ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه اول؛
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﭘﺮاﺗﻮر اول در ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۶ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
اﻣﺮوز )ﺷﺸﻢ اردﯾﺒﻬﺸﺖ  (۱۳۹۶ﺷﺮﮐﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﯿﺎر اﯾﺮان ،ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻋﺎدی ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر  ۹۴.۷۴درﺻﺪ از ﺳﻬﺎﻣﺪارﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد .آﻗﺎی وﺣﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻫﻤﺮاه اول در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ  ۳۰اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۵را ﻣﺮور ﻧﻤﻮد و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاه
اول ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻗﺎدر ﺑﻮده ﺗﺎ ﻣﻘﺎم اﭘﺮاﺗﻮر اول در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﻫﻤﺮاه اول ،در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﻢ دو ﭘﻠﻪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮان ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت

داﺋﻤﯽ ،رﺗﺒﻪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ در ﺟﻬﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد.

واﮔﺬاری  ۱۲.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت در ﺳﺎل ۹۵
ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول ﺳﭙﺲ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺳﺎل  ،۱۳۹۵ﺗﻌﺪاد ۱۲.۴
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت واﮔﺬار ﮐﻨﺪ و اﮐﻨﻮن  ۵۹درﺻﺪ از ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت ﻫﺎی ﻓﻌﺎل را در اﺧﺘﯿﺎر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺮاه اول در ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ راه اﻧﺪازی  ۱۵۹۰۶ﺳﺎﯾﺖ  3Gدر  ۸۵۲ﺷﻬﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺣﮑﺎﯾﺖ از رﺷﺪی  ۲.۴ﺑﺮاﺑﺮی دارد .اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ  ۹۴۴۸ﺳﺎﯾﺖ  4.5Gدر  ۶۹۰ﺷﻬﺮ راه
اﻧﺪازی ﮐﺮده ﮐﻪ از رﺷﺪ  ۲۴.۴ﺑﺮاﺑﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ.
روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ دﯾﺘﺎ در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻤﺮاه اول در ﺳﺎل  ۹۵ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ رﺷﺪی  ۲.۳ﺑﺮاﺑﺮی را
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس را از اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ  ۱۳۹۲ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﺳﻔﻨﺪ  ۱۳۹۵در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،اﯾﻦ رﺷﺪ ﺑﻪ  ۳۴۳ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ .ﻫﻤﺮاه اول از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮔﺰارش ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ  ۲۲.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣﺸﺘﺮک دﯾﺘﺎ دارد و درآﻣﺪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ۱۱۵درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻫﻤﺮاه اول اﮐﻨﻮن  ۲۲.۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک دﯾﺘﺎ دارد
در ﺧﺼﻮص دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،آﻗﺎی ﺻﺪوﻗﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ درآﻣﺪ ﮐﻞ ﺷﺮﮐﺖ
اﺻﻠﯽ ،ﻣﻌﺎدل ﺻﺪ و ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و دوﯾﺴﺖ و ﺳﯽ و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ۱۶ ،درﺻﺪ رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ،ﺑﯿﺴﺖ و
ﻫﺸﺖ ﻫﺰار و ﺷﺸﺼﺪ و ﻧﻮد ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻫﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ آﻣﺎر اراﺋﻪ ﺷﺪه در

ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،از رﺷﺪی  ۱۵.۴درﺻﺪی ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد.

رﺷﺪ  ۱۶درﺻﺪی درآﻣﺪ ﮐﻞ و رﺷﺪ  ۱۵.۴درﺻﺪی ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ
ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻤﺮاه اول ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،اﻓﺰاﯾﺶ  ۲درﺻﺪی ﺳﻬﻢ ﺑﺎزار
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺲ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی و ﯾﺎ رﺷﺪ  ۱۹درﺻﺪی ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺒﻠﯽ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه اول ،ﺑﻪ »اﻓﺘﺘﺎح  ۲۲ﭘﺮوژه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ ،ﻧﻮﺳﺎزی و
ارﺗﻘﺎ ﺷﺒﮑﻪ« ﺑﻪ ارزش  ۴۱۴۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﻪ در دﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت داغ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﺮان ،ﺑﺤﺚ ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ﺑﻮد.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﯾﮑﯽ از دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﻣﻌﻤﻮﻻ
اﭘﺮاﺗﻮر اول ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ
ً
در زﻣﺎن اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﯾﮏ اﻟﯽ  ۱۰درﺻﺪ از ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ،اﭘﺮاﺗﻮر اول
آن ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺳﻮی اﭘﺮاﺗﻮری ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘﺮی اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺮک ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ،ﺧﻮد ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﺮاه اول ﻫﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮت ۳۰۰
ﻫﺰار ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی دوم و ﺳﻮم را ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .آﻗﺎی ﺻﺪوﻗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در
آن زﻣﺎن ،رﻗﯿﺐ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اول ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺬب  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﺮاه اول را اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد.
وی ﺳﭙﺲ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻃﺮح ﺗﺮاﺑﺮدﭘﺬﯾﺮی ﻃﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺖ و در ﺗﺎرﯾﺦ  ۵ﻓﺮوردﯾﻦ
 ،۱۳۹۶ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻫﻤﺮاه اول ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۱ﻓﺮوردﯾﻦ  ،۱۳۹۶رﺗﺒﻪ اول ﺗﺮاﺑﺮد را از آن
ﺧﻮد ﮐﺮد.

اﮐﻨﻮن ﻫﻤﺮاه اول رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮاﺑﺮد در اﯾﺮان را از آن ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوز از ﺳﻮی ﻫﻤﺮاه اول ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﭘﺮاﺗﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎ
ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﺜﺒﺖ  ۵۲۰۰ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺬب ﺷﺪه ،رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺮاﺑﺮد را در اﺧﺘﯿﺎر دارد .راﯾﺘﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ۱۸۰۰
ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺬب ﺷﺪه ،ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه و اﯾﻦ اﯾﺮاﻧﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﻧﺲ ﻣﻨﻔﯽ ۷۰۰۰
ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﺮاﺳﻢ و ﭘﺲ از اراﺋﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎل  ۹۵از ﺳﻮی آﻗﺎی ﺻﺪوﻗﯽ ،ﺳﻬﺎم
داران ﻓﺮﺻﺖ آن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﺮاه اول ﺳﻮاﻻت ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص آﯾﻨﺪه
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اول در ﺧﺼﻮص
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﮕﺮام ﺑﻮد.

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻣﺴﺪود ﺷﺪن ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﮕﺮام ،ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ

ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ،از ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ »واﺗﺲ اپ« در
اﻣﺎرات ﮔﻔﺖ و ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎرﺑﺮان ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ واﺗﺲ اپ ﭼﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ راﯾﮕﺎن آن ﻣﺴﺪود اﺳﺖ .ﺻﺪوﻗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﭼﯿﻦ ﻣﺴﺪود ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺻﺪوﻗﯽ در ﻣﯿﺎن ﭘﺎﺳﺨﺶ ،ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺮان ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ روﻧﺪی ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﺮاه اول ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ  ۵درﺻﺪ
رﺷﺪ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .وی ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را اﺳﺘﻔﺎده ی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ از
اﭘﺮاﺗﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻣﺎن داﻧﺴﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول آﯾﻨﺪه ای را ﻣﺘﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ارزش اﻓﺰوده ،ﭘﯿﺎﻣﮏ و دﯾﺘﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺎی درآﻣﺪی ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

