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گزیده اطالعات

1398 1399 1400

الف( اطالعات عملکرد مالی طی سه سال گذشته )مبالغ به میلیون ریال(:

3،485،606 5.751،426 8,346,492 درآمد خالص

963،605 880،514 1,377,072 سود عملیاتی

11،345 63،264 3،012 درآمدهای غیرعملیاتی

704،926 696،480 1،248،594 سود خالص - پس از کسر مالیات

)126،092( 0 0 تعدیالت سنواتی

289،648 1،366،401 1،294،508 وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

3،693،572 5،567،825 7,173,867 جمع داراییها

2،466،847 2،745،020 3،792،468 جمع بدهی ها

600،000 2،000،000 2,000,000 سرمایه ثبت شده

1،226،725 2،822،805 3،381،399 جمع حقوق صاحبان سهام

د( اطالعات مربوط به هر سهم:

600،000،000 2،000،000،000 2،000،000،000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

1،175 653 624 اولین پیش بینی سود هر سهم- ریال

1،175 653 624 آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال

1،175 653 624 سود واقعی هر سهم - ریال

834 588 62 سود نقدی هر سهم - ریال

- - 16,690 آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش  - ریال

4،294 1،411 1،691 ارزش دفتری هر سهم - ریال

- - - نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه 

ه( سایر اطالعات :

تعداد کارکنان - نفر )پایان سال(      731 نفر
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پیام هیئت مدیره

امــروز در آســتاانه ســال 1401 هجــری خورشــیدی، بــا ورود 
بــه عصــری نــو، در آســتانه یــک دروازه ناگشــوده قرارگرفتــه 
ایــن  از  آمیــز  موفقیــت  و  ســاز  عبــور سرنوشــت  ایــم. 
ــا همــت  دروازه ناگشــوده و ورود بــه دوران جدیــد، تنهــا ب
ــکان  ــدار آســیاتک ام ــا اقت ــم ب ــزم راســخ و همدلــی تی وع
پذیــر اســت. شــرکت انتقــال داده هــای آســیاتک در ســال 
ــر  ــه ب ــا تکی ــش و ب 1400 در راســتای اســتراتژی کالن خوی
تــوان متخصصــان داخلــی و بــا بــه کارگیــری بــه روز تریــن 
فــن آوری هــای جهــان چشــم انــداز خــود را رســیدن بــه 
ـی  مطلــوب تریــن اپراتــور ارائه دهنــده خدمــات ارتباطاـت
متنــوع  تــا ســال 1404 خورشــیدی قــرارد داده و در راه 
رســیدن بــه ایــن قلــه رفیــع گام هــای بلنــدی را برداشــته 
ــه جریان¬هــای درآمــدی  و حــوزه هــای مهــم درآمــدی را ب
شــرکت اضافــه نمایــد. مشــارکت در راه انــدازی شــبکه ملــی 
ارتباطــات، افتتــاح دیتاســنترهای میرعمــاد و تــراز منفــی 
ــه ســرویس Cloud، توســعه خدمــات  ــرج میــالد، ارائ ده ب
NCN  و ... گوشــه کوچکــی از تــالش هــا و دســتاورد هــای 
ــر اســاس برآوردهــای  ــان شــرکت آســیاتک اســت. ب کارکن
ــم  ــاری امیدواری ــرای ســال ج ــه ب ــه ای صــورت گرفت بودج
تــا رونــد افزایــش جریــان  هــای درآمــدی بــا قــدرت ادامــه 
گرامــی  ســهامداران  انتظــارات  بتوانــد  وشــرکت  یافتــه 
ــر شــدن  ــون بهت ــی شــک اکن ــرآورده ســازد. ب ــش را ب خوی
زندـگـی، تســهیل کســب و کار، حفــظ محیــط زیســت و 
ــروی  ــوب در گ ــه هــای زندگــی مطل ــر از مولف بســیاری دیگ
ــی در کشــور اســت. از ســویی  ــاط جمع رشــد وســایل ارتب
گســترش شــبکه هــای ارتبــاط جمعــی و بهــره منــدی از 
خدمــات ارتباطــی بــا کیفیــت حــق مردمــان ایــن ســرزمین 
اســت. بدیــن ســبب مــا مــی خواهیــم در شــرکت انتقــال 
داده هــای آســیاتک ســهمی هــر چنــد کوچــک در رشــد 
و پیشــرفت ایــران داشــته باشــیم و ســرزمینمان را بــه 

ــم.  ســمت توســعه بیشــتر ســوق دهی
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معرفی شرکت

شــرکت انتقــال داده هــای آســیاتک در اواخــر 
نویــن  خدمــات  ارائــه  به منظــور   ،1382 ســال 
اخــذ  بــه  موفــق  و  تأســیس   ،IT صنعــت  در 
ــررات  ــم مق مجــوز PAP از ســوی ســازمان تنظی
خدمــات  ارائــه  جهــت  رادیویــی،  ارتباطــات  و 
ـی )DSL( بــا اعتبــار ده  ـی دیجیتاـل خطــوط کابـل
گردیــد.   1392 ســال  تــا   1382 ســال  از  ســاله 
همچنیــن جهــت ارائــه خدمــات ADSL در ســایر 
 ISP اســتان ها نیــز موفــق بــه دریافــت مجــوز
در 30 اســتان از ســال 1387 و ســپس مجــوز 
ISDP، از وزارت ارتباطــات و فــن آوری اطالعــات 
گردیــد. ایــن شــرکت از ســال 1392 نیــز بــا توجــه 
ارائــه  بــه توســعه خدمــات خــود، دaر جهــت 
خدمــات میزبانــی و اشــتراک مکانــی مراکــز داده 
اقــدام بــه اخــذ مجــوز IDC از مرکــز ملــی فضــای 
مجــازی نمــود کــه پروانــه صــادره در طــی ســنوات 
تمدیــد شــده اســت. در ســال 1394 نیــز بــا توجــه 
بــه اتمــام مجــوز PAP، از ســوی ســازمان تنظیــم 
مقــررات مجــوز جدیــد FCP بــه  عنــوان جایگزیــن 
مجوزهــای PAP،ISDP و ISP اعــالم شــد و ایــن 
شــرکت موفــق بــه اخــذ ایــن مجــوز از ســال 1394 
وزارت  از   1404 ســال  تــا  ســاله  ده  اعتبــار  بــا 
ارائــه  جهــت  اطالعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات 
بــر  انتقــال داده  ارتباطــی و  هرگونــه خدمــات 
بســتر شــبکه و ارائــه خدمــات صوتــی، تصویــری، 
متنــی، داده ای و انــواع خدمــات محتوایــی و 

ارزش  افــزوده گردیــد
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موضوع شرکت 

1.تهیه، تامین، نصب و راه اندازی تجهیزات و سرویس هـــــــــــــــای مبتنی 
بر فناوری هــــــــــای خطوط پرسرعت شامل انـواع خدمات خطوط دیجیتالی 
)DSL( و ارتباط از طریق فناوری های بیسیم )Wireless( در طول موج هــا 
و فرکانس هـــــای خصوصی و عمومی از طریق محیط های انتقالی مختلف 

 شامل کابل مسی، فیبر نوری و رادیویی و سیم کارت

2. انجام کلیه عملیات صادرات، واردات و خرید و فروش تجهیزات سخت 
 افزاری و نرم افزاری مرتبط با فناوری انتقال داده ها

 3. طراحی، تولید و مونتــــــاژ  و ساخت تجهیزات اعم از سخت افـــزاری و 
 نرم افزاری مربوط به انتقال داده ها

 )Value added( 4. طراحی تولید و راه اندازی سرویس هـــای ارزش افزوده 
بر انتقال داده هــــــــــــا

5. اخذ مجوز و نصب و راه اندازی و نگهداری مــــــــراکز ارائه کننده خدمات 
اطالع رســــــانی اینترنتی )ISP( مـــراکز تامین ارتباط اینتــرنت پــــر ظرفیت 
انتقــــــال داده هـــــا گذرگاه )Gateway( بین المللی شبکه ورودی و خروجی 
)IDC( انتقال صدا و داده،خدمات تلفن اینترنتی و مجتمع خدمات اینترنت 

6. انجام هـــــرگونه فعالیت دیگر در حــــوزه خدمات مخـــــــابراتی، ارتباطی 
و اطالعاتی انتقال داده ها مبتنی بر فنــاوری موجود و یا فن آوری هــــــــای 

)Cloud( و سیستم های  )IOT(آینده و اینترنت اشیا 

7. اخذ و اعطای نمایندگی داخل و خارج از کشور جمهوری اسالمی ایران 
 در ارتباط با موضوع شرکت

موضوع اصلی
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 1. ارائه خدمات فنی مهندسی در حوزه فناوری اطالعات

 2. سرمایه گذاری یا مشارکت در سایر شرکت ها بخصوص استارت آپ ها

 3. خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار )شامل: سهام، اسناد خزانه و...(

4. خرید و فروش هرگونه اموال منقول و غیرمنقول

موضوع فرعی

 8. حضور و برگزاری نمایشگاه های داخل و خارج ازکشور در زمینه های مرتبط

 9. انجام فعالیت تحقیق و توسعه در تمامی زمینه هــــای فعالیت شرکت

 10. انجــــام فعالیت در حوزه تدوین، بهره گیری، فروش و پشتیبــــــــــــانی 
 نرم افزارهـــــــای رایانه ای و اپلیکیشنهای مختلف

 11. فعالیت در حوزه هــــــای فناوری مالی )Fintech( با بهره گیــــــری از توان 
 نرم افزاری و سخت افزاری

12. انجام فعالیت در حوزه تولید، نگهداری و انتقــــــال محتواهای مختلف   
IPTV و VOD بخصوص ویدیویی 

 13. فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ در فضای وب

Bigdata و Datamining 14. انجام خدمات
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سرمایه و ترکیب سهامداران

محل افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه جدید مبلغ افزایش سرمایة قبلی تاریخ ثبت 
افزایش سرمایه

0 0 0 0 1,000 سرمایه اولیه

از محل مطالبات سهامداران %330 34,000 33,000 1,000 1389/04/30

از محل مطالبات سهامداران %150 85000 51,000 34,000 28/07/1390

سود انباشته و آورده نقدی 
سهامداران %253 300،000 215.000 85،000 1396/06/01

سود انباشته و مطالبات 
سهامداران %100 600،000 300،000 300،000 1397/12/20

مطالبات حال شده %233 2،000،000 1،400،000 600،000 1399/07/28

آخرین سرمایۀ ثبت شدۀ شرکت مبلغ 2,000,000,000,000ریال منقسم به 2,000,000,000 سهم 1,000 ریالی می باشد؛ که در 
تاریخ 1399/08/28 به ثبت رسیده است. 
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درصد مالکیت تعداد سهام شماره ثبت نوع شخصیت نام سهامدار

%33 660،000،000 249390 حقوقی سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس

%14.52 290،319،297 528416 حقوقی رسا سازه پی کاوان مهام

%12.80 256،000،000 539539 حقوقی فناوری اطالعات و ارتباطات راهبرد

%10.99 219،881،970 417784 حقوقی آرتا ایده نفیس

%7.11 142،222،990 415313 حقوقی سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه

%6.40 128،000،000 454458 حقوقی خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران

%6.40 128،000،000 417481 حقوقی شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران

%5.78 115،575،743 545972 حقوقی فناوری ارتباطات و اطالعات ایده دیجیتال هوشمند

%3 60،000،000 8908 حقوقی مبین وان کیش

100% 2،000،000،000 جمع

همچنین صورت ریز سهامداران شرکت در 1400/12/29 :
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آسیاتک از منظر بورس اوراق بهادار

1399/02/30 ارائه تقاضای پذیرش سهام شرکت انتقال داده های آسیاتک )سهامی عام( طی نامه 62100-92 به بورس اوراق بهادار تهران

1399/05/27 عقد قرارداد به شماره FI-97-677 با شرکت تامین سرمایه تمدن )سهامی عام(، به عنوان مشاور جهت پذیرش و عرضه سهام

1399/02/30 پذیرش شرکت انتقال داده های آسیاتک در بورس اوراق بهادار تهران بنا به مصوبه هیات پذیرش بورس اوراق بهادار

1399/10/06 عقد قرارداد با صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آتیه باران جهت امور بازارگردانی

1400/08/16 درج شرکت در بخش پست و مخابرات،گروه و طبقه مخابرات.با کد صنعت 6420 و نما آسیاتک در فهرست نرخهای بازار دوم

1401/02/07 عرضه اولیه شرکتت آسیاتک در بازار بورس اوراق بهادار تهران

اواخــر ســال 1382،  در  آســیاتک  داده هــای  انتقــال  شــرکت 
IT، تأســیس و  نویــن در صنعــت  ارائــه خدمــات  به منظــور 
موفــق بــه اخــذ مجــوز PAP از ســوی ســازمان تنظیــم مقــررات 
ـی  و ارتباطــات رادیویــی، جهــت ارائــه خدمــات خطــوط کابـل
ــا ســال  ــار ده ســاله از ســال 1382 ت ــا اعتب دیجیتالــی )DSL( ب
1392 گردیــد. همچنیــن جهــت ارائــه خدمــات ADSL در ســایر 
ــت مجــوز ISP در 30 اســتان  ــه دریاف ــق ب ــز موف اســتان ها نی
از ســال 1387 و ســپس مجــوز ISDP، از وزارت ارتباطــات و 
فــن آوری اطالعــات گردیــد. ایــن شــرکت از ســال 1392 نیــز بــا 
ــات  ــه خدم ــود، دaر جهــت ارائ ــات خ ــه توســعه خدم ــه ب توج
میزبانــی و اشــتراک مکانــی مراکــز داده اقــدام بــه اخــذ مجــوز 
IDC از مرکــز ملــی فضــای مجــازی نمــود کــه پروانــه صــادره در 
طــی ســنوات تمدیــد شــده اســت. در ســال 1394 نیــز بــا توجــه 
بــه اتمــام مجــوز PAP، از ســوی ســازمان تنظیــم مقــررات 

ــن مجوزهــای PAP،ISDP و  ــوان جایگزی ــه  عن ــد FCP ب مجــوز جدی
ISP اعــالم شــد و ایــن شــرکت موفــق بــه اخــذ ایــن مجــوز از ســال 
1394 بــا اعتبــار ده ســاله تــا ســال 1404 از وزارت ارتباطــات و 
فنــاوری اطالعــات، جهــت ارائــه هرگونــه خدمــات ارتباطــی و انتقــال 
ــی،  ــری، متن ــه خدمــات صوتــی، تصوی ــر بســتر شــبکه و ارائ داده ب

داده ای و انــواع خدمــات محتوایــی و ارزش  افــزوده گردیــد.
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جایگاه شرکت در صنعت

شــرکت در صنعــت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات فعالیــت می کنــد. رشــد فــروش تعــدادی صنعــت مذکــور در ســال 1400 نســبت بــه ســال 
قبــل 12/79 درصــد می باشــد. همچنیــن ســهم فــروش محصــوالت مختلــف ایــن شــرکت از کل بــازار داخلــی بــه شــرح زیــر اســت:

سهم بازار مشترکین پهن باند ثابت و سیار به تفکیک نوع تکنولوژی در کل کشور تا انتهای سال1400

تعداد نفر تعداد مشترکین آسیاتک سهم آسیاتک

XDSL

Servco 243،932 62،114 %25/5
%10/66

FCP 3،221،373 931،489 %28/9

TCi 5،269،252 - -

FTTX
FCP 534 - %0

TCI 203،661 - -

WiFi
Servco 278،339 - %0

FCP 121،800 12،233 %10/0
%3/1

TDLTE FWA 1،616،705 34،108 %2/1

جمع کل مصرف کنندگان کل کشور 106،824،848      977،830 -

سال مالی منتهی به 1400/12/29

درصد تعداد
نوع محصول

سهم شرکت از بازار داخلی  تعداد مشترک کل بازار داخلی

10.66% 11،050،024 مشترکین پهن باندثابت

3.1% 95،869،252 مشترکین پهن باند سیار



16

گزارش فعالیت هیئت مدیره | سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400

رقبای اصلی داخلی و خارجی برخی از مشتریان عمده شرح خدمات

مخابرات
آریا رسانه تدبیر )شاتل(

پارس آنالین
هـــای وب

بیش از 80% مشترکین خانگی
و بقیه مشترکین حقوقی و شرکت های کوچک یا 
شرکت هایی که خرید عمده می کنند، مثل آسان 
پرداخت، سامان پرداخت، به پرداخت ملت و ....

