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 قدمهم -2

با بیرون آمدن جهان از بیماری همه گیر و شروع احیای فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، ارتباط همچنان نقشی حیاتی در شیوه 

انی های پرسرعت و کارایی بالا پشتیبواقع، خدمات دیجیتالی که بر پایه شبکهزندگی مردم و عملکرد کسب و کار ایفا خواهد کرد. در 

تر تبدیل شوند. در این زمینه، جمعیت های غیرمرتبط در معرض گیری به جامعه یکپارچهشوند، قرار است در دنیای پس از همهمی

تلفن همراه در گسترش اتصال به مردم در سراسر خطر حذف از بسیاری از خدمات افزایش دهنده زندگی آنلاین خواهند بود. صنعت 

میلیارد نفر رسید. سرمایه  4.2، تعداد مشترکان اینترنت تلفن همراه در سراسر جهان به 2021جهان بسیار موثر بوده است. در سال 

 یک سوم جمعیتگذاری اپراتورها در زیرساخت شبکه در دهه گذشته به کاهش شکاف پوشش شبکه های پهن باند تلفن همراه از 

های نوآورانه برای ها و مشارکتحلگذاری در راهدرصد کمک کرده است. اما اگرچه صنعت همچنان به سرمایه 1جهان به تنها 

دهد، پذیرش خدمات اینترنت تلفن همراه گسترش اتصال به جوامعی که هنوز از خدمات محروم هستند و دور افتاده است، ادامه می

، شکاف 2021ه همگام نبوده است. این باعث ایجاد شکاف قابل توجهی در استفاده شده است. در سال با گسترش پوشش شبک

درصد از جمعیت جهان رسید. دلایل شکاف استفاده چند وجهی است و بسته به منطقه متفاوت  41میلیارد نفر یا  3.2استفاده به 

، دانش و مهارت ها، علاوه بر نگرانی های ایمنی و امنیتی مربوط می است، اما عمومًا به فقدان مقرون به صرفه بودن، مرتبط بودن

شود. علاوه بر این، موانع پذیرش اینترنت تلفن همراه به ویژه در میان اقشار خاصی از جمعیت، از جمله زنان، سالمندان، ساکنان 

دی، مزایای های کلیبه شکاف استفاده برای این گروهیا ترکیبی از آنها، شدید است. پرداختن  -مناطق روستایی و افراد دارای معلولیت 

های هماهنگ طیف وسیعی از ذینفعان دهد و نیازمند تلاشاینترنت و فناوری دیجیتال را به افراد بیشتری در جامعه گسترش می

  ال.ان محتوای دیجیتسازندگ ها واست که با اپراتورهای تلفن همراه و دیگر بازیگران اکوسیستم، مانند تولیدکنندگان دستگاه

میلیارد خواهد  1به  2022به سرعت در بازارهای پیشگام به رشد خود ادامه می دهد و تعداد کل اتصالات در سال  5G پذیرش

، گسترش پوشش شبکه 5Gرسید. شتاب توسط تعدادی از عوامل از جمله بهبود اقتصادی پس از همه گیری، افزایش فروش گوشی 

در  5Gبه طور کلی تلاش های بازاریابی توسط اپراتورهای تلفن همراه. در همین حال، موج جدیدی از عرضه  افزایش یافته است. و

 5G )مانند برزیل، اندونزی و هند( می تواند انگیزه بیشتری برای تولید انبوه دستگاه هایبازارهای بزرگ با سطح درآمد متوسط 

حدود یک 5G ، 2025مقرون به صرفه تر داشته باشد، که به نوبه خود می تواند رشد مشترکین را بیشتر تقویت کند. تا پایان سال 

  5Gچهارم از کل اتصالات تلفن همراه را تشکیل خواهد داد و بیش از دو نفر از هر پنج نفر در سراسر جهان در دسترس یک شبکه 

هنوز در بیشتر بازارهای در حال توسعه، به ویژه در جنوب صحرای آفریقا، جایی برای رشد دارد، جایی که 4G . زندگی خواهند کرد

به  3Gو  2Gهای خود را برای مهاجرت مشتریان فعلی هنوز کمتر از یک پنجم کل اتصالات است و اپراتورها تلاش 4Gپذیرش 

در بازارهای پیشرو، مانند چین، کره جنوبی و ایالات متحده، به  5G دهند. با این حال، افزایش پذیرشافزایش می 4Gهای شبکه

درصد  55، 2025تا سال  4Gدر سطح جهانی شروع به کاهش کرده است. در سطح جهانی، پذیرش  5Gاین معنی است که پذیرش 

 است.کاهش یافته  2021درصدی در سال  58از کل اتصالات را به خود اختصاص خواهد داد که نسبت به اوج 

 گزارش نیاشده است.  میتنظو نوع بازار موبایل در جهان و نتیجه گیری اقتصاد فصل به همراه مقدمه ای بر  4در  پیش روگزارش 

ظرفیت های اقتصادی و سرمایه گذاری  یبه معرف ،2022در سال  یجهان لیموبا یاقتصاد و بازار اپراتور ها تیوضع یبا هدف بررس

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و بهبود زمینه های رقابتی در طراحی های . دپرداز می کار این صنعتکسب و با رویکرد توسعه 

 دیآمارها، با یقبل از بررساز زمینه های  و ایجاد ساختار فرایند توسعه کسب و کار از خروجی های این گزارش می باشد. عملکردی

یش مورد این صنعت بیش از پتوسط کاربران باعث شده تا  نترنتیمصرف ا شیکرونا و افزا روسیو وعیکه ش میکن اشارهنکته  نیبه ا

. همچنین در این گزارش وضعیت قرارگیرد توسعه شبکه ها و فناوری های مربوط به آنفعالان این حوزه و در جهت توجه کاربران و 

مورد بررسی قرارگرفته است تا ضمن مقایسه با آمارهای جهانی در درآمدی و آمارهای ارائه شده توسط اپراتورهای همراه کشور ایران 

این گزارش در سطح بین المللی و  قرار گیرد.فعالان این صنعت در ایران هر بخش، لزوم و اهمیت توسعه این صنعت مورد توجه 

 اتکا ارائه می نماید.و حاوری اطلاعات در سطح ملی )کشور ایران( مباشد و لذا سطح مقایسات جامع و قابل منطقه ای 
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 میهمچنین با توجه به اهداف بلند مدت توسعه کشور و لزوم حرکت و هم راستایی با فناوری های روز در این صنعت، این گزارش 

 ته باشد.انطباق مناسبی داش فن همراه کشورتلخدمات ارتباطی های اپراتور شرکت با اهداف راهبردی تواند 

در اقتصاد جهانی میپردازد و  جمعیتی )پوشش و نفوذ( و سهم صنعت موبایلبه اعداد و ارقام اقتصادی و گزارش،  فصل اولدر 

نقش بیماری های فراگیر در افزایش و افزایش کاربرد تلفن های همراه هوشمند و فناوری در این مسیر و گذار حرکت به همچنین 

استراتژی های و  6Gو 5G فناوری های نوظهور مانند گزارش فصل دوم پرداخته شده است. در ضریب نفوذ موبایل در میان کاربران 

 یدر رشد اقتصاد لیسهم موبا ،. در فصل سوم گزارشداده شده است حیتوض یو مجاز یکیزیف یایادغام دنتحول شبکه و در ادامه 

 یاز تکامل شبکه ها یتیحما یها استیس رمفصل چهادر  تیدر نهامورد بحث قرار می گیرد و  یاجتماع یبه چالش ها یدگیو رس

 .ردیقرار گ یمورد بررس یبهبود اقتصاد شبردیپ یبرا تالیجیاستفاده از اقتصاد دو  ینظارت یچارچوب ها وتلفن همراه 

در همه فصل های اشاره شده نگاهی به جهت گیری ها و برنامه های کشور ایران در جهت مقایسه و تحلیل شکاف و تصمیم سازی 

در جهت کمک به تصمیم سازی کلان و توسعه این کسب و نتیجه گیری  ،گزارشهای آینده در این صنعت ارائه شده است. در پایان 

جذابیت های سرمایه گذاری و البته لزوم توسعه با توجه به رویکرد فناوری و خواست کاربران کار ارائه شده است و سعی شده است 

 ارائه شود.

 

 رشد مشترکین با افزایش سهم موبایل در اقتصاد جهانی ادامه دارد -1-2

در تعداد جمعیت  درصد از کل جهان را تشکیل می دهد 17 مشترک خدمات تلفن همراه، میلیارد نفر 5.3، 2021تا پایان سال 

از جمعیت های  تلفن، به این معنی که رشد آینده خواهد بود در بازارها، اکثر بزرگسالان اکنون صاحب موبایل هستند فزاینده ای از

میلیون جدید اضافه خواهد  400 ، وجود دارد2025زمان. در طول دوره تا سال  از اشتراک تلفن همراه برای اولین جوان تر می آیند

 70میلیارد ) 5.7به  گرفتن تعداد کل مشترکین آسیا و اقیانوسیه و جنوب صحرای آفریقا، تلفن همراه، اکثر آنها ازمشترکین  شد

تریلیون دلار تولید کرد ارزش افزوده اقتصادی یا  4.5، فناوری های تلفن همراه و خدمات 2021درصد از جهان جمعیت(. در سال 

به  2025میلیارد دلار تا سال  400نی. این رقم رشد بیشتری خواهد داشت بیش از درصد تولید ناخالص داخلی، در سطح جها 5

تریلیون دلار به عنوان کشورها به طور فزاینده از پیشرفت های موجود در بهره وری و بهره وری به ارمغان آورد در مورد  5تقریبا 

ادی است اقتصاد جهانی در این دوره، با خدمات و انتظار می رود به نفع همه بخش های اقتص 5G افزایش جذب خدمات موبایل

 ساخت بیشترین تاثیر را تجربه می کند.

