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شهرستان

اخبار

برگزاری سمیئتاتر آموزش انگیزش
کارکنان در سالن شیخ بهایی آبفا اصفهان

اصفهان – قاسم اسد  :سمیتئاتر آموزش انگیزش
کارکنان با حضور معاون منابع انسانی وبهبود مدیریت
،مدیران و کارکنان شرکت آبفا استان اصفهان با هدف
مدیریت منابع انسانی ،ارتقای سطح انگیزه کارکنان در
سالن شیخ بهایی شرکت برگزار شد .مدیر دفتر آموزش
شرکت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به برگزاری
سمیئتاتر انگیزش برای کارکنان شرکت آب وفاضالب
استان اصفهان اعالم کرد :مهمترین هدف ما از مدیریت
منابع انسانی ،ارتقای سطح انگیزه کارکنان است .انگیزه
دادن به کارکنان مستلزم آن است که نیازهای مختلف آنها
را بشناسیم و آنها را تأمین کنیم .درباره نیازهای انسان
نظریه های زیادی ارائه شده اند .یکی از نظریه هایی که
اخیرا مطرح گردیده است ،نظریه CHAMPFROGS
به معنی قورباغه های قهرمان است .هر یک از  10حرف این
واژه ،سرآغاز کلمه ای است که به یکی از نیازهای اساسی
انسان اشاره دارد .اعظم السادات مرتضوی ادامه داد:چقدر
به کارکنان اطالعات میدهیم و کنجکاوی آنها را پاسخ
میدهیم؟ کارکنان سازمان ،چقدر به کارشان افتخار
میکنند؟ چقدر کارکنان و افکارشان را تأیید میکنیم؟چقدر
روی دانش و مهارت کارکنان سرمایه گذاری میکنیم به
گونه ای که احساس شایستگی و استادی کنند؟ چقدر
اجازه میدهیم که کارکنان روی کار و شرایط کار اثرگذار
باشند و احساس قدرتمندی کنند؟ چقدر به کارکنان
آزادی عمل برای ابتکار و خالقیت میدهیم؟ چقدر امکان
همکاری با همکاران خوب و کار تیمی را برای کارکنان
فراهم کرده ایم؟ شرایط کار کارکنان چقدر منظم ،ایمن و
قابل پیش بینی است؟ تا چه اندازه در تعریف و تخصیص
اهداف برای کارکنان موفق بوده ایم و چقدر بین اهداف
آنها و اهداف سازمان سازگاری وجود دارد؟ کارکنان چقدر
احساس میکنند که مورد توجه و احترام و قدردانی هستند؟
اینها نکات مدیریتی ست که باید مورد توجه قرار گیرند تا
در نهایت بهره وری در سازمان افزایش یابد .وی به محتوای
سمیئتاتر پرداخت و عنوان کرد :در سمیئتاتر انگیزش برای
کارکنان سعی بر آن شد به مفهوم انگيزش و تاریخچه توجه
به انگیزش ،ارائه نظريه هاي دانشمندان معاصر پیرامون مقوله
انگيزش،درنظر گرفتن انواع پاداش در سازمان و تاثیر آن بر
رضایت شغلی ،ارائه طرح هاي جديد اعطاي پاداش و تبیین
ماتریس انگیزشی رفاهیات پرداخته شود تا کارکنان و مدیران
با آشنایی با این مفاهیم بهتر وبیشتر از گذشته با انگیزه دو
چندان به ادامه فعالیتها بپردازند .مدیر دفتر آموزش شرکت آبفا
استان اصفهان با پرداختن به تعریف سمیئتاتر بیان داشت :در
دورانی که بهره مندی از دنیای مجازی در کسب مهارت تاثیر
شگرفی بر جای گذارده است ،استفاده از ادبیات و هنر ،کارآیی
و اثربخشی آموزش های مهارتی را در دنیای حقیقی دو چندان
کرده است .در این راستا سمیتئاتر(سمینار +تئاتر و نمایش)،
سخنرانی هدفمندی است که آموزش را واقعی تر ،ملموس تر
و لذت بخش تر می سازد و مخاطب را در تجربه ای ماندگار
بدون خستگی و دلزدگی ارتقا می بخشد. .

