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اخبار
پایداری شبکه ایرانسل در مناطق زلزلهزده

شبکه ایرانسل ،با توجه به زلزله 5.9
ریشتری بامداد امروز در میانه آسیبی ندیده و
به مشترکان خدمت رسانی میکند.
به گزارش امتیاز ،با توجه به زلزله 5.9
ریشتری بامداد امروز 17 ،آبانماه  1398در شهر
میانه که در استانهای آذربایجان شرقی ،استان
اردبیل ،زنجان و آذربایجان غربی نیز احساس
شد ،ایرانسل ضمن عرض تسلیت به خانوادههای
هموطنانی که داغدار عزیزانشان شدند ،اعالم
میکند شبکه این اپراتور به صورت مداوم بدون
هیچگونه قطعی و با پایداری کامل در حال
خدمترسانی به مشترکان و انتقال ترافیک
ارتباطی استان است.ستاد بحران شرکت ایرانسل
همزمان با اعالم گزارشاتی از وقوع زلزله تشکیل
شده است و شرایط را برای ارائه خدمات بهتر
به مشترکان بررسی میکند ،این ستاد هیچگونه
گزارشی مبنی بر اختالل در شبکه دریافت نکرده
و آمادگی دارد در صورت اعالم نیاز اپراتورهای
دیگر ،از طریق رومینگ ملی به مشترکان آنها
نیز در مناطق زلزله زده خدمت رسانی کند.
ایرانسل ،به عنوان اپراتور پیشرو در کسب
رضایت مشتری همواره سعی دارد شبکهای
پایدار را در اختیار مشترکان قرار دهد تا آنها
بتوانند در تمامی شرایط تجربه زندگی دیجیتال
داشته باشند.
با حضور مدیرانعامل ایرانسل ،ماموت دیزل و دبیر
ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته؛

تفاهمنامه راهاندازی تماس اضطراری
امضا شد

ایرانسل ،ماموت دیزل و ستاد توسعه فناوری
فضایی و حمل و نقل پیشرفته ،تفاهمنامه سه
جانبهای را در حوزه سامانه تماس اضطراری یا
 e-cellامضا کردند.
به گزارش امتیاز ،تفاهمنامهای برای
راهاندازی سامانه تماس اضطراری یا  ،e-cellبا
حضور دکتر بیژن عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل،
منوچهر منطقی دبیر ستاد توسعه فناوری فضایی
و حمل و نقل پیشرفته و محمدرضا دزفولیان
مدیرعامل شرکت ماموت دیزل ،در محل دائمی
نمایشگاههای بین المللی تهران و همزمان با
برپایی نمایشگاه «لجستیک ،پایانهها و زنجیره
تأمین» امضا شد .عباسی آرند مدیرعامل ایرانسل،
در این مراسم با اشاره به تمرکز بر ارائه خدمات
دیجیتال و پیشرو بودن این اپراتور در این زمینه،
از تشکیل معاونت جدید دیجیتال در ساختار
ایرانسل خبر داد و هدف از آن را توجه بیشتر به
ارائه خدمات به کسبوکارهای دیجیتال عنوان
کرد .وی همچنین با تأکید بر «سامانه هوشمند
مدیریت ناوگان» که پیش از این توسط ایرانسل به
بهرهبرداری رسیده است و با اشاره به تعداد باالی
قربانیان سوانح رانندگی در کشور ،گفت« :سامانه
تماس اضطراری یا  ،e-cellسامانهای است که در
کشورهای پیشرفته ،برای کاهش تلفات ناشی از
سوانح رانندگی توسعه پیدا کرده است و ایرانسل این
سامانه را به سامانه هوشمند مدیریت ناوگان خود
اضافه خواهد کرد».مدیرعامل ایرانسل همچنین در
ادامه با اشاره به همکاری ایرانسل با ماموت دیزل و
ستاد توسعه فناوری فضایی و حمل و نقل پیشرفته،
ابراز امیدواری کرد چنین همکاریهایی در جریان
اجرایی شدن خدمات دیجیتال در حوزه حمل و نقل
تحولی چشمگیر ایجاد کند .سامانه تماس اضطراری
( )e-cellمتشکل از بخشهای سختافزاری مانند
ردیاب خودرو ،حسگرهای تشخیص ضربه و دما،
دکمه تماس اضطراری و واحد پردازنده مرکزی است
که با یکپارچهسازی آنها با نرمافزار مدیریت هوشمند
ناوگان ،امکان نظارت بر خودرو و نیز تماس خودکار
با مراکز اورژانس ،پلیس راه و امداد خودرو فراهم
میشود .به این ترتیب در صورت بروز سانحه ،سامانه
به طور خودکار با شمارههای پلیس و اورژانس تماس
گرفته و نزدیکترین خودروی امدادی به محل حادثه
اعزام خواهد شد.
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فراز و فرودهای روابط ایران و کره جنوبی

