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ویژهنامه معاونت مالی و اداری شهرداری تهران
دوره جدید شماره  36شهریور 91
 8صفحه

« ش�ما باید آگاه باش�ید ،ش�ما باید چشم
بصیرت داش�ته باش�ید ،ش�ما بای�د بدانید
بازویتان در اختیار خداست یا نه ،این بصیرت
میخواهد ،این را دست کم نگیرید».
سخنان مقام معظم رهبری در جمع بسیجیان
منبع نشریه دیدهبان هفته شماره  -11یکشنبه  22مرداد 91

روزشمار «شهرداری تهران» در «مجمع شهری جهانی»
شش�مین مجمع شهری جهانی از یک تا
هفتم س�پتامبر مطابق با  11تا  15شهریور
م�اه  1391ب�ه میزبانی کش�ور ایتالیا و در
شهر ناپل برگزار شد.
در نخس�تین روز این اجلاس و پیش از
آئین رس�می گش�ایش مجمع ،شهرداری
تهران که از حاضران مجمع شهری جهانی
بود با اعضای این انجمن در محل س�فارت
جمهوری اسالمی دیدار و گفت و گو کرد.
مصاحبه با تلویزیون اسکای ،خبرگزاری
آنس�ا و روزنام�ه کوریرودالس�را ایتالی�ا
از دیگ�ر برنامهه�ای ش�هردار ته�ران در
نخستین روز این مجمع بود.
 -1391/6/12آغ�از ب�ه کار بزرگتری�ن
رویداد شهری جهان در ناپل ایتالیا
«شش��مین مجمع جهانی شهری» به عنوان
مهم ترین رویداد شهری جهان ،با حضور هیئت
جمهوری اسالمی ایران آغاز به کار کرد.
مجمع جهانی شهری به ریاست مرکز اسکان
بش��ر ملل متحد هر دوسال یک بار تشکیل می
ش��ود.دکتر محمد باقر قالیباف ش��هردار تهران
که در راس هیاتی هش��ت نفره متشکل از نایب
رئیس ش��ورای اسالمی ش��هر تهران و برخی از
مدیران ش��هری برای حضور در این اجالس به
این شهر س��فر کرده است .ش��هرداری تهران
عالوه بر حضور فعال در بخش های مختلف این
مجمع ،در نمایشگاهی که به موازات آن برگزار
میش��ود 6 ،پ��روژه منتخب زیس��ت محیطی،
فرهنگی اجتماعی و عمرانی خود را در معرض
دید بازدید کنندگان قرار خواهد داد.
 -1391/6/12با حضور  50وزیر 3 ،نخست
وزیر و 125شهردار؛ ششمین نشست مجمع
شهری جهان آغاز به کار کرد
ای��ن مجمع از س��وی س��ازمان مل��ل برای
رس��یدگی به یکی از مش��کالت ض��روری که
جهان امروز با آن مواجه است ایجاد شده است.
این مش��کل شهرنش��ینی س��ریع و تاثیر آن بر
جوامع ،ش��هرها ،اقتصاد ،تغییرات آب و هوایی
و سیاست هاست.
 -1391/6/13ش�هرداری تهران و مرکز
اسکان بشر ملل متحد تفاهم نامه همکاری
امضا کردند
با حضور محمد باقر قالیباف ش��هردار تهران
و قائم مقام دبیر کل س��ازمان ملل تفاهم نامه
همکاری بین مرکز اس��کان بش��ر ملل متحد و
ش��هرداری تهران در حاش��یه ششمین نشست
مجمع شهری جهان در ناپل ایتالیا امضاء شد.
هدف از امضا ای��ن تفاهم نامه ارائه چارچوب
برای همکاری مرکز اس��کان بش��ر ملل متحد

یادداشت
شهر همچون رسانه ،رسانه ای چون شهر

فرشاد فخیمی *

پیش از این در جایی نوش��ته بودم که شهر خود

رس��انه است.اینک نیز س��خت تر از گذشته بر این
باورم که ش��هر رسانه ای اس��ت که در محمل آن
بس��باری از پیام ها فرصت انتق��ال به مخاطب را

بیش از هر رسانه دیگری مهیا می یابد .پیام هایی

که به تناس��ب،بازتابی اس��ت از نوع و نحوه نگرش

مدیران شهری به شهر و شهروندان ،شکل و شیوه
مدیری��ت حاکم بر ش��هر ،چگونگ��ی پرداختن به

موضوعات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی شهر.

ف��ارغ از میزان توفیق مدیریت ش��هری در اداره

این س��الهای ش��هر تهران – که حق شهروندان

1 Sep To 7 Sep-2012
و ش��هرداری تهران در زمینه تولید و توس��عه
دانش مدیریت شهری ،ظرفیت سازی و نوآوری
هاس��ت .تهیه گ��زارش از وضعیت ش��هرهای
ایران برای سال ،2013برگزاری کنفرانس بین
الملل��ی برنامه ریزی برای پیش��رفت عدالت در
شهرها ،ایجاد رصد خانه شهری ،تاسیس مرکز
منطقه ای آموزش و پژوهش در تهران ،تدوین
استراتژی و سیاس��ت راهبری مدیریت شهری
و ...از جمله این برنامه هاست.
ایجاد مراکز آموزش کلیدی با هدف توس��عه
مشارکت مردم در مسایل برنامهریزی شهری از
دیگر موارد این تفاهم نامه است.
 -1391/6/13تهران مرکز آموزش سازمان
مللمتحددرمنطقهخاورمیانهمیشود
دکتر محمد باقر قالیباف ش��هردار تهران پس
از امضا تفاهم نامه همکاری بین سازمان اسکان
بش��ر و ش��هرداری تهران در ناپ��ل ایتالیا و در
حاشیه ششمین نشس��ت مجمع شهری جهان
در جم��ع خبرن��گاران گفت :ح��دود چهار ماه
قبل ،قائم مقام دبیر کل س��ازمان ملل س��فری
به تهران داش��ت و مدتهاست همکاری با این
سازمان را آغاز کردهایم.
وی ادامه داد :کارشناس��ان س��ازمان ملل به
ایران آمده و بر روی  9پروژه که در ش��هرداری
تهران مانند طرح س��نجش عدال��ت ،مدیریت
محالت و غیره انجام می ش��د ،مطالعه کرده و
این پروژهها را پذیرفتند.
ش��هردار تهران اضافه کرد :بعد از امضا تفاهم
نامه با این س��ازمان قرار ش��د تهران به عنوان
مرکز آموزش سازمان ملل در منطقه خاورمیانه
کار خود را آغاز کند.
وی با اشاره به اینکه توافق دیگری نیز صورت
گرفته اس��ت ،گفت :مس��ئولیت تهی��ه اطلس
خاورمیانه به تهران واگذار شده است.
قالیب��اف با تأکید بر ای��ن موضوع که اطلس
تهران را تهی��ه کردهایم ،گف��ت :از این اطلس
در شش��مین همایش شهری که در ناپل ایتالیا

برگزار می ش��ود رونمایی خواهد شد .قالیباف
در پاسخ به این پرسش که اطلس خاورمیانه در
چ��ه بازه زمانی آماده می ش��ود ،گفت :این کار
زمان بر اس��ت و باید سایر شهرهای خاورمیانه
در این زمینه همکاری داشته باشند.
 -1391/6/13تهران توانسته از
فرصتها خوب استفاده کند
قائم مقام دبیر کل سازمان ملل متحد گفت:
توس��عه و پیشرفت مش��کالت خود را دارد اما
با این وجود تهران توانس��ته اس��ت از فرصتها
خوب استفاده کند.
جوان کلوس پس از امضاء تفاهم نامه همکاری
بین س��ازمان اسکان بشر و شهرداری تهران در
ناپل ایتالیا و در حاشیه برپایی ششمین نشست
مجمع شهری جهان در جمع خبرنگاران گفت:
تهران شاخصهای باالیی دارد .وی به جوایزی
که تهران در سالهای اخیر اخذ کرده اشاره کرد
و گفت :این جوایز به دلیل باال بودن شاخصها
داده شده است.
کلوس با بیان اینکه توس��عه مشکالت خود را
دارد ،گفت :با این وجود تهران توانسته است از
فرصتها خوب استفاده کند.
وی همچنین به توس��عه حمل و نقل عمومی
در تهران اش��اره کرد و گفت :ته��ران به مرکز
آموزش خاورمیانه تبدیل می شود.
 -1391/6/13ش�ــهرداران تهــ�ران و
استانبول دیدار و گفتگو کردند؛
محم��د باقر قالیباف ،ش��هردار تهران با قدیر
توپ��اش ،ریی��س مجم��ع ش��هرداران جهان و
شهردار استانبول دیدار و گفتوگو کرد.
در ای��ن دی��دار ک��ه ب��ه میزبانی ش��هردار
تهران انجام ش��د ،طرفین با تاکید بر توس��عه
همکاریه��ای فیمابین تهران و اس��تانبول و
مجمع ش��هرداران جهان بر به کارگیری همه
ظرفیتها برای حل مسایل شهری کشورهای
مختلف تاکید کردند.
ادامه در صفحه 5

اس��ت که در آن به قضاوت بنش��ینند -باید اذعان

داش��ت که ش��هر خود بیش از هر رس��انه دیگری
توانسته اس��ت پیام خود را به شهرنشینان منتقل
نماید .اظهار نظرهای اف��راد چه در باب نقد و چه

تقدی��ر از اداره ش��هر حتی در محاف��ل خانوادگی

حکایت از ان دارد که شهر ملموس تر از هر رسانه
دیگ��ر در انها موثر افتاده اس��ت .رس��انه ای که به

ج��رات میت��وان گفت که حوزه اث��ر آن با رویداد
کم نظیر اجالس س��ران کشورهای عضو جنبش

ع��دم تعهد در ته��ران ،ابعاد جهان��ی و  -بعبارت
روزنامه نگاران  -حوزه انتشار جهانی یافت .با اعتنا

به این مهم شاید دست یازیدن به استمرار انتشار
رس��انه ای ازنوع داخلی در ن��گاه اول چندان موثر
تلقی نشود ،الکن توجه به طیف مخاطبان متعدد
و گوناگون رس��انههای جمعی از ای��ن نوع و قائل
بودن به برخی نظری��ات ارتباطی همچون جریان

ه��ای دو و چند مرحله ای ارتباطات ش��اید برای
مدیریت ش��هری – چه در کالن شهر تهران و چه

در دیگر شهر های کشور – کمتر فرصت مداقه در
ش��هر آنگونه که از رسانههایی در این سطح انتظار

میرود توجه میش��ود .لذا یاران ش��هر -نش��ریه

داخل��ی ح��وزه معاونت مالی و اداری ش��هرداری
ته��ران -بعنوان نش��ریه ای از خان��واده همگامان

هم��ت خود را بر آن نهاده ت��ا پل ارتباطی موثری
باشد برای ارتباط با همکاران در شهرداری تهران.

