بینالملل

دلیل روند افزایشی قیمت نفت چیست؟

مردم نسبت به قیمت بنزین بیحس شدهاند

باشگاه خبرنگاران جوان :نمایندهسابقایراندر»اوپک»بابیاناینکهقیمتهایجهانینفتازدوعاملاقتصادیوغیراقتصادی
تأثیرمیپذیرد،اظهارکرد:دربحثاقتصادیباتوجهبهگذرازفصلزمستان،بهطورطبیعیتقاضاکاهشیافتهوبازاربهتناسبرسیده
است،هرچندباشروعفصلتابستانوآغازسفرهاباردیگرتقاضاافزایشمییابد؛امادرکلعواملاقتصادیآنچنانبرقیمتجهانی
نفتتأثیرگذارنیستند.سیدمحمدعلیخطیبی،بااشارهبهعواملغیراقتصادیتأثیرگذاردرافزایشقیمتنفتتصریحکرد:باتوجهبه
ماجراجوییهاییکهآمریکادرخاورمیانهوخلیجفارسایجادمیکند،بهنظرمیرسدنوساناتقیمتنفتمتأثرازعواملغیراقتصادی
رقممیخوردوالبتهدرستاستکهآغازکنندهآنآمریکابوده،اماپایانآندردستاینکشورنیست.ویدرخصوصادامهداربودن
افزایشقیمتجهانینفتاظهارکرد:افزایشهابستگیبهمیزانخروجینفتازخلیجفارسدارد.

فارس:یککارشناسانرژیبااشارهبهاینکهقیمتبنزینکاریکردهکهمصرف«سیانجی»درکشورپایینباشد،گفت:تاقیمتبنزیناصالح
یانجیباالرود.محمدجوادساکت،بااشارهبهاینکهقیمتبنزینبهگونهاینیستکهمصرفبرای
نشود،نمیتوانانتظارداشتکهمصرفس 
سیانجیبرایمصرفکنندهجذابباشد،گفت:باازدستورکارخارجشدنافزایشقیمتبنزیندرسال۹۸بهنظرمیرسدجذابیتمصرف
سیانجینیزبرایمردمازدستبرود.ویباتاکیدبراینکهمردمنسبتبهقیمتبنزینبیحسشدهاند،گفت:دراینشرایطهرسوختجایگزین
دیگریکهبیاید،مردمازآناستقبالنخواهندکرد؛درثانیقیمتخودروهایسیانجیسوزبهنسبتپایهبنزینگرانترومتعاقباًهزینهنگ هداری
آننیزبیشتراست.بنابراینتااینشرایطدرکشوروجودداردوقیمتبنزیناصالحنشود،نمیتوانانتظارداشتکهقیمتسیانجیبرایمردم
تحریککنندهباشدومردمبهسمتمصرفسیانجیحرکتکنند.

انرژی

کوتاه از انرژی


همتی عنوان کرد:

آخرین وضعیت اجرای
«اینستکس» و «ساتما»

از سوی وزیر نفت ابالغ شد:

بخشنامه کاهش هزینهها
درکارایی وزارت نفت

ایران اکونومیســت:وزیرنفت،باصدور
بخشنامــهایدرجهتاجــرایتبصره۲۱
قانونبودجهســال۱۳۹۸وسیاســتهای
دولتبرایصرفهجوییوکاهشهزینههایی
کهدرعمل،هیچتاثیریدرکاراییدستگاهها
ندارد،اززیرمجموعهوزارتنفتخواستبا
صرفهجویی،هزینههــایبیتأثیردرکارایی
اینوزارتخانهراکاهشدهند.

