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شهرستان | مديران، روسا و كاركنان اين شركت در ستاد و مناطق عملياتي اين شركت همگام و همزمان با ملت انقالبي ايران اسالمي پر 

شورتر از سالهاي گذشته با راهپيمايي در سالروز پيروزي انقالب اسالمي بار ديگر با آرمان هاي امام راحل، حضرت امام خميني)ره( و 
رهبر معظم انقالب حضرت امام خامنه اي)مد ظله( و شهيدان انقالب اسالمي تجديد ميثاق نمودند.

طی مراسمی؛

74 دیگ خط پنج شرکت آلومینیوم ایران از مدار تولید خارج شد
| طی مراسمی با حضور آقازاده استاندار مركزی 74 ديگ خط پنج شــركت آلومينيوم ايران از مدار توليد خارج شد.در مراسمی  با 
حضور آقازاده استاندار مركزی و جمعی از مسئوالن 74 ديگ خط پنج شركت آلومينيوم ايران از مدار توليد خارج شد.مديرعامل شركت ايرالکو 
در اين مراسم گفت: 4۰ميليون تن در دنيا آلومينيوم از طبيعت توليد می شود كه سهم خاورميانه تقريباً ۶ ميليون تن است  كه ۱۵ درصد سهم 

ايران است وسهم استان مركزی تنها ۶ درصد از توليد خاورميانه است.
ثفقی افزود: از توليد آلومينيوم ايران 4۵ درصد در استان مركزی و ۵۵ درصد در بندرعباس توليد می شود و ساالنه ۳۵۰ هزار تومان آلومينيوم در استان توليد می كنيم.
وی تصريح كرد: آلومينيوم ايران اولين واحد توليد آلومينيوم در طبيعت است، نياز ايران ۵۰۰ هزار تن و بيشتر است، در حالی كه توليد آلومينيوم در كشور ۳۵۰ هزار 

تن است و حدود ۲۰۰ هزار تن آلومينيوم به صورت ورقه ای وارد می كنيم.
مديرعامل شركت ايرالکو بيان كرد: در استان مركزی ۱7۰ هزار تن بيشتر توليد نداريم و اين شايسته وسعت شهر، استان و كشور ما نيست.

در ۱۰ماهۀ سال ۱۳۹۶ حاصل شد؛ 

رشد ۱۶درصدی تولید در گروه فوالد مبارکه
| قاسم اسد-كاركنان پرتوان و خستگی ناپذير گروه فوالد مباركه )شركت فوالد مباركه، مجتمع فــــوالد ســــــبا و شــركت فــوالد 
هرمزگان(كه بزرگترين دستاورد جمهوری اسالمی ايران و مولود انقالب است، طی ۱۰ ماه سال ۱۳۹۶ موفــق شدند با توليد 7ميليون و ۲۱۳هزار 
تن فوالد خام درمجموع بـــه رشد ۱۶درصدی نســـبتبه مـدت مشــابه ســال قبل )۶ميليون و ۱۹۳هزار تن( دست يابند.مختار بخشيان معاون 
بهره برداری فوالد مباركه ضمن اعالم اين خبر و با تشريح عملکرد هريک از شركتهای زيرمجموعۀ گروه فوالد مباركه گفت: در بازۀ زمانی مذكور 

شركت فوالد مباركه موفق شد با توليد ۵ميليون و 4۲7هزار تن فوالد خام نسبت به ميزان توليد مدت مشابه سال قبل )4ميليون و 7۳۳هزار تن( رشدی ۱۵درصدی را به 
ثبت برساند.وی با تأكيد بر اينکه هدف گذاری فوالد مباركه برای سال ۱۳۹۶ توليد ۶ميليون و ۲۰۰هزار تن فوالد خام است، تصريح كرد: به يقين با اين پيشرفت بسيار خوب 
و با تالش همکاران تا پايان سال جاری اهداف ترسيم شده محقق خواهد شد.بخشيان در ادامه در خصوص عملکرد مجتمع فوالد سبا گفت: طی ۱۰ماه نخست همکاران اين 

مجتمع موفق شدند ۶۲۳هزار تن فوالد خام توليد كنند و نسبت به ميزان توليد مدت مشابه سال قبل )۵4۸هزار تن( به رشد ۱4درصدی دست يابند.

