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دسترسـی بـه شـبکه فیبـر نوری یـا FTTX شـرایطی فراهـم می کند تا پهنـای باندی 
معـادل ۲۰ مگابیـت بـر ثانیـه در اختیـار شـهروندان قـرار گیـرد، پهنـای بانـدی کـه 
می توانـد در حوزه هـای مختلـف ماننـد آمـوزش الکترونیکـی، بانکـداری الکترونیکی، 
دولـت الکترونیکـی یـا IPV و ده هـا مـورد دیگـر مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. امـا برای 
ایجـاد این شـبکه الزم اسـت بیـش از پنج میلیـارد دالر برای ایجـاد ۶/8 میلیون پورت 
هزینـه و سـرمایه گذاری شـود موضوعـی کـه طـی سـال های گذشـته فعالیت هـای 
اپراتـور فیبـر نـوری یا اپراتور چهارم در کشـور را با امـا و اگرهای متعدد همراه سـاخته 
اسـت. در ایـن میـان باتوجـه بـه اهمیت ایجـاد ایـن شـبکه و کندی های موجـود، در 
مقطعـی از زمـان حتـی بحث هایـی مبنـی بـر تعلیـق شـرکت فعـال در ایـن زمینه یا 
اپراتـور چهـارم نیـز مطـرح شـد کـه البتـه بعـد از مدتـی مدیرعامـل ایـن شـرکت ها 
اینگونـه عنـوان کردند کـه چنین موضوعـی تاکنون نه در دسـتور کار سـازمان تنظیم 
مقـررات ارتباطـات رادیویـی و نـه در دسـتور کار کمیسـیون تنظیم مقـررات ارتباطات 
قـرار نداشـته بلکـه تنها هشـداری بـوده که سـازمان تنظیـم مقـررات ارتباطـات ارائه 
کـرده و مـا هـم با جـان و دل پذیرفتـه و تمام تاش خـود را خواهیم کرد کـه تا پایان 
سـال آینده سـرویس دهی به شـهرها را آغاز کنیم. البته در نهایت حتی این هشـدارها 
نیـز تاثیـر چندانـی نداشـته و ایـن طـرح همچنـان در شـرایط قبلی خـود قـرار دارد با 
ایـن تفـاوت کـه پس از ایـن جریانـات در مقطعـی از زمان وزیـر ارتباطـات از افزایش 
مـدت دوره انحصـار ایـن اپراتـور خبـر داد. در نمایشـگاه تلـکام امسـال در پیگیـری 
آخریـن وضعیـت ایـن طـرح از مدیرعامل شـرکت ارتباطات زیرسـاخت که سـهام ۲۰ 
درصـدی شـرکت فعـال را هم در اختیـار دارد، محمدجـواد آذری جهرمی عنـوان کرد: 
مـا ۲۰ درصـد سـهام ایـن شـرکت را در اختیـار داریـم که این شـرکت وظیفه داشـته 
بسـترهای الزم در حـوزه فیبـر نـوری را ایجـاد کنـد و حـال که ایـن اتفاق نیفتـاده ما 
نیـز در ایـن زمینـه تکلیفی داشـتیم امـا در کنـار این تکلیف شـرکایی هم داشـتیم که 
با وجود سـرمایه گذاری شـرکت ارتباطات زیرسـاخت این شـرکا سـهم خود را سـرمایه 
گـذاری نکردنـد. معـاون وزیر ارتباطـات همچنیـن در خصوص احتمـال بازپس گیری 
سـهام شـرکت ارتباطـات زیرسـاخت از اپراتـور فیبر نوری اظهـار کرد: به عنـوان مدیر 
عامـل شـرکت زیرسـاخت تمام تاشـم بر این اسـت که این سـهم را حفـظ کنیم چرا 
کـه شـبکه فیبـر نوری به هـر حال یک زیر سـاخت مخابراتی محسـوب می شـود.  در 
ایـن میـان بـا توجـه به ایـن که مـردم تنهـا در حال انتظـار هسـتند تا این شـرکت ها 
بـه درسـتی وظیفـه خـود را انجـام دهند، سـوالی کـه پیش می آیـد این اسـت که چرا 
کار بـه کسـی سـپرده نمـی شـود کـه توانایـی بیشـتری در این زمینـه دارد. در پاسـخ 
بـه ایـن پرسـش رئیـس سـازمان تنظیـم مقـررات و ارتباطـات رادیویـی اعـام کرده 
اسـت کـه MTN اعـام آمادگـی کرده اسـت تا در صـورت رفـع انحصار، پـروژه را در 
دسـت بگیـرد. .  عمیدیـان در ارتبـاط بـا تمدیـد دوران انحصـار اپراتور فیبر نـوری نیز 
توضیـح داد: کمیسـیون فرصتـی بـرای مذاکـرات بـه اپراتور فیبر نـوری داد تـا تعیین 
تکلیـف کنـد اکنـون نیز شـرکت فعال، در این بـازه زمانی قـرار دارد و در حـال مذاکره 
اسـت. ایـن شـرکت اقـدام بـه جـذب سـرمایه گذار خارجـی کـرده اسـت. بـا توجه به 
این کـه MTN بـه عنـوان سـرمایه گذار خارجـی اپراتـور فیبر نـوری وارد عمل شـده و 
این شـرکت در کشـور نیز پول داشـته و آماده سـرمایه گذاری اسـت، برهمین اسـاس 
کمیسـیون بـه شـرکت فعال این مجـوز را هم داده اسـت تا برای مدتـی مذاکرات خود 
را دنبـال کنـد اکنـون نیـز مذاکرات این شـرکت بـا MTN در مراحل نهایی قـرار دارد. 
البتـه بایـد گفـت کـه هنوز هیچ قـراردادی مابین این شـرکت ها بسـته نشـده اسـت.

