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خبر كوتاه
نقش موثر اعتماد سازی در افزایش
انگیزه و استقبال از خدمات بیمه

فرماندار رشت نقش اعتماد سازی در جامعه
علی الخصوص در میان روستاییان را برای استفاده
از خدمات بیمه مورد تأکید قرار داد و گفت  :دهیاران
با اعتماد سازی و ملموس نمودن خدمات بیمه به
روستاییان ،انگیزه حضور آنان را برای استفاده از بیمه
افزایش دهند.به گزارش پایگاه اطالعرسانی فرمانداری
شهرستان رشت؛ علی فتح اللهی امروز در نشست با
مدیران بیمه تأمین اجتماعی شهرستان رشت ،اظهار
داشت :از آیتمهای مهم در جوامع پیشرفته و در حال
توسعه ،فراوانی و گستردگی بیمه است که یک رکن
اساسی و تأثیرگذار در توسعه هر کشوری است.وی
افزود :گستردگی و توسعه بیمه سبب میشود که
میزان یارانه در نظر گرفته شده علی الخصوص برای
آن سطح از جامعه که با شرایط سختی روبرو هستند
افزایش یابد و امنیت خاطر خانوادهها تأمین شود که
این رویکرد نیازمند زیرساختهایی است که رسیدن
به آن از طریق آسیبشناسی و بررسی دقیق از وضع
جامعه ممکن خواهد شد.فتح اللهی با بیان اینکه
تصمیمات باید با موقعیتی که در کف جامعه وجود
دارد متناسب باشد تا ما را به هدف برساند ،گفت:
بر کسی پوشیده نیست که با وجود بیمه آسودگی
خاطر ایجاد میشود و اگر ما بتوانیم بیمه را فراگیر
کنیم و برسیم به اینکه «بیمه یک هزینه نیست و یک
سرمایهگذاری است» آنگاه آرامش در سطح جامعه
افزایش مییابد.وی سختیهای فعالیت در حوزه بیمه
با وجود مشکالت اقتصادی در سطح جامعه را برشمرد
و گفت :اقتصاد خانواده نقش بسیار تأثیرگذاری در
تصمیم گیری و ایجاد انگیزه برای سرمایهگذاری در
حوزه بیمه دارد که با وجود مشکالتی که در سطح
جامعه از لحاظ اقتصادی وجود دارد تبیین مزایای
بیمه و گسترش آن نیز کار بسیار سختی است.
فرماندار رشت نقش اعتماد سازی در جامعه هدف
علی الخصوص در حوزه روستایی برای استفاده از
خدمات بیمه را مورد تأکید قرار داد و گفت :متأسفانه
استقبال کشاورزان به بیمه کشاورزی به دلیل برآورده
نشدن انتظاراتشان در حال کاهش است و دلیلش
آنست که به آنچه گفته شد عمل نشد و بنوعی اعتماد
از بین رفت که نتیجه اثرات منفی آن ،فشار بیشتر بر
روی دولت است.نماینده عالی دولت در مرکز استان
با بیان اینکه باید فرهنگ قرار گرفتن تحت پوشش
بیمه را در جوامع روستایی تقویت کنیم از بخشداران
خواست تا با همراهی دهیاران ،ساز و کاری برای این
هدف فراهم آورده و با اعتماد سازی و ملموس نمودن
خدمات بیمه به روستاییان انگیزه حضور آنان را برای
استفاده از بیمه افزایش دهند.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن گلستان و
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی ره
با سردار ملک شاهکویی ،فرمانده سپاه
نینوا استان به مناسبت هفته بسیج

