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معرفی شرکت
و ماهیت کسب و کار 
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فصل یکم
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آسیاتک از آغاز تاکنون
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تغییرات سرمایه ثبتی

ارزش 
اسمی هر 

 سهم
)ریال(

تعداد سهام  آخرین سرمایه
)میلیون ریال(

 مبلغ افزایش
)میلیون ریال(

 سرمایه قبلی
)میلیون ریال(  تاریخ ثبت منبع افزایش 

سرمایه

10.000 3.400.000  34.000 33.000 1.000 1389/04/30 از محل مطالبات 
سهامداران

10.000 8.500.000 85.000 51.000 34.000 1390/07/28 از محل مطالبات 
سهامداران

1.000 300.000.000 300.000 215.000 85.000 1396/06/01
سود انباشته 
و آورده نقدی 

سهامداران

1.000 600،000،000 600،000 300،000 300،000 1397/12/20
مطالبات حال 
شده و سود 

انباشته

1.000 2،000،000،000 2،000،000 1،400،000 600،000 1399/07/28 مطالبات حال 
شده
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 موضوع شرکت

ـی  اطالعاـت و  ارتباطــی  ـی،  مخابراـت فعالیت هــای  انجــام 
انتقــال داده هــا بــر اســاس پروانــه FCP و ســایر پروانــه هــا و 
مجوزهــای شــرکت جهــت ارائــه خدمــات ارتباطــی، مخابراتــی، 
 )Broadband( اینترنتــی و اینترانتــی بــا پهنــای باند پرســرعت
ــه: ــه محــدود ب ــاوری شــامل و ن ــوع فن ــه ن ــدون وابســتگی ب ب

موضوع اصلی
 . تهیه، تامین، نصب و راه انــــــــــــدازی تجهیــــــزات و 

سرویس های مبتنی بر فناوری هــــــــای خطوط پرسرعت 
شامل انواع خدمات خطوط دیجیتــالی )DSL( و ارتبــاط 
از طریق فناوری هـــــــــای بیسیـــــم در )Wireless( طول 
موج هـــــا و فرکانس هــــــــــای خصــــــوصی و عمـــــومی 
از طریق محیط هـای انتقالی مختلف شامل کابل مسی، 

 فیبر نوری و رادیویی و سیم کارت

. انجام کلیه عملیـــــات صـــادرات، واردات و خـــــــرید و 
فروش تجهیـــزات سخت افـزاری و نرم افـزاری مرتبط با 

 فناوری انتقال داده ها

. طراحی، تولید و مونتــــاژ  و ساخت تجهیـــزات اعم از 
 سخت افــــزاری و نرم افــزاری مــربوط به انتقال داده هــــا

. طراحی تولید و راه اندازی سرویس هــای ارزش 
 افـــــــــــزوده )Value added( بر انتقال داده هـــــا

. اخذ مجوز و نصب و راه انـــــــدازی و نـــــگهداری مراکز 
 ارائه کننده خدمات اطالع رسانی اینترنتی 

)ISP( مراکز تامین ارتباط اینترنت پـــــر ظرفیت انتقــال 
داده هـــــا گـذرگاه )Gateway( بین المللی شبـکه ورودی 
و خـــــــــــــــروجی انتقـــــال صدا و داده، خدمـــــات تلفن 
)IDC( اینتـــــــــــرنتی و مجتمع خدمــــــــــــــــات اینترنت 

. انجام هـــــــــــرگونه فعالیت دیگر در حــــــــوزه خدمات 
مخابراتی، ارتباطی و اطالعـــــــــاتی انتقال داده هـــــــــــــا 
مبتنی بر فنــاوری موجود و یـــا فن آوری هــــــــای آینده 
)Cloud( و سیستم هــــــــای )IOT( و اینتــــرنت اشیــــــا 
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موضوع فرعی

. اخذ و اعـطای نمایندگی داخــــــل و خــــارج از کشور 
جمهوری اسالمی ایـــــــران در ارتبـــــــــاط با موضـــوع 

 شرکت

. حضور و برگزاری نمایشگاه هـــــــای داخــل و خارج از 
 کشور در زمینه های مرتبط

. انجــــــام فعالیت تحقیق و توسعه در تمــــــامی در 
 تمامی زمینه های فعالیت شرکت

. انجام فعالیت در حــــوزه تــــدوین، بهره گیـری، 
فروش و پشتیبانی نرم افــــزارهای رایـــــانه ای و 

 اپلیکیشنهای مختلف

 )Fintech( فعالیت در حوزه هـــای فنــــــــاوری مـــالی .
 با بهره گیری از تــوان نرم افزاری و سخت افزاری

. انجـــــام فعالیت در حــوزه تـولید، نگـــهداری 
و انتقـــــــــــال محتواهــــای مختلف بخــصوص 

 IPTV و VOD ویدیویـی 

 . فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ در فضـای وب

Bigdata و Datamining انجـــام خدمـــــــــات .

 . ارائه خدمـــــــــــات فنـــــــی مهندســـــی در حـــــــــوزه 
 فنـــــــاوری اطالعات

. ســـــــــرمایه گذاری یا مشـــــارکت در ســـایر شرکت ها 
 بخصوص استارت آپ ها

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

. خرید و فروش هــــرگونه امــــوال منقول و غیرمنقول
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صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات

از پویاتریــن صنایــع در  صنعــتICT یـكـی 
اقتصــاد جهانــی اســت و نــه تنهــا در زمینــه 
قبیــل  از  زمینه هایــی  در  بلكــه  ارتباطــات 
ـی،  اطالعاـت سیســتم های  انســانی،  منابــع 
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 
توزیــع  و  نشــر  )کانــال  ارتباطــی  وســایل 
اطالعــات(، قــرار خواهنــد گرفــت. زیرســاخت 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در مرحلــه اول 
ـی  نیازمنــد وجــود یــک زیرســاخت اطالعاـت
و  دســتگاه ها  تمامــی  آن  در  کــه  اســت 
وســایل ارتباطــی نظیــر تجهیــزات مخابراتــی، 
گرفــت.  قــرار خواهنــد  تلویزیــون  و  رادیــو 
ــه زیرســاخت  ــه منزل زیرســاخت اطالعاتــی ب
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات امــکان ارائــه 

بــا  را  ـی  اطالعاـت خدمــات  و  ســرویس ها 
کیفــت مطلــوب، فراهــم می نمایــد. رونــد 
ــد توزیع شــدگی در تمامــی ارکان  ــه تزای رو ب
اقتصــاد و دولــت و فرهنــگ و در تمامــی 
ــئون اجتماـعـی باعــث رشــد روزافــزون و  ش
بی ســابقه ی نیــاز بــه ارتباطــات به عنــوان 
ایــن  جاری ســازی  و  امکان پذیــری  شــرط 
ــه ی  ــری در ارائ تحــوالت شــده اســت. فراگی
خدمــات  از  زمینه هــا  تمامــی  در  خدمــات 
دولتــی گرفتــه تــا خدمــات مالــی و بانکــداری 
تنهــا   ... و  زیســت  محیــط  از  حفاظــت  و 
ـی  اطالعاـت وســیع  شــبکه های  بســتر  بــر 
امکان پذیــر اســت و تمامــی ایــن عوامــل 
ــکام  ــت تل ــه صنع ــی اســت ک ــن معن ــه ای ب
پیشــران  به عنــوان  اطالعــات  فنــاوری  و 
جایگاهــی  حاضــر  عصــر  در  بشــر  تمــدن 
اســت. یافتــه  بی بدیــل  و  رشــد  بــه  رو 

شرکت در صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات فعالیت میکند. رشد فـروش صنعت 
مذکور در سال جـــاری نسبت به سال قبل 12/79 درصد میباشد. همچنین سهم فـــروش 

محصوالت مختلف این شـــــرکت از کــــل بــــــازار داخلی تا انتهـــای ســـــــــــال 1400 به 
شرح زیر است:

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
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جایگاه شرکت در صنعت

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 - -

TCI 203،661 - -

WiFi
Servco 278،339 - -

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
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محیط حقوقی شرکت
مهمترین قوانین ومقررات حاکم بر فعالیت شرکت:
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محیط قانونی حاکم بر صنعت

 . قانون بازار اوراق بهادار 
 . قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید

 . قوانین برنامه پنج ساله توسعه
 . قوانین بودجه سنواتی کشور

 . مقررات ایمنی و قوانین محیط زیست
 . مقررات و ضوابط ابالغی سازمان تنظیم 

   مقررات و ارتباطات رادیویی
 . مقررات و ضوابط ابالغی سازمان 

   بورس اوراق بهادار
 . ضوابط و مندرجات پروانه های فعالیت

 . مقررات پلیس فتا )فضای تبادل اطالعات( 
   و شورای عالی فضای مجازی

ITU قوانین اتحادیه بین المللی مخابرات . 
RIPE قوانین شرکت بین المللی . 

 . مقررات ابالغی شرکت مخابرات ایران 
   )تعرفه های تلفن، لینکها و الیه های انتقال(

 . مقررات شرکت ارتباطات زیرساخت
 . قوانین حمایت از حقوق کاربران و خدمات 
. پایه کاربردی فضای مجازی )طرح صیانت(
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مجوزهای فعالیت شرکت

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

هرگونــه خدمــات ارتباطــی و انتقــال داده بــر 
ــاوری از قبیــل  بســتر شــبکه، مســتقل از فن
خدمــات دسترســی بــه اینترنــت پرســرعت، 
و  اطالعــات  ـی  مـل شــبکه  بــه  دسترســی 
خدمــات مبتنــی بــر آن، توزیــع و فــروش 
خدمــات  ارائــه  اینترنــت،  بانــد  پهنــای 
صوتــی و تصویــری، متنــی، داده ای و انــواع 
خدمــات فیبــر، محتوایــی و ارزش افــزوده.

ارائــه خدمــات میزبانــی و اشــتراک مکانــی 
Data Center ــز داده هــای اینترنتــی مرک

امــکان ارائــه خدمــات IXP و تاثیــر در ارتقــا 
ـی  مـل شــبکه  در  کاربــران  اتصــال  ســرعت 

اطالعــات

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

 VOD کسب مجوز فعالیت سرویس
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
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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 Service( مجوز 
Provider

- 1387
ارائه خدمات پهنای باند ثابت 

روی بستر
سیم کارت با سرعت بسیار باال

 ISDP )Internet Service( مجوز
Distribution Provider

اکثر شرکت های 
FCP دارای مرکز 
داده ها هستند، 
لیکن تکنولوژی 
و حجم دیتای 
انتقالی حائز 
اهمیت است.