این نش��ریه در تالش اس��ت تا با انعکاس و تحلیل
اخبار و رویدادهای ش��هرداری اخبار صحیح را در

مجموع��ه ش��هرداری به گونهای تس��ری دهد که

فضایی مملو از همدلی را رقم زند و انبوه س��فیران
را از خیل همکاران ش��هرداری تهران مهیا سازد که

هر یک رسولی باشند برای نمایش خدمات پرشماری
که از س��وی مدیران ش��هری و به باب ادای وظیفه

به شهروندان ارائه مینماید .مضاف بر آن امید است
یاران شهر قادر باشد زبان گویای کارکنان شهرداری

ته��ران در ارائه دیدگاه ها ،نظ��رات ،انتقادات و یا

پیشنهادات احتمالی عزیزان قرار گیرد.

* مشاور و مدیر روابط عمومی
معاونت مالی و اداری

سخن شما با ما
یکی از مهم ترین ویژگیهای هر رس��انه
داخل��ی ایج��اد محملی اس��ت ب��رای ارائه
پرس��شها ،نظ��رات ،پیش��نهادات و البته
انتقادات کارکنان هر س��ازمان و همگامان
و پس از آن یاران ش��هر در چند شمارهای
از خود ش��اید کم یا بیش این فضا را طراحی
و آم��اده ارائه نموده بود،اما نظر به کم اقبالی
مخاطبین ش��اید نتوانس��ت آنگونه که باید
وظیفه و دی��ن خود را به کارکنان پرش��مار
ش��هرداری تهران ادا نماید .در دوره جدیدی
که نشریه یاران شهر با شکلی متفاوت منتشر
میشود ،امید است با اعتماد و البته حوصله و
مشارکت همکاران محترم این فضا در ستون
سخن شما به گونه ای مهیا شود که انعکاس
دهنده نظرات همه عزیزان بدون هیچگونه
مالحظهای باشد.
ش��اید نکاتی که در این ستون انعکاس
مییاب��د زمینهای باش��د برای گش��ایش
گ��رهای از رون��د و روال فعالیته��ای
س��ازمان ش��هرداری تهران ،چ��ه دربعد
اداری و س��ازمانی و چ��ه در بع��د
معیش��تی و روانی .لذا با نش��انی اینترنتی
 publicfad@gmail.comمطال��ب
خ��ود را در قالب نظر ،پیش��نهاد و انتقاد
برای ما ارس��ال کنید ،پیگیری و به منزل
رس��اندن آن حتما وظیقه ما خواهد بود.

خبر
خدمات شبانه روزی سامانه
فوریتهای پزشکی 1842

شرکت شهرسالم به منظور سهولت در تماس
بیماران و تسریع در ارائه خدمات پزشکی اقدام
به ایجاد سامانه تلفن  1842به صورت شبانه
روزی کرده اس��ت که به این ترتیب پرس��نل
شهرداری و خانوادههای آنان میتوانند جهت
دریاف��ت تمامی خدم��ات اورژانس و دریافت
اطالعات پزشکی با این شماره تماس حاصل
کنند .پرس��نل اورژانس ش��رکت شهر سالم
جوابگوی درخواس��تهای مش��اورهای و نیز
کمک به بیماران نیازمند در منزل و انتقال به
مراکز درمانی هستند .همچنین شرکتشهر
سالم با اعزام پزشک به منزل برخی بیماران،
کار ویزیت و پرستاری به بیماران بازنشسته و
از کار افتاده و نیز حادثه دیده شهرداری تهران
را به عهده دارد که به طور ماهیانه حدود 70
بیمار در منزل توسط پرسنل اورژانس شرکت
شهر سالم چکاپ میشدند.

فعالیت شبانه روزی بخش تصویربرداری پزشکی درمانگاه منطقه پنج
مرک��ز تصویربرداری پزش��کی درمانی منطقه
پنج ش��رکت شهر س��الم به صورت شبانه روزی
آماده ارائه خدمات پزشکی به همکاران است.
دکتر امی��ر حاج��ی نورمحمدی ،سرپرس��ت
مرکز بهداش��تی درمانی منطق��ه پنج در گفتگو
با یارانش��هر گفت :با توجه ب��ه نیاز این منطقه
از ته��ران ب��ه ارائه خدم��ات بیش��تر در زمینه
تصویربرداری پزش��کی ،با کسب مجوزهای الزم
از دانش��گاه عل��وم پزش��کی از ای��ن پس بخش
تصویربرداری پزش��کی منطقه پنج ش��هر سالم
به صورت ش��بانه روزی به ش��هروندان و پرسنل
شهرداری ارائه خدمات می کند.
وی با اشاره به درخواست های شهروندان برای

ارائه خدمات بیش��تر در این مرکز ،خاطرنش��ان
کرد :افزایش س��اعات کار در یک بخش و یا یک
مرک��ز درمانی نیازمند گذش��ت زمان و کس��ب
مجوزهای مربوطه از وزارت بهداش��ت اس��ت که
به همی��ن منظور بخش تصویربرداری پزش��کی
مرکز بهداشتی درمانی منطقه پنج در یک سال
گذش��ته ابتدا از صبح تا ساعت هشت صبح و در
یک ماه گذشته از ساعت هشت تا  24و از این به
بعد به صورت شبانه روزی فعالیت می کند.
وی با تاکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب و
بهینه به شهروندان و پرسنل شهرداری در مراکز
و واحدهای وابسته به شرکت شهر سالم افزود :با
توجه به برنامهریزیهای صورت پذیرفته توسعه

عمودی ساختمان مرکز تصویربرداری در دستور
کار ق��رار گرفت��ه به طوری که تالش ش��ده تا با
توسعه و ساخت طبقات فوقانی بتوانیم این بخش
را ب��ه یک مرکز مرجع در زمین��ه تصویربرداری
پزشکی در غرب تهران تبدیل کنیم.
گفتنی است ،بخش تصویربرداری پزشکی منطقه
پنج واقع در فلکه دوم صادقیه  ،جنب مرکز بهداشتی
درمان��ی منطقه پنج واقع اس��ت و خدماتی نظیر
 ،MRIسی تی اسکن مولتی اسالیس ،سونوگرافی
معمولی ،س��ونوگرافی کالرداپلر ،سونوگرافی سه و
چهار بعدی ،س��نجش تراکم استخوان ،رادیولوژی
دیجیتال ،ماموگرافی دیجیتال ،پانورکس دیجیتال
و پری اپیکال را ارائه میکند.

کرمانشاه میزبان معاونين و مديران مالي و اداري شهرداريهاي كالنشهرهای كشور
بيست و هش��تمين نشست معاونين و مديران
مالي و اداري ش��هرداريهاي كالنش��هر كش��ور
مهرماه سال جاري به ميزباني شهرداري كرمانشاه
در شهر تاريخي كرمانشاه برگزار میشود.
اي��ن دومي��ن هماي��ش اي��ن كميت��ه اس��ت
ك��ه در س��ال ج��اري طب��ق برنام��ه زمانبندي

ابالغ��ي دبيرخانه كالنش��هرها برگزار میش��ود.
اي��ن نشس��ت كمكي مضاعف��ي ب��ه پيگيري و
رس��يدگي به مصوب��ات همايش  27و دس��تور
جلس��ات باقيمان��ده خواهد کرد .اميد اس��ت با
برگ��زاري اين همايشه��ا گامه��اي موثري در
رفع مش��كالت پي��ش روي مديريت ش��هري و

همزمان با فرارسیدن سال تحصیلی جدید صورت میگیرد؛

توزیع حواله خرید لوازم تحصیلی

اداره کل رف��اه ،تع��اون و خدم��ات اجتماعی
همزمان با فرارس��یدن س��ال تحصیل��ی جدید،
حوال��ه خرید لوازم مورد نیاز فرزندان ش��اغل به
تحصیل همکاران را توزیع می کند.
محمدرض��ا نقیب��ی ،مدی��ر رواب��ط عمومی و
ام��ور فرهنگی اداره کل رف��اه ،تعاون و خدمات
اجتماع��ی با اعالم این خبر به یاران ش��هرگفت:
این اداره کل همچون سال های گذشته ،نسبت
به تهیه وسایل مورد نیازتحصیلی فرزندان همکار
(کارمند رسمی ،قراردادی خدمات اداری شهر و

کارگران رسمی) در قالب حواله خرید لوازم مورد
نی��از (کیف و کفش و ل��وازم التحریر و لباس) از
فروشگاه های شهروند اقدام نموده است.
وی افزود :ارزش ریالی حواله های توزیع شده
ب��رای مقطع ابتدای��ی  300هزار ری��ال ،مقطع
راهنمای��ی  350ه��زار ریال ،متوس��طه و پیش
دانش��گاهی  400هزار ریال و دانش��گاهی 450
ه��زار ریال اس��ت .به گفت��ه این مقام مس��ئول
حواله های فوق در دهه پایانی شهریور در میان
همکاران واجد شرایط توزیع می شود.

