اقتصادی

سهشنبه  5اسفند  11 1399رجب  23 1442فوریه 2021

اخبار
جزئیات طرح اختصاص سهمیه بنزین به
خانوارهای فاقد خودرو در سال ۱۴۰۰

جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی
طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد
خودرو را در قالب پیشنهاد در جریان بررسی
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰مطرح خواهند کرد.
طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوار های
فاقد خودرو یکی از طرح هایی است که از چند
ماه گذشته بررسی آن در مجلس شورای اسالمی
آغاز شده و قرار است ظرف چند روز آینده به
عنوان پیشنهاد از سوی جمعی از نمایندگان در
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰کشور مورد بحث و
بررسی در صحن مجلس قرار گیرد.
یکی از محور های این طرح افزایش عدالت
در برخورداری از یارانه بنزین برای همه مردم
ایران و نه فقط خانواده هایی که خودرو دارند،
مطرح شده است .بر اساس آمار چندین هزار
نفر برای ده ها خودروی اضافه خود سهمیه می
گیرند ولی نیمی از خانوارها از جمله طبقات
ضعیف تحت پوشش امداد و بهزیستی هیچ بهره
ای از یارانه بنزین نمی برند.
از سوی دیگر ایجاد بازار انرژی ،تبادل
بنزین و کاهش نقش تصدی گری دولت در
قیمت گذاری از جمله محورهای دیگری است
که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین جبران بخش عمده کاهش درآمد های
دولت به واسطه این طرح ،از محل حذف سهمیه
خودروهای سوم به بعد ثروتمندان از دیگر
تدابیری است که برای تامین منابع مالی این
طرح در نظر گرفته شده است .توجه به حقوق
آحاد جامعه و جلوگیری از ضرر طبقات متوسط
به پایین جامعه از دیگر مواردی است که در این
طرح دیده شده است.
بر اساس این طرح که در قالب پیشنهاد در
الیحه بودجه سال  ۱۴۰۰مطرح شده است و قرار
است ظرف چند روز آینده در صحن مجلس به
بحث گذاشته شود ،به منظور گسترش عدالت در
میان خانوارهای ایرانی:
 .۱از ابتدای مهرماه سال  ۱۴۰۰به هر
خانوار مشمول دریافت یارانه فاقد خودرو ،به
ازای هر نفر ،پانزده ( )۱۵لیتر در ماه سهمیه
بنزین یارانه ای اختصاص می یابد .همچنین به
خانوارهای دارای خودرو که تعداد اعضای آن
بیشتر از چهار ( )۴نفر باشد ،به ازای هر نفر
بیشتر ،پانزده ( )۱۵لیتر در ماه سهمیه بنزین
یارانهای تعلق می گیرد.
 .۲از ابتدای فروردین  ،۱۴۰۰سهمیه
بنزین خودروهای دوم و بیشتر خانوارهای یک
نفره و سهمیه بنزین خودروهای سوم و بیشتر
سایر خانوارهای دارای خودرو حذف خواهد شد.
همچنین سهمیه بنزین خودروهای وارداتی با
حجم موتور بیشتر از  ۲۰۰۰سی سی حذف
خواهد شد.
 .۳در سال  ،۱۴۰۰سایر سهمیه های بنزین
وسایل نقلیه شخصی و عمومی (از جمله انواع
تاکسی ،وانت بار و موتورسیکلت) مانند گذشته
به قوت خود باقی می ماند.
 .۴در سال  ۱۴۰۰دولت مجاز به افزایش
قیمت سهمیه های بنزین یارانه ای (۱۵۰۰
تومان) و غیر یارانه ای ( ۳۰۰۰تومان) در سال
 ۱۴۰۰نیست.
 .۵همه دارندگان سهمیه بنزین می توانند
سهمیه خود را از طریق سامانه بازار داخلی که به
همین منظور حداکثر تا پایان شهریورماه توسط
وزارت نفت با همکاری وزارت امور اقتصادی و
دارایی ایجاد خواهد شد ،به فروش برسانند؛
قیمت در بازار تعیین می شود و دولت حق
قیمت گذاری ندارد.
 .۶دولت مجاز است صرفا برای خانوارهای
فاقد خودرو ،امکان مشارکت در درآمد صادراتی
بخشی از سهمیه بنزین خانوار را در بازار
صادراتی فراهم کند .سقف سهم دولت پس
از کسر هزینه های اجرایی برابر پنجاه درصد
( )%۵۰درآمد صادراتی خواهد بود.
 .۷آیین نامه اجرایی این بند تا پایان
شهریورماه ،توسط وزارت نفت با همکاری وزارت
امور اقتصادی و دارائی ،سازمان برنامه و بودجه و
شورای رقابت تهیه و در هیات وزیران به تصویب
خواهد رسید.

