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روشهایترغیب
وجدانکاری

خاطرهدانشور
کارشــناس مدیریــت صنعتی
وزارت تعــاون ،کار و رفــاه
اجتماعیاندیمشک
وجــدان کاری را مــی تــوان
رضایت قلبــی و التــزام عملی
نســبت به وظایف تعیین شده
برای انســان تعریف کرد؛ با این
شرط که بدون هرگونه سیستم
نظارتــی شــخص وظایف خود
را به بهترین نحو ممکن به انجام
برساند .وجدان کاری فرد نشان
می دهد که آن شخص چقدر به
مســئولیت های حرفه ای خود
مانند تعیین هدف ،سختکوشی،
تکمیل وظیفه ،استقالل ،اعتماد،
همکاری ،ارتباط ،صداقت ،تالش
و وقت شناسی اهمیت می دهد.
داشــتن وجدان کار در افراد می
توانــد موجب تولیــد و افزایش
ســطح بهره وری ،توسعه پایدار
و رونق و شــکوفایی یک جامعه
شود.
روشهای ترغیب وجدان کاری :
-1انتصــاب مدیران شایســته
بر اســاس تخصــص و تجربه :
کارکنان هر ســازمان معموال از
عملکرد مســئوالن خود تقلید
می کننــد و چنانچــه مدیران
داخلی ســازمان به وظایف خود
به درستی عمل نکنند و به دالیل
مختلف قصد ســوء اســتفاده از
امکانات سازمان را داشته باشند،
احتمال اینکــه کارکنان همان
رویه را در پیش بگیرد بسیار زیاد
اســت .از طرفی مدیران ناالیق
و نــاآگاه در زمینه هــای کاری
محول شــده و موجب دلسردی
درکارکنــان شــده و ســازمان
نمیتواند عملکرد مفیدی را ارایه
دهد .
-2تشــویق و تنبیه  :تشــویق
رفتار درســت عملکرد صحیح
کارکنانی که موجب ســوددهی
بیشتر ســازمان میشــوند ،می
تواند موجب افزایــش انگیزه در
سایرینشود.
-3فضای محیط کار  :یک فضای
منطقی کاری مثبــت میتواند
در باالرفتــن اخــاق و وجدان
کاری کارکنان بسیار موثر باشد.
فضای منفی و پر اضطراب موجب
می شــود که کارکنــان درآنجا
احســاس رضایت نکنند و خود
ازکارایی افراد کاسته می شود.
-4موفقیت برای همــه  :وقتی
ســازمان برنامه های خود را به
گونــه ای ترتیب دهد کــه با هر
موفقیــت چشــمگیر کارکنان
خود را نیز در شیرینی آن سهیم
کند ،کارکنان بــا وجدان کاری
بیشــتری به کار مــی پردازند؛
چرا کــه می دانند هــر موفقیت
ســازمان به منزله موفقیت تک
تککارکناناست.
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شخصیتعظیمحضرتفاطمه(س)
را در در و دیوار محدود نکنیم

آیتاهللدکترشیخحسنکمالی
شخصیت عظیم حضرت صدیقه کبری
(س)رانبایددردرودیوار،خالصهکرد.
حضرت فاطمه (س) ،شخصیتی نورانی،

والیتمداروظلمستیزبودند.
آیت اهلل العظمی خامنه ای ،رهبر فرزانه
انقالب با تاسی به سیره حضرت فاطمه

(س) ،در برابر جهان ســتم  ،زور ،تزویر و
استکبارایستادهاند.
حضــرت فاطمه اطهــر (س) نمونه بی
نظیر تقوی ،خداترسی و والیت مداری
هستند.
حضــرت زهرا که پیامبر اســام (ص)،
ایشــان را نور چشــم و ام ابیها نامیدند،
الگویپارساییوادبهستند.
مبلغان ،وعاظ ،مداحان و پژوهشــگران
در توصیف حضرت زهرای مرضیه(س)،
صرفا به بیان مصائب حضرت در پشــت
در بســنده نکنند؛ البته این موضوع نیز
در جای خود ،الزم و شایســته است اما
باید فضایل و آموزه های دخت گرانقدر
پیامبر(ع)،بیشترتبیینشود.
حضرت فاطمه (س) نمونه برجســته
خانــه داری و تربیت فرزنــد بودند؛ که
مادران و خواهــران ایــران از آن بانوی
مطهر،الگوبگیرند.