مش��كالت معيش��تي و رفاهي كاركنان و موانع
خدمترس��اني به شهروندان برداشته شود .يكي
از اهداف اصلي اين همايشها شناسایي نارسايي
و مش��كالت موجود در روند فعاليت شهرداريها
و ارائه راهكاره��اي موثر و ارتقاي كمي و كيفي
خدمات كالنشهرها است.

تشکیل کمیته انتصاب مسئوالن رفاه
ب��ه منظ��ور تحق��ق بخش��نامه ش��ماره
 30/801353مورخ  90/07/23معاونت مالی
و اداری در خص��وص هماهنگی واحدهای تابعه
جهت تغییر مس��ئولین رفاه��ی و تثبیت جایگاه
آن��ان ،در اداره کل رفاه کمیت��ه ای جهت تائید
انتصاب مس��ئوالن رفاهی مناطق تش��کیل شد.
کمیته یاد ش��ده مسئولیت دارد پس از معرفی
مس��ئول رفاه از طرف مناطق و پس از بررسی
س��وابق علمی و تجربی و انجام مصاحبه توسط
اعض��ای کمیت��ه بالمان��ع بودن انتص��اب را به
منطقه اعالم کند.

گزارش تصویری

مراسم تقدیر
از خبرنگاران
حوزه شهری
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معاون مالی و اداری شهرداری تهران:

عملکرد شهرداری تهران مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است
معاون مالی و اداری شهرداری تهران فضای
حاکم ب��ر فعالیتهای گس��ترده ش��هرداری
تهران را فضای��ی منبعث از رویک��رد اقتصاد
مقاومت��ی دانس��ت و «مدیریت» را کلید واژه
موفقیت ش��هرداری در توس��عه شهر تهران
بر شمرد.
دکتر حس��ین محمد پورزرندی ب��ا تاکید بر
فعالیتهای گسترده مدیریت شهری کالن شهر
تهران در حوزهه��ای مختلف عمرانی ،خدمات
ش��هری ،اجتماعی و فرهنگی و بویژه ترافیکی
اعم از تامین مواد اولیه ،ماش��ین آالت ،نیروی
انس��انی و دیگر ضروریات پیش��برد پروژههای
ش��هری ،خاطر نشان کرد که شهرداری تهران
در تامین منابع مال��ی خود با تنگناهای جدی
مواج��ه اس��ت ،ام��ا مدیریت ش��هری هیچگاه
به بهان��ه مضایق و تنگناه��ای موجود از روند
توسعه و حرکت پرش��تاب خود باز نایستاده و
نخواهد ایستاد.
معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه تهران
هم اینک به ی��ک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل
شده اس��ت افزود :ش��هرداری تهران در تالش
است تا با مدیریت منابع مالی و اقتصادی خود
به گونه ای عمل کند که در زمان بندی برنامه
ه��ا و تعهداتی که نس��بت به ش��هروندان دارد
هیچگونه خللی ایجاد نشود.
وی مدیری��ت مناب��ع را ب��ه وی��ژه در برهه
کنون��ی از مهمترین و اساس��ی ترین وظایف
مدیریت ش��هری عنوان ک��رد و گفت :ما باید
بتوانی��م مناب��ع مال��ی ش��هرداری را به گونه
ای مدیری��ت کنیم که ه��م برنامهها بر روال
معمول پیش روند ،هم پاسخگوی دیون خود
در شهر تهران باشیم.
پورزرن��دی حرکت در این مس��یر را بس��یار
طاقت فرس��ا عنوان ک��رد وگف��ت :انتظار آن
است که در اداره ی شهری به اهمیت و وسعت
ش��هر تهران ب��ا موضوع��ات و پیچیدگیهای
خ��اص خود ،همه نهادها و س��ازمانها و حتی
خود شهروندان س��هیم و دخیل در اداره شهر
ش��وند؛ این امر از جانب دول��ت نادیده گرفته
ش��ده و در بس��یاری از موارد نیز انجام تکالیف
از س��وی دولت علیرغم قانونی و مصوب بودن
آن توس��ط مراجع قانونگ��ذار ،بدون اقدام باقی
مان��ده و پیگیریهای ش��هرداری نیز نتیجهای
نداده است.
مصداق بارز این مهم ،آن تعهدات دولت محترم

نس��بت به تامین بخش��ی از هزینههای جاری و
ساخت و توس��عه واگنهای مترو است که نهایتا
ش��هرداری به لح��اظ تامین رفاه ش��هروندان در
بسیاری از موارد ناگزیر شد تا از منابع خود نسبت
به انجام تعهدات دولت نیز اقدام کنند.

انتظ��ار آن اس��ت ک��ه در
ادارهی ش��هری ب��ه اهمیت و
وسعت شهر تهران با موضوعات
و پیچیدگیه��ای خ��اص خود،
هم��ه نهاده��ا و س��ازمانها و
حتی خود شهروندان سهیم و
دخیل در اداره شهر شوند.
معاون مالی و اداری ش��هرداری تهران تامین
منابع مال��ی مورد نیاز اداره ش��هر تهران را با
توج��ه به وضعیت اقتص��ادی موجود در جامعه
و ت��ورم رو به افزایش اقتصاد ،بس��یار دش��وار
اع�لام کرد و یادآور ش��د که بی ثباتی نرخ ارز
نیز فش��ار مضاعفی را به شهرداری تهران وارد
ساخته است.
پورزرندی ،حذف یارانه حاملهای انرژی را
نیز عاملی دیگر در افزایش فش��ار بر مدیریت
شهری اعالم کرد و گفت :با تمام این فشارها
ش��هرداری ته��ران ب��ه گونهای عم��ل کرده
اس��ت تا تمام��ی برنامهها و طرح در دس��ت

اجرای خ��ود را بدون تاخی��ر و در چارچوب
زمانی تعریف ش��ده ب��ه انجام برس��اند و در
عین حال تالش میکند تا فش��اری بر دوش
شهروندان وارد نشود.
به ویژه آنکه شهر فروشی مدت هاست که
از دس��تور کار ش��هرداری تهران خارج شده
اس��ت .معاون مالی و اداری شهرداری تهران،
مدیری��ت در ش��هرداریها بویژه ش��هرداری
تهران را مدیریتی دو وجهی دانس��ت که هم
عهده دار مدیریت درآمد است و هم مدیریت
هزینه.وی گفت :متاس��فانه شهرداری تهران،
بر خالف دیگر کالن شهرهای دنیا ،هیچگونه
اعتب��ار و ردیف بودجه مش��خصی در بودجه
ساالنه کشور که از درآمدهای عمومی کشور
تامین میش��ود ،ن��دارد و در م��واردی مانند
توس��عه حمل ونقل عمومی هم که بودجهای
از س��وی قانونگذار تخصیص مییابد ،عمال و
در اج��را همه آنچ��ه که مقرر اس��ت ،محقق
نمیش��ود .پورزرن��دی ،اقتص��اد مقاومتی در
ش��هرداری تهران را جاری و س��اری دانست
و گفت :با تبعی��ت از دیدگاههای مقام معظم
رهب��ری و تدبی��ر ش��هردار ته��ران ،اقتصاد
مقاومتی در ش��هرداری تهران مدتهاس��ت
نهادینه ش��ده اس��ت ،بگونه ای ک��ه میتوان
عملک��رد مدیریتی ش��هرداری ته��ران را در
حوزه مال��ی و اقتص��ادی مصداق ب��ارزی از
اقتص��اد مقاومت��ی بر ش��مرد و آن را بعنوان
الگو در دیگر س��ازمانها بکار برد.

برترینهای آزمون جامع مدیران مالی شهرداری تهران معرفی شدند
؟؟؟؟؟؟

برترینه��ای آزم��ون علمی مدی��ران مالی و
اداری مناطق،س��ازمانها و ش��رکت های تابعه
معاونت مالی و اداری ش��هرداری تهران معرفی
ش��دند .به گزارش روابط عمومی معاونت مالی
و اداری ش��هرداری ته��ران و به دنبال برگزاری
آزمون جامع علمی مدی��ران و معاونین مالی و
اداری که با حضور بیش از  160نفر از معاونین
مالی و اداری مناطق ،س��ازمانها و ش��رکتها،
مدیران مالی ،روس��ای حسابداری ،ذیحسابان

برگذار شده بود نفرات برتر به شرح ذیل معرفی
شدند.
 -1علیرض��ا فیروزی -مع��اون مالی و اداری
شهرداری منطقه 3
 -2امیدعلی رحیمزاده  -معاون مالی و اداری
شهرداری منطقه 1
 -3رمض��ان حیدری -معاون مال��ی و اداری
شرکت خدمات اداری شهر
 -4محس��ن ترکآبادی -معاون مالی و اداری

سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی
 -5محس��ن وفاییمنش -رئیس حس��ابداری
منطقه 11
گفتنی است این آزمون با هدف ارزیابی میزان
دانش تخصصی افراد گروههای یاد ش��ده برگزار
شد و موضوع سواالت نیز مبتنی بر دانش عمومی
مدیریت ،مدیریت منابع انس��انی ،مدیریت مالی
و حس��ابداری ،حسابرس��ی ،مق��ررات مربوط به
موضوعات مالی و اداری بوده است.

