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آذربایجانشرقی

اجرای طرح کاهش تصادفات
درونشهری در تبریز

معاون پیش��گیری از وقوع جرم دادگستری
آذربایج��ان ش��رقی در دومین جلس��ه کمیته
اجرایی «طرح کاهش تصادفات درونش��هری
و ارتق��ای فرهنگ ترافیک کالنش��هر تبریز» از
اج��رای این ط��رح در  18دیماه س��ال جاری
مصادف با میالد امام حس��ن عسگری(ع) خبر
داد .مس��عودیفر کاه��ش تصادف��ات فوتی و
نظمبخش��ی به رفتارهای ترافیکی م��ردم را از
اهداف طرح عنوان ک��رد و گفت :با اجرای این
طرح اگر بتوانیم حتی جان یک نفر را از مرگ بر
اثر تصادف نجات دهیم ،موفقیتآمیز خواهد بود.
وی افزود :تبریز به شهر اولینها مشهور است و
امیدواریم اولین ش��هری باش��د ک��ه رفتارهای
ترافیکی شهروندانش الگویی برای سایر شهرها
شود .وی از دستاندرکاران طرح خواست فراتر
از وظیفه اداری ب��ه طرح بنگرند و با اعالم عزم
جزم مسؤوالن در شکلگیری فرهنگ مناسب
ترافیکی در کالنشهر تبریز اظهار داشت :آموزش
رانندگان تاکسی ،اتوبوسهای شهری ،سرویس
م��دارس و حتی خودروه��ای ادارات دولتی در
جه��ت ارتقای فرهنگ ترافی��ک از برنامههایی
است که به موفقیت طرح کمک خواهد کرد.

رفع مشکل قطعی برق در
روستاهای شهرستان ورزقان

بهرغم بارش سنگین برف و کوالک شدید
در استان آذربایجان ش��رقی بویژه شهرستان
ورزقان و مس��دود بودن اکث��ر راههای ارتباط
روس��تایی در این شهرس��تان مشکل قطعی
برق چند روس��تای منطقه توسط اکیپهای
تالش��گر عملیاتی با بهرهگی��ری از امکانات و
تجهیزات الزم رفع شد .به گفته فرجنیا ،معاون
بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی
برق آذربایجان شرقی به محض اطالع از رخداد
و مشکل به وجود آمده در شبکه و قطعی برق
در  4روستای اوزی ،کلم ،اجاقکندی و طویل
از توابع شهرستان ورزقان و بهرغم پیگیریهای
متعدد و عدم بازگشایی راههای ارتباطی با توجه
به اهمیت تامین برق روستاهای یادشده و رفع
مشکل شبکه  20کیلو ولت ،اکیپهای فنی و
عملیاتی مدیری��ت برق ورزقان با بهرهگیری از
امکانات و تجهیزات الزم در روستاهای یادشده
حضور یافته و اقدام به رفع مشکل کردند.

