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گـــزارش

معاون اول قوه قضاييه گفت: ســازمان ثبت اســناد و امالك كشور از جمله نهادهايی 
است كه مستقيماً با مردم سر و كار دارد و به تعبيری جزو سازمان های ستادی نيست 

بلکه خط مقدم است.
به گزارش سياســت روز؛ حجت االســالم والمســلمين محمد مصدق در نخســتين 
همايش ايده های تحول آفرين ثبتی ضمن گراميداشــت هفته قوه قضاييه با اشاره به 
كالهبرداری ناشــی از معامالت با اسناد عادی اظهارداشت: امروز جامعه درگير برخی 
كالهبرداری هايی اســت كه ناشی از معامله با اســناد عادی است و بايد با ايده های 
نو جلوی فســاد و كالهبرداری گرفته شــود و يکی از آنها اين است كه همه اسناد به 
صورت رسمی باشد. مصدق اضافه كرد: به هر حال حاكميت نياز دارد برای جلوگيری 
از كالهبرداری ها حتما اســناد رسمی باشد و هوشمندســازی يك ضرورت است تا 
فرايندهای سنتی كنار گذاشته شود و جای آنها را فرايندها الکترونيکی و نوين بگيرد. 
مصدق يادآور شد:سازمان ثبت اســناد يکی از سازمان های تأثيرگذار در امور قضائی 
و مســائل مردم است. از زمان تأسيس دايره ثبت در وزارت دادگستری در ده ها سال 
پيش، تغييرات زيادی رخ داده و انتظار اين اســت كه تحولی كه بايد در اين سازمان 
رخ دهد، بايد بيش از ســاير نهادها باشــد. وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد از جمله 
سازمان هايی است كه مستقيم با مردم سر و كار است و به نوعی در خط مقدم است.

معاون اول قوه قضاييه با اشــاره به خدمات سازمان ثبت اسناد و امالك كشور گفت: 
وظايفی كه بر عهده اين ســازمان گذاشته شده، اجرای مفاد اسناد رسمی، كانون های 
سردفتران، ثبت شــركت ها و مالکيت ها است و در همه اين محورها سازمان ثبت هر 

روز پاسخگوی مردم است.

معاون اول قوه قضاییه:

سازمان ثبت مجموعه ای ستادی نیست 
بلکه خط مقدم است

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خبر داد:

توقف آهنگ رشد اعتیاد به مواد مخدر در مدارس
آنچه باید از »وبا« بدانیم

وبـا يـك عفونـت حـاد اسـهالی اسـت كـه در اثـر 
خـوردن و نوشـيدن غـذا يـا آب آلـوده بـه نوعـی 
باكتـری ايجاد می شـود امـا با رعايـت برخی نکات 

بهداشـتی بـه راحتـی قابل پيشـگيری اسـت.
بـه گـزارش تسـنيم؛ وبا يـك عفونت حاد اسـهالی 
يـا  غـذا  نوشـيدن  و  خـوردن  اثـر  در  كـه  اسـت 
آب آلـوده بـه نوعـی باكتری به نـام "ويبريـو كلرا" 