در بازدید وزیر صنعت ،معدن و تجارت از غرفۀ فوالد مبارکه عنوان شد:

دانش و تجربه فوالد مبارکه در تکمیل زنجیره تولید فوالد بسیار ارزشمند است

اصفهان – قاسم اسد :دکتر شریعتمداری ،وزیر صنعت،
معدن و تجارت در جریان برگزاری هشتمین همایش صنعت
فوالد ضمن حضور در غـرفـۀ گـروه فوالدمبـــارکه با دکتر
بهرام سبحانی مدیرعامل این گروه دیدار و گفت وگو کرد.
در جریان این بازدید ،دکتر شریعتمداری ضمن قدردانی
از دستاوردها و تالش کارکنان گروه فوالد مبارکه گفت:دانش
و تجربۀ فوالد مبارکه در تکمیل زنجیرۀ تولید فوالد و سرمایه
گذاری در بخش تامین سنگ آهن بسیار ارزشمند و حائز
اهمیت است که باید این تجارب با سایر تولیدکنندگان به
اشتراک گذاشته شود.
وی تاکید کرد :توازن در تولید و تکمیل زنجیره تولید و

همچنین تامین سنگ آهن عالوه بر سودآوری و بهبود فضای
رقابت ،توان صادرات مجموعه را نیز باال می برد.
در این بازدید دکتر سبحانی ضمن ارائۀ گزارشی از

عملکرد گروه فوالد مبارکه با تأکید بر اینکه اکنون گسترۀ
عملکرد این شرکت به وسعت ایران اسالمی است ،بر اهمیت
کامل بودن زنجیرۀ تولید در گروه فوالد مبارکه و نقش آن در
سودآوری شرکت تأکید کرد.
وی در ادامه اظهار کرد :توسعه های آتی گروه فوالد
مبارکه با رویکرد کامل تر کردن هرچه بیشتر زنجیرۀ فوالد
کشور در کنار آب های آزاد خلیج فارس متمرکز شده است.
گفتنی است در هشتمین همایش صنعت فوالد با نگاهی
به بازار که  ۱۰و  ۱۱بهمن ماه  ۱۳۹۶در سالن همایش های
صداوسیمای تهران برگزار شد ،گروه فوالد مبارکه با برپایی
غرفه ای آخرین دستاوردهای خود را اطالع رسانی نمود.

هشدار دادگستری کل مازندران به مسوالن برای حل مساله زباله

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع
جرم دادگستری مازندران ،با ابراز نگرانی
از وضعیت حمل و دفن زباله در استان به
مسئوالن جهت رفع این مشکل هشدار داد
و گفت :شهرداری ها به ویژه به معاونت
عمرانی و مدیر کل امور شهری استانداری
بایستی تا پایان خرداد سال آینده نسبت به
حل معضل زباله اقدام کنند.
فائزه نصرتی -به گزارش خبرنگار
روزنامه عصر رسانه از ساری ،حجه االسالم
سید مرتضی موسوی دوشنبه 23بهمن ماه
در نشست خبری با اصحاب رسانه از تشکیل
شورای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
در دادگستری مازندران خبر داد و افزود:
معضالت استان با حضور نمایندگان سه
قوا ودیگر دستگاههای اجرایی در این شورا
مطرح و پیگیری می شود.
وی بااشاره به اینکه معضالت اجتماعی
همچون توهین به اشخاص ،ضرب و جرح،
سرقت ،تهدید ،طالق و اعتیاد در مازندران
وضعیت خوبی ندارد و نگران کننده است،
گفت که بیشترین پرونده های تشکیل شده
در دادگستری در حوزه توهین به اشخاص
است که مازندران در این بخش رتبه اول