اعزام کارشناسان بيمه البرز به شهرستان
زلزله زده سي سخت

درپي وقوع زلزله در شهرستان سي سخت
استان کهکيلويه و بويراحمد ،کارشناسان ارزياب
خسارت شرکت بيمه البرز به اين شهرستان
اعزام شدند.
به گزارش روابط عمومي بيمه البرز،
کارشناسان اين شرکت بالفاصله پس از وقوع
زلزله به منطقه حادثهديده اعزام شدند و در
حال رسيدگي و ارزيابي خسارتهاي اعالم شده
از سوي بيمه گزاران خسارت ديده بيمه البرز
هستند.
بنا بر اين گزارش ،بيمه البرز همچنين
محمولهاي شامل دستگاههاي گرمايشي و مواد
غذايي براي کمک به آسيبديدگان زلزله به
شهرستان سي سخت ارسال کرد.

بيمه پارسيان همچنان
يکي از صد شرکت برتر ايران

سازمان مديريت صنعتي با هدف
شفافسازي فضاي کسبوکار کشور ،ارايه
تصويري روشن از جايگاه بنگاههاي اقتصادي
و گروههاي صنعتي مختلف ،گسترش رقابت
بين بنگاههاي اقتصادي کشور و علميتر
نمودن فضاي تصميمگيري مديران ،رتبه
بندي شرکتهاي برتر ايران در سال 1399
را براي بيست و سومين سال متوالي اعالم
کرد و نام بيمه پارسيان همچنان در ميان صد
شرکت برتر ايران قرار دارد.بيمه پارسيان با
تکيه بر دانش ،نوآوري و خالقيت کارکنان
و نمايندگان خود و اتخاذ تدابير مناسب و
هوشمندانه روند رو به رشد خود را با قدرت
حفظ و همچنان در اين مسير ادامه خواهد
داد.
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وزیر نفت خبر داد:

چهار برابر شدن صادرات فرآوردههای نفتی

وزیر نفت از چهار برابر شدن صادرات
فرآوردههای نفتی در طول هفت سال خبر داد.
بیژن زنگنه ،در مراسم بهره برداری از
 ۱۰۰۰کیلومتر خطوط لوله انتقال فرآوردههای
نفتی گفت :با افزایش گاز رسانی و ظرفیت تولید
پاالیشگاه ها ،صادرات فرآوردههای نفتی از ۹/۵
میلیون تن در سال  ۹۱به  ۲۳میلیون تن در سال
 ۹۸رسیده است .وی با بیان اینکه فناوری و دانش
فنی کشور بسیار باال رفته است افزود :این خطوط
لوله ،همه ایرانی است و میتوان با افتخار گفت که
خط لوله گوره -جاسک ایرانیترین پروژه است و
همه تجهیزات آن از جمله خط لوله ،ورق و ...در
داخل کشور ساخته میشود.زنگنه اضافه کرد :برای
نخستین بار اعالم میکنم تالش ما این است که
جوشکاری و لوله گذاری خط لوله گوره -جاسک تا
پایان امسال به اتمام برسد.
وزیر نفت گفت :ظرفیت روزانه پاالیش نفت
خام کشور از  ۱.۸میلیون بشکه در سال  ,۹۲به
بیش از  ۲.۲میلیون بشکه رسیده است.وزیر نفت،
در بخش دیگری از سخنان خود به پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس اشاره کرد و با بیان اینکه پیروزی،
هزار پدر دارد و شکست یتیم است ،گفت :برای
ساخت این پاالیشگاه همه زحمت کشیدند.زنگنه
با بیان اینکه به روزهای انتخابات ریاست جمهوری
نزدیک میشویم افزود :تصمیمهای ساخت
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در سال  ۱۳۸۲و بر
اساس استناد موجود گرفته و موافقت نامه اجرایی
آن امضا شد و دولتهای بعدی نیز آن را دنبال
کردند و این پاالیشگاه را پیش بردند.وی با اشاره به
اینکه گفته میشود نبوغ یک نفر پاالیشگاه ستاره
خلیج فارس را به پایان رسانده است گفت :مگر
پاالیشگاه با نبوغ ساخته میشود؟! پاالیشگاه با
همت و مدیریت ساخته میشود.زنگنه ادامه داد:
همه میخواهند بگویند ما پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس را ساختیم و آن را به نام خود تمام کنند
و ما از این موضوع استقبال میکنیم ،اما انصاف
هم موضوع خوبی است و نباید زحمات دیگران را
خراب کنند .وزیر نفت با اشاره به اینکه واحدهای
فرآیندی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس طبق استناد
موجود در سال  ۹۲حدود  ۴۱درصد پیشرفت
داشتند ،گفت :این پاالیشگاه با مدیریت و فداکاری
مدیران پیش رفته است.
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و اغتشاش
مدیریتی

زنگنه با بیان اینکه در زمان تدریس «آشنایی
با مدیریت پروژه» یکی از طرحهایی که فکر
میکردم باید بهعنوان اغتشاش مدیریت درس داد
نیروگاه شهید رجایی بود ،تصریح کرد :وقتی در
سال  ۶۸وارد وزارت نیرو شدم با این نیروگاه زمین
مانده ،برخورد کردم .خیلی زحمت کشیدیم تا این
طرح را توانستیم تمام کنیم و از نظر مدیریتی به
آن نظام دهیم .زنگنه گفت :پس از این طرح به

