
دغدغه های حقوق ومزایا هیچ گاه تمامی ندارد می خواهد 
کارمند ،کارگر و یا بازنشسته تفاوتی ندارد .  وقتی انسجام 
و هماهنگی وجود نداشته باشد ماحصلش همین می شود 
که  در دوران فراغت از کار هم باید چش��م انتظار و نگران  
عایدی باش��ی که  در واقع حق مسلم توست اما متولیان و 
دست اندرکاران علی رغم آنچه در ظاهر نشان می دهند اما 

در باطن اساسا توجهی به این موضوع ندارند.
حدود 2 ماه از آغاز س��ال  گذش��ته و بازنشس��تگان تامین 
اجتماعی چشم انتظار افزایش حقوق در سالجاری هستند 
ام��ا دریغ  از اقدام یا حرکتی که ش��اید دل این افراد را به 

این موضوع خوش کند.
ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داده ک��ه  این رق��م افزایش برای 
بازنشستگان لشکری و کشوری درحقوق واریزی فروردین ماه 
لحاظ ش��ده اما بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان نظاره 
گر دعواها و مجادالتی هستند که به خوبی می دانند عایدی  

آنها از این مجادالت چیزی جز تاخیر در پرداخت نیست. 
آنچه از برآیند موضوع حاصل می ش��ود آن اس��ت که این 
تاخیر و تعلل ها ریش��ه در به س��رانجام نرسیدن تعیین و 

تکلیف حقوق کارگران دارد.
در حالی که افزایش حقوق بازنشس��تگان لشکری و کشور 
در فروردین ماه امسال اعمال شد، اما هنوز افزایش حقوق 
س��ال جدید برای بازنشس��تگان س��ازمان تامین اجتماعی 
منظور نشده است. براس��اس  آنچه علی دهقان کیا، رئیس 
کانون بازنشس��تگان تهران در این مورد به رسانه ها اعالم 
کرده است ؛ عدم پرداخت این رقم ریشه درآن دارد به این 
ترتیب که  ش��ورای عالی کار نماین��دگان کارگران مصوبه 
افزایش حقوق را امضاء نکرده  و  کار دراین مورد به شکایت 

گروه کارگری کشیده شده است. 
به گفته وی اینک��ه دراین مورد هنوز تصمیم نهایی گرفته 
نش��ده خود سبب شده تا بازنشس��تگان هم نتوانند به حق 
و حقوق خود دس��ت یابند.  طبق آنچه متولیان این مساله 
از جمله  رئیس کانون بازنشس��تگان تهران می گویند  قرار 
است که در فردا یعنی 31 اردیبهشت ماه جلسه ای بههمین 
منظور برگزار شود تا مصوبه افزایش حقوق کارگران مجددا 
بررس��ی یا تصمیم جدیدی گرفته شود تا منافع کارگران و 

بازنشستگان نیز تامین شود.
این اتفاق در حالی قرار اس��ت رخ دهد که گفته می ش��ود 
در اوایل هفته جاری  در جلسه ای که با حضور مدیرعامل 
و هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی برگزار شده  امکان 
اعمال ش��دن میزان افزایش دستمزد در حقوق اردیبهشت 
ماه وجود داش��ته است اما بنا به دالیلی  نامعلوم مقرر شده 

در روز چهارشنبه برای این مساله تصمیم گیری شود. 