ايجـاد می شـود.
بهداشـت،  جهانـی  سـازمان  گـزارش  اسـاس  بـر 
تخميـن زده می شـود كـه هـر سـال 1.3  تـا 4 
ميليـون مـورد وبـا و 21 هـزار تـا  تـا 143 هـزار 
مـرگ و مير ناشـی از اين عفونت در سراسـر جهان 
گـزارش می شـود. وبا می توانـد باعث اسـهال آبکی 
حـاد همـراه بـا كم آبـی شـديد شـود. حـدود 12 
سـاعت تـا 5 روز طـول می كشـد تـا فـرد پـس از 
مصـرف غـذا يـا آب آلـوده عالئـم را نشـان دهـد. 
بسـياری از افـراد آلوده بـه باكتری عامـل وبا، هيچ 
عالمتـی ندارنـد، اگرچـه اين باكتری بـه مدت يك 
تـا 10 روز پـس از عفونـت در مدفـوع آنهـا وجـود 
دارد. ايـن بـدان معنـی اسـت كـه باكتری هـا بـه 
محيـط بـاز می گردنـد و می تواننـد افـراد ديگـر را 
آلـوده كننـد.در ميـان افـراد دارای عالئـم، اكثريت 
عالئـم خفيـف يـا متوسـط دارنـد، اما تعـداد كمی 
دچـار اسـهال آبکی حـاد همـراه با كم آبی شـديد 
می شـوند. اوليـن شـکايت بيمـار احسـاس پـری و 
صدای شـکم اسـت و سپس اسـهال آبکی شبيه به 
آب برنـج ديده می شـود. وبا كودكان و بزرگسـاالن 
را تحـت تاثيـر قـرار می دهـد و در صـورت عـدم 
درمـان می توانـد ظـرف چنـد سـاعت باعـث مرگ 
بيمـار شود.شـدت بيماری بـه تعـداد ميکروب های 
خـورده شـده، نقـص ايمنـی اكتسـابی، حاملگـی، 
عـدم شـيردهی با شـير مـادر و بـه دنبـال آن عدم 
انتقـال ايمنـی از مـادر بـه كـودك بـر عليـه وبـا، 
نقصـان توليد اسـيد معـده بـه خاطـر بيماری های 

گوارشـی و سـوء تغذيـه، بسـتگی دارد.
چگونهازابتالبهوباپيشگيریكنيم؟

وبـا اغلـب قابـل پيش بينـی و پيشـگيری اسـت. 
بهبـود  وبـا،  بيمـاری  از  پيشـگيری  راه  بهتريـن 
دسترسـی بـه آب تميـز و دفـع مناسـب فاضـالب 

و واكسيناسـيون عليـه وبـا اسـت.
رفتارهـای  داشـتن  بيمـاری،  از  پيشـگيری  روش 
بهداشـتی شـامل شسـتن دسـت ها بـا صابـون بعد 
از اجابـت مـزاج و قبـل از دسـت زدن بـه غـذا يـا 
خـوردن غذا و همچنين تهيـه و نگهداری ايمن غذا 
اسـت. شست وشـوی ميوه هـا و سـبزيجات اهميـت 
بسـيار زيـادی در پيشـگيری از ابتـال بـه بيمـاری 
دارد بنابرايـن توصيـه می شـود پيـش از خـوردن 
سـبزی، آنها را ابتدا با آب سـالم شست وشـو دهيد؛ 
سـپس بـه ازای هر يك ليتر آب، سـه تـا پنج قطره 
مايـع ظرفشـويی اضافـه و پـس از چنـد دقيقه بعد 
آب كشـی كنيد. جوشـاندن يـك دقيقـه ای آبی كه 
از سـالمتش اطمينـان نداريـد نيز می توانـد از ابتال 
بـه وبا پيشـگيری كنـد. وبا بـه راحتی قابـل درمان 
اسـت و اكثـر بيمـاران را می تـوان از طريـق تجويز 
بـا   )ORS( خوراكـی  آب رسـانی  محلـول  سـريع 
موفقيـت درمـان كـرد. بيماران دچار كم آبی شـديد 
در معـرض خطـر شـوك هسـتند و نيـاز بـه تجويز 
سـريع مايعـات داخـل وريـدی دارنـد. همچنيـن 
بـه ايـن بيمـاران آنتی بيوتيك هـای مناسـب بـرای 
كاهـش مدت اسـهال، كاهـش حجم مايعـات مورد 
نيـاز و كاهـش مقـدار و مـدت دفـع ويبريوكلـرا در 

مدفـوع داده می شـود.