مدیرکل بنیاد مسکن استان در این دیدار با
تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد خاطر شهدای
سرافراز ،جانبازان ،ایثارگران و خانواده های محترمشان
و تقدیر از رشادتها و ازخودگذشتگی های آنان،
امنیت و آرامش امروز جامعه و پیشرفتهای گوناگون را
مرهون این رشادتها و ایثارگری ها دانست.مهندس
حسینی با بیان سخن امام راحل که « اگر بسیج و
سپاه نبود ،کشور نبود» ورود سپاه و بسیج در تمام
حوزه ها را گواه امروز این فرمایش امام راحل دانست
و ابراز داشت :زحمات و خدمات بسیجیان و سپاهیان
در حوزه مقابله با ویروس منحوس کرونا و سیل سال
 ۹۸گلستان را ماندگار و ارزنده دانست.مدیرکل بنیاد
مسکن استان تعامل و همکاری متقابل سپاه و بنیاد
مسکن استان را در حوزه های مختلف کم نظیر
دانست و از این تعامالت و همکاریها تقدیر و بر ادامه
این همکاریها تاکید کرد.فرمانده سپاه نینوا استان
گلستان نیز با تشکر از حضور مدیران در سپاه استان،
بنیاد مسکن ،کمیته امداد و تعداد دیگری از ادارات و
نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری را پیشرو در ارائه
خدمات به مردم شریف استان دانست که خدمات این
دستگاه ها با زندگی روزمره مردم گره خورده است.
سردار ملک شاهکویی با جهادی و انقالبی خواندن
اقدامات مدیران کل بنیاد مسکن و کمیته امداد ،بر
استفاده از فرصت خدمت به مردم تاکید کرد و ابراز
داشت :امام بزرگوار و مقام معظم رهبری همواره بر
خدمت به مردم تاکید کرده اند چرا که صاحبان اصلی
این نظام و انقالب همین مردم هستند که در مواقع
نیاز و بحران ها پای کار نظام بوده و هستند.فرمانده
سپاه نینوا استان با خاص و ویژه دانستن جامعه هدف
بنیاد مسکن و کمیته امداد ،خدمت در این دستگاه ها
را نعمت الهی دانست و از خداوند برای توفیق کارکنان
و مدیران دو دستگاه آرزوی توفیق و موفقیت کردند.
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شهردار رشت تأکید کرد:

انتصاب مدیران شهرداری رشت بر اساس مدل شایسته ساالری

شهردار رشت گفت :تمام تالش ما این است
که بتوانیم مدیران شایستهای را برای شهرداری
انتخاب کنیم که در مسیر طراحی شده بتوانند
خدمتگذار خوبی برای مردم و شهروندان باشند.
سید امیر حسین علوی ،شهردار رشت اظهار کرد:
در دوره جدید مدیریت شهری بر اساس تعهدی
که به شورای اسالمی شهر رشت و مردم داده شد،
تمام تالش و اهتمام تیم مدیریت شهری بر روی
اهداف مهمی همچون طرحریزی یک مدیریت
علمی-جهادی مبتنی بر منافع عمومی متمرکز شد
تا بر اساس آن بتوانیم خدمات شایستهای را به
مردم شهر ارائه دهیم.علوی یکی از آثار ملموس
طرحریزی مدیریت علمی-جهادی مبتنی بر منافع
عمومی را ریلگذاری مناسب در مسیر توسعه و
آیندهنگری برای شهر رشت ذکر کرد و افزود :در
سنجش علمی اخیر تمام نیروهایی که در حال
حاضر جزء مدیران رده اول شهرداری رشت هستند
و کسانی که قرار بر تصدی سمتهای مدیریتی
دارند ،مورد ارزیابی قرار گرفتند.شهردار رشت
تصریح کرد :تمام تالش ما این است که بتوانیم
مدیران شایستهای را برای شهرداری انتخاب کنیم
که در مسیر طراحی شده بتوانند خدمتگذار خوبی

برای مردم و شهروندان باشند.علوی از سنجش
توان تصمیمگیری ،رهبری و اثرگذاری معاونین و
مدیران در فرآیندهای مختلف مدیریتی خبر داد و
اظهار داشت :شهرداری رشت برای نخستین بار در
این راستا یک تصمیمگیری علمی را به مجموعه
شورا و مردم شهرمان ارائه خواهد داد.وی تصریح

کرد :این برنامه ارزشیابی از تاریخ  ۲۸آبان ۱۴۰۰
آغاز و طی مدت دو روز چهل نفر از سرمایههای
انسانی شهرداری رشت مطابق با مدل شایستگی
عمومی و بر اساس استانداردهای ابالغی ارزیابی
گردیدند.علوی فرآیند ارزیابی و توسعه شایستگی
عمومی مدیران حرفهای را یک کار سنگین

