان گزارش مي کند که در کنار سقوط نرخ 
رشد، کاهش��ی ناگهانی در متوسط درآمد به ازای هر کاربر و 
نوس��ان در نرخ ارز نیز روی خواهد داد و این کاهش ناگهانی 
بازتابی است از آنچه در بازار رخ می دهد. وضعیت سیاسی اثر 
شدیدی بر اقتصاد دارد و بخش مخابرات نیز یکی از قربانیان 
آن خواه��د بود. ت��ورم در حال از بین ب��ردن نیمی از قدرت 
خرید ایرانیان اس��ت و بر حوزه ارتباطات نیز تأثیرگذار است. 
با کس��ب امتیاز انحصاری در گس��ترش خدمات شبکه نسل 
سوم تا سپتامبر س��ال 2014 که تأمین تلکام به دست آورده 
اس��ت، فرصت ها همچنان برحس��ب پهن باند محدود خواهند 
ماند. این مس��ئله از س��رمایه گذاري زیربنایی در بخش شبکه 
جلوگیری ک��رده و س��رمایه گذاري های خارج��ی آتی را نیز 

متوقف مي کند.
امتیاز بازده کش��ور در سه ماهه سوم س��ال 2013 برابر 49/7 
مي باش��د که این مقدار از متوس��ط منطقه کمتر است. تولید 
ناخال��ص داخلی پایین و انبوه جمعیت روس��تایی، این رتبه را 

برابر پایین ترین میزان در بین کش��ورهای منطقه نگاه داش��ته 
اس��ت، هر چند جوانی نس��بی جمعیت، مي توان��د راهی برای 

مقابله با این وضع باشد.
پارامکتر ریسک صنعت بازار ایران در رتبه 20 بدون تغییر مانده 
است و این نرخ نیز یکی از پایین ترین رتبه ها در بین کشورهای 
منطقه است. این اعتقاد وجود دارد که بخش مخابرات در کشور 
با محدودیت هایی مواجه است. ایران در سپتامبر 2012 شبکه 
ملی اینترنت را راه اندازی کرد که مي تواند کمک بیشتری برای 
اتصال ایرانیان به اینترنت باشد. البته اعتقاد بر این است که این 
ش��بکه، خبر خوبی برای ایرانی��ان از حیث رعایت بي طرفي در 
شبکه نخواهد بود و محتوای شبکه پایش می شود. در اخبار ماه 
سپتامبر هنگامی که جی میل و گوگل فیلتر شدند، تصویری از 

آزادی آینده نمودار شد. 
ایران در ریس��ک کشور 50/6 بوده اس��ت و می توان گفت که 
وضعیت نامطلوب سیاس��ی سبب این رتبه بوده است. با توجه 
به چش��م انداز مبهم میزان مصرف بخش خصوصی، اقتصاد در 

شرایط نامطلوبی قرار دارد. 
ب��ا توجه به پیش��رفت اندکی که در مذاکرات هس��ته ای ایران 
حاصل شده است، وضعیت ایران به طور قابل توجهی از 12 ماه 
گذشته ضعیف تر شده است. از بین رفتن تحریم ها تا پایان سال 
2013 غیرممکن به نظر مي رس��د ش��ایان ذکر است که تولید 
نف��ت 80 درصد صادرات ایران و حدود 50 تا 60 درصد درآمد 
دولت را شکل مي دهد. این بدان معنا است که اقتصاد همچنان 
آثار منفی وضعیت فعلی را تحمل خواهد کرد و رشد اقتصادی 

متوقف خواهد شد.

ریسکبازده
رتبه قبلیرتبه منطقه ايرتبه مخابراتیریسک کشورریسک صنعتبازده کشوربازده صنعتکشور

50/086/780/065/665/811رژیم صهیونیستی
60/569/060/073/564/522عربستان صعودی

52/372/060/074/161/533قطر
52/372/040/072/958/345امارات متحده عربی

49/581/030/067/557/054کویت
42/569/050/066/553/766عمان

46/863/040/066/352/777بحرین
47/563/040/054/751/388عراق

40/056/760/045/847/999مراکش
35/060/050/043/644/71010اردن
40/043/750/053/744/51114مصر
37/570/010/055/544/01212لیبی

35/053/030/068/643/71313الجزایر
32/556/750/046/743/21415تونس
45/049/720/050/643/21511ایران

44/464/444/760/451/7متوسط منطقه

توضیحات جدول: وزن ها به این ترتیب است:
بازده، 70 درصد از کل متشكل از بازده صنعت 65 درصد و بازده کشور 35 درصد. 

ریسک، 30 درصد از کل متشكل از 40 درصد ریسک صنعت و 60 درصد ریسک کشور.
رتبه بندي بازده، اندازه و پتانسیل رشد بازار مخابراتي را در هر کشور ارزیابي مي کند. مشخصات جمعیتي اقتصادي/ اجتماعي گسترده تر بر توسعه صنعت تأثیرگذار است.

رتبه بندي ریسک، خطرات خاص صنعت را که ناشي از مشخصات سیاسي/ اقتصادي کشورها است، مي سنجد.
منبع: بیزینس مانیتور

رتبه بندي ریسک/ بازده بخش مخابرات در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
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1. جي. اس. ام یا سامانه جهاني ارتباطات همراه، یکي از متداول ترین استانداردهاي تلفن همراه در جهان است. از جي. اس. ام به عنوان نسل دوم سیستم تلفن همراه )2G( یاد مي شود.

 مروری بر بازار

 تلفن همراه
چشم انداز منطقه اي

ایران براساس استانداردهای منطقه اي، ضریب نفوذ پایینی در 
بخش تلفن همراه دارد و در  بین 15 کشور منتخب، خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا رتبه دوازدهم را به دست آورده است. این آمار 
نش��انگر تصویر کلی از رشد مش��ترکین تلفن همراه در کشور 
اس��ت. پیش بیني مي شود نرخ رشد متوس��ط ساالنه برابر 5/2 
درصد بین س��ال های 2012 تا 2017 باش��د که این میزان در 
متوس��ط منطقه برابر 3 درصد اس��ت. تنها کشور عراق ضریب 
نفوذ کمتری از ایران دارد و البته برآورد مي ش��ود که با سرعت 
بیش��تری نسبت به ایران رشد کند. وابستگی بیش از اندازه به 
درآمد خدمات ارتباطی که تحت فش��ار شدید کاهنده ناشی از 
رقابت ش��دید قرار دارد، سبب شده است که این کشور یکی از 
پایین ترین نرخ هاي متوس��ط درآمد به ازای هر کاربر را در بین 

کشورهای منطقه داشته باشد. 

               

تحوالت کلیدی
 ام. ت��ي. ان در فوریه 2013 گزارش داد که از اتهام پرداخت 
رش��وه به مقامات ایرانی جهت کسب مجوز ارائه خدمات تلفن 
همراه در کش��ور، تبرئه شده است. اقامه دعوی علیه ام. تي. ان 
توسط ش��رکت ترکیه ای ترکسل انجام ش��ده بود بعد از آنکه 
یک شرکت وابسته به ترکسل نتوانست امتیاز راه اندازي دومین 

اپراتور جي. اس. ام)1( ایران را در سال 2005 به دست بیاورد.
 سامس��ونگ در آوریل 2013 اعالم کرد ک��ه ایرانی ها از 22 
مي قادر به دس��تیابی به خدمات فروش��گاه آنالین این شرکت 
نخواهند بود. سامس��ونگ اظهار داشت این ممانعت در نتیجه 

"موانع قانونی" است.
 تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران در تالش برای پایان دادن 
به برنامه غنی س��ازی اورانیوم، از اکتبر 2012 اجرا ش��د و این 
تحریم ها ضربه س��نگینی به اقتصاد ای��ران وارد کرد. تحریم ها 
باعث ش��د ریال ایران س��قوط قابل توجهی داشته و در نتیجه 

درآمد اپراتورها را تحت تأثیر قرار دهد.
 ایلنا گ��زارش مي دهد که تولیدات دیجیتال��ی ایران به ویژه 
لپت��اپ و واردات کامپیوت��ر به طور قابل مالحظ��ه اي به دلیل 
افزای��ش ن��رخ دالر آمریکا ضربه خورده اس��ت. دالر امریکا در 
مقایس��ه با 21,400 ریال در هفته پایانی سپتامبر و 10,400 
ریال در ژانویه 2011، به 26,200 ریال افزایش یافت. همچنین 
نوسانات و تغییرات سریع ارزی واردکنندگان ایرانی را با ابهامات 

جدی روبرو کرده است. 

رشد بازار
تنها یکی از اپراتورهای تلفن همراه در ایران که ایرانس��ل نام 
دارد )49 درص��د آن متعل��ق به ام. ت��ي. ان آفریقای جنوبی 
است( اطالعات قابل اس��تفاده و منظمی منتشر مي کند. این 
مس��أله تحلیل دشوار بازار را تا حدي آس��ان کرده است. در 
 عی��ن حال ای��ن اطالعات براس��اس دوره زمانی ش��ش ماهه 

ارائه مي شوند.

ایران

ایران

خاورمیانه و شمال آفریقا

خاورمیانه و شمال آفریقا
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چشم انداز منطقه اي، 2009 تا 2016 

منبع: بیزینس مانیتور، اپراتورهای تلفن همراه، نهادهاي نظارتي

خاورمیانه و ایرانشاخص
شمال آفریقا

5/23رشد متوسط بین سال هاي 2012 تا 2017

111/4140/6ضریب نفوذ تلفن همراه

7/218/5متوسط درآمد به ازای هر کاربر )دالر(

منبع: بیزینس مانیتور

مقایسه بازار تلفن همراه ایران با منطقه، 2012
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1. MCI
2. Inactive Prepaid Customer

3. Mobile Telecommunication Company of Esfahan (MTCE)
4. Telecommunication Kish Co. (TKC)

ب��ازار یک انحصار دو جانبه اثربخش بین ایرانس��ل و ش��رکت 
ارتباطات س��یار ایران)1( که متعلق به ش��رکت مخابرات ایران 
است را شکل مي دهد. برآورد مي شود سهم بازار این دو شرکت 

برابر 98/9 درصد در پایان سه ماهه آخر سال 2012 باشد.
اطالعات س��ال 2012 شرکت ایرانس��ل تأکید دارد که تعداد 
مش��ترکین این ش��رکت برابر 40/502 میلیون و تقریباً 47/7 
درصد کل مش��ترکین تلفن هم��راه در ایران اس��ت. بنابراین 
پیش بیني مي شود که 84/900 میلیون مشترک در بازار ایران 
تا پایان سال 2012 وجود داشته باشد. این میزان، رشد 11/1 
درصدی نس��بت به پایان س��ال 2011 که مشترکین این بازار 
تعداد 76/39 میلیون بودند، را نش��ان مي دهد. رش��د س��االنه 
نسبت به سال 2011 برابر 13/2 درصد است. این میزان اندکی 
کمتر از رشد 14/1 درصدي برآورد شده در سال 2010 است. 
براساس برآوردها تعداد 5/7 میلیون مشترک در نیمه اول سال 
2012 و 1/366 میلیون مش��ترک در نیمه دوم س��ال 2012 

اضافه شده است.
شرکت ارتباطات سیار بزرگترین اپراتور تلفن همراه ایران است 
و از زمانی که شرکت ایرانسل خدمات خود را راه اندازي کرده، 
سهم بازار خود را به میزان معنی داری از دست داده است. باید 
خاطر نشان کرد که برآوردهای تعداد مشترکین تلفن همراه در 
کشور شامل "مشترکین غیرفعال اعتباری)2(" نیز مي شود. البته 
این مس��أله تا زمانی در محاسبات لجاظ مي شود که ام. تي. ان 
در نمودارها و جداول منتش��ره خود بازنگری کند و مشترکین 
غیرفعال را در محاس��بات وارد کند و یا شرکت ارتباطات سیار 

نیز داده هاي دقیق را منتشر کند.
مابقي بازار تلفن همراه در ایران نیز از چندین اپراتور کوچکتر 
تشکیل شده که بخش بسیار کوچکی از سهم بازار را دارا هستند. 
بزرگترین این اپراتورها تالیاس��ت که در رده سوم جای دارد و 
در حدود 1/1 درصد سهم بازار را داراست. دو اپراتور منطقه اي 
دیگر ش��رکت مخابرات س��یار اصفهان)3( و دیگری شرکت تله 

کامیونیکیشن کیش)4( است که به ارائه سامانه جهانی ارتباطات 
همراه در استان اصفهان و منطقه آزاد تجاری کیش مي پردازند. 
اپراتور شش��م یعنی تأمین تلکام مجوز راه اندازي خدمات نسل 
دوم و نس��ل س��وم را در آوریل 2010 به دست آورد. این اولین 
مجوز نسل سوم در کشور بود، اما در عمل تا نوامبر سال 2011 
این خدمات تحت یک نام و عنوان داراي مجوز راه اندازي نشد. 
در فوریه 2013 تأمین تلکام حق انحصاری گس��ترش ش��بکه 

نسل سوم را تا سپتامبر 2014 تمدید کرد.

سهم بازار
برآورد می شود سهم شرکت ارتباطات سیار از بازار تلفن همراه 
51/2 درص��د در پای��ان س��ال 2014 خواهد ب��ود. این میزان 
برابر با 43/501 میلیون مش��ترک می باشد. این شرکت تقریباً 
236,000 مش��ترک را در سه ماهه چهارم سال 2012 اضافه 
کرده است. از آنجا که قدرت خرید ایرانیان کاهش یافته است، 
ای��ن میزان به طور معنی داری کمتر از میزان اضافه ش��ده در 
س��ه ماهه دوم و س��وم 2012 مي باشد. برای ایرانسل نیز رشد 
س��هم بازار پس از یک دوره کوتاه در س��ال 2011، با افزایش 
خالص در حدود 5/621 میلیون مشترک جدید در سال 2012 
ش��تاب بیشتری گرفت. این نرخ رشد، س��هم بازاري در حدود 
 47/7 درصد را نس��بت ب��ه 45/4 درصد س��ال 2011 نصیب 

شرکت کرد.

درصد رشد فعلی )RHS(مشترکین تلفن همراه )هزار(

رشد بازار تلفن همراه در ایران، 2009 تا 2012 
تعداد مشترکین )هزار نفر(

منبع: بیزینس مانیتور، اپراتورها

منبع: بیزینس مانیتور، اپراتورها

سهم بازارتعداد مشترکیننام اپراتور

43,50151/2شرکت ارتباطات سیار )همراه اول(

40,50247/7شرکت ایرانسل

8611/0تالیا

260/0شرکت  مخابرات سیار اصفهان

80/0شرکت تله کامیونیكیشن کیش

84,900100/0مجموع

بازار تلفن همراه در ایران، دسامبر 2012
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ارزیابی تعداد مشترکین خدمات تلفن همراه مربوط به اپراتور 
تالیا تعدیل شده است. تالیا در اوایل سال 2011 تنها مشترکین 
اعتباری داش��ت ک��ه در این میان تعداد زیادی از مش��ترکین 
غیرفعال بودند. این امر باعث ش��د ک��ه پیش بیني ها در برآورد 
تعداد مش��ترکین تالیا به حداقل میزان ممکن تمایل داش��ته 
باش��د. تالیا در پایان س��ال 2010 تقریباً 800,000 مشترک 
تلفن همراه داش��ت و سهم بازار این شرکت 1/2 درصد برآورد 
مي ش��د. در برآورد رش��د ش��رکت رعایت احتیاط و مصلحت 
اندیش��ی شده است. برآورد دقیق، حاکي از رشد 4/4 درصدي 
در سال 2011 با احتساب س��هم بازاري در حدود 1/1 درصد 
مي باش��د. مشترکین این اپراتور در س��ال 2012 به طور عمده 
غیرفعال بودند که نتیجه آن رکود سهم بازار در حدود 1 درصد 
اس��ت و علت آن وجود رقبای بزرگتر و قدرت آنها در تصاحب 

سهم بازار مي باشد.
ش��رکت مخابرات س��یار اصفهان به عنوان چهارمی��ن اپراتور 
تلفن همراه کار خود را در اواس��ط سال 2002 به عنوان اولین 
ارائه دهنده خدمات پیش فروش سیم کارت در ایران آغاز کرد. 
مج��وز کار این ش��رکت، راه اندازي خدمات تلف��ن همراه جي. 
اس. ام)1( 900 مگاهرت��ز ب��ا گنجایش 35,000 نفر مش��ترک 
در اصفهان بود. مجوز 15س��اله فعالیت این شرکت در ماه می 
2016 باطل خواهد شد. 49 درصد از سهام این شرکت متعلق 
به شرکت مالزیایی آگزیتا)2( است. این شرکت در جوالی 2010 
اعالم کرد که در صدد فروش س��هام خود در شرکت مخابرات 
س��یار اصفهان اس��ت. در می 2011 آگزیتا وارد معامله ای شد 
که براس��اس آن سهام خود در ش��رکت مذکور را واگذار کند. 
در گزارش هاي س��االنه شرکت آگزیتا از سال 2011 سهام 48 
درصدی شرکت مخابرات س��یار اصفهان به عنوان دارایی های 
قابل فروش طبقه بندي ش��ده است. براساس گزارش هاي سهم 
بازار که توس��ط ام. تي. ان منتشر شده است گمان مي رود که 
ش��رکت مخابرات س��یار اصفهان در انتهای س��ال 2012 برابر 
26,000 مشترک، در سال 2011 برابر 18,000 مشترک و در 
پایان س��ال 2010 برابر 14,000 مشترک داشته است. با این 
حال این ش��رکت کماکان س��هم بازار قابل ذکری از بازار تلفن 

همراه به دست نیاورده است.
شرکت تله کامیونیکیشن کیش، به عنوان اپراتوری که متعلق 
به منطقه آزاد تجاری کیش اس��ت، تنها به ارائه خدمات تلفن 
همراه در این جزیره اشتغال دارد. گمان مي رود تعداد مشترکین 

این اپراتور بیش از 10,000 نفر نباشند.
تأمی��ن تلکام نیز رس��ماً مجوز راه اندازي خدمات نس��ل دوم و 
نسل س��وم تلفن همراه را در آوریل 2010 کسب کرد و پیش 
از انتهای س��ال 2010 عملیات خود را با راه اندازي شبکه در 8 

شهر بزرگ کشور آغاز کرد.
در پایان س��ال 2011 رایتل که س��هامدار اصلی آن س��ازمان 
تأمین اجتماعی ایران بود، خدمات خویش را آغاز کرد. سازمان 
تأمی��ن اجتماعی ای��ران که زیر نظر وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی اس��ت، یک نهاد عمومی غیردولتی است که با سهام 
حقوق بگیران و کارگران غیردولتی بنیانگذاری ش��ده و به امور 
مربوط به بیمه و بازنشستگی اشتغال دارد. براساس گزارش ام. 
تي. ان خدمات رایتل در مناطق محدودی ارائه شده است. بعید 
است که سازمان تأمین اجتماعی با پشتوانه و منابع مالی خود 
بتواند با راه اندازي رایتل رقیب جدی برای اپراتورهای دیگر در 
بازار تلفن همراه ایران باشد. در فوریه 2013 تأمین تلکام حق 
انحصاری شبکه نسل سوم را برای یک سال تا سپتامبر 2014 

تمدید کرد.
پیش بیني مي ش��ود فروش ش��رکت مخابرات س��یار اصفهان، 
فرصت خوبی به یکی از کوچکترین اپراتورهای ایرانی بدهد تا 
به وسیله ابداع و نوآوری در خدمات، سهم بازار خود را گسترش 
دهد و یا ش��رکت دیگری را جذب بازار ایران نماید. با این حال 
به نظر مي رسد این شرکت همچنان به خدمات رسانی در استان 
اصفه��ان محدود خواه��د بود. علي رغم اینکه ش��رکت اماراتی 
اتصاالت در سال 2009 حق انحصاری راه اندازي خدمات نسل 
سوم را به مدت دو سال در ایران به دست آورده بود، این مجوز 
تاکنون عماًل به این ش��رکت واگذار نشده و این شرکت، دیگر 
تمایل��ی به مان��دن و فعالیت در بازار ایران ن��دارد. تحریم های 
بین المللي علیه ایران همچنان بر تمام بخش های بازار ارتباطات 
ایران س��ایه انداخته و س��رمایه گذاران خارجی با دشواری های 
فراوانی روبرو شده اند. فعالیت بالقوه سرمایه گذاران خارجی نیز 

با مانع روبروست.

کاربردها
ایرانس��ل تنها اپراتور ایرانی است که جداول متوسط درآمد به 
ازای هر کاربر آن قابل دسترس��ی است. پس از آنکه برای دوره 
سال هاي 2009 و 2010 این نرخ باالی 8 دالر بود، در سه ماهه 
دوم سال 2011 به 7/9 دالر کاهش یافت و برای سایر سال ها 
نیز در همین حد باقی ماند. این میزان مشمول کاهش بیشتری 
در در س��ه ماهه اول 2012 ش��د و به میزان 7/5 دالر رسید و 
تا سه ماهه دوم 2012 بی تغییر باقی ماند. در سال 2012 این 

1. GSM
2. Axita

ایرانسل 47/70 درصد

غیره 1/10 درصد

همراه اول 51/20 درصد

سهم بازار شرکت ها در دسامبر 2012

منبع: بیزینس مانیتور، اپراتورها
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1. General Packet Radio Service (GPRS)
2. Wireless Application Protocol (WAP)
3. BlackBerry

رق��م به 3/91 دالر س��قوط مي کند که بخش��ی از آن انعکاس 
کاه��ش ارزش پول ای��ران و بخش دیگر به علت کاهش قدرت 
مصرف ایرانیان است. روند رو به کاهش متوسط درآمد به ازای 
هر کاربر برای ش��رکت ام. تي. ان برحسب دالر آمریکا، بیشتر 
به دلیل کاهش ارزش ریال ناشی از تحریم ها است. این دیدگاه 
هنگامی اثبات مي شود که براس��اس اطالعات کالن اقتصادی 
ایران، افزایش ریالي در این میزان مش��اهده مي شود. همچنان 
که رقابت بین اپراتورها با هدف اش��باع بازار در جریان اس��ت، 
پیش بیني مي شود که تحت فش��ار کاهنده، متوسط درآمد به 

ازای هر کاربر در آینده  نزدیک برای ام. تي. ان افزایش یابد.

در صورتی که اطالعات و خدمات نسل سوم رشد یابد، پتانسیل 
قاب��ل توجهی وج��ود خواهد داش��ت که در ط��ول دوره های 
بلندمدت، متوسط درآمد به ازای هر کاربر باال برود و در صورت 
توس��عه منظم این افزایش در کمتر از یک سال اتفاق می افتد. 
در میان م��دت و کوتاه مدت با افزای��ش مقاومت ناپذیر خدمات 
اعتب��اری و نفوذ مداوم ام. تي. ان به س��هم ب��ازار همراه اول با 
اس��تفاده از قیمت به عنوان یک عامل کلیدی، میزان متوسط 

درآمد به ازای هر کاربر احتماالً پایین باقی خواهد ماند.
ب��ا توجه به نفوذ خدمات اعتباری و اس��تفاده ناچیز از خدمات 
ارزش افزوده و اطالعات تلفن همراه در بازار، پیش بیني مي شود 
نرخ متوسط درآمد به ازای هر کاربر در شرکت ارتباطات سیار و 

سایر اپراتورهای کوچکتر برابر شرکت ایرانسل شود.