درصد در کشور تولید میشود و خط لوله گوره-
جاسک ایرانیترین خط لوله در کشور است و با
احداث این خط لوله هزاران تانکر انتقال نفت و
فرآوردههای نفتی حذف میشود و از طرفی از
قاچاق نیز جلوگیری میشود.
خط لوله گوره-جاسک در ماههای ابتدایی
سال آینده افتتاح میشود

این نتیجه رسیدیم که باید شرکتهای پیمانکار
عمومی تاسیس شود و مپنا برای نیروگاه حرارتی
و فرآب برای نیروگاه آبی تشکیل شد .وی تصریح
کرد ،:اما پس از دیدن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
دیدم نیروگاه شهید رجایی در مقابل آن از نظر
اغتشاش مدیریتی هیچ است .زنگنه گفت :باید
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را موضوع تدریس قرار
دارد و اگر میخواهید اغتشاش مدیریتی در یک
طرح پیدا کنید من بدتر از طرح ستاره خلیج فارس
در عمر کاری ام ندیدم .وی افزود :البته ساخت
این پروژه ابتدا با روش خوبی آغاز شده است ،اما
وقتی جلوتر رفت به جایی رسید که فقط باید در
دانشگاهها تدریس کرد ،این افتخار ندارد.وزیر نفت
با بیان اینکه من و همکارانم وقت مدیریتی زیادی
برای این پاالیشگاه گذاشتهایم تا توانستیم این
پروژه را با زحمت و فشار انجام دهیم ،افزود :سردار
عبدالهی ،فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم
االنبیاء به نقل از یکی از فرماندهان ارشد سپاه که
بازدیدی از این طرح داشتند برایم نقل کردند آیا به
اینجا (پاالیشگاه ستاره خلیج فارس) داعش حمله
کرده است.
زنگنه با اشاره به اینکه همه کاری در این
پاالیشگاه انجام شده بود ،اما کار اصلی پرداخته
نشده بود ،گفت :بسیار زحمت کشیده شد تا این
پاالیشگاه به تولید بنزین برسد و شرکتهای اویک
و اویکو بسیار زحمت کشیدند تا توانستند این
پاالیشگاه را راه اندازی کنند.وی افزود :همکاران
مدیریتی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی نیز هر هفته به این پاالیشگاه سفر کردند،
صدها ساعت وقت برای پروژه گذاشتم .ما منتی
نگذاشتیم ،زیرا وظیفه مان بود این کار را انجام
دهیم .وزیر نفت تصریح کرد :آنچه به ما رسید نه
تنها پیشرفت کم (پاالیشگاه ستاره خلیج فارس)
بلکه یک وضع مغشوش بود که با ادامه آن راه هرگز
به نتیجه نمیرسیدیم.زنگنه با بیان اینکه مدیریت
درست ،کار پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را تمام

میکند افزود :در پیشرفت ،مدیریت اصل است و
توسعهها با اندیشه درست مدبرانه شکل میگیرد
که نباید آن را دستکم گرفت.
اگر حرف نمی زنیم دلیلش نداشتن وقت
اضافه است

وزیر نفت از همه افرادی که برای ساخت
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس زحمت کشیدند
قدردانی کرد و با تاکید بر اینکه در این پروژه همه
بودند و هیچ کس نباید تک خوری کند ،افزود :به
زمان انتخابات ریاست جمهوری نزدیک میشویم و
عدهای در این چند سال بیکار ماندند و حاال تالش
میکنند در انتخابات کاری کنند.
زنگنه در ادامه به نقل قولی اشاره کرد و گفت:
قصابی در انتخابات ریاست جمهوری دوره پیش در
گرگان نامزد شد و از وی دلیلش را پرسیدند که در
پاسخ گفت این روزها وضع ام بسیار خوب است
به این دلیل که همه میخواهند ببیند قصابی که
نامزد شده کیست و به همین دلیل از من گوشت
میخرند ،درسته که رئیس جمهور نمیشوم ،اما
رئیس صنف قصابان گرگان که میشوم.
وی با بیان اینکه حاال عدهای بیکار هستند و
دائم به وزارت نفت فحش میدهند خطاب به این
افراد گفت :برای خودتان افتخاراتی میسازید که
هرگز وجود نداشته است و اگر از زاویه مدیریتی
بخواهیم درباره کارهایی که انجام دادید بحث
کنیم میبینیم بسیاری از آنها افتخارات نیست
بلکه سیئات است.وزیر نفت تصریح کرد :اگر حرف
نمیزنیم به این دلیل نیست که زبان نداریم،
دلیلش این است که وقت نداریم .زنگنه در بخش
دیگری از سخنان خود گفت :شبکه خط لوله نفت
و فرآوردههای نفتی در کشور با داشتن بیش از ۱۳
هزار کیلومتر خط لوله اهمیت ویژهای در تأمین
فرآورده مورد نیاز در داخل کشور دارد.زنگنه افزود:
خطوط لوله ارزانترین روش انتقال مایعات هستند
و فناوری کشور برای ساخت آن بسیار ارتقاء یافته
است .وی گفت :در حال حاضر خطوط لوله ۱۰۰

