ٍیضُ سایت ٍ اطالع رساًی

سیاستْا ٍ بزًاهِ حضَر اپزاتَر چْارم زر پاًشزّویي ًوایطگاُ بیي الوللی
صٌایع هرابزاتی ٍاطالع رساًی ( ایزاى تلِ کام ) 4102

 -0ضزٍرت حضَر

ً وبیؾگبُ تلِ وبم تٌْبفزفتی اعت وِ ایزاًیبى ًت هی تَاًذثزای ارتجبط ثب هخبعجبى خبؿ در سهبًی هحذٍد ٍ
ّشیٌِ ای هؼمَل الذام ًوبیذ.

 -4اّساف حضَر

 جلت هؾبروت ػاللوٌذاى داخلی ٍ خبرجی ثِ عزهبیِ گذاری در حَسُ FTTx
 هؼزفی ٍ ثبساریبثی عزٍیغْبی سیزعبختی اپزاتَرچْبرم اس لجیل  :فیجزتبریه  ،ظزفیت ثبًذ پْي ًبهحذٍد ٍ
هحذٍد ،عزٍیظ اتقبالت پْي ثبًذ ًمغِ ثِ ًمغِ  ،عزٍیظ ثه ّبل اپزاتَری ٍ عزٍیظ ؽجىِ خقَفی
هجبسی
 تخجیت هَجَدیت اپزاتَرچْبرم در جبهؼِ  ICTوؾَر
 افشایؼ آگبّی ػوَهی ًغجت ثِ اپزاتَر چْبرم

 -3استزاتضی حضَر

 توزوش ثز دیذارّبی هذیزیتی ثِ هٌظَر :
 جلت حوبیت عیبعی ٍ حبوویتی
 جذة عزهبیِ گذارداخلی ٍخبرجی
 جذة هؾتزیبى ولیذی ثزای آیٌذُ

 -2ضکل حضَر

 حضَر در عبلي ؽوبرُ ّ 9 ٍ 8وزاُ ثب هجوَػِ عبسهبًْبی ارتجبعی اسلجیل :
 ؽزوت ارتجبعبت سیزعبخت
 عبسهبى تٌظین همزرات ٍ ارتجبعبت رادیَیی
 عبسهبى فٌبٍری اعالػبت
 تبهیي فضبی ًوبیؾگبّی ثِ هغبحت  632هتز هزثغ ٍ فضبی خبؿ  VIPثؼٌَاى عجمِ دٍم غزفِ
 عبخت غزفِ ای هتٌبعت ثب جبیگبُ اپزاتَر چْبرم در حَسُ  ITوؾَر

 -5بزًاهِ ّای اجزایی غزفِ
ً وبیؼ ؽوبتیه ؽجىِ  FTTxثب پَعتزّبی تجلیغبتی
ً وبیؼ لبثلیتْبی ؽجىِ  FTTxاسعزیك:
ً وبیؼ ثخؾی اس تجْیشات ؽجىِ
 ارایِ عزٍیظ ایٌتزًت پزعزػت ٍالؼی
 اهىبى داًلَد فیلن عیٌوبیی ثب ایٌتزًت پزعزػت ثزای ثبسدیذوٌٌذگبى
 -6اجزای بزًاهِ ّای ًوایطی ضاهل
 پخؼ فیلوْبی هزثَط ثِ ؽجىِ ثبًذ پْي ،
 پخؼ پبٍرپَیٌت ّبی حَسُ ّبی اجزایی ؽزوت
 پخؼ عزٍد ایزاًیبى ًت
ً وبیؼ تقَیز عِ ثؼذی ( ّلَگزام )
 -7تَسیع پکیج ّای اطالعاتی زر بیي باسزیس کٌٌسگاى
 -8هراطباى اپزاتَرچْارم زر پاًشزّویي ًوایطگاُ بیي الوللی تلِ کام










هذیزاى ارؽذ جبهؼِ ،عبسهبًْب ٍؽزوتْبی هْوی وِ هی تَاًٌذ در هَفمیت ایزاًیبى ًت هَحز ثبؽٌذ.
گزٍّْبی التقبدی ٍ عزهبیِ گذاری
گزٍّْبی عبسهبًی دارای اهىبًبت ؽجىِ ای
هؾتزیبى ولیذی آیٌذُ
گزٍّْبی فٌی ٍ اجزایی
گزٍّْبی فزٌّگی  ،اجتوبػی ٍ تَلیذ هحتَا
گزٍّْبی رعبًِ ای
ثبسدیذ وٌٌذگبى ػوَهی
هخبعجبى ثیي الوللی

