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 رزیتا توکلی
شــرکت فــوالد مبارکــه در نوزدهمیــن همایــش ملــی تعالــی ســازمانی، 
موفــق شــد بــرای چهارمین بــار تندیــس زریــن »جایــزه ملــی تعالــی 
تعالــی  ملــی  همایــش  نوزدهمیــن  کنــد.  ازآن خــود  را  ســازمانی« 
ســازمانی روز سه شــنبه 3 اســفندماه 1400 با موضوع تعالی و نوآوری 
پایــدار ســازمانی« و بــا حضــور جمعــی از مقامات، مدیران شــرکت ها 
و صاحب نظــران این حــوزه در مرکــز همایش های ســازمان مدیریت 
صنعتــی کشــور برگــزار شــد و ســازمان های ســرآمد در بخش هــای 
ســاخت و تولیــد، خدمــات، آمــوزش و عمومی پس از ارزیابی توســط 
ــت  ــه توانس ــوالد مبارک ــرکت ف ــه ش ــد ک ــاب گردیدن ــان انتخ کارشناس
در بخــش تولیــد موفــق بــه کســب تندیــس زریــن جایــزه ملــی تعالــی 
تنهــا  فــوالد مبارکــه  ســازمانی شــود؛ این درحالی ســت که شــرکت 
برنده تندیس زرین جایزه ملی تعالی ســازمانی در ســال 1400 بود و 
این موفقیت را در بخش ســاخت و تولید و در ســطح ســازمان های 
بــزرگ این رویــداد به دســت آورد. محمدیاســر طیب نیــا مدیرعامــل 
شــرکت فــوالد مبارکــه در حاشــیه نوزدهمیــن همایــش ملــی تعالــی 
ســازمانی درگفت وگوبــا خبرنــگار فــوالد گفــت: »مســیر تعالــی یــک 
مســیر بی انتها اســت و شــرکت های پیشــرو دراین عرصه باید رشــد 

و تعالــی خــود را به صــورت مســتمر ادامــه دهنــد«.

حضور چشم گیر شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه 
در همایش ملی تعالی سازمانی

وی افـزود: »فـوالد مبارکـه و شـرکت های زیرمجموعـه مـا در همایـش 
ملـی جایـزه ملـی تعالـی سـازمانی حضـوری چشـم گیر داشـتند و پـس از 
ارزیابی هـای صورت گرفتـه در دریافـت بسـیاری از جوایـز این همایـش 
نیز سهیم بودند. شرکت فوالد مبارکه دراین مسیر رشد و تعالی را برای 
خـود ترسـیم کـرده تـا با تولید پایـدار بتواند در مقیـاس جهانی به نقش 

محـوری خـود در صنعـت فـوالد کشـور ادامـه دهـد«.

فوالد مبارکه؛ پیشرو درجهت رشد و توسعه پایدار 
طیب نیـا ادامـه داد: »رسـیدن بـه جایـگاه تـراز جهانـی یکـی از اهـداف 
مهـم شـرکت فـوالد مبارکـه اسـت و بـرای دسـت یابی به این هـدف مـا 
بایـد فعالیت هـای خـود را بیش ازپیـش توسـعه دهیـم و دراین راسـتا بـا 
افزایـش بهـره وری به دنبـال سـرآمدی در مقیـاس بین المللـی هسـتیم. 
دراین مسیر به دنبال رقابت با رقبای جهانی هستیم و در ارزیابی های 
عملکرد شرکت فوالد مبارکه در رشد و توسعه پایدار دائمی شرکت برای 
دسـت یابی بـه تعالـی سـازمانی همیشـه پیشـرو بوده ایـم«. مدیرعامـل 
گفـت: »امـروز در جهـان شـرکت های پیشـرو بـه  شـرکت فـوالد مبارکـه 
صنعـت سـبز توجـه جـدی دارنـد و شـرکت فـوالد مبارکه بـا درنظرگرفتن 
همین سیاست، در درجه نخست با نگاه ملی برنامه های توسعه خود 

را تعریـف و به دنبـال تحقـق آن اسـت«.

رعایت الگوی ملی بنگاه داری برای توسعه پایدار کشور
وی عنـوان کـرد: »درحال حاضـر برنامـه برخـی از شـرکت ها در کشـور بـا 
گـردش مالـی بـاال یـک نـگاه بخشـی و منطقه ای سـت؛ امـا شـرکت فـوالد 
کـه نگاهـش ملـی و بین المللـی اسـت و در  کـرده  کنـون ثابـت  مبارکـه تا
طرح هـای توسـعه ای به وسـعت ایـران بـا نـگاه بـه آمایـش سـرزمینی بـه 
تولیـد صنعـت سـبز و رعایـت مسـائل زیسـت محیطی توجـه جـدی 
دارد. درراسـتای تحقـق توسـعه پایـدار و تعالـی سـازمانی شـرکت فـوالد 

کنـون ۵۰ درصـد آب موردنیـاز خـود را ازطریـق بازچرخانـی و  مبارکـه هم ا
جمـع آوری پسـاب های شـهری تأمیـن می کنـد و در دوره هـای مختلف 
کشـور بـرای توسـعه پایـدار  کردیـم الگـوی ملـی بنـگاه داری را در  سـعی 

به خوبـی رعایـت کنیـم«.