خبر
سود  30درصدی کارکنان

شهرداری تهران در سال گذشته

معاون مالی و اداری ش��هرداری تهران
از س��ود  30درص��دی صن��دوق ذخیره
برای اعضا (کارکنان ش��هرداری تهران)
خبر داد.
مع��اون مالی و اداری ش��هرداری تهران
ضمن مطلوب توصیف کردن میزان سود
کسب شده در س��ال  1390به این نکته
اش��اره کرد که :این سود با توجه به اینکه
بازار س��رمایه ایران در س��ال مالی مورد
گزارش از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده
کس��ب ش��ده و صندوق با تدابیر صورت
گرفته ،توانسته است با توجه به میانگین
سود در بازارهای پول و سرمایه که کمتر
از 25درصد بوده اس��ت ،سود موسسه را
به 30درصدبرس��اند که بر اساس مصوبه
مجمع ،از این می��زان پنج درصد بعنوان
اندوخته قانون��ی در صندوق باقی خواهد
ماند و  25درصد نیز بین س��پرده گزاران
تقس��یم خواهد ش��د .پورزرن��دی وضعیت
کنونی صن��دوق ذخیره را ب��ه عنوان یک
مجموعه اقتصادی قدرتمن��د ارزیابی کرد
و استراتژی موسسه راجذب منابع ،سرمایه
گذاری و کسب سود حاصل از سرمایه گذاری
ه��ای کوتاه مدت و بلند مدت و نهایتا اخذ
تسهیالت بانکی و مشارکتهای بنگاههای
اقتص��ادی از روشه��ای افزای��ش مناب��ع
صندوق عنوان کرد.

همزمان با تجلیل ازکارمندان نمونه
شهرداری
111برگزیده طرح بصائرتقدیر
میشوند

در مراس��م تجلیل از کارمن��دان نمونه
برگزی��دگان ط��رح بصائ��ر نی��ز تقدی��ر
میشوند.
به گ��زارش یاران ش��هر؛ ط��رح قرآنی
بصائ��ر که با هدف ارتقای س��طح دینی و
ان��س با آیات قرآن از س��ال  88آغاز و به
صورت سه سال متوالی در میان همکاران
شهرداری برگزار شد ،امسال نیز با تقدیر
از برگزیدگان این طرح به کار خود پایان
میدهد .همکارانی ک��ه از ابتدای اجرای
ای��ن طرح در هر س��ه مرحل��ه آن حضور
مستمر داشته و حائز رتبه برتر شدهاند ،در
روز  28شهریور مورد تجلیل قرار میگیرند.
جوایز برگزیدگان (جمعا  111نفر) ش��امل
سه کمک هزینه سفر به حج عمره و 108
کارت هدی��ه ی��ک میلیون ریالی اس��ت.
این مراس��م  28ش��هریور در محل تاالر
همایشهای برج میالد برگزار میشود.
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درسهای مدیریتی
باز عمل کنید ،در سازمان موضوعات
بسیار کمی برای پنهان کردن
وجود دارد
فرض کنید ذهن ش��ما و دفتر کارتان در دو
دارای دیوارهای شیش��های اس��ت .مطابق این
ذهنیت عمل کنید که کارکنان براستی بیشتر
آنچه را در سازمان میگذرد ،می دانند.
بیشتر سازمانهای امروزی شایعات بی اساس
و گروههای شایعه ساز و جود دارند .این گروهها
از طریق ارتباطات غیررسمی ،اطالعات درست یا
نادرس��تی را به طور غیررسمی منتشر میکنند.
بنابراین بهتر اس��ت باز عمل کنید و بکوشید در
ح��د ممکن کارکنان را از برنامههای خود آگاه و
از مشارکت و مشورت آنان نیز بهرهمند شوید .با
نگرشی اینگونه میتوانید همکاری تعداد بیشتری
از منابع انسانی سازمان را جلب و از تواناییهای
آنان بهرهمند ش��د .از س��وی دیگر ،پنهان کاری
موجب عدم اعتماد و گسترش سوءظنها خواهد
شد .وقتی کارکنان احساس کنند شما چیزی را
از آنان پنه��ان میکنید ،اطمینان و اعتماد آنان
کمتر خواهد شد.
یک تجربه:
آقای (م) سرپرستی واحد اعتبارات و صندوق
امانات و حس��ابهای س��پرده یکی از بانکهای
بزرگ شهر را به عهده داشت .او به دلیل ماهیت
ش��غلی خود مجبور بود مسایلی را از کارکنانش
مخفی نگه دارد .لذا میبایست در مورد بسیاری
از اطالعات موجود در درباره مشتریان محتاطانه
عمل میکرد اما او در این کار افراط داشت .پنهان
کاری را در سیستم مدیریتی خویش به حد اعال
رس��انده بود و عمال هرچی��زی را محرمانه تلقی
میکرد .او حتی دربارهی تغییراتی که در سازمان
در شرف وقوع بود به کسی چیزی نمیگفت و از
ارائهی اطالعات در مورد سایر بخشهای بانک به
کارکنان خود امتناع میکرد.
البته بجز آقای (ن) که دفتردار او بود .آقای (ن)
نیز این موضوع را فقط به دوس��ت معتمد خود
آقای (ه) میگفت( .ه) هم این اطالعات را با (ک)
مبادله میکرد( .ک) نیز که در دبیرخان ه اداره کار
میکرد میتوانس��ت اطالعات خود را بخشهای
متعدد سازمان منتقل کند.
نتیجه این گونه عملکرد آقای (م) و ارتباطات
رسمی و غیررسمی او این بود که اغلب کارکنان
درگیر بازی (چه خبر) ش��دند .اخبار و اطالعات
دهان ب��ه ده��ان میچرخید و در ه��ر انتقالی
تغییراتی در آن داده میشد.
به مرور زمان ،اخبار و اطالعات نادرس��ت در
س��طح اداره زیادتر و زیادتر ش��د و تعدادی از
شایعات بی اساس به مشتریان و حتی به گوش
سایر مدیران ارشد سازمان هم میرسید.
از دست دادن مش��تریان از رهآوردهای این
سیس��تم مدیریت��ی بود .تا اینک��ه یکی از این
اخبار غلط به گوش آقای (م) هم رسید و او را
شوکه کرد .او دریافت که خیلی از این شایعات
ب��ه دلیل نحوهی عملکرد او ش��یوع پیدا کرده
است .وی س��ریعا با کارکنانش تشکیل جلسه
داد و پذیرف��ت ک��ه باید بازتر عم��ل کند و از
افراد خواست که در این امر به او کمک کنند.
نتیجه این جلس��ه کاهش شایعات و بازگشت
مشتریان قدیم و حفظ مشتریان کنونی بود.
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کارمندان نمونه شهرداری معرفی میشوند
کارمندان نمونه شهرداری تهران در مراسمی
ب��ا حضور ش��هردار تهران معرف��ی و تجلیل می
ش��وند .رئیس س��تاد جش��نواره ش��هید رجائی
ش��هرداری تهران گفت :به مناسبت روز کارمند
از مدیران،کارمن��دان و کارشناس��ان واحدهای
صفی و ستادی شهرداری تهران که برابر دستور
العمل س��تاد مرکزی جش��نواره ش��هید رجایی
واجد ش��رایط باشند توسط شهردار تهران تقدیر
به عمل خواهد آمد.
به گزارش یاران شهر ،ناصر امانی با بیان این
مطلب افزود :جش��نواره شهید رجایی شهرداری
تهران امسال نیز با هدف معرفی کارکنان نمونه
برگزار میش��ود تا از کارمندانی که پاس��خگوی
مناسبی به ش��هروندان تهرانی هستند قدردانی
ش��ود .وی اظهارداش��ت :در انتخ��اب کارمندان
نمونه س��ال جاری عالوه ب��ر منتخبین مناطق،
سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران،
مقرر ش��د ت��ا از  50نفر از بازنشس��تگان نمونه
شهرداری تهران نیز تقدیر شود.
رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی از انتخاب
روس��ای نواحی نمونه ،روس��ای ادارات امالک و
مدیران حقوق��ی و روابط عمومی نمونه مناطق
خبرداد و تاکید کرد :همچون س��نوات قبل و به
مناسبت روز کارمند از ایثارگران نمونه شهرداری
تهران در قالب کارمن��دان نمونه نیز قدردانی و
تقدیر صورت خواهد گرفت.
امان��ی فراین��د انتخ��اب کارمن��دان نمونه در
ش��هرداری تهران را براس��اس عملکرد همکاران
و مبتنی بر س��همیه تخصیصی و ش��اخص های
انتخاب افراد برگزیده عنوان کرد و اظهارداشت:
در س��ال ج��اری مجموعا  620نفر ک��ه معادل
یکدرص��د تع��داد کل ش��اغلین و جمع��ی از

