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اخبار

یارانه نیازمندانی که امکان ثبتنام
ندارند ،چه میشود؟
ممکن است در جریان ثبتنام از جاماندگان
یارانه ،برخی افراد اطالعاتی از چنین فرصتی
نداشته و یا اگر میدانند ،هیچگونه دسترسی
برای ثبتنام نداشته باشند ،در حالی که نیازمند
دریافت آن هستند؛ اینکه تکلیف آنها چه میشود،
مشخص نیست ،موضوعی که سالها پیش نیز
در جریان ثبتنام اتفاق افتاد و احتمال تکرار آن
وجود دارد.
به گزارش ایسنا ،ثبتنام از جاماندگان
یارانههای نقدی از  ۲۷اردیبهشت ماه شروع شده
و امروز همزمان با اول خردادماه ،زمان اولیه
اعالمی برای متقاضیان تمام میشود تا اینکه
سازمان هدفمندی یارانهها مجددا زمان دیگری را
تعیین کند.
اما در این میان یکی از مسایلی که مطرح
است ،ثبتنام کسانی خواهد بود که به هر دلیلی
نمیتوانند نسبت به آن اقدام کنند؛ افرادی که یا
مطلع هستند و نمیتوانند و یا اینکه اصال اطالعی
از این جریان ندارند.
به عنوان مثال ،برای ثبتنام ،فرد متقاضی
باید با شماره تلفن همراهی که به نام خودش
است ،اقدام کند ،در حالی که افرادی مثال
برخی کهنساالن که اصال از تلفن همراه استفاده
نمیکنند و یا در شرایط و یا مناطقی هستند که
تامین آن برایشان با مشکالتی مواجه است و یا
دسترسی مناسبی به اینترنت ندارند ،اگر خانواده
آنها نتوانند برایشان اقدامی کنند ،عمال با وجود
نیاز به دریافت یارانه ،از آن محروم میشوند.
از سوی دیگر کسانی هستند که ممکن است
به دلیل شرایط نامناسب زندگی حتی در شهرها
و یا در مناطق دور افتاده و کم برخوردار ،از اینکه
ثبتنام یارانه در حال انجام است ،اطالعی نداشته
باشند و در صورت اطالع هم امکان ثبتنام
ندارند ،بنابراین بخشی از افرادی که مشمول یارانه
میشوند هم به این صورت ،امکان ورود به لیست
یارانهبگیران را ندارند .اما بحث دیگر مربوط به
افراد فاقد شناسنامه و یا مدارک معتبر هویتی
و حساب بانکی است که با وجود اقدامات صورت
گرفته ،تعدادی هستند که فاقد هویت معتبر بوده
و حتی در صورت نیاز ،عمال امکان ثبتنام و
دریافت یارانه ندارند .این نمونههایی از افرادی بود
که با وجود نیاز نمیتوانند و یا نمیدانند که باید
ثبتنام کنند و در لیست قرار نمیگیرند که قبال
در سال  ۱۳۹۳که دولت دست به ثبت نام مجدد
متقاضیان یارانه زد نیز چنین مسایلی مطرح بود.
این در حالی است که از  ۲۰تا  ۳۱فروردین
 ،۱۳۹۳بازه زمانی به منظور ثبت تقاضای افراد
برای دریافت یارانه مشخص و اولویت بر اساس
رقم اول شماره ملی سرپرستان خانوار تعیین شد.
اما با توجه به مهلت یک روزه برای هر خانواده
و از سوی دیگر مشکالتی که در زمان ثبتنام
اینترنتی در سراسر کشور پیش روی متقاضیان
قرار داشت و البته عدم اطالعرسانی دقیق در
مورد نحوه ثبتنام گروهای مختلف ،درنهایت
افرادی از ثبت درخواست یارانه نقدی جاماندند.
بر این اساس کسانی با وجود نیازمندی ،سالها
یارانه دریافت نکردند و اکنون نیز با وجود ثبتنام
مجدد از جاماندگان ،ممکن است تعداد زیادی
علیرغم نیاز ،نتوانند به هر دلیلی اقدام و شامل
یارانه شوند .اینکه سازمان هدفمندی یارانهها و
وزارت رفاه چه برنامهای برای شناسایی نیازمندانی
که تقاضای خود را ثبت نکردهاند ،داشته و چگونه
برای آنها اقدام میکنند ،قابل توجه خواهد بود.
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سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل :چرا کمیته تخصصی تلفن همراه در تصمیمگیریها دخیل نیست؟

