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مدیر منابع انسانی و امور رفاهی

کــه علــی  کارکنانــی وجــود دارنــد  همیشــه در ســازمان 
کوشــش مدیــران و مســئوالن در ایجــاد  رغــم ســعی و 
ــئله  ــت ، مس کار و فعالی ــرای  ــب و آرام ب ــی مناس محیط
ــث  ــرد ، باع ــکنی و تم کارش ــال،  ــا اخ ــتند و ب ــاز هس س
 یــا غایبنــد یا بــه  نوعی غیبــت موجــه دارند یا 

ً
کثــرا بــی نظمــی و بــه هــم ریختگــی امــور مــی گردنــد ایــن افــراد ا

تاخیــر در ورود و تعجیــل در خــروج دارنــد یــا بــا همــکاران خــود و اربــاب رجوعــان درگیــر هســتند و اعتنایــی 
کنند.بــه همیــن جهــت الزم  بــه دســتورات مافــوق ندارنــد و قوانیــن و مقــررات رابــی اهمیــت قلمــداد مــی 

گاهــی و چگونگــی انجــام امــور بــه تعریــف انضبــاط و ســپس رفتــار ســازمانی بپردازیــم. اســت بمنظــور آ

انضباط :
گروهــی انضبــاط را قدرتــی دانســته انــد یعنــی اینکــه در ســازمان بایــد قدرتــی وجــود داشــته باشــد تــا بتــوان 

گذارنــد تنبیــه نمــود. کــه قوانیــن و مقــررات را زیــر پــا مــی  کارکنانــی  بــه وســیله آن 
کارکنــان را ملــزم  کــه  کــرده انــد  گروهــی دیگــر نیــز انضبــاط را وجــود جــو  و شــرایط خاصــی در ســازمان تعریــف 

گیرنــد. کنــد تــا رفتــاری  معقــول و مقبــول و در چارچــوب قوانیــن و مقــررات ســازمان در پیــش  مــی 

رفتار سازمانی :
گــر بــا مفهــوم و معنــای رفتــار ســازمانی بیشــتر آشــنا شــویم مــی تــوان تــا حــدودی از ایــن بــی نظمیهــا در  ا
کــه ضمن رعایت  ســازمان کاســته و بــا حفــظ وفــاداری بــه کارفرمــای خــود و تعقیب هدفهــای او به طریقی 
ــکاران  ــان هم ــی درمی ــه و همدل ــت روحی ــوده و در تقوی ــی ب ــق عموم ــا عائ ــازگار ب ــررات، س ــط و مق ضواب
ــه تعریــف  ــاب رجوعــان در ســازمان شــویم، پــس در اینجــا ب ــان و ارب موجــب افزایــش رضایــت شــغلی  آن
رفتــار ســازمانی مــی پردازیــم.  رفتــار ســازمانی :  عبــارت اســت از مطالعــه افــراد و گروههــا در ســازمان ، این 
کار حاصــل نمایــد. کنــد تــا شــخص درک بهتــر ی ازخــود و ســایر همــکاران در محیــط  کمــک مــی  مطالعــه 

کارکــه  پرچالــش و پیچیــده  رفتــار ســازمانی مــی توانــد ظرفیــت بالقــوه را بــرای موفقیــت شــخص در محیــط 
 در حــال تغییــر و پویایــی ســت توســعه دهــد 

ً
اســت  و دائمــا

کــه بــه بررســی رفتــار فــردی  رفتــار ســازمانی در واقــع مجموعــه ای از دانســتنیهای مهــم علمــی اســت 
کار ومحــل  گروهــی در ســامانها مــی پــردازد. رفتــار ســازمانی بــه رضایــت شــغلی ،طــرز تلقــی افــراد از  و 
کــه بــا  گفــت : رفتــار ســازمانی یــک دانــش میــان رشــته ای اســت  کارشــان توجــه بســیار دارد، و مــی تــوان 
ســایر علــوم رفتــاری هماننــد روان شناســی، جامعــه شناســی ، علــوم اجتماعــی، علــوم سیاســی وعلــوم 

