
روابط عمومی 
و اخالق

 مهدی شمسایی
 مدیرروابط عمومی
 و بین الملل شرکت بیمه نوین

برخی گ��زاره ها قدمتی فرا تاریخی در 
رابطه با حیات بش��ری دارن��د. زمانی که از 
اخالقی��ات و ارتباطات حرف م��ی زنیم از 
چنین پیش��ینه ای سخن می گوییم. ش��اید 
انسان ها در برخی دوران با گسست ناشی از 
کاست��ی هایی مفهومی در این عرصه مواجه 
بودن��د، ام��ا هیچ دورانی از زندگی بش��ری 
ع��اری و تهی از ارتباط��ات و اخالقیات و 

مواجه این دو با هم نبوده است.
با پیش َروی تاریخی و تحول در عوامل 
اقتصادی، اجتماعي، سیاسي و ابعاد فناوری، 
توسعه مفاهیم اخالق ارتباطات گریزناپذیر 
و مح��ل بح��ث و چال��ش ج��دی صاحب 
نظ��ران و محققان حوزه های بینا رش��ته ای 
ش��د. تالش در این عرصه به ش��کل گیری 
نظام های هنجاری ارتباطات ذیل نحله های 
فکری، مکتب ه��ا و پارادایم های متفاوتی 
شده است که هر کدام نوید عینیت، توزان و 
ارزش های عمیقی تری را می دهند اما نباید 
فراموش ک��رد ،عبور از چنی��ن تحلیل هایی 
حرک��ت بر روی نوار باریک��ی از تضاد بین 
مکارم اخالق��ی و مناف��ع سوداخواهانه در 
رفت و آمد است.اما اخالق ش��ناسی خاص 
ی��ک حرفه نیازمند سنخ ش��ناسی برآمده از 
مطالع��ات توصیفی و نظ��ری درباره وجوه 
مختلف آن عرصه است. حال که تجربه ای 
بیش از نیم قرن، پش��توانه روابط عمومی در 
ایران است، دستیابی به شناخت سیستماتیک 
در فلس��فه عموم��ی و داش��تن روش های 
متُدی��ک نس��بتًا متقن و قطعی در سرش��ت 
حرفه ای دور از ذهن نمی تواند باشد.روابط 
عموم��ی ها در هر اندازه و ساختار سازمانی 
با هر زمینه فعالیتی امروز بیش از هر عنوانی 
نیازمن��د "خودفهمی حرف��ه ای" و بازیابی 
تعهدات خود در نس��بت ب��ا مناسبات دامنه 
فعالیت ها و تصمیمات در جنبه های فردی، 
سازمانی و محیط��ی با جهان بینی برآمده از 
بازتاب نقادانه هس��تند.به این معنا که روابط 
عمومی ها در این دوره زمانی نیازمند درک 
چالش های اخالقی پیامد نقش آفرینی خود 
در رویاروی��ی با نقش حرف��ه ای رسانه ها 
در قبال جامعه در جهت ش��فافیت و آزادی 

جریان اطالعات هستند. 
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تجلی شور و شوق برای انتخاب سرنوشت
مردم ایران در جای جای این سرزمین کهن، دیروز در موسم انتخابی 
دیگر، یکپارچه به شور ایستاده اند تا در صحنه عشق به میهن، دلیرانه ظاهر 
شوند و در پای صندوق های رأی، جلوه دیگری از اقتدار و عزت ملی را به 

نمایش گذارند و شکوه انقالب و نظام اسالمی را فریاد زدند.
حضور گسترده مردم ایران در پای صندوق های رای و نقش آفرینی 
آنان در سرنوشت خود در سایه دموکراسی در کانون توجه جهانیان قرار 
گرفت. بس�یاری از رس�انه ها نیز در خواست مقام معظم رهبری، مراجع 
تقلید و مقامات بلند پایه از مردم برای حضور در پای صندوق های رای را 

