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شماره

صفحه

روزنامه

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی بیان کرد که ممکن است سال ها طول 
بکشد تا قیمت ها دوباره کنترل شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا از اکونومیک، مالپاس معتقد است به 
دلیل این که ایاالت متحده و سایر اقتصادها با نرخ تورمی روبرو هستند 

که در دهه های گذشته مشاهده نشده است تورم جهانی ادامه دارد.
پایین  به  تورم  نرخ  تا  بکشد  طول  سال  دو  شاید  و  ماه ها  گفت:  وی 
برگردد.رئیس گروه بانک جهانی اظهار کرد: تورم بی سابقه و کمبود 

کاالهای کلیدی مانند روغن، کود و گندم به این معنی است که برای 
برخی کشورها اجتناب از رکود بسیار سخت خواهد بود.

به دلیل کمبود کود در حال تعطیل  از نقاط جهان  افزود: بسیاری  وی 
خواهد  ادامه  سال  چندین  برای  محصوالت  کمبود  این  و  هستند  شدن 

داشت.
به  مالپاس هشدار داد که کمبود مواد غذایی ممکن است منجر  دیوید 

بی ثباتی در کشورهای فقیرتر شود.

از  نقل  به  رویداد۲۴  گزارش  به 
عضو  میرسلیم،  مصطفی  منیبان، 
در  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
سرانجام  درباره  سؤالی  به  پاسخ 
تصریح  شهرداری  در  فساد  پرونده 
قالیباف  شهرداری  دوران  در  کرد: 
شهر  در  گسترده ای  فعالیت های 
تهران انجام گرفته که آثار آن کاماًل 
تخلف هایی  همچنین  است  مشهود 
صورت گرفته بود که این تخلف ها 
شهردار  به  هم  موقع  همان  بنده  را 
وقت یعنی قالیباف، گزارش دادم و 
از او خواستم به این موارد رسیدگی 
بر  نکرد،  فرصت  دیگر  البد  شود، 
پیگیری  را  موارد  بعداً  اساس  همین 
از  مذکور  موارد  که  چرا  کردیم 
جمله مواردی بود که به ضرر مردم 
عمومی  حقوق  به  مربوط  و  است 
است. نماینده مردم تهران در مجلس 
ادامه  در  داد:  ادامه  اسالمی  شورای 
تخلفات  به  مربوط  مستندات  بنده 
در  را  شهرداری  در  گرفته  صورت 
تا  گذاشتم  قضایی  دستگاه  اختیار 
روشن  و  کنند  رسیدگی  خودشان 

مورد  این  در  خبری  هنوز  شود. 
ندارم و خودم هم منتظر هستم، البته 
پیگیری هم می کنم که ببینم به کجا 
پیش  سال  دو  بنده  است.  رسیده 
به  و  کل  دادستان  به  را  موارد  این 
مجموعه  بودم، که  داده  هم  بازرسی 
اگر  تا  را رسیدگی کنند  موارد  این 
تخلفی صورت گرفته جلوگیری و از 
اجحاف حقوق مردم جلوگیری شود.
دستگاه  تأخیر  علت  درباره  میرسلیم 
قضا در رسیدگی به مستندات تخلفات 
متذکر  قالیباف  زمان  در  شهرداری 
تخلفات  به  رسیدگی  در  تأخیر  شد: 
زمان  شهرداری  در  گرفته  صورت 
مختلفی  علت های  می تواند  قالیباف، 
علت ها  این  عمده  که  باشد  داشته 
پرونده  یعنی  دارد.  ساختاری  جنبه 
می گیرد که  قرار  اختیار کسانی  در 
آن ها به جای تصمیم گیری سریع، آن 
را راکد و معلق نگه می دارند تا زمان 
صورت  اتفاق  این  نباید  که  بگذرد 
می کنند؟  را  کار  این  چرا  بگیرد 
برای اینکه در راستای منافع دیگران 

نیست.

