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تشکیل سفارت مجازی ایران
 در فلسطین تصویب شد

آمریکای مغرور
 رقابت فناوری را به چین 

می بازد

فهرست گروه های جدید 
دریافت کننده تسهیالت 

کرونایی از صندوق نوآوری
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست 
جمهوری از اضافه ش��دن گروه ه��ای جدید 
به جمع دریافت کننده تس��هیالت کرونایی 

صندوق خبرداد.

 نمایندگان مجلس ماده یک طرح مقابله با 
اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح 
و امنیت منطق��ه ای و بین الملل��ی را تصویب 

کردند.

همکاری سازمان فاوای 
شهرداری و ایرانسل

 در گسترش خدمات هوشمند
 تفاهم نامه توس��عه همکاری های مشترک 
می��ان س��ازمان فاوای ش��هرداری ته��ران و 
ایرانس��ل به صورت آنالین در حوزه گسترش 

خدمات هوشمند به امضای دو طرف رسید.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست خبری آنالین:

درآمد دیتای مخابرات 
نخستین بار از تلفن ثابت 

پیشی گرفت

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، دیروز در یک نشست 
خبری آنالین با ارایه گزارشی  از فعالیت های این شرکت 
در سال 1398 اعالم کرد که درآمدهای حسابرسی نشده 
18 درصد و درآمد عملیاتی این ش��رکت 22 درصد رشد 
کرده اس��ت. همچنین برای نخس��تین بار درآمد دیتای 

مخابرات از تلفن ثابت پیشی گرفته است.
سید مجید صدری در این نشست خبری با بیان اینکه 
نزدیک به 2.5 س��ال از مس��وولیت تیم مدیریتی جدید 
شرکت مخابرات ایران گذشته اس��ت، به ارایه گزارشی از 

وضعیت شرکت مخابرات ایران در سال 98 پرداخت.
مدیرعامل ش��رکت مخابرات ای��ران با بی��ان آماری از 
عملکرد این شرکت گفت: شرکت مخابرات ایران به عنوان 
بزرگ ترین اپراتور ارتباطی کشور، هم اکنون 29 میلیون 
 ADSL خط تلفن ثاب��ت، 5 میلیون و 700 ه��زار پورت
منصوبه و بیش از 165 هزار کیلومتر فیبر در کشور نصب 
کرده اس��ت. همچنین در 51 هزار و 400 روس��تا ارتباط 
تلفن ثابت و در 15 هزار روس��تا ارتباط اینترنت را برقرار 

کرده است.
مدیرعامل مخابرات ایران، همچنی��ن با اعالم اینکه در 
سال گذشته، درآمد حسابرسی نشده این شرکت رشد 18 
درصدی نش��ان می دهد، افزود: درآمد عملیاتی مخابرات 
ایران 22 درصد، درآم��د هم��راه اول 72 درصد و درآمد 
پهن باند 15 درصد رشد کرده اس��ت.به گفته صدری، در 
سال گذشته درآمدهای این شرکت از تلفن ثابت 17 درصد 
کاهش یافت و نخستین بار، درآمد دیتای مخابرات از تلفن 

ثابت پیشی گرفت.
همچنی��ن ش��رکت مخابرات ایران ش��اهد رش��د 22 
درصدی قیمت سهام و افزایش 188 درصدی ارزش بازار 
بوده است. به گفته وی، در همین مدت ترافیک بین الملل 
این شرکت 155 درصد و ترافیک داخلی آن 250 درصد 
رش��د کرده که نش��ان از اعتماد مردم به س��رویس های 
اینترنت ش��رکت مخابرات دارد. همچنین مصرف روزانه 
اینترنت کاربران اینترنت پرس��رعت مخابرات نیز رشدی 

110 درصدی داشته است.
صفحه2

www.irancell.ir

تومانـــی  میلیـــون   ۳۰ جایـــزه   1۰

اطالعات بیشتر:

فصـــل ســـبز ســـال
 روی نبض دیجیتال!

ایرانسل

ایـرانسـل؛ نبض زنـدگی دیـجـیتال

80 درصد تجهیزات مورد استفاده در مخابرات، تولید داخل است
رشد 18 درصدی درآمد حسابرسی  نشده شرکت مخابرات ایران
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