حفظ سطوح باالی تعالی از دست یابی به آن سخت تر است
محمـد ناظمـی هرنـدی )معـاون تکنولـوژی شـرکت فـوالد مبارکـه( نیـز 
کسـب چهارمیـن تندیـس زریـن  بااشـاره به موفقیـت ایـن سـازمان در 
جایـزه ملـی تعالـی سـازمانی، نگـرش سیسـتمی و توسـعه قابلیت هـای 
سـازمانی را رمز موفقیت فوالد مبارکه در مسـیر تعالی سـازمانی دانست 
و گفـت: »از بـدو تأسـیس کارخانـه بـا نگاهـی که مدیـران دوران سـاخت 
سیسـتمی  نگـرش  همـواره  داشـته اند،  بنـگاه  ایـن  بـه  بهره بـرداری  و 
کنـون  در سـازمان به عنـوان یـک ارزش، پشـتیبانی و تقویـت شـده و ا
به صورت یک فرهنگ در سـازمان نهادینه شـده است«. وی بااشاره به 
نقـش رهبـران در ایجـاد فرهنـگ تعالـی افـزود: »نقـش اصلـی در تعالـی 
سـازمان ها برعهـده رهبـران آن سازمان هاسـت و مؤلفه هایـی همچون 
در  رهبـران  شایسـتگی  اصلـی  ابعـاد  از  الهام بخشـی  و  آینده نگـری 
سـازمان های متعالی سـت؛ ایـن رهبـران سـازمان هسـتند کـه ازطریـق 
را  سـازمان  اسـتراتژی های  و  اهـداف  کارکنـان،  در  دل بسـتگی  ایجـاد 
درجهـت خلـق ارزش بـرای ذی نفعـان راهبـری و هدایـت می کننـد«. 
معـاون تکنولـوژی شـرکت فـوالد مبارکـه، حفظ سـطوح بـاالی تعالـی را از 
دسـت یابی بـه آن سـخت تر دانسـت و گفـت: »در فـوالد مبارکـه ازطریق 
حـل  و  مشـارکت  فرهنـگ  توسـعه  مدیریتـی،  سیسـتم های  طراحـی 
کار تیمـی و ایجـاد سـاختار تحـول همـواره تـاش شـده تـا بـه  مسـئله، 
حرکـت در مسـیر رشـد و تعالـی خللـی وارد نشـود کـه حضـور در سـطوح 
بـاالی تعالـی سـازمانی طی ۲۰ سـال گذشـته نشـان از موفقیـت این الگو 

اسـت«.

گسترش فرهنگ تعالی و توسعه قابلیت های سازمانی 
سیاست  اصلی گروه فوالد مبارکه

وی بااشـاره به اینکه درحال حاضـر فـوالد مبارکـه بـا رشـد و توسـعه در 
گروهـی به وسـعت ایـران تبدیـل شـده اسـت،  حوزه هـای مختلـف بـه 
گسـترش فرهنگ تعالی و توسـعه قابلیت های سـازمانی در سـطح گروه 
فوالد مبارکه را از سیاسـت های اصلی این سـازمان برشـمرد و حضور ۱۰ 

شـرکت از گـروه فـوالد مبارکـه در فرآینـد ارزیابـی سـال ۱۴۰۰ را ناشـی ازاین 
مهـم دانسـت. ناظمـی هرنـدی از کلیـه کارکنـان فـوالد مبارکـه کـه نقش 
گفـت:  کـرد و  کردنـد، تشـکر و قدردانـی  اصلـی در ایـن موفقیـت را ایفـا 
»مسـیر تعالـی پایـان نـدارد و امیدواریـم بتوانیـم به عنـوان الگـوی ملـی 
بنگاه داری نقش خود را در رشـد و توسـعه صنعتی کشـور به خوبی ایفا 

کنیم«.

