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آخرین خبر از بانک اطالعات مدیران آینده
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 2800نفر متقاضی پست مدیریت شدند
طرحشناساییمدیرانآیندهسازمانتامیناجتماعی
انتخابی عادالنه در مشــاغل مدیریتی این سازمان
است.
معاون امور استانهای سازمان تامیناجتماعی در
اینزمینهگفت:طرحشناساییمدیرانآیندهسازمان
تامیناجتماعی در این زمینــه با ایجاد فرصت برابر
برای همه همکاران عالقهمند ،امکان شناســایی
و انتخاب عادالنهتر در انتصابات را بهتر از گذشــته
فراهم خواهد کرد.
به گزارش خبرنــگار تامین ،مهندس قائم موهبتی
اظهار داشــت :فراخوان شناســایی مدیــران آینده
ســازمان از  29مرداد ماه با همکاری دفتر راهبری
سیســتمها برای  11ســمت از مشــاغل مدیریتی
اداراتکل اســتانها و مدیریتهــای درمــان و
واحدهای اجرایی زیرمجموعه آنها عملیاتی شد.
وی با بیان اینکه این طرح از ابتکارات هوشــمندانه
مدیرعامل محترم ســازمان در حوزه مناب ع انســانی
استوباعثتحولخواهدبود،افزود:اینفراخوانبه
گونهایطراحیشدهکهتمامیهمکارانعالقهمندو
توانمندبااولویتجوانانوبانوانکهخودراواجدشرایط
میدانند میتوانند در آن شرکت کنند.
وی ادامــه داد :فراخوان شناســایی مدیــران آینده
سازمان ،آثار بسیار مفیدی در استفاده از ظرفیتهای
منابعانسانیباایجادفرصتبرابربرایهمههمکاران
فراهم کرده است.
موهبتی ادامه داد :این 11سمت بر اساس شیوهنامه
ارزیابی و انتصاب مدیران سازمان تامیناجتماعی که

از  95/1/1عملیاتی شده ،تعیین شده است.
وی گفــت :هدف از اجــرای این طــرح ،ارزیابی و
شناسایی همکارانی است که برای سطوح مدیریتی
 11گانه «مدیرکل استان»« ،مدیر درمان استان»،
«معاون بیمهای مدیرکل استان»« ،معاون اداری و
مالی مدیرکل استان»« ،رییس شعبه تیپ ممتاز»،
«رییس شــعبه تیپ یک»« ،معاون درمان مدیریت
درمــان اســتان»« ،معــاون اداری و مالی مدیریت
درماناستان»«،رییسدفتراسنادپزشکیاستان»،
«رییس بیمارستان» و «رییس دیکلینیک» بدون
تعییــن اســتان و محــل خدمــت ،دارای قابلیت و
توانمندی کافی و الزم هستند.
ویایجادفرصتبرابربرایتمامیهمکاراندرسراسر
کشور ،شناســایی ظرفیتهای علمی و عملکردی
برای ارتقای شــغلی و تصدی سمتهای مدیریتی
بــا اولویت جوانان و بانوان را از دیگر اهداف مهم این
طرح برشــمرد.موهبتی خاطرنشــان کرد« :طرح
شناسایی مدیران آینده» در سازمان تامیناجتماعی
از طریق ثبتنام در سامانه ،بررسی سوابق متقاضیان
براساسمفاد کاربرگهای تکمیل شدهتوسطافراد،
ارزیابیاسنادیسوابق،برگزاریآزمونکتبی،بررسی
برنامههای افراد برای سطوح پیشنهادی ،مصاحبه
تخصصی ،ارزیابی محیطی و  360درجه و بررســی
سوابق عملکردی ســنوات خدمت در سازمان اجرا
میشود.وی همچنین اشاره کرد :افراد واجد شرایط
و شایسته مدیریت و همچنین همکارانی که در حال
حاضر در مشاغل مدیریتی یازدهگانه هستند و تمایل

به ارتقا از محــل ردیف فعلی دارند ،میتوانند در این
فراخوان شرکت کنند.
