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اخبار
به زودی؛

بهره برداری از قطعه یک آزادراه
تهران شمال

رئیس بنیاد مستضعفان :اقدامات تاسیساتی
و روشنایی منطقه یک آغاز شده و تا چند ماه
آینده تمام میشود ،همچنین منطقه دو نیز تا
نیمه سال  ۹۹به بهرهبرداری میرسد.
به گزارش امتیاز و به نقل از از پایگاه خبری
بنیاد مستضعفان ،محمد سعیدی کیا درخصوص
روند عملیات اجرایی پروژه آزادراه تهران شمال،
اظهار داشت :پروژه سال  75آغاز شده است اما
بنا بر دالیلی سرعت کار کافی نبود و از 94
بنیاد مستضعفان و جانبازان طی تفاهمنامهای
با وزارت راه و شهرسازی اجرای پروژه و سرعت
بخشیدن به آن را برعهده گرفت.
رئیس بنیاد مستضعفان با بیان اینکه این
پروژه نیاز مردم است و بر روی کریدور شمال
به جنوب کشور واقع شده و بهعنوان یک اثر
تاریخی مردم از تاخیر در اجرای آن گالیهمند
هستند ،گفت :رابطه بسیار خوبی بین بنیاد
مستضعفان و وزارت راه برقرار است که میتوان
نتیجه آن را در روند اجرایی پروژه مشاهده کنیم.
وی ادامه داد :کل مسیر آزادراه به  4منطقه
تقسیم شده که منطقه چهار حدودا سه قبل به
بهرهبرداری رسیده و با پیمانکار چینی منطقه
یک نیز که طول راه را  63کیلومتر کوتاه میکند
و کار بسیار پیچیده و فنی است تصویه حساب
شد و حجم عظیم کار باقی مانده بین پیمانکاران
ایرانی با مناقصه تقسیم شده است.
سعیدی کیا با تاکید بر اینکه در منطقه
یک آزادراه  11پیمانکار مشغول کار هستند،
عنوان کرد :در اجرای پروژه تکنولوژیهای روز
دنیا استفاده میشود و رویه بتنی را جایگزین
روکش آسفالتی قرار دادهایم و تونلهای طویل
که ممکن است در آنها آتشسوزی صورت بگیرد
دارای سقف کاذب هستند که در آنها مکندههای
قوی هوا کار گذاشته شده تا دود ناشی از
آتشسوزی را به خارج از تونل انتقال دهند
همچنین بین تونلهای بلند ارتباط برقرار شده
تا در صورت سانحه خودروها و مسافران بتواند
مسیر را دور بزنند.
وی با بیان اینکه این پروژه پیچیده و سخت
تماما توسط پیمانکاران ،مشاوران و نیروهای
ایرانی در حال اجرا است ،تصریح کرد :پیمانکاران
منطقه دو انتخاب شدهاند و چند ماه است که
مشغول کار هستند ،در منطقه سه نیز به لحاظ
تامین مالی واجرای مناقصه بین المللی گذاشته
میشود ،در صورتی که پیمانکاران خارجی
مناقصه را برنده شوند شرط ما برای آنها انجام
کارهای اجرایی توسط پیمانکاران ایرانی است.
رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه
امیدواریم طی ماههای آینده منطقه یک آزادراه
با کیفیت و ایمنی خوب زیر عبور و مرور قرار
بگیرد ،خاطر نشان کرد :اقدامات تاسیساتی و
روشنایی منطقه یک آغاز شده و تا چند ماه
آینده به تمام میشود ،همچنین منطقه دو نیز تا
نیمه سال  99به بهرهبرداری میرسد.
مدیرعامل شرکت توزیع برق ؛

