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 معرفی صنعت مخابرات

اقبال گیرد. با توجه به ترین صنایع خدماتی در جهان مورد توجه قرار میامروزه صنعت مخابرات، به عنوان یکی از اصلی

عمومی به صنعت و استفاده روز افزون از خدمات ارائه شده توسط آن، سودآوری صنعت مخابرات همواره مورد توجه 

های تلفن کارشناسان حوزه مالی و اقتصادی قرار داشته است. رشد و توسعه صنایع تکنولوژیک، نظیر صنایع تولید گوشی

 همراه نیز تابعی از رشد این صنعت است. 

کلیدی این صنعت، تنها به ابعاد اقتصادی آن محدود نمی شود، به عنوان مثال، توسعه صنعت مخابرات و اینترنت، اهمیت 

ضمن اینکه سطح باالی قابلیت های فناوری و  تأثیر شگرفی در تبادالت فرهنگی و صنعت گردشگری بر عهده دارد.

 وری در زمینه فنی نیز می شود.جر به سرریز فنانارتباطات نزدیک این صنعت با سایر صنایع، م

 بازارهای برتر مخابرات در جهان

چاینا موبایل، شرکت چینی درصد می باشد.  36با توجه به نمودار ذیل، سهم چین از بازار مخابرات جهان در  حدود 

از خدمات  2016ل تعداد مشتریانش که در سا ،دهنده خدمات مخابراتی و بزرگترین اپراتور مخابراتی چین اعالم کردهارائه

میلیون نفر رسیده است. این رقم معادل  510جی استفاده می کنند به رقم  4نسل چهارم شبکه تلفن همراه موسوم به 

 .درصد کل افرادی است که در دنیا از این خدمات بهره می برند 30

 
 : Ngnsummit منبع. 2016 سال در جهان مخابرات برتر یبازارها از کی هر سهم 1 نمودار 

درصد  46میلیون یورو گزارش شده است.  200میلیارد و  12 ،میالدی 2016سال میزان سود خالص چاینا موبایل در 

بعد از چین، بازار مخابرات ژاپن و برزیل  .های همراه می شوددرآمد این کمپانی مربوط به فعالیتهای آن در بخش تلفن

 درصد از  سهم جهانی، در رتبه های بعد قرار می گیرند. 14و  18به ترتیب با دارا بودن 

 2018درآمد جهانی از خدمات مخابراتی تا سال 

ان یلی در این میبدرود و نقش بیرکنی غیرقابل انکار در زندگی مردم به شمار می ،مخابرات و ارتباطات در جهان امروز

به عهده دارد. همین نیاز اساسی به این تکنولوژی و اهمیت وجود چنین تجهیزاتی برای جوامع مختلف موجب شده تا 

 بازاری جهانی با بازیگرانی بزرگ به وجود بیاید و گردش مالی عظیمی را هم رقم بزند. 

چین

33%

ژاپن

18%

برزیل

14%

انگلستان

8%

آلمان

8%

فرانسه

7%

هند

6%

کره

6%
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به بیش از  2018ت و تجهیزات این حوزه تا سال های موجود، درآمدهای حاصل از مخابرات و خدمابینیبراساس پیش

ترین رشد مربوط به بازارهای مناطق مختلف قاره آسیا و اقیانوس آرام است رسد. در این میان سریعمیلیارد یورو می957

 .1میلیارد یورو دارد373که به صورت تخمینی ارزشی معادل 

 2016شرکت مخابراتی برتر جهان در سال  10

 10برای سرویس های مخابراتی و ارتباط بی سیم وجود دارد، نگاهی به  بسیاری در جهانقاضای روزافزون در حالی که ت

 از اهمیت خاصی برخوردار است. در این حوزهشرکت برتر 

 $Bارزش بازار  کشور شرکت ردیف

1 China Mobile Ltd 215.3 چین 

2 Verizon Communications Inc 191.72 ایاالت متحده آمریکا 

3 AT&T Inc 145.58 ایاالت متحده آمریکا 

4 Vodafone Group plc 86.41 انگلستان 

5 Nippon Telegraph & Telephone Corporation 84.13 ژاپن 

6 Softbank Group Corp 81.45 ژاپن 

7 Deutsche Telekom AG 76.11 آلمان 

8 Telefonica S.A 52.84 اسپانیا 

9 America Movil 49.39 مکزیک 

10 China Telecom 30.91 چین 

 Investopedia .2016 سال در جهان برتر یمخابرات شرکت ده. 1 جدول

 

در میان شرکت شرکت  بزرگترین، به عنوان میلیارد دالر  215.3 ارزش بازارشرکت چینی، که مقر آن در پکن است با 

از ایاالت متحده آمریکا، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار بعد از آن نیز، دو شرکت های مخابراتی در جهان است. 

 دارند.

 

 

 وضعیت اینترنت در جهان

 3.9منتشر شده است، بیش از نیمی از جمعیت دنیا ) 2المللی مخابراتاتحادیه بین براساس آخرین گزارشی که از سوی

آمار جدیدی را از وضعیت استفاده از فناوری  ،مللی مخابراتالکنند. اتحادیه بینمیلیارد نفر( هنوز از اینترنت استفاده نمی

میلیارد کاربر،  2.5 توسعه با دهد کشورهای درحالمنتشر کرده است که نشان می 2016اطالعات و ارتباطات در سال 

 .ستندهدارای بیشترین کاربران اینترنت هستند، درحالی که کشورهای توسعه یافته دارای یک میلیارد کاربر اینترنت 

                                              
Statista.  1 
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درصد و در کشورهای  40درصد، در کشورهای در حال توسعه  81ضریب نفوذ کاربران اینترنت در کشورهای توسعه یافته 

درصد  95پوشش تلفن همراه با تخمین پوشش  ،دهددرصد است. آمارهای منتشر شده نشان می15کمتر توسعه یافته 

