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 معرفی صنعت مخابرات
توجه  گیرد. باترین صنایع خدماتی در جهان مورد توجه قرار میامروزه صنعت مخابرات، به عنوان یکی از اصلی

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

مورد توجه کارشناسان حوزه مالی و اقتصادی قرار داشته است. رشد و توسعه صنایع تکنولوژیک، نظیر صنایع 

 . های تلفن همراه نیز تابعی از رشد این صنعت استتولید گوشی

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

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

 رریز فناوری در زمینه فنی نیز می شود. های فناوری و ارتباطات نزدیک این صنعت با سایر صنایع، منجر به س

 مخابرات در جهان صنعت
 ساکن مطابق نمودار زیر است: 100، تعداد تلفن ثابت به ازای هر 1بین المللی مخابراتبر اساس گزارش 

 

 نفر 100تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر  -1شکل 

بر اساس تعداد جمعیت ساکن مطابق نمودار زیر   2019جهان در سال همچنین میزان خطوط تلفن ثابت در 

 است:

                                                      
1 ITU 
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 نفر در مناطق مختلف جهان 100تعداد خط تلفن ثابت به ازای هر  -2شکل 

و روند آن طی سال  ساکن 100، تعداد تلفن همراه به ازای هر بین المللی  مخابراتبر اساس گزارش اتحادیه 

 مطابق نمودار زیر است: 2019تا  2001های 

 

 نفر 100تعداد نلفن همراه به ازای هر  -3شکل 
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 نفر در حال افزایش می باشد. 100همانطور که مشاهده می شود، تعداد تلفن همراه به ازای هر 

 2020شرکت مخابراتی برتر جهان در سال 
برای سرویس های مخابراتی و ارتباط بی سیم وجود دارد،  در جهان بسیاریدر حالی که تقاضای روزافزون 

از اهمیت خاصی برخوردار میلیارد دالر است،  30شرکت برتر که ارزش هر کدام از آنها بیشتر از  10نگاهی به 

 است.

 شرکت برتر جهان در صنعت مخابرات 10 -1جدول 

 $Bارزش بازار  کشور شرکت ردیف

1 AT&T Inc 260 ایاالت متحده آمریکا 
2 Verizon Communications Inc 230 ایاالت متحده آمریکا 
3 China Mobile Ltd 164 چین 

4 Softbank Group Corp 99 ژاپن 
5 Nippon Telegraph & Telephone Corporation 88 ژاپن 
6 Deutsche Telekom AG 81 آلمان 
7 America Movil 57 مکزیک 
8 Vodafone Group plc 45 انگلستان 
9 Telefonica S.A 32 اسپانیا 

10 China Telecom 31 چین 

 

در میان شرکت  بزرگترین، به عنوان میلیارد دالر  260 ارزش بازاراست با  آمریکا، که مقر آن در  AT&Tشرکت 

ه ، به ترتیب در رتبو چین ایاالت متحده آمریکابعد از آن نیز، دو شرکت از شرکت های مخابراتی در جهان است. 

 های دوم و سوم قرار دارند.
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 وضعیت اینترنت در جهان

 یهای منتشرشده توسط دو مؤسسهطبق داده Hootsuite و We Are Social 2018ی چهارم ماههدر سه 

درصدی  7این رقم طی یک سال اخیر، با رشدی  .در جهان وجود دارداینترنت  کاربرمیلیارد نفر  4.2، 

کنند که اکثر این استفاده می موبایل میلیارد نفر در سراسر دنیا از 5.1بیش از همچنین   .موجه شده است

 .ها، از نوع هوشمند هستندموبایل

 بار به اینترنت متصل شدند یعنی طی میلیون نفر برای نخستین 68، 2018تا سپتامبر های جوالی بین ماه

درصدی مواجه شده است. این درصد رشد تقریبا در تمام  1.5با رشد  اینترنت تنها سه ماه، تعداد کاربران

اربر جدید میلیون ک 284تاکنون، اینترنت میزبان  2017از سپتامبر  است.شده، مشابه بودهطول سالِ سپری

 است. بوده

 از سوی سایت بنابر اطالعات ارائه شده statista   درصد است و این در  57ضریب نفوذ اینترنت در جهان

 .درسمی درصد 95ذ به حالی است که در آمریکای شمالی و شمال اروپا این ضریب نفو

 )میلیارد نفر(  ITتعداد کاربران در حوزه های  -2جدول 

 

https://www.zoomit.ir/category/mobile/
https://www.zoomit.ir/category/mobile/
https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/
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 صنعت مخابرات در ایران
توان به سازمان تنظیم کنند. از جمله آنها میبه طور کلی در بحث مخابرات چند ارگان نقش موثری را ایفا می

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

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

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

  شرح داده شده که اهم آن عبارت است از:

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

 جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آنها

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

 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 

 یویی و تعیین و های ارتباطات رادسیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و بهره برداری از شبکه

 دریافت حق فرکانس

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

ها برای تصویب توسط های کلیه خدمات ارتباطی و تدوین و پیشنهاد دستورالعملها و نرخجداول تعرفه

 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

 ای از وضعیت و کیفیت ارایه خدمات پستی، ارتباطات و فناوری اطالعاتزارش های دورهتهیه و انتشار گ 

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

ت است. بر این اساس توسعه. فعالیت دارد. هدف از تاسیس این شرکت توسعه و نگهداری از شبکه زیرساخ

های نوین تامین. نظارت. نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات زیر ساخت کشور با استفاده از فناوری

 ساخت است.ارتباطی، بر عهده شرکت ارتباطات زیر

 شرکت مخابرات ایران
داری و س و توسعه و نگاهمیلیارد ریال به منظور تأسی 5با سرمایه  1350شرکت مخابرات ایران در سال 

های مخابرات کشور، برای ایجاد ارتباط مخابرات اعم از عمومی و اختصاصی در داخل کشور و برداری شبکهبهره