همراه اول

naslefardanews
naslfarda
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عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد:

پترو پاالیشگاهها
جذاب برای بخش خصوصی
یکعضوکمیسیونانرژیمجلسگفت:
«پتروپاالیشــگاه»هاازجملــهطرحهای
جــذاببــرایســرمایهگذارانبخــش
خصوصیاست.علیبختیاربابیاناینکه
احداثواحدهایپتروپاالیشگاهیدردنیا
جایگزینایجادواحدهایپاالیشــگاهی
شدهاســت،افزود:دورهبازگشتسرمایه
ایــنواحدهادرمقایســهبــاواحدهای
پاالیشگاهیسریعتراســتوسهتاچهار
سالهاحداثمیشوند.ویگفت:درطرح
ایجادواحدهایپتروپاالیشگاهی،ارتقای
یازدهپاالیشگاهفعالکشورهمباسرمایهای
کهجذبخواهدشــد،دیدهشــدهاست.
بختیارافزود:تولیداتپتروپاالیشــگاهی
درصورتمدیریتدرســتمیتواندسود
راتاصدبرابرافزایشدهدوعالوهبرآندر
زنجیرهپاییندستیپتروشیمیهااشتغال
ایجادخواهدکــرد.ویگفــت:مکانیزم
ســرمایهگذاریدراینواحدهادربورس،
نگرانیبابتضمانتاجرایاینطرحهارا
رفعمیکند.اینعضوکمیســیونانرژی
افزود:بخشعمدهایتولیداتواحدهای
پتروپاالیشگاهی،صادراتیاستوبخش
دیگرآندرداخلتوزیعمیشــودکهدر

صورتایجــادزنجیرهپاییندســتیاش
بهرفعمشــکلبیکاریدرکشــورکمک
خواهدکرد.بختیارگفت:هشتپاالیشگاه
نیمهتمامدرسیرافهمدرقالباینطرح
دیدهشدهاست.ویافزود:برخالفسختی
فروشنفــتدربازارجهانیدرشــرایط
تحریم،چنینوضعیتیبرایفراوردههای
پتروپاالیشگاهیوجودندارد.بختیارگفت:
سرمایهگذاریدرپتروپاالیشگاهها،ایران
راازخامفروشــیرهامیکند.ویافزود:
کمیسیونانرژیمجلسازپاییزپارسال
طرحاحداثپتروپاالیشــگاههارابررسی
کردهواینطــرحهماکنوندردســتور
بررسیدرصحنعلنیمجلساست.
چرا پتروپاالیشگاه؟
یککارشــناسحــوزهانرژیو
پاالیشدراینبرنامهگفــت:ایرانبادارا
بودنظرفیت۴.۶میلیونبشــکهنفتو
میعاناتگازیدرروز،بزرگترینکشــور
دارایمنابــعگازطبیعیجهاناســت.
عمادرفیعیافــزود:ازاینمقدارظرفیت
پاالیــش۲.۱میلیونبشــکهدرکشــور
وجودداردو۲.۱میلیونبشــکهظرفیت
برایصادراتاستکهازآندرواحدهای

پتروپاالیشــگاهیاســتفادهخواهدشد.
ویگفت:واحدهایپتروپاالیشــگاهیاز
ادغامیکواحدپاالیشــگاهیویکواحد
پتروشــیمیبهوجودمیآیــدکههزینه
ســرمایهگذاریراکمترمیکند،انرژی
مصرفیراکاهشمیدهد،ســودمحوری
راجایگزینســوختمحــوریمیکندو
تولیداتــشارزشافــزودهوتولیدثروت
بیشتریبرایکشــوردارد.رفیعیافزود:
تنوعمحصوالتتولیدی،اشــتغالزایی
زیــادکشــوروکماثــریابیاثرشــدن
تحریمهاینفتی،ازدیگــرجذابیتهای
ایجادواحدهایپتروپاالیشــگاهیاست.
ویگفــت:کمبودســرمایه،علتتأخیر
چهارســالهدرپایانکارپاالیشگاهستاره
خلیجفارسبودوزماناتماماینطرحرا
۱۰سالهکرد.اینکارشناسحوزهانرژیو
پاالیشافزود:بازگشتسرمایهدرحالت
عادی۸تا۹سالهاســت؛امابهدلیلدیده
شــدنطرحتنفسخوراکدرواحدهای
پتروپاالیشگاهی،بازگشــتسرمایهیک
سالپسازبهرهبرداریاینواحدهاصورت
خواهدگرفــت.رفیعیگفت:بــادرنظر
گرفتنظرفیتدوونیممیلیونبشکهدر

