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وزیر کشور خبر داد؛

نگرانی از بروز پیک ششم کرونا
۵۰ درصد اصناف واکسن نزده اند
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کارمندان واکسن گریز هفته ای 
یک بار تست کرونا بدهند

صفحه 3

شهرستان

منطقه جنوب ایران  ) فارس/خوزستان/بوشهر/کهگیلویه و بویراحمد/هرمزگان(     سال بیست وهفتم      شماره 3194       بها 8000 تومان  13 اکتبر 2021                                چهار شنبه 21 مهر 1400     6 ربیع االول 1443 

روزنامهروزنامه
 www.tolounews.com پست الکترونیک: toloudaily@gmail.com                                            آدرس سایت:

صفحه 8

صفحه1

فریدون عباسی نماینده مجلس:

برجام را خسارت محض می دانم
گفت وگو با دشمن هیچ اشکالی ندارد 
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همراه با نقد و تحلیل خبر

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار شهرداری شیراز خبر داد؛

ثبت نام رانندگان وانت بار برای دریافت 
سهمیه سوخت
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استرداد دو هزار 
و 700 میلیارد ریال 

مالیات و عوارض 
به مؤدیان

سید حسن شهرستانی:
انس حافظ با قرآن 

در تفسیرهایی که به کار برده 
نمایان است

اژه ای در آیین چهلمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور:

نباید خودسانسوری کرد

رئیس قوه قضاییه بر ضرورت هماهنگی سازمان بازرسی کل کشور 
با شورای هماهنگی دستگاه های نظارتی تأکید کرد و گفت: قانون همه 
دستگاه های نظارتی را مکلف کرده که با هم هماهنگی الزم را داشته 

باشند تا از موازی کاری ها و تحمیل هزینه های زاید پیشگیری شود.
همزمان  اژه ای  محسنی  حجت االسالم والمسلمین  ایلنا،  گزارش  به 
نمایشگاه  از  کشور  کل  بازرسی  سازمان  تأسیس  سالروز  چهلمین  با 
اقدامات و دستاوردهای سازمان بازرسی کل کشور بازدید کرد و در 
جریان فرآیندهای کشف، احصاء و رسیدگی به تخلفات و مفاسد اداری 

قرار گرفت.
در این بازدید مسئوالن بخش های مختلف سازمان بازرسی کل کشور 
نحوه  و  فساد  گلوگاه های  کشور،  در  مطرح  مسائل  نظام  از  گزارشی 
روند  همچنین  و  فساد  گزارشگران  و  مردمی  گزارش های  دریافت 

بررسی و رسیدگی به این گزارش ها ارائه کردند.
رئیس قوه قضاییه در جریان وضعیت نیروی انسانی بازرسی کل کشور 
و اقدامات و دستاوردهای ناظران و بازرسان در حوزه های فرهنگی و 
قرار  تولیدی  و  اقتصادی  امور  همچنین  و  قضایی  و  سیاسی  اجتماعی، 

گرفت.
و  پایش  منظور  به  که  سیمرغ  سامانه  همچنین  بازدید  این  جریان  در 
ارزیابی عملکرد روزانه کارکنان ستادی و عملیاتی سازمان بازرسی کل 
کشور راه اندازی شده، با حضور رئیس دستگاه قضا مورد بهره برداری 
و  قضایی  نظام  هوشمندسازی  جهت  در  مهمی  گام  که  گرفت  قرار 

فرآیند نظارت بر کارکنان دستگاه قضاست.
آیین  در  حضور  با  سپس  اژه ای  محسنی  حجت االسالم والمسلمین 
که  کشور  کل  بازرسی  سازمان  تأسیس  سالگرد  چهلمین  نکوداشت 
نظارت را  این سازمان برگزار شد،  با حضور مدیران عالی و معاونین 
امور شخصی  امری ضروری دانست و گفت: کسی که می خواهد در 
و اجتماعی و حکمرانی به کمال برسد نیازمند نظارت مکرر و مستمر 

است.
وی از نظارت به عنوان یکی از لوازم حکمرانی صحیح و مقبول یاد کرد 
و متذکر شد بدون توجه به نظارت، نمی توان انتظار داشت دستگاه های 