کاالهای کرهای در بازار ایران کم
نیست؛ از لوازم خانگی و گوشی همراه تا
خودروهایشان که بیرقیب در جادههای
ایران میرانند.
حجم تجارت ایران و کره جنوبی
درسال  ۲۰۱۴به هفده میلیارد دالر رسید.
همان زمان که تقریبا بخش مهمی از بازار
ایران در اختیار کاالهای کرهای بود.
به گفته کیم شئونگ هو سفیر سابق
کره جنوبی در تهران ،دراین سالها که
اوج مبادالت تجاری دو کشور محسوب
میشد ،ایران نفت ،میعانات گازی،
محصوالت پتروشیمی و خاویار به کره
صادر و در مقابل کاالهایی نظیر خودرو،
لوازم خانگی ،محصوالت فوالدی ،گوشی
تلفن همراه و محصوالتی از این دست را از
کره جنوبی وارد کرده است .با این حال در
تمام این سالها روابط کره ایها با ایران
از حد مبادالت تجاری و فروش کاالهای
مصرفی فراتر نرفته است.
با آغاز تحریمهای آمریکا همه چیز
تغییر کرد .شرکتهای کرهای یک به یک
از ایران رفتند و حجم تبادالت تجاری دو
کشور به کمتر از دو میلیارد دالر رسید.
کره ایها اولین کشوری بودند که پا به
پای اقدامهای امریکا ،مبادالت تجاری

خود را با تهران کاهش دادند.
اگرچه مصرفکنندگان بزرگ شامل
چین و هند خرید از ایران را محدود
کردهاند ،اما کره جنوبی یک گام جلوتر
رفته و پیش از اینکه تحریمهای آمریکا
علیه ایران در چهارم نوامبر  ۲۰۱۸اجرایی
شود ،خرید نفت از ایران را متوقف کرد تا
آنجا که این مسئله انتقاد شدید وزیر نفت
ایران را درپی داشت.
زنگنه در جمع خبرنگاران با اذعان
به اینکه کرهایها سه ماه زودتر از پایان
مهلت آمریکا به خریدران نفت ایران،
واردات نفت از ایران را متوقف کرده است

گفته :کره جنوبی یکی از هشت مشتری
عمده نفت ایران است که معافیتی موقت
از آمریکا دریافت کرده ،اما با وجود این
معافیت کره جنوبی از ماه مه سال ۲۰۱۸
نفت جدیدی از ایران خریداری نکرده
است.
درهمین زمان ،بانکهای کرهای هم
دیگر حاضر نشدند با ایرانیها همکاری
کنند.
حسین تنهایی رئیس اتاق مشترک
بازرگانی ایران و کره دراین باره میگوید:
بانکهای بزرگ کره به دلیل ترس از
تحریمهای آمریکا با ما همکاری نمیکنند

و این مسئله تجارت با کره را تقریبا
متوقف کرده است.
حرف شنوی مقامات کره جنوبی از
آمریکا تا بدان جا پیش رفت که حتی
سفر رئیس کل بانک مرکزی به سئول نیز
گرهای از روابط بانکی دو کشور باز نکرد.
عبدالناصر همتی در دیدار با همتای
کرهای خود با انتقاد از کاهش حجم
مبادالت اقتصادی دو کشور که عمدتا
تحت تاثیر تحریمهای امریکا بود ،خواستار
اقدام جدی مسئولین کره در حل هرچه
سریعتر مشکالت شد.
با این حال آقای لی رئیس بانک
مرکزی کره جنوبی ضمن پذیرش عدم
همکاری بانکهای کرهای با ایران به دلیل
نگرانی از اعمال جریمه امریکا ،با ابراز
تاسف گفت :نمیتوانند با بانکهای ایرانی
مبادالت پولی و مالی انجام دهند.
ادامه این روند باعث شد تا کره ایها
خیلی راحت چشمشان را روی سفر پر
سر و صدای رئیس جمهورشان به تهران
ببندند و وقتی سر میز شام با ترامپ
نشستند به او قول دادند ،از تحریمهای
آمریکا درخصوص ایران تبعیت کامل
خواهند کرد .تا آنجا که دونالد ترامپ
در کنفرانس خبری مشترک با همتای