 ارائه خدمات رایگان پزشکی 
در محالت کم برخوردار تهران

شـهردار منطقـه 13 تهـران از اجـرای طـرح »قرار 
سـالمت، حال خـوب من« بـا هدف ارائـه خدمات 

رايـگان پزشـکی خبر داد.
بـه گـزارش فـارس، محمـد هـادی علـی احمدی، 
شـهردار منطقـه 13 تهـران دربـاره ارائـه خدمات 
رايـگان پزشـکی توسـط شـهرداری در محالت كم 
برخـوردار تهـران اظهارداشـت: بـاال بـردن سـطح 
دسترسـی  بـرای  الزم  شـرايط  ايجـاد  و  سـالمت 
عادالنـه و فراگير شـهروندان به خدمات بهداشـتی 
بـه  سـالمت  خدمـات  ارائـه  و  مناسـب  درمانـی 
محـالت  كـم برخـوردار منطقـه 13 از مهم تريـن 
اهـداف برنامـه قرار سـالمت، حال خوب ما اسـت.
شـهردار منطقـه 13 تهـران افـزود: بـه همـت اداره 
سـالمت و خانـه مشـاركت مردمـی در سـالمت،  
زنـان،  مختلـف  هـای  زمينـه  در  طـرح   ايـن 
كودكان،بينايـی، قلـب وعـروق، دندانپزشـکی و...بـا 
حضور پزشـکان و متخصصان برجسـته اجرايی می 
شـود. وی در پايـان بـا تاكيـد  بـر اينکـه اهميت به 
سـرمايه هـای اجتماعـی از مبانی اساسـی رسـيدن 
بـه توسـعه پايـدار اسـت خاطر نشـان كـرد: ارتقای 
سـالمت شـهروندان مبنای دسـتيابی به اين توسعه 
اسـت كه در اين راسـتا اداره سـالمت منطقه اجرای 
ايـن طـرح بـه طـور ميانگيـن در هـر فصـل را در 
دسـتور كار قـرار داده اسـت. عالقه منـدان كسـب 
اطالعات بيشـتر به آدرس ميدان امام حسـين)ع( ، 
خيابـان دماونـد،  خيابـان منتظـری، خيابان صفای 
شـرقی ، نبش كوچـه زارع كلخورانـی،  پالك 212 
، سـرای محلـه صفـا مراجعـه يـا بـا شـماره تلفـن 

كننـد. مراجعـه   33352471-33352412

اخبـــــار

دبيركل ســتاد مبــارزه با مــواد مخدر گفــت: در حوزه 
پيشگيری يکی از طرح های مهم، ياريگران زندگی بود كه 
با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش در مدارس اجرا شد و 

نتيجه آن توقف آهنگ رشد اعتياد در مدارس بود.
اسکندر مؤمنی در مراسم بزرگداشت سالروز جهانی مبارزه 
با مواد مخدر كه به صورت ويدئو كنفرانس با اســتان های 
سراســر كشور برگزار شــد، گفت: جمهوری اسالمی ايران 
در حوزه مبــارزه با مواد مخدر، در خــط مقدم قرار دارد 
و در چهــار حوزه مقابله با عرضه، كاهــش تقاضا، درمان، 
پيشگيری و توانمندسازی بهبوديافتگان به صورت توأمان 
و متوازن تالش می كند؛ در واقع همه اركان نظام جمهوری 

اسالمی ايران در امر مقابله، بسيج شده اند.
وی افزود: ما در منطقه ای قرار داريم كه 90 درصد ترياك 
جهان در همســايگی كشــور ما يعنی افغانســتان توليد 
می شــود و با ســاختار موجود امکان مقابلــه با آن وجود 
نداشت، بنابراين بر اســاس ابالغ سياست های كالن نظام 
از ســوی مقام معظــم رهبری و رهنمودهای ايشــان كه 
مبارزه با مواد مخــدر را جهادی بزرگ تلقی كرده اند، اين 
ستاد با همراهی، مشاركت و عضويت بيش از 23 سازمان، 
وزارتخانــه و نيروهای نظامی، انتظامــی، قضائی و امنيتی 

