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استاندار فارس:

همه دستگاههای اجرایی به کمک
دانشگاه علوم پزشکی بیایند

رییس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت:
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متناسب سازی حقوق با تورم
ضروری است

ریس کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع
محرومیت از مناطق کمتر برخوردار شورا اعالم کرد:

خسارت زیاد به شهر به دلیل تأخیر
در انتخابات شهرداری

حمایت کمیسیون عمران از
وزرای پیشنهادی صمت و کار

1

رویترز:

علی احمد جاللی گزینه ریاست
دولت انتقالی افغانستان

جانشین استاندار فارس
در ستاد استانی مدیریت
بیماری کرونا اعالم کرد:

انفجار در شمال لبنان با  ۲۰کشته

جزئیات محدودیت ها
در ایام تعطیالت
1
سراسری
رئیس کمیسیون هوشمندسازی
و فناوری اطالعات شورای
ششم خبرداد :

ایجاد مرکز توسعه و
ارزیابی مدیران در
شهرداری شیراز 1

بلینکن:

رسـانه هـای افغانسـتان بـه نقـل از مقامـات طالبـان اعالم کردنـد که همزمـان با صـدور فرمان ایـن گروه
بـرای ورود نیروهـای طالـب بـه کابـل محمـد اشـرف غنـی زییـس حمهـوری ایـن کشـور بـه تاجیکسـتان
گریخـت  .بـه گـزارش روز یکشـنبه ایرنـا ،آریانـا نیـوز افغانسـتان بـه نقـل از مقامـات طالبـان اعلام کـرد
کـه ایـن گـروه بـه جنگجویـان خـود دسـتور ورود بـه شـهر کابل را صـادر کرده اسـت .ایـن در حالی اسـت
کـه پیـش از ایـن ذبیـح اللـه مجاهـد بـا انتشـار اطالعیـه ای گفتـه بـود کـه افـراد ایـن گـروه حـق ورود بـه
شـهر کابـل را ندارنـد و قـدرت از طریـق گفـت وگـو و به صورت مسـالمت آمیـز انتقال خوهـد یافت.اکنون

دستگاه های فرهنگی به وظایف خود در حوزه عفاف و حجاب عمل کنند
زهرا جعفری

هـدف ارتقـاء سـطح فرهنگـی شـیراز بعنوان سـومین
حـرم اهـل بیـت(ع) در ایران اسلامی و ثبـت هویت
مذهبـی  ،فرهنگـی تاریخـی و اجتماعـی شـیراز

،مسـایل زیسـت محیطـی بـا هـدف حفـظ و توسـعه
فضای سـبز شـهری و افزایش كیفیت هوای شـهر و
رفـع آلودگـی هوا باشـد
ترابـی خاطـر نشـان كرد؛ محور كالبدی شـهر شـیراز
بایـد بعنـوان شـهر روان در حـوزه ترافیـك  ،شـهر
زیبـا در حـوزه بصـری  ،دارای سـاختاری یكپارچـه و
منسـجم در حـوزه شهرسـازی و بـر اسـاس معمـاری
اسلامی ایرانـی باشـد .
وی ادامـه داد:در محـور اقتصـادی و گردشـگری بـا
بهـره جسـتن از همـه ظرفیتهـای اسـتثنایی در حـوزه
مذهبـی ،طبیعـی و سـیاحتی  ،درمانـی و تاریخـی