د. شویا سایر کشورهای جهان تاسیس شد. شرکت دارای شخصیت حقوقی بوده و به صورت بازرگانی اداره می
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ارتباطات ثابت )آشنای اول( و شرکت ارتباطات سیار )همراه شرکت فرعی استانی، شرکت  30این شرکت، مالک 

 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 

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

 مقررات

 اطالعات فناوری و مخابرات جامع هایطرح تصویب 

 وابسته هایشرکت مخابراتی های شبکه عملکرد ارزیابی و نظارت 

 1398سال  آذرمقایسه ضریب نفوذ تلفن همراه رایتل، همراه اول و ایرانسل تا 
، ضریب نفوذ دایری همراه ییویمقررات و ارتباطات راد میسازمان تنظتارنمای مطابق اطالعات بدست آمده از 

ها به خود اختصاص داده و کمترین میزان ضریب نفوذ دایری مربوط به اول بیشترین میزان را در کل استان

 باشد.رایتل می

 

 تلفن همراه ینفوذ اپراتور ها بیضر - 4شکل 
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 1398 سالآذر ماه   تا همراه تلفن اپراتورهای بازار سهم
بیشترین سهم بازار را داشته و سپس،  %53اپراتورها، همراه اول با  با مقایسه انجام شده در خصوص سهم بازار

 رار گرفته است. در رده آخر ق %3ه و رایتل با درتبه دوم را کسب نمو %43شرکت ایرانسل با کسب 

 

 

 سهم بازار اپراتور های داخلی تلفن همراه  -5شکل 
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 معرفی شرکت
  24/04/1382مورخ  76016/1901مصوبه شماره  3بر اساس بند  )سهامی عام( شرکت ارتباطات سیار ایران

شورای عالی اداری با انتزاع فعالیت های شبکه ارتباطات سیار از شرکت مخابرات ایران و انتقال آن به شرکت 

مزبور که با تغییر نام مرکز سنجش از راه دور ایران به شرکت ارتباطات سیار شکل گرفته، تاسیس گردید و از 

عمومی صاحبان سهام فعالیت خود را آغاز  مجمع 20/7/1383مورخ  4بر اساس مصوبه شماره  1/8/1383تاریخ 

مجمع عمومی صاحبان سهام، نام شرکت  5/8/83مورخ  49بر اساس مصوبه شماره  04/12/1386نمود. در تاریخ 

در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر  4/12/1386تغییر نام یافت و مورخ « شرکت ارتباطات سیار ایران » به 

 تجاری تهران به ثبت رسید. 

مصوبه  . به استنادمی باشد )سهامی عام( در حال حاضر شرکت از شرکت های فرعی شرکت مخابرات ایران

در مرجع ثبت شرکت  21/09/1389که در تاریخ  24/08/1389 مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ

به جلسه مورخ تبدیل گردید. سپس بر اساس مصواز سهامی خاص به سهامی عام  ها به ثبت رسیده، شرکت

به عنوان نهمین شرکت  21/09/1389، از تاریخ 10812فرابورس ایران طی شماره ثبت شرکت  30/08/1389

نام شرکت از فرابورس به  29/5/1392پذیرفته و از تاریخ در فهرست نرخ های شرکت فرابورس ایران )بازار اول( 

 تابلو اصلی بورس منتقل شده است.

( تحت نام تجاری همراه اول، اولین و بزرگترین اپراتور شبکه تلفن همراه MCIان )شرکت ارتباطات سیار ایر

از بازار تلفن همراه کشور را در اختیار دارد.   % 53سیم کارت فعال سهم حدودا  62،794،728ایران با حدود 

از بازار تلفن همراه را در اختیار دارد( این  % 43مشترک فعال سهم  51،141،429)اپراتور ایرانسل با حدود 

از جمعیت روستایی   % 86،9شهر )تمامی شهرها(، بیش از  1،252شرکت با دارا بودن میزان پوشش شبکه در 

کیلومتر از راه های مواصالتی کشور دارای بیشترین میزان پوشش در بین اپراتورهای تلفن  82،146و بیش از 

  همراه کشور می باشد.

 شرکتفعالیت موضوع 
 اندازی، اداره، توسعه،هرگونه فعالیت )مستقیم یا غیر مستقیم( در خصوص ساخت، واردات، تأسیس، راه 

های مربوط به انتقال صوت، متن، دیتا نگهداری، بهره برداری و دیگر خدمات حوزه ارتباطات و فناوری

 خاص حقیقی و حقوقیو دیگر انواع اطالعات در عرصه داخلی و بین المللی مستقال و یا با مشارکت اش

 داخلی و خارجی 
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  تولید هر نوع دستگاه و برنامه اعم از سخت افزار، نرم افزار، شبکه و فروش یا اجازه بهره برداری از آن

 تحت هر عنوان

 های مخابراتی و ارتباطی اعم از حقیقی و مجازی در مبادرت به ارائه هر نوع سرویس مبتنی بر شبکه

دیگر انواع اطالعات در عرصه تجارت الکترونیک و خدمات پرداخت و دریافت زمینه صوت، متن، دیتا و 

 ایت قوانین الزم االجرا مرتبط با رع

 های مبتنی بر انتقال صوت، متن، دیتا و دیگر انواع اطالعاتارائه خدمات ارزش افزوده و انواع سرویس 

 صی مورد نیاز شرکت در زمینه ها، معیارها و استانداردهای فنی و تخصتهیه و تصویب دستورالعمل

 تأسیس، توسعه، نگهداری و بهره برداری از شبکه ارتباطات سیار

  همکاری با سایر اپراتورها در زمینه تبادل ارتباطات و ترانزیت ترافیک و رومینگ و استفاده از سایر منابع

 مشترک

 های الزمر توسعه مهارتهای تخصصی و تحقیقات به منظومدیریت، برنامه ریزی و پیاده سازی آموزش 

 ترکیب سهامداران
 ارائه شده است. ذیلدر جدول  29/12/1398ترکیب سهامداران عمده شرکت در تاریخ 

