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شهرستان

شنبه  31اردیبهشت 1401
شماره 3170

اخبار
مدیر مخابرات منطقه گلستان در نشست با اصحاب رسانه:

11هزار فقره سرقت تجهیزات مخابرات
در سال گذشته صورت گرفته است

مدیر مخابرات منطقه گلستان در نشست با اصحاب رسانه که
به مناسبت  27اردیبهشت روز جهانی مخابرات برگزار شده بود از
 11هزارفقره سرقت تجهیزات مخابراتی در یک سال گذشته خبر
داد.دکتر غالمعلی شهمرادی که به مناسبت روز جهانی مخابرات در
جمع اصحاب رسانه حضور داشت  ،با اعالم این مطلب که  11هزار
فقره سرقت تجهیزات مخابراتی در سال گذشته موجب ایجاد اختالل
در ارائه خدمات به مشتریان شده است از رسانه ها خواست تا به کمک
مخابرات بیایند تا با کاهش و پیشگیری از این معضل بتوان خدمات
مناسب و به موقع به مردم ارائه و رضایت آنان را کسب همینطور از
بروز خسارات بیشتر به مخابرات جلوگیری شود.مدیر مخابرات منطقه
گلستان ضمن اشاره به شعار امسال اتحادیه جهانی مخابرات تحت
عنوان «فناوری های دیجیتال برای سالمندان وسالمندی سالم» گفت
 :فناوری های مخابرات و دیجیتال فرآیند دریافت خدمات را برای
سالمندان تسهیل می کند و موجب خواهد شد با دریافت خدمات
غیر حضوری و ایجاد بستری برای کسب و کارهای دیجیتال درآمد
مناسب داشته باشند .وی در ادامه افزود  :از دهه مبارک فجر سال
 1400تا  27اردیبهشت  ، 1401ا  74پروژه با اعتباری بالغ بر 621
میلیارد ریال با نگاه عدالت محوری و توزیع مناسب در سراسر استان
آماده بهره برداری و افتتاح خواهد شد  . .وی از اجرای طرح فیبرنوری
در  67نقطه استان و فیبررسانی به مراکز و سایت های مخابراتی
خبرداد وگفت  :در  25نقطه استان توسعه پورت های پرسرعت
 adsl - vdsl - ftthداشته ایم.وی رویکرد مخابرات استان را در
ارتقاء کیفیت خدمات و سرویسها و رضایتمندی مشترکین دانست
وگفت  :با آسیب شناسی و نشست ها وبرنامه ریزی های متعدد در
صدد مرتفع کردن موانع توسعه ارتباطات مخابراتی در استان هستیم.
وی دلیل عمده عدم رضایتمندی مردم و مشتریان را چالشهای پیش
روی مخابرات دانست وگفت  :افزایش سرقت تجهیزات مخابراتی
یکی از معضل ها و چالشهاست که منجر به نارضایتی مردم شده و
مشتریان نتظار دارند مشکل بالفاصله حل شود .وی ادامه داد  11هزار
فقره سرقت در سطح استان داشتیم و حجم باالیی از نارضایتی ایجاد
شده که برای رفع خرابی ها نیاز به تجهیزات و نیروی انسانی است که
بتوانیم در کوتاهترین فرصت ارتباطات مجدد برقرار شود و با توجه به
ظرفیت موجود در مخابرات رسیدگی به این حجم از خرابی ها در زمان
مورد انتظار مشتریان امکان پذیر نخواهد بود و الزم است مشتریان در
این زمینه شرایط مخابرات را درک و همراهی الزم را داشته باشند.
دکتر غالمعلی شهمرادی افزود  :ایمن سازی تجهیزات  ،افزایش ارتفاع
سیم کشی ها و انتقال پست ها به داخل ساختمان و گشت های
شبانه همکاران با همکاری نیروی انتظامی و بسیج ازجمله اقداماتی
است که در جهت پیشگیری از سرقت ها توسط مخابرات انجام شده
که امیدواریم موثر واقع شود.وی استفاده از سامانه  2000را برای واریز
قبض توصیه کرد وگفت :مزیت واریز قبض با سامانه  ،2000وصل
بالفاصله تلفن قطع میباشد.مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر
شرایط نامناسب نقدینگی در مخابرات افزود  :توسعه هیچگاه متوقف
نشده است و علی رغم محدودیت هایی که مخابرات دارد ومورد بی
مهری قرارگرفته و عدم افزایش تعرفه همچنان برای ایجاد ارتباطات
پایدار مخابراتی در استان تالش خواهیم کرد.دکتر غالمعلی شهمرادی
گفت  :مخابرات استان گلستان در بهینه سازی شبکه ارتباطات سیار
جزو سه استان برتر کشور می باشد و بیش از  95درصد از روستاهای
استان از اینترنت پرسرعت استفاده و  680روستا از سرویس اینترنت
خانگی بهره مند بوده و این نشان از عزم راسخ کارکنان مخابرات
منطقه گلستان در خدمت رسانی به مردم و جلب رضایت آنها است .