شهر شـیراز
میبایسـت رونـد توسـعه ای موجـب جـذب
سـرمایه گذاران شـده و بعنـوان قطـب اقتصـادی و
گردشـگری جنـوب كشـور مطـرح گـردد.
وی حـل مشـكالت بافـت تاریخـی فرهنگـی
و بافت هـای فرسـوده شـهری  ،حفـظ باغـات
قصردشـت ایجـاد پـارك بـاغ بزرگ شـهری  ،تسـهیل
امـور مـردم در مراجعـات به شـهرداری و تكریم ارباب
رجـوع ،شـفاف سـازی و سـاده سـازی فرآیندهـا در
صـدور مجوزهـا  ،تعییـن تکلیـف طرحهـای جامـع
 ،تفضیلـی طرحهـای سـیما و منظـر و حریـم شـهر،
بحـث سـاماندهی میادیـن  ،زیبـا سـازی محورهـای
ورودی شـهر بهـره بـرداری از ظرفیـت مدیریـت
هوشـمند شـهر مـورد تأكیـد قـرار داد
عضـو شـورای اسلامی شـهر شـیراز بـا بیـان اینكـه
در هفتـه احیـای امـر بـه معـروف بـا توجـه بـه شـكل
گیـری دولـت انقالبـی از همه دسـتگاههای فرهنگی
و اثرگـذار در حـوزه عفـاف و حجـاب درخواسـت دارم
تـا بـه مسـئولیتهای قانونـی خـود عمـل کـرده و
فرمایشـات رهبـر معظـم انقلاب را اجرایـی نمـوده
و هویـت ملـی و اسلامی و مذهبـی شـهر مقـدس
شـیراز را بـا انجـام وظایـف خـود حفـظ نماینـد ،گفت
 :از ریاسـت شـورا نیزتقاضـا دارم كـه بحـث انتخـاب
شـهردار را در اولویـت جلسـات شـورا گذاشـته تـا بـا
بررسـی گزینههـای پیشـنهادی هـر چـه سـریعتر
بهتریـن انتخـاب بـرای تصـدی ایـن مسـئولیت مهـم
صـورت پذیـرد

رئیس کمیسیون هوشمندسازی و فناوری اطالعات شورای ششم خبرداد :

ایجاد مرکز توسعه و ارزیابی مدیران در شهرداری شیراز
زهرا جعفری

رئیـس کمیسـیون هوشمندسـازی و فنـاوری
اطالعـات گفت:بایـد به منابع انسـانی در شـهرداری
بـا دیـد سـرمایه ای نـگاه کنیـم نـه هزینـه ای و
بـرای کوتـاه ،میـان و بلندمـدت برنامـه داشـته و در
کنـار آن بـرای پـرورش اسـتعدادها و مدیـران ضمـن
انجـام ارزیابـی توانمندی هـای افـراد جایـگاه آنهـا
را مشـخص کنیم.مهـدی نصیـری افـزود:در ایـن
بیـن بایـد در پسـت های مدیریتـی بـا ابـزار مختلـف
ایـن سـنجش انجـام گـردد و بـا کاهـش خطـا در
اسـتخراج و کشـف توانمندی توسـط تیمهای ارزیاب
حرفـه ای تحت جلسـات متعدد بتوانیـم عیار مدیران

به هدفمان در افغانستان رسیدیم

طالبان فرمان ورود به کابل داد ،اشرف غنی گریخت

عضو شورای اسالمی شهر شیراز خواستار شد :

