
مدیرعامل ایرانسل در مراســم پایانی سومین سمپوزیوم 
مخابرات بی ســیم نــوری و مــوج میلی متری غرب آســیا 
)WASOWC2020(، گفت: ۱۱۸ اپراتور در ۵۹ کشــور، 
در حال حاضر ۵G را در شبکۀ خود مستقر کرده اند.  به گزارش 
ایلنا و به نقل از روابط عمومی ایرانســل؛ در این رویداد آنالین، 
پژوهشگران عرصۀ ارتباطات و فناوری اطالعات از کشورهای 
گوناگون، در قالب  کارگاه های مختلف، آخرین یافته های خود 
را در حوزۀ ارتباطات بی سیم نوری و موج میلی متری به اشتراک 
گذاشــتند. در طول برگزاری این سمپوزیوم، ضمن سخنرانی 
سخنرانان کلیدی و دعوت شدۀ بین المللی و داخلی و ارائۀ مقاالت 
توسط دانشجویان و پژوهشــگران، نشست هایی نیز در زمینۀ 
روندهای فناوری ۵G و کووید COVID( ۱۹-۱۹( برگزار شد.

دکتر بیژن عباســی آرند، در اختتامیۀ این همایش آنالین، 
 ۵G طی سخنانی، مهمترین بحث در مورد توســعه و اجرای
را قابلیت هایی دانســت که این فناوری ایجاد کرده و می تواند 
درک کلی بشر از آینده را تغییر دهد. وی گفت: فناوری ۵G، افق 
جدیدی از پیشرفت در تعالی فناوری را به بشر نشان داده است. 
با ظهور این فناوری، اکنون انتظــار می رود که کیفیت زندگی 
روزمرۀ ما ارتقا پیدا کند. عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس 
تأکید کرد: با توجه به شــرایط همه گیری covid-۱۹، نقش 
ارتباطات و اهمیت آن در زندگی روزمره مــا، بیش از هر زمان 

دیگری قابل درک اســت. فراموش نکنیم کــه فقط از طریق 
ارتباطات از راه دور و تکامل تدریجی آن تا به امروز، دستیابی به 
دنیای دیجیتال امکان پذیر بوده است. نسل پنجم تلفن همراه، 
صنایع، فنــاوری و زندگی روزمرۀ ما را به ســطح دیگری ارتقا 
داده اســت. این فناوری، کاربردهای جدید خدمات پیشرفتۀ 
پهن باند همراه و تحقق نقش حیاتی و همه جانبۀ اینترنت اشیا 
را ممکن می کند. مزایا و پتانسیل های ۵G، فراتر از گوشی های 
هوشــمند و به قدری برجســته اســت که می توان صنایعی 
 که اشــتیاق کمتری به دیجیتالی شــدن دارند را نیز تشویق 

به کاربرد آن کرد.
مدیرعامل ایرانســل گفت: تخمین زده می شود که سهم 
بازار جهانی فناوری ۵G در سال 2020 به ۵.۵ میلیارد دالر و 
در سال 202۶، به حدود ۶۶۸ میلیارد دالر برسد و سهم آسیا 
و اقیانوســیه، ۳2۹ میلیارد دالر باشد. گزارش ها حاکی از آن 
 ۵G است که ۳۹۷ اپراتور در ۱2۹ کشــور جهان، در فناوری
سرمایه گذاری کرده اند. ۱۱۸ اپراتور در ۵۹ کشور نیز، در حال 
حاضر ۵G را در شبکۀ خود مستقر کرده اند. وی با اشاره به سیر 
تحول ۵G در سراسر جهان از سال 20۱۷ و پیش بینی انجام 
شده برای سال های آتی گفت: تخمین زده می شود که در سال 
 ،۵G 20۳۵، فروش جهانی چندین صنعت فعال شده توسط
در حدود ۱۳.2 تریلیون دالر، ۵ درصد از تولید واقعی جهانی 