تهرانیها  ۳۰۱میلیارد تومان بدهی
برقی دارند

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران
گفت :پرداخت نشدن بهای انرژی مشترکان که
به  ۳۰۱میلیارد تومان بالغ شده امروز یکی از
چالشهای بزرگ این شرکت است.
 ،حاجی رضا تیموری گفت ۳۰ :درصد
بدهکاران برق در بخش کشاورزی هستند
که تعرفه آنها کشاورزی است چون چاههای
آب شرب آبفای شهری و روستایی با تعرفه
کشاورزی محاسبه می شود و  ۲۰درصد دیگر
بدهکاران ،مصرف کنندگان خانگی هستند و
بقیه بدهکاری نیز ،به بخش ادارات عمومی و
صنعت مربوط می شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر این بدهی
پرداخت شود ،می توانیم خدمات بهتری انجام
دهیم افزود :شرکت های توزیع برق ،شرکت
های درآمد  -هزینه ای هستند یعنی هرچه
درآمد کمتری داشته باشند برای هزینه به
مشکل برخورد می کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران
یکی دیگر از چالش های این شرکت را نقدینگی
شرکت دانست و افزود :بهای انرژی و بهای انشعاب
و نیرو رسانی به مشترکان جزو حقوق عمومی مردم
است ولی دولت ،این وجوه را به عنوان درآمد لحاظ
کرده و مبالغ آن را به حساب خزانه وارد می کند .از
دولت می خواهیم این منابع که حقوق مردم است
را در اسرع وقت به شرکت ها عودت دهد و در قبال
آن بتوانیم وظیفه خودمان که احداث شبکه و نصب
انشعاب است را اجرا کنیم و خدمات پس از فروش
که جزء وظایف ماست را به مشترکان ارائه کنیم.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه در استان
تهران ۱۸ ،مگاوات نیروگاه انرژی خورشیدی احداث
و به بهره برداری رسیده است افزود :یک نیروگاه ده
مگاواتی خورشیدی در شهرک حسن آباد و نیروگاه
هفت مگاواتی دیگری در دماوند وارد مدار شده
و تعدادی نیز نیروگاههای کوچک چند کیلوواتی
پراکنده هستند که سرجمع تولید آنها به یک
مگاوات می رسد .با خرید تضمینی  ۲۰ساله برق
از تولید کنندگان برق خورشیدی  ،میل و رغبت
برای سرمایه گذاری در این زمینه زیاد شده است.
تیموری افزود :استفاده از ژنراتورهای خود
تامین که برق تولیدی آن را با قیمت باال می خریم
و به آنها با قیمت پایین تر برق می فروشیم که
شامل مشترکان دیماندی (مشترکانی که قدرت
درخواستی برق آنها بیش از  ۳۰کیلووات است و
اغلب مشترکان غیرخانگی هستند) مانند صنایع
همکاری آنها می تواند بیشتر باشد و از فرصت
تعمیرات و تعطیالت در زمان پیک مصرف می
توانند استفاده کنند .کشاورزان نیز براساس تفاهم
نامه ای که با آنها بسته شده اگر در چهار ساعت
پیک مصرف روز یعنی ساعت  ۱۲تا  ۱۶برق خود
را از مدار خارج کنند در  ۲۰ساعت باقیمانده شبانه
روز از برق رایگان استفاده خواهند کرد که این طرح
هر سال از  ۱۵خرداد تا  ۱۵شهریور اجرا می شود.

شماره 2476

وزیر نفت خبر داد:

امضای اولین قرارداد نفتی بعد از خروج از برجام با یک شرکت انگلیسی پرگس
وزیر نفت از امضای اولین قرارداد نفتی بعد
از خروج از برجام با یک شرکت انگلیسی پرگس
خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا ،بیژن نامدار زنگنه
در مراسم امضای قرارداد توسعه میدان نفتی کرنج
با شرکت پرگس که با حضور سفیر انگلیس،
مدیرعامل شرکت پرگس ،مدیرعامل شرکت نفت
ایران و معاونان این شرکت ،رئیس کمیسیون انرژی
مجلس ،مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب
برگزار شد ،گفت :پس از یکسال و نیم زحماتی
که شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و پرگس
کشیدند ،این مذاکرات طوالنی به مرحله قرارداد
رسید.
وی ادامه داد :در مناطق نفتخیز جنوب
سالها حساسیت داشتهاند که قراردادها در قالب
توسعه میادین منعقد شوند و اکنون با سختکوشی
و درک شرایط توانستند شاخهای قرار  IPCرا به
مرحله امضا برسانند.
وزیر نفت با بیان اینکه وقتی قرارداد امضا
میشود یعنی به مرحله قابلقبولی رسیدهایم،
اظهارداشت :دستاورد شرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب این است که این اولین قرارداد تاریخی
برای توسعه میدان نفتی را امضا میکند که این
خود از عقد قرارداد و میزان تولید نفتی که دارند،
کمارزشتر نیست.
زنگنه با تاکید بر اینکه در راستای
سرمایهگذاری و توسعه یک میدان مهمترین اصل
مدیریت پروژه و انجام آن در زمان محدود است،
تصریح کرد :حساسیت این میدان به خاطر آن است
که یک میدان برون فیلد است زیرا ما تاسیسات
تزریق داریم که کار را پیچیدهتر از یک میدان