عکس :شانا

ایران اکونومیست:رئیسکلبانکمرکزی
بابیاناینکهتوپدرزمیناروپاست،آخرین
وضعیتعملیاتیکردنفعالیتسازوکارهای
«اینســتکس»و«ساتما»راتشــریحکرد.
عبدالناصرهمتی،دریادداشتاینستاگرامی
خودآوردهاســت:اروپادنبالسازوکارمالی
برایانجامتجارتباایرانبود،تااینکهباالخره
سهماهپیشآنرامعرفیکرد.نزدیکدوماه
اســتســازوکارمتناظرباآن،تحتعنوان
ســازوکارتجارتوتأمینمالی«ساتما»،در
تهرانتأســیسومدیرانآنبــهاروپاییها
معرفیشــدهاند.تکرارمداومجمالتینظیر
دنبالسازوکارمالیبودن،ازسویمسئوالن
اروپایی،گزارهایتکراریونخنماشده،خواهد
بود.ســادهترینکاربــرایعملیاتیکردن
فعالیت«اینســتکس»و«ساتما»،برداشت
نفتتوسطشــرکتهاونهادهایاروپایییا
اعطاییکخطاعتبــاریبهصادرکنندگان
اروپاییبرایشروعصادراتبهایراناست.
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 ۲شرط ایران برای ابقای برجام؛

روزمیتواندوازدهواحدپتروپاالیشگاهی
درکشوراحداثکرد.ویافزود۳۰:درصد
سرمایهگذاریاینطرحهاازطریقمردمدر
بورستأمینخواهدشد.
رفیعیگفت۶۷:درصــدتجهیزاتبهکار
گرفتهشدهدرســاختپاالیشگاهستاره
خلیجفارسداخلیاستوبههمیندرصد
میتواندرپتروپاالیشگاههاازتجهیزات
ساختداخلاستفادهکردبهشرطآنکه
زودتراقدامبهاحداثاینواحدهاکنیم.
بازار روبه گسترش فرآورده در
منطقه
ویبابیــاناینکهطبقمطالعــاتانجام
شــدهبازارفراوردههایپتروپاالیشگاهی
درمنطقهروبهگسترشاست،افزود:چهار
کشورعراق،ترکیه،افغانستانوپاکستان
درســال۲۰۱۷روزانه۱۵۰میلیونلیتر
فراوردههاینفتیشاملبنزین،گازوئیل
ونفتسفیدراواردکردهاند.ویگفت:این

مقدارمعادلظرفیتیکمیلیونبشــکه
فراوردههایپتروپاالیشگاهیاستکهدر
سالهایآیندههمافزایشخواهدیافت.
رفیعیافزود:هفدهپاالیشگاهفعالعراقبه
تولیداتپتروپاالیشگاههایایراننیازمند
است.ویگفت:شرکتهایقطعهسازی
تأمینکنندهتجهیزاتپتروپاالیشگاهها
کهبرخیازآنهادانشبنیانهســتند،با
سرمایهگذاریدراینطرحبهرونقتولید
میرسند.رفیعیافزود:احداثواحدهای
پتروپاالیشگاهیدرسواحلجنوبیکشور
مکانیابیشدهاست.احمدصرامی،عضو
هیئتمدیــرهاتحادیــهصادرکنندگان
محصوالتپتروشــیمیهمدراینبرنامه
گفت:پتروپاالیشگاههادوتادوونیمبرابر
بیشازپاالیشگاههاســودآوریدارند؛اما
سرمایهگذارانبرایسرمایهگذاریدراین
واحدهانیازمندضمانتهایواقعیازسوی
دولتهستند.