شبکه موبایل سلولی نسل دوم است، هم اکنون نزدیک به جمعیت جهان یا هفت میلیارد نفر که حداقل تحت پوشش 

درصد  53اند و حدود در سه سال گذشته رشد خوبی داشته 3های پیشرفته پهن باند سیاروضعیت فراگیر قرار دارد. شبکه

ر در اها هستند. اما با وجود اینکه تعداد مشترکان پهن باند سیمیلیارد نفر تحت پوشش این شبکه 4جمعیت جهان یعنی 

باند درصد رسیده، اما آهنگ رشد ضریب نفوذ پهن 41کشورهای درحال توسعه با تجربه نرخ رشد دو رقمی به ضریب نفوذ 

 .سیار در جهان کاهش یافته است

میلیارد مشترک برسد که این مقدار در  3/ 6به  2016رود که تعداد کل مشترکان پهن باند سیار در انتهای سال انتظار می

تر از خدمات پهن میلیارد مشترک بوده است. هم اکنون، خدمات پهن باند سیار مقرون به صرفه 3/ 2حدود  2015سال 

، تعرفه خدمات پایه پهن باند در کشورهای 2016اند. یکی از اهداف کمیسیون پهن باند این است که تا سال باند ثابت شده

 .نه باشنددرصد میانگین درآمد ماها5درحال توسعه باید کمتر از 

کشور درحال توسعه به این هدف رسیده بودند. در تمامی نقاط جهان، ضریب نفوذ اینترنت در  83در انتهای سال گذشته، 

درصد در سال 12به  2013درصد در سال 11میان مردان بیشتر از زنان است. این شکاف جنسیتی در استفاده از اینترنت از 

درصد در آفریقا و کمترین شکاف جنسیتی در قاره آمریکا به 23جنسیتی با میزان رسیده است. بیشترین شکاف  2016

هزار  185هزار گیگابیت در ثانیه به  30الملل از ، پهنای باند اینترنت بین2016درصد است. در ابتدای سال 2میزان 

در جهان  است و کمبود پهنای باندگیگابیت در ثانیه رسیده است. اما، پهنای باند در جهان به شکل نابرابری توزیع شده 

لی مخابرات الملهای اصلی است. اتحادیه بیندر بسیاری از کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته یکی از گلوگاه

اعالم کرده است: میزان اتصال پذیری در سطح جهان به سرعت در  2030با اشاره به اهداف جهانی توسعه پایدار تا سال 

دیجیتال و فراهم کردن زمینه حضور بیشتر از نیمی از جمعیت جهان که هم  ت، اما برای کاهش شکافحال گسترش اس

 .کنند، باید اقدامات اساسی بیشتری در اقتصاد دیجیتال صورت پذیرداکنون از اینترنت استفاده نمی

 

 جهان انداز صنعت مخابراتچشم

ا های هوشمند در ایاالت متحده آمریککنندگان از موبایلاستفادهبراساس نتایج حاصل از آخرین بررسی جهانی موبایل، 

کنند یعنی حدودا به اندازه جمعیت کل مردم جهان و این معامله های خود را چک میمیلیارد بار دستگاه 8روزانه بیش از 

سیم و سیمی، پهنای زند که شامل کل صنعت مخابرات از جمله بیهای مخابراتی رقم میاقتصادی بزرگی را برای شرکت

 شود که به نوعی همه اجزای مهم اینها میها و تولیدکنندگان دستگاههای تجهیزات، زیرساختباند حامل، شبکه شرکت

 دهند.اکوسیستم را تشکیل می

                                              
3 .LTE 



4 
 

وز رهای هوشمند را هم اضافه کنید که روز به های هوشمند و اتومبیلبه این حجم استفاده از شبکه مخابراتی باید خانه

های هوشمند نیازمند هایی برای اتصال به شبکهدستگاه اند که همه اینها نیز به نصبدر سطح جهان در حال افزایش

 هستند. فضای هوشمند سازمانی در هر منطقه و کشوری را نیز باید به این شبکه بزرگ وصل کنیم.

می بیش از نیمی از حجم کل ترافیک داده در جهان ، منطقه آسیا و اقیانوسیه به همراه آمریکای شمالی، ک2019در سال 

 را به خود اختصاص خواهند داد. 

 
 CISCO: منبع. 2019 سال در جهان لیموبا داده کیتراف کل از منطقه هر سهم 2 نمودار

 

برابر  15، 2019رشد ترکیبی متوسط ساالنه، تا سال  %72منطقه خاورمیانه و آفریقا نیز بیشترین نرخ افزایش را داشته و با 

افزایش خواهد یافت. دومین رشد باالی حجم ترافیک در جهان مربوط به منطقه اروپای شرقی و مرکزی خواهد بود که 

 %59برابر خواهد شد. آمریکای التین و آسیا اقیانوسیه به ترتیب  14افزایش داشته و  %71با نرخ ترکیبی متوسط ساالنه 

خواهند داشت. بنابر پیش بینی شرکت اریکسون، منطقه خاورمیانه و آفریقا، تا سال رشد ترکیبی متوسط ساالنه  %58و 

 افزایش مصرف داده موبایل خواهد داشت. %13/49، به طور متوسط ساالنه 2020

 

 صنعت مخابرات در ایران

زمان تنظیم مقررات و توان به ساکنند. از جمله آنها میبه طور کلی در بحث مخابرات چند ارگان نقش موثری را ایفا می

 ارتباطات رادیویی. شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت مخابرات ایران اشاره کرد:

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

این سازمان یک نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است که با هدف افزایش کیفیت خدمات مخابراتی و رقابتی ساختن بازار 

رئیس این سازمان معاون وزیر ارتباطات است. وظایف سازمان در اساسنامه آن  ت تاسیس شده است.ارائه این نوع خدما

  شرح داده شده که اهم آن عبارت است از:

آمریکای التین

8% خاورمیانه و آفریقا

13%

اروپای شرقی و مرکزی

اروپای غربی14%

10%
آمریکای شمالی

16%

آسیا اقیانوسیه

39%
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  صدور پروانه برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطالعات و تعیین شرایط و الزامات و نحوه جبران

 اخسارت ناشی از عدم اجرای آنه

 نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه در چارچوب مفاد پروانه و رسیدگی به تخلفات 

 های ارتباطی کشورپیشنهاد اصالح و تجدید ساختار بخش 

 پیشنهاد اصالح قوانین پستی و ارتباطات و فناوری اطالعات کشور 

 ،تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور 

  های ارتباطات رادیویی و تعیین و دریافت حق فرکانس و بهره برداری از شبکهسیاستگذاری در خصوص صدور مجوز

 فرکانس

 گذاری بر کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطالعات و تصویب جداول تعیین سیاست نرخ

کمیسیون تنظیم ها برای تصویب توسط های کلیه خدمات ارتباطی و تدوین و پیشنهاد دستورالعملها و نرختعرفه

 مقررات ارتباطات

 ای از وضعیت و کیفیت ارایه خدمات پستی، ارتباطات و فناوری اطالعاتتهیه و انتشار گزارش های دوره 

 شرکت ارتباطات زیرساخت

قانون اساسی به عنوان شرکتی مستقل از شرکت مخابرات ایران فعالیت  44این شرکت در راستای سیاست های اصل 

تاسیس این شرکت توسعه و نگهداری از شبکه زیرساخت است. بر این اساس توسعه. تامین. نظارت. دارد. هدف از 

های نوین ارتباطی، بر عهده شرکت نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات زیر ساخت کشور با استفاده از فناوری

 ساخت است.ارتباطات زیر

 شرکت مخابرات ایران

برداری داری و بهرهمیلیارد ریال به منظور تأسیس و توسعه و نگاه 5با سرمایه  1350ل شرکت مخابرات ایران در سا

های مخابرات کشور، برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و یا سایر کشورهای شبکه

شرکت  30ود. این شرکت، مالک شجهان تاسیس شد. شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره می

فرعی استانی، شرکت ارتباطات ثابت )آشنای اول( و شرکت ارتباطات سیار )همراه اول( است. سهام شرکت مخابرات 

 ایران پیرو قانون خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار عرضه شد.

 موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارت است از:

 محتوا و هاداده انتقال سیار، ثابت، تلفن هایشبکه برداریبهره و ایجاد 

 مقررات چارچوب در مدت میان و مدت بلند هایبرنامه و هاسیاست راهبردها، زمینه در الزم پیشنهادهای تدوین 

 اطالعات فناوری و مخابرات جامع هایطرح تصویب 
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 وابسته هایشرکت مخابراتی های شبکه عملکرد ارزیابی و نظارت 

 1396خردادماه  یانتا پا یرانسلهمراه اول و ا یتل،نفوذ تلفن همراه را یبضر یسهمقا

، ضریب نفوذ دایری همراه اول بیشترین میزان را در کل استانوزارت ارتباطات و فناوری اطالعات کشورمطابق اطالعات 

 باشد.ها به خود اختصاص داده و کمترین میزان ضریب نفوذ دایری مربوط به رایتل می

 
 اطالعات یفناور و ارتباطات وزارت: منبع. همراه تلفن یاپراتورها نفوذ بیضرا سهیمقا 3 نمودار

 

 1396خردادماه مشترکین همراه اول، ایرانسل و رایتل از نظر خطوط واگذار شده دایری تا پایان 

بیشترین واگذاری مربوط به ، رایتلو  ایرانسلهای همراه اول و مطابق نمودار ذیل، از لحاظ خطوط واگذار شده شرکت

باشد، اما بیشترین میزان دایری مشترکین فعال دائمی و اعتباری و دیتا، متعلق به شرکت همراه شرکت همراه ایرانسل می

 باشد و کمترین درصد را رایتل به خود اختصاص داده است. اول می

 

 
  دایری. منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و شده واگذار خطوط نظر از همراه تلفن اپراتورهای مقایسه 3 نمودار

همراه اول ایرانسل رایتل

62.05

40.1

2.08

67,288,240

81,543,089

7,117,860

49,591,731

32,054,061

1,659,198

0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000

همراه

ایرانسل

رایتل

خطوط دایری خطوط واگذار شده و دایری
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 95 سال آذر پایان تا همراه تلفن اپراتورهای بازار سهم

بیشترین سهم بازار را نصیب خود  %59با مقایسه انجام شده در خصوص سهم بازاراپراتورها، همراه اول پیشتاز بوده و با 

در رده آخر قرار  %2از سهم بازار رتبه دوم را کسب نموه و رایتل با  %39نموده است و در رتبه، شرکت ایرانسل با کسب 

 گرفته است. 

 
 همراه. منبع: وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تلفن اپراتورهای بازار سهم 4 نمودار

 ایران انداز صنعت مخابراتچشم

های های جدید دولت ایران، کاهش تحریمعوامل مهمی همچون اتخاذ سیاست ،کنندبینی میتحلیلگران یورومانیتور پیش

گذاران در حوزه خدمات اینترنت پرسرعت همراه، سبب شده بازار مخابرات و ارتباطات فزاینده سرمایه اقتصادی و عالقه

 .انداز نویدبخشی را پیش رو داشته باشدراه دور ایران چشم

و نسل  3G بردای اینترنت نسل سومیت سرعت اینترنت را برداشته است و پروانه بهرهطی دو سال اخیر، دولت محدود

های فیبر نوری گذاری روی شبکهاپراتورهای تلفن همراه صادر شده است. اپراتورها در حال سرمایه ، برای4Gچهارم 

 ز برگزار شود که تقاضایشهری هستند. ضمن آنکه قرار است مزایده طیف باند )فرکانس( مخابراتی نسل چهارم نی