زنگنه با بیان اینکه خطوط لولهای که در
مراسم امروز به بهره برداری رسیده در همین دولت
آغاز شدند و در همین دولت هم به بهره برداری
رسیدند افزود :این خطوط برای تأمین فرآوردههای
شمال کشور از تهران به تبریز ،مازندران ،گیالن و
سه استان خراسان احداث شده است.
وی گفت :ما متناسب با کارهایی که برای
توسعه پاالیشگاهها انجام داده ایم ،نیازمند این
خطوط لوله بودیم .زنگنه با بیان اینکه بیش از
 ۸هزار میلیارد تومان برای احداث سه خط لوله،
هزینه شده است اضافه کرد :همچنین طرح دیگری
در دست اجراست که بنزین را از پاالیشگاه خلیج
فارس به مرکز کشور بیاورد.وزیر نفت گفت :خط
لوله گوره-جاسک ایرانیترین خط لوله کشور است
و بزرگترین تلمبه خانههایی که در تاریخ ایران
نصب شده اند در این خط قرار گرفته اند .وی افزود:
فوالد و شمشهای این خط ،تولیدی شرکتهای
ایرانی هستند و برنامه ما این است که تا قبل از
پایان سال جوشکاری و لوله گذاری این طرح انجام
شود .وزیر نفت تأکید کرد ۴۰ :درصد خط لوله
گوره-جاسک هنوز تحت تست فشار قرار نگرفته
است و این موضوع باعث تعویق تکمیل این طرح
تا پایان سال خواهد شد .زنگنه گفت :اگر تست
فشار در این خط لوله انجام نشود ،احتمال دارد در
مرحله اجرا سوراخ شود که البته این احتمال خیلی
کم است ،اما نباید ریسک کنیم.
وی افزود :در ماههای اول سال آینده نخستین
بارگیری نفت از پایانه جاسک انجام خواهد شد.
وزیر نفت با بیان اینکه دولت کارهای بزرگی
در زمینه پاالیش و صادرات فرآوردههای نفتی
انجام داده است.
گفت :سه مسئولیت شرکت پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی شامل نظارت بر پاالیشگاهها،
انتقال فرآوردهها و توزیع فرآوردههای نفتی است.
خطوط لوله انتقال ،مانع از قاچاق میشود

وزیر نفت گفت :ایجاد خطوط لوله به علت
اینکه مساله قیمتهای یارانهای داریم ،مانع قاچاق
میشود.بیژن نامدار زنگنه در مراسم افتتاح ۱۰۰۰
کیلومتر خطوط انتقال فرآوردههای نفتی افزود:
بیش از  ۸۰۰۰میلیارد تومان هزینه این خطوط
لوله است .وزیر نفت با بیان اینکه خطوط لوله
ارزانترین روش حمل مایعات است گفت :فناوری
کشور بسیار باال رفته و این خطوط لوله ،همه ایرانی
است .زنگنه اضافه کرد :این خطوط لوله ،بار هزاران
تانکر را از جادهها کاهش میدهد.