naslfarda

تجارتنیوز :جنگتجاریایاالتمتحدهآمریکا
وچین،واردمرحلهجدیدیشدهوهنوزنشانهای
ازعقبنشینیازسویهیچیکازطرفیندیده
نمیشود.بهنظرمیرســداینموضوع،موجب
شــدهمعاملهگرانبیشازکاهشتقاضا،نگران
کاهشعرضهباشند.دولت«ترامپ»اعالمکرده
است،تعرفههابر۲۰۰میلیارددالرکاالیچینی
رااز۱۰درصــدبه۲۵درصــدافزایشمیدهد.
«چین»همدرمقابلقراراست،افزایشتعرفهها
بر۶۰میلیارددالرکاالیآمریکاییراازابتدای
ژوئنبه۲۵درصدافزایشدهد«.آمریکا»درنظر
داردتولیداتچینیبهارزش۳۲۵میلیارددالر
دیگرراهممشمولتعرفهکند؛یعنیتقریباًتمام
کاالهاییکهازچینبهآمریکاواردمیشود.این
تقابلهاممکناستبازهمادامهپیداکندکهدر
اینصورتبازارهایمالیرابهشدتتحتتأثیر
قرارمیدهد.شاخص«داوجونز»روزدوشنبهدر
واکنشبهایناخبارسقوطکرد.

فناوری

 ۵۵دقیقه مکالمه رایگان؛ هدیه رمضانی همراه اول

اطالعیه همراه اول درباره خرید «آیگپ»

نسل فردا :درپیاستقبالمشترکانهمراهاولازطرح۵+۵۵درسالهایگذشته،اینطرحدرماهمبارکرمضانامسالنیزاجرامیشود.
براساساینطرح،درطولماهمبارکرمضانامسال،مشترکاندائمیواعتباریمیتوانندباثبتنامرایگان،درتمامساعاتشبانهروزدر
هرتماسداخلشبکه،پسازگذشتپنجدقیقهمکالمه،دقایقبعدیراتاسقف۵۵دقیقهدرهمانمکالمه،رایگانصحبتکنند.تخفیف
درنظرگرفتهشدهدراینطرحشــاملمکالماتخارجی،رومینگبینالملل،تماسباسایراپراتورهاورومینگداخلینمیشود.زمان
اجرایاینطرحازروزسهشنبه۱۷اردیبهشتتاپایانماهمبارکرمضاناستومشترکانمیتوانندبافعالسازیاینطرح،ازمزایایآن
بهرهمندشوند.براساساینطرح،مکالمهمشترکپساز۶۰دقیقهقطعودوبارهباتکرارشرایطمذکورانجامخواهدشد.همراهاولیها
میتوانندازتاریخمذکور،باارسالعددیکبهسرشماره۸۰۵۵یاشمارهگیریکد*۱۰*۴۲۱#دراینطرحثبتنامکنند.

نسل فردا  :درپیانتشارخبریدربرخیکانالهایفضایمجازیمبنیبرخرید۸۰میلیاردیپیامرسان«آيگپ»،همراهاولضمنانتشار
اطالعیهای،مطالبذکرشدهدراینخبرراتکذیبکرد.درایناطالعیهآمدهاست:شرکتارتباطاتسیارایران«همراهاول»نهتنهاهرگزاقدام
بهخریدشرکتکیانایرانیاننکرده،بلکهاینشرکتدرتیرماهسال۹۷توسطهمراهاول(شرکتسرمایهگذارینوردنا)وباهدفحمایتاز
کسبوکاردیجیتالایرانیتاسیسشدهوازابتدا۵۰درصدسهامآنمتعلقبههمراهاولبودهاست.همراهاولدرایناطالعیهضمنتاکیدبر
استراتژیکالناینشرکتدرجهتسرمایهگذاریدرکسبوکارهاينوینودیجیتالميافزاید:درسالگذشتههمراهاولدرحوزههای
مختلفدیجیتالاقدامبهسرمایهگذاریدرچندینشرکتایرانيکردهوسیاستهمراهاولدرسرمایهگذاریوحمایتازاستارتآپهاو
کسبوکارهاینوپايدیجیتالازجملهپیامرسانهایداخلي،بهرغمبرخيمشکالتوشیطنتهاادامهخواهدداشت.