رییـس کمیسـیون شهرسـازی و معمـاری شـورای
اسلامی شـهر شـیرازبا بیـان ایـن كـه شـهر مقـدس
شـیراز بعنـوان یكـی از كالنشـهر های ایـران
اسلامی دارای فرصت هـا و چالشـهای متعـددی
اسـت كـه بایـد بـا برنامـه ریـزی و مدیریـت از حداكثر
ظرفیت هـای ایـن شـهر در راه توسـعه و آبادانـی آن
بهـره جسـت و مشـكالت و مسـائل زندگـی شـهری
را بـرای مـردم برطـرف نمـود تـا سـاكنین نجیـب این
شـهر مقدس همواره در آن احساس آسایش و امنیت
داشـته باشند ،گفت:فرمایشـات مقام معظم رهبری(
مدظلـه) بایـد بعنـوان چـراغ راه مدیریـت شـهری و
شـورا سـرلوحه همـه تصمیـم گیری هـا قـرار گیـرد .
غالمعلـی ترابـی خواسـتار هماهنگـی و همراهـی
همـه همكاران و اعضـای شـورا در تصویب مصوبات
گره گشـا و پیگیـری اجرایی نمـودن آنها با اسـتفاده از
ظرفیـت دسـتگاه ها و دوائـر دولتـی و مدیـران ارشـد
آن و سـایر افـراد تأثیـر گـذار در حوزه مدیریت شـهری
از جملـه نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ،اسـتاندار ،
نماینـدگان مجلـس و علمـا و بـزرگان شـهر نخبـگان
و اسـاتید دانشـگاهی  ،اصنـاف و بازاریـان شـد
وافزود:همـه و همـه مـی تواننـد باعـث ایجـاد نشـاط
اجتماعـی و یـك هـم افزایـی در جهـت توسـعه شـهر
و رفـع دغدعه هـا و گرفتاریهـای مـردم گردندكـه
امیـدوارم در ایـن دوره ایـن مهـم اتفـاق افتـد.
وی تصریـح كرد:برنامـه ریزی در جهت توسـعه شـهر
شـیراز بایـد بر محـور مباحـث فرهنگـی و اجتماعی با
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را مشـخص کنیـم و آنهـا را مورد ارزیابی قـرار دهیم .
وی اظهـار داشـت :در کنـار ارزیابی مدیـران موضوع
دیگـر ارزیابـی عملکـرد مدیـران و کارشناسـان اسـت
کـه بـرای کارکنـان  ،بـا بهرهمنـدی از نظـام ارزیابـی
سـاده شـرایطی فراهـم گـردد تـا کارکنـان بداننـد چه
توانمنـدی دارنـد و دیگـر شـاهد صحبتهایـی مثـل
اینکـه حـق مـن را خوردنـد نباشـیم .
نصیـری گفت:معتقدیـم حرکـت بـه سـوی نظـام
مدیریـت عملکـرد بسـیار مهـم اسـت زیـرا در فراینـد
انتصـاب مدیـران و در فراینـد حاکمیـت شـهرداری
میتوانـد این رویکـرد نهادینـه گرددکه فراینـد انتخاب
مدیـران فـارغ از نظـرات غیـر کارشناسـی بـوده و

بر مبنـای نظـام مدیریـت عملکـرد اسـت .
وی ادامـه داد:در همیـن راسـتا توجـه بـه شایسـته
سـاالری باعـث میشـود انتخـاب یـک مدیـر منجـر
بـه اعتـراض مدیر دیگـر برای ایـن جایگاه نشـود،در
ایـن بیـن ایجـاد مرکـز ارزیابـی و توسـعه مدیریـت
شـهرداری دارای اهمیـت بسـیاری اسـت و در
واقـع میتوانـد در مدیریـت منابـع شـهرداری تاثیـر
به سزایی داشته باشد .
نصیـری افزود:ایجـاد مركز توسـعه وارزیابـی مدیران
شـهرداری منجر به شایسـته سـاالری و رشـد سرمایه
انسـانی فـارغ از نگاههـای سیاسی،سـلیقه ای
وشـخصی خواهـد شـد

عبداللـه عبداللـه نیـز تائیـد کـرده اسـت کـه رئیـس جمهـوری محمد اشـرف غنـی به همـراه مشـاور امنیت
ملـی و رئیـس اداره امـور افغانسـتان کشـور را تـرک کـرده و بـه تاجیکسـتان گریخت.وزیـر دفـاع نیـز در
صفحـه فیسـبوک خـود نوشـته اسـت« :خانـه رئیـس جمهـور خـراب شـود که دسـت ما را از پشـت بسـت
و خـودش فـرار کرد».بـه نظـر مـی رسـد کـه کابـل شـبی سـختی را در پیـش رو خواهد داشـت ،زیـرا خالء
قـدرت بوجـود آمده سـبب شـد تـا در کنار افـراد طالبـان تعداد زیـادی از افراد ناشـناس با سلاح در کوچه
و پـس کوجـه حضـور دارنـد و پاسـگاه هـای پلیـس در وزارت امنیـت نیـز تخلیه شـده اسـت.