مدیرعامل ایرانسل :آمادۀ راهاندازی  5Gروی سیمکارتهای ایرانسل در سراسر ایران هستیم

پنجمین سایت تجاری  5Gایران و ایرانسل در شیراز راهاندازی شد

پنجمین سایت تجاری نسل پنج تلفنهمراه
( )5Gایران و ایرانسل ،ظهر امروز یکشنبه  ۳اسفند
 ،۱۳۹۹طی مراسمی در شیراز رسماً راهاندازی شد.
به گزارش امتیاز ،در این مراسم که در محوطه
باز ساختمان شهرداری شیراز برگزار شد ،مهندس
حسین فالح جوشقانی معاون وزیر و رئیس سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگوالتوری)،
دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل ،دکتر
عنایتاهلل رحیمی استاندار فارس ،جمعی از اعضای
شورای اسالمی شهر شیراز و شماری از مدیران و
مقامات استانی و محلی حضور داشتند.
طی این مراسم ،سایت تجاری نسل پنج
تلفنهمراه ایرانسل در شیراز ،که در ادامۀ توسعه این
فناوری در سراسر ایران ،نخستین شهر پس از تهران
محسوب میشود ،رسماً به بهرهبرداری رسید و اعالم
شد که کیش و مشهد ،دو مقصد بعدی  5Gایرانسل
هستند.
مدیرعامل ایرانسل :آمادۀ راهاندازی 5G
روی سیمکارتهای ایرانسل در سراسر ایران
هستیم
در ابتدای این مراسم ،مدیرعامل ایرانسل با بیان
اینکه امروز جمع شدهایم تا به کمک یکدیگر ،دورۀ
جدیدی از عصر تکنولوژی موبایل را در شهر شیراز
آغاز کنیم ،گفت :همه میدانیم که امروزه ،بخش
مهمی از زیرساخت توسعه و تحول ،مربوط به توسعه
زیرساخت ارتباطات است و اگر قرار باشد در حوزههای
مختلف شاهد توسعه و پیشرفت باشیم ،میتوان گفت
موتور محرکه آن ،توسعه و پیشرفت حوزه ارتباطات و
صنعت  ITو  ICTاست.
عباسیآرند افزود :در مجموعۀ ایرانسل،
خوشحالیم در مقطعی که کشور ،بهرۀ چندانی از
فناوری پهنباند همراه نداشت ،نسل سوم و چهارم
تلفنهمراه را با وجود مقاومتهایی که بود ،وارد کشور
کردیم و االن شرایط به گونهای رقم خورده است که
بخش عمدهای از نیازها و ارتباطات روزمرۀ مردم ،چه
مردم عادی و چه ارگانها و ادارات دولتی ،بر بستر
ارتباطات نسل سه و نسل چهار ،قابل عرضه است.
وی تأکید کرد :تجربۀ یک سال اخیر شرایط
کرونایی ،نشان داد توسعۀ زیرساختهای ارتباطی
کشور که با همت اپراتورها و وزارت ارتباطات اتفاق
افتاد ،چقدر حیاتی ،اساسی و پاسخگوی نیازهای
روزمره مردم است .االن هم که بحث نسل پنج مطرح
است ،شاید در نگاه عدهای به عنوان کاالی لوکس
جلوه کند ،اما دیری نخواهد پایید که بخش عمدهای
از خدمات جاری کشور و نیازهای روزمره ،بر بستر
نسل پنج باید ارائه شود.
مدیرعامل ایرانسل ویژگیهای مهم نسل پنج
تلفنهمراه را سرعت و پایداری باالتر ،تأخیر کمتر و
حجم ارتباطات وسیعتر برشمرد و با اشاره به توسعۀ
روزافزون خدمات مختلف ارتباطی در دنیا ،توسعۀ 5G
را جزء ضرورتهای آتی توسعه کشور دانست.
عباسیآرند تصریح کرد :خوشبختانه در ایرانسل
طی یک سال و نیم اخیر ،برای توسعۀ زیرساخت و
تجهیز آن و ایجاد قابلیت اتصال به شبکه نسل پنج،
چند کار اصلی را انجام دادیم .همکاران من در بخشهای
مختلف فنی ،تالش کردند تا این زیرساخت را آماده کنند
و حاصل آن این است که هسته و زیرساخت شبکه برای

توسعۀ  ، 5Gبه صورت کاربردی و واقعی ،کام ً
ال آماده
است و االن در سطح کشور ،در هر نقطهای که شرایط
نصب سایت  5Gایرانسل فراهم شود ،این تکنولوژی روی
بستر ایرانسل و با سیمکارتهایی که هماکنون به صورت
عمومی در حال استفاده توسط مشترکان است ،قابلیت
ارائه خدمت را دارد.
وی افزود :در اول مرداد ماه سال  ،۱۳۹۹ما
نخستین سایت  5Gرا در پژوهشگاه ارتباطات و
فناوریاطالعات راهاندازی کردیم که به صورت آنالین
توسط رئیسجمهور محترم افتتاح شد .سپس در
ساختمان مرکزی ایرانسل ،دانشگاه تربیتمدرس و
اخیرا ً چهارمین سایت در بوستان آب و آتش (پل
طبیعت) تهران با حضور وزیر محترم ارتباطات و
فناوریاطالعات افتتاح کردیم تا مردم بتوانند به
کمک آن از اینترنت پرسرعت نسل پنج استفاده
کنند و خوشبختانه امروز توفیق شد که به اتفاق
رئیس محترم رگوالتوری ،در شیراز باشیم تا به عنوان
اولین استان پس از تهران ،بتوانیم این خدمت را به
هموطنانمان تقدیم کنیم.
مدیرعامل ایرانسل تأکید کرد :خیلی خوشحالیم
که با همکاری همه عزیزان در استان ،استاندار محترم،
شهردار محترم که همکاریهای بسیار خوبی با ما
داشتند ،دوستانمان در شورای شهر و سایر عزیزان ،این
شرایط فراهم شده است تا با راهاندازی این سایت ،این
خدمت به عنوان یک خدمت جدید بر لبه تکنولوژی ،به
همشهریان عزیزمان در شهر شیراز تعلق میگیرد.
عباسیآرند تصریح کرد :ظاهرا ً عزیزان ما در
اپراتورهای دیگر هم این حرکت را شروع کردهاند،
به همه دوستان خسته نباشید میگوییم و انشاءاهلل
بتوانند این خدمات را به زودی عرضه کنند.
وی افزود :این فناوری شکل نمیگرفت مگر با
حمایت و پیگیری وزیر محترم ،رگوالتور و سازمان
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ،دوستان در
وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت و اعضای محترم
هیأتمدیره شرکت ایرانسل که ظرفیتهای الزم را
برای راهاندازی و استقرار این فناوری در کشور فراهم
کردند .از همه عزیزان تشکر میکنم و آرزوی توفیق
دارم و امیدوارم زمینۀ توسعۀ این خدمت در سطح
کشور و همه استانها فراهم شود.
مدیرعامل ایرانسل همچنین اعالم کرد که
سایتهای تجاری  5Gبعدی ایرانسل ،اسفند ماه
 ،۱۳۹۹در کیش و مشهد راهاندازی میشوند.
رئیس رگوالتوری :راهاندازی سایت 5G
ایرانسل ،آغاز یک راه و تحول جدید است
در بخش دیگری از این مراسم ،معاون وزیر و
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
(رگوالتوری) به ایراد سخن پرداخت و گفت 5G :تنها
یک تکنولوژی نیست که در امتداد نسل سه و چهار
باشد ،بلکه یک زیستبوم است که تحول دیجیتال را
در همه عرصهها تسریع میکند و این تحول ،صرفاً در
حوزه موبایل اتفاق نمیافتد بلکه یک توسعه متوازن
است که انشاءاهلل باید در همه عرصهها اتفاق افتد تا
به شهر هوشمند ،اقتصاد دیجیتال ،تحول دیجیتال
و ...برسیم.
فالح جوشقانی افزود :همه کشور در یک سال
گذشته درگیر کرونا بود ،اما با همه معایبی که داشت،
شاهد بودیم که حوزه ارتباطات را در کشور پررنگ