 .رشد جوانان را تامین خواهد کردروبه

 شرکت تاریخچه

شماره در شهر تهران با  9200با ظرفیت سازی برای  73نخستین مرحله از راه اندازی فناوری تلفن همراه در سال 

سیم کارت به نهاد  4گذاری مردادماه همان سال با وا19مسئولیت امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران آغاز شد. در 

 .ریاست جمهوری، برای اولین بار عرضه رسمی سیم کارت در ایران آغاز شد

 های فرعی به ترتیب شرکت ارتباطات مبین نت )سهامیگروه شامل شرکت ارتباطات سیار ایران )شرکت اصلی( و شرکت

ل کیفیت )سهامی خاص( است. شرکت گذاری توسعه نور دنا )سهامی خاص( و شرکت نقش اوخاص( و شرکت سرمایه

شورای عالی اداری با انتزاع فعالیت   24/04/82مورخ  76016/190مصوبه شماره  3ارتباطات سیار ایران بر اساس بند 

های شبکه ارتباطات سیار از شرکت مخابرات ایران و انتقال آن به شرکت مزبور که با تغییر نام مرکز سنجش از راه دور 

 20/7/83مورخ  4بر اساس مصوبه شماره  1/8/83ارتباطات سیار شکل گرفته، تاسیس گردید و از تاریخ  ایران به شرکت

همراه اول

59.53%

ایرانسل

38.4%

رایتل

2%
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 5/8/83مورخ  49بر اساس مصوبه شماره  4/12/86مجمع عمومی صاحبان سهام فعالیت خود را آغاز نمود. در تاریخ 

در اداره   4/12/86تغییر نام یافت و مورخ « شرکت ارتباطات سیار ایران » مجمع عمومی صاحبان سهام، نام شرکت به 

 ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. 

از  %5پس از عرضه  28/9/89در حال حاضر شرکت از شرکت های فرعی شرکت مخابرات ایران می باشد و در تاریخ 

شخصیت حقوقی داد و نهایتا در تاریخ کل سهام خود در بازار فرابورس ایران از سهامی خاص به سهامی عام تغییر 

نام شرکت از فرابورس به تابلو اصلی بورس  29/5/92در شرکت بورس و اوراق بهادار ایران پذیرفته و از تاریخ  29/11/91

 منتقل شده است.

 سرمایه 

 سرمایه )میلیون ریال( مبلغ افزایش سرمایه )میلیون ریال( تاریخ

5/06/83  - 2،000،000 

2/06/88  64،985 2،064،985 

31/01/93  1،935،015 4،000،000 

06/02/96  5،600،000 9،600،000 

 

 

 ترکیب سهامداران 

 تعداد سهم درصد سهام سهامداران

 8،646،373،430 90.06 شرکت مخابرات ایران

 206،604،000 2.15 شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا )سهامی خاص(

 747،022،570 7.25 سایر سهامداران

 

 معرفی شرکت

( تحت نام تجاری همراه اول، اولین و بزرگترین اپراتور شبکه تلفن همراه ایران با MCIشرکت ارتباطات سیار ایران )

و فروش  93مشترک فعال طبق گزارش هیات مدیره تا پایان سال  63،000،000سیم کارت فعال ) 65،000،000حدود 

از بازار   % 58( سهم حدودا 31/6/94طبق گزارش پیش بینی   94شش ماه اول سال  سیم کارت در 3،500،000بیش از 

از بازار تلفن همراه  % 40مشترک فعال سهم  45،000،000تلفن همراه کشور را در اختیار دارد. )اپراتور ایرانسل با حدود 

از جمعیت   % 86،9امی شهرها(، بیش از شهر )تم 1242را در اختیار دارد( این شرکت با دارا بودن میزان پوشش شبکه در 

کیلومتر از راه های مواصالتی کشور دارای بیشترین میزان پوشش در بین اپراتورهای تلفن  70،000روستایی و بیش از 

 همراه کشور می باشد. 
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 پروانه فعالیت شرکت،  موضوع و اعتبار 

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی -اطالعات  فناوری و ارتباطات وزارت : مرجع صدور پروانه

 ایران اسالمی جمهوری : قلمرو فعالیت

در خصوص پروانه بهره برداری نیز شایان ذکر است در حال حاضر شرکت ارتباطات سیار ایران دارای پروانه بهره برداری 

 فعالیت می نماید. مستقل نبوده و بر اساس پروانه بهره برداری  شرکت مخابرات ایران )سهامدار عمده(

 پروانه فعالیت

قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری  8ماده  3به استناد تبصره  ،پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران

شورای نگهبان و ابالغیه مورخ  19/9/1382تاییدیه مورخ  ،مجلس شورای اسالمی 19/9/1382اطالعات مصوب 

این  .اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعطا گردیده است 6ماده  1ند هیات وزیران و ب 30/9/1382

مورخ  11284/100تصویب و طی نامه شماره  ،کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 21/11/1386در جلسه مورخ  ،پروانه

 .ه استتوسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد تایید قرار گرفت ،5/12/1386

 : های پروانه مذکور به شرح زیر استترین بندمهم

 های موضوع پروانهشبكه

طات رادیویی شبکه ارتبا د شاملنکنکه دسترسی و ایجاد ارتباط برای ارایه سرویس را برای مشترکان فراهم می تجهیزاتی

ارکرد ها و سایر تجهیزات الزم برای کایستگاهشامل مراکز سوییچینگ، که خود  ام نسل دواسسیار با حداقل استاندارد جی

 باشد.می( المللیهای ارتباطات بینساخت مادر و دروازهصحیح آنها در محدوده استان )به استثنای شبکه زیر

 هخدمات موضوع پروان

ه خطوط انتقال المللی و اجارملی و بین ،هرگونه خدمات مخابراتی شامل خدمات صوت و داده و ارزش افزوده اعم از محلی

 .شودهای موضوع پروانه توسط دارنده پروانه عرضه میساخت مادر که در شبکهدر اختیار در محدوده غیر زیر

