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سوتها برای که به صدا در میآید؟!
روز گــذشــتــه ،ســرانــجــام وزارت اقــتــصــاد
از سامانه ســوت زنــی خــود با عنوان «اعــان
گزارشهای مردمی مبارزه با فساد» رونمایی
و این سامانه را در پایگاه رسمی خود به آدرس
 mefa.gov.irراهاندازی کرد .حدود چهار ماه
پیش نیز قوه قضاییه ضمن ابالغ دستورالعمل
تشکیل مجتمع تخصصی ویــژه رسیدگی به
جرایم اقتصادی ،از ایجاد تمهیدات الزم در
این مجتمع برای دریافت گزارشهای مردمی،
حمایت از گزارشگران فساد و تشویق آنها خبر
داده بود .این اتفاقات در کنار دستورالعملی
که چندی پیش در شــورای شهر مشهد برای
سوت زنی در شهرداری مشهد مصوب شد،
نشان میدهد که تال شهای چند ساله اخیر
برای مبارزه با فساد وارد مرحله جدیدی شده
و حمایت از سوتزنی از مرحله انکار به مرحله
اقدام رسیده است ولی آن چه که دیده میشود
اقداماتی است که فعال ناکافی و کم اثر است.
در سراسر جهان به افرادی که اقدام به افشای
مفاسد اقتصادی میکنند« ،سوت زن» گفته
میشود .ســوت زنــی در حقیقت استفاده از
ظرفیت مردمی و غیردولتی بــرای مبارزه با
فساد است .در این میان طی سالهای اخیر،

آغاز فعالیت سازوکارسوت زنی
در وزارت اقتصاد

وزارت امور اقتصاد طی اطالعیهای از راهاندازی
بخشاعالنگزارشهایمردمیمبارزهبافساددر
پورتال وزارت اقتصاد خبر داد .براساس اطالعیه
این وزارتخانه ،فعاالن اقتصادی و سازمانهای
مردمنهادمبارزهبافساد،چنانچهاطالعاتیازبروز
فسادوسوءجریاناتدرسطحوزارتاموراقتصادو
سازمان های تابعه آن در اختیار دارند ،میتوانند
گزارشآنرادر بخش«اعالنگزارشهایمردمی
مبارزه با فساد »که در صفحه نخست پورتال این
وزارتخانه به نشانی mefa.gov.irدر دسترس
عموم مــردم قــرار گرفته اســت ،ارســال کنند.در
ادامــه این اطالعیه آمــده اســت« :از آن جایی که
مبانیرسیدگیدرمحاکماداریوقضایینیازمند
مستندات متقن و شواهد کافی میباشد ،بدیهی
است ،گزارشهایی که از این نظر کامل باشند،
موردرسیدگیقرارخواهدگرفت.بههمهگزارش
دهندگان،ایناطمینانرامیدهدکهضمنرعایت
محرمانگیهویتگزارشدهندگان،حمایتهای
حقوقی و سازمانی در این خصوص به عمل آید.
با اطمینان از سودمندی این گونه تالشها در
رونقفعالیتهایاقتصادیوبهبودمحیطکسب
و کار ،متناسب با میزان اثربخشی گزارشها در
کشف ابعاد فساد و سوء جریانات منجر به صدور
حکم قضایی ،پاداش مادی به گزارش دهندگان
اهدا خواهد شد .گزارش نتایج اقدامات مرتبط با
رسیدگیبهگزارشهایمردمی،درادوارسهماهه
بهاطالععمومخواهدرسید».