گرین فیلد کرده است.
وی افزود :ما هرگز خود را به یک شکل
قرارداد محدودیت نکردهایم و شکلهای مختلف را
در  IPCمدنظر قرار دادهایم.
وزیر نفت با بیان اینکه نحوه پرداختها در این
قراردادها بستگی به عملکرد است ،خاطرنشان کرد:
ما افزایش تولید و افزایش بازیافت داریم که  18تا
 20میلیارد دالر دارد اما کمتر از دو میلیارد دالر
سرمایهگذاری میشود.
زنگنه با بیان اینکه انعطاف و توانمندیهای
ما در انواع مدل قراردادی به کار بسته میشود،
ابراز امیدواری کرد که پرگس در مرحله عملیاتی،
عملکرد مناسبی داشته باشد و به موقع کار کند.
وی با تاکید بر اینکه بنده شب گذشته با
مدیران این شرکت صحبت کردهام و پرسیدم آیا

در شرایط فعلی(خروج امریکا از برجام) مشکلی از
لحاظ مالی و تجهیزات خواهند داشت یا خیر؟ بیان
کرد :آنها قول دادهاند که کار خود را در این پروژه
انجام دهند و حضور سفیر بریتانیا نشان میدهد که
دولت این کشور از این پروژه حمایت خواهد کرد.
وزیر نفت یادآور شد :از اروپا میخواهیم از
شرکتهای اروپایی حمایت کنند تا قراردادهای
نفتی ایران را به انجام برسانند چراکه ایران در
بخش انرژی قابل صرفنظر نیست.
زنگنه با بیان اینکه همیشه شرایط در یک
روال نیست ،عنوان کرد :امروز میبینیم برخی
همسایگان ما از شرایط کنونی ما ابراز خوشحالی
میکنند .آنها همان کسانی هستند که مدیون
ما هستند .باید به آنها گفت زمستان میگذرد و
روسیاهی به ذغال میماند .ما از شرایط سختتر از

این هم گذر کردهایم وگرنه تاریخ نداشتیم.
وی با بیان اینکه ما ملت با شعور و یک قدرت
ملی داریم ،گفت :کشورهای همسایه ایران بدانند
این شرایط فراز و نشیب ممکن است روزی برای
آنها هم اتفاق بیفتد .فراموش نکنند داعش تا
پایتختشان هم نفوذ کرده بود بنابراین از شرایط
کنونی ایران خوشحال نشوند.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه باید تالش کنیم
که مشکالت حل شوند ،اظهار داشت :ما ملت و
دولت صلحجویی هستیم .پیمانشکن نیستیم و
به قراردادهایمان وفاداریم .آنهایی که زورشان زیاد
است باید متانت داشته باشند نه اینکه بلندتر عربده
بکشند .ما میخواهیم با صلح زندگی کنیم و کشورمان
را توسعه داده و ایجاد اشتغال کنیم .میخواهیم در
منطقه هم صلح باشد و راهحل را نیز همیشه مذاکره
میدانیم و به آنچه امضا میکنیم ،متعهد هستیم.
زنگنه اضافه کرد :در بخش نفت از همه
ظرفیتهایمان برای تولید و صادرات استفاده
میکنیم و از گروه  5+1منهای یک انتظار داریم
پیمانشکنی امریکا را جبران کنند تا اطمینان
کافی برای سرمایهگذاری شرکتهای نفتی در
ایران فراهم شود.
وی با بیان اینکه ما کار خودمان را میکنیم،
تصریح کرد :ممکن است کارها کند شوند اما
متوقف نمیشود .ضربهای که ما را زمین نمیزند
و نابود نمیکند ،قویترمان خواهد کرد.
وزیر نفت با تاکید بر اینکه بعد از  30روز ماه
رمضان که بر ما فشار میآید ،قویتر در میدان
تولید نفت جهان میشویم ،خاطرنشان کرد :کسی
نمیتواند ما را نادیده بگیرد .باید با تدبیر جلو برویم
و از شعارزدگی و احساسات جلوگیری کنیم.