 مدت اعتبار و شرایط تمدید پروانه

می یتواند پروانه را بنا به درخواست تقدمی ارتباطات  وزارت. االجرا شدن آن استسال از تاریخ الزم 15مدت اعتبار پروانه، 

مشروط بر آنکه دارنده پروانه حداقل یک سال  ،ساله تمدید کند 5برای دو دوره  ارتباطات توسط دارنده پروانه به وزارت

 .تمدید آن را درخواست کند ،قبل از انقضای مدت اعتبار پروانه که حسب مورد ممکن است تمدید شده باشد

 های جدید و رقابتصدور پروانه

های دیگر در زمینه موضوع فعالیت پروانه برای سازمان ایجاد ونه محدودیتی را برای صدور پروانهصدور این پروانه هیچگ

برداری از خدمات موضوع پروانه در قلمرو فعالیت، طی هر پروانه جدید اعطایی توسط سازمان برای ایجاد و بهره. کندنمی

اساسی معادل مواد و شرایطی است که در مورد دارنده مدت اعتبار پروانه باید حاوی مواد و شرایطی باشد که به طور 
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جدید  کنندهالتادیه توسط شرکتسازمان به سطح مبالغ الزم ،معهذا ،باشد )به جز در مورد مبالغ(پروانه قابل اعمال می

 .سازدپذیر توجه خواهد نمود تا آنکه شرایط حاکم بر بازار و توسعه رقابت سالم در داخل قلمرو فعالیت را امکان

 شبكه انتقال

ه باشد بنابراین دارنده پرواندر انحصار بخش دولتی می« ساخت مادرشبکه زیر»برداری از ایجاد و بهره ،به موجب قانون

د و ساخت مادر کنبرداری از شبکه موضوع پروانه مبادرت به ایجاد شبکه انتقال در زیرحق نخواهد داشت که برای بهره

ساخت مادر را از ارایه کننده خدمات مخابراتی مجاز دولتی اجاره نماید. هیالت مربوط به شبکه زیرباید خطوط انتقال و تس

ارایه کننده خدمات مخابراتی مجاز دولتی به دارنده پروانه اجازه خواهد داد که به منظور ارایه خدمات موضوع پروانه به 

 .ساخت مادر دسترسی یابدهای انتقال در زیرشبکه

تواند به منظور برقراری ارتباط بین تجهیزات مختلف شبکه موضوع پروانه )از جمله در محل نقاط اتصال روانه میدارنده پ

 .ساخت مادر احداث نمایدبه غیر از شبکه زیر ،متقابل( شبکه انتقال کابلی یا رادیویی

 اتصال متقابل

های مخابراتی دارای پروانه در جمهوری اسالمی شبکهدارنده پروانه حق خواهد داشت که شبکه موضوع پروانه را به کلیه 

های مخابراتی دارای پروانه ایران به طور متقابل متصل کند و به منظور ارایه خدمات موضوع پروانه به تمامی شبکه

 .دسترسی داشته باشد

زه دهد و که موضوع پروانه اجاهای مخابراتی دارای پروانه را به شبدارنده پروانه متعهد است که اتصال متقابل کلیه شبکه

دارنده پروانه باید به هر طرف ذینفع دارای پروانه قانونی اجازه دسترسی به شبکه موضوع پروانه به منظور ارایه خدمات 

ید. شود، فراهم خواهد گردربط منعقد میهای ذیای که توسط طرفنامهمخابراتی را بدهد. اتصال متقابل بر اساس موافقت

تواند موضوع را جهت اخذ تصمیم نزد بروز هر گونه مشکل و یا اختالف در این مورد، هر یک از طرفین میدر صورت 

 .سازمان مطرح کند

به شرکت  93باالتر در شهریور ماه  و 3 نسل به ایران مخابرات شرکت خدمات و شبکه پروانه موافقتنامه ارتقایضمنا 

 مخابرات ایران اعطا گردید.
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 عملیاتیدرآمدهای 

ترین از کل درآمد شرکت، اصلی %93با تشکیل  1395در سال  شود، درآمد کارکرد مشترکینهمانگونه که مشاهده می

خدمات صوتی، خدمات داده، آبونمان و سایر  –آید. این درآمد به چهار بخش درآمد مکالمات منبع درآمد به حساب می

 شود.تقسیم بندی می

های مالی و گزارش هیئت مدیره شرکت ارتباطات سیار صورتگزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، با بررسی 

آید. میزان درآمد مکالمات و خدمات های مختلف بدست میهای فعال شرکت در بازار برای سالکارتایران، تعداد سیم

 باشد.کارت میت و میزان مصرف سرانه هر سیمهای فعال شرککارتصوتی شرکت ارتباطات سیار تابعی از تعداد سیم

 1396بودجه  1395 1394 1393 1392  ارقام به میلیون ریال
پیش بینی 

1396 
بینی  پیش

1397 
پیش بینی 

1398 

 خدمات صوتی -مكالمات 

 25،301،100 24،108،802 25،076،782 22،967،243 دائمی

 

26،592،394 27،949،591 29،376،055 

 50،166،102 44،767،928 39،950،631 35،651،703 33،119،734 28،589،087 27،325،756 اعتباری

 79،542،158 72،717،519 66،543،024 60،952،803 57،228،536 53،665،869 50،292،999 جمع

 خدمات داده

 38،512،711 28،017،549 20،382،440 14،827،988 10،203،960 8،528،499 5،963،656 دائمی

 12،541،526 11،191،982 9،987،658 8،912،926 4،389،516 9،529،696 6،831،439 اعتباری

 51،054،237 39،209،531 30،370،098 23،740،914 14،593،476 18،058،195 12،795،095 جمع

 1،541،527 1،489،614 1،439،449 1،390،974 1،341،826 1،298،866 1،262،319  آبونمان

 1،559،347 1،506،834 1،456،090 1،232،500 1،397،024 1،438،461 399،129  سایر

 133،697،268 114،923،498 99،808،661 99،917،191 87،317،191 74،560،862 74،461،391 64،749،542  جمع درآمد کارکرد مشترکین