 

تورم روی تورم 
 عدم افزایش حقوق بازنشس��تگان در شرایطی رخ داده که  
بیش از 3 ماه است که کشور با مساله کرونا و شیوع  همه 
گیر آن دست و پنجه نرم می کند و در کنار تمام مشکالت 
و مس��ائل اقتصادی که برای خانواره��ای مختلف از جمله 
قش��ر کم درآمد جامعه وجود داشت ،تامین هزینه سالمت 

و بهداشت هم  بر هزینه ها افزوده است.
 درکن��ار این تعلل متولیان ج��ا دارد که نیم نگاهی به نرخ 
تورم  تورم فروردین ماه س��ال 99 از سوی مرکز آمار ایران 

داشته باشیم که رقم  32.2 درصد اعالم شده است . 
براساس آنچه که مرکز آمار اعالم کرده است ؛ 12 شاخص 
اصل��ی قیم��ت کاال و خدمات نش��ان می ده��د در بخش 
خوراکی ها و آش��امیدنی ها 10.7 درصد افزایش قیمت به 
نس��بت مدت مشابه س��ال قبل و 5.2 درصد نسبت به ماه 
قبل داشته است. یعنی قیمت این بخش در فروردین نسبت 
به اس��فند گرانتر شده است. همچنین در بخش خوراکی و 
آش��امیدنی باالترین افزایش قیمت به نس��بت مدت مشابه 
س��ال قبل برای »چای، نوشابه، قهوه و سایرخوراکی ها« و 
پس از آن »ش��یر، پنیر و تخم مرغ« به ثبت رسیده است . 
براساس مستندات موجود »پوشاک و کفش« 28.3 درصد، 
»مس��کن آب و ب��رق و گاز« 20.4 درصد، »حمل و نقل« 
47.4 درص��د، »تفری��ح و فرهن��گ« 25.6 درصد افزایش 
قیمت داش��ته اند و دراین میان بیش��ترین افزایش قیمت 
ماهانه نس��بت به اس��فند ماه نیز برای میوه و خش��کبار با 
19 درص��د و پس از آن س��بزی و حبوبات با 13.6 درصد 
در بخش خوراکی ها و آش��امیدنی ها ثبت شده است.این 
آمارها به خوبی نشان می دهد افزایش قیمت عمده کاالها 
و س��بد معیش��ت خانوار همچنان ادامه دارد و آهنگ رشد 

قیمت آنها کاهش داشته است.

سرخی صورت از سیلی هزینه ها 
حال سوال اصلی و مهم در این میان آن است که خانوارهای 
کارگری و صدالبته بازنشس��تگانی که با هزاران مش��کل و  
مساله در تامین هزینه های معیشتی خود روبرو هستند تا 
چه زمانی باید درانتظار تعلل و کش��مکش متولیانی باشند 
ک��ه حتی نمیتوانند تص��ور کنند این اف��راد چگونه با این 
درآمد حداقلی زندگی و معیشت خود را تامین می کنند.

چطور می توان انتظار داشت مدیرانی که حقوق های قابل 
توج��ه و نجومی دریافت می کنن��د و هریک هیات مدیره 
چندین و چند ش��رکت هس��تند درک کنند  بازنشستگان 
وکارگران در طول 2 ماهی که از سال جدید گذشت با  رقم 
حقوق سال گذشته و البته با تورم سال جدید کنار آمدند و 

یااینکه با سیلی صورت خود را سرخ می کنند. 

شفاف سازی بانک رفاه درخصوص 
ابهامات مطروحه 

در پی انتشار برخی اخبار در فضای مجازی و رسانه 
ها مبنی بر خرید و فروش س��که طال توسط برخی 
بانک ها، بانک رفاه توضیحاتی را جهت تنویر افکار 
عمومی منتشر کرد.به گزارش روابط عمومی بانک 
رفاه کارگران، ش��ورای بورس در خرداد ماه س��ال 
1393 "گواهی س��پرده کاالیی" را ب��ه عنوان ابزار 
مالی قانون بازار اوراق بهادار، شناس��ایی و تصویب 
ک��رد که بر اس��اس ای��ن مصوبه " گواهی س��پرده 
کاالی��ی؛ اوراق بهاداری اس��ت که مؤی��د مالکیت 
دارنده آن بر مقدار معینی کاالس��ت و پشتوانه آن 
قبض استانداردی است که در انبارهای مورد تأیید 

