اگ�ر امروز با همه فراز و نش�یب هایی
ک�ه وجود دارد می�زان رضایتمندی مردم
از ش�هرداری ته�ران ب�اال رفته ک�ه نوع
گفتهها ،ش�نیده ها و نظرسنجیها حاکی
از این موضوع است ،بدون شک این امر را
مدیون تالش سخت ،متعهدانه ،متبحرانه و
برجسته شما هستیم.

به سادگی خدمت بود
و طراوت بهار؛ به

صالبت کوه بود و

سرافرازی سرو؛ به
پاکی فرشته بود و
صمیمیت پدر...
یاران شهر
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مهرماه تمدید شد
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دکتر قالیباف ،شهردار تهران
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اگ��ر امروز ب��ا همه ف��راز و
نش��یبهایی که وج��ود دارد
می��زان رضایتمن��دی مردم از
ش��هرداری تهران باال رفته که
ن��وع گفته ه��ا ،ش��نیده ها و
نظرس��نجی ها حاک��ی از این
موضوع است ،بدون شک این
ام��ر را مدیون تالش س��خت،
متعهدانه ،متبحرانه و برجسته
شما هستیم.
دکتر قالیباف شهردار تهران
ضمن بی��ان این مطلب افزود:
اگر انس��ان کاری را برای خدا
انج��ام ده��د در درون خ��ود
احس��اس نش��اط م��ی کند،
گف��ت :بدون ش��ک کاری که
برای خدا انجام ش��ود رضایت
قلب��ی و عزت نف��س را هم به
دنبال دارد و این ثمره بزرگی
اس��ت که انسان به واسطه آن
احس��اس می کند که صادقانه
و خالصانه کار کرده است.
ب��ه گفت��ه قالیب��اف همین
رضایت و آرامش قلبی اس��ت
که انس��ان را در دنیا و آخرت
عاقبت به خیر می کند.
وی در ادامه با اشاره به بحث
اخالق در محیط کار ،زندگی و
حوزه حقیقی و حقوقی انسان
ه��ا ،گفت :مه��م ترین چیزی
که هم��ه مدی��ران و کارکنان
ش��هرداری باید ب��ه آن توجه
کنند بحث مرب��وط به اخالق
در محیط کار ،زندگی و حوزه
حقیقی و حقوقی خود اس��ت
زیرا عدم رعایت آن مشکالت
ایجاد میکند.
قالیب��اف ادام��ه داد :یکی از

پیشرفت را مدیون
تالش سخت و متعهدانه
کارمندانهستیم
مهم ترین چالش های زندگی
امروز ما در همه عرصه ها عدم
رعایت اخالق و مسائل اخالقی
در جامعه است.
وی در بخ��ش دیگ��ری از
سخنان خود به بحث معیشت
و حل مش��کالت آن ها اشاره
ک��رد و افزود:ب��ا وج��ود همه
مش��کالت ،امیدوارم از س��ال
قب��ل ت��ا کن��ون حتم��ا بدنه
ش��هرداری ای��ن احس��اس را
کنند که حرکت ما رو به جلو
بوده است.
ش��هردار تهران ادامه داد :در
عین اینک��ه نیازمند مدیریت
سیس��تماتیـک هســتیم و به
س��رمایه های اجتماعی توجه
میکنیم اما نباید اززمان غافل
ش��ویم زیرا زم��ان مهمترین
کاالیی اس��ت ک��ه در اختیار
داری��م .وی اف��زود :زمان را از
دست ندهید ،کاری را که می
توانی��د در دقیقه ها و ثانیه ها
انجام دهید به سالها نسپارید.
شهردار تهران در ادامه با بیان
اینکه در کش��ور این فرهنگ
را داری��م ک��ه یا به گذش��ته
افتخ��ار می کنی��م و یا آینده
را وعده م��ی دهیم گفت :این
در شرایطی است که حال می
توان از تجربه گذشته استفاده
ک��رد و برای آین��دگان افتخار
آفرینی کرد.
به گفته وی همانطور که حق
نداریم ح��ق آیندگان را امروز
هزین��ه کنیم ،حق نداریم حق
ام��روزی ها را ب��رای آیندگان
نگه داریم.

