
  

سیاسی 2
با تصویب مجلس

دولت مجاز به وضع عوارض پلکانی برای خودروهای 
پرمصرف شد

نمایندگان مجلس در مصوبه ای دولت را مجاز به وضع عوارض پلکانی 
بر دارندگان خودروهای پرمصرف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه ماده 
۳ طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.

طبق این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری 
وزارت خانه های ارتباطات و فناوری اطالعات، نیرو و راه و شهرسازی و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی 
فناوری های نوین در صنعت خودرو سازی از جمله خودروهای تمام برقی 
و تمام هیبریدی )مدل هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع های 
خارجی برق را نیز دارند( و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت های 
غیر فسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال بعد از الزم االجرا شدن این 

قانون اقدام کنند.
طبق تبصره این ماده دولت مجاز است ضمن ترویج روش های کاهش 
و بهینه سازی مصرف سوخت نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان 
تولید خودروهای  یا  و  به حجم سیلندر(  خودروهای پرمصرف )نسبت 
پرمصرف باالتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند 
و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در 
بودجه های سنواتی به یارانه تسهیالت بانکی جهت گسترش حمل و نقل 

عمویم اختصاص دهد.
آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه بعد از الزم االجرا 
شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به 

تصویب هیأت وزیران می رسد.

ترقی:
صاحبان تریبون در پازل دشمن بازی نکنند

یک عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی با اشاره به این که »نباید 
اظهارنظرها در داخل کشور به گونه ای باشد که به گسترش جنگ روانی 
دشمن کمک کند«، گفت: کسانی که تریبون دارند باید دقت داشته باشند 

تا در پازل دشمن بازی نکنند.
حمیدرضا ترقی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که »برخی اظهارنظرهای 
شخصی درباره مسائل منطقه ای، سیاست قابل اجرا توسط دولت یا نظام 
نیست«، اظهار کرد: مواضع نظام توسط مقام معظم رهبری و دولت به 

صراحت اعالم می شود.
اظهارنظر در داخل  از هرگونه  دارد که  داد: دشمن تالش  ادامه  وی 
کشور درباره سیاست خارجی و مسائل منطقه ای برای جنگ روانی علیه 
کشورمان استفاده کند؛ بنابراین نباید اظهارنظرها به گونه ای باشد که به 
گسترش جنگ روانی دشمن کمک کند. جنگ روانی دشمن مبتنی بر 
ایجاد هراس از جنگ و درگیری نظامی بین ایران و آمریکا است و هرگونه 
سخنی در داخل کشور که کمک کننده به این پروژه باشد، اشتباه است. 
کسانی که تریبون دارند باید دقت داشته و مراعات کنند تا در پازل دشمن 
بازی نکنند. این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرد: مردم با مشاهده 
خسارات مالی دشمنان خود که هزینه های زیادی علیه کشورمان انجام 
داده اند، خوشحال می شوند ولی این مربوط به ذائقه مردم است و البته 
سیاست کالن در کشور نیست؛ بنابراین صاحبان تریبون ها باید به گونه ای 

اظهارنظر کنند که مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد.
وی در پایان با اشاره به این که »برخی اظهارنظرهای شخصی نمی تواند 
منافع ملی را به خطر اندازد«، گفت: منافع ملی ما فراتر از رفتارها و 
اظهارات برخی افراد است. اظهارنظرهای شخصی به این سادگی نمی تواند 
موجب به هم خوردن شرایط کشور شود. ثبات و نظم در کشور تحت تأثیر 

اظهارنظرهای شخصی قرار نمی گیرد.

رییس دیوان محاسبات کل کشور:
پرونده تخلفات خصوصی سازی ها تا 6 ماه آینده نهایی 

می شود
رییس دیوان محاسبات کل کشور گفت: تخلفات خصوصی سازی ها از 
نظر دیوان احراز شده و قطعی است و تا 6 ماه دیگر پرونده این تخلفات 

نهایی می شود.
به گزارش خانه ملت، عادل آذر امروز- یکشنبه- با اشاره به اعالم برخی 
تخلفات سازمان خصوصی سازی در جریان قرائت تفریغ بودجه سال 96، 
اظهار داشت: مواردی که در صحن علنی مجلس درباره سازمان خصوصی 
سازی مطرح شد رای هیات عمومی دیوان محاسبات را داشت، یعنی از 