بورس صادر می شود.
 "در همین راستا، اواخر سال 1394 بازار معامالت 
گواهی س��پرده س��که طال در ب��ورس کاال آغاز به 
کار کرد و عالوه بر بانک رفاه تا س��ال 1398 س��ه 
 بانک صادرات، س��امان و ملت نیز به این بازار وارد 
ش��ده اند. بر این اساس، دارندگان سکه طال با ارائه 
مدارک شناسایی معتبر به خزانه بانک رفاه مراجعه 
و سکه های خود را به انبار تحویل می دهند و پس 
از اعتبار سنجی سکه ها و پرداخت هزینه ارزیابی، 
در مقابل قبض انبار موقت گواهی س��پرده دریافت 
می کنند. سپس می توانند با مراجعه به کارگزاری 
ها یا سامانه معامالت برخط سهام، سکه های خود 

را به فروش برسانند.

چهار مدیر جدید بانک صادرات ایران 
منصوب شدند

حجت اله صی��دی با اعطای چهار حک��م جداگانه، 
معاون طرح و برنامه، سرپرس��ت معاونت اعتباری، 
مدیر ش��عب مرک��ز تهران و مدیر ش��عب اس��تان 
مرک��زی بانک ص��ادرات ای��ران را منص��وب کرد.

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی بانک ص��ادرات ایران، 
مدیرعامل بانک صادرات ای��ران با اعطای احکامی 
جداگانه، رضا گودرزی را به س��مت معاونت طرح و 
برنامه، محمد حسین زارعی را به سمت سرپرست 
معاونت اعتباری، ایرج جعفری کوچنانی را به سمت 
مدیریت ش��عب مرکز تهران و ناصر کریمی حاجی 
خادمی را به سمت مدیر شعب استان مرکزی بانک 

صادرات ایران منصوب کرد.
رض��ا گودرزی در گذش��ته مدیریت ام��ور فناوری 
اطالع��ات بانک صادرات ایران را برعهده داش��ت و 
سابقه حضور در هیئت مدیره شرکت های گسترش 
انفورماتی��ک و داده پ��ردازی خوارزم��ی را نی��ز در 

کارنامه شغلی خود دارد.
 وی همچنی��ن عضوی��ت در هیئت مدیره ش��رکت 
داده پ��ردازي خوارزمي از س��ال 91 تاکنون و عضو 
پیوس��ته انجم��ن رمز ایران از س��ال 80 تاکنون را 
برعهده دارد.محمدحسین زارعی نیز تا پیش از این 
مدیر امور شعب شمال کشور بانک صادرات ایران را 
بر عهده داش��ت.ایرج جعفری کوچنانی نیز سوابقی 
همچون مدیریت شعب استان مرکزی و کردستان 
را در کارنامه خود دارد.ناصر کریمی حاجی خادمی 
نی��ز تا پیش از ای��ن، معاون اعتباری مدیر ش��عب 

استان هرمزگان بود.

 خرید آسان با »آینده داران« 
بانک آینده

بانک آینده در راس��تای ارج نه��ادن و ارزش آفرینی 
ه��ر چه بیش ت��ر برای مش��تریان خود نس��بت به 
طراح��ی و معرفی محصول��ی ارزش آفرین با عنوان 
»آینده داران«، جهت خری��د اعتباری از ایران مال، 

اقدام کرده است.
بر اساس طرح جدید »آینده داران«، تمامی مشتریان 
می توانند از تاریخ اول خردادماه امس��ال با دریافت 
اعتب��اری بالغ بر حداق��ل 10 )ده( میلیون ریال و 
حداکث��ر 50 )پنجاه( میلیون ری��ال از بانک آینده، 
نسبت به خرید اقالم مورد نیاز خود از فروشگاه های 
بازار بزرگ ایران )ایران مال(، اقدام و مبلغ آن را سه 
ماه بعد و بدون س��ود پرداخ��ت نمایند. متقاضیان 
می توانند جهت درخواس��ت و بهره مندی از مزایای 
ای��ن طرح به ش��عب بان��ک آینده مراجع��ه و یا از 
طریق پیش��خوان مجازی اقدام کنند. زمان تسویه 
مبل��غ این طرح، س��ه ما پس از خری��د و به صورت 
قرض الحسنه، بدون هیچ سودی خواهد بود؛ تعیین 
مبلغ اعتبار نیز بر اساس موجودی حساب منتخب 