کارکنان بانک رفاه کارگران استان
کرمان به یاری دانشآموزان
هموفیلی استان شتافتند

کارکنان بانک رفاه کارگران استان کرمان در
اقدامی انساندوستانه و خیرخواهانه به یاری
دانشآموزان هموفیلی استان شتافتند.
در مراسمی که به همین منظور برگزار شد،
چک مساعدت مالی کارکنان بانک رفاه کارگران
استان کرمان توسط موسویمقدم مدیر شعب
این استان به کانون هموفیلی شهر کرمان تقدیم
شد .الزم به ذکر است ،بانک رفاه کارگران در
سالهای اخیر با توسعه فعالیتهای خود در
حوزه مسئولیتهای اجتماعی به عنوان یک بانک
پیشرو در این زمینه شناخته میشود.
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حسن صنعتی رئیس هیئت مدیره
بیمه سینا شد

واردات آیفون محدود شد نه ممنوع

به گزارش خبرآنالین ،محمدرضا عالیان با اشاره
به اینکه بازار تلفن همراه امروز به شدت تحت تاثیر
انتشار این خبر بود ،گفت :مسئله این است که
گوشی آیفون از گروه  ۲۳به گروه  ۲۷وارد شده و
این بدان معناست که از نظر سیاستگذار این گوشی
کاالیی لوکس است و واردات ان ضروری نیست البته
ما هنوز ابالغیه ای در این خصوص ندیدیم .
وی گفت :توضیح دوستان این است که برای
مدیریت منابع ارزی این اتفاق افتاده اما تجربه ما
نشان می دهد این اتفاق رخ نمی دهد و این اقدام
نمی تواند زمینه را برای مدیرتی منابع ارزی مهیا کند
بلکه بازاری غیر رسمی را در حاشیه این بازار شکل
می دهد.
وی در توضیح این مطلب افزود :میگویند این برند
لوکس است و این قیمت باالست ،برندهای دیگر در
همین رنج قیمتی گوشی تلفن همراه دارند .طبیعی
است وقتی بازار از برند آیفون خالی شود ،سایر
برندها با رنج قیمتی مذکور در صدد پر کردن این خال
یآیند.از این نظر کاربر با کوچ به بازار موازی ،
بر م 
همان ارز را مصرف میکند و گوشی گرانتر میخرد.
چرا کمیته تخصصی نظر نداد؟
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در بخش
دیگری از سخنانش به مساله عدم تشکیل جلسات
کمیته تخصصی تلفن همراه اشاره کرد و گفت :این
کمیته منحل نشده و روال این بود که اعضای این
کمیته درباره مباحث تخصصی اظهار نظر کنند اما
متاسفانه بدون اینکه جلسه ای تشکیل شود ،چنین
تصمیمی اتخاذ شده و از این ظنر باید به جوانب
کارشناسی قضیه شک کرد .
او با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،وزارت صمت ،سامانه همتا ،بانک مرکزی
و نمایندگان بخش خصوصی به عنوان مشاور و
کارشناس در این کمیته حضور دارند ،گفت :وقتی
ذینفعان دولتی همه در این کمیته حاضر هستند،
معلوم نیست چرا تصمیمی به این مهمی بدون
مشارکت و نظردهی انها اتحاذ شده است.
برنامه تولید داخلی گوشی واقعیت دارد؟
او در پاسخ به این سئوال که برنام های برای
تولید داخلی گوشی تلفن همراه وجود دارد یا خیر
و میتوان بخشی از نیاز کشور را از طریق تولید
داخلی تامین کرد؟ گفت :نکته جالب این است که
با ممنوعیت واردات آیفون بخشی از این برنامه نیز
از میان میرود .
عالیان در توضیح این مطلب ادامه داد :حتی اگر
برنامه منطقی برای تولید موبایل داشته باشیم این
برنامه مبتنی بر یک سری نیازهاست  .به عنوان برای

