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استاندار مازندران:
مردم از گرانی کاالها و اجناس در 

بازار گالیه دارند

 استاندار مازندران با بیان اینکه مردم از گرانی 
کاالها در بازار گالیه دارند، گفت: قیمت یک کاال 
در مغازه های مختلف فرق دارد و نشان می دهد 

نظارتی وجود ندارد. 
سید محمود حسینی پور در شورای استاندارد 
از فضای مجازی افسارگسیخته به عنوان نوعی 
بمب یاد و بر لزوم مدیریت آن تاکید کرد و با 
تقدیر از حضور باشکوه مردم در آئین تشییع 
حضور  داشت:  اظهار  گمنام  شهدای  بدرقه  و 
دهنده  نشان  مراسم ها  این  در  مردم  باشکوه 
دلدادگی ملت به ارزش های اسالمی و انقالبی 
است. وی افزود: موج از عالقه و ارادت مردم به 
آموزه های انقالب اسالمی و ارزش های اسالمی 
توسط مردم نشان داده شد و شرافت و معنویت 
که  است  فاطمی  نهضت  پرچم  اصلی  شاکله 
خود را نشان داده است. وی گفت: مردم بار 
دیگر دلدادگی خود را به اسالم به رخ کشیدند 
و جامعه ایران با حضور پرشور در آئین تشیع 
و وداع شهدای گمنام نشان دادند که پایبند به 
ارزش های اسالمی هستند. حسینی پور با اشاره 
تقویت جلسه  استاندارد، خواستار  اهمیت  به 
شورای استاندارد شد و گفت: ستاد استاندارد 
جنبه نظارتی دارد و تعامل آن دیگر دستگاه ها 
الزامی است. استاندار مازندران با تاکید براین که 
اثرات شورای استاندارد باید در جامعه مشهود 
حاضر  حال  در  گفت:  باشد،  ملموس  و 
نظارت ها ضعیف است و قیمت کاال و اجناس 
در مغازه های مختلف فرق می کند و مردم به 
شدت از این موضوع ناراحت هستند. حسینی 
با تاکید براین که مردم از گرانی قیمت ها در بازار 
گالیه دارند، خواستار نظارت بیشتر بر بازار شد.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری 
هرمزگان:

واحدهای غیر مجاز گردشگری در 
هرمزگان ساماندهی شوند

 مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان 
غیرمجاز  واحدهای  ساماندهی  به  اشاره  با 
گردشگری گفت: واحدهای غیرمجاز برای مجوز 
آن ها  با  صورت  این  غیر  در  کنند  اقدام  خود 
برخورد می شود.  محمد محسنی در نشست 
با نمایندگان و اعضای تشکل های  هم اندیشی 
مردم نهاد حوزه های میراث فرهنگی، گردشگری 
و  نقش  به  اشاره  با  استان  صنایع دستی  و 
اهمیت سمن ها و تشکل های مردم نهاد گفت: 
سمن ها و تشکل ها توان و ظرفیت بزرگی برای 
دستاوردها و اهداف میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی هستند و تقویت آن ها پیشبرد 
اهداف اداره کل را میسر می کند. او در خصوص 
مشکل صادرات صنایع دستی در گمرک گفت: 
شناسنامه دار کردن صنایع دستی باید حل شود 
و در شورای اداری استان و مراجع اثرگذار با تمام 
توان از صنایع دستی استان دفاع خواهیم کرد. 
معبد  صنایع دستی  فروشگاه  افزود:  محسنی 
هندوها ساماندهی می شود و تشکل ها و سمن ها 
ایجاد  برای  را  خود  پیشنهادی  طرح  می توانند 
سایت فروشگاهی معبد هندوها به این اداره کل 
ارائه دهند. مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری 
اشاره  با  ادامه  در  هرمزگان  صنایع دستی  و 
غیرمجاز  واحدهای  از  بازدید  و  ساماندهی  به 
گردشگری افزود: واحدهای غیرمجاز برای مجوز 
آن ها  با  صورت  این  غیر  در  کنند  اقدام  خود 
برخورد می شود چون فعالیت غیرمجاز، به جایگاه 
مدیرکل  می کند.  وارد  خدشه  مجاز  واحدهای 
صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی، 
هرمزگان در خصوص اصالح وضعیت هتل ها 
آن  و  شود  سازی  به  و  تقویت  هتل ها  گفت: 
دسته از هتل هایی که نیاز به تسهیالت داشته 
تا  پرداخت می شود  تسهیالت  آن ها  به  باشند 
بتوانند خدمات باکیفیت و مناسبی را ارائه دهند 
و ما در این مسیر از آن ها حمایت می کنیم. او در 
خصوص درخواست اختصاص دفتر به تشکل ها 
و سمن های گردشگری گفت: از راه و شهرسازی 
استان پیگیر یک زمین برای ساخت دفتر انجمن 
خواهم بود. محسنی در بخش دیگری از سخنان 
خود تأکید کرد: تقویم رویدادهای گردشگری و 

