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 بخش هایی از ســند توسعه 
خدمــات دیجیتال کشــور در 
جلســه شــورای عالی فضای 
مجــازی به ریاســت حســن 
روحانی، رئیس جمهوری مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

ریاســت جمهوری، در جلسه دیروز شــورای عالی فضای مجازی، الزامات 
حاکمیتی برای ارائه خدمات ضروری همگانی دیجیتال بررسی شد.

براساس این مصوبه،  دولت متعهد است برای تمام اقشار جامعه به ویژه 
گروه هایی با محدودیت های خاص، نظیر معلوالن، سالمندان و افراد کم توان 
و نیز افراد مقیم در  نقاط مختلف کشور اعم از مناطق کم برخوردار و محروم، 
امکانات دسترسی به خدمات الکترونیک را با تعرفه متناسب با توانایی مالی 

عموم را فراهم کند.
 الیحه مستثنی شدن بانک رفاه از سقف تملک سهام 

به مجلس رفت
دیروز همچنین رئیس جمهوری »الیحه الحاق یک تبصره به ماده )۵( 
قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی« را برای طی 

تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال کرد.
بر همین اساس و نظر به اینکه اجرای ماده )۵( قانون اجرای سیاست  های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساســی، موانع متعددی را در نحوه اداره امور بانک رفاه 
کارگران که متعلق به بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و ابزار مالی آن 
سازمان است به وجود آورده و موجب اخالل در خدمات رسانی به بیمه شدگان 
خواهد شد و با توجه به جزء )۳-۲( بند )الف( سیاست  های کلی اصل )۴۴( 
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر تجویز بانکداری توسط بنگاه  ها 
و نهادهای عمومی غیردولتی و مغایرت تعیین ســقف تملک ســهام برای 
بنگاه  ها و نهادهای مذکور )مندرج در ماده )۵( قانون یادشده( با سیاست  های 
 کلی اصل مزبور، رئیس جمهوری این الیحه را برای طی تشــریفات قانونی 

به مجلس ارائه کرد.
براساس این الیحه یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره )۶( به ماده )۵( 
قانون اجرای سیاســت های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون اساسی - 

مصوب ۱۳۸۶ - الحاق می شود:
تبصره ۶- بانک رفاه کارگران تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم 
توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران - مصوب 

۱۳۹۵ - از شمول حکم این ماده و تبصره  های آن مستثنی است.
بر این اساس، این الیحه در جلسه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۸ هیات 

وزیران به تصویب رسید.

در جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور

 سند توسعه خدمات دیجیتال 
در کشور بررسی شد

خبر

رئیس هیئت مدیره ســازمان دیده بان شــفافیت و 
عدالت در نامه ای به رئیس قّوه قضائیه از تخلف در واگذاری 
اراضی کشاورزی منطقه نیاوران قزوین به دو مامور وزارت 
اطالعات پرده برداشت. توکلی در این نامه شرح داده است 
که اداره راه و شهرســازی قزوین در ســال ۹۱، بخشی از 
اراضی کشت دیم نیاوران قزوین به مساحت ۴۵ هکتار را 
به طرح گردشگری اختصاص می دهد. این اداره در اقدامی 
خالف قانون به جای اینکه آگهی مزایده را در روزنامه محلی 
قزوین منتشــر کند در یک روزنامه محلی اهواز منتشر 
می کند و دو نفر از ماموران وزارت اطالعات قزوین متقاضی 
خرید می شوند و این زمین ها به ایشــان واگذار می شود. 
دریافت کنندگان اراضی پس از تحویل گرفتن آن، عالوه 
بر توسعه اراضی به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف 
اراضی هم جوار، اقدام به تفکیک غیرقانونی آن و تبدیل به 
بیش از ۲۰۰ قطعه نموده و برای ویالسازی در اختیار افراد 
مختلف قرار داده  اند. توکلی در بخشی از این نامه از حمایت 
وزیر اطالعات از این متخلفین ابراز تعجب کرده است. وی 
در انتهای نامه خواستار برخورد قاطع و سریع قوه قضائیه با 

متخلفین این پرونده شده است.
متن این نامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی
رئیس محترم قوه قضائیه