منابع انسانی
بزرگترین دارایی
سازمان است
دکت��ر حس��ین محم��د
پورزرن��دی معاون مالی اداری
ش��هرداری تهران گف��ت :در
ه��ر س��ازمانی منابع انس��انی
بزرگتری��ن منب��ع آن اس��ت،
دوران ام��روز دوران تمای��ز
است،شرایط محیطی سازمان
ها پیچیده ،مبهم و با ریس��ک
باالس��ت و حرکت سازمان در
چنین بس��تری بس��یار دشوار
اس��ت و در عین ح��ال راهکار
های خاص خود را دارد.
وی ادام��ه داد :ام��روزه
سازمان بدون نوآوری و بدون
مناب��ع انس��انی کار آمد نمی
تواند موف��ق باش��د ،در عصر
دانایی،داش��تن کارکنان دانا،
فرهیخت��ه و متعهد ،س��رمایه
بسیار ارزشمندی است که می
تواند برای س��ازمان منشاء اثر
باشد.
دکتر پورزرن��دی با تاکید بر
این که هر کلیدی را نمیتوان
با هر قفلی باز کرد و باز کردن
قفل ه��ای جدید به کلیدهای
جدید نیاز دارد،اضافه کرد:باید
دی��د در این دنی��ای پرتالطم
کدام افراد یا سازمان ها موفق
ترند؟
پاس��خ این اس��ت که افراد و
س��ازمان ه��ای یادگیرنده در
جه��ان امروز موف��ق تر عمل
می کنن��د که الزم��ه آن هم
دس��تیابی ب��ه ویژگ��ی هایی
همچ��ون زی��ر س��اخت های
فناوری پیش��رفته ،زیرساخت
های توسعه انسانی،زیرساخت
ه��ای ج��ذب و نگ��ه داش��ت

دکتر پورزرندی ،معاون مالی و اداری شهرداری تهران

شهردار تهران:

معاون مالی اداری
شهرداری تهران:

مشتر ی  ،ز یر س��ا ختها ی
ارتباطی و تبلیغاتی است.
رئی��س هیأت مدی��ره بانک
شهر افزود :یک سازمان ممکن
است از ساختمان و داراییهای
خوب��ی برخ��وردار باش��د ،اما
اینه��ا ج��ای فناوریه��ای
پیش��رفته که به تفکر انسان
باز میگردد را نمی گیرد.وی
در خصوص زیر س��اختهای
توس��عه انس��انی گفت:منابع
انس��انی ام��روز بزرگتری��ن
دارایی یک سازمان محسوب
می ش��ود و از آنجا که الزمه
زیرس��اخت ه��ای فن��اوری
پیش��رفته به ایجاد زیر ساخت
های توس��عه انس��انی بستگی
دارد،ای��ن توس��عه یافتگی نیز
باید مورد توجه قرار گیرد که
خود دارای  4ویژگی است.
نظ��م و خ��رد انضب��اط در
برنامه ه��ای کاری،اس��تفاده
ازخ��رد گرای��ی ب��رای خود و
دیگران،اولویت دادن به کارها
و
فعالی��ت ه��ای گروه��ی به
جای فردی و اهمیت دادن به
آموزشهای دائمی و مس��تمر.
وی افزود :انسان توسعه یافته
میداند که «دانستن» امری
نس��بی اس��ت و در محیط پر
تالطم کسی نمی تواند مدعی
شود همه چیز را می داند .کما
اینک��ه فرزندان م��ا که تربیت
شدگان خودمان هستند،چنان
علم و آگاهیهایی دارند که ما
ش��اگردان آنان هم محس��وب
نمی شویم.