فعال است.
دبيركل ستاد بيان داشــت: باالترين ميزان كشفيات مواد 
مخدر متعلق به ايران است و رياست جمهوری نيز بالفاصله 
بعد از انتصاب در دوره جديد، جلسات ستاد مبارزه با مواد 
مخدر را به رياســت خود تشکيل دادند و مصوبات ستاد و 
سياســت های كالن نيز در دوره جديد مشــخص شد، در 
حقيقــت در اين دوره، همه عناصر نظــام در امر مبارزه با 

مواد مخدر دخيل هستند.
مؤمنی ادامه داد: در كنار اقدامات مقابله ای، ستاد طی يك 
سال گذشته تالش كرد تا ســه رويکرد »مردم محوری«، 
»جهادی« و »اقدامات علمی و اســتفاده از شــركت های 

دانش بنيان« را در مجموعــه اقدامات خود قرار دهد و در 
اين مسير پيشرفت های خوبی داشته است.

وی افزود: ســتاد تالش كــرد تا مبارزه با مــواد مخدر را 
مردمی ســازد كه در اين بخش، ســازمان های مردم نهاد 
و كارآفرينان حضور گســترده ای دارنــد و از ظرفيت های 
مردمی اســتفاده خوبی شــد. همچنين گروه های مرجع، 
هنرمندان، ورزشــکاران، حوزه های علميــه، ائمه جمعه و 
جماعات و نيز گروه های جهادی فعاليت های گســترده ای 
دارند و مــا آينده خوبی را در جهت كنتــرل و مهار مواد 

مخدر پيش بينی می كنيم.
دبيركل ســتاد با بيان اينکه حضــور خيرين در اين دوره 
بســيار پيشرفت داشته اســت، به پروژه احداث يك مركز 

نگهداری معتادان متجاهر در مشــهد اشــاره كرد و گفت: 
بهمن ســال گذشــته يکی از خيرين اعالم كرد كه ظرف 
2 ماه برای 300 نفر 5 ســوله را ايجــاد می كند و همين 
هم شــد و ظرف دو ماه اين سوله ها به بهره برداری رسيد؛ 
اكنون نيز اين خير نيك انديش اعالم كرده كه برای 300 
نفر در همان مکان بستر اشتغال را فراهم می كند كه جای 

تقدير دارد.
مؤمنــی تصريح كــرد: در حوزه كارهای جهــادی يکی از 
مشــکالت ما كمبود ظرفيت برای مراكز نگهداری و درمان 
معتادان بود كه با همت دستگاه های دولتی و سازمان های 
مردم نهاد، اين مهم شــتاب خوبی گرفته اســت. همچنين 
همــکاری خوبی با وزارت ورزش داشــتيم و بســياری از 

قهرمانان و ورزشــکاران در پيشــگيری از اعتياد با ســتاد 
همکاری دارند. يك همت و انگيزه خوبی در كشــور ايجاد 
شــده كه اين مسير را رو به جلو داريم. وی افزود: در حوزه 
پيشگيری يکی از طرح های مهم، ياريگران زندگی بود كه 
بــا هماهنگی وزارت آموزش و پرورش در بيش از 40 هزار 
مدرسه برای دانش آموزان، والدين و معلمان شروع به كار 
كرد و تالش داريم كه تعداد مدارس را به باالی 100 هزار 
مورد برسانيم. نتيجه اين اقدامات، توقف آهنگ رشد اعتياد 

به مواد مخدر در مدارس بود.
دبيركل ســتاد ادامه داد: در بخش درمان نيز شــيوه های 
نوين درمانی اتخاذ شــده اســت و با همــت ظرفيت های 
داخلی كشــور توســط شــركت های دانش بنيان زير نظر 
معاونت علمــی فناوری رياســت جمهوری، خــط توليد 
داروهای جديدی همچون بوپرنورفين كه يك شيوه تأييد 
كننده در درمان اســت، راه اندازی شد و اكنون به صورت 
نمونه و الگو در برخی مراكز شروع به كار كرده است و قرار 