کره جنوبی اش گفت :در اینجا رئیس
جمهور کره جنوبی به ما قول داده که
به تحریمهای آمریکا علیه ایران احترام
بگذارد .ما از آنها تشکر میکنیم .آنها
دراینباره اقدامهای خوبی انجام دادهاند.
کره ایها حتی برای راضی نگه
داشتن سران کاخ سفید ،پس از دیدار
با جان بولتون فرستاده آمریکا به سئول
اعالم کردند به ائتالف نظامی آمریکا در
خلیج فارس خواهند پیوست .در بحبوحه
گمانه زنیها درباره حضور کره جنوبی در
ائتالف دریایی آمریکا در خلیج فارس،
خبرگزاری یونهاپ گزارش داد؛ کره
جنوبی قصد دارد  ۳۰۰نیروی نظامی دیگر
به خلیج عدن و سواحل سومالی اعزام
کند .درحالیکه آمریکا اعالم کرده بود از
 ۶۰کشور برای حضور در ائتالف نظامی
در خلیج فارس دعوت کرده است ،اما فقط
انگلیس و استرالیا رسما اعالم کردهاند که
به این ائتالف ملحق خواهند شد .یک مقام
دولتی در کره جنوبی اعالم کرد  :سئول
به درخواست آمریکا پاسخ مثبت داده و
به زودی ناو جنگی «چئونگ هائه» را به
تنگه هرمز اعزام میکند و احتما ل دارد
تعدادی هلیکوپتر نیز به منطقه خ لیج
فارس اعزام شود.

دریافت مالیات فرار ،راهی برای جلوگیری از خروج سرمایه

وحید شقاقی شهری :سرمایههای ایرانی راهی گرجستان شده است

وحید شقاقی شهری میگوید :گرجستان در سال گذشته پذیرای
بیش از  ۵میلیارد دالر سرمایه خارجی در بخش امالک و تاسیس شرکت
بوده است که بنا بررسیها نشان می دهد بخش مهمی از این اعتبار از
سوی ایرانیها تامین شده است.
این کارشناس اقتصادی افزود :این رقم  ،برای اقتصاد گرجستان و البته
برای اقتصاد ایران رقمی بسیار بزرگ محسوب میشود از این رو ضرورت دارد
 ،ایران عوامل اقتصادی و اجتماعی که منجر به خروج سرمایهها از کشور شده
است را با حساسیت بیشتری مورد بررسی قرار دهد.وی با اشاره به اینکه یکی
از مهمترین دالیل خروج سرمایه ،مولفه امنیت سرمایهگذاری در هر کشوری
است ،گفت :غالبا در اقتصادهایی که عوامل داخلی و خارجی امنیت سرمایه
گذاری را با خطر مواجه میکنند ،روند خروج سرمایه شدت میگیرد  ،اما در
اغلب موارد کشورها در صدد یافتن راهکاری برای پیشگیری از این ماجرا
هستند  .وی تاکید کرد :نکته مهم اینجاست که به رغم انتشار آمارهای هشدار
دهنده در خصوص خرید ملک از سوی ایرانیها در ترکیه ،گرجستان و دیگر
کشورها باز شاهدیم ابزارهای نظارتی برای ممانعت از این اقدام صورت نمی
گیرد .وحید شقاقی شهری گفت :در شرایطی که ایران در جنگ اقتصادی به
سر میبرد و تحریم های اقتصادی فشار سنگینی را به ایران وارد می کند ،هیچ
کس نمیداند دقیقا چه میزان سرمایه به مقصد کدام کشورها از ایران خارج
میشود  ،در حالی که می توان با ابزارهایی ضمن شناسایی سرمایه خروجی ،
با دریافت مالیات و  ...مقابل این وضعیت ایستاد .
مالیات بر فرار چیست؟
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی ادامه داد :به طور مثال در
آلمان از دهه  ۳۰تا دوران پس از جنگ جهانی دوم مالیاتی وضع شده
بود تحت عنوان «مالیات بر فرار» بدین معنا که هر کسی قصد خارج
کردن سرمایهاش از کشور را داشت باید این مالیات را پرداخت می کرد.