 ۵G باشــد. همچنین پیش بینی می شــود که زنجیرۀ ارزش
در همان سال، حدود 22.۳ میلیون شــغل در سراسر جهان 

ایجاد کند.
دانشــیار دانشــکدۀ مهندســی برق و کامپیوتر دانشگاه 
تربیت مدرس، اهداف ۵G را بسیار جسورانه دانست و با اشاره 
به ســه ســناریوی اصلی کاربرد که برای این فناوری تعریف 
شــده، برخی از موارد استفادۀ نســل پنجم ارتباطات همراه را 
دسترسی بی سیم ثابت، نظارت تصویری، تجزیه و تحلیل ویدئو، 
استادیوم های هوشمند، کنترل از راه دور ماشین، رباتیک ابری 
و خودکار شدن فرآیندها دانســت و گفت: با توجه به نیازهای 
موجود در ایران، به نظر می رســد برخی دیگــر از کاربردهای 
۵G بسیار مناسب تر اســت تا در کوتاه مدت اجرا شود. وی این 
کاربردها را شامل کشاورزی هوشمند، دوراپزشکی و جراحی 
هوشمند، استفاده از فناوری واقعیت افزوده و و اقعیت مجازی در 

آموزش، پخش زنده و سرگرمی برشمرد.
عباسی آرند، ســهم ایرانســل در انقالب ۵G در ایران را در 
دو دستۀ اصلی، شامل »ایرانســل به عنوان یک نهاد تحقیق و 
توسعه« و »ایرانسل به عنوان فعال کننده فناوری ۵G« دانست 
و گفت: مجموعۀ ایرانسل لبز مشــغول کار بر روی نمونۀ اولیۀ 
مودم های ۵G اســت که انتظار می رود تا دسامبر سال 2020 
آماده شود. این مجموعه، در راســتای پژوهش های کاربردی 

نســل پنج، چندین پــروژه را در برنامه دارد و با دانشــگاه ها و 
مراکز پژوهشــی، برای انجام پژوهش در زمینۀ نسل ۵ و نسل 
۶ تلفن همراه، در حال همکاری اســت. مدیرعامل ایرانســل 
افزود: ایرانسل تاکنون سه سایت ۵G در تهران راه اندازی کرده 
و با پیشرفت های شــگفت انگیز این صنعت تاکنون، اطمینان 
داریم که با در دست داشتن کلید ۵G، دنیای کاماًل دیجیتالی، 
نزدیکتر از هر زمان دیگری خواهد بود. دکتر بیژن عباسی آرند، 
در پایان ســخنان خود در این ســمپوزیوم، به پرســش های 
حاضران پاسخ داد. مدیرعامل ایرانســل دیروز و در افتتاحیۀ 
سمپوزیوم مخابرات بی سیم نوری و موج میلی متری غرب آسیا 
)WASOWC2020( نیز طی ســخنانی، اقدامات ایرانسل 
برای اطمینان از آمادگی برای ورود به عصر ۵G را برشــمرده 
و بر لزوم توسعۀ پژوهش های دانشگاهی در زمینۀ نسل ششم 

تلفن همراه )۶G(، تأکید کرده بود.
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 همتی:  تورم انتظاری 
رو به کاهش است