دادستان تهران در آسیبشناسی پرونده صندوق
ذخیره فرهنگی��ان و بانک س��رمایه گفت :عمده
تخلفات در اعطای تسهیالت به اشخاص برخالف
مقررات بانک مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران
س��ابق بانک سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است.
ب��ه گ��زارش می��زان ،بیس��تویکمین نشس��ت
دادس��تانی تهران ب��ا موضوع اجرای اح��کام ،روز
سهش��نبه ( )95/9/30با حضور معاونان دادستان،
سرپرس��تان نواحی دادس��رای تهران ،سرپرستان
دوای��ر نظ��ارت زندانه��ا و قضات اج��رای احکام
چند ناحیه از دادس��رای تهران ،به ریاست عباس
جعفریدولتآبادی ،دادس��تان تهران برگزار شد.
جعفریدولتآبادی درباره آسیبشناس��ی پرونده
صن��دوق ذخیره فرهنگی��ان به اظه��ارات برخی
مدیران مرتبط با این پرونده استناد کرد و با طرح
این س��وال که چ��را صندوقی ک��ه دولت با هدف
خدمت به معلمان تشکیل داده ،دچار فساد شده
اس��ت ،در پاس��خ ،به اظهارات آخرین مدیر عامل
صندوق ذخی��ره فرهنگیان اش��اره کرد که گفته
اس��ت مطابق تبصره  63قان��ون برنام ه دوم و ماده
 147برنامهس��وم توس��عه اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی آورده اعضا  1000میلیارد تومان است و
 350میلیارد نیز توس��ط دولت تامین ش��ده و در
حال حاضر واریزی دولت به صندوق  650میلیارد
تومان کس��ری دارد و صن��دوق در وضعیتی قرار
گرفته که دولت س��هم صندوق را نپرداخته است.
صندوق در زمینه سوددهی برخی شرکتها صرفاً
توانسته اس��ت  10درصد سود پیشبینی شده را
عملیات��ی کند و تحصیل  90درصد س��ود عقیم
مانده و یکی از مش��کالت کنونی صندوق کمبود
نقدینگی اس��ت .جعفریدولتآبادی با استناد به
گزارش سرپرس��ت دادس��رای پولی -بانکی ،یکی
دیگر از مشکالت کنونی را مالکیت  100درصدی
س��هام در برخی شرکتهای وابس��ته به صندوق
اعالم کرد در نتیجه امکان حضور و اعمال نظارت
سایر سهامداران را منتفی میکند و به لحاظ فقدان
معیارها و شاخصها در انتخاب مدیران و همچنین
انتصاب مدیران فاقد تخصص ،مشکالت زیادی را
برای صندوق به دنبال داش��ته اس��ت .وی تصریح
ق و شرکتها معموال  3راهکار
کرد :در اداره صندو 

نظارتی درون س��ازمانی وجود دارد که  33درصد
متعلق به یک ذینفع 51 ،درصد متعلق به ذینفع
دیگر و  67درصد برای س��هامدار دیگری باشد تا
با حاکمیت تقابل منافع از بروز فس��اد جلوگیری
ش��ود ولی صن��دوق در برخی ش��رکتهای خود
مالک  100درصد س��هام است و طبیعی است که
به این ترتیب امکان نظارت وجود ندارد .دادستان
تهران نتیجه تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور
را نی��ز مورد توجه قرار داد ک��ه مربوط به گزارش
هش��داردهنده درباره دخالت مستقیم مدیرعامل
در اداره ش��رکتهای وابسته است .حسب گزارش
نماین��ده س��ازمان برنامه و بودجه ،قط��ع ارتباط
صندوق با سازمان برنامه و بودجه به گونهای است
که طی چند سال اخیر گزارشی برای این سازمان
ارس��ال نشده و دولت هم سهم خود را به صندوق
پرداخت نکرده است .دادستان تهران در ادامه این
آسیبشناس��ی به اظهارات مدیرعامل فعلی بانک
سرمایه که بخشی از سهامدار آن گروه ریختهگران
و بخشی دیگر متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان
است ،استناد کرد و گفت :مدیرعامل بانک عنوان
ک��رده در این بانک فس��اد و تخلف وج��ود دارد و
براساس این اظهارات ،عمده تخلفات بانک اعطای
تسهیالت به اشخاص برخالف ضوابط بانکی بوده و
بین مدیران سابق بانک سرمایه و بدهکاران تبانی
وجود داش��ته به نحوی که برخی امالک  14برابر
قیم��ت واقعی ارزیابی و تملک ش��ده اس��ت ،این

پدر داشته باشد؟! واقعا جرم «بابای آرمیتا» چه
بود؟! من اجازه دارم یک سوال آنچنانی بپرسم؛
«حق نوزادی که 3ماه بعد از شهادت پدرش در
جبهه خانطومان ،به دنیا آمده ،کجاست در این
منش��ور حقوق شهروندی؟!» اینجاست که به او
بگویند؛ نه پدر تو ،که برجام ما ،سایه شوم جنگ
را از سر کشور دور کرد؟!
یابنالحس��ن! اینهم��ه خط ک��ه خواندی،
خط��وط گرد یتیمی بر چهره ابنای آدم اس��ت!
واهلل سوالی نیس��ت اال آنکه جوابش تو باشی! و
یلدایی نیس��ت اال آنکه فردایش تو باشی! بیا و