1402 1398 شناسایی، ساماندهی و رتبه بندی 
ارائه دهندگان خدمات مرکز داده

9905
سازمان فناوری اطالعات 

ایران
مجوز ارائه خدمات مرکز داده

 TIA942 اخذ رده 2 براساس استاندارد

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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معرفی خدمات شرکت
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ساختار سازمانی
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سهامداران واعضای هیات مدیره شرکت

موظف/غیر 
موظف سمت نماینده اشخاص حقیقی یا حقوقی

غیر موظف رئیس هیئت مدیره علیرضا حاجی شفیعی شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران

غیر موظف نایب رئیس هیئت مدیره عبدالمحمد بیدختی نژاد شرکت فناوری ارتباطات و اطالعات ایده 
دیجیتال هوشمند

موظف مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمدعلی یوسفی زاده شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات 
راهبرد

موظف عضو هیئت مدیره محمد جهانگیریان شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه 
پارس

غیر موظف عضو هیئت مدیره هومن ملک لی شرکت مبین وان کیش

ترکیب اعضای هیات مدیره شرکت انتقال داده های آسیاتک

آخرین ترکیب سهامداران شرکت انتقال داده های آسیاتک

شرکت سرمایه گذاری مهرگان سرمایه پارس

شرکت رسا سازه پی کاوان مهام

شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات راهبرد

شرکت آرتا ایده نفیس

شرکت سرمایه گذاری صنعتی معدنی آریا فاتح خاورمیانه

شرکت خدمات مدیریت اندیشه آتیه مداران

شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران

شرکت فناوری ارتباطات و اطالعات ایده دیجیتال هوشمند

شرکت مبین وان کیش

درصد سهمتعداد سهم

٦٦٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٢٩٠,٣١٩,٢٩٧

٢٥٦,٠٠٠,٠٠٠

٢١٩,٨٨١,٩٧٠

١٤٢,٢٢٢,٩٩٠

١٢٨,٠٠٠,٠٠٠

١٢٨,٠٠٠,٠٠٠

١١٥,٥٧٥,٧٤٣

٦٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

٪٣٣

٪١٤٫٥٢

٪١٢٫٨٠

٪١٠٫٩٩

٪٧٫١١

٪٦٫٤٠

٪٦٫٤٠

٪٥٫٧٨

٪٣

٪١٠٠
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مسئولیت های اجتماعی
انجـام  راسـتای  در  آسـیاتک  مجموعـه 
رسـالت اجتماـعی خـود مبنـی بـر تسـهیل 
و  نهادهـا  فراگیـر   و  آزاد  دسترسـی 
تشـکل های مردمـی و یاری رسـان در سـایر 
انجمـن  بـه  خـود  اجتماـعی  حوزه هـای 
»انجمـن  کار«،  کـودکان  از  »حمایـت 
دیبـات گابریـک«، »انجمـن اهـدای عضـو 
ایرانیـان«، »خیریـه مهـر طـه« و »رونـاک« 
بـه  را  پـر سـرعت  اینترنـت  ... خدمـات  و 
صـورت رایـگان ارائـه می کنـد. این خدمات 
به صورت مسـتمر در سـال های اخیر ارائه 
دارد.  ادامـه  نیـز  تاکنـون   و  شـده اسـت 

 صرفه جویی در مصرف انرژی

مجموعه آسیاتک در راستــــــای 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 وجود روغن و گازوئیل

 تفکیک زباله ها و کاهش تولید زباله

کاهش مصرف کاغذ از طریق ترویج مکاتبات 
الکترونیکی  
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 عملکرد ایمنی، بهداشت و  زیست محیطی

مجموعه آسیاتک در راستــای کاهش ریسک های 
ایمنــــی و بهداشتی و استقـــــــرار و تقویت نظام 
مدیریت ایمنــــــی و بهداشت شغلی  ISO45001و 
مدیریت زیست محیطی ISO14001 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

انجام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و بررسی 
نتایج و انجام اقدامات اصالحی برای مواردیکه خارج از 

محدوده استاندارد بوده اند. از جمله روشنایی، سروصدا، 
کیفیت هوا، فرکانس های رادیویی، اســـترس حرارتی و 
 Fitness ارگونومی انجام معــاینات دوره ای جهت انجام
for Work و همچنین شناسایی و پیشگیــری از بیماری 

های شغلی انجام شناسایی و ارزیابی ریسک های ایمنی 
و بهداشتی و شـــــناســـایی و ارزیابی جنبه هــای زیست 
محیطی و ارائه اقدامــــات کنترلی جهت کـاهش ریسک 

های با نمره ریسک در محدوده متوسط و باال.
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سوابق اجرایی هیئت مدیره و مدیرعامل
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کمیته های شرکت
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آسیاتک از منظر بورس اوراق بهادار

انتقــال  شــرکت  ســهام  پذیــرش  تقاضــای 
داده هــای آســیاتک )ســهامی عــام( طــی نامــه 
بــه   1399/02/30 مــورخ   99/62100 شــماره 
ــد. در  ــه گردی ــورس اوراق بهــادار تهــران ارائ ب
همیــن راســتا بنــا بــه نامــه مــورخ 1399/10/06 
بــه شــماره 83961 بــورس اوراق بهــادار تهــران، 
و بر اســاس مصوبه جلســه مورخ 1399/09/12 
هیئــت پذیــرش بــورس، شــرکت انتقــال داده 
ــازار دوم  هــای آســیاتک )ســهامی عــام( در ب
بــورس اوراق بهــادار تهــران پذیــرش شــده 
اســت و بنــا بــر نامــه شــماره 122/88612 در 
تاریــخ 1400/06/08 نــام شــرکت بــا شــماره 
11877 نــزد ســازمان بــورس اوراق بهادار تهران 
درج و ثبــت شــده اســت و بنــا بــر نامه شــماره 
15/112777 شرکت انتقال داده های آسیاتک 
بــا نمــاد "اســیاتک" در تاریــخ 1400/08/16 در 

ســامانه پس از معامالت درج گردیده اســت.
ــه ذکــر اســت پــس از برگــزاری جلســه  الزم ب
معارفــه عرضــه اولیــه در تاریــخ 1401/01/22 
بــه صــورت آنالیــن و پاســخگویی به ســواالت 
مطرح شده در سامانه ipo ، از طریق سامانه 
طــی  ناشــران)کدال(  رســانی  اطــالع  جامــع 
اطالعیــه 870677 مــورخ 1401/01/28، عرضــه 
اولیــه شــرکت انتقــال داده هــای آســیاتک 
)ســهامی عــام( بــا نمــاد "اســیاتک" در تاریــخ 
7 اردیبهشــت مــاه 1401 بــه عنــوان پانصــد 
ــود و ســومین شــرکت پذیرفتــه شــده در  و ن
بــورس اوراق بهــادار تهــران، انجــام گردیــد.
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قراردادهای تامین امکانات و ارائه خدمات

تاریخ پایان تاریخ شروع طرف قرارداد موضوع قرارداد ردیف

1401/12/29 99/12/30 ارتباطات ثابت پارسیان خدمات پهنای باند اینترنت 1

1401.04.01 1400/04/01 افرانت )IXP( خدمات  پهنای باند داخلی 2

1401.03.31 1400.06.27 ارتباطات سیار ایران )همراه 
اول( )IXP( خدمات  پهنای باند داخلی 3

تا کنون 1392 شرکت مادرتخصصی ارتباطات 
زیرساخت خدمات پهنای باند اینترنت )اینترنت( 4

تا کنون 1392 شرکت مخابرات ایران  خدمات پهنای باند اینترنت )انتقال( 5

1401.08.30 1400.09.01 پیشگامان توسعه ارتباطات خدمات پهنای باند اینترنت )انتقال( 6

1401.12.29 1400.01.01 پیشگامان توسعه ارتباطات خدمات پهنای باند اینترنت )اینترنت( 7

1402.03.31 1400.03.31 خدمات ارتباطی رایتل )IXP( خدمات  پهنای باند داخلی 8

1401.05.31 1400.06.01 داده پردازی رسپینا )IXP( خدمات  پهنای باند داخلی 9

1402.08.30 1400.04.01 داده پردازی فن آوا خدمات فروش عمده ظرفیت 10

1401.07.30 1400.01.01 داده پردازی فن آوا )IXP( خدمات  پهنای باند داخلی 11
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تاریخ پایان تاریخ شروع طرف قرارداد موضوع قرارداد ردیف

1401.03.31 1397.01.01 فناوران ایده پرداز صبا  خدمات محتوای ترافیک دیجیتال 12

1402.08.30 1397.09.01 گسترش ارتباطات مبنا خدمات فروش عمده ظرفیت 13

1401.07.30 1400.08.01 گسترش ارتباطات مبنا خدمات پهنای باند اینترنت )اینترنت( 14

تا 25 سال 1399.12.10 شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایی ایران

قرارداد ارائه خدمات ارتباطی به 
فرودگاه پیام کرج 15

1406.11.01 1399.05.27 برج میالد قرارداد بهره برداری از فضای مخابراتی 
دیتاسنتر برج میالد 16

1402.12.29 1399.10.01 ایرانسل  )IXP( خدمات  پهنای باند داخلی 17

1401.12.29 1400.01.01 پیشگامان توسعه ارتباطات  )IXP( خدمات  پهنای باند داخلی 18

1401.12.29 1400.01.01 ارتباطات ثابت پارسیان خدمات پهنای باند اینترنت )اینترنت( 19

1401.07.30 1400.08.01 گسترش ارتباطات مبنا خدمات پهنای باند اینترنت )اینترنت( 20

تاکنون 1399.04.03 مخابرات ایران ارائه خدمات دسترسی بیت استریم 21

1402.02.19 1400.02.19 توسعه فناوري ارتباطات 
پاسارگاد آريان )فناپ تلکام( خدمات پهنای باند اینترنت 22

1401.10.01 1399.09.30 خبرگزاری مهر ارائه خدمات اینترنتی 23
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اقدامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی

اجرای قوانین و مقررات ناظر بر بازار و اجرای عملیات شرکت در چارچوب قراردادهای مشخص، بــــازرسی 
و حسابرسی ساالنه و برگزاری مجامع در مواعد قانونی و ایجاد کمیته حسابرسی برای شرکت اصـــــلی و 

 شرکت های فرعی. )ماده 3(

بهره مندی از اعضای هیات مدیره دارای صالحیت و تصویب حقوق و مزایای اعضای موظف در هیــــات 
مدیره و اخذ وثیقه الزم، و یک نفر به عنوان عضو مالی، اخذ اقرار نامه مبنی بر عدم عضویت موظف در 

 شرکت های دیگر. )ماده 4(

ارائه اطالعات به سهامداران در چارچوب قوانین و مقررات و ثبت مالکیت ســهام و پرداخت به مـوقع 
سود سهام. )ماده 6(

 تصویب معامالت با اشخاص وابسته و رعایت قوانین ماده 129 قانون تجارت. )ماده 7(

تشکیل واحد حسابرسی داخلی و انتخاب اعضای کمیته حسابرسی )ماده 8 و9( و اجرای سیستم های 
 کنترل داخلی و نظارت بر آن ها.

تدوین دستورالعمل جمع آوری پیشنــــــهادات و گزارشـات نقض قـــــوانین و همچنین تعیین حقـــوق و 
مزایای مدیرعامل و اعضای موظف هـیات مدیره در هیات مدیره )ماده 10 و 11 و 12 ( و افشای دارندگان 

 اطالعات نهانی شرکت به سازمان بورس اوراق بهادار. 