آب برخی مدیران را قطع کنید 
تا بدانند بی آبی چیست

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی شهرداری صدرا فرج زاده 
در جلسه با رابطین فرهنگی مساجد و مجتمع های مسکونی پرجمعیت شهر 
تبدیل  و  محله  محوریت  حفظ  مسجد،  اصلی  وظیفه  امروز  گفت:  صدرا 
شدن به سنگر و مأمن همه اقشار محله و فرماندهی جهاد تبیین با استفاده 
رسالت  بزرگترین  این  که  است  مردم  اقشار  همه  حضور  از  حداکثری 

انقالبی امروز اصحاب مسجد است.
وی با بیان مشکالت خدماتی و اداره امور مجتمع های مسکونی نیز گفت: 
اگرچه در نگاه اول حل کاستی ها و اداره امور یک مجتمع با کمک ساکنین 
و ادارات ذیربط در دستور کار هیئت مدیره مجتمع های مسکونی است اما 
کارکرد راهبردی مدیریت مجتمع ها، تالش در جهت اصالح سبک زندگی 
مردم منطقه است. با اصالح سبک زندگی و توجه به تمام شئون آن نظیر 
تقویت  فرزند،  تربیت  همسایه،  حقوق  رعایت  نشینی،  آپارتمان  فرهنگ 
نهاد خانواده، ایجاد رفاه نسبی، نظافت و بهداشت محیط، رعایت عفاف و 

زندگی مؤمنانه و.. بخش عمده ای از مشکالت قابل حل است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری صدرا افزود: با تأکید 

تقویت و  ما  برنامه  شهردار صدرا و مصوبات شورای اسالمی شهر صدرا 
و  فرهنگی  مجموعه های  هم افزایی  و  محور  تعامل  برنامه های  از  پشتیبانی 
اجتماعی شهر در مسیر تبیین ارزش های انقالب اسالمی، دفاع از این اصول 
ای  هرمجموعه  است  اسالمی  انقالب  برای  و کادر  شبکه  ایجاد  و  اساسی 
که در این سه حوزه برنامه و طرح داشته باشد شهرداری آمادگی کمک 
و همراهی با آن را خواهد داشت. فرج زاده با تشریح حوزه های اعتباری 
در  ما  داشت:  اظهار  فرهنگی  سازمان  پشتیبانی  و  رسانه ای  ظرفیت های  و 
برنامه های ذاتی و روزمره مجموعه ها ورودی نخواهیم داشت، اما طرح هایی 
که با لحاظ سیاست های کلی تبیین، دفاع و شبکه سازی در حوزه انقالب 
اسالمی دارای نورآوری باشد و امکان حضور و عالقه عمومی شهروندان 
در آن وجود داشته باشد؛ اولویت ماست در این زمینه طرح های مرتبط با 
مراسم ملی و مذهبی شاخص نظیر عید غدیر و..، همچنین طرح های مربوط 
و  شهدا  معظم  خانواده  با  ارتباط  کتابخوانی،  فرهنگ  توسعه  و  کتاب  به 
ایثارگران و مسابقات و برنامه های مرتبط با شور و نشاط عمومی مردم با 

تأکید بر سبک زندگی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای فارس اعالم کرد؛

حمایت از واحدهای صنعتی تولید کننده 
تجهیزات و قطعات صنعت برق در داخل 

یک حرکت راهبردی است

مطلوبی  حد  در  کیفری  جمعیت  تراکم  زندان ها،  سازمان  رئیس  گفته  به 
نیست و در حال حاضر باالتر از حد میانگین جهانی، زندانی در زندان های 

کشور داریم.
به گزارش قوه قضاییه، غالمعلی محمدی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات 
با موضوع بررسی  برنامه صف اول  با حضور در  تأمینی و تربیتی کشور 
عملکرد سازمان زندان ها در دوره تحول، درباره وضعیت امروز زندان های 
کشور نیز بیان داشت: به صورت کلی، تراکم جمعیت کیفری در زندان های 
کیفری  جمعیت  تراکم  افزایش  با  ما  چون  نیست  مطلوب  حد  در  کشور 
مواجه هستیم که سیاست های کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب قرار 