 توســعه ایرانی - 
رئیس کل بانک مرکزی با 
اشــاره به کاهش انتظارات 
تورمی در هفته های اخیر 
اعالم کــرد: بانک مرکزی 
ضمن تقویت اقدامات و جدیت برای ایجاد تعادل در 
بازار ارز، از کلیه ابزارهای پولی در دسترس خود، در 
نیل به تورم هدف گذاری شده استفاده خواهد کرد. 
عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت: 
»...همراهی دولت محترم در تأمین کسری بودجه ۸ 
ماه اول سال، از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام 
نیز قابل تقدیر است. امیدوارم با توجه به مجوزهای 
قانونی اخذشــده، این روند، درماه های باقی مانده 
سال نیز، با جدیت ادامه یابد تا بتوان بودجه امسال 
را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد 
کالن و معیشت مردم، تأمین مالی کرد. بانک مرکزی 
نیز با توجه به آرامش موجود در بازارها و چشم انداز 
آن، ضمن تقویت اقدامات و جدیت برای ایجاد تعادل 
در بازار ارز، از کلیه ابزارهای پولی در دسترس خود، 
در نیل به تورم هدف گذاری شــده استفاده خواهد 
کرد. سیاست های احتیاطی کالن برای جلوگیری 
از ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی 
و تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، در این 
راستا شــورای پول و اعتبار نیز پیشتر کنترل رشد 
ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رسانده و همکاران 
من دستورالعمل های مرتبط با این مصوبه و سقف های 
تعیین شده برای میزان رشد دارایی بانک ها را به زودی 
اعالم خواهند کرد. با توجه به تغییر قابل مالحظه در 
انتظارات تورمی در هفته های اخیر، امید می رود که با 
این اقدامات التهابات و نااطمینانی های تورمی کاهش 
یافته و از مسیر کاهش تورم انتظاری در افق پیِش رو، 
بستر مناسب تری برای فعالیت بنگاه های اقتصادی و 

تقویت سرمایه گذاری و جهش تولید فراهم شود.«
    

از منبع صندوق توسعه ملی؛
۱۰۰۰ میلیارد تومان به صندوق 

تثبیت بورس واریز شد
ایرنا- رئیس هیئت 
عامل صندوق تثبیت بازار 
سرمایه گفت: مبلغ یک هزار 
میلیارد تومان از صندوق 
توســعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار سرمایه واریز شده است. محمد ابراهیم 
آقابابایی گفت: قراردادی که از چند وقت گذشــته 
با موضوع ســپرده گذاری صندوق توسعه ملی در 
صندوق تثبیت بازار سرمایه مطرح شده بود با برخی 
از مشکل ها و ابهام ها از طرف صندوق توسعه ملی 
همراه بود که منجر به تاخیر در زمان اجرای آن شد. 
وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قرار شد تا در 
چند بخش منابع را به صندوق تثبیت بازار سرمایه 
اختصاص دهد، گفت: منابع اختصاص داده شــده 
به صندوق تثبیت بازار سرمایه به نوعی تسهیالت 
اســت که بازپرداخت آن به صورت ساالنه و با نرخ 
بهره ۱2 درصد اســت. آقابابایی خاطرنشان کرد: 
صندوق توســعه ملی در بخش نخست یک هزار 
میلیارد تومان نزد صندوق تثبیت بازار سرمایه با نرخ 
سود ۱2 درصد و به مدت پنج ساله سپرده گذاری 
کرده است که زمان تعیین شده قابل تمدید خواهد 
بود. رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه 
گفت: این اتفاق می تواند برای بازار سرمایه مثبت 
باشد و در شرایط ضروری، برای افزایش نقدشوندگی 
و بازارگردانی سهام استفاده شود، همچنین صندوق 
تثبیت بازار سرمایه تعهد به بازپرداخت اصل منابع 

در پایان سررسید و سود حاصل از آن را دارد.
    

 یارانه معیشتی امشب 
در حساب هاست

توســعه ایرانی- 
ز  مرحلــه ای دیگــر ا
کمک هــای معیشــتی 
ساعت 2۴ امشب به حساب 
سرپرســتان خانوار واریر 
می شــود. یک ســال از واریز کمک های معیشتی 
گذشته و برای آذرماه سیزدهمین مرحله پرداخت 
می شود. از آبان ماه پارسال و با افزایش قیمت بنزین، 
دولت پرداخت کمک های معیشتی از محل درآمد 
ناشی از این افزایش قیمت را در دستور کار قرار داد و 
بر این اساس با گزینش جمعیت حدود ۶0 میلیونی از 
جمع یارانه بگیران پرداخت این یارانه آغاز شد. بر این 
اساس در دهم هر ماه مبلغ یارانه معیشتی به حساب 
سرپرســتان خانوار واریز می شود که برخالف رقم 
یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵00 تومانی ثابت نیست و بسته 
به تعداد اعضای خانوار متغیر است؛ به طوری که مبلغ 
پرداختی برای خانواده های یک نفره ۵۵ هزار تومان، 
دو نفره ۱0۳ هزار، سه نفره ۱۳۸ هزار، چهار نفره ۱۷2 

هزار و پنج نفره و بیشتر 20۵ هزار تومان است.

