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نیشرکت داده گستر عصر نو یلیگزارش تحل  

 و جایگاه کلی شرکت مقدمه-1
 ارائه دهنده خدمات انتقال داده یهااز شرکت یکیبه عنوان  ۱۳۸۲از سال  نیگسترعصرنوشرکت داده

(PAP)  واگذار شد و  یشرکت به بخش خصوص نیا تیمالک ۱۳۸۸آغاز بـه کار نموده است. در سال
دوره  ینمود. در ط یرا در بازار مخابرات و ارتباطات کشور معرف «وبیها» ینام تجار ۱۳۹۱در سال 

رشد  نترنتیو ا تـایبه د یخدمات دستـرس یشرکت توانست به سرعت در بازار رقـابت نیا د،یجد تیفعال
مقررات و  میتوسط سازمان تنظ ۱۳۹۵شهر در سال  ۵۴۳از  شیدر ب سیبا ارائه سرو کهینحوبه دینما

 شیتوسعه خو ریدر مس وبیها .دیبرتر انتخاب گرد یهااز شرکت یکیعنوان به ییویارتباطات راد
را جلب  شیخو انیمشتر تیرضا یجامع مخابرات یهاسیهمواره تالش نموده است تا با ارائه سرو

بوده است که امکان  ۱۳۹۳کشور در سال  یترانک عموم ویاخذ پروانه راد هاتیفعال نی. از جمله ادینما
 ۱۳۹۴در سال  «وبیها» است،یس نیا امه. در ادآوردیرا فراهم م یمتنوع سازمان یهاسیارائه سرو

 می( از طرف سازمان تنظFCPاز شبکه ارتباطات ثابت ) یبردارو بهره جادیپروانه ا افتیموفق به در
 یروین ۱۵۰۰از  شیب ،یشرکت با پشتوانه توان فن نیا نیشد. همچن ییویباطات رادمقررات و ارت

قرارداد شبکه  نیترکشور، توانست بزرگ یهاناستا یدر تمام یدفتر استان ۳۱و  یاحرفه یانسان
و پنج هزار روستا در سرتاسر کشور را از  ستیاز ب شیپرسرعت به ب نترنتیارائه ا یکشور برا یارتباط

فعالیت شرکت ند. اخذ ک یصورت انحصارسال به ۱۰اطالعات به مدت  یوزارت ارتباطات و فناور
گسترده شده است و سبد محصوالتی که برای  تکنولوژیهای مختلف اینترنت و وب در حوزههای

ت های اصلی شرکت تا کنون شامل ارائه خدمافعالیت شرکت درآمدزایی دارد با تنوع باالیی همراه است.
ها، تامین و فروش تجهیزات و ارائه خدمات ها و ارگانبه سازمان ITاینترنت ثابت و همراه، خدمات 

عالوه بر این خدمات شرکت در نظر دارد که وارد  ( بوده است.USOدسترسی به اینترنت در روستاها )

ت شرکت را بازارهای جدیدی از جمله فروش موبایل، دیتاسنر و تولید محتوا شود که سبد محصوال
تبدیل  ICTدهنده اینترنت به یک شرکت بزرگ در حوزه وب را از یک سرویستر کند و هایگسترده

 کند.

 

  سهامداران -2

 
 ودو پیش بینی س شرح فعالیت -3

 ثابت  نترنتیخدمات اFCP 

. باشدیم TD-LTEو  xDSL  ،FTTx یهاثابت در مدل نترنتیحوزه مربوط به ارائه خدمات ا نیا
 نی. همچنپردازدیثابت م نترنتیاست که به ارائه خدمات ا ییهااز شرکت یکی وبیشرکت ها

 نترنتیقرار دارد جزو ارائه دهندگان خدمات ا وبیها تیکه در مالک زین نیشرکت پارس آنال
 6۲۴،6۴۸برابر  ۹۹سال  یماهه ابتدا 6دو شرکت در  نیا انیباشد. مجموع تعداد مشتریثابت م

 یهامجموع تعداد اشتراک. باشدیثابت م نترنتیبازار ا %6از  شیب یک بوده است که سهماشترا

درصد مالکیتتعداد سهامسهامداران
%4,564,771,77855شخص حقیقی

%356,070,4684شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران
%156,800,0002موسسه رفاه و تامین آتیه امید

%105,292,5001بانک کارآفرین
%87,770,4371صندوق بازارگردانی - اندیشه زرین پاسارگاد

%83,868,4931شرکت آوای عصر پارس
%2,985,426,32436سایر
8,340,000,000جمع
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روند  ریاشتراک بوده است. در شکل ز ۹،۴7۹،۳۳7برابر  ۹۹ وریثابت در کل کشور در شهر نترنتیا
 نترنتیا نیتعداد مشترک ثابت در سطح کشور نشان داده شده است. نترنتیتعداد مشترکان ا راتییتغ