معاون امور اســتانهای ســازمان تامیناجتماعی
گفت:درآیندههرنوعانتصابیاجابهجاییدرمشاغل
مدیریتی سازمان صرفا از این طریق میسر است.
ت و ارزشــیابی
علیاکبــر ربیــ عزاده مدیــرکل نظار 
معاونت امور اســتانها نیز در این خصوص با بیان
اینکه تاکنون بیش از  2هزار و  800نفر از همکاران
در این طــرح ثبتنــام کردهاند ،گفت :بیشــترین
تعداد شــرکتکنندگان از استان تهران و کمترین از
اســتان خراسان شــمالی بوده است .همچنین 81
درصد شرکتکنندگان مرد و 19درصد آنان را بانوان
تشکیل دادهاند.
ربی عزاده با اشاره به اینکه مطابق ابالغیه مدیرعامل
محترم سازمان هر یک از همکاران میتوانند برای
حداکثر 3سمت از سمتهای یازدهگانه در این طرح
ثبتنام کنند ،گفت :ثبتنام همــکاران محترم در
این فراخوان به منزله تغییر در مدیریت فعلی سطوح
پیشــنهادی نبوده و صرفا برای شناســایی و ایجاد
بانک اطالعاتی مدیران آینده است .وی با بیان اینکه
طرحشناساییمدیرانآیندهسازمانتامیناجتماعی
همزمان با عید سعید غدیرخم ( 29مرداد ماه) آغاز
شدهاست،گفت 17:شهریورماهپایانمهلت 20روزه
شرکت و ثبتنام در این فراخوان است و عالقهمندان
فرصت دارند با مراجعه به ســایت رسمی سازمان به
نشانی()www.tamin.irوسامانهنظامپیشنهادها
نسبت به ثبتنام اقدام کنند.

مدیرعامل جدید موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه معرفی شد

طی مراســمی با حضور معاون اقتصادی و برنامهریزی سازمان تامیناجتماعی و
مدیران و مســئوالن موسسه فرهنگی هنری آهنگ آتیه «پیام برازجانی» به عنوان
مدیرعامل این موسسه ،معارفه و همچنین از زحمات و تالشهای «بیژن رمضانی»
در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر شد .در این جلسه ،همچنین «فرشاد نوروزپور»
به عنوان عضو جدید هیاتمدیره این موسسه معرفی گردید.
به گزارش خبرنگار تامین ،دکتر حسین امیریگنجه ،سرپرست معاونت اقتصادی و
برنامهریزیسازمانتامیناجتماعیدراینمراسمضمنتقدیراززحماتبیژنرمضانی
و آرزوی موفقیت برای پیام برازجانی گفت :سابقه فعالیت سازمان تامیناجتماعی
بیش از  60سال است اما سابقه فعالیت این سازمان در عرصه فرهنگی کمتر از 18
سال است و در این سازمان با تاخر فرهنگی مواجه هستیم که ریشه اصلی بسیاری
از مشکالت سازمان تامیناجتماعی است .باید توجه داشت که مالحظات فرهنگی
میتواند بر مالحظات اقتصادی اثرگذار باشد.وی افزود :سازمان تامیناجتماعی با
وجود ارائه خدمات گستردهای که ارائه میدهد در سطح جامعه به خوبی شناخته شده
نیست و باید برای شناساندن این سازمان به جامعه اقدامات اساسی صورت گیرد.وی
ضمنتقدیراززحماتبیژنرمضانیمدیرعاملسابقموسسهآهنگآتیهگفت:وی
شخصیت مطبوعاتی شناختهشدهای دارد و در حوزه فرهنگی کارهای ارزشمندی
انجامدادهاست.رستمیانضمنخیرمقدمبه«پیامبرازجانی»مدیرعاملجدیدموسسه
فرهنگیهنریآهنگآتیهگفت:امیدوارمازآقایبرازجانیکهباکارارتباطیوادبیات
رسانهآشناهستندودرکعمیقینسبتبهجایگاهسازماندارند،نهایتبهرهراببریم.