دهد، را نشان می 0011کشور در پایان آذر سال  ICT جدیدترین گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که وضعیت

ان توکند. در این گزارش همچنین میمانده برای ارتباطات ثابت را گزارش میآمارهای رو به رشد برای ارتباطات همراه و عددهای ثابت

 کشور همراهدیگر تلفن  اپراتوردو را مشاهده کرد که برخلاف روند معمول  شرکت خدمات ارتباطی رایتلکاهش تعداد مشترکان 

 .است

 

 افزایش مشترکان همراه اول و ایرانسل 

درصد نیز بیشتر شده است که  ۱۶۱دهد ضریب تلفن همراه در کشور از آمارهای رگولاتوری در بخش ارتباطات همراه نشان می

همراه اول بیش از یک و نیم شرکت ماهه اول سال جاری داشته است. در این زمینه رشدی بیش از پنج درصدی نسبت به شش

میلیون مشترک فعال  ۱.۱ایرانسل نیز بیش از شرکت خدمات ارتباطی میلیون مشترک فعال جدید در سه ماه پاییز جذب کرده و 

هزار  ۰۸ای، در پاییز امسال با کاهش نزدیک دوره بعد از رشد چند شرکت خدمات ارتباطی رایتل جدید داشته است؛ اما در این میان

 .رو شده است به مشترک رو

 

  1400ماه ابتدای سال  9تغییرات تعداد خطوط تلفن همراه فعال در  -1جدول 
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میلیون مشترک فعال جدید به بخش ارتباطات همراه ایران اضافه شده است که این افزایش چشمگیر  ۸.۰در یک نگاه کلی نزدیک به 

 .دهد بازار تلفن همراه هنوز به نقطه اشباع نرسیده استنشان می

شد، ادامه یافته و همراه که در نیمه نخست امسال نیز دیده میاپراتورهای 3G کاهش تعداد مشترکان  رونددر بخش اینترنت همراه 

تمامی اپراتورهای نیز 4G کمتری دارد. اما در مقابل به مشترکان  3G میلیون مشترک ۱.۰در میان اپراتورها، همراه اول بیش از 

 .ر اپراتورهاستمیلیون مشترک جدید، بیش از دیگ ۸.۲افزوده شده است که باز هم سهم همراه اول با بیش از 

ما کاهش بیشتری در تعداد رو بوده، اروبه 4G گرچه با افزایش تعداد مشترکان شرکت خدمات ارتباطی رایتلدر این میان، 

 اییز، در پ(یتلشرکت خدمات ارتباطی را) داشته و بدین ترتیب در کل، تعداد مشترکان اینترنت همراه اپراتور سوم  3Gمشترکان

 .، نسبت پایان شهریورماه، کاهش یافته است0011سال 

 

 0011ماه ابتدای سال  9تغییرات اشتراک پهن باند سیار در  -2جدول 

 
 

، اما همچنان تعداد مشترکان اینترنت همراه در ایران در حال افزایش شرکت خدمات ارتباطی رایتلبا وجود کاهش تعداد مشترکان 

 .درصد را رد کرده است ۱۸۹هزار مشترک جدید، ضریب نفوذ  ۲۹۸است و با بیش از یک میلیون و 

 

 ها برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار خواهد بوددر مرکز تلاش فناوری تلفن همراه -2-2

در اطراف جهان،  (SDGs) پیشرفت در این زمینه را کند کرده است اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد 19-همه گیری کووید

جتماعی اقدامات فاصله گذاری در با بیماری همه گیر تشدید اجتماعی موجود و نابرابری های اقتصادی با محدودیت های قفل و ا
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محل، مردم به موبایل تکیه کرده اند شبکه هایی برای متصل ماندن و دسترسی به امکانات افزایش دهنده زندگی خدمات. در نتیجه، 

 دپذیرش موبایل همچنان ادامه داشته است در طول همه گیری، علیرغم رکود اقتصادی، افزایش یابد رشد و اثرات منفی بر درآم

ذینفعان تلاش های خود را برای دستیابی به آن تجدید می  تنها هشت سال تا پایان ضرب الاجل اهداف توسعه پایدار، .مصرف کننده

فناوری تلفن همراه نقش اصلی را در این موارد ایفا خواهد کرد تلاش ها، از بهبود دسترسی به آموزش و مراقبت های  SDGs کنند

 مسائل مربوط به فقر و نابرابری.بهداشتی برای رسیدگی به 

 

 سیاست های بازیابی انعطاف پذیر -3-2

گیری قدرت دیجیتال را برجسته کرد اتصال و فناوری در حمایت از افراد، کسب و کارها، دولت ها و جوامع و افزایش یافته است همه

نیازمند حمایت فعالانه همه سطوح دولت مشخصات و آگاهی سیاسی از مزایای دیجیتالی شدن با این حال، تحول دیجیتال موفق 

است سیاست هایی که منجر به استراتژی های دیجیتال بلند مدت و سرمایه گذاری خصوصی مورد نیاز برای ارائه آنها را تشویق 

تقویت  رایفناوری موبایل نقش کلیدی در دولت ها ایفا خواهد کرد استراتژی های بازیابی و ارائه یک فرصت قابل توجه است ب .کنید

رشد فراگیر و انعطاف پذیر از طریق سیاست و محیط های نظارتی مناسب برای خدمات تلفن همراه، به منظور تسریع سرمایه گذاری 

 2022میلیارد دلار در سراسر جهان بین 100اپراتورهای تلفن همراه با سرمایه گذاری سرانه مواجه هستند نیاز به بیش از  .و نوآوری

خواهد بود شبکه های. برای حمایت از صنعت موبایل در ارائه این تعهد و بستن  5Gدرصد آن در شبکه  85ریباً که تق 2025و 

منجر به سرمایه گذاری از  شکاف استفاده، دولت ها و تنظیم کننده ها می توانند چارچوب های سیاستی را اجرا کنند که هستند

 :جمله

 
عمومی، به طوری که همه شهروندان قادر به دسترسی  دیجیتال برای ژنرالسرمایه گذاری فعال در آموزش مهارت های  •

 خدمات دیجیتال و استفاده از دستگاه های متصل ضروری هستند

 تحریک استفاده از بودجه عمومی برای اتصال به سمت تقاضا •

سرمایه گذاری میان  ، بدوناز طریق مالیات و هزینه در بخش تلفن همراه اتخاذ یک رویکرد متوازن برای جمع آوری درآمد •

 رشد مدت و اقتصادی را به خطر می اندازد

به  خدمات دولتی خدماتی که همه شهروندان بتوانند به آن دسترسی داشته باشند اولویت دادن به تحول دیجیتالی دولت •

 صورت دیجیتالی

 برای مدیریت تداخلفراتر از موارد مورد نیاز  اجتناب از محدودیت های پرهزینه در استفاده از طیف •
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8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 

 بازار موبایل در اعداد -اول  فصل -1

 

 اشتراک ها: پذیرش تلفن همراه در سطح جهانی همچنان در حال افزایش است -6-1

 

 2025نقاط عطف کلیدی برای صنعت موبایل تا سال  -1شکل 

 
 

از بازارهای مرزی در آسیا و اقیانوسیه و جنوب  وجود خواهد داشت. اکثریتمیلیون مشترک جدید تلفن همراه  400نزدیک به  2025تا سال  -2شکل 

 صحرای آفریقا عرضه خواهد شد

 مشترکین جدید تلفن همراه )میلیون نفر(

 

 
 

در آسیا و اقیانوسیه خواهد بود.  جدیدارتباطات میلیارد خواهد رسید. دو سوم  4به  2025اتصالات اینترنت اشیای سلولی دارای مجوز تا سال  -3شکل 

 سلولی دارای مجوز )میلیون( IoTاتصالات 
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 شروع به کاهش می کند 5G با افزایش 4G مهاجرت فناوری: پذیرش -2-1

 

 قابل مشاهده است. 1در ایران است که در شکل  5Gیکی از نقاط قوت حضور و راه اندازی شبکه 

 
 است 2021سه برابر این رقم برای سال  د اختصاص خواهد داد، یعنی بیش ازاتصالات تلفن همراه را به خویک چهارم کل  2025تا سال 5G   - 4کل ش

 درصد اتصالات )به استثنای اینترنت اشیاء سلولی دارای مجوز(

 

 
 

 همچنان در حال گسترش است و خدمات زنده اکنون در دسترس است 5G ردپای - 5شکل 

 کشور در سراسر جهان 70
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 افتدهای مختلف و با رقابت بازارهای پیشگام اتفاق میبا سرعت 5G انتقال به -1شکل 

 )درصد اتصالات( 2025در سال  5Gپذیرش  در پیش

 

 
 

 به افزایش ادامه دهد مصرف کننده دیجیتال: پذیرش گوشی هوشمند و ترافیک داده -2-2
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 .مناطق بیش از سه برابر خواهد شدداده های تلفن همراه طی شش سال آینده در اکثر  - 8شکل 

 ترافیک داده تلفن همراه به ازای هر گوشی هوشمند )گیگابایت در ماه(گوشی هوشمند و استفاده از ویدیو،  با افزایش استفاده از

 

 
 

 ، رشد درآمد بهبود می یابد کمرنگ شدن11-امور مالی: با شروع تأثیر کووید -3-2

 
 اقتصادی، رشد درآمد به محدوده مثبت باز می گرددبا افزایش فعالیت های  -9شکل 

 جهان پس از قرنطینه

 درآمد موبایل )میلیارد(، رشد سال به سال
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 85 ،2025در سال  که میلیارد دلار در شبکه های خود سرمایه گذاری خواهند کرد 120تا سال  2022اپراتورهای تلفن همراه از سال  - 10شکل 

 بود خواهد 5G درصد آن بر روی

Capex 2025-2022 ( ،)میلیارد 

 

 
 

 روندهای کلیدی شکل دهنده صنعت موبایل -2فصل 

 

1-2-  5G در بازارهای پیشگام به جریان اصلی تبدیل می شود و در جاهای دیگر پیشرفت می کند 

بازارها )به ویژه  در بسیاری از پیشگامان به جریان اصلی تبدیل شده است  5Gدر حال افزایش است 5G علاقه مصرف کنندگان به

اپراتور تلفن همراه  171، 2021چین، کره جنوبی و ایالات متحده( و در جاهای دیگر پیشرفت قابل توجهی دارد. در تا پایان سال 

را ارائه می دهند خدمات 5G اپراتور است که  18تجاری راه اندازی شده بود خدمات. این شامل  5G بازار در سراسر جهان 70در 

شتاب توسط تعدادی از  .نیز در حال افزایش است و به ارقام دو رقمی خواهد رسید 5Gپذیرش  (FWA) ی سیم ثابتدسترسی ب

، گسترش پوشش شبکه و تلاش های بازاریابی 5Gعوامل، از جمله بهبود اقتصادی پس از همه گیری، افزایش فروش گوشی های 

را تشکیل  5G ه است که انتظار دارد بیش از نیمی از گوشی های هوشمندبه عنوان مثال، سامسونگ نشان دادکلی تقویت شده است. 