افزایش قیمت خردهفروشی  ۹گروه کاالیی

مرغ یکساله  ۲۰درصد گران شد

در گزارش بانک مرکزی در مورد هفته منتهی به  ۲۱اردیبهشت
ماه ،قیمت  ۹گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش نشان میدهد.
بانک مرکزی خالصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خُ رده
فروشی برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به  ۲۱اردیبهشت
ماه اعالم کرد که طی آن قیمت  ۹گروه نسبت به هفته قبل از آن
افزایش نشان میدهد بر اساس گزارش بانک مرکزی ،قیمت خُ رده
فروشی لبنیات در هفته منتهی به  ۲۱اردیبهشت ماه نسبت به هفته
مشابه سال قبل  ۷.۹درصد ،تخم مرغ  ۷۳درصد ،برنج  ۱.۱درصد،
گوشت قرمز  ۱۸درصد ،گوشت مرغ  ۱۹.۲درصد ،چای  ۲۱.۲درصد
و روغن نباتی  ۲درصد رشد داشتهاند.
همچنین قیمت خُ رده فروشی گروه حبوب  ۲.۱درصد ،میوههای
تازه  ۱۳.۵درصد ،سبزی های تازه  ۱۱.۱درصد و قند و شکر ۴.۳
درصد کاهش یافتهاند .بر همین اساس نرخ لبنیات  ۱.۱درصد ،تخم
مرغ  ۵.۲درصد ،برنج  ۰.۱درصد ،حبوب  ۳درصد ،میوههای تازه
 ۱.۸درصد ،سبزیهای تازه  ۰.۱درصد ،قند و شکر  ۰.۲درصد ،چای
 ۱.۹درصد ،روغن نباتی  ۰.۱درصد افزایش و گوشت مرغ  ۲.۳درصد
کاهش یافت ،قیمت گوشت قرمز نیز نسبت به هفته گذشته ثابت
ماند.
لبنیات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنیات قیمت پنیر پاستوریزه

معادل  ۰.۳درصد کاهش ولی بهای پنیر غیرپاستوریزه  ۰.۳درصد و
شیر پاستوریزه  ۴.۸درصد افزایش داشت .قیمت سایر اقالم این گروه
نسبت به هفته قبل بدون تغییر بود .بهای تخم مرغ معادل  ۵.۲درصد
افزایش یافت و شانهای  ۱۲۶هزار تا  ۱۸۰هزار ریال فروش میرفت.
برنج و حبوب
در این هفته در گروه برنج ،قیمت برنج داخله درجه یک و درجه
دو به ترتیب معادل  ۰.۱درصد و  ۰.۲درصد افزایش داشت .در گروه
حبوب بهای لوبیا چشم بلبلی معادل  ۱.۳درصد کاهش ولی قیمت
سایر اقالم بین  ۰.۴درصد تا  ۶.۶درصد افزایش یافت.
میوهها و سبزیهای تازه
در هفته مورد بررسی ،در میادین زیر نظر شهرداری نارنگی،
خربزه و موز عرضه کمی داشت .سایر اقالم میوه و سبزی تازه که
تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوهفروشیها متفاوت
بودند ،به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و ترهبار عرضه میشد.
میوهفروشیهای سطح شهر اقالم میوه و سـبزی تازه را عرضه
میکردند که در گروه میوههای تازه بهای لیموشیرین معادل ۳.۶
درصد ،طالبی  ۳.۹درصد و کیوی  ۰.۲درصد کاهش ولی قیمت سایر
اقالم بین  ۰.۲درصد تا  ۷.۹درصد افزایش داشت .در گروه سبزیهای
تازه بهای گوجهفرنگی معادل  ۳.۹درصد ،بادنجان  ۵.۴درصد ،پیاز
 ۴.۴درصد و سـبزیهای برگی یک درصـد افزایش ولی قیمت سایر

اقالم بین  ۱.۷درصد تا  ۵درصد کاهش یافت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهای گوشت تازه گاو و گوساله معادل ۰.۶
درصد افزایش ولی قیمت گوشت گوسفند  ۰.۲درصد و گوشت مرغ
 ۲.۳درصد کاهش داشت.
قند ،شکر ،چای و روغن نباتی
در این هفته بهای قند معادل  ۰.۱درصد ،شکر  ۰.۲درصد ،چای
خارجی  ۱.۹درصد و روغن نباتی مایع  ۰.۲درصد افزایش یافت .قیمت
روغن نباتی جامد ثابت بود.

