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اقبال  ایران،  دیجیتال  مصرف  بازار  از  گزارش  جدیدترین 
مصرف کنندگان به محصوالت و خدمات جدید دیجیتالی، 
به خصوص نسل سوم و چهارم اینترنت و چالش های پیش 
یورومانیتور  تحلیلگران  می دهد.  نشان  را  حوزه  این  روی 
پیش بینی می کنند عوامل مهمی همچون اتخاذ سیاست های 
جدید در ایران، کاهش تحریم  های اقتصادی و عالقه  فزاینده 
سرمایه گذاران در حوزه خدمات اینترنت پرسرعت همراه، سبب 
شده بازار مخابرات و ارتباطات راه دور ایران چشم انداز نویدبخشی 
را پیش رو داشته باشد.  طی دو سال اخیر، محدودیت سرعت 
اینترنت تا حد زیادی برداشته شده است و پروانه بهره برداری 
اینترنت نسل سوم )3G( و نسل چهارم )4G( برای اپراتورهای 
تلفن همراه صادر شده است. اپراتورها در حال سرمایه گذاری 
روی شبکه های فیبر نوری شهری هستند. ضمن آنکه قرار 
است مزایده طیف باند )فرکانس( مخابراتی نسل چهارم نیز 
برگزار شود که تقاضای روبه رشد جوانان را تامین خواهد کرد.

 
آمادگی	دیجیتال	

آینده  بازارهای  از  یکی  به عنوان  ایران  از  گزارش،  این  در 
مخابرات خاورمیانه و شمال آفریقا نام برده شده است. ایران 
از  اما  داشت،  قرار  غرب  تحریم های سخت  تحت  سال ها 
سال 2015 به این سو، از بیشترین عالقه مندی کاربران و 
مشترکان موبایل در خاورمیانه برخوردار شده است.  طبق 
این پیش بینی با برداشته شدن برخی تحریم های آمریکا و 
اتحادیه اروپا در ژانویه 2016، به تدریج سرمایه گذاری های 
مناسبی در حوزه مخابرات صورت خواهد گرفت و فناوری های 
به روز غربی راه خود را به داخل کشور خواهند گشود. با این 
حال فاصله  درآمد کاربران ایرانی، شکاف دیجیتال بین شهر 
و روستا و ... از چالش های پیش روی این بخش برشمرده 
است. در حال حاضر، اپراتورهای تلفن همراه به نحو فعالی 
برنامه های مدرنیزه  کردن شبکه های خود را دنبال می کنند. 
 43/3  ،2015 سال  در  یورومانیتور،  موسسه  آمار  براساس 
درصد از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی داشته اند و تا 
سال 2030 این میزان به 2/ 62 درصد افزایش خواهد یافت. 

 
ارتباطات	در	منازل		

ایران سرمایه گذاری کالنی  مانیتور پیش بینی می کند  یورو 
حال،  این  با  کرد.  خواهد  اینترنت  زیرساخت های  حوزه   در 
اینترنت و فقدان سرمایه گذاری الزم  محدودیت چند ساله 
در حوزه  شبکه ها، به دسترسی  نسبتا پایین مردم به اینترنت 
پرسرعت، به خصوص در میان خانوارهای روستایی منجر شده 
است. با این حال، به تدریج شاهد مهاجرت مستمر کاربران 
خانگی به اینترنت موبایل هستیم.  یکی از گام های بلند ایران 
در این زمینه برداشتن محدودیت سرعت اینترنت بوده که سبب 
شده اپراتورها به دنبال سرمایه گذاری در حوزه  فیبرهای نوری 

برای پوشش بهتر اینترنت پرسرعت باشند.

