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»مهدی چسب«؛ زورگیری 
که بچه رئیس از آب درآمد!

ث
حواد

شهرستان

استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

اعتبارات آبی محرومیت زدایی 
کهگیلویه و بویراحمد به 
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استاندار فارس تأکید کرد؛

ضرورت اتمام 15 پروژه 
نیمه تمام کتابخانه ای 

فارس تا پایان سال

عضو شورای عالی استان ها:
اعتبار شهرداری ها را حذف نکنید

حذفاعتبارشهرداریهایکمجمعیتمشکلسازمیشود

بستری ۸۲ بیمار مثبت و مشکوک
دارای عالیم کرونا در بیمارستان های 

استان فارس

رئیس سازمان زندان ها:
 باالتر از حد میانگین جهانی زندانی 

در زندان های کشور داریم
تراکمجمعیتکیفریدرحدمطلوبینیست

۶۰درصدزندانیانمتأهلهستند

رئیس بانک جهانی:

تورم جهانی تا دو سال ادامه دارد

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس:

نخستین یادواره شهدای شهرداری های 
استان فارس برگزار می شود

جزئیات  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  قانون  اصالح  طرح  طراح 
گزینه های پیش رو برای اصالح قانون انتخابات مجلس را تشریح کرد.

جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با 
خبرنگار ایلنا درخصوص طرح اصالح انتخابات مجلس، گفت: من ۴ طرح 
برای اصالح نظام انتخاباتی مجلس، شوراها و ریاست جمهوری ارائه کردم 
که از این تعداد ۲ طرح مربوط به مجلس است. یکی از آن ها نظام انتخابات 
تناسبی حوزه های ۲ نماینده به باالتر است و دیگری نظام انتخاباتی تناسبی 

استانی-شهرستانی است.
و  شد  مطرح  هم  گذشته  مجلس  در  تقریبًا  دوم  طرح  این  داد:  ادامه  وی 
آن هم طرح من بود. در دوره مجلس دهم که بنده نماینده نبودم جلسات 
مختلفی در کمیسیون شوراها حضور پیدا کردم و آن طرح آماده شد. اما 
سازوکار آن را دوستان در مجلس دهم به نوعی بد تنظیم کردند، به ویژه 
در جلسه آخر که طرح ما را مثله کردند و این باعث شد که مورد ایراد 
را  طرح  این  مجدداً  امسال  اما  افزود:  بگیرد.قادری  قرار  نگهبان  شورای 
مطرح کردم که یک مسئله وجود داشت و آن اینکه آیا این طرح اصالح 
نظام انتخاباتی را در غالب رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس 
انتخاباتی  دهم بگنجانیم یا به صورت مجزا و در قالب طرح اصالح نظام 
مجدداً مطرح کنیم. در این زمینه جلساتی را با شورای نگهبان و با حضور 
همکاران در کمیسیون شوراها داشتیم، همینطور جلساتی را با حضور آقای 
رابطه  در  اسالمی  شورای  مجلس  در  شیراز  مردم  داشتیم.نماینده  قالیباف 
جمع بندی  تقریبًا  کرد:  عنوان  مشترک  جلسات  این  نتیجه  و  خروجی  با 

انتخاباتی فعلی که نظام اکثریتی است یک نظام قابل  این است که نظام 
انتخابات  استانی شدن  به سمت  باید  بنابراین  نیست.  دفاعی  قابل  و  قبول 
مراتب ضررش  به  استانی-اکثریتی  نظام  بپذیریم  باید  اینکه  هم  و  برویم 
هیچ گاه  درنتیجه  است،  بیشتر  چندحوزه ای  اکثریتی-شهرستانی  نظام  از 
البته  استانی نمی شود که  نظام اکثریتی  به پذیرش  شورای نگهبان حاضر 
این دیدگاه منطقی هم است چون ممکن است به یکباره در یک استان 
تمامی نمایندگان از یک جریان مذهبی، یک طیف سیاسی یا یک جریان 

قومی انتخاب شوند و جریان مقابل امکان رقابت نداشته باشد.
و  نیست  قبول  قابل  به هیچ وجه  استانی  اکثریتی  نظام  بنابراین  افزود:  وی 
کسی مدافع آن نیست، ما در مجلس هفتم و هشتم هم این بحث را دنبال 
کردیم اما مشاهده شد که ایرادات جدی دارد و از آن عبور کردیم. لذا 
اینکه همین  یا  برویم  استانی-شهرستانی  تناسبی  نظام  به سمت  باید  یا  ما 
حوزه های انتخابیه را در همین حد فعلی نگه داریم یعنی از قید استانی شدن 
صرف نظر کنیم و همین نظام شهرستانی باشد اما نظام اکثریتی را تبدیل 