کشور را دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری و فرهنگی
دادگستری مازندران ،در ادامه با بیان اینکه
در شش ماه اول سال جاری شمار پرونده
های مربوط به توهین به اشخاص 17هزار و
978فقره بوده است ،افزود :در حوزه ضرب
و جرح و شمار پرونده های این بخش نیز
مازندران در رتبه دوم کشور قرار داشته و
پرونده های تشکیل شده در این زمینه در
شش ماهه نخست سال جاری 16هزار و
257فقره بوده است.
موسوی ،شمار پرونده های تشکیل
شده در حوزه سرقت و تهدید را در استان
و در شش ماهه نخست سال جاری 14هزار
و  912و 12هزار و 804فقره اعالم کرد و
افزود :در هر دو حوزه شاهد افزایش تشکیل
پرونده بودیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری و فرهنگی
دادگستری مازندران ،در بخش دیگری
با بیان اینکه بر اساس مصوبات شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران
نباید هیچ معتاد و کارتن خوابی در سطح
شهرهای استان سرگردان باشد گفت که
دستگاه های متولی همچون شهرداری ها،

بهزیستی و نیروی انتظامی موظف به جمع
آوری این افراد از منظر عمومی هستند تا
برای بازپروری  ،درمان و نگهداری به مرکز
دولتی بازپروری و درمان معتادین قاجار
خیل ساری و با حکم قضایی انتقال داده
شوند.
موسوی ،افزود :در مرکز قاجار خیل
ساری دولت امکانات و تجهیزات و سرمایه
گذاری زیادی برای کاهش معضالت
اجتماعی ناشی از اعتیاد و سوء مصرف مواد
فراهم کرده که ضروری است از این ظرفیت
به نحو شایسته ای در جهت نگهداری
معتادین متجاهر و کارتن خواب استفاده
شود.
معاون پیشگیری و فرهنگی دادگستری
مازندران ،با اشاره به اینکه از مجموع
3هزارفقره پرونده طالق مرجوعی به مراکز
مشاوره 400فقره منجر به سازش شده
است ،گفت که اقدام جدید دیگری در حوزه
بچه های طالق صورت گرفت و آن مالقات
این فرزندان با والدین خود در مراکز مشاوره
بهزیستی است که تا پیشتر این مالقات در
کالنتری ها اتفاق می افتاد.
موسوی ،در بخش دیگری از راه اندازی

سامانه «سجام» (سامانه جامع اطالعات
مردمی) در استان خبر داد و افزود :اقشار
مختلف مردم از طریق ثبت نام در این
سامانه می توانند کلیه اخبار  ،گزارشات،
نابسامانی ها و ...را در زمینه جنگل ،منابع
طبیعی ،مفاسد اقتصادی و حتی تصادفات را
در سامانه قرار دهند .
وی افزود :کلیه این اطالعات و اخبار
محرمانه و بدون ذکر نام فرستنده دریافت
شده و پیگیری خواهد شد .معاون اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری
مازندران ،در بخش دیگری از این گفتگو
وضعیت حمل و دفن زباله در استان را نگران
کننده توصیف کرد و گفت :دادگستری به
شهرداری ها به ویژه به معاونت عمرانی و
مدیر کل امور شهری استانداری تا پایان
خرداد سال آینده فرصت می دهد نسبت به
حل معضل زباله اقدام کنند.

سارقان کفزن در استان گلستان زمینگیر شدند

فرمانده انتظامی استان گلستان از
زمینگیر شدن ۷نفر از اعضاء باندی که اقدام
به کفزنی از شهروندان گلستانی میکردند و
اعتراف آنان به ۶۲فقره سرقت خبر داد.سردار
علی اکبر جاویدان اظهار داشت :ماموران
اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان
در پی یک کار اطالعاتی و پلیسی اعضاء
یک باند کفزنی که اقدام به ارتکاب اعمال

مجرمانه در گرگان و دیگر شهرهای استان
میکردند را شناسایی و دستگیر کردند.
وی گفت :اعضاء این باند که از استانهای
مرکزی کشور بودند به صورت خانوادگی،
طعمه های مورد نظر را شناسایی و در یک
فرصت مناسب و با معرفی خود تحت عنوان
مامور ادارات دولتی و توریست خارجی اقدام
به سرقت پول و دیگر اشیاء قیمتی می کردند.

فرمانده انتظامی گلستان ادامه داد  :با اشراف
اطالعاتی ماموران پلیس آگاهی 3 ،نفر از
اعضاء اصلی این باند حین کفزنی در یکی
از میادین شهر گرگان دستگیر و برای انجام
تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل شدند.وی
افزود :در تحقیقات تخصصی انجام شده
متهمان به جرم خود اقرار و به کفزنی و
سرقت از منازل شهروندان اعتراف کردند.