مشعل گاز  101روستای مازندران تا پایان امسال روشن میشود

ساری – جویباری  :سرپرست شرکت گاز مازندران با اظهار
این که عملیات گازرسانی ،مطالعاتی و طراحی در  504روستای
مناطق جنگلی و کوهستانی استان در حال انجام است ،گفت :بر
اساس برنامه و طبق پیشرفت طرحهای لوله گذاری ،ساکنان 101
روستا از این تعداد تا پایان امسال از نعمت گاز بهرهمند میشوند.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز
استان مازندران ،قاسم مایلی رستمی در نشست خبری با بیان اینکه
مطالعه و طراحی برای گازرسانی به تمامی این روستاها انجام شده و
کارها با قوت در حال پیگیری است ،افزود :هم اکنون عملیات شبکه
گذاری گازرسانی در  6۰روستای شرق مازندران در منطقه دودانگه
و چهاردانگه ساری و هزار جریب نکا و بهشهر  ۱۸۵ ،روستای صعب
العبور و کوهستانی بخش کجور و پول نوشهر ،روستاهای منطقه بلده
نور ،روستاهای رینه بخش الریجان شهرستان آمل واقع در محور
هراز 18 ،روستا در منطقه سوادکوه و حدود  11روستا نیز در منطقه
کوهستانی اشکورات رامسر در غرب استان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه با حمایت دولت مشکل افزایش هزینه
گازرسانی به مناطق کوهستانی و ییالقی استان رفع شد و تا ۲۰۰
میلیون تومان برای هر علمک نیز حمایت شده است ،ادامه داد :بر
اساس برنامه تمامی روستاهای واجد شرایط مازندران تا پایان سال
 ۱۴۰۲گازرسانی می شود .قاسم مایلی رستمی با بیان اینکه در سال
گذشته با  ۸۰۰میلیارد تومان  ۴۳۸کیلومتر شبکه گذاری در سطح
استان انجام گرفت افزود :اعتبار امسال شرکت گاز مازندران هزار
میلیارد تومان است و تا پایان سال  ۱۴۰۲تمامی روستاهای باالی

 ۲۰خانوار از نعمت گاز بهره مند میشوند .سرپرست شرکت گاز
مازندران بیان داشت :نمونه بارز حمایت واقعی نظام و دولت از مردم
در برخورداری از نعمت گاز اجرای  ۱۰۰کیلومتر لوله گذاری ۱۶
اینچ برای حدود  ۲۰روستای بخش کوهستانی منطقه اشکورات
رامسر است .وی تصریح کرد :بیشترین عملیات گازرسانی مربوط
به روستاهای بخش بلده نور است که با  ۸۰۰میلیارد تومان اعتبار
در حال انجام است و امیدواریم با همکاری منابع طبیعی و راه و
شهر سازی بتوانیم لوله گذاری را طبق مقررات انجام بدهیم .مایلی
رستمی طوالنی شدن صدور مجوز برای اجرای طرح های گازرسانی
در روستاهای ییالقی و کوهستانی مازندران را از دغدغه های جدی
دانست و خواستار همکاری دستگاه های اجرایی از جمله منابع
طبیعی ،راه و شهر سازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای شده
است .سرپرست شرکت گاز مازندران با اظهار این که این استان از سه
نقطه جدید به خط لوله گاز سراسری وصل میشود تا عالوه بر از بین

