ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛
اراﺋﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻢﮐﺎرت و رﺷﺪ  ۱۵درﺻﺪی
درآﻣﺪ در ﺳﺎل  - ۹۶دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۷
ﻫﻤﺮاه اول اﻣﺮوز  ۹-اردﯾﺒﻬﺸﺖ -ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در ﮐﻨﺎر ﺳﻬﺎمداراﻧﺶ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد و از
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﮔﻔﺖ.

ﺗﻌﺪاد ﺳﯿﻢﮐﺎرت
»ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ« ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه اول ﮐﻪ در ﻣﺎهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﺲ از  ۱۲ﺳﺎل
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ »وﺣﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ« ﺷﺪ ،ﺧﺒﺮ داد ﮐﻪ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی داﺋﻤﯽ و اﻋﺘﺒﺎری،
رﺗﺒﻪ اول در اﯾﺮان و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی داﺋﻤﯽ ،ﻫﻤﺮاه اول در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ اول اﺳﺖ وﻟﯽ در
ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری ،اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر در آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ رﺗﺒﻪ ﻫﻔﺘﻢ را ﮐﺴﺐ
ﻧﻤﻮده .ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﻤﺮاه اول در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﻫﺎی داﺋﻤﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ۱۷ ،و  ۱۹اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﺮاه اول ،اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر اﮐﻨﻮن  ۹۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻢﮐﺎرت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ واﮔﺬار
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن از آﻧﻬﺎ ،ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ اﭘﺮاﺗﻮر اول
ﭘﯿﻮﺳﺘﻪاﻧﺪ ۹.۵ :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎری و  ۴۹۱ﻫﺰار ﻣﺸﺘﺮک ﺟﺪﯾﺪ ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎی داﺋﻤﯽ .در
ﮔﺰارش ﻫﻤﺮاه اول ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۹درﺻﺪ از  ۹۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﯿﻢﮐﺎرت ،ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺎم  ۱۲۴۶ﺷﻬﺮ اﯾﺮان از ﺧﺪﻣﺎت  4.5Gﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه
اول ،ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ ﮐﺸﻮر را در اﺧﺘﯿﺎر دارد.
در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ۱۸۴۴۰ ،ﺳﺎﯾﺖ  3.9Gو  ۱۶۱۶۰ﺳﺎﯾﺖ  4.5Gدر ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع

ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ اﭘﺮاﺗﻮر اول ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮﺷﺶ را از آن ﺧﻮد ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،در ﺣﺎل ﺣﻀﺎر  ۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺸﺘﺮک ﭘﻬﻦﺑﺎﻧﺪ از ﺧﺪﻣﺎت  3Gو  4Gﻫﻤﺮاه اول
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ  4.5Gﻧﯿﺰ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺮاه اول در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ رﺷﺪ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ دﯾﺘﺎ از ﻓﺮوردﯾﻦ  ۹۲ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ  ،۹۶ﻣﻌﺎدل ۱۱۱۸
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﭘﻬﻦ ﺑﺎﻧﺪ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روزاﻧﻪ  ۳۷۰۰ﺗﺮاﺑﺎﯾﺖ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ

ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اول را  ۱۲ﻫﺰار  ۱۹۷ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮد؛ رﻗﻤﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪی ﻫﻤﺮاه اول ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۱۵درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﻮد

ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ ﻫﻤﺮاه اول ﻧﯿﺰ  ۳ﻫﺰار و  ۱۴۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻨﻮان ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ
ﺳﻮد ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ رﺷﺪ  ۱۰درﺻﺪی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻤﺮاه اول ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺷﺮﮐﺖ اﺻﻠﯽ را  ۳۲۸ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻦ ﮐﺮد؛
رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاض ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻬﺎمداران ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .ﺣﻤﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻫﻤﺮاه اول ﻧﯿﺰ در

ﭘﺎﺳﺦ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﻮد اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮر ۸ ،درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻮدآوری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزار
ﺑﻮرس ﺑﻮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