حاکمیتی به وظایف خود دقیق و درست عمل کنند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به جایگاه ویژه »سازمان بازرسی کل کشور« 
در قانون اساسی اظهار داشت: در بسیاری از کشورها و نظامات حاکم 
در کشور  اما  است،  مجلس  یا  دولت  به  وابسته  بازرسی  نهاد  دنیا،  بر 
و  امتیازات  از  که  دارد  قرار  قضاییه  قوه  نظر  زیر  بازرسی  سازمان  ما 

اعتبارات این سازمان در جمهوری اسالمی محسوب می شود.
گسترده  اختیارات  به  اشاره  با  اژه ای  محسنی  حجت االسالم والمسلمین 
گزارش  می تواند  بازرسی  سازمان  گفت:  کشور  کل  بازرسی  سازمان 
تا  دهد  دادگستری گزارش  به  را  دستگاه ها  مدیران  و جرائم  تخلفات 

ظرف سه ماه خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی ادامه داد سازمان بازرسی حتی اجازه دارد به آرای صادره از سوی 
دادسراها و دادگاه ها اعتراض کند و بر اساس ماده ۴۷۷ خواستار اعاده 

دادرسی شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین به مأموریت های سازمان بازرسی کل کشور 
اجرای  حسن  بر  نظارت  و  اجرایی  دستگاه های  همه  از  بازرسی  برای 

قانون  که  آن  هم  و  است  مهم  قانون  اجرای  هم  داشت:  اظهار  قوانین 
درست اجرا شود و اگر سازمان بازرسی متوجه شد در جایی قانون اجرا 

نشده و یا درست اجرا نمی شود باید موضوع را پیگیری کند.
اجرای  لزوم حسن  بر  تأکید  با  اژه ای  حجت االسالم والمسلمین محسنی 
به  خود  وظیفه  به  دستگاهی  اگر  افزود:  اجرایی  دستگاه های  در  امور 
درستی عمل نمی کند، سازمان بازرسی مأموریت دارد با بررسی و تحلیل 

مسئله به آن دستگاه تذکر و هشدار بدهد.
دستاوردهای  و  فعالیت ها  از  اطالع رسانی  لزوم  بر  قضاییه  قوه  رئیس 
بازرسی کل کشور هم تأکید کرد و گفت: خود من که در  سازمان 
سازمان  توفیقات  و  اقدامات  همه  به  نسبت  هستم  قضا  دستگاه  رأس 
بازرسی اطالع ندارم و مردم نیز طبعًا در جریان کارهای این مجموعه 

نیستند.
حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با نادرست دانستن این برداشت 
که گفته می شود همه گزارشات سازمان بازرسی محرمانه است، تأکید 
کرد: طبق آیین دادرسی اطالع رسانی درباره همه مسائل قضایی ممنوع 
همه  و  دستاوردها  اقدامات،  درباره  اطالع رسانی  برای  منعی  و  نیست 

گزارش های سازمان بازرسی وجود ندارد.
برای  می توان  کرد:  تصریح  اژه ای  محسنی  حجت االسالم والمسلمین 
فساد  با  مبارزه  برای  افراد  تشویق  و  جرم  از  پیشگیری  امور،  اصالح 
بسیاری از مسائل را با مردم درمیان گذاشت و نباید در این خصوص 

خودسانسوری کرد.
بدون  که  کرد  اشاره  مردمی  گزارش های  برخی  به  نمونه  برای  وی 
متذکر  و  می شوند  مجموعه گزارش  این  به  بازرسی  سازمان  با  ارتباط 
شد این که مردم سازمان بازرسی را ملجأ مورد اعتماد می دانند خوب 
است، اما اگر آگاه سازی صورت گیرد از ارائه گزارش های غیرمرتبط 

پیشگیری می شود.
رئیس قوه قضاییه بر لزوم ارزیابی جدی تر و به روزتر درباره فرایند 
اثربخش تر  برای  اجرایی  دستگاه های  به  مربوط  گزارش های  پیگیری 
شدن عملکرد سازمان بازرسی تأکید کرد و گفت: باید بررسی شود که 
چه میزان از گزارش های سازمان بازرسی مورد توجه قرار گرفته و چه 