درامد ناشی از اتصال متقابل با شبکه 
 اپراتورهای داخلی

 5،795،914 5،796،592 5،178،131 4،964،763 

 
5،361،240 5،560،687 5،767،554 

فراگردی مشترکین خارجی و داخلی 
 شبکه

 131،780 260،626 218،782 204،184 

 517،011 498،467 480،588 463،351 398،305 50،049 0  رومینگ ملی

درآمد استفاده از امکانات شبکه سایر 
 شرکت های تلفن همراه

 5،927،694 6،107،267 5،795،218 5،632،298 6،497،119 5،841،829 6،059،154 6،284،564 

 723،370 623،869 672،510 499،143  درامد فروش خطوط دائمی
 

866،111 982،401 1،114،305 

 564،477 458،729 372،791 323،491 204،292 172،614 197،367  درامد فروش خطوط اعتباری

 1،678،782 1،441،130 1،238،902 753،001 1،046،861 828،161 845،124 696،510  فروش خطوط تلفن همراهدرامد 

 0 0 0 0 0 0 0 0  درامد فروش مودم

 0 0 0 0 9،092 7،688 89،454 7،433  سایر

 141،660،614 122،423،782 106،889،392 107،167،311 94،005،442 81،191،929 81،503،236 71،381،179  جمع درامد ارائه خدمات و فروش
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اری دائمی و اعتبهای کارتبرای پیش بینی وضعیت آتی درآمد مکالمات و خدمات صوتی در مرحله نخست، تعداد سیم

از  یارارتباطات س شرکت های فعالهای بعد پیش بینی گردید. بدین منظور، آمار تعداد سیم کارتفعال کشور در سال

 ههای گذشتنرخ رشد متوسط سالبا اخذ شده و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات "رتباطات داخلیوضعیت ا"گزارش 

 . برآورد شده است

بینی وضعیت آتی مکالمات و خدمات صوتی، برآورد میزان سرانه مکالمات و خدمات صوتی در آینده دومین مرحله از پیش

 ه است.استفاده گردید های گذشتهاست. بدین منظور، از نرخ رشد متوسط سال

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

:گرددمیهای آتی به شکل زیر پیش بینی شرکت ارتباطات سیار برای سالدرآمدهای عملیاتی مجموع بهای تمام شده   

 1398 1397 1396 1396بودجه  1395 1394 1393 1392 ارقام به میلیون ریال

 42،976،840 37،054،788 32،296،606 33،749،236 31،170،360 26،350،609 26،293،505 23،750،237 مدآجمع هزینه های تسهیم در

جمع هزینه استفاده از امکانات شبکه 
 شرکت های تلفن همراه

8،459،463 8،990،629 8،155،240 8،611،683 8،107،685 8،660،075 8،982،243 9،316،397 

جمع هزینه استفاده از فرکانس 
 رادیویی و ظرفیت شماره گذاری

846،014 902،960 1،130،476 1،179،709 1،305،228 1،297،680 1،427،448 1،570،193 

 9،440،309 8،582،099 7،801،908 8،663،454 7،092،644 6،042،006 4،230،616 4،081،749 جمع هزینه اجاره لینک

 2،146،461 1،951،328 1،773،935 1،874،551 1،612،668 1،425،403 1،114،719 969،422 هزینه برق

 3،280،407 2،982،188 2،711،080 2،448،089 2،464،618 1،781،794 1،668،583 1،364،737 بخش فنی -جمع هزینه اجاره محل 

 16،934،857 12،726،883 9،630،189 10،706،339 7،585،241 5،864،119 3،669،613 3،412،146 جمع هزینه استهالک فنی

 7،813،328 7،103،026 6،457،296 6،361،561 5،626،417 5،493،794 4،627،539 3،634،473 جمع سایر هزینه ها

 93،478،792 80،810،003 70،628،768 73،216،143 65،343،340 56،243،441 51،498،164 46،518،241 بهای تمام شده فروش

 

پروانه از محل درآمد در طول هر سال قراردادی اطالق می شود که به آمد به میزان سهم اعطا کننده هزینه تسهیم در

(، حق سازمان، و هزینه ارتباطات بین الملل مشترکین USO، خدمات اجباری عمومی )%28.1آیتم های تسهیم درآمد 

 به درآمدهای، )هزینه به درآمد( های گذشتههای متوسط سالها، نرخزیرساخت تقسیم می شود. برای برآورد این هزینه

 :رددگمیهای آتی به شرح جدول زیر ارزیابی های تسهیم درآمد سال. بدین ترتیب، هزینهه استآتی نسبت داده شد
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 1398 1397 1396 1396بودجه  1395 1394 1393 1392 ارقام به میلیون ریال

درصد خدمات تلفن  28،1-تسهیم درامد
 همراه

17،023،771 19،511،822 21،441،340 24،904،712 28،719،050 27،440،855 31،805،866 37،241،040 

 USO 1،514،778 1،750،947 2،083،113 2،289،111 2،658،251 2،482،617 2،843،420 3،290،215-خدمات اجباری عمومی

 295،170 255،088 222،720 221،521 190،759 173،593 145،912 126،232 صدم درصد 25-حق سازمان 

تسهیم درامد خدمات ارزش هزینه 
 افزوده

990،267 2،211،400 0 0 0 0 0 0 

هزینه ارتباطات بین الملل مشترکین 
 زیرساخت

4،095،189 2،673،424 2،652،563 2،285،778 2،150،414 2،150،414 2،150،414 2،150،414 

درصد خدمات  28.1هزینه تسهیم درآمد 
 88تلفن همراه سال 

0 0 0 1،500،000 0 0 0 0 

 42،976،840 37،054،788 32،296،606 33،749،236 31،170،360 26،350،609 26،293،505 23،750،237 مدآجمع هزینه های تسهیم در