گسســتنی دارد.  ــگ و نا انســان شناســی ارتبــاط تنگاتن
کاری افــراد شــاغل درآن ســازمان  هــدف نهایــی رفتــار ســازمانی بهبــود عملکــرد ســازمانها و تجــارت 
کــه نشــان دهنــده  کیــد بــر اهمیــت انســان اســت  اســت. امــروزه یکــی از جهــات مهــم رفتــار ســازمانی ، تا

ــد. ــی باش ــامان م کار در س ــروی  ــد نی ــص و تعه ــش، تخص ــوع دان مجم
کــه حتــی در عصــر تکنولــوژی پیشــرفته منابــع انســانی غیــر قابــل  رفتارســازمانی تشــخیص مــی دهــد 
جایگزیــن هســتندو بــا عملکــرد همــراه بــا دانــش روز شــان )تجربــه و تخصــص ( مــی تواننــد اهــداف و 

کار شــوند. کســب موفقیتهایــی در محیــط  رســالت ســازمان خویــش را بــه پیــش ببرنــدو باعــث 

شهردار اسالمشهر: 
ی با جذب سرمایه گذار  درآمد پایدار شهر

حاصل می شود
بخــش  ظرفیــت  از  اســتفاده  اسامشــهر  شــهردار 
گــذار را تنهــا راه نجــات  خصوصــی و جــذب ســرمایه 

دانســت. شــهری  پایــدار  درآمــد  کســب 
محســن  شــهرداری،  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
حمیــدی شــهردار اسامشــهر در پانزدهمیــن نشســت 
ــا حضــور اعضــای  کــه ب رســمی شــورای اســامی شــهر 
ــزار شــد،  شــورا، مدیــران شــهری و اصحــاب رســانه برگ
ضمــن بزرگداشــت شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی و 
کبــری)س(  تســلیت ایــام شــهادت حضــرت صدیقــه ی 
اظهــار داشــت: بــرای ایجــاد درآمــد پایــدار ابتــدا بایــد زیر 
کســب درآمــد  گیــرد و اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی تنهــا راه نجــات در زمینــه  ســاخت آن شــکل 
کان شــهرهای  گفــت: درآمــد پایــدار بــه معنــای واقعــی هنــوز در بســیاری از  پایــدار شــهری اســت. وی 
کارمنــدان و پرســنل شــهرداری در آن هــا از ارزش افــزوده و صــدور  کشــور هــم شــکل نگرفتــه و حقــوق 

پروانــه پرداخــت می شــود.
گــر  کــرد: ا کیــد  حمیــدی بــه اســتفاده از ظرفیــت ســرمایه گذار بــرای دســتیابی بــه درآمــد پایــدار اشــاره و تا
گــذار بــه  کــرده و خــام فروشــی نکنیــم، بــا جــذب ســرمایه  ک شــهرداری را تبدیــل بــه احســن  بتوانیــم امــا
کــه ان شــااهلل بــا حضــور اعضــای  کــرد  ک می تــوان درآمدشــهر را تبدیــل بــه درآمــد پایــدار  جــای فــروش امــا

شــورا در دوره ششــم ایــن زیرســاخت شــهری در حــال شــکل گیری اســت.
شــهردار اسامشــهر افــزود: در راســتای ایجــاد درآمــد پایــدار شــهری بــا چابک ســازی و عــدم جــذب نیــرو، 
کارگــران مقــرر اســت بــا  ایــن امــر تــا حــدودی تحقــق می یابــد و همچنیــن در جهــت حمایــت از حقــوق 
کبانهــا در اولویــت پرداخــت  کارگــران فضــای ســبز و پا هماهنگــی معــاون اداری مالــی شــهرداری، حقــوق 
گیــرد. وی بــا اشــاره بــه آغــاز عملیــات احــداث ایســتگاه متــرو میــدان نمــاز  حقــوق پرســنل شــهرداری قــرار 
کــرد: عملیــات اجرایــی احــداث ایســتگاه میــدان نمــاز عمــًا آغــاز شــده و در روز دوم بهمــن مــاه  تصریــح 
همزمــان بــا ســالروز والدت حضــرت فاطمــه زهــرا)س( طــی مراســمی بطــور رســمی عملیــات احــداث 

