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 4نکته درباره “گام بزرگ”
در مبارزه با فساد
سرانجامدریکدستورالعملمصوبونهاییشدهدرکشور،به
موضوعحمایتازافشاگرانفسادوتشویقآنانپرداختهشدتا
درآغازیکحرکتبزرگبرایمقابلهبافسادوالبتهپیشگیری
دستورالعملتشکیل
ازآنقراربگیریم.اینموضوعدرماده19
ِ
مجتمعتخصصیویژهرسیدگیبهجرایماقتصادیکهدیروز
از سوی قوه قضاییه ابالغ شد ،مورد تاکید قرار گرفته است و
مقررشده،طیسهماهدستورالعملهایمربوطتدوینشود.
ایندرحالیاستکهحدودیکسالپیشوزمانیکهپیگیری
های مکرری برای قانونی شدن حمایت از افشاگران فساد
داشتیم ،عمدتا بر لزوم عزم قوه قضاییه بر این موضوع تاکید
می شد و برخی کارشناسان ،حتی ،کم کــاری این قوه در
تدوینلوایحوتغییراتقانونیدرجرمانگاریبرخیاقدامات
شدنحمایتازافشاگریفسادیا
افشاگرانهراازموانعقانونی
ِ
همانسوتزنیمیدانستند.اکنونامادرنقطهایقرارگرفته
ایمکهاینقوهوریاستآنپیشگاماینموضوعشدهاست.
به اذعان تجربیات جهانی ،که بارها به تفصیل بررسی کرده
ایم،ایجادبستریبرایافشایفسادتوسطمردم،خبرنگاران،
کارمندان،نهادهایمردمیوافرادمستقلوحمایتازآنها
ِ
مخاطرات این اقدام ،نه تنها باعث افشای بسیاری از
در برابر
مفاسدخردوکالنمیشود،بلکه،یکعاملپیشگیرانهبسیار
قوی است .در این جا بنای تفسیر این موضوع را نداریم ،فقط
این را فرض کنید که یک مدی ِر دولتی یا خصوصی در هنگام
تصمیم به هر عمل مجرمانه ای ،بیم آن را داشته باشد که
کارمند،منشی،مشاوروحتیطرفمعاملهوهمدستوهمکار
اوممکناستیکافشاگرفسادباشد.درصورتتصویبقانون
حمایتازافشاگرانوتشویقآنها،افرادنهتنهاترسازتوبیخ
واخراجو...بهدلیلافشایفسادنخواهندداشتبلکهانگیزه
باالیی هم برای به نتیجه رساندن آن و دریافت پاداش مربوط
خواهندداشت.
در برخی تجربیات افشاگری در خارج از کشور ،موارد جالبی
قابل رصد است ،مثال :برخی افراد بعد از افشاگری و دریافت
پاداش مربوط ،شاهد یک تحول بزرگ در زندگی مالی خود
بودند .در مواردی یکی از همکاران گروه مفسد ،ترجیح داده
است که افشاگری کند و بعد از طی دوره محکومیت خود،
از زندگی سالم با پــاداش سوت زنی خود لذت برده است.
در مــواردی نیز گروه ها یا شرکت هایی شکل گرفته اند که
کارشان کمک و ارائه مشاوره حقوقی به افشاگران برای به
نتیجهرساندنگزارشخوددرخصوصوقوعفسادبودهاست.
با همه این ها ،باید توجه شود که دستاوردهای جهانی در
استفاده از این ساز و کار ،یک شبه به دست نیامده است بلکه
در برخی کشورها قوانین مربوط بیش از  200سال پیش
وضعشدهوبهمروراصالحوتکمیلشدهاست.اینتجربیات
اکنونپیشرویماستوتوجهبهآنهامیتواندگامبزرگقوه
قضاییهرامحکمتر،سریعترواثربخشترکند.