عدم تفویض مفاد ماده 13 در عدم مشــارکت عضو ذینفع در رای گیری هـــــا و انتخاب اعضــــای کمیته 
 حسابرسی و انتصابات. )ماده 15(

اجرای حسابرسی های شش ماهه و ساالنه )ماده 16( و تدوین و ایجــاد دستورالعمل دبیرخــانه هیـــات 
 مــــــدیره )ماده 21( و جمع آوری مستنــــدات صورتجلســـــات هیـــــــــــات مدیــــره و نهاده گـــــذاری آنها

  )ماده 22 و 23 ( و تشکیل جلسات به طور منظم و اجرای مصوبات آن. )ماده 24 ، 25 ، 26 و27 (

 ایجاد ساز و کارهای مناسب برای برگزاری مجامع )ماده 29 و 30( حضوری و آنالین و بارگذاری گزارشات 
 مالی در سامانه کدال و رعایت مفاد اجرای مجامع به طور قانونی. )ماده 31 الی 38(

رعایت روند انتخــــاب اعضــــــای هیات مدیره در مجمع و رعایت مقررات مربوط به عضو مستقل هیات 
 مدیره. )فصل 5(ـ

افشای اطالعات مدیران و اعضای هیات مدیره در ســــایت شرکت اعم از تحصیـالت و ســوابق آن هـــــا 
و همچنین اقدام به ارزیابی عملکرد شرکت با مقایسه بودجه و عملکرد واقعی در مقـــــــاطع زمانی سه 

ماهه.

در این خصوص دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مصوب 1397/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار توسط 
هیات مدیره به تصویب رسیده و اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است؛
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ریسک های شرکت توسط کمیته ریسک و معاونت راهبرد شناسایی و ارزیابی می گردد که در طول 
سال اقدامات الزم صورت گرفته است. همچنین ارزشیابی پرسنل توسط سیستم ارزیابی و بطور سه 

ماهه ارزشیابی شده و گزارشات الزم ارائه می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از کامپیوتر توسط 
 واحد امنیت تهیه و ارائه گردیده است.

تشکیل کمیته انتصابات طی مصوبه هیئت مدیره
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  اهداف مديريت و
راهبردهای مديريت
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فصل دوم



34

گزارش تفسیری مدیریت | سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400

مهمترین رویدادهای محیط صنعت
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 راهبردهای کالن شرکت انتقال
داده های آسیاتک در سال 1400 

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

توسعه فعـــــــــالیتهای شرکت از طــــریق استقالل فعالیت CLOUD و جـذب 
 سرمایه از طریق سرمایه گذارخصوصی

عرضه عمومی سهــــــام شرکت در بورس و توسعه فعالیت هـــــای شرکت بـا 
 مشارکت عمومی

ایجاد مشارکت در حوزه XDSL در تمام کشور از طریق عقد قـــــــــرارداد بیت 
اســــتریم با مخابرات ایران
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 چشم انداز صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات
  و نگاهی به بازار آن

شــامل  شــبکه ای  کســب وکار،  اکوسیســتم 
تأمین کننــدگان، توزیع کننــدگان، مشــتریان، رقبــا 
و دولــت می باشــد. هــر موجودیــت در اکوسیســتم 
بــر دیگــر اجــزا تأثیــر می گــذارد و تحــت تأثیــر 
ــه ایــن ترتیــب، ارتباطاتــی  ــرار می گیــرد؛ ب آنهــا ق
در اکوسیســتم ایجــاد می گــردد و موجودیت هــا 
جهــت بقــا در آن بایــد منعطــف و ســازگار باشــند. 
بــا توجــه بــه رونــدی کــه در اکوسیســتم صنعــت 
تلکام در حال رخ دادن اســت اکوسیســتم درآمدی 
کســب و کار دچــار تغییــرات فراوانــی شــده اســت. 
ــی جریانهــای  ــه جای ــرات، جاب ــن تغیی ــه ای از جمل
ــر ســر قیمــت، ادغــام  درآمــدی، افزایــش رقابــت ب
کــه  اســت  و...  تلــکام  شــرکتهای  تملیکهــای  و 
همـگـی نشــان از جابــه جایــی جریــان ارزشــها و 
مزیتهــا در طــی کمتــر از چندســال دارد. در یــک 
بــازار تلــکام  دوره میــان مــدت رشــد آرامــی در 
ــی  ــای کنون ــود. توانمندیه ــد ب ــم خواه ــران حاک ای

شــرکتهای فعــال در حــوزه تلــکام بــه دلیــل اقتصــاد 
کشــور  بلندمــدت  سیاســی  ریســک  و  ضعیــف 
امــکان رشــد چشــم گیــر نخواهــد داشــت. تحریــم 
ــرای کشــور  ــا را ب ــه ســخت افزاره ــا دسترســی ب ه
ــه ســمت  ــران ب ــن ای ــرده اســت، همچنی ســخت ک
تامیــن کننــدگان روســی تمایــل پیــدا کــرده اســت 
ــه ســمت  ــه بیشــتر ب ــل هزین ــه تحمی ــه منجــر ب ک
فیبــر  زیرســاخت  اســت.  شــده  نهایــی  مشــتری 
نــوری مــی توانــد هــم تاثیــر مثبتــی در رشــد آینــده 
تعــداد کاربــران اینترنــت ثابــت و هــم مزایــای قابــل 
توجهــی بــرای اپراتورهــای اینترنــت همــراه داشــته 
باشــد. همچنیــن توســعه شــبکه فیبــر نــوری، مــی 
توانــد منجــر بــه همگرایــی خدمــات اینترنــت ثابــت 
و موبایــل شــده و فرصتهــای خلــق ارزش بیشــتری 
کنــد.  ایجــاد  ارتباطــی  مختلــف  هــای  حــوزه  در 
تعــداد   BMI بینــی موسســه  پیــش  اســاس  بــر 
کاربــران اینترنــت ثابــت در طــی ده ســال آینــده از 
ــون خواهــد  ــه حــدود 16 میلی ــون ب حــدود ده میلی
ـی رغــم وجــود رقابــت بیــن شــرکتهای  رســید. عـل
بــه  ثابــت  اینترنــت  از  اســتفاده  هزینــه   ،  ISP
کاهــش  بــه  توجــه  بــا  خانــوار  درآمــد  نســبت 
ســالیان  طــی  در  تــورم  علــت  بــه  خریــد  تــوان 
ــت  ــه اینترن ــاالی هزین ــاد اســت. ســهم ب ــر زی اخی
بــه  درامــد  کاهــش  بــه  منجــر  خانــوار  درآمــد  از 
ازای هــر مشــتری در اینترنــت ثابــت مــی شــود. 
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وضع موجود شرکت



39

گزارش تفسیری مدیریت | سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400

 ارکان جهت ساز

چشم انداز
Vision

Mission

Values

ما تا افق چشم انداز (انتهای  سال ١٤٠٤) سازمــــانی خواهیم بود که 
انتخاب اول نیروی کار شایسته بوده و از طریق توسعه فناوری هــای 
ارتباطی هم راستا با برنامه توسعه کشور، پاسخگوی مشتریـان بوده 
و با رعایت الزامات رگوالتوری  و کسب سود آوری پــایدار مطلوبتـرین 

اپراتور در کشور خواهیم بود .

بهبود زندگی و کار از طریق رشد و تسهیل ارتباطات با ارائه خدمات با 
کیفیت، قابل اعتماد و فراگیر

- یکپارچگی و هماهنگی جهت رسیدن به اهداف ( ما می توانیم) 
- پاسخگویی، درستی و صداقت مسئوالنه
- پایبندی به سیستم ها و بهبود مستمر 

- ارزش آفرینی برای مشتریان 
- نتیجه گرایی

ماموریت

ارزش ها
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مدل کسب و کار

در بــــــازار رقابتی ارتباطات و فنـــــــاوری اطالعات، دارا بودن یک مدل کسب و کــــــــــــار روشن و موفق 
با در نظر داشتن موقعیت بـــــازار و جایگاه رقبا ضروری است. مدل کسب و کار آسیاتک بر پایه ی سه 
عنصر کلیدی )فرصت های بازار ICT، جریان در آمدی و هزینه هــــا( است که در ادامه به فرصت هــای 

شناسایی شده پرداخته شده است:

 - اولین شرکت که با قرارداد بیت استریم می تواند در تمام نقاط ایران اینترنت ثابت عرضه کند. 

- صنعت تلکام همانند یک موجود زنده با فرصتهای مختلف در حال رشد است. مانند فیبر نوری،    
 بالکچین، خانه هوشمند، اینترنت اشیا، خدمات ابری و کلودگیمینگ

 - ارائه خدمات پیشرفته داده توسط اپراتورها و اشخاص ثالث، منجر به افزایش درآمد هم در سطح 
 مشتری نهایی و هم در سطح مشتری سازمانی خواهد شد.

 - ویروس کرونا علیرغم چالشهایش منجر به فرصتی بی نظیر برای رشد حوزه تلکام شده است.

 - روند افزایشی تقاضای خدمات )به ویژه پهنای باند(
 

 - افزایش میزان نفوذ اینترنت ثابت و رشد تعداد کاربران 

 - باال بودن نرخ رشد صنعت فاوا )17%( به نسبت نرخ اقتصاد ایران) %0.4( 

 - توسعه خدمات الکترونیک و کسب و کارهای آنالین و دیجیتال ) برنامه ششم توسعه(

 - توسعه زیرساخت فیبر و بیسیم و توانایی برقراری اتصال همه مناطق 

 - آزادسازی بازار از انحصار مخابرات در حوزه خدمات تلفن

- ارائه مجوزهای مختلف در فرکانس های 2.3GH ، 2.6GH و 3.5GH توسط سازمان تنظیم مقررات و 
 ارتباطات رادیویی

- کاهش بهای تمام شده سرویس ها به سبب میزبانی از تامین کنندگان محتوا و حجم اینترنت 
 خریداری شده

 - توسعه زیرساخت ها در حوزه خدمات دیتاسنتر، کلود )خدمات ابری( و  ...

)IP(  خرید و فروش آدرس های اینترنتی - 

 ICT و IT خرید و فروش تجهیزات و نرم افزار های کاربردی حوزه -
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مزیت های رقابتی در ارتباط با بازار
آســیاتک  موفقیــت  کلیــدی  عوامــل 
آخریــن  طبــق  خدمــات،  ارائــه  در 
اســتراتژیک،  تحلیل هــای  و  بررســی 
محیــط  کالن،  محیــط  تحلیل هــای 
نظــرات  و  خبــرگان  نظــرات  ـی،  رقابـت
می باشــد: زیــر  شــرح  بــه  مشــتریان، 

رشــد ســریع بــازار و تقاضــا در صنعــت 
و  ارتباطــی  فرهنــگ  تغییــر  به واســطه 
پایــه بــودن IT بــرای رشــد اکثــر صنایــع 
ـی و جهانــی و نفــوذ IT در  و اقتصــاد مـل
 loT تمــام ابعــاد زندـگـی شــخصی مثــل
تأثیــر  همچنیــن  و  اشــیا(  )اینترنــت 
ازجملــه  مختلــف  صنایــع  در  بنیادیــن 
پتروشــیمی و نفــت، خــودرو، بانکــداری، 
بیمــه و ... بیانگــر افــق بســیار خــوب و 
زمینه هــای رشــد در شــرکت خواهــد بــود.