در بازارهای بزرگ با سطوح  5G موج جدیدی از عرضه .2022می دهند فروش گوشی های هوشمند در مجموعه خود در سال 

مقرون به صرفه تر برای  5G اه های)مانند برزیل، اندونزی و هند( می تواند تولید انبوه را بیشتر تشویق کند از دستگدرآمد متوسط 

برای مصرف  5G پاسخگویی به مصرف کنندگان در گروه های کم درآمد همچنین می تواند رانندگی کند توسعه برنامه های جدید

به قابل توجه است و موارد استفاده تا  5G کنندگان و شرکت ها در بازارهای نوظهور. این هست با توجه به اینکه اکثر برنامه های

اکنون   5G، خرده فروشی متوسط قیمت یک تلفنامروز بر روی موارد بیشتری متمرکز شده است بازارهای پیشرفته در همین حال
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این خبر خوبی  .Realmeدلار در دسترس برخی فروشندگان، مانند 150با دستگاه های کمتر از  .دلار رسیده است 500به زیر 

 .را باز می کند تر ثروتمندپذیرش در بازارهای کمو است  5G برای
 

یک پیشنهاد   5Gپهنای باند خانگی مبتنی بر . کنندرا دارند، سه نفر پیدا می 5Gتقریباً از هر پنج کاربری که ارتقاء داده یا قصد ارتقاء به  - 11شکل 

کنند بسیار استفاده می5G شده با های تقویتاند، از موارد یا سرویسزیر را پیدا کرده 5G های هوشمند که موارددرصدی از کاربران گوشی. جذاب

 جذاب )مجموع(

 را دارند 5G ارتقاء داده اند یا قصد ارتقاء به 5G : در میان کسانی که به رنگ قرمز

 را ندارند 5G: در میان کسانی که مطمئن نیستند یا قصد ارتقاء به رنگ آبی

 

 
 

درصد . به طور فزاینده ای علاقه مند به اضافه کردن پیشنهادات غیر اتصال به اشتراک تلفن همراه خود هستند5G مصرف کنندگان  - 12شکل 

 هستند )مجموع( مشترکین تلفن همراه قراردادی که موارد زیر را به اشتراک قرارداد خود اضافه کرده اند یا علاقه مند به افزودن آنها
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 5G 5مستقل شروع به کار می کند اپراتورها در سراسر جهانG خود را آغاز کردند تلاش های استقرار با غیر مستقل (NSA) 

، 2021آغاز می شود تا سطح شیب دار. در پایان سال  (SA) مستقل  5Gاستقرارتکنولوژی با این حال، پس از کندی شروع،  نسخه

کشور جهان جهان، با چندین مورد دیگر که انتظار می رود در آن زندگی  11در   5G SAمورد وجود داشت شبکه های تجاری  22

مل از هستند پشتیبانی کا 5G کلیدی برای تحقق وعده 5G SAسال های آینده قابلیت های اضافه شده فعال شد توسط  کنند

و موارد استفاده گسترده از اینترنت  (URLLC) ، ارتباطات بسیار قابل اعتماد با تأخیر کم (eMBB) پهنای باند موبایل پیشرفت

 5Gاپراتورهای تلفن همراه با فروشندگان همکاری می کنند و شرکت ها در سراسر عمودی های مختلف برای کاوش پتانسیل  .اشیا

SA  ً5 هوندا با هم کار می کنند تا اثربخشی را آزمایش کنند استفاده از  سافت بانک و مثلاG SA  نقلیه سلولی برای همه و وسیله

دارد برنامه های خود را  Telefónica سیستم برای کاهش برخورد بین عابران پیاده و وسایل نقلیه در اسپانیا، (C-V2X) چیز

: خودکار وسایل نقلیه 2022آن در سال  5G SA رد موارد برای شبکهسازمانی اعلام ک 5G برای هدف قرار دادن سه استفاده از

فناوری مانند عینک  ونده برای استفاده در مکان هایی مانند انبارها؛ سیستم های نگهداری از راه دور با استفاده ازربات هدایت ش

 .هوشمند؛ و هواپیماهای بدون سرنشین برای نظارت بر سایت

  :5 تعریفG SA5 یاین عبارت که خلاصهG Standalone 4ی است، به شبکهG LTE عملیاتی ی صحنهعنوان پشتبه

همراه سرعت بیشتر را برای شود و قطعا تأخیر کمتر بههم شناخته می« واقعی 4G »عنوان نیازی ندارد. چنین اتصالی به

 .همراه دارداپراتور به

  5هم اکنون در ایران هیچ سرویسG SA .وجود ندارد 

 

 5G SAمزایای برتر  .وعده فعال کردن طیف وسیعی از خدمات را برای شرکت ها و همچنین ارائه مزایای هزینه برای اپراتورها دارد 5G SA - 13شکل 

 )درصد اپراتورها(

 

 
 

 در حال شتاب گرفتن است 5G SA - 14شکل 

 )کنونی( : خدمات زندهرنگ قرمز

 )آینده( : خدمات برنامه ریزی شدهرنگ آبی
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 می کند 6Gصنعت موبایل شروع به تنظیم نقشه راه برای  -2-2

هنوز در روزهای ابتدایی خود است و پتانسیل کامل این فناوری تا به فعلیت رسیدن فاصله دارد، صنعت تلفن همراه با  5G اگرچه

تر سرعت دانلود را چندین برابر سریع5G ساله فناوری، در حال آماده شدن برای آینده است. در حالی که  10توجه به چرخه معمولی 

های قرار است با سرعت 6G دهد،توجهی کاهش میطور قابلو زمان تأخیر به 4G LTEهای از سرعت فعلی ارائه شده توسط شبکه

های های اخیر انبوهی از اعلامیهدر ماه .کنندگان را بیشتر از همیشه در ارتباط نگه داردتر و پهنای باند افزایش یافته، مصرفبسیار سریع

ز انداهایی را برای حرکت دادن این مفهوم به فراتر از یک چشمها و بازیگران صنعت برنامهوجود داشته است، با دولت 6Gمرتبط با 

 های راه:برای شناسایی موارد استفاده و نقشه

  گروهITU-R 6G Vision ی آن را بر عهده گرفته است، زیرا صنعت به سمت هاوظیفه تعریف این فناوری و قابلیت

 رود.پیش می 6Gاستانداردسازی 

 Orange  6دیدگاه خود را در مورد موارد استفاده آیندهG از جمله ،holoportation 4  و فناوری دوقلو دیجیتال در

 مقیاس بزرگ، ارائه کرده است.

  6دولت چین قصد دارد توسعهG  6قرار دهد تا در اولویت  2025را تا سالG  را بخشی از استراتژی دیجیتالی گسترده تر

 خود قرار دهد.

  ،در آمریکای شمالیNext G Alliance  6گروه های کاری را بر روی نقشه راهG  و"Green G"  با تمرکز بر دستیابی(

 به بهره وری انرژی( آغاز کرده است.

  6دانشگاه تگزاس یک مرکز تحقیقاتیG (6G@UT)  را با پشتیبانیAT&T ،Samsung ،Qualcomm ،Nvidia 

 راه اندازی کرده است. InterDigitalو 

 Oppo  6یک تیم تحقیقاتی برای انجام تحقیقات اولیه در مورد فناوریG .ایجاد کرده است 

 MIT  5و اریکسون برای طراحی سخت افزار جدید برای شبکه هایG  6وG  .وارد یک همکاری تحقیقاتی شده اند 

 5Gدر حال حاضر بر روی استقرار و موارد استفاده از  6Gشایان ذکر است که صنعت موبایل علیرغم اشتیاق و تعهد روزافزون به 

زی برای امرو 6Gهای سازی حرکت کنیم، بحثکشد تا از تحقیق به تجاریمتمرکز شده است. از آنجایی که تقریباً یک دهه طول می

 به موقع و ضروری هستند. 6Gهای برابر و یک رویکرد جهانی برای استانداردسازی و توسعه اطمینان از فرصت

 

 آب و هوا و هزینه ها فشار برای پایداری را تسریع می کنند -3-2
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بکه ابتکاراتی که شامل شپایداری اکنون یک تجارت روزمره برای اپراتورهای تلفن همراه و اکوسیستم مخابراتی گسترده تر است، با 

های سبز، بهره وری انرژی، دستگاه ها و سیم کارت ها می شود. با افزایش فعالیت های مرتبط با آب و هوا در بخش مخابرات در سال 

های اخیر، تمرکز بر بهبود بهره وری انرژی شبکه و ایجاد یک تغییر فرهنگ گسترده تر است که پایداری را در هسته استراتژی 

برای رسیدن به  CO2و فوریت دستیابی به کاهش  5Gها، افزایش تراکم در عصر کت قرار می دهد. به دلیل افزایش هزینهشر

ر های تجاری پایداهای کارآمد انرژی و شیوههای صفر خالص، این صنعت در میانه تغییر الگوی مقیاس بزرگ به سمت شبکهمهلت

 قرار دارد. 

 
ها و شوند، که بر پتانسیل چنین فناوری opexجویی در وری انرژی موجب صرفههای بهرهتقریبًا نیمی از اپراتورها انتظار دارند که فناوری -15شکل 

 کند. )درصد اپراتورها(شوند، تأکید میهایی که به بازار ارائه میحلراه

 راه اندازی خدمات( )صورتحساب، پشتیبانی مشتری، اتوماسیون عملیات خدماتی

 )از جمله استفاده از ابر عمومی(تبدیل شبکه ابر و فناوری اطلاعات 

 فناوری های بهره وری انرژی

 اتوماسیون عملیات شبکه

 )باز RAN از جمله(فناوری های شبکه باز 

 استقرار شبکه و اتوماسیون برنامه ریزی

 IT مدیریت عملیات

 مدیریت عملیات شبکه

 

 
 

سمت راه حل های پایدار و کارآمد انرژی به محرک اصلی نوآوری در میان فروشندگان تجهیزات و سایرین در زنجیره تامین تغییر به 

( برای بهبود بهره وری انرژی در ML( و یادگیری ماشین )AIتبدیل شده است. یکی از این نوآوری ها استفاده از هوش مصنوعی )

شبکه است. از آنجایی که مصرف انرژی یک هزینه عملیاتی کلیدی برای همه اپراتورهای تلفن همراه است، خوش بینی فزاینده ای 

 .در میان اپراتورها نسبت به فرصت بهبود بهره وری انرژی از طریق راه حل های مدیریت شبکه مبتنی بر هوش مصنوعی وجود دارد

انتظار می رود که با استفاده از هوش مصنوعی و  3GPP 5G-Advancedبه عنوان مثال، انتشار استاندارد افتتاحیه مشخصات 

ML  .برای بهبود بهره وری انرژی، کارایی و اثربخشی شبکه را افزایش دهد 

 

ماه  24در طول . مصنوعی صرفه جویی در مصرف انرژی داشته باشند درصد از هوش 10دو سوم اپراتورها انتظار دارند طی دو سال آینده بیش از  - 11شکل 

 آینده، چه سطحی از صرفه جویی در انرژی را از راه حل های مدیریت انرژی مبتنی بر هوش مصنوعی خود انتظار دارید )درصد اپراتورها(
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فراتر از راه حل های کارآمد انرژی در عملکرد شبکه های مخابراتی، اپراتورها و فروشندگان در حال بررسی انواع راه حل های نوآورانه 

 برای ایجاد پایداری در لایه های مختلف اکوسیستم هستند، مانند موارد زیر: 

 

 Orange  وNokia ( برای افزایش استفاده از کیت شبکه دسترسی رادیویی بازسازی شدهRAN به منظور کاهش )

ضایعات و به حداقل رساندن هزینه ها و انتشار کربن مرتبط با استقرار تجهیزات شبکه، نیروهای خود را ملحق کرده اند. 