دستورالعملهایبخشیتدوینشود
تجربیات جهانی حکایت از آن دارد که قوانین حمایت از
افشاگران فساد دو دسته کلی هستند؛ عمومی و بخشی.
واقعیت این است که میزان و نوع فساد ،جنس مفسدان و
ماهیتگزارشگرانفساددرحوزههایمختلفمتفاوتاست؛
مثال در حوزه پزشکی و سالمت ،با نوعی از فساد و نوعی از
گزارشگرانمواجهیمکهدرحوزهبانکییانفتوگازدیدهنمی
شود.ممکناستدرحوزهپزشکیصرفامردمعادیگزارشگر
باشندامادرحوزهداروسازیکارشناسانشرکتهاگزارشگر
شوند و در حوزه محیط زیست نهادها و تشکل های مردمی.
عالوهبرآنفرایندصحتسنجیگزارشهایمردمیو...نیز
در این حوزه ها کامال متفاوت است و اقتضائات خاص خود را
دارد.بنابرایندردنیا،فارغازقوانینودستورالعملهایکلی،
قوانینبخشینیزبرایحمایتازافشاگرانتدوینشدهاست.
جزئیاتبارعایتاصلتعادلبخشیبه«انگیزهها»تدوینشود
اگرچه در اصل حمایت از افشاگران و فواید بسیار آن حرفی
نیستاماطراحینادرستحمایتهاومشوقهاممکناست
بهبروزانحرافاتیمنجرشود.مثالسادهایناستکهفردیبه
اتکایحمایتهایایجادشده،علیهمدیریافرددیگریاقدام
به پرونده سازی کند و سپس برای مختومه کردن پیگیری
های خود ،درخواست مصالحه کند .ممکن است یک مدیر
( و لو سالم) به خاطر مشغولیت های بسیار ،ترجیح بدهد با
دادن امتیازی پرونده را مختومه کند تا این که وارد فرایند
حقوقی و قضایی شــود .بنابراین طراحی ســاز و کارها و
دستورالعمل های مربوط ،تعیین میزان پاداش ،روند تایید
 ،پیگیری و  ...باید به نحوی باشد که به صورت بالقوه انگیزه
انحراف ایجاد نکند .بلکه بیشترین امتیازها و مشوق ها در
مسیرصحیحترینرفتاردرنظرگرفتهشود.
مسئلهمهمدیگرایناستکهبرخیمفاسد،هماکنونتبدیل
به رویه شده است و با وجود تصریح در قانون در عمل به عنوان
فساد یا خالف شناخته نمی شود .برخی قوانین نیز مبهم و
گنگ هستند .استفاده از ظرفیت های مردمی برای افشای
فسادیکمقدمهمهمداردوآنتصریحمواردفساداست.
الزاماتفرهنگیموضوعتبیینشود
متاسفانهمسئلهافشاگریفساد،باوجوداهمیتبسیارزیاد
در فضای عمومی ،رسانه ای و فرهنگی کشور مظلوم است.
قبل از همه موارد فوق ،الزم است اذهان و تصورات ذهنی
مردم در خصوص گزارشگری روشن تر شود و با برداشت
های غلط مبارزه شود .متاسفانه ممکن است برخی با زدن
برچسب هایی مثل خبرچینی و  ،...افشاگری را به عملی
مذمومتبدیلکنند.
بنابراین در ضمن طراحی صحیح ساز و کارهای مربوط و
رعایت اصول رفتاری در آن ها ،توجه به اقتضائات بخشی و
رفع ابهامات قانونی ،باید پیوست های فرهنگی مربوط نیز
لحاظ شود تا به مرور شاهد یک حرکت بزرگ در مبارزه با
فسادباشیم.
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رهبرانقالبدردیدارهیئتانصارا...تأکیدکردند