ADSL اینترنت پرسرعت

شرکت ارتباطات زیرساخت
گسترش ارتباطات مبنـــا

رسپینــــــا
افـــرانـــت

عمومًا مشتریان سازمانی و شرکت ها و حتی 
اپراتورهای توزیع اینترنت مثل: مخابرات های 
استانی، دانشگاه ها، بیمه ها، کمیته امام)ره(، 

هالل احمر، شرکت های تابعه قوه قضاییه، تعدادی 
از شرکت های کارگزاری بورس و ...

پهنای باند اختصاصی

افـــــرانـــت
پارس آنالین

توسعه ارتباطات هوشمند تبیان
هاست ایران

Hetzner  آلمان
دیتاسنتر آمازون و ...

با توجه به بازار فعلی انتخاب شده شرکت انتقال 
داده های آسیاتک:

اکثر شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که 
مالکان سرورها یا محتواهای پرترافیک هستند 
مثل: مدیریت فناوری بورس، ابر آروان، آپارات، 

فیلیمو، خبرگزاری های فارس، ایسنا، تلوبیون، وطن 
دانلود، کافه بازار، ورزش 3 و ...

خدمات دیتاسنتر

شــرکت انتقــال داده هــای آســیاتک همــکاری گســترده ای در ارائــه خدمــات متنــوع شــامل فــروش پهنــای بانــد، ســرویس انتقــال، 
 Carrier VOIP فــروش عمــده ظرفیــت )بیــت اســتریم(، ارائــه خدمــات عمــده تلفــن ثابــت، ســرویس راه یابــی مکالمــات بین المللــی
،خدمــات ارائــه محتــوای داخلــی و ... بــا شــرکت های دارنــده پروانــه از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در سراســر 

ایــران دارد، کــه بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:

ــران )همــراه اول(، خدمــات ارتباطــی  ــد شــرکت ارتباطــات ســیار ای ــه ارائــه خدمــات تلفــن همــراه مانن ــده پروان 1- شــرکت های دارن
ایرانســل و خدمــات ارتباطــی رایتــل

2- شــرکت های دارنــده پروانــه انتقــال داده مبتنــی بــر فنــاوری بی ســیم ثابــت )FWA ماننــد شــرکت ارتباطــات مبیــن نــت، فرابــرد 
داده هــای ایرانیــان، هــای وب، ایرانســل و مخابــرات ایــران(

3- شــرکت های دارنــده پروانــه ارتباطــات ثابــت )FCP ماننــد گــروه فــن آوری ارتباطــات و اطالعــات شــاتل، داده گســتر عصــر نویــن 
)هــای وب( پیشــگامان توســعه ارتباطــات، پارســان لیــن ارتباطــات )پــارس آنالیــن(، انتقــال داده هــای نــدا گســتر صبــا )صبانــت(، 
توســعه فــن آوری ارتباطــات پاســارگاد آریــان )فنــاپ تلــکام(، افرانــت، داده پــردازی فــن آوا، الیــزر، ارتباطــات ثابت پارســان، گســترش 

ارتباطــات مبنــا )مبنــا تلــکام(، انتقــال داده هــای رهــام داتــک 

)Servco( 4- بیش از 30 شرکت دارنده پروانه خدمات ارتباطی ثابت

5- ارائــه خدمــات متقابــل بــا رقبــای فــوق الذکــر کــه بازیگــران اصلــی ارتباطــات و اینترنــت کشــوری هســتند در صــورت هــای مالــی 
شــرکت نشــان داده شــده اســت.
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محصوالت مکمل و جانشین

محصول/ خدمت جانشین محصول/ خدمت مکمــل شرح خدمات

محصول/ خدمت جانشین
TD-LTE
VDSL

 3G اینترنت
وایمکس

بسته حجمی / بسته های ساعتی / 
VAS خدمات

مودم و نویزگیر
رایانه یا تبلت و گوشی

ADSL اینترنت پرسرعت

ندارد
Point to Point تجهیزات ارتباطی رادیو

سوییچ های توزیع/ ترمینال های مصرف مثل رایانه 
و ...

پهنای باند اختصاصی

ندارد سرورهای مختلف/خدمات Domain و .. خدمات دیتاسنتر
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الف( رتبه بندی شرکت های FCP بر اساس ارزیابی اپراتورهای برتر 
ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات رادیویــی در راســتای وظایــف نظارتــی خــود و بــرای ایجــاد رقابــت و ارتقــاء ســطح کیفیــت خدمــات 
ــه رتبه بنــدی شــرکت ها مــی نمــود. براســاس نتایــج ایــن ارزیابی هــا شــرکت انتقــال  ــا ســال 96 به صــورت ســاالنه اقــدام ب اپراتورهــا ت

داده هــای آســیاتک از ســال 91 همــواره جــزو رتبه هــای برتــر کشــور بــوده اســت.

ــر در ســال  ــی اپراتورهــای برت ــر اســاس آخریــن ارزیاب ــدی شــرکت های FCP ب ــف - رتبه بن ال

www.cra.irمرجع: وب سایت رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی

ب - روند رتبه بندی آسیاتک در ارزیابی ساالنه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

رتبه نام شرکت

یک انتقال داده¬های آسیاتک

دو  آریا رسانه تدبیر )شاتل(

سه پارس آنالین
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رتبه بندی سامانه فرادید، سامانه ارزیابی کیفیت اینترنت کشور 
ســامانه فرادیــد امــکان جمــع آوری اطالعــات کیفیــت خدمــات ارائــه شــده از ســوی اپراتورهــا و تجزیــه و تحلیــل اطالعــات را ممکــن 
می ســازد. بــه ایــن معنــا کــه هــر شــهروند از هــر نقطــه در کشــور مــی توانــد وضعیــت ســرویس دریافتــی خــود و نیــز ســرویس ارائــه 
ــه اول را میــان  ــد. در ایــن میــان در طــول ســال 1400 آســیاتک توانســته رتب ــی کن شــده از ســوی ســایر اپراتورهــا را مشــاهده و ارزیاب
 RTT، PLR اپراتورهــا بــه دســت بیاورد.نمــودار زیــر رتبه بنــدی اوپراتورهــای سراســر ایــران را نشــان می دهــد کــه بــر اســاس شــاخص های

و Jitter محاســبه شــده اســت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه از ســال 97 رتبه بنــدی بــر اســاس کیفیــت ســرویس و خدمــات و به صــورت منطقــه ای انجــام 
ــن  ــواره جــزو برتری ــات و پشــتیبانی خــود هم ــه خدم ــه گســتردگی شــبکه ارائ ــا توجــه ب ــه شــرکت آســیاتک ب می شــود ک

ارائه دهنــدگان در زمینــه جغرافیایــی ایــران بــوده اســت.

رتبه اول آسیاتک در سامانه فرادید در هفته آخر اسفند سال 1400
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ــع  ــی از قبیــل مناب ــه ارتباطــات بلكــه در زمینه های ــه تنهــا در زمین ــی اســت و ن ــع در اقتصــاد جهان ایــن صنعــت یكــی از پویاتریــن صنای
انســانی، سیســتم های اطالعاتــی، منابــع اقتصــادی و ... كاربردهــای فراوانــی دارد. بدیهــی اســت در ایــن راســتا، عــالوه بــر پتانســیل های 
مخابراتــی، رســانه هایی دیگــر نظیــر رادیــو و تلویزیــون نیــز در فهرســت وســایل ارتباطــی )کانــال نشــر و توزیــع اطالعــات(، قــرار خواهنــد 
ـی اســت کــه در آن تمامــی  گرفــت. زیرســاخت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در مرحلــه اول نیازمنــد وجــود یــک زیرســاخت اطالعاـت
ـی بــه منزلــه  ـی، رادیــو و تلویزیــون قــرار خواهنــد گرفــت. زیرســاخت اطالعاـت دســتگاه ها و وســایل ارتباطــی نظیــر تجهیــزات مخابراـت
زیرســاخت فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات امــکان ارائــه ســرویس ها و خدمــات اطالعاتــی را بــا کیفیــت مطلــوب، فراهــم می نمایــد. رونــد رو 
بــه تزایــد توزیع شــدگی در تمامــی ارکان اقتصــاد و دولــت و فرهنــگ و در تمامــی شــئون اجتماعــی باعــث رشــد روزافــزون و بی ســابقه ی 
نیــاز بــه ارتباطــات به عنــوان شــرط امکان پذیــری و جاری ســازی ایــن تحــوالت شــده اســت. فراگیــری در ارائــه ی خدمــات در تمامــی 
ــر بســتر شــبکه های وســیع  ــا خدمــات مالــی و بانکــداری و حفاظــت از محیــط زیســت و ... تنهــا ب زمینه هــا از خدمــات دولتــی گرفتــه ت
اطالعاتــی امکان پذیــر اســت و تمامــی ایــن عوامــل بــه ایــن معنــی اســت کــه صنعــت تلــکام و فنــاوری اطالعــات به عنــوان پیشــران تمــدن 

بشــر در عصــر حاضــر جایگاهــی رو بــه رشــد و بی بدیــل یافتــه اســت.

معرفی صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات

تحوالت حوزه تکنولوژی
همچنیــن وضعیــت تکنولــوژی شــرکت و مقایســۀ آن 
ــه  ــان ب ــود در ســطح کشــور و جه ــوژی موج ــا تکنول ب

شــرح زیــر اســت: 
بــر طبــق دیــدگاه BMI، ارائــه ســرویس هایــی ازجملــه 
الکترونیــک  دولــت  الکترونیـکـی،  هــای  آمــوزش 
مناطــق  بــه  کمــک  باعــث  الکترونیــک  ســالمت  و 
روســتایی در جهــت افزایــش ضریــب نفــوذ پهنــای 
ــران شــرکت  ــد خواهــد شــد. در حالــی در کشــور ای بان
مخابــرات بــه نمایندـگـی از وزارت ارتباطــات نســبت 
بــه توســعه شــبکه فیبــر اقــدام نمــوده اســت. بــر 
ــه ضریــب توســعه و نفــوذ  همیــن اســاس باتوجــه ب
ــا  شــبکه ارتباطــات ثابــت پیــش بینــی مــی شــود. ب
افزایــش ســرعت ســرویس بــر بســتر فیبــر تمایــل بــه 
ــدا  ــش پی ــت افزای ــات ارتباطــی ثاب اســتفاده از خدم
ـی روندهــای جهانــی نیــز صحــت ایــن  کنــد. از طرـف
مدعــا را اثبــات مــی کنــد چراکــه در ابتــدای توســعه 
شــبکه فیبــر در ســایر کشــور هــا  تمایــل بــه بهــره 
بــرداری از ایــن شــبکه بــه شــدت افزایــش پیــدا کــرده 
و حجــم مشــتریان زیــاد خواهــد شــد. آســیاتک بــا 
بــه توســعه  ایــن تحلیــل هــا نســبت  بــه  اســتناد 
خدمــات خــود از طریــق مشــارکت بــا مخابــرات جهــت 
برنامــه   VDSL جدیــد  نســل  هــای  ســرویس  ارائــه 
ریــزی نمــوده اســت. از طرفــی بــا توجــه بــه تغییــرات 
تکنولــوژی در حــوزه ارتباطــات آینــده ی ایــن صنعــت 
متمرکــز بــر 2 حــوزه اصلــی خدمــات تولیــد و نگهــداری 
محتــوا ودیتــا ســنتر مــی باشــد. آســیاتک از ســال 
در  آزادگان  دیتاســنتر  انــدازی  راه  بــا  پیــش  هــا 

 ایــن راســتا اقــدام نمــوده کــه در حــال حاضــر دیتاســنترهای بــرج میــالد 
)تــراز 10- و 284+( ،میرعمــاد در مــدار بهــره بــرداری قــرار گرفتــه اســت. بــر 
ــروژه هــای حاصــل از همــکاری  ــر اســاس پ اســاس برنامــه هــای آســیاتک و ب
بــا ســازمان فنــاوری اطالعــات و هــم چنیــن طــرح توســعه ی آتــی بــرای ایجــاد 
مرکــز داده بــا ظرفیــت 1000 رک عمــال آســیاتک بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن 

ــن حــوزه شــناخته می شــود. بازیگــران ای
ــات  ــت ارتباط ــدی در توســعه آتــی صنع ــور بع ــه شــد مح ــه گفت ــور ک همانط
خدمــات تولیــد و نگهــداری محتــوا میباشــد کــه آســیاتک در ایــن زمینــه نیــز 
در وب ســایت تماشــاخونه ســرمایه گــذاری ویــژه ای نمــوده اســت کــه در 
کشــور ایــران، اپراتــور اصلی)مخابــرات( بــر روی توســعه شــبکه فیبــر بــا ظرفیــت 

ــد. ــاال ســرمایه گذاری مــی نماین ب
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بــا وجــود رشــد ســریع اینترنــت موبایــل در جهــان، 
متوقــف   ADSL اینترنــت  توســعه  تنهــا  نــه 
می باشــد. رشــد  حــال  در  همچنــان  بلکــه   نشــده 

لحــاظ  بــه  ایــران  اینترنــت  اینکــه  بــه  توجــه  بــا   -
تکنولوژیـکـی و همچنیــن میــزان اســتفاده بــه طــور 
توســعه  کشــورهای  از  ســال   10 تقریبــًا  میانگیــن 
پیش بینــی  می باشــد  تــر  عقــب  جهــان  یافتــه 
می شــود بــا گســترش و افزایــش بــازار اینترنــت پهــن 
بانــد ســیار در ایــران ســهم ADSL از بــازار اینترنــت 
ــه، بلکــه رشــد خــود را  ــه تنهــا کاهــش نیافت ــران ن ای
کمــاکان طــی کنــد. امــا ممکــن اســت کــه ایــن رشــد 
 مثــل ســابق نبــوده و بــا شــیب کمتــری دنبــال شــود.

از  مشــخصی  ســهم  هــا   OTT حاضــر  حــال  در   -
در  انــد.  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  اپراتورهــا 
ــرل مناســب OTT ســهم بیشــتری  ــدم کنت صــورت ع
اپراتــور  و  داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  اپراتــور  از 
می گــردد. تبدیــل  فــروش  عمــده  اپراتــور  یــک   بــه 

- بــا توجــه بــه رشــد 14 درصــدی اســتفاده از اینترنــت 
ـی  تــا ســال 2021، 80 درصــد حجــم ترافیــک مصرـف
بــرای دیــدن ویدئــو مصــرف خواهــد شــد و پــس از آن 
ــود و آپدیــت نرم افزارهــا و شــبکه های اجتماعــی  دانل
 بیشــترین ســهم از مصرف ترافیک را خواهند داشــت.

- بــا اشــاره بــه تغییــرات پیــش روی ســرویس های 
ـی پــس از ورود ســرویس های نســل 3 و 4  اینترنـت
ـی متقاضــی و  تلفــن همــراه)LTE( ،  در ســالهای آـت
مبتنــی  ـی  اینترنـت ارتباطــات  دریافــت  درخواســت 
ســمت  بــه  ثابــت  ارتباطــات  و  حــذف  ســیم  بــر 
 )IP Media( ـی ســرویس های مشــابه رســانه تعامـل
 و تلویزیــون اینترنتــی )IPTV( متمرکــز خواهــد شــد. 

- در ســال های اخیــر اپراتورهــا بــه راه انــدازی اینترنــت 
نســل ســوم و چهــارم پرداخته انــد. اکنــون پــس از 
راه انــدازی اینترنــت نســل چهــارم نوبــت بــه اینترنــت 
ــت  ــن نســل های اینترن TD-LTE می رســد کــه از آخری
ثابــت در دنیــا محســوب می شــود. اینترنــت نســل 
چهــار ثابــت یــا TD-LTE در حقیقــت آخریــن نســل 
اینترنــت ثابــت اســت و گزینــه ای بی ســیم و مناســب 
و  مؤسســات  ســازمان ها،  اینترنــت  تأمیــن  بــرای 
شــرکت های تجــاری و همچنیــن منــازل مســکونی بــه 

شــمار مــی رود.