خبر اقتصادی
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نرگس رسولی

 این روزها افزایش قیمت کاالهای 
اساسی که به هر دلیلی روی می دهد 
تنها یک خاطره را در ذهن کسانی که 
دو پیراهن بیشــتر پاره کرده اند، زنده 
می کند، آن هم نبود کاالهای اساسی 
و جیره بنــدی اقالمی کــه در طول 
سال های گذشته تقریبا استفاده از آنها 
کامال عادی شــده است. در سال های 
گذشــته و با افزایش تورم های ماهانه 
کم کم سبد خانوار کوچک و کوچک تر 
شده است و حجم ین ســبد بسته به 
دهکی که خانواده هــای ایرانی در آن 
قرار دارند شکل متفاوت تری به خود 
گرفته اما آنچه امارها نشــان می دهد 
با گرانتر شدن لبنیات و گوشت و مرغ 
این کاالها که نقــش حائز اهمیتی در 
بنیه بدنی نســل آینده جامعه بازی 
می کنند، در حال حذف شدن از سبد 

خانوار هستند.
روالی که بــا حــذف دالر دولتی 
۴200 تومانی تشــدید شــد و حاال 

فرشاد مومنی اقتصاددان آن را فاجعه 
انسانی می خواند. وی انتقاد اصلی اش 
به پیکربندی بودجه سال ۱۴00 است 
و می گوید:"خبر دادند نرخ پایه دالر 
را در بودجه سال ۱۴00 روی ۱۱ هزار 
تومان تنظیم می کنند. اگر این بدین 
معنا باشد که ما یک جهش از ۴200 
تومان به ۱۱هــزار تومان در مایحتاج 
مردم و به ویژه روی دارو تجربه کنیم 
از اکنون هشــدار می دهــم می تواند 
فاجعه های انســانی بی ســابقه برای 
کشور به همراه داشته باشد. واقعاً این 
جزو اولویت های ما بود که فرودستان 
کشــور را دچار آن چنــان مضیقه ای 
کنید تا حدود ۸۵ درصد مصرف سرانه 
گوشت آن ها نسبت به سال های جنگ 
و چیــزی کمتر از این هــم در زمینه 
مصرف مــواد لبنی بخصوص شــیر 

سقوط کرده است؟"
مومنی با اشاره به دستکاری هایی 
که توســط برخی گروه های نفوذی و 
رانتی شده اســت، می افزاید:"زمانی 
که دالر ۴200 تومانی اعالم شــد ما 

جزو جّدی تریــن مخالفان آن بودیم، 
ولــی مخالفت ما از جنــس مخالفت 
رانت جو ها نبود. ما مطالبه می کردیم 
تا این ها یک گــزارش پنج صفحه ای 
رو کنند و بگویند ایــن تصمیم که تا 
این درجه برای کشــور مهم هســت 
حتی به اندازه گــزارش دو صفحه ای 
هم مطالعه پشت ســر خودش دارد یا 
ندارد. ســپس بحث این بود که دالر 
۴200 تومانی اســم رمز بــاز کردن 
باب تضعیف جدیــدی از ارزش پولی 
ملّی اســت. در آن زمان بــه نامه دوم 
اقتصاددان ها اســتناد می کردیم که 
در ســال ۱۳۹۷ انتشــار پیدا کرد و 
به داده هــای بانک مرکــزی و مرکز 
آمار ایران درباره ســال ۱۳۹۶ استناد 
می کردیم که نشان می داد در آن سال 
اقتصاد ایران با یک جهش بی ســابقه 
در انــدازه موجودی انبــار بنگاه های 
تولیدی روبرو شده است. ما می گفتیم 
این مسئله نشان می دهد دالر ۳000 
تومانی هم برای مردم ما الیطاق است. 
این مسئله باعث شده مردم در زمینه 