باید با قدرت در مقابل توطئه سعودی
و اماراتی تجزیه یمن ایستاد
در دیدار عصر روز سهشنبه هیئتی از جنبش انصارا ...یمن با حضرت آیت ا ...خامنهای
رهبرمعظمانقالباسالمی،نامهآقایسیدعبدالملکبدرالدینرهبرجنبشانصارا...
تقدیم ایشان شد .به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر رهبر انقالب اسالمی ،ایشان در
این دیدار با تمجید از ایمان ،ایستادگی ،هوشمندی و روحیه جهادی مردم یمن در برابر
یک تجاوز وحشیانه و گسترده ،تأکید کردند :هر ملت مؤمنی که به خدای متعال ایمان
و به وعده الهی اعتقاد داشته باشد ،قطع ًا پیروز خواهد شد و بر همین اساس بدون شک
پیروزیباملتمظلومومجاهدیمنخواهدبود.حضرتآیتا...خامنهای،شهادتابراهیم
بدرالدین برادر آقای سیدعبدالملک بدرالدین را تبریک و تسلیت گفتند و با تجلیل از
خانوادهبزرگومجاهدبدرالدینوگرامیداشتشهیدحسینبدرالدین،افزودند:مردم
یمنباتمدنعمیقوتاریخیخودوباروحیهمجاهدتوایستادگیکهدراینپنجسالاز
خودنشاندادهاند،آیندهخوبیرادرپیشدارندوبهلطفخداوند،دولتیقویراتشکیل
خواهنددادودرچارچوبآندولت،بهپیشرفتخواهندرسید.ایشانباتأکیدبراینکه
سعودیها و اماراتیها و حامیان آن ها که مرتکب جنایات بزرگی در یمن شدهاند ،قطع ًا
بهنتیجهنخواهندرسید،خاطرنشانکردند:آنهابهدنبالتجزیهیمنهستندکهبایدبا
یمنیکپارچه،متحدوباتمامیتارضیحمایتکرد.
قدرتدرمقابلاینتوطئهایستادواز ِ
▪اتفاقاتیمن،واقعیتمدعیانحقوقبشراست