و پیچیده خواند و با بیان اینکه این برنامه طی
دو روز اجرایی شد ،افزود :این ارزیابیهای علمی
توسط تیم غیر بومی ،با تخصص و رزومه کامل،
دارای گواهی سازمان استخدامی کشور و به دور
از هرگونه روابط غیر رسمی داخل استان انجام
شد.شهردار رشت اذعان داشت :هنوز خروجی
اجرای این ارزیابیهای علمی که حتی در سطح
معاونین و مدیران انجام شد ،مشخص نشده
است اما اطمینان داریم که آثار بسیار خوب و
سازندهای برای شهرداری به ارمغان خواهد آورد.
علوی با اشاره به پایبندی به کار علمی و نتایج
حاصل از آن بیان داشت :برنامه ارزیابی مدیران
براساس مدل شایستگی های عمومی نخستین بار
است که در این سطح و به شکل واقعی در کشور
اتفاق افتاده است و خوشحالیم که شهرداری در این
امر پیشتاز بوده است.طبق فرآیندی که در همین
راستا در شهرداری رشت انجام گرفت ،مؤلفههایی
نظیر مسئولیتپذیری ،تصمیمگیری و حل مسئله،
رهبری نتیجهگرا و کار تیمی به عنوان نقاط قوت
و همچنین مدیریت منابع و ارتباطات اثربخش به
عنوان نقاط قابل بهبود در سطح معاونین ،مدیران و
کارکنان شرکت کننده شناسایی شد.

در شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري برگزار شد؛

آزمون تخصصي عملكرد عملياتي و آمادگي جسماني آتشنشانان

به منظور سنجش و حفظ آمادگي ،عملكرد تخصصي ،عملياتي و
آمادگي جسماني آتشنشانان شركت بهره برداري نفت و گاز آغاجاري
مورد ارزيابي قرار گرفت.رئيس ايمني ،بهداشت و محيط زيست
شركت توضيح داد :در جهت اجراي برنامه هاي راهبردي  HSEو
به منظور آمادگيهاي الزم به صورت ساالنه و براساس استانداردها
آزمون عملكرد تخصصي ،عملياتي و آمادگي جسماني آتشنشانان
برگزار شد.مهندس علي شكيبا كيا بيان كرد :اين آزمونها در جهت
پايش و بررسي نقاط ضعف و قوت و ارتقاء سطح كيفي آتشنشانان در
سه مرحله انجام مي پذيرد كه در مرحله اول آزمون عمليات انفرادي

آتشنشانان ،در مرحله دوم آزمون آمادگي جسماني و در مرحله سوم
آزمون علمي ،به صورت كتبي برگزار مي شود .وي گفت  :با توجه
به شرايط موجود در راستاي حفظ مسائل بهداشتي و شيوهنامههاي
مقابله با بيماري كرونا و نيز عدم تداخل در اموركاري ايستگاه ها با
برنامهريزي مناسب از ابتداي آبان ماه سال جاري 172نفر ،براي
نخستين بار به روش جامع و كاربردي مورد پايش قرار گرفتند كه
نتايج حاصل از آن مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و براساس
آن در صورت نياز براي آتش نشانان دورههاي بازآموزي طراحي و
اجرا ميگردد.

بازدید شهردار بابل از روند ساخت هفتمین ایستگاه آتشنشانی
محمد قاسم دابوئیان سرپرست شهرداری و
سید مازیارحسنی مدیرعامل سازمان آتش نشانی
و خدمات ایمنی شهرداری بابل از روند پیشرفت و
اجرای دقیق پروژه ساخت هفتمین ایستگاه آتش
نشانی در بابل بازدید کردند.شهردار بابل بیان داشت؛
هفتمین ایستگاه آتشنشانی در منطقه شرق شهر
بابل در زمینی به مساحت  ۳۰۰متر مربع و با زیر بنای
تقریبی  ۱۷۰متر مربع احداث خواهد شد و قابلیت