است به باقی مراكز نيز تعميم دهيم.
وی افزود: به صورت دســتی با حجم عظيــم مواد مخدر 
نمی توان مبارزه كرد و حتماً بايد تجهيزات نوين و پيشرفته 
داشــت، امروز بيش از 70 درصد كشفيات مواد مخدر در 
مرزهای شرقی و در هفت استان انجام می شود؛ و همچنين 
بيش از 70 درصد كشــفيات به صــورت تجهيزات فنی و 
اطالعاتی انجام می شود؛ اما تحريم های ظالمانه آمريکا مانع 

از اقدامات مؤثرتر در مبارزه با مواد مخدر است.
مؤمنی اظهار اميدواری كرد كه با كمك همه دســتگاه ها 
بتوانيم اين مســير رو به جلو را ادامه دهيم و ســطح زير 
كشــت، توليد و قاچاق مواد مخدر در افغانستان را كه طی 
20 سال گذشــته افزايش جدی داشــته است را سازمان 
ملل بر اســاس وظيفه و با مشاركت همه كشورهای جهان 
بر اساس مسئوليت مشــترك، تالش كند تا با جايگزينی 

كشت، جامعه بشری را به دوری از اعتياد سوق دهد.

شناسه آگهی )1341606(      م الف 1295

آگهی مناقصه عمومی
ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران در نظــر دارد امــور نقلیــه )حمــل نقــل شــهری و بیــن شــهری( مجموعه هــای تحــت پوشــش خــود 
را بــه شــرکت های واجــد شــرایط مطابــق بــا شــرایط و مــوارد منــدرج در اوراق شــرایط مناقصــه، قانــون برگــزاری مناقصــه و آیین نامــه 

معامــات دولتــی بــه شــرکت هایی واجــد شــرایط بــه مناســب ترین قیمــت پیشــنهادی واگــذار نمایــد. 
لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بعمــل می آیــد وفــق مــواد 12،8،7،6 قانــون تجــارت الکترونیکــی مصــوب 1382/10/07 و اصاحــات 
بعــدی از بــاب مبادلــه ایمــن اطاعــات در واســطه های الکترونیکــی و بــا اســتفاده از سیســتم های ارتباطــی اقــدام و حداکثــر ظــرف مــدت 
www.setadiran.ir یــا ســایت  13 روز از تاریــخ درج آگهــی در روزنامــه بــه ســامانه الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی اینترنتــی: 
.www.corc مراجعــه و بــا توجــه بــه شــماره آگهــی مناقصــه درج شــده در ســامانه ســتاد  ir ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران
ایــران بــه شــماره 2001001151000004 نســبت بــه دریافــت اســناد و مــدارک اقــدام و پاکــت )الــف( حــاوی ضمانتنامــه بانکــی و یــا فیش 
واریــزی را در مهلــت مقــرر بــه ســازمان مرکــزی تعــاون روســتایی ایــران واقــع در تهــران - خيابــان وليعصــر- باالتــر ازميــدان وليعصــر- 

روبــروی ســينمای آفريقــا – پــاک 1813 طبقــه پنجــم )دبیرخانــه حراســت( تحویــل و رســید دریافــت نماینــد.
 شــایان ذکــر اســت بــر اســاس اباغیــه شــماره 1/140936 مــورخ 1399/05/11 وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت پاکت هــای "ب" و "ج" 

صرفاً می بایست به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری شده و لذا از تحویل فیزیکی پاکات مذکور خودداری گردد.

رئيس سازمان بازرسی كل كشــور گفت: وزارت صمت با ارسال نامه ای عملکرد 
خود را توجيه كرد، اما با توجه به مشکلی كه برای مردم در اين راستا پيش آمده 