 گام جدیدی در بومیسازی
زنجیرهتولیدداخلیسیمکارت

در مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب شد؛

افزایش خدماترسانی همراه اول به روستاییان
۲۶۰۰نیزافزایشظرفیتی۵مگاهرتزیراداشتیمکه
درنتیجهســرعتدیتایهمراهاولرشدوبهبودقابل
توجهیداشــت.فرهنگازارائه۵۰محصولوخدمت
درسالگذشتهخبردادویادآورشــد:عالوهبراینکه
هرهفتهیکمحصولوخدمتراارائهدادیم،بیشاز
۱۵۰۰سرویسدرحوزهخدماتارزشافزودهپهنباند
تعریفوارائهکردیم.
افزایش خدمترسانی به روستاییان
ویاشارهایبهخدماتUSOوWLLروستایی
نیزداشــتوبیانکرد:دراینبخشتوانستیم۳۵۷۰
سایتو۲۵دستگاهBSCازشــبکهWLLرابهشبکه
همراهاولبرگردانیموتوزیعبیشاز۵۰۰هزارســیم
کارتروستاییداشتهباشیم.فرهنگخاطرنشانکرد:
رویکردجدیدهمرهاولتعاملحداکثریباذینفعانبه
منظوربرخورداریآحادمردمازخدماتتوسعهیافتهو
ارزشمندارتباطیاست.برایناساسادغامشبکهWLL
دردســتورکارقرارگرفتوهمدراینراستاسرویس
رومینگملیبهرویاپراتورهایداخلیگشودهشدتا
مشترکاناپراتورهایرقیبنیزازشبکهگستردههمراه
اولبهرهمندشوند.
کسب رتبه نخست شفافیت اطالعات
مدیرعاملشــرکتارتباطاتســیارایران،با
بیاناینکهرتبهاولشــفافیتمالیبین۳۰۳شرکت
پذیرفتهشدهدربورسراداریم،اذعانکرد:همراهاول
درسال۱۳۹۷توانســتعالوهبرپوششصددرصدی
سودپیشبینیشدهبرایهرســهم،ازنظرشفافیت
اطالعاترتبهنخسترابینشرکتهایپذیرفتهشده
دربورساوراقبهادارتهرانکســبکند؛همچنیندر
رتبهبندی۱۰۰شــرکتبرترایراننیزموفقشدرتبه

سو ِمبیشترینســودآوری،رتبهچهارده ِمبیشترین
ِ
درآمدورتبههشتباالترینارزشافزودهراازآنخود
کند.ویباتشریحدستاوردهایمالیهمراهاولاظهار
کرد:درآمدعملیاتیشــرکتاصلیبا۲۱درصدرشد
به۱۴۰۴۰۲میلیاردریالوســودخالصشرکتهم
با۹درصدافزایشبه۳۴۲۲۴میلیاردریالرسید؛این
درحالیاستکهســودخالصتلفیقیگروهودرآمد
عملیاتیتلفیقینیزبهترتیب۲۱و۲۲درصدرشــد
داشتند.فرهنگ،هزینههایسرمایهایدرسال۱۳۹۷
را۲۹۵۵۰میلیاردریالعنوانکرد.مدیرعاملهمراه
اولازراهاندازیسیســتمیکپارچهمدیریتارتباطبا
مشتریوصورتحساب()CRM-CBSهمبهعنوان
دســتاوردیبرایایناپراتوریادکــردوگفت:درپی
اجرایاینپروژهکــهیکیازبزرگتریــنپروژههای
بخشفناوریاطالعاتکشــورقلمدادمیشود،عالوه
برایجادظرفیتهایجدید،امکانارائهسرویسهای
متنوعبهمشترکانانبوهوسازمانیفراهمشد.ویدر
ادامهسخنانشازبرنامهپنجسالهراهبردهمراهاولکه
بانام«منظومه»درحالاجراست،یادکردوگفت:این
برنامهمتمرکزبرتوسعهزیرساختهایارتباطیمبتنی
برآخرینتکنولوژیوایجادکســبوکارهاینوآورانه