بهشتهمسنخفاطمه(س)است
حجتاالسالمحسنناصریپور
شناخت شخصیت حضرت زهرا (س)
کار بســیار دشواری اســت .شناخت
ایشان کار خود اولیای خداست ،اما این
دلیل نمیشود که ما در این مسیر گام
بر نداریم و نســبتمان را با آن حضرت
نسنجیم .اینکه پیامبر میفرماید «ان
اهلل یخلق فاطمه ،قبــل خلق عرض و
الســماء» و اینکه خلقت پیامبر و علی
(ع) به واسطه خلقت فاطمه زهراست،
همه اینها ســر اســت .این شخصیت
تنها کسی است که در مورد او گفتهاند
بهشت همسنخ فاطمه است .اگر صدها
سال علما بخواهند همین جمله را برای
مردم تبییــن کنند ،باز هــم زمان کم

است .خیلی معنی تکان دهندهای دارد.
شان فاطمه را کسی به جز پدر ،همسر
و فرزندانش نمیفهمد .حضرت فاطمه
زهرا (س) چنین انســان ســرآلودی
است .همه عالم و کائنات طفیلی وجود
او است .در یک شرایط ویژه و حساس
حدیثی مطرح میشود که در آن نکاتی
پیرامون شخصیت امیرالمؤمنین (ع)
شده است ،یکی از آن نکات این است که
در روزهای پایــان عمر پیامبر جبرئیل
نازل شــد و گفت امر خداست که من
یک بار دیگر از امیرالمؤمنین (ع) عهد
بگیرم .در مورد این حیات حساس ۶۵
روز یا  ۹۵روز مجــددا ًاز امیرالمؤمنین
عهدمیگیرند.

رئیس اداره اوقــاف وامورخیریه
شــمال شــرق تهــران از ثبت
یــک وقــف جدیــد بانیــت
تعزیــه داری حضــرت فاطمه
زهــرا(س) همزمــان بــا ایام
فاطمیــه (س)وامامزاده عبداهلل
«همسین»توسط یک هموطن
مســیحی در این اداره و اســام
آوردن وی خبر داد.
حجت االسالم مرتضی صادقی
در گفت وگویی با بیان اینکه این
هم وطن مسیحی پس از حضور
در اداره اوقــاف از عالقه و اظهار
محبــت و ارادتش بــه بانوی دو
عالم گفت وپس از اخذ مشــاوره
از کارشناســان اوقاف ،یک باب
منزل مســکونی واقع درشــرق
تهران مشــتمل بر  50متر مربع
را بــه ارزش ریالی بیــش از یک
میلیــارد و  500میلیــون ریال
با نیــت تعزیــه داری حضرت
فاطمه زهرا(س) و تامین هزینه
های جــاری ،عمرانی و فرهنگی
امامزاده عبداهلل تهران وقف کرد.
صادقــی با بیــان اینکــه واقف
خواستار این شده که نام وعکس
اش پنهــان بماند گفــت :با این
هموطن مســیحی در مدتی که
در اداره اوقــاف حضور داشــت
،پیرامون آیین اســام وتشــیع
صحبت شد و از ایشان بابت دالیل
انجام این وقف ســوال شــد که
گفت  :پس از مطالعه آیات انفاق
واحسان در قرآن ومفاهیم باقیات
وصالحــات و مطالعــه مباحث
دینی به این نتیجه رســیدم که
موقوفــه ای برای آخــرت خود
به یــادگار گزارم و چه ســنتی
ارزشمندتروماندگارترازوقف.
رئیس اداره اوقاف شــمال شرق
تهران با بیــان اینکه این موقوفه
روز گذشــته در این اداره به ثبت
رســید افــزود  :عصر دیــروز به
منظور زیارت امامــزاده عبداهلل
راهی روستای همســین که در
هفت کیلومتری ســرخه حصار
واقع است ،شــدیم که واقف پس
از حضور در این امامزاده وزیارت
این بقعه متبرکه در مراســمی
که با حضــور بخشــدار؛هیئت
امناء،شورای منطقه ،مبلغ دینی
و جمعی از زایران برگزار شــد با
جاری ســاختن ذکر الاهلل اال اهلل
؛محمــد رســول اهلل وعلی ولی
اهلل و انتخاب نام» حســین «به
دین اســام ومذهب حقه تشیع
گروید .
وی افــزود  :اســام آوردن این
هموطن مســیحی موجب شور
وشعف زائران و حاضران شد ودر
پایان هم هیئت امنــاء امامزاده
عبداهلل یک جلد کالم اهلل مجید
ومفاتیح الجنان به ایشــان اهدا
کردند.