گزارش فعالیتها و پروژههای ایرانسل به مناسبت هفته ارتباطات تشریح شد؛

ش فعالیتها و پروژههای ایرانسل به
گزار 
همراه بخشی از تأثیرات آن در حوزه حمایت از
کاالی ایرانی از طریق توسعه اقتصاد دیجیتال به
مناسبت هفته ارتباطات طی مراسمی با حضور وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات تشریح شد.
به گزارش امتیاز ،این مراسم با حضور
محمدجواد آذری جهرمی ،وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات و جمعی از معاونان و مدیران
این وزارتخانه ،جمعی از مدیران معاونت علمی
و فناوری ریاست جمهوری ،جمعی از نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،اعضای سندیکای صنعت
مخابرات ایران ،مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره
و بازیکنان باشگاههای ورزشی و مدیران برخی
شرکتهای همکار و استارت آپها برگزار شد.
در این نشست مدیرعامل ایرانسل ،علیرضا
قلمبردزفولی با ارائه گزارشی از فعالیتهای این
اپراتور از صاحبان کسب و کارهای مختلفی که با
همکاری ایرانسل فعالیت خود را آغاز یا گسترش
دادهاند خواست تا در خصوص فعالیتهای انجام
شده گزارش دهند.
مدیران و صاحبان برخی کسب و کارها که
در اقدامات اخیر ایرانسل این اپراتور را همراهی
کردهاند نظیرنمایندگان معاونت علمی ریاست
جمهوری ،دانشگاه تهران و ایرانسل در تفاهمنامه
سه جانبه ایجاد مرکز شتابدهی شرکتهای نوپا،
گروه اینترنت ایران ،تیمهای فوتبال پرسپولیس،
استقالل و تراکتورسازی ،دانشگاه جندی شاپور،
فعاالن توسعه محتوای بومی و طرح تکاپو ،فعاالن
حوزه اشتغالزایی و پوشش روستایی ،مدیران و
اعضای مدرسه اشتغال شریف ،مدیران فعال در
حوزه شهر هوشمند و مدیریت حمل و نقل ،طرح
تجهیز مدارس و دورههای استعدادیابی ایرانسل –
اللیگا درباره همکاری مجموعههای خود با ایرانسل
توضیحاتی را به حاضران و جهرمی ،وزیر ارتباطات
و فناوری اطالعات ارائه کردند .همچنین در حاشیه
این نشست نمایشگاهی با حضور برخی شرکتهای
ایرانی همکار ایرانسل نیز برگزار شد که وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات از آن بازدید کرد.
2هزار و  310شهر و دهستان تحت
پوشش  4Gایرانسل
علیرضا قلمبردزفولی ،مدیرعامل ایرانسل
در خصوص گسترش شبکه پهن باند این اپراتور
گفت :از زمان صدور پروانه نسلهای  4 ،3و باالتر
در شهریورماه سال  1393تا کنون ایرانسل 24.5
میلیون مشترک نسل  3و  13میلیون مشترک نسل
 4داشته است .مدیرعامل ایرانسل ادامه داد3 :هزار
و  105شهر و دهستان زیر پوشش نسل  3یا 3G
و 2هزار و  310شهر و دهستان زیر پوشش نسل 4
اینترنت همراه ( )4Gقرار گرفتهاند که به ترتیب

ایرانسل ،حامی فعاالن اقتصاد دیجیتال است

 31.5میلیون گوشی تلفن همراه از نسل  3در شبکه
ایرانسل و  15.5میلیون گوشی تلفن همراه از نسل
 4اینترنت همراه استفاده کردهاند.دزفولی همچنین
در خصوص پوشش شبکه نسل  4.5همراه ایرانسل
( )4.5Gگفت تا امروز ایرانسل توانسته در  436شهر
این نسل از اینترنت همراه را ارائه دهد.دزفولی در
خصوص مشترکان نسل دو ایرانسل نیز گفت در این
نسل ایرانسل پوشش  86درصدی جمعیت را دارد
و شبکه خود را در  3هزار و  536شهر و دهستان
گسترش داده است 48 .میلیون نفر نیز از این نسل
از خدمات ایرانسل استفاده میکنند .مدیرعامل
ایرانسل همچنین در خصوص تکمیل پوشش شبکه
در شهرهای باقیمانده که کمتر از 3درصد جمعیت
کشور را تشکیل میدهد ،گفت تکمیل شهرهای
باقیمانده ،بالفاصله پس از تأمین ظرفیت انتقال الزم
صورت خواهد گرفت که امیدواریم با همکاری مدیر
عامل جدید شرکت مخابرات ایران ،هرچه سریعتر
محقق شود.
 162شهر تحت پوشش  TD-LTEایرانسل
مدیرعامل ایرانسل با اشاره به ارائه اینترنت
ثابت به  500هزار مشترک ادامه داد از شهریورماه
 1394که ایرانسل اولین پروانه شبکه TD-LTE
را در کشور دریافت کرد تا امروز  162شهر تحت
پوشش این نسل از اینترنت ثابت قرار گرفتهاند.
دزفولی در خصوص اقدام ایرانسل برای
تعویض مودمهای وایمکس ایرانسل با مودمهای
 TD-LTEگفت :به منظور پایبندی به مهلت
قانونی تعیین شده توسط سازمان تنظیم مقررات،
ایرانسل از آغاز سال  96تا کنون  143هزار و
 763کاربر وایمکس را با تامین مودم TD-LTE
بصورت رایگان به این نسل از تکنولوژی اینترنت
ثابت ارتقا داده و تعداد هزار و  200کاربر باقی
مانده تا قبل از  31اردیبهشت  97به بستر اینترنت
ثابت  TD-LTEمنتقل خواهند شد.
وی همچنین ادامه داد ارائه سرویس با کیفیت
برای مشترکان  TD-LTEو کسب رضایتمندی
مشترکان مستلزم پایبندی تمامی ارائه دهندگان
سرویس وایمکس به مهلت قانونی مصوبه یعنی 31