 ترکیب سهامداران -3جدول 

 سهامتعداد  درصد سهام سهامداران

 16،120،320،000 83.96 شرکت مخابرات ایران

 3،079،680،000 16.04 سایر سهامداران

 19،200،000،000 100 جمع

 سرمایه شرکت
ریالی بوده است  100،000سهم  20،000،000میلیون ریال شامل  2،000،000سرمایه شرکت در بدو تأسیس 

میلیون ریال رسیده است و روند افزایش سرمایه آن به  19،200،000که طی چندین مرحله افزایش سرمایه به 

 است : ذیلشرح 

 روند افزایش سرمایه -4جدول 

 تاریخ افزایش

 سرمایه 

درصد افزایش 

 سرمایه

 سرمایه جدید

 )میلیون ریال( 

 محل افزایش

 سرمایه 

02/06/1388 3.25 2،064،985 - 

 سود انباشته و اندوخته 4،000،000 93.7 31/01/1393

 و آورده نقدی شده حال مطالبات 9،600،000 140 21/12/1396

 و آورده نقدی و سود انباشته شده حال مطالبات 19،200،000 100 12/03/1398
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 ترازنامه
 باشد :به شرح ذیل می 1398تا  1394های ترازنامه شرکت ارتباطات سیار ایران در برای سال

 ترازنامه تاریخی -5جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394 )میلیون ریال(

 3،057،789 1،593،416 1،556،770 1،393،088 593،081 موجودی نقد

 3،453،654 8،704،419 26،755،506 23،026،989 5،107،305 سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

 18،739،553 14،700،552 14،425،234 حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری
33،161،698 35،710،002 

 3،979،827 2،136،233 16،563،973 اسناد دریافتنیسایر حساب ها و 

 967،032 558،339 398،936 420،452 508،287 موجودی مواد و کاال

 8،054،569 3،154،359 1،550،763 2،373،184 5،772،143 پیش پرداخت ها

 51،243،046 47،172،231 52،981،355 44،050،498 42،970،023 جمع دارایی های جاری

 227،124 155،679 133،018 116،848 1،008،229 و اسناد دریافتنی بلند مدت حسابها

 181،232،285 128،816،380 116،107،157 91،003،285 74،431،255 دارایی های ثابت مشهود

 5،724،151 7،334،168 8،456،186 7،336،885 5،853،438 دارایی های نامشهود

 14،359،688 14،383،274 11،198،858 11،046،427 10،095،935 سرمایه گذاریهای بلند مدت

 30،143،106 28،400،939 2،865،629 1،591،050 627،017 سایر داراییها

 231،686،354 179،090،440 138،760،848 111،094،495 92،015،874 جمع داراییهای غیر جاری

 282،929،400 226،262،671 191،742،203 155،144،993 134،985،897 جمع داراییها

 60،245،383 43،839،833 25،425،571 حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری
87،151،789 119،258،112 

 10،467،454 6،945،152 6،732،457 سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

 9،669،662 9،623،747 6،846،443 3،197،236 2،535،434 پیش دریافت ها

 9،120،041 8،554،699 7،932،089 6،620،546 6،826،207 ذخیره مالیات

 211،913 87،670 88،414 192،137 91،191 سود سهام پرداختنی

 44،453،982 31،193،692 20،458،332 15،537،536 19،658،280 تسهیالت مالی دریافتی

 182،713،710 136،611،597 106،038،115 76،332،440 61،269،140 جمع بدهیهای جاری

 40،980،331 39،760،844 - - 682 و اسناد پرداختنی بلند مدت حسابها

 1،244،560 969،439 870،174 710،116 480،233 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 42،224،891 40،730،283 870،174 710،116 480،915 جمع بدهیهای غیر جاری

 224،938،601 177،341،880 106،908،289 77،042،556 61،750،055 جمع بدهی ها

 - - 39،608،679 41،969،098 41،688،854 حقوق عمومی

 19،200،000 9،600،000 4،000،000 4،000،000 4،000،000 سرمایه

 - - 5،600،000 - - افزایش سرمایه در جریان

 1،920،000 960،000 400،000 400،000 400،000 اندوخته قانونی

 36،870،799 38،360،791 35،225،235 31،733،339 27،146،988 سود )زیان( انباشته

 57،990،799 48،920،791 45،225،235 36،133،339 31،546،988 جمع حقوق صاحبان سهام

 282،929،400 226،262،671 191،742،203 155،144،993 134،985،897 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
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 صورت سود و زیان

 گذارد:به نمایش می 1398تا  1394های سود و زیان شرکت ارتباطات سیار را برای سالجدول زیر صورت 

 صورت سود و زیان -6جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394 )میلیون ریال(

  175،122،245  140،401،789 116،050،397 101،157،008 86،138،513 درآمد ارائه خدمات و فروش

 (122،556،171) (99،422،542) (77،308،043) (66،510،669) (56،815،968) تمام شده خدمات ارائه شده بهای

  52،566،074  40،979،247 38،742،354 34،646،339 29،322،545 سود )زیان( ناخالص

 (9،530،780) (6،918،224) (5،244،060) (4،458،270) (4،052،586) هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی

  235،913  1،014،950 (7،138) (20،509) 197،503 خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی عملیاتی

  43،271،207  35،075،973 33،491،156 30،167،560 25،467،462 سود )زیان( عملیاتی

 (3،448،007)  - - (473،685) - هزینه های مالی

  5،966،849  7،702،282 5،932،829 5،262،005 5،335،577 عملیاتیخالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی غیر 

  45،790،049  42،778،255 39،423،985 34،955،880 30،803،039 سود )زیان( قبل از کسر مالیات

 (9،120،041) (8،554،699) (7،932،089) (6،269،530) (5،945،359) مالیات

  36،670،008  34،223،556 31،491،896 28،686،350 24،857،680 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

  19،200،000،000  9،600،000،000 9،600،000،000 4،000،000،000 4،000،000،000 تعداد سهام

  1،910  3،565 3،280 7،172 6،214 سود خالص هر سهم
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 درآمدهای عملیاتی
 درآمدی در جدول زیر به نمایش درآمده است.درآمدهای شرکت ارتباطات سیار به تفکیک محل 