پــس از شــرکت مخابــرات ایران بیشــترین 
 ... و    Public Wi-Fiو  ADSL مشــتریان 
اســت  آســیاتک  بــه  متعلــق  کشــور  در 
و مشــتریان ســایر رقبــا بــه ترتیــب در 
اختیــار شــرکت های شــاتل، پارس آنالیــن، 
و  توســعه  می باشــد.   ... و  هــای وب، 
منظــر  از  مناســب جغرافیایــی  پوشــش 
ارائــه ســرویس و شــبکه فــروش گســترده 
عاملیــت   5700 از  بیــش  بــا  مویرـگـی 
فــروش در سراســر کشــور از مهم تریــن 
ــه بیشــترین مشــتریان  ــل دســتیابی ب عل
ADSL وPublic Wi-Fi  در کشــور اســت. 
در عمــل دســتیابی شــرکت بــه ظرفیــت 
بــزرگ اقتصــادی حــدود 1.400.000 خانــوار 
 5.600.000 معــادل  بالفعــل(  )به صــورت 
کاربــر )به صــورت بالقــوه(، زمینه ســاز رشــد 
ســریع تر و رشــد فــروش انــواع خدمــات و 
ــن  کاالهــا را فراهــم نمــوده اســت. بنابرای
ــرای شــرکت تنــوع در ارائــه ســرویس ها  ب
ـی و رشــد ســریع  رقابـت ارائــه قیمــت  و 
بــه  توجــه  بــا  جدیــد  کســب وکارهای 
اقتصــادی  بــزرگ  ظرفیــت  بــه  رســیدن 
میســر گردیــده اســت. طــی ســال گذشــته 

تغییــر فرهنــگ مصــرف اینترنــت بــه دلیل 
پاندمــی کرونــا بــه صــورت محسوســی 
کلیــه  مثــال  عنــوان  بــه  شــد  نمایــان 
کشــور  دانشــجویان  و  آمــوزان  دانــش 
مصرف قابل مالحظه ای را در ســاعاتی که 
ــد  ــت نبودن ــده اینترن ــا مصــرف کنن عمدت
افزایــش  پایــدار  مشــتریان  عنــوان  بــه 
دادنــد بــه طوریکــه کلیــه نمــودار هــای 
مصــرف اینترنــت ســطح قابــل توجهــی از 
ــه  ــت را طــی روزهــای هفت مصــرف اینترن
بــا توجــه بــه حجــم  نمایــش میدهنــد 
زیــاد مشــتریان شــرکت ایــن تغییــر در 
ــروش  ــه افزایــش ف ــوع مصــرف منجــر ب ن
پایــدار در حــوزه xdsl بــه صــورت قابــل 
همچنیــن  اســت  گردیــده  مالحظــه ای 
کرونــا میــزان مصــرف محتــوا )فیلــم( را از 
پلتفــرم هــای کشــور بــه طــور محسوســی 
میزبانــی  بــه  توجــه  بــا  داد.  افزایــش 
آســیاتک از پرمصــرف تریــن پلتفــرم هــای 
ــرم  ــه پلتف ــم و ســریال کشــور از جمل فیل
هــای فیلیمــو و تماشــاخونه و افزایــش 
اســتفاده مشــتریان از ایــن پلتفــرم هــا 
ــی  میــزان درآمــد دیتاســنتر بابــت میزبان
پلتفرم هــای مزبــور افزایــش یافته اســت.



42

گزارش تفسیری مدیریت | سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400

پروژه های در دست اقدام

بــا توجــه بــه راه انــدازی طرح پروژه شــبکه ملی 
اطالعــات و الــزام بــه ایجــاد دیتاســنترهای 
داخلــی و توســعه بــازار فضــای ابــری، شــرکت 
آســیاتک در حــال گســترش دیتاســنترهای 
خــود در مناطــق قطــب کشــور مــی باشــد. 
ــق مســتندات منتشــر شــده در  همچنیــن طب
پــروژه ملــی اطالعــات ســعی بــر آن اســت کــه 
داده هــا تــا حــد امــکان بــه خــارج از کشــور 
در  آســیاتک  شــرکت  و  نشــوند  مســیریابی 
راســتای رفــع نیازهــای مرکــز داده درون کشــور 
اقــدام بــه توســعه ســه پــروژه دیتاســنتر ماکو 
و دیتاســنتر منطقــه حکیمیــه شــهر تهــران  و 
همچنیــن منطقــه آزاد پیــام نمــوده اســت.

 Service Delivery مخفــف   SDP ســامانه 
Platform یــا "ســکوی ارائــه ســرویس" اســت. 
تمــام  توســط  پایــه  سرویســهای  ارائــه  بــا 
اپراتورهــای موبایــل و اشــباع نســبی تعــداد 
مشــترکین، مســیر رقابت آنها به سمت تمایز 
بــا سرویســهای ارزش افــزوده، ســوق پیــدا 
کــرده اســت. امــروزه، اپراتورهــای شــبکه هــای 
مخابراتــی، تولید سرویســهای ارزش افزوده را 
بــه شــرکتهای تولیــد کننــده ســرویس واگــذار 
میکننــد و خــود بــه اپراتــوری مــی پردازنــد. 
را  بیشــتری  سرویســهای  عالقمندنــد  آنهــا 
ــدگان ســرویس  ــد و تولیدکنن ــوری نماین اپرات
نیــز عالقمندنــد سرویســها را ســریعتر تولیــد 
ــع  ــرای مرتف ــرویس ب ــه س ــکوی ارائ کننــد. س
تولیدکننــدگان  و  اپراتورهــا  نیــاز  ســاختن 
یــک  اســت.  شــده  پیشــنهاد  ســرویس 
ســامانه SDP، عملیاتــی ماننــد احــراز هویــت، 
مدیریــت شناســه ها، تبدیــل فرمــت دیتــا، 
بدیــن  و  گیــرد  مــی  برعهــده  را  شــارژینگ 
ترتیــب، زمــان، هزینــه و پیچیدـگـی تولیــد 
ســرویس  فراهم کننــدگان  بــرای  ســرویس 
صرفه جویــی،  ایــن  بــا  می یابــد.  کاهــش 
فراهــم کننــده ســرویس میتوانــد روی هســته 
اصلــی ســرویس خــود تمرکــز کــرده و ســرویس 
کاراتــری ارائــه دهــد. ســکوی ارائــه ســرویس 
ــر اســاس آخریــن تکنولوژیهــای پیــک آســا ب

Cloud Computing، مبتنــی بــر یــک معمــاری 
یافــت.  خواهــد  توســعه  گــرا  ســرویس 

دیتاسنتر و فضای ابری

SDP توسعه خدمات
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ســه  در  آســیاتک  شــرکت  محتوایــی  خدمــات 
صــدای   )VOD( درخواســتی  ویدیــو  گونــه ی 
کاربــردی  برنامه هــای  و   )AOD( درخواســتی 
ویدیویــی  آرشــیو  گــردد.  مــی  ارائــه   )Apps(
و  رســانه ها  از  گســترد ه ای  مجموعــه  شــامل 
ــازی  ــم، ســریال، موســیقی، ب ــر فیل ــا نظی محتواه
 ،)On-Demand( و دیگــر برنامه هــای درخواســتی
می باشــد.  ... و  اندرویــدی  اپلیکیشــن های 

ــه  ــی اســت ک ــع AOD و VOD تکنولوژی های درواق
دلخــواه  محتواهــای  شــنیدن  یــا  تماشــا  اجــازه 
ــای ســینمایی، ســریال های  ــه فیلم ه ــود از جمل خ
برنامه هــای  جــذاب،  مســتندهای  تلویزیونــی، 
آموزشــی، موســیقی، پادکســت و ... را در هر زمان 
و مکانــی بــا اســتفاده از دســتگاه های هوشــمند 
بــه کاربــران می دهــد. معمــواًل در صفحــه ای کــه 
بــرای نمایــش لیســت ایــن ویدئوهــا بــه کاربــر 
جســتجو  مثــل  ـی  تمهیداـت می شــود،  تعبیــه 
و  کارگــردان  بازیگــران،  فیلــم،  نــام  براســاس 
همچنیــن اطالعاتــی در مــورد قیمــت، مــدت زمــان 
اجــاره و قوانیــن مربــوط بــه محتــوا قــرار می گیــرد. 
محتــوای  تولیــد  حــوزه  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا 
داخلــی، آســیاتک عــالوه بــر ورود بــه حــوزه تولیــد 
ــا ســرمایه گذاری و خریــد ســهام شــرکت  محتــوا ب
رایمونــد کــه یــک شــرکت تولیــد محتــوا اســت 
ــر داخلــی را دارد. ــوای فاخ ــالش در توســعه محت ت

در ســال 1394 بــا توجــه بــه برنامــه هــای توســعه 
مدیــران  مــدت  بلنــد  دیــد  براســاس  و  شــرکت 
ــه ایجــاد فضــای جدیــد در ســال  مجموعــه نیــاز ب
ـی بــه شــدت احســاس شــد. بــر ایــن  هــای آـت
اســاس پــروژه توســعه ســاختمان هــای آســیاتک 
ســاختمان  شــامل  جغرافیایــی  منطقــه   2 در 
در  پردیــس  فنــاوری  و  علــم  پــارک  و  میرعمــاد 
حــدود 3500 متــر مربــع فضــای اداری شــروع شــد. 
پــارک علــم و فنــاوری پردیــس  دلیــل انتخــاب 
عــالوه بــر نزدیـکـی بــه تهــران و امــکان تامیــن 
نیــروی بــا کیفیــت در منطقــه شــرق تهــران شــامل 
ــر  ــزان 3300 مت ــه می اســتفاده از فضــای اداری ب
مربــع کــه در 4 طبقــه در پــارک علــم و فنــاوری 
ـی و معافیــت  پردیــس، اســتفاده از مزایــای ماـل
ــارک و  هــای مالیاتــی شــرکت هــای مســتقر در پ
ــه مناســب در  ــا هزین ــروی کار ب ــه نی دســتیابی ب
منطقــه پردیــس، رودهــن، بومهــن مــی باشــد.