صنایع دستی استان باید آماده شود. 

حاصل 9 ماه بومی سازی قطعات در 
نیروگاه رامین 

ساخت و بازسازی 4381 قطعه 
صنعتی در نیروگاه رامین اهواز

محسن حافظی بیرگانی سرپرست این نیروگاه 
در این خصوص اظهار داشت: یکی از اهداف 
شرکت مدیریت تولید برق اهواز ساخت وتامین 
قطعات مورد نیاز خود از پتانسیل داخلی است و 
با تکیه بر تخصص ، تجربه و خودباوری پرسنل 
تالشگر نیروگاه رامین توانسته ایم چشم انداز 

روشنی از این رویکرد را به نمایش بگذاریم.
سرپرست نیروگاه رامین اهواز با اشاره به نقش 
این قطعات در روند بهره برداری ، کاهش زمان 
تعمیرات و همچنین کاهش هزینه ها گفت: 
یکی از افتخارات این نیروگاه در سال های اخیر،  
حركت در مسیر خودکفایی ، عدم وابستگی و 
تامین نیازهای خود از منابع داخلی است و خدا را 
شاکریم که توانستیم در این مسیر دستاوردهای 

متعددی را کسب نمائیم. 
محسن حافظی افزود : با ساخت و بازسازی 
تعداد 713 قطعه در آذرماه سال جاری ، مجموع 
تعداد قطعات ساخته و بازسازی شده در این 
نیروگاه طی 9 ماهه سال 1401  به 4 هزار و 381 

قطعه رسیده است.
نیاز  مورد  قطعات  ساخت   : گفت  وی   
واحدهای نیروگاه بصورت مهندسی معکوس و 
با رعایت الزامات و استانداردهای مربوطه صورت 
می پذیرد و طی سالهای اخیر نیز با ساخت این 
قطعات توانستیم بخش عمده ای از چالشهای 

نیروگاه رامین را دراین خصوص کاهش دهیم.
مستعمل  متریال  از  استفاده  است  گفتنی 
کاهش  و  قطعات  ساخت  جهت  اسقاطی  و 
محسوس میزان خرید متریال نو ، سبب صرفه 

جویی در هزینه های این نیروگاه شده است.

شهردار گرگان در نشست آموزه های 
زلزله بم:

 فقر کالبدی راازمحالت کم 
برخوردار می  زداییم

شهرستان  بازآفرینی  ستاد  دبیر  و  شهردار 
آسفالت  ایم  بسته  عهد  امسال  گفت:  گرگان 
معابر خاکی را به اتمام برسانیم و فقر کالبدی را 

از محالت کم برخوردار بزداییم .
نشست  در  سیدالنگی  محمدرضا  سید 
آموزه های زلزله بم و لزوم نوسازی مسکن شهر 
گرگان گفت: من در چهلمین روز حادثه در بم  
این حادثه دلخراش  نزدیک  از  و  یافتم  حضور 
نگرش  و  افکار  افزود:  کردم.سیدالنگی  را درک 
ما پس از این زلزله مهیب تغییر کرد و هرچند 
حادثه بسیار تلخی بود اما به آبادانی و مقاوم 
بم  شهر  خود  و  شهرها  سایر  بناهای  سازی 
کمک کرد.وی ادامه داد: پس از استقرار دولت 
اجتماع  توانمندسازی  و  تحول  سیزدهم، طرح 
محور محالت از سوی مقام معظم رهبری ابالغ 
شد.شهردار گرگان تصریح کرد: در همین راستا 
قرارگاه توسعه و تحول محالت از سوی شهرداری 
اقدامات  از  که گوشه ای  اندازی شد  راه  گرگان 
به  را  انجیراب  محله  در  شهرستان  مسئولین 
تصویر کشیدیم.سیدالنگی با بیان اینکه ۲0۲0 
محله کم برخوردار در کشور احصا شده است، 
گفت: از این تعداد ۲1 محله در مرکز استان و 
شهر گرگان وجود دارد که ما مسئولیت داریم 