فزصت ّای سزهایِ گذاری زر حَسُ FTTx
در التقبد جْبًی عزهبیِ گذاراى در پی عزهبیِ گذاری در عزح ّبیی ّغتٌذ وِ حذالل ریغه عزهبیِ گذاری ٍ
حذاوخز ثبسدّی را ًقیجؾبى وٌذ در حبل حبضز ؽزوت ّبی اپزاتَر تلىبم دارای عْبم ون ریغىی ّغتٌذ ثِ عَر
هتَعظ ثتبیی وِ هَعغبت تحمیمی ٍ عزهبیِ گذاری ثشري دًیب ثزای ایٌگًَِ ؽزوت ّب تخویي سدُ اًذ  %62هی ثبؽذ

ایي ػذد ووتز اس یه هی ثبؽذ ٍ ًؾبى دٌّذُ ایي هْن اعت وِ ًَعبًبت ثبسدُ در ایي عْبم اس ًَعبًبت ثبسدُ ثبسارووتز
اعت.
در هقبحجِ ّبی اًجبم ؽذُ ثب افزاد هزتجظ در ثبسار عزهبیِ ارٍپب در هَرد تبهیي هبلی پزٍصُ ّبی  FTTxهؾخـ ؽذ
هیشاى تبهیي هبلی اس عزیك هٌبثغ خبرجی ؽزوت ثِ عزػت در تزاسًبهِ ّب در حبل افشایؼ اعت.
عیغتن  FTTxثِ ػٌَاى یه ًَع هؼوبری ثب ّشیٌِ هٌبعت در ارتجبط ثب عیغتن ّبی فذا  ،تقَیز ٍ دیتب ثِ وبر خَاّذ
رفت اس آًجب وِ در آیٌذُ اعتفبدُ اس ّ FTTxز چِ ثیؾتز رایج خَاّذ ؽذ ،ایي ػبهل ثبػج ظَْر وبرثزد ّبی جذیذی
هی ؽَد وِ ایي اهز فزفت ّبی جذیذی در خقَؿ افشایؼ پٌْبی ثبًذ اس عزیك فیجز ًَری در دًیب پذیذ خَاّذ آٍرد.

فزصت ّای سزهایِ گذاری حَسُ  FTTxزر ایزاى
 1اعتفبدُ اس فیجز ّبی ًَری اهىبى ثغیبر هٌبعجی را جْت رعیذى ثِ یه چؾن اًذاس هْیب هیىٌذ وِ عی آى ػوالپٌْبی ثبًذ ًبهحذٍدی ثزای توبهی هؾتزیبى در ایزاى ایجبد خَاّذ ؽذ .
 2ػذم ارائِ عزٍیظ فیجز تبریه ٍ اوتیَ تَعظ ؽزوت هخبثزات حبثت ایزاى. 3ػذم رضبیت هؾتزیبى اس رلجب ثِ لحبػ لیوت ٍ ویفیت عزٍیظ ّبی ارائِ ؽذُ . 4ایجبد تؼبهل ٍ ٍاثغتگی تبوتیىی ٍ گبّب اعتزاتضیه ثب هؾتزیبى ثشري.  5تبویذ ٍ افزاردٍلت ثز رٍی افشایؼ پٌْبی ثبًذ ٍ ثْجَد ٍضؼیت سیز عبخت ّبی ارتجبعی پْي ثبًذ وؾَر.6اتوبم دٍرُ سهبًی اًحقبر G 3ؽزوت رایتل ٍ ارائِ پزٍاًِ G 3ثِ اپزاتَر ّبی هخبثزاتی هتمبضی در ؽْزیَر ٍ 3393افشایؼ ًیبس ثِ سیز عبخت پْي ثبًذ فیجز ًَری در الیِ عتَى فمزات ؽجىِ ّبی G.3

ضاذص ارسیابی طزح بزای کل پزٍصُ
ارسش فعلی ذالص ()NPV
ًزخ باسزُ زاذلی پزٍصُ ()IRR

45,877,674
46.68%

زٍرُ

باسگطت سزهایِ سازُ (بز حسب سال)

6.4

زٍرُ

باسگطت سزهایِ هتحزک (بز حسب سال)