آیت اهلل دکتر رئیسی
جنابعالی به خوبی مستحضرید، نقش حیاتی منابع 
طبیعی و اراضی کشاورزی در زندگی جوامع چنان است 
که در همه جا با سوداگران و سودجویانی که به تخریب یا 
تغییر نامناسب کاربری آنها دست بزنند، مجرم شناخته 
می شوند. البته اراضی و منابع طبیعی یکسان نیستند. در 
برخی از مناطق به دلیل ویژگی هایی، جلوگیری از تعدی به 
این اراضی اهمیتی دوچندان می یابد و اگر متعدیان مقامات 
عمومی و کارکنان دولتی باشند، اهمیت مقابله صدچندان 
می گردد. استان قزوین منطقه ای است که اراضی آن ویژه 
شناخته می شود. متأسفانه بخشی از همین اراضی ویژه را 
مسئوالن و کارکنان دولتی عرصه تاخت وتاز منفعت طلبانه 
خویش ساخته اند. پیش تر موضوع پرونده هفت سنگان 
قزوین و تبدیل اراضی زراعی آن به ویال، بدســت تعاونی 
مسکن کارکنان دادگستری قزوین )متشکل از مسئولین 
قضایی و غیر قضایی وقت استان و وابستگان آنها( توضیح 
داده شده است. یکی دیگر از پرونده های تعدی مسئوالن 
بخش عمومی به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی موضوع 

اراضی موسوم به نیاوران در قزوین است که عناصری از اداره 
کل اطالعات استان بدان چشم طمع داشتند و با نقض مکرر 

قانون، مطامع خود را تعقیب کرده اند.
با توجه به اینکه در این پرونده پای دستگاه اطالعاتی 
و امنیتی استان در میان است، ضروری است قوه قضاییه 
در این باره، حساسیت بیشتری نشان دهد و با سرعت در 
موضوع ورود کرده و با تعدی صورت گرفته برخورد الزم 
قانونی صورت دهد. فرامــوش نکنیم که وزارت اطالعات 
به عنوان ضابط دادگستری مسئول حفظ امنیت و حقوق 

قانونی افراد است و باید به حق مالکیت احترام تام بگذارد.
وزارت اطالعات نهاد مهمی است که اکثریت کارکنانش 
بی آن که در جستجوی نام باشند، گرانقدرترین خدمات را 
تقدیم ملت میکنند، مرتکبان فساد مالی از این حیث که به 
آبروی سیستم امنیتی و به آبروی عناصر وفادار به اسالم و 
مردم، در این نهاد آسیب وارد کره اند، باید با آنان شدیدتر 
برخورد کرد. این را هم به خاطر داشته باشیم که مسئوالن 
وزارت راه و شهرسازی در استان که به آن زیاده خواهی و 
قانون شــکنی از موضع قدرت، تن دادند. به فرموده رهبر 
انقالب مقصرترند. و متناسبا شایسته مجازات. نکته آخر 
این که، این مزایده بدون تبانی با دست اندرکاران دولتی 
برگزار کننده مزایده امکان پذیر نبوده اســت زیرا انتشار 
آگهی در روزنامه محلی خوزستان بهترین دلیل تبانی در 

برنده کردن افراد از قبل تعیین شده است.
شرح مختصر موضوع

در سال ۱۳۹۱ اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین 
تصمیم می گیرد ۹ قطعه از اراضی گبران قلعه موسوم به 
نیاوران، نزدیک روســتای نجف آباد در مسیر الموت، به 
مساحت ۴۵ هکتار را به طرح گردشگری اختصاص  دهد. 
البته به گواهی عکس های ماهــواره ای آن زمان، اراضی 
مذکور زیر کشت دیم بوده و مشخص نیست دولت بر اساس 
چه مجوزی به تغییر کاربری و اختصاص این اراضی به طرح 

گردشگری رضا داده است؟
اداره راه و شهرســازی اســتان قزویــن در تاریــخ 
۱۳۹۲/۴/۲۹ اقدام به انتشار آگهی مزایده واگذاری اراضی 
مذکور در روزنامه ای به نام روزان می کند در حالی که اداره 
راه و شهرسازی بر اساس قانون مکلف به انتشار آگهی در 
روزنامه رسمی و کثیراالنتشار محلی بوده است. با وجود 
روزنامه های کثیراالنتشــار در قزوین، روزنامه مذکور که 
در اهواز منتشر  شده است و روزنامه محلی خوزستان است 
نه قزوین انتخاب شده، آیا شکی باقی می ماند که قصد، بی 