عکس :نسل فردا

نهمینمجمــععمومیعادیســالیانه«همراهاول»
صبحروزیکشنبه۱۵اردیبهشتماهباحضوربیشاز
۹۴درصدسهامداراندرسالنخلیجفارسپژوهشگاه
نیروبرگزارشد.مجمععمومیعادیسالیانههمراهاول
باریاســتمهدیاخوانبهابادی،رئیسهیئتمدیره
همراهاولآغازشد.دراینمراسمپسازسخنانرئیس
مجمعومدیرعاملواســتماعگزارشحســابرسو
نظراتسهامداران؛دربارهتعیینسودتقسیمی،پاداش
وحقجلســههیئتمدیرهتصمیمگیریشد.دراین
جلســهبانظرخواهیازســهامدارانحاضرواستماع
سخنانهیئترئیسه،باتوزیعسود۳۱۲۵ریالیبابت
هرسهمموافقتومقررشدسودسهامدارانحقیقیاز
۲۵اردیبهشتواریزشــود.دربارهمیزانپاداشوحق
جلســههیئتمدیرهنیزتصمیمگیریشدوبراساس
آن،مقررشدپاداشاعضایحقوقیهیئتمدیرهبدون
تغییروهمچونسالگذشتهباشد.
گزارش عملکرد هیئت مدیره
دراینمراســمحمیدفرهنــگ،مدیرعامل
شرکتارتباطاتسیارایران،گزارشجامعیازعملکرد
سال۱۳۹۷شــرکتبهمجمعســهامدارانارائهکرد.
فرهنگ،ضمنتبریکبهمناسبتماهمبارکرمضانو
یادآوریاینکهسال۱۳۹۸سال«رونقتولید»نامگذاری
شدهاست،اظهارداشت:درهمینابتدایسالجدید
توانستیمگامبلندیدرحمایتازتولیدسیمکارتهای
داخلیبرداریمکهامیدواریماقدامیدرخو ِرنامســال
باشد.مدیرعاملهمراهاولبابیاناینکهامیداستکه
دراینسالباحمایتهمکارانهمراهاولیوسهامداران،
بتوانیمسهمیدرتحققاینشــعارایفاکنیم،بهارائه
گزارشعملکردسالمالیقبلپرداختوگفت:همراه
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اولتوانســتبادوپلهصعودبهنسبتســال،۹۶به
جایگاههفدهمدنیاازنظرتعدادمشترکانبرسد.وی
تصریحکرد:همراهاولدرسال۱۳۹۷باجذببیشاز
۸.۳میلیونمشترکجدیدبهسهمبازار۶۰.۱درصد
دستیافتوتوانستضمنتوسعهکمیوکیفیشبکه
ارتباطیوافزایشسهمترافیکدرنسل)LTE(۴به۶۰
درصدوثبترکورد۵۴۱۹ترابایتمصرفروزانهدیتا
بدوندرنظرگرفتنترافیکTD-LTEمبیننت،برتری
خودرادربازاررقابتیهمچنانحفظکند.مدیرعامل
شرکتارتباطاتســیارایران،بااشارهبهفروشحدود
۱۱۰میلیونســیمکارتتاکنون،دربارهمشــترکان
نســلهایجدیدارتباطیایناپراتورابرازکرد:حدود
۱۲.۱میلیونمشترکG۴و۱۶.۱میلیونمشترکG۳
درشبکهداریم.ویباتأکیدبرداشتنجایگاهبزرگترین
شبکهپهنباندکشوربا۳۲میلیونمشترکدیتایدر
بازهزمانیســهماهه،خاطرنشانکرد:درحالحاضربا
۱۹۷۰۰سایت۲۰۸۰۰،G۴سایتG۳و۳۱۱۰۰سایت
G۲پوشششهرهایکشوررابه۱۰۰درصدرساندهایم
وضریبنفوذLTEدرشبکههمراهاول۴۱درصدوسهم
ترافیکLTEنیز۶۰درصداست.
افزایش میزان پهنای باند فرکانسی
فرهنــگادامهداد:توانســتیم۵۷۰ســایت
پهنباندرارویفیبرنوریاجراییکنیموظرفیتIPBB
به۱۸۹۴۰۰گیگابیتبرثانیهرسیدکه۳.۱برابررشد
بهنسبتسال۱۳۹۶نشانمیدهد.مدیرعاملهمراه
اول،ازدواقداممهمدرراستایافزایشظرفیتپهنای
باندشبکهخبردادوعنوانکرد:سالگذشتهرویباند
فرکانسی۱۸۰۰بهمیزان۵و۷.۵مگاهرتزبهترتیببه
استانهاوتهراناختصاصدادیم؛همچنینرویباند