تامیــن بدیهی تریــن و ابتدایی ترین 
نیاز های معیشــتی خودشــان برای 
بقا هم دچار بحران شــوند؛ بنابراین 
تحت این عنوان و این که می خواهیم 
یکسان ســازی کنیم بــه طرح بحث 
می پرداختند. مــا می گفتیم این یک 
فریب بزرگ و بازی رانتی است و آن ها 
این بازی را برای جهش های بعدی در 
نرخ ارز مقدمه چینــی می کند که با 
کمال تأســف تمام پیش بینی های ما 

درست از کار درآمد."
بازی شماره 2 رانت خواران

مومنــی ادامه می دهــد :" در آن 
زمان با عدد و رقم  نشان دادم که وقتی 
نرخ ۴200 تومانــی را برای مایحتاج 
مردم و مــواد اولیــه تولیدکننده ها 
روی قیمــت ارز نیمایــی و ارز آزاد 
بیاوریم حدود ۳00 تا ۳۵0 برابر رانت 
ناشی از دالر ۴200 تومانی در توصیه 
گروه هــای رانتی خلق رانــت اتفاق 
می افتد.  ولی نفوذی ها این  رانت را کم 
اهمیت جلو دادند و تمام تمرکزشان 
را روی این گذاشــتند که دالر ۴200 

تومانی رانت ایجاد می کند."
این اقتصاددان بازی رانتی دیگری 
اشــاره می کند و می گوید:"بعد که 
این ها دیدند فریبشــان برمال شده 
بازی رانتی شماره دو را راه انداختند 
با این مضمون که الگوی تخصیصی 
برای فقرا ثمره ای نداشــته اســت. 
بدنه کارشناســی بانــک مرکزی و 
مرکــز آمار ایران نســبت بــه بازی 
رانتــی شــماره دو واکنش نشــان 
دادند. از آن زمــان تاکنون هر کدام 
حداقل پنج گــزارش در این زمینه 
منتشــر کردند و نشــان دادند این 
ادعا یک فریب و دروغ بزرگ اســت. 
تخصیص ارز ۴200 تومانی بســیار 
ثمره داشته برای مصون نگه داشتن 
بخش هایی از قــدرت خرید تا اینکه 
تولیدکننده هــا و عامــه مردم فقط 

زنــده بمانند. گــزارش مرکــز امار 
درسال ۹۸ نشان داد که طی سالهای 
۹۷ و ۹۸ شــدت افزایش قیمت در 
هزینه های غیرخوراکی مردم ۳برابر 
افزایش قیمــت هزینه های خوراکی 
بوده که مشــمول ارز ۴200 تومانی 
می شد. بازی که سال گذشته دوباره 
راه افتاد و متأســفانه تــا حدودی با 
تصویب مجلس جنبــه قانونی پیدا 
کرد، درآنزمان هم هشــدار دادم و 
یادآوری کردم کــه با افزایش قیمت 
دالر نه تنها ایران گلســتان نشد که 
با اوضاع اســفبارتری هم روبرو شد. 
بارها گفتم که این بازی رانتی بستری 
برای جهش های جدید در قیمت ها 
را ایجاد مــی کند امــا دولت فریب 
خورد ودر نیمه اول امســال زمانی 
که آثــار و نتایج آن سیاســت ظاهر 
شــد آقای رئیس جمهور از افزایش 
قیمت مایحتاج اساسی مردم اظهار 

