ششمین جشنواره مهر خدمت شهرداری شیراز
تیر ماه 1396

در راســتای تاکیدات مکرر
شــهردار محترم شیراز جناب
آقای مهندس پــاک فطرت و

امام رضا (ع) :

شعار سال « ،اقتصاد مقاومتی،
تولیــد و اشــتغال» برگــزار
می گردد.

ره کس رد مقابل خوبی مردم تشکر نکند از خدا تشکر نکرده است.

با عنایت به مصوبات شــورای
محترم اسالمی شیراز مبنی بر
تجلیل و ارج نهادن بر اقدامات می نماید.
کارکنــان نمونــه و حوزه های
این جشــنواره برای ششمین
خدمت رسان شهرداری شیراز ،سال متوالی با اهدافی از جمله
این نهاد هر ســاله پس از اتمام توسعه و ترویج فرهنگ عدالت
دوره ارزیابــی عملکرد حوزه گســتری ،مهر ورزی و خدمت
های زیر مجموعه و ارزشــیابی به بنــدگان خدا در نظام اداری،
کارکنــان اقدام بــه برگزاری ارتقــا کارآمدی ،بهــره وری و

جشنواره مهر خدمت و معرفی اطالع رســانی به شهروندان از
کارکنــان نمونــه و حوزه های عملکرد شــهرداری ،افزایش
برتر در ســطح حوزه شهردار ،اعتماد عمومــی ،نظامند کردن
معاونت ها ،سازمان ها و مناطق فعالیت های حوزه های شهرداری

کارکنــان نمونه بر اســاس
نتایــج ارزشــیابی و مبتنی بر
شیراز از طریق دریافت بازخورد شاخص های پایبندی و رعایت
نتایج ارزیابی عملکرد سازمانی ارزش های اسالمی ،اثر بخشی
و ارزشــیابی کارکنان ،تقویت و کارایــی در فرآیندها و نتایج
روحیــه ابتــکار ،کارآفرینی و شغلی و ارتقا رضایتمندی ارباب
ارایه خدمات بهتر و ســریع تر رجوع ،انتخاب گردیده و حوزه
به اربــاب رجوع ،شناســایی ،های برتر نیز بر اساس شاخص
انتخــاب ،معرفــی و تقدیر از های عمومی و اختصاصی مربوط
انتخاب گردیده اند.

حوزه ها ،مدیــران و کارکنان

در ادامه نام مدیران حوزه های
و همچنین تشــویق و ترغیب
آنان به اجرایی نمودن منویات برتر و کارکنان نمونه را مشاهده
مقام معظم رهبری در خصوص می نمایید.

مدیران و کارکنان نمونه شهرداری شیراز در سال 95

محمد حسن اسدی
معاون مالی و اقتصادی

اسداله حاجی زمانی

قاسم حسن پورفرد

حمید رضا اسماعیلی

رییس سازمان حمل و نقل ریلی

مدیرکل امور حقوقی

شهردار منطقه یک

مجید زارع

شهرام منصوری

مدیرکل امور مالی

رییس سازمان ساماندهی مشاغل
شهری و فراورده های کشاورزی

محمد علی راضی
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه

هاشم مظاهری زاده

مرتضی مستمع

مدیرکل ارتباطات و

رییس سازمان عمران و

امور بین الملل

بازآفرینی فضاهای شهری

ناصر شمس

یوسف نامور

معاون حمل ونقل و ترافیک

شهردار منطقه پنج

محمد رضا نجیمی گشتاسب
مدیر کل کنترل و نظارت ساختمان

پیامبر اکرم (ص):
کسی که برای کمك به برادر خود و سود رساندن به او اقدام کند،
پاداش مجاهدان در راه خدا به او داده خواهد شد.
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شهرداری
مرکزی
پریسا قانع

رودابه نوذری زاده

لیال شجاعی مهر

سید جواد سید بکایی

امیر کریمی

علی بهمه

حسین غالمزاده

محبوبه بردبار

محمد رضا موذنی

سید جواد نقیبی

عبدالجلیل شریفی

حمزه محمدی

پژمان شفیعی

علی امیدوار

اسماعیل تقی پور

محسن هودی

مرتضی رحیمی نژاد

شورای اسالمی
شهر شیراز
زهرا فهندژسعدی

مرضیه صحت

اداره کل
حراست
اسماعیل وشمگیر

مدیرت
هسته ی
گزینش

امیر اسالمی نژاد

اداره کل
امور حقوقی
حسین غریبی

سید محمد باقر فقیه شیرازی

اداره کل
بازرسی
اسماعیل وفادارفرد

احسان اکبری

جالل الدین لطفی عیدویه

علی باقرنژاد

3

امام صادق (ع) :خدای متعال میفرماید:
مردم خانواده من هستند ،پس محبوبترین آنان نزد من كسانی هستند
كه با مردم مهربانتر و در راه برآوردن نیازهای آنان كوشاتر باشند.
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اداره کل
ارتباطات و
امور بین الملل