در امور مثبت باشد و هم امور منفی! که از جمله امور
منفی همین فرهنگ تجملگرایی در سازمان است.
شاید فساد آش��کار دولتی در این مقوله در نهایت
 23میلیارد بیشتر یا کمتر باشد -که همه میدانیم

 6ماه به انتخابات مانده توزيع آن را عين عبادت ،مر
اقتصاد مقاومتي و نياز فوري كشور ميداند و يك
مقام اجرايي ارشدش در نعت و منقبت آن ميگويد
كه اين طرح نماد واقعي مردمي كردن اقتصاد است!
در اينكه اوضاع اجتماعي دولت پريش��ان است
و حتي مسلطترين و با كارنامهترين وزراي دولت
همچون وزير بهداش��ت هم اعتم��اد به نفس الزم

در حالی است که برخی مس��تندات پروندهها در
بانک وجود ن��دارد و امالک هم مع��ارض دارند و
هم متصرف .جعفریدولتآبادی در این زمینه به
بیان مواردی پرداخ��ت و افزود :عمده تخلفات در
اعطای تسهیالت به اشخاص برخالف مقررات بانک
مرکزی و از طریق تبانی میان مدیران سابق بانک
سرمایه و بدهکاران بانکی بوده است و برای نمونه
در یک مورد ،بانک با اعطای تسهیالت کالن به یک
نفر ،ملکی را واقع در لواسان به مبلغ بیش از چند
برابر قیمت واقعی به عنوان تضمین قبول کرده که
با ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرس پرونده،
کارشناس ارزش واقعی ملک را  47میلیارد تومان
اعالم ک��رد .جعفریدولتآبادی از انجام تهاترهای
خالف واقع ،قیمتگذاریه��ای غیرواقعی ،انجام
معامالت ص��وری و متعدد به گون��های که ملکی
را از بان��ک س��رمایه خریداری کردهان��د و پس از
چند معامله ،مجددا همان مل��ک را به چند برابر
قیمت به بانک واگذار کردهاند خبر داد و به نقل از
گزارشهای ارسالی به دادستانی اظهار داشت :در
واقع بدهکاران کالن مدیران شعب و هیاتمدیره
بانک سرمایه را تعیین میکردند که برخی از آنها
دارای پرونده در دادس��رای اقتصادی نیز هستند.
وی ب��ا اظهار اینکهایکاش قانون اجازه میداد نام
بدهکاران کالن بانکی اعالم شود ،به چند نمونه از
وامهای اعطایی از س��وی بانک سرمایه اشاره کرد
که از جمل��ه پرداخت  700میلیارد تومان به یک

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی با
بیان اینکه هشدارهای الزم درباره مشکل دریاچه
نمک قم داده شده است ،گفت :وضعیت دریاچه
حوض سلطان قم بدتر از وضعیت دریاچه ارومیه
است .احمد امیرآبادی در گفتوگو با تسنیم در
قم ،با اش��اره به مشکالت دریاچه حوض سلطان
اظهار داش��ت :موضوع ریزگرده��ا در قم جدی
ب��وده و هش��دارهای الزم را دادهای��م و حتی در
مجم��ع نمایندگان ق��م در اینب��اره بحثهایی
ش��ده و پیگیریهایی در دست انجام است .وی
با بیان اینکه از وزرای کش��اورزی ،نیرو و رئیس
سازمان محیطزیست خواستهشده جوابی برای
کمک به دریاچه حوض س��لطان بدهند ،افزود:
نامهنگاریهایی در این زمینه انجا م شده ،چراکه
ما در بح��ث بیابان و ریزگرده��ا در قم و برخی
استانهای دیگر با مشکل مواجهیم .نماینده مردم
قم در مجلس ش��ورای اسالمی وضعیت دریاچه
حوض سلطان را بدتر از وضعیت دریاچه ارومیه
دانس��ت و گفت :در آنجا چون ص��دای اعتراض
مردم و مسؤوالن زیاد بود فریادها ب ه جایی رسید
ولی در اینجا کس��ی هنوز ب��ه اخطارها توجهی
نمیکند ولی در هرصورت ما پیگیر هستیم.