مشتریان )پشتوانه(، تعیین خواهد شد. 

 همدلی کارکنان بانک ملی ایران
 با نیازمندان در ماه مبارک رمضان

    انجمن اسالمی کارکنان بانک ملی ایران در ادامه 
حرکت خودجوش مردمی برای کمک به نیازمندان 
در روزهای شیوع کرونا و ایام ماه مبارک رمضان، با 
پیوس��تن به پویش "کمک مومنانه" دستگیر اقشار 
نیازمند ش��دند.به گزارش روابط عمومی بانک ملی 
ای��ران، همزمان با میالد امام حس��ن مجتبی )ع( و 
در راس��تای لبیک به امر رهبری درخصوص پویش 
همدل��ی و کمک مومنانه در زمان ش��یوع ویروس 
کرونا، انجمن اس��المی کارکنان بانک با تهیه سبد 
کاال و توزیع آن میان اقش��ار محروم و آسیب پذیر 
حاش��یه تهران از جمله پرند و احمد آباد مستوفی 

در این پویش مشارکت کردند.
این سبد حمایتی شامل مواد خوراکی و... است که 
هزینه آن از طریق جمع آوری کمک های نقدی و 
غیرنقدی همکاران تامین و در میان خانوارهای کم 

درآمد و بی بضاعت توزیع شده است.

اخبار

بازنشستگان در انتظار تعیین حقوق دستمزد 99
ماه  فروردین  در  بازنشستگان  حقوق  افزایش  نشدن  واریز  علت  تهران  بازنشستگان  کانون  رئیس  گفته  به 
اجتماعی حداقل  تامین  قانون  ماده ۱۱۱  بر اساس   ، بازنشستگان حداقل بگیر  افزایش حقوق  که   آن است 
حقوق بازنشستگان به مجموعه درآمد حداقل بگیر شاغالن وصل است، بنابراین  باید منتظر باشیم تا تصمیم 
می دانم  بعید  است،  واریز شدن  حال  در  قبلی  میزان  همان  به  حقوق ها  که   آنجایی  از  و  شود  گرفته  نهایی 
مستمری بگیران افزایش دستمزد را این ماه دریافت کنند؛ احتماال ما به التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان 

در ماه های فروردین و اردیبهشت، در خرداد ماه محاسبه می شود.

نمای نزدیک

سیاست روز تبعات عدم افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را بررسی میکند؛

گزارش
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از نیمه خرداد انجام می شود؛
آغاز ساخت مسکن ملی پردیس 

مدیر عامل ش��رکت عمران شهر جدید پردیس خبر داد 
که از 15 خرداد ماه کار ساخت مسکن ملی پردیس آغاز 
می ش��ود و تا پایان س��ال 11 هزار و 500 واحد مسکن 

ملی تقدیم متقاضیان و خریداران خواهد شد.
مه��دی هدایت در خص��وص آخرین وضعیت س��اخت 
مس��کن مل��ی پردیس، گف��ت: از نیمه خ��رداد ماه کار 

ساخت مسکن ملی پردیس آغاز می شود.
وی توضیح داد: تعهد داریم که برای مسکن ملی پردیس 
حدود 11 هزار واحد را تا پایان امس��ال تحویل دهیم، تا 
ام��روز برای حدود 8 ه��زار و 500 واحد در غالب زمین 
واگذاری ش��ده به تعاونی ها تعیین تکلیف ش��ده است و 
روش دوم س��اخت 3 ه��زار واحد به عن��وان تعهد خود 
ش��رکت عمران اس��ت که از طریق ثبت نام افراد است 
و روی هم رفته 11 هزار و 500 واحد مس��کن ملی در 