عدالت در توسعه متوازن شهری را برقرار کنیم.
وی خاطرنشان کرد: امسال عهد بسته ایم که 
در گرگان معبر خاکی نداشته باشیم و معاون 
وزیر راه و شهرسازی قول داده اند قیر رایگان 
را تامین کنند تا فقر کالبدی را از محالت کم 
برخوردار بزداییم.دبیر ستاد بازآفرینی شهرستان 
ستاد  به  را  طبقه  افزایش  طرح  گفت:  گرگان 
ابالغ،  از  پس  که  ایم  داده  پیشنهاد  استانی 
بناهایی احداث خواهد شد که در برابر هر زلزله 

مقاوم خواهد بود.

فنی  شورای  جلسه  ششمین  در  افضلی  احمد   
مدیران  از  تعدادی  حضور  با  که  البرز  استان 
زمینه  در  فعال  دانش بنیان  شرکت های فناور و 
مدیران  و  سازه  احداث  و  ساختمان  صنعت 
گزارش  ارائه  هدف  با  استان  اجرایی  دستگاه های 
محل  در  این شورا  تخصصی  کارگروه های  عملکرد 

پارک علم و فناوری البرز برگزار شد.
وی با اشاره به اینکه مجموعه استان باید از پارک علم 
و فناوری البرز حمایت ویژه داشته باشد، خاطرنشان 
و  زیرساخت ها  البرز  فناوری  و  علم  پارک  کرد: 
ظرفیت های خوبی دارد و باید تصریح کنم که رئیس 
و مدیران این مجموعه زحمات زیادی برای این پارک 
کشیده شده و این پارک توانمندی باالیی برای توسعه 
استان دارد و باید از این توان پارک و شرکت های 
دانش بنیان و فناور آن برای توسعه همه جانبه استان 

در بخش های مختلف استفاده کنیم.
عمرانی  امور  هماهنگی  معاونت  سرپرست 
استانداری البرز با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری 
البرز با همه توانمندی ها و ظرفیت ها نیاز به حمایت 
دارد، یادآور شد: این پارک باوجود همه ظرفیت ها و 
توانمندی ها از حمایت الزم برخوردار نبوده و ضرورت 
دارد مجموعه دستگاه های استان از این پارک حمایت 
کنند تا این پارک و شرکت های دانش بنیان و فناور آن 
بتوانند برای در توسعه استان البرز که یک استان نوپا 

محسوب می شود، مشارکت داشته باشند.
البرز  استان  فنی  شورای  اینکه  به  اشاره  با  وی 
به  را  مهمی  کارهای  باید  و  دارد  مهمی  تکالیف 
هنوز  البرز  استان  کرد:  تصریح  برساند  سرانجام 
یک استان نوپا محسوب می شود و در بسیاری از 
نشده  ایجاد  کافی  و  الزم  زیرساخت های  زمینه ها 
بنابراین ضرورت دارد بیش از هر زمانی در زمینه 
توسعه استان به توانمندی پارک علم و فناوری البرز 

و شرکت های دانش بنیان و فناور نیاز داریم.
در این نشست همچنین رئیس سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی البرز با اشاره به مشکالت استان البرز 
در بخش های مختلف گفت: صنعت ساختمان و 
توسعه آن در استان البرز، فاضالب، محیط زیست، 
چالش های  محصوالت فناورانه از  از  استفاده 
خواهان  محوری  مساله  نگاه  با  ما  و  است  استان 
شرکت های  و  پارک  ظرفیت  و  توان  از  استفاده 

هستیم. چالش ها  این  حل  برای   دانش بنیان 
و  شناسایی  استان  اولویت های  افزود:  پور  کریم 
جمع بندی شده است و به پارک ارائه شده تا بتوانیم 
و شرکت های  آن ها  اجرایی  و  علمی  فنی،  توان  از 
حوزه های  در  آن  در  و فناور مستقر  دانش بنیان 