پروژه توسعه فضای اداری پردیس

تولید محتوا
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برنامه های آینده و طرح تکنولوژی
آســیاتک به منظــور مدیریــت اثربخــش فناوری هــای خــود، 
چارچــوب  مدیریــت فنــاوری خــود را به صــورت زیــر طرح ریــزی 
کــرده اســت. ایــن مــدل ارتباطــات بیــن فرآیندهــای ســازمانی 
موجــود در آســیاتک را در نظــر گرفتــه و  یکپارچـگـی الزم 
اســت.  ســاخته  فراهــم  را  ســازمانی  ســطوح  کلیــه  در 
اســتراتژی های  ســازی  یکپارچــه  به منظــور  آســیاتک 
تدویــن  متدولــوژی  ســازمان،  اســتراتژی ¬های  بــا  فنــاوری 
اســتراتژی های فنــاوری خــود را طرح ریــزی کــرده و حســب 
نمــود.  بازنگــری  را  خــود  فنــاوری  اســتراتژی های  آن 
از  پــس  و  شــده  طرح ریــزی  متدولــوژی  مــدل  بــا  مطابــق 
توســعه  نقشــه  محیطــی،  شــرایط  تحلیل هــای  و  بررســی 
ســبد محصــوالت آســیاتک بــر اســاس طــرح زیــر تدویــن 
گردیــد، ســپس کاربردهــا و فناوری هــای مــورد نیــاز جهــت 
تعییــن  آســیاتک  محصــوالت  توســعه  برنامــه  تحقــق 
منابــع  و  اکتســاب  شناســایی،  هــای  برنامــه  و  شــده 
ـی مــورد نیــاز آن اجــرای ایــن برنامــه تعییــن گردیــد.  ماـل
ســاختار  توســعه  بــا   94 ســال  از  آســیاتک  شــرکت  در 
نگاشــت  )ره  تکنولــوژی  راه  نقشــه  و  تکنولــوژی  مدیریــت 
طرح ریــزی  کار  و  کســب  توســعه  هــای  برنامــه  فنــاوری( 
نگاشــت  ره  راســتا  همیــن  در  می گــردد.  پیگیــری  و 
اســت. شــده  داده  نمایــش  زیــر  شــکل  در  فنــاوری 
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و  اخيــر  دهــه  دو  در  اطالعــات  فنــاوري  صنعــت  پيشــرفتهاي 
وابســتگي نظامهــاي کســب و کاري بــزرگ بــه صنعــت IT، باعــث 
ايجــاد نيــاز بــه مراکــز يکپارچــه اطالعاتــي شــده اســت. امــروزه، 
ــه دليــل گســترش مقياس هــاي ايــن مراکــز، نقــش تمهيــدات  ب
ــا طراحــي، ايجــاد و نگهــداري از آنهــا  فنــي مهندســي در رابطــه ب
نظام هــاي  شــديد  وابســتگي  يافته اســت.  ويــژه اي  اهميــت 
ــا  ــز داده، باعــث شــده ت ــه مراک ــروزي، ب ــن ام کســب و کاري نوي
اهميــت و حساســيت هاي فنــي مهندســي در مراحــل و فازهــاي 
مختلــف بــه مراکــز داده مــورد توجــه ويــژه قــرار گيرنــد. در دنيــاي 
ــي  ــواره يکــي از زمينه هاي ــات، هم ــاوري اطالع ــت فن ــروز صنع ام
ــز  ــر روي آن تمرک ــاوري ب ــده فن ــه شــرکت هاي توليدکنن اســت ک
دارنــد، فناوري هــا و تکنولوژي هــای زيرســاختي در مراکــز داده 
نیــز یکــی از مهم تریــن زمینه هــا در ایــن راســتا می باشــند. بديــن 
ترتيــب، امــروزه شــاهد فناوري هــاي نويــن، پيچيــده و کارآمــدي 
در هــر دو حــوزه فعــال و غيــر فعــال مراکــز داده هســتيم کــه 
ــد  ــا توســط نظام هــاي کســب و کاري مي توان ــري آن ه ــه کارگي ب
کســب  روي  بــر  ـي  مثبـت غيرمســتقيم  و  مســتقيم  تأثيــرات 
ســال های  در  ســویی،  از  باشــد.  داشــته  نظام هــا  ايــن  کار  و 
اخیــر رایانــش ابــری در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک فنــاوری 
مهــم در حــوزه ی فنــاوری اطالعــات اســت و متخصصــان ایــن 
 ،)Cloud Computing( ــری ــش اب ــه رایان ــد ک ــن باورن ــر ای حــوزه ب
ــرد. فرآیندهــا را در حــوزه فــن آوری اطالعــات دگرگــون خواهــد ک

منطقــه آزاد تجــاری صنعتــی ماکو، بر اســاس هــدف گذاری انجام 
ــوان  ــه عن ــاوری اطالعــات، ب شــده از طــرف وزارت ارتباطــات و فن
یکــی از 4 منطقــه انتخــاب شــده بــه منظــور ایجــاد قطــب داده در 
کشــور اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه هــدف گــذاری اســتراتژیک 
 ،Cloud و IDC آســیاتک بــه منظــور توســعه ســهم بــازار در حــوزه
اقــدام بــه امکانســنجی و توســعه زیرســاخت فیزیکــی و تجهیزات 
ــل  ــه منظــور افزایــش ظرفیــت خدمــات قاب ــر فعــال ب فعــال و غی
ارائــه نمــوده اســت. طــرح دیتاســنتر ماکــو، بــر اســاس ایــن هــدف 
ــاختمان و  ــرمایه گذاری در احــداث و راه انــدازی س ــا س ــذاری، ب گ
زیرســاخت فیزیکــی مرکــز داده در منطقــه آزاد ماکــو جهــت ارائــه 
 Colocation، Dedicated Server، خدمــات در ایــن حــوزه )اعــم از
VPS، Cloud، Big Data، Data mining و...( و کلیــه خدمــات 
ابــری بــا ظرفیــت 1000 رک و در 4 فــاز 250 رکــی، طراحــی شــده و 
در حــال طــی مراحــل اخــذ مجوزهــای الزم بــرای اجــرا مــی باشــد.

پروژه توسعه دیتاسنتر در منطقه آزاد ماکو
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پروانــه  اخــذ  از  پــس  آســیاتک  هــدف 
ســال  در   FCP ثابــت  ارتباطــات  اپراتــور 
ــر  94، در ارائــه خدمــات ارتباطــی مبتنــی ب
ایجــاد زیرســاخت و توســعه شــبکه خــود 
بــر بســتر فیبرنــوری و فرکانــس یــک هــدف 
ــرد توســعه کســب و کار بنگاهــی  ــا رویک ب
در راســتای توســعه ملــی اســت. از ایــن رو 
در ســال 95 کنسرســیومی بــه نــام "شــرکت 
توســعه ارتباطــات رایــان تدبیــر" متشــکل 
از اپراتورهــای فعــال حــوزه ارتباطــات ثابــت 
ــا هــدف توســعه و ایجــاد شــبکه  کشــور ب
انتقال شــهری و بین شــهری ایجاد گردید.

در ســال 96 مصوبه 260 کمیســیون تنظیم 
مقــررات ارتباطــات بــا موضوع اصــول حاکم 
بیــت  فروشــی  عمــده  ارائــه خدمــت  بــر 
اســتریم و بــه اشــتراک گــذاری منابــع و 
زیرســاخت هــای شــبکه شــرکت مخابــرات 
ایــران بــا هــدف شکســت انحصــار طبیعــی 
 FTTx مخابــرات ایــران و توســعه شــبکه
ــالغ گردیــد و آســیاتک نیــز از  تدویــن و اب
یــک طــرف بــه دنبــال اجــرای خدمــت بیــت 
شــبکه  روی  ســرویس  ارائــه  و  اســتریم 
نهایــت در  بــوده و در  موجــود مخابــرات 
ســال 99 قــرارداد بیــت اســتریم بــا شــرکت 
مخابــرات ایــران منعقــد و اجــرا گردیــد و 
عمــاَل محدودیــت ارائــه ســرویس بــر بســتر 
طــرف  از  شــد.  برداشــته  مســی  ســیم 
ــاد و توســعه شــبکه  ــال ایج ــه دنب ــر ب دیگ
FTTx در برخــی اســتان هــا بــوده اســت.

و  جدیــد  دولــت  توســعه  رویکــرد  بــا 
ــرح ملــی پوشــش 20  ــن ط ــر تدوی ــی ب مبن
دسترســی  شــبکه  بــه  خانــوار  میلیــون 
مبتنــی بــر فیبرنــوری FTTH، ایــن شــرکت 
نیــز از جملــه شــرکت هــای دارنــده پروانــه 
بــوده  متعهــد  ثابــت  ارتباطــات  اپراتــور 
ــا  ــور ب ــروژه مذک ــرای پ ــه در خصــوص اج ک
ارتباطــات  و  مقــررات  تنظیــم  ســازمان 
کــرده  منعقــد  نامــه  تفاهــم  رادیویــی 
ــق ایــن تفاهــم نامــه آســیاتک  اســت. طب

FTTx
ــل  ــه اجــرای طــرح پوشــش حداق متعهــد ب
یــک میلیــون خانــوار بــه شــبکه دسترســی 
راســتای  در  اســت.  شــده  نــوری  فیبــر 
ــا  ــا شــهرداری ه ــرات ب ــروژه مذاک ــرای پ اج
صــورت  الزم  مجوزهــای  اخــذ  بــر  مبنــی 
گرفتــه، فراخــوان هــای مربــوط بــه تامیــن 
تجهیــزات مــورد نیــاز پــروژه اعــالن عمومــی 
نیــز  اجرایــی  و  طراحــی  مراحــل  و  شــده 
ـی و  مطابــق بــا اســتانداردهای بیــن الملـل
تکنولــوژی روز دنیــا در حــال انجــام اســت.
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در راســتای تحقــق موضــوع مالیات ســتانی 
فراخــوان  اســاس  بــر  و  الکترونیـکـی 
هــای  پایانــه  مقــررات  تنظیــم  مرکــز 
فروشــگاهی)زیر مجموعــه ســازمان امــور 
ــات در  ــه خدم ــت ارائ مالیاتــی کشــور( جه
ایــن حــوزه پروانــه ای بــه نــام  TSP )مجــوز 
شــرکت معتمــد مالیاتــی نــوع اول( تعریــف 
پروانــه  اخــذ  از  حاصــل  .دســتاورد  نمــود 
 بــرای شــرکت داده پــردازی معتمــد تیــس: 

مبتنــی  افــزوده  ارزش  خدمــات  ارائــه   -1
بــر خدمــات موضــوع پروانــه TSP ماننــد 
حســابداری  هــای  ســرویس  انــدازی  راه 
Cloud بســتر   روی  بــر  آنالیــن  انبــار   و 

صنایــع  بــا  مســتقیم  ارتبــاط  2-ایجــاد 
کالن  و  خــرد  کارهــای  و  کســب   و 

3- امکان دسترســی و بهره برداری از داده 
های گســترده ای که در ســطح کشــوری در 
ــه دســت  ــا TSP ب حــوزه موضــوع مرتبــط ب
ــروژه  ــام پ ــه پتانســیل انج ــد ک ــد آم خواه
های داده کاوی، بالک چین و ارزش افزوده 
ـی قابــل در آمدزایــی در آینــده را  اطالعاـت
فراهــم مــی ســازد. در صورت تحقــق فرآیند 
فــوق بودجــه و طــرح تجــاری آن در ســامانه 
اطالع رســانی ناشــران افشــا خواهد گردید.

TSP
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محصوالت و طرح های آتی
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 

FTTX و VDSL
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
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ا          

مهمترین منابع، ریسک ها و روابط
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ا          

فصل سوم
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گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

کمیته ریسک شرکت 

 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 شناسايی شده کسب و کار به طرف های دیگر )بیمه گزاران، تأمین کنندگان(

- اجتناب از ریسک های شناسايی 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 راهکـــارهای 
گوناگونی که قابل تصور است، راهــکار مناسب با توجه به هــزينه و منفعت هر راهکـار و با رعـــايت 

اصل فزونی منافع بر مخارج، برنامه اجرایی واکنش تدوین می گردد. 