ون مدل های تعالی سازمانی در دنیا  وزافز کاربرد ر
سیامک شجاعی )مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد 
مبارکـه( نیـز درخصـوص ایـن دسـتاورد، درگفت وگوبـا خبرنگار ایراسـین 
گفت: »مدل های تعالی سازمانی در دنیا متناسب با فضای کسب وکار 
به عنـوان چهارچوبـی بـرای ارزیابی عملکرد و سـنجش میزان موفقیت 
کاربردهـای  مدیریتـی،  نویـن  سیسـتم های  اسـتقرار  در  سـازمان ها 
کرده انـد«. وی افـزود: »ایـن مدل هـا درواقـع بـا ایجـاد  روزافزونـی پیـدا 
موردانتظـار  نتایـج  کسـب  در  سـازمان ها  عملکـرد  مشـترک  یک زبـان 
کـه قدیمی تریـن مـدل در دنیـا مـدل  را موردسـنجش قـرار می دهنـد 

دمینگ و متعلق به کشور ژاپن است، مدلی که از سال ۱۹۵۰ طراحی و 
اجرا شده است«. مدیر تضمین کیفیت و تعالی سازمانی شرکت فوالد 
مبارکه ادامه داد: »در ایران نیز مدل تعالی سازمانی و جایزه ملی تعالی 
سـازمانی از سـال ۱۳۸۲ توسـط مؤسسـه مطالعـات و بهـره وری منابـع 
انسـانی راه انـدازی شـد؛ چهارچـوب اصلـی مـدل تعالـی سـازمانی ایـران 
برگرفته از مدل تعالی سـازمانی یا همان EFQM اسـت که طی سـالیان 
اخیـر چندین بـار مـورد بازبینی قرار گرفتـه و آخرین ویرایش آن در سـال 

۱۴۰۰ معرفـی شـده اسـت«.

زیابی  مفاهیم بنیادین، معیارها و منطق ار
از ارکان اصلی مدل تعالی سازمانی

الگـو  ایـن  ارکان  را  ارزیابـی  بنیادیـن، معیارهـا و منطـق  وی، مفاهیـم 
دانست و بیان کرد: مفاهیم بنیادین درواقع ارزش ها و اصول این الگو 
بوده که معیارهای مدل مبتنی بر آن ها طراحی شـده اسـت. شـجاعی 
خاطرنشـان کـرد: »معیارهـای مـدل در دو بخـش طراحـی شـده اند کـه 
بخـش اول شـامل رویکردهـای یـک سـازمان متعالـی در حـوزه رهبـری، 
استراتژی، کارکنان، قابلیت ها، مشتریان و عملیات و بخش دوم شامل 
نتایـج حـوزه ذی نفعـان شـامل مشـتریان، کارکنـان، جامعـه، همـکاران 

تجـاری و تأمین کننـدگان و همچنیـن نتایـج سازمانی سـت«.

ویکرد سازمان ها باتوجه به مؤلفه های متنوع سنجش ر
وی گفت: »روش ارزیابی معیارها مبتنی بر منطقی به نام منطق رادار 
طراحـی شـده کـه رویکردهـا و نتایـج سـازمان را باتوجه بـه مؤلفه هـای 
تعالـی  سـطح  درنهایـت  و  می دهـد  قـرار  موردسـنجش  متنوعـی 
سـازمان باتوجه بـه امتیـاز کسب شـده در بـازه هـزار امتیازی مشـخص 
فـوالد  شـرکت  سـازمانی  تعالـی  و  کیفیـت  تضمیـن  مدیـر  می شـود«. 
کیـد  مبارکـه بااشـاره به سـطوح تعالـی تعریف شـده بـرای ایـن جایـزه تأ
گواهـی تعهـد بـه تعالـی، تقدیرنامـه یـک سـتاره )امتیـاز  کـرد: »سـطح 
بیـش از ۲۵۰(، تقدیرنامـه ۲ سـتاره )امتیـاز بیـش از ۳۰۰(، تقدیرنامه ۳ 
ستاره )امتیاز بیش از ۳۵۰(، تقدیرنامه ۴ ستاره )امتیاز بیش از ۴۰۰(، 
تندیـس بلوریـن )امتیـاز بیش از ۴۵۰(، تندیس سـیمین )امتیاز بیش 

از ۵۵۰(، تندیـس زریـن )امتیـاز بیـش از ۶۵۰( اسـت«. 