نظر بخش حسابرسی دیوان این تخلفات محرز است.
رییس دیوان محاسبات کل کشور افزود: معموال پس از قرائت خالصه 
تفریغ بودجه که در دی ماه قرائت می شود، پرونده ها نهایی و به دادسرا 
ارسال می شود که در حال حاضر پرونده های خصوصی سازی ها نیز در 

حال ارسال به دادسرا است.
پرونده تخلفات خصوصی سازی ها به دادسرا می رود

عادل آذر با بیان اینکه مواردی از پرونده های تخلف همانند خصوصی 
سازی کشت و صنعت دشت مغان به استان ها مربوط می شد، ادامه 
داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون 
اساسی جلسه ای برای رسیدگی به تخلفات خصوصی سازی ها برگزار 
کرده است تا بر این اساس گزارش تفریغ بودجه سال 96 درباره تخلفات 
خصوصی سازی ها را بررسی کند. وی با تاکید بر اینکه تا 6 ماه دیگر 
پرونده تخلفات در خصوصی سازی ها نهایی می شود، اضافه کرد: این 
نشست و برخواست ها تغییری در یافته های دیوان محاسبات ایجاد نمی 
کند و تخلفات از نظر دیوان احراز شده و قطعی است و رای هیات عمومی 
را دارد که شواهد امر نیز نشان داده که رای دیوان محاسبات تغییری نمی 
یابد. رییس دیوان محاسبات بیان کرد: پرونده تخلفات خصوصی سازی 
ها به دادسرا می رود و پس از تایید، دادستان در این باره دادخواست می 
دهد. عادل آذر ادامه داد: سپس پس از طی این مراحل مستشاری رای 
می دهد که آیا این تخلفات قطعی است یا خیر و چه مجازاتی باید برای 
متخلفان در نظر گرفته شود که این مجازات ها اعم از انفصال و جبران 

ضرر و زیان است.

اخبار
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 رئیس جمهوری در دیدار با اصحاب فرهنگ و هنر:

وز جامعه، امید به آینده و نشاط است مهمترین نیاز امر
رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش فرهنگ و هنر 
بویژه در مقطع حساس کشور اظهار داشت: مهم ترین نیاز 
امروز جامعه، امید به آینده و نشاط است چرا که احساس 
غرور ملی و امید و نشاط سرمایه اصلی کشور است و می 

تواند روند حل مشکالت را تسریع کند.
شامگاه  روحانی  حسن  والمسلمین  االسالم  حجت 
شنبه در دیدار صمیمی با جمعی از اصحاب فرهنگ و 
هنر گفت: از آغاز دولت یازدهم با سه مشکل پیچیده و 
بزرگ در سه مقطع مختلف روبرو بودیم که از دو مشکل 
عبور کرده ایم و معتقدم با همراهی، همدلی، همفکری و 

هم افزایی از سومین مشکل نیز عبور خواهیم کرد.
رئیس جمهوری با اشاره به وجود تحریم های گسترده 
جهانی علیه کشورمان در ابتدای دولت یازدهم و همچنین 
مشکالت  بزرگترین  گفت:  کشور،  اقتصادی  مشکالت 
اقتصادی برای بخش هایی از جامعه است که درآمد ثابت 
دارند و دولت باید در حد توان برای تأمین نیازمندی ها و 

افزایش حقوق کارمندان و کارگران تالش کند.
درصد   40 تورم  دولت  فعالیت  آغاز  در  افزود:  وی 
اما میزان افزایش ساالنه حقوق 15 درصد بود و نیاز به 
همسان سازی و همترازی این دو نرخ بود که دولت در 
اولین تصمیم و اقدام، مصوب کرد که باید بیش از نرخ 

تورم به حقوق کارمند و کارگر اضافه شود.
مسأله  توانستیم  اینکه  بر  تأکید  با  روحانی  دکتر 
تحریم های هسته ای را در مذاکراتی سخت و پیچیده که 
برسانیم،  به سرانجام  بود  هنری  توأمان  و  علمی  کاری 
گفت: مذاکره عالوه بر دانش، هنر نیز هست چرا که 
باید از حالت چهره، لحن و اطالعات در دسترس، بتوانیم 
بفهمیم که طرف مذاکره کننده چه چیز را از ما می طلبد و 
باید با فهم و تجربه این راه را در عرض چند ثانیه طی کنیم 

که همان خالقیت است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه باالترین امتیاز هنرمندان 
خالقیت است و این قدرت تخیل از فکر ، اندیشه و عقل 
باالتر است، ادامه داد: هنرمندان با این قدرت عجیب و 
سرمایه تخیل، آثار هنری خود را به جامعه عرضه می کنند.