معاونت
اقتصادی و
مالی

اداره کل
حسابرسی
عباس رضایی

حسن ایزدی

اشکان پردل

راحیل حجتی

طاهره گلستانی

فاطمه ایزدی

مژگان کاوسی

مهدی اسفندیاری

مهدی فرد فانی

امین سلیمانی

امیر میرشاه پناه

حمید رضا بهمن زاده

غالمرضا عسکری

محمد علی محمودی

محمدرضا منصوری
کرمانشاهی

اداره کل
امالک و
مستغالت

مدیریت
ارتفاعات
مرجان رستگاری

لیال مهدی زاده

عبد المحسن سالمی

اداره کل
تشخیص و
وصول درآمد
الهه طیبی

امیر جوادی

فرشته محمدپور

قاسم همتایی پورشیرازی
فرد

معاونت
فنی و عمرانی
مسعود باقری

غالمرضا حیاتي پور

محمدحسِ ن بزرگي

علي نقي رحماني

پیام معابرفرد

پیام احترامیان

امام حسین (ع):
درخواست های مردم از شما ،از نعمت های الهی است برای شما ،از این
نعمت ها ملول و خسته نشوید.
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معاونت
شهرسازی
و معماری
علي اکبر خادمي

منصور جوانمردی

مصطفي اژدري

بهنام قدرت زاده

مهرزاد یمي

امید نادرپور

شیرازی

اداره حوزه
استحفاظی
باغات
قصردشت

اداره
حریم شهر
مرتضي امیني فرد

هادي شمس

مرجان کریم پورنژاد

مرضیه الهی

حسین انصاري

محمدحسین رضایی

ناصر رضایي

معاونت
برنامه ریزی
و توسعه
سرمایه انسانی
غالمعباس قدسی

علیرضا شاهرخیان

محمدامین اسکندری

حمید فالح زاده

معاونت
حمل ونقل
و ترافیک

اداره کل
سرمایه انسانی
صدیقه زیرک مطلق

فاطمه کشاورزی

محسن صیادی

محمدرضا گرامی

محمدعلی خالقی

مسلم خانی مهرآبادی

زهرا طارمی نژاد شیرازی

معاونت
خدمات
شهری
علیرضا حیدری دوست

زهرا ملکی

اسداله غضنفری
شبانکاره

بهرام اژدری

5

رسول خدا (ص):
هر كس یك نیاز مؤمنی را روا سازد ،خداوند حاجت های فراوان او را
روا سازد كه كمترین آن بهشت باشد.
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غالمرضا روستا

رحمت اله استوار

سعید توکلی

سید غیاث الدین محمدی

شهرام سبزیان فرد

محمد عمرانی منش

محمدرضا محمدعلیزاده

محمدعلی ریاض شمس

مهدی آیات

فاطمه حسین پور

سعیده آذرپیکان

نجمه قبادی

سعید نصیری

صادق زندیه

کریم ظهرابی

محمد رضایی

محمود روستایی

موسی جوکار کنوی

مهرداد ابوالحسنی

خدارحم واثقی اردکانی

سیدامین گلستانی زاده

سیدرسول جعفری فرد

علیرضا همایون

محسن باقری

کاظم کریمی کوهنجانی

اداره
مطالعات
بحران

محسن چیت سازی

شهرداری
منطقه یک
اصغر هوشیار

علی احسانی زاده

غالمحسین فروزان

شهرداری
منطقه دو
نجمه دهبندی

محمدطاهر تابع بردبار

مهدی راد ده پاگا

پیامبر اکرم (ص):
هر مسلمانی که گروهی از مسلمانان را خدمت کند ،خداوند به تعداد
آنان در بهشت به او خدمتكار دهد.