مدل  رییموضوع تغ نیا لیاز دال یکینداشته است.  یادیرشد ز ریسال اخ ۵ یط یثابت و خانگ
 نترنتیا سیکنندگان سروبود که منجر شد مصرف ۹7سال  یدر انتها یگذارمتیو ق یدهسیسرو

 یرشد توانیم ندهیسال آ ۲ یال ۱بازه کوتاه مدت  یکند. برا دایپ یکاهش محسوس ۹۸ثابت در سال 
تعداد  ۱۴۰۰که در سال  شودیم ینیبشیثابت در نظر گرفت. پ نترنتیخدمات ا یمتوسط را برا

نکند  یرییها تغاشتراک باشد که اگر سهم بازار شرکت ونیلیم ۱۰.۵ثابت در حدود  نترنتیمشترکان ا
  .هزار اشتراک خواهد بود 6۹۰در حدود  یرقم نیو پارس آنال وبیها یهاشرکت نیمجموع مشترک

و حرکت به سمت  یتکنولوژ رییتغ یثابت و خانگ نترنتیدر حوزه ا یبه ذکر است که روند اصل الزم
بوده  شگامیپ رانیشرکت مخابرات ا نهیزم نیکه در ا باشدیم FTTx بریبر ف یمبتن یهاسیارائه سرو
شبکه  نکهیا لیبه دل ینور بری. در شروع طرح فباشدیشرکت م نیموجود متعلق به ا ینور بریو بستر ف

شرکت ارائه  نیانحصارا توسط ا زین نترنتیا سیبود سرو رانیشرکت مخابرات ا اریانحصارا در اخت
ارائه دهنده خدمات  یهابا شرکت رانیشرکت مخابرات ا نیب یانامهتفاهم یدتپس از م یول شدیم
بستر شرکت مخابرات  یوها بتوانند رشرکت نیامضا شد که ا اتکیو آس وبیمانند شاتل، ها ینترنتیا

کامل شرکت  اریهمچنان بستر مورد نظر در اخت یارائه کنند ول بریو ف ADSL نترنتیا یهاسیسرو
مختص  ینور بریبستر ف یبه اجرا میتصم وبیموضوع شرکت ها نیبود. با توجه به ا رانیمخابرات ا

شهر و جهان هیمیمنطقه عظ ودر د سیشده است و ارائه سرو ییبه خود گرفت که تاکنون در کرج اجرا
ادامه  یشتریبا سرعت ب FTTxبستر مناسب و ارائه خدمات  یآغاز شده است. طبق برنامه شرکت اجرا

. با توجه رندیخدمات قرار گ نیشهر تحت پوشش ا ۵۰۰از  شیب ۱۴۰۰سال  یتا در انتها افتیهد خوا
در  یانداز مثبتشرکت چشم بر،یف نترنتیمدل مصرف به سمت ا رییشرکت و تغ یزیربرنامه نیبه ا
 را تصاحب کند. یثابت و خانگ نترنتیاز بازار ا یشتریسهم ب تواندیدارد و م یآت یهاسال

 :FCPدرآمد و سود خدمات  ینیبشیب
میلیارد  195.6برابر  99ماهه سال  9وب و پارس آنالین طی  مجموع رقم درآمد شرکت های

میلیارد تومان همراه بوده است. در  82.5تومان بوده است و این درآمد با سودی به میزان 
سود شرکت در این  میلیارد تومان رسیده است. حاشیه 265این درآمد به  99انتهای سال 

ای به تصویب ماهه افزایش خواهد یافت زیرا در بهمن ماه مصوبه 9سرفصل نسبت به گزارش 
درصدی  35رسید که به موجب آن هزینه پهنای باند بین الملل مصرفی شرکت با تخفیف 

متصور شد. در این  FCPرا برای خدمات  %45توان حداقل حاشیه سود همراه شود و می
 1400برای سال . میلیارد تومان برسد 119در حدود  سودیبه تواند می حالت شرکت

هزار افزایش یابد و قیمت فروش  690هزار به  624شود که تعداد مشترکان از بینی میپیش
باشد )افزایش قیمت بیشتر از  99باالتر از میانگین سال  %25اینترنت نیز به طور میانگین 

کت از طریق ارائه خدمات اینترنت و سود آن مطابق جدول این مقدار بوده است( درآمد شر
  زیر خواهد بود.

 
میلیارد تومان از این  173شود که شرکت قابلیت کسب سودی در حدود مالحظه می

 توجه نکتهدارد. در ضمن باید به این  99رشد نسبت به سال  %40طریق دارد که بیش از 

سود حاصل در سال 1400درآمد حاصل در سال 1400شرح خدمات
(میلیون ریال)(میلیون ریال)
3,675,8641,727,656 FCP ارائه سرویس های اینترنت
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  زیر خواهد بود.