 شبكه
نسل سوم

مقام��ات ایرانی کماکان در فرایند صدور مجوز فناوری نس��ل 
س��وم دخالت دارند. این امتیاز جهت ارائه خدمات نس��ل دوم 
و نسل س��وم در آوریل 2010 به تأمین تلکام داده شد. تأمین 
تلکام حق انحصاری ارائه خدمات نس��ل سوم را برای یک دوره 
دو س��اله دریافت کرد و در فوریه س��ال 2013، این حق برای 

سومین س��ال تا سپتامبر 2014 تمدید ش��د. این خدمات در 
نوامبر 2011 تحت نام تجاری رایتل راه اندازي شد و همچنین 
معلوم نیست که شرکت تأمین تلکام، خدمات نسل سوم را ارائه 
مي دهد یا نه؟ براس��اس گزارش های ام. تي. ان، سومین اپراتور 
کش��ور خدم��ات اولیه خود را تنها در ی��ک منطقه جغرافیایی 
محدود راه اندازي کرده اس��ت. این شرکت ارتباطات فعال خود 
با مقامات ایرانی را در س��ال 2011 حف��ظ کرد تا ادامه امتیاز 

انحصاری خود را برای ارائه خدمات نسل سوم داشته باشد.
نشانه های روش��نی از تقاضای بالقوه ای برای خدمات پیشرفته 
داده اي تلف��ن همراه در ای��ران وجود دارد. ایرانس��ل خدمات 
س��رویس  عمومي بس��ته هاي رادیویي )جي. پي. آر. اس()1( را 
در اوایل سال 2007 راه اندازي کرد. این خدمات به مشترکین 
این امکان را مي دهد که از طریق تلفن همراه خود به اینترنت 
دسترسی یابند. این سرویس در اواخر فوریه آغاز به کار کرد و 
به منظور آشنایی و ترویج این سیستم مشترکین می توانستند 
ت��ا پایان ماه مارس به طور رایگان از جي. پي. آر. اس اس��تفاده 
کنند. ش��رکت مادر ایرانسل )ام. تي. ان( هیچ آمار و ارقامی در 
مورد اس��تفاده از جي. پي. آر. اس منتشر نکرده است، که این 
مس��أله مي تواند نشانه جذب محدود این نوع خدمات باشد. در 
همین حال، شرکت ارتباطات س��یار ایران در نوامبر 2008 از 
راه ان��دازي جي. پي. آر. اس خب��ر داد و اظهارات رئیس هیأت 
مدیره این ش��رکت در اوایل س��ال 2009 نش��ان مي دهد که 
اس��تفاده از مش��تریان در این عرصه محدود ش��ده است. تالیا 
خدم��ات داده مبتنی ب��ر پروتکل کاربردی بی س��یم)2( را ارائه 
مي دهد و اعالم کرده است برنامه ای برای شروع آزمایشی جي. 
پ��ي. آر. اس دارد. البته هیچ گزارش��ی مربوط به راه اندازي این 

سرویس داده نشده است.
عدم راه اندازي خدمات نس��ل س��وم در ای��ران، تمایل مردم را 
برای خرید گوش��ی های هوش��مند با قابلیت نسل سوم از بین 
نبرده است. براساس مقاله  منتشر شده  ای در رویترز، در اواسط 
ژانویه 2010، حداقل قیمت خرده فروش��ی برای آخرین مدل 
گوش��ی آیفون اپل 4، برابر 880 دالر بود، در حالی که قیمت 
آی پد در تهران در محدوده 680 تا 1,100 دالر بود. ایرانیان با 
وجود تحریم های اقتصادی، همواره به دنبال خرید آخرین مدل 
گوشي ها و وسایل هستند، که این مسأله به عنوان نماد منزلت 
آنان محسوب مي شود. عالوه بر این، در حالی که دسترسی به 
برخی از ویژگی های آیفون و دیگر گوشي های هوشمند مشابه 
آن مانند بلک بری)3( در ایران محدود اس��ت، تمایل مردم برای 
خرید این گوشي ها کاهش نیافته است. از دسامبر 2010؛ زمانی 
که دولت به منظور صرفه جویی 100 میلیارد دالری در س��ال 
اق��دام به هدفمندی در یارانه هاي س��وخت و مواد غذایی کرد، 
قدرت خری��د اغلب ایرانیان کاهش یافت و با توجه هزینه هاي 
باالی تلفن های هوشمند، این گوشی ها از دسترس عمده مردم 

خارج شد.

متوسط درآمد به ازای هر کاربر )دالر( برای شرکت ایرانسل
سال هاي 2009 تا 2012

منبع: بیزینس مانیتور، اپراتورها
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1. Value-Added Services (VAS)
2. Call Line Identification Presentation (CLIP)
3. Multimedia Messaging Service (MMS)
4. InterMedia
5. GPS

6. Zuid-Afrikaanse Rand: واحد پول آفریقای جنوبی
7. Value-added SMS Services

 تلفن همراه
ایران در مقایس��ه با س��ایر بازارهای منطقه ای تلفن همراه، در 
مراحل ابتدایی استفاده از خدمات ارزش افزوده)1( تلفن همراه 
ق��رار دارد. البته تمام اپراتورهای تلفن همراه کش��ور خدمات 
ارزش اف��زوده اساس��ی مبتنی بر صوت مانن��د انتقال مکالمه، 
مس��دود کردن تماس، شناس��ه تماس گیرنده )شناسایی خط 
تماس گیرنده()2(، مکالمه کنفرانس��ي و پس��ت صوتی را ارائه 
داده ان��د و تا همی��ن اواخر، بازار تنها ب��رای ارائه خدمات داده 

پیامکی محدود شده است.
راه اندازي فناوری جي. پي. آر. اس توس��ط ایرانس��ل، در فوریه 
سال 2007، همزمان با ترویج استفاده از خدمات پیامک چند 
رسانه اي )ام. ام. اس()3( مي تواند به عنوان یک نقطه عطف مهم 
در توس��عه خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران در نظر 
گرفته شود. یک ماه پس از راه اندازي سرویس جي. پي. آر. اس 
ایرانسل، ش��رکت مخابرات ایران اعالم کرد که برای راه اندازي 
س��رویس های جي. پي. آر. اس در س��ه ماهه دوم سال 2007 
برنامه ریزي شده است. این شرکت اشاره کرد که جي.پي.آر.اس 
ارائه ش��ده توس��ط آنها، مشتریان را قادر مي س��ازد از خدمات 

پیشرفته داده مانند پیام های ام .ام.اس استفاده نمایند.
در نوامبر س��ال 2008 اعالم شد که ش��رکت مخابرات ایران، 
س��رویس جي. پي. آر. اس خود را ب��ه صورت فنی برای اولین 
ب��ار آزمایش نم��وده و براي راه اندازي این س��رویس به صورت 
تجاری در آینده نزدیک برنامه ریزي کرده است. اگرچه در حال 
حاضر تصور مي شود سرویس جي. پي. آر. اس متعلق به شرکت 
مخابرات عملیاتی ش��ده اس��ت، ولي در م��ارس 2009 رئیس 
هیأت مدیره این اپراتور اعالم کرد نداش��تن نرم افزار کاربردی 
از جمله دالیلی اس��ت که سبب شده خدمات جي. پي. آر. اس 
و ام .ام.اس به طور گس��ترده ای در این کشور مورد استقبال قرار 
نگیرد. مشخص نیست که آیا این دیدگاه به طور خاص مربوط 
به س��رویس های ام .ام.اس و جي. پي. آر. اس متعلق به شرکت 
مخابرات ایران اس��ت یا این که به موفقیت کلی این خدمات در 

ایران اشاره دارد.
مطالعات نش��ان داده ان��د که خدمات ارزش اف��زوده مبتنی بر 
داده در تلفن های همراه روز به روز محبوب تر مي شود. مصداق 
اصلی این باور آن اس��ت که بازار پتانس��یل رش��د خوبی دارد. 
نظرسنجی تلفنی صورت گرفته توسط اینترمدیا)4( بین دسامبر 
2007 و ژانویه 2008  نش��ان داد که 80 درصد از افراد باالي 
15 س��ال در ایران از تلفن همراه خود برای ارسال و یا دریافت 
پیام های متنی استفاده می کنند. در همین حال، 37 درصد از 
پاس��خ دهندگان بیان کردند که از تلفن های خود برای ارسال 
عکس اس��تفاده می کنند و 31 درص��د گفتند که از تلفن های 
خود به عنوان وسیله ای برای بازی استفاده مي کنند. کمتر از 7 
درصد اعالم کردند که با اس��تفاده از تلفن هاي خود به اینترنت 

دسترس��ی مي یابند و در وب جستجو مي کنند. در حال حاضر 
تنها خدمات پروتکل کاربردي بي س��یم و جي. پي. آر. اس در 
دسترس هس��تند که مي تواند سهم نسبتاً باالیی در این مورد 

داشته باشد.
توسعه ام .ام.اس و سایر خدمات چند رسانه اي در ایران کماکان 
روزه��ای ابتدایی را س��پری مي کند. اعتقاد بر این اس��ت که 
پتانسیل معنی داری برای پیشرفت این سرویس و دیگر خدمات 
ارزش افزوده تلفن همراه وجود دارد. س��رعت رشد استفاده از  
ام .ام.اس در ایران در مقایسه با بازارهای دیگر که این سرویس 
در آنها معرفی ش��ده، کمتر بوده است. این مسأله ممکن است 
ناش��ي از تالش های دولت برای کنترل استفاده از این فناوری 

باشد.
تالیا س��ومین اپراتور تلفن همراه بود که در ژانویه 2009 اعالم 
کرد برنامه هایي برای پیاده سازی یک پروژه آزمایشی جي. پي. 
آر. اس و ام .ام.اس دارد. براس��اس گزارش ه��ا، تالیا برنامه ریزي 
کرده اس��ت تا آزمایش هاي جي. پي. آر. اس خود را با همراهی 
یک شرکت سوئدی آغاز کند. تالیا همچنین از برنامه هایي برای 
فعال سازی س��رویس سیس��تم موقعیت یابی جهانی شهری)5( 
برای تاکسی ها خبر داد. تالیا در حال حاضر خدمات مبتنی بر 
پروتکل کاربردی بی سیم را ارائه داده است که امکان دسترسی 
به اینترنت محدود با س��رعت های بیشتر از 14/4 کیلو بیت در 

ثانیه را پشتیبانی مي کند. 
رش��د خدمات ارزش افزوده تلفن هم��راه، مورد حمایت دولت 
ای��ران ق��رار دارد، ب��ه  طوری که ب��ا حمایت دولت همایش��ی 
بین المللي در مورد خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در فوریه 
2010 در کش��ور برگزار ش��د. این همایش با این هدف برگزار 
شد که فرصت های پیش روی بازار در کشور را با مرور تجارب 

جهانی شناسایی کند.
در اواخر نیمه دوم سال 2011، ایرانسل اعالم کرد درآمد ناشی 
از داده ها و پیامک 24/9 درصد از کل درآمد ش��رکت را در بر 
داشته که نسبت به درآمد آنها در نیمه دوم سال2012 که برابر 
23/2 درص��د بوده، افزایش یافته اس��ت. ام. تي. ان در گزارش 
س��االنه خود در سال 2011 اعالم کرد که درآمد داده ها 60/1 
درصد نس��بت به سال گذشته افزایش یافت و به 285 میلیون 
رند آفریقاي جنوبي)6( رس��ید. البته صحت و س��قم این مسأله 

تأیید نمي شود.

پیامک
تم��ام اپراتورهای تلف��ن همراه در ایران، از جمل��ه اپراتورهای 
کوچک محلی مانند ش��رکت مخابرات سیار اصفهان و شرکت 
تل��ه کامیونیکیش��ن کیش، خدم��ات پیامک را ارائ��ه داده اند. 
"خدمات ارزش افزوده پیامکی)7(" که توس��ط شرکت مخابرات 
س��یار اصفهان ارائه شده، ش��امل خدمات فرهنگ لغت تلفن 
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1. Mobile Qur'an
2. Unstructured Supplementary Service Data 2 (USSD2)
3. Etick Pars Intelligent Technologies

همراه است که به مشتریان برای ترجمه کلمات از زبان فارسی 
به انگلیس��ی و بالعکس کمک مي کند. همچنین یک سرویس 
"قرآن همراه")1( ارائه ش��ده اس��ت که کاربران را قادر مي سازد 
آیات قرآن را به زبان انگلیسی و فارسی با وارد کردن شماره آیه 

و سوره دریافت کنند.
ش��رکت ایرانسل، دومین اپراتور تلفن همراه در ایران به منظور 
توسعه خدمات ارزش افزوده پیامک خود خدمات جدیدی ارائه 
کرده اس��ت. این خدمات در س��ه ماهه دوم سال 2007 تحت 
نام تجاری "ویترین" راه اندازي شد. خدمات ویترین پیامک به 
کارب��ران اجازه مي دهد برای دریافت پیامک های درخواس��تی 
)پیامک هایی که براساس درخواست مشترکین به آنها فرستاده 
مي ش��ود نظیر آخرین اخبار، پیش بیني آب و هوا، پیامک های 
طنز و غیره( و پیامک های ثبت شده )از جمله پیامک در زمان 
از پیش تعیین ش��ده و یا بالفاصله پس از رخ دادن یک رویداد 

برای مشترکان فرستاده مي شود( اقدام کنند.
ام. ت��ي. ان در ژانوی��ه 2011 یک س��رویس جدی��د مبتنی بر 
موقعیت مکانی را در ش��هرهای بزرگ از جمل��ه تهران، کرج، 
تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد معرفی کرد. این سرویس جدید 
مي تواند برای شناسایی موقعیت جغرافیایی افراد استفاده شود 
و موقعیت مکانی مشترک را به آنها اطالع دهد. موقعیت افراد 
نیز با اس��تفاده از اس .ام.اس یا ام .ام.اس به مشترک اطالع داده 

مي شود.
ایرانس��ل در پایان سال 2010 اعالم کرد پیامک و انتقال داده 
20 درصد از درآمد کل این ش��رکت را به خود اختصاص داده 
و 9/2 میلیارد رند بوده که 21 درصد نس��بت به س��ال گذشته 
افزایش داش��ته اس��ت. ام. تي. ان در گزارش ساالنه خود برای 
سال 2011، گزارش داده است که درآمد پیامک با رشد 39/9 
درصدي در دوره س��االنه مواجه بوده و به 2/285 میلیارد رند 
رس��یده است. در س��ال 2011 درآمد ناش��ي از پیامک 88/9 

درصد از کل درآمد داده و پیامک را در بر داشته است.

بانکداری تلفن همراه
بانک هاي ایران و اپراتورهای تلفن همراه با مش��ارکت یکدیگر 
خدماتی را ارائه مي دهند که از آن جمله مي توان به امکان شارژ 
سیم کارت های اعتباری از طریق دستگاه هاي کارت خوان اشاره 
کرد. عالوه ب��ر این، محدوده وس��یع تری از خدمات بانکداری 
تلف��ن همراه نیز وجود دارد. به عنوان مثال، تالیا در س��پتامبر 
2008، اعالم کرد که امکان ش��ارژ س��یم کارت های اعتباری از 
طری��ق دس��تگاه هاي کارت خوان وجود دارد که با اس��تفاده از 
آن مش��تریان مي توانند به وسیله دستگاه هاي خودپرداز اعتبار 
خریداری نماین��د. در همین حال، بانک ملی در مارس 2009 
سرویس��ی راه اندازي کرد که توس��ط آن تمام سیم کارت های 
اعتباری متعلق به همراه اول، ایرانسل و تالیا مي توانند از طریق 

پایانه های خودپرداز بانک ملی ش��ارژ ش��وند. برای استفاده از 
این خدمت، مش��تریان گزینه "شارژ س��یم کارت اعتباری" را 
در منوی اصلی دستگاه خودپرداز انتخاب کرده و مبلغ شارژ را 
وارد مي کنند. سپس یک رسید دریافت مي کنند که حاوی یک 
شماره سریال و رمز عبور است که با وارد کردن آنها در گوشی 

تلفن همراه خود، آن را شارژ مي کنند.
در م��ارس 2009، بانک تجارت س��رویس بانکداری پیامکی را 
راه اندازي کرد، که در کلیه س��اعات شبانه روز در طول هفته در 
دسترس است. این سرویس مشترکین را قادر مي سازد اطالعات 
حساب خود را دریافت نمایند و بین حساب های موردنظر خود 

انتقال وجه داده و قبوض را پرداخت نمایند.
س��رویس ارائه شده توس��ط بانک تجارت برای اولین بار در در 
ایران ارائه نشده است. در فوریه 2009، پست بانک با مشارکت 
ش��رکت ارتباطات س��یار ایران تالش کرد سرویس پرداخت با 
تلفن همراه را با استفاده از فناوري داده های سرویس تکمیلی 
بدون ساختار2)2( پیاده س��ازی کند. این سرویس از پیام کوتاه 

برای انتقال اطالعات استفاده مي کند.
ایرانس��ل در نوامبر س��ال 2010، س��رویس بانک��داری تلفن 
هم��راه خود را معرفی کرد که به مش��ترکین اج��ازه مي دهد 
اعتب��ار خریداری کنند و قبوض را پرداخ��ت کنند. ام. تي. ان 
برنامه ریزي کرد تا خدمات دیگری از جمله انتقال وجه، دریافت 

مانده حساب و صورتحساب را ارائه دهد.
ایرانس��ل در ژانویه 2012، در یک همکاری با ش��رکت توسعه 
فناوري هاي هوش��مند اتیک پارس)3( و بانک پاس��ارگاد تالش 
کرد کیف پول تلفن همراه را برای بازار ایران تولید کند. کیف 
پول مش��تریان را قادر مي س��ازد با تلفن همراه از یک حساب 
اعتباری خریداری نمایند که مي تواند از طریق حواله های بانکی 
و یا س��پرده نقدی در پایانه های فروش بدون تماس بارگذاری 
شود. این س��رویس همچنین فروش بلیط های حمل و نقل را 
برای مسافران انجام مي دهد. از طرفی بهبود امکانات در آینده، 
روند وفادارس��ازی و خرید از طریق دستگاه هاي خودکار خرید 

را حمایت مي کند.
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مارس
2011 

ژوئیه
2011 

سپتامبر
2011

دسامبر 
2011

مارس
2012 

ژوئیه
2012 

سپتامبر
2012 

 دسامبر
2012

69,75171,22072,90576,38579,19682,12883,53484,900کل مشترکین تلفن همراه

3/33527412/1060632/36590854/7733353/6800423/7022071/7119621/635262درصد رشد نسبت به فصل گذشته

2,2511,4691,6853,4802,8112,9321,4061,366تعداد شبكه اضافه شده

93/20892895/17196797/423649102/074104/4992108/368110/2232112/0256ضریب نفوذ

مروری بر بازار تلفن همراه درایران

منبع: بیزینس مانیتور، اپراتورها

مارس
2011 

ژوئیه
2011 

سپتامبر
2011

دسامبر 
2011

مارس
2012 

ژوئیه
2012 

سپتامبر
2012 

 دسامبر
2012

تعداد کل مشترکین )هزار نفر(

31,39132,18233,31434,68136,83138,29639,38240,502تعداد کل

45/045/245/745/446/546/647/147/7سهم بازار، درصد

1,6487911,1321,3672,1501,4651,0861,120تعداد شبكه اضافه شده

73/253/897/239/376/550/077/282/0سهم بازار از شبكه اضافه شده

مصرف مشترکین

062626500در دسترس نیستدر دسترس نیستدقیقه های استفاده شده هر مشترک

8/007/907/907/907/487/447/443/91متوسط ترکیبی درآمد به ازاي هر کاربر

ساختار مالی

05,01006,04006,50605,669درآمد عملیاتي )میلیون دالر(

ایرانسل

منبع: بیزینس مانیتور، ام. تي. ان

مارس
2011 

ژوئیه
2011 

سپتامبر
2011

دسامبر 
2011

مارس
2012 

ژوئیه
2012 

سپتامبر
2012 

 دسامبر
2012

تعداد مشترکین )هزار نفر(

37,52438,18538,73740,84341,50042,95043,26543,501تعداد کل

33,39633,98534,47636,35036,93538,22638,50638,716اعتباری

4,1284,2004,2614,4934,5654,7254,7594,785دائمی

53/853/653/153/552/452/351/851/2سهم بازار )درصد(

5876615522,1066571,450315236تعداد شبكه اضافه شده

26/145/032/860/523/449/522/417/3سهم بازار از شبكه اضافه شده )درصد(

همراه اول )شرکت ارتباطات سیار ایران(

منبع: بیزینس مانیتور، همراه اول

مارس
2011 

ژوئیه
2011 

سپتامبر
2011

دسامبر 
2011

مارس
2012 

ژوئیه
2012 

سپتامبر
2012 

 دسامبر
2012

تعداد مشترکین)هزار نفر(

813828829835838850852861تعداد کل

813828829835838839840849اعتباری

00000111212دائمی

1/21/21/11/11/11/01/01/0سهم بازار )درصد(

13151631229تعداد شبكه اضافه شده

0/61/00/10/20/10/40/10/7سهم بازار از شبكه اضافه شده )درصد(

منبع: بیزینس مانیتور، تالیا

تالیا )مجتمع صنعتی رفسنجان(

 داده های اپراتورهای تلفن همراه
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1. Data-Enabled
4. Crossover Services
5. Non-voice Mobile Service
7. Universal
9. Lumia

 تجزیه و تحلیل روند صنعت
رشد س��ریع خدمات داده اي تلفن همراه و افزایش دسترسی به 
گوش��ي های هوشمند و دس��تگاه هاي با قابلیت اجرای خدمات 
داده)1( یکی از عوامل کلیدی است که سبب مي شود اپراتورهای 
تلفن همراه در خاورمیانه و شمال آفریقا با توجه به وجود جذابیت 
ظاهری بازار سرویس های سودآورتر شرکت، امکانات تلفن همراه 
خود را گس��ترش دهند و سبد خدمات ارزش افزوده را به عنوان 
بخشی از استراتژی رشد درآمد خود توسعه دهند. اخیراً تحوالت 
قابل توجهي در بازار خدمات ارزش افزوده منطقه وجود داشته که 
بسیاری از آنها با دیدگاه موجود در مورد همکاری با ارائه دهندگان 

خدماتOTT)2( و دیگر ارائه دهندگان محتوا همراستا است.

 ش�بكه هاي داده و دس�تگاه هایی ک�ه افزایش دهنده 
ارزش افزوده تلفن همراه هستند

مش��ترکین در بازارهای خاورمیانه به طور فزاینده ای اس��تفاده از 
خدمات داده را افزایش داده اند که این مس��أله مس��تلزم آن است 
که پیشرفته ترین دستگاه هاي تلفن همراه تولید شده دسترسی به 
ش��بکه هاي نسل سوم و چهارم را توسعه دهند. چندین اپراتور در 
خاورمیانه در س��ال 2011 و 2012 شبکه هاي LTE)3( را معرفی 
کردند و انتظار مي رود این روند ادامه یابد. این مس��أله تقاضا برای 
دس��تگاه هاي با قابلیت اجرای خدمات داده و عمدتا گوش��ي های 
هوشمند را تحریک مي کند. تولیدکنندگان برتر دستگاه هاي تلفن 
همراه در س��ال های 2012 و اوایل س��ال 2013 اعالم کردند که 
رشد مناسبي در فروش گوشي های هوشمند در منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا صورت گرفته است. با توجه به اظهارات یانگ وو جون، 
عضو هیأت مدیره ش��رکت خلیج فارس، سامس��ونگ شاهد رشد 
214 درصدی در فروش گوش��ی در خاورمیانه بوده و این شرکت 
در امارات متحده عربی در سال 2012 رشد 340 درصدی داشته 
است. دیگر تولیدکنندگان جهانی که رشد فروش خوبی در منطقه 

داشته اند اپل، هواوی، نوکیا، اچ تی سی  و بلک بری هستند.

