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روابط عمومی نتیجه تحوالت جوامع و 
نظام های ارتباطی سازمان ها

| حميــد رضــا عظيمى مديــر مركز 
ارتباطات و روابط عمومى بانك شهر- مدير مركز 
ارتباطات و روابط عمومى بانك شهر در آستانه 
روز ملى ارتباطات و روابط عمومى يادداشتى را 
منتشر كرد.به گزارش كائنات و به نقل از مركز 
ارتباطات و روابط عمومى بانك شهر در بخشى 
از متن اين يادداشت آمده است: هفده مى، روز 

ملى جهانى ارتباطات اســت. اين روز كه مصادف با 27 ارديبهشت ماه 
اســت، در ايران نيز به عنوان«روز ملى ارتباطات و روابط عمومى» ثبت 
شده است. اين روز فرصتى اســت تا نقش و جايگاه روابط عمومى را در 
اين دنياى جديد فناورانه و الكترونيك مورد توجه قراردهيم.امروزه نقش 
روابط عمومى ها در كمك به تصميم گيرى هاى مديريتى و استراتژيك 
يك سازمان نقشى قابل توجه است. نقش روابط عمومى به عنوان ابزار 
مديريتى براى فعاليتهاى حرفه اى، علمى و الكترونيكى،  از مشخصه هاى 
جديد روابط عمومى در عصر ارتباطات است. بنا بر اين،  از نقاط برجسته 
و ممتاز در مديريت استراتژيك، تأكيد بر محيط برون سازمانى و حتى 
جهانى اســت و در واقع،  منظور از وظايف اســتراتژيك روابط عمومى، 
دخالت در روند تصميم گيرى سازمان است.اهميت جايگاه روابط عمومى 
در عصر ارتباطات و در دورانى كه اطالع رسانى در همه عرصه ها پيشتاز 
است، دوچندان شده اســت به گونه اى كه موفقيت سازمان ها، ادارات و 
شركت ها و دوامشــان در عرصه ها و فعاليت هاى تخصصى به عملكرد 
روابط عمومى هاى آن ها وابسته است.با اين اوصاف، صنعت روابط عمومي 
دوران تحوالت پيچيده اي را تجربه مي كند. از يك ســو رشــد فناورى 
هاى ارتباطى و فضاى مجازى و از سوي ديگر مخاطباِن خواهان فعاليت 
مشاركت جويانه، اين صنعت ارتباطاتي و اطالع رساني را با تحوالت جدي 

و عرصه هاي ناشناخته اي روبرو كرده است.

 شعبه پاالیشگاه تهران »بانک ملی«
در محل جدید افتتاح شد

| طى همــكارى مشــترك بين بانك 
ملى ايران و شركت پااليش نفت تهران، شعبه 
پااليشــگاه تهران اين بانك در محل جديد به 
بهره بردارى رسيد . به گزارش كائنات و به نقل 
از روابط عمومى بانك ملى ايران، افشين كاظمى 
رئيس اداره امور شــعب جنوب تهران بانك در 
مراسم افتتاح شعبه، ضمن قدردانى از حمايت 

هاى مجموعه پااليشگاه تهران گفت: اقداماتى از اين دست و ايجاد فضاى 
مناسب  به منظور ارائه خدمات مطلوب مى تواند گامى بلند در راستاى 

گسترش همكارى هاى مالى بين دو نهاد تاثير گذار كشور باشد.
هنگى مدير عامل شركت پااليش نفت تهران نيز در ادامه سرعت انجام 
كار در بازسازى و انتقال شعبه به محل جديد و هماهنگى بين بخش هاى 
مختلف بانك را بى نظير خواند و گفت: بانك ملى ايران، بانكى با اصالت و 
مدرن بوده كه با ارائه سبدى از محصوالت نوين و متنوع منجر به رضايت 
كاركنان پااليشگاه نفت تهران شــده است.شعبه پااليشگاه تهران بانك 
ملى ايران در ســال 1352 با درجه 4 افتتاح شده است و پس از سال ها 
فعاليت،از ابتداى سال 1393 به عنوان اولين شعبه ممتاز اداره امور شعب 

جنوب تهران بانك به كار خود ادامه مى دهد.