کرد و شاهد بودیم که بر اساس تکنولوژیهای جدید
میتوان خیلی از امورات کشور و امورات شهر را
انجام داد .در عرصهای که همۀ دنیا غافلگیر شد ،این
تکنولوژی بود که به کمک آمد و هر چند که شرایط
همچنان شرایط سختی است ،اما در یک سال گذشته،
ما بیش از  ۲.۵برابر افزایش ظرفیت استفاده مردم از
شبکههای ارتباطی را داشتیم که بهخصوص در حوزه
تلفنهمراه بهخاطر گستردگی بیشتری که در کشور
داشته ،بیشتر رخ داده است.
وی تأکید کرد :افتتاح این سایت  ، 5Gتنها یک
سایت نیست بلکه آغاز یک راه جدید و یک تحول
جدید در کشور است.
فالح جوشقانی تصریح کرد :به عنوان رگوالتور
از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل تشکر میکنم که
همواره در عرصۀ تکنولوژیهای جدید ،پیشقدم بودند.
این اولین سایتی است که بعد از تهران ،در کشور
مورد بهرهبرداری قرار میگیرد و خود سایت نیز از
لحاظ فنی و ساختاری ،یک سایت جدید و متفاوت
با سایتهای دیگر است .شکیل است و امکانات سایت
داخل دکل سایت نصب شده و به فضای بسیار کمتری
نیاز دارد .انشاءاهلل آغازی باشد که در کل کشور به
سمت نصب این نوع سایتها پیش برویم.
رئیس رگوالتوری همچنین خواستار اهتمام
مسؤوالن استانی به توسعۀ ارتباطات ثابت در کنار
ارتباطات همراه و موضوع همگرایی در ارتباطات شد.
تشکر استاندار فارس از مدیرعامل ایرانسل
برای اجرای طرحهای ارتباطی
استاندار فارس نیز در این مراسم ،بر ضرورت
توجه به جنبههای مفید و مثبت فناوری ،در عین
توجه به لزوم کاهش برخی آسیبهای احتمالی تأکید
کرد.
رحیمی با تشکر از مدیرعامل ایرانسل برای توجه
به طرحهای ارتباطی استان فارس گفت :ایشان قول
دادند که با یک نگا ِه ویژه به استان فارس ،خدمات برتر
ارتباطی را در این استان توسعه می دهند که تشکر می
کنم از وفای به عهد ایشان .ورود این تکنولوژی نسل
پنج تلفنهمراه به شیراز ،جنبههای مثبت بسیاری
دارد .از همه مهمتر اینکه میتواند معرف فرهنگ کهن
و پیشرو استان فارس باشد و به کمک آن ،دانشگاههای ما
میتوانند یک عرصه جدید را برای ارائه فعالیت هایشان
داشته باشند.
وی افزود :وزارت ارتباطات امروز نگاه مثبتی
به استان فارس دارد و من از مسؤوالن استانی،
تقاضا دارم فرصت حضور مهندس آذریجهرمی را
برای توسعه زیرساختهای دیجیتال و فناوریهای
ارتباطی ،غنیمت بشمارند.
همچنین در بخش دیگری از این مراسم،
دکتر لیال دودمان ،عضو شورای شهر شیراز و رئیس
کمیسیون هوشمندسازی گفت :باعث افتخار ماست
که شیراز بهعنوان اولین شهر پس از تهران ،از فناوری
روز دنیا برخوردار میشود.
وی افزود :این افتخار ما است که توانستیم این
همکاری را با ایرانسل بهوجود بیاوریم تا اولین سایت
 5Gرا بتوانیم در شهر شیراز ایجاد کنیم .چیزی که
چند ماه پیش فکر میکردم در حد آرزو است ،امروز
عم ً
ال ایجاد شده است.
در ادامه این مراسم ،تست زندۀ سرعت و