قائم مقام معاونت مالی و اداری و رئیس ستاد جشنواره شهید رجایی:

مدیری��ت ش��هری ته��ران که
دستیابی به شهری ایده آل را جزو
آرمان و اهداف خود قرار داده و در
شکوفایی شهر با تالشی بیشائبه
گام بر میدارد از مجموعه خانواده
خود نیز غافل نشده است.
چنانچ��ه تکریم ارب��اب رجوع را
در برنامه های خود تعریف نموده
به سمت و س��وی تکریم پرسنل
نیز حرکت کرده است .شهرداری
ته��ران عالوه بر اقدام��ات صورت
گرفت��ه در زمینه رفاه و معیش��ت
پرس��نل به منظور تقدیر و ارتقای
انگیزه پرس��نل در خدمترسانی
صحیح ،همه س��اله ه��م زمان با
هفته دولت و روز کارمند به تجلیل
و تقدیر از مدیران و کارکنان نمونه
مجموعه میپردازد.
قائممق��ام معاون��ت مال��ی و
اداری گفت :تجهیزات ،امکانات،
تکنولوژی به جای خود ولی هیچ
کدام از ای��ن ها جایگزین نیروی
انس��انی نخواهد ش��د زیرا انسان

باالتری��ن ،مهمترین ،موثرترین و
ارزشمندترین سرمایه موجود هر
سازمان و نهاد است.
وی در ادام��ه با اش��اره به بحث
اخ�لاق در محی��ط کار و حقوقی
انسانها ،گفت :مهم ترین چیزی
ک��ه هم��ه مدی��ران و کارکن��ان
ش��هرداری باید به آن توجه کنند

مهندس امانی ،قائم مقام مالی و اداری

شهرداری تهران
در جهت تکریم کارکنان حرکت میکند
از کارمندان نمونه شهرداری
تهران تقدیر میشود

ناصر امانی اف��زود :تاالر اصلی
ب��رج میالد برای پنجمین س��ال
در روز سه شنبه  30شهریور ماه
میزبان ش��هردار ته��ران ،اعضای
ش��ورای ش��هر ،مدی��ران کل،
مدی��ران مناطق و تع��داد 550

امانی گفت :همه کارمنــدان شهرداری تهران نمونه هستند

بحث مرب��وط به اخالق در محیط
کار ،زندگ��ی و ح��وزه حقیق��ی و
حقوقی خود است زیرا عدم رعایت
آن مشکالت ایجاد میکند.
در ادامه با بیان اینکه در کش��ور
ای��ن فرهن��گ را داریم ک��ه یا به
گذشته افتخار میکنیم و یا آینده
را وع��ده می دهی��م گفت :این در
ش��رایطی اس��ت که می ت��وان از
تجربه گذشته استفاده کرد و برای
آیندگان افتخار آفرینی کرد.

نفر از کارکنان و کارمندان نمونه
شهرداری تهران است.
رئیس س��تاد جش��نواره شهید
رجایی ش��هرداری ته��ران گفت:
ش��هردار تهران تاکید کرده است
در انتخاب مدی��ران و کارمندان
نمونه امس��ال دق��ت الزم از نظر
واج��د ش��رایط ب��ودن و رعایت
دقی��ق ضواب��ط انج��ام و از ه��ر
گون��ه اعمال س��لیقه ش��خصی
جدا خودداری ش��د .امانی افزود:

بر اس��اس تصمیم س��تاد شهید
رجایی انتخ��اب افرادی که 3
س��ال اخیر انتخاب گردید هاند
ممنوع گردید زیرا این س��تاد
مهتق��د اس��ت باید ب��ه روح و
هدف برگزاری این مراس��م که
توس��عه شایس��تگی و خالقیت
در جه��ت ارتق��اء س��طح
کارآم��دی س��ازمان و افزایش
همبس��تگی بین مدیران ارشد
و بدنه اجرایی آن اس��ت توجه
ش��ود خصوصا امس��ال که سال
هم��ت مضاع��ف و کار مضاعف
اس��ت توج��ه ب��ه ای��ن راهبرد
در انتخ��اب اف��راد م��ورد تاکید
میباشد.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هم��ه
کارمن��دان ش��هرداری ته��ران
نمون��ه هس��تند ،گف��ت :در
این مراس��م تنها آن دس��ته از
کارکنانی که از دیگران نمونهتر
هستند معرفی میشوند.