بیژن رمضانی ،مدیرعامل سابق موسسه فرهنگی و هنری آهنگ آتیه نیز در ادامه
این جلسه ضمن تبریک به پیام برازجانی برای انتصاب جدید در این موسسه ،اظهار
امیدواری کرد بازگشت او به این موسسه آ سبب خیر باشد.

رمضانیافزود:همکاریوتفاهمبینمجموعهمدیریتوهمکارانآتیهبهبهتریننحو
برقرار است و ما اصول حرفهای مطبوعاتی را در این مجموعه مورد توجه قرار دادهایم.
وی ادامه داد :برای شناسایی سازمان تامیناجتماعی در نظام تصمیمگیری کشور
و نخبگان جامعه تالشهای زیادی صورت گرفته و همکاران موسسه آهنگ آتیه
برای تحقق اهداف سازمان تالش قابل توجهی کردهاند.
فرشادنوروزپورعضوجدیدهیاتمدیرهموسسهفرهنگیهنریآهنگآتیهنیزدرادامه
گفت:امیدوارماینجابهجاییهایمدیریتیمنجربهخیروبرکتیبرایسازمانشود.
همچنین بتوانیم عضو مفیدی برای این سازمان باشیم.
وی با بیان اینکه همدلی بین مجموعه همکاران باعث شده موسسه آهنگ آتیه به
شرایطامروزبرسد،گفت:امیدوارمفضایکارمناسببرایاینموسسهبیشترفراهم
شود تا بتوانیم از ظرفیتهای موجود به عنوان بازوی رسانهای سازمان استفاده بهتر
و مطلوبتری داشته باشیم.وی ادامه داد :موسسه آهنگ آتیه در عین حال که باید
ویترینسازمانباشدوخدماتواقداماتاینسازمانرامعرفیکند،بایدخواستههای
ذینفعان و جامعه هدف سازمان را که نیمی از جمعیت کشور هستند ،بازتاب دهد و
نقشفرهنگسازیرابرعهدهگیرد.برازجانیمدیرعاملموسسهفرهنگیهنریآهنگ
آتیهنیزدرادامهاینمراسمگفت:ازهمهعزیزانوهمکارانیکهبرایاعتالیموسسه
آهنگ آتیه تالش کردند ،تشکر میکنم و امیدوارم همچنان از حمایتها و همراهی
آنان در پیشبرد امور استفاده کنیم.وی افزود :موسسه آهنگ آتیه همواره و در ادوار
مختلف دارای مدیریت و کارکنان حرفهای بوده و فعالیت افتخارآمیزی داشته است.
وی ادامه داد :فعالیت رسانهای سازمان تامیناجتماعی به معنای افزایش شفافیت
است و البته در کار رسانهای باید اخالق و آبروی افراد را در اولویتها قرار داد و تالش
کنیمکهدرمسیرحرفهایحرکتکنیم.برازجانیبابیاناینکهفعالیتموسسهآهنگ
آتیه باید در حد و اندازه سازمان تامیناجتماعی باشد و بتواند متناسب با این شأن و
جایگاهجامعهبزرگتحتپوششسازمانفعالیتکند،گفت:اطمیناندارممدیریت
سازمان تامیناجتماعی از فعالیت حرفهای این موسسه حمایت کامل خواهد کرد.
وی تصریح کرد :موسسه آهنگ آتیه با سازمان تامیناجتماعی و تمامی شرکتها و
موسسات تابعه سازمان همکاری خواهد کرد و ظرفیت و توان ارائه خدمات الزم به
این مجموعه بزرگ را خواهد داشت.
در این جلســه همچنین علیرضا امیرپور ،رییس هیاتمدیره موسسه آهنگ آتیه و
امیرعباس تقیپور ،مدیرکل روابطعمومی ســازمان تامیناجتماعی طی سخنانی
انتصاب پیام برازجانی را تبریک گفته و از زحمات و تالشهای بیژن رمضانی تقدیر
کردند.