اردیبهشت  97و تخصیص تمام باند فرکانسی ارائه
دهندگان به سرویس TD-LTEاست.
مصرف روزانه بیش از  4پتا بایتی
مشترکان از دیتای ایرانسل
مدیرعامل ایرانسل در خصوص میزان مصرف
اینترنت روزانه مشترکان این شبکه گفت رشد
سرانه دیتای همراه مشترکان ایرانسل  28برابر،
رشد ترافیک روزانه دیتای همراه  75برابر و
کاهش تأخیر یا  Latencyتا  20برابر بوده است.
همچنین مشترکان ایرانسل تا  100برابر سرعت را
در شبکه ایرانسل تجربه کردهاند.
دزفولی با اشاره به مصرف  90ترابایتی
اینترنت ایرانسل در شهریورماه  93اعالم کرد در
اسفند ماه سال  96میزان مصرف روزانه مشترکان
ایرانسل 4هزار و  65ترابایت شده است.
وی با اشاره به افزایش  55برابری مصرف دیتا
در ایرانسل گفت این میزان افزایش در صورتی است
که در همین بازه زمانی (از  2014تا  )2018میزان
افزایش مصرف دیتا در دنیا تنها  4برابر بوده است.
«ایرانسل من» سومین نرم افزار
کاربردی محبوب ایران
دزفولی با توجه به گستردگی مشترکان
اینترنت و شبکه ایرانسل با اشاره به نرم افزار و
نسخه تحت وب «ایرانسل من» برای مدیریت
حساب ،گفت :این نرم افزار کاربردی خدمات
گوناگونی از جمله مدیریت بستهها ،تهیه و دریافت
جزئیات قبضهای مشترکان را در اختیارشان قرار
میدهد و استفاده از خدمات ایرانسل را برای
مشترکان راحتتر کرده است .مدیرعامل ایرانسل
با اشاره دانلود 14میلیون و 300هزار مرتبهای
«ایرانسل من» گفت :این نرم افزار کاربردی طبق
آخرین گزارش اعالم شده از کافه بازار سومین نرم
افزار محبوب کشور گزارش شده است.
آغاز پوشش  NB-IoTبا تخصیص
فرکانس از سوی رگوالتوری
مدیرعامل ایرانسل همچنین در خصوص نصب
تجهیزات  NB-IoTدر کشور گفت تا کنون در5
شهر مشهد ،بیرجند ،بجنورد ،گرگان و رشت این

تجهیزات نصب شده است و ایرانسل این آمادگی
را دارد تا با تخصیص و واگذاری فرکانس موردنیاز
توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی،
در مرحله بعد شهرهای برنامه ریزی شده دیگر را
نیز تجهیز کرده و خدمات NB-IoTرا ارائه دهد.
ارزش سرمایه گذاری ایرانسل  75درصد
رشد داشته است
مدیرعامل ایرانسل در خصوص دستاوردهای
 5ساله اخیر این شرکت گفت :در آمد دولت از
ایرانسل در  5سال گذشته  2.16برابر شده است.
دزفولی همچنین ادامه داد اشتغال مستقیم و
غیرمستقیم رشدی  428درصدی و ارزش سرمایه
گذاری ایرانسل نیز رشد  75درصدی در این مدت
داشته است .وی مجموع سرمایه گذاری ایرانسل را
بیش از  7میلیارد دالر اعالم کرد و گفت 49درصد
از این مبلغ از سرمایه گذار خارجی تأمین شده
که  MTNمبلغ  1.5میلیارد دالر از آن را در
سازمان حمایت از سرمایه گذاری خارجی (فیپا)
ثبت کرده است.مدیرعامل ایرانسل رشد مشترکان
دیتا در مدت  5ساله گذشته را  154درصد و
رشد تولیدکنندگان محتوا درهمین مدت را 511
درصد عالم کرد و گفت :در  5سال گذشته توزیع
کنندگان این شرکت  71درصد رشد داشتهاند و
شرکتهای همکار ایرانسل نیز رشدی  97درصدی
را تجربه کردهاند .درفولی در ادامه از مدیران کسب
و کارهای همراه ایرانسل خواست تا درباره روند
فعالیت خود توضیحاتی را ارائه دهند.
همچنین در ادامه برنامه همکاری شرکت
ایرانسل با شرکت های زیر و امضای تفاهم نامه با
بعضی از شرکت ها را به صورت مختصر مرورمی کنیم:
اسنپ همکار  1.7میلیارد دالری ایرانسل -
تفاهم نامه ایرانسل ،دانشگاه تهران و معاونت علمی
ریاست جمهوری  -امضای تفاهمنامه بین ایرانسل
و دانشگاه جندی شاپور دزفول  -راه اندازی مدرسه
اشتغال شریف توسط ایرانسل  -اشتغال سازی با
حضور ایرانسل در طرح تکاپو  -ایرانسل و اشتغال
سازی روستایی 7 -هزار تراکنش روزانه موبایل
بر بستر  NFCایرانسل  -تشریح مسئولیتهای
اجتماعی ایرانسل  -ایرانسل حاشیههای باشگاههای
استقالل و پرسپولیس را از بین برد  -کمپهای
استعدادیابی ایرانسل-اللیگا.
در نهایت علیرضا قلمبر دزفولی ،در خصوص
فعالیتهای مسئولیت اجتماعی ایرانسل از مواردی
چون کمپین حذف قبض کاغذی و کاشت 15هزار
نهال توسط ایرانسل و همکاری سازمان منابع
طبیعی ،کمک به بازسازی صحن نجف اشرف،
ارسال کانکس جهت اسکان و امکان برقراری
تماس رایگان در مناطق زلزله زده برای هموطنان
نیز نام برد.