پردیس ساخته می شود.
هدایت با اش��اره به اینکه اکنون ثبت نام مسکن ملی در 
پردیس تمام شده است، گفت: از امروز حساب ها افتتاح 
و پیامک واریز 40 میلیون تومانی آورده اولیه متقاضیان 
مسکن ملی به افراد تعیین ش��ده ارسال می شود، توقع 

داری��م هر چه زودت��ر آورده اولیه 40 میلی��ون تومانی 
واریز ش��ود تا در کوتاه ترین زمان ای��ن پول در خدمت 
پیمانکاران به عنوان پیش پرداخت برای س��اخت خانه 
قرار گیرد. هدایت در خص��وص قیمت نهایی واحدهای 
مسکن ملی پردیس، گفت: تا پایان خرداد ماه رقم نهایی 

به خریداران اعالم می شود.
وی همچنی��ن از انعقاد تفاهمنامه با قرارگاه خاتم االنبیا 
برای ساخت مترو ش��هر پردیس خبر داد و گفت: مترو 
پردی��س ب��ه ط��ول 24 کیلومتر ک��ه 4 کیلومتر آن در 
محیط روباز اس��ت به زودی در خ��رداد ماه کلنگ زنی 

می شود و ارزش آن 4 هزار و 500 میلیارد است.
هدایت درباره تحویل واحدهای مسکن مهر شهر جدید 
پردی��س نیز به خبرنگاران، گفت: وام هزار میلیاردی که 
برای تسریع در تکمیل مساکن مهر قرار است به پروژه ها 
تزریق ش��ود در مرحله نهایی تخصیص قرار دارد، بر این 
اس��اس 15 هزار واحد اواخر تی��ر ماه افتتاح که مجموع 

واحدهای افتتاح شده به 60 هزار واحد خواهد رسید.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس، گفت: 
همچنی��ن 10 هزار واحد دیگر در ش��هریور ماه امس��ال 
افتتاح می شود و پرونده مسکن مهر شهر جدید پردیس 
تا آخر سال تکمیل و واحدها تحویل متقاضیان می شود.

وی در خصوص افزایش قیمت مسکن مهر پردیس نیز، 
گفت: برای مهار بورس بازی در خرید و فروش مس��کن 
مه��ر از ابتدای خردادماه هر فردی که نس��بت به خرید 
مس��کن مهر پردیس اقدام کند مبلغ 20 میلیون تومان 
از یارانه ه��ای پرداختی دولت را باید بپردازد. مدیرعامل 
ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس با اعالم اینکه این 
افزایش قیمت ش��امل حال ثبت ن��ام کنندگان قدیمی 
نمی ش��ود، تاکید کرد: همچنین اقشار کم درآمد شامل 
حال این افزایش قیم��ت 20 میلیون تومانی و پرداخت 

یارانه دولت نمی شوند.  وزارت راه و شهرسازی 

آمارها نشان داد؛
بازگشت بورس به مدار صعودی

  ش��اخص کل در ب��ازار بورس  دی��روز26 هزار و 724 
واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم 995 

و 184 هزار واحد رسید.
بر اس��اس معامالت دیروز بی��ش از 12 میلیارد و 846 
میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 128 

هزار و 440 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین ش��اخص کل )هم وزن( ب��ا هفت هزار و 793 
واح��د افزایش به 314 ه��زار و 475 واحد و ش��اخص 
قیمت )هم وزن( با پنج هزار و 164 واحد رشد به 208 