سالیکهنکوستاز
شیبمالیمشپیداست!
زهرا احمدیپور

میراث

ن ِاقتصادمقاومتیباشد
سازمانمیراثفرهنگیمیتواندپیشرا 

«از ابتدای حضورم در ســازمان دنبال این بودم که فرصتهایی را در سازمان شناسایی
کنم که بهواســط ه این فرصتها حضور زنان توانمند که میتوانند در چرخه مدیریت
قراربگیرندتقویتشود.درعینحالیکهنگاهجنسیتمحورنداشتم،براساستجربهبه
این نتیجه رسیدم که زنان در بحثهای مدیریتی بسیار بیغلوغشتر ،هماهنگتر و
منطبقترباقانونعملمیکنندوریسککمتریدرکارکردنبازنانوجوددارد».
برچسبداشتننگاهجنسیتمحورپیشرویمازناناست.اشتباهبزرگ
«همیشهاین
ِ
این است که برای رد اتهام داشتن نگاه جنسیتمحور ،متأسفانه ظرفیت زنان را نادیده
میگیریم».
«در سفرم به اســتان یزد دیدم که او با اقتدار کار خود را پیش میبرد .اینکه بتوانیم کار
خود را انجام دهیم و با اقتدار پیش برویم اتفاق خوبی است که در استان یزد افتاده است.
همچنیندرتمامسفرهایاستانیازنزدیکشاهدبودمکهازعملکردزناندرپستهای
مدیریتیاظهاررضایتمیشد».
«اگر قرار اســت فرصتهایی برای زنان ایجاد کنیم ،باید بررسی کنیم که آن فرصتها
با چه چالشهایی روبهرو هســتند و چطور باید از توان استفاده کرد تا فرصت جدیدی
ایجاد شود .این موضوع باید در سازمان خودمان مورد واکاوی قرار گیرد تا اگر اشکالی در
سازمانوجودداردبرطرفشود».
«اینکه نیروی انسانی را سرمایه میدانیم و اینکه در این ســرمایه انسانی زنان جایگاه
ویژهای دارند یک اصل اســت ،نه یک شــعار .بیشــتر از هر ســازمان دیگری سازمان
میراثفرهنگی ،بهعنوان مجموعهای تعریفشــده ،نگاهی همهجانبــه و نظاممند را
میطلبید تا بتواند ،ضمن اینکه بــا مدیریت ضوابط خود را حفــظ و کنترل میکند،
بیشازپیش فرصتهای توســعه را نیز فراهم کند .برای فراهم کردن این فرصتها ما
باید در استانهای مختلف با راهکارهای مختلفی پیش برویم ،زیرا استانهای مختلف
فرهنگهای متفاوت و ظرفیتها و زیربناهای متفاوتی دارند و درنتیجه نمیتوان برای
تماماستانهایکنسخهپیچیدوویژگیهایاستانهارادرنظرنگرفت».
رئیس سازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشــگری از مدیران زن این سازمان
خواست بهدنبال یافتن پاسخ برای این مسائل باشند که برای تقویت جایگاه زنان و برای