بازنشس��تگان هس��تند مورد تقدیر قرار خواهند
گرفت.رئی��س س��تاد جش��نواره ش��هید رجایی
ش��هرداری تهران خاطر نش��ان کرد :بر اس��اس
سیاستهای شهردار تهران مبنی بر دقت الزم در
انتخ��اب مدیران و کارمندان نمونه ،از نظر واجد
ش��رایط بودن و رعایت دقی��ق ضوابط ،اقدامات
الزم از سوی این س��تاد نسبت به ابالغ شاخص
ها و عوامل کمی انتخاب به انجام رسیده و پس
از معرف��ی افراد برگزیده نظارت بر تطبیق آنها با
ضوابط مجددا از سوی ستاد انجام می گیرد.
امان��ی با بیان اینکه بر اس��اس ضوابط انتخاب
افرادی که در س��ه س��ال اخیر به عنوان کارمند
نمونه انتخاب گردیده اند ممنوع است گفت :باید
به روح و هدف برگزاری این مراس��م که توسعه
شایس��تگی و خالقی��ت در جهت ارتقاء س��طح
کارآم��دی س��ازمان و افزایش همبس��تگی بین
مدیران ارشد و بدنه اجرایی آن است توجه شود.
قائم مقام معاونت مالی واداری یادآور شد :ما هر

س��ال طی دو مرحله ،کارگران و کارمندان نمونه
ش��هرداری تهران را دراردیبهشت ماه (روز جهانی
کارگر) و در ش��هریور م��اه (روز کارمند) معرفی و
از آنان تقدیر می کنیم و بر همین اس��اس شهردار
ته��ران نیز به لح��اظ اهمیتی که ب��ه حوزه منابع
انسانی دارند ش��خصا عالوه بر حضور در مراسم و
اهداء جوایز ،تدابیر و رهنمودهای شان را به صورت
مس��تقیم با آنان در میان می گذارن��د .وی اظهار
امیدواری کرد که در س��ال جاری نیز این مراسم
با موفقیت و پرشور تر از همیشه برگزار شود.
مراس��م تجلی��ل از کارمندان نمونه ش��هرداری
امسال و به لحاظ مصادف شدن روز کارمند(چهارم
ش��هریور) با ایام برگزاری اجالس س��ران کش��ور
های عض��و عدم تعه��د،در هفته پایانی ش��هریور
م��اه و ب��ا حض��ور بی��ش از  600نف��ر از مدیران،
کارمندان و کارشناس��ان نمونه واحدهای مختلف
ش��هرداری تهران در سالن همایشهای برج میالد
برگزار میشود.

افتتاح ساختمان استراحت پرسنل واحد خاکسپاری بهشت زهرا(س)

س��اختمان وي��ژه اس��تراحت پرس��نل واحد
خاکس��پاری در مح��ل ط��رح توس��عه جدی��د
س��ازمان بهش��ت زهرا(س) با حض��ور مهندس
توکلی ،مدیرعامل س��ازمان بهش��ت زهرا(س) و
شهردار حرم مطهر امام خمینی (ره) و جمعی از
مسئولین سازمان افتتاح شد.
این استراحتگاه با هدف باالبردن سطح کیفی

خدمات رسانی به ش��هروندان و تسهیل در امور
جاری س��ازمان بهش��ت زه��را (س) و همچنین
رفاه حال پرس��نل زحمتکش و خدوم عروجیان
س��ازمان در طرح توس��عه جدید سازمان بهشت
زه��را (س) دیده ش��ده و در همین راس��تا نیز
ساخته و افتتاح شد.
این استراحتگاه مدرن در فضایی آرام با وسعت

توزیع کارت الکترونیکی ورزش شهروندی
در راس��تای اجرای برنامهه��ای رفاهی–
تفریحی اداره کل رفاه همچون س��الهای
گذش��ته امکان بهرهمندی از مراکز ورزشی
تحت پوشش شهرداری تهران را با تسهیالت
ویژه جهت کارکنان محترم شهرداری تهران
و خانواده ایشان در قالب جدید فراهم نموده
است ،براساس روش جدید خدمات مذکور
به همکاران محترم برخالف سالهای گذشته توزیع کارتهای شهروندی متوقف و جهت هر یک از کارکنان
گرامی یک عدد کارت الکترونیک با نام ایشان و به مبلغ  400/000ریال شارژ ( 200/000ریال یارانه اداره کل
رفاه و  200/000ریال تخفیف از سوی سازمان ورزش به عنوان سرانه ورزشی تهیه شده است و کارکنان شریف
شهرداری تهران واعضای خانواده آنان میتوانند با مراجعه به مراکز تحت پوشش سازمان ورزش از تسهیالت
آن مراکزبا شرایط خاص استفاده کنند.

ویژهنامه معاونت مالی و اداری شهرداری تهران

 250مت��ر مرب��ع و ب��ه صورت تخصص��ی برای
آرامش بخش��ی و تجدید قوای پرس��نل طراحی
شده و دارای فضای تفریحی و ورزشي بوده و به
سیستم اینترنت هم مجهز است.
توکل��ی مدیر عامل س��ازمان در حاش��یه این
مراسم با پرس��نل واحد خاکس��پاری عروجیان
دیدار و گفت و گو کرد.

اعضای شورای اطالع
رسانی معاونت مالی و
اداری شهرداری تهران
منصوب شدند

به منظور اطالع رس��انی به هن��گام و مطابق
ب��ا آخرین دس��تاوردهای روز جامع��ه اطالعاتی
و ب��ه پیش��نهاد مش��اور و مدیر رواب��ط عمومی
معاونت مالی و اداری ش��هرداری تهران اعضای
ش��ورای اطالع رس��انی این معاونت از مجموعه
ای از اساتید دانشگاه ،خبرنگاران مجرب و افراد
صاحب نظ��ر در علوم ارتباط��ات طی حکمی از
سوی حس��ین محمد پورزرندی معاون مالی و ا
داری شهرداری تهران منصوب شدند.

ادامه از صفحه اول
در این مالقات مس��ایل ش��هروندان کش��ور
س��وریه ب��ه عنوان یک��ی از موضوع��ات اصلی
م��ورد بحث قرار گرف��ت و طرفین بر لزوم حل
سریع مشکالت شهروندان سوریه از روشهای
مس��المت آمی��ز و در چارچ��وب اراده م��ردم
این کش��ور و محکومی��ت فعالی��ت گروههای
تروریس��تی تاکی��د کردند .ش��هردار تهران در
ای��ن مالقات با بیان این ک��ه آمریکا باید بداند
مس��اله س��وریه راه ح��ل نظامی ن��دارد تاکید
کرد :آنچه در س��وریه به عنوان یک اصل باید
م��ورد توجه قرار گیرد اراده مردم این کش��ور
اس��ت .وی افزود :رژیم صهیونیستی از افزایش
فعالی��ت گروهه��ای تروریس��تی در س��وریه
اس��تقبال میکند و همه م��ا وظیفه داریم در
جهت حل مش��کالت همس��ایگان به خصوص
کش��ورهای اس�لامی با تمام توان وارد عرصه
شویم ،قالیباف خاطرنش��ان کرد :بازنده اصلی
در مسایل سوریه رژیم صهیونیستی است.
 -1391/6/13پایتخت جمهوری اسالمی
ایران «مرکز بینالمللی مطالعات آینده
پژوهی شهرهای آسیا و اقیانوسیه» شد
در حاش��یه شش��مین نشس��ت مجمع شهری
جهان ،ش��هر تهران از س��وی س��ازمان ملل به
عنوان مرکز بینالملل��ی مطالعات آینده پژوهی
شهرهای آسیا و اقیانوسیه انتخاب شد.
اعض��ای هیات امنای این مرک��ز ،معاون مرکز
اسکان بش��ر س��ازمان ملل متحد ،رییس مرکز
مطالعات ش��هرداری ته��ران و جمعی از مقامات
ش��هری آسیا هس��تند که ریاس��ت هیات امنا و
هیات مدیره این مرکز رس��ما به ش��هردار تهران
واگذار شد .بر این اساس دبیرخانه دایمی مرکز
بینالملل��ی مطالع��ات آینده پژوهی ش��هرهای
آس��یا و اقیانوس��یه ظرف یکماه آینده در تهران
راهاندازی میش��ود .این مرکز ب��ه عنوان یکی از
ارکان مطالعاتی اصلی برنامه اس��کان بش��ر ملل

پنجمین جلسه مدیران
روابط عمومی حوزه
معاونت مالی و اداری
برگزار شد

خبر

روزشمار «شهرداری تهران»
در «مجمع شهری جهانی»

متحد است.
ب��ه گفت��ه مقامات س��ازمان ملل ب��ا توجه به
ظرفیتهای پژوهش��ی ش��هر ته��ران و ارزیابی
کارشناس��ان ای��ن س��ازمان ،مس��وولیت مرکز
بینالمللی مطالعات آینده پژوهی شهرهای آسیا
و اقیانوسیه به تهران واگذار شده است.
 -1391/6/13رونمایی اطلس خلیـج فارس
با حضور قائم مقام دبیرکل سازمان ملل متحد
و شهردار تهران ،از اطلس خلیج فارس رونمایی
شد .این اطلس که با مشارکت سازمان ملل متحد
تهیه ش��ده است مشتمل بر اطالعات جغرافیایی
توس��عه و زیس��ت محیطی خلیج فارس اس��ت.
اطلس خلیج فارس که در ابتدای آن مقدمه قائم
مقام دبیرکل س��ازمان ملل متحد آمده و توسط
سازمان ملل هم منتشر شده است ،برای روسای
جمهور ،سفرا و وزرای کشورهای مختلف جهان
ارسال خواهد شد.
ش��هردار تهران در مراس��م رونمایی از اطلس
خلیج فارس گفت :خلیج همیشگی فارس گهواره