 
 درآمد های عملیاتی -7جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394  )میلیون ریال(

 خدمات صوتی -مکالمات 

 31,258,698 27,835,022 25،679،628 25،301،100 24،108،802 دائمی

 37,810,370 30,136,339 37،805،568 35،651،703 33،119،734 اعتباری

 69,069,068 57,971,361 63،485،196 60،952،803 57،228،536 جمع

 خدمات داده

 33,899,959 25,168,742 19،348،318 14،827،989 10،203،960 دائمی

 54,233,595 36,253,967 12،534،736 8،912،926 4،389،516 اعتباری

 88,133,554 61,422,709 31،883،054 23،740،915 14،593،476 جمع

 1,415,700 1,385,391 1,351,422 1,390,974 1,341,826 آبونمان

 2,267,227 1,925,261 1,535,157 1,232,500 1,397,024 سایر

 160,885,549 122,704,722 98,254,829 87,317,192 74,560,862 جمع درآمد کارکرد مشترکین

 5,483,643 4,801,071 4,664,276 4,964,763 5,178,131 متقابل با شبکه اپراتورهای داخلیدرامد ناشی از اتصال 

 1,299,569 858,829 2,483,486 204,184 218,782 فراگردی مشترکین خارجی و داخلی شبکه

 768,990 1,981,694 3,444,043 463,351 398,305 رومینگ ملی

 7,552,202 7,641,594 10,591,805 5,632,298 5,795,218 شرکت های تلفن همراهدرامد استفاده از امکانات شبکه سایر 

 518,507 723,370 623,869 درامد فروش خطوط دائمی
702,566 566,607 

 253,418 323,491 204,292 درامد فروش خطوط اعتباری

 566,607 702,566 771,925 1,046,861 828,161 درامد فروش خطوط تلفن همراه

 15,262,427 15,504,289 11,081,677 12,099,506 - وجوه دریافتی / دریافتنی بابت خدمات ارزش افزوده

 (10,107,846) (10,886,633) (6,191,202) (5,863,382) - به شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارزش افزوده وجوه پرداختی / پرداختنی

 3,934,993 6,236,124 4,890,475 4,617,656 5,154,581 (VASدرآمد خدمات ارزش افزوده )

 896,317 894,400 1,336,749 915,441 1,011,591 درآمد دفاتر خدماتی

 66,989 163,477 204,614 9,092 7,688 سایر

 175,122,245 136,724,415 116,050,397 101,157,008 86,138,513 جمع درامد ارائه خدمات و فروش

ترین از کل درآمد شرکت، اصلی %92حدود ، درآمد کارکرد مشترکین با تشکیل دشوهمانگونه که مشاهده می

خدمات صوتی(، خدمات )های قبل به چهار بخش درآمد مکالماتآید. این درآمد درسالمنبع درآمد به حساب می

ت ارزش شد. الزم به توضیح است که درآمد حاصل از خدماداده)اینترنت(، آبونمان و سایر تقسیم بندی می

از بخش سایر درآمدهای عملیاتی به بخش درآمدهای عملیاتی  1396از سال  و درآمد دفاتر خدماتی افزوده

 نیز اصالح گردید.  1394منتقل شد که در این گزارش بخش درآمدهای سال 
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اتی به کار های شرکت همراه اول، تعداد کل مشترکین فعال و .... که در برآورد درآمدهای عملیکارتتعداد سیم

 باشد:رفته است به صورت جدول زیر می

 سرانه درآمد خدمات صوتی و داده تلفن همراه -8جدول 

  1395 1396 1397 1398 

 دایری مشترکین فعال تلفن همراه اول

 18،854،906 15،674،222 16،140،573 15،737،028 خطوط دائمی

 43،939،822 39،488،547 36،474،295 33،249،197 خطوط اعتباری

 62،794،728 55،162،769 52،614،868 48،986،225 مجموع

 118،061،419 93،036،584 87،046،953 82،993،362 تعداد سیم کارت های فعال در کشور

 %53 %59 %60 %59 سهم بازار همراه اول

 83,451,770 81,826,870 81,270,387 79,926,270 جمعیت ایران

 %2.0 %0.7 %1.7 %0.7 رشد جمعیت کشور 

 %141 %114 %107 %104 ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران

 خدمات صوتی )ریال( -سرانه مکالمات 

 1،657،855 1،775،847 1،590،999 1،607،743 دائمی

 860،503 763،167 1،036،499 1،072،258 اعتباری

 1،099،918 1،050،915 1،206،602 1،244،285 جمع

 سرانه درآمد داده )ریال(

 1،797،938 1،605،741 1،198،738 942،236 دائمی

 1،234،270 918،088 343،659 268،064 اعتباری

 1،403،518 1،113،481 605،970 484،645 جمع

ارائه شده توسط  "وضعیت ارتباطات داخلی کشور"کارت های ارائه شده در جدول فوق از گزارش تعداد سیم

آید. میزان درآمد مکالمات بدست می 1398آذر ماه الی  1395های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برای سال

های فعال شرکت و میزان مصرف سرانه هر کارتو خدمات صوتی شرکت ارتباطات سیار تابعی از تعداد سیم

 باشد.کارت میسیم

ای ههای فعال کشور در سالکارتمکالمات و خدمات صوتی، ابتدا تعداد سیمبرای پیش بینی وضعیت آتی درآمد 

های فعال در بازار ایران از وزارت ارتباطات اخذ شده بعد پیش بینی گردید. بدین منظور، آمار تعداد سیم کارت

های آتی الو سهم بازار شرکت ارتباطات سیار ایران محاسبه شد. تعداد سیم کارت فعال در بازار کشور در س

بینی این عامل، جمعیت تابعی از دو عامل جمعیت کشور و ضریب نفوذ تلفن همراه خواهد بود. به منظور پیش

از مقدار ارائه شده  1398های آتی برآورد گردید. الزم به ذکر است که جمعیت کشور برای سال کشور در سال

های فعال شرکت کارتست. برای برآورد تعداد سیماستفاده شده ا 1399در اردیبهشت  توسط مرکز آمار ایران 