یه ها و دستورالعمل های اتحادیه اروپا نوسازی شده، مطابق با توص RANاز تجهیزات نوکیا  Orangeشرکت های تابعه 

در مورد آستانه قابلیت اطمینان تجهیزات، با برنامه هایی برای گسترش به سایر بخش های زیرساخت شبکه در  ITUو 

 آینده استفاده خواهند کرد.

 Deutsche Telekom ،Orange ،Telefónica ،Telia  وVodafone اندازی برای راهEco Rating یک طرح ،

اند. عرضه فراتر های همراه، به نیروهای خود ملحق شدهمحیطی گوشیگذاری در صنعت برای ارزیابی اثرات زیستبرچسب

کشور اروپایی اولیه گسترش یافته و شامل آفریقای جنوبی و برزیل، و اکنون نیز آرژانتین، شیلی، کلمبیا، اکوادور،  24از 

برتر  OEMفروشنده دستگاه شرکت کرده اند، از جمله چهار مورد از پنج  15حال حاضر مکزیک، پرو و اروگوئه است. در 

 مدل تلفن همراه ارزیابی شده است. 150در محموله های گوشی های هوشمند، با بیش از 

  اپل ازSelf Service Repair داشته دهد به قطعات و ابزارها دسترسی ای که به مشتریان اجازه میرونمایی کرد، برنامه

دیده انجام دهند. افزایش طول عمر دستگاه ها از طریق تعمیر و نگهداری، باشند تا کارهای خود را روی محصولات آسیب

راه مهمی برای بهبود پایداری و کاهش تأثیر آب و هوای فناوری مصرف کننده با به حداقل رساندن تأثیر انتشار گازهای 

 می دهد.گلخانه ای است که در مرحله تولید رخ 

 

 رشد درآمد زیربنای استراتژی تحول شبکه است -4-2

در طول دهه گذشته، اپراتورها تحت فشار بوده اند فشار مداوم به عنوان ارزش سنتی آنها استخرها به تدریج فرسایش یافته اند، در 

مجموعه  5Gعرضه و تجاری سازی  ازاند افزایش عملکرد و ظرفیت مورد نیها به افزایش خود ادامه دادهگذاریحالی که شبکه سرمایه

و کسب درآمد این در برابر پس زمینه می آید تغییر فزاینده  capex از فرصت ها و چالش ها در اطراف جدیدی را به ارمغان می آورد

تحویل به سهم ارزش اقتصادی به دور از اپراتورها نسبت به غول های اینترنتی که دارند استفاده از فناوری های جدید و مدل های 

 فزاینده ای از تعامل و ارزش را به دست آورید.

 
 شرکت های اینترنت تغییر کرده استدر دهه گذشته، ارزش اقتصادی به طور فزاینده ای به سمت  -17شکل 

 شرکت برتر اینترنتی جهانی بر اساس درآمد 10 : رنگ قرمز
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 اپراتور برتر جهانی بر اساس درآمد 25 :رنگ آبی

 
 

این زمینه، تنوع درآمد تبدیل شده است تمرکز استراتژیک برای اپراتورهای اصلی، با خدمات فراتر از هسته، اکنون یک جزء کلیدی در 

رشد است داستان ها هدف دوگانه است: جبران رکود )یا کاهش( درآمدهای اصلی مخابرات و جذب ارزش افزایشی از مناطق رشد 

دیجیتال(. یک آستر نقره برای اپراتورها این است که تغییر به دیجیتال برای مصرف کنندگان  جدید )مانند خدمات و پلتفرم های

در حالی  .سرعت گرفته اند همه گیر، به رشد بیشتر خدمات فراتر از آن دامن می زند هسته 19-است و شرکت ها به دلیل کووید

که غول های اینترنتی سود قابل توجهی داشته اند از پذیرش خدمات دیجیتال در طول همه گیری، به ویژه تجارت الکترونیک و 

یا راه حل های  دیجیتال پرداخت، اپراتورهای تلفن همراه ارائه می دهند سبد رو به رشد محصولات به عنوان بخشی از مجموعه

رائه خدمات مصرف کننده )مانند سرگرمی دیجیتال، خدمات مالی و تجارت( از طریق چند سرویس مدل یکپارچه تعدادی اپراتور ا

های مبتنی بر پلت فرم مثلا راکوتن استراتژی سه جانبه گروه شامل پیوند دادن آن است خدمات مصرف کننده به تجارت الکترونیک 

 ت خرید، سفر، محتوا و فین تک.شرکت اکوسیستم و همسویی خدمات تلفن همراه با آن پیشنهادا

 
 مجموعه خدمات فراتر از هسته ارائه شده توسط اپراتورها، بخش های مختلفی را در بر می گیرد - 18شکل 
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همچنان یکی از مهمترین  -های درآمدی جدید یا از طریق بهبود تجربه مشتری چه از طریق جریان -در همین حال، رشد درآمد 

باز، شبکه لبه  RANهای تغییر شبکه است. با ورود نوآوری های جدید شبکه تلفن همراه مانند پراتورها در تلاشموارد مورد توجه ا

 و اتوماسیون شبکه، تصمیم گیری در مورد استراتژی های تبدیل شبکه اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است.

 
 تجربه مشتری و تولید درآمد از عوامل کلیدی هدایت کننده استراتژی تحول شبکه اپراتورها هستند - 19شکل 

 اصلی استراتژی تحول شبکه شما چیست؟ )درصد اپراتورها(  هدف

 

 
 

Open RAN به ویژه در سال های اخیر توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است. انعطاف پذیری، مقیاس پذیری و تنوع 

فروشنده برخی از محرک های اصلی این نوآوری هستند. در حالی که تجاری سازی هنوز در مراحل اولیه خود است، تعهد فزاینده 

 :باز وجود دارد RAN ای از سوی مجموعه گسترده ای از سهامداران، از جمله دولت ها، برای تسریع پذیرش

 

 دولت بریتانیا بودجه پروژه های RAN  داده است و اهدافی را برای اپراتورها تعیین کرده است تا تا سال باز را افزایش

 .باز اجرا کنند RAN درصد از ترافیک شبکه تلفن همراه بریتانیا را از طریق 35 ،2030

 وزارت امور داخلی و ارتباطات ژاپن با اپراتورهای محلی برای آزمایش RAN open در توکیو کار می کندNTT  

Docomo  و NEC 5 ن آزمایش قابلیت همکاری همچنیG SA را با استفاده از یک واحد باند پایه مطابق با باز کردن

 .اندکامل کرده

  میلیون یورویی که برای توسعه و آزمایش فناوری  300دولت آلمان اولین پروژه هایی را برای دریافت پول نقد از صندوق

RAN  باز ایجاد شده است، انتخاب کرده است. یکی از پروژه های برنده، یک آزمایشگاه باز تستRAN  است که توسط

 اداره می شود. Telefónicaو  Deutsche Telekom ،Vodafoneکنسرسیومی از شرکا، از جمله 

 ،در فرانسه Orange مرکز یکپارچه سازی Open RAN ن آزمایشگاهی که به فناوریخود را راه اندازی کرده است، اولی 

Open RAN در این کشور اختصاص دارد. 

 Vodafone UK اولین سایت RAN 5 بازG  سایت 2500خود را به عنوان بخشی از برنامه ریزی برای راه اندازی 

RAN  4 بازG5 وG  فعال کرده است 2027در سراسر بریتانیا تا سال. 

  ،در خاورمیانهEtisalat ،Mobily ،STC ،Zain Group  وDu  یک توافقنامه همکاری برای پیشبرد اجرایRAN  باز

 باز در ردپای آنها است. RANامضا کرده اند. این همکاری شامل به اشتراک گذاری دانش و استقرار 

  اجرای در زمینه در ایران اپراتورها اقدامیRAN انجام نداده اند. باز 

 
 در سراسر جهان گسترش می یابد Open RAN - 20شکل 
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 : ادغام دنیای فیزیکی و مجازیمتاورس -5-2

گردد. از آن زمان، این اصطلاح برای ریشه اصطلاح متاورس به سه دهه قبل در رمان علمی تخیلی نیل استفنسون برف سقوط برمی

( به طور آزاد مورد استفاده VRواقعیت مجازی )توصیف ادغام بین فضاهای مجازی و فیزیکی، بر اساس علاقه روزافزون به فناوری 

و  های اجتماعیهای ویدیویی، شبکهپذیر از بازیقرار گرفت. متاورس در جدیدترین نسخه خود، اکنون به تلفیقی مجازی و مقیاس

ز در حال تکامل است، کند. در حالی که متاورس هنوجانبه جدیدی را برای کاربران ایجاد می های همهسرگرمی اشاره دارد که تجربه

پیشنهاد شده است که نوآوری باید بر سه ستون اساسی مبتنی باشد تا بتواند به طور مؤثر عمل کند و برای همه قابل دسترسی باشد 

 را ببینید(. 21)شکل 
 

 سه ستون کلیدی نوآوری در فراجهان برای اطمینان از مشارکت فراگیر - 21شکل 

 
 

در نظر گرفته شود.  VR( و ARممکن است به عنوان یک کلمه تبلیغاتی دیگر برای واقعیت افزوده )در برخی موارد، متاورس 

همچنین بدون شک با توجه به اتصال و الزامات دستگاه، به عنوان یک سرویس خاص شروع خواهد شد. با این حال، شتاب پشت 

های اجتماعی و فضای ابری هستند، بسیار واقعی است. علاوه رسانههایی که به دنبال ادغام واقعیت مجازی و واقعیت مجازی با برنامه

ل اند. این موضوع پتانسیهای بلندمدت را در این زمینه ترسیم کردهها و استراتژیطلبیبر این، چندین شرکت پیشرو فناوری جاه

دهد. متا )فیسبوک سابق( مسلماً پر سر و متاورس را برای جذب سرمایه گذاری و نوآوری کافی برای ورود به بازار انبوه نشان می 

 AR/VRهای ها و عینکمیلیارد دلار اختصاص داده است که برای توسعه هدست 10صداترین طرفدار متاورس است. این شرکت 

اصلی برخی از فعالیت های اخیر بازیگران  22شود. شکل توانند نقطه دسترسی غالب به متاورس را فراهم کنند، استفاده میکه می

 را نشان می دهد.
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به دلیل شرایط تجارت جهانی و با بازیگران اصلی این حوزه اپراتور های کشور ایران  در زمینه متاورس با توجه به عدم هم گرایی