پنجمین جلسه مدیران روابط عمومی واحدهای تابعه
معاونت مالی و اداری شهرداری تهران ،با حضور معاون
اداره کل روابط عمومی شهرداری تهران برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه گزارش��ی از عملک��رد س��ه ماهه
سازمانهای تابعه معاونت مالی ارائه گردید.
مشاور معاون مالی و اداری شهرداری تهران در این

نماینده شهرضا در مجلس شورای اسالمی:

تمدنی اس��ت که از قدمت باالیی برخوردار بوده
و اولین تمدنهای بشری در این محدوده شکل
گرفتهان��د .وی ادام��ه داد :اطل��س خلیج فارس
تکمیل شده و مسایل مختلف خلیج فارس در آن
دیده شده است .شهردار تهران افزود :این اطلس
برای روسای کشورهای عضو سازمان ملل متحد
و همینطور سفرای این کشورها ارسال میشود.
به گفته قالیباف ،این اطلس با مش��ارکت جدی
سازمان جهانی اسکان بش��ر و آرم سازمان ملل
متحد منتشر شده و برای تهیه آن دو سال زمان
صرف ش��ده اس��ت .وی در ادامه به تهیه اطلس
خاورمیانه اشاره کرد و گفت از ماه دسامبر تهیه
این اطلس توسط ایران آغاز میشود.
ش��ایان ذکر است چندی پیش در برخی اخبار
آمده بود یونس��کو در بعضی انتشارات خود اقدام
به حذف نام ف��ارس از عنوان خلیج فارس کرده
که با انتشار اطلس خلیج فارس از سوی سازمان
مل��ل متحد عمال ن��ام خلیج همیش��گی فارس
تثبیت شد.

جلسه با اشاره به انتشار نخستین شماره نشریه درون
سازمانی یاران شهر در دوره جدید تا پایان ماه جاری،
افزایش س��طح آگاهی و اطالع��ات کارکنان مجموعه
ش��هرداری ته��ران از فعالیتهای ص��ورت گرفته در
خان��واده ش��هرداری را از جمل��ه اهداف انتش��ار این
ماهنامه ذکر کرد.

شهرهای میزبان مجمع شهری جهانی از ابتدا تا کنون

کلید موفقیت شهردار تهران اثبات
توانمدی در مدیریت برنامهریزی
شهری بود
عوض حیدرپور با اش��اره به برگزاری مجمع
ش��هری جهان در ناپل ایتالیا اظهار داش��ت:
ته��ران به خاطر اثبات توانم��دی در مدیریت
برنامهری��زی ش��هری موفق به کس��ب جایزه
تجارب موفق شد.
وی گفت :ش��هرداری از جمله سازمانهای
مردمی است که توسط دولت اداره نمی شود
و یک مدیریت مس��تقل دارد .ای��ن مدیریت
مستقل نیز نیازمند یک ابتکار عمل است اگر
کسی که مدیر این مجموعه مستقل می شود
ابت��کار و توانمدی اش را ب��ه کار نگیرد نمی
تواند مجموعه موفقی داشته باشد اگر هم بکار
گیرد اتفاقات خوبی برای خودش و مدیریتش
می افتد.
نماینده مردم ش��هرضا ادامه داد :اتفاقی که
در دریافت نشان ش��هرهای برتر در تجربیات
موف��ق برای تهران افتاد این بود که ش��هردار
ته��ران از ه��وش و توانای��ی اش ب��رای یک
مدیریت مستقل استفاده کرد و این می تواند
الگوی مدیران برای تجربه یک مدیریت موفق
باشد.
حیدرپور گف��ت :مهمترین نکت��ه مدیریت
قالیباف این اس��ت که وی همه مردم را در هر
قشری راضی نگه داشته است .یعنی به همان
اندازه که قش��ر ثروتمند جامعه راضی هستند
قشر متوسط و پایین جامعه نیز رضایت مندی
دارن��د .به همان میزان ک��ه به پاکیزگی محل
زندگی افراد مرفه توجه می شود به پاکیزگی
س��ایر مردم در هر طبق��ه اجتماعی نیز توجه
می شود و نگه داش��تن رضایتمندی افراد در
هر طبقه اجتماعی نشان دهنده یک مدیریت
موفق اس��ت .وی افزود :دریافت این نش��ان با
توجه ب��ه تغییرات زیاد و مثبت پایتخت واقعا
الیق شهردار تهران بود .همچنین هر فردی و
یا هر مدیری با نگاهی به پرونده کاری شهردار
تهران میتواند از تجارب این مدیر موفق برای
قدم نهادن در مس��یر توسعه حوزه مدیریتش
استفاده کند

سال  -2002نایروبی در کنیا

سال  -2004بارسلونا در اسپانیا

سال  -2006ونکوور در کانادا

سال  -2008ناجینگ در چین

سال  -2010ریودو ژانیرو در برزیل

سال  -2012ناپل در ایتالیا
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گفتگو
ش�رکت تعاونی ش�هریار با چ�ه هدفی
تاسیس شد؟
ه��دف ما ارتق��ای اس��تاندارد و کیفیت ارایه
خدمات شهری اس��ت تا هم مدیران شهری از
همکاری با ش��رکتهای هلدینگ نظیر تعاونی
ش��هریار احساس رضایت داش��ته باشند و هم
محیط مناسب و آرامش بخشی برای شهروندان
فراهم شود.
ما به دنبال توسعه کمی و کیفی فعالیتهای
تعاونی شهریار و پیاده سازی این الگو در سایر
نقاط کشور هستیم.
تعاونی ش�هریار ،ب�رای ایج�اد رغبت و
گرای�ش ب�ه مش�ارکت و تع�اون در میان
کارکن�ان ش�هرداری ته�ران چ�ه گام�ی
برداشته است؟
در پاس��خ به این س��وال باید پیش از هرچیز
به این موضوع اش��اره کنم که تدابیر ش��هردار
محت��رم ته��ران در ارتقای منزلت و معیش��ت
کارکنان به صورت سیاستی همهجانبه در همه
ابعاد جاری است .در این مسیر گامهای خوبی
برداش��ته ش��ده و به نظر بنده افزایش حقوق و
درآمد کارکنان ش��هرداری تهران بیش از سایر
س��ازمانها اتفاق افتاده است .در حوزه مربوط
به مس��کن س��ازماندهی و اقدامات مناسبی به
منظور عضویت کارکنان در تعاونیهای مسکن
انج��ام نیز ،انجام رس��ید .اما تدبی��ر مهم دیگر
شهردار محترم تهران استفاده از توان اقتصادی
و اجرای��ی کارکنان از طریق س��رمایهگذاری و

گفتگو با مدیرعامل شرکت تعاونی شهریار؛

خانوادهای به وسعت یک شهر
اشـاره

از س�ال  1341که اولین شرکت تعاونی

در منطق�ه داودآباد گرمس�ار تاس�یس

ش�د تا ام�روز ک�ه دهه�ا هزار ش�رکت

تعاونی در کش�ور مش�غول فعالیت است،
تعاونیها فراز و فرودهای زیادی داشتهاند.

مهن�دس جعف�ر حصارین�ژاد مدیرعامل

ش�رکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان
ش�هرداری تهران(ش�هریار) معتقد است

با وج�ود تاکیدات و حمایته�ای قانونی

موجود،ظرفیتهای بخش تعاون همچنان

مغفول مانده است.

اقتصادی کردن توانمندیهاست؛ به طوری که
دورنمای فعالیت کارکنان ش��هرداری روشن و
مش��خص باش��د .پیرو همین سیاست اقدامات
متع��ددی ص��ورت گرفت��ه ک��ه از آن جمله
میت��وان ب��ه س��هم  28درص��دی کارکنان
ش��هرداری ته��ران از س��هام بان��ک ش��هر و
عضویت کارکنان ش��هرداری تهران در شرکت
تعاونی شهریار و سپرده گذاری آنها در صندوق
ذخیره اشاره کرد.

مهمترین اهداف برنامه توس�عه شرکت
تعاونی شهریار چیست؟
ش��رکت تعاونی ش��هریار در حوزه داخلی،
دارای  58ه��زار س��هامدار اس��ت و ما دراین
محیط س��ه هدف عمده را دنب��ال میکنیم.
ایج��اد امید برای کارکنان ش��هرداری تهران
در زمین��ه ادامه فعالیت پس از بازنشس��تگی
یکی از این اهداف است .منفعت این کار این
اس��ت که برای کارکنانی که در طول خدمت

نتوانس��تهاند ایدههای خود را به عرصهظهور
برسانند فرصت فراهم میشود .البته هدف ما
تش��کیل دستگاه عریض و طویل نیست؛ بلکه
ما ب��ه روش مدیریت پروژه عم��ل میکنیم.
یعن��ی مدیری��ت پروژه ب��ه ش��خص واگذار
میش��ود و تم��ام ت��وان ،تخصص و س��رمایه
تعاونی به کمک او میآید.
آی�ا س�هام ش�رکت قاب�ل واگ�ذاری
میباشد؟
بر اس��اس تصمیمات مجمع؛ زمینه و امکان
برگشت سرمایه برای س��هامداران فراهم شده
اس��ت بطوریک��ه با تصوی��ب آییننام��ه خرید
و فروش س��هام ،ش��رکت فنآوری اطالعات
کارکنان شهرداری تهران (فنکاش) به زودی
مسئول خرید و فروش س��هام میشود و اگر
کسی تمایل داشته باشد میتواند سهام خود
را بفروش��د.
سخن آخر؟
همی��اری و ه��م افزای��ی از ویژگیهای یک
خانواده اس��ت .ما در تعاونی ش��هریار به دنبال
تشکیل خانواده بزرگ شهرداری هستیم.
از س��هامداران انتظار داریم که اش��کاالت ما
را ببینند و راهنمای ما باش��ند .خوشحالیم که
توانستهایم س��رمایه کارکنان شهرداری تهران
را در پروژههای بزرگ نظیر بوس��تان والیت به
کار ببندیم .امیدوارم این همیاری و مش��ارکت
در راستای خدمترس��انی به شهروندان خوب
تهران تداوم داشته باشد.