ایجاد فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها 
یکی از اهداف برگزاری این همایش است

ایجـاد  بـه  این همایـش می تـوان  برگـزاری  اهـداف  از  بابیان اینکـه  وی 
فضای رقابتی برای تعالی سازمان ها، کمک به شناسایی نقاط قوت و 
زمینه های قابل بهبود در سازمان و ایجاد فضایی برای تبادل تجربیات 
موفـق اشـاره کـرد، گفـت: »فرآینـد ارزیابـی بدین صـورت اسـت کـه ابتـدا 
سازمان ها گزارشی تحت عنوان اظهارنامه تعالی که مبتنی بر معیارهای 
پـس ازآن  و  می کننـد  ارسـال  جایـزه  دبیرخانـه  بـه  شـده  تهیـه  مـدل، 
سـازمان متقاضی توسـط تیم ارزیابی که از مدیران یا کارشناسـان سـایر 
حوزه هـای کسـب وکار می باشـند موردارزیابـی قـرار می گیـرد«. شـجاعی 
بیـان کـرد: »تیـم ارزیابـی ابتـدا اظهارنامـه تعالی سـازمانی را موردبررسـی 
قـرار داده و سـپس جهـت رفـع ابهـام و دریافـت پاسـخ سـؤاالت خـود در 
محـل شـرکت متقاضی حضـور می یابـد؛ درنهایت براسـاس اجماع تیم 
ارزیابی امتیاز نهایی سـازمان مشـخص و گزارش بازخورد شـامل نقاط 
قـوت و حوزه هـای قابل بهبـود براسـاس معیارهـای مـدل بـه سـازمان 
ارائـه می شـود«. گـروه فـوالد مبارکـه در نوزدهمیـن همایـش ملـی تعالـی 
سـازمانی جوایـز متعـددی کسـب کـرد کـه ازجملـه می تـوان بـه کسـب 
تندیـس بلوریـن در بخـش سـاخت و تولیـد در سـطح سـازمان های 
بـزرگ توسـط شـرکت فـوالد هرمـزگان اشـاره کـرد؛ همچنیـن تقدیرنامـه 
تعالـی سـازمانی ۳ سـتاره بـرای تعالـی در بخـش سـاخت و تولیـد نیـز بـه 
شـرکت ورق خـودرو چهارمحال وبختیـاری و شـرکت صنعتـی و معدنـی 
فوالدسـنگ رسـید. تقدیرنامـه ۲ سـتاره بـرای تعالـی در بخش خدمات 
به شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون )ایریسا( تعلق 
گرف؛ همچنین به شـرکت صنایع معدنی فوالد سـنگان برای تعالی در 
بخـش سـاخت و تولیـد، تقدیرنامـه یـک سـتاره و بـه شـرکت های فنـی 
مهندسی فوالد مبارکه و سرمایه گذاری توکا فوالد برای تعالی در بخش 
خدمـات، تقدیرنامـه یـک سـتاره اهـدا شـد. شـرکت های فـوالد متیـل، 
فـوالد مبارکـه سـپاهان و فلـز تدارک نیز گواهی تعهـد به تعالی در بخش 

خدمـات را دریافـت کردنـد.

وری بر پیشینه این جایزه ملی مر
از سـال ۱۳۸۲ به همـت سـازمان مدیریـت  تعالـی سـازمانی  همایـش 
صنعتـی آغـاز شـد کـه فـوالد مبارکـه پیـش از نیـز در سـال های ٩١، ٩٣ و 
۹۸ موفـق بـه کسـب تندیـس زریـن جایـزه ملـی تعالـی سـازمانی شـده 
بـود. فـوالد مبارکـه از سـال ۱۳۸۲ و از نخسـتین دوره این همایـش در 
ایـن فرآینـد شـرکت کـرده و موفـق شـده به عنـوان اولیـن شـرکت و پـس 
از ۱۰ دوره حضـور متوالـی در سـال ۱۳۹۱ تندیـس زریـن ایـن جایـزه را 
دریافـت و پـس ازآن در سـال های ۹۳ و ۹۸ موفـق بـه کسـب ایـن عنـوان 
شـود؛ در میان شـرکت های ایرانی تنها شـرکت فوالد خوزستان در سال 
کسـب  ۹۷ موفـق شـده تندیـس زریـن جایـزه ملـی تعالـی سـازمانی را 
کنـد. در سـال ۱۴۰۰ نیـز بـا حضـور یـک تیـم هفت نفـره از ارزیابـان جایـزه 
به مـدت شـش روز، ارزیابـی برگـزار و کلیـه رویکردهـای سـازمان مبتنی بـر 
مـدل تعالـی سـازمانی موردارزیابـی قـرار گرفـت و درنهایـت فـوالد مبارکـه 
موفق شد برای چهارمین بار، تندیس زرین جایزه ملی تعالی سازمانی 
را دریافـت کنـد. شـرکت فـوالد امیرکبیـر کاشـان در سـال ۱۳۹۹ و شـرکت 
کسـب  گـروه فـوالد مبارکـه موفـق بـه  از  فـوالد هرمـزگان در سـال ۱۴۰۰ 

تندیـس بلوریـن تعالـی سـازمانی شـده اند.