بانك
افتتاح  26هزار فقره حساب تسهیالت
ویژه مسکن بانک ملی ایران

تعداد حساب های طرح ویژه مسکن بانک
ملی ایران از مرز  26هزار فقره گذشت.
به گزارش امتیاز ،طرح ویژه مسکن که به
منظور ارائه تسهیالت خرید و ساخت مسکن در
نیمه دی ماه سال گذشته توسط بانک ملی ایران
آغاز شد ،اکنون با استقبال گسترده ای از سوی
متقاضیان مواجه شده است .متقاضیان تسهیالت
می توانند با افتتاح سپرده ویژه مسکن در همه
واحدهای بانک ملی ایران و طی مراحل قانونی ،از
این تسهیالت استفاده کنند .در روش دیگر که
به تازگی و پس از عرضه اوراق تسهیالت مسکن
بانک ملی ایران در فرابورس میسر شده ،متقاضیان
می توانند این اوراق را از طریق فرابورس خریداری
کرده و تسهیالت را دریافت کنند.شروع معامالت
اوراق تسهیالت ویژه مسکن بانک ملی ایران در
فرابورس ،تاثیر محسوسی بر قیمت اوراق مشابه
آن داشته و پیش بینی می شود با افزایش عرضه
این اوراق ،قیمت ها باز هم تعدیل شود.پیش از
این فعاالن بازار مسکن در اظهارنظرهای متعددی
ضمن تقدیر از بانک ملی ایران برای ورود به این
عرصه و شکستن انحصار بازار تسهیالت مسکن ،این
اقدام را گامی موثر برای کمک به خانه دار شدن
بخش قابل توجهی از متقاضیان دانسته بودند .نرخ
سود تسهیالت ویژه مسکن بانک ملی ایران 17.5
درصد است و به سپرده ها نیز سود ساالنه 10
درصد تعلق می گیرد .هر یک برگ اوراق گواهی
مسکن معادل پنج میلیون ریال تسهیالت است که
مشتری می تواند پس از دوره های مشخص ،اوراق
خود را به صورت تسهیالت از بانک دریافت کرده
و یا اصل اوراق را با نرخ روز در فرابورس معامله
کند.سقف تسهیالت انفرادی در تهران به ازای
هر نفر  600میلیون ریال به همراه  100میلیون
ریال تسهیالت جعاله است و زوجین می توانند
تا سقف یک میلیارد و  200میلیون ریال از این
تسهیالت استفاده کنند.سقف تسهیالت مسکن
بانک ملی ایران در مراکز استان و شهرهای باالی
 200هزار نفر جمعیت برای زوجین  800میلیون
ریال و در سایر مناطق شهری  600میلیون ریال
است .همچنین سقف میزان تسهیالت جعاله در
این مناطق همچنان  100میلیون ریال است.دوره
بازپرداخت این تسهیالت حداکثر  12سال و دوره
بازپرداخت تسهیالت جعاله حداکثر سه سال است.
اوراق گواهی حق تقدم مسکن بانک ملی ایران از
تاریخ صدور به مدت دو سال اعتبار دارند و حداکثر
یک ماه پس از پایان مهلت انقضای اوراق ،امکان
دریافت تسهیالت مسکن از طریق شعب بانک
میسر است.