برآمدنازعهدهچالشهاییکهدرحوزهتخصصیخوددارندبهچهچیزهایینیازمندند
وچهاقداماتیبایدانجامدهند.
«انتقادی که به ما وارد میکنند این اســت که در استانها طرحهای جامع گردشگری
مشخص نیست و میپرسند نظام توسعه صنایعدســتی در استانها میخواهد از چه
الگویی تبعیت کند؟ ما باید در پاســخ به اینکه در مراقبت از میراث ملموس و ناملموس
دراستانهاالزماستباچهرویکریاقدامکنیمومسائلیازایندستبرنامهریزیداشته
باشیم.بایددرموردحوزههایمختلفگردشگریآیندهنگریداشتهباشیم،ظرفیتهارا
شناساییکنیموبراساساینظرفیتهابرنامهبریزیم».
«با توجه به فرصتهایی که در ســازمان میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری
داریم ،سازمان میراثفرهنگی میتواند پیشرا ن ِاقتصاد مقاومتی باشد .بحث تثبیت
جمعیت در شهرهای کوچک و روستاها برای این کشور بهعنوان یک اصل مطرح است.
فعالیت ما در این مجموعههای تخصصی میتواند به ایجاد اشــتغال پایدار بینجامد و
این اشتغال پایدار میتواند جمعیت را تثبیت کند .اگر جمعیت در روستاها و شهرهای
کوچک تثبیت شود آســیبهای اجتماعی در مجاورت کالنشهرها نیز کمتر خواهد
شد».
«بخش اعظمی از روستاها صنعتی شــدند ،اما بهدلیل نبو ِد اشتغال بخشی از جمعیت
روستاها تخلیه شد .با صنعتی شدن امکانات روســتاها افزایش پیدا میکند و با ایجاد
فرصتاشتغالفقطرویکردافرادیکهدرروستاهایاشهرهایکوچکزندگیمیکنند
تغییرمیکند،اماوقتیاشتغالنباشداینافرادروستاهارابهمقصدشهربرایپاسخگویی
به نیازهایشان ترک میکنند .در شأن ما نیست که با تخلیه روستاها و شهرها بر میزان
حاشیهنشینهااضافهکنیم،زیرامابهلحاظهویتیاصالتهاییداشتیمکهمیتوانستند
ما را در همان مکانهای کوچک نگه دارند« ».باید رابطه بین ســازمان میراثفرهنگی
و ســمنها بهصورت دوطرفه حفظ شود .کمک سمنها به ســازمان میراثفرهنگی
فقط محدود به بحث نوروز نیست و قرار است ادامه پیدا کند .ما نیز باید به سمنها برای
رسیدنبهدرخواستهایشانکمککنیم.سمنهاسرمایههایماهستندودربرخیاز
استانهابهعنواندیدهبانسازمانعملمیکنند».

سازمان آگهی های روزنامه « افکار» برای سراسر
استان های کشور نماینده فعال می پذیرد.
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مناقصه گذار:اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم
موضوعمناقصه:تعمیرونگهداریتاسیساتبرقومکانیکپایانهمرزیمهران
آخرینمهلتتحویلاسنادمناقصه1395/12/15:
تاریخبازگشاییپاکات95/12/28:
مدت زمان اجرای کار 12:ماه
مبلغتضمین 123/919/455:ریالبه صورت ضمانتنامهبانکی
محلتحویلپاکات:
ایالم –بلوار مدرس –اداره کل راهــداری و حمل ونقل جاده ای اســتان ایالم –واحد
دبیرخانه
شرکتهای خدماتی دارای مجوز رسمی از اتحادیه مربوطه و تعیین صالحیت از وزرارت
کار و امور اجتماعی در زمینه تاسیسات و دارای دوسال سابقه کار مشابه شامل چیلر می
تواننددراینمناقصهشرکتکنند.
جهت دریافت اسناد مناقصه به ســایت اینترنتی http;//iets.mporg.irمراجعهنمایید.
تلفن تماس-08433331822واحد مناقصات فاکس3341638
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان ایالم

شماره تماس88862692 :