مورد توجه قرار دادند.
آخرین جمعه دومین ماه س�ال 96 در سراس�ر میهن اسالمی رنگ 
و ب�وی ش�ورانگیز انتخابات�ی گرفت و م�ردم ایران زمین در نخس�تین 
ساعت های خلق حماسه برای عظمت ایران و اسالم، از پس شبکه های 
اجتماع�ی و فضای مج�ازی، به عرصه حقیقی گام نهاده تا خالق عظمتی 
دیگر در صحنه سیاس�ی ش�وند.به گزارش تفاهم، انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاس�ت جمهوری، پنجمین دوره ش�وراهای اسالمی شهر روستا و 
میان دوره ای دهمین دوره مجلس ش�ورای اس�المی از س�اعت 8 دیروز 
جمعه 29 اردیبهشت در حدود 63 هزار و 500 شعبه اخذ رای در سراسر 
کش�ور آغاز ش�د. 56 میلیون و 410 هزارو 234 تن واجد ش�رایط الزم 
رای دادن هس�تند ک�ه با مراجعه به ش�عب اخذ رای در سراس�ر کش�ور 
آرای خ�ود را به صندوق ریختند.رس�انه های خارج�ی نیز از همان لحظه 
ش�روع به پوش�ش گسترده آن کردند و از حضور گس�ترده مردم در پای 
صندوق های رای خبر داده اند. در این زمینه، رسانه های جهان عرب نیز 
از ای�ن روی�داد انتخاباتی در ایران غافل نمانده ان�د و تحلیل هایی در این 
زمینه منتشر کردند. در ادامه این گزارش نگاهی به مهم ترین محورهای 
 تحلیلی رس�انه ه�ای عربی در م�ورد انتخاب�ات ایران خواهیم داش�ت.

تارنماهای »العهد« لبنان و »میدل ایس�ت اون الین« عربس�تان، روزنامه 
»القدس العربی« و »رای الیوم« چاپ لندن و شبکه خبری »المنار« لبنان با 
پوشش اخبار حضور گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران، 
 نق�ش آفرینی مردم در سرنوش�ت خ�ود را، در کانون توجه ق�رار دادند. 
ب�ه نوش�ته تارنم�ای العه�د، دره�ای مراک�ز رای گی�ری در س�اعت 8 
ب�ه وقت ته�ران ب�ر روی م�ردم ایران گش�وده ش�د. حضور م�ردم در 
انتخاب�ات از هم�ان لحظ�ه آغ�از انتخاب�ات بس�یار گس�ترده ب�ود. در 
نخس�تین دقای�ق رای گی�ری حض�رت آیت ا... س�ید »علی خامن�ه ای« 
رهب�ر انق�الب اس�المی ای�ران رای خ�ود را به صن�دوق انداخ�ت. او بر 
ای�ن مس�اله تاکی�د ک�رد ک�ه مردم س�االری و مش�ارکت گس�ترده در 
 انتخابات نعمت بزرگی اس�ت و مردم باید ش�کرگزار این نعمت باشند. 
ایش�ان انتخابات کنونی را مهم و سرنوشت ساز به شمار آوردند و گفتند 
سرنوش�ت کشور به دست مردمی است که رئیس قوه مجریه را انتخاب 
م�ی کنند. حضرت آیت ا... خامنه ای از مردم ایران خواس�ت که از همان 
نخستین ساعات انتخابات در پای صندوق های رای حاضر شوند. ایشان 
 گفتن�د ک�ه کار نیک را باید در هم�ان اول وقت و بدون تاخی�ر انجام داد. 
ب�ه نوش�ته روزنام�ه الق�دس العرب�ی، حض�رت آی�ت ا... خامن�ه ای 
رهب�ر انق�الب اس�المی روز چهارش�نبه گذش�ته ه�م از م�ردم ای�ران 
دش�منن  ب�رای  انتخاب�ات  در  خ�ود  گس�ترده  حض�ور  ب�ا  خواس�ت 
اس�ت.  آرام�ش  و  امنی�ت  اراده،  دارای  کش�ور  ک�ه  کنن�د   ثاب�ت 
حض�رت آی�ت ا... خامن�ه ای با م�ورد خطاب ق�رار دادن ه�زاران نفر از 
مردمی که در حس�ینیه امام خمینی در تهران گ�رد هم آمده بودند گفتند 
م�ردم ایران دارای دش�منانی اس�ت و م�ردم باید بار دیگر اراده راس�خ 
خ�ود را ب�ا مش�ارکت در انتخاب�ات نش�ان دهن�د و برای هم�ه جهانیان 
 مش�خص س�ازند که ای�ران از امنیت، ثب�ات و آرامش برخوردار اس�ت. 
حضرت آیت ا... خامنه ای تصریح کردند: مسووالن آمریکا، اروپا و صهیونیست ها 
این انتخابات را زیر نظر دارند تا میزان مشارکت مردم را ببینند و هر قدر 
 مشارکت گسترده تر باشد، قضاوت آنان در این باره متفاوت خواهد بود. 
به نوش�ته تارنمای میدل ایس�ت اون الین عربس�تان، با آغ�از انتخابات 
ریاس�ت جمه�وری، رهب�ر انقالب از م�ردم ایران خواس�ت ک�ه به طور 
گس�ترده در پ�ای صن�دوق ه�ای رای حاضر ش�وند. در ته�ران و دیگر 
مناط�ق از هم�ان نخس�تین لحظه های آغ�از انتخابات حض�ور مردم در 
پ�ای صن�دوق های رای گس�ترده بود و رس�انه ه�ای ای�ران صف های 
طوالنی مردم را به تصویر کش�یدند. رهبر انقالب نخس�تین کس�ی بود 
ک�ه رای خود را به صندوق انداخت و از مردم خواس�ت به طور گس�ترده 
 و در زودتری�ن زم�ان ممک�ن در پ�ای صندوق ه�ای رای حاضر ش�وند. 
به نوش�ته روزنامه رای الیوم، حضرت آیت ا... سید علی خامنه ای- رهبر 
انقالب و بسیاری از مراجع در قم از همه مردم ایران خواست حضور فعالی 
در انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند. آنان انتخابات را نوعی جهاد 
به شمار آوردند که امنیت ملی کشور را تقویت می کند. همچنین بسیاری 
از مقام های بلندپایه ایران از مردم خواس�تند که در این انتخابات حضور 
گسترده ای داشته باشند. از برجسته ترین این افراد »محمد جواد ظریف« 
وزیر امور خارجه جمهوری اس�المی است که از مردم خواست با شرکت 
 در انتخابات ریاس�ت جمهوری برای ادامه س�اخت ایران همکاری کنند. 
ظریف گفت: این انتخابات برای همه جهان این موضوع را ثابت می کند 
که باید با احترام بیشتری با ایران مذاکره و گفت و گو کنند.شبکه خبری 
المنار لبنان با پوشش خبر انتخابات ریاست جمهوری و حضور رهبر انقالب 
و »حس�ن روحانی« رئیس جمهوری در پای صندوق های رای، انتخابات 
 ریاس�ت جمه�وری را از مظاه�ر مردم س�االری در ایران به ش�مار آورد.