شافعی:

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل ،تبلت و لوازم جانبی گفت :واردات گوشی آیفون ممنوع نشده است بلکه گروه وارداتی این کاال تغییر کرده که این
اصال به معنای ممنوعیت کامل واردات نیست.

عالیان:
میلیونها
دستگاهگوشی
تلفنهمراه
در این دوره
به ایران وارد
شده است و
طبیعیاست
باممنوعیت
یا محدودیت
ایجاد شده
امکان خدمات
دهی به
خریداران وجود
ندارد
حمایت از تولید گوشی تلفن همراه ،در سال گذشته
لهای باالی
دولت تصمیم گرفت عوارض واردات موبای 
ششصد دالر را هفت درصد افزایش داد .به عبارت
دیگر عوارض واردات گوشی معمولی  ۵درصد و
عوارض واردات گوشی باالتر از ششصد دالر  ۱۲درصد
اعالم شد و مقرر گردید این اعتبار در صندوقی تحت
عنوان صندوق حمایت از تولید موبایل ذخیره گردد تا
بتوان آن را صرف حمایت از تولید موبایل کرد .
عالیان گفت :حاال معلوم نیست با چه منطقی
بخش مهمی از این درآمد را قیچی کردند چرا که این
ممنوعیت در حقیقت به مثابه از دست رفتن بخش
شبینی
مهمی از درآمدی است که از این محل پی 
شده است.
وی گفت :همین امروز که صحبت می کنیم
پتانسیل تولید چنین کاالهایی را در کشور نداریم اما

در برنامه درازمدت میتوان چنین تصمیمی گرفت که
به نظر میرسد سیاستها در این راستا نیست.
یکند؟
ممنوعیت واردات با بازار چه م 
این فعال حوزه گوشی تلفن همراه گفت :میلیونها
دستگاه گوشی تلفن همراه در این دوره به ایران وارد
شده است و طبیعی است با ممنوعیت یا محدودیت
ایجاد شده امکان خدمات دهی به خریداران وجود
ندارد .
وی افزود :در این چند سال نیز صدها هزار دستگاه
آیفون  ۱۲و  ۱۳وارد بازار شده که طبیعی است
خدمات دهی هجده ماهه به انها تضمین شده اما
حاال همه چیز زیر سئوال رفته و امنیت مشتری و
کاربر با خطر روبروست.
عالیان گفت :با ممنوعیت واردات عمال دست و پای
شرکتها را میبندیم و مصرفکننده است که متضرر

یشود چراکه این اقدام زمینه را برای افزایش قاچاق
م 
مهیا کرده و سبب سواستفاه از واردات گوشی همراه
مسافر میشود و باید توجه داشت ارزبری قاچاق
همواره باالتر از ارزبری رسمی است.
یشود؟
گوشی گران م 
عالیان با تاکید بر اینکه پیشبینی میزان افزایش
قیمت گوشی ممکن نیست ،گفت :تجربه نشان
میدهد قیمت کاال در چنین شرایطی باالتر از ارزش
واقعیاش میایستد.
وی به تجربه خودرو اشاره کرد و ادامه داد:
خودروهایی که  ۱۰سال عمر دارند امروز گرانتر از
خودروی صفر کیلومتر فروخته میشوند و همین
نشان میدهد ممنوعیت واردات با یک کاال چه
میکند  .در این حوزه نیز محدودیت بی تردید زمینه
را برای افزایش قیمت مهیا خواهد کرد.