کلیــد مــی خــورد. ایســتگاه متــرو میــدان 
گفتنــی اســت در پانزدهمیــن نشســت رســمی شــورا رضــا قاســمی مدیرعامــل ســازمان حمــل و نقــل ریلــی 
کــرد. گزارشــی از رونــد اجــرای عملیــات احــداث متــرو و ایســتگاه میــدان نمــاز ارائــه  شــهرداری اسامشــهر 

مرکز ارتباطات و امور بین الملل ســـالمـاسالمشهر
شهرداری اسالمشهر

برخورد قاطع با ساخت و سازهای غیر مجاز در اسالمشهر 
ــاخت و  ــا س ــع ب ــدی و قاط ــورد ج ــر برخ ــق ب ــور مناط ــهری و ام ــات ش ــت خدم ــت معاون سرپرس
گــزارش مرکز ارتباطات شــهرداری اسامشــهر،  کیــد کرد. به  ســازهای غیــر مجــاز در اسامشــهر تا
ــا  ــه ب ک گنجــه ای سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری و امــور مناطــق در اولیــن نشســتی  کبــر  ا
مدیــران ســتادی و کارشناســان حــوزه خدمــات شــهری داشــت ، بــر لــزوم نظــارت دقیــق ناظــران 
کید نمود  خدمــات شــهری در راســتای مقابلــه بــا ســاخت و ســاز غیــر مجــاز و تخلفــات شــهری تا
ــا ایــن معضــل  و در راســتای صیانــت از حقــوق شــهروندان، راهکارهــای پیشــگیری و مقابلــه ب

گرفــت. ارتقــا ســطح خدمــات رســانی بــه شــهروندان، ســاماندهی و مطلــوب ســازی رونــد اجرایــی ســتاد  مــورد بحــث و بررســی حاضریــن در ایــن جلســه قــرار 
رفــع ســد معابــر شــهری، مدیریــت صحیــح منابــع انســانی و تقســیم بنــدی وظایــف، نظــارت بــر بــرون ســپاری امــور خدمــات شــهری و ... از دیگــر موضوعــات 

ح شــده در ایــن جلســه بــود. مطــر

وداع پرشکوه اسالمشهری ها با الله های گمنام

رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر، تاکید کرد:
ارائه برنامه فرهنگی، تربیتی مدون شهری 
راهکار مبارزه با شبیخون فرهنگی دشمن 

مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا)س( و گرامیداشت پنج شهید گمنام دارالسالم

گفــت: بــا ارائــه برنامــه فرهنگــی،  رئیــس شــورای اســامی شــهر اسامشــهر 
تربیتــی و اجتماعــی مــدون و مناســب بــه مبــارزه بــا شــبیخون فرهنگــی و 

جنــگ نــرم دشــمن بپردازیــم. 
رئیــس  ســلیمی  محمدمهــدی  شــهرداری،  ارتباطــات  مرکــز  گــزارش  بــه 
رســمی  نشســت  پانزدهمیــن  در  اسامشــهر  شــهر  اســامی  شــورای 
کثریــت اعضــای شــورا، شــهردار و مدیــران شــهری  کــه بــا حضــور ا شــورا 
اسامشــهر و اصحــاب رســانه برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه بیانــات مقام معظم 
رهبــری در مقــام، منزلــت و جایــگاه رفیــع شــهادت اظهارکرد: خون شــهید 
برکــت دارد و یــک شــهید در طــول تاریــخ مســیر حرکــت شــیعه و تاریــخ را 
تغییــر میدهــد، ســردار ســلیمانی هــم دل همــه انســان های آزاده در جهان 
کــرد و تفکــر، منــش و مکتــب ســلیمانی روز بــه روز پــر رونــق تــر و  را روشــن 
گفــت: روز پنجشــنبه همزمــان بــا شــهادت  پررهــرو تــر خواهــد بــود. وی 
گمنــام در اسامشــهر  حضــرت فاطمــه زهــرا)س( میزبــان چهــار شــهید 
کــه دو شــهید در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اسامشــهر و دو  هســتیم 
شــهید بزرگــوار هــم در شــهرک امــام خمینــی) مســکن مهــر( تشــییع و بــه 
ک ســپرده مــی شــوند و امیــدوارم همــه شــهروندان و مســئولین توفیــق  خــا