دانش،  نیازمند  دنیا  با  تعامل  اینکه  بیان  با  روحانی 
 علم و هنرمندی است اظهار داشت: با قدرت دیپلماسی 
توانستیم برای خروج از تحریم پیچیده اولین قدم را در 
کمتر از صد روز از روی کارآمدن دولت یازدهم برداریم و 
وعده من به ملت ایران این بود که در صد روز اول اقدامات 
مهمی انجام خواهیم داد، لذا توافق موقت در کمتر از صد 
روز به انجام رسید. رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: به 
واسطه این توافق قیمت ارز پایین آمد و امیدواری زیادی 
در جامعه ایجاد شد و این کار بزرگ به واسطه قدرت 

دیپلماسی کشورمان بود.
روحانی گفت: در سال 9۳ قرار بود که به توافق نهایی 
دست یابیم که موانعی در این مسیر ایجاد شد، به غیر 
داخل کشور  در  بعضاً  که  نشیب هایی  و  فراز  برخی  از 
آن  و  آمد  وارد  کشورمان  بر  دوم  فشار  داشت،  وجود 
اینکه عربستان در کنار کشورهای همپیمان خود و رژیم 
مذاکرات  که  کردند  وادار  را  آمریکایی ها  صهیونیستی، 
را متوقف کند تا آنها قیمت نفت را پایین بیاورند؛ لذا از 
اواسط سال 9۳ قیمت نفت به کمتر از یک چهارم یعنی از 

120 دالر تا حدود ۳0 دالر پایین آمد.
کاهش  واسطه  به  کرد:  خاطرنشان  جمهوری  رئیس 
شدید قیمت نفت ، اگرچه دولت دچار فشار شد، اما 
مردم به دلیل اینکه امیدوار بودند مسایل حل و فصل 
چندان  داشتند،  امیدواری  آِینده  به  نسبت  و  می شود 

احساس فشار نکردند.
روحانی با تأکید بر اینکه سرمایه  اجتماعی قدرتی است 
که می تواند کشورمان را از مشکالت برهاند، اظهار داشت: 

از همه هنرمندان و اصحاب هنر توقع و انتظار داریم که 
با ابزار هنر سرمایه اجتماعی کشورمان را تقویت کنند چرا 
که وجود مشکالت بسیار نتیجه ضعیف شدن سرمایه 
اجتماعی است؛ درحالی که دولت، همان دولت سال 92 
و 9۳ است. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه در سال 
94 به توافقی دست یافتیم که توانست شرایط اقتصادی 
کشورمان را کامالً تغییر دهد، گفت: به واسطه این توافق 
سرمایه گذاری های عظیمی در کشور شروع و پروژه های 
عظیمی افتتاح شد که از آن جمله می توان به پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس اشاره کرد که به واسطه آن در بنزین 
خودکفا شدیم و این برجام بود که زمینه تکمیل ستاره 
خلیج فارس را فراهم کرد چرا که احداث این پروژه قبل از 

برجام آغاز شده بود، اما چرا افتتاح نمی شد؟
افزود: تمام پمپ های که برای تکمیل ستاره  روحانی 
خلیج فارس نیاز بود، تحت توقیف و تحریم بودند و با 
افتتاح پروژه ستاره خلیج فارس همه پیمانکاران صراحتاً 
اذعان می کردند که این پروژه را آنها نساختند بلکه آن را 
برجام ساخت و اگر برجام نبود چه بسا ساخت آن 10 یا 

حتی 20 سال دیگر به اتمام می رسید.
برجام  واسطه  به  کرد:  خاطرنشان  جمهوری  رئیس 
همچنین 15 فاز در پارس جنوبی به افتتاح رسید که در 

تاریخ افتتاح پروژه های این منطقه بی سابقه بوده است.
حائز  همه  برای  امروز  آنچه  کرد:  تصریح  روحانی 
اهمیت است، وجود فضای مناسب برای کسب و کار، 
تجارت و فضای امید به آینده است و از شما هنرمندان 
که در حوزه های مختلف فعالیت دارید، می خواهم که با 
هنرمندی و خالقیت، امید را در جامعه بازسازی و تقویت 

کنید.
رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه روزهای سختی پیش 
رو داریم اما به رغم همه سختی ها به آینده امیدوار هستم، 
اظهار داشت: با وحدت و همدلی و برنامه ریزی می توانیم 