در برخی قوانین ،مقررات و رویههای اداری
سعی شده است سوت زنی مورد توجه قرار گیرد
که آخرین نمونه آن ،اقدام اخیر وزارت اقتصاد
برای راهانــدازی سامانه «اعالن گزارشهای
مردمی مبارزه با فساد» است .قبل از هر چیز
باید اصل ورود وزارت اقتصاد به این عرصه
را به فال نیک گرفت .به ویژه از این جهت که
زیرمجموعههای مهم این وزارتخانه از سازمان
امــور مالیاتی تا گمرک ،خصوصی ســازی و
بورس بعضا با مواردی از اتهامات فساد مواجه
میشوند که بخشی از آن با توجه به گستردگی
فعالیت برخی از این سازمانها طبیعی است
اما در عمل این سامانه با اشکاالت جدی مواجه
است .در ابتدای ورود به این سامانه شش نکته
خطاب به گزارش دهنده فساد آمده است که
گزارش دهنده فساد در صورت تایید این شش
نکتهمیتواندگزارشخودرادربارهفسادمطرح
کند .برخی از این موارد شش گانه منطقی است
اما برخی موارد با ابهامات و اشکاالتی مواجه
است .به عنوان مثال در بند نخست این نکات
آمده است« :گزارشات بایستی موثق ،مدلل و
مستند باشد .بدیهی است مسئولیت قانونی
مطالب اظهار شده بر عهده گــزارش دهنده
خواهد بود ».به این ترتیب در گام نخست یک
ناامنی روانی برای گزارش فساد مطرح شده
است .گزارشگر فساد ممکن است به دالیلی
از جمله بــرداشــت اشتباه از اسناد موجود،
گزارشی را ارائه دهد .این که مسئولیت قانونی
مطالب اظهار شده بر دوش گزارشگر است به
نوعی حالت بازدارنده برای گزارشگری فساد
دارد .این در حالی است که منطق سوت زنی و
گزارشگری فساد ایجاب میکند که گزارشگر
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در صــورت ارائــه اسناد و مــدارک (کــه ممکن
است این اسناد و مدارک اشتباه باشد یا تفسیر
اشتباهی از آن صورت گرفته باشد) مسئولیت
قانونی نداشته باشد و اگر در نهایت فساد در
دادگاه اثبات نشد ،مسئولیتی متوجه گزارشگر
فساد نباشد ،امــا در ایــن جا برخالف قاعده
معمول سوت زنی عمل شده است.
نکته مهم دیگر ،فقدان ســازوکــار الزم برای
حمایت از سوت زنان است .در همه قوانین و
مقررات سوت زنی ،اگر متهم به فساد بخواهد
اقدامی علیه سوت زن انجام دهد ،فرد افشاگر
فساد مورد حمایت دستگاه قضایی خواهد بود.
این در حالی است که در سامانه وزارت اقتصاد
اش ــاره مشخصی بــه حمایتهای احتمالی
از سوت زنــان نشده اســت .در نهایت اشکال
دیگر به موضوع تشویق افشاگران فساد بر
میگردد .یکی از مهمترین اصول سوت زنی،
پیش بینی جایزه برای افشاگران فسادی است
که فسادهای گــزارش شده از سوی آنهــا در
دادگاه اثبات شده باشد .در این میان سامانه
مذکور اگرچه در اطالعیه وزارت اقتصاد به
پرداخت پاداش مادی برای مواردی که منجر به
صدور رای دادگاه میشود ،اشاره کرده است،
اما معلوم نیست با یک خط وعده کلی و مبهم،
چه انگیزهای برای گزارشگری فساد به سامانه
مذکور باقی میماند.
در هر صورت این اتفاقات نشان میدهد که عزم
نسبی برای حمایت از ظرفیت نظارت مردمی
بر بخشهای مختلف و تشویق سوت زنی ایجاد
شده است اما این عزم به تنهایی کافی نیست و
باید هر چه بیشتر حمایتهای قانونی و حقوقی
از گزارشگری فساد تقویت شود.

با حکم رهبر انقالب

حجتاالسالم شهریاری ،دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسالمی شد