نفر در قبال اس��ناد ملکی تعدادی از روستاییان به
عنوان ضمانت بوده که هم اکنون با عدم پرداخت
اقساط ،به بیش از هزار میلیارد افزایش یافته است.
دادس��تان تهران با انتقاد از کس��انی که مدعیاند
قوهقضائیه در مبارزه با فساد اهمال میکند ،اظهار
داشت :موقعیت این بدهکار آنچنان است که تا روز
سهشنبه( )95/9/30بانک سرمایه حاضر به شکایت
از او نش��ده بود .جعفریدولتآبادی به نمونههای
دیگری اش��اره کرد که بده��کاران رقمهای ،500
 200 ،230 ،350 ،400و  138میلی��ارد توم��ان
تس��هیالت دریافت کردهاند و برخ��ی از این افراد
در زمره بدهکاران به سایر بانکها نیز هستند .وی
افزود :در بانک س��رمایه در  28000پرونده اعطای
تس��هیالت ،بالغ بر  8000میلیارد تومان پرداخت
شده که سهم  10نفر  4000میلیارد تومان است.
دادس��تان ته��ران در تبیین فرآیند ش��کلگیری
جرائم ارتکاب��ی در صندوق ذخی��ره فرهنگیان و
بانک سرمایه ،با طرح این سوال که قوهقضائیه در
کجای این فرآیندها قرار میگیرد ،اظهار داش��ت:
این صندوق متعلق به دولت اس��ت و این ادعا که
تخلفات صورت گرفته در زمان دولت س��ابق واقع
شده پذیرفته نیست ،زیرا اوالً مبارزه با فساد دولت
فعلی و س��ابق ندارد و بای��د در هر مرحلهای با آن
مب��ارزه کرد ،ثانیاً صندوق ذخیره از س��ال  92در
اختیار مدیران مرتبط با دولت جدید اس��ت و ثالثا
دادس��تانی طی تماس تلفنی لزوم برکناری مدیر
قبلی صندوق را به اطالع وزیر سابق آموزشوپرورش
رس��انده بود که این اقدام در روز آخر وزارت آقای
فانی انجام شد اما اقدامی دیرهنگام و غیرموثر بود
که موجب تجری متهم ش��د .جعفريدولتآبادي
اضافه كرد :برخی با فرافکنی گفتند این فساد براي
دولت س��ابق است که اعالم ش��د مبارزه با فساد،
دولت فعلی و س��ابق ندارد .وي افزود :بس��یاری از
فسادهای صندوق و بانک سرمايه مربوط به مسائل
پشتپرده این پرونده است .آدمهایی که پشتسر
مدی��ران صندوق و بانک س��رمایه پنهان ش��دند،
پولها و رش��وهها را گرفتند ،افراد ناصالح را مدیر
کردند ،س��هام را فروختند یا جابهجا کردند و اگر
دستگاههای مس��ؤول همکاری نکنند ،دادستانی
تهران اطالعرسانی بیشتری خواهد کرد.

اردبیل

ناحیه صنعتی بیلهسوار توسعه مییابد

فرماندار شهرستان بیلهسوار گفت :با اختصاص
زمین مورد نیاز برای شهرک صنعتی روحکندی،
این ناحیه صنعتی در شهرستان بیلهسوار توسعه
مییابد .به گزارش تس��نیم از اردبیل ،آرام حلیم
در جلسه توسعه ش��رکت شهرکهای صنعتی
شهرستان بیلهسوار گفت :توسعه شهرک صنعتی
روحکندی امری ضروری اس��ت و در این راس��تا
خواس��تار اقدام بموقع در حوزه واگذاری زمین از
طریق منابع طبیعی بیلهسوار برای توسعه شهرک
صنعتی روحکندی در شهرستان هستیم .وی با
اشاره به شعار سال  95و لزوم تحقق منویات مقام
معظم رهبری در راس��تای اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی گفت :برای افزایش سرمایهگذاری
و اشتغالزایی باید زیرساختهای الزم را در سطح
شهرس��تان به منظور جذب سرمایهگذار و ایجاد
واحدهای صنعت��ی ،صنایع تبدیل��ی و تولیدی
فراهم کنیم تا از مهاجرت بیرویه روستانشینان و
حاشیهنشینی در شهرهای بزرگ جلوگیری کنیم.