مختلف استفاده کنیم.
گفتنی است رئیس پارک علم و فناوری البرز از دیگر 
سخنرانان این نشست بود که با ارائه گزارش کوتاهی 
فناوری  و  علم  پارک  و ظرفیت های  توانمندی ها  از 
دانش بنیان  شرکت های  دستاوردهای  نیز  و  البرز 
فناوری  و  علم  پارک  آن گفت:  در  و فناور مستقر 

البرز و نیز شرکت های دانش بنیان و فناور مستقر 
در این مجموعه در راستای مأموریت خود در کنار 
مجموعه اجرایی استان قرار دارد و آمادگی دارد بر 
اساس مأموریت خود به توسعه استان در بخش های 

مختلف کمک کند.
مهدی عباسی تصریح کرد: پارک علم و فناوری 
البرز با بهره گیری از ظرفیت های جهاد دانشگاهی 
و مجتمع تحقیقاتی این نهاد و نیز با بهره مندی از 
توانمندی های شرکت های دانش بنیان و فناور پارک 
علم و فناوری برای توسعه تجاری سازی در راستای 
رفع نیازهای داخلی و حل چالش ها و مشکالت در 

حل  و  پسماند  بحث  ازجمله  مختلف  بخش های 
معضل محیط زیست و نیز توسعه صنعت ساختمان 

و اجرای پروژه های شهری و … تالش می کند.
بر  عالوه  نشست  این  در  است  ذکر  به  الزم 
مدیران  توسط  اجرایی  دستگاه های  عملکرد  ارائه 
دانش بنیان  شرکت های  از  تعدادی  مجموعه،  آن 
و فناور مستقر در پارک علم و فناوری البرز و عضو 
نیز  مدعو  استان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  رشد  مرکز 
بخشی از توانمندی ها، محصوالت و خدمات خود 
را در حضور اعضای جلسه شورای فنی استان البرز 

ارائه کردند.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری البرز مطرح کرد

بکارگیری ظرفیت های پارک علم و فناوری البرز برای توسعه استان
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز گفت: پارک علم و فناوری البرز زیرساخت ها و ظرفیت های خوبی دارد و این ظرفیت ها برای توسعه 

همه جانبه استان به کار گرفته می شود.

پارک علم و 
فناوری البرز 
زیرساخت ها 

و ظرفیت های 
خوبی دارد و 
باید تصریح 

کنم که رئیس 
و مدیران 

این مجموعه 
زحمات زیادی 
برای این پارک 

کشیده شده 
و این پارک 

توانمندی 
باالیی برای 

توسعه استان 
دارد

مدیرکل تعاون خبر داد
پایش عوامل زیان آور کارگاه های اشتغال در البرز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از آموزش های تخصصی ایمنی و حفاظت فنی و در این اداره کل خبر داد.  عبدالله  
البرز با اشاره به اقدامات مربوط به راهبری بازرسی  دارایی در جمع خبرنگاران در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
شرایط کار و مقررات ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار اظهار کرد: همکاران من در معاونت روابط کار و بازرسان کار 
استان با تهیه گزارشات تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار استانی و بازرسی از ۲9 کارگاه پر خطر در صنعت معدن و 
بیش از ۲۲9۶ مورد بازرسی دوره ای مطابق با برنامه زمانبندی در این خصوص اقدام کرده اند. وی بیان کرد: تعداد 43۲9 
مورد بازرسی از کارگاه های مشمول قانون کار و ارائه مشاوره های تخصصی در این خصوص و همچنین صدور تعداد ۲۲9۶ 
 ابالغیه رفع نقص به کارفرمایان به صورت مستمر شرایط کار و مقررات ایمنی کارگاه های مشمول قانون کار را دنبال کرده اند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز تصریح کرد: تعداد 1۲30 مورد بازرسی از کارگاه های پر خطر در صنعت ساختمان 
و همچنین 4۵ بازرسی از کارگاه های پر خطر در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و 1۲۵8 مورد بازرسی و نظارت بر عملکرد کمیته های 
حفاظت فنی و بهداشت کار از دیگر اقدامات صورت گرفته در 9 ماهه نخست سال جاری بوده است. وی خاطرنشان کرد: در طول این مدت 
4۲4 مورد بررسی درخواست های متقاضیان اخذ تأیید یا تمدید گواهی صالحیت ایمنی امور پیمانکاری صورت پذیرفته و پاسخ های الزم در این خصوص صادر شده 
است و دقت های الزم در این بخش کماکان ادامه دارد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت آموزش های 
عمومی و تخصصی ایمنی و حفاظت فنی و ترویج ایمنی و حفاظت فنی اشاره کرد و گفت: در سه فصل نخست سال جاری مجموعاً 1779۵ نفر ساعت در دوره های 
آموزش عمومی و تخصصی ایمنی و حفاظت فنی شرکت کرده اند. وی اظهار کرد: این شاخص اهمیت کار در این بخش را نشان می دهد و ما اعتقاد به آموزش 
مستمر در این بخش داریم و فعاالن کارگاه های مشمول قانون کار و جامعه کار و تولید باید از فرصت های آموزشی ایجاد شده بهره کافی را ببرند.دارایی با اشاره به 
پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور و بررسی حفاظت فنی دستگاه ها و تجهیزات بنگاه های اقتصادی گفت: در موضوع پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور کارگاه ها 
تا کنون 73 کارگاه و بررسی حفاظت فنی تجهیزات، دستگاه ها و وسایل حفاظت فردی نیز در مجموع ۶17 دستگاه در کارگاه های مشمول قانون کار توسط بازرسان 
عزیز ما مورد بررسی قرار گرفته است و ارشادات الزم به کارفرمایان و صاحبان محترم صنایع و تولید کنندگان عزیز صورت پذیرفته است. وی به باز طراحی و ارتقا 
نظام پایش و شناسایی بنگاه های اقتصادی مشکل دار و ارائه راهکارهای اجرایی جهت حل و فصل مشکالت اشاره کرد و گفت: تعداد 7 کمیته استانی جهت حمایت 
از بنگاههای مشکل دار برگزار و مجموعاً ۶7 بنگاه مشکل دار شناسایی شده است و برای 14 بنگاه اقتصادی مشکل دار جهت حفظ اشتغال کمک های الزم صورت 