تسنیم:بلومبرگ،بهنقــلازمنابعآگاهاعالم
کرد:ایراندرتماسبامقاماتاروپایی،صادرات
۱.۵میلیونبشکهنفتدرروزودسترسیکامل
بهدالرهاینفتیخودرابهعنواندوشرطباقی
ماندندر«برجام»تعیینکردهاست.اینرقم
دردیداراخیرمقاماتایــرانوغربباحضور
محمدجوادظریف،وزیرامورخارجهایراناعالم
شدولیمکتوبنشدهاســت.آمریکادرنوامبر
سالگذشته،تحریمهاعلیهایرانراپسازبیرون
رفتن«ترامپ»ازقراردادبرجامازســرگرفت.
اینقراردادبینایرانوششقدرتبزرگدنیا
برایمهاربرنامهاتمیاینکشوربستهشدهبود.
«واشنگتن»درتالشبرایصفرکردنصادرات
نفتایران،درابتدایماهمی،معافیتهایشش
ماههایراکهبهخریدارانبزرگنفتایرانداده
بود،لغوکرد.تحریمها،صــادراتنفتایرانرا
نصفکردهاندوبهیکمیلیونبشکهدرروزیا
حتیکمتر،اززماناوج۲.۸میلیونبشــکهای
سالگذشتهرســاندهاند.صادراتایرانازماه
میتا۵۰۰هزاربشــکهدرروزکاهشمییابد.
ایرانتهدیدکردهاست؛اگرواشنگتنموفقشود
همهکشــورهارامجبوربهتوقفخریدنفتاز
ایرانکند«،تنگههرمز»یکمسیرمهمتجارت
نفترامیبنددوارسالمحمولههاینفتخاماز
کشورهایهمسایهرامختلمیکند.