سردار جاویدان تصریح کرد :با تالش ماموران
 4نفر دیگر از اعضاء این باند در یک عملیات
غافلگیر کننده دستگیر و تعداد زیادی اموال
مسروقه از آنان کشف شد.فرمانده انتظامی
گلستان خاطرنشان کرد :متهمان در تحقیقات
تخصصی به  62فقره کف زنی و سرقت از منازل
شهروندان اعتراف کردندکه از صحنه های
سرقت باز سازی صحنه صورت گرفت.

خبر کوتاه
مدیر کل تبلیغات اسالمی گلستان:

راهپیمایی  ۲۲بهمن نشان از والیتمداری
و دشمنشناسی ملت ایران است

حجت االسالم نوراهلل ولینژاد در حاشیه راهپیمایی
شهر گرگان در جمع خبرنگاران اظهار کرد :با وجود همه
تالشهای تبلیغی دشمنان برای تضعیف روحیه مردم و
ایجاد ناامیدی ،همانطور که انتظار میرفت مردم ما
لحظهشناس و موقعیتشناس هستند و با حضور باشکوه
در راهپیمایی امروز خود همه دسیسه و توطئههای آنان را
نقش برآب کردند.وی افزود :دشمن یکسال سرمایهگذاری
کرد تا بتواند با تضعیف روحیه مردم ناامیدی و اختالف
را دامن بزند و به دنبال این بود با در گیری اجتماعی و
افزایش آسیبهای اجتماعی و با به کارگیری همه رسانهها
بتواند به نظام آسیب بزند و مانع حضور مردم در راهپیمایی
 ۲۲بهمن شود اما همه تالش آنان بیفایده بود و مردم با
حضور چندساعتی در راهپیمایی  ۲۲بهمن مشت محکمی بر
دهان استکبار جهانی زدند و برای چندمین بار به دشمنان
پیام دادند که امیدی به برگشت به ایران نداشته باشند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان ادامه داد :مردم
ایران اسالمی با حضور باشکوه خود در راهپیمایی  ۲۲بهمن
امسال نشان دادند در همه دو راهیها ،راه رهبر و نظام بر
همه چیز ترجیح دارد و این اتفاق مهم را در  ۲۲بهمن رقم
زدند و نشان دادند که به آرمانهای نظام وفادارند و مردم
وفادار ایران در هر جایی که پای دشمن را در صحنه ببینند
پای و زبان دشمن را قطع میکنند.وی تصریح کرد :مردم
ایران هم دشمنشناسیشان باالست و هم دوستشناسی و
با دوستان دوستی میکنند و با دشمنان دشمنی میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسالمی استان گلستان با بیان اینکه
آفرین بر این مردم ایران که لحظهشناس هستند ،آفرین بر
این مردم که دارای تشخیص باال هستند و هر جا که نیاز
به حضورشان بود پر رنگ حضور کردند تا دشمن را نا امید
کنند ،افزود :از همه مسئوالن عاجزانه تقاضا دارم گرههای
کور مردم را بگشایند و راههای امیدواری مردم را افزایش
دهند و گرفتاریهای مردم را مرتفع کنند تا این مردم با
دغدغه کمتری نتوانند به نظام خدمت کنند.

درخشش فرزندهمکارمنطقه خلیج فارس
در مسابقات کاراته

همزمان با ایام دهه مبارک فجر  ،یک دوره مسابقه
قهرمانی کاراته استانی در استان البرز برگزار شد.
مسئول ورزش منطقه خلیج فارس گفت  :در این
دوره از مسابقات  ،فرزند شهرام دارابی طهرانی از همکاران
منطقه خلیج فارس توانست بر جایگاه دوم بایستد.
محمد شهاوند افزود  :مستانه دارابی طهرانی در رشته
کومیته  ،رده سنی جوانان و در وزن منفی  ۵۳شرکت
کرده است.
وی ادامه داد  :این ورزشکار ،دارای کمربند مشکی این
رشته بوده و از ۱۳۹۱به صورت حرفه ای فعالیت ورزشی
خود را آغاز کرده است.