پذیرفته است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز متذکر شد: تعداد 1188 نفر از کارگران بنگاه های اقتصادی مشکل دار مورد حمایت قرار گرفته اند.

معاون گردشگری همدان:
آثار ثبت جهانی به توسعه گردشگری همدان کمک می کند

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان با بیان اینکه آثار ثبت جهانی به توسعه گردشگری همدان 
کمک می کند، گفت: ۵ میز تخصصی در استان همدان تشکیل شده است.

 علی خاکسار، در میز تخصصی گردشگری میراث جهانی همدان بیان کرد: بر اساس بند 7 سند راهبردی توسعه گردشگری در 
کل کشور تعدادی کمیته تخصصی و ذیل هر کمیته چند میز تخصصی گردشگری شکل گرفته که ۵ میز تخصصی در استان 
همدان تشکیل شده است . وی ادامه داد: بر اساس سیاست جدید وزارتخانه میراث فرهنگی میزهای تخصصی با دور هم 
جمع شدن صاحبان نظر در حوزه های متعدد همچون سالمت، میراث جهانی، کشاورزی و عشایری، روستایی، تولید محتوا و 
اطالع رسانی به منظور ایجاد هماهنگی، هم افزائی و اتخاذ تدابیر و خط مشی منسجم با موضوعات مرتبط تصمیمات اجرایی در 
استان همدان تشکیل شده است. معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همدان به آثار ثبت 
شده در عرصه جهانی از همدان اشاره کرده و گفت: در استان همدان، منبت مالیر، سفال شهر اللجین، بنای جهانی علویان، ۲ 
کاروانسرای فرسفج و تاج آباد که در ردیف کاروانسراهای در حال ثبت بوده و منظر تاریخی شهر هگمتانه تا همدان از جمله آثار جهانی 
همدان هستند. وی افزود: به عنوان مثال حاال دیگر شهر جهانی سفال اللجین به استان تعلق ندارد بلکه یک مقصد هنری و توریستی جهانی است و همین طور 
بنای واجد ارزش علویان از روزی که در سازمان آیسکو به عنوان یک اثر اسالمی وارد شده نگاه به آن متفاوت شده است و معرفی و به نمایش گذاشته شدن 

مبل منبت مالیر در همه رویدادهای جهانی هم اکنون به یک اتفاق خاص تبدیل شده است.
خاکسار در زمینه جایگاه میزهای تخصصی گردشگری به تدابیر الزم برای اجرایی کردن پیشنهادات مطرح در این جلسات اشاره کرده و گفت: در این میزها 