بود، سازمان بازرسی به مسئله ورود كرد.
ذبيح اهلل خداييان ديروز در نشست خبری و در پاسخ به سياست روز درباره تذكر 
سازمان بازرسی به وزارت صمت مبنی بر نابه سامانی در سامانه يکپارچه خودرو 
و اينکه آيا اين نهاد نظارتی از پاسخ اين وزارت خانه قانع شده است، بيان داشت: 
وزارت صمت اعالم كرد كه سامانه فروش خودرو راه اندازی شد و چند هزار نفر در 
اين سامانه ثبت نام كردند اما بعد از آن چند هزار نفر از اين افراد بعد از مراجعه به 
آنها اعالم كردند كه ذخيره هستند و برنده اصلی محسوب نمی شوند اين موضوع 
باعث نارضايتی مردم شــد. خداييان ادامه داد: قبل از ثبت نام و قرعه كشی اعالم 
كرده بوديم كه اين ســامانه كفايت الزم را ندارد و تذكرات الزم هم داده شــد و 
وزارت صمت پاســخ داد. اين پرونده در دســتور كار بازرس كل مربوطه است و 
اميدواريم قبل از تصميم گيری و اقدام، زيرساخت ها و تدابير الزم فراهم شود تا 

شاهد نارضايتی مردم و مشکالت بعدی نباشيم.
رئيس ســازمان بازرســی كل كشــور اضافه كرد: وزارت صمت با ارسال نامه ای 
عملکرد خود را توجيه كرد، اما با توجه به مشــکلی كه برای مردم در اين راستا 
پيش آمده بود، ســازمان بازرسی به مسئله ورود كرد. رئيس سازمان بازرسی كل 
كشــور در پاسخ به ســوالی درباره برخورد با ترك فعل مسئوالن گفت: چنانچه 
مســئوالن در دوران تصدی خود به وظايف قانونی عمــل نکنند با آنها برخورد 

می شود.
خداييان اظهارداشــت: مسئوالن جهاد كشــاورزی، گمرك و سازمان غذا و دارو 
در دولــت قبل به وظايف خود عمل نکرده بودنــد همچنين در مورد بورس هم 
پرونده های كيفری تشــکيل شده است. وی افزود: در رابطه با ترك فعل ها شکی 
نيســت اگر قانونگذار ضمانت كيفری پيش بينی كرده باشد جرم است اما طبق 
قوانين در بســياری از موارد برای ترك فعل ضمانت كيفری پيش بينی نشــده 
اســت.خداييان گفت: گاهی مسئولی در يك پست قانون را ايفا نمی كند و چون 
كاری انجام نداده، كسی هم سراغ او نمی رود. ترك فعل ممکن است تاثيرش در 
ســوءجريان ها بيشتر باشد.رئيس سازمان بازرسی كل كشور افزود: ترك فعل در 
چند ســال اخير ويژه رسيدگی می شــود و اخيراً قوانينی به تصويب رسيدند كه 
برای ترك فعل، قانون گذار، مجازات و تکاليفی بر شمرده است كه از جمله آنها 

می توان به قانون جمعيت جوانی اشاره كرد.
رئيس ســازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی درباره سامانه سوت زنی و 
گزارشگران فســاد، گفت: بهترين ناظران در كشور مردم هستند و اطالع رسانی 

مردم قطعاً به سازمان بازرسی كمك می كند.

وی ادامه داد: در سازمان بازرسی كل كشور، اداره كل نظارت همگانی و رسيدگی 
به شــکايت مردمی داريم و مردم از طريق 2 ســامانه با عنوان شکايت و گزارش 
می توانند تخلفات و شــکايات را ثبــت كنند. خداييان اظهارداشــت: از ابتدای 
راه انــدازی و فعاليت اين ســامانه تاكنون تعداد 100 هــزار مورد تخلف و جرم 
و شــکايت از ســوی مردم ثبت شده است. رئيس ســازمان بازرسی كل كشور با 
تاكيد بر حفظ محرمانگی هويت افرادی كه گزارش ها را در ســامانه ثبت و اعالم 

می كنند، افزود: مشخصات اين افراد محفوظ باقی می ماند.
رئيس ســازمان بازرسی كل كشــور در پاسخ به ســوالی درباره تفهيم اتهام دو 
خودروســاز داخلی و نتيجه بررسی های ســازمان بازرسی كل كشور گفت: 170 
هزار خــودروی ناقص در انبارها موجود بود كه با ورود و پيگيری های ســازمان 
بازرســی كل كشور و همکاری دولت و شــخص رئيس جمهور، تعداد خودروها 
كاهش يافت و به 45 هزار خودرو رسيد و تا اوايل شهريور اعالم كردند كه تا 15 
هــزار خودرو كاهش می يابد. وی افزود: تعداد خودرويی كه در اختيار مردم قرار 
گرفت هم افزايش يافت. پس از آن هم مديران جديد اين دو خودروســازی روی 

كار آمدند و موضوع با آنها هم مطرح شد.

پروندهويلموتسمنتظراعالمنظرمرجعقضايی
رئيس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی 
در پرونده ويلموتس گفت: اين پرونده از سوی سازمان بازرسی كل كشور پيگيری 
می شــود و منتظر اعالم نظر مرجع قضايی هستيم. وی در پاسخ به سوالی درباره 
انتشار اسامی ســاختمان های ناايمن در كشور گفت: وظيفه دستگاه هايی كه بر 
ايمن ســازی ساختمان ها نظارت دارند، اين است كه تذكر بدهند و نسبت به رفع 

مشکالت پيگير باشند.
رئيس ســازمان بازرســی كل كشور در پاسخ به ســوالی درباره آخرين وضعيت 
پرونده مديران سابق بورس و اينکه در اين رابطه چند نفر بازداشت شدند، گفت: 
هنوز كســی بازداشت نشــده و در ورود ما اقدامات خوبی با كمك دستگاه های 

متولی صورت گرفت.
وی يادآور شد: شاهد بوديد پس از باال رفتن شاخص بورس با سقوط آزاد مواجه 
شديم كه ناشی از تخلفات اين نهاد بود اما با بررسی آسيب ها وضعيت بورس رو 
به بهبودی رفت. وی اظهار داشــت: هشدارهايی پيش از اين به مسئول مربوطه 
داده شــد و برای بســياری از مديران شــركت های فعال در بازار سرمايه پرونده 
تخلفاتی تشــکيل شــد و حدود 120 مدير با مجازات انتظامی، جريمه و سلب 
صالحيت مواجه شــدند البته اقدامات ســازمان بازرسی كل كشور مستمر ادامه 
دارد. رئيس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی درباره نظارت سازمان 
بازرســی به برگزاری جام جهانی و موضوع قرارداد مديران و اعزام كاروان ايران 

گفت: همکاران ما بر عدم اتالف منابع مالی نظارت دارند.

اقدامسازمانبازرسیكلكشوردرحادثهمتروپل
رئيس سازمان بازرسی كل كشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده حادثه متروپل 
گفت: بالفاصله پس از حادثه، بازرس كل استان خوزستان را مامور بررسی كرديم 

و بر عملکرد آواربرداری نظارت داشتيم.  
خداييان اظهارداشت: همکاران ما بالفاصله نسبت به تشکيل پرونده اقدام كردند 
و تخلفاتی را چه در رابطه با مســئوالن شــهرداری در سال های قبل و چه ساير 
دســتگاه ها احراز و گزارشــی در اين رابطه تهيه شد و اين پرونده و اطالعات در 
اختيار هيات اعزامی دادستانی كل كشور قرار گرفت.رئيس سازمان بازرسی كل 
كشور در پاسخ به ســوالی درمورد پيگيری اجرای مصوبات شورای عالی انقالب 
فرهنگی گفت: در راستای دستور رياست قوه قضاييه، كارگروهی برای اين مسأله 
تشکيل و تکاليف دستگاه ها در اين كارگروه مشخص و به دستگاه ها ابالغ شد.وی 
ادامه داد: ابتدا از همه دستگاه ها خواستيم اقدامات خود را اعالم كنند كه البته ما 

اين گزارش ها را راستی آزمايی می كنيم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سیاست روز:

 سامانه ثبت سفارش خودرو 
کفایت الزم را ندارد

وزارت صمت با ارسال نامه ای عملکرد خود را توجیه کرد