گروه فوالد مبارکه در همایش ملی تعالی سازمانی درخشیدند؛

فوالد مبارکه؛ برنده تندیس زرین »جایزه ملی تعالی سازمانی« 

جناب آقای استاندار؛
با پدیده های ضد توسعه باید جنگید

 عباسعلی کوشکی
نماینـدگان  اسـتانداران،  معاونیـن  اسـتانداران،  کـه  سال هاسـت 
اسـتان،  توسـعه نیافتگی  از  کارشناسـان  و  مجلـس  مختلـف  ادوار 
بهره گیـری  بـرای  اساسـی  برنامه ریـزی  عـدم  و  اسـتان  محرومیـت 
بهینـه از پتانسـیل ارزشـمند اسـتان درجهـت توسـعه همه جانبـه و 
پایـدار مازنـدران سـخن می گوینـد؛ امـا هرگـز دیـده نشـده کـه مقامی 
درصـدد تهیـه و تدویـن برنامـه جامعـی بـرای رفـع ایـن مشـکات و 
توسـعه اسـتان برآینـد. بسـیار گفتـه و شـنیده ایم کـه محـور توسـعه 
واقعیـت هـم  و  گردشگری سـت  و  کشـاورزی  اسـتان های شـمالی، 
و  کشـاورزی  سـایه  در  این اسـتان ها  توسـعه  امـا  اسـت؛  همیـن 
توریسـم رونـد امیدوارکننـده ای را طـی می کنـد؟ پاسـخ ایـن سـؤال 
در  به جای اینکـه  مناسـب  اقلیـم  و  سرسـبزی  کـه  چرا منفی سـت؛ 
گیـرد زمینـه ای بـرای ضربه خـوردن هـردو محـور  بسـتر توسـعه قـرار 
کـه به خاطـر وجـود  کشـاورزی و گردشـگری شـده اسـت؛ بدین نحـو 
هجـوم  شـاهد  گذشـته  سـال های  طـی  گردشـگری  جاذبه هـای 
و  بودیـم  شـمالی  مناطـق  بـه  مرکز نشـین  سـرمایه داران  چشـمگیر 
کـه  فراوانـی  مشـکات  به دلیـل  نیـز  شـمالی  کشـاورزان  دراین بیـن 
در ایـن حرفـه وجـود دارد زمین هـای خـود را بـه حـراج گذاشـتند و 
سـرمایه داران عمدتـًا تهرانـی هـم از فرصـت اسـتفاده کـرده و اراضـی 
ایـن مناطـق را به یغمـا بردنـد و در چشـم به هم زدنی این زمین ها به 
اشـغال شهرک های توریسـتی و ویاهای خصوصی درآمد. این روند 
نه تنها تأثیر مثبتی بر توسـعه گردشـگری نگذاشـته؛ بلکه کشاورزی 
را نیـز بـا صدمـات جبران ناپذیـری مواجـه سـاخت چـون صاحبـان 
ویاهـا دیگـر از خدمـات موجـود در اسـتان اسـتفاده نکـرده و بـرای 
دریافـت آن هزینـه ای نمی کننـد و مضـاف بـر آن زمین هایـی که باید 
به مجتمع های توریسـتی باقابلیت اسـتفاده عموم اختصاص یابد 
بـه انبـوه ویاهـای خصوصی تبدیل شـده و درعین حـال زمین های 
کشاورزی هم از دست رفت. ازطرفی طرح ممنوعیت تغییر کاربری 
گرچـه عامل بازدارنده مناسـبی به شـمار مـی رود؛  اراضـی کشـاورزی ا
امـا بایـد دانسـت که این عامـل بازدارنده زمانی مفید واقع می شـود 
کـه انگیـزه ای بـرای  گیـرد  کشـاورز چنـان موردحمایـت قـرار  کـه اواًل 
فـروش زمین هـای خـود نداشـته بلکـه انگیزه هـای حفـظ اراضـی و 
تولیـد در وی افزایـش یابـد و ثانیـًا طرح هـای جامعـی بـرای توسـعه 
گردشـگری داشـته باشـیم تا در حین اجرای برنامه های توسـعه ای 
در  اینکـه  نـه  نبینـد  آسـیب  اسـتان  توسـعه  محـور  دو  از  هیچ یـک 
حیـن سـردادن شـعار توسـعه گردشـگری و کشـاورزی بـا بی برنامگی 
کـه هـم توریسـم این مناطـق اسـتعداد  هـر دو را بـه قهقـرا ببریـم؛ چرا
کشـاورزی  بـه یـک منبـع درآمـد تبدیـل شـود و هـم  کـه  آن را دارد 
کـه  دارنـد  را  تـوان  ایـن  شـمالی  اسـتان های  کشـاورزی  عرصـه  و 
محصـوالت اسـتراتژیک خـود به ویـژه برنـج را همچـون گنـدم در حد 
خودکفائـی تولیـد کننـد مشـروط بـر اینکـه از ایـن مباحـث حمایـت 
گرچه این جانب در گذشـته سلسله گزارش ها و رهنمودها و  شـود. ا
مصاحبه هایی با مدیران و کارشناسان استان در نشریات مختلف 
خواسـته  بـه  پاسـخ  درراسـتای  تـا  برآن شـدیم  امـا  نمـوده  منتظـر 
اسـتاندار جدیـد اسـتان کـه بـا طـرح انتقاداتـی از رسـانه ها خواسـتار 
همراهـی و هم فکـری بـا ایشـان و نقـد عملکـرد مدیران برای توسـعه 
استان شده اند دراین راه با او همراه شده و رسالت خود را باجدیت 
کیـد و خواسـت اسـتان  کـه ایـن تأ پیگیـری و انجـام دهیـم. امیـد 
همچـون همتایـان پیشـین خـود فقـط در قالب شـعار باقـی نمانده 
و در آینده نزدیک شاهد برداشتن و به ثمرنشستن گام های عملی 
درجهـت برون رفـت مازنـدران، ایـن سـرزمین بهشـتی ** خـوان و 
گام نهـادن در  ک و  آشـکار و دردنـا ایـن محرومیت هـای  از  نعمـت 
مسـیر توسـعه و پیشـرفت باشـیم و آهنگ دلنواز توسـعه در اسـتان 