تست زندۀ دانلود بهصورت مقایسهای و همزمان ،در
شبکههای  5Gو  4Gایرانسل ،در حضور اصحاب
رسانه و مدعوین انجام شد .نتیجه این تست سرعت
دانلود  3.192گیگابیت برای شبکۀ  5Gو 35.4
مگابیت برای شبکۀ  4Gبود .همچنین در مقایسه
زندۀ دانلود یک فایل  250مگابایتی ،نتیجۀ  3ثانیه
برای شبکۀ  5Gو  180ثانیه برای شبکۀ  4Gبه
ثبت رسید که بیانگر نسبت  60برابری سرعت  5Gدر
این تست دانلود بود .دانلود این فایل از سرور عمومی
داخلی انجام شد که در حال حاضر برای کاربران
عمومی محدودیت پهنای باند دانلود دارد ،به همین
دلیل انجام آن سه ثانیه زمان برد .در آینده و با توسعۀ
شبکۀ  ،5Gپهنای باند متناسب با این تکنولوژی از
سوی ارائه دهندگان این نوع سرویسها ،در اختیار
کاربران شبکۀ  5Gقرار خواهد گرفت و زمان دانلود
بسیار کوتاهتر خواهد شد.
در بخش پایانی این مراسم ،پنجمین سایت
تجاری  5Gایران و ایرانسل ،رسماً افتتاح شد و
خدمات آن در اختیار مردم شهر شیراز قرار گرفت.
ایرانسل اول مرداد  ،۱۳۹۹نخستین سایت
تجاری نسل پنج تلفنهمراه ایران را با همکاری
وزارت ارتباطات و فناوریاطالعات ،در پژوهشگاه
 ICTراهاندازی کرد .این سایت ،در حاشیۀ جلسۀ
هیأت دولت ،توسط رئیسجمهوری به صورت آنالین
افتتاح شد.
با فاصلۀ چند روز پس از آن ،در هفتم مرداد
ماه ،دومین سایت  ، 5Gدر ساختمان مرکزی ایرانسل
توسط دکتر بیژن عباسیآرند مدیرعامل ایرانسل ،در
حضور خبرنگاران رونمایی شد.
سومین سایت نسل پنج ایران و ایرانسل هم۲۱ ،
آبان ماه در دانشگاه تربیتمدرس و در یک فضای
بیرونی ( )outdoorبه بهرهبرداری رسید.
چهارمین سایت  5Gایران و ایرانسل ،در بوستان
آب و آتش تهران (پل طبیعت) ۲۸ ،بهمن ماه ،۱۳۹۹
با حضور وزیر ارتباطات و فناوریاطالعات در غرفۀ
ایرانسل در نمایشگاه اینترنت اشیا ،به صورت آنالین
توسط وی افتتاح شد و در دسترس استفادۀ عموم
مردم قرار گرفت.
پنجمین سایت تجاری  5Gایران و ایرانسل نیز
که امروز در شهر شیراز به بهرهبرداری رسید ،مانند
سایت آب و آتش ،در دسترس استفادۀ عموم مردم
است .کاربرانی که گوشی تلفنهمراه آنها از فناوری
نسل پنج تلفنهمراه پشتیبانی میکند ،میتوانند با
اتصال به این سایت ،سریعترین نسل اینترنت جهان
را تجربه کنند و کاربرانی که گوشی هوشمند آنها
قابلیت پشتیبانی از شبکۀ  5Gرا نداشته باشد نیز
میتوانند از طریق  Hotspotمودم  5Gایرانسل در
این سایت ،به صورت وای فای به شبکۀ نسل پنج
تلفنهمراه متصل شوند.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران ،که از
اول مردادماه  ،1399ارائه نسل پنجم تلفن همراه در
ایران را آغاز کرده است ،هماکنون در هشتمین ماهی
قرار دارد که کماکان تنها ارائه دهندۀ نسل پنجم
تلفنهمراه در ایران است.
ایرانسل در اسفندماه ،سایتهای بعدی نسل
پنج تلفنهمراه در شبکۀ کاربردی و واقعی خود را
در شهرهای کیش و مشهد مقدس افتتاح می کند.