شگفتی کرد."
 کاهش فاجعه بار 

هزینه های حاکمیتی
 مومنی کــه انتقادات زیــادی را 
به دولت هــای پس از ســال ۶۸ وارد 
می دانــد، ادامه می دهــد:" واقعاً اگر 
نهاد هــای نظارتی و بویــژه مجلس 
صاحب صالحیت باشــند و بخواهند 
خدمتــی کننــد فقط کافی اســت 
نســبت هزینه های حاکمیتی دولت 
به GDP در الیحه بودجه ســال ۹۹ 
را بررسی کنند. این نسبت به آستانه 
کمتر از ۱2 درصد رسیده و این یعنی 
مسئولیت گریزی های حاکمیتی در 
زمینه سالمت، تغذیه، آموزش مردم و 
زیر ساخت های فیزیکی به ابعاد بسیار 
فاجعه آمیز رسیده است. اکنون سؤال 
این اســت که می خواهید تا کجا این 

مسیر را ادامه دهید؟ "
این صاحبنظر اقتصاد ایران، ادامه 
می دهد :"در حالی که نســبت ارزش 
جاری بازار سرمایه به GDP در پایان 
مهر ۹۹ نسبت به ۳سال پیش ۸ برابر 
 GDP شده شــاهد هســتیم ارزش
ایران در همین فاصلــه ۷۳ درصد بر 
حســب قیمت بازار آزاد دالر سقوط 
کرده یعنی تولید ســقوط کرده؛ این 

بدین معناست که ما در این زمینه به 
بازنگری بنیادی نیاز داریم."

به گفته مومنی در گــزارش اتاق 
ایران و مشهد با اســتناد به آمار های 
بانک مرکزی آمده است که در حالی 
که در فاصله سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶ 
حــدود ۹0 میلیــارد دالر ارز برای 
مسافرت به خارج از کشور تخصیص 
داده شــده حدود ۸۵ درصد مصرف 
سرانه گوشت دهک های پایان نسبت 
به ســال های جنگ ســقوط کرده و 
چیزی کمتــر از این هــم در زمینه 
مصرف مــواد لبنی بخصوص شــیر 
سقوط کرده و موجب شــده تا برای 
آینده کشور چشم انداز اپیدمی پوکی 
اســتخوان، اپیدمــی کندذهنی و... 

تدارک ببینند."
مومنــی همچنین بــه مصاحبه 
رئیس قبلی سازمان توسعه تجارت 
اشــاره کرده و می گوید:" ایشــان 
گفت اکنون مافیا ها تکنولوژی پیدا 
کرده اند به ترتیب که کاال های مجاز 
با غیرمجاز را قاطی و در گمرک دپو 
می کنند بعــد تحت عنــوان اینکه 
گمرک همکاری نمی کند و در شرایط 
کرونایی بخش بزرگــی از جنس ها 
در گمرک مانده به یکبــاره موج راه 
می اندازنــد همه چیز هایــی که در 

گمرک مانده آزاد شود."

فرشاد مومنی نسبت به تنظیم بودجه با ارز 11هزار تومانی هشدار داد 

بازی خطرناک رانتی  ها با اقتصاد 
فرشاد مومنی: در حالی که 
در فاصله  سال های 1۳۸۳ 
تا 1۳۹۶ حدود ۹۰ میلیارد 
دالر ارز برای مسافرت به 
خارج از کشور تخصیص 

داده شده، حدود ۸۵ درصد 
مصرف سرانه  گوشت 

دهک های پایان نسبت 
به سال های جنگ سقوط 

کرده است

ایرانسل، نشان ویژۀ »روابط عمومی سرآمد« را 
در شانزدهمین دورۀ »سمپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی« و »هفدهمین دورۀ جشنوارۀ برترین های 
روابط عمومی ایران«، با کسب باالترین امتیازهای 
الزم از ارزیابی های تخصصی انجام شده، دریافت 

کرد. 
به گــزارش ایلنا از روابط عمومی ایرانســل، 
شانزدهمین دورۀ سمپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی )ISPR(، با حضور شــماری از فعاالن 
ارتباطی کشــور و همچنین حضور آنالین جمع 
گسترده ای از فعاالن ارتباطی ایرانی و بین المللی، 
در محل خانۀ فرهنگ وهنر دیهیم برگزار شد. در 

این مراسم دکتر سوتالنا استاوریوا رئیس انجمن 
بین المللی روابط عمومــی)IPRA(، به صورت 
آنالین، پیام خود را خطاب به حاضران بیان کرد.