 Cloud(ابــری رایانــش  اخیــر  ســال های  در   -
Computing( در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک فنــاوری 
مهــم در حــوزه ی فنــاوری اطالعــات اســت. متخصصان 
ایــن حــوزه بــر ایــن باورند کــه رایانش ابــری ، فرآیندها 
را در حــوزه ی فنــاوری اطالعــات دگرگــون خواهــد کــرد. 
در یــک تعریــف عمومــی، دیتاســنترهای ســخت افزاری 
و نرم افزارهــای تأمین کننــده ی ســرویس پردازشــی را 
»رایانــش ابــری« می نامنــد. در کشــور ایــران نیــز بــا 
توجــه بــه رونــد اســتقبال عمومــی از خدمــات رایانــش 
ابــری و افزایــش کاربــران ایرانــی CDN بــه حــدود 45 
میلیــون نفــر و رشــد 5 برابــری مشــتریان پتانســیل 
فــوق العــاده ای در ایــن صنعــت وجــود دارد. طبــق 
دیــدگاه Hootsuit در ســال 2021 اســتفاده کنندگان 
اینترنــت 4.66 میلیــارد و شــبکه های اجتماعــی 4.20 
 2021 و   2020 طــی ســال های  و  میلیــارد می باشــند 
رشــد 9.1 درصــدی در اســتفاده کنندگان شــبکه های 
مجــازی نمایشــگر حرکــت دنیــا بــه ســمت شــبکه های 

اجتماعــی اســت.

رشد درصد استفاده از شبکه های اجتماعی در سال 2021



22

گزارش فعالیت هیئت مدیره | سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400

ســامانه فرادیــد امــکان جمــع آوری اطالعــات کیفیــت خدمــات ارائــه شــده از ســوی اپراتورهــا و تجزیــه و 
تحلیــل اطالعــات را ممکــن می ســازد. بــه ایــن معنــا کــه هــر شــهروند از هــر نقطــه در کشــور مــی توانــد 
وضعیــت ســرویس دریافتــی خــود و نیــز ســرویس ارائــه شــده از ســـــوی ســایر اپراتورهــا را مشــاهده و 
ارزیابــی کنــد. در ایــن میــان در طــول ســال1400 آســیاتک توانســته رتبــه اول را میـــــــــان اپراتورهــا بــه 

دست بیــــاورد.

تأثیر پاندمیک ویروس كرونا بر بخش فناوری اطالعات و ارتباطات
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پس از کرونا که مهم ترین عامل اثرگذار در فضای فعلی کسب و کار طی دو سال گذشته بوده است به 
بررسی سایر عوامل کالن می پردازیم. این عوامل در قالب PESTEL ارائه می شود.
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 اهداف و راهبردها

- کاهش کیفیت خدمات و در آمد به  واسطه ی اعمال سیاست های فیلترینگ و مانیتورینگ و هم چنین افزایش هزینه ها
- خدمات ارتباطی به ویژه شبکه های اجتماعی در معرض سانسور و فیلترینگ قرار دارد و کنترل دولت بر بخشهای ارتباطی پتانسیل 

شرکتهای تلکام را برای توسعه بیشتر محدود می کند.
- عدم امکان همکاری و شراکت با شرکتهای معتبر بین المللی در صورت ادامه تحریم ها

- افزایش قیمت،کاهش کیفیت پهنای باند، انتقال زیرساختی و عدم تقویت توسعه زیر ساخت های ارتباطی کشور در صورت افزایش 
تحریم ها

- افزایش هزینه های خرید، سرمایه ای، عدم  امکان خرید اعتباری تجهیزات و تکنولوژی های  نوین و به واسطه آن کاهش حاشیه سود 
در صورت افزایش تحریم ها

- تغییرات سیاسی و نگاه متفاوت احزاب سیاسی به اینترنت جهانی و اینترنت ملی، شرکت های ارائه دهنده اینترنت را دچار     
سردرگمی می کند.

- ریسک قیمت گذاری اینترنت توسط دولت و محدودیت های دولتی در فعالیت های اینترنتی ایران
- تغییر رویکرد حاکمیت و گرایش به سمت توسعه ارتباطات ثابت، هم راستا با ارتباطات همراه

VPN اجرایی شدن طرح صیانت از کاربران اینترنت،کاهش پهنای باند، محدود شدن اپلیکیشن های خاص، بستن دسترسی های -

سیاسی

- کاهش نرخ ریال در مقابل ارزهای خارجی
- کاهش قدرت خرید و کاهش سهم هزینه خدمات ارتباطی در سبد هزینه ی خانوار

- مشکل در تأمین برخی قطعات و تجهیزات سخت افزاری مانند مودم 
- کاهش بودجه عمرانی دولت به دلیل تخصیص منابع به کرونا و عدم امکان سرمایه گذاری دولتی در توسعه ی زیرساخت های ارتباطی 

پرسرعت مانند فیبر نوری
- افزایش روند کسب و کارهای اینترنتی 

اقتصادی

- به وجود آمدن کسب و کارهای آنالین از طریق شبکه های اجتماعی، وبالگ و وب سایت ها وگسترش فرهنگ استفاده از شبکه های 
اجتماعی 

- افزایش مشتریان بالقوه شرکت با توجه به ترکیب سنی جامعه و افزایش سواد جامعه
- عرضه ی محدود نیروی کار متخصص در بازار و هزینه ها ی باالی جذب و نگهداشت

- افزایش مشتریان بالقوه شرکت با توجه به ترکیب سنی جامعه و افزایش سواد جامعه
- افزایش استفاده افراد از خدمات شرکت با توجه به توسعه سریع خدمات دولت الكترونیك و تجارت الكترونیك

 ICT)IDI( افزایش میزان نفوذ اینترنت و رشد تعداد کاربران و تقاضا و افزایش شاخص توسعه -

اجتماعی

- تغییرات مکرر قانونی منجر به برخی هزینه های ناگهانی در فروش محصول می شود. 
- نبود قوانین مشخص در حوزه ابری هم یک فرصت، هم یک تهدید جدی محسوب می شود.

- رگوالتوری در خاورمیانه )از جمله ایران( نتوانسته همپای توسعه اتفاق افتاده در صنعت پیش برود. چرا که در این منطقه دولتها 
بیشتر تمایل به استفاده از مدلهای رگوالتوری مداخله گرایانه دارند که این رویکرد در راستای منافع شرکتهای با مالکیت دولتی است 

نه شرکتهای خصوصی.
- ساماندهی استفاده از وسایل شخصی برای دوركاری ازسوی كاركنان نيازمند تعيين و تكليف مقررات مربوط به استفاده از وسایل 

شخصی برای امور اداری است. صيانت از داده ها و اطالعات شخصی اهميت دارد و ازاین رو پيشنهاد می شود خأل قانونی صيانت از 
داده های شخصی با بررسی و تصویب الیحه مربوطه رفع شود.

- قانونگذار برای رفع اختالف سازمان صدا و سيما و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در مورد باندهای فركانسی 700 و 800 مگاهرتز 
ورود نماید تا امكان استفاده از این ظرفيت برای بهبود كيفيت اینترنت همراه و در نتيجه كمک به كسب و كارهای اینترنتی و سایر 

فعاليتهای برخط )نظير آموزش دانشگاهها و مراكز آموزشی( در زمان بروز بحران های مشابه كرونا فراهم شود.

 مسائل
قانونی
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- توسعه اینترنت موبایل و ورود نسل های جدید شبکه مثل    یا اینترنت ماهواره ای درآمد از اینترنت ثابت را با چالش جدی مواجه 
می کند. 

- توسعه زیرساخت فیبر و بیسیم و توانایی برقراری اتصال همه مناطق و ایجاد فرصت ارائه این خدمات با توجه به ارائه مجوز های 
مختلف.

- ورود نسل های باالتر و ایجاد تهدید برای پهن باند ثابت توسعه فناوری در جهت تقویت OTT ها و استارت آپ ها.
- با محدود کردن امکان تأمین تجهیزات و کاهش قدرت خرید مصرف کننده باعث خواهد شد که اینترنت موبایل نیز با کاهش تقاضا 
رو به رو شده و تا سال 2023،     بیش از 56 درصد مصرف اینترنت را به خود اختصاص دهد. توسعه فناوری G5 نیز با توجه به شرایط 

کنونی تا سال 2030 به تعویق خواهد افتاد. 
- کسب و کار فناوری ابری روند رو به رشدی دارد که فرصت مناسبی در کسب درآمد ایجاد می کند. 

- توسعه فناوری های دیجیتال شامل  بالک چین، هوش مصنوعی و خانه ی هوشمند فرصت های جدید و رقبای جدید ایجاد می کند.
- رشد بازار ویدئو، گیم و واقعیت مجازی فرصت های جدید و رقبای جدیدی ایجاد می کند.

- فناوری های SDN  و NFV  قابلیت مجازی سازی و ایجاد انواع اپراتورهای مجازی صنعتی و تخصصی را فراهم می آورد.
- FMC2.0  نیز از مباحث مهم است که باید شرکتهای تلکام به آن توجه ویژه داشته باشند.

- توسعه زیرساخت فیبر، بیسیم، توانایی برقراری اتصال همه مناطق و ایجاد فرصت ارائه این خدمات با توجه به ارائه مجوز های 
مختلف.

فناوری

- آلودگی هوا و فضای فرکانسی 
- انرژي های مصرفی 

-  کند شدن روند توسعه خدمات پهنای باند با توجه به طرح ساماندهی دکل  های ارتباطی حوزه ی مخابرات و فناوری اطالعات
- تهدیدهای ناشی از ویروس کرونا و محدودیت تردد و حضور در فضای اجتماعی مشکالت متعددی را به دنبال داشته است. شرکتهای 

ارائه کننده خدمات ارتباطی با توسعه امکانات دوركاری، پرداخت الكترونيكی، آموزش الكترونيكی و فروش الكترونيكی که در زمان 
شيوع کرونا به شدت مورد استقبال قرار گرفته است می تواند پس از بحران ویروس كرونا  به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.
- شركتهای فعال در زمينه دوركاری و برگزاری جلسات و كالسهای آنالین افزایش 50 تا 400 درصدی تراكنش و فروش و برعكس، 

شركتهای تسهيل كننده رویدادها و مجامع و جلسات حضوری كاهش 75 تا 100 درصدی تراكنشهای خود را گزارش كرده اند. شركتهای 
ارائه كننده ویدئوی برخط افزایش 20 تا 40 درصدی بازدید از محتواهای مختلف خودشان را شاهد بوده اند که منجر به افزایش مصرف 

اینترنت ثابت شده است.
- فناوری اطالعات و ارتباطات ظرفيت هایی برای استفاده هرچه بيشتر از این فرصت ها پيشنهاد می نماید: تقویت بخش دولتی با 

خرید خدمات از شركت های خصوصی در دستور كار قرار گيرد. مثاًل الزام یا تشویق بخش دولتی به برگزاری جلسات برخط با استفاده از 
توانایی های داخلی میتواند این بخش را برای مواقع بحرانی آماده نگه دارد. 

- ویروس کرونا و کشف واکسن ویروس کرونا )روند افزایشی تقاضای خدمات )به ویژه پهنای باند( درخواستی از سوی مشتریان(.

 زیست
محیطی

5G

4G
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 توسعه فعالیت های شرکت از طریق استقالل حوزه VOD و توسعه فعالیت تماشاخونه به عنوان پلتفرم ویژه

 توسعه فعالیتهای شرکت از طریق استقالل فعالیت Cloud و جذب سرمایه از طریق سرمایه گذارخصوصی

 عرضه عمومی سهام شرکت در بورس و توسعه فعالیت های شرکت با مشارکت عمومی

ایجاد مشارکت در حوزه XDSL در تمام کشور از طریق عقد قرارداد بیت استریم با مخابرات ایران

اکوسیستم کسب وکار، شبکه ای شامل تأمین کنندگان، توزیع کنندگان، مشتریان، رقبا و دولت می باشد. هر موجودیت در اکوسیستم 
بر دیگر اجزا تأثیر می گذارد و تحت تأثیر آنها قرار می گیرد؛ به این ترتیب، ارتباطاتی در اکوسیستم ایجاد می گردد و موجودیت هــــــا 
جهت بقا در آن باید منعطف و سازگار باشند.با توجه به روندی که در اکوسیستم صنعت تلکــــــام در حال رخ دادن است اکوسیستم 
درآمدی کسب و کار دچار تغییرات فراوانی شده است. از جمله این تغییرات، جابه جایی جریانهای درآمدی، افزایش رقابت بــــــــر سر 
قیمت، ادغام و تملیک شرکتهای تلکام و... است که همگی نشان از جابه جایی جریان ارزشها و مزیتها در طی کمتر از چندسال دارد. 
در یک دوره میان مدت رشد آرامی در بازار تلکام ایران حاکم خواهد بود. توانمندیهای کنونی شرکتهای فعال در حوزه تلکــــام به دلیل 
اقتصاد ضعیف و ریسک سیاسی بلندمدت کشور امکان رشد چشم گیر نخواهد داشت. تحریم ها دسترسی به سخت افزارها را بـرای 
کشور سخت کرده است، همچنین ایران به سمت تامین کنندگان روسی تمایل پیدا کرده است که منجر به تحمیل هزینه بیشتر به 

 سمت مشتری نهایی شده است. 

زیرساخت فیبر نوری می تواند هم تاثیر مثبتی در رشد آینده تعداد کاربران اینترنت ثابت و هم مزایای قابل توجهی برای اپراتورهای 
اینترنت همراه داشته باشد. همچنین توسعه شبکه فیبر نوری، می تواند منجر به همگرایی خدمات اینترنت ثــابت و موبایل شده و 

 فرصتهای خلق ارزش بیشتری در حوزه های مختلف ارتباطی ایجاد کند. 

بر اساس پیش بینی موسسه BMI تعداد کاربران اینترنت ثابت در طی ده سال آینده از حدود 01 میلیون به حدود 61 میلیون خواهد 
رسید. علی رغم وجود رقابت بین شــــرکتهای ISP  ، هزینه استفاده از اینترنت ثابت به نسبت درآمد خانوار با توجه به کاهش توان 
خرید به علت تورم در طی ســـــالیان اخیر زیاد است. سهــــــم باالی هزینه اینترنت از درآمد خانوار منجر به کاهش درآمد به ازای هر 

مشتری در اینترنت ثابت می شود. 