سکه گران، طال ارزان

بانک

| طال در شرايطى با كاهش قيمت مواجه بود كه قيمت سكه  افزايش يافت.عضو هيات رئيسه اتحاديه طالفروشان اظهار كرد: قيمت طالى 
جهانى با كاهش مواجه شده و بر همين اساس قيمت طال در بازار نيز كاهش يافته است.محمدكشتى آراى افزود: قيمت هر سكه از يك ميليون و 
905 هزار تومان به يك ميليون و 936 هزار تومان رسيده و حدود 30 هزار تومان افزايش داشته است.
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| محمدجواد آذرى جهرمى وزير ارتباطات و فناورى 
اطالعات از چندگانگى در حوزه رسانه انتقاد كرد و گفت: فيلتر 
و فيلترشكن معلول بالتكليفى ماست و بايد سياست و تكليف 
آن در كشور مشــخص شــود.محمدجواد آذرى جهرمى در 
آستانه روز جهانى ارتباطات و در مراسم بهره بردارى فاز نخست 
دولت همراه، اظهار كرد: روز ارتباطات امسال با حواشى همراه 
بود. واقعيتى وجود دارد و آن ســردرگمى در سياست گذارى 
حوزه رسانه نوين در كشور اســت. مردمى كه به ميهن خود و 
نظام عالقه مندند، نمايندگان مجلس و دولتمردان را انتخاب 
مى كنند، از طرفى مجلس منتخب مردم قانونى براى ماهواره را 
تصويب مى كند، قانون و دستگاه قضا حكم مى دهد و پليس نيز 
اجرا مى كند. با اين وجود هم مردم و هم مجلس در مقابل اين 
موضوع مقاومت مى كنند و آن را نمى پذيرند.وى با بيان اينكه 
علت را بيابيم، فيلتر و فيلترشكن معلول بالتكليفى ماست گفت: 
اين موضوعات از زمان شبكه هاى اجتماعى اوركات، فيس بوك و 
وى چت وجود داشته است. بايد يك سياست و تكليف در كشور 
مشخص شود و در تقابل با افكار عمومى، سياست ها مشخص 
باشــد. ما نبايد نيروهاى منابع انسانى خود را نابود كنيم.وزير 
ارتباطات و فناورى اطالعات با اشاره به ظرفيت هاى موجود براى 
سياستگذارى اظهار كرد: شوراى عالى فضاى مجازى، مجلس 
به لحاظ قانونگذارى و مجمع تشخيص مصلحت نظام به لحاظ 
سياستگذارى ظرفيت هاى موجود هستند. ما نيز ديدگاه هايمان 
را به صورت شفاف گفته ايم. بايد حقايق جامعه را مطرح كرد 
و فضا نبايد طورى باشــد كه از گفتن حقايق منع شويم. افكار 
عمومى را نبايد به سمتى سوق داد كه دچار خودفيلترى شوند.
وى با اشاره به گزارشى از توسعه رشد شاخص هاى ICP بيان 

كرد: تمامى 1246 شــهر كشــور از خدمات نسل سه و چهار 
بهره مند شده اند، در حالى كه اين عدد تا پايان سال قبل حدود 
50 درصد بود. همچنين ما در ابتداى دولت دوازدهم تمام 65 
هزار روستا و آبادى پايش كرديم. طبق جمع آورى شاخص هاى 
مناطــق كم تر برخــوردار از جهت ارتباطات ثابــت، موبايل و 
اينترنت، در حال حاضر 35 درصد مناطق روستايى از ارتباطات 
برخوردار بودند كه در هفت ماه گذشته توانستيم به شاخص 55 
درصدى برسيم.آذرى جهرمى با تاكيد بر عقب ماندگى كشور 
در حوزه ارتباطات ثابت، بيان كرد: در حال حاضر بيش از 200 
هزار پورت فيبر نورى واگذار شــده كه عقب ماندگى در برنامه 
محسوب مى شود. شاخص گذارى ما اين است كه تا پايان سال 
جارى به دو ميليون پورت برسيم. حجم ارتباطات بين الملل ما از 
73 گيگابيت در ابتداى دولت اكنون به 1200 گيگابيت رسيده 
است. در ظرفيت شــبكه داخلى از 640 گيگ به 5.4 ترابيت 
رسيديم. همچنين ميزان ترافيك داخلى در ابتداى دولت 40 
درصد بود كه با تشــكيل مصوبه تنظيم مقررات ارتباطات 16 
درصد رشــد كلى در محتواى داخلى داشتيم.وزير ارتباطات و 
فناورى اطالعات ادامه داد: در زمينه شاخص هاى رشد توسعه 
(IDI) امسال به باالترين نرخ رشــد زيرساخت هاى ارتباطى و 
فناورى اطالعات در منطقه و رتبه دوم در دنيا رسيديم. در برنامه 
ششم توسعه، 30 رتبه ارتقاء آمده اســت كه البته در گزارش 
سال 2018 با توجه به توسعه هاى انجام شده از جمله پوشش 
سراسرى اينترنت، رشد قابل توجهى خواهيم داشت.وى با اشاره 
به ميزان مشتركان فعال موبايل بيان كرد: همان طور كه پيش 
از اين هم اشاره شد، در شبكه همراه اول از 50 ميليون مشترك 
فعال، 18 ميليون همچنان از خدمات گوشــى هاى هوشمند 