هزار و 406 واحد رسیدند.
ش��اخص بازار اول 33 هزار و 997 واحد و شاخص بازار 

دوم 15 هزار و 213 واحد افزایش داشتند.
ع��الوه بر ای��ن در بی��ن تمام��ی نمادها، نم��اد صنایع 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس )فارس( با دو ه��زار و 932 
واحد، س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با یک 
ه��زار و 532 واحد، معدنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 
یک هزار و 328 واح��د، ملی صنایع مس ایران )فملی( 
با ی��ک هزار و 132 واحد و گروه مپن��ا )رمپنا( با 893 

واحد، پتروشیمی پارس )پارس( با 869 واحد بیشترین 
تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.

 در مقاب��ل نماد ف��والد مبارکه اصفه��ان )فوالد( با یک 
ه��زار و 503 واحد، معدن��ی و صنعتی چادرملو )کچاد( 
با 953 واحد، ، پتروش��یمی خارک )ش��خارک( با 207 
واحد و بانک پاس��ارگاد )وپاسار( با 145 واحد و پاالیش 
نفت بندرعباس )ش��بندر( با 136 واحد با تاثیر منفی بر 

شاخص همراه بود.
برپایه این گزارش، دیروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، 
پاالیش نفت اصفهان، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران 
خ��ودرو، ملی صنایع مس ایران، ف��والد مبارکه اصفهان 
و پاالی��ش نفت بندرعباس در گ��روه نمادهای پربیننده 

قرار داشتند.
گروه بانک ها هم در معامالت دیروز صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه چهار میلیارد و 837 
میلیون برگه س��هم به ارزش 19 ه��زار و 491  میلیارد 
ریال داد و س��تد شد.ش��اخص فراب��ورس نیز نزدیک به 
280 واحد رشد داشت و بر روی کانال 11 هزار و 235  
واحد ثاب��ت ماند. همچنین در این بازار س��ه میلیارد و 
627 میلیون برگه سهم به ارزش بیش از 52 هزار و 49 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
دی��روز نماده��ای هلدین��گ صنایع معدن��ی خاورمیانه 
)میدکو(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی 
زاگرس )زاگرس(،  س��رمایه گذاری صب��ا تامین )صبا(، 
پتروشیمی تندگویان )شگویا( و تولید نیروی برق دماوند 

)دماوند( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار را داشتند.
همچنین نماد فوالد هرم��زگان جنوب )هرمز(، پاالیش 
نفت ش��یراز )ش��رای(، اعتباری ملل )ومل��ل(، توکاریل 
)توریل(، گروه کارخاج��ات صعتی تبرک )تبرک(، نفت 
ایرانول )ش��رانل( و سیمان الر س��بزوار )سبزوا( با تاثیر 

منفی بر شاخص این بازار همراه بودند.  ایرنا 

خ��ب��رخ��ب��ر

انتظار تمام نشدنی بازنشستگان 
تامین اجتماعی 

رئی��س ش��ورای رقابت ب��ا اعالم "م��ا در بخ��ش خودرو 
دستورالعمل  قیمت گذاری را تعیین و برای تأیید به رئیس 
س��تاد تنظیم بازار ارسال کرده ایم"، گفت: وظیفه ما فقط 

تعیین دستورالعمل قیمت گذاری است.
ص��ادق نیارک��ی معاون وزی��ر صنعت در خص��وص اعالم 
قیمت های جدید خودرو در سال 1399 اعالم کرده است 
"در آخرین جلس��ه س��تاد تنظیم بازار مس��ئولیت تعیین 
دستورالعمل و اعالم قیمت ها به شورای رقابت واگذار شد 
و ش��ورای رقابت با جلس��اتی که برگزار کرده اس��ت باید 

قیمت خودروها را اعالم کند."
وی اضاف��ه ک��رد: باید منتظ��ر بمانیم ت��ا خودروهایی که 
مشمول تعیین قیمت هستند از سوی شورای رقابت اعالم 
شوند تا خودروسازان بتوانند بر اساس این دستورالعمل و 

