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اخبار
ایرانسل موفق به دریافت «گواهینامۀ
بینالمللی ساخت مراکز داده» شد

ایرانسل «گواهینامۀ بینالمللی ساخت
مراکز داده» را براساس استانداردهای انجمن
صنعت ارتباطات از راه دور ( )TIAدریافت کرد.
به گزارش امتیاز ،این گواهینامه با در نظر
گرفتن معیارهای ضروری استاندارد زیرساخت
برای مرکز دادۀ ایرانسل در غرب تهران با ظرفیت
 ۴۰۷رک ( ،)IT/CTبه اولین و بزرگترین اپراتور
دیجیتال ایران ،اعطا شده است.
انجمن صنعت ارتباطات از راه دور (،)TIA
انجمنی شناخته شده است تا استانداردهای
داوطلبانه و مبتنی بر اجماع را برای طیف
گستردهای از فناوریهای اطالعات و ارتباطات
تولید کند .این انجمن معیارهایی نظیر معماری
شبکه ،طراحی برق ،ذخیره فایل ،پشتیبانگیری
و بایگانی ،افزونگی سیستم ،کنترل دسترسی
شبکه و امنیت ،مدیریت پایگاه داده ،میزبانی
وب ،میزبانی برنامه ،توزیع محتوا ،کنترل
محیطی ،حفاظت در برابر خطرات فیزیکی (نظیر
آتشسوزی ،سیالب ،باد و )...و مدیریت قدرت را
مورد ارزیابی قرار میدهد .براساس ارزیابیهای
صورت گرفته« ،گواهینامۀ بینالمللی ساخت
مراکز داده» در تطابق با سطح  ۳رتبهبندی بر
اساس استاندارد 2017:B-942-ANSI/TIA
به ایرانسل اعطا شد.
مرکز دادۀ بزرگ ایرانسل (مرکز دادۀ
اقماری شماره یک شبکه ملی اطالعات) در
غرب تهران ،پنجشنبه ۸ ،خرداد  ،۱۳۹۹طی
یک مراسم آنالین با عنوان «آیین رونمایی از
پروژههای پیشران اقتصاد دیجیتال» ،توسط
حسن روحانی رئیسجمهوری اسالمی ایران
افتتاح شد .محمدجواد آذری جهرمی وزیر
ارتباطات و فناوری اطالعات ،دکتر بیژن عباسی
آرند مدیرعامل ایرانسل و نیز جمعی از مدیران
و فعاالن عرصۀ ارتباطات و فناوری اطالعات
و اصحاب رسانه ،در این مراسم آنالین حضور
داشتند.
مرکز دادۀ بزرگ ایرانسل طی کمتر از یک
سال ( ۹ماه) با ظرفیت  ۴۰۷عدد رک ،با سرمایه
گذاری  ۱۱۰۰میلیارد تومانی راهاندازی شد که با
رونمایی از این مرکز ،حدود  ۴۵۰۰سرور جدید
با قابلیت میزبانی بیش از ۴۰هزار سرور مجازی با
کاربریهای گوناگون در محیط ابری ،به ظرفیت
ایرانسل و شبکۀ ملی اطالعات اضافه شد.

حضور ایرانسل در نمایشگاه بینالمللی
مخابرات ،فناوریاطالعات و
راهحلهای نوآورانه (تلکام )۹۹