با پرداخت عوارض نوسازی ،کسب و پیشه و پسماند

شرکت در قرعه کشی بزرگ شهرداری تهران تا  20مهرماه تمدید شد

در جشنواره شهید رجایی در مسابقة صندوق ذخیره کارکنان شهرداری
تهران شرکت کنید و از جوایز آن بهرهمند شوید.

ks.ir
www.sz
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ش��رکت در قرعه کش��ی بزرگ شهرداری
تهران برای شهروندانی که عوارض نوسازی،
کسب و پیش��ه و خدمات مدیریت پسماند
خود و بدهی معوقه را پرداخت کنند تا 20
مهرماه تمدید شد.
حس��ین محم��د پورزرندی مع��اون مالی
و اداری ش��هرداری تهران ضم��ن بیان این
مطل��ب گفت :به دلیل اس��تقبال گس��ترده
ش��هروندان و تم��اس های ای��ن عزیزان به

خاط��ر رفاه کس��انی که موفق نش��ده اند تا
 31ش��هریور قبوض خود را پرداخت کنند،
تمدید شد.
وی اف��زود :پ��س از مهرماه دیگ��ر امکان
تمدی��د وجود ندارد و کس��انی می تواند در
قرعه کش��ی بزرگ شهرداری تهران شرکت
کنند که تمام قبوض عوارض و بدهی معوقه
خود را پرداخت کرده باشند.
مع��اون مال��ی و اداری ش��هرداری تهران

خاطرنشان س��اخت :امسال بزرگترین قرعه
کشی ش��هرداری تهران خواهد بود چرا که
استقبال گسترده شهروندان در سال  88ما
را بر آن داش��ت که به خاط��ر تقدیر از این
عزیزان جم��ع ریالی جوای��ز را به باالی ده
میلیارد ریال افزایش دهیم.
پورزرن��دی اضافه ک��رد :قرعه کش��ی در
آذرماه سال جاری با حضور نماینده محترم
دادستانی برگزار خواهد شد.

3

حمید محمد بیگی ،مدیر کل منابع انسانی

ش��هرداری ته��ران در راس��تای
توس��عه مدیریت منابع انسانی از
مدی��ران ،کارمندان ،کارشناس��ان
نمون��ه خ��ود قدردان��ی ک��رد ،بر
همین اساس نشریه یارانشهر پای
صحبتهای مدیر کل منابع انسانی
نشست و آنچه در پی میآید متن
کامل این گفتگو است:
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مراس�م گرامیداش�ت روز
کارمند در ش�هرداری تهران
به چ�ه منظور و هدفی برگزار
می شود؟
براب��ر تدابی��ر ابالغی ش��هردار
محت��رم ته��ران و مصوبه س��تاد
جشنواره شهید رجایی به منظور
تش��کر و ق��در دان��ی از زحمات
کارمندان ،کارشناسان و مدیران
ک��ه طی یک س��ال گذش��ته در
مجموعه بزرگ شهرداری تهران
صادقانه تالش نموده و در راستای
اهداف متعالی مدیریت ش��هری
خدمات خ��ود را به ش��هروندان
عزیز تهرانی ارایه نموده اند ،این
مراسم برگزار می گردد.
این مراسم در چه تاریخی و
کجا برگزار میشود؟
این مراس��م در روز س��ه شنبه
مورخ س��ی ام ش��هریور ماه سال
ج��اری در س��الن همایش های
بین الملل��ی برج می�لاد برگزار
خواهد شد.
چ�ه اقدامات�ی در جه�ت
برپایی این مراسم انجام شده
است؟