 
میلیارد تومان از این  173شود که شرکت قابلیت کسب سودی در حدود مالحظه می

 توجه نکتهدارد. در ضمن باید به این  99رشد نسبت به سال  %40طریق دارد که بیش از 

سود حاصل در سال 1400درآمد حاصل در سال 1400شرح خدمات
(میلیون ریال)(میلیون ریال)
3,675,8641,727,656 FCP ارائه سرویس های اینترنت

گزارش تحلییل شرکت داده گستر عصر نوین )های وب(
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وب، و ارائه سرویس در این بستر، سهم بازار کرد که با گسترش شبکه فیبر نوری شرکت های
ند افزایش یابد و درآمد شرکت از این محل نیز رشد بیشتری داشته باشد. تواشرکت می

در نظر گرفته  %25شود های اینترنت که در حال حاضر ارائه میهمچنین رشد قیمت سرویس
 شده است که این عدد بزرگتر خواهد بود.

  خدماتIT  
ای ادهدرآمد شرکت در این سرفصل مربوط به فروش سامانه ثبت پالک و تخلفات ج

های های شریانی کشور به سامانهپروژه تحت پوشش قرار گرفتن تمامی شبکه راه باشد.می
بین سازمان راهداری و  ITSهای ثبت تخلف عبور و مرور به عنوان یکی از مهمترین پروژه

منعقد  1394ای و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران در خرداد ماه حمل و نقل جاده
سامانه ثبت تخلفات در طی سه سال  1879اساس عملیات نصب و راه اندازی  گردید. بر این
سال مورد بهره برداری و نگهداری قرار  8سامانه ثبت تخلفات در طول  2280نصب و حدود 

 خواهند گرفت. 
درآمد  1400شهریور  با توجه به گزارش ماهانه شرکت تا انتهایبینی درآمد و سود: پیش

با توجه به نوع قرارداد میلیارد تومان رسیده است.  32.3شناسایی شده از این سرفصل به 
ها بوده است که در ای عمده درآمد این قرارداد مربوط به نصب دوربینهای جادهدوربین

در ادامه صرفا جهت ارائه سرویس و پشتیبانی شبکه درآمد های گذشته شناسایی شده و سال
وب در این سرفصل شده شناسایی خواهد شد که همین موضوع باعث کاهش درآمدهای های

سامانه درآمدهای  2000ا نهایی شدن قرارداد بینی وجود دارد که باست. البته این پیش
 شرکت در این سرفصل افزایش یابد. 

 
حاشیه سود درآمد حاصل در سامانه جدید فرض شده است  2000برای درآمد مناقصه *

 حدود قرارداد قبلی باشد. 
  ارائه خدمات پروانهTRUNK  

خدمات رادیوترانک عمومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  یولین پروانه اپراتورا
کشور به  یبازار ارتباطات حرفه ا یمناطق هشتگانه( با هدف سامانده هیدر سراسر کشور )کل

 جادیوب در مناطق تحت تعهد ایارائه خدمات توسط شرکت ها .دیوب اعطا گردیشرکت ها
جلسه  2و تعرفه خدمات مطابق با مصوبه شماره  ردیپذیصورت م یشبکه به صورت اپراتور

ترانک  ویعنوان اپراتور رادبه وبیها. باشدیمقررات ارتباطات م مینظت ونیسیکم 256شماره 
 هیبر پا تالیجیترانک د ییویراد یبر شبکه یخدمات مبتن یکنندهکشور، ارائه یعموم

مجموعه،  نی( است. ا4G/LTE) اریس میسیدر حوزه ارتباطات ب ا،یروز دن یفناور نیدتریجد
از  کیباند بار تالیجیترانک د یهایرا با فناور PS-LTE یفناور عیو تجم بیترک تیقابل
 یاحرفه یارتباطات صوت یبرا نیشیپ یعنوان استانداردهابه DMRو  TETRA لیقب

بار در کشور امکان اتصال  نیاول یاست که برا یاشبکه ،یسراسر یشبکه نیداراست. ا

سود حاصل در سال 1400درآمد حاصل در سال 1400
(میلیون ریال)(میلیون ریال)

 IT خدمات
(سامانه ثبت تخلفات جاده ای)

1,000,000750,000مناقصه 2000 سامانه

490,000

شرح خدمات/قراردادها

700,000

 

4         
 

نیشرکت داده گستر عصر نو یلیگزارش تحل  

وب، و ارائه سرویس در این بستر، سهم بازار کرد که با گسترش شبکه فیبر نوری شرکت های
ند افزایش یابد و درآمد شرکت از این محل نیز رشد بیشتری داشته باشد. تواشرکت می

در نظر گرفته  %25شود های اینترنت که در حال حاضر ارائه میهمچنین رشد قیمت سرویس
 شده است که این عدد بزرگتر خواهد بود.