رفتن کامل افت فشار ،همه مناطق شهری و روستایی تحت پوشش
کامل گازرسانی قرار بگیرند ،توصیح داد :اتصال خط لوله انتقال گاز
از امامزاده هاشم در جاده هراز که با  ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار در
حال انجام است ،اتصال خط لوله منطقه گدوک در محور فیروزکوه
که پیشرفت خوبی دارد و اتصال به خط لوله گاز از طریق محور
الموت قزوین برای روستاهای منطقه سه هزار تنکابن نیز در دستور
کار قرار دارد .مایلی رستمی آمار روستاهای برخوردار از گاز طبیعی
استان را ۲هزار و  475روستا اعالم کرد و بیان داشت :ساالنه به طور
میانگین حدود  ۸۰هزار مشترک جدید شهری و روستایی به شرکت
گاز مازندران اضافه می شوند که شرکت برای تقویت گاز رسانی
اجرای طرح های ایجاد ایستگاه های فشار قوی را انجام می دهد .وی
وضعیت زیر ساختی تامین گاز در مازندران را مطلوب توصیف کرد
ولی در عین حال نسبت به بی توجهی به مصرف بهینه گاز در استان
هشدار داد و بیان داشت :بررسی ها نشان می دهد که مصرف گاز در
مناطق روستایی و ییالقی به دلیل استاندارد نبودن ساخت و سازها تا
 ۲۰برابر بیشتر از مناطق شهری و آپارتمان نشینی است .سرپرست
شرکت گاز مازندران میانگین مصرف روزانه گاز طی سال در مازندران
را  ۲۸تا  ۳۲میلیون متر مکعب اعالم کرد و گفت :در تعطیالت
نوروزی امسال که هوا سرد بود و گردشگران ومسافران زیادی نیز
در استان حضور داشتند ،مصرف گاز به حدود  ۴۰میلیون مترمکعب
رسید ،اما قطعی گاز خانگی را نداشتیم .در حال حاضر حدود ۶۵۰
هزار خانوار شهری استان برابر با  ۹۹.۹درصد و  ۴۴۵هزار خانوار
روستایی معادل  ۹۵.5درصد به شبکه گاز سراسری وصل هستند.

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا کشور از دو طرح آب و فاضالب در ساری

ساری – دهقان :معاون مهندسی و توسعه
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور به همراه
مدیر عامل،معاونین و مدیران امور آب و فاضالب
مازندران از طرح تصفیه خانه آب شرب سلیم بهرام
و تصفیه خانه فاضالب عالیواک ساری بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی

شرکت آب و فاضالب مازندران؛مهندس آقازاده
در این سفر دو روزه طی نشستی با مدیر عامل و
معاونین شرکت با اشاره به وظیفه خطیر سقایی
اظهار داشت :خدمت سقایی بسیار ارزشمند و
از نعمات الهی است لذا باید بر اساس باورهای
دینی خدمت کنیم زیرا خداوند از حق خودش
می گذرد اما از حق الناس نمیگذرد و کار ما حق
الناس است و ما به ازای باور خودمان مشغول
به خدمت هستیم .وی با تاکید بر مسئولیت
پذیری و خدمت خالصانه همانند سردار شهید
سلیمانی گفت :عبادت جز خدمت به خلق
نیست و خوشحالیم که سپاه و قرارگاه امام حسن
مجتبی(ع) در مسیر محرومیت زدایی خیلی
پیشتر از ما هستند .در ادامه مهندس برارزاده در
حاشیه بازدید از طرح تصفیه خانه فاضالب ساری
طی سخنانی گفت :مساحت تصفیه خانه فاضالب
ساری  12هکتار است که در  4مدول طراحی
شده و ظرفیت هر مدول بیش از  223هزار متر