خبر گذاشتن متقاضیان احتمالی بوده تا دو مدیر اطالعات، 
متقاضی انحصاری باشند؟ بر اســاس تصاویر ماهواره ای 
و وضع موجود اراضی موضوع پرونده، دریافت کنندگان 
اراضی پس از تحویل گرفتن آن، عالوه بر توســعه اراضی 
به دو برابر میزان موضوع قرارداد و تصرف اراضی هم جوار 
اقدام به تفکیک غیرقانونی آن و تبدیــل به بیش از ۲۰۰ 
قطعه نموده و برای ویالسازی در اختیار افراد مختلف )از 
جمله کارکنان اداره اطالعات اســتان، برخی شهرداران 
وقت استان و مسئولین وقت استانداری( قرار داده اند البته 
برای حفظ ظاهر در قرارداد واگذاری بر کاربری گردشگری 
قطعات مذکور تأکید کرده اند که احتماالً مقصود استفاده 
برای گردشگری خانوادگی بوده است! عالوه بر اینکه اراضی 
نیاوران در هنــگام واگذاری زیر کشــت بوده اند و امکان 
تغییر کاربری و تبدیل این اراضــی و اختصاص آن برای 
طرح گردشگری مردود است. در مقاطع مختلف مغایرت 
اقدامات صورت گرفته با قانون از طرف مسئولین مختلف 
تذکر داده می شود که متأسفانه توجهی نمیگردد و اقدامات 
غیرقانونی ادامه یافته است. از جمله اینکه مشاور دادستان 
کل و نماینده وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ حقوق 
بیت المال در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ طی نامه ای به دادستان 
قزوین موضوع تخلف مذکور را اعالم و علیه مسئولین مربوط 
شکایت کرده و تقاضای برخورد با تخلف را می نمایند. در 
پاسخ به این اقدامات بازدارنده، متأسفانه آقای علوی وزیر 
اطالعات به جای تمکین به قانون و برخورد با متخلفین، 
در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲ طی نامه ای به وزیر راه و شهرسازی 
از اقدامات صورت گرفته به دست برخی از اعضای اطالعات 
استان قزوین در خصوص اراضی موسوم به نیاوران دفاع 
کرده و اقدامات غیرقانونی و ضد منافع عمومی صورت گرفته 
را در چارچوب قانون اعالم نمــوده و بیان کرده اند اراضی 
مذکور فاقد قابلیت کشاورزی بوده و اعضای تعاونی مسکن 
با عالئق شــخصی و هزینه زیاد این اراضی را به واحدهای 

مناسب برای گردشگری تبدیل کرده اند.
همچنین بیان شده اســت کلیه نهادهای نظارتی از 
جمله دادگستری و کمیسیون اصل نود بر صحت اقدامات 
انجام شده و قانونی بودن آن تأکید داشته اند. از دادگستری 
قزوین با سابقه زمین های هفت سنگان چندان تعجبی 
نیست، ولی کمیسیون اصل ۹۰ که ملجأ شاکیان از عملکرد 
قوای سه گانه است چرا جانبدار زمین خواران اطالعاتی 
شده است؟ چرا رئیس کمیسیون آقای داود محمدی که 
خود نماینده قزوین اســت اموال عمومی را فدای منافع 

تعدادی مدیر و کارمندان دولتی کــرد ، آن هم مدیران و 
کارکنان از وزارت اطالعات که پاکدستی شرط استخدام 

شان بوده است؟
ســال گذشــته وزیــر راه و شهرســازی، در تاریخ 
۱۳۹7/۶/۱۱ طی نامــه ای به وزیر اطالعــات تخلفات 
گسترده در موضوع اراضی نیاوران را در ایجاد واحدهای 
ویالیی مسکونی و تشریفاتی و عدم توجه به تذکرات اعالمی 
توسط وزارت راه و شهرســازی مطرح می کند و خواستار 
توقف تخلفات، برخورد با متخلفان و تمکین نسبت به قانون 
شده و اعالم می کند در غیر این صورت اداره راه و شهرسازی 
مکلف به فســخ قرارداد خواهد بود. البته در حال حاضر 
اقدامات مربوط به ویالسازی اشخاص دریافت کننده در 
راستای طرح گردشگری در حال انجام است و گویا کسی 

اراده و یا توانایی برخورد با متخلفین را ندارد.
واگذاری این اراضی و تصرفات متخلفان در آن به چند 
دلیل زیر غیرقانونی بوده است و مرتکبان مستحق مجازات 
اند: عدم رعایت تشریفات قانونی مزایده که نقض ماده 7۹ 
قانون محاسبات عمومی است. همچنین روش فراخوان 
مغایر با بند ب ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب 