برای نخستین بار در تاریخ شهرداری اتفاق افتاد:

تایید حسابرسی عملکرد مالی سال های  85تا  87شهرداری تهران در شورای شهر

اعضای ش��ورای اسالمی شهر تهران در جلسه
اخیر این شورا پس از استماع گزارش حسابرس
از عملکرد مالی س��ال های  85تا  87شهرداری
تهران ،این گزارش را تایید کردند.
به گزارش روابط عمومی معاونت مالی و اداری
ش��هرداری تهران ،بر اس��اس اظهار نظر نهایی
حسابرس��ی مس��تقل ش��ورا ،صورت های مالی
ش��هرداری تهران در سال  87که تا پیش از این
حال��ت عدم اظهار نظر گرفته و عمال اظهار نظر
بر وضعیت صورتهای مالیاش غیر ممکن بوده
است ،با انجام اصالحاتی گام اساسی و مثبت به
سمت شفافیت مالی برداشته است.
رسول خادم رییس کمیسیون اقتصادی و برنامه
و بودجه شورای ش��هر با ابراز خرسندی از خروج
صورت های مالی ش��هرداری تهران از حالت عدم

اظهار نظر و تقدیر از شهردار و مدیران شهرداری
ته��ران برای تالش در این خصوص گفت :با اتمام
حسابرس��ی صورتهای مالی شهرداری تهران در
سال  87و قید عدم اظهار نظر در حسابرسی این
سال ،شهرداری تهران با توجه به اجرای سیستم
تعهدی و حرکت به س��مت شفاف سازی مالی
کامل ،مهلتی خواس��ت تا امکان اصالح سیستم
مالی ش��هرداری را بعد از سال  87داشته باشد
و قرار ش��د حسابرسی دوباره با انجام اصالحات
و بر اس��اس اس��ناد و مدارک جمع آوری شده
ص��ورت گیرد .اخذ تاییدیه گزارش حسابرس��ی
ب��ه دنبال تغییر نظام مالی ش��هرداری تهران از
نقدی به تعهدی و تالش س��ه س��اله در اصالح
و شفاف کردن تمامی حس��اب های شهرداری
تهران در س��طح مناطق ،واحدها ،ش��رکت ها و

سازمان های تحت پوشش این شهرداری تحقق
یافته است.
تایید حس��ابهای مالی ش��هرداری تهران در
س��ال های یاد ش��ده با پیگیری ه��ای اعضای
ش��ورای ش��هر تهران و تالش های شبانه روزی
مدی��ران و کارکن��ان ش��هرداری محقق ش��د
که دس��تاوری ب��زرگ برای مدیریت ش��هری و
شهروندان تهرانی به شمار می رود.
حس��ین محمد پورزرندی معاون مالی واداری
ش��هرداری تهران نیز ضم��ن قدردانی از تالش
های شورای ش��هر جهت حسابرسی و شفافیت
مالی ش��هرداری تهران تاکید کرد :تهیه صورت
های مالی تلفیقی برای س��ازمان های بزرگ به
دلیل قابل دسترس نبودن اطالعات مالی کاری
سخت است.

ول��ی ش��هرداری ته��ران به جهت سیاس��تی
که در ش��فاف س��ازی مال��ی اش در پیش دارد
از حسابرس��ی صورت های مالی استقبال کرد.
هماکن��ون در یک نگاه با بررس��ی حس��ابهای
تلفیقی ،وضعیت صورت های مالی کل مجموعه
شهرداری دیده خواهد شد.

گزارش تصویری

پایش سالمت
کارگران
شهرداری تهران
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گفتگو
میزان افزایش حق مسکن کارکنان نسبت
به سال قبل چقدر است؟
کم��ک هزین��ه مس��کن از س��ال  1385در
ش��هرداری تهران طبق فرمول خاص و براساس
تعداد نفرات خانوار و متراژ واحد مسکونی مورد
نیاز تعریف ش��د ،ب��ه کارمندان ثابت و رس��می
پرداخت میشود.
حق مسکن همه س��ال براساس تغییر ضریب
حقوقی افزایش مییابد .در راس��تای برنامههای
تامین معیش��ت کارکنان و با هدف ایجاد رفاه و
آرامش و با توجه ب��ه افزایش هزینههای زندگی
زندگی در س��الهای اخیر و ب��ه منظور حمایت
از کارمندان ش��هرداری تهران در دی ماه س��ال
 1390و پ��س از اخذ مجوزهای الزم این کمک
هزینه به دو برابر افزایش یافت.
متعاقب��ا با اعالم ضریب حقوقی س��ال 1391
و تغیی��ر آن از ع��دد  700ب��ه  805مجددا حق
مسکن از افزایش خوبی برخوردار شد.
هماکنون کمک هزینه مسکن پرداختی درصد
قابل توجه��ی از دریافتی کارمندان را تش��کیل
داده و بخ��ش عم��دهای از هزینهه��ای تامی��ن
مسکن کارکنان را پوشش میدهد.
آیا پرداخت حق مسکن به تمامی پرسنل
اعم از کارمند ،کارگر ،رس�می ،قراردادی و
شرکتی پرداخت میشود؟
در واقع موضوع حق مس��کن ب��ه کارکنان آن
در ش��هرداری مربوط کارکنان رس��می و ثابت
شهرداری تهران است.
کارگران رس��می و کارمندان ق��راردادی تابع
مقرارت قانون کار و تامین اجتماعی هستند و از
این رو کمک هزینه مسکن این قبیل از کارکنان
براساس مقررات موضوعه پرداخت می شود.
البت��ه رقم پراختی آن قاب��ل توجه نبوده و در
خالل سالهای اخیر بدون تغییر مانده است.
اصالح این کمک هزینه از موارد درخواس��تی
کارگران و تابعین قانون کار اس��ت .در بیس��ت و
هفتمین همایش معاونان و مدیران مالی و اداری
کالنش��هر های کشور که اردیبهشت سال جاری
در شهرس��تان رشت برگزار ش��د اعضای حاضر

قائم مقام معاونت مالی و اداری شهرداری تهران

حقمسکنکارکنانشهرداریافزایشیافت

اشـاره

توجه به پرس�نل و نگهداش�ت نیروی انس�انی بعنوان یکی از منابع مهم در مدیریت

سازمانها ،از موضوعاتی است که در سالهای اخیر و در شهرداری تهران جلوه خاصی

به خود گرفته است .توجه به معیشت کارکنان ،تالش در جهت تامین مسکن همکاران،

ایجاد امکانات رفاهی و بهداش�تی برای پرس�نل ،همه و همه موضوعاتی هستند که در

نگهداشت منابع انسانی و به تبع آن کاهش تخلفات اداری نقش عمدهای داشت ه است.

حق مس�کن ،نیز از جمله س�رفصلهایی در ارتقاء معیش�ت کارکنان است که در حوزه

منابع انس�انی مورد توجه قرار گرفته است .موضوعی که این روزها در محافل کارکنان

صحبت از چگونگی پرداخت و تحقق آن به پرسنل جاری و ساری است.

بدی�ن منظ�ور گفتگویی با قائم مقام معاونت مالی و اداری ش�هرداری تهران در قالب

موضوعیت حق مسکن کارکنان صورت پذیرفته که در ادامه میآید.
تصویب کردند دبیرخانه ش��هرداران کالنشهرها
مکاتب��ه الزم ب��ا وزارت رفاه ،تعاون��ی کار و امور
اجتماعی یا ش��ورای عالی کار برای افزایش حق
مسکن را بعمل آورد.
آی�ا اف�راد مج�رد ه�م از ح�ق مس�کن
برخوردارند؟
طب��ق فرمول ،کم��ک هزینه مس��کن در پنج
سطح پرداخت می شود .سطح اول اختصاص به
افراد مجرد (اعم از آقایان و بانوان) داشته و افراد
متاه��ل ،خانوارهای یک فرزند ،دو فرزند و س��ه
فرزند و بیش��تر به ترتیب در س��طوح بعدی قرار

می گیرند .بدیهی است هرچه تعداد عائله تحت
تکفل افزایش می یابد کمک هزینه مس��کن نیز
افزایش می یابد.
آی�ا می�زان ح�ق مس�کن به حق�وق هم
بستگی دارد؟
کمک هزینه مس��کن به حقوق ارتباطی ندارد
و صرفا براساس تعداد افراد خانوار و سرانه متراژ
تعیین شده بستگی دارد.
در صورتی که پاس�خ پرس�ش باال مثبت
است ،پرسنل سازمانهای که نسبت به این
امر اقدام کردهاند چگونه میتوانند خواسته