از مشکالت عبور کنیم.
روحانی با بیان اینکه ماه رمضان تمرین قدرت روحی 
و اراده است، اظهار داشت: شما هنرمندان می توانید در 
نسل جوان قدرت روحی و معنوی بزرگی را خلق کنید و با 

هنر خود می توانید ماهیت واقعی ماه رمضان را که همانا 
توانمندی روحی و معنوی است، برای نسل جوان ترسیم 

سازید.
زورگویی  برابر  در  اینکه  بر  تأکید  با  جمهوری  رئیس 
دشمن هیچگاه تسلیم نخواهیم شد، گفت: ما اهل مذاکره 
و منطق هستیم، اما ادعای طرفی که می گوید ما را به میز 
مذاکره می کشاند، واهی است. ما حاضر نیستیم چنین 
مذاکره ای را حتی اگر همه قدرت های عالم پشت به پشت 

هم بایستند، انجام دهیم.
روحانی تصریح کرد: ملت ایران دارای منطق بوده و اهل 
مذاکره است و قدرت و توانمندی این موضوع را دارد و 
تمام دنیا در توافق برجام اعتراف کردند که ایران به قدری 
توانمند است که می تواند با 6 قدرت بزرگ دنیا مذاکره و 

به توافق برسد.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: ما در مذاکرات برجام 
توانستیم 7 قطعنامه سازمان ملل را به دست خود سازمان 
ملل و شورای امنیت در یک روز ملغی کنیم و این افتخار 
برای تاریخ ایران و دیپلماسی کشورمان به ثبت رسید. 
و  وگو هستیم  و گفت  مذاکره  منطق،  اهل  ما  بنابراین 
از هیچ کس هراسی نداریم، اما در برابر کسی که قصد 

زورگویی دارد، هیچ گاه تسلیم نمی شویم.
روحانی با اشاره به اینکه امروز به غیر از ۳ الی 4 کشور 
و رژیم صهیونیستی هیچ کشوری در دنیا حرف آمریکا 
را تأیید نمی کند، اظهار داشت: سال گذشته در شورای 
این  در  ترامپ، موضوع مطرح شد؛  ریاست  به  امنیت 
جلسه هر 14 عضو با ترامپ مخالفت و از ایران حمایت 
کردند و چنین چیزی در تاریخ سازمان ملل سابقه ندارد.

رئیس جمهوری با اشاره به اینکه هنر نیاز به چارچوبی 
دارد که فعاالن آن بتوانند فعالیت خود را به واسطه آن 
ترسیم کنند و در ابهام و تاریکی نمی شود فعالیت درستی 
را  چارچوب  این  باید  دولت  داشت:  اظهار  داد،  انجام 

مشخص کند.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه هیچ قدرتی باالتر از قدرت 
ملی و افکار عمومی نیست، تصریح کرد: اگر افکار عمومی 
و مردم متحداً راهی را چه در سیاست خارجی یا سیاست 

داخلی و یا فرهنگ و مسایل اجتماعی بخواهند در آن راه 
ملت یکپارچه، پیروز می شود و این شما هنرمندان هستید 
که می توانید ملت یکپارچه و متحد را برای رونق و حرکت 

رو به جلو و مقاومت در برابر زورگویان بوجود آورید.
رئیس جمهوری همچنین با اشاره به اینکه تمام نکات 
مطرح شده در این جلسه درباره رونق کاالهای فرهنگی و 
هنری و همچنین رفع مشکالت هنرمندان در زمینه  ارایه 
تسهیالت و توسعه فرهنگ و هنر در دولت پیگیری خواهد 
شد، گفت: آنچه مربوط به دولت باشد در هیأت دولت 
و درصورت نیاز به قانون، در قالب لوایح به مجلس ارایه 

خواهد شد.
تاکید بر حضور بیشتر هنرمندان ایرانی از رشته های 
مختلف در نمایشگاه ها و برنامه های فرهنگی، هنری، 
فضای  شدن  فراهم  المللی،  بین  سینمایی  و  موسیقی 
مناسبتر برای فعالیت هنرمندان، توجه بیشتر نسبت به 
حقوق صنفی هنرمندان و رفع دغدغه های معیشتی، 
درمانی و بیمه ای اصناف مختلف هنری، تامین امنیت 
شغلی، افزایش هزینه های تولیدات آثار هنری و لزوم 
حمایت دولت در این بخش،ضرورت فعالیت بیشتر رایزن 
های فرهنگی ایران در کشورهای خارجی برای فراهم کردن 
شرایط معرفی آثار هنری،فرهنگی، مد و لباس و صنایع 
دستی ایران در نمایشگاه ها و بازار های جهانی از جمله 
درخواست ها، پیشنهادات و مطالب مطرح شده در این 