مکعب در روز است که در سال مقصد( )1408
بیش از  420هزار نفر را تحت پوشش قرار می
دهد  .وی با اشاره به مزیت های مدول دوم
تصفیه خانه نسبت به مدول اول گفت :تاکنون
 346کیلومتر لوله گذاری  22 ،هزار و  546فقره
انشعاب همچنین ساخت و نصب تجهیزات و راه
اندازی تلمبه خانه فاضالب،اجرای خط انتقال به
طول  2.5کیلومتر  ،اجرای خط پساب به طول
 1کیلومتر و نیز ساخت و نصب تجهیزات و راه
اند ازی مدول اول تصفیه خانه انجام شده است .
گفتنی است در نشست معاون مهندسی و توسعه
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور با مدیر
عامل و معاونین شرکت آبفا مازندران ن مقرر شد
با توجه به فرسودگی باالی شبکه توزیع و سرانه
پایین مخازن ذخیره برای مقابله با تنش آبی
اعتبارات الزم افزایش یابد و طرحهای فاضالب
 5شهر اولویت دار که با تسهیالت بانک توسعه
اسالمی محقق نشد با اعتبارات طرحهای تملک

دارایی انجام شود
همچنین مقرر شد اعتبارات محرومیت
زدایی استان مازندران افزایش یابد و با توجه به
پرداخت بخشی از اعتبارات به قرارگاه امام حسن
مجتبی (ع) اجرای پرو/زه ها شتاب بیشتری
یابد و با توجه به تکمیل مدول دوم تصفیه خانه
فاضالب ساری ،اجرای شبکه فاضالب در اولویت
قرار گیرد و نیز با توجه به عقب ماندگی طرحهای
فاضالب در مازندران از هزار میلیارد تومان سهم
استان در ساماندهی فاضالب در نوار ساحلی
 450میلیارد تومان تخصیص یابد و شرکت آبفا
مازندران برای شهرهای فاقد طرحهای فاضالب
هم مطالعات را انجام و برای تصویب به شرکت
مهندسی ارسال نماید  .شایان ذکر است بازدید و
نشست مهندس آقازاده معاون مهندسی و توسعه
شرکت مهندسی آبفا کشور با مهندس برارزاده و
معاونین شرکت از ظهر شروع شده و تا پاسی از
شب همچنان ادامه داشت.

تجلیل از کارکنان روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان به مناسب روز ملی « ارتباطات و روابط عمومی»

به مناسبت فرارسیدن  27اردیبهشت «روز
ملی ارتباطات و روابط عمومی» در جلسه ای از
کارکنان حوزه روابط عمومی مخابرات منطقه
گلستان تجلیل شد.با حضور دکتر غالمعلی
شهمرادی در جلسه ای که کارکنان حوزه روابط
عمومی در ستاد و شهرستانها شرکت داشتند از
تالشها و زحمات کارشناسان این حوزه تجلیل

شد .این جلسه که به مناسبت  27اردیبهشت
روز ملی « ارتباطات و روابط عمومی « برگزار شد
مدیر مخابرات منطقه گلستان با مهم برشمردن
جایگاه و نقش روابط عمومی در ایجاد محیطی
سرشار از پویایی و نشاط در درون و برون سازمان
گفت  :با توجه به شعار « فناوری دیجینال در
خدمت سالمندان و تندرستی در دوران سالمتی

« که اتحادیه جهانی مخابرات برای امسال درنظر
گرفته است  ،تالش روابط عمومی در جهت اجرای
برنامه های همسو با این شعار را خواستار شد.وی
افزود :تقویت ابعاد مختلف در روابط عمومی موجب
خواهد شد سازمان هم در حیطه درون سازمانی و
ارتباط با کارکنان و هم در حوزه برون سازمان در
ارتباط با ذینفعان بیرونی علی الخصوص مشتریان

بتواند جایگاه خوبی داشته باشد و اعتماد و همدلی
بین مخابرات از یک سو و کارکنان و مشترکین
بعنوان اصلی ترین ذینفعان افزایش یابد.دکتر
غالمعلی شهمرادی با ابراز خرسندی از فعالیتهای
صورت گرفته و ارتقاء سطح عملکردی روابط
عمومی  ،به پاس تالش های صورت گرفته از
کارکنان این حوزه قدردانی و تجلیل نمود.

خبر كوتاه

برپایی کارگاه اموزشی معاونین و
مدیران ستادی و استانی سازمان منابع
طبیعی و ابخیزداری کشور در مشهد

مشهد  -به گزارش روابط
عمومی اداره کل منابع طبیعی و
ابخیزداری خراسان رضوی کارگاه
اموزشی معاونین و مدیران ستادی
و استانی سازمان منابع طبیعی
و ابخیزداری کشور در مشهد
آعاز شد .در مراسم افتتاحیه این
کارگاه حجت االسالم والمسلمین
طباطبایی نژاد مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان منابع
طبیعی و ابخیزداری کشور طی سخنانی به تبیین اهداف این
کارگاه اموزشی پرداخت و گفت:عملکرد استانها در سال ۱۴۰۰
مورد ارزیابی قرار می گیرد .دکترمحسن فنودی مدیر کل منابع
طبیعی و ابخیزداری خراسان رضوی نیز در بخشی از این کارگاه
آموزشی گفت :این کارگاه به مدت  ۳روز و بصورت کارگروههای
تخصصی به ارزیابی عملکرد و فعالیت ها تعهدات استانها خواهند
پرداخت و سیاست های سازمان در سال  ۱۴۰۱جهت استانها
تبیین می شود .اضافه می نماید:میر عماد مشاور رئیس سازمان
منابع طبیعی و ابخیزداری کشور و مسئول پیگیری و هماهنگی
امور مدیران استانها در حاشیه این مراسم به خبرنگار ما گفت :در
این کارگاه ضمن هدف گذاری برنامه های سال  ۱۴۰۱اموزش
اشنایی با قانون برگزاری مناقصات و قراردادها نیز بوسیله مدیر کل
دفتر حقوقی سازمان اجرا خواهد شد

تکنیک های رفتار با پرخاشگری کودکان

سبک تربیتی
سنندج -خبرنگار سارا فیضی :سبک تربیتی نقش مهمی
در آموزش در زمان پرخاشگری ایفا میکند .از پرخاشگریهای
تصادفی کودکتان به عنوان لحظات آموزشی استفاده کنید .مثال،
اگر فرزند شما به دوستاش آسیب رساند ،به جای آنکه همانجا
سرش فریاد بکشید از این واقعه استفاده کنید تا به فرزندتان نشان
بدهید چطور رفتارهای پرخاشگرانه میتواند به دیگران آسیب
بزند .سپس کودکتان را وادار کنید از صمیم قلب از دوستاش
عذرخواهی کند .همچنین ،میتوانید به فرزندتان آموزش بدهید
که چطور با عواطف منفی مانند خشم و سرخوردگی به شکلی
مؤثر برخورد کند .از کودک خود بخواهید که ارتباط کالمی برقرار
کند و مشکلاش را با صدای بلند توضیح بدهد گفتگوی مناسب
موقع برخورد با فرزندتان باید آرام باشید .حتی اگر روز سختی
داشتهاید یا به هردلیلی ناراحت یا عصبانی هستید سعی کنید
موقع حرف زدن با فرزندتان دربارهی کاری که کرده است آرامش
خود را حفظ کنید .با او دربارهی نتیجهی رفتارش صحبت کنید
– مثال اینکه اگر به این روش ادامه دهد بچههای دیگر ممکن
است دیگر تمایلی به بازی کردن با او نداشته باشند .در این موارد
مراجعهی منظم به مشاور هم ضروری است.
قدردانی
استفاده از راهکارهای تأدیبی مثبت – مانند استفاده از
سیستم انگیزش و پاداش -به کاهش پرخاشگری کودک کمک
میکند .اگر کودکتان را با خود جایی بردید و او رفتار خوبی
داشت بارانی از تحسین برسرش بریزید و به او نشان بدهید چقدر
با رفتارش شما را خوشحال کرده است .این باعث میشود فرزندتان
احساس خوبی پیدا کند و بیشتر این رفتار را تکرار کند .