تأملی در منشور حقوق شهروندی
پدری ک��ن ،برای فرزن��دان آدم! هیچ حالمان
خوب نیس��ت! بیتو ،نباید هم خوب باش��د! هر
چند ت��ا بهار ،چیزی نمانده ،بیتو اما ،بهار ،بهار
را ک��م دارد! خدایا! من از «فریاد ش��ب یلدا» با
تو سخن میگویم ،نه از «فردای شب یلدا»! من
از هزار و اندی س��ال با تو س��خن میگویم که
جملگی شب دیجور بوده و چشم روز را به خود
ندیده! فردا را به خود ندیده! نه! اینگونه نمیشود!
دوباره باید دست آدم را بگیری ،با مردی از تبار
محم��د! اللهم صل علی محم��د و آل محمد و
عجل فرجهم...

بیش��تر اس��ت -اما هزینههای پنهان این فرهنگ
مدیریتی قابل حساب و کتاب نیست ،چرا که باید
نتایج این رفتار تا جزءترین فرمانداری و شورایاری و
روستایاری دیده شود که قابل محاسبه نیست!

پيروز قطعي انتخابات با نسبت آراي باال مشخص شد!
ادامه از صفحه اول
روزنه
يا همي��ن هفته ،جرياني
ك��ه روزگاري توزي��ع قانون��ي س��هام عدال��ت را
كفر ابليس و س��مبل پوپوليس��م سوسياليستي
ميخواند و از داليل تقلب در انتخابات ميش��مرد
و بر مبناي آن فرمان ب��ه خيابان ريختن مردم را
ص��ادر ميكرد حاال كه دولت را در دس��ت دارد و

وضعیت دریاچه نمک قم وخیمتر از
دریاچه ارومیه است

بانک سرمایه به  10نفر  4000میلیارد تومان وام داد!

دو بهعالوه دو بزرگتر از چهار
ادامه از صفحه اول
نگاهامروز
اساس��ا در مدیری��ت،
س��ینرژی یا همافزایی با همین مثال معروف «دو
بهعالوه دو بزرگتر از چهار میش��ود» هم میتواند

قم

پشت پرده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان از زبان دادستان تهران

آدمیزاد به کجا میرود؟!
یادداشتامروز ادامه از صفحه اول
بیاییم آدم شویم! بیاییم
قب��ول کنیم دنیا به یک منجی نیاز دارد و اال در
طبیعت ،غلبه نور بر تاریکی را زیاد دیدهایم! فردای
شب یلدا را زیاد دیدهایم! بهار از پس زمستان را
زیاد دیدهایم! بازگشت پرستوها را زیاد دیدهایم!
کو اما پرستو و بهار و فردای شب یلدا؟! کو غلبه
نور بر تاریکی؟! کو صلح؟! کو دوستی؟! کو وفای
به عهد؟! کو رس��م آدمیت؟! هنوز که جاهلیت
است و قصه زنده به گوری! چه بود جرم آن طفل
سوری ساحل مدیترانه؟! و چرا نباید «علیرضا»

وطن امروز
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را ندارند و بهجاي پاس��خ به منتق��دان ،فرافكني
ميكنند و به در و ديوار ميزنند حرفي نيست ولي
خوب است دوستان دولت و مشاوراني كه از روز اول
روي كار آمدن دولت مناس��بات دولت را بر مبناي
انتخابات  96تنظيم ميكردند ،فكري به حال اين
كنشهاي مبتذل هم بكنند و به دوستان يادآوري
كنند حداقل شكل كار را حفظ كنند.