 اپراتورهـای موبایـل ایـران اگرچـه در سـال های 
اخیـر تـاش کـرده اند تـا فنـاوری هـای روز را به 
زندگـی شـهروندان اضافـه کنند اما همچنـان تعداد 
زیـادی از کاربـران از وضعیـت آنتـن دهـی گایـه 
دارنـد.  مشـکل آنتـن دهـی در شـهرهای ایـران، 
از جملـه کان شـهرها ارتبـاط کامـًا مسـتقیمی با 
تعـداد «پایـگاه هـای اسـتقرار فرسـتنده و گیرنده» 
کـه   BTS .دارد آنهـا  قرارگیـری  نحـوه  و   (BTS)

مـی  یـاد  آن  از  موبایـل»  «آنتـن  لفـظ  بـا  حـاال 
شـود در واقـع آخریـن حلقـه تجهیـزات مخابراتـی 
اسـت کـه موبایـل یـا دسـتگاه ارتباطـی شـما بـه 
آن متصـل مـی گـردد. اپراتورهـای مخابراتی روی 
کاغـذ قـادر بـه افزایـش این پایـگاه ها بـوده و می 
تواننـد شـبکه سـلولی خـود را بهینـه تر نمـوده و یا 

وسـعت پوشـش آن را بیشـتر کننـد. 
نگاهی به وضعیت چین، هند و ترکیه

چیـن پـر جمعیت ترین کشـور جهـان اسـت و در حال 
حاضـر سـه اپراتـور اصلـی دارد کـه پوشـش شـبکه 
مخابـرات بـرای دسـتگاه هـای موبایـل را در اختیـار 
شـهروندان ایـن کشـور قـرار مـی دهنـد. تحلیلگـران 
بـرآورد می کننـد کـه این سـه اپراتـور در مجموع بیش 
از 99۰ هـزار نقطه مخابراتی (سـایت موبایل) در اختیار 
دارنـد کـه به طور کلی ایـن نقاط، تا میانه سـال ۲۰۱5 
میزبـان ۳/۳ میلیـون BTS بـوده اند؛ رقمی کـه طبیعتًا 
بـا ورود تکنولـوژی هـای نـو و نیاز به زیرسـاخت های 
تـازه، افزایش داشـته اسـت.  در میان سـه اپراتـور برتر 
چیـن، شـرکت «China Mobile» کاربـران بیشـتری 
را تحـت پوشـش خود قـرار داده. ایـن اپراتـور گزارش 
مـی دهـد کـه سـال ۲۰۱۴ را بـا ۷۲۰ عـدد BTS ارائه 
دهنـده ۴G بـه پایـان رسـانده در حالی کـه در انتهای 
سـال ۲۰۱5، تعـداد BTS هـای ۴G را بـه ۱/۱ میلیون 
عـدد رسـانده. در میانـه سـال ۲۰۱۶ بـود کـه همیـن 
اپراتـور خبـر داد کـه تـا پایان سـال، تعـداد BTS های 
مجهـز بـه فنـاوری ۴G را در چین بـه ۱/۴ میلیون عدد 
خواهد رسـاند. بر اسـاس آخرین آماری کـه از وضعیت 
آنتـن هـای مخابراتـی هند در دسـت اسـت (دسـامبر 
۲۰۱۲)، وزیـر ارتباطات و فناوری این کشـور به شـکل 
عمومی اشـاره کـرده بود که هنـد اکنـون از ۷۳۶ هزار 
BTS بهـره مـی بـرد اما تنهـا 9۶ هـزار عـدد از آنها از 

فنـاوری ۳G پشـتیبانی کـرده و آن را در اختیار کاربران 
موبایـل قـرار مـی دهند. چیـن و هند پرجمعیـت ترین 
کشـورهای جهـان هسـتند و نمـی توانیـم آنهـا را بـا 
کشـور خودمـان مقایسـه کنیـم. در نتیجـه بد نیسـت 
نگاهـی بـه آمـار ترکیـه، کشـور همسـایه خود داشـته 
باشـیم. وضعیـت ایـن کشـور از نظـر جمعیتـی تقریبًا 
بـه ایـران شـباهت دارد امـا مسـاحت آن بسـیار کمتر 
اسـت. (۷8۳/5۶۲ کیلومتـر مربـع در برابـر ۱/۶۴8/۱95 

کیلومتـر مربع) بر اسـاس آمارهای اعام شـده، ترکیه 
اکنـون 8۰ هـزار BTS دارد کـه قرار اسـت بخشـی از 

آنها بـرای فنـاوری ۴G بهینه شـوند. 