تالش می کنیم از نظرات و راهکارهای ذی نفعان و تأثیر گذاران حوزه گردشگری برای پیشبرد اهداف استفاده کنیم.
مدیر پایگاه محوطه باستانی هگمتانه نیز در این میز تخصصی گردشگری میراث جهانی گفت: این میز شرایط را به گونه ای محیا می کند تا همه ایده ها و راهکارها 
کارشناسانه بررسی شود و فرصت ها قبل از رنگ باختن و تبدیل شدن به تهدیدها واکاوی شود. صاحب محمدیان منصور گفت: در حال حاضر به این مهم 

رسیده ایم که بزرگترین چالش هگمتانه این است که برای معرفی این سایت تاریخی به مردم همدان یا همان جامعه محلی باید تالش بیشتری کنیم.
این عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا به اهمیت پرداختن به موضوع هگمتانه از منظر جهانی شدن اشاره کرد و گفت: خلوتی رفت و آمد گردشگر و 
یا مردم محلی در زمستان هگمتانه ای که قرار است نام همدان را جهانی کند، مشهود است، که این مهم نیازمند بازنگری و ارائه راهکار و برنامه بوده و سایت 
هگمتانه با همکاری بین شهرداری و میراث فرهنگی در زمستان می تواند به یک مکان برای ساخت سازه های برفی، در قامت یک رویداد یا مسابقه انتخاب شود.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: 
میزان با سوادی در چهارمحال و بختیاری 9۶.8 درصد است.

یاسر خسروی  در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: 
سواد کلید ورود ما به دنیا و جامعه است، افراد با سواد قطعاً از هر 

نظر موقعیت بهتری نسبت به بی سوادان دارند.
وی با اشاره به اینکه افراد با سواد می توانند مطالعه کنند، فرصت 
مطالعه را داشته باشند و از این رو مطالب جدیدی را یاد می گیرند 

تصریح کرد: افراد با سواد زمینه برای موفقیت آنها بیشتر از افراد 
بی سواد است.

خسروی با بیان اینکه نهضت سواد آموزی در 7 دی ماه سال 
13۵8 با فرمان امام )ره( تشکیل شد عنوان کرد: وضعیت سواد در 
روزهای اول انقالب به شدت پایین بود و به همین خاطر نهضت 

سواد آموزی شکل گرفت.
وی ادامه داد: در دوران انقالب وضعیت افراد با سواد در استان 
چهارمحال و بختیاری در سن باالی ۶ سال در سرشماری سال 13۵۵ 

حدود 3۵ درصد بود.
خسروی تشریح کرد: در آخرین سرشماری که در سال 139۵ بود 
آمار افراد با سواد به 8۵ درصد رسیده بود و این یعنی ۵0 درصد رشد 
سواد داشته ایم که می توان گفت از برکات انقالب اسالمی و نهضت 

سواد آموزی است.
اوایل انقالب همکاران ما سختی های  اینکه در  با تاکید بر  وی 
زیادی را برای آموزش سواد آموزی متحمل شدند گفت: در اوایل 

انقالب همه شهرها و روستاها درگیر کار سواد آموزی بوده اند.
خسروی افزود: سواد آموزی به یک سازمان تبدیل شد که بعد 
از تشکیل آن موفقیت های بسیاری هم در داخل کشور و هم در 

عناوین مختلف به دست آورده بود.
وی اذعان داشت: در آخرین سرشماری سال 139۵ در این استان 
درصد با سوادی ما 94 درصد بود و طبق برآوردهای غیر رسمی در 

سال 1400 به 9۶،8 درصد رسیده، این در حالی است که میانگین 
باسوادی در کشور 97 درصد اعالم شده است.

خسروی در ادامه گفت: چهارمحال و بختیاری با میانگین کشوری 
در محدوده سنی 10 تا 49 سال دارد برابری می کند.

وی با اشاره به اینکه ما بیستمین استان با سواد در کشور محسوب 
می شویم گفت: طبق برآوردهای سال گذشته 88،01 درصد در استان 

با سواد داریم در حالی که میانگین کشوری 90،3 درصد است.
خسروی خاطر نشان کرد: اهداف نهضت سواد آموزی در سال 
1401 با توجه به نیازهای جدید جامعه است، باید نیازهای جدید 
جامعه را در نظر بگیریم و یک تعریف جدید از سواد داشته باشیم.