جلسه بود.
از دیگر درخواست ها، پیشنهادات و مطالب مطرح شده 
در این جلسه می توان به قدردانی از تالش های دولت 
برای بهبود شرایط صنعت مدلینگ، طراحی و پوشاک در 
کشور و توجه بیشتر به این بخش، قدردانی از حمایت 
نیاز  ارز دولتی به کاغذ مورد  های دولت در اختصاص 
ناشران داخلی و لزوم تقویت تولید کاغذ ایرانی و همچنین 
ضرورت  کشور،  در  کتابخوانی  فرهنگ  و  نشر  صنعت 
ارتقای کیفی تولیدات موسیقیایی، لزوم افزایش فضاهای 
فرهنگی و سالن های نمایش فیلم های سینمایی و تئاتری 
و بررسی و تجدید نظر بر دریافت ارزش افزوده از آثار 

هنری و فرهنگی، اشاره کرد.

 وزیر دفاع:
 دشمن به دنبال القا ناامیدی در جامعه است

ابزار  از طریق  نیروهای مسلح گفت: دشمنان  پشتیبانی  و  دفاع  وزیر 
رسانه در فضای ارتباطات و عملیات روانی در صدد القاء حس ناامیدی و 
یاس به جامعه هستند و در این شرایط روابط عمومی ها در ایجاد امید و 

نشاط در آحاد جامعه و مردم از نقش موثر و بسزائی برخوردارند.
به گزارش یکشنبه روابط عمومی وزارت دفاع، همزمان با 27 اردیبهشت 
»روز ارتباطات و روابط عمومی«همایشی با عنوان» نقش روابط عمومی 
با حضور وزیر دفاع، مدیران عامل سازمان  اقتدار دفاعی«  هوشمند در 
های وزارت دفاع، روسای ادارات عقیدتی سیاسی، معاونین و مدیران روابط 
عمومی و تبلیغات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در شرکت صا 

ایران وزارت دفاع برگزار شد.
با تبریک روز »ارتباطات و  این مراسم  ابتدای  امیر سرتیپ حاتمی در 
دفاع  وزارت  در مجموعه  این حوزه  کاران  اندر  به دست  روابط عمومی« 
و  دفاع  افتخار  پر  وزارتخانه  در  عمومی  روابط  متولیان  داشت:  اظهار 
پشتیبانی نیروهای مسلح طالیه داران و خط مقدم مقابله با جنگ نرم و 
عملیات روانی دشمن هستند که در شرایط هجمه رسانه ای استکبارجهانی 
ابعاد  دارای  و  خطیر،حساس  آنها  مسئولیت  اسالمی  ایران  ملت  علیه 

پیچیده تری است.
وزیر دفاع با بیان اینکه امروز به واسطه گسترده شدن عصر ارتباطات و 
اطالعات با فضای جدیدی از حکم رانی و امپراطوری رسانه ای در دنیای 
مدرن مواجهیم گفت: روابط عمومی ها بایستی بیش از هر زمان دیگر، 
نقش حساس خود را متناسب با نوع و حجم تهدیدات هوشمندانه ایفا 
کرده و در فرایند دریافت، پردازش و انتقال پیام با رعایت اصل »درستی 
و صحت« پیام خود را به منظور روشنگری و آگاهی آحاد مردم و جامعه 

مخابره و منتشر کنند.
وی با بیان اینکه در فضای امروز جامعه جهانی حاکمان و دولت ها در 
صدد القاء مفاهیم و پیام های مورد نظر خود از طریق ابزار های رسانه 
ای به مخاطبین در عرصه جهانی هستند تصریح کرد: بر این اساس روابط 
عمومی می بایست با دانش و آگاهی هرچه بیشتر و با دقت مضاعف در 
تولید پیام های روشنگرانه و مملو از واقعیات و حقیقت و در عین حال با 

صداقت هر چه بیشتر در برابر رقبای خود نقش آفرینی کنند.
در  ها  عمومی  روابط  دوسویه  نقش  به  اشاره  با  حاتمی  سرتیپ  امیر 
مجموعه دفاعی کشور عنوان کرد: حفظ انسجام درونی با جامعه هدف) 

نیروهای مسلح( و همچنین توسعه و افزایش اعتماد به دست آمده در 
آحاد مردم از مهمترین رسالت های این مجموعه ارزشی در وزارت دفاع و 