 

برای برآورد وضعیت آتی هزینه استفاده از امکانات شبکه شرکت های تلفن همراه، میزان درآمد حاصل از این روش در 

 های آتی به کار گرفته شد.محاسبه گردیده و نرخ کارشناسی برای سالهای آن های گذشته، به هزینهسال

 1398 1397 1396 1396بودجه  1395 1394 1393 1392 ارقام به میلیون ریال

هزینه اتصال متقابل با شبکه 
 اپراتورهای داخلی و خارجی

6،739،584 7،203،379 6،134،039 6،458،747 6،030،909 
8،660،075 8،982،243 9،316،397 

فراگردی مشترکین در شبکه 
 اپراتورهای داخلی و خارجی

1،719،879 825،204 2،021،201 2،152،936 2،076،776 

 WIIفراگردی مشترکین در شبکه 
 روستایی شرکت های همگروه

0 962،046 0 0 0 0 0 0 

جمع هزینه استفاده از امكانات 

 شبكه شرکت های تلفن همراه
8،459،463 8،990،629 8،155،240 8،611،683 8،107،685 8،660،075 8،982،243 9،316،397 

 

بوطه های مربرای پیش بینی هزینه استهالک بهای تمام شده، نرخ مؤثر استهالک با توجه به بهای تمام شده دارایی

 برآورد شده است.های آتی هزینه استهالک هر بخش های مذکور در سالمحاسبه شده و با توجه به رسد دارایی
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 1398 1397 1396 1396بودجه  1395 1394 1393 1392 ارقام به میلیون ریال

 692،250 692،250 292،250 292،250 هزینه استهالک پروانه فعالیت

- 

692،250 692،250 692،250 

 15،647،129 11،484،755 8،429،636 6،257،217 4،973،583 3،235،243 3،019،298 هزینه استهالک تجهیزات فنی

 465،057 422،779 384،344 535،075 121،580 60،243 68،733 هزینه استهالک نرم افزار

 60،573 60،573 60،573 60،573 0 0 0 هزینه استهالک حق امتیاز فیبر

 58،556 56،252 54،039 30،804 72،256 77،506 26،942 هزینه استهالک ساختمان های فنی

 11،293 10،274 9،347 9،322 4،450 4،371 4،923 استهالک تاسیسات فنیهزینه 

 16،934،857 12،726،883 9،630،189 10،706،339 7،585،241 5،864،119 3،669،613 3،412،146 جمع هزینه استهالک فنی

 

 های عمومی، اداری و فروشهزینه

خدمات مشتریان، هزینه خدمات توزیع و فروش، هزینه  هزینههای اداری و فروش، وضعیت آتی هزینه بینیبرای پیش

خدمات اداری مالی و عمومی، هزینه تبلیغات و اطالع رسانی نسبتی از فروش در نظر گرفته شده است. همچنین هزینه 

ودجه بها نیز با توجه به ها برآورد شده است. سایر قسمتاستهالک نیز از طریق نرخ مؤثر آن برای بهای تمام شده دارایی

 باشد.برآورد شده است که به شرح زیر می %10شرکت و نرخ تورم 

 هزینه های عمومی، اداری و فروش

 1398 1397 1396 1396بودجه  1395 1394 1393 1392 

 1،273،666 1،100،709 961،039 1،048،069 801،802 767،477 453،710 498،823 هزینه خدمات مشتریان و بازاریابی

 401،129 346،658 302،670 321،053 287،699 211،326 370،527 283،534 خدمات توزیع و فروشهزینه 

 531،224 459،086 400،833 517،590 274،415 371،925 547،463 518،649 هزینه خدمات اداری مالی و عمومی

 2،450،344 2،117،599 1،848،896 1،966،574 1،759،880 1،288،802 868،853 1،041،137 هزینه تبلیغات و اطالع رسانی

 1،103،133 1،002،848 911،680 911،680 790،878 751،983 621،731 456،433 اداری و مالی–هزینه های مستقیم پرسنل 

 25،052 22،774 20،704 20،704 9،790 15،950 11،574 11،117 حقوق وظیفه مستمری و ایام تعلیق

 0 0 0 0 128،904 137،222 0 0 حق مشاوره

 89،824 81،659 74،235 74،235 30،992 60،279 62،097 34،690 هزینه تعمیر و نگهداری

 42،102 38،275 34،795 34،795 10،878 23،439 24،115 18،000 اداری و مالی-آب برق سوخت

 15،545 14،132 12،847 30،411 11،679 12،204 12،230 52،546 هزینه پست و تلفن و اینترنت

 22،128 20،116 18،288 20،600 16،625 16،629 16،544 22،610 هزینه اقالم مصرف شدنی اداری

 247،330 224،846 204،405 186،645 185،823 111،297 107،815 90،855 هزینه استهالک اداری و مالی

 1،172،535 1،065،941 969،037 969،037 148،905 284،053 713،204 431،204 هزینه های اداری

 7،374،012 6،494،642 5،759،429 6،101،393 4،458،270 4،052،586 3،809،863 3،459،598 جمع هزینه های اداری و فروش
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 مدهای عملیاتیخالص سایر درآ

های آتی خالص درآمد خدمات ارزش افزوده برابر با بودجه و برای سال 1396های سال برای برآورد این بخش، هزینه

 نسبتی از فروش درنظر گرفته شده است.

