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در راستای افزایش خدمت رسانی به شهروندان

تفاهمنامه همكاري ميان شهرداری
شیراز و نیروی انتظامی    استان فارس امضا شد
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عمل جراحی «بون بریج» برای درمان ناشنوایی با موفقیت در شیراز انجام شد

در راستای افزایش خدمت رسانی به شهروندان

تفاهمنامه همكاري ميان شهرداری شیراز و نیروی انتظامی
   استان فارس امضا شد

در نشســت مشترك شــهردار شــیراز با فرمانده
انتظامی   اســتان فارس ،تفاهمنامه همــكاري ميان
طرفين منعقد شد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی شــهرداری
شــیراز ،این تفاهمنامه طی مراسمی   با حضور «حیدر
اســکندرپور» شــهردار شیراز ،ســردار«رهام بخش
حبیبی» فرمانده انتظامی   اســتان فــارس و جمعی از
معاونین و مدیران دو سازمان امضا شد.
اعالم آمادگی جهت همــکاری و تعامل
نیروی انتظامی   با شهرداری شیراز

هم افزایی نیروی انتظامی   و شهرداری شیراز در سطح
جامعه تأکید کرد و گفت :مسئولیت تأمین امنیت برای
مردم با نیروی انتظامی   است و شهرداری می   تواند با
تعامــل و همکاری بیش از پبیش خــود با مجموعه
نیروی انتظامی   در این مسیر پلیس را همراهی کند.
ســردار حبیبی ضمن تســلیت فرا رسیدن اربعین
حســینی ،اظهار داشت :ســامت و امنیت دو نعمت
گرانبهــا برای مردم هســتند و شــهرداری و نیروی
انتظامی   دو دستگاه همراه هستند که سالمت و امنیت
شهروندان به آنها باز می   گردد.

ســردار رهام بخش حبیبی فرمانده انتظامی   استان
فارس ضمن امضای تفاهم نامه همکاری با شهرداری
شیراز گفت :این تفاهم نامه در راستای خدمت رسانی
به مردم شیراز و ارائه هر چه بهتر خدمات شهری منعقد
شده است.
ســردار حبیبــی اضافه کــرد :ماموریــت نیروی
انتظامی   و شــهرداری حفظ آرامش و ایجاد احساس
امنیــت بیــن مردم اســت و برگزاری این نشســت
مشــترک و انعقاد تفاهم نامه در راستای آرامش دهی
به شهروندان و فراهم کردن آسایش آنان است.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی   استان فارس هر
اقدامی   که نتیجه آن نشــاندن لبخند رضایت بر لبان
مردم باشــد را انجام خواهــد داد ،در جهت همکاری
و تعامل نیروی انتظامی   با شــهرداری شــیراز اعالم
آمادگی کرد.
فرمانده انتظامی   اســتان فارس بر لزوم همراهی و

انعقاد تفاهم نامه همکاری در راســتای
افزایش خدمت رسانی به شهروندان است
حیدر اسکندرپور شهردار شیراز نیز در این نشست
گفت :تفاهم نامه همكاري ميان شــهرداری شــیراز
و نیــروی انتظامی   فــارس به ویــژه در بخش های
انتظامی   و راهور منعقد شــد تا شاهد همکاری بیشتر،
قوی تر و منسجم تر بین شهرداری شیراز و مجموعه
نیروی انتظامی   باشیم.
مهندس اســکندرپور افزود :در ایــن تفاهم نامه
همکاری های مشــترک و مسئولیت های متفاوت دو
نهاد خدمت رسان شهرداری و نیروی انتظامی   تعریف
شده اســت تا بتوانیم در آینده شاهد خدمتگزاری هر
چه بیشتر این دو مجموعه به مردم شیراز باشیم.
شهردار شیراز ضمن تشکر از نیروی انتظامی   برای
خدمت رســانی به شهروندان گفت :نیروی انتظامی   و
شهرداری دو دستگاهی هســتند که بیشترین ارتباط