و  چهارمحال  پرورش  و  آموزش  آموزی  سواد  نهضت  معاون 
بختیاری گفت: خود سواد آموزی که تبدیل به یک سازمان شده بود 
باید دوباره به حالت نهضتی شدن برگردد و یک نهضتی فراگیر شود، 

هرکسی بتواند به یک فرد بی سواد آموزش دهد.
وی هدف بعدی نهضت سواد آموزی را پایش آمار بی سوادی و 
کم سوادی در کشور دانست و گفت: باید یک آمار درست و دقیق 

از وضعیت بی سوادی در کشور و استان داشته باشیم.
خسروی با اشاره به اینکه در هفته سواد آموزی در این استان 
برنامه های زیادی برگزار شد بیان داشت: برگزاری شورای پشتیبانی 
سواد آموزی، دیدار با خانواده شهدا و.. از برنامه های هفته سواد 

آموزی بود که در این استان برگزار شد.

میزان با سوادی در چهارمحال و بختیاری ۹۶.۸ درصد است

تبریز - فالح: مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی گفت: در جریان پایش 
مصارف، حدود 4۲0 مشترک پرمصرف گاز در استان شناسایی و ضمن ارائه 
مشاوره و راهنمایی های الزم به آنان، اعالم شد که در صورت تداوم مصرف 

بی رویه، نسبت به صدور اخطاریه های الزم اقدام می شود.
نادر کمالی با بیان اینکه این شرکت تمامی امکانات و توان خود را در 
راستای حفظ پایداری جریان گاز تمامی مشترکین بخش خانگی بکار می 
بندد، اظهار داشت: گاز مشترکین پرمصرف در صورت تداوم این رویه، 
به منظور حفظ عدالت و جلوگیری از افت فشار گاز سایر هم استانی های 
عزیز قطع خواهد شد. وی درخصوص اقدامات شرکت گاز استان به منظور 
کاهش هدررفت گاز طبیعی اظهار داشت: پایش روزانه مصارف گاز ادارات و سازمان 
های دولتی و ارائه راهنمایی های کارشناسی، بهینه سازی مصرف موتورخانه ها، اعمال محدودیت بخش 
های صنعتی، اطالع رسانی ضرورت مدیریت مصرف توسط مشترکین خانگی و ارسال پیامک انبوه از جمله 

اقدامات در راستای تأمین پایدار جریان گاز مشترکین خانگی می باشد.
کمالی با اشاره به مکاتبات و ابالغیه های مکرر در بخش صنعتی و تولیدی اعالم کرد: برابر دستورالعمل 

های مؤکد هیأت وزیران درصورت عدم کاهش ۵0 درصدی مصرف توسط بخش های تولیدی و صنعتی 
که شامل 3۲1 واحد می باشد، جریان گاز این مصارف قطع خواهد شد. مدیرعامل شرکت گاز استان با 
اشاره به اینکه مصارف باال و هدررفت گاز در بخش خانگی تمامی مصارف را با محدودیت روبرو می کند، 
اظهار امیدواری کرد: مشترکین خانگی نیز با مدیریت مصرف همیار این شرکت برای گذر از زمستان باشند.

قطع جریان گاز بیش از 100 مشترک پرمصرف آذربایجان شرقی
مدیر عامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی اعالم کرد: در جریان پایش مصارف گاز ادارات و سازمان 
های دولتی، جریان گاز 100 مشترک شامل گرماتاب ها و سایر مصرف کنندگان پرمصرف قطع شده است. 
وی افزود: این شرکت با پایش مصارف گاز سه هزار و 70۶ سازمان دولتی و ادارات، 1۵8 اخطار قطع صادر 
کرده است. کمالی اظهار کرد: گاز سرمایه ملّی است که متأسفانه مصرف درست از این نعمت الهی در 
جامعه فرهنگ سازی نشده و در نظر داشتن این نکته بسیار حائز اهمیّت است که منابع گاز همیشگی 

نیستند و تداوم چنین روند مصرفی بدون شک نسل آینده کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: رعایت دمای رفاه )18 درجه(، بکارگیری لباس های ضخیم 
در خانه، تناسب شعله اجاق گاز و ظرف کوچکترین نکاتی است که رعایت آن بزرگترین تأثیر را در مدیریت 

مصرف گاز طبیعی به ارمغان خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان:
مشترکان پرمصرف گاز در آذربایجان شرقی شناسایی شدند