به پرداخت ملت بیش از  ۳۰۰درگاه
غیرمجاز را مسدود کرد

شرکت به پرداخت ملت (زیرمجموعه بورسی
بانک ملت) از اواخر بهمن ماه سال گذشته تا به
امروز ،بیش از  ۳۰۰درگاه پرداخت اینترنتی
غیرمجاز را مسدود کرده است.
به گزارش امتیاز ،با تاکید بر بخشنامه ابالغی
اواخر سال گذشته شاپرک و طبق اعالم دستگاه های
نظارتی مانند قوه قضاییه و پلیس فتا ،این شرکت
با رصد درگاه های پرداخت اینترنتی خود ،بیش از
 ۳۰۰سایت متخلف که به فعالیت تجاری ،بازرگانی
ب وکار اولیه مشغول بودند را
غیرمجاز و مغایر با کس 
شناسایی و به مسدود کردن درگاه اینترنتی آن ها
اقدام کرده است .بر این اساس ،شرکت به پرداخت
ملت به منظور اجرای مسوولیتهای قانونی خود
و نظارت مستمر بر تمام پذیرندگان به خصوص
درگاههای پرداخت اینترنتی ،همچنان به شناسایی
و مسدودسازی درگاههای غیرمجاز ادامه خواهد داد
و این آمار به طور روزانه در حال افزایش است.

گام های بلند بانک صادرات ایران در
نوسازی ناوگان باربری جاده ای

حمایتهای بانک صادرات ایران در راستای
نوسازی ناوگان فرسوده باربری جادهای کشور
با تخصیص  ٤٨٠٠میلیارد ریال تسهیالت برای
جایگزینی  ١٣٧٥دستگاه خودرو سنگین تا پایان
اردیبهشت ماه سال جاری ،ابعاد وسیع تری به خود
گرفت.
به گزارش امتیاز ،مدیریت شعب استان
البرز این بانک در قالب تفاهمنامهای با مجتمع
صنعتی ماموت ،نوسازی  ٢٠٠٠دستگاه خودرو
سنگین (کشنده و تریلر) را بر عهده گرفت که از
ابتدای اجرای این تفاهمنامه در سال  ٩٦تا پایان
اردیبهشت ماه سال  ،٩٧بالغ بر  ٤٨٠٠میلیارد
ریال برای نوسازی  ١٣٧٥دستگاه خودرو سنگین
با کشندههای پیشرفته «اسکانیا» تخصیص یافته
و پیشبینی میشود تا پایان مدت قرارداد  ٢ساله
بانک با این شرکت ،تعداد ناوگان خودروهای
نوسازی شده به  ٢٠٠٠دستگاه مورد نظر خواهد
رسید.بنا براین گزارش ،اجرای تفاهمنامه منعقده
بین بانک صادرات ایران ،مجتمع صنعتی ماموت
و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور
در سال  ٩٥با اهداف مهمی همچون اثرگذاری
مستقیم در ساماندهی تجهیزات حمل و نقل
جادهای ،کمک و همراهی در امر ایجاد اشتغال،
رونق بخشی به خدمات محصوالت بیمهای ،کاهش
چشمگیر خطرات جادهای و یاریرساندن به امکان
کنترل و رهگیری متناسب سوخت مورد توجه قرار
گرفت .عالوه بر این ،بانک صادرات ایران در استان
البرز با ارائه خدمات متنوع به شرکتها و بنگاههای
بزرگ اقتصادی در سال  ٩٦تامین مالی  ١٥هزار و
 ٦٣٠فقره تسهیالت به ارزش بیش از  ٢٢هزار و
 ٩١٥میلیارد ریال در بخشهای کشاورزی ،صنعت
و معدن ،خدمات و بازرگانی ،صادرات ،ساختمان و
مسکن را بر عهده داشت.عالوه بر این ،این بانک
در راستای حمایت از بخشهای مختلف اقتصاد
مقاومتی ،از جمله کمک به ایجاد مشاغل خانگی،
مسکن اقشار ویژه ،نوسازی و بهسازی مسکن
روستایی ،اعطای وام ازدواج و تهیه جهیزیه ،کمک
به رونق تولید واحدهای کوچک و متوسط و سایر
وامهای ضروری طی سال  ٩٦بیش از  ٦١٢٠فقره
وام بالغ بر  ٣١٧٦میلیارد ریال پرداخت کرده که
سهم عمدهای در بهبود معیشتی مناطق کمتر
توسعه یافته استان البرز داشته است.