این کمیته مسئول نظارت بر اقدامات مدیران در زمینه مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، 
رعایت حسن شهرت و سایر ریسکهای شرکت است. 
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ریسک های حاکم بر محیط حوزه کسب و کار

سناریوی مواجهه با ریسک شرکت آسیاتک ریسک های شناسایی شده

توجه شرکت به محصوالت و خدمات قابل ارائه در آینده و سرمایه گذاری الزم در این حوزه هـــــــا است.رویکرد 
شرکت انتقال داده های آسیاتک با عنایت به تغییرات فناوری، رویــــکردی پـــــویا بوده و معاونت هــــای شبکه 
و فناوری اطالعات به طور مستقیم مسئولیت پـــــایش 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

علیرغم انجام اصالحات گسترده توسط دولت همچنان انواعی از شبه انحصار به نفع شرکت مخابرات در اثــــــر 
وجود سیاست های نامشخص دولت در این صنعت قابل مشاهده است. عزم جدی دولت در عملیــــــــاتی کردن 
اصالحات اقتصـــادی، پیاده ســــــازی برنامه هــــای 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 نهادهــــا 
و شرکت های زنجیره تولید و از طریق استخدام و به کارگیری نظرات مشاوره ای نیروهای متخصص و باســـــابقه 
در صنعت مخابرات عقد قرارداد بیت استریم با مخابرات ایران در جهت زمینه سـازی الزم برای حضور در تمــــامی 

مراکز کشور به جهت ارائه خدمات ارتباطی با توجه به تحقیق و توسعه در خصوص اینترنت ماهواره ای و 
بـــررسی سیاست های اعالم شده، ارائه هر گونه خدمات توسط شرکت های بین المللی منوط به تائید و اجرای 

مصوبات و قوانین و مقررات ملی می باشد که با بررسی ســوابق اختالفات سیــــــــاسی بین 2 کشور ایـــران 
و آمـــریکا در کوتاه مدت در این زمینه تهدیدی احساس نمی شود. از طرفی در بلند مدت با تغییر شرایط 
صـــــــاحبـان محتـوا و دیتاسنترها نقش مهمتری از خدمات دسترسی خانگی در صنعت ارتباطات خواهند 

داشت که آسیــــــــاتک با توسعه خدمات دیتاسنتر خود برنامه ریزی های مناسبی انجام داده است. برای حفظ 
مشتریان تجاری و حقوقی نیز با توسعه شبکه آسیاتک در سراسر کشور عمال بازیگر اصـــلی صنعت در این زمینه 

نیـز در سطح ملی شرکت آسیاتک خواهد بود.

ریسک تغییر سیاست های 
مخابراتی
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ساختار نیروی انسانی
وضعیت نیروی انسانی صف، ستاد، مراکز پاسخگویی و پشتیبانی و نیز نمایندگی های تحت قرارداد 
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وضعیت نیروی انسانی صف، ستاد، مراکز پاسخگویی و پشتیبانی و نیز نمایندگی های تحت قرارداد 

تمام افراد شرکت دارای قرارداد استخدامی)مدت 
معین یا ساعتی و یا مشاوره ای ( بوده و شرکت 

استخدام رسمی ندارد. 

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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نتايج عمليات و چشم اندازها
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فصل چهارم
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وضعیت مالی شرکت
خالصه صورت وضعیت مالی شرکت برای سال مالی جاری و سال مالی قبل به شرح زیر 

1399/12/30
)حسابرسی شده( 1400/12/29 شرح / سال مالی

790,220 1,000,904 جمع دارایی های جاری

4,777,605 6,172,963 جمع دارایی های غیر جاری

5,567,825 7,173,867 جمع دارایی ها

2,276,225 3،552،054 جمع بدهی های جاری

468,795 240،414 جمع بدهی های غیر جاری

2,745,020 3،792،468 جمع بدهی ها

2,822,805 3,381,399 جمع حقوق مالکانه

5,567,825 7,173,867 جمع بدهی ها وحقوق مالکانه

افزایش در دارایی های جاری عمدتا ناشی از افزایش فروش شرکت مربوط به قرارداد استفاده از 
 ظرفیت شبکه و امکانات شبکه ای TD-LTE از شرکت ایرانسل می باشد.

 افزایش در دارایی های غیر جاری عمدتا بابت:

1( افزایش در دارایی های ثابت مشهود به جهت راه اندازی، ساخت و خرید تجهیزات مخابراتی مورد    
نیاز جهت پروژه های دیتاسنتر ساختمان میرعماد و برج میالد می باشد.

 Cloud 2( افزایش در دارایی های نامشهود عمدتا ناشی از تکمیل پروژه راه اندازی نرم افزار های
 Datacenter و پروژه راه اندازی سرویس 9090 و خرید نرم افزار های امنیت شبکه می باشد.

افزایش در بدهی ها عمدتا مربوط به بدهی به شرکت زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیوئی از بابت خرید پهنای باند و استفاده از پروانه FCP  و حق السهم سازمان بوده 

است.
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نتایج عملیات شرکت

عملکرد ساالنه 
منتهی به 
1399/12/30

)حسابرسی شده(

عملکردساالنه منتهی به 
1400/12/29 شرح / سال مالی

5,751,426 8,346,492 فروش خالص و درآمد ارائه خدمات

)3،856،603( )5,631,593( بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات

1،894،823 2،714،899 سود ناخالص

)1،051،449( )1,385,414( هزینه های فروش، اداری و عمومی

37,140 47,587 سایر درآمدها

880,514 1,377,072 سود عملیاتی

)37,026( )37،420( هزینه های مالی

63,264 3,012 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

906,752 1,342,664 سودخالص قبل از مالیات

)210,272( )94،070( مالیات بر درآمد

696,480 1,248,592 سود خالص

653 624 سود هر سهم
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فروش خالص و درآمد ارائه خدمات
درآمدهای عملیاتی

عملکرد 1399
)حسابرسی شده( عملکرد 1400/12/29 شرح / سال مالی

4,278,581 5,834,618 درآمد خدمات اینترنت

1,310,359 2,037,061 IT درآمد خدمات

162,486 474,813 فروش کاال

5,751,426 8,346,492 جمع درآمدها

دالیل تغییر عملکرد ســـال مالی منتهی به 1400/12/29 به نسبت سال 
 مالی قبل :

ADSL/TD-LTE 

 - پاندمی کرونا
- تغییر نحوه تعیین محصوالت و سرویس هــــــا با توجه به افـــــزایش استفاده از اینترنت و بالطبع  

 ترافیک بیشتر مورد استفاده کاربران
 - اصالح مکــــــانیزم مدیریت شبکه فروش آسیـــــاتک و اصالح مکــــانیزم انگیزشی عامالن فـــــروش

 دیتاسنتر

- تغییر مکانیزم قیمت گذاری
- طراحی سرویس ها از جمله امکانات تحویل سرور آنی

- تغییر سیاست سازمان از خام فروشی به ایجاد سرویس هــــــای با ارزش افزوده باالتر بدین معنی 
که برای مثال سیاست واگذاری سرویس Colocation به سیاست واگذاری خدمات میزبانی از طریق 

سرورهای آنی تغییر کرد.
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 بهای تمام شده خدمات ارائه
شده و کاالهای فروخته شده

عملکرد 1399
)حسابرسی شده( 1400/12/29 شرح/ سال مالی

بهای تمام شده خدمات ارائه شده:

45,334 53،122 قطعات فنی مصرفی

171،832 311،833 حقوق و دستمزد مستقیم

3,298,727 4،590،211 هزینه های عملیاتی مستقیم

284،729 373،031 هزینه های عملیاتی غیرمستقیم

3،800،623 5،328،197 بهای تمام شده کاال و خدمات آماده بهره برداری

)40,203( )91,138( انتقال به پروژه های در جریان تکمیل

3،760،420 5،237،059 بهای تمام شده خدمات ارائه شده

96,183 394,534 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

3،856،603 5،631،593 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
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 تحلیل نوسانات بهای تمام شده:
1- افزایش هزینه حقوق و دستمزد در سال جاری  مربوط به افزایش حقوق طبق بخشنـــــــــامه ابالغی 
 وزارت کار و همچنین افزایش مزایای گروه های شغلی و تعداد کارکنان در دوره مالی جاری می باشد.

2- علت افزایش  در سرفصل هزینه های عملیاتی مستقیم عمدتا بابت افزایش مصرف پهنای باند به 
نسبت افزایش درآمد ADSL  و افزاش هزینه ترافیک)IXP( به دلیل افزایش مصرف کاربران از محتوای 

داخلی که تحت تاثیر محدودیت های ایجاد شده ناشی از شرایط شیوع ویروس کرونا در دوره مالی 
 جاری بوده است می باشد.

3- علت افزایش هزینه های عملیاتی غیر مستقیم عمدتا بابت اجاره محل پاپ سایتها  جهت ارائه 
سرویس های پهنای باند اختصاصی و OWA  و  اجاره محل دیتا سنتر برج میالد ، عقد قراردادهای 

جدید و همچنین تمدید قراردادهای قبلی با نرخ باالتر ) براساس تورم ( می باشد. و  افزایش در 
هزینه استهالک ناشی از  بهره برداری از طرح های توسعه ای شرکت و افزایش حقوق و دستمزد طبق 

 بخشنامه ابالغی وزارت کار  می باشد.

4- بهای تمامی شده کاالی فروش رفته مربوط به بهای تمام شده مودم های TD، ADSL و تجهیزات 
سرور  می باشد که افزایش در بهای تمام شده کاالی فروش رفته ناشی از افزایش در  نرخ و تعداد 

تجهیزات فروش رفته می باشد.

هزینه هــای فــروش، اداری و عمومــی و مالیــات بردرآمــد بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ تــورم و توســعه کســب و 
کارهــای شــرکت و افزایــش درآمــد و بــه تبــع آن افزایــش ســودآوری شــرکت در رونــد صعودی داشــته اســت.

بــر اســاس مفــاد بنــد)ف( تبصــره 2 قانــون بودجــه ســال 1401کل کشــور مبنــی بــر انتقــال آن بخــش از 
ســودهای تقســیم نشــده شــرکت هــای پذیرفتــه شــده در بــورس و فرابــورس بــه حســاب ســرمایه، شــرکت 
مشــمول نــرخ صفــر مالیاتــی اســت. از ايــن رو بــا توجــه بــه قصــد افزايــش ســرمايه شــرکت طــی ســال 1401 
، ذخیــره اي معــادل الــزام مــاده 90 اصالحیــه قانــون تجــارت درخصــوص تقســیم ســود بیــن ســهامداران در 

حســابها منظــور شــده اســت.

هزینه های فروش، اداری و عمومی،
و مالیات بر درآمد

1399/12/30 1400/12/29 شرح / سال مالی

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

210,272 94،070 مالیات بر درآمد
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افزایش نسبت بدهی و نسبت بدهی به ارزش ویژه نسبت به سال مالی گذشته، عمدتا بابت بدهی 
سود سهام پرداختی و  افزایش در حساب های پرداختنی از بابت افزایش هزینه های دوره به شرکت 

ها از قبیل شرکت ارتباطات زیرساخت، زعیم و مخابرات ایران و همچنین تسهیالت اخذ شده بابت 
 خرید ملک حکیمیه و تحصیل سهام شرکت رایمون مدیا می باشد.

افزایش حاشیه سود عملیاتی و سود خالص در مقایسه با سال مالی گذشته، عمدتا ناشی از ایجاد 
درآمدهای جدید از قبیل  اجاره محل دیتا سنتر و سرور اختصاصی،  فروش IP، تجهیزات و افزایش 

در درآمد تلفن ثابت  و ADSL و owa می باشد، در نظرگرفتن نرخ صفر مالیاتی با استناد به مفاد بند 
ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کشور مبنی بر انتقال سودهای تقسیم نشده به حساب سرمایه 

 می باشد

افزایش بازده حقوق صاحبان سهام، درمقـــــایسه با دوره مالی مشابه در سال گذشته، بابت تحقق 
بازدهی طرحهای سرمایه گذاری شده  و افزایش سود خالص با توجه به افزایش درامد های شرکت 

می باشد.