رهبر معظم انقالب پس از شرکت در انتخابات:

 انتخابات 
نعمت بزرگی است
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بهترین راه برای اینکه به حمالت باج افزاری آلوده 
نشوید، آپدیت خودکار سیستم عامل است؛ همچنین بهتر 
است پیش از اینکه دستگاه و داده هایتان مورد هجوم یک 
حمله باج افزاری ق��رار بگیرند، از داده های خود بک آپ  
بگیرید تا حتی در ص��ورت حمله بتوانید آنها را بازیابی 
کنید.به گزارش ایس��نا،   حمله عظیم باج افزار واناکریپت 
در روز جمعه رایانه ها را در بیمارستان ها، دانش��گاه ها و 
ش��رکت ها در سراسر جهان فلج کرد، حمله ای که برخی 
معتقدن��د بزرگترین طرح اخاذی آنالین تاریخ است. در 
این حمله باج افزار تاکنون بیش از ۳۵۰ هزار رایانه آلوده 
شدند.اگرچه واناکریپت بیشتر کامپیوتر شرکت ها را آلوده 
ک��رد، انواع دیگری از باج افزار هس��تند که به طور منظم 
کاربران در خانه را تح��ت تاثیر قرار می دهند. در اغلب 

م��وارد، فایل ها توسط نرم افزاره��ای مخرب رمزگذاری 
ش��ده و صاحب کامپیوتر یک پی��ام خواستار باج می بیند 
ک��ه در صورت عدم پرداخت ب��اج، تمامی داده ها از بین 
خواهد رفت.گزارش های مبن��ی بر چگونگی جلوگیری 
از حم��الت باج اف��زار و دیگر مش��کالت نرم افزارهای 
مخرب نوش��ته ش��ده است. در صدر این فهرست، قرار 
دادن امک��ان به روزرسان��ی خودک��ار برای سیس��تم های 
عام��ل کامپیوتر و تلفن است. هرکس که آخرین پچ های 
وین��دوز ۱۰ را دریافت کرده ب��ود، از این حمله اخیر در 
ام��ان بود، در حالی که افراد ب��دون آخرین به روزرسانی 
آسیب پذی��ر بودند.دیگر احتیاط ب��زرگ، گرفتن بک آپ 
)پش��تیبان گیری(  از اطالعات اس��ت. اینکه به طور منظم 
از دستگاه های خود بک آپ بگیرید به شما بهترین امکان 