ارتقاء تکنولوژی سایت های همراه
اول در استان گلستان

تکنولوژی سایت های همراه اول در استان
گلستان در دست ارتقاء است .دکتر غالمعلی
شهمرادی با اعالم این خبر افزود :به منظور تقویت
شبکه همراه اول و افزایش کیفیت ارتباطات سیار ،
عالوه بر تاسیس سایت های جدید در قالب عملیات
فاز ، 8سایت های قدیمی ارتقاء تکنولوژی یافته تا
مردم مناطق مختلف استان بتوانند از کیفیت بهتر
ارتباطات بهره مند شوند.وی با تاکید بر اینکه عملیات
توسعه و بهینه سازی همراه اول در استان  ،با همت
کارشناسان ارتباطات سیاردر حال اجرا است گفت :
هم اکنون در آخرین پروژه های تکمیل شده  ،سایت
جدید در جاده خاک پیرزن از توابع شهرستان علی
آبادکتول تاسیس و سایت های کاکا  ،اسبدوانی ،تامین
اجتماعی و پلی حاجی از توابع شهرستان گنبد ،سایت
های النگ  ،والغوز و مایکروویو از توابع شهرستان
کردکوی ،سایت های ایدرویش و قره آقاچ از توابع
شهرستان کالله  ،سه راهی رودبار قشالق از توابع
شهرستان آزادشهر ،همینطور سایت های حیدرآباد ،
نومل  ،توسکستان  ،تورنگ تپه و قلندرمحله به همراه
 49نقطه شهری گرگان ارتقاء تکنولوژی داشته و
مردم مناطق مذکور عالوه بر بهره برداری از پوشش
 3Gو  4Gاینترنت همراه اول از کیفیت مطلوب تر
ارتباطات سیار نیز منتفع خواهند شد .مدیر مخابرات
منطقه گلستان اجرای عملیات نوسازی و بهسازی
سایت ها و ارتباطات همراه اول را مستمر دانست و
نمونه های ذکر شده را تنها بخش کوچکی از پروژه
توسعه همراه اول در استان برشمرد.

شهرستان

اختصاص  ۷۷میلیارد تومان قیر یارانه ای برای
آسفالت معابر روستاهای استان گلستان

مدیرکل بنیاد مسکن استان از اختصاص
 ۳۵۰۰تن قیر یارانه ای معادل  ۷۷میلیارد
تومان در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۰
مبنی بر تخصیص قیر یارانه ای برای آسفالت
معابر روستاها به استان گلستان خبر داد و
ابراز داشت :با اختصاص این میزان قیر به بنیاد
مسکن استان ،پیش بینی می شود  ۵۰۰هزار
متر مربع ( بیش از  ۷۰کیلومتر ) از معابر اصلی

 ۱۱۰روستای استان آسفالت شود.
مهندس حسینی افزود :در سال گذشته نیز با
اختصاص  ۲۰۰۰تن قیر یارانه ای ۴۰۰ ،هزار متر
مربع معادل  ۵۰کیلو متر از معابر  ۲۲۹روستای
استان توسط بنیاد مسکن استان آسفالت شد.الزم
به ذکر روستاهای استان گلستان حدود ۳۰۰۰
کیلومتر شبکه معابر دارند که تا کنون در ۵۰۳
کیلومتر از این معابر طرح هادی اجرا شده است.

احداث مسکن برای خبرنگاران تسهیل شود؛
حمایت از رسانههای مطالبهگر

رئیس سازمان بسیج رسانه با اشاره به حمایت
از رسانههای مطالبهگر گفت :احداث مسکن برای
خبرنگاران تسهیل شود.
عباس محمدیان ظهر سهشنبه در همایش
رسانه مطالبهگر در بوشهر به تفاوتهای انتقاد و
مخالفت اشاره کرد و اظهار داشت :باید به دنبال
جذب منتقدین باشیم و از این ظرفیت به خوبی
استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه باید قواعد و اصول
مطالبهگری را به خوبی بیاموزیم ،تصریح کرد :در
مطالبهگری باید به اصل خیرخواهی توجه شود و
اخالق و احترام در دستور کار باشد.
رئیس سازمان بسیج رسانه با تاکید بر اینکه
مطالبهگری باید بر اساس آرمانخواهی انجام شود
افزود :خروجی فعالیتهای مطالبه گری باید یک

نقشه راه مناسب باشد.
وی یکی از آسیبهای بزرگ در شور را جریان
تحریف دانست و ادامه داد :به منظور تقویت رسانه
مطالبهگر در جبهه انقالب باید از همه ظرفیتها
استفاده شود و این موضوع یکی از اولویتهای
بسیج رسانه است .محمدیان با تاکید بر تشویق
رسانهها و خبرنگارانی که در حوزه مقابله با فساد
فعالیت دارند اضافه کرد :خبرنگارانی که در حوزه
عدالت و برای رفع مشکالت مردم تالش دارند
نیز باید مورد توجه قرار بگیرند .وی با بیان اینکه
اتفاقات خوبی در حوزه صنفی رسانهها رقم خواهد
خورد گفت :مسکن خبرنگاران پیگیری و دنبال
میشود و انتظار داریم به توجه به بنیه ضعیف
خبرنگاران ،تدابیری اتخاذ شود که این قشر با
کمترین دردسر صاحب مسکن شوند.