ـی    نســبت های مقایســه ای ســه ســال ماـل

نسبت های مالی
1398/12/29 1399/12/30 1400/12/29 نسبت

%30 %35 %28 نسبت جاری

%23 %30 %22 نسبت سريع )آنی(

7 10.5 10 گردش مطالبات

54 34 35 دوره وصول مطالبات تجاری

%67 %49 %53 نسبت بدهي

%201 %97 %112 نسبت بدهي به ارزش ویژه

%33 %51 %47 نسبت مالکانه

%34 %33 %33 حاشیه سود ناخالص

%28 %15 %16 حاش یه سود عملیاتی

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

%20 %12 %15 حاشیه سود خالص

%19 %15 %18 )ROA( بازده دارايی

%64 %34 %41 )ROE( بازده حقوق صاحبان سهام
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فصل پنجم

 مهمترين معيارها و شاخصهای
عملكرد برای ارزيابی

عملكرد در مقايسه با اهداف اعالم شده
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بــا توجــه بــه تحلیل هــای  متعــددی کــه در ســطح شــرکت انجــام شــده اســت، پــس از بررســی کامــل و جمــع 
بنــدی تحلیل هــای حاصــل از آن، شــرکت مقاصــد اســتراتژیک زیــر را بــرای تحقــق چشــم انــدازش تعییــن نمــوده 

است. 

مقاصد استراتژیک
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- صنعت تلکام همانند یک موجود زنده با فرصت های مختلف 
در حال رشد است. مانند فیبر نوری، بالکچین، خانه هوشمند، 

 اینترنت اشیا، خدمات خدمات ابری و کالودگیمینگ

- ارائه خدمات پیشرفته داده توسط اپراتورها و اشخاص ثالث، 
منجر به افزایش درآمد هم در سطح مشتری نهایی و هم در 

 سطح مشتری سازمانی خواهد شد.

- ویروس کرونا علی رغم چالشهایی که منجر به فرصتی بی 
 نظیر برای رشد حوزه تلکام شده است.

 - روند افزایشی تقاضای خدمات )به ویژه پهنای باند(
 

 - افزایش میزان نفوذ اینترنت ثابت و رشد تعداد کاربران
 

- توسعه خدمات الکترونیک و کسب و کارهای آنالین و 
 دیجیتال ) برنامه ششم توسعه(

- توسعه زیرساخت فیبر و بیسیم و توانایی برقراری اتصال 
 همه مناطق 

 - آزادسازی بازار از انحصار مخابرات در حوزه خدمات تلفن

- ارائه مجوزهای مختلف در فرکانس های 2.3GH ، 2.6GH و 
 3.5GH توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

- بهای تمام شده سرویس ها به سبب میزبانی از تامین 
 کنندگان محتوا و حجم اینترنت خریداری شده

- طرح صیانت از کاربران سطح کشور منجر به توسعه نگهداری 
 محتوای داخلی خواهد شد

 - توسعه زیرساختهای یادگیری مبتنی بر وب 

 - رویکرد دولت برای توسعه خدمات دولت الکترونیک
 

 IPTV تغییر ذائقه مصرف کننده برای استفاده از شبکه های -
 و VOD به جای تلویزیون ملی

- افزایش قیمت تجهیزات پایه مثل رایانه ها و لپ تاپ ها که 
منجر به تمایل برای استفاده از خدمات ابری می شود. 

فرصت ها
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 - ظهور تکنولوژی های جایگزین برای اینترنت ثابت

 - بودجه کم مشتریان در مصرف اینترنت

- محدودیت شدید در تامین سرمایه، بخصوص از طریق 
 سرمایه گذاران خارجی

- رقابت نا برابر شرکتها در حوزه اینترنت ثابت و موبایل با 
 توجه به سیاست های ملی

 
 - افزایش بهای خدمات دولتی

 
- روند کند توسعه زیر ساخت های  ارتباطی کشور با افزایش 

 تحریم ها

- توسعه زیرساخت اینترنت ثابت در مناطق روستایی توسط 
 شرکت مخابرات.

- عدم آمادگی زیرساخت های مخابراتی کشور همراستا با 
 سرعت باالی فناوری های نوین

- تعارض میان سیاست قیمت گذاری رگوالتوری و افزایش 
 قیمت آورده های مخابراتی

- کند شدن روند توسعه خدمات پهنای باند با توجه به 
طرح ساماندهی دکل  های ارتباطی حوزه ی مخابرات و فناوری 

 اطالعات

- عدم امکان همکاری و شراکت با شرکتهای معتبر بین المللی 
 در صورت ادامه تحریم ها

- عدم پیش  بینی سیاست های فیلترینگ ،  و قیمت گذاری 
رگوالتوری و قیمت گذاری  آورده های مخابراتی و رکود اقتصادی  

 - حمالت سایبری از طرف دول متخاصم
 

- ارتقا ابزارها و دانش هک و نفوذ در حوزه سایبری 

شرکت آسیاتک با انجام تحلیل هـــــــــای استــراتژیک و 
شناسایی فرصت ها و تهدید هــــــــای کلیدی ســـــــــازمان اقدام 

به تدوین اهداف استراتژیک سازمان و برنامه های کالن در 
راستای تحقق اهداف می نماید. همچنین کنترل و بررسی 

رونـد تحقق اهداف از اقدامات بعدی در این حوزه می باشد. 

تهدیدها
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برنامه های شرکت آسیاتک در جهت تحقق
اهداف و راهبردهای خود در سال 1400

انــدازی  راه  و  نصــب  ســرویس،  پایــداری  و  پشــتیبانی  خدمــات  ســطح  بهبــود 
پایــداری  بهبــود  شــبکه،  ظرفیــت  مدیریــت  بهبــود  شــبکه،  زیرســاخت  موقــع  بــه 
ســطح  افزایــش  مشــتری،  تجربــه  ارتقــا  و  محصــول  طراحــی  بــاز  زیرســاخت،  
پشــتیبانی تخصصــی از مشــتریان VoIP، مدیریــت موثــر حــوادث و مشــکالت شــبکه

ارتقا کیفیت وپایداری         
خدمات بربسترشبکه

ایجاد هوشــمندی اســتراتژیک، نگهداری و پشــتیبانی مناســب از سیســتمهای نرم افزاری، 
ــت اثربخــش بودجــه و  نقدینگــی،  شــفاف ســازی و تســهیل در اجــرای فرآیندهــا، مدیری
توســعه و تســهیم نظــام منــد دانــش و تجــارب ارزشــمند بهبــود فرآینــد طراحــی محصــول/
A ســرویس، همــکاری بــا تامیــن کننــدگان معتبــر ، خریــد از تامیــن کننــدگان گریــد

تحقیق افزایش
بهره وری

بهبــود ســئو و نــرخ درگیــری کاربــران، برنامــه ریــزی تبلیغاتــی مناســب تعریــف ســرویس 
هــای تمدیــد و جــذب، توســعه تنــوع محصــول، تشــکیل کارگــروه فــروش پهنــای باند جهت 
ــه راهــکار در خصــوص افزایــش  ــع مشــکالت و ارای ــا هــدف رف بررســی و تــالش جمعــی ب
فــروش، تشــکیل کمیتــه بررســی دالیــل امکانســنجی منفــی جهــت توســعه پــاپ ســایت، 
کاهــش زمــان امــکان ســنجی و نصــب - افزایــش پوشــش شــبکه ، شناســایی ســایت 
هــای پرمراجعــه بــا حجــم بــاالی دانلــود و بازاریابــی میزبانــی آنهــا، شناســایی شــرکت های 
جدیــد دارای پروانــه و مذاکــره جهــت همــکاری، مدیریــت بهینــه نقدینگــی و تامیــن بــه 
ــع مالــی جهــت ســرمایه گــذاری، شــفافیت در گزارشــگری مالــی،  ــع و اقتصــادی مناب موق
بهــره وری ســرمایه، افزایــش فــروش بــر بســتر بیــت اســتریم، تعریــف ســرویس های 
جشــنواره متنــوع، پیگیــری مشــترکین معلــق، فــروش تجهیــزات، بانــدل خــط بــا کارت 
ــا ســرویس )ایجــاد پکیــج(،  تعریــف کمپیــن  ــرای خطــوط خانگــی، بانــدل مــودم ب شــارژ ب
هــای افزایــش فالــوور بــه صــورت ماهانــه، نظرســنجی در خصــوص خدمــات دهنــدگان 
اینترنــت، گســترش خدمــات VoIP، افزایــش درصــد زیــر بــار ظرفیــت مرکــز داده، افزایــش 
ــرج میــالد، ارائــه خدمــات  زیرســاخت ابــری، اســتفاده بیشــتر از قابلیت هــای مخابراتــی ب
Asiadl گیــم،  نظیــر:  افــزوده  ارزش  ســرویس های  فعلی،ارائــه  مشــتریان  بــه  مکمــل 

افزایش سودآوری و 
رشد پایدار
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تدویــن  کنشــگرانه،  پیــش  رویکــرد  بــا  مناقصــات  بــه  ورود  تنــوع محصــول،  توســعه 
در  نوآورانــه  راهکار هــای  نوآورانــه،  محصــوالت  بــازار  بررســی  و  بازارایابــی  برنامــه 
پرســنلی،  و  ـی  عملیاـت هزینه هــای  کاهــش  و  نوآورانــه  هــای  ســرویس  ارائــه  جهــت 
توســعه  نظامنــد،  کنتــرل  و  ســازمانی  پروژه هــای  کنتــرل  سیســتمی  مدیریــت 
شناســایی  هــای  رخــداد  در  حضــور  و  حمایــت  هــا،  دهنــده  شــتاب  بــا  همکاری هــا 
VOD و بهبــود پلتفــرم AI ، Automation اســتارت آپ هــای مســتعد، ورود بــه حــوزه

نوآوری در ارائه خدمات

ارتقــای توانمنــدی و بهــره وری کارکنــان، بهبــود نگهداشــت کارکنــان، تامیــن بــه موقــع و 
کیفــی منابــع انســانی، توســعه توانمندی هــای کارکنان،بررســی علــل ریــزش کارکنــان بــه 
تفکیــک اولویــت واحدهــا از شــیوه های کمــی و کیفی)مصاحبه،پرسشــنامه(، شناســایی 
علــل رضایــت و نارضایتــی شــغلی در واحدهــای مختلــف ، پیگیــری همــکاری بــا دانشــگاه 
هــای برتــر ایــران از طــرق مختلــف جهــت جــذب اســتعدادهای تحصیلــی، مطالعــه برنامــه 
ــق ســازمانی،  ــی، بازنگــری برنامــه هــای توســعه فرهنــگ و تعل ــد کارفرمای ــا برن هــای ارتق
منشــور پــروژه بازنگــری و بــروز رســانی مســتندات، ارتقاء ســطح دانشــی و مهارتــی کارکنان، 
بــرای کلیــه پرســنل، ارتقــاء ســطح رضایــت  امــکان اجــرای آموزش هــای الکترونیـکـی 