را می دهد که وقتی به باج افزاری آلوده شدید، کامپیوتر 
خ��ود را بازیابی کنید.زمانی که ش��ما از تمام عکس های 
مه��م و فایل های خود یک کپی داش��ته که آن را در یک 
فض��ای ابری و یا در یک ه��ارد خارجی در خانه ذخیره 
کرده باشید، نیازی نیست که برای بازیابی اطالعات خود 

باجی بپردازید. 
در عوض، می توانید تمام فایل های رمزگذاری شده 
و نرم افزاره��ای مخرب را پاک کنی��د و دستگاه خود را 
به حال��ت قبل از حمل��ه برگردانی��د. در روزهای اخیر 
باج افزاری تحت عنوان واناکریپت )wannacrypt(  با 
قابلیت خودانتش��اری در شبکه کش��ورها شیوع یافته که 
قربانی های بس��یاری را در ش��رکت ها اساسی نیز داشته 

است.

بهترین راه مقابله با باج افزارها

آخرین تغییرات ایجاد ش��ده در پرداخت وام ازدواج از این حکایت 
دارد که در سال گذشته از حدود یک میلیون تسهیالت پرداختی به زوجین 
بالغ بر ۸۸۰ هزار فقره وام های۱۰ میلیون  تومانی 
بوده است ک��ه از مرداد تا پای��ان سال پرداخت 
شد.به گزارش ایسنا، از سال ۱۳۸۸ که به منظور 
متمرکز کردن اعطای تس��هیالت قرض الحس��نه 
ازدواج پایگ��اه اینترنتی ثبت نام این تس��هیالت 
راه اندازی شد، تاکنون حدود ۳۱ بانک و موسسه 
اعتباری به این پایگاه اضافه ش��ده و در رابطه با 
پرداخت تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج اقدام 
می کنند. وامی که در ابتدا و تا سال گذشته حدود 
سه میلیون تومان برای هر یک از زوجین بود، اما 
با مصوبه مجلس طبق تبصره )۲۹(قانون بودجه 
۱۳۹۵ این رقم از سه به ۱۰میلیون تومان افزایش 
یافت.بر این اساس با ابالغ بخشنامه بانک مرکزی 
از ابتدای مردادماه سال قبل بانک ها موظف شدند 
ت��ا به تمامی اف��راد در صف انتظ��ار و همچنین 
متقاضی��ان جدید تس��هیالت ۱۰ میلیون تومانی 
پرداخ��ت کنند. ب��ا توجه به اینک��ه حدود ۴۰۰ 
هزار نفر در صف انتظار قرار داش��ته و پیش بینی 
۸۰۰ هزار نفری تا پایان سال وجود داش��ت در 
نهایت بانک ها مکلف شدند تا در هر ماه حدود 
۱۵۰ هزار فقره تسهیالت ازدواج پرداخت کنند.
این در حالی است که آخرین گزارش ها نش��ان 
می دهد تا پایان سال قبل بالغ بر یک میلیون نفر تس��هیالت قرض الحسنه 
ازدواج پرداخ��ت کردند ک��ه از این تعداد به بیش از ۸۸۶ هزار نفر وام ۱۰ 
میلیون تومانی تعلق گرفته است. در مجموع در سال گذش��ته شبکه بانکی 
 بالغ بر ۹۸۰۰ میلیارد تومان بابت تسهیالت ازدواج، پرداختی داشته است.
در عین حال که ۳۲ هزار نفر توانس��ته اند تس��هیالت ۲۰ میلیونی دریافت 
کنن��د. این افراد طب��ق ماده )۵۰(قانون جام��ع خدمات رسانی به ایثارگران 
مش��مول تسهیالت قرض الحس��نه به میزان دو برابر تسهیالت افراد عادی 
هستند که طی سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۴۴ هزار و ۵۰۰ نفر به مبلغ 
۷۰۰ میلیون تومان از این تس��هیالت بهره مند ش��ده اند.در مجموع از سال 
۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱ حدود چهار میلیون و ۵۴۵ هزار نفر با مجموعه 
۱۱ هزار و ۱۱۴ میلیارد تومان تسهیالت ازدواج دریافت کردند. همچنین از 
سال ۱۳۹۲ تا پایان ۱۳۹۵ بیش از چهار میلیون و ۱۲۲ هزار نفر تسهیالت 
دریاف��ت کردند که رقمی بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان را در برمی گیرد. 
به طور کلی از ابتدای راه اندازی سامانه ازدواج در سال ۱۳۸۸ تا پایان سال 