ایرانسل با تمرکز بر ارائه دستاوردهای
 B2Bو  ،B2Cدر حوزههای نوآوری ،دیجیتال
و کسبوکار سازمانی ،در نمایشگاه تلکام ۹۹
شرکت میکند.
به گزارش امتیاز ،اولین و بزرگترین اپراتور
دیجیتال ایران با حضور در نمایشگاه بینالمللی
تلکام  ۹۹که از  ۵تا  ۸اسفندماه  ۹۹در سالن
 ۲۷نمایشگاه بینالمللی تهران برگزار میشود،
آخرین محصوالت ،خدمات و دستاوردهای خود
در حوزههای مختلف تکنولوژیهای ارتباطی،
صنعت دیجیتال و هشت ماه یکهتازی در ارائه
اینترنت نسل پنجم ( )5Gدر کشور را معرفی
میکند.
نمایشگاه بین المللی مخابرات،
فناوریاطالعات و راه حلهای نوآورانه ،صبح
فردا سهشنبه  ۵اسفند  ،۹۹با حضور مهندس
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و
فناوری اطالعات ،در محل دائمی نمایشگاههای
بینالمللی تهران افتتاح میشود و شرکتهای
بزرگ مخابراتی کشور از جمله ایرانسل،
ارائهدهندگان سرویسهای اینترنتی و همچنین
فعاالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات در آن
حضور خواهند داشت.
ایرانسل در این نمایشگاه بینالمللی،
با واحدهای دیجیتال ،ایرانسللبز ،بازاریابی،
کسبوکار سازمانی ،تدارکات و خدمات
مشتریان حضور خواهد داشت تا آخرین خدمات،
محصوالت و دستاوردهای خود از جمله هشت
ماه یکهتازی در ارائه اینترنت نسل پنجم ()5G
در کشور ،مودمهای بومی  4Gو  ،5Gسامانۀ
خدمات  APIبرای توانمندسازی کسب و کارها
«یلوهاب» ( ،)Yellow Hubسامانۀ تبلیغات
دیجیتال «یلو ادوایز» (،)Yellow Adwise
پلتفرم آموزش آنالین و برگزاری نشستهای
مجازی و وبینار «دانا پالس» ،شتاب دهندۀ
کهکشان ،سرویس تماس از طریق شبکۀ LTE
 ،)(VoLTEخدمات شارژ اضطراری ،سیستم
گفتگوی ناهمگام ( ،)POCمدیریت هوشمند
ناوگان ( ،)FMSخدمات ابری سازمانی سیرنگ
و موبایل سازمانی ( )FMC/MVPNحضور
خواهد داشت.
همچنین در حاشیۀ این رویداد،
تفاهمنامههایی میان ایرانسل و دیگر شرکتها
با محوریت فعالیتهای  B2Bمنعقد خواهد شد.
رویداد بینالمللی مخابرات ،فناوریاطالعات و
راهحلهای نوآورانه (تلکام  ،)۹۹سهشنبه  ۵تا جمعه
 ۸اسفند  ،۹۹از ساعت  ۹تا  ۱۷در سالن  ۲۷محل
دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران و با رعایت
پروتکلهای بهداشتی برگزار خواهد شد.
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اظهارات روحانی درباره آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران

شاهد ناکارآمدی تحریم ها هستیم

رئیس جمهور گفت :اید ایران را به عنوان
کشوری قابل اعتماد و پیش بینی پذیر در حوزه
تعامالت بین المللی و تجاری معرفی کنیم.
به گزارش امتیاز به نقل از پایگاه اطالع
رسانی دولت ،در دویست و ششمین جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت که روز سه شنبه به
ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی
رئیس جمهور تشکیل شد ،رئیس کل بانک مرکزی
گزارشی از مذاکرت اخیر خود و توافق های بدست
آمده با نمایندگان کشورهای کره جنوبی ،ژاپن،
عراق و عمان درخصوص نحوه استفاده از منابع
بانک مرکزی در این کشورها ارایه کرد.
رئیس جمهور با اشاره به گزارش رئیس کل
بانک مرکزی از توافق انجام شده با کشورهای
کره جنوبی ،ژاپن ،عراق و عمان در خصوص آزاد
سازی منابع ارزی ایران گفت :اکنون شاهد طلیعه
های امیدبخش شکست دشمن در جنگ تحمیلی
اقتصادی و ناکارآمدی تحریم ها هستیم و مقاومت
حداکثری مردم در برابر این جنگ تمام عیار
دشمن به ثمر نشسته است.
روحانی افزود :از جمله این ثمرات آزادسازی
منابع ارزی به ناحق و غیر قانونی بلوکه شده ایران
است که بی تردید گشایش هایی را در فضای
اقتصادی کشور فراهم می کند.
رئیس جمهور با تاکید بر الزامات و اقتضائات

مدیریت دوره بازآفرینی پس از جنگ تحمیلی
اقتصادی گفت :انسجام و وحدت کلمه اولویت
نخست دوره بازآفرینی و متمرکز کردن همه انرژی
ها و اقدامات در جهت رفع آسیب ها و زیان های
دوره جنگ است.
روحانی تصریح کرد :هر نوع تنش و درگیری
و هر اقدامی که به ثبات و استحکام و آرامش
اقتصادی لطمه بزند ،خیانت با هدف آسیب زدن
به زندگی مردم و اقتصاد کشور است.

در این جلسه همچنین وزارت صمت از
وضعیت اجرا و اقدامات انجام شده در چارچوب
اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اورآسیا
و میزان معامالت و تبادالت تجاری با کشورهای
عضو این اتحادیه و آغاز مذاکرات توافقنامه تجارت
آزاد با این اتحادیه گزارش داد.
براساس این گزارش ،صادرات ایران به منطقه
اورآسیا ،به دنبال اجرایی شدن موافقتنامه تجارت
ترجیحی 30 ،درصد افزایش یافته است.