گرفته است.
با تراکم جمعیت کیفری مواجه نبودیم در  محمدی تصریح کرد: اگر ما 
باالترین سطح تصمیم گیری در نظام که مجمع تشخیص مصلحت نظام است 
سیاست های مربوط به کاهش جمعیت کیفری زندان ها را مورد تصویب 
قرار دهد، همچنین اگر با این تراکم مواجه نبودیم در سند تحول قضایی به 

این موضوع پرداخته نمی شد.
وی با بیان اینکه ما در تمام زندان ها با تراکم جمعیت کیفری مواجه نیستیم، 
گفت: یک دسته از زندان ها هستند که ظرفیت اسمی آن ها بیشتر از تعداد 
زندانیان موجود است، یک دسته از زندان های ما ظرفیت اسمی شان متناسب 
زندان های  نوعًا  که  ما  زندان های  از  دیگر  دسته  و یک  است  زندانیان  با 
قدیمی داخل شهرها هستند که ما نتوانستیم توسعه های عمرانی را در مورد 

آن ها انجام دهیم ظرف و مظرف هیچ تناسبی با هم ندارد.
کل  به  نسبت  ما  کیفری  جمعیت  اینکه  اعالم  با  زندان ها  سازمان  رئیس 
جمعیت کشور عدد باالیی است، افزود: در جمهوری اسالمی ایران ما باالتر 

از حد میانگین جهانی زندانی در زندان های کشور داریم.
محمدی تصریح کرد: در سال های اخیر اقدامات بسیار مؤثری درخصوص 
توسعه فضاهای فیزیکی صورت گرفته است که موجب شده نسبت به دو 
دهه گذشته وضعیت زندان های ما از حیث توسعه فضاهای فیزیکی بسیار 
بهبود پیدا کند هرچند که هنوز به سطح مطلوب نرسیدیم و مترصد هستیم 

که با جذب اعتبارات نسبت به این امر اقدام کنیم.
وی افزود: توسعه فضاهای فیزیکی یک بخش از کار است اما اگر یک 
بودجه کالنی را هم به ما اختصاص بدهند و ما این توان را داشته باشیم که 
فضاهای فیزیکی را توسعه بدهیم فی نفسه مترصد این هستیم که جمعیت 

زندانیان را کم کنیم.
رئیس سازمان زندان ها ادامه داد: در این راستا قانون گذار بحث جایگزین های 
حبس را در قانون مجازات اسالمی سال ۱۳۹۲ پیش بینی کرده و االن هم 

بحث روز بحث استفاده از پابندهای الکترونیک است.
محمدی با تأکید بر اینکه با بهره مندی از فناوری های نوین و تکنولوژی 
روز قادر به ایجاد زندان مجازی هستیم، گفت: زندان و حبس چیزی جز 
محدود کردن فرد نیست بنابراین زندان موضوعیت ندارد و آن چیزی که 
این  می توانیم  که  هم اکنون  و  است  محدودیت  و  دارد حبس  موضوعیت 
محدودیت را با استفاده از ابزارهای نوین و به صورت مجازی ایجاد کنیم 

چرا این کار را انجام ندهیم.

از  بهره مندی  راستای  در  الکترونیک  پابندهای  از  استفاده  داد:  ادامه  وی 
از محکومین و زندانیانی که واجد  تا برخی  الکترونیک است  سامانه های 
شرایط هستند )زندانیان جرائم سبک و زندانیانی که حضورشان در جامعه 

مخل نظم و امنیت نیست( بتوانند از این ارفاق قانونی برخوردار شوند.
رئیس سازمان زندان ها با اعالم اینکه در حال حاضر ما پابندهای الکترونیک 
انبوه  را توسط شرکت دانش بنیان داخل کشور تولید می کنیم و به تولید 
از  بهره مندی  گذشته  به  نسبت  اخیر  ماهه  سه  در  کرد:  بیان  رسیده ایم، 