 وضعیت کشور خودمان
 به چه صورت است؟

ــدود ۱8  ــران ح ــر ای ــور اول در سراس ــون اپرات اکن
ــزات  ــب تجهی ــل نص ــایت (مح ــزار س ــی ۱9 ه ال
ــاط، حــدود  ــن نق ــار دارد کــه در ای ــل) در اختی موبای
۳۲ هــزار BTS (تجهیــزات موبایــل در نســل هــای 
۲، ۳ و ۴) بــه کار گرفتــه شــده اســت. همــراه 
ــه  ــش ب ــش BTS های ــوع چین ــه ن ــر داد ک اول خب
ــرای  ــش را ب ــام تاش ــت و تم ــلولی اس ــکل س ش
ــد بازخــورد  ــا بتوان ــد ت ــن ســاختار مــی کن حفــظ ای
قابــل قبــول را از ایــن پایــگاه هــا بگیــرد. از طرفــی 
ــم  ــا ک ــور م ــای کش ــاده ه ــهرها و ج ــعت ش وس
ــن  ــه بزرگتری ــت ک ــخص اس ــًا مش ــت و کام نیس
ــره  ــی به ــای کاف ــداد BTS ه ــران، از تع ــور ای اپرات
ــان را  ــرایط فعلی م ــر ش ــًا اگ ــرد. مخصوص ــی گی نم
بــا تجربــه ای کــه کاربــران در کشــورهای همســایه 
دارنــد مقایســه کنیــم. بــرای پوشــش بهتــر، توســعه 
شــبکه هــای جدیــد، از میــان برداشــتن نقــاط کــور 
و ارائــه بهتــر خدمــات اینترنتــی، اپراتــور اول کشــور 
دســت کــم بایــد در سراســر ایــران حداقــل 5 هــزار 
ــت  ــی اس ــن در حال ــد. ای ــاد کن ــد ایج ــایت جدی س
کــه تعــداد ســایت هــای موبایــل یــا BTS، نیازمنــد 

افزایــش و رســیدن بــه حــدود 55 هــزار دســتگاه در 
ــت.  ــوب اس ــات مطل ــه خدم ــرای ارائ ــور ب کل کش
ــا  ــداده اســت ام ــه ن ــه روزی را ارائ ــار ب ایرانســل آم
طبــق آخریــن آمــار، ۱9 هــزار ســایت BTS از نــوع 
ــا  ــت. ب ــته اس ــد داش ــن بان ــزار BTS په ۲G و ۷ ه

مقایســه اعــداد و ارقــام فــوق بــا کشــورهای دیگــر، 
کمبــود آنتــن BTS در کشــورمان واضــح اســت. امــا 
گاهــی بــه علــت هــای مختلــف در بخــش هایــی از 
شــهر «نقــاط کــور» بــه وجــود مــی آیــد. مشــکل از 
جایــی شــروع مــی شــود کــه اپراتورهــای ایرانــی در 
ســال هــای اخیــر بــا مشــکاتی در رابطــه بــا نصــب 
آنتــن هــای جدیــد و یــا حتــی جــا بــه جایــی آنهــا رو 
بــه رو بــوده انــد. در ایــن میــان حتــی گــزارش شــده 
کــه اپراتورهــای کشــورمان در برخــی مــوارد ملــزم 
بــه حــذف برخــی BTS هــای خــود از ســطح تهــران 
ــراه اول  ــه هم ــت ک ــی اس ــن در حال ــد.  ای ــده ان ش
ــه روز رســانی ســایت  و ســایر اپراتورهــا، مشــغول ب
ــد  ــری بودن ــای جدیدت ــه ه ــا نمون ــای BTS ب ه
ــرد.  ــی ک ــتیبانی م ــاوری ۳G و ۴G پش ــه از فن ک
ــدی  ــر سیســتم تقســیم بن ــی اگ ــت حت ــن حال در ای
BTS هــا بــه شــکل کامــًا صحیــح و شــش ضلعــی 

ــه بیــش از  ــاز هــم پوشــش آنتــن ب انجــام شــود، ب
چنــد صــد متــر نمــی رســد. در نتیجــه، در وضعیــت 
فعلــی راه حــل دیگــری بــه جــز نصــب BTS هــای 
مــورد نیــاز بــرای رســاندن پوشــش بــه حــد مطلــوب 

ــدارد. وجــود ن

 سعید    طباطبایی

اینترنت 20 مگابایتی یک رویای بزرگ است

یادداشت
 وضعیت تعداد آنتن های

 اپراتورهای ایران

مقایسه ای میان تعداد آنتن های مخابراتی اپراتورهای ایران با دیگر کشورهای 
جهان