  خدماتIT  
ای ادهدرآمد شرکت در این سرفصل مربوط به فروش سامانه ثبت پالک و تخلفات ج

های های شریانی کشور به سامانهپروژه تحت پوشش قرار گرفتن تمامی شبکه راه باشد.می
بین سازمان راهداری و  ITSهای ثبت تخلف عبور و مرور به عنوان یکی از مهمترین پروژه

منعقد  1394ای و شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران در خرداد ماه حمل و نقل جاده
سامانه ثبت تخلفات در طی سه سال  1879اساس عملیات نصب و راه اندازی  گردید. بر این
سال مورد بهره برداری و نگهداری قرار  8سامانه ثبت تخلفات در طول  2280نصب و حدود 

 خواهند گرفت. 
درآمد  1400شهریور  با توجه به گزارش ماهانه شرکت تا انتهایبینی درآمد و سود: پیش

با توجه به نوع قرارداد میلیارد تومان رسیده است.  32.3شناسایی شده از این سرفصل به 
ها بوده است که در ای عمده درآمد این قرارداد مربوط به نصب دوربینهای جادهدوربین

در ادامه صرفا جهت ارائه سرویس و پشتیبانی شبکه درآمد های گذشته شناسایی شده و سال
وب در این سرفصل شده شناسایی خواهد شد که همین موضوع باعث کاهش درآمدهای های

سامانه درآمدهای  2000ا نهایی شدن قرارداد بینی وجود دارد که باست. البته این پیش
 شرکت در این سرفصل افزایش یابد. 

 
حاشیه سود درآمد حاصل در سامانه جدید فرض شده است  2000برای درآمد مناقصه *

 حدود قرارداد قبلی باشد. 
  ارائه خدمات پروانهTRUNK  

خدمات رادیوترانک عمومی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  یولین پروانه اپراتورا
کشور به  یبازار ارتباطات حرفه ا یمناطق هشتگانه( با هدف سامانده هیدر سراسر کشور )کل

 جادیوب در مناطق تحت تعهد ایارائه خدمات توسط شرکت ها .دیوب اعطا گردیشرکت ها
جلسه  2و تعرفه خدمات مطابق با مصوبه شماره  ردیپذیصورت م یشبکه به صورت اپراتور

ترانک  ویعنوان اپراتور رادبه وبیها. باشدیمقررات ارتباطات م مینظت ونیسیکم 256شماره 
 هیبر پا تالیجیترانک د ییویراد یبر شبکه یخدمات مبتن یکنندهکشور، ارائه یعموم

مجموعه،  نی( است. ا4G/LTE) اریس میسیدر حوزه ارتباطات ب ا،یروز دن یفناور نیدتریجد
از  کیباند بار تالیجیترانک د یهایرا با فناور PS-LTE یفناور عیو تجم بیترک تیقابل
 یاحرفه یارتباطات صوت یبرا نیشیپ یعنوان استانداردهابه DMRو  TETRA لیقب

بار در کشور امکان اتصال  نیاول یاست که برا یاشبکه ،یسراسر یشبکه نیداراست. ا

سود حاصل در سال 1400درآمد حاصل در سال 1400
(میلیون ریال)(میلیون ریال)

 IT خدمات
(سامانه ثبت تخلفات جاده ای)

1,000,000750,000مناقصه 2000 سامانه

490,000

شرح خدمات/قراردادها

700,000

گزارش تحلییل شرکت داده گستر عصر نوین )های وب(

4



 

5         
 

نیشرکت داده گستر عصر نو یلیگزارش تحل  

و  یخصوص ییاجرا ،یقتصادا ،یفن یهابدون وقفه را به حوزه یو همکار ییافزامتقابل، هم
وب در زمینه خدمات رادیو ترانک عمومی مربوط مهمترین سرویس های .دینمایارائه م یتدول

تحت کنسرسیومی با مشارکت  93باشد که از اسفند سال به شبکه سراسری بانک ملی می
ال های وب در ح %64ای سامان و با سهم شرکت داده ورزی سداد و گروه ارتباطات ماهواره

سال تمدید شد و مبلغ  5طبق قرارداد جدید به مدت  99انجام است. این خدمات در تابستان 
 نیتام یشرکت در ازامیلیارد تومان افزایش یافت. طبق قرارداد جدید  420کل قرارداد نیز به 

 اردیلیم 70تا سقف مبلغ  انهیماه ،یخدمات مطابق تعهدات قرارداد هیو ارا ازیمورد ن زاتیتجه
 .دینمایم افتیدر رانیا یخدمات از بانک مل هیو صرفا در قبال ارا الیر

 84به  1400مطابق با آنچه مطرح شد درآمد شرکت از محل قرارداد بانک ملی در سال 
کوچکتری  میلیارد تومان خواهد رسید و سایر درآمدهای حاصل از خدمات ترانک نیز عدد

 شود.است که به این درآمد افزوده می

 قراردادهای USO (Universal Services Obligation)  
شود ها گذاشته میالزامی است جهانی که بر عهده دولت(، USOخدمات اجباری عمومی )

های مخابراتی، فناوری اطالعات و پستی را برای هر یک از آحاد تا امکان استفاده از سرویس
های مخابراتی خصوصی را ندارد، فراهم کشور در هر نقطه که صرفه اقتصادی برای شرکت

به ات ارتباطی برای کلیه مناطق کشورخدم نماید. این الزام به این خاطر است که دسترسی به

خصوص روستاها و نواحی دورافتاده که ارائه خدمات به آنها صرفه اقتصادی ندارد، تضمین 
 شود.