میزان از این گزارشات و به چه علت بی نتیجه مانده است.
وی ادامه داد: اگر پیشنهادی برای حسن اجرای امور یا درباره تخلفات 
در دولت یا قوه قضاییه اعالم شده و یا جرمی به دادگستری ارجاع شده، 

باید تا حصول نتیجه پیگیری شود.
سازمان  مسئوالن  اینکه  بیان  با  اژه ای  محسنی  حجت االسالم والمسلمین 
این  به گزارشات  توجه  به عدم  نسبت  امروز  به  تا  از گذشته  بازرسی 
سازمان در دادگستری ها گالیه داشتند که یا رسیدگی نشده یا با تأخیر 

به آن ها رسیدگی شده است، خواستار بررسی علت این مسئله شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: سال گذشته ۱۸۰۰ گزارش از سازمان بازرسی به 
قوه قضائیه ارسال شد، اما تنها حدود ۵۰۰ گزارش منتهی به حکم قضایی 

شده که باید چرایی این مسئله آسیب شناسی شود.
سازمان  رئیس  به  اساس  همین  بر  اژه ای  محسنی  حجت االسالم والمسلمین 
بازرسی مأموریت داد که به سرعت با مسئوالن دادگستری ها و دادسراها 
جلسه بگذارد و این موضوع را بررسی کند تا مشخص شود اشکال کار از 
قضایی  دستگاه  یا  داشته  ایراد  سازمان  مستندات  و  گزارشات  و  کجاست 

کوتاهی کرده است.
دارد  تصریح  قانون  وقتی  افزود:  اژه ای  محسنی  حجت االسالم والمسلمین 
گزارش برای شخص رئیس جمهور ارسال شود، نباید برای معاون اول ارسال 

شود.

وی بر همین اساس از رئیس سازمان بازرسی خواست که ماهیانه به او 
گزارش دهد که چه میزان پرونده درباره دستگاه ها رسیدگی شده و کدام 

موارد بر زمین مانده اند.
ارقام  و  آمار  اوقات  برخی  افزود:  اژه ای  محسنی  حجت االسالم والمسلمین 
بازپس گیری  و  زمین خواری  مانند  موضوع  یک  درباره  که  گزارش هایی 
اراضی توسط نهادهای نظارتی ارائه می شود با همدیگر تناقض دارد و این 
باعث سردرگمی مردم و ابهام آفرینی می شود که مگر چه میزان زمین در 

کشور وجود دارد که این مقدار آن ها تصرف شده است!
وی از اینکه در طول یک سال گذشته با وجود تالش های صورت گرفته 
حتی درون قوه قضاییه امکان هماهنگی بین مجموعه های مختلف همچون 
دادستانی، معاونت پیشگیری از وقوع جرم و سازمان بازرسی به وجود نیامده 

ابراز گالیه کرد.

2

ایران:

 اجازه ورود به بنادر چین را نداریم!

با حکم استاندار فارس صورت گرفت؛ 

هادی بستام به سمت سرپرست 
اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 

استانداری فارس منصوب شد

تحلیل:جناب عباسی از یک طرف، برجام را خسارت محض می داند و 
از طرف دیگر مذاکره در مورد آن را بدون اشکال اعالم می کند. ایشان 

چگونه این تناقض عمیق را در سخنان خود می تواند حل کند؟ چطور 
می شود هم برجام، خسارت محض باشد و هم برای پای بندی به آن، به 

گفتگو نشست؟...

اژه ای در آیین چهلمین سالروز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور:

می توان برای 
اصالح امور، بسیاری 
از مسائل را با مردم 

درمیان گذاشت
نباید خودسانسوری کرد

صفحه1

مواد  با  که  اصنافی  ویژه  به  اصناف  فعالیت  تأکید کرد:  وزیر کشور 
غذایی سر و کار دارند از ابتدای آبان ماه منوط به دریافت واکسن است.