8.5

جسٍل پیص بیٌی سَز سیاى کل کطَر
دٍرُ ثْزُ ثزداری

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

تارید

1393

1394

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1405

1406

1407

4,761,819

14,629,118

23,911,419

36,125,263

56,578,865

72,433,070

88,396,568

274,825,445

325,806,979

386,308,854

56,349

202,641

317,311

514,951

827,511

1,031,464

1,279,256

1,535,108

1,842,129

2,210,555

2,652,666

3,183,199

3,819,839

4,583,807

5,500,569

ّشیٌِ اًزصی

2,817

10,132

15,866

25,748

41,376

51,573

63,963

76,755

92,106

110,528

132,633

159,160

190,992

229,190

275,028

ّشیٌِ تؼویز ٍ ًگْذاری

146,360

526,336

824,177

1,337,523

2,149,361

2,679,104

3,322,715

3,987,258

4,784,710

5,741,652

6,889,983

8,267,979

9,921,575

11,905,890

14,287,068

ّشیٌِ اجبرُ سیزعبخت

30,960

37,152

133,747

160,497

320,993

385,192

462,230

554,676

665,612

798,734

958,481

1,150,177

1,380,212

1,656,255

1,987,506

ّشیٌِ تجلیغبت

300,000

334,286

370,286

407,314

444,343

479,890

511,883

537,477

644,973

773,967

928,760

1,114,513

1,337,415

1,604,898

1,925,878

ّشیٌِ ّای عولیاتی

536,487

1,110,547

1,661,386

2,446,032

3,783,584

4,627,224

5,640,048

6,691,275

8,029,530

9,635,436

11,562,523

13,875,028

16,650,034

19,980,040

23,976,049

استْالک

696,116

2,185,415

2,919,323

4,118,387

5,820,929

6,107,271

6,393,425

6,393,425

6,393,425

6,393,425

6,393,425

6,393,425

6,393,425

6,393,425

6,393,425

سَز قبل اس کسز بْزُ ٍ هالیات ()EBIT

3,529,216

11,333,156

19,330,710

29,560,843

46,974,352

61,698,576

76,363,095

211,584,741 177,666,072 149,038,035 125,035,092 104,447,793

251,781,986

299,433,514

355,939,380

سَز قبل اس کسز هالیات

3,529,216

11,333,156

19,330,710

29,560,843

46,974,352

61,698,576

76,363,095

211,584,741 177,666,072 149,038,035 125,035,092 104,447,793

251,781,986

299,433,514

355,939,380

62,945,496

74,858,378

88,984,845

188,836,489

224,575,135

266,954,535

زرآهسّای عولیاتی

حمَق ٍ دعتوشد

231,853,194 195,622,021 165,066,897 139,458,047 117,532,493

ّشیٌِ ّای بْزُ

هالیات

سَز ذالص

882,304

2,833,289

4,832,678

7,390,211

11,743,588

15,424,644

19,090,774

26,111,948

31,258,773

2,646,912

8,499,867

14,498,033

22,170,633

35,230,764

46,273,932

57,272,321

78,335,844

93,776,319

37,259,509

44,416,518

52,896,185

158,688,556 133,249,554 111,778,527

هسل ّای سزهایِ گذاری ٍ تاهیي هالی زر ضزکت ایزاًیاى ًت

در ایي رٍػ  ،پیوبًىبر ػالٍُ ثز اًجبم ػولیبت هٌْذعی  ،تبهیي وبال ٍ ًقت ٍ راُاًذاسی تبهیي هٌابثغ هابلی فبیٌابًظ
پزٍصُ را ًیش ثز ػْذُ خَاّذ داؽت %88.عزهبیِ هَرد ًیبس اجزای پزٍصُ تَعظ ؽزوت عزهبیِ گذار تبهیي ٍ  %38عزهبیِ
ثب یذ تَعظ عزهبیِ پذیز تبهیي گزدد وِ در سهبى اًؼمبد لزارداد  %38ثبیذ تَعظ ثبًه عزهبیِپذیز تبییذ گزدد .سهبى ػمذ
لزارداد ارایِ  %38عزهبیِ هَجَد عزهبیِپذیز الشاهیغت ٍ عزهبیِگذار ًیش ضوبًت ٍهذارن  %88عازهبیِ خاَد را ارایاِ
هیًوبیذ .هذت سهبى ثبس پزداخت ػجبرت اعت اسدٍراى عبخت ثِ اضبفِ  2الی  62هبُ تٌفظ پظ اس راُاًذاسی ٍ ثؼذ اس آى
 8الی  36عبل ثبسپزداخت خَاّذ ؽذ.