سود حاصل در سال 1400پیش بینی درآمد حاصل در سال 1400
(میلیون ریال)(میلیون ریال)

TRUNK 1,200,000564,000خدمات پروانه

شرح خدمات

تاریخ خاتمهتاریخ شروعموضوع قراردادعنوان اختصاری

USO1

خرید خدمات اینترنت پرسرعت )با 
حداقل سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه( 
برای متقاضیان 25000 روستای فاقد 

این امکان

26/12/139310/08/1405

USO1 الحاقیه
افزایش تعداد روستاهای موضوع 

قرارداد USO1 از 25000 روستا به 
31250 روستا و آبادی

31/03/1396--

USO2

خرید خدمت تلفن خانگی و اینترنت 
پرسرعت )حداقل 512 کیلوبیت بر 
ثانیه( برای متقاضیان 468 روستای 

فاقد این امکان با پوشش تلفن همراه 
و استفاده از فاکس و خرید خدمت 
یک ارتباط )تلفن( عمومی با ارتباط 
بین شهری و بین المللی برای 165 
روستای فاقد این امکان از طریق 

خرید خدمات

25/11/139431/02/1407

USO2 الحاقیه
افزایش تعداد روستاهای موضوع 

قرارداد USO2 از 468 روستا به 585 
روستا و آبادی

31/02/139727/09/1407

USO3
خرید خدمت الکترونیک برای 

متقاضیان 18000 روستای فاقد این 
امکان

22/12/1396--

USO خالصه قرارداد های

گزارش تحلییل شرکت داده گستر عصر نوین )های وب(
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  :قرارداد رومینگ ملی 

وب و شرکت خدمات سال بین شرکت های 3به مدت  03/06/1398این قرارداد در تاریخ 
 رانسلیمشترکان شرکت ا یبه منظور برخوردار نگیقرارداد رومارتباطی ایرانسل منعقد شد. 

 یقرارداد دسترس ،یاو جاده ییروستادر مناطق « وبیها»شده توسط  جادیاز پوشش شبکه ا
 نیب ییویمقررات و ارتباطات راد میسازمان تنظ یمقررات اعالم شده از سو تیبا رعا نگیروم

 ییدر مناطق روستا توانند یآن شرکت م کاناساس، مشتر نی. بر ادیدو شرکت منعقد گرد
 یهااس تعرفهبر اس رانسلیو شرکت ا ندیاستفاده نما« وبیها»و صوت  تایاز پوشش شبکه د

قرارداد سه ساله  نیپرداخت خواهد نمود. ا« وبیها»را به  نگیخدمات روم نهیمصوب، هز
همچنین بخش دیگری از قرارداد مربوط  است. دیقابل تمد نیطرف لیباشد و در صورت تمایم

وب قرارداد جدیدی بین دو شرکت های 20/01/1399در تاریخ  باشد.می MVNOبه خدمات 
باشد )به نوعی و ایرانسل منعقد گردید که بخشی از این قرارداد مربوط به خدمات رومینگ می

اقیه قرارداد قبلی است( و بخش دیگری از قرارداد مربوط به ایجاد، تکمیل و واگذاری الح
باشد و میلیارد تومان می 649.8باشد. مبلغ این قرارداد می USOسایت در مناطق  1095

 سال است. 3مدت آن 
  :سایر درآمدهای مناطق روستایی 

ایی از طریق رومینگ سایر وب در کنار قراردادهای ذکر شده در مناطق روستشرکت های
ماهه اول  6نیز درآمد دارد. میزان این درآمدها در  4Gاپراتورهای موبایل و فروش خدمات 

میلیارد تومان درآمد پروژه  30.5میلیارد تومان بوده است )شامل  35در حدود  98سال 
نصیب  میلیارد تومان را در این بازه 18.5هوشمندسازی مدارس روستایی( و سودی برابر 

های مالی بعدی درآمد ناشی از رومینگ و شرکت کرده است. پس از این دوره و در گزارش
با درآمد حاصل از قراردادهای شرکت با ایرانسل ادغام شده است و بصورت  4Gفروش خدمات 

 جداگانه گزارش نشده است ولی روند افزایشی دارد.
 