استفاده نمى كنند. در ايرانسل از 30 ميليون مشترك، 9 ميليون 
مشترك از گوشى هاى هوشمند استفاده نمى كنند. البته اجاره 
رجيسترى به اپراتورها كمك مى كنند كه با باندلينگ اين اعداد 
را كاهش دهند.آذرى جهرمى با تاكيد بر لزوم رشد شاخص هاى 
توسعه بيان كرد: شعار امسال توسعه استفاده از IT است و اين 
موضوع توانمندسازى هايى از جمله دولت همراه مى خواهد. ما 
برنامه داريم شاخص IDI را 30 رتبه ارتقاء دهيم. سال گذشته 

در حوزه دسترسى به فناورى اطالعات رتبه 67 را داشتيم، هر 
چند ما شــاخص ديگر EGDI (استفاده از فناورى اطالعات) را 
داريم كه در رتبه 102 هستيم و بايد آن را نيز ارتقاء دهيم.وى 
با بيان اينكه سازمان هاى ما به صورت سيلندرى خدمات خود 
را ارائه مى كنند، گفت: دولت گذشــته تالش كرد زيرساخت 
اتصال سازمان ها را فراهم كند و در اين دولت براى كاركرد دولت 

الكترونيك و دولت همراه، تالش ما بر اتصال است. 

فیلتر و فیلترشکن معلول بالتکلیفی ماست
وزیر ارتباطات:

یادداشت

| عليرضا اصغرزاده - در راستاى حمايت دولت از توليد ملى، ممنوعيت 
خريد تعداد كاالهاى خارجى كه داراى مشابه توليد داخل هستند با اضافه شدن 
هشت كاالى جديد به 486 رسيد.هيأت وزيران در جلسه 3.2.1393 به پيشنهاد 
شــماره 278440.60 مورخ 26.12.1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به 
استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران تصويب 
كرد كه خريد كاالهاى خارجى (اعم از كاالى ســاخته شده، قطعات، ملزومات، 
تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) داراى توليد مشابه داخلى، مندرج در فهرست 
پيوست كه تأييد شــده به مهر دفتر هيأت دولت اســت، توسط تمامى دستگاه 
هاى دولتى (موضوع مواد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاســبات عمومى كشــور 
ـ مصوب 1366ـ و ماده (5) قانون مديريت خدمات كشــورى، مصوب 1386ـ و 
موارد مستثنى در ماده (117) قانون مديريت خدمات كشورى) و ساير دستگاه 
ها، نهادها و عناوين مشابهى كه به نحوى از بودجه عمومى يا دولتى استفاده مى 

كنند، در صورت انجام هزينه از محــل وجوه دريافتى از بودجه عمومى يا دولتى 
بابت خريد اين نوع كاالها به صورت مستقيم يا از طريق پيمانكاران تملك دارايى 
هاى سرمايه اى، ممنوع بوده و ذى حسابان دستگاه هاى اجرايى يا عناوين مشابه 
مكلفند از پرداخت اعتبار خريد كاالهاى ياد شــده به صورت مســتقيم يا اسناد 
مندرج در صورت وضعيت هاى ارسالى از سوى پيمانكاران خوددارى نمايند.اين در 
حالى است كه تيرماه سال گذشته بود كه هيئت وزيران با حضور رييس جمهورى 
تشكيل جلسه داد كه در اين جلسه، با اضافه شدن تعداد 114 قلم كاال به فهرست 
كاالهاى خارجى مشابه توليد داخلى داراى ممنوعيت خريد توسط دستگاه هاى 
دولتى موافقت شد.سال گذشته اعالم شــد كه در سال 1393 معادل 180 قلم 
كاال، در سال 1394 معادل 184 قلم كاال و در سال 1395 نيز 114 قلم كاال براى 
ممنوعيت واردات از سوى دستگاه هاى دولتى معرفى شده اند كه در مجموع طى 
اين سال ها 478 رديف كاال براى دستگاه هاى دولتى ممنوع الواردات اعالم شده اند.

ممنوعیت خرید کاالی خارجی!