سرسـبز مازنـدران به صـدا درآیـد. ان شـاءاهلل.

یادداشت

رئیـس اتـاق بازرگانـی مازنـدران در چهاردهمیـن  اجـاس کمیسـیون 
مشـترک همکاری هـای اقتصـادی ایـران و ازبکسـتان ِبـه تجربـه موفـق 
از  و  اشـاره  روسـیه  شـهرهای  از  یکـی  در  تجـاری  مرکـز  ایجـاد  دربـاره 
آمادگی برای اجرای این پروژه در تاشـکند ازبکسـتان خبر داد. اجاس 
کمیسـیون مشـترک همکاری هـای اقتصـادی ایـران و ازبکسـتان برگـزار 
شـد و در آن ضمـن تشـریح ظرفیت هـای تجـاری بـرای توسـعه سـطح 
مناسـبات دو کشـور، امکانـی فراهـم شـد تا فعـاالن اقتصـادی دو طرف 
بـا یکدیگـر ماقـات و رایزنـی کننـد. دراین نشسـت کـه با حضـور معاون 

اقتصـادی رئیس جمهـوری، رئیـس اتـاق ایـران و معاون نخسـت وزیر و 
وزیر تجارت خارجی ازبکستان برگزار شد، تعدادی از فعاالن اقتصادی 
دو طـرف بـه تشـریح پتانسـیل های موجـود در دو کشـور در حوزه های 
گردشـگری و ... پرداختنـد. دراین راسـتا؛  کشـاورزی،  مختلـف انـرژی، 
عبـداهلل مهاجـر دارابـی ) رئیس اتـاق بازرگانی مازنـدران( از تجربه موفق 
راه اندازی مرکز تجاری در یکی از شـهرهای روسـیه اشـاره و برای اجرای 
این پـروژه در تاشـکند ازبکسـتان اعـام آمادگی کرد. براسـاس اظهـارات 
ایـن فعـال اقتصـادی در سـال ۱۴۰۰ ازطـرف ازبکسـتان شـاهد معافیـت 

گمرکی برای محصوالتی چون کیوی و پرتقال بودیم که این سیاسـت 
موجـب شـد سـطح روابـط و صـادرات ایـران بـه این کشـور چندین برابر 
شـود. وی بـر ایـن بـاور اسـت کـه درصـورت رفـع چالش هـای موجـود و 
تقویت سیستم حمل ونقل بین ایران و ازبکستان، دو کشور می توانند 
از مسـئوالن  افزایـش چشـمگیر روابـط خـود باشـند. مهاجـر  شـاهد 
کـرد بـرای رسـیدن بـه اهـداف  دولـت ایـران و ازبکسـتان درخواسـت 
تعریف شده در توافقات اخیر نسبت به رفع چالش ها اقدام کرده و به 

عملیاتی شـدن ایـن توافق ها سـرعت ببخشـند.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران در اجالس ازبکستان خبر داد؛