رهبرانقالباسالمیگفتند:حفظیکپارچگییمنباتوجهبهعقایددینیوقومیتهای
مختلفاینکشورنیازمندگفتوگوهاییمنی–یمنیاست.حضرتآیتا...خامنهای
با اشاره به جنایت های سعودیها و همراهان آن ها در یمن به ویژه در روز عید قربان،
افزودند:آنچهدریمنمیگذرد،واقعیتدنیایامروزومدعیانحقوقبشراست.ایشان
با اشاره به مواضع ضد آمریکایی و ضدغربی نظام جمهوری اسالمی تأکید کردند :این
مواضعبراساستعصبنیستبلکهبراساسواقعیاتوعملکرددولتمردانآمریکاوغرب
استکهباظاهریانسانیومدنیواخالقی،بدترینجنایتهاراانجاممیدهندوبهطور
دایمنیز َدمازحقوقبشرمیزنند.رهبرانقالباسالمیبیتفاوتیدنیایغربرادرقبال
جنایاتیکهدریمنوفلسطینرخمیدهد،یکنمونهازواقعیاتدنیایامروزبرشمردند
وافزودند:بایدبااینقدرتهایجنایتکار،باقدرتایمانومقاومتواتکابهنصرتالهی،
مواجهشدوتنهاراههمیناست.
حضرتآیتا...خامنهایبااشارهبهتحریمهاوفشارهایگوناگونبهجمهوریاسالمی
ایران از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون به ویژه دردوران هشت سال جنگ تحمیلی و
مشکالتتأمیننیازهایاولیهدفاعی،خاطرنشانکردند:بهرغمتحریمهایچهلساله
ملتایرانباایستادگیوایمانوجهاداکنونبهتواناییهایمهمیدرزمینهسالحهای
دفاعی خود دست یافته است.ایشان در پایان ضمن اعالم حمایت از مجاهدت زنان و
مردانمؤمنومقاومیمن،ازهیئتیمنیخواستند،سالمایشانرابهبرادرمجاهدوعزیز،
سیدعبدالملکبدرالدینوهمچنینملتمؤمنومقاومیمنبرسانند.
درابتدایایندیدارآقایمحمدعبدالسالمسخنگویجنبشانصارا...یمنضمنابالغ
سالمهایگرمآقایسیدعبدالملکبدرالدینرهبرجنبشانصارا...وهمهمجاهدانو
رزمندگانیمنیخطاببهرهبرانقالباسالمیگفت:ماوالیتشماراامتدادخطپیامبر
اسالم(ص)ووالیتامیرالمومنین(ع)میدانیمومواضعحیدریوعلویشمادرحمایتاز
مردممظلومیمنراادامهخطامامخمینی(ره)ومایهبرکتوبسیارروحیهبخشمیدانیم.
ویباتأکیدبراینکهمواضعرهبرجمهوریاسالمیدرحمایتازمظلومانجهانبهویژه
مردمیمن،یکموضعدینیواعتقادیاست،گفت:مردمیمنکهدرشرایطبسیارسختی
به سرمیبرندبادستخالیاماباایمانوثباتقدمدرمقابلتجاوزهفدهدولتایستادهاند
وبهشماقولمیدهیمکهملتیمنمنسجموهمچون َیدواحدبهاستقامتوایستادگی
خوددرمقابلتجاوزو ظلم،تاپیروزیکاملادامهخواهندداد.
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تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• اعتراض االن پزشک ها از این است که
دستگاهیکهگفتهاندپزشکهادرمطببگذارند
یکدستگاهپوزمعمولینیست.اینمشخصایک
توهین است .از شما توقع نداشتیم که در گزارش
تان به این موضوع اشاره نکنید .فقط می خواهید
مردمراعلیهپزشکانبشورانید.
••شما رو به خدا برای مسکن یک کاری بکنید.
بیشاز 80درصدحقوقمانفقطبرایکرایهخانه
هزینهمیشه .آیامرجعیهستکهازآقایآخوندی
توضیحبخواهدبابتششسالعملکردش؟
•• اینعدالتنیستکهبامدرکلیسانس20سال
پیشمسافرکشیکنموباتاکسیهاوگشتهای
تاکسیرانیهمهرروزبحثداشتهباشم.
•• سازمانحجوزیارتاعالمکردهکهگوشتهای
قربانی حج امسال به 27کشورمحروم ارسال
خواهد شد .خواستم بگم چراغی که به خانه
رواستبهمسجدحراماست.مگهکشورخودمون
کممحرومداریم؟
••خانم های خانه دار قبال درمنزل انواع ترشی،
مربا ،ماست ،دوغ ،کره و رب درست می کردند و
خیلی هنرهای دیگه هم داشتند اما االن برخی از
آنها فقطنقزدنرایاددارند.اگرخالقیتداشته
باشند بسیاری ازمشکالت برطرف می شود االن
درستکردنربکهکاربسیارسادهایاست.
•• اداره دارایی گفته گردش حساب ها و کارکرد
کارت خوان ها بررسی می شود اما نمی داند
که عمده فروش های سطح شهر که مغازه ها را
تامین می کنند شماره حساب طرف واردکننده
را می دهند که کاسب واریز کند در نتیجه حساب
خودشان گردش نشان نمی دهد و به راحتی
پرداختمالیاترادورمیزنند.
•• افتوخیزقیمتمسکنبهطورحتمبهنفعمردمو
بازارمسکننیست.پیشنهادمیکنمشمابهعنوان
یکرسانهپیشتاز«زنگخطررابرایقیمتمسکن»
مخصوصادربارهرهنواجارهبهصدادرآورید.بااین
قیمتمصالحودستمزدمسلماشکافبینعرضه
مسکنوتقاضابیشتروبیشترخواهدشد.
• • این برادر عزیز آقای امیر مسروری که مدام برای
نابودیاسرائیلراهکارارائهمیدهندچهخوباست
برایحلمشکالتداخلینیزنسخهایبپیچند.