 آن در نظر گرفته شده است. درصد 53معادل  1398ارتباطات سیار ایران نیز سهم بازار شرکت برابر با سال 
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 د:باشکارت های فعال شرکت ارتباطات سیار به صورت جدول زیر میبا توجه مفروضات بیان شده، تعداد سیم
 ضریب نفوذ تلفن همراه 9جدول 

 1399 1400 1401 

 78،017،536 73،744،464 68،591،362 دایری مشترکین فعال تلفن همراه اول

 89،961،240 89،020،458 88،048،672 دایری )همراه اول، ایرانسل و سایر(

 %53.2 %53.2 %53.2 سهم بازار همراه اول

 86،834،116 85،691،704 84،564،321 جمعیت ایران

 %168 %161 %152 ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران

های آینده با درآمد سرانه مکالمات و خدمات داده به ازای هر سیم کارت فعال شرکت ارتباطات سیار برای سال

 توجه به نرخ تورم برآوردی توسط صندوق بین المللی پول به صورت جدول زیر برآورد شده است. 

 نرخ تورم-10جدول 

 1399 1400 1401 

 %33.5 %33.5 %34.2 نرخ تورم

بنابراین درآمد سرانه مکالمات و داده به ازای هر سیم کارت فعال به صورت جداول زیر برای سنوات آتی خواهد 

 بود:

 درآمد مکالمات و خدمات صوتی -11جدول 

 1401 1400 1399 ریال( )میلیون

 1،153،465 1،169،941 1،151،207 سرانه مکالمات خدمات صوتی )ریال(

 89،990،514 86،276،673 78،962،849 درآمد مکالمات و خدمات صوتی

 
 درآمد شرکت از محل خدمات داده -12جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

 2،576،794 2،104،388 1،718،589 )ریال( داده درآمد خدماتسرانه 

 201,035,112 155,186,968 117,880,342 درآمد شرکت از محل خدمات داده

درآمد آبونمان به میزان رشد تاریخی خود رشد داده شده و سایر درآمدهای کارکرد مشترکین به میزان نسبت 

بدین ترتیب درآمدهای کارکرد مشترکین ارتباطات سیار آن از درآمدهای برآورد شده این بخش ارزیابی گردید. 

 شود:های بعد به صورت زیر برآورد میدر سال
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 د مشترکینرجمع درآمدکارک -13جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

 89،990،514 86،276،673 78،962،849 خدمات صوتی -مکالمات 

 201،035،112 155،186،968 117،880،342 خدمات داده

 1،499،244 1،470،862 1،443،017 آبونمان

 1،879،003 1،843،432 1،808،535 سایر

 294،403،874 244،777،936 200،094،743 جمع درآمد کارکرد مشترکین

رخ ن های تلفن همراه، رشد تاریخی آن برآورد شده وبرای برآورد درآمد استفاده از امکانات شبکه سایر شرکت

های آتی در نظر گرفته شد. همچنین با توجه به نسبت تاریخی درآمد رومینگ ملی از کل متوسط آن برای سال

 درآمدهای این بخش، درآمدهای این بخش از سایر درآمدها تفکیک گردید:

 درآمد استفاده از امکانات شبکه -14جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(
 درامد ناشی از اتصال متقابل با شبکه اپراتورهای داخلی

6،755،223 7،033،492 7،323،224 
 فراگردی مشترکین خارجی و داخلی شبکه

 1،201،249 1،153،723 1،108،078 رومینگ ملی

 8،524،472 8،187،215 7،863،301 درامد استفاده از امکانات شبکه سایر شرکت های تلفن همراه

های آتی، میزان درآمدهای فروش هر سیم کارت در محاسبه درآمد فروش خطوط تلفن همراه در سالبرای 

 های گذشته محاسبه گردیده و این رقم با نرخ تورم رشد داده شد. سال

 های قبل افزایش داده شد. همچنین تعداد سیم کارت های فروخته شده با نرخ متوسط رشد سال

 
 درآمد فروش خطوط تلفن همراه -15جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

 تعداد سیم کارت فروخته شده ساالنه

 450،456 441،059 431،858 خطوط دائمی

 7،430،783 7،524،081 7،472،508 خطوط اعتباری

 7،881،239 7،965،139 7،904،366 مجموع

 درآمد سرانه فروش هر سیم کارت

 دائمیخطوط 
118،482 150،276 190،602 

 خطوط اعتباری

 190،602 150،276 118،482 مجموع

 1،502،182 1،196،973 936،528 درامد فروش خطوط تلفن همراه
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سایر درآمدها نیز با توجه به نسبت تاریخی آن به کل درآمدها برآورد شده است. همچنین با توجه به صفر بودن 

 خالص. است های آتی نیز صفر در نظر گرفته شدههای گذشته، این درآمد برای سالدر سالدرآمد فروش مودم 

باشد، نسبت به درآمدهای بخش های تسهیم درآمد میدرآمد خدمات ارزش افزوده که رقم آن پس از هزینه

الزم به ذکر است که درآمد دفاتر  .خدمات داده برآورد و نرخ کارشناسی برای وضعیت آتی در نظر گرفته شد

به بخش درآمدهای عملیاتی منتقل شده است که از بخش سایر درآمدهای عملیاتی  1396خدماتی از سال 

تی بدین ترتیب، مجموع درآمدهای عملیا .توجه به نرخ تورم صورت گرفته استپیش بینی آن برای سنوات آتی با 

 شوند:بینی میشرح زیر پیشهای آتی به شرکت ارتباطات سیار در سال

 درآمد ارائه خدمات -16جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(
 294،403،874 244،777،936 200،094،743 جمع درآمد کارکرد مشترکین

 1،502،182 1،196،973 936،528 درامد استفاده از امکانات شبکه سایر شرکت های تلفن همراه

 1،502،182 1،196،973 936،528 درامد فروش خطوط تلفن همراه

 - - - درامد فروش مودم

 7،878،199 10،371،482 13،435،613 (VAS)درآمد خدمات ارزش افزوده 

 2،143،763 1،605،815 1،202،857 درآمد دفاتر خدماتی

 246،302 204،840 167،770 سایر

 320،256،205 266،344،260 218،143،398 جمع درامد ارائه خدمات و فروش

 