	ارتباطات	موبایلی	

این گزارش پیش بینی می کند که پس از برگزاری مناقصه 
سرمایه گذاری  ایران،  در  چهارم«  نسل  مخابراتی  »طیف 
کالنی در بازار ایران صورت خواهد گرفت. بخش تلفن همراه 
اصلی ترین عامل رشد بازار مخابرات کشور بوده است و  در 
حال حاضر، ایران به لحاظ تعداد مشترکان تلفن همراه در 
منطقه خاورمیانه  رتبه نخست را دارد. »همراه اول« و »ام تی ان 
ایرانسل« دو اپراتور حاکم بر بازار تلفن همراه ایران هستند 
که در سال 2014 موفق شدند پروانه  ارائه خدمات اینترنت 
نسل سوم و چهارم را نیز دریافت کنند. از سال 2014 به 
اپراتور به منظور تامین تقاضای روبه رشد  این دو  این سو، 
گسترش  را  خود  خدمات  شهری،  عموما  مصرف کنندگان 
داده اند.  در اکتبر 2015، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات 
رادیویی مزایده هایی را برای طیف خدمات مخابراتی نسل 
این  آوریل 2016،  از  برگزار کرد و   )4G( چهارم مخابراتی 
مزایده ها، عالقه مندی بسیاری از اپراتورهای جهانی، از جمله 
»شرکت اورنج« غول مخابراتی فرانسه را به خود جلب کرده 
)3G( در سپتامبر 2014  اینترنت  ارائه نسل سوم  با  است. 
شرکت  آن،  از  پس  ماه  چند   )G LTE4( چهارم  نسل  و 
است. داده  گسترش  را  خود  شبکه های  ایرانسل  ام تی  ان 

براساس این آمار از ابتدای سال 2015، ایران به لحاظ تعداد 
اول  تلفن  همراه، در زمره 10 کشور  با  تماس های صوتی 
خاورمیانه به حساب می آید. در این رتبه بندی، عربستان و 
امارات جایگاه اول و دوم را در اختیار دارند و ایران در جایگاه 
سوم قرار دارد. همچنین ایران یکی از کشورهایی است که از 

کمترین هزینه تماس صوتی موبایلی در خاورمیانه برخوردار 
است، به طوری که متوسط هزینه یک دقیقه تماس صوتی، 
به استثنای یمن و سوریه، از 10 کشور اول منطقه خاورمیانه 
کمتر است. براساس آمارها، در سال 2015، ایران به لحاظ 
تعداد مشترکان اینترنت تلفن همراه، پس از مصر و عربستان، 
جایگاه سوم را در خاورمیانه و شمال آفریقا در اختیار دارد. 

 
مالکیت	ابزارهای	دیجیتال		

براساس این گزارش میزان نفوذ ابزارهای دیجیتال در ایران 
همچنان کمتر از همسایه های شرقی آن در خاورمیانه است. با 
این حال، در مقایسه با کشورهای شمال آفریقا، شهروندان ایرانی 
دسترسی بیشتری به تلفن های همراه هوشمند و کامپیوترهای 
شخصی دارند.  در حالی که تلفن های همراه هوشمند، به دلیل 
گسترش شبکه های پهن باند موبایل، محبوب ترین ابزارهای 
از کامپیوترهای  استفاده  میان جوانان هستند،  در  دیجیتال 
شخصی در بخش اعظمی از خانه ها و دفاتر اداری ادامه دارد. 
نفوذ ابزارهای دیجیتال، به خصوص تلفن های هوشمند ساخت 
داخل، به دلیل برداشته شدن محدودیت های سرعت اینترنت 
و اعطای مجوزهای نسل سوم و چهارم اینترنت به اپراتورها، 
در مراکز شهری بهبود یافته است. با این حال، لپ تاپ ها و 
تبلت های گران قیمت هچنان دور از دسترس خانوارهای فقیر 
است، گرچه تلفن های همراه ارزان، سبب شده ارتباطات راه دور 
میان این اقشار کم درآمد بهبود یابد. یورومانیتور پیش بینی کرده 
است که نفوذ تلفن های هوشمند در خانوارها در سال 2017 از 

میزان نفوذ کامپیوترهای شخصی پیشی بگیرد.

چشم انداز مصرف کنندگان دیجیتال در ایران

ایران به لحاظ تعداد مشترکان اینترنت تلفن همراه، پس از مصر و عربستان 
سعودی، جایگاه سوم را در خاورمیانه و شمال آفریقا در اختیار دارد