 سایر درآمدهای عملیاتیخالص 

 1398 1397 1396 1396بودجه  1395 1394 1393 1392 

 (50،000) (50،000) (50،000) (50،000) (19،536) (13،543) (109،699) (40،996) سود )زیان( حاصل از تسعیر ارز

 0 0 0 0 (973) 211،046 24،456 647 گوشی-سود )زیان( حاصل از فروش

 11،596،116 8،905،789 6،898،060 6،898،060 6،236،124 3،934،993 0 0 خالص درآمد خدمات ارزش افزوده

 0 0 0 0 0 0 0 0 زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری سریع المعامله

 0 0 0 0 0 0 0 0 هزینه استهالک سرقفلی

 0 0 0 0 933،431 0 0 0 درآمد حاصل از لینک پهنای باند استان

 0 0 0 0 915،443 1،011،591 0 0 درآمد دفاتر خدماتی و هواداری

 0 0 0 0 (933،431) 0 0 0 هزینه حاصل از لینک پهنای باند استان

 (78،253) (78،253) (78،253) (78،253) (1،167،329) (572،527) (352،044) (461،627) هزینه دفاتر خدماتی

 50،000 50،000 50،000 50،000 0 0 687،886 594،330 سایر

 11،517،863 8،827،536 6،819،807 6،819،807 5،963،729 4،571،560 250،599 92،354 عملیاتی (هزینه ها) یمدهاآخالص سایر در

 

 سایر درآمدهای غیرعملیاتی

ای هبانکی به درآمد فروش در سالهای گذاریهای بانکی با استفاده از نسبت سپردهمیزان سود سپردهدر این بخش، 

ذاری گها در آینده محاسبه گردیده است. همچنین درآمد حاصل از سرمایهگذشته و اعمال نرخ کارشناسی به این سپرده

های شرکت و نرخ سود سرمایهگذاری به صورت کارشناسی برآورد شده است که به شرح گذارینیز با توجه به سرمایه

 باشد.زیر می

 درآمدهای غیرعملیاتیسایر 

 1398 1397 1396 1396بودجه  1395 1394 1393 1392 

 4،408،301 3،809،675 3،326،264 3،484،301 4،212،566 4،170،607 3،508،677 4،215،418 سود سپرده بانکی

 1،266،450 1،266،450 1،266،450 1،217،364 1،045،784 1،136،771 1،328،632 1،906،817 درآمد حاصل از سرمایه گذاری

 0 0 0 0 0 0 0 0 درآمد حاصل از فروش دارایی های ثابت

 37،751 37،751 37،751 37،751 8،705 53،825 39،683 214،210 سایر درامدهای غیرعملیاتی

 0 0 0 0 (5،050) (25،626) (776) (13،189) سایر هزینه های غیر عملیاتی

 5،712،502 5،113،876 4،630،465 4،739،416 5،262،005 5،335،577 4،876،216 6،323،256 جمع غیر عملیاتی
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 صورت سود و زیان

رخ گردد. نصورت سود و زیان شرکت ارتباطات سیار به صورت زیر برآورد می های قبل،قسمتبا توجه به محاسبات 

ر نظر گرفته د و هزینه مالی شرکت برابر با بودجه مالیات استفاده شده در این محاسبات، معادل نرخ مالیات تاریخی شرکت

 :شده است

 1398 1397 1396 1396بودجه  1395 1394 1393 1392 

 141،660،614 122،423،782 106،889،392 107،167،311 94،005،442 81،191،929 81،503،236 71،381،179 درآمد ارائه خدمات و فروش

 (93،478،792) (80،810،003) (70،628،768) (73،216،143) (65،343،340) (56،243،441) (51،498،164) (46،518،241) بهای تمام شده خدمات ارائه شده

 48،181،822 41،613،779 36،260،623 33،951،168 28،662،102 24،948،488 30،005،072 24،862،938 سود )زیان( ناخالص

 (7،374،012) (6،494،642) (5،759،429) (6،101،393) (4،458،270) (4،052،586) (3،809،863) (3،459،598) هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

 11،517،863 8،827،536 6،819،807 6،819،807 5،963،729 4،571،560 250،599 92،354 ی عملیاتیخالص سایر درآمدها

 52،325،673 43،946،674 37،321،001 34،669،582 30،167،561 25،467،462 26،445،808 21،495،694 سود )زیان( عملیاتی

 (600،000) (600،000) (600،000) (600،000) (473،685) 0 0 0 هزینه های مالی

 5،712،502 5،113،876 4،630،465 4،739،416 5،262،005 5،335،577 4،876،216 6،323،256 ی غیر عملیاتیخالص سایر درآمدها

 57،438،175 48،460،550 41،351،466 38،808،998 34،955،881 30،803،039 31،322،024 27،818،950 از کسر مالیاتسود )زیان( قبل 

 (10،900،157) (9،196،455) (7،847،350) (7،800،656) (6،269،530) (5،945،359) (6،076،355) (5،361،382) مالیات

 46،538،019 39،264،095 33،504،116 31،008،342 28،686،351 24،857،680 25،245،669 22،457،568 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

 4،848 4،090 3،490 3،230 7،172 6،214 6،311 10،875 سود خالص هر سهم

 9،600،000 9،600،000 9،600،000 9،600،000 4،000،000 4،000،000 4،000،000  2،064،985 سرمایه

 

 DDMارزشگذاری به روش 

 باشد.به شرح جدول زیر می DDMمفروضات ارزشگذاری به روش 

 مفروضات

 0.537 بتای سهم

 %16 بازده بدون ریسک

 %11 صرف ریسک داموداران

 %22 بازده مورد انتظار سهامداران

 %10 نرخ رشد

 

 1398های برای سال %70و  1398لغایت  1396های برای سال %92با توجه به مفروضات ارائه شده و فرض تقسیم سود 

 باشد.به صورت جدول زیر می DDMبه بعد، ارزش هر سهم شرکت ارتباطات سیار به روش 
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 به بعد 1398 1398 1397 1396 1395 1394 

سود خالص )میلیون 
 ریال(

24،857،680 28،686،351 33،504،116 39،264،095 46،538،019  

 %70 %92 %92 %92 %98 %87 درصد تقسیم سود

 302،433،575 42،969،247 36،253،125 30،934،851 28،000،000 21،640،000 سود مصوب

 167،173،684 23،751،752 24،417،661 25،387،932   سود تنزیلی

DDM 240،731،029 

 25،076 )ریال( ارزش هر سهم

 


