بیانیه خط مشی کیفیت سازمان همیاری شهرداری اهی خراسان رضوی
سازمان همیااری شاهرداری اهی خراساان رضاوی ن اناوان هااع میااد ولاوای س ودایفای ماسااا ا ا س ازمان مااد  4اساسا ا ا راساشای نداخ ا ااتا ز اود د ی ااهر نیازس ااتاهی شاهری ا ی ا اورد نیااز
ولوای ا کمک ن ی هر ودکفایی شهردارییای اسشان خراسان رضوی ای باشات اهاتا ف کالن زری را رتسیخ ا تعر نلود است:
 اقنون ماتا ری ا ایجاد شفافیت مالی زهینه اه ا حجخ آمات سازمان ایجاد ارزش افزاد سازمان از طریق افزایش آماتاه ا کاهش زهینه اه اراهئ خاتما جاتهات ،تمرکز م فعالیت اهی دانش بنیان ا ارتقاء کمی ا کیفی خاتما تمام حوز اهی سازمان ارتقاء بهر اری ا توسعه کارآفرینی سازمانی ارتقاء سالمت اداری ا رعایت حقوق شهرا اتی سازمان استفاد از ظرفیت سازمان مای فعالیت اهی بازرگانی ا توسعه ظرفیت اهی اقتصادی ا سوماهیگذا ریت
 پیگ وی ضوار شکیل سازمان اهی اقتصادی ا سوماهیگذا ری تمام شهرداری اهی اسشان اطالع رسانی شفاف ا مستمر از تماای اقاتا ما بعمل آمات ا فرصتیای سوماهی گذا ری ا جذب ا جلب سوماهی گذا ران ش اسایی ا االویت ب اتی رپاژ اهی اقتصادی خالاقهن ا آماتزای شهری ا توهج جاتی ن حوز فعالیت اهی اقتصادی شهرسشان اه از جمله حوز گردشگری ،بومگردی ا مراکز تفریحی تعامل ا مقراری ارتباط با پارکیای علخ ا فرآاری ا استفاد از اهات اهی جاتهات حوز توسعه ا ایجاد فضای شهری ا بهبود خاتما شهری ا فای نقش سازمان بعنوان مشاار قوی ا حمرک جهت تقویت فعالیت اهی ومرانی شهرداری اه ا کمک ن هافتر را حل اهی جاتی ا کارآمات حل م ائل شهری اشاهع فره گ مشارکت جهت توانم ات ساختر شهرداری اه از طریق تعامل ا هم کاری ا هماه گی سطوح اجرایی ا سشادی سازمانتکم
 پایش ا تفکیع االویت اهی حوز شهری ا یل رپاژ اهی شهری بعنوان االویت کار شهرداری اه ا ارتقاء کیفیت رپاژ اهیی د توسط سازمان اجرا ای شود نسبت ن ساری پیمان کاران رعایت ضوابط ا قوانهر شهرداری اه ا کمک ن شهرداری اه ا تجه ز آمیا با استفاد از راه کاراهی اقنونی ا اراهئ تسهیال افزاش سطح رضایتم اتی ،توانم اتی ،کارائی ا ارثبخشی کا کر ان با ات کام ارتقاء سطح آ وزش ،توسعه مشا کرت تصمیما ا ی هر تسهیال رافهی ورد نیاز آانن. بهر س اتی همه مردم از خاتما شهرداری اه ا جلوگ وی از ایجاد انرضایفیما م ایر بااریخ د انجام اقاتا ما پ شگ واهن ا اصالحی ،ش اخت دقیق مسئولیت اه ا اختیارا ا ب کارگ وی راشیای اجرایی ا دستورالعمل اهی کاری ،زمانی ای توا ات ارتقاء سطح کیفی اراهئ خاتما ن مشتوهان
ورث باشات د با هم کاری ا هماتلی تماای کا کر ان توام گردد .لذا از کلیه هم کاران سخشکوش ااظتنر ای راد د حفظ ا اجرای اهاتا ف تعیهر شات ایر خط مشی کوشا باش ات ی با تحقق آن شاهات افزایش راز افزان کیفیت
اراهئ خاتما ا نمایش توانم اتی اهی ورث سازمان همیاری شهرداری اهی خراسان رضوی اسشان باشیخ.
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