رئیس IPRA در سخنان خود، با اشاره به اینکه 
در دهۀ قبل، روابط عمومی سرآمد با رویکردهای 
ارتباط از باال به پایین با هدف آگاهی عمومی و حضور، 
تعریف می شــد، گفت: امــروز در جهانی زندگی 
می کنیم که مردم، ارتباط قوی بین گفتن و عمل 

کردن را درخواست می کنند.
وی افزود: امروز وظیفۀ ما دســت اندرکاران 
روابط عمومی این اســت که ارتباط بین گفتن 
و عمــل را، با ارتباطــات و کمپین هــای روابط 

 عمومی که مبتنی بر هدف، اعتماد و اخالق باشد،
 تقویت کنیم.

در بخش معرفی برگزیدگان شــانزدهمین 
دورۀ ســمپوزیوم بین المللی روابــط عمومی، 
روابط عمومی ایرانســل با کسب باالترین امتیاز 
از ارزیابی های تخصصی انجام شده، لوح تندیِس 
نشان ویژۀ »روابط عمومی ســرآمد« را به خود 

اختصاص داد که دکتر سعید عسکری مدیرکل 
روابط عمومی و ارتباطات سازمانی ایرانسل، آن را 
دریافت کرد. ایرانسل همچنین، تندیس »جایزۀ 
ملی روابط عمومی برتر در ارتباطات الکترونیک 
و مجازی« را از شــانزدهمین دورۀ »سمپوزیوم 
بین المللی روابط عمومــی« و »هفدهمین دورۀ 
جشــنوارۀ برترین های روابط عمومــی ایران«، 
دریافت کــرد. روابط عمومی ایرانســل همواره 
کوشیده است تا همزمان با تحقق اهداف ایرانسل 
به عنوان »اولین و بزرگتریــن اپراتور دیجیتال 
ایران«، با ایجاد و گسترش سازوکارهای ارتباط 
دیجیتال به ویژه در دوران شــیوع ویروس کرونا، 
ارتباط ایرانســل با افکار عمومی و پاسخگویی به 
رســانه ها را بیش از پیش استحکام بخشیده و به 
مسؤولیت اجتماعی خود عمل کند. شانزدهمین 

سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی که با حمایت 
انجمن بین المللی روابط عمومی )IPRA( برگزار 
شــد، با روش های علمی و پژوهشی، با مشارکت 
اســتادان ایرانی و بین المللی، به ارزیابی عملکرد 
روابط عمومی های شرکت ها، نهادها، مؤسسه ها و 
سازمان های گوناگون پرداخته است تا در خصوص 
احصای درس هــا و بایدها و نبایدهــا و تغییرات 
پیش روی روابط عمومی، ارزیابی های الزم را انجام 

داده و برترین های روابط عمومی را معرفی کند.
لوح تندیس نشان ویژۀ روابط عمومی سرآمد، به 
دلیل رعایت استانداردهای تعالی ارتباطی و اهتمام 
ویژه به ســرآمدی و برتری در »حوزه های مختلف 
فعالیت های روابط عمومی« و تالش مستمر برای 
ارتقای کیفیت فعالیت ها و خدمــات ارتباطی، به 

ایرانسل اهدا شد.

خبرهای ویژه

مدیرعامل ایرانسل: 

11۸ اپراتور  در ۵۹ کشور، ۵G را در شبکۀ خود مستقر کرده اند 

ایرانسل روابط  عمومی سرآمد کشور شد 