ش��اید قابل توجه ترین نتیجه از جذب گوشي های هوشمند آن 
است که زمان استفاده از گوشي توسط افراد افزایش یافته است. 
در واقع، تلفن همراه برای فعالیت هایی فراتر از استفاده های رایج 
نظیر پیامک و صوت مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. بسیاری 
از این فعالیت ها به طور مس��تقیم مربوط به اس��تفاده از خدمات 
داده اي تلفن همراه است، در حالی که دیگر فعالیت ها به خدمات 
ترکیبی)4( مربوط مي شود که از کانال ارتباطی گوشي های تلفن 
همراه اس��تفاده مي کند تا دسترس��ی به خدمات در بخش های 
دیگر مانند انجام امور بانکی، بهداش��ت و کش��اورزی را افزایش 
دهد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اپراتورهای شبکه در 
معرفی س��رویس های جدید بدون صوت)5( تلفن همراه پیش��رو 
هس��تند، که اغلب هدف دوگانه رشد درآمد و حفظ مشتری را 

دنبال مي کنند.

OTT افزایش خدمات 
ارائه دهندگان خدمات OTT فرصت ها و ریس��ک هایی به یک 
میزان برای اپراتورهای شبکه به ارمغان آورده اند. فرصت ها به طور 
عمده محرک تقاضا برای خدمات داده ای هس��تند که در آنها از 
خدمات OTT اس��تفاده مي ش��ود. با این حال، مقدار داده هاي 
مورد اس��تفاده و اثر آن بر شبکه اپراتورها، اغلب با درآمد حاصل 
از خدمات غیرصوتی متناس��ب نیست. در همین حال، برخی از 
خدماتOTT  با خدمات رایج و معمولی اپراتورها مانند پیامک 
نزدیک است. این مسأله این پتانسیل را ایجاد مي کند که درآمد 
اپراتوره��ا از ای��ن خدم��ات را کاه��ش داده و روند نزول��ی را در 

شاخص هاي مالی ایجاد نماید.
عالوه بر اصلی ترین خدم��ات OTT نظیر برنامه های پیام دهی 
واتزاپ)6( و یوتیوب، سرویس اشتراک گذاری ویدئوی گوگل که در 
دسترس کاربران تلفن همراه با اتصال به داده ها صورت مي گیرد، 
 OTT تع��دادی از ارائه دهن��دگان جدید، خدماتی مبتن��ی بر
را در س��ه ماه��ه اخیر در منطقه معرفی کرده ان��د. در ماه مارس 
2013، نوکیا از راه اندازي س��رویس پخش موسیقی خود به نام 
نوکیا میوزیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا خبر داد. این 
سرویس در امارات متحده عربی برای اولین بار در حال ارائه است. 
کاربران می توانند موسیقی موردنظر خود را از میان مجموعه ای 
با بیش از 150 فهرست پخش منحصر به فرد انتخاب نمایند که 
گردآوری و بروزرسانی نیز مي شود. این آلبوم شامل طیف وسیعی 
از انواع موسیقی از خلیج فارس، عربی، بالیوود و بین المللي است. 
این سرویس با همکاری انواع نام های تجاری بین المللي از جمله 
یونیورسال)7(، سونی وEMI)8( صورت مي گیرد. سرویس موسیقی 
نوکیا فاقد تبلیغات اس��ت و نیازی به ثبت ندارد و تنها با داشتن 
یک دستگاه لومیای)9( نوکیا مي توان نرم افزار موسیقی نوکیا را به 

صورت رایگان از سایت آن دانلود کرد.

افزایش در مشترکین
مشترکین نسل سوم و نسل چهارم به عنوان درصدی از مشترکین تلفن همراه

منبع: بیزینس مانیتور،                                                                                                      f: پیش بیني

رژیم صهیونیستیمصربحرین

امارات متحده عربیعربستان صعودی

over-the-top .2، در یک تعریف کلی، OTT به هرگونه خدمت و محتوای ویدیویی گفته می شود که از طریق اینترنت و توسط یک ابزار انتهایی 
همچون جعبه های مبدل مخصوص )Set Top Box( به کاربر نهایی خواهد رسید.

۳. پروژه مش�ارکتی نسل سوم ش�بکه تلفن همراه :(LTE) 3Gpp Long Term Evolution آخرین استاندارد در بین فناوری های شبکه تلفن 
همراه اس�ت که فناوری ش�بکه های GSM/س�رعت داده افزای�ش یافته برای تحول ج�ی اس ام و HSPA/UMTS را ارائه می دهد. نس�ل حاضر 

شبکه های ارتباطی تلفن همراه به طور کلی نسل سوم)۳G( شناخته می شوند.
6. نرم افزاری قدرتمند و محبوب برای برقراری ارتباط با دوستان و به اصطالح چت کردن از طریق موبایل می باشد.

8. شرکت چند ملیتی انگلیسی ضبط و نشر موسیقی
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1. Zain
2. Batelco
6. GetJar
7. Zynga
8. Glu Mobile

9. Info2Cell
11. m-Commerce
12. Omantel
13. M-banking

 رقابت اپراتورها ادامه می یابد
در گزارش قبلی، مباحث موج��ود پیرامون رقابت و همکاری 
می��ان ارائه دهندگان OTT در منطقه ارائه ش��د. براس��اس 
آخرین ش��واهد از روند پیش��رفت ها، اپراتوره��ا هنوز هم به 
ش��دت براس��اس انتخاب های قابل دس��ترس تقس��یم بندی 
می ش��وند. زین)1( و باتِلکو)2( در میان اپراتورهایی هستند که 
همکاری هایی را صورت داده و یا خدماتی را به منظور رقابت با 
خدمات OTT در سال 2013 راه اندازي کردند. زین در فوریه 
2013، یک طرح آزمایشی از انجمن جی اس ام)3( را راه اندازي 
کرده و خدمات Joyn که پلتفرم سرویس ارتباطات پیشرفته 
یکپارچه )RCS()4( اس��ت را حمایت مي کن��د. هدف گذاری 
Joyn در این راستاس��ت که با س��رویس های محبوب مانند 
واتزاپ، وایبر و اسکایپ رقابت کند. این سرویس ها درآمدزایی 
قاب��ل توجه از طریق خدمات پیام ده��ی و صوتی رایج را رها 
کرده اند. پلتفرم س��رویس ارتباطات پیشرفته Joyn خدمات 
صوتي و پیام دهی را از طریق یک نرم افزار واحد ارائه مي دهد. 
این خدمات ش��امل اش��تراک گذاری فایل ویدئو نیز مي شود. 
ب��ا اس��تفاده روزاف��زون کارب��ران از خدمات داده اي، میس��ر 
ساختن اتصال بیشتر مشتری یک گام مثبت است. محبوبیت 
نرم افزارهای��ی مانند وایبر و واتزاپ به اپراتورهای تلفن همراه 
ضربه زده اس��ت، ب��ه طوري که هنوز قادر ب��ه جبران کاهش 
درآمد حاص��ل از خدمات صوتي و پیام رس��انی با درآمدهای 

حاصل از داده ها نبوده اند.
در مارس 2013 ش��رکت باتلکو پورت��ال جدیدي ویژه بازی 
راه ان��دازي کرد. براس��اس گزارش هاي این ش��رکت، کاربران 
مي توانند از س��ه برنامه متفاوت اش��تراک اس��تفاده نمایند: 
دسترس��ی روزانه ب��هBHD 0/150 )0/4 دالر(، دسترس��ی 
هفتگی بهBHD 0/500 )1/33 دالر( و دسترس��ی ماهانه به 
BHD 0/150 )3/99 دالر(. ب��ه عنوان یک امتیاز اختصاصی 
و یک باره، بازی ها قابل دانلود و به صورت آفالین هستند. در 
زمان راه اندازي، بازی ها تنها در تلفن هاي خاصی )دستگاه هایی 
ک��ه نرم افزار جاوا را اجرا نموده اند( به کار برده مي ش��دند، اما 
برنامه هایي پیاده ش��ده اند تا بازی ها را برای دستگاه هاي بلک 
بری و آندروید پش��تیبانی کنند. با توجه به اینکه اپل ترجیح 
مي دهد محتوا و برنامه هایي که مي توانند در آیفون خود اجرا 
شوند را کنترل کند، تعجب آور نیست که باتلکو هیچ اشاره ای 

به این وسیله محبوب نداشته است.
بازی هاي تلفن همراه به طرز غیرقابل باوری محبوب هستند. 
براس��اس پیش بیني ش��رکت سیس��کو تعداد عالقمندان به 
بازی های ثبت ش��ده تلفن همراه در جه��ان از 487 میلیون 
نفر در سال 2012 به 1/272 میلیارد در سال 2016 افزایش 

خواهد یافت. بنابراین، اگرچه راه اندازی پرتال جدید ش��رکت 
باتلک��و همراه با س��ودآوری پیش بینی می ش��ود، اما در مورد 
همراهی، اش��تیاق و وف��اداری فعلی فروش��گاه هاي نرم افزار 
ش��خص ثالث جهاني و پرتال های ش��خصی ناشران بازی ها با 
محتوای پلتفرم، اطمینانی وجود ندارد. عالوه بر این، صاحبان 
دستگاه های مجهز به اندروید به احتمال زیاد مصرف کنندگان 
کارآزموده فریمیوم)5( هستند و برای بازي هاي ارائه شده توسط 
فروش��گاه برنامه های بازی گوگل هزینه پرداخت مي کنند، با 
این وجود بلک  بری موفقیت محدودی با فروشگاه های جهانی 
بلک بری کسب کرده است. فروشگاه های برنامه های مستقل 
- مانند جت جار)6(- و فروشگاه های متعلق به تولیدکنندگان 
ب��ازی )زینگا)7(، گلوموبایل)8( و غیره( به همان اندازه توس��عه 
خوبی یافته اند. البته برای باتلکو دشوار خواهد بود که خود را 

از رقابت مجزا سازد.
مش��اهده این که اپراتورهای بیشتری به توس��عه پلتفرم های 
مش��ابه اقدام نموده اند ت��ا با خدماتOTT س��ایرین رقابت 
نمایند، دور از انتظار نیس��ت. روش��ی که آنها به طور فزاینده 
دنب��ال مي کنند همکاری با توس��عه دهندگان خدمات ارزش 
اف��زوده و س��ایر ارائه دهندگان محتوا اس��ت. ش��رکت اردنی 
اینفوتوِس��ل)9( ک��ه ارائه دهن��ده خدمات تلفن همراه اس��ت، 
یک��ی از محرک هاي اصلی این راهبرد در منطقه اس��ت. این 
ش��رکت با بس��یاری از اپراتورهای ش��بکه در سراسر منطقه 
کار مي کن��د و در م��اه مارس س��ال 2013، خدمات تعاملی 
را ب��ا هدف حمایت از بازی ه��ا و تریویا)10( برای کاربران تلفن 
همراه در این منطقه راه اندازي کرده اس��ت. اینفوتوِسل اعالم 
ک��رد درآمد این ش��رکت در س��ال 2012 براب��ر 18 میلیون 
 دالر ب��وده ک��ه 29 درصد نس��بت ب��ه س��ال 2011 افزایش

داشته است.

 تجارت همراه)11( اوج مي گیرد
خدم��ات تجارت هم��راه در منطقه به طور آهس��ته افزایش 
مي یابد. این مس��أله ت��ا حدودی به دلیل فق��دان چارچوب 
قانون��ی در بس��یاری از کش��ورها و تمرکز این س��رویس بر 
کارگران مهاجر در س��ایر کش��ورها اس��ت. با ای��ن حال، در 
ماه ه��ای اخیر تالش هایی توس��ط ذینفع��ان کلیدی صورت 
گرفته است تا این خدمت را با سایر خدمات مخابراتی ادغام 
کند. ش��رکت عمان تل)12( در دسامبر 2012 عمان یادداشت 
تفاهمی با بانک مسقط امضا کرده است تا خدمات بانکداری 
تلفن همراه)13( را معرفی کند. پیشرفت ها برای بانک مسقط 
فرصتی را فراهم مي کند تا خدمات بانکی قابل ارائه از طریق 
گوشی تلفن همراه را گسترش دهد. همچنین در ماه دسامبر 

GSMA .۳ انجمنی از اپراتورهای تلفن همراه و ش�رکت های مرتبط که به حمایت از اس�تاندارد، پیشرفت و ترویج سیستم 
GSM تلفن همراه اختصاص می یابد.

Rich Communications Service .4، خدمات ارتباطی پیش�رفته اس�ت. این خدمات یک ابتکار جهانی برای گسترش 
خدمات بین اپراتور در اکوسیستم صنعتی است و توسط انجمن جی اس ام )GSMA( ایجاد شده است.

Freemium .5 یک مدل کسب و کار است که توسط آن یک محصول اختصاصی یا خدمات )به طور معمول ارائه دیجیتال 
مانند نرم افزار، رسانه ها، بازی ها و یا سرویس های وب( رایگان ارائه شده است، اما پول )حق بیمه( برای ویژگی های پیشرفته، 

قابلیت، یا کاالهای مجازی شارژ می شود.
Trivia .1۰: بازی های چندسؤالی که با پاسخ به هر سؤال به مرحله بعدی خواهید رفت.
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2. M-payment
3. Etisalat
4. Contactless Data Transfer Technology
5. Oberthur Technologies
9. Gemalto
10. Remote Machines
11. Telemetry
13. Core Fixed
14. Jasper Wireless

ش��رکت مس��تر کارت ورلد واید)1( اعالم کرده است که این 
ش��رکت ارائه سرویس پرداخت مبتنی بر تلفن همراه)2( را در 
س��ال 2013 در اردن آغاز خواهد کرد. سیستم مسترکارت 
به مش��ترکان اجازه خواهد داد ک��ه برنامه ای دانلود کرده و 
به موجودی حس��اب بانکی خود دسترسی داشته باشند و یا 
کی��ف پ��ول الکترونیکی را راه اندازي کنن��د که از طریق آن 
قادر خواهند بود پرداخت هایش��ان را انج��ام دهند. با توجه 
به اینکه تنها ریس��ک این مسأله برای گوشی های به سرقت 
رفت��ه، میزان موجودی ذخیره ش��ده در کی��ف پول خواهد 
بود و برای دسترس��ی کلی به حساب بانکی مشتری خطری 
وجود ندارد، به همین دلیل برای امنیت بیش��تر مش��ترکین 
در اس��تفاده از کیف پول ممکن اس��ت در مورد این سیستم 

درخواس��ت تجدیدنظر صورت گیرد.
در فوریه 2013، شرکت مخابراتی اتصاالت)3( برنامه هایي برای 
تجاری سازی بازار کیف پول تلفن همراه برنامه ریزی کرد. در 
این روش جدید کیف پول تلفن همراه قادر خواهد بود طیف 
گس��ترده ای از پرداخت ه��ا و نقل و انتقاالت را به مش��ترکان 
ارائه دهد که ش��امل نقل و انتقال داخل��ی و بین المللي پول، 
مدیری��ت حس��اب های بانکی و خرید بلی��ط خدمات حمل و 
نقل عمومی است. اتصاالت با اس��تفاده از راه حل های امنیت 
حس��اب، انتقال پول و تأیید هویت کاربر از مسترکارت، نفوذ 
خود را بیش��تر مي کند. همچنین با استفاده از فناوری انتقال 
داده بدون تماس)4( از فناوری های ش��رکت تکنولوژي آبرتو)5( 
خدمات خویش را قوت می بخش��د. کاربران جهت استفاده از 
این خدمات نیاز دارند یک سیم کارت با ارتباط حوزه نزدیک 
)ان. اف. س��ي()6( فعال را خریداری کنند، که در هر گوشی و 
یا دس��تگاه هاي تلفن همراه کار خواهد کرد، در نتیجه نیازی 
به ارتقای دس��تگاه تلفن همراه به یک دستگاه گران قیمت تر 
نیس��ت. عالوه بر این بسیاری از گوشي های جدید که از سال 
2013 ب��ه بعد بازار وارد مي ش��وند - از جمله گوش��ي های با 
کیفی��ت پایی��ن - دارای فن��اوری ان. اف. س��ي مي باش��ند. 
اتصاالت امیدوار اس��ت بتواند با تصویب این مس��أله در بانک 
مرکزی امارات متحده عربی، این سرویس را در آوریل 2013 

راه اندازي نماید.
این تحوالت ای��ن دیدگاه را تکمیل ک��رده که فضایی جهت 
خدم��ات پرداخت ب��ا اس��تفاده از نرم افزاره��ا و فناوری های 
ان. اف. س��ي وج��ود دارد. همچنی��ن خدمات انتق��ال تلفن 
هم��راه ب��ه مش��تریان بانک اج��ازه مي ده��د با اس��تفاده از 
 دستگاه هاي تلفن همراه به حساب های بانکی خود دسترسی 

داشته باشند.

غیرصوت�ی  راه حل ه�ای  دنب�ال  ب�ه  اپراتوره�ا   
شرکت ها

مس��لماً س��رویس ماش��ین به ماش��ین )M2M()7( در میان 
راه حل های کسب و کار غیرصوتی موجود، بزرگترین پتانسیل 
را ب��رای اپراتورهای تلف��ن هم��راه دارد. بنابراین M2M در 
منطقه با استراتژی راه حل های مشترک که سرویس را توسعه 
داده و ی��ا در روند توس��عه س��رویس مؤثر اس��ت، اپراتورها را 
ش��گفت زده نمي کند. اپراتورها در م��ارس 2013 اعالم کردند 
)MIM( که کارت های ماژول شناسایی ماشین سینتریون را

)8( از طریق ش��رکت ِجمالتو)9( مستقر مي کند تا سرویس های 

M2M را پشتیبانی نمایند. MIMها به دستگاه هاي کنترل 
از راه دور)10( اج��ازه داده اند به طور مس��تقیم با سیس��تم های 
مدیری��ت مرکزی در ارتباط بوده و به راحتی با سیس��تم های 
هوش��مند مبتنی بر داده که مورد نیاز اف��راد مرتبط با حوزه 
نفت و گاز، خرده فروش��ی، بهداش��ت و درم��ان، آب و برق و 
صنایع و مدیرت حمل و نقل و ترافیک اس��ت، یکپارچه شود. 
دس��تگاه هاي کنترل از راه دور به طور فزاینده ای در مکان های 
دوردست مس��تقر ش��ده اند. جایی  که هیچگونه دسترسی به 
منابع قدرت وجود ندارد و شرایط آب و هوایی متنوع مي تواند 

اثر مخربی بر سیستم های پیچیده داشته باشد. 
بنابراین، ش��رکت ِجمالتو راهکارهاي قوی و مقیاس پذیری در 
خط تولید سینتریون طراحی کرده است که به خوبی تناسب 
الزم جه��ت خاتم��ه نیازهایی که کاربران تقاض��ا مي دهند را 
دارد. این فناوری، تالش های اپراتورها را برای توس��عه طیفی 
از خدمات مس��افت سنجی)11( و داده برای مشتریان در دامنه 
گسترده ای از صنایع عمودی)12( حمایت مي کند. این حمایت 
سبب مي شود وابستگی به هسته ثابت)13( و خدمات مخابرات 

تلفن همراه برای رشد درآمد از بین برود.
در فوریه 2013، موبایلي )شرکت مخابراتی عربستان( قرارداد 
همکاری با شرکت آمریکایی جاس��پر وایرلس)14(، ارائه دهنده 
امکانات M2M، امضا کرد. این دو شرکت، فرصت ها را بررسی 
می کنند تا طیف گسترده ای از راه حل های دستگاه هاي اتصال 
هوش��مند را به کاربران نهایی در س��رمایه گذاري و بخش های 
بازار مصرف انبوه در سراس��ر عربس��تان سعودی فراهم کنند. 
جاس��پر وایرلس ش��رکت موبایل��ي را قادر خواهد س��اخت با 
برنامه ها و س��رویس هایی، طیف گس��ترده ای از دستگاه هاي 
بی س��یم تعبیه ش��ده در سراس��ر صنعت خودرو، مخابرات و 
س��رگرمی، لوازم الکترونیکی مصرفی، اندازه گیري هوشمند و 
 بخش اتوماسیون ساختمان و بسیاری دیگر را متصل ساخته و 

مدیریت کند.

MasterCard Worldwide .1: یک شرکت چند ملیتي است که در نیویورك واقع شده است. کار اصلي این شرکت در سرتاسر دنیا این است 
که پرداخت هاي بین بانکي را در مورد بانک هایي انجام دهد که از مسترکارت هاي نقدي و اعتباري براي پرداخت هایشان استفاده مي کنند. 

Near Field Communication .6، نوعي وسیله ارتباطي بي سیم بین دو دستگاه در مجاورت همدیگر است که در فاصله هاي کوتاه )حداکثر 
چند سانتي متر( کاربرد دارد.

Machine-to-Machine .7 ، این س�رویس سرویسي است که انسان در آن دخالتي ندارد )در این سرویس ماشین ها با هم تعامل مي کنند( 
کاربرد اصلي آن براي خدمات نظارتي و خدمات نگهداري مي باشد.

Machine Identification Module ، MIM .8 پلت فرم سیم کارت خاصی است که به طور خاص برای برنامه های کاربردی M2M طراحی 
شده است.

Verticals Industry .12، به صنایعی گفته می شود که از صنایع دیگر مجزا هستند.
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1. Information and Communications Technology
2. Trans Asia -Europe
3. Huawei Technologies

 خط ثابت
جدیدترین اطالعات منتشر شده توسط شرکت مخابرات ایران 
مربوط به پایان ژوئن 2010 است. با توجه به داده های منتشر 
ش��ده این ش��رکت 25/41 میلیون خط ثابت داشته است که 
نس��بت به 25/804 میلیون خط در سال 2009 کاهش داشته 
است و نسبت به 24/5 میلیون خط ثابت در پایان سال 2008 

افزایش داشته است.
با توجه به گزارش ه��ای اتحادیه بین المللي مخابرات، ایران در 
پایان سال 2011، داراي 27/767 میلیون خط تلفن ثابت فعال 
بوده اس��ت. این میزان خطوط یک رشد 3/4 درصد را در سال 
2011 نش��ان مي دهد که کمی کمتر از رش��د ساالنه 4 درصد 
ثبت ش��ده در سال 2009 و 2010 است. اطالعات جدیدی در 

این رابطه در دسترس نیست.

شواهد کمی وجود دارد که رشد بازار خطوط ثابت ایران رکود 
قابل توجه داشته باشد، اگرچه اپراتور وقت گزارش داده است در 
نیمه اول سال 2010 خطوط ثابت کاهش جزئی داشته است. 
تقاضا برای خدمات خطوط ثابت با وجود بلوغ بازار تلفن همراه 
کشور وجود دارد که این مسأله عمدتاً به دلیل گسترش شبکه 
در مناطق روستایی است. شرکت مخابرات ایران به طور خاص 
بر افزایش تعداد روس��تاهایی متمرکز ش��ده است که به شبکه 
خطوط ثابت متصل هستند. با توجه به آخرین داده ها در ژوئن 
2010، تعداد روستاهای متصل به 52,600 رسیده است که از 
این تعداد در حدود 9,800 روستا با خدمات فناوري اطالعات 
و ارتباطات)1( روستایی مجهز شده اند. تعداد روستاهای متصل 
در نیمه اول س��ال 2010 نس��بت به 62,120 روستا در پایان 
سال 2009 کاهش داشته اند. البته روستاهای استفاده کننده از 
خدمات شرکت مخابرات ایران از 43,800 در پایان سال 2004 

به 53,845 در پایان سال 2008 افزایش یافته است. 
در پایان سپتامبر 2009، با توجه به گسترش شبکه فیبر نوری 
ش��رکت مخابرات ایران تعداد 1,223 ش��هر به شبکه شرکت 
مخابرات متصل ش��دند. این میزان به تفکیک، 1,205 ش��هر 

در پایان س��ال 2008، 1,086 ش��هر در پایان س��ال  2007 و 
942 ش��هر در پایان س��ال 2006 بوده است. شرکت مخابرات 
گزارش داده اس��ت که از ژوئ��ن 2010، حدود 99,000 پورت 
دیتا در کشور وجود دارد. قابل ذکر است این میزان منحصراً به 

پورت های شرکت مخابرات مربوط نمي شود.
در سال 2008 شرکت مخابرات اعالم کرد که 44,000 کیلومتر 
به شبکه فیبر نوری خود اضافه کرده و طول شبکه فیبر نوری 
به 125,000 کیلومتر رسیده است. با توجه به آخرین اطالعات 
منتش��ر ش��ده، 7,000 کیلومتر فیبر نوری دیگر نیز در نه ماه 
اول سال 2009 گسترش یافت و به 132,000 کیلومتر رسید. 
ظرفیت پهن باند بین المللي از 10,870 مگابیت در ثانیه در پایان 
سال 2007 به 22,992 مگابیت در ثانیه در پایان سال 2008 
افزای��ش یافت��ه و در پایان س��پتامبر 2009 )آخرین داده هاي 
موجود(، ظرفیت پهن بان��د بین المللي به 26,154 مگابیت در 
ثانیه افزایش یافته اس��ت. علي رغم این که شرکت مخابرات، در 
خصوص توسعه شبکه فیبر نوری ملی خود، اطالعات بیشتری 
ارائه نکرده اس��ت، این اعتقاد وجود دارد که این شرکت به طور 

پیوسته به گسترش شبکه هاي خود ادامه مي دهد. 