نحوه شناسایی درآمد ایی: بینی درآمد و سود شرکت در خدمات مناطق روستپیش
شود و حاشیه سود این بینی میپیش 6مطابق جدول  USO1-3حاصل از قراردادهای 

در  4Gدرآمدهای حاصل از خدمات رومینگ و فروش خدمات  است. %90درآمدها بیش از 
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نیشرکت داده گستر عصر نو یلیگزارش تحل  

 سایر درآمدها 
 99ماهه ابتدایی سال  6طی رآمد حاصل از فروش تجهیزات سمت مشترکین: د

میلیارد تومان آن  45میلیارد تومان بوده است که تقریبا  57درآمد شرکت از این طریق برابر 
باشد. یعنی طی ت زیرساخت میمربوط به قرارداد تامین تجهیزات مرکز داده شرکت ارتباطا

های دیگر فروش تجهیزات درآمد حاصل شده میلیارد تومان از روش 12ماهه تقریبا  6دوره 
میلیارد تومان  357.6درآمد این سرفصل در گزارش شرکت به  اسفند ماهاست. در پایان 

 اشد.برسیده است که بخش اصلی آن حاصل همان قرارداد با شرکت ارتباطات زیرساخت می
جهت اجرای پروژه  زاتیتجه نیخرید و تامقرارداد با شرکت ارتباطات زیرساخت با موضوع 

 زات،یحمل تجه و نیکه شامل خرید و تام یهای بومرسان امیایجاد زیرساخت ابری پ
است.  و ضمایم مربوطه یاندازی و آزمایش و تحویل و سایر تعهدات مطابق مشخصات فنراه

قرارداد نیز به شرکت ابالغ  %25میلیارد تومان بود و افزایش  239.6برابر مبلغ اولیه قرارداد 
 18ماه اجرا و  5میلیارد تومان رسید. این قرارداد به مدت  299.5شد و کل مبلغ قرار داد به 

در ضمن با تعدیل رقم این قرارداد مطابق با آیین نامه تعدیل قراردادهای  باشد.ماه گارانتی می
قرارداد  شود.شناسایی می 1400عدیل موافقت شده است که تعدیالت آن در سال ریالی فاقد ت

 تالیجیترانک د ویشبکه راد یو راه انداز نیتامدیگری که شرکت منعقد کرده است مربوط به 
با شرکت  TETRA یبا استفاده از فناور ییخودرو میسیعدد ب 14و  BTSعدد  14مشتمل بر 

این قرارداد است.  ماه 3به مدت  وروی 2،063،260به مبلغ ( NIOC-POGCنفت و گاز پارس)
 شناسایی شده است. 99منعقد شد و درآمدهای آن نیز در سال  99در سال 

درآمد شرکت در این سرفصل حاصل از فروش : FWAخدمات عمده فروشی پروانه  
مد حاصل از این باشد. درآهای دارنده پروانه میپهنای باند اینترنت بین الملل به سایر شرکت

نسبت به سال قبل افزایش داشت که عمده دلیل آن افزایش تعداد  98خدمات در سال 
ها بود؛ ولی در های متقاضی و همچنین افزایش زمان فروش پهنای باند به این شرکتشرکت
 1400رسد که برای سال درآمد این خدمات کاهش پیدا کرده است. به نظر می 99سال 

 FWAهای پروانه 99البته در میانه سال را در نظر گرفت.  99درآمد سال توان تکرار می
را نیز شامل شوند. زمانی که شرکت بتواند امکانات الزم  5Gتغییر پیدا کردند تا خدمات 

و عمده فروشی را فراهم کند  B2Bو یا به صورت  B2Cبه صورت  5Gبرای ارائه خدمات 
به  5Gبا توجه به اینکه بستر مگیری خواهد یافت. درآمد شرکت از این سرفصل افزایش چش

بینی ضریب نفوذ این خدمات مشخص نیست، پیشاندازی است و تازگی در کشور در حال راه
 باشد. رای سال آتی اندکی دشوار میدرآمد حاصل و بهای تمام شده این خدمات ب

 
ای واردات و فروش با برنامه ریزی صورت گرفته و اخذ مجوزهای الزم برفروش موبایل: 

گوشی تلفن همراه از وزارت صمت، شرکت در نظر دارد تا با واردات مستقیم از فروشندگان 
ای برای اولین بار در سطح گسترده در سطح کشور طرح بین المللی و فروش بصورت بسته

ای هبینیفروش تلفن همراه را آغاز نماید. به منظور ارائه تسهیالت و فروش اقساطی نیز پیش
الزم برای ارائه خدمات لیزینگ به صورت مشارکتی انجام شده است. برنامه شرکت برای این 

 باشد.طرح بصورت زیر می
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هزار عدد گوشی موبایل در سال اول بفروش برساند  100با توجه به اعداد اعالمی، شرکت باید 

هزارتومان به ازای هر گوشی سود خالص داشته باشد که برای یک گوشی با قیمت  500و 
باشد. با توجه به قوانین موجود در کشور سود خالص می %12.5میلیون برابر  4متوسط 