کارکنان از فرآیند آموزش و توسعه، طراحی پیکره سند استاندارد مشاغل 

توسعه و نگهداشت نیروی 
انسانی

افزایــش رضایــت مشــتریان از تحویــل و پشــتیبانی، وفادارســازی مشــتریان و ســگمنت 
بنــدی، طراحــی بهینــه ســرویس، ســهولت در نصــب، راه انــدازی و تحویــل ســرویس، 
پیگیــری روزانــه تســک های تاخیــری توســط مدیریــت عاملیــن پشــتیبان، بهبــود رضایــت 
مشــتریان، ارتقــا روش نمونه گیــری و دوره پایــش نظــر ســنجی،  تفکیــک ارزیابــی رضایــت 
ــاری کــردن نصــب حضــوری در تهــران جهــت تحویــل  ــر اســاس محصــول، اجب مشــتریان ب
بــا کیفیــت ســرویس، افزایــش نیــرو در B2B، ارســال تیکیــت بــه طــور مســتقیم از مرکــز 
ــاس از  ــوع محصــول، کاهــش تم ــر اســاس ن ــدی B2B ب ــه پشــتیبان، ســطح بن ــاس ب تم
طریــق ارایــه خدمــت از طریــق IVR هوشــمند، کاهــش تمــاس از طریــق ایجــاد لینــک 
ــو ســازی،   ــوزش- CALL BACK- الگ ــت دانش-آم ــود درخ ــات در ســایت، بهب ــای تنظیم ه
ـی پرحجــم ارزان قیمــت بــا در نظــر گرفتــن شــرایط، ارتقــا  طراحــی ســرویس های رقابـت
امنیــت، یکپارچـگـی و نگهداشــت زیــر ســاخت هــای فنــاوری اطالعــات و نــرم افزارهــا، 
اجــرای ola عاملیــن پشــتیبان و تاثیــر آن بــر حــق الزحمــه ایشــان، ایجــاد app بــرای 
کارشناســان جهــت دریافــت تیکــت و تحویــل ســرویس،  ایجــاد کمبوباکــس دالیــل 
تاخیــر در بســتن درخواســتهای نصــب  owa ، افزایــش دســترس پذیــری، پایــداری و 
مانیتورینــگ ســرویس، ارتقــا ســطح خدمــات تحویــل ســرویس بــه مشــتری، تعامــل موثــر 
بــا رگوالتــور/ نهادهــای قانــون گــذار، توســعه نظــام بازرســی و نظــارت بــر الزامــات رگوالتــور

مشتری محوری
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درصد تحقق اهداف مدیریتی ماهانه

ــق اهــداف در تمامــی  ــا بررســی وضعیــت کلــی اهــداف و تحقــق آن هــا در ســال 1400، تحق ــل: ب تحلی
ــن درصــد تحقــق را  ــاه باالتری ــاالی 80 درصــد اســت و میانگیــن اهــداف مدیریتــی در مهــر م مدیریــت هــا ب

داشــته اســت.
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برنامه های کالن شرکت آسیاتک در جهت
تحقق اهداف و راهبردهای خود در سال 1400
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تحقق بودجه سال مالی
منتهی به 1400/12/29

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(

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
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 تحلیل نوسانات فروش:
1-افزایش در درآمدهای خدمات اینترنت ناشی از تغییر سیاستهای فروش ابالغی به نمایندگان، 

فروش افزایش تعداد مشتریان، افزایش فروش سرویسهای مدت دار)6ماهه و 12 ماهه ADSL( در 
 سال مالی جاری می باشد.

2-افزایش در درآمدهای خدمات IT، عمدتا بابت افزایش تعداد مشتری، افزایش میزان ترافیک ارائه 
 شده به مشتریان و تغییر نرخ خدمات ارائه شده می باشد.

3-با ایجاد مراکز IXP و مدیریت ترافیک محتوای داخلی، گردش ترافیک دیتا در شبکه داخلی محدود 
شده و این مراکز باعث جلوگیری از خروج ترافیک دیتای کشور از درگاه های بین المللی شده و 

افزایش ضریب ایمنی و کیفیت سرویس را درجریان ارتباطات به همراه خواهد داشت. الزم به ذکر 
است صورتحساب استفاده از محتوای داخلی دیتاسنتر براساس ترافیک استفاده شده  برای استفاده 

 کنندگان صادر می گردد.

 4-افزایش درآمد تلفن ثابت، عمدتا ناشی از افزایش تعداد مشتری می باشد. 

5-افزایش فروش عمده و خدمات وابسته، عمدتا بابت افزایش تعداد مشتری و افزایش نرخ و 
سیاست های فروش و کسب و کار می باشد.
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روند سودآوری شرکت

عملکرد 1398
حسابرسی شده  عملکرد منتهی به

1399/12/30
 عملکرد منتهی به

1400/12/29 شرح - سال مالی

1,186,687 1،894،823 2،714،899 سود ناخالص

963,605 880,514 1،377،072 سود عملیاتی

704,926 696،480 1،248،594 سود خالص

عملکرد 1398
حسابرسی شده

 عملکرد منتهی به
1399/12/30

 عملکرد منتهی به
1400/12/29 شرح - سال مالی

34% 33% 33% سود ناخالص

28% 15% 16% سود عملیاتی

20% 12% 15% سود خالص

روند تغییرات سودآوری

حاشیه سود
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ــای آســیاتك،  ــال داده ه ــورخ 28 / 04 / 1400 شــرکت انتق ــه شــماره 32583 / 00 م ــه نام ــا اســتناد ب ب
ــرای عملكــرد ســال مالــی  سیاســت تقســیم ســود شــرکت انتقــال داده هــای آســیاتك )ســهامی عــام( ب
منتهــی بــه 29 / 12 / 1400 بــر اســاس تصمیــم مجمــع عمومــی عــادی و بــا توجــه بــه پروژه های 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. 

سیاست تقسیم سود شرکت در سه سال گذشته به شرح زیر بوده است.

عملکرد 1398
)حسابرسی شده(

عملکرد 1399
)حسابرسی شده( عملکرد 1400 شرح / سال مالی

%71 %99 %10 درصد تقسیم سود
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سرمایه گذاری های بلندمدت

سال مالی منتهی به 
 1398/12/29

سال مالی منتهی به 
1399/12/30

سال مالی منتهی به 
1400/12/29 نام شرکت

درصد 
سرمایه گذاری

بهای 
تمام شده

درصد 
سرمایه گذاری

بهای
 تمام شده

درصد 
سرمایه گذاری

بهای
 تمام شده

%17 17,000 %17 17,000 %17 17,000 توسعه ارتباطات رایان تدبیر

%11 3,895 %11 3,895 %11 3،895 پارس گیتی ارتباط

%98 90 %98 90 %98 90 عصر داده های آسیاتک

%51 5,100 %51 5100 %51 5,100 داده های ابری امین آسیا

%2 0.2 %2 0.2 %2 0.2 فن آوران نوین بنیان پاسارگاد

%0.03 5,732 %0.03 5,732 %0.33 24,061 مبین وان کیش



77

گزارش تفسیری مدیریت | سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400

شــرکت رایــان تدبیــر بــا توجــه به مشــارکت شــرکت 
هــای FCP در راســتای شــبکه ســازی در شــهر هــای 
مختلــف، جهــت ایجــاد شــبکه فیبــر نــوری در داخــل 
ـی شــهرهای بــزرگ بــا مشــارکت  شــبکه مخابراـت
شــرکت هایی از جمله انتقال داده های آســیاتک، 
شــرکت آریــا رســانه تدبیــر و برخــی از شــرکت هــای 
ــزرگ و فعــال در حــوزه FCP ایجــاد شــده اســت. ب

ــزار شــده وزارت ارتباطــات و  ــده برگ ــاس مزای براس
فنــاوری اطالعــات ICT در خصــوص ارائــه خدمــات 
ابری در 5 شهر بزرگ از جمله شیراز، مشهد، تبریز، 
قــم، همــدان شــرکت داده هــای ابــری امیــن آســیا 
کــه در ســال 1399 بصــورت 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 
ــاد هــای دولتــی و در جهــت  ــه نه ــری ب ســنتر و اب
ــه هــای وزارت ارتباطــات و  ــن برنام ــق و تامی تحق
ــرارداد BOT هفــت ســاله  ــا ق ــات ب ــن آوری اطالع ف
فعالیــت خــود را در ســال جــاری آغــاز نمــوده و 
ـی بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.  در ســال آـت

ــس فعالیــت داشــته  ــن شــرکت در حــوزه فرکان ای
ـی  عملیاـت فعالیــت  حاضــر  حــال  در  کــه  اســت 
نداشــته و در حــال ســرمایه گــذاری مــی باشــد 
کــه عمــده دارایــی آن فرکانــس 2600 مگاهرتــز 
مقــررات  تنظیــم  ســازمان  از  کــه  باشــد  مــی 
اســت. شــده  دریافــت  رادیویــی  ارتباطــات  و 

افــزوده  ارزش  و  تلــکام  حــوزه  در  شــرکت  ایــن 
هــم  جهــت  در  کــه  اســت  داشــته  فعالیــت 
ســرمایه  مشــترک  هــای  فعالیــت  افزایــی 
گــذاری انجــام شــده و در حــال حاضــر نیــز دارای 
باشــد. مــی  بیــن  مــا  ـی  ـف مشــترک  عملیــات 

بیــن  مشــترک  شــرکتی  ـی  گیـت پــارس  شــرکت 
می باشــد.   FCP مجــوز  دارای  فعــال  شــرکت   10
ــروز رســانی  ــداری و ب ــن شــرکت نگه ــت ای مأموری
تجهیــزات مشــترک منصوبــه در کانکــس هــا در 
مراکــز مخابراتــی اســتان تهــران و البــرز می باشــد. 
شــرکت پــارس گیتــی مأموریــت دارد در 115 مرکــز 
تهــران و البــرز خدمــات نگهــداری، کولینــگ و بــروز 
رســانی تجهیــزات را انجــام دهــد. طــی 7 ســال 
ارائــه  بــر  ـی، تمرکــز  ســابقه شــرکت پــارس گیـت
بــرای شــرکت های  بــا کمتریــن هزینــه  خدمــات 
عضــو می باشــد و در حــال حاضــر هیچگونــه برنامــه 
ــه  ــدارد ب ــن شــرکت وجــود ن ای جهــت توســعه ای
دلیــل اینکــه ایجــاد تضــاد منافــع 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 از 
ایــن شــرکت باشــد. اعضــای شــرکت بــا ترکیــب 
شــرکت   8 عضــو  شــرکت   10 از  می باشــد:  زیــر 
ــا رســانه  انتقــال داده هــای آســیاتک، شــرکت آری
تدبیــر، شــرکت پــارس آنالیــن، شــرکت پیشــگامان، 
ــدا گســتر، شــرکت  شــرکت داده گســتر، شــرکت ن
عصــر انتقــال و شــرکت رهــام داتــک دارای ســهام 
مســاوی و 2 شــرکت فــن آوا و الیــزر بدلیــل عــدم 
ســهام  دارای  ســرمایه  افزایــش  در  مشــارکت 
ـی بــا 5  کمتــری می باشــند. شــرکت پــارس گیـت
عضــو هیئت مدیــره متشــکل از شــرکت انتقــال 
داده هــای آســیاتک، شــرکت آریــا رســانه تدبیــر، 
شــرکت پیشــگامان، شــرکت پارس آنالین، شــرکت 
ــر عامــل  ــر موظــف و مدی ــدا گســتر به صــورت غی ن
می گــردد.  اداره  هیئت مدیــره  اعضــای  از  خــارج 

شــرکت عصــر داده هــای آســیاتک فعالیــت خــود را 
از ابتــدای ســال 1400  آغــاز نمــوده اســت و برنامــه 
ریــزی هــای الزم بــرای ارائــه خدمــات ابــری در ســال 
جــاری و آتــی در ایــن شــرکت صــورت گرفته اســت.  

شرکت پارس گیتی ارتباطتوسعه ارتباطات رایان تدبیر

شرکت داده های ابری امین آسیا

فن آوران نوین بنیان پاسارگاد

مبین وان کیش

شرکت عصر داده های آسیاتک