به گزارش ایسنا، احمد وحیدی در پایان جلسه قرارگاه ستاد ملی مقابله با 
کرونا در تشریح مصوبات و موضوعات مورد بررسی در این جلسه گفت: 
در این جلسه رفع محدودیت های هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. به این 
شکل که چگونه هوشمند محدودیت ها را رفع کنیم. نرم افزار و پلتفرمی 
که از قبل تهیه شده بود در چند استان به صورت آزمایشی اجرا شد که 
این موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین در مورد مراکزی که 
باید به این پلتفرم متصل می شدند بحث شد چرا که وقفه ای در این حوزه 
ایجاد شده بود و مقرر شد این کار هر چه زودتر انجام و مراکز مرتبط به 

این پلتفرم متصل شوند تا زمینه تعمیم آن فراهم شود.
وی افزود: در بخش دیگری از این جلسه در مورد فعالیت اصناف و ادارات 
بحث و گفت وگو شد، اصنافی که با مواد غذایی سر و کار دارند فعالیت 
آنها منوط به زدن واکسن خواهد شد که این کار نیز به دقت مورد نظارت 
قرار خواهد گرفت. مقرر شد وزارت بهداشت اسامی سه میلیون نفر از شش 
میلیون نفر اصنافی که واکسن تزریق کرده اند را در اختیار قرار دهد تا با 
تبادل این اسامی برای افرادی که واکسن به آنها تزریق شده است امکان 
فعالیت در محل کار فراهم شود. فعاًل آخر مهر ماه برای اجرای این طرح 

تعیین شده است.
حال  به  تا  اگر  که  می شود  درخواست  اصناف  همه  از  کرد:   تأکید  وی 

واکسن نزده اند نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند.
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر اینکه وزارت 
کند،  تزریق  واکسن  نفر  میلیون  سه  به  روزانه  تا  دارد  آمادگی  بهداشت 
افزود: حدود ۵۱ یا ۵۲ درصد از اصناف تاکنون واکسن دریافت کرده اند 
که این رقم کم است و باید همه آنها بطور کامل واکسن دریافت کنند. 
سه میلیون نفر از اصناف باقیمانده اند که باید نسبت به تزریق واکسن اقدام 
کنند. با توجه به ظرفیت وزارت بهداشت و فرصت ۱۱ روزه تا پایان مهر 

ماه امکان انجام این کار وجود دارد.
وی در خصوص تزریق واکسن دانش آموزان نیز گفت: تزریق واکسن 
بازگشایی  انجام است و  دانش آموزان متوسطه سطح یک و دو در حال 
مدارس برای این مقطع انجام خواهد شد، در حال حاضر نیز ۵۷۰ پایگاه 

برای واکسن دانش آموزان برپا شده تا کار آموزشی آنها به خوبی آغاز 
شود.

بحث  مورد  موارد  از  دیگر  یکی  را  واکسن ها  اثربخشی  بررسی  وحیدی 
اثربخشی  ارزیابی ها  افزود: واکسن های داخلی در  این جلسه خواند و  در 
خوب خود را نشان دادند و تمایل استفاده از آنها در استان های مختلف نیز 
اثربخشی  نیز خوشبختانه  بوده است. همچنین واکسن های وارداتی  خوب 

خوبی داشتند.
وی تأکید کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت 
پروتکل های  رعایت  متأسفانه  بود  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  لزوم 
بهداشتی کاهش یافته و به حدود ۴۵ درصد رسیده که این موضوع نگران 
کننده است و از سوی دیگر نگرانی از بروز پیک ششم وجود دارد، لذا 
همه مردم باید مراقبت کنند تا وارد پیک ششم نشویم. اگر این مراقبت 
صورت نگیرد وارد پیک بعدی شده و با معضالت بسیاری مواجه خواهیم 

شد.
تا  شده  فراهم  مناسب  امکانات  حال حاضر  در  تأکید کرد:  وزیر کشور 
رعایت  البته  شوند،  واکسینه  نکرده اند  دریافت  واکسن  که  افرادی  سایر 
استان ها  برخی  گیرد.  قرار  مدنظر  دقت  به  باید  بهداشتی  پروتکل های 
با  استان هایی که  تا  قرار گرفتند  بررسی  این جلسه مورد  تفکیک در  به 
مشکل مواجه هستند به سرعت مشکالت آنها رفع و مراقبت بیشتر توسط 
دچار  تا  کنند  مراقبت  باید  نیز  استان ها  سایر  البته  شود  انجام  استانداران 

مشکل نشوند.

وزیر کشور خبر داد؛

نگرانی از بروز پیک ششم کرونا

۵۰ درصد اصناف واکسن نزده اند
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