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

•• قریب به دو سال از آزمون استخدامی کارکنان
اداریقوهقضاییهسال 96میگذردامامتاسفانه
طبقاعالمرسمیقوهقضاییه،دولت برایجذب
شش هزار نفر از پذیرفته شدگان همکاری نمی
کند.لطفاضمنپیگیریموضوعدراینخصوص
گزارشی تهیه کنید و از سازمان برنامه و بودجه و
وزیردادگستریتوضیحبخواهید.
••لعنت بر غول کنکور که مؤسسات کنکور فقط
برای انتخاب رشته دو میلیون تومان به صورت
نقدی طلب می کنند ،بهتر نیست با حذف کنکور
دههامیلیونتومانپولیکهبرایهرشخصصرف
مؤسسات کنکور می شود خرج اشتغال و ازدواج
دخترانوپسراناینمرزوبومشود؟!
•• چرابانانواییهاییکهبیاعتنابهمردمایستاده
درصف ،تمام نان های برشته را دقایقی طوالنی
درگوشه ای جمع می کنندتاتحویل آشناهایشان
بدهند ،برخوردنمی شود؟ ظاهرا بازرسی این
صنف(برفرضوجود)فقطتشریفاتیاستوهیچ
بازدارندگیندارد.
•• میگن کسی که خودش را به خواب زده نمیشه
بیدار کرد .شما که چیزی را نمی دانید چرا درباره
اون تیتر می زنید؟ «مقاومت پزشکان در برابر
کارت خوان» از کدام بیانیه اصناف پزشکی این
مطلبمشخصشدهکهمخالفنصبکارتخوان
هستند .میزان فرار جامعه پزشکی از مالیات که
مدام بر طبل آن می نوازید عدد کاذبی است که بر
مبنایکارنسنجیدهوغیرواقعیاعالمشده.شما
کهدنبالواقعیتهستیدبرایمطلبخودباکدام
پزشک یا سازمان پزشکی مصاحبه کردید؟ با این
کار خود فقط جامعه را علیه هم می شورانید .خدا
کمیبهشمابینشعطاکند.
•• درمغازهایهستموبافشارجسمیباالباروزی
چهلهزارتومانکارمیکنم.مستاجرموبیمهای
همندارمکهبتوانمازمزایایکوتاهمدتشاستفاده
کنم.چندوقتاستبعدازمغازهیادرراهرفتوآمد
بهآنمسافرکشیمیکنمکهنزدیکبودهچندبار
تنهاوسیلهامیعنیموتورمرابگیرند .البتهچندین
بار از پالکم عکس گرفته اند .آمار گرفته ام باالی
 200هزارجریمهدارم.چهکنم؟دستیبرسانید.
•• چراگوشتهایگوسفندقربانیحجاجایرانی
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ازکشورعربستان به ایران انتقال داده نمی شود
تامردماستفادهکنند؟
•• خبر توقف شماره گذاری پرایداز سال آینده
خبراز دسیسه چینی جدید برای گران کردن
قیمت پرایدیاگران فروشی محصول جایگزین
پرایددارد.
•• سوال من از شما این است که روزنامه خراسان
کجای معیشت مردم است؟ چه موقع تیتر راجع
به این موضوع مهم زده اید؟ این که تیتر می زنید
تلویزیون ،تاریخ انقالب را دستاویز فشار به دولت
نکند ،هیچ فکر کرده اید که چرخ دنده اقتصاد
و معیشت مردم خراب شده و اصال چقدر از آن
باقیمانده؟
••با ادامه تورم موجود ،اقتصاد خانواده های
متوسط و ضعیف ،آمار مهاجرت بسیاری از دهک
های ضعیف جامعه به روستاهای اطراف رو به
فزونی است و بسیاری از جوانان گریزان از ازدواج
و زنان مطلقه سرپرست خانوار با فقر وتنگدستی
دست و پنجه نرم خواهند کرد ودختران وپسران
دمبختهمچنانبارسنگینیبراقتصادخانوادهو
بسیاریازپدرانهمچنانشرمندههمسروفرزند
باقیخواهندماند.
••چرا دامپزشکان باید از درآمد ناچیزشان
۱۰درصدهممالیاتبدهند؟
•• اضافه کاری دبیران بازنشسته و شاغلین سال
97و 98واریزنشده.لطفاپیگیریکنید.
•• متاسفانه برخی خوابگاه های دانشجویی که
هرگونه تغییر اجاره آن ها مستلزم موافقت اداره
رفاهدانشجوییاست،خودسرانهوبیرویهنرخها
را افزایش می دهند .لطفا وزارت علوم و تعزیرات
رسیدگیکنند.
•• قدیما موضوع انشا این بود :علم بهتراست یا
ثروت؟ امروزه باپول میشه صاحب هرمدرکی
شدولیباهرمدرکینمیشهصاحبپولشد،قابل
توجه کنکور ردشده ها! بهتره به فکر آموختن یک
هنریاحرفهباشید.
•• پلیس راهنمایی در مشهد دیده نمی شود.
ایستگاههایاتوبوسپرازخودرواستورانندهها
همین طور مرتب به کوچه های ورود ممنوع می
روند.