شرکت مخابرات ایران اعالم کرده است که گسترش فیبر نوری 
کمک فراوانی به ارتباطات بهتر محلی، ملی و بین المللي برای 
خدمات صدا، داده و انتقال چند رس��انه اي نموده است. پروژه 
TAE)2( )آس��یا و اروپا( یکی از اقدامات انجام شده توسط این 
شرکت است تا آسیا را توسط 2,200 کیلومتر کابل فیبر نوری 
از طری��ق ایران به اروپا متصل کند. از جمله پروژه های دیگری 
که ش��رکت مخاب��رات اخیراً با آن درگیر ب��وده، 150 کیلومتر 
کابل فیبر نوری بین ایران و افغانس��تان است. در آوریل 2008 
نیز مشخص شد که شرکت چینی هواوي)3( با شرکت مخابرات 
ای��ران تفاه��م نامه ای راجع ب��ه همکاری های آموزش��ی امضا 
کرده اس��ت. با توجه به گزارش هاي محلی، این دو شرکت در 
دانش��کده مخابرات در اصفهان همکاری خود را آغاز کردند تا 
 برنامه های آموزشی مشترک را در فناوری های کابلی و بی سیم 

ارائه دهند.

توسعه شبكه فیبر نوری  شرکت مخابرات ایران )کیلومتر(

منبع: شرکت زیرساخت مخابرات ایران

خط ثابت
1997 تا 2010

منبع: شرکت مخابرات ایران

خطوط فعال تلفن ثابت )هزار واحد(

شبكه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران )کیلومتر(
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1. Gulf Bridge International (GBI)
2. Landing Points
3. Europe-Persia Express Gateway
4. Cable&Wireless

5. Delta Telecom
6. Gateway
7. Alcatel-Lucent
8. Pay-TV

9. Data Communication Company of Iran (DCI)
10. Zawya
11. Internet Service Provider (ISP)

ش��رکت قطری گلف بریج اینترنش��نال)1( در آوریل 2010 که 
اپراتور راه اندازي کابل زیردریایی در منطقه خلیج فارس اس��ت 
با ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، تفاهم نام��ه ای جهت عبور 
کابل های زیردریایی در کشور به امضا رساند. سیستم کابل های 
گلف بریج اینترنشنال، که در دسامبر 2011 تکمیل شد، دارای 
هشت درگاه بین المللي)2( در خاورمیانه است که بحرین، ایران، 
عراق، عربستان س��عودی، کویت، عمان، قطر و امارات متحده 
عرب��ی را به هم متصل مي کند. ش��رق آن به درگاه گلف بریج 
اینترنشنال در بمبئی هند متصل است، در حالی که غرب آن با 
درگاه سیسیل ارتباط دارد که اتصال به بازارهای عمده اروپایی 

را فراهم مي کند.
در ژوئن 2011 ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت یک��ی از چهار 
ش��رکت مخابراتی بود که توافقنامه س��اخت و ساز و تعمیر و 
نگهداری برای یک سیس��تم کابلی جدید را امضا کرد. بزرگراه 
ارتباطی ایران و اروپا)3( از فرانکفورت در اروپای شرقی، روسیه، 
آذربایجان، ایران و خلیج فارس به برکاء  در عمان عبور خواهد 
ک��رد و از مس��یر 10 هزار کیلومتری ح��دود 9,500 کیلومتر 
آن کاب��ل زمین��ی خواهد بود. اعض��ای این پروژه که ش��امل 
ش��رکت هاي عمان تل، رزتل��کام، کابل و وایرلس)4( و ش��رکت 
ارتباطات زیرساخت مي شوند، بخش هایی از شبکه را در کشور 
خود ساخته و توس��عه خواهند داد و بخش آذربایجانی توسط 
دلتا تلکام)5( ساخته خواهد شد. ظرفیت طراحی شده سیستم 
جدید ب��رای این پروژه تا 3/2 ترابی��ت در ثانیه با طول حدود 
10,000 کیلومتر )ش��امل ح��دود 9,500 کیلومتر کابل فیبر 
زمینی( خواهد بود. این سیس��تم در عم��ل در ماه می 2012 
با ظرفیت اولیه 540 گیگابیت در ثانیه قرار داده خواهد شد و 
ظرفیت نهایی آن به 3/2 ترابیت در ثانیه افزایش خواهد یافت. 
براس��اس گزارش ها دلتا تلکام، بخش آذربایج��ان را در آوریل 
2012 به اتمام رسانده و انتظار می رفت تست پورتال)6( تا ژوئن 
2012 آغاز شود. شرکت آلکاتل- لوسنت)7( تجهیزات مورد نیاز 

را برای این پروژه تأمین کرد.
دولت ایران در آوریل 2013 اعالم کرد که برای ارسال ماهواره 
مخابراتی به فضا ظرف مدت پنج سال برنامه ریزي کرده است. 
ای��ن ماهواره قرار اس��ت پنج کانال محل��ی را پخش نماید. در 
حال حاضر تقاضا برای خدم��ات تلویزیون پولي)8( در ایران در 

کمترین میزان خود است.

 پهن باند
اینترنت

در گزارش اول س��ال 2013 تجدیدنظرهایي در مورد تخمین 
اینترنت صورت گرفت ت��ا با ارقام اتحادیه بین المللي مخابرات 
هم ترازی ایجاد ش��ود. اتحادیه بین المللي مخاب��رات، کاربران 
اینترنت را در ایران کمتر از چیزي نش��ان مي دهد قباًل توسط 

دولت برآورد شده بود.

اطالعات جدید منتش��ر ش��ده تا مارس 2013 توس��ط مرکز 
مدیریت توس��عه اینترنت مل��ی بیان مي کند ک��ه اکنون 45 
میلی��ون کاربر اینترنت در کش��ور وجود دارد. محاس��بات این 
بخش با توجه به این اطالعات تجدیدنظر ش��ده صورت گرفته 
است، اما اندازه بازار به این رقم افزایش نیافته، زیرا اعتقاد بر این 

است که این میزان تا حدودی اغراق آمیز است.
براس��اس اطالعات منتش��ر ش��ده توس��ط اتحادیه بین المللي 
مخاب��رات تنه��ا 21 درصد از م��ردم، کاربران منظ��م اینترنت 
هس��تند. با توجه به داده هاي اقتصاد کالن بررسی شده توسط 
بیزینس مانیتور برای کش��ور، ای��ن مقدار حدود 15/7 میلیون 
نفر است. تخمین های اتحادیه براساس تعداد خطوط دسترسی 
پهن باند است که در پایان سال کمتر از 1/8 میلیون خط بوده 
اس��ت. در س��ال 2012 این رقم به 21/5 میلیون خط افزایش 

مي یابد که رشد ساالنه 37 درصدي را نشان مي دهد.
ش��رکت مخابرات ای��ران همانند بخش خطوط ثاب��ت، بر بازار 
اینترنت نیز از طریق ش��رکت تابعه خود - ش��رکت ارتباطات 
داده هاي ایران)9(- چیره ش��ده اس��ت. ش��رکت مخابرات قبال 
طرح هایی را جهت گس��ترش پایگاه مشتریان اینترنتی خود تا 
30 میلی��ون در انتهای س��ال 2009 بیان کرده بود. هدفی که 
اعتقاد بر این اس��ت به دلیل حواشي گسترده محقق نگردیده 

است. 
دقت محاسبه تعداد کاربران اینترنت نیز مسأله ای چالش برانگیز 
است. یکی از مشکالت محاسبه تعداد کاربران اینترنت در ایران 
آن اس��ت که بس��یاری از کاربران اینترن��ت از طریق امکانات 
عموم��ی مانند کتابخانه ها و کافی نت ها به اینترنت دسترس��ی 
پی��دا مي کنند. همچنین اتصاالت خانگی به صورت مش��ترک 

دسترسی به اینترنت را برای کاربران متعدد فراهم مي کند.
سرمایه گذاري های در حال اجرا در گسترش فیبر نوری توسط 
شرکت مخابرات و ظرفیت پهن باند بین المللي بایستی با بهبود 
همراه کیفیت ش��ود. با توجه به گزارش خبرگزاری زاویا)10( در 
مارس 2010، ش��رکت مخابرات برنامه هایي را جهت توس��عه 
ش��بکه اینترنت ملی برای نیل به پوش��ش ملی واقعی در طول 
12 م��اه آینده اعالم کرده بود. این قابل درک اس��ت که پروژه 
توسعه، ظرفیت شبکه را چهار برابر افزایش مي دهد. محمد علی 
آریانیان، معاون مدیر فناوری اطالعات شرکت مخابرات عنوان 
کرده اس��ت که در تالش جهت راه اندازي امکانات و تجهیزات 
برای بهبود کیفیت با پیمانکارانی همکاری دارند تا ظرف شش 
ماه این امکانات مورد اس��تفاده قرار گیرند. طبق برنامه ریزي ها 
مقرر ش��ده ش��بکه اینترنت ملی در طول سال 2013 عملیاتی 

شود و امکان کنترل بیشتر را فراهم آورد.
ای��ران گزارش داده ک��ه بی��ش از 1,200 ارائه دهنده خدمات 
اینترنتی)11( دارد که بسیاری از آنها در مناطق منحصر به فرد به 
کار گرفته مي شوند. قوانین و مقررات جاری تصریح مي کند که 
ارائه دهندگان خدمات اینترنتي در ایران می بایست جهت تأمین 
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1. Public Switched telephone network
2. Iran Mobin
3. C-Ring Telecom
4. Synterra

5. AzTelekom
6. Backbone
7. Rostelecom
8. Dense warelength dirision multiplexing (DWDM)

9. Asre Danesh Afzar (ADA)
10. CTEL Kish
11. Parsun Network Solutions
12. Laser Company

پهن باند خود به ش��رکت مخابرات تکیه داشته باشند. پیش از 
این، ارائه دهندگان خدمات اینترنتي به ش��بکه عمومی تلفن)1( 
شرکت مخابرات وابس��ته بودند. در حال حاضر، ارائه دهندگان 
خدمات اینترنتي در ایران، به طور فزاینده به ظرفیت خط داده 
مدرن دسترسی دارند که توسط شبکه ملی مبتنی بر پروتکل 

اینترنت ارائه شده است.
در همین حال، چند ش��رکت ایرانی از جمله شرکت مخابرات 
در ح��ال انجام طرح ه��اي مختلفی با هدف گس��ترش میزان 
ظرفیت پهن باند بین المللي هس��تند. در نوامبر 2009، گزارش 
شد که ایران مبین)2(، شرکت ایرانی متعلق به بخش خصوصی، 
س��رمایه گذاري مشترک 50 درصدي با ش��رکت سي- رینگ 
تلکام)3( صورت داد که این ش��رکت خود حاصل سرمایه گذاري 
س��ینترا)4( روس و آزتلکام)5( آذربایجان است. هدف این پروژه 
هم��کاری در پیش��نهاد اولیه یک حلقه فیبر ن��وری جدید در 
اطراف دریای خزر اس��ت تا برای انتقال ص��دا و داده از اروپا و 
آسیا و بهبود ارائه خدمات اینترنت در منطقه خزر استفاده شود. 
ایران مبین از طریق پی بستر)6( شرکت ارتباطات زیرساخت، به 
عنوان تنها اپراتور زیرساخت پی بستر در ایران، با سي- رینگ 
ارتباط برقرار مي کند. شرکت ارتباطات زیرساخت به نوبه خود 
توافق نامه ای با ش��رکت روسی رزتلکام)7( امضا کرد تا میزهای 
انتق��ال بین المللي را به اش��تراک بگذارند. این دو ش��رکت در 
آوریل 2010 گزارش دادند که یک یادداش��ت تفاهم مشترکی 
را امضا کردند تا به عنوان ش��رکای استراتژیک برای ایجاد یک 
کریدور ترانزیت مخابراتی شمال- جنوب عمل کنند. این پروژه 
به منظور پاس��خگویی به رش��د تقاضا برای خدمات مخابراتی 
در منطقه ش��رق دریای خزر و خاورمیانه تعریف ش��ده است و 
ظرفیت پی بستر ارتباط بین المللي را به منظور انتقال ترافیک 

صدا و دسترسی به اینترنت افزایش مي دهد.
مرحله اول تفاهم نامه که ش��امل نوسازی مشترک شبکه هاي 
ملی و گذرگاه های بین المللي وابسته از طریق نصب و راه اندازي 
مالتي پلکس کرون براساس تفکیک طول موج پرتراکم)8( است، 
افزای��ش ظرفیت کل کریدور ترانزی��ت را به 100 گیگابیت در 
ثانیه افزایش مي دهد. شرکت ارتباطات زیرساخت همچنین در 
حال اقدام بر روی دو سیستم کابلی جدید است که ظرفیت هاي 

منطقه اي و بین المللي را ارائه مي دهد.

پهن باند
ب��ا توجه به گزارش ه��ای اتحادیه بین المللي مخاب��رات، ایران 
1/773 میلیون مش��ترک پهن باند ثابت در پایان س��ال 2011 
دارد که این میزان از 962,000 مشترک در پایان سال 2010 
بیش��تر اس��ت. گفته مي ش��ود تا پایان م��ارس 2013  حدود 
6 میلی��ون نفر با اس��تفاده از اتصاالت فیبر ن��وری به اینترنت 
دسترس��ی دارند. برآوردها حاکی از آن اس��ت که تعداد واقعی 
اتص��االت پهن باند تقریباً نیم��ی از این رقم برای پایان س��ال 

2012 مي باش��د. خبرگزاری جمهوری اسالمی همچنین ادعا 
مي کند که در سه ماه اول سال 2013 حدود 867,000  نفر به 

اینترنت پرسرعت دسترسی دارند.
علي رغم اینکه ش��رکت مخاب��رات کماکان تعداد مش��ترکان 
پهن باند در ش��بکه هاي خود را به روز نکرده اس��ت و با وجود 
رشد نسبتاً قوی، ضریب نفوذ پهن باند در پایان سال 2012 در 
ایران تنها 4/1 درصد برآورد ش��ده است. ضریب نفوذ پایین در 
مقایسه با کش��ورهای دیگر در منطقه نشانگر محدودیت هایي 
است که در ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در ایران وجود دارد. 
همان طور که قباًل اشاره شد، این موضوع شامل اشکال مختلف 

دخالت دولت در این بخش است.
خدمات خط اشتراک دیجیتال )دی.اس.ال( برای اولین بار در 
س��ال 2004 در ایران بنا نهاده شد. در ماه مارس سال 2004 
آلکاتل اعالم کرد که اولین شبکه دی.اس.ال را در ایران عرضه 
مي کند. در این زمینه قراردادی با ش��رکت عصر دانش افزار)9( 
امضا شد که یک ارائه دهنده خدمات اینترنتي متعلق به بخش 
خصوصی اس��ت. آلکاتل با توجه به شرایط قرارداد موظف بود 
100,000 خط دی.اس.ال در طول یک دوره س��ه ساله فراهم 
نماید. خطوط دی.اس.ال سبب مي شود تعداد زیادی از کاربران 
در تهران و سراسر کشور به اینترنت پرسرعت متصل شوند و به 
طیفی از خدمات پهن باند دسترس��ی یابند. فاز اول این قرارداد 

در ماه می 2004 کامل شد و 23,000 خط را پوشش داد.
سایر ارائه دهندگان خدمات اینترنتي که خدمات پهن باند مبتنی 
ب��ر DSL را ارائه مي دهند عبارتند از: س��ي تل کیش)10( )قباًل 
امکانات شبکه پارس��ون)11( بوده(، داتک تلکام، پارس آنالین و 
ش��اتل. پارس آنالین در س��ال 1999 تأس��یس شد و خدمات 
dialup، ADSL و VSAT را فراهم مي کند. در همین حال، 
س��ی تل کیش، داتک و ش��اتل تمام خدمات +ADSL را ارائه 

مي دهند.
اگرچه شکل اصلی اتصال به اینترنت، پهن باند ADSL است، 
فناوری های پهن باند دیگری نیز پدید آمده اند و برای رشد قابل 
توجه، پتانس��یل دارند )به عنوان مثال، ش��رکت لیزر)12( اعالم 
کرد در ژانویه 2007 تمام مناطق تهران توسط شبکه پهن باند 

بی سیم مبتنی بر وایمکس آنها پوشش داده شده است(.
در م��ارس 2009 گزارش داده ش��د که مجوزهای وایمکس به 
چهار ش��رکت اعطا شده اس��ت و آنها را قادر مي سازد خدمات 
را در اس��تان های خاص��ی از ایران راه اندازي کنند. به ش��رکت 
ایرانس��ل مجوز داده شد تا خدمات وایمکس را در شش استان 
تهران، آذربایجان ش��رقی، اصفهان، خراس��ان رضوی، فارس و 
خوزس��تان ارائه دهد. با این حال، ایرانسل اعالم کرده است که 
جذب مش��ترکین به علت محدودیت محتوا و پهن باند آهسته 
پیش م��ي رود. در اکتبر 2011 روزنامه ای��ران گزارش داد که 
شرکت ام. تي. ان اتصال به وایمکس را در 25 شهر در سراسر 
کش��ور ارائه داده اس��ت. ام. تي. ان نیز در نتایج نیمه اول سال 
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1. Espadan
2. MobinNet
3. Base Transceiver Station (BTS)

4. Small and Medium Enterprises
5. Virtual Private Network
6. Next-generation network

2012 خود، ادعا کرد شرکت تابعه ایرانی اش یعنی ایرانسل، از 
ژوئن 2012، 231,000 مش��ترک وایمکس دارد که نسبت به 

175,000 مشترک در سپتامبر 2011 افزایش یافته است.
دو ش��رکت دیگر، به نام هاي اسپادان)1( و رایانه دانش گلستان، 
مجاز به ارائه خدمات وایمکس به ترتیب در اس��تان اصفهان و 
استان گلستان شدند. همچنین شرکت مبین نت)2( چهارمین 
ش��رکتی ب��ود که مجوز سراس��ری وایمکس را کس��ب کرد تا 
خدمات خ��ود را در تمام 31 اس��تان ارائه دهد. این ش��رکت 
برای ای��ن مجوز، 107 میلیون دالر در س��ال 2008 پرداخت 
کرد و در س��ال 2009 خدمات را در 35 شهر بزرگ راه اندازي 
کرد. در مراسم اعطاي مجوز، مدیر سازمان ارتباطات و تنظیم 
مقررات رادیویی، س��خنانی در ارتباط با سیاست های دولت در 
مورد فراهم نمودن امکان دسترس��ی بیش��تر مردم به خدمات 
پهن باند داش��ت و به توانایی وایمکس برای ارائه دسترس��ی به 

شبکه پرسرعت با یک هزینه معقول اشاره کرد.
مبین نت در س��ال 2009، 150 مکان به عنوان ایس��تگاه پایه 
انتقال دهنده)3( برای ش��بکه وایمکس خود راه اندازي کرد. این 
شرکت تأیید کرد که 450 ایستگاه پایه در پایان فاز اول پروژه 
کامل شده است و تصمیم دارد شبکه خود را تا 1,250 ایستگاه 
پایه با 80 درصد پوش��ش داخلی گس��ترش دهد. این شرکت 
اینترنت پرسرعت را به مشتریان خانگی و شرکت هاي کوچک 
و متوس��ط)SME()4( مي دهد. این ش��رکت همچنین خدمات 
ش��بکه خصوصی مجازی )VPN()5( را ارائه مي دهد. به گفته 
این ش��رکت، VPN توس��ط چندین بانک ایران��ی برای دفتر 

مرکزی و نیازهای ارتباط از راه دور شعب استفاده مي شود.
با وجود این که قباًل 20 میلیارد دالر برای توس��عه شبکه نسل 
آینده)6( واگذار شده است، دولت ایران محدود کردن استفاده از 
خدمات پهن باند توس��ط کاربران خانگی را ادامه داده است. در 
اکتبر سال 2006 گزارش شده است که دولت اینترنت پرسرعت 
س��ریع تر از 128 کیلوبیت در ثانیه را برای مش��تریان خانگی 
ممنوع کرده اس��ت. این تصمیم دولت به خدمات ارائه شده به 
برخی از ش��رکت ها نیز گسترش یافت. در فوریه 2010، دولت 
ایران دسترس��ی به تعدادی از سایت های خارجی از جمله بی 
بی سی، صدای آمریکا و شبکه هاي اجتماعی مانند فیس بوک 
و توییتر را مس��دود کرد. عالوه بر این دسترسی به شرکت هاي 

ارائه دهنده رایانامه مانند جی میل و یاهو نیز دشوار شد. 