تحریم ها  اقدامی صورت نگرفته است ولی اقتضا می کند با توجه به روند این محتوا، برنامه های جدی اپراتور ها و شرکای تجاری 

 نها در این عرصه پایه گذاری شود.آ

 
 نمونه هایی از فعالیت های اکوسیستم در اطراف فراجهان - 22شکل 

 (ترجمه شکل)

 مایکروسافت

مایکروسافت انداز بلندمدت میلیارد دلاری خریداری کند. این قرارداد به چشم 18.7مایکروسافت قصد دارد غول بازی اکتیویژن بلیزارد را در یک معامله نقدی 

 .شود، زیرا هدف آن این است که یک بازیگر پیشرو در متاورس باشد و بازی جزء کلیدی تجربه مجازی آینده باشدتبدیل می
Nvidia 

در تعداد  های مجازی غنی و مشترک را در متاورس به هم متصل کند.تواند جهانساخته است که می« کشیلوله»عنوان خود را به Omniverse انویدیا پلتفرم

 .شودها در دنیای واقعی استفاده میها و کارخانهسازی ساختمانهایی مانند همکاری در طراحی و ایجاد شبیهای از صنایع برای پروژهفزاینده

 کوالکام

متمرکز بر تراشه ها و عینک  در بخش های مصرف کننده و سازمانی با ابتکارات AR کوالکام همکاری خود را با مایکروسافت برای گسترش و تسریع پذیرش

 .ها اعلام کرده است

 اسنپ

. در سال اسنپ، مالک اسنپ چت، در حال ساخت آواتارهای سفارشی و فیلترهای واقعیت افزوده است تا ویژگی های دیجیتال را در دنیای واقعی پوشش دهد

 .آنها را در اختیار توسعه دهندگان قرار دادرونمایی کرد و  Spectacles ، نسل چهارم عینک های هوشمند خود را به نام2021

 با خلق تجربیات آزمایش کنید

 یونیتی

متعهد است که نقشی حمایتی در ساخت متاورس و سازندگان محتوای آن ایفا کند. به دست آوردن قدرت  Unityهای ویدیویی افزار بازیدهنده نرمتوسعه

 به طور گسترده به عنوان نشانه ای تلقی می شود که در حال بررسی فرصت های کسب درآمد در عرصه بازی و فراتر از آن است. Wetaجلوه های بصری 

 

 
 

متاورس با کاربردهایی در موارد استفاده تعاملی و همه جانبه، به ویژه بازی، سرگرمی زنده، ساخت و ساز و تولید، خرده فروشی و 

میلیون دلار از  93مستقر در هنگ کنگ،  The Sandbox، پلتفرم بازی 2021کار، دارای پتانسیل گسترده ای است. در نوامبر 

جمع آوری کرد. در همین حال، سئول به اولین شهر بزرگ جهانی  SoftBank's Vision Fund 2سرمایه گذاران به رهبری 
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میلیون دلار متعهد  3.3تبدیل شده است که پلتفرم متاورس خود را برای خدمات عمومی و رویدادهای فرهنگی توسعه داده است و 

 به طور کامل عملیاتی شود. 2021ل شده است. برای تامین مالی ابتکار عمل انتظار می رود این پلت فرم تا سا

 

 نقش اپراتورها -6-2

تواند فرصتی برای کسب درآمد (، متاورس می6G)و متعاقبًا  5Gمتاورس یک کیسه ترکیبی برای اپراتورها ارائه می دهد. در عصر 

بیشتر از اتصال با عملکرد بالا، علاوه بر کسب درآمد افزایشی برای خدمات جدید، فراهم کند. با این حال، تقاضا برای زیرساخت های 

ادی از ای ظرفیت شود. تعدشبکه، به ویژه با پذیرش انبوه، می تواند قابل توجه باشد و منجر به افزایش ظرفیت برای برآوردن نیازه

 اپراتورها در حال انجام اقداماتی برای به حداکثر رساندن فرصت هستند: 

 

•  SK Telecom یک پلت فرم جدید متاورس (Ifland)  راه اندازی کرده است، که رابط کاربری بصری تری را ارائه می دهد و

 .داشته باشند )بخش شرکتی یک هدف کلیدی است( Oksusu Social VR به کاربران امکان می دهد تجربه غنی تری در

• AT&T  100و سازمان ورزش های الکترونیکی Thieves برای راه اندازی ایستگاه AT&Tیک فضای ، VR  همهجانبه که

 .قرار دارد، همکاری کرده اند VRChat در پلتفرم

، یک حمله اولیه به متاورس انجام Fortnite Creativeدر  5G، با ارائه یک استادیوم مجازی 2021ورایزون در سوپر باول  •

  مورد علاقه خود از طریق بازی تعامل کنند. NFLداد. این تجربه به طرفداران اجازه می دهد دور هم جمع شوند و با بازیکنان 

 

 موبایل کمک به رشد اقتصادی و رسیدگی به چالش های اجتماعی - فصل سوم -3

 

 سهم موبایل در رشد اقتصادی -1-3

 4.5درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را ایجاد کردند، سهمی که معادل  5ها و خدمات تلفن همراه ، فناوری2021در سال 

میلیون شغل )مستقیم و غیرمستقیم( را پشتیبانی  21تریلیون دلار ارزش افزوده اقتصادی بود. اکوسیستم موبایل همچنین تقریباً 

، 2025دلار از طریق مالیات بر این بخش، سهم قابل توجهی در تأمین مالی بخش دولتی داشت. تا سال میلیارد  500کرد و با تقریباً 

تریلیون دلار( افزایش خواهد یافت، زیرا کشورهای سراسر جهان به طور  5میلیارد دلار )نزدیک به  400سهم تلفن همراه بیش از 

 ش استفاده از خدمات تلفن همراه سود می برند.فزاینده ای از بهبود بهره وری و کارایی ناشی از افزای

روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیه ای اعلام کرد براساس صورت های مالی حسابرسی شده سه 

رآمد (، دشرکت خدمات ارتباطی رایتلایرانسل و شرکت خدمات ارتباطی همراه اول، شرکت اپراتور دارنده شبکه تلفن همراه کشور )

 هزار میلیارد تومان بوده است. ۲۸حدود  ۱۱۹۹شرکت در سال  ۱این 

( در نشست علنی نوبت عصر مجلس 1400 اسفندماه ۲که روز چهارشنبه ) ۱۲۸۱در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 

 :پراتورهای ارتباطات سیار مطرح شدشورای اسلامی برگزار شد، نکاتی توسط یکی از نمایندگان محترم در مورد سود ا

 
هزار میلیارد تومان بوده است و پیش بینی درآمدی  ۲۸بالغ بر  ۱۱۹۹کل درآمد ناخالص اپراتورهای تلفن همراه در سال  (1

 هزار میلیارد تومان می باشد. ۰۸بالغ بر  ۱۲۸۸برای سال 

سود خالص اپراتورها پس از کسر سهم دولت، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی اپراتور و در نهایت مالیات به کمتر از  (2

 حاشیه سود بقیه بخش ها کمتر است.درصد درآمد عملیاتی می رسد که از  ۸۸

ان سود خالص اپراتورها است درصد بر حق دریافتی دولت، همین میز ۸دلیل عنوان شده در مجلس برای موافقت با افزایش  (3

 ود.که امیدواریم اصلاح ش
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 سود اپراتورهای سیار در طول چند سال گذشته تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و افزایش شدید هزینه های ارزی این شرکت (4

 کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. ها و از سوی دیگر عدم افزایش تعرفه ها

اپراتورها از محل افزایش حق دولت در شرایط فعلی موجب کاهش امکان سرمایه گذاری هرگونه افزایش هزینه های این  (5

این شرکتها در به روزرسانی زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری موردنیاز به ویژه در مناطق با بازدهی کمتر اقتصادی 

 یت خدمات در این مناطق خواهد شد.و در نتیجه کاهش کیف

 
ایجاد کرد که اپراتورهای تلفن همراه بیش از  2021تریلیون دلار ارزش اقتصادی در سال  1.1اکوسیستم جهانی موبایل به طور مستقیم بیش از  - 23شکل 

 نیمی از این رقم میلیارد، درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهند.

 

 
 

 تریلیون دلار، درصد تولید ناخالص داخلی رساند. 4.5موبایل را به  مزایای غیرمستقیم و بهره وری اضافی، کل سهم صنعت - 24شکل 

 

 
 

میلیون نفر دیگر به طور  14میلیون نفر را به طور مستقیم به کار گرفت، به علاوه  12بیش از  2021اکوسیستم جهانی موبایل در سال  - 25شکل 

 غیرمستقیم از طریق صنایع مجاور مشاغل )میلیون(
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 میلیارد دلار به تأمین مالی بخش عمومی کمک کرد. 500، اکوسیستم تلفن همراه از طریق مالیات بر مصرف کننده و اپراتور، 2021در سال  - 21شکل 

 

 
 

 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. 400بیش از  2025عمدتًا با گسترش مداوم اکوسیستم تلفن همراه، سهم اقتصادی جهانی موبایل تا سال  - 27شکل 

 

 
 

ه یافتمیلیارد دلار به اقتصاد جهانی سود برساند، عمدتاً در مناطق توسعه 910بیش از  2030به تنهایی در سال  5Gرود که انتظار می

بهره  5Gاز جمله آسیای شرقی و اقیانوس آرام، آمریکای شمالی و اروپا. در اواخر این دهه، به لطف استقرار شبکه، سایر مناطق نیز از 

های اقتصادی اقتصاد جهانی مفید باشد، اگرچه برخی از صنایع به دلیل برای همه بخش 5Gه رود کمند خواهند شد. انتظار می

 در تجارت خود، بیشتر از سایرین سود خواهند برد. 5Gتوانایی آنها در گنجاندن موارد استفاده از 
 

 2030-2020توسط صنعت،  5Gسهم سالانه جهانی  - 28شکل 
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 2030توسط صنعت،  5Gمشارکت جهانی  - 29شکل 

 

 
 

 موبایل امکان دسترسی به اینترنت و خدمات نجات دهنده را فراهم می کند -2-3

 450اگرچه شکاف پوشش پهنای باند تلفن همراه به دلیل سرمایه گذاری اپراتورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است، حدود 

 به خدمات اینترنت دسترسی ندارند. در همین حال، شکاف استفادهمیلیون نفر در سراسر جهان هنوز در مناطقی زندگی می کنند که 

میلیارد نفر علیرغم زندگی در مناطقی با پوشش  3.4بدون تغییر باقی مانده و حتی در برخی بازارها در حال گسترش است. نزدیک به 

شکاف دیجیتال را تقویت کرده است، به  تأثیرات 19-پهنای باند تلفن همراه از اینترنت موبایل استفاده نمی کنند. بحران کووید

های طوری که افراد غیر مرتبط کمتر قادر به کاهش اختلالات اقتصادی و اجتماعی در زندگی خود هستند. برای بسیاری از مردم، شبکه

فاده از اینترنت است هایی برای تسریع پذیرش وحلماند که بر ضرورت شناسایی راهتلفن همراه تنها شکل دسترسی به اینترنت باقی می

میلیون نفر برای اولین بار به اینترنت تلفن همراه متصل شدند که در مجموع  200، بیش از 2021کند. در سال تلفن همراه تأکید می

میلیارد نفر خواهد رسید که معادل سه نفر  5، این تعداد به 2025درصد از جمعیت جهان( رسید. تا سال  53میلیارد نفر ) 4.19به 

 از هر پنج نفر در جهان است.
 