6
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شهرداری
منطقه سه
سرورآزادگان

سهیال جوانمردی

صدیقه گنجی

صفدرنوروزی عمله

عبدالعزیز كائدی زاده

مسعود منفرد

مصیب قاسم پور

بهروز چهل تنان

حبیب شفیعی نیا

حسن كریمی

علی اوالدی نژاد رودبالی

احمد نعمت الهی

حمید میرزایی

رسول عدلو

شهرداری
منطقه چهار

محمد حسین رعیتی نژاد

ابراهیم متحد

الیاس زارع

محمد علی پیرمرادی

میثم رهنما

شهرداری
منطقه پنج
راضیه فرمانی

سهیال برزگر

حسام الدین اسدزاده

علی رضا دهقانی

محمد مهدي كرمي

محمود محمدی

شهرداری
منطقه شش
مصطفی زارع خفری

مهرداد حسینی

بهاره زارعیان

زهرا فرمانی

فاطمه همتیان

لیال كامیاب

7

پیامبر اکرم (ص):
خدمت کردن مؤمن به برادر مؤمن خود ،مقامی است که فضیلت و
ثواب آن جز با آن (خدمت کردن به برادر مؤمن) به دست نیاید.
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شهرداری
منطقه هفت
مینا صفائیان

سهراب رضایی

علی مصالیی

علی نقی تابع بردبار

طاهره گلخنی

اصغر سروی

شهرداری
منطقه تاریخی،
فرهنگی
افشین بازیار

عبدالمجید مینا

علی اکبر زرینی

مجتبی قندنوش

محمد ابوالحسنی

محمد مهدی شانی

زهره عبدالهی

رضا جعفری خاتونکی

سروش ظهرابی

علیرضا جم آثار

کامران زموده

محمدعلی درفش

شهرداری
منطقه نه

فاطمه فروزانی

یوسف شیروانی

شهرداری
منطقه ده
زینب خارستانی

احمد نسیمی

امیرتاج طهماسبی

رامین میرحاجی

علی پارسازاد

حسین تدینی نژاد

سید حسین وفامند

عبدالرضا خانی

محمدغفار رضایی

محمدهادی عابدی

مهدی گرگی زاده

امام صادق (ع):
هرگاه مؤمنی بتواند برادر خود را یاری رساند اما كمكش نكند،
خداوند در دنیا و آخرت او را تنها گذارد.
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سازمان
فرهنگی،
اجتماعی
و ورزشی

شهرداری
منطقه یازده
نینا پورشهرام

سارا محمدی

بهنام جعفری

ذبیح اله رمضانی

منظر محمدی فر

سارا همت

مرتضی امامی

سید عباس آتش زمزم

رضا جاویدی

حسن سقیلی

محمدمهدی کوثری

علی نیری

اسماعیل برازنده

افشین جابری فام

بهمن انصاری

حسین قادری

رضا امیری

روح اله شیرین فشان

سعید سلیمانی سروستانی

سید جمال ارغوانی

ندا پوالدیان

سید مرتضی حسینی

کورش حیدری

سازمان
آتش نشانی
و خدمات
ایمنی
ساره رشیدی کوچی

سمیه رضایی تزنگی

ابراهیم حاصلی

حمید اسالمی ملک

خسرو رهنما پور

نبی اله زارع مویدی

آبادی

سید علیرضا رضوی پور

شهرام بذرریز

غالمرضا دارشی

9

امام كاظم (ع):
همانا خدا را در زمین بندگانی است كه برای رفع نیازهای مردم
میكوشند ،اینان در روز قیامت (از عذاب) ،در امان هستند.
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محمد جواد بازوبند

محمد دهقان

محمد مرادی

مصطفی رضا پور

مهدی گودرزی

وحید زارعی

غالمرضا صادقی

سازمان
مدیریت
حمل نقل
مسافر
یاسر رضایی

آزاده پارسایی

پروانه قهاری کپان

زهرا ناصری

فاطمه صادقی رونیزی

مریم رضایی تزنگی

مینا رزم آهنگ

ابراهیم جوال

ابوالقاسم معمار صادقی

احمد جعفرپور

اسماعیل کوه کن

اکبر بخشی

آرش نعمتی

سید ابراهیم سیدی

حسن شمس خوزانی

علی زارع

کاظم خسروانی

کامران رستمی

مجید محمودی

محمد حسین زرین
حقیقی

بیدک

سازمان
مشاغل شهری
و فرآورده های
کشاورزی

سازمان
مدیریت
حمل و نقل
بار
سید ابراهیم سجادیان

مسلم میرحاجی

ولی اله رضایی

فاطمه توکل

صمد اعتماد الوکال

امام باقر (ع):
كسی كه از كمك به برادر مسلمان خود و برآوردن حاجت او دریغ كند ،خداوند
او را گرفتار كمك به كسی كند كه به سبب آن گناه كند و مزدی هم نبرد.
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سازمان
مدیریت
پسماند
حبیب اله پاک