بانك
توضیحات همتی درباره آزادسازی
منابع ارزی در کره جنوبی

رئیسکل بانک مرکزی درباره آزادسازی
منابع ارزی در کره جنوبی توضیحاتی ارائه داد.
عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک
مرکزی ،در یادداشتی در صفحه شخصی خود
در فضای مجازی نوشت :امروز  ۴اسفند ماه
 ۹۹به درخواست سفارت خانههای کره جنوبی
و ژاپن در تهران ،مالقاتهای جداگانهای با
سفرای دو کشور یاد شده داشتم .در دیدار
با سفیر کره در خصوص نحوه جابجایی و
مصرف بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی در
کره جنوبی ،به مقاصد مورد نظر ،توافق شد
و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص میزان
منابع مورد انتقال و بانکهای مقصد به طرف
کرهای اعالم شد.
همتی همچنین در این یادداشت آورده
است :ضمن استقبال از تغییر رویکرد کره جنوبی
تأکید کردم ،اگرچه جمهوری اسالمی ایران از
تغییر رویکرد کشورها و افزایش همکاریها
استقبال میکند ،اما پیگیریهای حقوقی این
بانک به منظور مطالبه خسارات ناشی از عدم
همکاری بانکهای کرهای در سالهای اخیر به
قوت خود باقی خواهد بود و طرف کرهای باید
تالش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از
بین برود.
در بخش دیگر یادداشت رئیس کل بانک
مرکزی آمده است :در دیدار با سفیر ژاپن نیز
به نماینده ژاپن تاکید کردم کشورهای دوست
میبایست فارغ از فشارهای سیاسی به همکاری
با یکدیگر اهتمام ورزند .طرف ژاپنی باید در
خصوص استفاده ایران از منابع ارزی خود
و انتقال آنها به سایر مبادی مورد نیاز بانک
مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد.
سفیر ژاپن در ایران نیز ضمن قدردانی از
تالش بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت
بدهیهای شرکتهای ایرانی به طرفهای
ژاپنی ،پیشنهاد استفاده از منابع موجود برای
خرید واکسن کرونا را مطرح و براهتمام سفارت
ژاپن در ایجاد ارتباط بین بانکهای مرکزی دو
کشور به منظور پیشبرد بهتر امور و حل مسایل
بانکی تاکید کرد.
در چهار ماهه اخير؛

بانک دي  1200ميليارد ريال تسهيالت
به فرهنگيان پرداخت کرد

بانک دي از آبان ماه سال جاري با
اجراي طرح کارت اعتباري و تسهيالت
ويژه فرهنگيان و با هدف ارج نهادن به اين
قشر تاثيرگذار ،بيش از  1200ميليارد ريال
تسهيالت و اعتبار به متقاضيان پرداخت کرده
است.
رحيم طاهري ،عضو هيئتعامل و معاون
بانکي و بازاريابي بانک دي با اعالم اين خبر
گفت :جامعه معظم فرهنگيان کشور از زمان
اجراي اين طرح تا کنون ،مبلغ  800ميليارد
ريال در قالب کارت اعتباري و  400ميليارد ريال
در قالب تسهيالت از محل اين طرح دريافت
کرده اند.
وي اظهار کرد :جامعه فرهنگيان اعم از
کادر اداري ،معلمان ،نيروهاي خدماتي مدارس
دولتي ،نيمه دولتي ،خصوصي و همچنين
کارکنان شاغل در وزارت و ادارات تابعه آموزش
و پرورش سراسر کشور مي توانند با مراجعه به
شعب بانک دي در سراسر کشور از امکانات اين
طرح بهرهمند شوند.
متقاضيان مي توانند براي کسب اطالعات
بيشتر درباره اين طرح به سايت بانک دي
به نشاني ir.Day24 :مراجعه کنند يا با
مرکز ارتباط با مشتريان دي از طريق شماره
تلفن 28930ارتباط برقرار کنند.

احداث خط توليد الستيک راديال
رازي با حمايت بانک ملي

تفاهم نامه احداث واحد توليد الستيک
راديال رازي با مشارکت شرکت توسعه صنايع
ايران (ايدرو) و سرمايه گذاري بانک ملي ايران
امضا شد.
بر اساس گزارش روابط عمومي بانک
ملي ايران،تفاهم نامه احداث واحد توليد
الستيک راديال رازي با مشارکت شرکت
توسعه صنايع ايران (ايدرو) و سرمايه گذاري
بانک ملي ايران در جلسه ستاد فرماندهي
اقتصاد مقاومتي استان کردستان که با حضور
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور ,
جمشيد انصاري معاون رييس جمهور و معين
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور در
کردستان ،حميدرضا عدل معاون فني ،امور
زيربنايي و توليدي سازمان برنامه و بودجه
کشور ،فريد موسوي عضو هيات مديره بانک،
عباس پيروزي رييس اداره کل بررسي طرح
ها ،علي اشرف يوسفي قياسي رييس اداره
امور شعب استان کردستان بانک ،بهمن مراد
نيا استاندار کردستان و جمعي از مديران،
سرمايه گذاران و نخبگان اقتصادي و سياسي
استان برگزار شد ،به امضا رسيد.
در اين جلسه اسحاق جهانگيري معاون
اول رييس جمهوري از حضور فعال بانک هاي
عامل در بخش اقتصاد کشور و دکتر حسين
زاده مديرعامل بانک ملي ايران به دليل نقش
پررنگ اين بانک در حوزه توليد قدرداني کرد.
بهمن مراد نيا استاندار کردستان نيز
از مشارکت فعال بانک ملي ايران در توسعه
اقتصادي و صنعتي استان تجليل کرد.
الزم به ذکر است ،واحد بزرگ توليد
الستيک راديال رازي با سرمايه گذاري 40
هزار ميليارد ريالي و مشارکت شرکت توسعه
صنايع ايران (ايدرو) ،سنديکاي بانکي با
عامليت بانک ملي ايران ،استانداري کردستان
و سرمايه گذار طرح احداث خواهد شد که 20
درصد هزينه سرمايه گذاري از سوي سرمايه
گذار و  80درصد هزينه ها توسط سنديکاي
بانکي با عامليت بانک ملي ايران و تسهيالت
 32هزار ميليارد ريالي تامين مي شود.