قبل بیش از هش��ت میلیون و ۶۵۰ هزار نفر وام ازدواج دریافت کردند که 
مبلغ��ی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان ب��رای آن از سوی بانک ها پرداخت 
شده است.همچنین تعداد افراد در صف انتظار در پایان سال گذشته نسبت 
ب��ه سال ۱۳۹۱ تا ۴۰ درصد کاهش یافته و به حدود ۴۸۰ هزار نفر رسیده 
است.اما باید توجه داشت که منابع قرض الحسنه بانک ها تنها به وام ازدواج 
تعل��ق ندارند و طبق ضوابط بانک مرکزی باید سیس��تم بانکی نس��بت به 
اعطای قرض الحسنه در سایر سرفصل ها و موارد ضروری از جمله موارد 
مندرج در قوانین بودجه سنواتی مانند تسهیالت اشتغال زایی )کمیته امداد 
امام )ره(، سازمان بهزیس��تی، ستاد دیه(، مشاغل خانگی، حمام روستایی، 
ودیعه مسکن، بیماری، تحصیل و... را نیز اقدام کنند. ولی با توجه به اینکه 
همواره تقاضا برای دریافت وام ازدواج باال بوده و به ویژه از سال گذشته 
با افزایش چند برابری آن منابع بیشتری برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان 
الزم بود با در نظر داش��تن این موضوع که بانک ها با مش��کل تأمین منابع 
قرض الحسنه مواجه هستند، اولویت پرداخت به وام های ازدواج اختصاص 
یافت چرا که برای پرداخت وام متقاضیان در هر سال که حدود یک میلیون 
و ۲۰۰ هزار نفر برای آن قابل پیش بینی است مبلغی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد 
تومان منابع نیاز دارد که در مقایس��ه با میزان منابع قرض الحسنه ای که در 
بانک ها وجود دارد بسیار فراتر بوده و آن ها باید برای تأمین بخش دیگر از 
سایر سرفصل های منابع خود از جمله قرض الحس��نه جاری استفاده کنند.
ب��ا این ح��ال تازه ترین آمار از این حکایت دارد ک��ه از ابتدای سال ۱۳۹۰ 
تا پایان سال ۱۳۹۵ با توجه به تس��هیالت قرض الحس��نه دریافت شده از 
بانک ها برای اش��تغال زایی بیش از ۴۷۶ هزار فقره ش��غل ایجاد شده است 
 که توانس��ته ۵۹۹ هزار خانوار را از تحت پوشش کمیته امداد خارج کند.
این در ش��رایطی اس��ت که نگاهی ب��ه وضعیت پرداخت��ی و مانده منابع 
قرض الحسنه پس انداز بانک ها نشان می دهد که بعد از کسر سپرده قانونی 
در پای��ان اسفندم��اه ۱۳۹۵ مبلغی حدود ۴۰۰ میلیون توم��ان و مانده کل 
تس��هیالت اعطایی ب��ه ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین نس��بت 
تسهیالت پرداختی قرض الحسنه به سپرده های آن در اسفند ۱۳۹۵ حدود 
۶.۹۴، اسفند ۱۳۹۴ حدود ۴.۹۳ و برای همین دوره در سال ۱۳۹۳ نزدیک 
به ۳.۹۷ درصد است.باید یادآور ش��د بانک ها در حالی موظف ش��دند تا 
از منابع قرض الحس��نه جاری خود برای اعطای تس��هیالت قرض الحسنه 
استفاده کنند که صاحبان منابع جاری آن را با قصد تسهیل پرداخت وجوه 
افتتاح کرده و بانک ها از آن به عنوان منابع سیال استفاده می کنند تا بتوانند 
هنگام مراجعه صاحبان حساب پاسخگوی آن ها بوده و با ریسک نقدینگی 
برای بازپرداخت مواجه نباش��ند.بنابراین آنچه که در قانون بودجه مبنی بر 
الزام برای پرداخت وام ازدواج از طریق قرض الحس��نه جاری تکلیف شد 
بر اساس آنچه که مدیران بانکی بر آن تأکید داشتند مطابق اصول بانکداری 

نبوده و آن ها را با مشکل مواجه می کند.
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