راهبردهای کالن شرکت 
انتقال داده های آسیاتک در سال 1400

چشم انداز صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات و 
نگاهی به بازار آن  
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ارکان جهت ساز آسیاتک
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مقاصد استراتژیک
با توجه به تحلیل های  متعددی که در سطح شرکت انجام شده است، پس از بررسی کامل و جمع بندی تحلیل های حاصل از آن، 

شرکت مقاصد استراتژیک زیر را برای تحقق چشم انداز خود تعیین نموده است

 تحلیل:
 با بررسی وضعیت کلی اهداف و تحقق آن ها طی 21 ماه سال مشاهده شد، تحقق سرفصل های حوزه افزایش بهره وری و افزایش 

سودآوری و رشد پایدار تا حدود زیادی نسبت به ماه های ابتدای سال بهبود داشته است. هم چنین با بررسی عملکرد سازمان در 
حوزه نوآوری در ارائه خدمات، توسعه و نگهداشت نیروی انسانی و مشتری محوری علی رغم رشد مضاعف نسبت به ابتدای سال 

تحقق %100 حاصل نگردیده و نیاز به تمرکز اهداف استراتژی در این 3 حوزه می باشد.
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سیستم های نرم افزاری یکپارچه 

انتقــال  شــرکت  نرم افــزار  پشــتیبانی  واحــد  در 
مدیریــت  ســامانه  آســیاتک  داده هــای 
درخواســت های IT  به منظــور ثبــت و پیگیــری 
باگ هــا  خطاهــا  پشــتیبانی  درخواســت های 
فرم هــای تغییــر  جریان هــای کاری، دسترســی ها 
می شــود.  داده  قــرار  اســتفاده  مــورد  و........ 
در  موضوعــات  ـی  کـل ردیابــی  امــکان  بنابرایــن 
واحدهــا  کلیــه  داشــت.  خواهــد  وجــود  آینــده 
و  می شــوند  محســوب  ســامانه  ایــن  مخاطــب 
از  واحــدی  فی مابیــن  درخواســت های  کلیــه  

می گــردد پیگیــری  ســامانه  ایــن  طریــق 

 ،)OSS( عملیــات  پشــتیبانی  سیســتم 
اولیــن و جامع تریــن سیســتم یکپارچــه 
پشــتیبانی از عملیــات اپراتورهای تلکامی 
فــن آوری  بــر  مبتنــی  ســازمان های  و 
اطالعــات در کشــور اســت. از ابتــدا تمرکــز 
 Service بــر روی مفاهیمــی نظیــر   OSS
و    Fulfillment، Service Assurance
اســت  بــوده   Resource Management
کــه در کنــار مدیریــت کارآمــد ســازمان، از 
عناصــر حیاتــی یــک سیســتم پشــتیبانی 
عملیــات محســوب می شــوند کــه مبتنــی 
 TM جهانــی  معتبــر  اســتانداردهای  بــر 

ITIL اســت. و   Forum

OSS نرم افزار

ایــن نرم افــزار نیــز جهــت اســتخراج گــزارش 
فرآینــدی  و  عملکــردی  شــاخص های  و 
نتایــج  وضعیــت  کنتــرل  و  ســازمان 
تهیــه شــده اســت. براســاس گزارشــات 
هوشــمند آن، مدیــران شــرکت می تواننــد 
ــد رشــد شــاخص های مهــم را بررســی  رون
کــرده و جهــت برنامه ریزی هــای آتــی و یــا 
ــن  ــد. ای ــرات احتمالــی اســتفاده کنن تغیی
ــزار همچنیــن امــکان آنالیــز حساســیت  اب
ــه می دهــد. ــه تحلیلگــران شــرکت ارائ را ب

BI نرم افزار

ســامانه مدیریــت دانــش يــک سیســتم 
اطالعاتي مبتني بر وب اســت که قابليت 
ذخيره ســازي،  ارزيابــي،  خلــق،  كســب، 
خلــق  دانش هــاي  بازيابــي  و  تســهيم 
شــده توســط پرســنل ســازمان در حيــن 
ــد  ــه شــيوه اي کارآم ــاي كاري را ب فرآينده

می کنــد. فراهــم 

KMS سامانه مدیریت دانش

آســیاتک  داده هــای  انتقــال  شــرکت 
)ســهامی عــام( از سیســتم کنترل هــای 
ــه نحــوی کــه متضمــن  داخلــی مناســب ب
حفظ و رعایت حقوق و منافع ســهامداران 
ـی،  ماـل حســابداری  سیســتم  از   باشــد 
بهــای تمــام شــده ، سیســتم مدیریــت 
بــا  متناســب  ســهام  پورتــال  و  ســهام 

حجــم فعالیــت خــود برخــوردار اســت.

نرم افزار های مالی 
به منظــور مدیریــت و ســرعت بخشــیدن 
و  سفارشــات  بــه  رســیدگی  بــه 
  BSSنرم افــزار مشــتری،  درخواســت های 
تمامــی  و  شــده  پیاده¬ســازی  و  تهیــه 
مراحــل فــروش شــامل عقــد قــرارداد، صــدور 
ــواع ســرویس¬های  فاکتــور و پرداخــت ان
قابــل ارائــه در ایــن نرم افــزار صــورت مــی-

فقــرات  ســتون  به عنــوان   BSS پذیــرد. 
ارائــه خدمــات بــه مشــتریان حــوزه تلــکام، 
تجــاری،  شــرکای  و  تأمین کننــدگان 
مدیریــت پنــج زیــر سیســتم ذیــل را دارد:

- مدیریت محصوالت و خدمات
و  خدمــات  انــواع  توســعه  پشــتیبانی   -

محصــوالت
- مدیریــت بازاریابــی و فــروش، شناســایی 

بازارهــای هــدف
- اجرای انواع کمپین های تبلیغاتی

ــر  - قیمت گــذاری خدمــات و محصــوالت ب
اســاس نیــاز بــازار

BSS نرم افزار

 )Document Management System( اســناد  مدیریــت  سیســتم 
می باشــد.  فایل هــا  و  اســناد  مدیریــت  در  ســهولت  بــرای  سیســتمی 
اســناد  اجــازه ذخیــره و پیگیــری  بــه شــما  اســناد  سیســتم مدیریــت 
الکترونیـکـی را می دهــد. درحالی کــه ایــن اساســی ترین و ســطحی ترین 

اســت. اســناد  مدیریــت  وظیفــه سیســتم 
برخی از امکانات سیستم مدیریت اسناد :

- ذخیره سازی انواع مختلف اسناد
- جستجو و پیگیری اسناد موردنیاز شما با استفاده از واژگان کلیدی

- سهولت در دسترسی به اسناد و فایل ها
- امکان ایجاد محدودیت در دسترسی برخی اسناد مهم

- نظارت بر مشاهدات انجام شده از اسناد و زمان آن
- امکان پیگیری تغییرات ایجاد شده در اسناد

DMS سامانه مدیریت اسناد

IT سامانه مدیریت درخواست های
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تحقق
عملکرد واقعی

منتهی به 1400/12/29 
پیش بینی بودجه

منتهی به 1400/12/29  نوع درآمد

94% 4,434,346 4,720,933 درآمد اینترنت ADSL  و خدمات وابسته  

81% 209,422 260,136 درآمد اینترنت TD-LTE و خدمات وابسته

91% 820,497 896,821 درآمد پهنای باند و خدمات وابسته

138% 1,860,890 1,346,042 درآمد سرویس دیتا سنتر و خدمات وابسته                                                     

62% 88,593 141,808 درآمد خدمات فروش عمده و خدمات وابسته

97% 117,380 121,462 درآمد اینترنت بیسیم و خدمات وابسته

54% 492,302 918,139 درآمد فروش تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی

99% 323,061 326,000 درآمد تلفن ثابت و پیامک

96% 8,346,492 8,731,341 مجموع) میلیون لاير(

 تحقق بودجه سال 1400

درصد رشد 1399/12/30 1400/12/29 نوع درآمد

32% 3,354,952 4,434,346 درآمد اینترنت ADSL  و خدمات وابسته  

63% 128,540 209,422 درآمد اینترنت TD-LTE و خدمات وابسته

53% 535,215 820,497 درآمد پهنای باند و خدمات وابسته

46% 1,278,703 1,860,890 درآمد سرویس دیتا سنتر و خدمات وابسته                                                     

65% 53,688 88,593 درآمد خدمات فروش عمده و خدمات وابسته

39% 84,243 117,380 درآمد اینترنت بیسیم و خدمات وابسته

154% 194,139 492,302 درآمد فروش تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی

165% 121,945 323,061 درآمد تلفن ثابت و پیامک

45% 5,751,426 8,346,492 مجموع) میلیون لاير(

مقایسه عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29 با سال مالی قبل

SMS اپراتوری -
- ارائه خدمات ارزش افزوده 9090

- توسعه خدمات دیتاسنتر و زیرساختهای مربوطه

سیاست های فروش
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عوامل موفقیت در صنعت
عوامل کلیدی موفقیت آسیاتک در ارائه خدمات، طبق آخرین بررسی و تحلیل¬های استراتژیک،  محیط کالن، محیط رقابتی، نظرات 

خبرگان و نظرات مشتریان ، به شرح زیر می باشد:

- رشد سریع بازار و تقاضا در صنعت به واسطه تغییر فرهنگ ارتباطی و پایه بودن IT برای رشد اکثر صنایع و اقتصاد ملی و جهانی 
و نفوذ IT در تمام ابعاد زندگی شخصی مثل loT )اینترنت اشیا( و همچنین تأثیر بنیادین در صنایع مختلف ازجمله پتروشیمی و 

نفت، خودرو، بانکداری، بورس، بیمه و ... بیانگر افق بسیار خوب و زمینه¬های رشد در شرکت خواهد بود.

- بیشترین تعداد مشتریان به خصوص در حوزه ADSL در کشور متعلق به آسیاتک است و مشتریان سایر رقبا به ترتیب در اختیار 
شرکت های شاتل، پارس آنالین، های وب و ... می باشد. توسعه و پوشش مناسب جغرافیایی از منظر ارائه سرویس و شبکه فروش 
گسترده مویرگی با بیش از 5700 عاملیت فروش در سراسر کشور از مهم ترین علل دستیابی به بیشترین مشتریان در کشور است.

- در عمل دستیابی شرکت به ظرفیت بزرگ اقتصادی حدود 1.400.000 خانوار )به صورت بالفعل( معادل 5.600.000 کاربر )به صورت 
بالقوه(، زمینه¬ساز رشد سریع¬تر و رشد فروش انواع خدمات و کاالها را فراهم نموده است. بنابراین برای شرکت تنوع در ارائه 

سرویس¬ها و ارائه قیمت رقابتی و رشد سریع کسب وکارهای جدید با توجه به رسیدن به ظرفیت بزرگ اقتصادی میسر گردیده 
است.

- ایجاد بزرگ ترین دیتاسنتر محتوایی کشور با اختالف 10 برابر نسبت به نزدیک ترین رقیب، فروش اینترنت حجمی و ارائه خدمات 
به مشتریان سازمانی مثل سایت آپارات، همچنین تبدیل شدن به تأمین کننده استراتژیک برای شرکت ارتباطات زیرساخت که خود 
بزرگ ترین تأمین کننده مواد اولیه )پهنای باند و اینترنت( در کشور به صورت حاکمیتی است. شرکت در اجرای پروژه ایجاد دیتاسنتر 

CDN در کالن شهرهای کشور از شرکت های پیشرو است.

- مشارکت در سهام پروژه 2.6 گیگاهرتز
- دانش فنی مناسب جهت حفظ سهم بازار، و توسعه و نوسازی شبکه؛

- امکان بهره برداری از خدمات ارتباطی در برج میالد )با قرارداد اختصاصی و انحصاری( به عنوان برترین و بزرگ ترین مرکز ارائه 
- سرویس¬های بی¬سیم در سطح کالن شهر تهران و خدمات دیتاسنتر با باالترین استانداردها؛ 

- تبلیغات مؤثر و ارائه تنوع در کانال¬های فروش و ایجاد اعتبار و تقویت برنــد در جامعه.
.Core Network سطح توانمندی مناسب در ارتباط با تأمین تجهیزات و الزامات فنی مورد نیاز بخش -

- تعامل مناسب و اثربخش با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مراجع قانونی ذی ربط.
 - پشتیبانی 24 ساعته با تلفن 1544 سراسری در کشور

- ایجاد ظرفیت آزاد ارائه خدمات طی سالیان گذشته در شهرهای مختلف و مراکزی که در حال حاضر توسط سایر رقبا امکان ارائه 
خدمات وجود ندارد و یا به سختی و با صرف زمان و هزینه زیاد میسر می شود. به عبارت دقیق¬تر طی سالیان گذشته ظرفیتی 
بیش از 1.400.000 پورت در حدود 1400 مرکز مخابراتی که در 31 استان و بیش از 430 شهر گسترده شده توسط آسیاتک ایجاد 

شده است. با توجه به تعداد پورت های اکتیو شرکت، قابلیت افزایش بیش از 40درصد مشتریان و به تبع افزایش درآمد حاصل از 
فروش برای شرکت ایجاد خواهد شد.
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- وجود نرم افزارهای عملیاتی و کنترلی بسیار دقیق و مناسب جهت مدیریت شبکه و عملیات، شامل: OSS، BSS، DMS، KMS، BI و 
. IT سامانه مدیریت درخواست های 

- توانمندی شرکت در ایجاد اتحاد استراتژیک )مثاًل تأمین بیشترین حجم پهنای باند داخلی به شرکت ارتباطات زیرساخت( با 
شرکت ها و سازمان های تأمین کننده اصلی و حاکمیتی کشور برخی ریسک های شرکت را پوشش داده و موجب ایجاد فرصت های 

 ویژه و عرضه سریع تر و حجیم تر خدمات می گردد.

 - گسترده شدن شبکه شرکت، تعداد زیاد کاربران و ظرفیت بزرگ اقتصادی موجب ایجاد فرصت هایی مثل حضور و مشارکت در 
صنایع پربازده مانند صنعت پرداخت های مبتنی بر پایانه¬های POS ، درگاه های الکترونیکی و پرداخت های موبایلی )همکاری با 

 شرکت های پرداخت الکترونیکی سامان و آسان پرداخت( است.

.ADSL توسعه شبکه وایرلس جهت ارائه خدمات ارتباطی و اینترنت در مراکز محدود به عنوان راهکار جایگزین -
- ارائه خدمات محتوایی در سه قالب ویدیوی درخواستی )VOD(، صدای درخواستی )AOD( و برنامه های کاربردی )Apps( که در این 
راستا توسعه در بخش VOD و مشارکت با سایر شرکت های موثر در این حوزه مانند شرکت های مخابرات ایران و مبین وان کیش 

 از برنامه های اصلی شرکت می باشد.

- تیم مدیریتی باتجربه و توسعه تفکر سیستمی و تعالی از طریق استقرار استانداردها، مدل ها و مراجع ملی و بین المللی و کسب 
 رتبه های برتر در ارزیابی های ساالنه. 

- برنامه گستره توسعه خدمات حوزه دیتا سنتر از  جمله خدمات میزبانی، خدمات سرور های ابری و سایر خدمات با افزایش 
 ظرفیت بیش از 200 درصد در حوزه زیرساخت های مرکز داده. 

- آموزش و توسعه کارکنان بر اساس چرخه مدیریت آموزش که در این راستا در سال 1399 بیش از 29759 نفرساعت آموزش برگزار 
شده است.

- توسعه محصوالت شرکت از قبیل خدمات XDSL، پهنای باند، خدمات دیتاسنتر، خدمات تلفن ثابت اینترنتی)VOIP( و پیامک در 
 جهت  افزایش درآمد و حاشیه سود شرکت.

- طی دو سال گذشته تغییر فرهنگ مصرف اینترنت به دلیل پاندمی کرونا به صورت محسوسی نمایان شد به عنوان مثال کلیه 
دانش آموزان و دانشجویان کشور مصرف قابل مالحظه ای را در ساعاتی که عمدتا مصرف کننده اینترنت نبودند به عنوان مشتریان 
پایدار افزایش دادند به طوریکه کلیه نمودارهای مصرف اینترنت سطح قابل توجهی از مصرف اینترنت را طی روزهای هفته نمایش 

می دهند با توجه به حجم زیاد مشتریان شرکت این تغییر در نوع مصرف منجر به افزایش فروش پایدار در حوزه xdsl به صورت 
قابل مالحظه ای گردیده است همچنین کرونا میزان مصرف محتوا )فیلم( را از پلتفرم های کشور به طور محسوسی افزایش داد. با 
توجه به میزبانی آسیاتک از پرمصرف ترین پلتفرم های فیلم و سریال کشور از جمله پلتفرم های فیلیمو و تماشاخونه و افزایش 
استفاده مشتریان از این پلتفرم ها میزان درآمد دیتاسنتر بابت میزبانی پلتفرم های مزبور افزایش یافته است. ولیکن سال 1401 
باز شدن مدارس و کاهش استفاده از اپلیکیشن های مرتبط به حوزه آموزش از جمله اپلیکیشن شاد تهدیدی برای کاهش درآمد 

آسیاتک می باشد. در این میان ورود به بازار بیت استریم و مشارکت در فیبر کشوری و ارائه خدمات مختلف حوزه IT از جمله TSP و 
Cloud جایگزینی برای رشد درآمد در سال های آتی می باشد. 
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وضعیت   
تعداد دارندگان مدت 

اعتبار 
سال 
اخذ خدمات قابل ارائه شماره مجوز و سازمان اعطا کننده ردیف و  نام مجوز 

مجموعًا 17 شرکت 
 FCP دارای مجوز

هستند.
1404 1394

هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال 
داده بر بستر شبکه، مستقل از 

فناوری از قبیل خدمات دسترسی 
به اینترنت پرسرعت، دسترسی 

به شبکه ملی اطالعات و خدمات 
مبتنی بر آن، توزیع و فروش 

پهنای باند اینترنت، ارائه خدمات 
صوتی و تصویری، متنی، داده ای 
و انواع خدمات فیبر، محتوایی و 

ارزش افزوده.
ارائه خدمات میزبانی و اشتراک 

 Data مکانی مرکز داده های اینترنتی
Center

امکان ارائه خدمات IXP و تاثیر در 
ارتقا سرعت اتصال کاربران در شبکه 

ملی اطالعات

100-94-16
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات

مجوز ارائه دهنده خدمات 
ارتباطی ثابت

FCP
 Fixed Communications(

)Provider

رقبای اصلی در حوزه 
بورس شامل های وب، 

افرانت و مخابرات 
ایران می باشد.