های واردات به قیمت گوشی را به عنوان سود و هزینه %18توانند تا واردکنندگان عمده می
رسد بدست آوردن سود ها بفروشند. به نظر میقیمت گوشی اضافه کنند و به خرده فروش

از ذهنی نباشد. همچنین مصرف گوشی هزارتومانی به ازای هر گوشی مقدار دور  500خالص 
میلیون  14باشد که در طول سال به عدد هزار دستگاه می 200میلیون و  1در کشور ماهیانه 

 .شودطول یک سال براحتی انجام میهزار دستگاه در  100رسد و فروش هزار عدد می 400و 
ت الکترونیک و با توجه به گسترش روزافزون خدما: ایجاد مرکز داده و توسعه ظرفیت
اند ها متقاعد شدهها و شرکتافزاری، بسیاری از سازمانهمچنین افزایش شدید قطعات سخت

در محل خویش خدمات مورد نیاز را به صورت ابری  افزارافزار و نرمکه به جای خرید سخت
در همین ( است. Data Centerالزمه این خدمات ابری وجود مرکز داده )دریافت کنند. 

آمار  در پردیس و تهران را گسترش دهد. تا شرکت تصمیم گرفته است تا مرکز داده خودراس
 این پروژه در جدول زیر آمده است.

 
 یتاسنترهایالزم انجام شده است و د یگذارهیطبق اطالعات حاصله، قسمت اعظم سرما

درآمد  توانی. با توجه به دوره بازگشت کوتاه پروژه مباشندیم یبرداربه بهره کیشرکت نزد
 یپروژه متصور شد. در صورت نیا یرو برا یگذار هیبه مقدار سرما کینزد یباال و سود اریبس

 ییماهه دوم سال درآمدزا 6 نکهیبرسد و با فرض ا یبرداربه بهره 1400 الکه پروژه در س
عدد  نیو ا شودیشرکت م بیمحل نص نیاز ا یتومان اردیلیم 150 یداشته باشد سود حداقل

که الزمه آن افتتاح هر چه  ابدی شیافزا زیتومان ن اردیلیم 300تا  تواندیم 1400در سال 
 .باشدیسنتر م تایزودتر د

وب به عنوان یکی از سهامدارن شرکت بیمه فردا اقدام به تاسیس این شرکت هایبیمه فردا: 
از سهام  %20معادل میلیارد تومان  100وب در این شرکت گذاری هایاند. سرمایهبیمه کرده
 باشد.شرکت می

 
 
 

توضیحاتعنوان
هزار عدد برای سال اول 100تعداد گوشی

میلیارد تومان در طی دوره 1 ساله 100حجم سرمایه گذاری
میلیارد تومان 100تامین مالی مورد نیاز
سال 2دوره بازگشت پروژه

توضیحاتعنوان
رک 700تعداد رک

میلیارد تومان در طی دوره 3 ساله 400حجم سرمایه گذاری
میلیارد تومان 120تامین مالی مورد نیاز
سال 1دوره بازگشت پروژه
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در همین ( است. Data Centerالزمه این خدمات ابری وجود مرکز داده )دریافت کنند. 
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وب به عنوان یکی از سهامدارن شرکت بیمه فردا اقدام به تاسیس این شرکت هایبیمه فردا: 
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توضیحاتعنوان
هزار عدد برای سال اول 100تعداد گوشی

میلیارد تومان در طی دوره 1 ساله 100حجم سرمایه گذاری
میلیارد تومان 100تامین مالی مورد نیاز
سال 2دوره بازگشت پروژه

توضیحاتعنوان
رک 700تعداد رک

میلیارد تومان در طی دوره 3 ساله 400حجم سرمایه گذاری
میلیارد تومان 120تامین مالی مورد نیاز
سال 1دوره بازگشت پروژه

100 هزار عدد برای سال اول
100 میلیارد تومان در طی دوره 1 ساله

100 میلیارد تومان
2 سال

700 رک
400 میلیارد تومان در طی دوره 3 ساله

120 میلیاردتومان
1 سال

گزارش تحلییل شرکت داده گستر عصر نوین )های وب(
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 گذاریارزش -4
های شرکت برای گسترش آنها وب و برنامههای های قبل منابع درآمدی شرکتدر بخش

در این قسمت شد.  بینیآمد هر بخش و سود حاصل نیز پیشبررسی شد. همچنین در
 شود و بر مبنای سود خالص و سودهایبینی میپیش 1400سودآوری کل شرکت برای سال 
 ود هربینی درآمدهای مختلف شرکت و حاشیه سپیش شود.نقدی، ارزش شرکت برآورد می

 2بینی درآمدهای شرکت در هر سرفصل برای پیش باشد.ول زیر میاکدام به صورت جد
در سال جاری های شرکت نیز سناریو در نظر گرفته شده است. همچنین بعضی از برنامه
وهای مختلف در نظر گرفته شده احتمال درآمدزایی دارد که بسته به احتمال وقوع در سناری