آمادگی بخش خصوصی ایران برای ایجاد مرکز تجاری در تاشکند

جـــدی  فعالیـــت  بااشـــاره به  مازنـــدران  آموزش وپـــرورش  مدیـــرکل 
کارگـــروه انتقال مهدهای کودک اســـتان، گفت: »تعامل ســـازنده ای 
اســـتان  بهزیســـتی  اداره کل  و  مازنـــدران  آموزش وپـــرورش  میـــان 
کـــودک برقـــرار اســـت«.  درراســـتای رســـیدگی بـــه امـــور مهدهـــای 
علیرضـــا ســـعدی پور افزود: »مقررشـــده کـــه تمام مهدهـــای کودک 
تحت مدیریـــت یکپارچـــه قـــرار خواهند گرفـــت و به لحاظ ســـاختار، 
محتـــوا، مجـــوز و ... زیرنظـــر ســـازمانی ملـــی تعلیم وتربیـــت کـــودک 
فعالیـــت خواهند کـــرد؛ ازاین رو کارگـــروه انتقال مهدهـــای کودک در 
اســـتان ها تشـــکیل شـــده که در اســـتان مازنـــدران نیـــز این کارگروه 

متشـــکل از نماینـــدگان معاونـــت ابتدایـــی آموزش وپـــرورش، اداره 
مشـــارکت های مردمـــی و همچنین نماینـــدگان اداره کل بهزیســـتی 
و کانـــون مهدها ســـت«. وی بابیان اینکـــه جلســـات کارگـــروه انتقال 
امـــور  بـــه  رســـیدگی  و  شـــده  برگـــزار  مازنـــدران  در  منظـــم  به طـــور 
مهدهـــای کـــودک انجـــام می شـــود، گفـــت: »وضعیت بیـــش از ۸۰۰ 
کـــه بیـــش از ۲۷ هـــزار نوآمـــوز را  مهدکـــودک در اســـتان مازنـــدران 
تحت پوشـــش دارنـــد درحال حاضـــر در کارگـــروه انتقـــال به صـــورت 
منظـــم درحال رسیدگی ســـت و خانواده هـــا و مربیـــان ازاین بابـــت 
هیـــچ نگرانی به خـــود راه ندهند؛ براســـاس شـــیوه نامه دوره انتقال، 

قـــرار اســـت تمامی مهدهـــای کـــودک زیرنظـــر آموزش وپـــرورش قرار 
گیرنـــد«. مدیرکل آموزش وپـــرورش مازنـــدران بابیان اینکه دبیرخانه 
کنون در اداره مشـــارکت های  کـــودک هم ا کارگروه انتقـــال مهدهای 
مردمـــی آموزش وپـــرورش اســـتان مســـتقر شـــده، افـــزود: »چنانچه 
کـــودک مســـئله ای درمـــورد مباحثـــی همچـــون صـــدور  مهدهـــای 
مجـــوز، انتقـــال، جابجایـــی، توقـــف و دیگر مـــوارد دارنـــد می توانند 
ازطریـــق کارگـــروه انتقال بـــه امورات خود رســـیدگی کننـــد. تا صدور 
کـــه پیش تـــر  دســـتورالعمل نهایـــی نظـــارت بـــر مهدهـــای کودکـــی 

زیرنظـــر بهزیســـتی بودنـــد، در کارگـــروه انتقـــال صـــورت می گیرد«.

کسـن ُدز  معـاون بهداشـتی علوم پزشـکی مازنـدران میـزان تزریـق وا
کید بر تزریق  سوم را در استان ۵۰.۴ درصد ذکر کرد. عباس علیپور با تأ
از ۳۰ درصـدی  کمتـر  گفـت: »درحال حاضـر  کرونـا  کسـن  ُدز سـوم وا
کسـن  کسـینه شـدند و مابقی وا افراد مبتا و بستری شـده کرونایی وا
تزریق نکردند«. وی باعنوان اینکه ۹۵ درصد مردم اسـتان نوبت اول 
کسـن را دریافـت کردنـد، افـزود: »این درحالی سـت که این میـزان در  وا

کردنـد«. وی  کسـن تزریـق  شـهرهایی نظیـر قائم شـهر، ۸۸ درصـد وا
کسـن نوبـت دوم را تزریـق  بااظهاراینکـه ۸۹.۸ درصـد مـردم اسـتان وا
کردند، ادامه داد: »شهرهایی مانند قائم شهر، بهشهر، فریدون کنار، 
شـهرهایی  ولـی  هسـتند؛  عقب مانـده  اسـتان  میانگیـن  از  جویبـار 
داشـته اند«.  کسـن  وا تزریـق  ۱۰۰ درصـد  شـمالی  سـوادکوه  ماننـد 
گفـت: »فقـط  کسـن افـراد بـاالی ۱۸ سـال  علیپـور دربـاره ُدز سـوم وا

۵۰.۴ درصد افراد این ُدز را دریافت کردند و یک میلیون و ۱۲۲ هزارنفر 
کسـن اقـدام  از جمعیـت بـاالی ۱۸ سـال نسـبت بـه تزریـق ُدز سـوم وا
بااظهاراینکـه  مازنـدران  علوم پزشـکی  بهداشـتی  معـاون  کردنـد«. 
کاهـش یافتـه اسـت،  کسـن  بـرای تزریـق وا انگیـزه مـردم  متأسـفانه 
رعایـت  و  کسـن  وا تزریـق  کرونـا،  کنتـرل  بـرای  راه  افـزود: »مؤثرتریـن 

بهداشتی سـت«. پروتکل هـای 

جواد طالبی شـهردار مرکز مازندران در جلسـه شورای 
معاونـان کـه در دفتـر شـهردار سـاری برگـزار شـد، وفاق 
و همدلـی همـه نیروهـای مؤثر و دلسـوز سـاری را برای 
خدمات رسـانی به شـهروندان و توسـعه شـهر ضروری 
و  همدلـی  رویکـرد  اتخـاذ  »بـدون  گفـت:  و  دانسـت 
تعامـل نمی تـوان در انجـام مأموریت ها موفـق بود. به 
کیـد چندبـاره می گویـم دسـت همـه صاحب نظـران  تأ
وی  می فشـارم«.  گرمـی  بـه  را  سـاری  توسـعه  بـرای 
اعتقـاد بـه کار گروهـی، اتحـاد و انسـجام بیـن مدیریت 
شـهری را در انجـام خدمـات شایسـته بـه شـهروندان 
مهـم دانسـت و افـزود: »بااسـتفاده از افـراد متخصـص 
توسـعه  می تـوان  اندیشـه ها  هم افزایـی  و  متعهـد  و 
درپیش بـودن  بـه  طالبـی  بخشـید«.  شـتاب  را  شـهر 

فضـای  مرتفع شـدن  آرزوی  بـا  و  کـرد  اشـاره  نـو  سـال 
کرونایی، افزود: »به همت همکارانم در خانواده بزرگ 
شـهرداری سـاری بـا تـاش مضاعف فعالیت هـای الزم 
برای آماده سـازی شـهر به جهت اسـتقبال از مسافران 
گرفـت«.  خواهیـم  درنظـر  را  نـوروزی  میهمانـان  و 
و عادالنـه  متـوازن  توزیـع  بـر ضـرورت  وی همچنیـن 
کیـد کـرد و گفـت: »ارائه  خدمـات و امکانـات شـهری تأ
الزاماتی سـت  از  متـوازن  به صـورت  شـهری  خدمـات 
کـه بایـد جـدی موردتوجـه قرار گیـرد. از شـما معاونین 
می خواهـم که در دوایر زیرمجموعه خود این مسـئله 
را تبییـن کنیـد کـه در اجـرای پروژه هـا و ارائـه خدمات، 
کـه مـا  چهارگوشـه سـاری را درنظـر داشـته باشـند؛ چرا
اجتماعـی  عدالـت  برقـراری  گـزاره  تحقـق  بـه  موظـف 

هسـتیم«. طالبـی ایجاد نشـاط اجتماعـی را یکی دیگر 
کیـد  تأ و  دانسـت  سـاری  شـهرداری  رویکردهـای  از 
کـرد: »بـا اتخـاذ تمهیـدات الزم می تـوان بسـتر را بـرای 
افزایـش نشـاط اجتماعـی و آرامـش روحی شـهروندان 
کـرد تحقـق این مهـم نیـز مسـتلزم همفکـری و  فراهـم 
به خصـوص  شهرداری سـت؛  عوامـل  همـه  همدلـی 
معاونـت خدمـات شـهری در اعیـاد ملـی و مذهبـی 
شـهردار  باشـد«.  داشـته  کار  سـرلوحه  را  این مهـم 
سـاری گفـت: »آنچـه من امـروز بـرای برون رفت سـاری 
از مشـکات پیـش رویـش می بینـم حمیـت و تعصـب 
سـازمانی شـما همکاران پرتاشـم اسـت. همه ما باید 
تاشـمان را بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای معقـول و 

منطقـی شـهری، شـهروندان مضاعـف  کنیـم«.

مدیرکل آموزش وپرورش مازندران:

تعامل سازنده درراستای رسیدگی به امور مهدهای کودک برقرار است

معاون بهداشتی علوم پزشکی مازندران:

کسن کرونا را تزریق کردند نیمی از مازندرانی ها ُدز سوم وا

شهردار ساری در جلسه شورای معاونین:

موظف به تحقق گزاره برقراری عدالت اجتماعی در ارائه خدمات شهری هستیم