بخش خصوصی از واردات نهادهها حذف شد

رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت باید انحصارزدایی
از تولید را در دستور کار قرار دهد ،تاکید کرد :رانت واردکنندگان
نهادهها با نرخ ارز ترجیحی انجام میشد که با حدف این ارز انحصار
واردات برخی از نهادهها فقط به سازمانهای دولتی واگذار شد و
بخش خصوصی حذف شد.
به گزارش ایلنا ،غالمحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عنوان سال جاری مبنی بر تولید
دانش بنیان و اشتغال آفرین از سوی مقام معظم رهبری اظهار
کرد :رهبری طی سنوات گذشته همواره بر ضرورت حرکت کشور به
سمت اقتصاد دانشبنیان اشاره کردهاند .از یک سو کاهش اهمیت
منابع حاصل از نفت و گاز در بودجه و عقب ماندگی کشور از رقبای
منطقهای و جهانی را شاهد هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود :در حال حاضر ایجاد
تغییر نگاه به اقتصاد و اصالح رویههای موجود در مدیریت اقتصاد
اجتناب ناپذیر شده است .طبق گزارشات رسمی منتشر شده از
سوی سازمان بهره وری ،بهره وری کل عوامل تولید در ایران بین
سالهای  ۹۱تا  ۹۹به طور میانگین رشد منفی  ۱.۲درصدی را تجربه
کرده است که با توجه به انقالب دانشبنیان و رشد بهررهوری در
سایر کشورها این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران است.
شافعی با بیان اینکه رتبه ایران از زاویه پیچیدگی اقتصادی طی ۲۰
سال گذشته بین رتبههای  ۶۰تا  ۸۰نوسان داشته ،تصریح کرد :این
روند نشان میدهد که طی  ۲۰سال اخیر تحول قابل مالحظهای در
پیچیدگی کاالهای صادراتی رخ نداده است.
وی افزود :در حال حاضر توان استفاده مولد از دانش در اقتصاد
ایران رشد قابل مالحظهای نداشته است .همچنین این موضوع
نشان میدهد کشور نتوانسته است در مسیر دانش بنیان شدن
گام مهمی بردارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود :مسئوالن باید از رویکردهای
شعارگونه و آمار فورمالیته مثل تعداد شرکتهای دانش بنیان پرهیز
کنند و به طور مشخص معیار بهرهوری و توسعه صادرات فناوری را
در صدر اولویتها و سیاست گذاریهای خود قرار دهند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاست اصالح ارز ۴۲۰۰
تومانی ،ادامه داد :اتاق ایران از سال  ۱۳۹۷نسبت به تبعات تعیین
نرخ ارز  ۴۲۰۰تومانی و تداوم آن هشدارهای الزم را بارها به دولت