پابندهای الکترونیک به دو برابر رسیده است.
محمدی تأکید کرد: با توجه به اینکه به تولید انبوه پابندهای الکترونیک 
استفاده  ظرفیت  این  از  ما  قضایی  همکاران  که  است  خوب  رسیده ایم 
حداکثری کنند تا تمام زندانیانی که واجد شرایط پابند الکترونیکی هستند 

تحت این پوشش قرار گیرند.
۶۰ درصد جمعیت زندانیان متأهل هستند

محمدی درباره تعداد زندانیان متأهل شاغل در زندان و نگاه سازمان زندان ها 
به این افراد، گفت: اهتمام ما بر این است که بیکاری را در زندان ها به 
ما  حداقل ممکن برسانیم، هم اکنون حدود ۶۰ و خرده ای درصد زندانیان 
متأهل و مابقی مجردین و یا افرادی هستند که متارکه کرده اند و یا با فوت 

همسرانشان مواجه شدند.
وی ادامه داد: ما اولویت اشتغال را برای افراد متأهل درنظر گرفتیم تا از 

قبل درآمدی که در زندان تحصیل می کنند خانواده خود را منتفع کنند.
سازوکار مجلس برای توسعه اشتغال زندانیان در سال ۱۴۰۱

محمدی بیان داشت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ اتفاق خیلی بزرگی افتاد و آن 
این بود که مجلس شورای اسالمی، تسهیالت قابل مالحظه ای را برای توسعه 
اشتغال زندانیان به رقم ۵۰۰ میلیارد تومان با بهره و کارمزد بسیار کم در 

نظر گرفت.
وی خاطرنشان کرد: این تسهیالت به بانک های عامل ابالغ شده تا زندانیان 
بتوانند از این تسهیالت برخوردار شوند و بستر بسیار مناسبی است که ما 

اشتغال را در زندان ها و خارج از زندان ها توسعه دهیم.
که  کسانی  که  بود  این  مجلس  دوم  اقدام  افزود:  زندان ها  سازمان  رئیس 
سود  کنند  سرمایه گذاری  زندانیان  اشتغال  برای  زندان ها  در  می خواهند 

حاصل از تولید آن ها معاف از مالیات باشد.
محمدی خاطرنشان کرد: این دو مشوق بستر بسیار خوبی است تا ما اشتغال 

را در زندان ها توسعه دهیم.

نهادهای  قانون،  مطابق  شهرداری ها 
عمومی غیردولتی محسوب می شوند؛ 
با توجه به اینکه در قانون شهرداری ها 
منابع  که  در صورتی  که  شده  ذکر 
هزینه  تکافوی  شهرداری،  درآمدی 
آن را ننماید، وزارت کشور مجاز به 
انحالل شهرداری است؛ پس می توان 
گفت که قانون گذار  معتقد بوده  که 
شهرداری باید به این توانمندی برسد 
هزینه های  کلیه  بتواند  حداقل  که 
آن  از  پس  و  کند  تأمین  را  خود 
دهد؛  ارائه  خدمات  مردم  به  بتواند 
عنوان  به  شهرداری ها  به  رو  این  از 
نهادهای مستقل درآمدی نگاه شده و 
عمده بودجه شهرداری ها باید توسط 
اما  شود،  محقق  شهرداری ها  خود 
را  تسهیالتی  یا  اعتبارات  نیز  دولت 
می گیرد،  نظر  در  شهرداری ها  برای 
دارایی،  تملک  اعتبارات  جمله  از 
ارزش افزوده، تسهیالت قیر رایگان، 
خرید  تسهیالت  دولتی،  وام های 