1400 1399 عرضه سهام شرکت انتقال داده 
های آسیاتک بورس اوراق بهادار تهران مجوز پذیرش بورس

مهمترین رقبا در 
این حوزه صبا ایده 

)فیلیمو و آپارات(
شاتل )نماوا(

1400 1400 VOD ارائه سرویس
سازمان تنظیم مقررات 

صوت و تصویر فراگیر در 
فضای مجازی

کسب مجوز فعالیت 
سرویس VOD در سال 

1400 دریافت مجوز خدمات 
فعالیت سرویس VOD در 

قالب سایت تماشاخونه 
1398

5 شرکت با 
فرکانس های 

مختلف
1404 1395

ارائه خدمات باند پهن ثابت روی 
بستر

سیم کارت با سرعت بسیار باال
100/110/11

سازمان تنظیم مقررات
مجوز بهره برداری فرکانس 

2600
TD-LTE

فعال 1401 1399
گواهی رتبه بندی و احراز 

صالحیت شرکت های انفورماتیکی
مورد نیاز جهت احراز شرایط در 

مناقصه

شناسه ملی شرکت
10102583274:

سازمان برنامه و بودجه 
کشور

گواهی رتبه بندی و احراز 
صالحیت شرکت های 

انفورماتیکی

مجوزهای اخذ شده شرکت 
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وضعیت   
تعداد دارندگان مدت 

اعتبار  سال اخذ خدمات قابل ارائه شماره مجوز و سازمان اعطا کننده ردیف و  نام مجوز 

فعال  1401 1399 هماهنگی در امور مختلف صنف 
رایانه و اینترنت

2983/ص ت 98
سازمان نظام صنفی 

رایانه ای مجوز فعالیت نظام صنفی

مجوز FCP کلیه 
 PAP مجوزهای
ISP / ISDP / را 
پوشش می دهد 

و با دریافت 
مجوز FCP کلیه 
این مجوزها لغو 

شدند.

1392 1382  عرضه سهام شرکت انتقال 
داده های آسیاتک

310/12/16597
سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی

پروانه ارائه خدمات عمومی 
انتقال داده ها

 Private Access Provider((
PAP

- 1388
ارائه خدمات عمومی انتقال 

داده ها از طریق شبکه کابلی در 
سطح کشور شماره های مختلف 30 

استان
سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی

 ISP )Internet( مجوز 
Service Provider

- 1387
ارائه خدمات پهنای باند ثابت 

روی بستر
سیم کارت با سرعت بسیار باال

 ISDP )Internet( مجوز
 Service Distribution

Provider

اکثر شرکت های 
FCP دارای مرکز 
داده ها هستند، 
لیکن تکنولوژی 
و حجم دیتای 

انتقالی حائز 
اهمیت است.

1402 1399 شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی 
ارائه دهندگان خدمات مرکز داده

9905
سازمان فناوری اطالعات 

ایران

مجوز ارائه خدمات مرکز داده
اخذ رده 2 براساس استاندارد 

TIA942

فعال 1400 1398 تلفن سراسری آسیاتک به صورت 
رایگان برای کاربران

31-1888 سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی

مجوز استفاده از کد خدماتی 
1888

فعال 1402 1400 تلفن سراسری آسیاتک به صورت 
رایگان برای کاربران

62-1544  سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی

مجوز استفاده از کد خدماتی 
1544

فعال - 1397 VOIP سرشماره های حوزه شماره 7162 سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی

مجوز راهیابی پیش شماره 
****9000برای ارایه خدمات 

تلفن رایگان

فعال - 1398 VOIP سرشماره های حوزه
شماره 30804 سازمان 

تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی

مجوز راهیابی پیش شماره 
****9090  برای ارایه خدمات 

ارزش افزوده صوتی محتوایی 
به صورت کشوری
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محیط حقوقی شرکت

در خصــوص اســتعالم پرونــده هــای قضایــی )اعــم از حقوقــی و کیفــری( 
مربــوط بــه شــرکت انتقــال داده هــای آسیاتک)ســهامی عام(بــه شــماره 

ثبــت 216971، مــوارد ذیــل اعــالم مــی گــردد:

1- مطالبــه شــرکت از ســازمان تامیــن اجتماعــی در خصــوص حسابرســی 
ســال هــای 1395 و 1396 و 1397

2- اعتراض به رای بدوی مبنی بر انفساخ قرارداد اجاره.
3- دعــوای مطالبــه وجــه بــه مبلــغ بیســت و دو میلیــون ریــال در جریــان 

رســیدگی مــی باشــد.
بــه  منجــر  حقیقــی  شــخص  علیــه  ســفته  وجــه  مطالبــه  دعــوای   -4
محکومیــت ایشــان پرداخــت مبلــغ 463 میلیــون ریــال در حــق آســیاتک 

گردیــده اســت.

دعاوی حقوقی

دعاوی مطروحه شرکت علیه دیگران 
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مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

سال مالی 1398  
حسابرسی شده

سال مالی 1399 
حسابرسی شده

سال مالی 1400 
حسابرسی شده شرح / سال مالی

دارایی های جاری
10,363 41.432 31،243 موجودی نقد

531.811 636,086 741,824 دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

146,792 70.620 98,546 موجودی مواد و کاال

13.390 42.082 129,291 پیش پرداخت ها

702.356 790,220 1,000,904 جمع دارایی های جاری

دارایی های غیر جاری
20,986 5,190 31،740 سرمایه گذاری  در شرکت های فرعی

0 20،895 20،895 سرمایه گذاری  در شرکت های وابسته

0 3،265 24،366 سایر سرمایه گذاری های بلندمدت

551.571 884.506 1,015,371 دارایی های نامشهود

2.254.052 3.713.013 4،628,255 دارایی های ثابت مشهود

29،219 43،297 352،265 دریافتنی بلند مدت

135,387 107.439 100،071 سایر دارایی ها

2.991.216 4.777.605 6,172,963 جمع دارایی های غیر جاری

3,693,572 5.567.825 7,173,867 جمع دارایی ها
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بدهی های جاری

1،332،303 1،620،790 2,489,851 پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

17,747 24،118 37,976 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

188,902 290،480 173،413 مالیات پرداختنی

371,600 0 490,869 سود سهام پرداختنی

411,576 173،297 359,523 تسهیالت مالی

8,355 167،540 422 پیش دریافت ها

2،330483 2،276،225 3،552،054 جمع بدهی های جاری

بدهی های غیر جاری

136,364 468،795 240,414 تسهیالت مالی بلندمدت

136,364 468،795 240،414 جمع بدهی های غیر جاری

2،466،847 2،745،020 3،792،468 جمع بدهی ها

600,000 2،000،000 2,000,000 ســـرمایه

60,000 94.824 157،254 اندوخته قانونی

566,725 727،981 1،224،145 سود انباشته

1,226,725 2،822،805 3،381،399 جمع حقوق صاحبان سهام

3,693,572 5،567،825 7,173,867 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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روند صعودی سودآوری شرکت

عملکرد 1395
 تجدید ارائه شده

عملکرد 1396
تجدید ارائه شده

عملکرد 1397
تجدید ارائه شده

عملکرد 1398
حسابرسی شده

عملکرد 1399 
حسابرسی شده

عملکرد 1400 
حسابرسی شده شرح - سال مالی

 754,683 845,659 949،860 1.186،687 1،894،824 2،714،899 سود ناخالص

 275,618 127,196 588،868 963،605 880،514 1،377،072 سود عملیاتی

 200,516 36,000 461،956 704،926 696،480 1،248،594 سود خالص

عملکرد 1395
 تجدید ارائه شده

عملکرد 1396
تجدید ارائه شده

عملکرد 1397
تجدید ارائه شده

عملکرد 1398
حسابرسی شده

عملکرد 1399 
حسابرسی شده

عملکرد 1400 
حسابرسی شده شرح - سال مالی

%38 %34 %31 %34 %33 %33 سود ناخالص

%14 %5 %19 %28 %15 %16 سود عملیاتی

%10 %1 %15 %20 %12 %15 سود خالص

روند تغییرات سودآوری

حاشیه سود
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سرمایه گذاری های بلندمدت

سرمایه گذاری های بلندمدت - مبالغ به میلیون ریال

شرح / سال 
مالی

عملکرد 1400 
حسابرسی شده

عملکرد 1399 
حسابرسی شده

عملکرد 1398
حسابرسی شده

عملکرد 1397
تجدید ارائه شده

عملکرد 1396
تجدید ارائه شده

عملکرد 1395
 تجدید ارائه شده

بهای
تمام 
شده

بهای
تمام 
شده

بهای
تمام 
شده

درصد
 سرمایه
 گذاری

بهای
تمام 
شده

درصد
 سرمایه
 گذاری

بهای
تمام 
شده

درصد
 سرمایه
 گذاری

بهای
تمام 
شده

درصد
 سرمایه
 گذاری

بهای
تمام 
شده

درصد
 سرمایه
 گذاری

توسعه 
ارتباطات 
رایان تدبیر

17،000%1717،000%1717،000%1717،000%1717،00017،00017،000%17

پارس گیتی 
9.09%113،6903،6901،638%113،896%113،896%113،896%3،895ارتباط

عصر 
داده های 
آسیاتک

90%9890%9890%9890%98----

فن آوران 
نوین بنیان 

پاسارگاد
0/2%20.2%20.2%20.2%20.20.20.2%2

داده های 
ابری امین 

آسیا
5،100%515،100%515،100%51

مبین وان 
--------0.03%0.335.732%24،061کیش

--65%26،550رایمون مدیا

داده پردازی 
معتمد 

تیس)در 
شرف 

تاسیس(

2،772%66--



41

گزارش فعالیت هیئت مدیره | سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400

ـی شــرکتی مشــترک  گیـت پــارس  شــرکت 
 FCP بیــن 10 شــرکت فعــال دارای مجــوز
می باشــد. مأموریــت ایــن شــرکت نگهداری 
و بــروز رســانی تجهیــزات مشــترک منصوبــه 
در کانکــس هــا در مراکــز مخابراتــی اســتان 
تهــران و البــرز می باشــد. شــرکت پــارس 
ــران  ــز ته ــت دارد در 115 مرک گیتــی مأموری
و  کولینــگ  نگهــداری،  خدمــات  البــرز  و 
دهــد.  انجــام  را  تجهیــزات  رســانی  بــروز 
طــی 7 ســال ســابقه شــرکت پــارس گیتــی، 
کمتریــن  بــا  خدمــات  ارائــه  بــر  تمرکــز 
ــرای شــرکت های عضــو می باشــد  ــه ب هزین
ای  برنامــه  هیچگونــه  حاضــر  حــال  در  و 
ــدارد  ــن شــرکت وجــود ن جهــت توســعه ای
منافــع  تضــاد  ایجــاد  اینکــه  دلیــل  بــه 
بــرای شــرکت های عضــو خواهــد بــود. از 
ابتــدای تاســیس تصمیــم بــر ایــن بــوده 
کــه انتفــاع اصلــی اعضــای ایــن شــرکت از 
محــل دریافــت خدمــت بــا قیمــت مناســب 
ــا  از ایــن شــرکت باشــد. اعضــای شــرکت ب
ترکیــب زیــر می باشــد: از 10 شــرکت عضــو 
آســیاتک،  هــای  داده  انتقــال  شــرکت   8
شــرکت آریــا رســانه تدبیــر، شــرکت پــارس 
ــن، شــرکت پیشــگامان، شــرکت داده  آنالی
ــدا گســتر، شــرکت عصــر  گســتر، شــرکت ن
انتقــال و شــرکت رهــام داتــک دارای ســهام 
مســاوی و 2 شــرکت فــن آوا و الیــزر بدلیــل 
عــدم مشــارکت در افزایــش ســرمایه دارای 
ــارس  ســهام کمتــری می باشــند. شــرکت پ
ــره متشــکل  ــا 5 عضــو هیئت مدی گیتــی ب
آســیاتک،  داده هــای  انتقــال  شــرکت  از 
شــرکت  تدبیــر،  رســانه  آریــا  شــرکت 
پیشــگامان، شــرکت پــارس آنالیــن، شــرکت 
نــدا گســتر به صــورت غیــر موظــف و مدیــر 
عامــل خــارج از اعضــای هیئت مدیــره اداره 

می گــردد. 

شــرکت عصــر داده هــای آســیاتک فعالیــت خــود 
ــوده اســت و  ــاز نم ــدای ســال 1400  آغ را از ابت
برنامــه ریــزی هــای الزم بــرای ارائــه خدمــات 
ـی در ایــن شــرکت  ابــری در ســال جــاری و آـت

ــه اســت.   صــورت گرفت

شــرکت رایــان تدبیــر بــا توجــه بــه مشــارکت 
شــرکت هــای FCP در راســتای شــبکه ســازی در 
شــهر هــای مختلــف، جهــت ایجــاد شــبکه فیبــر 
نــوری در داخــل شــبکه مخابراتی شــهرهای بزرگ 
بــا مشــارکت شــرکت هایــی از جملــه انتقــال 
داده هــای آســیاتک، شــرکت آریــا رســانه تدبیــر 
و برخــی از شــرکت هــای بــزرگ و فعــال در حــوزه 

FCP ایجــاد شــده اســت.

ایــن شــرکت در حــوزه فرکانــس فعالیــت داشــته 
ـی  اســت کــه در حــال حاضــر فعالیــت عملیاـت
نداشــته و در حــال ســرمایه گــذاری مــی باشــد 
کــه عمــده دارایــی آن فرکانــس 2600 مگاهرتــز 
مــی باشــد کــه از ســازمان تنظیــم مقــررات و 

ارتباطــات رادیویــی دریافــت شــده اســت.

ایــن شــرکت در حــوزه تلــکام و ارزش افــزوده 
هــم  جهــت  در  کــه  اســت  داشــته  فعالیــت 
افزایــی فعالیــت هــای مشــترک ســرمایه گــذاری 
انجــام شــده و در حــال حاضــر نیــز دارای عملیات 

مشــترک فــی مــا بیــن مــی باشــد.