داد و در  ۱۷مهر سال  ۹۷طی نامهای پیشنهادات بخش خصوصی را
به دولت ارائه کردیم که توجهی به آن نشد .همت دولت در اصالح
سیاستها قابل تقدیر است ولی در ادامه سیاستهای اصالح
گرایانه باید سه نکته برای موفقیت مدنظر قرا گیرد.
شافعی در ادامه افزود :مهمترین مساله راه حل های فوری برای
جلوگیری از صدمه دیدن اقشار آسیب پذیر است .مساله بعدی
ثبات متغیرهای اقتصاد کالن یه ویژه نرخ ارز است .ثبات به معنی
تعیین نرخ ارز و دخالت در بازار نیست بلکه به معنای تشویق
صادرات و برگشت ارزهای بیشتر به کشور و مدیریت هوشمندانه
تقاضای ارزی است .وی ادامه داد :موضوع بعدی هم سازوکار
قیمت است که به تنهایی موجب اصالح فرایند تولید نیست.
واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کاالهای اساسی
مثل مرغ ،تخم مرغ ،روغن و … در کشور دارای ایرادات بسیار
است؛ مثال ًمقیاس تولید بسیاری از تولیدگنندگان اقتصادی نیست.
فناوری تولید در بسیاری از این بنگاهها وجود ندارد.
شافعی با تاکید بر اینکه دولت باید از تولید حمایت کند ،افزود:
قیمت تمام شده واقعی نسبت به سایر کشورها بسیار باالست .از
طریق حدف ارز ترجیحی این مشکالت رفع نخواهد شد .الزم است
وزارتخانههای مرتبط برنامههای جدی و روشنی لرای اصالح تولید
کاالهای اساسی در کشور داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه دولت باید انحصارزدایی
از تولید را در دستور کار قرار دهد ،تاکید کرد :رانت واردکنندگان
نهادهها با نرخ ارز ترجیحی انجام میشد که با حدف این ارز انحصار
واردات برخی از نهادهها فقط به سازمانهای دولتی واگذار شد و
بخش خصوصی حذف شد در حالیکه ایجاد انحصار عرضه دولتی
در بازار منجر به کاهش قیمت و افزایش کیفیت نخواهد شد و در
نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله میگیرد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد :حذف بخش خصوصی و
ایجاد انحصار واردات برای دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت
و کارایی میشود و گام رو به عقب است .به ویژه آنکه با حدف ارز
ترجیحی دیگر انگیزه رانت در بخش خصوصی وجود ندارد.
وی افزود :همچنین اقدام دولت به قیمتگذاری دستوری کاالها
در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینهها سرکوب تولید را
به دنبال دارد که باید از آن پرهیز شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد :با افزایش قیمت تمام شده
کاالهای داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی در بازارهای جهانی ،این
موضوع تهدید جدی در مسیر تولید و تجارت است .تصمیماتی از
این قبیل افزایش هزینه تولید و کاهش رغبت تولیدکنندگان برای
خرید تجهیزات جدید و به روزرسانی ماشین آالت را به دنبال دارد.
اگرچه هدف دولت حمایت از ماشین آالت ایرانی است اما اغلب
تجهیزات به روز صنعتی مشابه داخلی ندارد و موجب کاهش
سرمایه گذاری میشود و نیاز به سرمایه در گردش در واحدهای
تولیدی چند برابر میشود.
شافعی در ادامه تاکید کرد :اگر اصرار بر حذف معافیت است باید
این حذف به تدریج و در طی چند سال انجام شود.
وی همچنین با اشاره به اتهاماتی که به اتاق بازرگانی وارد شده
است ،گفت :در چند ماه گذشته گروههایی سعی کردند با انتشار
اطالعات نادرست و ساخته پرداختههای اشتباه در مورد فساد و
رانت اتاق شایعه پراکنی کنند .تالش برای ابطال دوره قبل اتاق
تهران و سراسر کشور داشتند و تصمیم گرفتند ذهنیت عموم جامعه
و مسئوالن را مشوش کنند .دالیل این کارها را میدانیم و ارائه این
اطالعات را به صالح نمیدانیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد :هیئت رئیسه اتاق با محور
قرار دادن منافع ملی سعی کرده موضوعات مطروحه را کمتر به
جامعه بکشاند و با سازوکارهای درونی و مذاکره با دولت و مجلس
و ارائه اطالعات الزم ،سعی در اداره موضوع داشته است و به زودی
بسیاری از موضوعات برای همه روشن میشود.
وی افزود :اتاق پیگیریهای قضائی را انجام داده و پیگیری خواهد
کرد .اگرچه معتقدیم که طرح تحقیق و تفحص با فلسفه اتاق
منافات دارد اما همکاری الزم را با هیأت تحقیق و تفحص خواهیم
داشت تا واقعیات روشن شود.
شافعی تاکید کرد :ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نمیکنیم.
خود را هم مبری از خطا نمیدانیم اما میدانیم که نه تیترهای
جنجالی و نه توییتهای آتشین معیار قضاوتهای قانونی نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد :در چارچوب
قوانین مصوب و آئین نامههای شورای عالی نظارت آمادگی
پاسخگویی داریم .از شورای عالی نظارت برای حسابرسی منابع و
مصارف اتاق تقاضا شده که در حال انجام است.