حضــور و اســتقبال از ایــن عزیــزان را داشــته باشــند.
کمتر از شهادت  سلیمی با بیان اینکه زنده نگهداشتن یاد و مقام شهدا 

نیســت و باید در نظام آموزشــی و آموزش عالی و دســتگاه تربیتی پیگیری 
کــرد: جریــان معــارض و دشــمن سالهاســت بــه  کیــد  و نهادینــه شــود، تا
دنبــال گرفتــن روحیه شــهادت طلبی، ایثارگــری و روحیه مقاومت و جهاد 
اســت و در همیــن راســتا بایــد روحیــه ایثارگــری و شــهادت طلبــی در وجــود 

تمــام آحــاد مــردم بــه ویــژه جوانــان و نوجوانــان تقویــت شــود.
رییــس شــورای اســامی شــهر افــزود: باتوجــه بــه اینکــه طــی ایــن ســالها 
کــرده و جنــگ ســرد تبدیــل بــه شــبیخون  تنهــا محتــوای جنــگ تغییــر 
کــه ایــن وظیفــه مــا مســئولین  فرهنگــی و جنــگ نــرم و جنــگ باورهــا شــده 
را ســخت تر می کنــد و بایــد بــا برنامــه ریــزی هــای مختلــف در مســائل 
کــه در شــهر انجــام می دهیــم بــا ارائــه برنامــه  فرهنگــی، تربیتــی و اجتماعــی 

ــم. ــات بپردازی ــن موضوع ــه ای ــی ب ــه خوب ــب ب ــدون و مناس م
در پانزدهمیــن نشســت رســمی شــورای اســامی شــهر ۳ الیحــه مــورد 
کــه دو الیحــه مربــوط بــه شــرکت برآونــد در مجتمــع  گرفــت  بررســی قــرار 
بــه  شــرکت  ایــن  عمــل  عــدم  دلیــل  بــه  اسامشــهر  خدماتــی  صنفــی 
تعهداتــش بــه شــهرداری ارجــاع و یــک الیحــه دیگــر نیــز جهــت بررســی 
بیشــتر بــه شــهرداری عــودت داده شــد و همچنیــن نظریــه هیــات تطبیــق 
شهرســتان اسامشــهر پیرامون دوازدهمین جلســه رســمی شــورا هم در 

ایــن نشســت قرائــت و بررســی شــد.

ُیمــن  بــه  اسامشــهر  شــهر  فضــای 
گمنــام دفــاع  حضــور چهــار شــهید 

شــد.   گیــن  عطرآ مقــدس 
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری   بــه 
ســالروز  بــا  ،همزمــان  اسامشــهر 
شــهادت صدیقــه طاهــره، حضــرت 
فاطمه )س( پیکر مطهر چهار شهید 
دفــاع  ســال  هشــت  دوران  گمنــام 

مقــدس پــس از اقامــه نماز به امامت حجت االســام والمســلمین حــاج آقا 
نــوروزی نماینــده ولــی فقیــه و امــام جمعــه اسامشــهر بــا حضــور و اســتقبال 