براســاس مزایــده برگــزار شــده وزارت ارتباطــات 
ارائــه  خصــوص  در   ICT اطالعــات  فنــاوری  و 
خدمــات ابــری در 5 شــهر بــزرگ از جملــه شــیراز، 
مشــهد، تبریــز، قــم، همــدان شــرکت داده هــای 
ــه در ســال 1399 بصــورت  ــن آســیا ک ــری امی اب
شــرکت پــروژه تاســیس شــده اســت، بصــورت 
کنسرســیوم بــا مشــارکت شــرکت هــای انتقــال 
داده هــای آســیاتک، شــرکت زس و شــرکت 
ژرف نگــر برنــده ایــن مزایــده مــی باشــد و در 
حــوزه ارائــه خدمــات زیرســاختهای دیتــا ســنتر 
جهــت  در  و  ـی  دولـت هــای  نهــاد  بــه  ابــری  و 
تحقــق و تامیــن برنامــه هــای وزارت ارتباطات و 
فــن آوری اطالعــات بــا قــرارداد BOT هفــت ســاله 
فعالیــت خــود را در ســال جــاری آغــاز نمــوده و 
ــرداری خواهــد رســید.  ــه بهــره ب در ســال آتــی ب

شرکت عصر داده های آسیاتکشرکت پـــارس گیتی ارتباط 

توسـعه ارتباطات رایـــان تدبیر

مبین وان کیشفن آوران نوین بنیان پاسارگاد

شرکت داده های ابــــــری امین 
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نسبت های مالی

عملکرد 1398 1399/12/30 1400/12/29 نسبت ردیف

30% 35% 28% نسبت جاري 1

23% 30% 22% نسبت سريع )آني( 2

7 10.5 10 گردش مطالبات 3

54 34 35 دوره وصول مطالبات تجاري 4

67% 49% 53% نسبت بدهي 5

201% 97% 112% نسبت بدهي به ارزش ویژه 6

33% 51% 47% نسبت مالکانه 7

34% 33% 33% حاشیه سود ناخالص 8

28% 15% 16% حاشیه سود عملیاتی 9

25% 16% 16% حاشیه سود قبل از کسر مالیات 10

20% 12% 15% حاشیه سود خالص 11

19% 15% 18% )ROA( بازده دارايي 12

64% 34% 41% )ROE( بازده حقوق صاحبان سهام 13
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بهای تمام شده

افزایش
بودجه سال 1400

میلیون لاير
عملکرد سال 1400

میلیون لاير شرح
درصد مبلغ

)%3( )220،833( 5،852،426 5،631،593 بهای تمام شده

علت
افزایش  بودجه سال

1400
میلیون لاير

سال 1400
میلیون لاير شرح

درصد مبلغ

بابت افزایش مصرف قطعات که 
به طبع افزایش فروش و میزان 
استفاده از تجهیزات نیاز بوده و 
افزایش نرخ خرید با توجه به نرخ 

باالی تورم در سال مورد گزارش

%60 19,925 33،197 53،122 قطعات فنی مصرفی

بابت افزایش میزان فروش پهنای 
باند و ADSL در سال 1400 %6 120،735 1،878،139 1،998،874 هزینه پهنای باند _ اینترنت

بابت افزایش میزان فروش پهنای 
باند و ADSL در سال 1400 %6 39،363 630،910 670،273 VPLS هزینه

بابت افزایش میزان مصرف IXP و 
میزان فروش آن در سال 1400 %48 110،899 232،371 343،270  هزینه سرویس اینترنت

IXP

- )%37( )221،921( 592،835 370،914  هزینه حقوق  و دستمزد و
مزایا

- )%12( )289،834( 2،484،974 2،195،140 سایر

- )%3( )220،833( 5،852،426 5،631،593 جمع

مقایسه بهای تمام شده خدمات ارائه شده و بودجه مصوب در سال 1400

مقایسه عملکرد و بودجه اجزای اصلی بهای تمام شده در سال 1400
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افزایش
بودجه سال 1399

میلیون لاير
عملکرد سال 1400

میلیون لاير شرح
درصد مبلغ

%46 1،774،990 3،856،603 5،631،593 بهای تمام شده

علت
افزایش  بودجه سال

1399
میلیون لاير

سال 1400
میلیون لاير شرح

درصد مبلغ

 بابت افزایش مصرف قطعات که
 به طبع افزایش فروش و میزان
 استفاده از تجهیزات نیاز بوده و
 افزایش نرخ خرید با توجه به نرخ
باالی تورم در سال مورد گزارش

%17 7،787 45،334 53،212 قطعات فنی مصرفی

 بابت افزایش میزان فروش پهنای
در سال ADSL 1400 باند و %24 384،455 1.614.419 1،998،874 هزینه پهنای باند _ اینترنت

 بابت افزایش میزان فروش پهنای
در سال ADSL 1400 باند و %37 182،339 487.934 670،273 VPLS هزینه

 و IXP بابت افزایش میزان مصرف
میزان فروش آن در سال 1400 %30 80,214 263,056 343،270  هزینه سرویس اینترنت

IXP 

 بابت افزایش نرخ بهای اجاره در سال
1400 %9 10,379 109,746 120،125  اجاره محل پاپ سایتها و

مراکز

 افزایش هزینه فوق در سال جاری
 عمدتًا مربوط به افزایش حقوق

 طبق بخشنامه ابالغی وزارت کار و
 همچنین افزایش مزایای گروه های
 شغلی و افزایش تعداد پرسنل در

واحد عملیاتی در سال 1400 می باشد

%65 139،323 213،591 370،914  هزینه حقوق  و دستمزد و
مزایا

- %88 970،402 1،104،523 2،074،925 سایر

- %46 1،774،990 3،856،603 5،631،593 جمع

مقایسه عملکرد بهای تمام شده خدمات ارائه شده در سال 1400 و 1399

مقایسه اجزای اصلی بهای تمام شده خدمات ارائه شدهدر سال 1400 و 1399
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نظام راهبری شرکت
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کمیته انتصابات در دستورالعمل حاکمیت شرکتی و مصوبات هیئت مدیره به تاریخ تهیه گزارش مصوب گردیده است

اعضای کمیته حسابرسی 

تعداد جلسات تاریخ انتصاب مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی

4 جلسه

دی ماه 99 کارشناسی ارشد علوم اقتصاد رئیس کمیته حسابرسی حمیدرضا دانش کاظمی

دی ماه 99 کارشناسی  حسابداری عضو کمیته حسابرسی سید هاشم امیری فرد

دی ماه 99 کارشناسی مهندسی برق قدرت عضو کمیته حسابرسی عبد المحمد بیدختی نژاد

دی ماه 99 دانشجوی دکتری حسابداری عضو کمیته حسابرسی احمد مالمیری فیروز

دی ماه 99 دکتری مکانیک عضو کمیته حسابرسی علیرضا حاجی شفیعی

اطالعات مربوط به مدیران اجرائی

تحصیالت مقطع تحصیلی تاریخ استخدام سمت در واحد مربوطه نام خانوادگی نام ردیف

مهندسی فناوری 
اطالعات دانشجوی دکتری 1389/11/01 مدیرعامل یوسفی زاده محمد علی 1

کارآفرینی کارشناسی ارشد 1391/01/06 معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی و 
نماینده مدیریت صالحی نژاد محمد 2

مدیریت بازرگانی کارشناسی 1398/12/01 معاون کسب و کار بابائی محمد 3

مهندسی نرم افزار کارشناسی ارشد 1399/02/01 معاون پشتیبانی مشترکین گلرخ مقدم ایمان 4

حسابداری دانشجوی دکتری 1399/02/01 معاون مالی و اداری جهانگیریان محمد 5

ریاضی دیپلم 1399/04/15 معاون فنی عباسی علیرضا 6

دبیری زبان لیسانس 1400/01/15 معاون سرمایه انسانی  باقری نعیمه 7

موسســه حسابرســی مفیــد راهبــر بــه شــماره ثبــت 7355 و شناســه ملــی 10861836531 بــه عنــوان بــازرس اصلــی و بــازرس علــی البــدل 
بــرای مــدت یــک ســال انتخــاب گردیــد . تعییــن حــق الزحمــه بــازرس قانونــی و حســابرس مســتقل بــه هیئــت مدیــره شــرکت تفویــض شــد.

اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شامل:

اطالعات حسابرس مستقل و بازرس قانونی

سال مالی منتهی به 1399 سال مالی منتهی به 1400
موسسه حسابرسی مفید راهبر موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس اصلی و حسابرس مستقل
موسسه حسابرسی مفید راهبر موسسه حسابرسی مفید راهبر بازرس علی البدل
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گزارش تجزیه و تحلیل ریسک  
فراینــد مدیریــت ریســک آســیاتک در ســال 1391 طرح ریــزی و در دســته هــای مختلــف در ســازمان جــاری شــد. جهــت بهبــود فراینــد مزبــور 
کمیتــه مدیریــت ریســک شــرکت از طریــق واحــد برنامــه ریــزی راهبــردی بــر پایــه مفهــوم مدیریــت ریســک و بــا الگوبــرداری از الزامــات 
ــر  ــال داده هــای آســیاتک در دســته هــای زی ــده اســت. ریســک در شــرکت انتق ــادار از ســال 1395 ایجــاد گردی ــورس اوراق به ســازمان ب

ــدی می شــود: تقســیم بن

چرخه مدیریت ریسک: چرخه مديريت ريسك سازمانی شامل قدم هایی زیر می باشد که اجزای اصلی آن در ادامه تشریح شده است. 
الزم به ذکر است این چرخه با توجه به رویکردهای مندرج در استاندارد ISO31000  و ISO31010  تدوین و بروز رسانی شده است.

- شناسايي ريسك ها
- تجزيه و تحليل ريسك ها

- ارزيابي ريسك ها )اولویت بندی و سطح بندی ریسک(
- پاسخ به ريسك ها )سناریوی مواجهه، تعریف اقدام متناسب، اجرای اقدامات، پایش اقدامات، فعالیت های اختتامیه(

تعیین سناریوی مواجهه با ریسک:
با توجه به سطح ریسک شناسایی شده، خط مشی ها و سیاست های سازمان سناریوهای مواجهه با آن به یکی از 4 روش زیر انجام 

 می شود:

- کاهش سطح ريسك از طريق به کار گرفتن اقدامات پيشگيرانه و کنترل های مناسب
- پذیرش ریسک به صورت آگاهانه و هدفمند و یا از روی اجبار

- انتقال ریسک های شناسايي شده کسب و کار به طرف های دیگر )بیمه گزاران، تأمین کنندگان(
 - اجتناب از ریسک های شناسايي شده موجود

تعریف اقدامات مواجهه با ریسک در قالب عدم انطباق:
براي مهار کردن هر عامل ريسک های اولويت دار، پس از تعیین سطح پذیرش ریسک، نحوه برخورد با ریسک، راهکارهای کاهش/ 

مديريت ریسک و طریقه محاسبه مجدد ریسک، بايد از بين راهکارهای گوناگونی که قابل تصور است، راهکار مناسب با توجه به 
هزينه و منفعت هر راهکار و با رعايت اصل فزونی منافع بر مخارج، برنامه اجرایی واکنش تدوین می گردد.

واحد متولی ریسک نوع ریسک

واحد امنیت و زیرساخت های سیستمی ریسک های مرتبط با دارایی های اطالعاتی

واحد سیستم های مدیریتی ریسک های ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی

مدیران پروژه ریسک های پروژه ها

مالکین هر یک از فرایندهای مربوطه  ریسک های فرآیندها

هر یک از مدیریت های مربوطه براساس اهداف کارت کاوش ریسک های مرتبط با اهداف استراتژیک
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اهم ریسک های شناسایی شده در حوزه کسب و کار 

سناریو مواجهه با ریسک شرکت آسیاتک ریسک های شناسایی شده

با توجه به تغییرات مداوم و دامنه این تغییرات در نرخ ارز، یکی از مهم ترین ریسک های حوزه کسب و کار 
آسیاتک تغییرات این مولفه می باشد.

حجم عظیم سرمایه گذاری های شرکت انتقال داده های آسیاتک در سال های گذشته می باشد.
انجام بخش عمده خریدها طی سال های گذشته می باشد.

ریسک تغییرات نرخ ارز

توجه شرکت به محصوالت و خدمات قابل ارائه در آینده و سرمایه گذاری الزم در این حوزه ها است.
رویکرد شرکت انتقال داده های آسیاتک با عنایت به تغییرات فناوری، رویکردی پویا بوده و معاونت های 

شبکه و فناوری اطالعات به طور مستقیم مسئولیت پایش و مدیریت این ریسک را بر عهده دارند. 
شناسایی بازار بالقوه حوزه Cloud و خدمات ابری و سرمایه گذاری انجام شده در این حوزه و در جهت 

دستیابی به سهم بازار مناسب از این کسب و کار همگام با تغییرات تکنولوژیک در صنعت ICT است.
ریسک تغییرات فناوری

ورود به بازار سرمایه و امکان بهره گیری از ابزارهای متنوع و نوین مالی در این بازار است.
آمادگی سهامداران شرکت جهت افزایش سرمایه است. ریسک تأمین به موقع و اقتصادی 

منابع مالی

علیرغم انجام اصالحات گسترده توسط دولت همچنان انواعی از شبه انحصار به نفع شرکت مخابرات در اثر 
وجود سیاست های نامشخص دولت در این صنعت قابل مشاهده است. عزم جدی دولت در عملیاتی کردن 

اصالحات اقتصادی، پیاده سازی برنامه های خصوصی سازی و رقابتی کردن صنعت خدمات ارتباطی و ارائه 
محتوا، نشان دهنده افق روشن صنعت در کاهش شبه انحصار مخابرات در این حوزه است.

ریسک رقابت در صنعت

عقد قرارداد مشارکتی با شرکت های مخابرات استانی
 برخورداری از سابقه مناسب در مدیریت روابط با نهادها و شرکت های زنجیره تولید و از طریق استخدام و 

به کارگیری نظرات مشاوره ای نیروهای متخصص و باسابقه در صنعت مخابرات 
عقد قرارداد بیت استریم با مخابرات ایران در جهت زمینه سازی الزم برای حضور در تمامی مراکز کشور به 

جهت ارائه خدمات ارتباطی 
ریسک تغییر سیاست های مخابراتی
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گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

 ارائه خدمات اینترنت پرسرعت رایگان به تشکل های مردم نهاد

مجموعــه آســیاتک در راســتای انجــام رســالت اجتماـعـی خــود مبنــی بــر تســهیل دسترســی آزاد و فراگیــر  نهادهــا و تشــکل های 
ــن  ــک«، »انجم ــات گابری ــن دیب ــودکان کار«، »انجم ــت از ک ــن »حمای ــه انجم ــود ب ــای اجتماعــی خ ــایر حوزه ه ــی و یاری رســان در س مردم
اهــدای عضــو ایرانیــان«، »خیریــه مهــر طــه« و »رونــاک« و ... خدمــات اینترنــت پــر ســرعت را بــه صــورت رایــگان ارائــه می کنــد. 
 ایــن خدمــات بــه صــورت مســتمر در ســال های اخیــر ارائــه شــده اســت و تاکنــون  نیــز ادامــه دارد. صرفه جویــی در مصــرف انــرژی

آسیاتک در راستای حفظ منابع انرژی در محدوده ساختمان اصلی مجموعه، اقدامات زیر را اجرایی کرده است: 
- کاهش مصرف منابع آب از طریق جایگزینی کولر گازی وVRF بجای چیلر  و دیگ بخار

- کاهش تولید آالینده های ناشی از سوخت و آتش سوزی
- کاهش مصرف برق، از طریق  عایق سازی ساختمان، سیستم ارتینگ و استانداردسازی تاسیسات

- حذف تجهیزات واحد تاسیسات از جمله موتورخانه و در نتیجه حذف روغن و گازوئیل
- تفکیک زباله ها و کاهش تولید زباله

- کاهش مصرف کاغذ از طریق ترویج مکاتبات الکترونیکی  

عملکرد ایمنی، بهداشت و  زیست محیطی
مجموعه آسیاتک در راستای کاهش ریسک های ایمنی و بهداشتی و استقرار و تقویت نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  

 ISO 45001 و مدیریت زیست محیطی ISO 14001 طی سال 1400 اقدامات زیر را در دستور قرار داد: 

- انجام تست های تشخیصی کرونا برای پرسنل
- انجام واکسیناسیون کلیه پرسنل

HSE ایمیل های اطالع رسانی و آموزشی در زمینه های -
HSE کالس های آموزشی در زمینه های -

- کالس ایمنی کار در ارتفاع
- کالس آمادگی مقابله با زلزله

- کالس مدیریت بحران
 - کالس کمک های اولیه

انجــام انــدازه گیــری عوامــل زیــان آور محیــط کار و بررســی نتایــج و انجــام اقدامــات اصالحــی بــرای مواردیکــه خــارج از محــدوده اســتاندارد 
بوده انــد. از جملــه روشــنایی، ســروصدا، کیفیــت هــوا، فرکانــس هــای رادیویــی، اســترس حرارتــی و ارگونومــی

انجام معاینات دوره ای جهت انجام Fitness for Work و همچنین شناسایی و پیشگیری از بیماری های شغلی
ــه اقدامــات  ــه هــای زیســت محیطــی و ارائ ــی جنب ــی و بهداشــتی و شناســایی و ارزیاب ــی ریســک هــای ایمن انجــام شناســایی و ارزیاب

ــاال ــا نمــره ریســک در محــدوده متوســط و ب کنترلــی جهــت کاهــش ریســک هــای ب
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فعالیت های توسعه منابع انسانی
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قراردادی تعداد تحصیالت

2 2 دکتری

3 3 دانشجوی دکتری

5 5 مجموع

64 64 کارشناسی ارشد

10 10 دانشجوی کارشناسی ارشد

74 74 مجموع

395 395 کارشناسی

72 72 دانشجوی کارشناسی

467 467 مجموع

57 57 فوق دیپلم

10 10 دانشجوی فوق دیپلم

67 67 مجموع

109 109 دیپلم

109 109 مجموع

9 9 زیر دیپلم

9 9 مجموع

731 731 مجموع کل کارکنان صف
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آموزش نیروی انسانی

مجموعه آسیاتک در راستای ارتقای سطح مهارت و دانش پرسنل نسبت به برگزاری دوره های آموزشی بدو استخدام  پرسنل و در 
حین فعالیت اقدام نموده است. در نتیجه ی اقدامات صورت گرفته، دوره های آموزشی برگزار شده طی سال 1400 بیش از 23.000 

 ساعت می باشد. که در ذیل به برخی از دوره های آموزشی برگزار شده اشاره می گردد:

Adobe After effect -
+ Network -

BPMN -
CCNA -

- آشنایی با مفاهیم اولیه دیتاسنتر 
- اصول و فنون مذاکره تلفنی

- رگوالتوری
- جیرا  
BSC -

- مقابله با زلزله
- مکاتبات اداری

- آشنایی با معیار های ممیزی بر اساس استاندارد های بین المللی مراکز داده
- قانون مبارزه با پولشویی

- مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
- مصاحبه مبتنی بر شایستگی
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اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

درخصــوص بنــد 6 گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی در ســال 1400 پرداخــت هــای بیمــه و مالیــات بــه موقــع صــورت گرفتــه و هزینــه 
هــای مربــوط بــه الیــه هــای انتقــال بیــن شــهری بــر اســاس تعرفــه 266 ســازمان تنظیــم مقــررات محاســبه و پرداخــت گردیــده اســت. در 
ضمــن برخــی تعرفــه هــای مخابراتــی از ســوی شــرکتهای مخابــرات اســتانها اعمــال مــی گــردد کــه پیگیــری هــای الزم جهــت اصــالح تعدیــل 

آنهــا صــورت گرفتــه اســت.
درخصــوص بنــد 10 گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی در ســال جــاری مــوارد مربــوط بــه شناســائی اربــاب رجــوع و تخصیــص کــد صــورت 
گرفتــه و نماینــده شــرکت دوره آموزشــی الزم پولشــویی را گذرانــده و جلســات متعــددی بــرای پرســنل واحدهــای مختلــف جهــت آمــوزش 
برگــزار گردیــده و آییــن نامــه و دســتورالعمل الزم ابــالغ گردیــد. درضمــن در ســال جــاری اســناد دریافتــی از مشــتریان مســتقیما بــه حســاب 

بانکــی شــرکت واریــز گردیــده اســت.