در نخستین جلسه هیئت مدیره بیمه سینا،
رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت
انتخاب شدند.
پس از مشخص شدن ترکیب جدید هیئت
مدیره بیمه سینا در مجمع عمومی فوقالعاده،
در نخستین جلسه هیئت مدیره این شرکت،
حسن صنعتی به عنوان رئیس هیئت مدیره
و عبدالله سلطانی ثانی به عنوان نایب رئیس
هیئت مدیره انتخاب شدند.
همچنین سلطانی ثانی به عنوان منتخب
هیئت مدیره برای تصدی سمت مدیرعاملی بیمه
سینا به بیمه مرکزی معرفی شد.

خبر خوش مدیرعامل بانک دی برای
سهامداران

نماد بانک دی به زودی بازگشایی
میشود

مدیرعامل بانک دی گفت :جلسات متعدد و
خوبی برگزار شده و به زودی مجمع تایید صورت
های مالی سال  ۱۳۹۹برگزار می شود و نماد
بانک دی بازخواهد شد.
بانک
مدیرعامل
قیطاسی
علیرضا
دی درخصوص آخرین وضعیت نماد این بانک
در بازار سرمایه اظهار کرد :نماد بانک دی تقریبا
از مهرماه سال گذشته بسته است .این بسته
بودن نماد ،برای سهامداران باعث دردسر شده و
خیلی از سهامداران نگران هستند و دغدغه دارند
که در این شرایط ،نمی توانند اقدام به خرید و
فروش سهام کنند.
وی افزود :بنده میخواهم به سهامداران عزیز
این نوید را بدهم که با حمایت بانک مرکزی و
مخصوصا رئیس کل بانک مرکزی و معاون
نظارتی بانک مرکزی و سایر عزیزانی که در حوزه
نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و فرابورس
هستند ،مشکل بسته بودن نماد بانک دی حل
خواهد شد.
قیطاسی در ادامه گفت :در این مدت کوتاهی
که ما درخدمت دوستان در بانک دی هستیم،
جلسات متعدد و خوبی برگزار شده و نهایتا
خبر خوش این است که به زودی مجمع تایید
صورت های مالی سال  ۱۳۹۹برگزار می شود و به
محض اینکه مجمع برگزار شد ،نماد بانک دی نیز
بازخواهد شد .انشالله که نماد باز شود و مشکل
سهامداران بانک دی برطرف شود.
وی در پایان تاکید کرد :بانک دی هم از لحاظ
دارایی ،وضعیت خوبی دارد.

تغییر ساعت کاری سامانه ساتنا

بر اساس ابالغ بانک مرکزی ،ساعت کاری
سامانه ساتنا در بانک سامان تغییر کرد.
با ابالغ بانک مرکزی ،ساعت کاری سامانه
ساتنا در بانک سامان افزایش یافت.
بر این اساس ،از ابتدای خرداد سال 1401
ساعت پایانی دستور پرداختهای بین مشتری
در روزهای غیرتعطیل ساعت  14:30خواهد بود
و همچنین ساعت دستور پرداختهای بینبانکی
نیز در همین ایام تا ساعت  15خواهد بود.
الزم به ذکر است که درخصوص سامانه پایا
ساعت اعمال دستورات بدون تغییر و همانند
گذشته است.