هم اکنون نیز در هند ،کانادا قانونی تحت عنوان مالیات بر خروج سرمایه
وجود دارد بدین معنا که برای خروج سرمایه از کشور باید بین  ۲۵تا ۵۰
درصد ارزش سرمایه را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند و این خود
مانعی در راه خروج سرمایه است .وی تاکید کرد :متاسفانه ما در هر دو
بعد با چالش مواجه هستیم؛ در وهله اول با کاهش امنیت سرمایهگذاری
 ،سرمایهها ،خصوصا سرمایههای قشر مرفه و پولدار ،میل به خروج پیدا
کرده است و از سوی دیگر نبود ابزار نظارتی سبب شده است ،هزینه
خروج این سرمایهها به اقتصاد کشور وارد شود و افرادی که اقدام به خارج
کردن سرمایههایشان می کنند در حاشیه امن قرار داشته باشند .وی با
اشاره به اینکه کشورهای همسایه با معرفی بازار رقیب  ،برای بازار مسکن
در ایران  ،درصددند نسبت به جذب سرمایههای ایرانیان اقدام کنند،
گفت :تبلیغات گسترده و هجومی  ،حاال گرجستان و ترکیه را به مقصد
بسیاری از سرمایهها تبدیل کرده و از سوی دیگر کشورهای دیگر منطقه
نیز این بازار را مساعد میبینند و درصدند شرایطی برای جذب بخشی از
آن را فراهم کنند .شقاقی پیشنهاد کرد عالوه بر اتخاذ تدابیر سختگیرانه
و تقویت نهادهای نظارتی ،مالیات خروج سرمایه هر چه سریعتر وضع
شود تا هزینه خرید ملک توسط برخی در خارج از کشور بر اقتصاد کشور
تحمیل نشود .به گفته وی با نصیحت و موعظه نمی توان مقابل خرئج
سرمایهها از ایران ایستاد.
بی اطالعی از شمار شرکتهای ایرانی در خارج از کشور
شقاقی با اشاره به اینکه بخشی از این سرمایهها در بخش ملک
هزینه میشود و بخشی نیز بابت تاسیس شرکت در این کشورها از ایران
خارج می شود ،گفت :برای اقتصادی چون گرجستان ،وقتی حجم سرمایه
خارجی ورودی در بخش ملک و شرکت به  ۵میلیارد دالر برسد ،در
اقتصادی چون ترکیه این رقم بسیار بزرگتر خواهد بود .

ایرانسل برترین روابط عمومی در
«ارتباطات الکترونیک و فضای مجازی» شد

ایرانسل تندیس برترین روابط عمومی در حوزه «ارتباطات الکترونیک و فضای مجازی» را در
«شانزدهمین دوره جشنواره برترینهای روابط عمومی» از رئیس انجمن بینالمللی روابط عمومی و نیز
پدر جامعهشناسی ارتباطات ایران دریافت کرد.
به گزارش امتیاز ،سهشنبه  ۱۴آبانماه  ،۱۳۹۸همزمان با اختتامیه «پانزدهمین دوره سمپوزیوم
بینالمللی روابط عمومی» ،آیین تقدیر از برگزیدگان «شانزدهمین دوره جشنواره برترینهای روابط
عمومی» با حضور دکتر سوتالنا استاوریوا رئیس انجمن بینالمللی روابط عمومی ( ،)IPRAدکتر مسعود
پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی ،پروفسور باقر ساروخانی پدر جامعهشناسی ارتباطات ایران
ی سازمانها و شرکتهای ایرانی و
و جمع دیگری از استادان علوم ارتباطات و نیز فعاالن روابط عموم 
میهمانان خارجی در مرکز همایشهای تالش برگزار شد و ایرانسل ،تندیس برترین روابط عمومی در بخش
«ارتباطات الکترونیک و فضای مجازی» را دریافت کرد .در همین بخش ،تندیس بعدی به روابط عمومی
شرکت آلومینای ایران رسید .این تندیس درحالی به ایرانسل تعلق گرفت که صبح امروز نیز ایرانسل تنها
روابط عمومی دریافتکننده «نشان ویژه روابط عمومی دیجیتال» شده بود.بر اساس اعالم هیأت داوران،
روابط عمومی ایرانسل موفق شده است تا به دلیل رعایت استانداردهای حرفهای (علمی-صنفی) ،خالقیت
در کار و داشتن کیفیت و کمیت مناسب فعالیتها ،حائز عنوان برترین این جشنواره شود.

وی با اشاره به اینکه میزان ثروت افراد به راحتی قابل رصد است،
گفت :ابزارهای مالیاتی اینجا میتوانند عاملی کنترلی در ممانعت از خروج
بیحساب و کتاب سرمایه باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد :متاسفانه هیچ آمار
روشنی از تعداد شرکتها یا میزان سرمایهگذاری ایرانیان در خارج کشور
وجود ندارد و هر آماری نیز اعالم شود آمار دقیقی نیست .حتی کشورهای
اطراف نظیر ترکیه و گرجستان و  ...با اگاهی از این خال اماری هیچ گاه
میزان سرمایههای ورودی از ایران را منتشر نمی کنند .وی تاکید کرد:
نکته قابل بررسی دیگر این است که سرمایه های ایرانی به بهانه نبود
امنیت سرمایهگذاری راهی کشورهایی می شوند که در مقیاس بینالمللی
و استانداردهای جهانی دارای امنیت چندان باالیی نیستند .
شقاقی در توضیح این مطلب ادامه داد :این کشورها اتفاقا دارای
ریسک متوسط به باال هستند اما عامل تبلیغات و بی توجهی به روند
خروج سرمایه عامل مهم این اتفاق شده است.

شماره 2842

بانك
اقدامات سیستماتیک بانک ملی ایران
برای آزادسازی منابع محبوس

بانک ملی ایران طی یک فرایند مدون و
برنامه ریزی شده ،در حال آزادسازی منابع
حبس شده خود در قالب مطالبات معوق و اموال
مازاد است.
به گزارش امتیاز ،پیرو فرمایشات مقام
معظم رهبری و دستور اکید دولت محترم مبنی
بر لزوم فروش اموال مازاد بانک ها و نیز بازیابی
منابع خارج شده از بانک در قالب تسهیالت که
به حالت معوق در آمده اند ،بانک ملی ایران در
چند سال گذشته پیگیری این امور را به طور
جدی در دستور کار داشته است.
بررسی عملکرد بانک نشان می دهد
بانک ملی ایران در هر دو بخش موفقیت های
چشمگیری حاصل کرده است.
در حالی که غیرجاری شدن تسهیالت
پرداختی می تواند یکی از چالش های عمده
نظام بانکی تلقی شود ،بانک ملی ایران با
مدیریت صحیح و تمرکز بر این بخش توانسته
به شکل مطلوبی ،نسبت مطالبات غیرجاری به
تسهیالت پرداختی ( )NPLخود را کاهش دهد.
در پایان سال  1395نسبت مطالبات
غیرجاری به تسهیالت پرداختی در این بانک
معادل  7.8درصد بود ،در حالی که این نسبت
در پایان سال  1396به رقم  7.3درصد کاهش
یافت.
اما این روند متوقف نشد و با اقدامات جدی
بانک ،این نسبت در پایان سال گذشته ()1397
با کاهشی چشمگیر به عدد  6.3درصد رسید.
تعدیل این شاخص مهم بانکی در یک
بانک بزرگ با گسترده عملیاتی وسیعی به اندازه
کشورمان ،اقدامی همه جانبه و پرچالش را می
طلبید که خوشبختانه بانک ملی ایران با همه
توان خود آن را پیاده سازی کرد.
روند وصول مطالبات معوق در بانک با قوت
ادامه دارد و تیمی تخصصی در قالب اداره کل
پیگیری و وصول مطالبات آن را انجام می دهند.
از سویی دیگر ،بانک ملی ایران طی روندی
منطقی ،قانونی و گام به گام ،در حال واگذاری
اموال و امالک مازاد خود است.
گرچه در این راه نیز مشکالت و چالش های
فراوانی وجود دارد ،اما بر اساس گزارش های
رسمی ،این بانک هم اکنون پیشتاز فروش اموال
مازاد است.
به تازگی گزارش اهم عملکرد و
دستاوردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی
منتشر شده که نشان می دهد بانک ملی ایران
در سال جاری بیشترین میزان فروش اموال مازاد
را از آن خود کرده است.
بر اساس جدول منتشر شده توسط این
وزارتخانه از مجموع بیش از  40هزار میلیارد
ریال اموال مازاد واگذار شده توسط  12بانک،
بیشترین سهم به بانک ملی ایران مربوط بوده
است.