ــه نامــه شــماره 32583 / 00 مــورخ 28 / 04 / 1400 شــرکت انتقــال داده هــای آســیاتك، سیاســت تقســیم ســود شــرکت  ــا اســتناد ب ب
انتقــال داده هــای آســیاتك )ســهامی عــام( بــرای عملكــرد ســال مالــی منتهــی بــه 29 / 12 / 1400 بــر اســاس تصمیــم مجمــع عمومــی عــادی 
و بــا توجــه بــه پــروژه هــای توســعه ای شــرکت خواهــد بــود. باتوجــه بــه نــوع صنعــت و فــروش و نقدینگــی بــاال درآن و همچنیــن ســرمایه 
گــذاری هــای نقــدی و غیــر نقــدی ســهامداران در ســالهای اخیــر، سیاســت تقســیم ســود نقــدی و افزایــش ســرمایه و ســرمایه گــذاری 
ســهامداران در اولویــت بــوده اســت. از طرفــی بنــا بــه افزایــش طــرح هــای توســعه ای و پتانســیل هــای موجــود در زمینــه ســود آوری پــروژه 
هــای دیتــا ســنتر و ســایر خدمــات موجــود و همچنیــن اســتفاده از معافیــت هــای مالیاتــی حاصــل از افزایــش ســرمایه از محــل ســود 

انباشــته شــرکت ، هیــأت مدیــره پیشــنهاد تقســیم 10 درصــدی ســود بــرای ســال مالــی 1400 را در نظــر دارد.

عملکرد 1398
حسابرسی شده 

عملکرد 1399
حسابرسی شده

عملکرد 1400
حسابرسی شده شرح / سال مالی

%71 %99 %10 درصد تقسیم سود
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اطالعات طرح های توسعه شرکت

ـی  بــا توجــه بــه راه انــدازی طــرح پــروژه شــبکه مـل
اطالعــات و الــزام بــه ایجــاد دیتاســنترهای داخلــی و 
توســعه بــازار فضــای ابــری، شــرکت آســیاتک در حــال 
گســترش دیتاســنترهای خــود در مناطــق قطب هــای 
کشــور مــی باشــد. همچنیــن طبق مســتندات منتشــر 
شــده در پــروژه ملــی اطالعــات ســعی بــر آن اســت که 
داده هــا تــا حــد امــکان بــه خــارج از کشــور مســیریابی 
نشــوند و شــرکت آســیاتک در راســتای رفــع نیازهــای 
مرکــز داده درون کشــور اقــدام بــه توســعه دو پــروژه 
دیتاســنتر ماکــو و دیتاســنتر منطقــه حکیمیــه شــهر 
تهــران و همچنیــن منطقــه آزاد پیــام نمــوده اســت.

 Service Delivery Platform مخفــف SDP ســامانه
ارائــه  بــا  اســت.  ســرویس"  ارائــه  "ســکوی  یــا 
سرویســهای پایــه توســط تمــام اپراتورهــای موبایــل 
و اشــباع نســبی تعــداد مشــترکین، مســیر رقابــت 
آنهــا بــه ســمت تمایــز بــا سرویســهای ارزش افــزوده، 
اپراتورهــای  امــروزه،  اســت.  کــرده  پیــدا  ســوق 
ـی، تولیــد سرویســهای ارزش  شــبکه هــای مخابراـت
بــه شــرکتهای تولیــد کننــده ســرویس  را  افــزوده 
ــد.  ــی پردازن ــوری م ــه اپرات ــود ب ــد و خ ــذار میکنن واگ
ــوری  ــتری را اپرات ــهای بیش آنهــا عالقمندنــد سرویس
ــد  ــز عالقمندن ــدگان ســرویس نی ــد و تولیدکنن نماین
سرویســها را ســریعتر تولیــد کننــد. ســکوی ارائــه 
ســرویس بــرای مرتفــع ســاختن نیــاز اپراتورهــا و 
اســت.  شــده  پیشــنهاد  ســرویس  تولیدکننــدگان 
یــک ســامانه SDP، عملیاـتـی ماننــد احــراز هویــت، 
مدیریــت شناســه ها، تبدیــل فرمــت دیتــا، شــارژینگ 
را برعهــده مــی گیــرد و بدیــن ترتیــب، زمــان، هزینــه 
ــدگان  ــرای فراهم کنن و پیچیدگــی تولیــد ســرویس ب
ســرویس کاهــش می یابــد. بــا ایــن صرفه جویــی، 
فراهــم کننــده ســرویس میتوانــد روی هســته اصلــی 
ســرویس خــود تمرکــز کــرده و ســرویس کاراتــری 
ــر  ــک آســا ب ــه ســرویس پی ــه دهــد. ســکوی ارائ ارائ
 ،Cloud Computingاســاس آخریــن تکنولوژیهــای
توســعه  گــرا  ســرویس  معمــاری  یــک  بــر  مبتنــی 

خواهــد یافــت. 

دیتاسنتر و فضای ابری

SDP توسعه خدمات
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در ســال 1394 بــا توجــه بــه برنامــه هــای توســعه 
شــرکت و براســاس دیــد بلنــد مدت مدیــران مجموعه 
نیــاز بــه ایجــاد فضــای جدیــد در ســال هــای آتــی بــه 
شــدت احســاس شــد. بــر ایــن اســاس پــروژه توســعه 
ســاختمان هــای آســیاتک در 2 منطقــه جغرافیایــی 
ــاوری  ــم و فن ــارک عل ــاد و پ شــامل ســاختمان میرعم
پردیــس در حــدود 3500 متــر مربــع فضــای اداری 
شــروع شــد. دلیــل انتخــاب پــارک علــم و فنــاوری 
امــکان  و  تهــران  بــه  نزدیـکـی  بــر  عــالوه  پردیــس 
ــا کیفیــت در منطقــه شــرق تهــران  تامیــن نیــروی ب
شــامل اســتفاده از فضــای اداری بــه میــزان 3300 
ــاوری  ــم و فن متــر مربــع کــه در 4 طبقــه در پــارک عل
پردیــس، اســتفاده از مزایــای مالــی و معافیــت هــای 
مالیاتــی شــرکت هــای مســتقر در پــارک و دســتیابی 
بــه نیــروی کار بــا هزینــه مناســب در منطقــه پردیس، 

رودهــن، بومهــن مــی باشــد. 

خدمــات محتوایــی شــرکت آســیاتک در ســه گونــه ی 
درخواســتی  صــدای   )VOD( درخواســتی  ویدیــو 
ارائــه مــی   )Apps( و برنامه هــای کاربــردی )AOD(
ــه گســترد ه  ــی شــامل مجموع ــردد. آرشــیو ویدیوی گ
ای از رســانه ها و محتواهــا نظیــر فیلــم، ســریال، 
درخواســتی  برنامه هــای  دیگــر  و  بــازی  موســیقی، 
 ... و  اندرویــدی  اپلیکیشــن های   ،)On-Demand(
تکنولوژی هایــی   VOD و   AOD درواقــع  می باشــد. 
اســت کــه اجــازه تماشــا یــا شــنیدن محتواهــای 
ســینمایی،  فیلم هــای  جملــه  از  خــود  دلخــواه 
جــذاب،  مســتندهای  تلویزیونــی،  ســریال های 
برنامه هــای آموزشــی، موســیقی، پادکســت و ... را 
ــا اســتفاده از دســتگاه های  در هــر زمــان و مکانــی ب
هوشــمند بــه کاربــران می دهــد. معمــواًل در صفحــه ای 
ــر  ــه کارب ــن ویدئوهــا ب ــرای نمایــش لیســت ای ــه ب ک
تعبیــه می شــود، تمهیداتــی مثــل جســتجو براســاس 
نــام فیلــم، بازیگــران، کارگــردان و همچنیــن اطالعاتی 
در مــورد قیمــت، مــدت زمــان اجــاره و قوانیــن مربــوط 
بــه محتــوا قــرار می گیــرد. بــا توجــه بــه اهمیــت 
ــر  ــالوه ب ــوای داخلــی، آســیاتک ع ــد محت ــوزه تولی ح
ورود بــه حــوزه تولیــد محتــوا بــا ســرمایه گذاری و 
شــرکت  یــک  کــه  رایمونــد  شــرکت  ســهام  خریــد 
تولیــد محتــوا اســت تــالش در توســعه محتــوای 

ـی را دارد. فاخــر داخـل

پروژه توسعه فضای اداری پردیس 

تولید محتوا
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ــت اثربخــش فناوری هــای خــود، چارچــوب   آســیاتک به منظــور مدیری
مدیریــت فنــاوری خــود را به صــورت زیــر طرح ریــزی کــرده اســت. ایــن 
مدل ارتباطات بین فرآیندهای ســازمانی موجود در آســیاتک را در نظر 
گرفتــه و  یکپارچگــی الزم در کلیــه ســطوح ســازمانی را فراهــم ســاخته 
اســت. آســیاتک به منظــور یکپارچــه ســازی اســتراتژی های فنــاوری 
اســتراتژی های  تدویــن  متدولــوژی  ســازمان،  اســتراتژی ¬های  بــا 
فنــاوری خــود را طرح ریــزی کــرده و حســب آن اســتراتژی های فنــاوری 
ــزی شــده  ــوژی طرح ری ــا مــدل متدول ــق ب خــود را بازنگــری نمــود. مطاب
و پــس از بررســی و تحلیل هــای شــرایط محیطــی، نقشــه توســعه 
ســبد محصــوالت آســیاتک بــر اســاس طــرح زیــر تدویــن گردیــد، 
ســپس کاربردهــا و فناوری هــای مــورد نیــاز جهــت تحقــق برنامــه 
توســعه محصــوالت آســیاتک تعییــن شــده و برنامــه هــای شناســایی، 
اکتســاب و منابــع ماـلـی مــورد نیــاز آن اجــرای ایــن برنامــه تعییــن 
گردیــد. در شــرکت آســیاتک از ســال 94 بــا توســعه ســاختار مدیریــت 
تکنولــوژی و نقشــه راه تکنولــوژی )ره نگاشــت فنــاوری( برنامــه هــای 
توســعه کســب و کار طرح ریــزی و پیگیــری می گــردد. در همیــن راســتا 

ره نگاشــت فنــاوری در شــکل زیــر نمایــش داده شــده اســت.

برنامه های آینده و طرح تکنولوژی
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و  اخيــر  دهــه  دو  در  اطالعــات  فنــاوري  صنعــت  پيشــرفتهاي 
ــه صنعــت IT، باعــث  ــزرگ ب وابســتگي نظامهــاي کســب و کاري ب
ــروزه،  ــز يکپارچــه اطالعاتــي شــده اســت. ام ــه مراک ــاز ب ايجــاد ني
ــدات  ــش تمهي ــز، نق ــن مراک ــاي اي ــترش مقياس ه ــل گس ــه دلي ب
ــا  ــداري از آنه ــاد و نگه ــا طراحــي، ايج ــه ب ــي مهندســي در رابط فن
اهميــت ويــژه اي يافته اســت. وابســتگي شــديد نظام هــاي کســب 
ــا اهميــت  ــه مراکــز داده، باعــث شــده ت ــن امــروزي، ب و کاري نوي
ــف  ــاي مختل ــل و فازه ــي مهندســي در مراح و حساســيت هاي فن
بــه مراکــز داده مــورد توجــه ويــژه قــرار گيرنــد. در دنيــاي امــروز 
صنعــت فنــاوري اطالعــات، همــواره يـکـي از زمينه هايــي اســت 
کــه شــرکت هاي توليدکننــده فنــاوري بــر روي آن تمرکــز دارنــد، 
ــز یکــی  ــز داده نی ــا و تکنولوژي هــای زيرســاختي در مراک فناوري ه
ــن ترتيــب،  ــن راســتا می باشــند. بدي ــن زمینه هــا در ای از مهم تری
امــروزه شــاهد فناوري هــاي نويــن، پيچيــده و کارآمــدي در هــر دو 
ــري  ــه کارگي ــه ب ــز داده هســتيم ک ــر فعــال مراک حــوزه فعــال و غي
تأثيــرات  مي توانــد  کاري  و  کســب  نظام هــاي  توســط  آن هــا 
ايــن  کار  و  کســب  روي  بــر  ـي  مثبـت غيرمســتقيم  و  مســتقيم 
نظام هــا داشــته باشــد. از ســویی، در ســال های اخیــر رایانــش 
ابــری در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک فنــاوری مهــم در حــوزه ی 
فنــاوری اطالعــات اســت و متخصصــان ایــن حــوزه بــر ایــن باورنــد 
کــه رایانــش ابــری )Cloud Computing(، فرآیندهــا را در حــوزه 
تجــاری  آزاد  کرد.منطقــه  خواهــد  دگرگــون  اطالعــات  فــن آوری 
ــرف  ــام شــده از ط ــذاری انج ــدف گ ــر اســاس ه ــو، ب صنعتــی ماک
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، بــه عنــوان یکــی از 4 منطقــه 
انتخــاب شــده بــه منظــور ایجــاد قطــب داده در کشــور اســت. 
ــه  ــه هــدف گــذاری اســتراتژیک آســیاتک ب ــا توجــه ب همچنیــن ب
منظــور توســعه ســهم بــازار در حــوزه IDC و Cloud، اقــدام بــه 
امــکان ســنجی و توســعه زیرســاخت فیزیکــی و تجهیــزات فعــال و 
غیــر فعــال بــه منظــور افزایــش ظرفیــت خدمــات قابــل ارائــه نمــوده 
اســت. طــرح دیتاســنتر ماکــو، بــر اســاس ایــن هــدف گــذاری، بــا 
ســرمایه گذاری در احــداث و راه انــدازی ســاختمان و زیرســاخت 
فیزیـکـی مرکــز داده در منطقــه آزاد ماکــو جهــت ارائــه خدمــات 
 Colocation، Dedicated Server، VPS، در ایــن حــوزه )اعــم از
Cloud، Big Data، Data mining و...( و کلیــه خدمــات ابــری بــا 
ــال  ــده و در ح ــاز 250 رکــی، طراحــی ش ــت 1000 رک و در 4 ف ظرفی

ــرای اجــرا مــی باشــد. طــی مراحــل اخــذ مجوزهــای الزم ب

پروژه توسعه دیتاسنتر در منطقه آزاد ماکو
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هــدف آســیاتک پــس از اخــذ پروانــه اپراتــور ارتباطــات 
ثابت FCP در سال 94، در ارائه خدمات ارتباطی مبتنی 
ــر بســتر  ــر ایجــاد زیرســاخت و توســعه شــبکه خــود ب ب
ــرد توســعه  ــا رویک ــک هــدف ب ــس ی ــوری و فرکان فیبرن
کســب و کار بنگاهــی در راســتای توســعه ملــی اســت. 
ــام "شــرکت  ــه ن ــن رو در ســال 95 کنسرســیومی ب از ای
توســعه ارتباطــات رایــان تدبیــر" متشــکل از اپراتورهــای 
فعــال حــوزه ارتباطــات ثابــت کشــور بــا هــدف توســعه و 
ایجاد شــبکه انتقال شــهری و بین شــهری ایجاد گردید.