دراختتامیهیازدهمینجشنوارهرسانههایدیجیتالاعالمشد

«آخرینخبر»رتبهاول حمایتازکسبوکارهاینوپارادریافتکرد

نشستپرخبراسماعیلی؛ازجزئیاتپروندهطبریتاوضعیت
متهمردیفاولپروندهمدیرانارزی

تأییدتلویحیفرارآقاخان،تکذیبفیلترینگ
اینستاگرام

هشتمین نشست خبری سخنگوی جدید دستگاه قضایی مملو بود از اسامی که
غالمحسین اسماعیلی تالش داشت به خاطر قطعی نشدن احکام و معذوریت
های قانونی از آن ها نام برده نشود .وی در ابتدای این نشست آخرین احکام دادگاه
های ویژه اقتصادی را اعالم کرد  .به گزارش میزان اسماعیلی با اشاره به پرونده
هایی که آرای آن هنوز غیر قطعی است اعالم کرد پرونده مربوط به مدیران یکی از
شرکتهای خودروساز با  ۲۳متهم به شعب ویژه اخالل در نظام اقتصادی ارجاع
شده است .به گفته اسماعیلی برخی از متهمان این پرونده در زمره مدیران سابق
شرکت خودروساز هستند که برای خودشان رانت ایجاد کرده و موجب التهاب در
بازار خودرو به واسطه این رانت شده بودند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت متهم «ساالر آقاخان» و این که گفته
شده این فرد فراری است ،به صورت تلویحی فرار آقاخان متهم ردیف اول پرونده
مدیران ارزی بانک مرکزی را تأیید کرد و گفت« :متهم برای جلسه رسیدگی به
دادگاه احضار شده؛ ولی در جلسه دادگاه حضور نیافته است .وثیقه الزم ،زمان
آزادی گرفته شده و این که االن کجاست ،ما فقط این خبر را داریم که روز دادگاه
که احضار شده بود نیامده است ».وی همچنین اظهارات منتسب به معاون اول
دادستان کل کشور درباره فیلترینگ اینستاگرام را تکذیب و تأکید کرد هم اکنون
دادستان کل کشور معاون اول ندارد .اسماعیلی در ادامه سخنان خود در پاسخ به
سوال خبرنگاری مبنی بر این که چند روز پیش خبری مبنی بر دستگیری فردی به
نام حسن میرکاظمی با  ١٧قالده ببر در باغ شخصی وی منتشر شد ،وی کیست و
علت دستگیری چیست ،بیان کرد :با رعایت معذوریت های قانونی ،اصل بازداشت
این فرد را تایید می کنم.
مسئله بازداشت اکبر طبری هم به این نشست کشیده شد که اسماعیلی در حالی
که تأکید می کرد او معاون قوه قضاییه نبوده و فقط معاون یکی از بخشهای قوه
بوده ،تصریح کرد :مطمئن باشید هیچ کس در قوه قضاییه به ویژه در دور جدید خط
قرمز به حساب نمیآید و ما خط قرمزی قائل نیستیم و رسیدگی به این پرونده با
جدیت و تمام توان و با به کارگیری نیروهای زبده در حوزه ضابطان قضایی در حال
انجام است.
▪پرونده سیف در حال رسیدگی است