۱۳۸۳ است.
به موجب ماده )۴(  »قانون منع فروش و واگذاری اراضی 
فاقد کاربری  مســکونی برای امر مسکن به شرکت های 
تعاونی مسکن و  سایر اشخاص حقیقی و حقوقی«، مصوب 
۱۳۸۶، هرگونه نقل وانتقال و واگذاری زمین به شرکت های 
تعاونی مسکن برای امر مسکن در خارج محدوده ) قانونی( 
شهرها اعم از اینکه  داخل و یا خارج از حریم شهرها باشد 
ممنوع است. چون این زمین ها کاربری مسکونی نداشت 

واگذاری آن ها به شرکت تعاونی، غیرقانونی بود.
 تجاوز به زمین های اطراف آن غیرقانونی بود.

 تأکید صوری در اسناد واگذاری به استفاده از اراضی برای 
گردشگری مانع تبدیل زمین ها به ویال نشد. این نیز با قانون 
اصالح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 

۱۳7۴ مغایر است.
 مسئوالن وقت اداره کل راه و شهرسازی قزوین علی 
القاعده دو نفر کــه از مدیــران اداره کل اطالعات قزوین 
بوده اند، میشناختند. پس چرا ادعای کارمند نبودن آن 
دو را میپذیرند؟ اگر نمی شناختند، چگونه اهلیت آن ها 
را برای فعالیت در صنعت گردشگری، احراز کرده اند؟ این 
رفتار نقض قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت 
دولتی اســت. عالوه بر این، بر اســاس ماده ۵۹۸ قانون 
مجازات اسالمی مصوب ۱۳7۵، مسئوالن وقت اداره کل 
راه و شهرسازی و خریداران از اطالعات و غیر آن ها متصرف 

غیرقانونی و مستوجب مجازات اند.

خبر
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یک فعال سیاسی منتسب به جریان بهار:

ینه   رد صالحیت  هز
یم را باال می بر

سياست 2

یک کنشگر رسانه ای منتسب به جریان بهار با بیان اینکه اصولگرایان 
تا خرخره در نهادهای انتصابی فرو رفته اند، تاکید کرد: جریان بهار باید 
با تمام توان و قوا در انتخابات مجلس شرکت کند و هزینه هر گونه رد 

صالحیت را باال ببرد.
وحید ِهُروآبادی، کنشگر سیاسی منتسب به جریان بهار در گفت و گو 
با خبرنگار سیاســی ایلنا، تحلیل خود از فضای پیــش رو در انتخابات 
مجلس را با توجه به کاهش اعتماد مــردم به دو جریان اصالح طلبی و 
اصول گرایی اینگونه بیان کرد: همیشه شرایط ویژه ای حاکم بوده و به 
نوعی تلقی ما از انتخابات هر دوره این است که این انتخابات مهمترین 
انتخابات است؛ انتخابات اسفندماه سال ۹۸ هم از این قاعده مستثنی 
نیست به خصوص اینکه دو سال بعد از آن انتخابات ریاست جمهوری 

را داریم.
وی با تاکید بر اینکــه اصالح طلبان اگر تمام مســئولیت دولت را 
نپذیرند، مسئولیت شورای شهر تهران و بخشی از مجلس را نمی توانند 
رد کنند، گفت: شرایط پیچیده ای وجود دارد و نمی شود به راحتی گفت 
که دولت فعلی اصالح طلب است، اما در حال حاضر موضوعی که خیلی 
از جریان ها و شخصیت های سیاسی به عنوان خطر از آن یاد می کنند، 

خطر برتری و برنده شدن یک لیست پوپولیستی است.
جامعه مستعد پذیرش پوپولیست مردمی است

وی در تشریح و توضیح »پوپولیست« گفت: دو حالت وجود دارد؛ 
اگر پوپولیست را »مردم فریبی« در نظر بگیریم باید آن را در گزاره های 
اصالح طلبان دید و در این که راحت شخصیت هایی مثل سیده فاطمه 
حسینی را وارد لیست کردند و بعد هم کوچکترین اعتراضی به روش و 

منش فراکسیون امید ندارد و ...

احمد توکلی:

دو مامور اطالعات ۴۵هکتار زمین را تاراج کرده اند
همين صفحه 

دسترنج 4

روایتی از آذرآب؛ برندی که در 30 سالگی جوانمرگ شد

 نابودی مادر صنایع پاالیشگاهی 
در بستر ناکارآمدی