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ادامه از صفحه یک
مــاه محــرم ســال  61هجــری قمری بــا حادثه
جدیــد و عظیمــی در تاریــخ اســام رقــم خــورد
کــه آن را از دیگــر ماههــای ســال متمایــز
کــرد .ورود ســرور آزادگان جهــان ،حضــرت
اباعبداللــه الحسین(علیهالســام) همــراه بــا
خانــدان پــاک و یــاران وفــادارش بــه ســرزمین
کربــا در دوم محــرم ســال  61هجــری،
محاصــره آنهــا تــا روز دهــم و در نهایــت
شــهادت ناجوانمردانــه ایشــان بــه فجیعتریــن
شــکل ممکــن و اســارت خاندانــش ،ایــن مــاه
را بــرای همیشــه ،بــه مــاه عــزای اســام
خصوصــا شــیعیان و ارادتمنــدان اهلبیــت
پیامبــر (صلــی اللــه علیــه و آلــه) تبدیــل کــرد.
محــرم ،یــادآور درسهــا و عبرتهــای بزرگــی
بــرای جهانیــان اســت .ایســتادگی در مقابــل
زیادهخواهیهــا و انحرافــات ،نهراســیدن
از تهدیدهــا و زورگوییهــا ،عــدم دلبســتگی
بــه زخــارف بــیارزش دنیــا و بیاعتبــاری
جایگاههــا و مقامــات دنیــوی ،برتــری تقــوا و
پرهیــزکاری در مقابــل نــژاد و اصــل و نســب،
عاقبــت نافرجــام ظلــم و ســتم و ...از جملــه
آثــار ایــن نهضــت فاخــر اســت .امــا ایــن
افتخــارات مختــص شــیعیان نیســت بلکــه
متعلــق بــه همــه آزادگان اســت ،همانگونــه
کــه امــام حســین (علیهالســام) متعلــق
بــه همــه آزادگان اســت .امــروز در سراســر
ایــن جهــان پهنــاور ،کمتــر ســرزمینی یافــت
میشــود کــه در ایــام محــرم از کنــار ایــن
حادثــه دردنــاک بــه ســادگی بگــذرد و بــه
آن بیتوجــه باشــد .حرکــت کاروانهــای
عــزاداری در پنــج قــاره جهــان ،همــراه بــا
تبلیــغ و ترویــج آرمانهــای امــام آزادگان
(علیهالســام) ،ایــن جریــان را بــه یــک
فرهنــگ بینظیــر و اعجــابآور بــدل ســاخته
اســت.
محــرم بهتریــن فرصــت بــرای الگویبــرداری
و مقابلــه بــا تحریمهــا و محدودیتهایــی
اســت کــه دشــمنان ملــت ترتیــب دادهانــد،
همچنانکــه امــام خمینــی (رضواناللهعلیــه)
فرمودنــد« :اگــر مــا را محاصره نظامــیکنند،
فرزنــد عاشــوراییم» و دور از ذهــن نیســت
اگــر تمــام دســتاوردهای نظــام اســامی را
بــه حســاب الگــو قــرار دادن فرهنــگ غنــی
عاشــورا بگذاریــم و در یــک کالم« ،محــرم
الگــوی تمــام نمــای آزادگــی و اســتقامت و
پایــداری اســت».من ،ضمــن عــرض تســلیت
ایام ســوگواری ســاالر شــهیدان (علیهالسالم)
و یــاران وفــادارش ،بــه پیشــگاه مقــدس امــام
زمــان (عجلاللهتعالیفرجهالشــریف) ،فــرا
رســیدن ایــن ایــام را بــه تمامــی مســلمانان و
هموطنــان عزیــز ،بهویــژه جمعیــت تحــت
پوشــش تامیناجتماعــی تســلیت عــرض
کــرده ،از خداونــد متعــال بــرای همــگان،
خواهــان ســامتی همــراه بــا بصیرت و تأســی
بــه آرمانهــای آن امــام همــام هســتم.