در ســال 96 مصوبــه 260 کمیســیون تنظیــم مقــررات 
ــه خدمــت  ــر ارائ ــم ب ــا موضــوع اصــول حاک ارتباطــات ب
عمــده فروشــی بیــت اســتریم و بــه اشــتراک گــذاری 
هــای شــبکه شــرکت مخابــرات  زیرســاخت  و  منابــع 
ایــران بــا هــدف شکســت انحصــار طبیعــی مخابــرات 
ــد  ــالغ گردی ــن و اب ــران و توســعه شــبکه FTTx تدوی ای
و آســیاتک نیــز از یــک طــرف بــه دنبــال اجــرای خدمــت 
بیــت اســتریم و ارائــه ســرویس روی شــبکه موجــود 
ــوده و در نهایــت در ســال 99 قــرارداد بیــت  ــرات ب مخاب
اســتریم بــا شــرکت مخابــرات ایران منعقــد و اجرا گردید 
و عمــاَل محدودیــت ارائــه ســرویس بــر بســتر ســیم 
مســی برداشــته شــد. از طــرف دیگــر بــه دنبــال ایجــاد و 
توســعه شــبکه FTTx در برخــی اســتان هــا بــوده اســت.

ــن  ــر تدوی ــی ب ــد و مبن ــت جدی ــرد توســعه دول ــا رویک ب
بــه شــبکه  خانــوار  میلیــون   20 پوشــش  ـی  مـل طــرح 
دسترســی مبتنــی بــر فیبرنــوری FTTH، ایــن شــرکت 
اپراتــور  پروانــه  دارنــده  هــای  شــرکت  جملــه  از  نیــز 
ارتباطــات ثابــت متعهــد بــوده کــه در خصــوص اجــرای 
پــروژه مذکــور بــا ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیویــی تفاهــم نامــه منعقــد کــرده اســت. طبــق ایــن 
تفاهــم نامــه آســیاتک متعهــد بــه اجــرای طــرح پوشــش 
حداقــل یــک میلیــون خانــوار بــه شــبکه دسترســی فیبــر 
نــوری شــده اســت. در راســتای اجــرای پــروژه مذاکــرات 
بــا شــهرداری هــا مبنــی بــر اخــذ مجوزهــای الزم صــورت 
گرفتــه، فراخــوان هــای مربــوط بــه تامیــن تجهیــزات 
مراحــل  و  شــده  عمومــی  اعــالن  پــروژه  نیــاز  مــورد 
ــا اســتانداردهای بیــن  ــق ب ــز مطاب ــی نی طراحــی و اجرای
ـی و تکنولــوژی روز دنیــا در حــال انجــام اســت. الملـل

FTTx
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در راســتای تحقــق موضــوع مالیات ســتانی الکترونیکــی 
و بــر اســاس فراخــوان مرکــز تنظیــم مقــررات پایانــه 
هــای فروشــگاهی)زیر مجموعــه ســازمان امــور مالیاتــی 
کشــور( جهــت ارائــه خدمــات در ایــن حــوزه پروانــه ای 
بــه نــام TSP )مجــوز شــرکت معتمــد مالیاتــی نــوع اول( 
تعریــف نمــود کــه در ایــن راســتا کنسرســیومی متشــکل 
آســیاتک)66  هــای  داده  انتقــال  هــای  شــرکت  از 
درصد(،عصــر داده هــای آســیاتک )کمتــر از یــک درصــد( 
و ســاختارهای اطــالع رســانی نویــن گســتر)34 درصــد( 
تشــکیل شــد کــه در فروردیــن مــاه ســال 1401 اولیــن 
موافقتنامــه اصولــی الکترونیکــی  از ســوی مرکــز تنظیــم 
مقــررات پایانــه هــای فروشــگاهی بــرای کنسرســیوم 
فــوق صــادر شــد و در ادامه شــرکت داده پــردازی معتمد 
تیــس بــا ســهامداران فــوق تاســیس گردیــد و در شــرف 
اخــذ پروانــه TSP) معتمــد اول مالیاتــی( مــی باشــیم.

بــرای شــرکت داده  اخــذ پروانــه  از  دســتاورد حاصــل 
ــه حــوزه کســب و کار  ــردازی معتمــد تیــس: 1- ورود ب پ
جدیــد بــا جامعــه مشــتریان ســه میلیــون نفــری در 
فــاز اول و در صــورت تعمیــم و فراگیــری طــرح جامعــه 
مشــتریانی بــه میــزان جمعیــت کشــور2- ارائــه خدمــات 
 TSP ارزش افــزوده مبتنــی بــر خدمــات موضــوع پروانــه
ماننــد راه انــدازی ســرویس هــای حســابداری و انبــار 
آنالیــن بــر روی بســتر  Cloud3-ایجــاد ارتبــاط مســتقیم 
ــکان  ــرد و کالن 4- ام ــع و کســب و کارهــای خ ــا صنای ب
دسترســی و بهــره بــرداری از داده هــای گســترده ای کــه 
 TSP در ســطح کشــوری در حــوزه موضــوع مرتبــط بــا
بــه دســت خواهــد آمــد کــه پتانســیل انجــام پــروژه 
هــای داده کاوی، بــالک چیــن و ارزش افــزوده اطالعاتــی 
ســازد. مــی  فراهــم  را  آینــده  در  آمدزایــی  در  قابــل 

TSP
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نرخ بازدهی 
داخلی مورد 
انتظار پروژه 
 Expected(

)IRR

محل تأمین 
مالی مزایای پروژه تاریخ   درصد 

پیشرفت

هزینه های 
انجام شده 

)میلیون ریال(
برآورد هزینه 
سرمایه گذاری 
)میلیون ریال(

نام طرح

%40
منابع داخلی 
و دریافت 
تسهیالت

ارائه خدمات مبتنی بر ابر بر  
بستر و ارائه سرویس های 

IaaS، SaaS و PaaS و توسعه 
ظرفیت مرکز داده آسیاتک

 1400
)فاز اول( %0.1 5,140 4,129,219

خدمات مرکز داده و 
خدمات ابری احداث 
مرکز داده منطقه پیام-

فاز اول

%40
منابع داخلی 
و دریافت 
تسهیالت

ارائه خدمات مبتنی بر ابر بر 
بستر و ارائه سرویس های 

IaaS، SaaS و PaaS و توسعه 
ظرفیت مرکز داده آسیاتک در 

4 استان

1400 %0.01 255 700,000
پروژه ابر ایران )مناقصه 

سازمان فناوری 
اطالعات(

%20
منابع داخلی 
و دریافت 
تسهیالت

رفع محدودیت سیم مسی 
برای ارائه اینترنت پر سرعت 
و افزایش سرعت سرویس 
 ARPU اینترنت ثابت و رشد

توسعه در فاز پیش بینی شده 
در 4 شهر در نظر گرفته شده 

است.

1400 %0.001 3,100 460,000
توسعه خدمات پهن 
باند ثابت VDSL و 

FTTX
فاز اول

%0
منابع داخلی 
و دریافت 
تسهیالت

استفاده از فضای اداری به 
میزان 3300 متر مربع در پارک 
علم و فناوری پردیس- استفاده 
از مزایای مالی و معافیت های 
مالیاتی شرکت های مستقر 
در پارک  دستیابی به نیروی 

کار با هزینه مناسب در منطقه 
پردیس، رودهن، بومهن

1400 %100 213،475 0 توسعه فضای اداری 
شرکت )پردیس(

%40
منابع داخلی 
و دریافت 
تسهیالت

توسعه زیر ساخت مرکز داده و 
ظرفیت مرکز داده آسیاتک 1402 %0.5 9,747 2,004,757 دیتاسنتر ماکو

خرید ساختمان و زمین حکیمیه از طریق مزایده طی 46 فقره چک که تا تاریخ 1401/08/14 اسناد مالکیت 
منتقل می شود. 1,005,000 ساختمان حکیمیه

ساختمان مذکور در سال 1401 جهت توسعه کسب و کار، استقرار پرسنل فنی و اداری خریداری گردیده است. 371,916 ساختمان میرعماد

محصوالت و طرح های آتی شرکت
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مخارج انباشته 
)میلیون ریال(

برآورد مخارج 
تکمیل درصد تکمیل

ظرفیت 
RACK نام پروژه

1399 1400 میلیون ریال 1399 1400

634،975 - - 100 درصد 92 درصد 200 دیتا سنتر منفی دو ساختمان میر عماد

202،862 - - 99 درصد 100 درصد - مخارج تکمیل ساختمان پارک فناوری 
پردیس

139،343 - - 90 درصد 100 درصد 140 پروژه دیتا سنتر منفی دو برج میالد 

- 5،140 4،129،217 - 0.1درصد - خدمات مرکز داده و خدمات ابری احداث 
مرکز داده منطقه پیام-فاز اول

- 9،747 2،004،757 - 0.5درصد - دیتاسنتر ماکو

 977,180 228،362 6,728,974 مجموع

طرح های در دست اجرا
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هزینه های عمومی و اداری

افزایش
عملکرد  1400

حسابرسی شده- میلیون لاير عملکرد  1400
حسابرسی شده- میلیون لاير شرح

درصد مبلغ
1،315،380 1،385،414 هزینه های فروش، اداری و عمومی

%5 70،034

هزینه های عمومی و اداری در سال 1400

مقایسه اجزای اصلی هزینه های عمومی و اداری در سال 1400 , 1399

علت
افزایش

بودجه سال 1400
میلیون لاير

سال 1400
میلیون لاير شرح

درصد مبلغ

- 165% 18,878 11،459 30,337 ملزومات مصرفی

- -%16 -64،908 398،612 333،704 حق واگذاری و حق العمل فروش

- %51 215،305 420،044 635،349 هزینه حقوق  و دستمزد و مزایا

- -%20 -99،241 485،265 386,024 سایر

- %5 70،034 1،315،380 1،385،414 جمع
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افزایش
عملکرد  1399

حسابرسی شده- میلیون لاير عملکرد  1400
حسابرسی شده- میلیون لاير شرح

درصد مبلغ
1،051،449 1،385،414 هزینه های فروش، اداری و عمومی

%31 333،965

هزینه های عمومی و اداری در سال 1400 و 1399

مقایسه اجزای اصلی هزینه های عمومی و اداری در سال 1400 و 1399

علت
افزایش

سال 1399
میلیون لاير

سال 1400
میلیون لاير شرح

درصد مبلغ

افزایش قیمت 
ملزومات و اضافه 
شدن محلول های 
ضدعفونی کننده 
جهت مقابله با 

بیماری کرونا

%50 10،099 20،238 30،337 هزینه ملزومات مصرفی

بابت هزینه 
پشتیبانی VOD و 
سایر نرم افزارها 
و سامانه های 

اضافه شده

%85 7،628 9،007 16،635 هزینه پشتیبانی )نرم افزارها - سامانه 
ها - ... (

افزایش قانونی 
حقوق و مزایای 

مشاورین و پرسنل 
دورکار

%377 16,103 4,271 20,374 هزینه حق الزحمه وحق المشاوره

افزایش فروش )%1( )1،781( 335،485 333،704 حق واگذاری و حق العمل فروش

- %52 217،666 417،683 635،349 هزینه حقوق  و دستمزد و مزایا

- %32 84،250 264،765 349،015 سایر

- %31 333،965 1،051،449 1،385،414 جمع
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تامین کنندگان عمده و خرید های عمده

شرح  نام شرکت  ردیف 

پهنای باند شرکت ارتباطات زیرساخت 1

لینک والیه های انتقال، برق مراکز و فضای رک ، آبونمان و رانژه شرکت مخابرات ایران 2

IXP شرکت ایده پرداز صبا ترافیک 3 

FCP پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 4

اجاره محل پاپ سایت ها و مراکز  شرکت برج میالد تهران 5

TDLTE ظرفیت شبکه شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل 6

بیت استریم شرکت مخابرات ایران 7

IP اجاره شرکت مهندسی صفر و یک پرداز 8
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توضیحات
متراژ

)متر مربع( موقعیت مکانی وضعیت 
مالکیت

نوع 
کاربری

ارزش 
کارشناسی

ارزش 
دفتری

استهالک 
انباشته

بهای تمام 
شده شرح دارایی

زمین

- 2,262 پارک فناوری پردیس 
،خ نوآوری 9

قرارداد پارک 
فناوری 
پردیس

تحقیقاتی 
/ صنعتی 28,304 0 28,304

زمین پارک 
فن آوری 
پردیس

- 166/68
 یوسف آباد خیابان 
کردستان خیابان 21 

پالک 33
شش دانگ اداری 57,528 0 57,528 زمین 

آزادگان

- 597/20
خیابان شهید بهشتی 
خیابان میرعماد نبش 

کوچه 12 پالک 37
شش دانگ اداری 125,000 0 125,000 زمین 

میرعماد

در مرحله 
پیش 

پرداخت 
سرمایه ای 

1,800
خیابان دماوند - 

خیابان سازمان آب-
خیابان 4 شرقی-پ20

شش دانگ اداری و 
صنعتی 420,000 464,310 0 464,310 زمین 

حکیمیه

در مرحله 
پیش 

پرداخت 
سرمایه ای 

1,200
خیابان دماوند - 

خیابان سازمان آب-
خیابان 4 شرقی-پ20

شش دانگ اداری و 
صنعتی 280,000 309,540 0 309,540 زمین 

حکیمیه

6,026 700,000 984,682 0 984,682 جـــــــــمع

فهرست زمین و ساختمان شرکت انتقال داده های آسیاتک در سال مالی منتهی به 1400/12/29

فهرست زمین و ساختمان 

فهرست زمین و ساختمان 
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توضیحات
متراژ

)متر مربع( موقعیت مکانی وضعیت 
مالکیت

نوع 
کاربری

ارزش 
کارشناسی

ارزش 
دفتری

بهای تمام 
شده شرح دارایی

ساختمان

2،016/55
خیابان بهشتی، خیابان 
میرعماد، نبش کوچه 

12 ،پالک37
شش دانگ اداری 163,637 18,720 182,357  ساختمان میرعماد

)شامل11 واحد(

22/32
خیابان کارگر شمالی، 
بین خیابان 13 و 14، 

شماره 1935
یک و نیم 

دانگ مسکونی 1,391 734 2,125  آپارتمان 
)کارگر شمالی(

- 33/21
پرند، بلوار جمهوری، 
نبش کوهستان، بلوک
A -ورودی 2 طبقه 4 

واحد115
شش دانگ مسکونی 395 225 620 آپارتمان )پرند(

- 55/06

خیابان ستارخان، 
خیابان دریان نو 

،خیابان سوم  )شهید 
اکبری داریان( پالک60_

طبقه اول

یک و نیم 
دانگ مسکونی 3,580 2,360 5,940 آپارتمان )دریان 

نو(

پروژه در 
جریان 
تکمیل 

%90
3,666 پارک فناوری پردیس 

،خ نوآوری 9
قرارداد پارک 

فناوری 
پردیس

تحقیقاتی 
/ صنعتی 213,475 0 213,475 ساختمان پارک 

فن آوری پردیس

در مرحله 
پیش 

پرداخت 
سرمایه ای 

3,505
خیابان دماوند - خیابان 
سازمان آب-خیابان 4 

شرقی-پ20
شش دانگ اداری و 

صنعتی 210,000 231,150 0 231,150 ملک حکیمیه

- 166/68
یوسف آباد خیابان 
کردستان خیابان 21 

پالک33
شش دانگ اداری 5,445 2,155 7,600 ساختمان آزادگان

9،464/82 210,000 568,528 24,195 592,723 جــــــــمع

15،490/70 910,000 1,553,210 24,195 1,577,405 جــــــمع نهایی

فهرست زمین و ساختمان شرکت انتقال داده های آسیاتک در سال مالی منتهی به 1400/12/29