برگزاری سمیتئاتر آموزش انگیزش کارکنان در سالن شیخ بهایی آبفا اصفهان
| قاسم اسد - ســميتئاتر آموزش انگيزش كاركنان با حضور معاون منابع 
انسانی وبهبود مديريت ،مديران و كاركنان شركت آبفا استان اصفهان با هدف مديريت 
منابع انسانی، ارتقای سطح انگيزه كاركنان در سالن شيخ بهايی شركت برگزار شد.مدير 
دفتر آموزش شركت آب وفاضالب استان اصفهان با اشاره به برگزاری سميئتاتر انگيزش 
برای كاركنان شركت آب وفاضالب اســتان اصفهان اعالم كرد: مهمترين هدف ما از 
مديريت منابع انسانی، ارتقای سطح انگيزه كاركنان اســت. انگيزه دادن به كاركنان 
مستلزم آن اســت كه نيازهای مختلف آنها را بشناســيم و آنها را تأمين كنيم. درباره 
نيازهای انسان نظريه های زيادی ارائه شــده اند. يکی از نظريه هايی كه اخيرا مطرح 
گرديده است، نظريه CHAMPFROGS به معنی قورباغه های قهرمان است. هر 
يک از ۱۰ حرف اين واژه، ســرآغاز كلمه ای است كه به يکی از نيازهای اساسی انسان 
اشاره دارد.اعظم الســادات مرتضوی  ادامه داد:چقدر به كاركنان اطالعات ميدهيم و 
كنجکاوی آنها را پاسخ ميدهيم؟  كاركنان سازمان، چقدر  به  كارشان  افتخار ميکنند؟ 

چقدر كاركنان و افکارشان را تأييد ميکنيم؟چقدر روی دانش و مهارت كاركنان سرمايه 
گذاری ميکنيم به گونه ای كه احساس شايستگی و استادی كنند؟ چقدر اجازه ميدهيم 
كه كاركنان روی كار و شرايط كار اثرگذار باشند و احساس قدرتمندی كنند؟ چقدر به 
كاركنان آزادی عمل برای ابتکار و خالقيت ميدهيم؟ چقدر امکان همکاری با همکاران 
خوب و كار تيمی را برای كاركنان فراهم كرده ايم؟ شرايط كار كاركنان چقدر منظم، 
ايمن و قابل پيش بينی است؟ تا چه اندازه در تعريف و تخصيص اهداف برای كاركنان 
موفق بوده ايم و چقدر بين اهداف آنها و اهداف سازمان سازگاری وجود دارد؟ كاركنان 
چقدر احساس ميکنند كه مورد توجه و احترام و قدردانی هستند؟ اينها نکات مديريتی 
ست  كه بايد مورد توجه قرار گيرند تا در نهايت بهره وری در سازمان افزايش يابد.وی 
به محتوای سميئتاتر پرداخت و عنوان كرد:  در سميئتاتر انگيزش  برای كاركنان سعی 
بر آن شد به مفهوم انگيزش و تاريخچه توجه به انگيزش، ارائه نظريه هاي  دانشمندان 
معاصر  پيرامون مقوله انگيزش،درنظر گرفتن انواع پاداش در ســازمان و تاثير آن بر 

رضايت شغلی، ارائه طرح هاي جديد اعطاي پاداش و تبيين ماتريس انگيزشی رفاهيات 
پرداخته شــود تا كاركنان و مديران با آشنايی با اين مفاهيم بهتر وبيشتر از گذشته با 
انگيزه دو چندان به ادامه فعاليتها بپردازند.مدير دفتر آموزش شركت آبفا استان اصفهان 
با پرداختن به تعريف سميئتاتر بيان داشت: در دورانی كه بهره مندی از دنيای مجازی 
در كسب مهارت تاثير شگرفی بر جای گذارده است، استفاده از ادبيات و هنر، كارآيی 
و اثربخشــی آموزش های مهارتی را در دنيای حقيقی دو چندان كرده اســت. در اين 
راستا سميتئاتر)سمينار+ تئاتر و نمايش(، ســخنرانی هدفمندی است كه 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 سميتئاتر انگيزش مشکالت سازمانی به صورت 
نمايش و توسط هنرمندان نشان داده شد  و در خالل آن مدرس به بيان سرفصل های 
اهداف اساسی اين دوره )چرا كاركنان مطابق انتظار مديران كار نمی كنند(شايد نمی 

توانند،شايد نمی خواهند،شايد نمی دانند، شايد مانعی وجود دارد ، پرداخت.