در ادامه این نشست خبرنگاری درباره بازداشت نوشین جعفری ،عکاس هنری
و کشف تصاویری از هنرپیشه ها سوال کرد که اسماعیلی گفت« :فردی به لحاظ
اهانتی که به حضرت سیدالشهدا و عزاداری کرده بود و تبلیغی که علیه نظام داشت،
تحت تعقیب قرار گرفت .در بازرسی از اماکن و تجهیزات فنی مربوط به این شخص،
یک سری مستندات جدید هم به دست آمد که دون شان افراد و اشخاص و حرفه های
شاغل در جامعه است .این موضوع در حال بررسی است ».همچنین خبرنگار مهر
در این نشست درباره این که در ابتدای برگزاری دادگاه احمد عراقچی ،اسم آقای
سیف در کیفرخواست اعالم و سپس تکذیب شد و این که آیا این پرونده همزمان با
پرونده عراقچی رسیدگی می شود پرسید که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت:
این پرونده در دادگــاه و در حال رسیدگی است .از افکار عمومی و رسانه ها می
خواهیم کمی صبر داشته باشند تا با صدور دادنامه ابهام های این پرونده رفع شود.

هادی محمدی – «آخرین خبر» رتبه اول رسانه
های دیجیتال در حمایت از کسب و کارهای نوپا
را به دست آورد  .به گــزارش خراسان در مراسم
اختتامیهیازدهمینجشنوارهرسانههایدیجیتال
که شب گذشته با حضور صالحی وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی ،واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور
فیروزآبادی دبیر شــورای عالی فضای مجازی و
جمع زیادی از فعاالن رسانه های دیجیتال در تاالر
وحدت تهران برگزار شد هیئت داوران ،آخرین خبر
را واجد رتبه نخست در حمایت از کسب و کارهای
نوپا دانست و نشان سرآمد را به این رسانه فضای
دیجیتال اعطا کرد  .همچنین عکس منتشر شده
در آخرین خبر نیز رتبه نخست تصاویر منتشر شده
از سیل شد و نشان سرآمد را دریافت کرد .آخرین
خبر با بیش از  ۱۰میلیون نصب از ابتدا و بیش از
 ۳میلیون کاربر فراگیرترین رسانه فضای مجازی
است.در این مراسم عباس صالحی با بیان این که
دوران انقالب سایبری فرارسیده و باید تصمیمات
و اقدامات را با این فضا متناسب کرد ،افزود :اگر
به خوبی از این فرصت استفاده کنیم می توانیم
بسیاری از عقب ماندگی های گذشته را جبران
کنیم  .وی همچنین از تدوین برنامه ای سه ساله
با  ۷۱اقــدام در حــوزه فضای مجازی خبرداد و
گفت که در سال  ۹۸در نظر داریم تا  ۲۹اقدام این
برنامه تحول را عملیاتی کنیم .وزیر ارشاد با اشاره
به تدوین برنامه سه ساله در حوزه فضای مجازی
گفت :سازمانهای حکومتی ما باید خودشان را با
شرایط تازه هماهنگ کنند .ما نیازمند هستیم که
وزارتخانههایمابهاینطرفبروندکهدراتفاقهای