 دارایی های ثابت 

 های ثابت مشهود شرکتبرای پیش بینی وضعیت آتی بهای تمام شده، هزینه استهالک و ارزش دفتری دارایی

ارتباطات سیار هر یک از اقالم با استفاده از نرخ کارشناسی رشد داده شده و هزینه استهالک بر اساس روش ذکر 

 های مالی محاسبه گردید:صورتشده در 
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 دارایی ثابت -17جدول 

 بهای تمام شده

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(
  4،346،414  4،237،704  4،131،714 زمین

  2،993،066  2،859،351  2،731،609 ساختمان

  416،842  330،490  262،026 مستحدثات

  178،848  156،033  136،128 مرکزی(تأسیسات )حرارت 

  289،340،289  251،677،959  218،917،991 تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

  26،461  25،885  25،322 وسائط نقلیه

  1،079،302  1،027،907  978،959 اثاثیه و لوازم اداری

  298،381،222  260،315،329  227،183،749 مجموع

  105،364،635  85،682،568  68،891،381 تکمیل حال در های دارایی مجموع

  403،745،858  345،997،896  296،075،131 جمع کل

 هزینه استهالک طی دوره

 1399 1400 1401 
 - - - زمین

  238،601  277،812  332،911 ساختمان

  62،378  49،456  39،211 مستحدثات

  8،942  7،802  24،607 تأسیسات )حرارت مرکزی(

  25،906،696  23،847،300  22،285،946 تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

  615  661  758 وسائط نقلیه

  135،898  129،427  123،264 اثاثیه و لوازم اداری

  26،353،130  24،312،457  22،806،696 مجموع

 ارزش دفتری پایان دوره

 1399 1400 1401 
  4،346،414  4،237،704  4،131،714 زمین

  808،292  913،177  1،063،247 ساختمان

  153،678  129،704  110،696 مستحدثات

  29،983  16،110  4،007 تأسیسات )حرارت مرکزی(

  147،883،026  136،127،392  127،214،724 تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

  1،272  1،311  1،408 وسائط نقلیه

  81،328  165،831  246،310 لوازم اداریاثاثیه و 

  153،303،992  141،591،229  132،772،107 مجموع

  105،364،635  85،682،568  68،891،381 تکمیل حال در های دارایی مجموع

  258،668،628  227،273،797  201،663،488 جمع کل
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 گرفته شد:های ثابت نامشهود نیز به کار روش مذکور در خصوص دارایی

 دارایی نا مشهود -18جدول 

 بهای تمام شده

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

  9،145،113  9،145،113  9،145،113 حق االمتیاز پروانه فعالیت

  357،146  276،256  213،686 حق االمتیاز استفاده از خدمات اشتراکی

  385،222  385،222  385،222 سرقفلی محل کسب

  4،357،217  3،582،366  2،945،309 نرم افزار رایانه

  2،392،305  2،392،305  2،392،305 حق االمتیاز فیبر

  358،069  358،069  358،069 حق استفاده از فرکانس

  2،000،000  2،000،000  2،000،000 حق استفاده از تبلیغات صدا و سیما

  18،995،072  18،139،331  17،439،704 مجموع

  هزینه استهالک طی دوره 

  1399 1400 1401 

  813،961  813،961  813،961 حق االمتیاز پروانه فعالیت

 - - - حق االمتیاز استفاده از خدمات اشتراکی

 - - - سرقفلی محل کسب

  53،768  44،207  36،345 نرم افزار رایانه

  157،375  157،375  157،375 حق االمتیاز فیبر

 - - - حق استفاده از فرکانس

 - -  666،667 حق استفاده از تبلیغات صدا و سیما

  1،025،104  1،015،542  1،674،348 مجموع

 ارزش دفتری پایان دوره

  1399 1400 1401 

 (167،716)  646،245  1،460،206 حق االمتیاز پروانه فعالیت

  357،146  276،256  213،686 خدمات اشتراکیحق االمتیاز استفاده از 

  385،222  385،222  385،222 سرقفلی محل کسب

  1،811،523  1،090،441  497،590 نرم افزار رایانه

  1،392،447  1،549،822  1،707،196 حق االمتیاز فیبر

  358،069  358،069  358،069 حق استفاده از فرکانس

 - -  - صدا و سیماحق استفاده از تبلیغات 

  4،136،692  4،306،055  4،621،970 مجموع
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 بهای تمام شده خدمات ارائه شده 
 ذارد:گجدول زیر، بهای تمام شده خدمات ارائه شده شرکت ارتباطات سیار برای سنوات گذشته را به نمایش می

 
 تاریخیبهای تمام شده خدمات ارائه شده  -19جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394 )میلیون ریال(

  50،623،497  40،152،622  32،613،337  31،170،360  26،350،609 هزینه های تسهیم درامد

  11،942،111  8،755،060  10،907،461  8،611،683  8،155،240 هزینه استفاده از امکانات شبکه شرکت های تلفن همراه

  1،476،125  1،385،076  1،197،042  1،179،709  1،130،476 فرکانس رادیویی و ظرفیت شماره گذاریهزینه استفاده از 

  13،887،580  12،539،375  7،779،375  7،092،644  6،042،006 هزینه اجاره لینک 

  3،121،990  2،093،209  1،817،233  1،612،668  1،425،403 هزینه برق

  4،603،579  3،577،305  3،528،887  2،464،618  1،781،794 فنیبخش  -هزینه اجاره محل 

  20،498،871  16،026،691  11،607،652  7،585،241  5،864،119 هزینه استهالک فنی

  16،402،419  14،893،204  7،857،056  6،793،746  6،066،321 سایر هزینه ها

  122،556،172  99،422،542  77،308،043  66،510،669  56،815،968 بهای تمام شده فروش

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

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

های گذشته، به های متوسط سالها، نرخمی شود. برای برآورد این هزینه الملل مشترکین زیرساخت تقسیم