حضرت آیـتا ...خامنهای در حکمی حجتاالسالم حمید شهریاری را به دبیرکلی مجمع
تقریب مذاهب اسالمی منصوب کردند .به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب،
متن حکم ایشان ،به این شرح است« :بسم ا ...الرحمن الرحیم /جناب حجتاالسالم آقای
حاج شیخ حمید شهریاری دامت توفیقاته /به پیشنهاد شورای عالی مجمع تقریب مذاهب
اسالمی جناب عالی را که بحمدا ...از دانش و تجربه الزم برخوردار میباشید به دبیرکلی
آن مجمع منصوب میکنم و امیدوارم در ادامه تالشهایی که در مدیریتهای پیشین به کار
ناکامی سیاستهای
رفته ،جنابعالی نیز به توفیقات بزرگ دست یابید .امروز نشانههای
ِ
تفرقهافکن میان برادران مسلمان بیش از همیشه مشهود است و این در حالی است که تالش
استکبار جهانی برای ایجاد تفرقه در دهههای اخیر بیش از همیشه بوده است .بحمدا ...امروز
در سراسر جهان اسالم عقالنیت برخوردار از هدایت الهی ،نخبگان و فرزانگان و خیرخواهان
را بیش از پیش به پایداری در برابر فتنهها و خصومتهای مذهبی تشویق میکند و این به طور
کامل نقطه مقابل سیاستهای کفر و استکبار جهانی است که به آتشافروزی میان مسلمانان
دل بسته و به فرقهسازی روی آورده است و بحمدا ...در چندین آزمایش به سختی شکست
خورده است .انتظار از مجمع تقریب آن است که با استفاده از ظرفیت بی انتهای عقالنیت
اسالمی که در نیروهای فکری و علمی جهان اسالم وجود دارد ،به ویژه برگزیدگان جوان و پر
نشاط ،گام بلندی در تقریب فکری و عملی مذاهب اسالمی ،برداشته و حرکتی را که از چند دهه
پیش آغاز شده نوسازی نماید ،به حول ا ...و ق ّوته .الزم میدانم از زحمات ارجمند عالم بزرگوار
جناب حجتاالسالم والمسلمین آقای اراکی در مدت تصدی این مسئولیت سنگین تشکر کنم.
سیدعلی خامنهای ۲۴/آذر »98
توفیقات الهی را برای همگان خواستارم.

حرف مردم
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

پیامك2000999 :

•• در کشوری که اینقدر ذخایر و منابع عظیمی
از ثروت خــدادادی وجود دارد چرا مردم باید
این همه سختی وگرانی و تورم را تحمل و هرروز
شعارهای تکراری وبی منطق مسئوالن را باور
کنند؟ مگر مردم چه گناهی مرتکب شدهاند؟
آقایان باور کنید ما مردم ،آدم آهنی نیستیم.
دیگر هیچ روح وجسمی این همه گرانی وتورم
را تحمل نمیکند.
•• ازدولتیکهدرطولششسالهیچکاریبرای
مردم نکرده انتظاری نداشته باشید .طرح ملی
مسکن هم وعــدهای بیش نیست ،مثل مسکن
اجتماعی .بارها آزموده را آزمودن خطاست.
•• حقیقتا دلم برای آقای روحانی میسوزد که
هرکس تریبون گیرش میاد علیه شخص دوم
مملکت بد و بیراه میگه .چقدر مظلومه آقای
روحانی.
•• فرستنده پیامی که هنوز دولــت رو با لفظ
«دولت محبوب آقای روحانی» خطاب میکنه
یا توی این مملکت نیست یا حساب بانکیاش
یه جور خاصی پر میشه .واقعا که!
••یکی نیست به آقای روحانی بگه تو که به قول
خودت صبح جمعه خبردار شدی بنزین گران
شده ودر واقع داری اعتراف میکنی که توی
این کشور کارهای نیستی چرا باز هم قولهای
الکی به مردم میدی؟
••آقایان مسئول فکری هم برای سهمیه بنزین
آموزشگا ههای رانندگی بکنند .چــرا آ نها
سهمیه بنزین ندارند؟
•• چــرا مــدعــی العموم بــه فــســاد در فوتبال و
هدردادن پول و اعتبار ایران در فدراسیون فوتبال
ورود نمیکند؟ اگرروزنامهای مطلبی کنایه آمیز
چاپ کند فوری برخورد میشود اما درباره فساد
در فوتبال همه خواب وچشمها بسته است .مثال
شما باید حافظ بیت المال باشید.
••چطور علمای ما میگویند به همدیگر تهمت
نزنید در صورتی که بعضی از آقایان روی منبرها
این قدر راحت به رئیسجمهور محبو بمان
حمله میکنند و تهمت میزنند؟
••شایعه استعفای آقــای روحانی را شنیدم.
بهترین خدمتی که آقایان میتوانند به مملکت

ایتا،

آیگپ،

سروش9033337010:

بکنند همین اســت .البته اگر آقــای ظریف و
نوبخت هم ایــن کــار را بکنند مــردم ایــران در
آستانه شب یلدا سورپرایز میشوند.
••رئیس و اعضای فدراسیون فوتبال ایران را
چه کسی انتخاب کرده که در شرایط تحریم
این همه پول دود شد و رفت هوا؟ چرا برای
برکناری آ نهــا هیچ اقدامی نمیکنند؟ آیا
برکناری آنها این قدر سخته؟
•• نابسامانی در فوتبال را همه میبینند به
خاطر همینه از وزیــر و وکیل دنبال حل آن
هستندای کاش تمام امور مملکت هفتهای یک
بار در میدانی مثل آزادی به نمایش گذاشته
میشد تا مورد نقد هواداران قرار میگرفت.
••فرزندم ازدواج کرده و به پلیس  +۱۰مراجعه
کرده و برای این که یارانه خود و همسرش را
در حساب خودشان واریز کنند اقدام کرده.
در آذرماه از یارانه خانواده ما یک نفر کم شده
ولی یارانه زوج جدید واریز نشده است.پول این
دو نفر که از یارانه خانواده شان کسر شده به
حساب چه کسی میرود؟
••* آقای روحانی استعفا بکنید .باور کنید همه
راضی هستند هم خودتان را در معرض امتحان
قــرار داده ایــد هم مــردم درب ــاره شما درست
قضاوت میکنند.
••چرا فهم بدیهیات برای بعضی از مسئوالن ما
این قدر مشکل است؟ مثال یکسره میگویند
فرزندآوری و استفاده از حمل و نقل عمومی
بــایــد بیشتر بشه درحــالــی کــه بـــرای ایجاد
زیرساختهای آن قدمی بر نمیدارند.
•• دولت آقای روحانی به جایی رسیده است
که میخواهد با فشار بر اقشار مختلف مردم
کسری بودجه اش را جبران کند وبا وانمود
کــردن بی اطالعی از مسائل مهم اقتصادی
همچون افزایش نرخ بنزین از مسئولیت شانه
خالی کند این دولت باید استیضاح شود .آیا
نمایندگان خوابند؟
•• لطفا روی ماشینهای گازوئیلی که کهنه
شدن و قیمت شون روز به روز داره باالتر میره
نظارت داشته باشید .چرا ماشین کهنهای که
 15سال کار کرده هرروز باید گرونتر بشه؟

نمابر05137009129 :

چراماشین سنگین ثبت نام نداره؟
••هرکی میگه کــار هست دروغ میگه .من
متخصص دیگهای بخار هستم و دوساله که
بیکارم .نه در این حرفه و نه در هیچ شغل فنی
مرتبط دیگری کار گیر نمیاد .توی این وضع با
سه تا اوالد چه کار کنم؟ مردم برای هم دعا کنن
تا فرجی حاصل بشه.
•• بعد از سالها انتظار برای روشن شدن تکلیف
پدیده حاال باید به بهانه ثبت نام فرابورس پول
به حساب سجام واریز کنیم .خدا به خیر کند.
•• اینکه مدارس کالن شهر تهران یک شنبه
تعطیل بود نتیجه ضعف مدیریت در  50سال
گذشته در زمینه توسعه متوازن روستاها و
شهرهای کوچک است .اگر امکانات در تهران
و مراکز استانها جمع نمیشد مشکالت امروز
بسیار کاهش مییافت.
••حدود یک سال است که یارانه یک فرد معلول
ذهنی را قطع کــرد هانــد که ازخــود هیچ گونه
امکاناتی ندارد و تحت سرپرستی برادرش است.
جوابیه بیمه سالمت ایران
••با توجه به انتشار مطلبی در ستون حرف
مردم  ۱۲آبان ماه  ۹۸با عنوان «متاسفم که
کشور ما اوج تبعیض و بی عدالتی را دارد اجرا
میکند چــون رئیس بیمه سالمت فرمودند
کسانی که بیمه سالمت دارند حق استفاده از
مراکز خصوصی را ندارند و »...به استحضار
میرساند :مطابق بند الف تبصره  ۱۷قانون
بودجه سال  ۱۳۹۸به منظور رعایت عدالت در
نظام سالمت و پایداری منابع در سال ،۱۳۹۸
ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای
کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به رایگان
تحت پوشش بیمه سالمت قرار میگیرند ،از
طریق نظام ارجاع پزشک خانواده و در مراکز
دانشگاهی خواهد بود بهره مندی از سطح
خدمات باالتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز
غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه
تعریف شده فوق الذکر ،مستلزم مشارکت مالی
بیمهشدگان در پرداخت حق سرانه بیمه است.