استقرار دو دستگاه خودروی اطفایی با تجهیزات
کامل ،بصورت  ۲۴ساعته و در سه شیفت کاری را
دارد که میتواند خدمات بهتری را به شهرواندان
محترم ارائه دهد.دابوئیان اظهار داشت :روند احداث
این پروژه با پیگیری های مستمر شهرداری تا این
لحظه پیشرفت بیش از  ۶۰درصدی داشته است.
سرپرست شهرداری در ادامه از طرح دیوارکشی
زمینهای رها شده خبر داد و افزود:جهت ساماندهی

به سیمای شهر و جلوگیری از ریختن زباله و نخاله
های ساختمانی ،تعداد زیادی از زمینهای رها شده
شهر شناسایی و توسط شهرداری دیوارکشی خواهند
شد.وی گفت؛ مالک یا مالکین زمین موظف هستند
ظرف مدت دو ماه پس از اخطار شهرداری نسبت به
دیوارکشی زمینهای خود اقدام کنند .طبق ماده ۱۱۰
قانون شهرداریها ،شناسایی و دیوارکشی زمینها و
بناهای مخروبه وظیفه شهرداری میباشد.

اخبار
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست
خبری با اصحاب رسانه:

مخابرات سرمایه مردم است

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در
نشست خبری با اصحاب رسانه سراسر کشور
 ،مخابرات را سرمایه مردم دانست.به گزارش
اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان
 ،صبح روز سه شنبه  25آبان ،مهندس مجید
سلطانی در نشست خبری با اصحاب رسانه
در سراسر کشور و بصورت ویدئو کنفرانسی
حضور یافت
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در ابتدای
این نشست با اشاره به نقش رسانه در پیشبرد
هدف های راهبردی مخابرات و کمک به توسعه
آن افزود :تالش رسانه ها بر ما پوشیده نیست و
زحمات رسانه ها نقش مهمی در آگاهی مردم
از اقدامات موثر و مفید مخابرات داشته است.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه
شرکتهای مادر مخابراتی در تمام دنیا قدمت
و اهمیت زیادی دارند وسرمایهگذاری های
کالن برای توسعه آن در سراسر دنیا انجام می
شودگفت  :مخابرات سرمایه مردم است و اگر به
آن توجه نشود  ،سرمایه مردمی که طی  ۵۰سال
توسعه پیدا کرده است ،بدون استفاده میشود و
این به نفع مردم نیست ودر واقع کم توجهی به
مخابرات حذف سرمایه مردم است.مهندس مجید
سلطانی شرکت مخابرات را تنها شرکتی دانست
که در ارائه خدمات گزینشی عمل نکرده و در
همه پهنه جغرافیایی کشور خدمات رسانی می
کند و حتی با توجه به این که پهنه جغرافیایی
وسیع ،بعضی از مشترکان را در دریافت خدمات
دچار مشکل می سازد ،اما با شاخصهای مختلف
که در نظر گرفته شده است بهطور میانگین
 ۸۵درصد رضایت مشتریان را در ارائه خدمات
مخابراتی کسب کرده ایم .وی شاخص کیفیت
شبکه مخابرات را از حد استاندارد باالتر برشمرد
و با تاکید بر توسعه فیبرنوری افزود :در حال
حاضر  ۱۷۵هزار کیلومتر فیبر نوری در کشور
راهاندازی کردیم و سرویس تانوما نیز  ۱۸۰هزار
مشترک دارد.مدیرعامل شرکت مخابرات ایران
با اشاره به اهمیت توسعه مخابرات در ایجاد
آسایش و رفاه مردم گفت :سرمایهگذاری در
شرکت مخابرات الزامی است اما تا زمانی که
ساالنه حداقل  ۵۰۰۰میلیارد تومان برای این کار
صرف نشود ،نمیتوان جهش قابل توجه ای را
شاهد باشیم .وی درادامه سخنان خود در جمع
خبرنگاران رسانه های کل کشور که بصورت
ویدئو کنفرانسی در این نشست حضور داشتند
افزود :همگی ما در شرکت مخابرات خودمان را
خادم مردم می دانیم و فرهنگ مخابرات بر پایه
اصل همیشه حق با مشتری است پایه گذاری
شده است .