رئیس جمهور این توافق نامه را فرصت خوبی
برای گسترش تعامالت و همکاری های منطقه ای
و توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با کشورهای
عضو این اتحادیه دانست و با تاکید بر لزوم ادامه
این تالش ها در حوزه های مختلف و متنوع گفت:
جمهوری اسالمی ایران همیشه برای تحقق این
هدف از تدابیر دیپلماتیک صلح آمیز و رفع تنش
استفاده کرده و توافقنامه تجارت ترجیحی با
اتحادیه اورآسیا از اقدامات بسیار سودمند و موثر
در حوزه تجارت بین المللی در سال های اخیر بوده
است.
روحانی تصریح کرد :با توجه به مواضع
جمهوری اسالمی در توسعه صلح و امنیت پایدار،
اوراسیا فضای مناسبی است که ثمرات آن در دوره
تحریم و کرونا نه تنها به سود ایران بلکه به سود
همه کشورهای همسایه و منطقه آشکار شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه باید ایران را به
عنوان کشوری قابل اعتماد و پیش بینی پذیر در
حوزه تعامالت بین المللی و تجاری معرفی کنیم،
تاکید کرد :باید با استفاده از تجربه موفق تجارت
ترجیحی با اورآسیا حضور ایران را در بازارهای
جدید و همکاری در زمینه سرمایه گذاری ،حمل
و نقل ،تهاتر و روابط بانکی ،انرژی و ورود به دیگر
ترتیبات تجاری ،منطقه ای و جهانی گسترش
دهیم.

یک کارشناس بازار سرمایه:بورس به نقدینگی جدید نیاز دارد

بازار سرمایه قفل شد؛ بورس تحت تاثیر سه اتفاق مهم

شاخص بورس امروز در ادامه روند روزهای اخیر کاهشی بود و
شاخص با افت  ۸هزار واحدی روبرو شد .یک کارشناس بازار سرمایه
گفت :مهمترین مشکل بورس نبود نقدینگی و پول در بازار است .این
دامنه نامتقارن هم به این وضعیت دامن زده و حاال سه روز است که
بازار قفل شده است.
شاخص کل بورس تهران دیروز در ابتدای ساعات معامالتی رو به
کاهش بود و در پایان معامالت با افت  ۸هزار و  ۱۱۳واحد به رقم یک
میلیون و  ۲۱۴هزار و  ۵۰۰واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هموزن با کاهش  ۱۰۷۵واحد به
رقم  ۴۳۶هزار و  ۹۶واحد رسید .ارزش بازار در بورس تهران نیز به
بیش از  ۴میلیون و  ۸۲۹هزار میلیارد تومان رسید.
بیشترین اثر منفی بر افت دماسنج بازار سهام در روز
جاری به نام نمادهای فوالد مبارکه اصفهان ،سرمایهگذاری
تامین اجتماعی و صنایع پتروشیمی خلیج فارس شد و در
مقابل نمادهای معامالتی ملی صنایع مس ایران ،تامین سرمایه
امید و بیمه پارسیان با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص
بورس شدند.
️جریان فروش در بازار سهام شکل تجمعی به خود گرفته و هر
سهامداری که در یک روز موفق به فروش سهام خود نمیشود مجددا
در روز بعد به صف فروش اضافه میشود.
محمد خبری زاده ،کارشناس بازار سرمایه ،در گفت و گو با

خبرآنالین گفت :مهمترین مشکل بورس نبود نقدینگی و پول در بازار
است .این دامنه نامتقارن هم به این وضعیت دامن زده و االن سه روز
است که بازار قفل شده است.
وی در رابطه با تاثیر توافق ایران و آژانس بر بازار سرمایه گفت:
بازار آنقدر مشکالت داخلی دارد که دیگر خیلی ریسک سیاسی داخلی
موثر نیست .اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم بزرگترین معضالت بازار
در وهله اول نبود پول و بیاعتمادی است .بخش دوم سیاستهای
خارجه و توافقات و بخش آخر هم اتفاقات سیاسی داخلی است .گرچه
فکر میکنم این اتفاقات داخلی نیز با دخالت مقام معظم رهبری به
زودی حل شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این که تداوم تغییر
دامنه نوسان ،بازار را در همین روند نگه میدارد ،گفت :شاید
مسئوالن بورس میخواستند بازار را در همین شرایط نگه
دارند که بازار فقط روزی یک درصد افت کند ،تا که در پایان
سال اتفاقات دیگری بیفتد .چون با این تغییر دامنه نوسان
اتفاق خوبی برای بازار نیفتاده است و بدتر به صفهای فروش
دامن زده است.
وی افزود :تنها خوبی که این محدوده نوسان داشته این است که
به جای این که بازار  ۵درصد منفی بخورد یک تا یک و نیم درصد
منفی میخورد.
خبری زاده در توصیه به سیاستگذاران بورسی گفت:

مسئوالن بورس میتوانند از تجربیات کشورهای دیگر استفاده
کنند و احتیاجی نیست چرخ را از اول اختراع کنیم .یک اصل
در بازار سرمایه وجود دارد به اسم اصل نقدشوندگی .این اصل
نخست بازار است .در شرایط کنونی با دامنه نامتقارن این اصل
کال نابود شده است.
وی افزود:الزم به توضیح است اگر منابع کافی برای اجرای دامنه
نامتقارن وجود داشت سیاست خوبی بود .ولی با توجه به نبود منابع
کافی  ،امیدوارم به زودی دامنه نامتقارن را بردارند .به گفته وی اگر
اصرار به تداوم نگهداری دامنه نوسان نامتقارن وجود دارد باید منابع
برای حمایت از بازار فراهم شود.

بانك
پیامک گران میشود

نمایندگان مجلس تصویب کردند که
در سال آینده اپراتورهای ارائهدهنده خدمات
مخابراتی ،عالوه بر قیمت هر پیامک ،مبلغ ۱۰
ریال از استفادهکنندگان خدمات مزبور دریافت
کنند.
نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (سه
شنبه) مجلس و در ادامه بررسی جزییات الیحه
بودجه  ۱۴۰۰در بخش درآمدی بند (ی) تبصره
 ۶ماده واحده این الیحه را تصویب کردند .طبق
مصوبه مجلس ،کاربر (اپراتور)های ارائهدهنده
خدمات مخابراتی باید عالوه بر قیمت هر پیامک
مبلغ ده ( )۱۰ریال از استفادهکنندگان خدمات
مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد
خزانهداری کل کشور واریز کنند .همچنین حق
االمتیاز و حق السهم دولت از کاربر(اپراتورهای)
ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده
درصد( )%۱۰افزایش یافته و به حساب درآمد
عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود .در
جریان بررسی این بند پیشنهادات متعددی برای
افزایش قیمت پیامک مطرح شد که در واکنش به
آن ها پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه
توضیح داد که این مصوبه بدان معناست که
مشترکین باید عالوه بر پول اپراتور ،مبلغ دیگری
را پرداخت کنند که این افزایش هزینه ها باعث
نارضایتی مردم می شود .او از نمایندگان خواست
که به گران شدن هیچ موضوعی از جمله هزینه
پیامک رای مثبت ندهند و دولت مخالف است.
علی نیکزاد نایب رییس مجلس نیز تاکید کرد
که مجلس طرفدار مردم و ارزانی است اما اگر
دولت امور را به درستی رسیدگی می کرد ،این
وضعیت رخ نمی داد.
توسط بانک رفاه صورت گرفت:

پرداخت  178هزار فقره تسهيالت
قرض الحسنه به بازنشستگان

بانک رفاه گارگران  178هزار فقره
تسهيالت قرض الحسنه به صورت غير حضوري
به بازنشستگان پرداخت کرد.بانک رفاه کارگران
در راستاي قطع زنجيره ويروس کرونا و کاهش
مراجعات حضوري مشتريان 178 ،هزار فقره
تسهيالت قرض الحسنه به صورت غيرحضوري
به مستمري بگيران و بازنشستگان سازمان
تأمين اجتماعي پرداخت کرد.بر اساس گزارش
روابط عمومي بانک رفاه کارگران ،در راستاي
گسترش خدمات الکترونيک و به منظور حفظ
سالمتي کارکنان و مشتريان ،کمک به کادر
درمان کشور و کاهش مراجعات حضوري به
شعب ،پرداخت تسهيالت غيرحضوري در دستور
کار اين بانک قرار گرفته است که در سومين مرحله
از اين فرايند 178 ،هزار فقره تسهيالت به صورت
کامال غيرحضوري و الکترونيکي به حساب مستمري
بگيران و بازنشستگان سازمان تأمين اجتماعي واريز
شد .گفتني است ،در مراحل گذشته نيز  35هزار
فقره تسهيالت غيرحضوري پرداخت شد.