ماشین آالت و... .
مهمترین  شهرها،  از  بسیاری  در 
درآمدی  منبع  بزرگترین  و 
از  ناشی  عوارض  شهرداری ها، 
وابسته  درآمدهای  و  ساز  و  ساخت 
به آن است؛ با توجه به متغیر بودن 
به  ساز  و  ساخت  درخواست های 
کوچک،  شهرداری های  در  ویژه 
پایدار  منابع  ایجاد  بر  تأکید  همواره 
و جذب  شهرداری ها  برای  درآمدی 
سرمایه گذار در میان بوده، اما نه تنها 
جذب سرمایه گذار و ایجاد درآمدهای 
پایدار برای بسیاری از شهرداری های 
و  دشوار  بسیار  عمل  در  کوچک 
منابع  همین  بلکه  است،  بعید  حتی 
ساخت  عوارض  از  ناشی  درآمدی 
و ساز نیز به سختی وصول و محقق 
می شود. از طرف دیگر شهرداری ها 
در  و  متعدد  وظایف  قانون،  مطابق 
از  دارند،  عهده  بر  مهمی  حال  عین 
عمران، شهرسازی و خدمات شهری 
گرفته تا حمل و نقل درون شهری، 
آتش نشانی و مسئولیت های اجتماعی 
و فرهنگی شهر، همگی ذیل وظایف 
شهرداری ها تعریف شده است. با در 
اقتصادی  سخت  شرایط  گرفتن  نظر 
بسیاری  عماًل  اخیر،  دهه  در  کشور 
ورشکستگی  به  یا  شهرداری ها  از 
ورشکستگی  مرز  در  یا  رسیده اند 

اساس  بر  که  طوری  به  دارند؛  قرار 
اخبار منتشر شده در چند سال اخیر،  
حدود 7۰ درصد ورشکسته محسوب 

می شوند.
تهدید  با  همواره  شهرداری ها  اینکه 
باشند،  انحالل روبرو  ورشکستگی و 
می تواند پیامدهای شومی برای شهرها 
داشته باشد. با توجه به افزایش هزینه 
اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی 
در سال های اخیر و الزام شهرداری ها 
حقوق  پرداخت  به  دادن  اولویت  به 
از  بسیاری  می شود  باعث  پرسنل، 
عقب ماندگی های  دچار  شهرها 

عمرانی شوند.
اغلب  در  شهرداری ها  سویی  از   
موارد برای حفظ بقا و محقق کردن 
بودجه شان،  اقداماتی همچون تراکم 
و  فروشی، صدور مجوزهای ساخت 
گذاشتن  پا  زیر  پشتوانه،  بدون  ساز 
نادیده  شهرسازی،  استانداردهای 
گرفتن اصول فنی و ایمنی ساخت و 
دارایی های  و  امالک  فروش  سازها، 
شهرداری و حتی بعضًا تشویق مردم 
به تخلف در ساخت و ساز در قبال 
خود  که  می کنند  جریمه  پرداخت 
در  است.  بعدی  معضالت  زمینه ساز 
شهرها  کالن  و  بزرگ  شهرهای 
نیست.  جالب  چندان  وضعیت  هم 
اگر چه در ظاهر  از شهرها  بسیاری 
درآمدهای کالن دارند، اما بدهی های 
هزینه های  و  قرضه،  اوراق  انباشته، 
نیز  را  آنها  عماًل  دیگر،  سرسام آور 
دچار مشکالت و چالش های فراوانی 

کرده است.
 حال در چنین شرایطی اگر وزارت 
کشور با استناد به قانون، راه انحالل 
شهرداری ها را در پیش بگیرد، عماًل 
دولت  دوش  بر  شهرسازی  هزینه 
می افتد و گویی با یک دوقطبی متقابل 
به  بنابراین  هستیم.  مواجه  ناکارآمد 
بودن  بین  دوگانه  در  می رسد  نظر 
شرایطی  در  و  شهرداری ها  نبودن  و 
به  شهرداری ها  تشکیل  رویای  که 
به  مستقل  عمومی  نهادهای  عنوان 
حقیقت نپیوسته، بهترین راه، استمرار 
به  دولتی  کمک های  تقویت  و  
شهرداری ها است، راهکاری که اگر 
تعارض  در  اولیه  هدف  با  شاید  چه 
باشد، اما ظاهراً تنها راه جلوگیری از 

ورشکستگی آنهاست. 