مختلف به صــورت تــازهای برخورد کنند .به این
ترتیب ما در پی ایجاد وزارت فرهنگ شماره دومی
هستیم که برای آن برنامه سه ساله در نظر گرفته
شده که  ۷۱اقدام دارد.امیدواریم این جشنواره
مایه برکت بــرای مــردم و کشور عزیزمان باشد و
بتوانیم در کنار هم اتفاق خوبی را ایجاد کنیم.
▪باید باور کنیم اقتصاد دیجیتال میتواند به
حل مشکالت کمک کند

رئیس دفتر رئیس جمهور در این جلسه تأکید
کرد :افزایش نقش اقتصاد دیجیتال در کشور و
بهرهگیری از غنای فرهنگی و دینی میتواند در
ناامیدی و خنثی کردن اقدامات دشمن ،نقش
اساسی ایفا کند .دکتر واعظی با تأکید بر اینکه
اقتصاددیجیتالمیانبریبرایاقتصادبیمارگونه
کشور است که از قبل انقالب و برخی اتفاقات پس
از انقالب به ارث رسید ،افزود :باید باور کنیم که
اقتصاد دیجیتال در این شرایط خاص و با توجه
به پتانسیلهای کشور میتواند به حل مشکالت
کمک نماید .باید روشها را تغییر دهیم ،از بخش
خصوصی استفاده شود و به آنان اعتماد کنیم و با
دراختیارقراردادناطالعات،یکمهرطبقهبندی
بر روی تمام محتواها قرار ندهیم؛ در این صورت
شاهد شکوفاییدرکارفرهنگیوهمچنینکسب
و کارها در کشور ،خواهیم بود.
▪به اقتصاد فضای مجازی توجه شود

به گ ــزارش ایلنا و خــراســان  ،فــیــروزآبــادی دبیر
شورایعالی فضای مجازی نیز درسخنانی بیان

کرد :ما در مرکز ملی فضای مجازی معتقدیم که در
آغاز یک تحول اساسی قرار داریم .در غرب در پایان
دهه  ۸۰میالدی صحبتهایی از پست مدرنیسم
مطرح شد که در حقیقت این از وحشتی بود که
قرار بود وارد عصر جدیدیشویم .وی افــزود :از
خصایصعصرجدیدایناستکهماشاهدتغییرات
با سرعت بــاال میشویم .وی ضمن بیان ایــن که
خلق ارزش در این فضا با شاخص اقتصادی در نظر
گرفته میشود ،گفت :خواهش ما این است که به
اقتصاد فضای مجازی توجه شود و مشکالتی که در
حوزه مالیات و موارد دیگر آن وجود دارد ،حل شود.
همچنین ما به دلیل چند حوزه بودن این فضا به
مقرراتگذارینوین،برایخلقارزشنیازداریمکه
باید همه مردم در آن مشارکت داشته باشند.پیش
از وزیر ارشاد ،دکتر بهمنی رئیس مرکز رسانه های
دیجیتال وزارت ارشاد نیز در سخنانی از مفهومی
شدن جشنواره یازدهم نسبت به دوره های قبلی
به عنوان ویژگی اصلی این دوره یاد کرد .گفتنی
است یازدهمین دوره جشنواره ملی رسانههای
دیجیتال در هفت بخش موضوعی ،حکمرانی و
مدیریت درفضای مجازی ،امید و نشاط اجتماعی،
خانواده و فرهنگ زندگی ،مسجد و مناسک دینی،
اقــوام و فرهنگ ملی و محلی ،انقالب اسالمی و
مقاومت کسب وکارهای نوپا ،پذیرای هزار و ۵۰۱
اثر در قالب های مختلف رسانه های دیجیتال
شامل پایگاه های اینترنتی ،نرم افزارهای تلفن
همراه ،بازی های رایانه ای ،نرم افزارهای رسانه
ای ،شبکه های اجتماعی ،هنرهای دیجیتال و
ایده برگزار شد.