حذف گوشی های قاچاق از شبکه مخابراتی کشور

 سعید    طباطبایی

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاالی کشور از آماده شدن زیرساخت های فنی برای 
اجرای طرح رجیســتری گوشــی های موبایل خبر داده و اعالم کرده است که از اول 
تیرماه گوشی های قاچاق در شبکه مخابراتی کشور، قابل استفاده نخواهند بود. قاسم 
خورشیدی با بیان اینکه پروژه ثبت و شناسه  دار کردن گوشی  های موبایل )رجیستری( 
با هدف ســاماندهی بازار تلفن همراه کشــور در 3 حوزه گمــرک، وزارت صنعت و 
ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال پیگیری اســت، اظهار داشت: 
زیرساخت های فنی اجرای این پروژه از سوی وزارت ارتباطات آماده شده است و این 
وزارتخانه اجرای پروژه را از طریق برگزاری مناقصه، برون ســپاری کرده است. وی با 
بیان اینکه هم اکنون شــرکت هایی که قرار اســت این پروژه را اجرا و پشتیبانی فنی 
کنند مشخص شده  اند، ادامه داد: قرارداد وزارت ارتباطات با این شرکت ها، نهایی شده 
و براساس پیش بینی صورت گرفته مطابق با قول وزیر ارتباطات، این پروژه از تیرماه 
امســال به صورت کامل و سراسری در کشور اجرایی می  شود. خورشیدی با اشاره به 
اینکه این پروژه از لحاظ فنی به شرکت های نرم افزاری و خدمات الکترونیک سپرده 
شده اســت، افزود: مجموع پروژه رجیستری گوشی  های موبایل در 3 سامانه مستقل 
گمرک، وزارت صنعت و وزارت ارتباطات پیگیری می  شود که هریک از این سامانه  ها 
باید در شــرایط ایده  آل قرار گیرند تا امکان اجرای پروژه به صورت کامل وجود داشته 
باشد. سخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال، گفت: هر یک از این سامانه  ها براساس 
یک کد مشــترک، در ارتباط با یکدیگر قرار می  گیرند و این موضوع باعث می  شــود 
از اول تیرماه، گوشــی  هایی که وارد شــبکه ارتباطی کشور می  شود در صورتی که به 
صورت قاچاق وارد شده و در سامانه گمرک ثبت نشده باشند، امکان دریافت خدمات 
ســیم کارت از اپراتورهای موبایل را نداشته باشند. وی با اشاره به اینکه واردکنندگان 
گوشــی  های موبایل از آذرماه سال ۹4 مکلف شــده  اند که شماره سریال گوشی  هایی 
که وارد کشــور می  شود را در ســایت مربوط به گمرک به ثبت برسانند، اضافه کرد: 
چنانچه شماره سریال گوشی  هایی که وارد کشور می  شود در سامانه گمرک ثبت نشده 
باشــد، قاچاق تلقی می شود و امکان فعال سازی در شبکه مخابراتی کشور را نخواهند 
داشــت. خورشیدی با بیان اینکه این طرح شامل گوشی  هایی که هم اکنون در اختیار 
مشترکان قرار دارد و در حال استفاده است، نمی  شود، تصریح کرد: در این طرح، تنها 
گوشی  هایی مدنظر قرار گرفته است که از تیرماه برای نخستین بار، سیم کارت در آنها 
قرار بگیرد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال گفت: در عین حال برای گوشی  هایی 
که به صورت قاچاق وارد بازار شده  اند هم یک فرصت درنظر گرفته شده است که در 
صورت تمایل می  توانند با پرداخت حقوق و عوارض در سامانه رجیستری کشور، ثبت 
شوند. وی با اشاره به ارتباط ایجاد شده میان سامانه گمرک و سامانه وزارت صنعت و 
معدن با سامانه رگوالتوری، اظهار داشت: تمامی اطالعات و دیتای مربوط به گمرک 
و معامالت گوشی  های موبایل، در سامانه وزارت صنعت ثبت می  شود و در صورتی که 
هر گوشــی بخواهد در شبکه مخابراتی کشور فعال شود، به صورت الکترونیکی و در 
کسری از ثانیه به وسیله سامانه رگوالتوری از سامانه وزارت صنعت، استعالم می  شود. 
خورشیدی با تاکید براینکه در این پروژه با وجود نرم افزارهای رمز شده، امکان هک 
و جعل شناسه  های گوشــی به صفر رسیده است، افزود: برای هر گوشی 3 شناسه با 
قابلیت یک کد یکتا، تعریف شــده است که امکان جعل شناسه را غیرممکن می  کند. 
این امکان سبب می  شود مشکلی که پیش از این برای رجیستری گوشی  های موبایل 

اتفاق افتاده و شناسه گوشی قابل جعل بود، برطرف شود.

یادداشت