نقد و تحلیل خبر
گروه نقد و تحلیل خبر روزنامه طلوع

از هر دری کالمی

رئیس بانک جهانی:

عضوشورایعالیاستانها:

حذفاعتبارشهرداریهایکمجمعیتمشکلسازمیشود

وحیدجعفریزاده

رئیسسازمانزندانها:

 تراکم جمعیت کیفری در حد مطلوبی نیست
۶۰ درصد زندانیان متأهل هستند

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس از برگزاری نخستین 
یادواره شهدای شهرداری های استان فارس با عنوان شاهدان شهر خبر داد 

و گفت: این رویداد برای نخستین بار در استان فارس برگزار می گردد.
فارس،  استانداری  اطالع رسانی  پایگاه  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  به گزارش 
مسعود طهماسبی با اشاره به نقش پررنگ شهرداری ها در برهه های حساس 
به ویژه در ایام دفاع مقدس اظهار داشت: این برنامه با همکاری دستگاه های 
فارس،  استان  شهرداری های  استان،  شهدای  کنگره  ستاد  جمله  از  مرتبط 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های  بنیاد شهید، صدا وسیمای مرکز فارس، 
نکوداشت  هفته  با  همزمان  تیرماه   ۱۶ در  شیراز  شهرداری  و  مقدس  دفاع 
شهرداری ها و دهیاری ها از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲ ظهر با حضور مسئوالن 
ارشد استانی، خانواده های معظم شهدای شهرداری ها و اقشار مختلف مردم در 

سالن همایش های شهر شیراز برگزار می گردد.
اینکه  به  اشاره  با  فارس  استانداری  امور شهری و شوراهای  دفتر  مدیرکل 
به  کفن  گلگون  شهید   ۲۴ تقدیم  افتخار  فارس  استان  شهری  مدیریت 
شهرداران  مبین  شهر  شاهدان  گفت:  است  داشته  اسالمی  انقالب  و  میهن 
و پرسنل شهید شهرداری ها که هم در سنگر خدمت و هم در مقام ایثار و 
ازخودگذشتگی برای مردم و به ویژه مسئولین الگو هستند وی افزود: این 

یادواره با محوریت این شاهدان آسمانی برگزار خواهد شد.
به  شهرداری ها  شهدای  گرامیداشت  که  است  این  بر  تالش  افزود:  وی، 

برگزاری یادواره منحصر نگردد و با استمرار این برنامه در سال های آتی و 
تشکیل دبیرخانه دائمی در سطح استان و ملی این امر دنبال شود و عالوه بر 

آن مشکالت خانواده شهدا رصد و برطرف گردد.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس همچنین از تشکیل 
بنیاد  شیراز،  شهرداری  استانداری،  از  متشکل  محتوا  تولید  برای  کمیته ای 
کمیته  کرد:  عنوان  و  داد  خبر  شهدا  کنگره  و  آثار  حفظ  بنیاد  شهید، 
اطالع رسانی نیز با محوریت روابط عمومی استانداری تشکیل و تبلیغات و 

کار رسانه ای آن نیز دنبال می شود.
وی ضمن دعوت از مردم شهیدپرور استان جهت شرکت در یادواره شاهدان 
شهر بیان کرد: همه مردم قدرشناس و والیتمدار استان فارس صاحب این 

مراسم هستند و پذیرای همه آنها در سالن همایش های شهر شیراز هستیم.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس:

مصطفی میرسلیم:

علت تأخیر در رسیدگی به پرونده جنبه ساختاری دارد

دبیر کل سازمان ملل: 
وضع اقیانوس ها خوب نیست

۹۰ تا ۹۵ درصد ناباروری ها 
قابل درمان است

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری صدرا:


