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خبر
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خبر داد:

ترخیص فوری محموله ۱۶هزار تنی
برنج وارداتی از بندر شهید رجایی
بندرعباس

بندرعباس-خبرنگار همدلی:رئیس کل دادگستری
استان هرمزگان از صدور دستور قضایی برای ترخیص
فوری محموله بــزرگ و  ۱۶هزار تنی برنج وارداتی از
بندر شهید رجایی بندرعباس به منظور ارسال آن به
سراســر کشــور با هدف کنترل قیمتها خبر داد.به
گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه ،رئیس کل دادگستری
هرمــزگان با حضور در اداره کل بنــادر و دریانوردی
استان و بندر شهید رجایی بندرعباس ،ضمن ارزیابی
کاالهای اساســی موجود در محوطــه و انبارهای این
مجموعه ،دســتورات الزم را به منظور تسریع در روند
ترخیــص و عرضه به موقع کاالهای اساســی و اقالم
ضــروری برای تأمین نیاز بازار و ارســال به سراســر
کشور صادر کرد.علی صالحی همچنین ضمن بازدید
از محمولههای کاالهای اساسی و اقالم وارداتی موجود
در انبارها ،وضعیت ماشــین آالت ســنگین عمرانی-
مهندسی و راه سازی رســوبی در بندر شهید رجایی
را مورد ارزیابی قرار داد و دســتورات الزم را به منظور
بهبود شرایط نگهداری و جلوگیری از تخریب و تضییع
این اموال صادر کرد.وی در جریان این بازدید با اشاره
به صدور دســتور ویژه قضایی برای ترخیص محموله
بزرگ برنج وارداتی از بندر شــهید رجایی بندرعباس
اظهار داشــت :بر این اســاس مقرر شــد ،اداره غله و
خدمات بازرگانی اســتان هرمزگان به سرعت با رفع
موانع موجود نسبت به ترخیص فوری محموله بزرگ
 ۱۶هزار تنی برنج وارداتی و ارسال آن به اقصی نقاط
کشــور با هدف کنترل قیمتها اقــدام نماید.رئیس
شورای قضایی اســتان هرمزگان خاطرنشان کرد :در
راســتای کنترل بازار و مقابله بــا گرانیها در جریان
این بازدید با حضور مسئولین قضایی استان و مدیران
دستگاههای اجرایی ،تصمیمات الزم به منظور شتاب
بخشــی به روند ترخیص کاالهای اساسی اتخاذ شد
و دستگاههای متولی ،مکلف شــدند نسبت به اتخاذ
تمهیدات الزم و بســیج تمامی امکانات برای ترخیص
فوری اقالم دپو شــده در محوطه و انبارهای گمرک
و بندرشــهیدرجایی که متأســفانه برخی از آنها به
علت طوالنی شــدن مدت نگهداری در معرض فساد
و انقضــای تاریخ مصرف قرار گرفته اند ،به ســرعت
اقدام نمایند.علی صالحی یادآور شد :رویکرد مسئولین
قضایی در بازدیــد از بنادر و گمرکات ،تعیین تکلیف
سریع کاالهای اساسی علی الخصوص اقالم ضروری از
مرحله ترخیص تا رسیدن به دست مصرف کنندگان
اســت و این امر با توجه به ضرورت رفع موانع قانونی
به صورت مســتمر از سوی دســتگاه قضایی استان
هرمزگان پیگیری میشود.
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دکتر محمدیاسر طیبنیا ،مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه تأکید کرد:

تفوالدمبارکه
بهینهسازیسرمایههایانسانی،اولوی 
اصفهــان -یحیــی مرادیان-خبرنگار
همدلی:دکتر محمدیاسر طیبنیا مدیرعامل
شرکت فوالد مبارکه در جلسه شورای معاونین
این شرکت ،مهندس مهدی کفایت را که سابقه
مدیریــت قراردادهای خرید و مدیریت کنترل
مواد شــرکت فوالد مبارکه را در کارنامه خود
دارد ،به عنوان معاون جدید سرمایههای انسانی
و ســازماندهی و آقای مجتبی پوربافرانی را که
پیش از این در سمت مدیر امور مالی مشغول
به فعالیت بود ،به عنوان مدیر حوزه مدیر عامل
شرکت منصوب کرد.
مدیــر عامل شــرکت فوالد مبارکــه در ادامه
جلســه شــورای معاونین این شرکت ،ضمن
اشاره به تعالی سازمانی شرکت ،همسوسازی و
بهینهســازی افراد با اهداف و نیازهای کسب و
کار جهت دستیابی به عملکرد برتر را به عنوان
یک رویکــرد جدید از مدیریت ســرمایههای
انسانی در داخل شرکت مطرح کرد.
محمدیاســر طیبنیا با اشــاره به ارزش باالی
کارکنان به عنوان ســرمایه انسانی در سازمان
گفت :حوزه ســرمایههای انسانی به مدیریت
کارکنــان برای بهبود کیفیت زندگی کاری در
داخل و خارج ســازمان پرداخته و میکوشــد
تا برتوانمندیهــا و دانش کارکنان بیفزاید .در
این راســتا استخدام اســتعدادها ،جهتدهی
درست این استعدادها ،ایجاد حس خودکفایی و
آمادهسازی آنها برای رویارویی با شرایط پیچیده
آینده و نهایتاً رشد و بهینهسازی سرمایههای
انسانی ،جزو اولویتهای شرکت فوالد مبارکه
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خبر
همزمان با هفته نیروی انتظامی صورت گرفت

تجلیل مدیرعامل سازمان منطقه
آزاد انزلی از فرمانده انتظامی گیالن

رشت-خبرنگار همدلی:همزمان با هفته نیروی
انتظامی ،مهندس علی اوسط اکبری مقدم،رئیس
هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان با حضور در ستاد
فرماندهی نیروی انتظامی استان با سردار عزیزاهلل
ملکی فرمانده انتظامی گیالن دیدار و در خصوص
راهکارهای گســترش همکاریهای فی مابین به
تبادل نظــر پرداخت.به گــزارش مدیریت روابط
عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی،
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد انزلی با تصریح بر
اینکه امنیت پیش فرض و اولین زیرســاخت هر
گونه فعالیت اجتماعی و به ویژه اقتصادی اســت
اظهار داشــت :همکاریهای دو جانبه این منطقه
و نیروی انتظامــی در قالبهای امنیت اجتماعی
و ســرمایه گذاری ،میتواند مایه دلگرمی فعالین
اقتصادی،گردشــگران و ســاکنین منطقه باشد و
راهبرد این سازمان بر توسعه همهجانبه مدلهای
مختلف همکاری استوار شده است.

ادامه از صفحه اول
اســت.طیبنیا در ادامه انتظار خود از معاونت
جدید سرمایههای انسانی و سازماندهی را ایجاد
احســاس تفاوت در نگاه مدیریت به کارکنان
بیــان کرد و افزود :جهت ایجاد این احســاس
متفاوت ،نیاز به تغییر رویکردهای این معاونت
و حرکت به ســمت ایجاد اشتیاق و اثربخشی
کارکنان به جای رضایت کارکنان ،رسیدن به
همکاری و مشــارکت کارکنان به جای کنترل
کارکنان ،متقاعدسازی بهجای قدرت سازمانی،

مشاهده نقاط قوت پرسنل و کمک به رفع نقاط
قابل بهبود پرسنل و نگاه انسانی به کارکنان به
عنوان سرمایههای شرکت است.
وی در ادامــه ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت
چابکسازی ساختارهای ســازمانی شرکت و
سازماندهی آن متناســب با رویکردهای طرح
شده و تعالی سازمانی ،بر تبدیل تفکر خدماتی
به تفکر توســعهای در این حوزه اشــاره کرد و
گفت :بنده انتظار دارم جهت توســعه نشــاط

کاری ،اخالق ،فرهنگ و ارزشها ،برنامهریزی
الزم در ســازمان انجام شود و اهتمام جدی در
مسائل حوزه ایمنی ،پیشگیری و ورزش به عمل
آید.طیب نیا در پایان گفت :در حوزه پیمانکاران
نیز نکات و مســائلی وجود دارد که باید مورد
توجه قرارگرفتــه و تضادها و تعارضات موجود
برطرف شــود تا متعالی بودن ســازمان فوالد
مبارکه در بخش پیمانکاران خدوم شرکت نیز
بروز و ظهور یابد.