ادامه از صفحه اول
دیدگاه
از می��ان اص��ول م��ورد
اش��اره دکتر روحانی اصول  113و  121اش��اره به
نقش رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی دارند
و علیاالصول ارتباطی به ماهیت و نقش منش��ور
حقوق ش��هروندی که امری جدا از قانون اساسی
اس��ت پیدا نمیکنند و به همی��ن دلیل نیز خود
رئیسجمهور متعرض آنها نشده و بیشتر توجه را
بر اصل  134مبذول داش��ته است .ایشان در ادامه
میگویند«:منشور حقوق شهروندی ،برنامه و خط
مشی دولت یازدهم است ».در واقع ریاست جمهور
در توجیه جایگاه حقوقی منش��ور اعتق��اد دارند
منشور حقوق شهروندی خط مشی دولت است و
به این فراز از اصل  134استناد میکنند« :ریاست
هیأت وزیران با رئیسجمهور است که بر کار وزیران
نظ��ارت دارد و با اتخاذ تدابی��ر الزم به هماهنگ
س��اختن تصمیمه��ای وزی��ران و هی��أت دولت
میپردازد و با همکاری وزیران ،برنامه و خطمشی
دول��ت را تعیین و قوانین را اجرا میکند ».اما این
نکته عجیب است که ریاس��ت جمهور حقوقدان
نمیدانند یا ش��اید ه��م از این امر چشمپوش��ی
کردهاند که تعیین خطمشیهای دولت که در اصل
 134ذکر شده است در واقع همان اختیار تصویب
مصوبات توسط هیات وزیران در اصل  138است!

و بر همگان واضح است منشور مذکور از مصوبات
هیات وزیران نیست و علیاالصول نمیتواند خط
مشی دولت نیز باشد!
این ابهام در ماهیت و ساختار منشور در عمل
باعث میش��ود منشور حقوق ش��هروندی متنی
بیفایده باش��د ،زیرا اصلیتری��ن ویژگی هر قاعده
حقوق ،ضمانت اجراست و ویژگی ضمانت اجراست
ک��ه به حق��وق ارزش میدهد و وقت��ی ماهیت و
چیس��تی منشور حقوق ش��هروندی در هالهای از
ابهام است نباید توقع داشت ضمانتی برای اجرای
آن وجود داش��ته باشد .ریاس��ت محترم جمهور
در پاس��خ به عدم ضمانت اجرای منشور نکتهای
بیان داشتهاند که قابل توجه است؛ ایشان گفتند:
«ممکن اس��ت کسی بگوید آیا برای مردم الزامآور
است؟ بنده میگویم برای ما و دولت الزامآور است.
این منش��ور چون مقتبس از قانون اساسی است،
عم ً
ال باید مورد اجرای همگان قرار گیرد لذا از  2قوه
دیگر درخواست میکنیم دولت را در اجرای حقوق
شهروندی کمک کنند ».ایشان منشور را مقتبس
از قانون اساس��ی میدانند به این معنا که منشور
بیانکننده قانون اساس��ی اس��ت و چیز جدیدی
نیست! در همین راستا نگاهی کوتاه به منشور اما
نشاندهنده واقعیتهای بیشتری درباره این سند
حقوقی اس��ت .در اتفاقی کمنظیر و حتی بینظیر
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در عالم حقوق عنوان بخش پایانی منشور حقوق
ش��هروندی «ارجاعات قانونی مواد منشور حقوق
شهروندی» است! با مراجعه به این بخش مشخص
میش��ود چیزی که با عنوان دهانپرکن «منشور
حقوق ش��هروندی» و طی  3سال کار کارشناسی!
تدوین ش��ده اس��ت چیزی جز جمعآوری قوانین
پراکن��ده موجود در زمینه حقوق ش��هروندی در
ذیل یک سند واحد نیست! در واقع میتوان عنوان
فاجعهآمیزترین سند حقوقی تاریخ حقوق مدرن
ایران را به «منشور حقوق شهروندی» دولت تدبیر
و امید داد! در واقع فعالیتی را که یک دانش��جوی
ترم یک کارشناس��ی ارش��د رشته حقوق عمومی
به عنوان کار کالس��ی و در ظرف یک هفته انجام
میدهد برای دولت تدبیر و امید نیازمند  3سال کار
کارشناسی و صرف هزینه بسیار بوده است و جالب
اینجاست که ریاست دولت این سند را با این سطح
پایین کیفیت نشانگر عزم جدی دولت در پیگیری
حقوق شهروندی میدانند! این حجم اهمیت دادن
به چنین س��ند حقوقی بیاهمیتی آن هم پس از
 2سال از مس��کوت گذاشتن آن تنها نشانگر این
است که دولت تدبیر پس از برباد رفتن برجام چنان
دست خالی شده است که حتی حاضر است برای
چنین کار کالسیهایی رپرتاژ تبلیغاتی برود.
* کارشناس ارشد حقوق