های آتی به شرح جدول زیر ارزیابی های تسهیم درآمد سالدرآمدهای آتی نسبت داده شد. بدین ترتیب، هزینه

 گردید:
 پیش بینی هزینه های تسهیم درآمد  -20جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

 82،036،126 67،900،198 55،176،686 درصد خدمات تلفن همراه 28،1-تسهیم درامد

 USO-خدمات اجباری عمومی
4،885،326 5،969،270 7،181،723 

 صدم درصد 25-حق سازمان 

 1،226،804 1،370،498 1،503،499 هزینه ارتباطات بین الملل مشترکین زیرساخت

 90،444،653 75،239،966 61،565،511 درامد جمع هزینه های تسهیم

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

های آتی به کار گرفته های آن محاسبه گردیده و نرخ کارشناسی برای سالهای گذشته، به هزینهروش در سال

 شد.
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 پیش بینی هزینه استفده از امکانات شبکه -21جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

 هزینه اتصال متقابل با شبکه اپراتورهای داخلی و خارجی
10،824،678  11،270،581  11،734،852  

 فراگردی مشترکین در شبکه اپراتورهای داخلی و خارجی

  728،490  699،668  671،987 هزینه رومینگ ملی

  12،463،341  11،970،249  11،496،665 جمع هزینه استفاده از امکانات شبکه شرکت های تلفن همراه

های استفاده از فرکانس رادیویی و ظرفیت شماره گذاری، اجاره لینک، برق، اجاره محل و سایر هزینه ها هزینه

 باشد:اقالم، به شرح ذیل می و سابقه رشد بینی شده سالیانهبا نرخ  تورم پیش

 پیش بینی هزینه فرکانس, اجاره لینک, برق, اجاره محل و سایر هزینه ها -22جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

  3،045،568  2،376،276  1،868،311 جمع هزینه استفاده از فرکانس رادیویی و ظرفیت شماره گذاری

  28،384،197  22،325،032  17،605،662 جمع هزینه اجاره لینک

  7،467،007  5،593،264  4،189،711 هزینه برق

  11،010،591  8،247،634  6،178،003 بخش فنی -جمع هزینه اجاره محل 

  38،525،135  28،857،779  21،616،314 جمع سایر هزینه ها

 های استهالک بهای تمام شده به شکل زیر ارزیابی گردید:هزینه های بخش قبل،بینیبا توجه به پیش

 پیش بینی هزینه استهالک -23جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

  813،961  813،961  813،961 هزینه استهالک پروانه فعالیت

  25،906،696  23،847،300  22،285،946 هزینه استهالک تجهیزات فنی

  53،768  44،207  703،012 هزینه استهالک نرم افزار

  157،375  157،375  157،375 هزینه استهالک حق امتیاز فیبر

 هزینه استهالک ساختمان های فنی
61،772 38،815 35،579 

 هزینه استهالک تاسیسات فنی

  26،967،379  24،901،658  24،022،066 جمع هزینه استهالک فنی
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های آتی به شکل زیر بدین ترتیب، مجموع بهای تمام شده خدمات و فروش شرکت ارتباطات سیار برای سال

 پیش بینی گردید:

 پیش بینی بهای تمام شده فروش -24جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

  90،444،653  75،239،966  61،565،511 جمع هزینه های تسهیم درامد

  12،463،341  11،970،249  11،496،665 جمع هزینه استفاده از امکانات شبکه شرکت های تلفن همراه

  3،045،568  2،376،276  1،868،311 جمع هزینه استفاده از فرکانس رادیویی و ظرفیت شماره گذاری

  28،384،197  22،325،032  17،605،662 جمع هزینه اجاره لینک

  7،467،007  5،593،264  4،189،711 هزینه برق

  11،010،591  8،247،634  6،178،003 بخش فنی -جمع هزینه اجاره محل 

  26،967،379  24،901،658  24،022،066 جمع هزینه استهالک فنی

  38،525،135  28،857،779  21،616،314 جمع سایر هزینه ها

  218،307،871  179،511،857  148،542،243 بهای تمام شده فروش

 

 هزینه های اداری و فروش 
های گذشته با نرخ تورم رشد داده شد. همچنین های سالهای اداری و فروش، هزینهدر برآورد وضعیت آتی هزینه

 ها ارزیابی گردید:های برآوردی بخش داراییهای استهالک این بخش با استفاده از هزینههزینه
 پیش بینی هزینه های اداری عمومی و فروش -25جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

  22،451،124  16،946،968  12،847،912 جمع هزینه های اداری و فروش

 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
 ارد.گذهای گذشته را به نمایش میشرکت در سالجدول زیر اقالم مربوط به سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی 

 سایر درآمد ها )تاریخی( -26جدول 

 1398 1397 1396 1395 1394 )میلیون ریال(
  13،789  434،029  9،429 (19،536) (13،543) سود )زیان( حاصل از تسعیر ارز

 -  11،028  5،889 (973)  211،046 گوشی-سود )زیان( حاصل از فروش

  4،593،310  3،202،249  2،715،588  933،431 - درآمد حاصل از لینک پهنای باند استان

 (4،593،310) (3،202،249) (2،715،588) (933،431) - هزینه حاصل از لینک پهنای باند استان

  319،947  569،893 (22،456) - - سایر

  333،736  1،014،950 (7،138) (20،509)  197،503 عملیاتیخالص سایر درامدها و هزینه های 
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به منظور پیش بینی این اقالم، سود و زیان حاصل از تسعیر ارز و سود و زیان حاصل از فروش گوشی با توجه 

به ماهیت غیر قابل پیش بینی خود، صفر در نظر گرفته شدند. درآمد حاصل از لینک پهنای باند استان با نرخ 

 هایی معادل آن نیز در نظر گرفته شد.های مالی، هزینهشد داده شده و با توجه به توضیحات صورتتورم ر
 پیش بینی سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی -27جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