از جمعیت جهان در مجموع در حال حاضر  ٪53به اینترنت تلفن همراه متصل شدند، با  2021میلیون نفر برای اولین بار در سال  200بیش از  - 30شکل 

 متصل وضعیت اتصال به اینترنت تلفن همراه جهانی بر اساس منطقه )درصد از کل جمعیت(
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های تجاری برای افزایش دسترسی جهان، اپراتورهای تلفن همراه و شرکای آنها به دنبال نوآوری در فناوری شبکه و مدلدر سراسر 

ها، های هوایی، مانند ماهوارههای غیرمرتبط هستند. فناوریهای پهن باند تلفن همراه و ارائه خدمات کارآمدتر به جمعیتبه شبکه

ها با توجه به چالش برقراری ارتباط در مناطق دورافتاده با ابزارهای متعارف مؤثر باشند. در جمعیتتوانند در آنلاین کردن این می

طول سال گذشته، موجی از مشارکت بین اپراتورها و شرکت های ماهواره ای برای رفع شکاف پوششی که هنوز در بسیاری از مناطق 

 :موارد شامل موارد زیر است روستایی و دورافتاده وجود دارد، وجود داشته است. این

 

  Deutsche Telekom قراردادی را با یوتلست امضا کرد تا اتصال پهنای باند پرسرعت را در نقاط دورافتاده آلمان فعال

 .کند

  KDDI  از ماهواره استارلینک 2022اعلام کرد که از اوایل سال SpaceX  برای بک هال اینترنتی در مناطق روستایی

 .خواهد کردژاپن استفاده 

ورایزون با پروژه کویپر آمازون همکاری می کند تا راه حل های بک هال تلفن همراه را برای گسترش دسترسی شبکه تلفن  •

 .همراه ورایزون به جوامع راه دور در ایالات متحده ارائه دهد

•  Vodacomو Eutelsat مضا کرده اند. کاهش شکاف توافقنامه ای را برای برقراری ارتباط با مناطق محروم تانزانیا ا

استفاده از اینترنت کلیدی برای بستن شکاف دیجیتال در کشورهای سراسر جهان است. در عمل، این به معنای پرداختن 

به موانع اصلی استفاده از مقرون به صرفه بودن دستگاه و فقدان سواد و مهارت های دیجیتال است. نوآوری در ارائه دستگاه 

راه حل است که می تواند به رفع موانع مختلف موجود در مناطق مختلف کمک کند. به عنوان مثال، در ها یکی از چندین 
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و  شده است از یک گوشی هوشمند بازار انبوه رونمایی کرد که به طور مشترک با گوگل ساخته Reliance Jio هند،

 وجود دارد. گزینه های مالی برای دسترسی به آن برای طیف وسیع تری از مصرف کنندگان

 

 ابتکار جهانی برای مقابله با محدودیت قیمت گوشی هوشمند -3-3

اندازی یک طرح چندجانبه ( برای راهITUالمللی مخابرات سازمان ملل متحد )با اتحادیه بین Vodafone، گروه 2021در سپتامبر 

به عنوان روسای  ITUو دبیر کل  Vodafoneبرای رفع شکاف جهانی دسترسی به اینترنت تلفن همراه، همکاری کرد. مدیرعامل 

مشترک کارگروه جدید کمیسیون پهنای باند برای افزایش دسترسی به تلفن های هوشمند خدمت می کنند. هدف این است که با 

 نشناسایی مداخلات سیاسی، تجاری و اقتصادی برای افزایش دسترسی به گوشی های هوشمند، مسائل مربوط به مقرون به صرفه بود

دستگاه را که دسترسی به اینترنت را محدود می کند، مورد بررسی قرار دهیم. کارگروه جدید کمیسیون پهنای باند، که شامل 

GSMA  شناسایی کند.  2030تا سال  "تلفن های هوشمند برای همه"است، وظیفه دارد تا مداخلاتی را برای کمک به دستیابی به

کشور را تشکیل می دهند. درصد از جمعیت غیر  90خواهد بود که بیش از مد کم و متوسط بیشتر تمرکز آن بر کشورهای با درآ

مرتبط جهان. با این حال، شکاف قابل توجهی در شمول دیجیتالی در کشورهای با درآمد بالا نیز وجود دارد. اپراتورها در این بازارها 

در حال گسترش ابتکار عمل خود برای ارائه  Verizonایالات متحده،  در حال تلاش برای رفع این مشکل هستند. به عنوان مثال، در

در فروشگاه های خود کارگاه هایی را برای ارائه آموزش  Orangeپهنای باند بی سیم به جوامع محروم است، در حالی که در فرانسه، 

در ایران اقدام حمایتی دولتی و  ار می کند.های گروهی رایگان در مورد استفاده از گوشی های هوشمند و مهارت های دیجیتال برگز

 خصوصی در زمینه یارانه گوشی تلفن همراه هوشمند پیش بینی نشده است.
 

 SDGsتأثیر صنعت موبایل بر  -4-3

های سازمان ملل متحد را در سراسر جهان کند کرده است و این بیماری همه گیر نابرابری های  SDG پیشرفت در 19-کووید

ها برای مهار شیوع ویروس و ایمن نگه داشتن مردم، تعدادی از موجود را تشدید کرده است. علاوه بر این، تلاش اجتماعی و اقتصادی

میلیون شغل تمام وقت  255، 2020ها را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار متوقف کرده است. به عنوان مثال، در سال فعالیت

میلیون کودک در میان تعطیلی گسترده مدارس به  101به فقر شدید کشیده شدند و  میلیون نفر دیگر 124تا  119از بین رفت، 

گذاری اجتماعی، مردم برای برقراری های قرنطینه و اقدامات فاصلهزیر حداقل سطح مهارت خواندن سقوط کردند. با اعمال محدودیت

اه دهنده اهمیت اتصال تلفن همرمتکی بودند که نشانهای تلفن همراه کننده حیات، به شبکهارتباط و دسترسی به خدمات تقویت

کننده، استفاده از تلفن به جوامع و اقتصاد در همه جا است. در نتیجه، با وجود رشد ضعیف اقتصادی و اثرات منفی بر درآمد مصرف

ها است. به  SDG عه ای ازگیری به افزایش خود ادامه داده است. این زیربنای مشارکت صنعت موبایل در مجموهمراه در طول همه

کمک می کند، که رفاه خانوار را افزایش  SDG 1: No Poverty عنوان مثال، فناوری تلفن همراه با ایجاد رشد اقتصادی پایدار به

می دهد و فقر را کاهش می دهد. فناوری موبایل همچنین می تواند از طریق انتشار محتوای آنلاین و پشتیبانی به آموزش کمک 

میلیارد نفر از موبایل برای دسترسی به اطلاعات آموزشی خود یا فرزندانشان استفاده می کنند. بیشترین رشد  2اکنون بیش از  کند.

در مناطقی است که موبایل اولین و در بسیاری موارد تنها شکل دسترسی به اینترنت است. علاوه بر این، اپراتورهای تلفن همراه با باز 

و خدمات پول تلفن همراه در  (USSD مانند صدای تلفن همراه، پیام کوتاه،) دغام کانال های ارتباطی خودها برای ا API کردن

فراگیر  300000به  Eneza حمایت می کنند. به عنوان مثال، آموزش edtech پلتفرم های یادگیری الکترونیکی، از استارتاپ های

گیری ی رسد. در حالی که پذیرش خدمات آموزش الکترونیکی در طول همهدر روز در سراسر ردپای خود در جنوب صحرای آفریقا م

ای در ساحل عاج نشان کنند. به عنوان مثال، مطالعهها در بسیاری از موارد نیاز ثابت را برآورده میحلسرعت گرفته است، این راه

دهنده ای آموزش الکترونیکی ادامه دهند، که نشانهحلداد که بیش از دو سوم مردم قصد دارند پس از قرنطینه به استفاده از راه
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ها باقی SDG   آموزش با کیفیت است. تنها هشت سال تا پایان مهلت :SDG 4 اهمیت مداوم فناوری تلفن همراه برای دستیابی به

 .مانده است، ذینفعان تلاش های خود را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تجدید می کنند

ن همراه نقش محوری در این تلاش ها ایفا خواهد کرد. در دو سال گذشته همچنین افزایش شدیدی در تعداد افرادی فناوری تلف -

 :SDG 1که از کمک صنعت به کنند، وجود داشته است که از خدمات مالی تلفن همراه برای خرید کالاها و خدمات استفاده می

No Poverty ،SDG 8: Decent Work and Economic Growth  وSDG 10 کند. : کاهش نابرابری. حمایت می

گیری کمک به ابزارهای مشاوره موجود خود به کشاورزان در طول همه Covid-19اپراتورهای تلفن همراه با افزودن اطلاعات 

 SDG 15: Lifeو  SDG 14: Life Below Water، و همچنین SDG 2: Zero Hungerاند. این از کمک صنعت به کرده

On Land ای در دستیابی به های سلامت موبایل نقش فزایندهحلپشتیبانی می کند. علاوه بر این، راهSDG 3 سلامت و رفاه خوب :

کنند. بیشتر کشورها در پی همه گیری جهانی شاهد افزایش نسبت افرادی بوده اند که از موبایل برای اهداف بهداشتی به بازی می

ها باقی مانده است، ذینفعان تلاش های خود را برای دستیابی  SDG. تنها هشت سال تا پایان مهلت صورت هفتگی استفاده می کنند

  فناوری تلفن همراه نقش اصلی را در این تلاش ها ایفا خواهد کرد. -به اهداف توسعه پایدار تجدید می کنند 

 

 سیاست های بازیابی انعطاف پذیر -فصل چهارم  -4

سرمایه گذاری و نوآوری مستمر، مزایای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی برای جامعه ایجاد می کند. در اقتصاد دیجیتال از طریق 

اند که امروزه به میلیاردها نفر در سراسر جهان اجازه گذاری کردههایی سرمایهها، اپراتورهای تلفن همراه در زیرساختطول سال

ی همه گیر قدرت اتصال و فناوری های دیجیتال را در حمایت از افراد، مشاغل، دولت دهد از اتصال آنلاین بهره ببرند. این بیمارمی

ها و جوامع نشان داد و نمایه و آگاهی سیاسی از مزایای دیجیتالی شدن را افزایش داد. با این حال، تحول دیجیتال موفق مستلزم آن 

ه منجر به استراتژی های دیجیتال بلندمدت می شود و است که تمام سطوح دولت به طور فعال از سیاست هایی حمایت کنند ک

 سرمایه گذاری خصوصی مورد نیاز برای ارائه آنها را ترویج می کند.
 