مســتقیم را با مردم دارند و از این رو خدمت رســانی
آنها تاثیر بسزایی در افکار عمومی   دارد.
وی امضــای تفاهم نامه همــکاری وتعامل بین
دو مجموعــه را در راســتای خدمــت رســانی بهتر
به شــهروندان دانســت و اضافه کرد :امیدوارم این
همکاری جمعــی منجر به افزایش رضایتمندی مردم
شود.
مهندس اســکندرپور با اشاره به اینکه همکاری و
هماهنگی شــهرداری و نیروی انتظامی   باعث پیشبرد
اقدامات شــهری خواهد شــد ،گفت :شهرداری های
هر منطقه در کالنشــهر شیراز با کالنتری های حوزه
فعالیت خود هماهنگی و همراهی الزم را دارند.
شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنانش ضمن
ارائه گــزارش عملکرد از اقدامات و خدمات مجموعه
مدیریت شــهری عنوان کرد :در حالــی که به دلیل
مشکالت اقتصادی شــاهد کاهش اقدامات عمرانی
در سطح کشــور هستیم اما در شــهرداری شیراز با
برنامه ریزی انجام شــده ســه تقاطع بزرگ شهری
در دهه فجر به بهره برداری می   رســد و پروژه های
متعددی نیز طی شــش ماهه دوم امســال افتتاح یا
مراحل اجرایی آن آغاز می   شود.
مهندس اســکندرپور تسهیل در تردد شهروندان و
تشویق آنها به استفاده از حمل و نقل عمومی   را یکی
از اهداف مشترک شهرداری و نیروی انتظامی   برشمرد
و افزود :در این راستا مجموعه مدیریت شهری اقدام
به توســعه خطوط مترو به عنوان حمل و نقل پاک و
ایمن و رایزنی برای احداث تراموا کرده است.
شــهردار شــیراز اضافه کرد :خط دو مترو یکی از
ابرپروژه های استان فارس محسوب می   شود که اعتبار
آن بــا مجموع اعتبارات ملی عمرانی اســتان فارس
برابری می   کند .همچنین مقرر شده با همکاری کشور
آلمان تراموای شــیراز در مسیر گردشگری – مذهبی
سعدیه تا حرم مطهر شاهچراغ (ع) ایجاد شود.
گفتنی اســت؛ تفاهم نامه همکاری مشترک میان
شهرداری و نیروی انتظامی   استان فارس طی نشستی
با حضور مدیران و معاونیــن دو مجموعه به امضای
مهندس «حیدر اســکندرپور» شهردار شیراز و سردار
«رهام بخش حبیبی» فرمانده نیروی انتظامی   استان
فارس رسید.

تیراندازی در نیویورک با  ۷کشته و زخمی

مهــر :در حادثه تیرانــدازی در نیویورک  ۷نفر
کشته و زخمی   شدند.
به نقل از اسپوتنیک ،در حادثه تیراندازی دیروز
در نیویــورک آمریکا  ۴نفر کشــته و  ۳فرد دیگر

هم زخمی   شــدند.به گزارش این رســانه ،حادثه
مذکور در یک باشگاه شبانه در جنوب بروکلین در
نیویورک روی داده است .به گفته مقامات امنیتی،
تمامی   زخمی   هــای این حادثه به بیمارســتان ها

انتقال داده شده اند.
پلیس در این خصوص اعالم کرد که تحقیقات
پیرامون یافتن ضارب یــا ضاربان این حادثه آغاز
شده و ادامه خواهد یافت.
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روحانی  ۲الیحه جدید را به مجلس ارسال کرد
مهــر :رئیس جمهور  ۲الیحــه «اصالح موادی از
قانون محاسبات عمومی   کشور» و «پروتکل اصالحی
اساسنامه ریسکام» را به مجلس ارسال کرد.
به نقل از پایگاه اطالع رســانی دفتر هیأت دولت،
رئیس جمهــور  ۲الیحه اصــاح مــوادی از قانون
محاســبات عمومی   و «پروتکل اصالحی اساســنامه
ریسکام» را به مجلس ارسال کرد.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور ،الیحه
اصالح مواد ( )۳۴( ،)۳۲( ،)۳۱و ( )۳۶قانون محاسبات
عمومی   کشور را به مجلس شــورای اسالمی   فرستاد.
هیأت وزیران در جلســه  ۲۷شهریور  ۱۳۹۸با هدف
بکارگیری کارمندان پیمانی در پست های امین اموال،
عامل ذیحســاب و کارپرداز با اصالح موادی از قانون
محاسبات عمومی   کشور موافقت کرد.
براساس این الیحه دستگاه های اجرایی می   توانند
«مســتخدمین ثابت و عناوین مشابه در دستگاه هایی
که فاقد عنوان رسمی   می   باشــند» و «پیمانی» را در
پســت های امین اموال ،عامل ذیحســاب و کارپرداز
منصوب کنند.
گفتنی اســت ،محدودیت در اســتخدام کارکنان
رســمی   به دلیل تکالیــف قانونی دولت در راســتای
اصــاح نظــام اداری و صرفه جویــی در هزینه های
عمومی   کشــور از یــک ســو و بازنشســتگی طیف
وسیعی از مستخدمین رســمی   و عدم جذب جایگزین

از ســوی دیگر ،عم ً
ال دستگاه های اجرایی را با کمبود
مســتخدمین رسمی   مواجه کرده است ،به گونه ای که
در انتصاب پســت  های امین اموال ،عامل ذی حساب
و کارپرداز که مطابق قانون محاســبات عمومی   کشور
صرف ًا باید از میان مســتخدمین رسمی   انتخاب شوند،

ناچــار به جابه جایــی و انتقال نیرو از دســتگاه های
دیگر شده اند.
از طرفــی ،قانــون مدیریــت خدمات کشــوری،
اجــازه بکارگیری مســتخدمین پیمانــی در تصدی
پســت های ســازمانی به دســتگاه های اجرایی داده
شده است .بســیاری از شرکت های دولتی و نهادهای
عمومی   غیردولتــی نیز بر اســاس قوانیــن و مقررات