پشتیبانی نیروهای مسلح است.
بازدارنگی  قدرت  ارتقاء  و  توانمندی  جهت  به  امروز  گفت:  دفاع  وزیر 
از  دفاعی  و  مسلح  نیروهای  مجموعه  به  نسبت  مردم  اعتماد  دفاعی، 
تولید  برای  دفاعی  برخوردار است، تالش مجموعه صنعت  باالیی  سطح 
دستاورهای دفاعی درجهت قطع هرگونه وابستگی در کنار اقدامات ارتباطی 
و رسانه ای هوشمند، موجبات تولید قدرت را برای نظام جمهوری اسالمی 

فراهم کرده است.
امیر سرتیپ حاتمی در ادامه سخنان خود با تبیین فرمایش حکیمانه 
فرمانده معظم کل قوا در خصوص اهمیت جایگاه وزارت دفاع به عنوان 
حساس ترین نقطه نظام افزود: این وزارتخانه همواره کانون توجه دشمنان 
این اساس  قسم خورده نظام جمهوری اسالمی بوده و خواهد بود و بر 
روابط عمومی های وزارت دفاع به واسطه داشتن اطالعات، نقش حساسی 
در حوزه اطالع رسانی برعهده دارند و می بایست در کنار اطالع رسانی 

دقیق و هوشمندانه، مراقبت های رسانه ای را به عنوان یک اصل حفاظتی 
همواره مورد توجه و اهتمام قرار دهند.

های  عرصه  در  دشمن  با  تقابل  اوج  در  امروز  داد:  ادامه  دفاع  وزیر 
گوناگون از جمله عرصه جنگ اقتصادی هستیم، دشمنان از طریق ابزار 
رسانه در فضای ارتباطات و عملیات روانی در صدد القاء حس ناامیدی و 
یاس به جامعه هستند و در این شرایط روابط عمومی ها در تزریق امید و 

نشاط در آحاد جامعه و مردم از نقش موثر و بسزائی برخوردارند.
دفاع  وزارت  روابط عمومی  و  تبلیغات  بهرامی معان  سید محمود رضا 
نیز در این مراسم با تبریک 27 اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی 
خاطرنشان ساخت: امروز شاهدیم که با وجود دسیسه های همه جانبه 
های  رسانه  هماهنگی  و  تالش  با  اسالمی،  نظام  بدخواهان  و  دشمنان 
جمعی و مسئولین روابط عمومی وزارت دفاع و سازمان های تابعه، صنعت 

دفاعی به بهترین نحو معرف اقتدار و عزت ملی شده است.
وی با بیان اینکه امروزه نقش ارتباطات و روابط عمومی در فعالیت های 
به  عمومی  روابط  جایگاه  افزود:  است،  حیاتی  و  موثر  نقشی  سازمانی، 
عنوان ابزار مدیریتی بر مبنای حرکت های علمی و حرفه ای از مشخصه های 

روابط عمومی در عصر ارتباطات قلمداد می شود.
وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت توجه و اهتمام 
به مسئولیت روابط عمومی در کشور به خصوص نیروهای مسلح با توجه 
فعاالن  شود،  می  احساس  ملی  امنیت  تامین  در  خطیرشان  جایگاه  به 
عرصه ارتباطات و روابط عمومی باید با به کارگیری منویات مقام معظم 
رهبری)مدظله العالی( و اصول علمی و اخالق حرفه ای، پاسخگوی نیازهای 

سازمان و جامعه هدف باشند.
در  نیز  دفاع  وزارت  عمومی  روابط  مدیرکل  عبدی  داود  دوم  سرتیپ 
در  عمومی  روابط  حوزه  های  فعالیت  از  گزارشی  ارائه  مراسم ضمن  این 
سال 97 در حوزه انتشار اخبار، مستند سازی فعالیت ها، پیوست های 
عملیات روانی، تحلیل رسانه های داخلی و خارجی و موضع گیری روابط 
عمومی در خصوص مدیریت شایعات و ... با بیان فعالیت های حساس 
حوزه ارتباطات در راستای افزایش توان دفاعی و قدرت بازدارندگی اظهار 
داشت: روابط عمومی سازمان های تابعه وزارت دفاع برآنند تا با برنامه 
ریزی منسجم، دقیق، راهبردی و هدفمند وظایف خطیر خود را به نحوی 

شایسته اجرایی و عملیاتی کنند.

روزنامه صبح ایران