  -  -  - سود )زیان( حاصل از تسعیر ارز

  -  -  - گوشی-فروشسود )زیان( حاصل از 

  10،986،031  8،229،236  6،164،222 درآمد حاصل از لینک پهنای باند استان

 (10،986،031) (8،229،236) (6،164،222) هزینه حاصل از لینک پهنای باند استان

  765،232  573،207  429،369 سایر

  765،232  573،207  429،369 خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

 هزینه های مالی
مالی نداشته  ، هزینه1398، علی رغم وجود تسهیالت، به استثنای سال اخیر چند سالشرکت ارتباطات سیار، در 

ی هاتسهیالت دریافتی این شرکت صرف داراییعموما دهد که های مالی شرکت نشان میاست. بررسی صورت

شود. به همین دلیل، های در جریان تکمیل افزوده میبه دارایی های مالی آندر جریان ساخت شده و لذا هزینه

های در جریان ساخت، میزان تسهیالت آتی شرکت به با بررسی رابطه تاریخی میزان تسهیالت شرکت با دارایی

 ها در نظر گرفته شده است. عنوان درصدی از این دارایی
 ی مالیپیش بینی هزینه ها -28جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

  105،364،635  85،682،568  68،891،381 مجموع دارایی های در حال ساخت

  85،790،571  69،764،930  56،093،118 مجموع تسهیالت

  16،025،641  13،671،812  11،639،136 خالص استقراض

 6،654،218 5،411،213 4،350،779 هزینه مالی
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 درآمدها و هزینه های غیر عملیاتیسایر 
های گذشته به نمایش جدول زیر، سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی شرکت ارتباطات سیار را در سال

 گذارد:می
 سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی )تاریخی( -29جدول 

 1397 1397 1396 1395 1394 )میلیون ریال(

  4،073،450  4،887،869  4،343،498  4،212،566  4،170،607 سود سپرده بانکی

  4،631،085  2،091،726  1،604،537  1،045،784  1،136،771 درآمد حاصل از سرمایه گذاری

  4،939  742،316  217،977  8،705  53،825 سایر درامدهای غیرعملیاتی

 (2،742،625) (19،629) (233،183) (5،050) (25،626) سایر هزینه های غیر عملیاتی

  5،966،849  7،702،282  5،932،829  5،262،005  5،335،577 جمع غیر عملیاتی

ته های گذشهای بانکی به درآمد فروش در سالگذاریهای بانکی با استفاده از نسبت سپردهمیزان سود سپرده

با توجه به ها در آینده محاسبه گردید. درآمد حاصل از سرمایه گذاری، و اعمال نرخ کارشناسی به این سپرده

ای هسایر درآمدها و هزینه تخمیندر میانگین نرخ بازده سرمایه گذاری های در سنوات گذشته برآورد شده است. 

 . های آتی ارزیابی گردیدغیر عملیاتی، رشدی معادل نرخ تورم در سال

نظر گرفته شده، سایر درآمد)هزینه(های غیرعملیاتی به صورت جدول زیر برای بینی های در با توجه به پیش

 گردد:سنوات آتی برآورد می

 پیش بینی سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی -30جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

  1،663،617  1،383،563  1،133،177 سود سپرده بانکی

  6،372،563  5،729،328  5،151،020 درآمد حاصل از سرمایه گذاری

  12،551  9،352  6،628 سایر درامدهای غیرعملیاتی

 (6،559،662) (4،913،605) (3،680،603) سایر هزینه های غیر عملیاتی

  1،489،069  2،208،639  2،610،222 جمع  سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
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 صورت سود و زیان 

ت گردد. نرخ مالیابا توجه به محاسبات باال، صورت سود و زیان شرکت ارتباطات سیار به صورت زیر برآورد می

 باشد:استفاده شده در این محاسبات، معادل نرخ مالیات تاریخی شرکت می

 پیش بینی صورت سود و زیان -31جدول 

 1401 1400 1399 )میلیون ریال(

  320،256،205  266،344،260  218،143،398 درآمد ارائه خدمات و فروش

 (218،307،871) (179،511،857) (148،542،243) بهای تمام شده خدمات ارائه شده

  101،948،334  86،832،403  69،601،155  سود )زیان( ناخالص  

 (22،451،124) (16،946،968) (12،847،912) هزینه های عمومی. اداری و تشکیالتی 

  765،232  573،207  429،369 خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی عملیاتی

  80،262،442  70،458،643  57،182،612  سود )زیان( عملیاتی  

 (6،654،218) (5،411،213) (4،350،779) هزینه های مالی 

  1،489،069  2،208،639  2،610،222 عملیاتیخالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی غیر 

  75،097،293  67،256،069  55،442،055  سود )زیان( قبل از کسر مالیات  

 (15،028،173) (13،459،018) (11،094،845)  مالیات 

  60،069،120  53،797،051  44،347،210 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات 

  19،200،000،000  19،200،000،000  19،200،000،000  تعداد سهام

  3،129  2،802  2،310 سود خالص هر سهم

 

 زمین، ساختمان، مستحدثات و  ها در طبقات با توجه به برنامه شرکت جهت تجدید ارزیابی دارایی

در حال ، به نظر می رسد هم اکنون شرکت بر اساس خالص ارزش دارایی ها در بازار سرمایه تاسیسات

معامله است. بنابراین ارزش گذاری بر اساس روش تنزیل سود های تقسیمی، ازکارایی الزم برخوردار 

 نیست.

  ابل توجهی به شرکت بدهی های ارزی ق 8)پالس( و فاز  7الزم به ذکر است بابت اجرای پروژه های فاز

 ارز ناشی که تسعیربه اینکه این دارد. با توجه  میلیون یورو( 137)اوی و اریکسونشرکت های نوکیا، هو

لذا از این بابت زیان تسعیر ارز به صورت  منظور شده است، ها به بهای تمام شده دارایی این بدهی ها از

مجزا در نظر گرفته نشده است. بدیهی است پس از افتتاح این پروژه که بنابر گزارشات شرکت در سال 

 ستهالک افزایش خواهد داشت.  )به صورت آزمایشی( می باشد، هزینه ا 2022