ــد. ــن ش ــییع و تدفی ــهر  تش ــردم اسامش ــف م ــار مختل ــور اقش ــر ش پ
کربــای ۵ و عملیــات  کــه در عملیــات  گمنــام دو شــهید  از چهــار شــهید 
ــد از محــل  ــل آمــده بودن ــه درجــه رفیــع شــهادت نائ ــدر در شــرق دجلــه ب ب
ناحیــه ســپاه سیدالشــهدا  )ع( بــا حضــور خیــل جمعیــت مــردم قدرشــناس 
اسامشــهر بــه ســمت دانشــگاه آزاد تشــییع و پــس از مدیحــه ســرایی و ذکــر 

آینــه حضــرت  مصائــب بانــوی آب و 
فاطمه زهرا)س( در محوطه دانشگاه 

ک ســپرده شــدند. بــه آغــوش خــا
ک دو شــهید  مراســم تشــییع پیکــر پــا
گمنــام دیگر نیــز از ابتــدای شــهرک امام 
حســین )ع( بــه ســمت محــل تدفیــن 
امــام  شــهرک  پــارک  در  شــهدا  ایــن 
خمینــی)ره(  بــا حضــور صدهــا تــن از 
شــهروندان و مســئولین شهرســتان برگــزار و پیکــر مطهــر ایــن دوشــهید واال 
مقــام پــس از اقامــه نمــاز  بــه امامــت حجت االســام و المســلمین محمدی 
امــام جمعــه واوان بــا دســتان مــردم شــهید پــرور اسامشــهر بدرقــه شــدند.
نکتــه قابــل تامــل اینکــه مــردم اسامشــهر بــا هــر نــگاه و ســلیقه ای از مــرد و 
زن، پیــر و جــوان ،کــودک و بزرگســال بــرای اســتقبال از ۴ شــهید گمنــام آمــده 
بودنــد و بــا اســپند و گل شــهدای خــود را بــا نــوای " کجائیــد ای شــهیدان 

کردنــد. ک مشــایعت  خدایــی "  تــا افــا

  بــه مناســبت ســالروز شــهادت بانــوی 
دو عالــم حضــرت فاطمــه زهــرا)س( و 
نوزدهمین ســالگرد تدفین پنج شهید 
گمنــام ، مــردم عــزادار اسامشــهر بــا 
حضور در دارالسام در کنار مزار مطهر 

ایــن شــهدا بــه عــزاداری پرداختنــد.
گــزارش مرکــز ارتباطــات شــهرداری  ️▪بــه 

اسامشــهر، مراســم ســوگواری شــهادت بانــوی دو عالــم حضــرت فاطمــه 
گمنــام  زهــرا)س(، همزمــان بــا نوزدهمیــن ســالگرد تدفیــن پنــج شــهید 
ــد  ــکاری واح ــا هم ــهدا، ب ــن ش ــر ای ــزار مطه ــوار م ــام در ج ــازمان دارالس س
خواهــران هیئــت رزمنــدگان اسامشــهر و با حضور باشــکوه خانواده معظم 
ــئولین  ــی از مس ــرم و جمع ــن ح ــهدای مدافعی ــدس و ش ــاع مق ــهدای دف ش

جمعــه  امــام  جملــه  از  شهرســتانی 
ــدار ،شــهردار، اعضــای شــورای  ،فرمان
اســامی و روســای ادارات اسامشهر 
در حــال و هوایــی معنــوی برگــزار شــد.  
جنــگ  و  جبهــه  خاطــرات  روایــت 
،نوحــه ســرایی و ذکــر مصایــب اهــل 
بیــت، ســخنرانی، اجــرای گروه ســرود و 
تجلیــل از خانــواده هــای شــهدای مدافــع حــرم و همچنیــن تقدیر  از پرســنل 
کــش ســازمان دارالســام از برنامــه هــای ایــن مراســم معنــوی بــود. زحمــت 
شــایان ذکــر اســت همزمــان بــا ســالگرد تدفیــن  شــهدای گمنــام دارالســام 
ســنگ قبور مطهر این شــهدا به همت ســازمان دارالســام تعویض و امروز 

از آن رو نمایــی گردیــد.
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