شبکه اینترنت ملی در ایران
ادام��ه نگرانی دولت ایران در رابطه ب��ا ورود اطالعات خارج از 
کنترل به داخل کش��ور، سبب ش��ده است مسؤلین سراغ ایده 
اینترنت جداگانه و جهت استفاده داخلی بروند. برنامه ها جهت 
راه اندازي این شبکه در س��ال 2007 مورد تصویب دولت قرار 
گرفت و در ایام پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 
ک��ه عکس ها و فیلم ه��ای متعددی از کش��ورهای خارجی در 

ش��بکه اینترنت ارائه شد، ضرورت این مسأله بیشتر حس شد و 
مسولین در مورد اهمیت آن متقاعد شدند. در واقع دلیل اصلی 

راه اندازي این شبکه ملی، مسائل امنیت ملی ایران است.
بخش عمده اي از ترافیک اینترنتی در ایران از طریق شبکه هاي 
جهانی با محوریت ایاالت متحده مسیریابی می شود و اطالعات 
قبل از رس��یدن به ایران در ایاالت متحده اس��ت و توجیه این 
مس��ئله نیز برخورداري از سرعت باالتر و قیمت پایین تر است. 
شایان ذکر است که در سال هاي اخیر بسیاری از مراکز دولتی، 
میزبان پایگاه های اینترنتی خود را به س��رورهای داخل کشور 

انتقال داده اند.
در فصل دوم س��ال 2012، علی آقامحم��دی معاون نظارت و 
هماهنگي در سیاست هاي اقتصادي معاون اول رئیس جمهور 
اعالم کرد که ایران به دنبال راه اندازي شبکه اینترنتی جدید به 
نام "اینترنت حالل" اس��ت که از این طریق از نفوذ شبکه هاي 
غرب��ی اینترنت بیرون بیاید. وی افزود:" ایران به زودی ش��بکه 
جدید اینترنتی با اصول اسالمی ایجاد خواهد کرد تا ارتباطات 

و شبکه تجاری خود با شبکه هاي جهانی را ارتقا ببخشد.
براس��اس دیدگاه های آقامحمدی، این مس��أله سبب بازکردن 
جایگاه ویژه برای زبان فارس��ی خواهد شد. هدف از راه اندازي 
این ش��بکه افزایش حضور زبان فارس��ی و تقویت جایگاه ایران 
در ای��ن منبع غنی ارتباطات و اطالعات اس��ت. وی اضافه کرد 
راه ان��دازي اینترنت حالل یک چرخش جدی به س��مت دولت 
الکترونیک، تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک و خدمات 

الکترونیک در سراسر کشور است.
براس��اس گزارش 410 صفحه ای مؤسس��ه خان��ه آزادی )که 
یک س��ازمان غیردولتی اس��ت( در مورد اینترنت، ایران از نظر 
آزادی با چالش هایی مواجه اس��ت و وبالگ نویسان مشکالتی 

را داشته اند.
همچنین آقامحمدی اعالم کرده است که کنسرسیوم اینترنت 
بر شبکه فیبر نوری کش��ور کار خواهد کرد و سرعت اینترنت 
افزایش خواهد یافت. این کنسرس��یوم سرویس های خود را به 

10 میلیون ایرانی از طریق فیبر نوری ارائه خواهد داد.
در آوریل 2012 خبرگزاری فارس به نقل از رضا تقی پور، وزیر 
ارتباط��ات و فناوري اطالعات اعالم کرد ک��ه فاز اول اینترنت 
ملی تا سپتامبر 2012 عملیاتی خواهد شد که البته شواهدی 
مبتنی بر تحقق آن دیده نمي ش��ود و بعد از این خبرگزاری ها 
گزارش دادند که خدمات ش��بکه ملی اینترنت در سال 2013 

آغاز خواهد شد.
تقی پ��ور اضافه کرده اس��ت که یک مرک��ز داده داخلی، موتور 
جس��تجو و خدمات ایمیل داخلی این ش��بکه ملی را تکمیل 
خواهد کرد. ضمناً این ش��بکه اطالع��ات ناهمگون با فرهنگ 
اسالمی را محدود خواهد کرد. این شبکه در سپتامبر 2012 با 
حض��ور خبرگزاری های دولتی آغاز به کار اولیه کرد و اطالعات 
نظامی به این شبکه بسته منتقل شد. گفته شد سایر اطالعات 
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غیرنظامی نیز در زمان خود به این ش��بکه منتقل خواهد شد 
و گوگل و جی میل در انتهای س��پتامبر 2012 ممنوع خواهد 
ش��د. ایران یکی از کشورهای پیشرو از لحاظ فیلتر سایت های 
اینترنتی است و بسیاری از سایت ها به دالیل اخالقی و امنیتی 

مسدود هستند.
در نوامبر 2012 مش��خص ش��د ایران به عن��وان ارائه دهنده 
خدمات اینترنت به س��ایر کش��ورها مطرح است. این توسعه 
بعد از فاز اول بزرگراه ارتباطی ایران- اروپا اتفاق افتاده اس��ت 
که ی��ک بزرگراه ارتباط��ی متصل کننده اروپا و غرب آس��یا 
است. این پروژه در مارس 2013 آغاز شده است. ایران بعد از 
راه اندازي این پروژه از مصرف کننده سطح 3 خدمات اینترنت 

به ارائه دهنده سطح 2 خدمات اینترنت تبدیل خواهد شد.
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 گرایش ها و پیشرفت های صنعت

 خودداری سامس�ونگ از ارائه برنامه های کاربردی 
به مشتریان ایرانی

شرکت سامس��ونگ به مش��تریان خود در ایران اطالع داد که 
از 22 می 2013 به فروش��گاه آنالین سامس��ونگ دسترس��ی 
نخواهند داشت. سامسونگ، موانع حقوقی را علت عدم توانائی 
خود درارائه برنامه های کاربردی به مشتریان ایرانی اعالم کرد.

 تأخیر بازار داده
ش��رکت تأمین تل��کام در فوریه 2013 حق امتی��از انحصاری 
خدمات شبکه ای نس��ل سوم تلفن همراه را به مدت یک سال 
تا س��پتامبر 2014 تمدید کرد. در نتیجه تا اواخر سال 2014، 
همراه اول و ایرانس��ل قادر به راه اندازي خدمات شبکه ای نسل 

سوم تلفن همراه در ایران نخواهند بود.

 تبرئه ام. تي. ان از اتهامات ارتشاء
در فوریه 2013 ش��رکت ام. تي. ان اع��الم کرد که از اتهامات 
ارتش��اء به مقامات ایرانی جهت کس��ب پروان��ه اپراتوری تلفن 
همراه در ایران تبرئه شده است. این اقامه دعوی توسط شرکت 
ترکسل علیه ام. تي. ان پس از آن صورت گرفت که یک شرکت 
فرعی وابس��ته به ترکسل در کسب پروانه جی. اس. ام )سامانه 

جهانی ارتباطات همراه( دوم ایران در سال 2005 ناکام ماند.

 راه اندازي وب سایت به اشتراک گذاری فیلم
ایران در نوامبر 2012 وب س��ایت اش��تراک گذاری فیلم خود 
را تحت عنوان "مهر" راه اندازي کرد که توس��ط صدا و سیمای 
جمهوری اس��المی ایران مورد بهره ب��رداری قرار مي گیرد. وب 

س��ایت مذکور این ام��کان را ب��رای افراد فراه��م مي کند که 
فیلم های کوتاه خود را به اشتراک گذاشته و به تولیدات صوتی 
و تصویری صدا و س��یمای جمهوری اس��المی ایران دسترسی 
داش��ته باشند. بنابر اعالم وب سایت مذکور، هدف از راه اندازي 
آن ترویج فرهنگ ایرانی و جذب کاربران فارسی زبان است. وب 
س��ایت مذکور به عنوان گزینه ای در مقابل یوتیوب فعال است 
که در اواسط سال 2009 به علت نامناسب بودن محتویات آن 
از نظر ایران ممنوع شد. ضمناً دولت ایران توسعه اینترنت ملی 

را ادامه مي دهد.

 افزایش کنترل ها بر اینترنت در ایران
بناب��ر اظه��ارات مه��دی کریمی نیس��تانی، معاون ش��رکت 
ارتباط��ات زیرس��اخت، ایران تا م��ارس 2013 به عنوان یک 
تأمین کننده خدمات اینترنتی )ISP( به س��ایر کش��ورها، به 
ارائ��ه خدمات خواهد پرداخت. این روی��داد پس از اولین فاز 
بزرگراه ارتباطی ایران و اروپا روی خواهد داد که یک بزرگراه 
مخابراتی متصل کننده اروپا به آس��یای ش��رقی است که قرار 
اس��ت تا 20 مارس 2013 بهره برداری آن آغاز شود. نیستانی 
افزود ایران بعد از راه اندازي این پروژه از مصرف کننده س��طح 
3 خدم��ات اینترنت به ارائه دهنده س��طح 2 خدمات اینترنت 

تبدیل خواهد شد.

 پیشنهاد ماهواره مشترک توسط وزارت ارتباطات 
و فناوري اطالعات جهت ارائه خدمات مخابراتي

رضا تقي پور وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات ایران در نوامبر 
2012 پیش��نهاد ساخت یک ماهواره مشترک براي کشورهاي 
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1. Initial Public Offering (IPO)

عضو س��ازمان همکاري هاي اقتصادي اکو را براي اس��تفاده از 
خدمات مخابراتي مطرح کرد.

تق��ي پ��ور در ط��ي نخس��تین نشس��ت وزراي ارتباط��ات و 
فناوري اطالعات و مخابرات کش��ورهاي عض��و اکو در تهران 
پیش��نهاد کرد که اس��تانداردهاي مش��ترکي براي اس��تفاده 
 از سیس��تم هاي مخابراتي در میان کش��ورهاي عضو سازمان 

تدوین شود.
هدف نشس��ت مذکور بحث و تبادل نظ��ر پیرامون موضوعاتي 
مانن��د انجام همکاري در ح��وزه مخابرات، بهبود زیرس��اخت 

ارتباطات و فناوري اطالعات و مخابرات بود.

 درخواس�ت وزارت ارتباط�ات و فن�اوري اطالعات از 
ام.تي.ان جهت فروش 21 درصد از سهم به ایرانسل

همچنی��ن در نوامب��ر 2012 رضا تقي پور از ش��رکت ام. تي. 
ان آفریق��اي جنوبي خواس��ت که 21 درصد از س��هام خود را 
به ایرانس��ل بفروشد. تقي پور مدعي ش��د که فروش سهام در 
ش��رایط امتیازنامه ایرانسل لحاظ شده است. البته ام. تي. ان با 
این درخواس��ت مخالفت کرده و اعالم کرده طبق توافق نامه، 
فروش 21 درصد س��هام از طریق عرض��ه عمومي اولیه)1( تنها 
به شرکت ترکس��ل صورت مي گیرد که سهامدار اولیه خارجي 

ایرانسل است.

گرایش ها و پیشرفت هاي صنعت

 اکتبر 2۰12
تحریم هاي اتحادیه اروپا بر ضد ایران در تالش به منظور افزایش فش��ار بر دولت براي متوقف کردن برنامه غني س��ازي 
اورانیوم اجرا شد. تحریم ها منجر به کاهش تاریخي ارزش ریال ایران شد به گونه اي که درآمد ساالنه شرکت ام. تي. ان 
را 5 درصد یا بیشتر کاهش داد. شرکت ام. تي. ان در سال 2005، 49 درصد از سهام اپراتور ایرانسل را تصاحب کرده 
بود و در حال حاضر این شرکت در 9 درصد از درآمدهایش مؤثر مي باشد. نرخ رسمي دالر آمریکا برابر 12,600 ریال 

است که در اکتبر 2012 در بازار آزاد به 37,500 ریال رسید.
 سپتامبر 2۰12

با انتقال سازمان هاي دولتي و نظامي ایران به شبکه اي محصور، شبکه  اینترنت ملي ایران راه اندازي شد. سایر شهروندان 
ایراني که در پایان س��پتامبر 2012 با مش��کالتی در ارائه گوگل و جي میل روبرو شدند، در زمان مقتضي به این شبکه 
جدید انتقال داده مي شوند. ایران در میان کشورهاي جهان بیشترین فیلتر را بر اینترنت اعمال کرده که در نتیجه آن، 

افراد عادي از دسترسي به تعداد نامحدودي از سایت هاي موهن یا جنایي منع مي شوند.
 جوالي 2۰11

بنابر گزارش ها، رضا تقي پور وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات اعالم کرد که دولت اقدامات فني الزم به منظور خنثي 
کردن طرح "اینترنت چمدانی" را انجام داده است. بنابر گزارش تلکام پیپر، تقي پور امریکا و متحدانش را  متهم کرد 
که با راه اندازي طرحي به منظور برقراري ش��بکه هاي مس��تقل تلفن همراه در کشورهاي خارجي قصد ایجاد تروریسم 
سایبري دارند. تلکام پیپر به گزارشي از نیویورک تایمز در تاریخ 12 ژوئن اشاره کرد که حاکي از استفاده دولت امریکا 
از سیستم هاي تلفن همراه و اینترنت سایه مي باشد که مخالفان مي توانند به منظور ضربه زدن به دولت هایي استفاده 
کنند که به دنبال سانس��ور یا وقفه در کار ش��بکه هاي مخابراتي هستند. براساس گزارش ها، وزارت امور خارجه امریکا 
بودج��ه 2 میلی��ون دالري این طرح را تأمین کرد که به موجب آن با فراهم ک��ردن امکان انتقال یک چمدان از مرز و 

برقراري ارتباط با اینترنت جهاني، ارتباطات بي سیم به سرعت در منطقه اي گسترده برقرار مي شود.
2۰۰9 

مبین نت 150 ایستگاه بی. تی. اس برای شبکه وایمکس خود راه اندازي کرد. این شرکت تأیید کرد که تا پایان اولین 
فاز بهره برداری خود، 450 ایس��تگاه اس��تقرار فرستنده و گیرنده تکمیل شده )آنتن بی. تی. اس( خواهد داشت. هدف 
مبین نت، توسعه شبکه خود تا 450 آنتن بی تی اس با 80 درصد پوشش در مکان های سر پوشیده است. این شرکت 
عالوه بر خدمات وی پی ان، خدمات اینترنت پرسرعت را به مشتریان خانگی و بنگاه های کوچک و متوسط ارائه مي کند. 
بنابر اعالم شرکت مذکور، این خدمات توسط چند بانک ایرانی برای نیازهای مخابراتی ادارات مرکزی و شعب آنها مورد 

استفاده قرار گرفت.
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گاه شمار خدمات ارزش افزوده

 آوریل 2۰12
سامس��ونگ اعالم کرد که از 22 مي 2013 از ارائه خدمات برنامه هاي کاربردي تلفن همراه خود به مش��تریان ایراني 

خودداري مي کند. این شرکت موانع حقوقي را دلیل تصمیم خود اعالم کرد.
 مي 2۰11

ایرانسل، خدمات روزنامه همراه را براي مشتریان خود راه اندازي کرد.
 ژانویه 2۰11

ایرانسل، خدمات نقشه مجازي خود را در تهران، کرج، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد راه اندازي کرد. این خدمات جدید 
مي تواند براي شناسایي موقعیت جغرافیایي دوستان و آگاه کردن آنها از موقعیت خود مورد استفاده قرار گیرد. موقعیت 

دوستان با استفاده از یک پیام کوتاه یا یک پیام چند رسانه اي به مشترک اطالع داده مي شود.
  نوامبر 2۰1۰

ایرانس��ل، خدمات بانک همراه خود را راه اندازي کرد که این امکان را به مش��ترکین مي دهد تا زمان واقعي مکالمه را 
خریداري و صورتحساب هاي آب و برق و گاز و خود را بپردازند. سایر خدمات معرفي شده از قبیل انتقال وجه، تقاضاي 

مانده حساب و دریافت صورتحساب است.
 نوامبر 2۰۰9

شرکت مخابرات ایران اعالم کرد که تا پایان سال )منتهي به مارس 2010( خدمات جدید پرداخت از طریق تلفن همراه 
در دسترس خواهد بود. شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول( اعالم کرد که 30 خدمت جدید را در نمایشگاه ایران 
تلکام 2009 معرفي مي کند. خدمات جدید عالوه بر پرداخت از طریق تلفن همراه، عبارتند از: آهنگ انتظار و اخبار از 

طریق تلفن همراه.
 مارس 2۰۰9

ایرانس��ل نس��خه پیشرفته خدمات انتقال شارژ مجدد از سیم کارت به سیم کارت خود را براي امنیت بیشتر راه اندازي 
کرد.

 مارس 2۰۰9
ش��رکت مخاب��رات ایران، فقدان نرم افزار مناس��ب را از دالیل عدم اس��تقبال گس��ترده از خدمات جي. پ��ي. آر. اس و 

پیامک های چند رسانه اي اعالم کرد.
 مارس 2۰۰9

بانک تجارت، خدمات بانکي پیام کوتاه ش��بانه روزی خود را در سراس��ر هفته )24 س��اعت در 7 روز هفته( راه اندازي 
کرد.

 مارس 2۰۰9
بانک ملي ایران، خدماتي را راه اندازي کرد که به وسیله آن همه سیم کارت هاي اعتباری متعلق به همراه اول، ایرانسل 

و تالیا مي توانند مجدداً از طریق دستگاه هاي خودپرداز بانک ها شارژ شوند.
 فوریه 2۰۰9

پست بانک اعالم کرد که با همراه اول جهت اجراي خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه همکاري مي کند.
 ژانویه 2۰۰9

تالیا برنامه هاي خود را جهت اجراي مشترک و آزمایشي پروژه جي. پي. آر. اس و پیامک چند رسانه اي را با یک شرکت 
س��وئدي اعالم کرد. تالیا همچنین برنامه هاي خود را جهت فعال س��ازي خدمات جي. پي. اس ش��هري براي تاکسي ها 

اعالم کرد.
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گاه شمار خدمات ارزش افزوده

  نوامبر 2۰۰8
شرکت مخابرات ایران در آزمایش فني اولیه خدمات جي. پي. آر. اس پذیرفته شد.

 سپتامبر 2۰۰8
تالیا امکان جدیدي در دس��تگاه هاي خودپرداز بانک ها راه اندازي نمود که به وس��یله آن مشتریان اعتباری مي توانند از 

دستگاه هاي خودپرداز بانک ها براي خرید زمان واقعي مکالمه استفاده کنند.
 سپتامبر 2۰۰8

ایرانسل امکان انتخاب شماره تلفن همراه مشترکین را توسط خود آنان فراهم کرد.
 فصل دوم سال 2۰۰7

ایرانسل یک طرح اعتباری تحت عنوان دیتاسیم)1( راه اندازي کرد که به موجب آن یک سیم کارت فقط قابلیت داده اي 
و ارسال پیام را خواهد داشت.

 فصل دوم سال 2۰۰7
ایرانس��ل خدمات "دوستان و خانواده" و "ش��خص تماس گیرنده" خود را راه اندازي کرد. این اپراتور همچنین خدمات 
ویترین پیام کوتاه خود را راه اندازي کرد که به کاربران امکان ارسال آهنگ تماس مبتني بر پیام کوتاه در یک زمان از 

پیش تعیین شده و خدمات پیام کوتاه مبتني بر وب را ارائه مي دهد.
 مارس 2۰۰7

شرکت مخابرات ایران اعالم کرد که در فصل دوم سال 2007 خدمات جي. پي. آر. اس را راه اندازي مي کند. با راه اندازي 
جي. پي. آر. اس امکان استفاده از خدمات پیشرفته تر داده مانند ام. ام. اس براي مشتریان فراهم مي شود.

 فوریه 2۰۰7
ایرانسل راه اندازي جي. پي. آر. اس را با پیامک چند رسانه اي اعالم کرد. سایر خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در فصل 

اول سال 2007 شامل ثبت نام آنالین و خدمات درخواست مانده حساب است.
 اکتبر 2۰۰6

ایرانسل با ارائه طیفي از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه شامل پیام کوتاه، انتقال مکالمه، مکالمه به صورت کنفرانس، 
کلیپ و رد تماس، خدمات تجاري جي. اس. ام )سامانه جهاني ارتباطات همراه( را راه اندازي کرد.

1. Data Sim

منبع: بیزینس مانیتور
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1. Wireline and Wireless Technologies
2. LG Electronics
3. Core Network

4. Tele2 AB
5. RIC

برندگان قراردادهاي تلفن همراه

 آوریل 2۰۰8 
ارزش قرارداد: نامشخص

ش��رکت هواوي یادداش��ت تفاهم همکاري با ش��رکت ها در زمینه آموزش را با ش��رکت مخابرت ایران امضاء کرد. به 
موجب این یادداشت تفاهم، هواوي در دانشکده مخابرات اصفهان در زمینه ارائه یک برنامه آموزشي مشترک در مورد 

فناوري هاي کابلی و بی سیم)1( با شرکت مخابرات ایران همکاري خواهد کرد.
 مارس2۰۰7 

ارزش قرارداد: نامشخص
یک کنسرسیوم ایراني براي راه اندازي یک کارخانه تولید تلفن همراه در ایران با نوکیا به توافقات اولیه رسید.

 مارس2۰۰7 
ارزش قرارداد: نامشخص

ش��رکت ال جي الکترونیکس)2( اعالم کرد که تولید گوش��ي تلفن همراه در ایران را با یک ش��ریک محلي آغاز کرده 
است.

 فوریه 2۰۰6
ارزش قرارداد: نامشخص

ایرانسل قراردادي با نوکیا براي آماده سازي زیرساخت اصلي شبکه جي. اس. ام این اپراتور در ایران امضاء کرد.
 مارس2۰۰6 

ارزش قرارداد: 603 میلیون دالر
ایرانسل قرارداد مشترک تأمین شبکه تلفن همراه را با نوکیا، هواوي و اریکسون امضاء کرد. طبق قرارداد، نوکیا متعهد 
به تأمین بخش اصلي شبکه مخابراتي)3( ایرانسل است. هر یک از سه فروشنده طبق قرارداد متعهد به تأمین بخش هایي 

از شبکه پایگاه استقرار فرستنده و گیرنده )آنتن بی. تی. اس( در مناطق مختلف کشور هستند.
 جوالي 2۰۰4

ارزش قرارداد: نامشخص
شرکت مخابرات ایران اعالم کرد که سرمایه گذاري مشترکي با شرکت نوکیا براي توسعه صنعت مخابراتي تلفن همراه 

با آنتن هاي بي. تي. اس در ایران انجام مي دهد.
 ژانویه 2۰۰4

ارزش قرارداد: نامشخص
ش��رکت هاي ترکس��ل و اریکس��ون براي رفع نیازهاي ارتباطاتي اضطراري پس از زلزله بم، تجهیزات و سیس��تم هاي 
ارتباطاتي سیار )تلفن همراه( با ظرفیت باالیي را به ایران ارسال کردند. در پوشش پروژه "سیستم ارتباطاتي اضطراري" 
با قابلیت اس��تقرار س��ریع ترکس��ل که با همکاري اریکسون آغاز شد، ش��بکه ارتباطاتي ظرف مدت 24 ساعت پس از 

رسیدن تجهیزات به سایت راه اندازي مي شود.
 مي 2۰۰۳

ارزش قرارداد: نامشخص
اریکسون یک سفارش تجهیزات شبکه از شرکت مخابرات ایران دریافت کرد. بنابر گزارش ها شرکت مخابرات ایران اعالم 
کرد که ش��بکه مذکور توس��ط شرکت مخابراتي تله تو اي بي)4( )تمام اروپایي و مستقر در سوئد( و ریک)5( بهره برداري 

خواهد شد.
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برندگان قراردادهاي تلفن همراه

 دسامبر 2۰۰2
ارزش قرارداد: 5 میلیون دالر

زیمنس برنده قرارداد راه اندازي یک ش��بکه جي. اس. ام براي ش��رکت کرمان تابلوي ایران برنده ش��د. قرارداد مذکور، 
تعویض زیرساخت موجود اریکسون و جابه جایي مشترکین به شبکه جدید را پوشش مي دهد. زیمنس یک شبکه کامل 

جي. اس. ام را تأمین کرده و خدماتي شامل نصب، راه اندازي و پشتیباني فني ارائه مي دهد.
 آگوست 2۰۰۰

ارزش قرارداد: نامشخص
نوکیا توافق نامه اي با ش��رکت مخابرات ایران به منظور توس��عه بیشتر شبکه جي. اس. ام تلفن همراه در تهران امضاء 
کرد. گس��ترش شبکه جي. اس. ام 900 توسط نوکیا، شامل سیستم هاي کلیدزني و پایگاه استقرار فرستنده و گیرنده 
)آنتن بی. تی. اس( مي باشد که ظرفیت شبکه در حال رشد سریع شرکت مخابرات ایران را در پایتخت افزایش خواهد 
داد. عالوه بر تجهیزات زیربنایي، خدمات حرفه اي نوکیا راهکارهاي خدماتي جامعي براي برنامه ریزي و اجراي ش��بکه 

رادیویي فراهم خواهد کرد.
 آوریل 2۰۰۰

ارزش قرارداد: نامشخص
ش��رکت مخابرات ایران، اریکس��ون را براي توسعه ش��بکه ملي جي. اس. ام 900 برگزید. راهکار مذکور به شکل کامل 
کلید در دس��ت مذکور، شامل برنامه ریزي شبکه رادیویي شرکت مخابرات ایران و تحویل پایگاه هاي استقرار فرستنده 
و گیرنده رادیویي، کلیدزني و سایر تجهیزات مي باشد. یکي از اقدامات فوري، توسعه سریع شبکه تلفن همراه شرکت 

مخابرات ایران در پایتخت است.
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1. ICTna

 توسعه بخش تنظیم مقررات

 فضای تنظیم مقررات و توسعه صنعت
توقف بازار داده ها با حق امتیاز نسل سوم

بنابر گزارش خبرگزاری داخلی آی. س��ی. تی. نا)1( حق امتیاز 
انحصاری تأمین تلکام در خصوص ادامه خدمات شبکه ای نسل 

سوم به مدت یک سال تا سپتامبر 2014 تمدید شد.
این به معنای ان اس��ت که دو اپراتور بزرگ شبکه تلفن همراه 
یعن��ی همراه اول و ایرانس��ل تا اواخر س��ال 2014 نمي توانند 
خدمات نسل سوم را ارائه دهند که مانع رشد و سرمایه گذاري 

در بازار داده هاي تحت پوشش می باشد.