 . است

 
 

 
وب و چشم انداز روشن صنعت های آتی با افزایش تنوع سبد درآمدی هایانتظار داریم در سال
مخابراتی نسل  سایتای مجموعه، مانند نصب بیش از هزار های توسعهو با وجود پتانسیل

کارت، فروش گوشی موبایل و ارایه خدمات فیبر چهارم و پنجم در سال، شروع فروش سیم
 1300وب بتواند حداقل سود نوری و حتی چشم انداز ورود شرکت به حوزه تولید محتوا، های

ای هبرآورده کرده و درصورت شروع بهره برداری از هریک از حوزه امسالمیلیاردی را برای 
 1400میلیارد تومان برای سال  1600درآمدی فوق، این مجموعه بتواند سودی تا بیش از 

وب را به بیش از تواند سود هایهای فوق میکسب نماید. به وقوع پیوستن تمامی پتانسیل
میلیارد تومان افزایش دهد. برای مثال همانطور که باالتر توضیح داده شد، مبلغ مناقصه  2000
 میلیارد تومان است. 2500ای جدید خود به تنهایی بالغ بر ای جادههدوربین

حاشیه سود ناخالصسود ناخالص )میلیون ریال(درآمد )میلیون ریال(سرفصل درآمدی
FCP 3,675,8641,727,65647ارائه سرویس های اینترنت%

IT 700,000490,00070خدمات%
TRUNK 1,200,000564,00047خدمات%
USO 641,255591,87892قراردادهای%

%6,251,9573,438,57655ارائه خدمات در مناطق روستایی
FWA 10,300,0006,180,00060خدمات پروانه%

%4,000,0003,375,00084فروش تجهیزات
%26,769,07616,367,11061جمع

سناریو بدبینانه

حاشیه سود ناخالصسود ناخالص )میلیون ریال(درآمد )میلیون ریال(سرفصل درآمدی
FCP 3,982,1871,991,09350ارائه سرویس های اینترنت%

IT 700,000490,00070خدمات%
%1,000,000750,00075سامانه 2000 دوربین
TRUNK 1,500,000720,00048خدمات%
USO 641,255591,87892قراردادهای%

%5,999,7623,299,86955ارائه خدمات در مناطق روستایی
FWA 12,500,0007,500,00060خدمات پروانه%

%2,000,0001,500,00075خدمات مرکز داده
%3,000,000240,0008فروش موبایل

سناریو واقع بینانه
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گزارش تحلییل شرکت داده گستر عصر نوین )های وب(
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مطابق با در کشور  ICTصنعت ( در P/E Forward)نگر آیندهمیانگین نسبت قیمت به سود 

ین عدد در ا باشد.واحد می 17.7حدود  1400برای سال  جمیع نظر کارشناسان بازار سرمایه
وب در با این فرض قیمت هر سهم های. ع نظرات کارشناسان کیان آمده استگزارش اجما

تومان است و در حالت واقع بینانه ارزش هر سهم به  2300سناریوی محافظه کارانه حدود 
 سد.رتومان نیز می 3200

 
 
 
 
 
 

 
 نتیجه گیری -5

چشم انداز رشدی صنعت و از آن جهت که این صنعتی رانت دریافت نکرده و از  با توجه به
شاهدیم  ایم،ها نداشتههزرغم تورم باال در سایر حوسویی نیز افزایش نرخی برای ارتباطات علی

گستر داده ،ال نیز تشریح شدبا این صنعت سودساز هستند. همانطور که در نکه همچنان فعالی
داشته و توانسته طی ها را در این صنعت وب یکی از کارآمدترین مدیریتهای عصر نوین

 یر رشد دهد.بطور پایدار سودآوری مجموعه را با نرخی چشمگ های اخیرسال
های جهانی و نرخ دالر وابستگی نداشته در نتیجه بسیار کم وب به نرخود حاصل برای هایس
باشد. از آنجا که چشم انداز های کامودیتی محور بازار سرمایه میتر از سایر شرکتسکری

 P/Eشود دور از انتظار نیست که سهم نیز در صنعت و این شرکت رشدی تخمین زده می
توان ادعا کرد پی به ای هرچند در حال حاضر نیز می االتری نسبت به بازار معامله شود،ب

 باشد.واحد می 5تا  4سهم بین آینده نگر 
 
 
 
 
 

سناریوی خوش بینانهسناریوی واقع بینانهسناریوی محافظه کارانه )بدبینانه(سرفصل 
بیش از 2000 میلیارد تومان13,144,47916,270,389سود خالص شرکت )میلیون ریال(

بیش از 2398 ریال1,5761,951سود هر سهم )EPS( )ریال(
)P/E = 17( )26,79233,16740,766قیمت سهم )ریال
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