مربوط ،از عناوین «کارمند ثابت» یا «کارمند دایمی»
در مورد مستخدمین رسمی   خود استفاده می   کنند.
به همین جهت و به منظور تأمین نیروی انسانی الزم
از میان مستخدمین پیمانی ،ثابت یا دایمی   دستگاه های
اجرایی برای تصدی پست های مذکور و به روزرسانی
احکام قانون محاســبات عمومی   کشور این الیحه در
دولت تصویب و برای طــی مراحل قانونی به مجلس
شورای اسالمی   ارسال شد.
الیحه «پروتکل اصالحی اساســنامه ریسکام» به
مجلس رفت
حجت االسالم حســن روحانی همچنین «الیحه
پروتــکل اصالحی اساســنامه مؤسســه منطقه ای
استانداردســازی ،ارزیابی انطبــاق ،تأیید صالحیت و
اندازه شناســی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)»
را بــرای طی تشــریفات قانونی به مجلس شــورای
اسالمی   ارسال کرد.
هیأت دولت در جلسه  ۷مهر  ۱۳۹۸با توجه تصمیم
شورای وزیران کشورهای عضو اکو در خصوص تغییر
نهاد میزبان مدیریت فنی هیأت اندازهشناسی «مؤسسه
منطقــهای استانداردســازی ،ارزیابی انطبــاق ،تأیید
صالحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی
(ریســکام)» از کشور قزاقستان به کشــور پاکستان،
الیحــه «پروتکل اصالحی اساســنامه ریســکام» را
تصویب کرد.

سخنگوی وزارت خارجه:

آمادهایم با عربستان با میانجی و یا بدون میانجی گفتوگو کنیم
ایســنا :ســخنگوی وزارت خارجه کشورمان با
بیان اینکه نخســت وزیر پاکستان در دومین سفر
خود به تهران در ســال جــاری با رئیس جمهور و
مقام معظم رهبری دیدار میکند ،گفت :مهمترین
مســائل منطقــه و عرصه بینالملــل و همچنین
آخریــن تحوالت روابــط دو جانبه بیــن ایران و
پاکســتان از مهمتریــن محورهــای گفتوگوی
این مقام پاکســتانی با مقامات جمهوری اسالمی   
خواهد بود.
ســید عباس موسوی با بیان اینکه در چارچوب
روابط دیرینه و دوســتانه بین ایران و پاکســتان،
عمران خان نخســت وزیر پاکســتان دومین سفر
خود به ایران را در ســال جــاری انجام خواهد داد
افزود :این سفر در چارچوب همکاریهای نزدیک
و دوستانه بین دو کشور انجام میشود و ایشان در
جریان سفر به تهران عالوه بر دیدار با رئیس جمهور
با مقام معظم رهبری نیز دیدار میکند.
این دیپلمات کشــورمان با بیان اینکه مســائل
منطقه ،عرصه بینالملل و آخرین تحوالت در روابط
دو جانبه ایران و پاکســتان از مهمترین محورهای

گفتوگوی این مقام پاکستانی با مقامات جمهوری
اسالمی   ایران خواهد بود در پاسخ به این سوال که
آیا نخســت وزیر پاکســتان بر اساس اخبار منتشر
شــده برای میانجی گری بین تهران و ریاض به
ایران ســفر میکند گفت :از موضوع میانجی گری
مطلع نیســتم .باید دید که ایشــان در جریان این
سفر چه مذاکرات و محورهایی را مطرح میکنند.
طبیعتا موضوعات منطقهای و تحوالت در منطقه از
محورهای گفتوگوی ایشان با مقامات جمهوری

اسالمی   ایران خواهد بود.
موسوی در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما
خاطرنشــان کرد :ایران بارها اعــام کرده که با
میانجی و بدون میانجی آماده است با همسایگان
خود از جمله عربســتان گفتوگو و رایزنی کند که
اگر ســوء تفاهمی   وجود دارد این ســوء تفاهمها
برطرف شــود .چنانکه اجازه ندهیم که اشــخاص
ثالث و کشورهای فرامنطقهای از شرایط در منطقه
سوء استفاده کنند و بخواهند از این طریق در امور
منطقه دخالت کنند.
ایــن دیپلمات کشــورمان با تاکید بــر اینکه
آمادگی جمهوری اســامی   ایران برای گفتوگو
با کشــورهای منطقه شــامل همه است و ما این
موضوع را بارها اعــام کردهایم ادامه داد :طرحها
و ابتکاراتی نیز در این راســتا از ســوی جمهوری
اسالمی   ایران مطرح شده است و ما از کشورهایی
که با حسن نیت خواســتار ایجاد امنیت در منطقه
هستند استقبال کردهایم و اگر در جریان این سفر
این موضوع مطرح شــود ایــران این صحبتها را
خواهد شنید.