رشد کنترل بر اینترنت ایران 
بنابر اظهارات مهدی کریمی نیستانی، معاون شرکت ارتباطات 
زیرس��اخت، ایران تا م��ارس 2013 به عنوان یک تأمین کننده 
خدمات اینترنتی )ISP( به س��ایر کش��ورها، ب��ه ارائه خدمات 
خواه��د پرداخت. این رویداد پس از اولین فاز بزرگراه ارتباطی 
اروپا- ای��ران روی خواهد داد که یک بزرگراه مخابراتی متصل 
کننده اروپا به آس��یای شرقی اس��ت و قرار است تا 20 مارس 
2013 بهره برداري آن آغاز ش��ود. نیس��تانی افزود ایران بعد از 
راه اندازي این پروژه از مصرف کننده س��طح 3 خدمات اینترنت 

به ارائه دهنده سطح 2 خدمات اینترنت تبدیل خواهد شد.

وضع قانون و آزادسازی بازار
ایران با وجود رقابت و اپراتورهای بی شمار بخش خصوصی در 
حوزه تلفن همراه، خدم��ات داده و بخش های اینترنت، بخش 
مخابرات خود را تا حدودی آزادس��ازی کرده اس��ت. در مقابل، 
بازار تلفن ثابت تحت کنترل و نفوذ وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات مانده است.
مجلس ایران در دسامبر 1999 طي ماده 122 برنامه پنج ساله 
سوم تصویب کرد که به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات )که 
آن زمان وزارت پست، تلگراف و تلفن نامیده می شد( اختیارات 
گسترده ای خواهد داد. براساس این ماده به وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات اجازه داده شد تا تأسیس شبکه هاي ارتباطی 
 در ایران توس��ط ش��رکت هاي بخش خصوصی مورد بررس��ی 

قرار گیرد.
این موارد ش��رکت هایي را شامل می شد که خواستار راه اندازي 
شبکه هاي تلفن همراه، مراکز تلفن با ظرفیت پایین )حداکثر تا 
5000 شماره تلفن(، شبکه هاي انتقال داده، شبکه هاي خدمات 
ارزش افزوده، ش��بکه هاي ارتباط روستایی، شبکه هاي پستی و 

شبکه هاي حمل و نقل پستی بودند.
م��اده 122 همچنین صدور گواهینامه به ش��رکت هاي بخش 

مسئولیت هاشورای تنظیم مقررات

وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
آدرس: کد پستی 1631713461 

ایران – تهران – خیابان دکتر علی شریعتی
تلفن: 98218113355

فاکس: 98218113926

* نظارت بر اجرای برنامه توسعه ملی اطالعات و فناوری ارتباطات
* تهیه پیش نویس خط مشی مخابرات ملی

* تهی��ه پیش نویس و اجرای م��واد الحاقیه قوانین موجود یا قوانین جدید 
در صورت لزوم

* صدور گواهی نامه، امتیاز نامه و مجوزهای عمومی
* واسطه گری در توافق نامه های اتصال اپراتورها به یکدیگر به نحو مقتضی

* تنظی��م تعرفه ب��رای اپراتورهای اصلی و تدوین محاس��بات برای تنظیم 
قیمت های سایر اپراتورها

* نظارت بر فرکانس ها و پارازیت ها با استفاده از طیف فرکانسی
)منبع: بیزینس مانیتور(

شورای تنظیم مقررات و مسئولیت ها
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1. Altimo
2. PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom)

خصوصی و تعاون��ی برای راه اندازي ش��بکه هاي ارتباطاتی در 
مناطقی که ش��رکت هاي دولت��ی چنین ش��بکه هایی را ارائه 
نمي دهند را مجاز می ش��مارد. ماده 122 برنامه 5 س��اله سوم 
ایران، عالوه بر ح��ذف کنترل انحصاری دولت بر ارائه خدمات 
مخابراتی، مش��ارکت فزاینده عمومی و سرمایه گذاري خارجی 
در بخش مخابرات ایران و در نتیجه تشکیل یک شورای تنظیم 

مقررات مستقل را پی ریزی می کند.
رهبر ایران در س��ال 2007 از مقامات دولتی خواس��ت که در 
اجرای سیاس��ت های ترس��یم ش��ده در ماده الحاقیه اصل 44 
قانون اساس��ی کشور تسریع و به سمت خصوصی سازی بیشتر 
حرکت کنند. )ماده الحاقیه قبلی قانون اساسی مقرر کرده بود 
که زیرس��اخت اصلی باید دولتی باقی بماند( ایشان همچنین 
توصیه کرد که با هدف امنیت بیش��تر و تشویق سرمایه گذاري 
بخش خصوصی، حق مالکیت در دادگاه های وزارت دادگستری 

به رسمیت شناخته شود.

خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران
برنامه خصوصي س��ازي ایران در اواخ��ر دهه 1990 و در زمان 
دولت محمد خاتمی آغاز ش��د که یکی از اهداف فروش سهام 
در بنگاه های مهم دولتی، تمایل به جذب سرمایه گذاري بیشتر 
خارج��ی بود. برنامه خصوصي س��ازي دولت، بخش��ی از برنامه 

آزادسازی گسترده اقتصادی را تشکیل می دهد.
به موجب برنامه پنج ساله چهارم، سازمان خصوصي سازي ایران 
که وابس��ته به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، مسئولیت 
تنظیم قیمت ها و واگذاری س��هام متولی مخابرات کشور یعنی 
ش��رکت مخابرات ایران به عامه مردم و ارائه لیست سهام آن را 

در بازار بورس بر عهده دارد.
اقدامات مقدماتی مکرر برای خصوصي سازي شرکت مخابرات 
ایران با ناامیدی و همراه با مجادالتی بوده است. در می 2007 
نماینده س��ازمان خصوصي س��ازي ایران اعالم کرد که اکثریت 
س��هام ش��رکت مخابرات ایران، ارائه دهنده انحصاری خدمات 

مخابراتی کشور، تا پایان سپتامبر 2007 فروخته خواهد شد.
رهبر جمهوری اسالمی در اوایل ژوئن 2007 از دولت و مقامات 
کش��ور خواست که با احیای فرایند خصوصي سازي به اقدامات 

خود جهت کاهش نقش اقتصادی دولت شتاب ببخشند.
در اواخ��ر ج��والی 2007، صاب��ر فیضی، مدیر عامل ش��رکت 
مخابرات ایران اعالم کرد که تاکنون س��ه ش��رکت خارجی از 
آس��یا، اروپا و خاورمیانه درخواس��ت های رسمی خود را جهت 
خرید سهام این شرکت ارائه داده اند. بنابر گزارش ها یکی از این 

سه شرکت، اپراتور روسی آلتیمو)1( مي باشد.
علیرغ��م خوش بینی اولیه در مورد خصوصي س��ازي ش��رکت 
مخابرات ایران تا پایان سال 2007، تاکنون پیشرفت محسوسی 

در دستیابی به این هدف صورت نگرفته است.
وفا غفاری��ان، معاون وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات، در 

س��پتامبر 2007 اعالم ک��رد که 51 درصد ش��رکت مخابرات 
ایران تا قبل از پایان سال شمسی منتهی به 20 مارس 2008 

خصوصی خواهد شد.
به عنوان اولین گام در فروش سهام کنترلی شرکت مخابرات ایران، 
طبق برنامه مقرر شد یک سهم 5 درصدی اپراتور مذکور، تا قبل 
از پایان دسامبر 2007 در بورس اوراق بهادار تهران شناور باشد که 

انتشار سهام جدید در آگوست 2008 روی داد.
ضمًنا طبق گزارش ها، صابر فیضی مدیر عامل شرکت مخابرات 
ایران در آوریل 2008 پیش��نهاد کرد که 31 شرکت متعلق به 
ش��رکت مخابرات ایران باید به نحوی با یکدیگر ارتباط داشته 
باش��ند که در صورت خصوصي سازي نهایی شرکت، جداسازی 
آنها امکان پذیر باش��د. از این رو فیضی تأکید کرد که ش��رکت 
مخابرات ایران به همراه همه ش��رکت هاي تابعه خود فروخته 
خواهد ش��د. با این وجود وی همچنین پیش بیني کرد که این 
اقدام در سال 2008 اتفاق نخواهد افتاد، چرا که اصالحات الزم 

در مورد بودجه شرکت مخابرات ایران صورت گرفته است.
در نوامبر 2008 دولت اعالم کرد که خصوصي س��ازي بخشی از 
ش��رکت مخابرات ایران تا قبل از پایان س��ال شمسی منتهی به 
20 مارس 2009 روی خواهد داد. با این وجود در ژانویه 2009 
گزارش رسید که دولت مجدداً فروش برنامه ریزي شده را به تأخیر 
انداخته است. بنابر گزارش ها، فیضی اعالم کرد که اسناد مزایده 
تا اواسط مارس 2009 در دسترس اشخاص ذینفع قرار نخواهد 
گرفت. طبق اعالم رسانه ها، انتظار می رود دولت 49 درصد سهام 
را واگذار کند به نحوی که شرکت هاي مخابراتی خارجی بتوانند 
35 درصد و ش��رکت هاي محلی مابقی آن را تصاحب نمایند. 5 
درصد دیگر سهام در اختیار کارمندان و 2 درصد به خانواده های 

ضعیف ایرانی اختصاص داده خواهد شد.
گزارش های رس��انه ها در دسامبر 2008 حاکی از آن است که 
ش��رکت هایي از روسیه، ترکیه، چین و اندونزی خواستار خرید 
سهام شرکت مخابرات ایران بودند. گزارش مطبوعات اشاره ای 
ب��ه نام س��رمایه گذاران احتمالي نکرد. با این وج��ود در اکتبر 
2008 پی تی تلکامو نیکاس��ی ایندونزنی��ا)2( اعالم کرد که در 

حال بررسی خرید سهام شرکت مخابرات ایران است.
گزارش ها حاکي از آن است که کنسرسیوم محلی اعتماد مبین 
در اواخر سپتامبر 2009 برای به دست آوردن 50 درصد به اضافه 
یک از س��هام ش��رکت مخابرات ایران، بیش از 7/8 میلیارد دالر 
پرداخت کرد. اعتماد مبین متش��کل از سه شرکت می باشد که 
دو شرکت آن ظاهراً تحت کنترل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
است. چند هفته پس از اعالم این خبر، گزارش رسید که سازمان 
بازرسی کل کشور بررسی در مورد ارتباطات بین اعتماد مبین و 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی را آغاز کرده است. در نوامبر 2009 
خبرگ��زاری مهر اعالم کرد که 50 درصد به اضافه یک درصد از 
س��هام ش��رکت مخابرات ایران در بازار بورس به مبلغ 77/985 

تریلیون ریال به کنسرسیوم اعتماد مبین ارائه شده است.
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1. MTN Irancell, Taliya, MTCE and TKC

رقابت
در مقاب��ل انحصار در بخش تلفن ثاب��ت، خدمات تلفن همراه 
براساس استاندارد جی. اس. ام توسط شرکت مخابرات ایران و 
چهار شرکت بخش خصوصی ارائه می شود. این شرکت ها شامل 
ایرانسل، تالیا، ام. تی. سی. ای و تی. کی. سی)1( هستند. طبق 
گزارش ها تا اواخر نوامبر 2011 رایتل، تحت مالکیت س��ازمان 
تأمین اجتماعی ایران، خدمات محدود خود را آغاز کرده است. 
علیرغم کنترل ش��دید دولت بر بخش مخاب��رات ایران، تعداد 
زی��ادی تأمین کننده خصوصی خدم��ات اینترنتی فعال نیز در 

داخل کشور وجود دارد. 
ایران همچنین یکی از معدود کش��ورهای خاورمیانه است که 

توسعه صدا روي پروتکل اینترنت در آن قانونی است.

 توسعه در بخش تنظیم مقررات 
دول��ت ای��ران در ژانویه 2013 تأیید کرد که در حال توس��عه 
نرم افزار جدید فیلترینگ هوش��مند است که امکان دسترسی 
محدود به سایت های شبکه اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر 
را برای ایرانیان فراهم می کند. دولت، سرویس اینترنت ملی با 
مندرجات تأیید ش��ده را عرضه کرد و این در حالی اس��ت که 

اینترنت مرسوم، در معرض محدودیت های شدید می باشد.
تنظیم مقررات در صنعت مخابرات ایران توسط وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات صورت می گیرد. این وزارتخانه مسئول همه 
جنبه ه��ای تنظیم مقررات بخش مخابرات��ی و داوری در مورد 
اختالفات میان ارائه دهندگان خدمات اس��ت. به نظر می رس��د 
علیرغم برنامه های بلندمدت برای تش��کیل یک شورای تنظیم 
مقررات مس��تقل، پیش��رفت کمی جهت تحقق این دستاورد 

وجود داشته است.
در پي آزادسازي بخشي از بازار مخابرات ایران، رقابت در بخش 
تلفن همراه، داده و اینترنت آغاز شده است. البته دولت کنترل 
بر دسترس��ی آنالین و اس��تفاده از خدمات مخابراتی را حفظ 
می کن��د. بنابر گزارش ها، دولت ایران در اکتبر 2006، با هدف 
جلوگیری از نف��وذ فرهنگ غربی، با ممنوع ک��ردن ارتباطات 

اینترنتی پرسرعت اقدامات جدیدی را آغاز کرد.
به همه ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در ایران دس��تور داده 
شد که سرعت های آنالین را به 128 کیلو بیت در ثانیه محدود 
کرده و از ارائه بسته های پهن باند و سریع منع شدند. این اقدام 
نهادهای ایرانی، دانلود موس��یقی خارج��ی، فیلم و برنامه های 
تلویزیون��ی را که مقامات ایرانی برای فرهنگ اس��المی نس��ل 
جوان مضر می دانند را دش��وار مي کن��د. این اقدام همچنین از 
تالش های صورت گرفته برای س��ازماندهی گروه های مخالف و 

بارگذاری اطالعات به شبکه اینترنت جلوگیری می کند.
محمود خس��روی رئیس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی ایران در نوامبر 2006، اعالم کرد که دانشگاه ها، مراکز 
علمي، مؤسس��ات تحقیقاتی، ش��رکت هاي تجاری، حوزه های 

آموزش��ی صنعت��ی، کتابخانه ه��ای عمومی و فرهنگس��راها از 
محدودیت 128 کیلو بیت بر ثانیه مستثنی هستند، مشروط بر 
این که مجوزهای الزم را کسب نمایند. ضمناً ایران در سپتامبر 
2007، تنظی��م مقررات و اعمال فیلتر بر خدمات ارس��ال پیام 
چند رسانه اي را به منظور جلوگیری از ارسال پیام های صوتی و 
تصویری غیراخالقی از طریق تلفن همراه آغاز کرد. تلویحاً اعالم 
شد که شورای عالی انقالب فرهنگی ایران به وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات دستور داده تا تجهیزات الزم برای اعمال فیلتر 

را بر پیامک های چندرسانه اي اعمال کند.

صدور مجوز
اس��تفاده و تخصیص طیف ارتباط��ات در ایران تحت نظارت 
اداره ارتباطات رادیویی کش��ور اس��ت که زیرمجموعه وزارت 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات محس��وب مي ش��ود. وزارت 
ارتباط��ات و فناوری اطالعات به ش��ش اپرات��ور، مجوز ارائه 
خدمات تلفن همراه را براس��اس اس��تاندارد جی. اس. ام داده 
است. دو اپراتور از ش��ش اپراتور مذکور همراه اول و ایرانسل 
هس��تند که با اس��تفاده از باندهای طیف جی. اس. ام 900 و 
جی. اس. ام 1800 خدمات ارائه می دهند. س��ه شرکت تالیا، 
ام. تی. س��ی. ای و ش��رکت تله کامونیکیش��ن کیش تنها با 
اس��تفاده از طیف جی. اس. ام 900 خدم��ات ارائه می دهند. 
دولت ایران در ج��والی 2007 صدور مجوز یک اپراتور دیگر 
در سال 2008 را اعالم کرد. رایتل که تحت مالکیت سازمان 
تأمین اجتماعی می باش��د، خدمات مح��دود خود را در اواخر 

نوامبر 2011 آغاز کرد.
اعتقاد بر این اس��ت ک��ه مجوز رایتل به همراه قابلیتي اس��ت 
که فقط امکان ارائه خدمات نس��ل سوم تلفن همراه را در یک 
مدت دو س��اله فراهم می کند )توافقی که در اوایل سال 2013 
به مدت یک س��ال تمدید ش��د(. با این وجود، با توجه به زمان 
بین اعطاء مجوز و شروع خدمات اولیه، بعید به نظر می رسد که 
رایتل از مزیت "اولین وارد ش��ونده به بازار" بهره برده و منابع 

الزم را برای راه اندازي سریع خدمات داشته باشد.
ش��رکت لی��زر در ژانویه 2007، نخس��تین اپرات��ور با مالکیت 
خصوصی بود که شبکه بیس��یم وایمکس را در ایران براساس 
اس��تاندارد 802/16 راه اندازي کرد و در زمان راه اندازي شبکه 
وایمکس، دسترس��ی تهران را به اینترنت بی سیم فراهم نمود. 
انتظار مي رود ش��رکت السر خدمات شبکه وایمکس خود را به 
سایر مراکز استان در ایران گسترش دهد. سایر شرکت هایي که 
برای ارائه خدمات دسترسی اینترنتی وایمکس مجوز گرفته اند 

پارس آنالین و داتک تلکام هستند.
نخس��تین پروژه اینترنت بی س��یم ایران براس��اس اس��تاندارد 
 Wi-Fi 802/11 در مارس 2006 اجرا ش��د. نخستین پروژه
کشور امکان تأمین خدمات اینترنتی برای مناطق بزرگ جزایر 

قشم، هنگام، الرک و هرمز را فراهم کرد.
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 چشم انداز رقابت

بازیگران کلیدی در بازار مخابرات ایران

بازارمالكیتنام شرکت

اعتماد مبین )50 درصد به اضافه یک سهم(، شرکت مخابرات ایران
دولت  )50 درصد(

تلفن ثابت )محلی، داخلی راه دور، بین المللي(، تلفن همراه، 
عملیات داده

تلفن همراه )جی. اس. ام 900(مجتمع صنعتی رفسنجان )RIC(تالیا

ام. تي. ان )49 درصد(، ایرانسل
تلفن همراه )جی. اس. ام 1800/900(شرکت توسعه الكترونیک ایران )51 درصد(

شرکت مخابرات استان اصفهان )51 درصد(، شرکت ارتباطات سیار اصفهان 
تلفن همراه )جی. اس. ام 900(آکسیاتا  )49 درصد(

تلفن همراه )جی. اس. ام 900(لیبان سل )100 درصد(شرکت مخابرات کیش 
)dial-up, WLAN( اینترنت

اینترنت  )dial-up, ADSL, WiMAX(خصوصی )100 درصد(پارس آنالین

اینترنتخصوصی )100 درصد(داتک تلكام
، VOIPهای مسكونی )dial-up, ADSL, Wi-Fi, direct fibre( 

منبع: بیزینس مانیتور
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شرکت مخابرات ایران

 نقاط قوت
 تنها اپراتور تلفن ثابت در ایران

 سرمایه گذاري در عملیات تلفن ثابت در مناطق روستایی کشور
 ادامه رشد بی سابقه و بی وقفه در بازار تلفن همراه

 نقاط ضعف
 رشد ضعیف در بخش اینترنت، به ویژه اینترنت پهن باند که علت آن کنترل دولتی بر دسترسی داده می باشد.

 تعداد رو به رشد ارائه دهندگان خدمات اینترنتی که در حال رقابت برای کسب سهم بازار در بخش اینترنت هستند.
 تأخیر در روند خصوصي سازي که ممکن است دامنه توسعه و ارائه خدمات جدید را محدود کند.

 با احتمال انحراف شرکت از ارائه خدمات جدید، مالکیت جدید در دست بررسی است.
 خصوصي سازي موجب یافتن یک شریک استراتژیک بین المللي با پشتیبانی مالی و تجربه در زمینه مخابرات نشد.

 عدم شفافیت در انتشار اطالعات مالی و عملکرد شرکت، دستیابی به تصویر درستی از عملکرد شرکت را غیرممکن 
می کند.

 فرصت ها
 از مش��خصات بازار تلفن همراه در ایران، تداوم نرخ نفوذ نس��بتاً پایین آن است که پتانسیل قابل توجهی برای همراه 

اول فراهم می کند.
 تعرفه قابل توجه واردات کاال، فرصت رشد سازندگان گوشي های تلفن همراه را فراهم می کند.

 تهدیدها
 اعطاء مجوز دومین جی. اس. ام ملی کشور به ایرانسل و ارتقاء تالیا به سطح اپراتور ملی، منجر به از دست دادن سهم 

بازار تلفن همراه شده است.
 احتمال آزادسازی بخش تلفن ثابت بعد از خصوصي سازي بخشی از شرکت مخابرات ایران وجود دارد.

 فضای ناپایدار سیاسی و امنیتی می تواند مانع سرمایه گذاري سازندگان تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده 
مخابرات در این بخش شود.

 مشخصات شرکت ها
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شرکت مخابرات ایران

 چشم انداز شرکت
ش��رکت مخابرات ایران در س��ال 1972 با جایگزینی با شرکت ما قبل خود )شرکت تلفن ایران( تشکیل شد. بعد از یک 
دوره تجدید س��اختار در جوالی 2005، ش��رکت مخابرات ایران اعالم کرد که به یک شرکت مادر تبدیل شده است که 

نظارت بر 33 شرکت تابعه شامل ارتباطات داده، ارتباطات سیار و ارتباطات ثابت را بر عهده دارد.
سازمان خصوصي سازي ایران در اوایل سال 2007، اعالم کرد که قرار است اکثریت )51 درصد( سهام شرکت مخابرات 
ایران تا پایان سال 2007 فروخته شود. با این وجود خصوصي سازي این شرکت در سپتامبر 2009 صورت گرفت. بنابر 
گزارش ها کنسرسیوم محلی اعتماد مبین برای به دست آوردن 50 درصد به اضافه یک درصد از سهام شرکت مخابرات 
ایران بیش از 7/8 میلیارد دالر پرداخت کرد. اعتماد مبین متشکل از 3 شرکت است که دو شرکت آن زیرمجموعه سپاه 

پاسداران است. 
س��هام ش��رکت مذکور در نوامبر 2009 از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد. بنابر گزارش ها چند هفته پس از 
اعالم خبر مذکور، س��ازمان بازرس��ی کل کشور، بررس��ی ارتباطات بین اعتماد مبین و سپاه پاسداران انقالب اسالمی را 

آغاز کرد.

 راهبرد
استراتژی شرکت مخابرات ایران به عنوان یک اپراتور دولتی، به شدت تحت تأثیر اولویت های نهادهای دولتی و حاکمیتی 
ایران است. توسعه زیرساخت مخابرات ملی کشور برای استراتژی دولت در زمینه مخابرات حائز اهمیت است. حوزه های 
دارای اولویت برای این شرکت شامل توسعه شبکه ملی فیبر نوری و توسعه زیرساخت ارتباطی روستایی است. در حوزه 
ارتباطات سیار، شرکت مخابرات ایران، گسترش فناوری های نوین مانند جي. پي. آر. اس و طیفی از خدمات نوین ارزش 

افزوده مبتنی بر داده را دنبال می کند.