 حمایت از تکامل شبکه های تلفن همراه -1-4

 وکند و فرصت مهمی را برای تقویت رشد فراگیر ها ایفا میهای بازیابی دولتفناوری تلفن همراه نقشی کلیدی در استراتژی

ی گذاری و نوآورهای نظارتی مناسب برای خدمات تلفن همراه به منظور تسریع سرمایهگذاری و محیطپذیر از طریق سیاستانعطاف

 کند.ارائه می

 

 چارچوب های نظارتی و سیاستی انعطاف پذیر -2-4

رده می کند و شرایط را برای اصلاحات نظارتی می تواند تضمین کند که زیرساخت دیجیتال یک کشور نیازهای روزافزون را برآو

 .شکوفایی سرمایه گذاری دیجیتال و نوآوری ایجاد می کند

میلیارد دلار در سراسر جهان مواجه هستند که  100گذاری بیش از با سرمایه 2025تا  2022های اپراتورهای تلفن همراه بین سال

 .خواهد بود 5G هایدرصد آن در شبکه 85تقریباً 

های سیاستی را اجرا کنند که به طرق توانند چارچوبها میکنندهها و تنظیمصنعت موبایل در انجام این تعهد، دولتبرای حمایت از 

 :گذاری مفید است. آنها بایدمختلف برای سرمایه

 

و  کندگذاری و نوآوری مداوم بخش تلفن همراه ایجاد میپذیر و سبک که محیطی را برای سرمایهاجرای مقررات انعطاف •

های نصب سایت، ریزی، درخواستهای برنامهبرد )مانند مقررات حق عبور، روشاندازی شبکه را از بین میموانع راه

 .گذاری داوطلبانه شبکه(های اشتراکتأییدیه
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اتخاذ یک رویکرد متعادل برای جمع آوری درآمد از طریق مالیات و هزینه های بخش موبایل، بدون به خطر انداختن  •

 سرمایه گذاری میان مدت و رشد اقتصادی

 ارائه جوایز طیف منصفانه و کارآمد برای به حداکثر رساندن دسترسی به خدمات باند پهن موبایل مقرون به صرفه •

تضمین رقابت و مقررات عادلانه برای منعکس کننده ساختار در حال تحول اقتصاد دیجیتال برای اطمینان از بازارهای قابل  •

این باید شامل مداخلات نظارتی پیشین و پس از آن، از  -نصفانه برای بازیگران مختلف در اکوسیستم دیجیتال رقابت و م

رفتار رقابتی در اکوسیستم دیجیتال با در نظر گرفتن مزایای  -کند. های ادغام، باشد که ضدیت را محدود میجمله ارزیابی

 100گذاری بیش از با سرمایه 2025تا  2022های ن همراه بین سالناشی از سرمایه گذاری و نوآوری. اپراتورهای تلف

، تعدادی 2021خواهد بود. در سال  5G هایدرصد آن در شبکه 85میلیارد دلار در سراسر جهان مواجه هستند که تقریباً 

ه ای را ند اصلاحات گسترداز کشورها با اصلاحات و ابتکارات قانونی برای پیشبرد ارتباطات پیشتاز شدند. به عنوان مثال، ه

 30در مخابرات اعلام کرد که اطمینان کسب و کار را از طریق تقویم سالانه حراج های طیف و مدت طولانی تر مجوز )

مجوزهای جدید؛ و نیازهای جذب مشتری را ساده  سال( افزایش می دهد. حذف هزینه های استفاده از طیف سالانه برای

رای های اصلی، بدهندگان خدمات پلتفرمپیشنهاد قانونی با هدف ایجاد قوانین هماهنگ برای ارائه کنید. اتحادیه اروپا با دو

های مفرفرض پلتجلوگیری از اقدامات ضدرقابتی و تنظیم محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست، راه را در تنظیم پیش

 دیجیتال پیشرو کرده است.

 

 دیجیتالاقدامات سیاستی برای بستن شکاف  -3-4

میلیارد نفر هنوز ارتباطی ندارند و از  3.7این بیماری همه گیر بر فوریت جهانی برای بستن شکاف دیجیتال تاکید کرده است، زیرا 

مزایای دسترسی به ابزارهای دیجیتال محروم هستند. در حالی که گام های بزرگی برای گسترش پوشش شبکه برداشته شده است، 

 قابل توجه است. دولت ها یک نکته مهم دارند شکاف استفاده همچنان

 :نقشی که باید در تقویت مداخلات سمت تقاضا مانند

 

سرمایه گذاری فعال در آموزش مهارت های دیجیتال برای عموم مردم، به طوری که همه شهروندان بتوانند به خدمات  •

 .نددیجیتال ضروری دسترسی داشته باشند و از دستگاه های متصل استفاده کن

اجرای سیاست هایی که هزینه گوشی های مجهز به اینترنت را کاهش می دهد، مانند مکانیسم های تامین مالی که هزینه  •

های اولیه را برای مصرف کنندگان کاهش می دهد و تبلیغات یا یارانه هایی که گوشی ها و بسته های داده را برای بخش 

 .دهای مختلف کاربران مقرون به صرفه تر می کن

مقرون به صرفه بودن، از جمله کاهش هزینه ، بهبود وضع مالیات بر بخش موبایل، کاهش هزینه های طیف و تبعیض آمیز •

 آن. کم یا بدون ROI شکاف پوشش در مناطق باو  زمانی که تعهدات اپراتور ایجاب می کند آنها را ببندند، های طیف

 

گذاری خصوصی ناکارآمد بوده است، استفاده از بودجه ها در مقایسه با سرمایهشبکهبا توجه به اینکه مالکیت یا نظارت عمومی بر 

عمومی برای اتصال برای تحریک سمت تقاضا و اتصال روستایی تنها به عنوان آخرین راه حل. به عنوان مثال، کلمبیا اخیراً با ایجاد 

 .ی را برای بهبود مقرون به صرفه بودن خدمات برداشته استصندوق واحد واحد، با کاهش مشارکت اپراتورهای شبکه، گام های مهم

 .درصد درآمد ناخالص حاصل از ارائه شبکه ها و خدمات مخابراتی 1.9تا  2.2

با این حال، از آنجایی که درآمدهای صوتی و پیامک در سال های اخیر به طور پیوسته کاهش یافته است، بسیاری از دولت ها، به 

ویژه در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، به دنبال منابع درآمدی جدید برای رفع کمبودهای مالی هستند و به طور فزاینده ای 

ار می دهند، که پیامدهای منفی اجتناب ناپذیری را بر دیجیتال ایجاد می کند. و شمول مالی. در خدمات پول تلفن همراه را هدف قر
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میلیون حساب پول تلفن همراه(، مالیات  33.2اقتصادی است )-تانزانیا، جایی که پول تلفن همراه محرک اصلی رشد اجتماعی

درصد  38ی در هزینه تراکنش برای کاربران ایجاد کرد و تا معرفی شد و جهش بزرگ 2021جدیدی بر خدمات پول موبایلی در ژوئن 

 افزایش یافت. 

 

 استفاده از اقتصاد دیجیتال برای پیشبرد بهبود اقتصادی -4-4

، به دنبال اقتصاد دیجیتال هستند تا اقتصادهای  EcoAها در سراسر جهان با استفاده از اقتصاد دیجیتال برای به پیش راندندولت

 :پایدارتری ایجاد کنند و رشد اقتصادی را آغاز کنند. برای این منظور، سیاست ها باید بر روی موارد زیر متمرکز شوندپذیرتر و انعطاف

برای بهبود کارایی و  5G ها برای اهرم اتصال و پیشرفت فنیSME  های عمودی وتشویق به دیجیتالی کردن بخش •

 قابلیت اطمینان فرآیندهای تجاری

ل دیجیتال خدمات دولتی به طوری که همه شهروندان بتوانند به خدمات دولتی به صورت دیجیتالی اولویت دادن به تحو •

 دسترسی داشته باشند

، اتحادیه 2021سرمایه گذاری در آموزش عالی و برنامه های مهارت مجدد برای گسترش نیروی کار دیجیتال. در سال  •

تال با هدف تسریع بهبود اقتصادی و شکل دادن به تحول دیجیتال اروپا میلیارد یورو را برای برنامه اروپای دیجی 7.5اروپا 

 های دیجیتال پیشرفته، وهای ابررایانه، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و مهارتدر نظر گرفت. این امر با تأمین مالی پروژه

 های دیجیتال. بازیابی نومیک، محقق خواهد شد.اطمینان از استفاده گسترده از فناوری

 ـتیرا پشـت سـر نهـاده اسـت و تقو یدشـوار طیهـا، شـرا میگذشـته، بـه سـبب تحر یها در سـال ـرانیقتصـاد اا •

 یبــرا یاشــتغال، بــه لنگرگاهــ جــادیقدرتمنــد خــود در ا یهــا تیتوانسـت، عـاوه بـر ظرف تـالیجیاقتصـاد د

 ـتیو خالق یکـرده بدل شـده و چرخـه نـوآور ـلیجوانـان تحص ـانیمدر  یو کاهـش نابرابـر یخودبـاور ـد،یام جــادیا

 توسـعه دهـد. یریرا بـه نحـو چشـمگ
 

 EMF هماهنگ کردن محدودیت های -5-4

های آنتن فعال، علاقه های کوچک و سیستم، استفاده گسترده از سلول5Gهای مداوم شبکه تلفن همراه، مانند معرفی پیشرفت

 .بر سلامتی برانگیخته است (EMF) های الکترومغناطیسیاحتمالی میدانعمومی را به اثرات 

 EMF رسانی به مردم و رسیدگی به اطلاعات نادرست در موردهای ارتباطی برای اطلاعمهم است که مقامات نظارتی ملی در تلاش

حفاظت  المللیروز شده کمیسیون بینی بههانقشی پیشرو داشته باشند. آنها همچنین باید دستورالعمل (RF) های فرکانس رادیویی

را اتخاذ کنند تا اطمینان حاصل شود که شهروندان، صنایع و ادارات دولتی از استقرار  (ICNIRP) در برابر تشعشعات غیریونیزان

 :شوند. اقداماتی که باید انجام شود شامل موارد زیر استمند میکارآمد زیرساخت شبکه تلفن همراه بهره

و استانداردهای فنی  RF-EMF باید با دستورالعمل های بین المللی قرار گرفتن در معرض RF-EMF ملیسیاست  •

 .برای ارزیابی انطباق هماهنگ شود

    شیوه های خوب برای انطباق باید تشویق شوند، مانند پذیرش اعلامیه های اپراتور در مورد انطباق سایت، اجازه ارزیابی •

RFEMF   جایبا محاسبه به 

 .اندازه گیری در صورت لزوم و اتخاذ قوانین یکنواخت استقرار سلول های کوچک

 انجام شود. RF-EMFارتباط موثر باید با صنعت و مردم در مورد رعایت محدودیت های  •

 

 پاسخگویی به تقاضای اتصال آینده -سیاست طیف موثر  -6-4
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ی گسترش دسترسی به تلفن همراه، پاسخگویی به افزایش تقاضا صدور مجوز طیف موثر برای تشویق سرمایه گذاری مورد نیاز برا

به مقدار قابل توجهی 5G ها و خدمات موفق برای خدمات داده، و افزایش کیفیت و دامنه خدمات ارائه شده بسیار مهم است. شبکه

اصلی، از جمله آنهایی که نیاز به از طیف هماهنگ جدید تلفن همراه بستگی دارد. اطمینان از در دسترس بودن به موقع باندهای 

مگاهرتز طیف  100تا  80ها باید در نظر داشته باشند که کنندهیکپارچه سازی دارند، باید در اولویت قرار گیرد. در ابتدا، تنظیم

هر اپراتور در مگاهرتز برای  800گیگاهرتز( و حدود  3.5اصلی )به عنوان مثال  5G پیوسته را برای هر اپراتور در باندهای میانی

منطقه وسیع  گیگاهرتز( نیز برای ارائه ظرفیت 1متری موج( در دسترس قرار دهند. باندهای پایین تر )زیر باندهای بالا )طیف میلی

 .به همه مورد نیاز است 5G و اطمینان از دسترسی

 به ویژه -وابسته هستند. این تمرکز اولیه های باند میانی در سراسر جهان به فرکانس5G های تجاری اکثریت قریب به اتفاق شبکه

مقیاس مورد نیاز برای کاهش هزینه تجهیزات شبکه و  -تبدیل شده است 5G گیگاهرتز، که به زادگاه تجاری  3.5بر روی محدوده 

 .دستگاه های تلفن همراه را ایجاد می کند

 :در هسته خود، یک چارچوب مجوز طیف تلفن همراه باید

 

 .شود که اپراتورها به طیف کافی دسترسی دارنداطمینان حاصل  •

 .قابلیت پیش بینی برای حمایت از سرمایه گذاری شبکه جدید مورد نیاز را فراهم کند •

 

از محدودیت های پرهزینه در استفاده از طیف فراتر از محدودیت های مورد نیاز برای مدیریت تداخل اجتناب کنید. هماهنگ سازی 

نیز تفاوتی ندارد. با این حال، طیف باند  5G در موفقیت شبکه های تلفن همراه داشته است و عرضه طیف همیشه نقشی حیاتی

 .مگاهرتز اولیه است 100تا  80میانی بیشتری فراتر از 

در  2030حیاتی است و نیاز به برنامه ریزی آینده از سوی سیاست گذاران دارد. به طور متوسط، تا سال  5G این کار برای آینده

 .در هر کشور مورد نیاز است 5Gگیگاهرتز طیف باند میانی برای  2مجموع حدود 

میلیارد دلاری تولید ناخالص داخلی جهانی در  110باعث افزایش بیش از  5Gبر اساس مفروضات محافظه کارانه، طیف باند میانی 

صدور مجوز  را تشکیل می دهد.  5Gشده توسطاقتصادی تولید -درصد از ارزش کلی اجتماعی 15خواهد شد که تقریباً  2030سال 

طیف موثر برای تشویق سرمایه گذاری مورد نیاز برای گسترش دسترسی به تلفن همراه، پاسخگویی به افزایش تقاضا برای خدمات 

به مقدار قابل توجهی از طیف  5G ها و خدمات موفقداده، و افزایش کیفیت و دامنه خدمات ارائه شده بسیار مهم است. شبکه

هماهنگ جدید تلفن همراه بستگی دارد. اطمینان از در دسترس بودن به موقع باندهای اصلی، از جمله آنهایی که نیاز به یکپارچه 

یوسته را مگاهرتز طیف پ 100تا  80ها باید در نظر داشته باشند که کنندهسازی دارند، باید در اولویت قرار گیرد. در ابتدا، تنظیم

مگاهرتز برای هر اپراتور در باندهای بالا  800گیگاهرتز( و حدود  3.5اصلی )به عنوان مثال 5G برای هر اپراتور در باندهای میانی 

گیگاهرتز( نیز برای ارائه ظرفیت منطقه وسیع و اطمینان از  1متری موج( در دسترس قرار دهند. باندهای پایین تر )زیر )طیف میلی

 .به همه مورد نیاز است5G دسترسی 

 

 قیمت و شرایط طیف  -7-4

را برای حمایت از  5G ها باید طیفکنندهها و تنظیمفراتر از در دسترس بودن طیف، هزینه طیف نیز تأثیر عمده ای دارد. دولت

سیاست های موثر قیمت  .عنوان ابزاری برای به حداکثر رساندن درآمدهای دولتیاهداف اتصال دیجیتالی خود اختصاص دهند و نه به

با کیفیت بهتر و مقرون به صرفه تر حیاتی است. به نوبه خود، به حل مسائلی مانند شکاف  5Gگذاری طیف برای حمایت از خدمات 

های ذخیره بالا، عرضه طیف محدود مصنوعی )از جمله کنار گذاشتن( و طراحی ضعیف حراج همگی استفاده کمک می کند. قیمت

ها کنندهمهای شبکه سرکوب شده(. تنظیگذاریر منفی داشته باشند )یعنی کندتر شدن پهنای باند تلفن همراه و سرمایهتوانند تأثیمی
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را اعمال کنند و بهترین روش را برای اعطای طیف به دقت در نظر بگیرند. علاوه بر این، مجوزها  5G باید شرایط و ضوابط مجوز طیف

 را فراهم کنند.  5Gثی باشند تا امکان ارتقاء باندهای موجود به باید از نظر فناوری و خدمات خن

 :، دولت ها و تنظیم کننده ها باید5Gبرای به حداکثر رساندن مزایای 

 

 .کافی را در دسترس قرار دهید و از محدود کردن عرضه از طریق کنار گذاشتن پرهیز کنید  5Gطیف •

 .تعیین کنید تا به بازار اجازه دهید قیمت های طیف را تعیین کندو کارمزد سالانه را قیمت های ذخیره متوسط  •

طراحی حراج را به دقت در نظر بگیرید تا از خطرات غیرضروری برای مناقصه گران جلوگیری کنید )مثلاً اجتناب از اندازه  •

 .های نامتناسب لات، که کمیاب مصنوعی ایجاد می کند(

نظرات ذینفعان برای کمک به اپراتورها برای برنامه ریزی موثر در مورد در  با 5G توسعه و انتشار یک نقشه راه طیف •

 .دسترس بودن آینده

با ذینفعان در مورد قوانین اعطای مجوز و شرایط و ضوابط مجوز مشورت کنید و همچنین آنها را هنگام تعیین قیمت ها  •

 در نظر بگیرید )تعهدات طاقت فرسا ارزش طیف را کاهش می دهد(.

 

 MWC در GSMA امه وزارتیبرن -8-4

رهبران سیاست جهانی، روسای آژانس های نظارتی، مقامات حفظ حریم خصوصی داده ها، مدیران صنعت و  GSMA برنامه وزیران

کارشناسان فناوری را از سراسر اکوسیستم تلفن همراه گرد هم می آورد تا در مورد استراتژی های بهبود اقتصادی و ایجاد دنیای 

 .فراگیر بحث کننددیجیتالی 

های جدیدی با اتصال تلفن همراه های جهان تحت تأثیر قرار داده است، اما فرصتوکارها را در همه گوشه گیری مردم و کسبهمه

به اهداف بلندمدت می پردازد تا از جمله موارد دیگر، شکاف  2022در قلب بهبود اقتصادی و اجتماعی پدید آمده است. برنامه وزیران 

 .اتصال و استفاده را ببندد، اهداف جهانی آب و هوا را برآورده کند و سیاست هایی را برای دنیای دیجیتال جدید ما ایجاد کند های

این  2022شود. در سال بارسلون برگزار می MWCدر قلب  GSMAنامه است که توسط برنامه وزیری یک رویداد فقط دعوت

 برگزار می شود. Fira Gran Viaر د 2022مارس  2فوریه و  28رویداد بین 

 

 نتیجه گیری -5

و سهم اقتصادی رو  6Gو در آینده  5Gبه سمت  4Gاستفاده از تلفن همراه و با توجه به روند توسعه شبکه های با رشد روز افزون 

 هزیرساخت ها به سمت شبکه های نوین جهت بهره مندی از این سهم اقتصادی در کشور ها و به ویژ توسعهم لزو ،به رشد این صنعت

 1400سال  زییپا انیدر پا رانینفوذ تلفن همراه در ا بیضر شود. های در حال توسعه نظیر جمهوری اسلامی ایران احساس میکشور

اما در بخش ارتباطات  د؛یدرصد رس ۱۸۹نفوذ  بیبه تبع آن به ضر زیهمراه ن نترنتیدرصد عبور کرد و ا ۱۶۸از مرز  ( 2021-2022)

کرده ن زین یثابت متوقف شده، اما رشد چندان نترنتینفوذ ا بیو گرچه روند کاهش ضر ستیثابت همچنان اوضاع چندان مساعد ن

 ه است.طرفدار دارد و بر تعداد مشترکانش افزوده شد رانیحال تلفن ثابت همچنان در ا نیاست. در هم

به اهداف اقتصادی این صنعت  د در رسیدنتوان می ی مربوطهسرمایه گذاری به موقع و طرح ریزی توسعه زیرساخت هاتوجه به  لذا

، در صورت تدوین برنامه های استراتژیک با رویکرد تلفن همراهخدمات ارتباطی در سمت شرکت های اپراتور  نماید.کمک شایانی 

در فناوری، میتوان پیش بینی کرد که در آینده سهم قابل توجهی از کاربران  و سرمایه گذاری هوشمندصنعت موبایل اقتصاد پیش رو 

را با توجه به نیاز های جدید آنها که در گزارش اشاره شده است بدست آورد و متضمن سود بازگشتی این نوع سرمایه گذاری است. 

 ی در این عرصه و موفقیت آن بسیار حیاتی و تعیین کننده است.البته نقش حمایتی دولت و نهاد های نظارت
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