شهرداری تهران قدردان کارکنان نمونه
به منظور برپایی این مراس��م و
تجلیل از کارکنان ،کارشناسان و
مدیران نمونه ش��هرداری تهران،
ستاد جش��نواره ش��هید رجایی
مانن��د دوره ه��ای قب��ل ،اقدام
ب��ه تعیی��ن ش��اخص ه��ا ،ابالغ
دس��تورالعمل و تعیین س��همیه
واحدها نموده و متعاقبا نسبت به
جمع آوری اس��امی و مشخصات
افراد مذکور برابر دس��تورالعمل
ابالغی اقدام نموده است.
رویک�رد عم�ده س�تاد
برگ�زاری ای�ن مراس�م برای
تعبیی�ن کارمن�دان نمون�ه
چگونه است؟
ستاد جشنواره ش��هید رجایی
توج��ه ویژه به مناس��بت س��ال
 1389که از س��وی مقام معظم
رهب��ری س��ال هم��ت مضاعف،
کار مضاعف نامیده ش��ده ،اخالق
کریمانه شهیدان رجایی و با هنر
و تدابیر ابالغی ش��هردار محترم
تهران در این زمینه داشته است.
این همایش با مراسم مشابه
آن در س�ال گذش�ته چ�ه
تغییراتی کرده است؟
در این س��ال ،نتیجه ارزشیابی
ساالنه نیز برای منتخبین و نمونه
ها جزء پارامتر ه��ای موثر قرا ر
گرفت ب��ه عبارت دیگرکس��انی
که در وضعیت اس��تخدام رسمی
هس��تند ب��ا امتیاز ب��االی  90و
کس��انی که در وضعیت استخدام
قراردادی هستند با امتیاز درجه
الف بر اساس ارزشیابی ساالنه.
از نکات قاب��ل توجه دیگر ذکر
این نکته الزم و ضروری اس��ت با
عنایت به تاکیدات شهردار محترم
تهران در انتخاب کارمندان نمونه
و باالخ��ص مدی��ران انتخ��اب و

معرفی مدیران نمونه برابر مصوبه
س��تاد جش��نواره ب��ه اداره کل
ارزش��یابی و کارگزین��ی مدیران
محول گردیده است.
کارمن�دان نمون�ه چگون�ه
برگزیده می شوند؟
همانگونه که توضیح داده شد،
براس��اس دس��تورالعمل ابالغی
و پس از ارس��ال فهرس��ت های
اس��امی و مش��خصات کارکنان،
کارشناس��ان و مدی��ران نمون��ه
واحده��ای ش��هرداری تهران به
ستاد جشنواره شهید رجایی ،این
س��تاد به بررس��ی ،کنترل و رفع
نواقص آن می پردازد و درصورت
تایید اس��امی در فای��ل مربوطه
جهت انجام س��ایر اقدامات ثبت
می گردد.
تعداد انتخاب ش�وندگان از
هر واحد به طور متوسط چند
نفر است؟
نسبت انتخاب افراد در واحدها
بر اساس میزان فراوانی و اشتغال
کارمندان اس��ت به ط��وری که
س��همیه کارمن��دان واحده��ای
ستادی شهرداری تهران به حوزه
معاونت های مرتبط و در مناطق
به صورت مستقیم تخصیص داده
شده است.
چند نف�ر از کارمندان نمونه
در روز مراس�م جوای�ز خ�ود
را از دست ش�هردار تهران و
معاونت مالی و اداری دریافت
میکنند؟
در س��ال جاری حدود  20نفر
از منتخبی��ن ،ل��وح تقدیر خود
را از ش��هردار محت��رم ته��ران
مس��تقیما و در مراسم دریافت
می نمایند که این افراد عبارتند
از 5 :نف��ر از مدی��ران نمونه5 ،

نف��ر از کارشناس��ان نمون��ه5 ،
نف��ر از کارمن��دان نمونه 3 ،نفر
از ایثارگ��ران نمون��ه و  2نفر از
پیشکس��وتان و بازنشس��تگان
نمونه شهرداری تهران.
از کارمن�دان نمون�ه ب�ه
چ�ه ص�ورت در این مراس�م
قدردانی می گردد؟
اه��داء ل��وح تقدی��ر ب��ا امضاء
شهردار محترم تهران
اهداء کارت اعتباری بانک شهر
با مبلغ مشخص شده
اهداء یک قواره چادر مشکی به
منظور فرهنگ سازی حجاب برتر
برای بانوان منتخب و همس��ران
آقایان منتخب
اهداء بس��ته فرهنگی از سوی
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
شهرداری تهران

زیر نظر روابط عمومی
معاونت مالی و اداری
دبیر اجرایی:
شهرزاد کالنتری
گرافیست و صفحهآرا:
حمیدرضا آئینهافروز
با همکاری:
سمیه فراهانی
شمسی خلیلآبادی
حمیدرضا شهیدیپور
میترا رمضانی
تلفن55898973 :
فکس55634476 :

g-mail:
publicfad@gmail.com