هیچ فردی از طالبان وارد
کنسولگری ایران در مزار شریف
نشده است
2

ریس کمیسیون ساماندهی حاشیه نشینی و رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار شورا اعالم کرد:

خسارت زیاد به شهر به دلیل تأخیر در انتخابات شهرداری
زهرا جعفری

ریـس کمیسـیون سـاماندهی حاشـیه نشـینی و
رفـع محرومیـت از مناطـق کمتـر برخـوردار شـورای
ششـم شـهر شـیراز در نطـق پیـش از دسـتور خـود
در جلسـه علنـی شـورا گفت:امروز در شـرایط بسـیار
سـخت کرونـا بـوده و بـه رغـم همـه مالحظـات
واغماض ها،کشـور در تعطیلـی  ۶روزه اسـت لـذا
بایـد در شـهرداری بـرای رعایـت دسـتور العملهـا
دقـت الزم بـه کار گرفتـه شـود و ازسـوی دیگـر در
صحـن علنـی شـورا هـم کسـانی کـه نیـاز نیسـت
،در جلسـات نباشـند تـا شـاهد رعایـت پروتکل هـای
بهداشـتی باشـیم.
وی افـزود :در پیـک پنجـم بیمارسـتانها مملـو از
بیماران مبتال اسـت و ظرفیت بیمارسـتان ها اشـباع
شـده اسـت پـس می طلبـد در شـورا و شـهرداری
شـاهد رعایت کامـل پروتکل های بهداشـتی باشـیم
.
اسـدی بـا اشـاره بـه ضـرورت سـریعتر انتخـاب
شـهردار شـیراز گفـت :بـرای اولیـن بـار در شـورای
ششـم فرصـت یکماهـه بـرای انتخـاب شـهردار

فراهـم شـده اسـت امـا تاخیـر در انتخـاب شـهردار
حتـی اگر یک روز باشد،خسـارت زیادی به شـهربه
دلیـل بی ثباتـی مدیریتـی وارد خواهـد کـرد.
وی بـا بیـان اینکـه هـم اکنـون مدیـران شـهرداری
نسـبت بـه آینـده کاری خـود بـی اطلاع هسـتند از
رییـس شـورا درخواسـت کـرد ثبـات مدیریتـی را بـا
دلگرمی بـه شـهرداری القـا کننـد

عضـو شـورای ششـم عنـوان کـرد۶:روز تعطیلـی
بـرای شـهرداری در بحـث درآمـدی بسـیار نگـران
کننـده اسـت چـرا کـه عـدم ورود پـول یه شـهرداری
در پـی تعطیلـی ،روز هـای بـدی بـرای شـهرداری به
دنبـال خواهـد داشـت.
اسـدی خاطرنشـان کـرد :در کنـار ایـن تعطیلـی القا
بـی ثباتـی مدیریتـی در شـهرداری بـه نفـع شـهر و
شـهرداری نیسـت.
رئیس،کمیسـیون حاشـیه نشـینی بـا اشـاره بـه
فرصـت  ۲۰۰هفتـه ای خدمـت در شـورا عنـوان
کـرد :هـر روز بگـذرد اگـر بـه وظایـف خـود عمـل
نکنیـم شـرایط سـخت تـر می شـود .
وی بـا ابـراز نگرانـی از بـی انگیزگـی وبـی ثباتـی
مدیـران شـهرداری درخواسـت کـرد در زمـان
سرپرسـتی شـهرداری بایـد از سرپرسـت پشـتیبانی
کنیـم و نگذاریـم یـک روز هـم هـدر بـرود.
اسـدی عنـوان کـرد :فراینـد انتخـاب شـهردار را
عملیاتـی کنیـم تـا انتخـاب خوبـی داشـته داشـته
باشـیم تـا برخـی نگوینـد سـالی کـه نکوسـت از
بهـارش پیداسـت.