به نظام تناسبی کنیم.
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تحلیل این خبر را در صفحه2 بخوانید

همراه با تحلیل خبر
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فریبا نادری:

وقتی فهمیدم 
مردم فحشم دادند 
خستگی ام در رفت!
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شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس 
برگزار می کند:

مکان: شیراز – شهرک گلستان – بلوار دهخدا – محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس وبسایت:   www.farsfair.ir    نمابر:  36200047 - 071  تلفن: 44 -36200040- 071
ارائه بلیت رایگان دریافت شده از وبسایت www.farsfair.ir الزامی است.
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بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
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به گزارش تابناک به نقل از خانه ملت، سید احمد رسولی نژاد در نطق میان 
دستور خود در جلسه علنی اخیر مجلس شورای اسالمی گفت: درخصوص 
وضعیت مدیریت ضعیف و ناکارآمد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به 
رئیس جمهور و وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تذکر دادم چرا که 
ما نماینده دولت نیستیم ما پشتیبان منافع مردم هستیم. منافع ملی و مردم خط 
قرمز ماست لذا منتظر اقدام قاطع و عاجل در این خصوص هستیم در غیر این 
صورت به سایر وظایف قانونی من جمله استیضاح عمل می کنم.وی افزود: 
در سالهای ابتدای انقالب برای خدمت به مردم و جهاد و شهادت رقابت بود 
گرچه همان زمان هم عده ای اندک به فکر ثروت اندوزی و رفاه بودند و 

پس از پایان جنگ رئیس جمهوری آمد با افکار لیبرالی و اشرافی گری 
که پایه گذار زندگی اشرافی برخی مقامات و ایجاد فاصله با مردم شد، مقدمه 
اقتصادی.نماینده مردم دماوند و فیروزکوه  اختالف، رشوه خواری و مفاسد 
همراه  که  است  پانزدهم  سال  کرد:  خاطرنشان  اسالمی  شورای  مجلس  در 
مسئولین ادارات از محالت شهرها شهرک ها و روستاهای دو شهرستان به 
طور مرتب دیدار دارم، در یکی از این دیدارها رئیس شورای اسالمی یکی از 
روستاها گفت ما در دو دهه اول انقالب زندگی خود را داشتیم، همه ادارات 
کمک و حمایت از کشاورزی و باغداری و دامداری می کردند اما سالهاست 

دچار مشکل شدیم و باید قوانین به نفع مردم تغییر کند.

نماینده مجلس:

نماینده خراسان جنوبی در شورای عالی استان ها با بیان اینکه اگر اعتبار 
برنامه و بودجه  از طریق سازمان  از محل تملک و دارایی و  شهرداری ها را 
حذف کنند این اتفاق برای شهرداری هایی با جمعیت زیر 100 هزار نفر به 
ایلنا گفت:  با خبرنگار  و گو  در گفت  فنودی  می شود.حسین  تبدیل  مشکل 
گدایی  دست  باید  شهرداری ها  دیگر  نظرم  به  شود،  حذف  اگر  اعتبار  این 
دراز کنند. چرا که تاکنون هم حقوق پرسنل هایشان را به مدت چندین ماه 
نتوانسته اند بپردازند. عضو شورای عالی استان ها عنوان کرد: شاید برای کالن 
شهرها حذف این اعتبار خیلی نباشد اما برای شهرداری های شهرهای کوچک  
مشکل آفرین است. درخواست می کنم قبل از تصویب این طرح کاماًل آن را 

شهرداری ها  برای  اعتبار  این  کرد:  اضافه  دهند.فنودی  قرار  بررسی  مورد 
فعالیت  باید  برای پروژه های عمرانی الزم است و  نباید حذف شود چرا که 
کنند. شاید اعتبار یک میلیارد یا 5 میلیارد برای کالن شهرها اعتباری چندانی 
نباشد اما شهرداری های شهرهای کوچک بسیار حیاتی است و در برخی موارد 
میلیارد  یک  سالشان  یک  اعتبار  کل  کوچک  شهرهای  شهرداری های  برای 
تومان است. اگر از یک میلیارد تومان ۲00 میلیون تومان را هم حذف کنند 

ممکن است خیلی از پروژه هایشان را دیگر نتوانند اجرایی کنند.

عضوشورایعالیاستانها:

حذفاعتبارشهرداریهایکمجمعیتمشکلسازمیشود
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