شهردار کرج:

اتحاد الزمه کار جهادی است

کرج-فرخ شــجاعی-خبرنگار همدلی:شهردار کرج
اتحاد را الزمه پیشــبرد کار جهادی دانست و گفت :خدمت
به مردم را سر لوحه کار خود قرار میدهیم.
مصطفی سعیدی سیرائی در مراسم تکریم و معارفه شهردار
کرج ،ضمن قدردانی از اعضای شــورای ششــم به منظور
اعتماد و انتخاب وی همچنین تایید و صدور حکم از وزارت
کشور ،از خدمات چهار ســاله اعضای شورای پنجم و علی
کمالی زاده ،شهردار سابق کرج تشکر کرد.
وی ضمــن یادآوری این موضوع کــه هرچه داریم از برکت
اهل بیت داریم ،تاکید کرد خدمت به مردم را سر لوحه کار

خود قرار میدهیم.
شــهردار کرج در ادامه از حمایتهای نماینده ولی فقیه در
اســتان البرز وامام جمعه کرج ،نماینــدگان مردم کرج در
مجلس شورای اسالمی ،استاندار البرز ،مدیران کل قضایی،
انتظامــی ،نظامــی و نظارتی در راســتای همدلی و کار و
خدمت به مردم نیز قدردانی کرد.
سعیدی با تاکید بر کار جهادی برای خدمت به مردم ،گفت:
امروز بــا خودم و مردم عهد میبندم کــه با کار جهادی و
تالش به سمت بهبود اوضاع و توسعه خدمات گام بردارم.
وی بــا یادآوری ســخنان رهبر معظم انقالب اســامی در

خصوص امید دادن به مردم ،عنــوان کرد :با وجود جوانان
انقالبی ،آینده برای ایران و انقالب اســامی روشن خواهد
بود .شــهردار کرج اظهار امیدواری کرد :با تالش بیشــتر و
کار جهادی بتوانیم مســیری که مسئوالن در گذشته برای
خدمت به مردم پیمودند ادامه دهیم و آیندهای روشــن را
برای شهر رقم بزنیم.
ســعیدی اضافــه کرد :بــرای تحقــق خدمت و توســعه
خدمترسانی دســت یاری را به سمت خادمان مردم دراز
میکنم و امید است با اتحاد و همدلی بتوانیم این مهم را به
نحو احسن محقق کنیم.

سازمان
آگهی های

تعدیل سفرهای استانی رئیس جمهور،
آری یا نه؟!

حق تعالــی فرمود :هر فــردی با حضــرت کار دارد و
بخواهد با ایشــان صحبت اختصاصی داشته باشد ،ابتداء
باید وجهی برای فقرزدایی پرداخت کند! قصد خالق متعال
فرهنگســازی برای توجه به موضوع مورد بحث بود .بعد
از مدتی که هزینــه فرصت جا افتاد ،آیه برای آن مصداق
خاص منسوخ ،ولی برای الگوگیری در طول تاریخ ،ماندگار
شــد و ما امــروز باید عامل به این مهم باشــیم .هزینه
فرصت برای کســانی بیمعنی اســت که احساس نیاز به
مطالعه ،تحلیل ،تفکر و حداقل استراحت مکفی نمیکنند،
چون فاقد مقدمات الزم در معرفتشناســی هستند .در
بررســی طول زندگی آنها ،اساساً فرصتی برای رسیدگی
به علم یافت نمیشــود تا بخواهند آن را ارتقا بخشــیده،
أُوتُوا ال ْ ِعلْ َم َد َر َجاتٍ ( ،مجادله ،)11/متناســب با آن به مردم
ــان إِل َ ْی ِه ْم َما
خدمت کنندَ ،قضَ ا ُء َح َوائ ِِج إِخْ َوان ِ ُك ْم َو ْالِ ْح َس ُ
َق َد ْرت ُْم( ،امام موســی کاظم ع .بحــار  /ج  / 72ص .)379
در عصــر حاضر که صنعت ارتباطات قوی و آنی اســت و
امکان گزارشدهی و گزارشگیری سمعی و بصری حتی
از طریــق تلفن همراه وجود دارد ،توجه به هزینه فرصت،
انتخاب ارجح ،خدمت بیشتر و بهتر الزامی اجتماعی و الهی
است .نباید دلسوزان منتقد را تخطئه کرد و در اصالح رفتار
برای بهبود خدمتگزاری ،تسهیل رشد و پیشرفت کوتاهی
کرد که رضای خدا در این فرآیند استَ ،ه ّ ِي ْئ ل َ َنا م ِْن أَ ْم ِرن َا
َرشَ ًدا( ،کهف.)10/
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