خود را کنند؟
پ��س از تغیی��ر در فرمول محاس��باتی کمک
هزینه مس��کن در دی ماه س��ال  ،1390تمامی
معوقات آن در ماههای بهمن و اس��فند پرداخت
شد و اکنون معوقه حق مسکن وجود ندارد.
آی�ا س�ازمانها و ش�رکتها و واحدهای
تابعه شهرداری تهران از الگوی یکسان در
موضوع حق مسکن پیروی کنند؟.
ش��هرداری ته��ران ب��ا توج��ه به گس��تردگی
و براس��اس تعاری��ف از نظ��ام ه��ای اداری
و اس��تخدامی متع��ددی به��ره م��ی ب��رد.
ش��هرداری تهران براس��اس م��اده  12قانون
نظ��ام هماهن��گ پرداخ��ت ،تابع ای��ن قانون
اس��ت .در حالی که س��ازما نها ،دارای نظام
اداری و اس��تخدامی خ��اص خود هس��تند و
ش��رکت های تابعه براس��اس قانون تجارت و
قانون کار و تامین اجتماعی اداره میش��ود؛
لذا در پرداخت کمک هزینه مس��کن به همه
پرس��نل امکان برخ��ورداری از ی��ک الگوی
یکس��ان وجود ندارد .بدیهی اس��ت سازمانها
و شرکتها براساس شرایط خاص خود و پس از
اخ��ذ مجوزهای الزم و تصویب در مراجع قانونی
خود می توانند از نظام پرداختی شهرداری تهران
استفاده کنند.
در صورتی که پاس�خ پرس�ش باال مثبت
است ،پرس�نل س�ازمان های که نسبت به
ای�ن امر اق�دا نموده اند چگون�ه می توانند
خواسته خود را مطرح نمایند.
براس��اس توضی��ح ارائه ش��ده در س��وال باال،
پرسنل سازمانها و شرکت های تابعه می توانند
با مراجعه ب��ه حوزه مال��ی و اداری و واحدهای
رفاه��ی واحد محل خدمت اطالع��ات مورد نیاز
را کسب کنند.
آی�ا افرادی ک�ه به هر ش�کل از امتیازات
مس�کن ش�هردای (اع�م از وام ی�ا منازل
مسکونی تعاونی) بهره مند شده اند از حق
مسکن استفاده میکنند؟
کارکنانی که از منازل سازمانی بهرهمند هستند از
کمک هزینه مسکن برخوردار نمیشوند.

خبر
به زودی :برگزیدگان مس��ابقه بزرگ رمضان در آخری��ن روزهای باقی مانده از
تابستان  91مورد تجلیل قرار می گیرند.
توزیع هدایای به گزارش یاران ش�هر ،با توجه به مش��خص شدن برندگان مسابقه
ب��زرگ رمض��ان  330عدد کارت هدیه دو میلی��ون ریالی بین برندگان
مسابقه بزرگ رمضان
توزیع میشود.

این مس��ابقه با هدف آشنایی همکاران با کتاب نهج البالغه نصایح،
نام��ه ها و گفتارهای امیرمومنان حضرت علی (ع) در ایام ماه مبارک
رمض��ان برپا ش��ده بود .یادآوری میش��ود حدود چهار ه��زار نفر از
همکاران ش��هرداری تهران در این مس��ابقه شرکت کردند که از این
میان  330نفر موفق به دریافت هدیه می ش��وند.

گزارش تصویری

زیبا سازی
دکلهای
مخابراتی
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تلفن55899102 - 55898973 :

Gmail: publicfad@gmail.com
ماهنامه داخلی معاونت مالی و اداری

شهرداری تهران

زیر نظر روابط عمومی معاونت مالی و اداری
مدیر هنری:

حمیدرضا آئینهافروز
با تشکر از:

دیپور -محمد حسین باغستانی
حمیدرضا شهی 
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بخ
مراد ش دل بیـقرار من باشی

چراغ دیده شب زندهدار من گردی
انیس ـخاطر امـیدوار من باشی

آموزش اقتصاد شهر برای خبرنگاران حوزه شهری

خبر
معاونت مالی و اداری مدیران محالت
شهر تهران را آموزش میدهد
معاونت مال��ی و اداری ش��هرداری تهران
به مدی��ران محالت  374گانه ش��هر تهران
ش میدهد.
آموز 
معص��وم زاده ،مدی��ر کل برنامهری��زی و
کنت��رل عملک��رد معاونت مال��ی و اداری با
اعالم این خبر گفت :به دنبال تغییر رویکرد
ش��هرداری ته��ران از س��ازمانی خدماتی به
نهادی اجتماعی ،توسعه و مشارکت مردمی
و غالب شدن دیدگاه های محله محوری در
عرصه مدیریت شهری ،معاونت مالی و اداری
شهرداری تهران آموزشهای تخصصی الزم
در اداره محالت را از منظر مالی و ذیحسابی
به مدیران محله ارائه میدهد.
وی اظه��ار امی��دواری کرد که ب��ا برنامه
ریزیهای ص��ورت پذیرفته ت�لاش خواهد
ش��د تا نس��بت به راه ان��دازی آموزشهای
حض��وری مدیران محالت بصورت مس��تمر
بهگونهای عمل شود که تا پایان سال جاری
تمامی مدی��ران مح�لات در فرصت زمانی
م��ورد نظ��ر در عرص��ه مبانی حس��ابداری،
تنظیم دفاتر و نگهداری حسابها ،مدیریت
هزین��ه و مدیریت منابع انس��انی آش��نایی
الزم را کسب کنند.

هزار جـهد بکردم که یار من باشی

خبرنگاران حوزه ش��هری به منظور آشنایی با
مفاهیم اقتصاد ش��هر در مدیریت ش��هری دوره
تخصصی اقتصاد شهری را طی خواهند کرد.
فخیمی مش��اور معاون مالی و اداری شهرداری
تهران ضمن اعالم این خبر از ضرورت آش��نایی
خبرنگاران و مدیران رسانه و حتی مدیران روابط
عمومی واحدهای تابعه شهرداری تهران با اقتصاد
شهر یاد کرد و افزود  :در دنیای پرشتاب امروزی
ک��ه دایره علم هر روز تخصصی تر و کاربردی تر
مطرح میش��ود ،اطالع رسانی دقیق و به موقع با
رعایت امانت و صداقت بی تردید می بایس��تی با
اطالع یابی صحیح و به موقع همراه شود.
از س��ویی و ب��ه لح��اظ تخصص��ی ب��ودن

موضوع��ات و مباحث اقتصاد ش��هری و تاثیری
که ای��ن مفاهیم ب��ر تنویر اف��کار عمومی می
توان��د داش��ته باش��د ،معاونت مال��ی و اداری
ش��هرداری ته��ران باهمفکری اصحاب رس��انه
ب��ه ای��ن جمعبندی رس��ید ک��ه ب��ا برگزاری
دوره های مس��تمر و تخصص��ی در عین ایجاد
تعام��ل حداکث��ری ب��ا ارب��اب جرای��د ،زمینه
ایج��اد درک متقاب��ل بین رس��انه و مدیریت
شهری در زمینه اقتصادی شهر را بیش از پیش
فراهم کند.
مدیر روابط عمومی حوزه معاونت مالی و اداری
گف��ت :امید می رود این تعام��ل و هم فهمی به
انع��کاس بهینه ت��ر ضروریات خب��ری در عرصه

امکان خرید سهام برای سهامداران تعاونی شهریار مهیا شد

با تصویب مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت تعاونی شهریار و مصوبه هیات
مدیره شرکت در صدور مجوز خرید و فروش سهام شرکت تعاونی شهریار از طریق
ایجاد شرکت کارگزاری ،آن دسته از پرسنل خدوم شهرداری تهران که سهامدار
این ش��رکت تعاونی هس��تند می توانند نس��بت به خرید و فروش سهام خود
از طریق ش��رکت کارگزاری اقدام کنند .با تصوی��ب آییننامه خرید و فروش
س��هام ،به زودی کارگزاری خرید و فروش س��هام در شرکت فناوری اطالعات
کارکنان ش��هرداری تهران (فنکاش) راه اندازی میش��ود لذا س��هامداران که
تمای��ل به واگذاری س��هم خود دارن��د می توانند از طریق این ش��رکت اقدام
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شهری و در بین مخاطبان بی شمار شهر به گونه
ای بیانجامد که تحول رفتاری در ش��هروندان در
دای��ره مش��ارکتهای مردمی به بهترین ش��کل
متجلی شود .مشاور و مدیر روابط عمومی معاونت
مالی و اداری ش��هرداری تهران اظهار امیدواری
کرد که با استقبال خبرنگاران حوزه شهری از این
واقعه آموزشی تالش خواهد شد تا مدیران روابط
عمومی واحدهای تابعه معاونت مالی و اداری نیز
در این دوره ش��رکت کنند .وی پیش بینی کرد
در صورت موفقیت آموزشهای مورد نظر و اخذ
بازخورد مناس��ب بتوان آموزش مفاهیم اقتصاد
ش��هر را به کلیه مدیران واحدهای روابط عمومی
شهرداری تهران تسری داد.

کنند .س��هامداران میتواند س��هام خ��ود را به ارزش باالتر از ارزش اس��می آن
بفروش��د و تعاونی ش��هریار راهنماییهای الزم را در این خصوص به سهامداران
ارایه خواهد کرد .از آنجا که س��ود س��هام اعضاء در تعاونی شهریار بیش از سود
بانکی است ،پیشبینی میشود زمینه خرید سهام جدید فراهم گردد ،به نحوی
که متقاضی خرید بیشتری داشته باشیم .شایان ذکر است که پس از آغاز بکار این
کارگزاری ،خرید سهام از طریق شرکت تعاونی شهریار ممنوع شده و سهامداران
تنها میتوانند از طریق ش��رکت کارگزاری نس��بت به خرید و فروش سهام خود
اقدام کنند.