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا اعالم کرد:

جزئیات محدودیت ها در ایام تعطیالت سراسری
زهرا جعفری

جانشـین اسـتاندار فـارس در سـتاد اسـتانی مدیریـت
بیمـاری کرونـا بـا اشـاره بـه برنامهریزیهـای صـورت
گرفتـه پیرامـون محدودیتهـای تـردد و فعالیـت
مشـاغل اصنـاف و ادارات در سـطح اسـتان طـی  ۶روز
تعطیلات سراسـری در کشـور گفـت  :ممنوعیت تردد
بیـن اسـتانی به مـدت دو هفته خواهد بـود و تعطیالت
سراسـری از روز دوشـنبه  ۲۵مـرداد مـاه آغـاز و تـا روز
شـنبه  ۳۰مردادمـاه ادامـه خواهـد داشـت
دکتـر عبدالرضـا قاسـم پـور افـزود  :تعطیالت مشـاغل
و ادارات نیـز شـامل تمـام دسـتگاه های اداری بـه جـز
دسـتگاه های خدمـات رسـان ،درمانگاه هـا ،مراکـز
اورژانـس ،آتشنشـانی ،آب و بـرق و گاز خواهـد بـود
و دسـتگاه ها و ادارات ضـروری در ایـن طـرح نیـز
موظفنـد بـا یـک سـوم ظرفیت خـود فعالیـت نمایند .خ
وی اضافـه کـرد  :کلیـه اصنـاف گروه هـای شـغلی ۲
 ٣،و ٤تعطیـل و در گـروه یـک نیـز فقط سـوپرمارکت ها
،میـوه فروشـی ها ،سـبزی فروشـی ها ،نانواییهـا
،داروخانههـا ،جایگاههـای پخـش فرآورده هـای نفتی،

فروشـگاه های بـزرگ مـواد خوراکی ،قصابی هـا  ،مرغ
و گوشـت و ماهـی فروشـی ها ،فروشـگاههای کاالهـا
و تجهیـزات پزشـکی  ،عرقیـات و گیاهـان دارویـی
،عطاری هـا و عمـده فروشـان مـواد غذایـی اجـازه
فعالیـت خواهنـد داشـت .
قاسـمپور از ممنوعیـت حرکـت هیئتهـای مذهبـی،

تعطیلـی کامـل تفرجگاهها ،مراکز تفریحی ،بوسـتان ها
و پارک هـا سـخن گفـت و اظهـار داشـت :ظرفیـت
نـاوگان مسـافربری نیـز بـه یـک سـوم کاهـش خواهـد
یافـت و ضمـن ممنوعیـت تـردد در مبـادی ورودی
اسـتان ،آموزش هـا نیز بـه صورت مجـازی خواهد بود .
وی تاکیـد کـرد ؛ ممنوعیـت ایجـاد تجمعـات در
دسـتور کار سـتاد اسـتانی مدیریـت کرونـا بـوده و بـا
ناقضین هایـن پروتکلهـا برخـورد خواهـد شـد .
قاسـم پـور از تشـدید نظـارت و کنترل هـا بـر روی
ناوگانهـای مسـافربری هوایـی ،ریلـی و زمینـی خبـر
داد و گفـت  :از ورود پالک هـای غیـر بومی بـه اسـتان
ممانعـت خواهـد شـد .
وی بـار دیگـر ممنوعیـت دسـته روی هیئتهـا و
اسـتفاده از ظرفیـت موكب هـا در جهـت ارائـه خدمـات
بهداشـتی و درمانـی مـورد تاکیـد قـرار داد و افـزود
:فعالیـت رسـتوران ها ،مراکـز تهیـه طبـخ و توزیـع
غـذا ممنـوع بـوده و فرمانداری هـا و دانشـگاه علـوم
پزشـکی موظـف بـر نظـارت جـدی بـر اجـرای مراسـم
سـوگواری ها خواهنـد بـود