قیمت های مرکز ملی رقابت اقدام الزم انجام دهند.
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در همین ارتباط به خبرنگار 

تس��نیم گفت: قانون گذار براساس ماده 58 اصل 44 اعالم 
کرده که ش��ورای رقابت باید دس��تورالعمل قیمت گذاری 
کاالهای انحصاری را مش��خص کند بر همین اساس ما نیز 

مطابق قانون عمل می کنیم.
وی افزود: در س��ال 97 براساس ماده 3 ابالغیه سران سه 
قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی "هرگونه تصمیم گیری 
در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه کاال و 
خدم��ات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار 
دستگاه ها و ش��وراهای مختلف قرار گرفته است منوط به 

تأیید ستاد تنظیم بازار شد".
ب��ه گفته ش��یوا، به همی��ن دلیل م��ا در بخ��ش خودرو 
دس��تورالعمل ها قیمت گذاری را تعیی��ن و برای تأیید به 
رئیس ستاد تنظیم بازار ارسال کرده ایم به نحوی که وارد 
بحث قیمت گذاری  نمی شویم چراکه وظیفه ما براساس 

قانون تعیین دستورالعمل است.  تسنیم 

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به رشد 155 درصدی 
ترافیک بین الملل و رشد 210 درصدی ترافیک داخلی،گفت: 
به صورت روزانه، 110 درصد افزایش مصرف اینترنت در سال 

98 توسط مشتریان مخابرات انجام شده است.
سیدمجید صدری با بیان اینکه شعار جهش تولید را اولویت 
فعالیت ه��ا در س��ال جدید قرار داده ایم، افزود: اس��تفاده از 
فناوری های روز در تمام امور مربوط به توس��عه به ویژه در 
ایام کرونا بسیار قابل توجه بوده است. برگزاری نشست های 
آنالین با مدیران مخابرات مناطق به صورت روزانه، عالوه بر 
صرفه جوی��ی در وق��ت و هزینه، تاثیرگذاری بیش��تری در 
کل کشور داش��ته و با ماموریت شرکت مخابرات در تحقق 
ارتباطی فراگیر هماهنگ اس��ت. وی رش��د 155 درصدی 
ترافیک بین الملل و رش��د 210 درصدی ترافیک داخلی را 
از جمله دس��تاوردهای شرکت مخابرات ایران عنوان کرد و 

افزود: به صورت روزانه، 110 درصد افزایش، مصرف اینترنت 
در سال 98 توسط مشتریان مخابرات انجام شده است.

مدیرعامل ش��رکت مخابرات ایران خاطرنش��ان کرد: اساس 
فعالیت ها را از سال گذشته با محوریت استفاده از تولید داخل 
ق��رار داده ای��م، به نحوی که اکنون بی��ش از 80 درصد تمام 
تجهیزات استفاده شده در شرکت مخابرات در سراسر کشور با 
استفاده از تولید داخل خریداری و استفاده شده است. این امر 
منجر به کاهش گسترده ارزبری در خرید تجهیزات شده، تمام 
نرم افزارهای کلیدی حوزه نرم افزاری ش��رکت از مجموعه های 
داخلی، تهیه و در اختیار ش��رکت مخابرات در سراسر کشور 
قرار داده شده است. صدری با تشریح اقدامات شرکت در ایام 
کرونا گفت: با همکاری گسترده با ستاد اجرایی فرمان امام، در 
راه اندازی س��امانه 4030، تالش زیادی انجام شد و اکنون این 
سامانه، پاسخگوی مخاطبان در سراسر کشور است.  ایسنا 

رئیس شورای رقابت اعالم کرد؛

  اعالم قیمت خودرو با ستاد تنظیم بازار است
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران عنوان کرد

افزایش ۱۱۰ درصدی مصرف اینترنت در سال 9۸