جهاد تبیین و بازیابی جایگاه روابط عمومیها
ط عمومی بانک سینا با اغتنام مناسبت روز جهانی
مدیر امور حوزه مدیرعامل و رواب 
ارتباطات و روابط عمومی ( 27اردیبهشت) طی یادداشتی به واکاوی جهاد تبیین و
نقش روابط عمومیها به عنوان حلقه اتصال مردم و رسانه ،در پیشبرد گفتمان جهاد
تبیین پرداخته است.
آذرماه  1400و با سخنرانی مقام معظم رهبری« ،جهاد تبیین» مورد تأکید قرار
گرفت؛ دستورکار مهمی که هدفش مقابله با انحراف و تحریف در گفتمان انقالب
اسالمی است و البته بیش از هرچیز بر رسانه تمرکز دارد.
در همین زمینه منصور شیخاالسالمی ،مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابطعمومی
بانک سینا با اغتنام مناسبت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی ( 27اردیبهشت)
طی یادداشتی به واکاوی جهاد تبیین و نقش روابط عمومیها به عنوان حلقه اتصال
مردم و رسانه ،در پیشبرد گفتمان جهاد تبیین پرداخته است.
اهمیت «جهاد تبیین» و واکاوی ابعاد مختلف آن پس از تأکید چندباره رهبر معظم
انقالب دیگر بر کسی پوشیده نیست .زمانی که ایشان میفرمایند «جهاد تبیین یک
فریضهٔ قطعی و یک فریضهٔ فوری است» اجرای صحیح بند بند آن از واجبات به
شمار میآید چراکه معنای جهاد در اسالم کامال ً مشخص است .بنابراین انتخاب
این کلیدواژه از سوی مقام عظمای والیت نشاندهنده میزان اهمیت و ترسیمکننده
استراتژی اجرای جهاد تبیین است.
ش از این هم مقام معظم رهبری درباره لزوم اعالم درست و ب ه موقع
پی 
دستاوردهای انقالب و نظام اسالمی برای جامعه کم تأکید نفرموده بودند ،اما آنچه
این بار در بیانات ایشان شرایط ویژه روز را ترسیم میکند؛ انتخاب همین کلیدواژه
جهاد است.

ایشان تأکید فرمودند« :جهاد تبیین ،خنثیکننده توطئه دشمن است؛ با این جهاد،
میتوان حرکتهای صحیح را منتشر کرد و به پرسشها ،پاسخ داد .همچنین با جهاد
تبیین ،میتوان ابهامآفرینیهای موجود در فضای اجتماعی و مجازی را ب ه نوعی مورد
خدشه قرار داد و با آن مقابله کرد».
اما با اندکی بررسی بیشتر میتوان کلیدواژههایی را در بیانات معظمله یافت که بار
جهاد تبیین را بر دوش برخی بخشها سنگینتر میکند.
ب ه ویژه آنجا که میفرمایند «امروز سیاست قطعی رسانههای معاند جمهوری
اسالمی و اسالم ،این است که واقعیتها را تحریف کنند .آنان خبرهای مربوط به
جمهوری اسالمی را با انواع و اقسام دروغها ،آمیخته میکنند؛ هر چه میتوانند چهره
انقالب ،چهره امام و فعالیتهای این  43سال را مخدوش میسازند».
با تعمق در این بیانات میتوان دریافت که خط حمله دشمن ازنظر رهبر معظم
انقالب در رسانههای آن تعریف شده و مهمترین کارکرد آنهم انتشار اخبار غلط و
وارونه جلوه دادن فعالیتهای صورت گرفته در نظام جمهوری اسالمی است.
بنابراین میتوان دریافت یکی از مهمترین بخشهایی که وظیفه مقابله با خط
مقدم جبهه دشمن را دارد ،روابط عمومیها هستند .نقطه اتصال سازمان با مردم
و رسانه.
طبیعتا ً اولین مرجع تصحیح اطالعرسانی غلط یا نوآوری در اطالعرسانی درست،
روابط عمومیها هستند .با جزئیتر کردن مفهوم جهاد تبیین بهدرستی میتوان
دریافت که سنگینترین بار آن بر دوش روابط عمومیها و در وهله دوم رسانهها
خواهد بود چراکه در تعریف این مفاهیم و کارکردهایی که برای آن قائل شدهاند،
بهوضوح میتوان وظایف ذاتی را روابط عمومیها را یافت.