مراحل روش EPCF

لزارداد احذاث  ،ثْزُ ثزداری  ،اًتمبل  ،یىی اس جذیذتزیي لزاردادّبی تأهیي هبلی هی ثبؽذ در ایي رٍػ  ،عبخت ٍ ثْزُ
ثاازداری پاازٍصُ ثااِ هااذت هؼیٌاای  ،تَعااظ ؽاازوتی وااِ افااغالحب ؽاازوت پاازٍصُ ( Project development
ً ) companyبم هی گیزد اًجبم هی ؽَد ٍ اًتمبل پزٍصُ ثِ وبرفزهب  ،پظ اس عی هذت هؼیٌی ٍ ثؼذ اس تحقیل درآهذ
السم  ،تحمك هی یبثذ .
ثغَر خالفِ هزاحل اًجبم B.O.Tثِ فَرت سیز هی ثبؽذ :
• تؾىیل ؽزوت پزٍصُ ثقَرت خقَفی ثب هغئَلیت هحذٍد تَعظ هجزیبى پزٍصُ
• تٌظین یه عٌذ هبلی جْت جوغ آٍری هٌبثغ هبلی اس عزیك اعتمزاك  ،اٍراق لزضِ ٍ تؼْذ تأهیي هٌبثغ
هبلی
• فزٍػ عْبم ؽزوت پزٍصُ
• ؽزوت پزٍصُ خزیذار  ،هبله ٍ ثْزُ ثزدار ٍاحذ هزثَعِ هخل ًیزٍگبُ خَاّذ ثَد
• ریغه پذیزی عْبهذاراى
• ثْزُ ثزداری
• ثبس پزداخت ٍام تَعظ ؽزوت پزٍصُ
• اًتمبل پزٍصُ  ،پظ اس اًمضبی هذت ٍام گیزًذُ

در ایي لزارداد عزهبیِ گذار خقَفی ثب احتغبة هخبعزات ًبؽی اس افشایؼ ّشیٌِ  ،تبخیز ٍ ػولىزدّبی خبؿ  ،پزٍصُ
را هی عبسد ٍ در حبلی وِ دٍلت پظ اس راُ اًذاسی پزٍصُ ثِ ظبّز هبله آى هی گزدد  ،حك ثْزُ ثزداری اس پزٍصُ ثِ یه

هَعغِ اجزایی ( ًوبیٌذگی ) هٌتمل هی گزدد  .عزهبیِ گذار خقَفی پزٍصُ را ثزای هَعغِ اجزایی ( ًوبیٌذگی ) ادارُ
هی وٌذ ٍ ثِ اٍ اجبسُ دادُ هی ؽَد وِ ّشیٌِ ّبی هزثَط ثِ عزهبیِ گاذاری خاَد را ( افال ٍ فازع ) در لبلات یاه
تَافمٌبهِ دریبفت ًوبیذ.

لزاردادّبی تأهیي هبلی ( فبیٌبط ) اس هٌبثغ ثیي الوللی  ،هبثیي ارائِ وٌٌذُ تغْیالت ٍ اعتفبدُ وٌٌذُ اس تغْیالت  ،پظ
اس اًجبم هذاوزات السم ٍ لجَل هفبد آى اس عَی عزفیي هٌؼمذ هی گزدد ٍ ثِ عَر ولی ؽبهل هفبدی اعت واِ حماَق ،
هغئَلیتْب ٍ تؼْذات عزفیي را ثِ عَر ؽفبف هؼیي هی عبسد.
اس آًجبئیىِ عزفیي ایي لزاردادّب در دٍ یب چٌذ وؾَر ثب حَسُ لضبیی هتفبٍت هغتمز هیثبؽٌذ  ،چگًَگی تٌظین ثٌذّبی
حمَلی ٍ لَاًیي حبون ٍ هحل رجَع حل اختالف اس اّویت ثغشایی ثز خَردار اعت ٍ لذا ػوذتب ایاي لزاردادّاب تَعاظ
هؾبٍریي حمَلی تٌظین ٍ اًؾبء هیگزدد.
سزهایِگذاری هستقین ذارجی )(FDI
ؽزوت ایزاًیبى ًت در ًظز دارد اس عزیك ٍاگذاری  38درفذ عْبم خَد ًغجت ثِ جذة عزهبیِ گذار خبرجی در چبرچَة
همزارات جوَْری اعالهی ایزاى الذام ًوبیذ لذا اس توبهی عزهبیِ گذاراى خابرجی در راعاتبی عیبعات گاذاری ّابی
ؽزوت ٍ هؾبروت در ایي عزح دػَت ثِ ػول هی آیذ.