است.برآنهستیمتاازرهگذراجرایاینبرنامه،نقشی
تعیینکنندهدرگســترشخدماتدولتالکترونیک
وســرویسهایدیجیتالدرکشورایفاکنیم.فرهنگ
ادامهداد:دراینبرنامهچشماندازشرکت،تثبیتجایگاه
همراهاولبهعنوانیکیازرهبرانبازارICTمنطقهبا
ارائهخدماتوراهکارهایهوشمندبرایتوانمندسازی
اکوسیســتمدیجیتالتعیینشدهاســت.مدیرعامل
شرکتارتباطاتسیارایرانبااشارهبهجایگاهاینبرنامه
پنجسالهتصریحکرد:درراســتایاجرایاینبرنامه
سهسطح(فاز)رادرنظرگرفتهایمکهبخشهستهبه
«کسبوکاراصلی»اپراتوراشارهداردوبهعنوانCore
شــناختهمیشــود.ویادامهداد:باتوجهبهاینکهدر
نظرداریمدرافق۱۴۰۱بــه۱۰۰هزارمیلیاردتومان
درآمدبرسیم،لذانیازمندتعریفسطحنزدیکهسته
()Nearcoreبودیمکهارائهخدماتسازمانی،اینترنت
اشــیاوارائهخدماتمدیریتشدهشــرکتراشامل
میشــود.فرهنگگفت:درسطحســومکهباعنوان
Beyondcoreشناختهمیشود،بهدنبالسرمایهگذاری
درشرکتهایدیجیتالوتبدیلشدنبهبازیگرمهمی
درعرصهســرمایهگذاریهایخطرپذیرهستیمتادر
نهایتبتوانیمدرآمدپیشبینیشدهرامحققسازیم.

اپراتوراولتلفنهمراهکشور،بهعنوانبرترین
اپراتورحامیتولیدملی،درراســتایحفظ
رضایتمندیوامنیتمشترکان،بومیسازی
صنعتتولیدســیمکارترادراولویتخود
قراردادهاســت.ایناقدامبــزرگهمراهاول
جهتبومیســازیبخشدیگــریازتولید
سیمکارت،سهشنبهشبباحضورمسئوالن
اســتانداریشــیراز،تعدادیازمدیراناین
اپراتورومسئوالنصقاکلیدخورد.بومیسازی
ســیمکارتبهعنوانمؤلفهکلیدیدرحفظ
حریــمخصوصیمشــترکانتلفــنهمراه
باحمایتشــرکتارتباطاتســیارایرانو
توســطشــرکتصنایعقطعاتالکترونیک
ایراندرراستایرســالتهمراهاولدرحفظ
اطالعاتمشــترکان،بهانجامرسیدهاست.
ازآنجاکهبومیســازیتولیدسیمکارتطی
سالهایگذشتهدردســتورکارایناپراتور
بزرگقرارگرفتهاست،شرکتصنایعقطعات
الکترونیکایرانپــسازاجرایفرآیندبومی
امنتولیــدوبارگذاریدادههــایمرتبطبا
مشترکانرویســیمکارتوحفظآنهادر
پیمانهســختافزاریامنبومــی(،)HSMبه
سمتاجراوپیادهســازیگامدوم،همسوبا
شعارســال(رونقتولید)رفتهاست.گامدوم
اینمسئولیتخطیر(بومیسازیصنعتسیم
کارت)توسطمتخصصانونخبگانداخلیو
بابارگذاریسیســتمعاملبهصورتبومیبه
انجامرسیدهاست.اقداممذکور،عالوهبرتولید
مستقیموغیرمستقیمدههاشغلوجلوگیری
ازخروجارزازکشور،ظرفیتتولیدداخلیرا
نیزافزایشخواهدداد.بارگذاریسیستمعامل
سیمکارتدرداخلکشور،یکیازاصلیترین
اقداماتدرزنجیرهتولیدسیمکارتبهحساب
میآیدکهافزایشظرفیتبهرهبرداریبرای
سایرتامینکنندگانسیمکارترانیزبهدنبال
خواهدداشت.شــایانذکراستبهرهبرداری
ازدیگرازفعالیتهــایزنجیرهتولیدداخلی
ســیمکارتبهصورتبومــی،گاممهمیدر
راســتایحرکتهمزمانباپیشرفتصنعت
ارتباطاتخواهدبود.