 دستاوردهای مالی
در زمان تهیه این گزارش آخرین دس��تاوردهای مالی منتشر شده توسط شرکت مخابرات ایران مربوط به سال شمسي 
منتهی به مارس 2008 است که شرکت مخابرات ایران درآمد عملیاتی خود را 33/2 میلیون ریال )2/7 میلیارد یورو یا 

3/7 میلیارد دالر( گزارش کرده است.
درآمد خالص در دوره مذکور 8/7 میلیون ریال )707/7 میلیون یورو( بود. 

ش��رکت مخابرات ایران جزئیات درآمدهای خود را ارائه نداده اس��ت. بنابراین سهم درآمدهای شرکت از ناحیه خدمات 
تلفن همراه مشخص نیست.

البته پیشتر، شرکت مخابرات ایران پیش بیني کرده بود که به علت توسعه سریع بازار تلفن همراه و رشد شدید اقتصادی 
کشور، از بخش تلفن همراه این شرکت درآمدی در حدود 2 میلیارد دالر حاصل خواهد شد.
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1. FOG, FLAG, SEA-Me-We and ITUR
2.  SDH
3.  TAE

شرکت مخابرات ایران

 پیشرفت های عملیاتی
شبکه تلفن ثابت

شرکت مخابرات ایران در تالش برای یافتن راه دستیابی به رشد، بر افزایش پوشش شبکه روستایی خود متمرکز شده 
اس��ت. در پایان س��ال 2005 مجموعاً 46,764 روستا به زیرساخت تلفن ثابت متصل شدند و وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات مدعی است که این رقم تا دسامبر 2006 به 50,173 و دسامبر 2007 به 52,522 روستا افزایش یافته است. 

در دسامبر 2008 نیز تعداد روستاها به 53,845 روستا رسید.
بنابر اعالم وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، در زمان انقالب اس��المی در س��ال 1978 فقط 312 روستا از 100,000 

روستای ایران از خدمات مخابراتی برخوردار بودند.
ش��رکت مخابرات ایران عالوه بر خرید ظرفیت از طریق چهار کابل زیردریایی بین المللي )1(، اس��ناد مناقصه اي را برای 
تجهیزات اس. دی. اچ )2( در همه مسیرهای اصلی ملی منتشر کرد. تا پایان سال 2008، ستون اصلی شرکت مخابرات 
ایران متشکل از 121,000 کیلومتر کابل فیبر نوری بود که 44,000 کیلومتر از آن در طی یک سال و 6,000 کیلومتر 
دیگر در نه ماهه اول سال 2009 نصب شدند که بدین ترتیب مجموع آمار فیبر نوری نصب شده به 127,000 کیلومتر 
افزایش یافته است. سیستم کابلی )آسیا و اروپا( )3( فقط یکی از پروژه های تکمیل شده طی سال 2007 بود که از طریق 
یک کابل فیبر نوری 2,200 کیلومتری، ایران را به آسیا و اروپا متصل مي کند. یکي دیگر از دستاوردهای سال 2007، 

احداث یک کابل فیبر نوری 150 کیلومتری است که ایران و افغانستان را به یکدیگر متصل می کند. 
شبکه پهن باند 

شرکت مخابرات ایران، ارائه خدمات اینترنتی پهن باند مبتنی بر ADSL را در سال 2004 آغاز کرد، اما استقرار خدمات 
مذکور تا کنون به ش��هرهای بزرگتر و مراکز تجاری محدود ش��ده است. تا پایان س��ال 2005، در مجموع 514 شهر با 
مجموع 14,270 پورت دسترسی استیجاری تحت پوشش قرار گرفتند و تا پایان سپتامبر 2009 تعداد شهرهای تحت 
پوشش به 1,223 مورد افزایش یافتند. در پایان سپتامبر 2009 مجموعاً 60,718 پورت دسترسی داده هاي ملی وجود 
داشت که ظرفیت انتقال داده با نرخ 26,728 مگا بیت بر ثانیه را پشتیبانی می کرد. بازار اینترنت ایران در سال 2009 با 

مشکل ارتباط ضعیف مواجه شد به نحوی که به طور متوسط هر ماه یک بار، مشکالتی در ارائه خدمات ایجاد می شد.
برخی علت مشکل را قصور در تأمین ظرفیت پشتیبان می دانند که ترافیک شبکه را در صورت قطع شبکه اصلی فیبر 
نوری پشتیبانی می کند زیرا در حالی که کشورهای دارای فناوری پیشرفته از چند شبکه فیبر نوری برخوردار هستند که 
در آن ترافیک هدایت می شود، در ایران، شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور متولی شبکه باید این نواقص را در سایر 
ش��بکه هاي ارائه دهنده خدمات اینترنتي جبران کند. همچنین وزارت ارتباطات در اکتبر 2006 اعالم کرد دسترسی به 

اینترنت پرسرعت برای کاربران خانگی مجاز نمی باشد.
 شبکه تلفن همراه

وحید صدوقی رئیس شرکت ارتباطات سیار )همراه اول( در آوریل 2008 اعالم کرد که این شرکت در نظر دارد به منظور 
دو برابر کردن ظرفیت شبکه سیم کارت اعتباری خود، ظرفیت شبکه هوشمند خود را افزایش دهد.

صدوقی اعالم کرد که انتظار می رود به محض توس��عه ظرفیت ش��بکه همراه اول تا پایان آوریل، زیرس��اخت مشتریان 
اعتباری همراه اول به ده میلیون نفر افزایش یابد. طبق گزارش ها فقدان ظرفیت شبکه منجر به تأخیر در تحویل سیم 
کارت های اعتباری ش��ده و عدم پذیرش گس��ترده در میان 2/588 میلیون متقاضی شده است. بنابر گزارش خبرگزاری 
فارس در می 2011 به نقل از اظهارات وحید صدوقی مدیر عامل همراه اول، این اپراتور خدماتی برای همه ش��هرهای 
ایران و 57 درصد از روستاهای کشور ارائه می کند. شبکه این شرکت همچنین 97 درصد از کل جاده های اصلی کشور 
و 68 درصد از جاده های فرعی را پوش��ش می دهد. اپراتور همراه اول، خدمات رومینگ روس��تایی در 35,000 روستا در 

20 استان کشور را نیز ارائه می دهد.
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شرکت مخابرات ایران

 داده هاي مالی
 درآمد )تا مارس 2008( 33/2 میلیون ریال

 سود خالص )تا مارس 2008( 8/7 میلیون ریال

 داده هاي عملیاتی
 خطوط ثابت )دسامبر 2010(: 26/849 میلیون )برآورد(
 خطوط ثابت )دسامبر 2011(: 27/767 میلیون )برآورد(
 خطوط ثابت )دسامبر 2012(: 28/569 میلیون )برآورد(

 مشترکین سیار )دسامبر 2010(: 36/937 میلیون )برآورد(
 مشترکین سیار )دسامبر 2011(: 40/843 میلیون )برآورد(
 مشترکین سیار )دسامبر 2012 (: 43/501میلیون )برآورد(

 جزئیاتی در مورد شرکت
شرکت مخابرات ایران

ایران – تهران – خیابان شریعتی
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ایرانسل

 نقاط قوت
 دومین اپراتور بزرگ تلفن همراه در ایران با سهم برآوردي 48 درصدی در بازار و در حال رشد

 یک پشتیبان استراتژیک قابل توجه در قالب گروه ام. تي. ان آفریقای جنوبی دارد.
 اولین شرکتی که خدمات جي. پي. آر. اس و پیامک چند رسانه اي را به بازار عرضه کرد.

 نقاط ضعف
 کماکان موفق به دریافت مجوز راه اندازي خدمات نسل سوم تلفن همراه نشده است.

 اعتقاد بر این است که زیر ساخت مشترکین، به شدت وابسته به مشتریان اعتباری است.
 پیامک چند رسانه اي با سانسور و اعمال فیلتر توسط دولت مواجه می باشد.

 عدم حضور در بخش کابلی برای خدمات یکپارچه
 تحریم های اقتصادی آمریکا بر شرکای بالقوه تجهیزات شبکه محدودیت اعمال می کند.

 فرصت ها
 ضریب نفوذ نس��بتاً پایین تلفن همراه در ایران حاکی از آن اس��ت که رشد مش��تریان ظرف چند سال آینده شدید 

است.
 اگر چه در مراحل اولیه انتظار می رود که بازار خدمات ارزش افزوده و داده ش��اهد رش��د شدیدی باشد، جهت گیری 

جمعیت جوان ایران می تواند به رشد آینده کمک کند.
 برنامه راه اندازي مستمر شبکه تأثیری مثبت بر رشد آینده خواهد داشت.

 امکان اخذ مجوز نسل سوم شبکه تلفن همراه مي تواند در سال 2014 وجود دارد.
 تهدیدها

 خصوصي سازي شرکت مخابرات ایران می تواند میزان رقابت با ایرانسل را افزایش دهد. 
 فضای حقوقی و قضایی توسعه نیافته می تواند چالش برانگیز باشد.
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ایرانسل

 چشم انداز شرکت
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در نوامبر 2003 برای صدور مجوز جی. اس. ام دوم اطالعیه ای منتشر کرد و در فوریه 
2004، ترکسل اعالم کرد که در رقابت با گروه ام. تي. ان آفریقای جنوبی، به عنوان نزدیک ترین رقیب خود، مناقصه را 

به مبلغ 385 میلیون دالر برنده شده است.
انتظار می رفت که شبکه ترکسل ظرف یک سال پس از صدور مجوز، راه اندازي شود، اما تا سپتامبر 2004 هنوز به طور 
رسمی مجوز صادر نشده بود. صدور مجوز فعلی منجر به اعمال محدودیت بر مالکیت خارجی در ایرانسل تا 49 درصد 
توسط نهادهای ایرانی شد. سرانجام مذاکرات بین ترکسل و دولت ایران متوقف شد که در نتیجه در 21 نوامبر 2005، 
مجوز توس��ط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به ش��رکت ام. تي. ان اعطا شد. مابقی سهم 51 درصدی نیز در اختیار 

شرکت توسعه الکترونیک ایران می باشد.
در حال حاضر ایرانسل از طریق یک موافقت نامه سهامداری اداره می شود. این موافقت نامه، مدیریت عملیاتی را ترسیم 
مي کند که شامل مشاغل کلیدی انتخاب شده توسط سهامداران مربوط به شرکت توسعه الکترونیک ایران )رئیس و مدیر 

عامل( و ام. تي. ان )مدیر ارشد عملیات و مدیر ارشد مالی( می شود.

 شرایط مجوز
طبق ش��رایط مجوز گروه ام. تي. ان، اپراتور مذکور با داش��تن اختیار تجدید مجوز خود برای یک دوره 5 ساله دیگر که 
دو بار قابل تمدید اس��ت، از یک دوره ثابت 15 س��اله برخوردار است. کارمزد اپراتور مذکور، جدای از کارمزد مجوز 300 
میلیون یورویی پرداخت شده به نهادهای ایرانی شامل یک کارمزد سالیانه به میزان 28/1 درصد از سهم درآمد براساس 

درآمد ناخالص منهای فروش دستگاه فرستنده و ارتباطات بین شبکه ای با کارمزد ارتباط محدود به 150 دالر است.
ضمناً اپراتور مذکور بایستی 3 درصد از درآمد خود را نیز به عنوان کارمزد خدمات عمومی بپردازد. سایر کارمزدها نیز 
مانند کارمزد شماره دهی، فرکانس و تنظیم مقررات قابل اعمال است که مجموعاً از 5 درصد درآمد بیشتر نیست. شرکت 
ایرانسل در گزارش ساالنه 2011 خود اعالم کرد که ضمن تالش برای مشخص شدن امکان راه اندازي خدمات نسل سوم 

شبکه تلفن همراه در مجوز خود، تعهد عملی به نهادهای ایرانی را حفظ خواهد کرد.

 راهبرد
هدف ایرانسل پیشبرد نفوذ تلفن همراه و سهم بازار از طریق گسترش محصوالت و خدمات نوآورانه است. اپراتور مذکور 
به ادامه توسعه بسته های تقسیم شده اعتباری تأکید می کند. همچنین ایرانسل در نظر دارد تا سطح خدمات فعلی خود 
به مشتریان را بهبود ببخشد. ارائه خدمات ثبت و فعال سازی آنالین ظرف 15 دقیقه برای دستیابی بیشتر به این هدف 
طراحی شد. بخش مهم راهبرد ایرانسل اجرای شبکه ای است که از خدمات نسل سوم شبکه تلفن همراه پشتیبانی کند. 
این شبکه ظرف 5 سال آینده به شبکه ای تبدیل خواهد شد که بیش از 1,000 شهر را پوشش داده و متشکل از 6,000 

آنتن بی. تی. اس است. هدف اپراتور مذکور، تأمین پوشش شبکه اي 85 درصد جمعیت تا اکتبر 2020 می باشد.

 دستاوردهای مالی
ایرانسل در سال 2012، درآمد 41/980 تریلیون ریال را به ثبت رساند. این رقم 28/8 درصد نسبت به درآمد 33/252 
تریلیون ریالي در سال 2011 افزایش نشان می دهد. رشد درآمد ام. تي. ان عمدتاً ناشی از کارمزدهای نرخ واقعی مکالمه 
و حق اشتراک است که تحت تأثیر منفی کاهش درآمد مشتریان و کاهش ارزش پول ملی قرار گرفت. مخارج سرمایه ای 
ب��ه 1/122 میلیون رند آفریقای جنوبی کاهش یافت. مخارج س��رمایه ای نیز به عن��وان درصدی از درآمد به میزان 9/2 

درصد در سال 2012 متوقف ماند.
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ایرانسل

 پیشرفت های عملیاتی
ایرانس��ل، ش��بکه خود را در اکتبر 2006 با فروش و پوشش اولیه ش��بکه اي محدود به شهرهای تهران، مشهد و تبریز، 
راه اندازي کرد. پوشش بیشتر نیز از طریق توافق نامه های اتصال متقابل با سایر اپراتورهای تلفن همراه ایران فراهم شد.

تا فوریه 2007، ایرانسل شهرهای تهران، تبریز، مشهد، کرج، ساری، ارومیه، مراغه و قم را تحت پوشش شبکه خود قرار 
داد که مقرر شد دو شهر دیگر مشکین شهر و کرمانشاه نیز اضافه گردند.

در آن زمان خبرگزاری فارس گزارش داد که پوش��ش ش��بکه در بخش هایی از تهران و کرج کامل نیست. ولي ایرانسل 
اعالم کرد که موفق شده پوشش شبکه را در پایتخت به 90 درصد برساند. علت کندی در راه اندازي شبکه  ایرانسل در 
مراحل اولیه، عدم همکاری از سوی شهرداری ها و مخالفت های مردمی در مورد نصب آنتن های بی. تی. اس اعالم شد. 
اپراتور مذکور قراردادهای شبکه ای مشترک با سه فروشنده یعنی نوکیا، اریکسون و هووای دارد. نوکیا شبکه اصلی و بی. 

اس. اس ایرانسل را تأمین کرده در حالی که هووای نیز سیستم شبکه بی. اس. اس را عرضه مي کند.
ایرانس��ل تا پایان س��ال 2007 توانست حضور در شبکه 365 ش��هر و 30 مرکز استان ایران را کسب کند. این موفقیت، 
ایرانسل را قادر ساخت تا 53 درصد از جمعیت را تحت پوشش قرار داده و به 50 درصد از اهداف پوشش شبکه اي خود 
که قرار بود تا پایان اولین سال بهره برداري به آن برسد، نائل شود. به موجب مفاد قرارداد، ایرانسل باید پوشش شبکه اي 
خود را تا 56 درصد، 61 درصد و85 درصد، در طی سال دوم و سوم و سرانجام سال پانزدهم بهره برداري برساند. ضمناً 

3,356 کیلومتر از جاده های ایران تا پایان سال 2007، تحت پوشش شبکه  ایرانسل قرار گرفته بود. 
ایرانسل اولین خدمات جي. پي. آر. اس خود را که برای مشترکین اعتباری در دسترس بود، در فوریه 2007 راه اندازي 
 ک��رد. در زم��ان راه اندازي، ایرانس��ل اعالم کرد که ای��ن خدمات تا پایان م��ارس 2007 برای همه مش��ترکین رایگان 

خواهد بود.
ایرانسل در ژانویه 2011، خدمات جدید موقعیت یابی خود را معرفي کرد که می تواند در چند شهر بزرگ از جمله تهران، 

کرج، تبریز، اصفهان، شیراز و مشهد مورد استفاده قرار گیرد. 
خدمات جدید می تواند برای شناس��ایی موقعیت جغرافیایی دوس��تان و اطالع رسانی به آنها در مورد مکان یک مشترک 

مورد استفاده قرار گیرد. موقعیت دوستان از طریق پیام کوتاه یا پیامک چند رسانه اي به مشترک اطالع داده می شود.
بنابر گزارش اکتبر 2011 ایران دیلی، تا 23 س��پتامبر 2011، تعداد ش��هرهای تحت پوشش ایرانسل، 1,847 شهر بود. 
این به معنای آن است که تا تاریخ مذکور شبکه مخابراتي، 80 درصد از جمعیت کشور را پوشش می داد. پوشش شبکه 
ایرانسل همچنین 22,000 روستا و بیش از 20,000 کیلومتر جاده را در بر گرفت. این رقم بیشتر از هدف از پیش اعالم 

شده مبنی بر پوشش 9,000 کیلومتر جاده توسط ایرانسل می باشد.
ام. تي. ان در ژوئن 2012 اعالم کرد که مجموعاً 7,889 سایت نسل دوم و وایمکس در کشور مستقر کرده است.

 داده هاي مالی
 درآمد )سال 2010(: 26/294 تریلیون ریال
 درآمد )سال 2011(: 33/352 تریلیون ریال
 درآمد )سال 2012 (:41980 تریلیون ریال

 سود قبل از کسر بهره، مالیات و استهالک )2010(: 5/304 تریلیون ریال
 سود قبل از کسر بهره، مالیات و استهالک )2011(: 4/697 میلیارد رند آفریقاي جنوبي 

 هزینه سرمایه ای )سال 2010(: 1/661 میلیارد رند آفریقاي جنوبي
 هزینه سرمایه ای )سال 2011 (: 1/168 میلیارد رند آفریقاي جنوبي
 هزینه سرمایه ای )سال 2012(: 1/122 میلیون رند آفریقاي جنوبي

 تمام داده هاي مالی، سهم 49 درصدی ام. تي. ان را در ایرانسل منعکس می کنند.
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ایرانسل

 داده هاي عملیاتی
 مشترکین تلفن همراه )دسامبر 2010(: 29/743 میلیون
 مشترکین تلفن همراه )دسامبر 2011(: 34/681 میلیون
 مشترکین تلفن همراه )دسامبر 2012(: 40/502 میلیون
 مشترکین تلفن همراه )مارس 2012(: 36/831 میلیون
 مشترکین تلفن همراه )ژوئن 2012(: 38/296 میلیون

 مشترکین تلفن همراه )سپتامبر 2012(: 39/382 میلیون

 جزئیاتی در مورد شرکت
آدرس: ایران – تهران – خیابان آفریقا – کوچه آناهیتا – پالک 12 – شرکت ایرانسل
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 چشم انداز منطقه 

ش��رکت آلواری��ون)1( که در رژیم صهیونیس��تی ق��رار دارد، به 
عنوان فروشنده تجهیزات و امکانات بی سیم پهن باند در فوریه 
2013 موافقت کرد که با پایان وابس��تگی شرکت به استاندارد 
پر مس��ئله فناوری و اعطاء آزادی بیش��تر جهت بهره گیری از 
تقاضای فزاینده به امکانات بی سیم پهن باند بدون مجوز، بخش 
وایمکس خود را جدا کند. اعتقاد بر این است که شرکت مذکور 
در شناسایی بازار س��رویس دهنده Wi-Fi که پتانسیل قابل 
توجهی در توس��عه تجاری دارد به درستی عمل کرد. اما تعداد 
دیگری فروش��نده فعال در این بازار وجود دارند و موفقیت در 

تمرکز مجدد دشوار خواهد بود.
آلواریون که در س��ال 1992 تأس��یس ش��د، اولی��ن و تقریباً 
موفق تری��ن ارائه دهنده خدمات وایمکس و امکانات بی س��یم 
پهن بان��د مرتب��ط در جهان بود. با این وجود در ش��رایطی که 
اپراتوره��ا و ارائه دهندگان خدمات محتوا، آلواریون را در تأمین 
دسترسی پهن باند آخرین مایل، اتصال و انتقال داده هاي شبکه 
تلفن همراه، برنامه های کاربردی ایمنی عمومی و اتصال شبکه 
خصوص��ی بنگاه ها مفید یافتن��د، انتخاب فناوری اس��تاندارد 
ارتباطات نس��ل چهارم، با یک پیشنهاد تقریباً جذاب تر یعنی 
LTE مقابل��ه کرد. با جذابی��ت کمتر وایمک��س از نظر بازده 
سرمایه گذاری، اس��تاندارد مقرون به صرفه تر و قابل انعطاف تر 
LTE همچن��ان اس��تاندارد تلفن همراه نس��ل چه��ارم مورد 

استفاده است.
در اواخ��ر فوری��ه 2013 آلواری��ون ب��ا فروش واح��د تجاری 
س��رویس دهنده دارای مجوز خود برای محصوالت و امتیازات 
وایمکس به دیگر ش��رکت همتای خود، تل��راد نتورکس)2( به 
میزان 6/1 میلیون دالر موافقت کرد. )با فرض رسیدن به نقطه 
عط��ف مبتنی بر کارایی معین بعد از اتمام قرارداد که در فصل 

دوم سال 2013 مورد انتظار است، این رقم می تواند به دو برابر 
افزایش یابد(.

آلواری��ون و تل��راد همچنین ی��ک توافق نامه خرده فروش��ی 
امض��ا کردن��د که به موج��ب آن، آلواریون به تأمی��ن امکانات 
س��رویس دهنده دارای مجوز به ش��رکا و توزیع کنندگان خود 
ادام��ه داده و ای��ن در حالی اس��ت ک��ه تلراد، امکان��ات بدون 
 مجوز آلواریون را برای مش��تریان س��رویس دهنده خود فراهم 

خواهد کرد.