همزمان با جشنواره نخستین واژه با موضوع مدیریت مصرف آب برگزار شد:

نشست هم اندیشی انجمن اولیاء و مربیان مدارس 
شهر اراک

| در پی برگزاری جشــنواره فراگيری نخستين واژه)آب( در 
شهرهای استان مركزی و پيايان اين جشــنواره نشست هم انديشی 
اولياء و مربيان مدارس شهر اراک با موضوع مصرف بهينه آب با حضور 
رئيس اداره انجمن اولياء و مربيان اداره كل آموزش و پرورش اســتان 
، كارشــناس مســئوالن انجمن اولياء و مربيان نواحی ۱ و۲ آموزش 
و پــرورش اراک ، مدير امور آبفا اراک و مديــر دفتر كنترل كيفيت و 
بهداشــت آب و فاضالب شــركت آبفا ، اعضاء انجمن اولياء و مربيان 
مدارس منتخب در تاالر آب شركت آب و فاضالب استان مركزی برگزار 
شد. به گزارش روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان مركزی در 
اين نشســت هم انديشی سعيد ســرآبادانی مدير امور آب و فاضالب 

شهرستان اراک با تاكيد بر استفاده از ظرفيت انجمن اوليا و مربيان برای آموزش و تبيين لزوم مصرف بهينه 
آب در جامعه عنوان كرد: اعضاء انجمن های اولياء و مربيان هر يک می توانند به عنوان سفيران آب در جامعه 

نقشی اساسی در گسترش فرهنگ مصرف بهينه آب داشته باشند. 

مدیرکل تبلیغات اسالمی گلستان:

 ۲۲ بهمن روز نمایش
شکوه ملت ایران است

| مديركل تبليغات اسالمی استان گلستان بابيان اينکه 
۲۲ بهمن روز نمايش شکوه ملت ايران است، گفت: حضور مردم 
در اين روز دارای پيام بســيار مهم و تاريخی برای دشــمنان اين 
مرز و بوم خواهد بود.حجت االسالم نوراهلل ولی نژاد ، ۲۲ بهمن را 
دستاورد بزرگ بی سابقه و تاريخی ملت ايران دانست و اظهار كرد: 
در اين روز مردم توانستند حکومت دو هزار و ۵۰۰ ساله را سرنگون 
و حکومت علوی، نبوی و فاطمی را بر سركار آورند.وی با اشاره به 
اينکه در ۲۲ بهمن اراده يک ملت پيروز شد، افزود: در ۲۲ بهمن 
يک رهبر دينی با پرچم دين، شعار دينی و پيروی از نهضت كربال 
نهضت خود را به پيروزی رساند.مديركل تبليغات اسالمی استان 

گلستان گفت: با تالش هايی كه در مسجد اعظم و حوزه علميه فيضيه قم صورت گرفت انقالب اسالمی 
ايران به پيروزی رسيد و در سال ۵7 به بار نشست.

123 مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر مطرح کرد : 

ارتباط صنعت و دانشگاه گامی در تسریع هوشمند 
سازی بندر بوشهر

| باحضور دكتر عبدالهی رييس دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر، نشست 
كارگروه بندر هوشــمند در دفتر مديركل بنادر و دريانوردی استان ، برگزار 
شد.به گزارش روابط عمومی، محمد مهدی بنچاری مديركل بنادر و دريانوردی 
استان بوشهر در ابتدای اين  نشست گفت: يکی از جنبه های  اصلی و موثر در 
پروژه های اسمارت پورت در بنادر دنيا، حضور دانشگاه های معتبرآن مناطق 
می باشد.بنچاری افزود: همزمانی امضای تفاهم نامه ميان اداره كل بنادر و 
دريانوردی استان بوشهر و دانشگاه آزاد بامطرح شدن موضوع اسمارت پورت 
باعث شد اين دانشگاه سريعا تيمی را تشکيل بدهد و اين موضوع را دنبال كند.
وی تاكيد كرد: توقع ما از كارگروه تعريف شده در دانشگاه آزاد و هر دانشگاه 
معتبر ديگر اين است كه هم در تعريف پروژه و هم در انجام پروژه با اداره كل 

بنادر و دريانوردی استان تعامل و همکاری تنگاتنگ داشته باشند. مديركل بنادر و دريانوردی استان بوشهر عنوان كرد: 
اين اداره كل در انجام پروژه اسمارت پورت از رويه های معمول گام را فراتر گذاشته و از كارگروه تشکيل شده خواستيم 

كه خودشان با استقرار در بندر بوشهر تمامی زوايا را شناسايی و نياز های بندر را استخراج كنند.

استانها

خبرنامه
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