رحمت اله رضایی

اسحاق میم باشی

حجت اله خشنود

سجاد خلیلی

الهام نصرتی

آزاده بینایی حقیقی

فاطمه زارع

جعفر نامور منصورآبادی

سیدمحمد حسینی

علی اصغر شفیعی

محسن صدق آمیز

محمد اقتصادی

قصراحمدی

سازمان
سرمایه گذاری
و مشارکت های
مردمی
اسماعیل معینی رودبالی

محمد عزیزی

معصومه پور مهدی

مهدی احمدی

آیناز خلقی شیرازی

حسن بساطی فر

آبادی

سازمان
فن آوری
اطالعات و
ارتباطات

مریم حسنی

سازمان
حمل و نقل
ریلی
حمید هدایتی

سید مهدی اشرفی

علیرضا کیانی

فرشاد فالح

آرش محمدی

آیت اله قره بیگی

سعید مصفا

سیروس برزگر

فاطمه فرشته حکمت

علی اکبر قاسمی زرقانی

علی محمد زارع

11

امام صادق (ع):
كسی كه در فكر برآوردن نیاز برادر مؤمن مسلمان خود باشد تا زمانی كه در
فكر نیاز او هست ،خداوند نیز در فكر نیاز وی باشد نیازش را بر طرف می كند.
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علیرضا ایزدی

مجتبی کشاورز

مجید شریفی

امین کیمیائی

ابوذر باقری

میالد نصیرائی

حمید رضا مغفوری

رضا پیروز رام

عطااله افراشی نیا

محسن قاسمی

محمد سعید مومنی

محمد صادق نظری

محمد علی اکبری باصری

سازمان
سیما ،منظر
و فضای سبز
شهری

کوروش وفامند

حمیده مرادی

نسترن شجاعی

ابوالفتح سلمانی

مجید زارعی

حبیب اهلل بخشایش

احمد نوروزی

سازمان
عمران و
بازآفرینی
فضاهای شهری

افضل شیر محمدی

زهراداوطلب

سلمه مسیبی

کوثرمحمود سلطانی

نرگس نوذریان

احسان شاکری جرمشتی

احمد رحمانی

اکبر بیگی خرمایی

بهمن ده بزرگی

حامد نازوری

حسن جمال آبادی

حمید رضا حیدری

داریوش دهقان بانیانی

امام صادق (ع):
برآوردن نیاز مؤمن به یقین برتر از یک حج و یک حج و یک حج
است ،امام (ع) تا ده حج شمردند.

رحیم بشیری

رسول کاظمی

سید رضا کریمی زاده

علی محمد عباسی

علیرضا دهقان حسام پور

فرج اهلل کریمی

محمد صادق کالنتری

محمدرضا ثاقب رای

محمود فریدونی
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سیدحجت حسینی

عبدالحسین طالب الدین

علی اکبر نوروزی

علی رضا مرادی

محمد تقی حاتم پور

محمد جواد رضایی

محمد رضا شیرازی

ابوالوردی

محسن چیز فهم

12

دانشمندیان

مسلم اکبری گوجولو

مصطفی غفوری

ملک عابدی

مهدی آزادی شیری

شیرازی

سازمان
نوسازی و
بهسازی
احمد علی ربیعی

مهراب زیخانی دودجی

احمد رضا نجفی

سازمان
آرامستان ها
نسترن نژداغی

عبدالجبار قیطاسی بیلوئی

کوهنجانی

حفاظت
فیزیکی
مهشید عربی

محمد غالمی

حسین رضایی تزنگی

احد کشتکار

ارسالن غفاری

ابوذر صالحی

13

پیامبر اکرم (ص):
کسی که در راه برآوردن نیاز برادر مؤمن خود بكوشد ،گویی ن ُه هزار
سال با روزه گرفتن و شب زنده داری کردن ،خدا را عبادت کرده باشد.
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جواد قنبر زاده

حمید غالمیان

حمیدرضا زارع

حمیدرضا غالمزاده

خداخواست بهادری نژاد

سعید جعفری

عباس سلمانپور

عبداله فروغی باغنوی

عقیل بازیار

علی بانشی

علی پناهی

قاسم زارع

محمد حسین زارع

محمد رضا راه پیما

محمد رضایی

محمد علی هوشمند

محمد علی یدالهی

مسلم زارعی

مصطفی بیژنی

مصطفی عدالت گستر

مهدی رنجبر

امان اله حسین پور

امین زیانی

مهدی محمدی کنونی

مهدی مرادی

مهرداد محمودی

نادر کرمی

هیبت اله زارع