 چرخش تجارت 
آلواریون به مدت بیش از یک سال در حال بررسی فروش واحد 
وایمکس بوده و دریافته اس��ت که علت کندی یافتن خریدار، 
تقاضای تدریجی س��ایر محصوالت و خدمات این شرکت بوده، 
به نحوی که عمیق تر ش��دن بحران مالی در ناحیه یورو و اکراه 
اپراتورها به توس��عه پرهزینه شبکه و بهینه س��ازی پروژه ها بر 

فروش تأثیر گذاشته است.
زیرساخت مشتریان آلواریون، شامل اپراتورهای بی سیم الیه یک 
و الیه دو، اپراتورهای ثابت پهن باند رقابتی و سرویس دهنده های 
منطق��ه ای، ادارات دولتی، ش��هرداری ها، انجمن ه��ا و بنگاه ها 
هس��تند. بنابراین آلواریون یک بازار نشانی پذیر بزرگ دارد که 
باید تقاضاهای قابل توجه برای امکانات پهن باند بی سیم که از 

فرکانس های بدون مجوز استفاده می کند. 
در نتیج��ه، هدف آلواریون تبدیل ش��دن به یک ش��رکت تک 
 ،Wi-Fi رش��ته ای اس��ت که عالوه بر ب��ازار س��رویس دهنده
نیازهای شبکه هاي خصوصی و عمومی را در بازارهای عمودی 

مورد مالحظه قرار می دهد.
آلواریون در مورد سرویس دهنده Wi-Fi، به طور صریح اعالم 

1. Alvarion Ltd.
2. Telrad Networks
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1. Infonetics
2. Tata Teleservices Maharashtra Ltd.
3. Ural Svyaz
4. San Luis Telecom

5. non-line-of-sight Connectivity Requirements
6. XN Networking
7. Anixter International
8. Aptilo Networks

کرد که تقاضای ش��دید کاربر برای خدمات پهن باند متمرکز، 
موجب کمبود ظرفیت شبکه شده و راه اندازي خدمات جدید، 
تراکم داده را افزایش می دهد. تاکنون، رشد همساني در فضای 
س��رویس دهنده Wi-Fi به واس��طه تکثیر م��دل Wi-Fi به 
عن��وان یک کانون وجود داش��ته که این رش��د به طور فزاینده 
با اس��تقرار اپراتورهای تلفن همراه که بر پایگاهی برای بی بار 
کردن ترافیک نظارت می کنند در دو یا سه سال گذشته صورت 

گرفته است.
اینفونتیکس)1( پیش بیني می کند که ارزش رشد بازار تجهیزات 
سرویس دهنده Wi-Fi با نرخ رشد مرکب ساالنه 47 درصد به 

بیش از 2 میلیارد دالر تا سال 2016 برسد.
آلواریون متذکر می ش��ود که تعدادی از س��رویس دهنده ها در 
بازارهای مرزی، از جمله سرویس دهنده های الیه یک، امکانات 
س��رویس دهنده Wi-Fi خود را مورد اس��تفاده ق��رار داده و 
فرصت ه��ای قاب��ل توجهی در تکرار این موفقیت در سرتاس��ر 

جهان در پیش روی خود مشاهده می کنند.
در میان س��رویس دهنده های مذکور ک��ه از امکانات آلواریون 
اس��تفاده می کنند مي توان از تاتا تله سرویس ماهاراشترا)2( )با 
مس��ئولیت محدود( در هند، سه اپراتور همراه اول چین، اورال 
س��ویا)3( در روسیه )بخشی از گروه روس تلکام( و سن لوییس 

تلکام)4( در آرژانتین نام برد.
همان گون��ه که برای بازارهای عمودی متصور اس��ت، آلواریون 
معتقد اس��ت که ترافیک ش��دید داده ها )به عنوان مثال ویدئو 
اچ. دی( در ح��ال ازدیاد بار ش��بکه هاي خصوصی در برخی از 
بازارهای عمودی می باش��د. لذا در این زمینه نیاز فزاینده ای به 

سرعت های 100 مگا بیت بر ثانیه و باالتر وجود دارد.
ضمن��اً بازارهای عمودی مانند نفت و گاز، معدن و ش��هرهای 
هوش��مند، چالش ه��ای فن��اوری قابل توجهی از خود نش��ان 
می دهند که ش��امل انتشار سیگنال راه دور، تداخل و نیازهای 
اتصال دید غیرمستقیم)5( مي شود. به طور خالصه می توان گفت 
با تقاضای فزاینده، الزم است محصوالت موفق، پیچیدگی و کل 

هزینه بهبود یافته مالکیت را ارائه دهند.
آلواریون معتقد اس��ت ک��ه محصوالتش ک��ه از فرکانس های 
چندگانه، برنامه های کاربردی، وضعیت جغرافیایی و محیط ها 
پش��تیبانی کرده و عالوه ب��ر کارایی دید غیرمس��تقیم عالی، 
ظرفیت بهینه و پوش��ش مناس��بي ارائه می کنن��د که به این 
شرکت یک مزیت رقابتی داده و آن را از پیشنهادات رقیبانش 

متمایز مي کند.

 دستاوردهای مالی اخیر
درآمدهای آلواریون از عملیات مستمر )به استثناء فروش واحد 
تجاری وایمکس قبلی( در س��ال 2012، به 49/9 میلیون دالر 
بالغ مي ش��ود که 31 درصد نسبت به 27/3 میلیون دالر سال 

قبل کمتر است. اگرچه هزینه هاي فروش تا 24/2 درصد نسبت 
به سال قبل کاهش یافت، هزینه استهالک دارایی که به تنهایی 
به میزان 4/2 میلیون دالر در سال 2012 بود، بر سود ناخالص 
تأثیر قابل توجهی داشت. ضمناً هزینه هاي تحقیق و توسعه تا 
16/3 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و این در حالی 
است که استهالک دارایی های ناملموس در سال 2012 بیشتر 

است.
ش��رکت مذکور در س��ال 2012 زیان عملیات��ی به میزان 20 
میلیون دالر را به ثبت رس��اند که ناشی از زیان مشاهده شده 
14/7 میلیون دالری در س��ال 2011 است. زیان خالص ناشی 
از عملیات مس��تمر در سال 2012 در مقایسه با 15/7 میلیون 

دالر سال قبل 23 میلیون دالر است.
بر این اساس، دستاوردهای مالی تضعیف شده است. زیان های 
ناشی از عملیات غیرمستمر در مقایسه با 18/1 میلیون دالر در 

سال 2011 به 32/1 میلیون دالر در سال 2012 رسید.

 آخرین قراردادها مسیر را نشان می دهند
عرضه اخیر محصوالت و اعالمیه های آزمایش��ی نشان می دهد 
که چگونه آلواری��ون از فرصت های جدید در بازارهای عمودی 
و س��رویس دهنده Wi-Fi بهره برداري کرد. این موارد تمرکز 

جدید راهبردي شرکت را در آینده نشان مي دهد.
با این وجود، همچنان تعداد زیادی از رقبای تازه کار و چاالک تر 
در این بازارها فعال هس��تند و اعتقاد بر این اس��ت که علیرغم 
خط تولید با کیفیت باال و پشتیبانی مثبت از شرکت به عنوان 
یک برند تجاری، ش��رکت برای رقابت شدیداً تحت فشار است. 
از نظر سابقه، آلواریون پیشرفت قابل توجهی در بازارهای رژیم 
صهیونیستی و کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است 

و انتظار می رود که این پیشرفت ادامه یابد.

 قراردادهای کاری منتخب شرکت آلواریون
 فوریه 2۰1۳

آلواری��ون در م��اردل پالتا واقع در آرژانتین به عنوان ش��رکت 
توس��عه دهنده شهرهای هوشمند انتخاب شد تا مراکز شهری، 
بیمارس��تان ها، مراکز اصل��ی درمانی، م��دارس و کتابخانه ها 
را ب��ه هم متصل نمای��د. این پروژه بیش از ی��ک میلیون دالر 
ارزش داش��ت. ایکس- اِن نت ورکینگ )6( و شرکت بین المللی 
آنیکستر)7(، ایستگاه های اصلی BreezeMAX Extreme و 
CPEها و BreezeNET B را توسعه دادند تا امکانات پایدار 
و کاملی را برای پیاده س��ازی شهر هوشمند در فرکانس 4,9-

5,35GHz فراهم نمایند.

 فوریه 2۰1۳
آلواریون و آپتیلو نت ورکرز )8( یک Wi-Fi مربوط به استخراج 
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داده ه��ای موبای��ل را  ب��ه ص��ورت end-to-end  ب��ه طور 
موفقیت آمی��زی آزمایش کردند. این ام��کان، ترکیب خانواده 
گرید کریر  WBSn از ایس��تگاه های اصلی Wi-Fi به همراه 
پلتفرم مدیریت خدمات آپتیلو و کنترل کننده دسترسی آپتیلو 
است. این شرکت ها تصمیم دارند این قابلیت را به یک محصول 

جهانی تبدیل نمایند.

 فوریه 2۰1۳ 
آلواریون اعالم کرد شریک کلمبیایی اش، شرکت دوکام)1( قابلیت 
Wi-Fi این ش��رکت را به منظور تحویل خدم��ات داده، صدا و 

تصویر و دو شبکه روستایی در کلمیبا انتخاب کرده است.

 اکتبر 2۰12
آلواریون اعالم کرد که امکان پهنای باند وایرلس را با رتبه اعتباری 
خود در تقریباً 300 ش��هر در حدود 24 ایالت برزیل گسترش 
داده است. لذا ش��هر هوشمند که نتیجه این گسترش است با 
 BreezeACCESS ،آلواریون ,BreezeNET B استفاده از
VL و قابلی��ت WBS Wi-Fi با فرکانس های 2/4 هرتز، 4/9 
هرتز، 5/4 هرتز، 5/8 هرتز ایجاد ش��ده اس��ت و یک ش��بکه با 
پهنای باند وایرلس یکپارچه ایجاد کرده اس��ت. برنامه هایی از 
قبی��ل اینترنت داخ��ل و خارج محیط ه��ای مختلف، اتصاالت 
داخ��ل کالس، آموزش های الکترونیک، کنترل های هوش��مند 
حم��ل و نقل و ترافی��ک، مراقبت های دی��داری جهت امنیت 

عمومی، س��رویس های آنالین به منظور استفاده شهروندان و 
ارتباطات صدا و تصویر برای دفاتر دولتی، بیمارستان ها و سایر 

ارائه دهندگان خدمات، بخشی از این امکانات هستند.

 جوالی 2۰12
آلواریون اعالم کرد همکاری با جی- نت )2(، به عنوان ارائه کننده 
بی س��یم خدمات اینترنتی در گرجستان س��بب دسترسی به 
اتصال Wi-Fi در مناطق شهری و روستایی شده است. افزون 
بر 600 ایس��تگاه Wi-Fi، دسترسی به اینترنت بی سیم را در 
مناطق انبوه و متراکم پایتخت فراهم کرده اس��ت. این ش��بکه 

دسترسی را با فرکانس 2/4 هرتز فراهم کرده است.

 آوریل 2۰12
آلواریون و شرکت بی.اچ.یو)3( که به عنوان توزیع کننده انحصاری 
محصوالت این شرکت در چین از سال 2009 مطرح است، اعالم 
کردند که یک الیه اولیه اینترنت Wi-Fi مبتنی بر موبایل را با 
رتبه اعتباری ش��رکت آلواریون، به منظور دسترسی به اینترنت 
Wi-Fi در اس��تان لیائونینگ)4( ایجاد کرده اند. این پروژه یکی 
از چند پروژه مش��ترک این دو ش��رکت در چین بوده است. در 
حدود 2500 ایس��تگاه اصلی Wi-Fi پرت��وی دو طرفه با 2/4 
هرنز در این استان نصب شده است که مناطق روستایی کوچک 
و بزرگ از قبیل شن یانگ)5( )شهر پایتخت استان( ، تیه لینگ)6(، 

فوشون)7(، چائویانگ)8(، فوکسین)9( را پوشش می دهد.

1. Dukcom Ltda.
2. G-Net
3. BHU
4. Liaoning
5. Shenyang

6. Tieling
7. Fushun
8. Chaoyang
9. Fuxin
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منبع: بانک جهاني، بیزینس مانیتور

نمودارهای جمعیت درایران

امید به زندگی

مرد، سال 
زن، سال

هرم جمعیتی 2011جمعیت 2011 و 2050

مرد
زن

2011
2050

 پیش بینی جمعیتی

تجزیه و تحلیل جمعیتی یک��ی از متغیرهای کلیدی در مدل 
پیش بین��ی صنعت و اقتصاد کالن اس��ت. نه تنها جمعیت کل 
کش��ور یک متغیر کلیدی در تقاضای مصرف کننده محس��وب 
می شود، بلکه درک ویژگی های جمعیتی کلیدی برای فهم بهتر 
مس��ائلی مانند روندهای آینده جمعیت، نرخ رشد بهره وری و 

نیازهای سرمایه گذاری دولت است.

هرم جمعیتی ایران در سال 2011، تغییر در ساختار جمعیت 
بین سال های 2011 تا 2050، جمعیت کل کشور بین سال های 
1990 ت��ا 2050 و امی��د به زندگی در نمودارهای باال نش��ان 
داده شده اس��ت. در جدول های زیر اطالعات مهم نمودارهای 
باال به همراه ش��اخص های مهم مانند نسبت جمعیت وابسته و 

جمعیت های شهری و روستایی به تفکیک ارائه شده است.

جمعیت کل کشور )1990 تا 2050( میلیون نفر
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جمعیت ایران با توجه به گروه های سنی از سال 1990 تا 2020 )هزار نفر(

 برآورد19901995200020052010
2012 

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2020

54,87159,75765,34269,73273,97475,61277,91481,045کل

09,1907,5926,3355,4266,1496,2695,9555,262 تا 4 سال

58,7518,9357,5885,4935,3575,6036,0885,926 تا 9 سال

107,1358,6918,9387,1905,4665,2255,3336,077 تا 14 سال

155,6696,8348,6579,2047,1466,3085,4325,314 تا 19 سال

204,5835,2596,8949,0009,1078,4367,0765,389 تا 24 سال

253,8744,3915,3696,8218,8999,2489,0227,010 تا 29 سال

303,3173,7604,4125,2566,7547,6438,8318,947 تا 34 سال

352,7653,2113,7514,6635,2035,6676,6998,756 تا 39 سال

402,0472,6593,1964,0344,6074,7705,1486,632 تا 44 سال

451,5891,9222,6353,3463,9664,2304,5395,080 تا 49 سال

501,4921,4721,9012,6283,2623,5053,8784,448 تا 54 سال

551,4161,3821,4371,7392,5362,8013,1583,764 تا 59 سال

601,1641,2951,3111,3421,6541,9322,4203,021 تا 64 سال

659361,0161,1681,2421,2291,2901,5262,240 تا 69 سال

705037588531,0791,0661,0431,0661,332 تا 74 سال

754395798981,2691,5741,6691,7441,846 سال به باال

منبع:  بانک جهانی، سازمان ملل، بیزینس مانیتور

 جمعیت ایران بر حسب گروه سنی، 1990تا 2020 )درصد از کل(

منبع: بانک مرکزي، بانک جهاني، سازمان ملل

 برآورد19901995200020052010
2012 

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2020

016/7512/709/707/788/318/297/646/49 تا 4 سال

515/9514/9511/617/887/247/417/817/31 تا 9 سال

1013/0014/5413/6810/317/396/916/847/50 تا 14 سال

1510/3311/4413/2513/209/668/346/976/56 تا 19 سال

208/358/8010/5512/9112/3111/169/086/65 تا 24 سال

257/067/358/229/7812/0312/2311/588/65 تا 29 سال

306/056/296/757/549/1310/1111/3311/04 تا 34 سال

355/045/375/746/697/037/498/6010/80 تا 39 سال

403/734/454/895/786/236/316/618/18 تا 44 سال

452/903/224/034/805/365/565/836/27 تا 49 سال

502/722/462/913/774/414/644/985/49 تا 54 سال

552/582/312/202/493/433/704/054/64 تا 59 سال

602/122/172/011/922/242/553/113/73 تا 64 سال

651/711/701/791/781/661/711/962/76 تا 69 سال

700/921/271/311/551/441/381/371/64 تا 74 سال

750/800/971/371/822/132/212/242/28 سال به باال
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برآورد 19901995200020052010
2012

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2020

نسبت تكفل
96/685/765/245/239/238/738/638/9 درصد از کل جمعیت در سن کار)1(

جمعیت تحت تكفل
26,95427,57225,77921,69920,84221,10121,71222,684کل، هزار نفر)2(

جمعیت فعال
50/953/960/568/971/872/172/172/0درصد از کل)3(

جمعیت فعال
27,91732,18639,56348,03353,13254,51156,20258,361کل، هزار نفر)4(

جمعیت جوان
89/878/457/837/731/931/430/929/6درصد از کل جمعیت در سن کار)5(

جمعیت جوان
25,07525,21922,86118,11016,97217,09817,37617,265 کل، هزار نفر)6(

جمعیت بازنشسته
6/77/37/47/57/37/37/79/3درصد از کل جمعیت در سن کار)7(

جمعیت بازنشسته
1,8782,3532,9183,5893,8694,0034,3365,419هزار نفر)8(

نسبت های کلیدی جمعیت ایران، 1990 تا 2020

برآورد19901995200020052010
2012 

پیش بیني 
2015

پیش بیني 
2020

56/360/264/266/969/470/371/773/8جمعیت شهری، درصد از کل

43/739/835/833/130/629/728/326/2جمعیت روستایی، درصد از کل

30,627/235,490/341,048/646,219/351,337/753,170/255,864/059,881/2جمعیت شهری، هزار نفر

23,772/823,463/722,890/022,867/822,635/922,441/622,049/521,233/8جمعیت روستایی، هزار نفر

نسبت های کلیدی جمعیت ایران، 1990 تا 2020

منبع: بانک جهانی، سازمان ملل، بیزینس مانیتور

1. کمتر از 15 سال به عالوه باالی 65 سال، به عنوان درصد از کل جمعیت در سن کار
2. کمتر از 15 سال به عالوه باالی 65 سال

3. 15تا 64 سال، به عنوان درصد از کل جمعیت
4. 15تا 64 سال

5. کمتر از 15 سال، درصد از کل جمعیت در سن کار
6. کمتر از 15 سال

7. باالی 65 سال، درصد از کل جمعیت در سن کار
8. باالی 65 سال

منبع: بانک جهانی، سازمان ملل، بیزینس مانیتور
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 روش شناسی

پیش بیني ه��ا در م��ورد بخش ه��اي مختل��ف با اس��تفاده از 
تکنیک هاي مدل سازي س��ري هاي زماني و مدل سازي مبتني 
بر علت/ اقتصادس��نجي انجام مي ش��وند که مبتني بر بهترین 

رویه ها هستند. 
شکل دقیق مدل مورد استفاده در هر مورد محاسبه، برحسب 
رویه اس��تاندارد با ویژگي ه��اي غالب داده ه��اي صنعت مورد 

بررسي و صنعت به صنعت متفاوت مي باشد.
در گزارش ها عمدتاً از تخمین زننده هاي حداقل مربعات معمولي  
استفاه ش��ده و به منظور اجتناب از وابس��تگي به دیدگاه هاي 
ذهني و ترویج استفاده از دیدگاه هاي واقعي از یک روش "عام 

به خاص" استفاده شده است.
مدل مورد استفاده، عمدتاً مدل خطي است و در صورت نیاز، از 
مدل هاي ساده غیرخطي مثل مدل لگاریتمي استفاده مي شود. 
در خالل دوره ش��وک صنعتي، به عن��وان مثال در زمان رکود 
ش��دید صنعتي، به منظور تعیین میزان تأثیرات، از متغیرهاي 
ساختگي استفاده مي شود. پیش بیني مؤثر بستگي به انتخاب 

مدل هاي رگرسیوني مناسب دارد.
بیزینس مانیتور براساس معیارها و آزمون هاي گوناگون، بهترین 

مدلی را انتخاب مي کند که شامل موارد ذیل مي باشد:
 آزمون هايR 2 تعدیل شده، درجه آزادي را در نظر مي گیرد.

 آزمون حرکت جهت دار و قدرمطلق ضرایب
 آزمون فرض به منظ��ور اطمینان از اهمیت ضرایب )معموالً 

)P-value و استفاده از t آزمون
 همه نتایج ارزیابي خواهند شد تا موارد مرتبط با خودهمبستگي 

و هم خطي چندگانه کاهش یابد.
در مجم��وع از بهترین م��دل انتخابي براي انج��ام پیش بیني 

استفاده شود.
الزم ب��ه یادآوري اس��ت که مداخله انس��اني نقش ضروري و 
مطلوبي در کلیه پیش بیني ها در مورد بخش هاي صنعتي ایفا 
مي کن��د. تجربه، مه��ارت و درک داده ه��اي صنعت و روندها 
تضمی��ن مي کند ک��ه تحلیل گ��ران، تفاوت هاي س��اختاري، 
داده ه��اي متناق��ض، نق��اط عط��ف و ویژگي ه��اي فصلي را 
شناس��ایي کنند که یک فرایند پیش بیني صرفاً ماش��یني از 

انجام آن قاصر است.
در درون صنعت خرده فروشي، این مداخله باید شامل طرح هاي 
توسعه با اهمیت شرکت، توسعه جدید محصوالت، تغییرات در 
تولید که مي تواند بر س��طح قیمت گذاري مؤثر باش��د، مالیات 
ب��ر محصوالت، تغییرات در س��بک زندگي و روندهاي عمومي 
اجتماعي، تشکیل توافق  نامه هاي تجاري دو جانبه و چند جانبه 

وتوسعه صنعت در بازارهاي مجاور باشد.

مثالي براي مدل خرده فروشي
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مص��رف نهایي بخش خصوصي، تأثیر مثبتي بر خرده فروش��ي 
خواهد داش��ت و در صورت افزایش مصرف، خرده فروش��ي نیز 

افزایش مي یابد.
تورم، تأثیر منفي بر خرده فروش��ي خواهد داش��ت و در صورت 

افزایش قیمت ها، مصرف کاهش خواهد یافت.
نرخ بهره تأثیر منفي بر خرده فروشي خواهد داشت و در صورت 

افزایش نرخ بهره مخارج افزایش خواهد یافت.
مخارج دولتي، تأثیر مثبتي بر خرده فروشي خواهد داشت. اوالً، 
دولت به طور مس��تقیم بر خرده فروش��ي تأثیر خواهد گذاشت؛ 
ثانیاً، افزایش در هزینه هاي دولتي منجر به افزایش عمومي در 

هزینه ها خواهد شد.

 منابع
خرده فروش��ي ش��اخصي کلیدي در این بخش اس��ت. تصمیم 
بر آن ش��ده اس��ت تا از ش��یوه ذیل براي مرجع یابي اطالعات 

خرده فروشي استفاده کند:
از اطالعات خرده فروشي منتشر شده توسط منابع ملي )ادارات 
آمار، مؤسس��ات خرده فروش��ي و غیره( در صورت دسترس��ي 
استفاده مي شود. در برخي موارد ممکن است اطالعات خاصي 
در مورد خرده فروشي در دسترس نباشد ولي با این حال سایر 
ش��اخص هایي که با خرده فروشي در ارتباط است، مانند میزان 
فروش بنگاه هاي خرده فروشي منتشر شود. در این گونه موارد از 

این اطالعات به عنوان شاخص خرده فروشي استفاده مي شود. 
در مواردي که اطالعاتي در مورد خرده فروش��ي از منابع محلي 
در دسترس نیست، از مجموعه اطالعات مصرف خانوار سازمان 
ملل به عنوان ش��اخصي براي خرده فروش��ي استفاده مي شود. 
این اطالعات هزینه مصرف هر خانوار، سازمان هاي غیرانتفاعي 
پوش��ش دهنده خانوار و اداره امور عمومي با قیمت هاي کنوني 
را ارائه مي دهد. با استفاده از این اطالعات، چهار گروه مختلف 

براي تدوین شاخص خرده فروشي تعریف مي شود:
1( غذا و نوشیدني هاي غیرالکلي
2( نوشیدني هاي الکلي و تنباکو

3( لباس و کفش
4( تجهیزات منزل و نگهداري روزانه خانه

در مواردي نادر، اطالعات محلي یا اطالعات س��ازمان ملل نیز 
در دسترس نیس��ت. در چنین مواردي از درصد مصرف نهایي 
بخ��ش خصوصي به عنوان ش��اخص خرده فروش��ي اس��تفاده 
مي ش��ود. براي تصمیم گیري در مورد درصد استفاده از مصرف 
نهایي بخش خصوصي، نس��بت خرده فروشي به مصرف نهایي 
بخش خصوصي براي کش��وري که اطالعات آن در دس��ترس 
اس��ت و خصوصیات مش��ابهي با کش��وري که اطالعات آن در 
اختیار نیس��ت، در نظر گرفته مي ش��ود. براي انجام این مورد 
فرض مي شود که کشورهاي با مشخصات اقتصاد کالن مشابه، 

الگوهاي مصرف مشابه دارند.
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