«تبیین به معنای روشنگری و بیان حقیقت است ،زدودن غبار بدفهمی ،تحریف
و کجفهمی از مفاهیم و معارف انقالب اسالمی و همچنین فهمیدن تحلیلهای
نادرست ،غلط و مغرضانه از رویدادها و پیشگیری از تحریف و دریافت نادرست
است؛ بنابراین ،تبیین در جهت روشنگری است ،بدون جهتگیری خاصی که
بخواهیم مطلبی را توجیه کنیم یا امر نادرستی را درست جلوه دهیم».
نگاهی به این تعریف و تعاریف مشابه آن ب هراحتی نشانگر همپوشانی دو حوزه
جهاد تبیین و وظایف روابط عمومیهاست.
حتی اگر تبیین را در معارف اسالمی ریشهیابی کنیم ،مشاهده میکنیم که اصوال ً
پیامبران برای تبیین آمدهاند؛ تبیین حقایق عالم ،تبیین وجود خود انسان ،تبیین
ظرفیتهای انسان ،تبیین راهی که باید برود .به همین جهت ،یکی از نامهای قرآن
کریم بیان استَ « :هذَا بَیَا ٌ
ن لِلنَّاس»؛ قرآن تبیینکنندهای برای مردم است.
رسالتی که ازقضا در تعریف روابط عمومی اسالمی نیز بارها بر آن تأکید شده که
روابط عمومی وظیفهاش انتقال درست پیام یک سازمان و روشن کردن مخاطبان
سازمان در برابر اتفاقاتی است که در آن رقم میخورد و درنهایت همراه کردن آنان
با سازمان است.
خوشبختانه بار سنگین جهاد تبیین سبب شد که یکبار دیگر اهمیت جایگاه روابط
عمومی در سازمانها یادآوری شده و حساسیت آن درک شود ،چراکه شوربختانه در
برههای تعریفهای نادرست و عدم درک جایگاه روابط عمومی نزد بخشی از بدنه
مدیریتی ،این قلب تپنده سازمانها را به ابزاری تنها برای اعالم برخی دستاوردهای
مسئوالن و دستگاهها تبدیل کرده بود.
اما امروز مأموریت خطیری که مقام معظم رهبری که بهصورت عمومی امر

فرمودهاند ،روابط عمومی را به خط مقدم جنگ شناختی و جدیترین سربازان جهاد
تبیین در فضای مجازی تبدیل کرده است.
ش از این هم اهمیت روابط عمومیها در دیدگاه معظمله کامال ًآشکار بوده
البته پی 
و بهطور مثال دفتر ایشان بارها اعالم کرده و تذکر دادهاند تنها مرجع موثق انتشار
اخبار رهبر انقالب اسالمی روابط عمومی دفتر ایشان است.
حال ب ه عنوان عضوی از جامعه بزرگ روابط عمومی کشور بسیار خرسندم که با
گذاشتن بار این مسئولیت بر دوش ما ،باعث شد یکبار دیگر اهمیت این بخش
بیش از گذشته در کشور تأکید شده و مقدمهای را فراهم کند که به امید باریتعالی
همه دستگاههای کشور بیانات و نگاه شخصی مقام معظم رهبری به جایگاه روابط
عمومی در دفتر ایشان را الگو قرار داده و با پشتیبانی از دستاندرکاران این حوزه،
سد بزرگی در همان خط مقدم جنگ با بدخواهان نظام و انقالب ایجاد شود تا مثل
همیشه دشمن را در النه خود زمینگیر کنیم.

