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اخبار
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری خبر داد

تحصیل  ۳میلیون و  ۲۰۰هزار
دانشجو در کشور

وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری گفت :به برکت
انقالب اسالمی اکنون رتبه اول علمی منطقه را
داریم و بیش از سه میلیون و  ۲۰۰هزار دانشجو
و  ۸۰هزار هیأت علمی در مراکز دانشگاهی ما
فعالیت دارند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه کردستان،
محمد علی زلفیگل روز سه شنبه در آئین
افتتاح خوابگاه دانشجویی  ۱۵خرداد دانشگاه
کردستان که به صورت ویدئو کنفرانس حضور
داشت ،اظهار کرد :به برکت انقالب اسالمی
ما اکنون رتبه اول منطقه را در زمینه علمی در
اختیار داریم و از  ۱۷۰هزار دانشجو در مقطع
کارشناسی و کارشناسی ارشد در بدو انقالب ،هم
اکنون فقط  ۱۵۰هزار دانشجو در مقطع دکترا در
دانشگاههای کشور مشغول به تحصیل هستند.
وی ادامه داد :هم اکنون بیش از سه میلیون
و  ۲۰۰هزار دانشجو در کشورمان مشغول به
تحصیل هستند و  ۸۰هزار هیأت علمی نیز به
امر آموزش ابن دانشجویان میپردازند.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری اضافه
کرد :دانشگاههای ایران امروزه جزو بهترین
دانشگاههای آسیا هستند و ما در زمینه علم و
فناوری به دستاوردهای عظیمی دست یافتهایم.
وی افزود :در بحث سرانه فضاهای آموزشی،
رفاهی ،ورزشی و فرهنگی دانشگاههای ما
وضعیت مناسبی را دارند اما کافی نیست و برای
رسیدن به نقطه مطلوب باید تالش کنیم.
زلفی گل گفت :از خیران درخواست داریم که
در بخش علم و فناوری بیشتر فعالیت داشته
باشند و از خرید حتی یک صندلی ،تا پرداخت
هزینه احداث یک اتاق یا ساختمان ما را یاری
کنند ،چون بهترین سرمایه گذاری ،در بخش
علم و فناوری است و آثار و برکات آن سالها
اثرات مثبتی را برای شخص خیر در پی دارد.
وی ادامه داد :بنیاد  ۱۵خرداد و ستاد اجرایی
فرمان امام خمینی (ره) نیز میتوانند تعداد
خوابگاههایی را که در دستور کار دارند به دو
برابر افزایش دهند ،چون براساس قانون ،در
وزارت علوم نیز پروژههای خیرساز را میتوانیم به
میزان  ۵۰درصد کمک کنیم.
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری همچنین
خواستار احداث خوابگاههای متاهلی به ویژه
برای دانشجویان بخش تحصیالت تکمیلی شد
و افزود :امیدواریم که در سال آتی این مهم مورد
توجه قرار گیرد و هیأت دولت و مجلس شورای
اسالمی در اختصاص بودجه به این بخش
ما را یاری کنند .وی یادآور شد :امروزه میزان
پیشرفت در علم و تکنولوژی ،میزان تأثیرگذاری
کشورها را در تعامالت جهانی تعیین میکند که
در این راستا هزینه کردن برای این بخش بهترین
سرمایه گذاری است.
امروز همزمان با افتتاح خوابگاه دانشگاه
کردستان دو خوابگاه دیگر متعلق به دانشگاه
ارومیه و علوم پزشکی سمنان نیز که به همت
بنیاد  ۱۵خرداد احداث شده بودند ،با دستور
وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری به صورت ویدئو
کنفرانس به بهرهبرداری رسید.
احداث  ۱۴خوابگاه دانشجویی در برنامه بنیاد
 ۱۵خرداد قرار دارد
رئیس بنیاد  ۱۵خرداد نیز در این مراسم که
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد ،اظهار
داشت :بهره برداری از پروژههای خوابگاهی ،در
راستای توسعه عدالت آموزشی و فضاهای علمی
و محرومیت زدایی در کشور صورت گرفته است.
حمیدرضا علیان زادگان افزود :در این راستا
بنیاد  ۱۵خرداد از سال  ۱۳۹۵اقدام به انعقاد ۱۴
مورد تفاهم نامه احداث خوابگاه با وزارت علوم و
وزارت بهداشت کرده که هشت مورد آن مربوط
به وزارت علوم و شش مورد به وزارت بهداشت
تعلق دارد.
رئیس بنیاد  ۱۵خرداد ادامه داد :از مجموع ۱۴
خوابگاه مورد تعهد ما ۲ ،خوابگاه در گذشته در
شهرهای شهرکرد و نیشابور افتتاح شده است و
امروز نیز شاهد بهره برداری از سه خوابگاه در
دانشگاههای کردستان ،ارومیه و علوم پزشکی
سمنان هستیم .وی میزان ظرفیت این خوابگاهها
را بالغ بر سه هزار و  ۱۰۰نفر برشمرد و گفت۷۰ :
هزار مترمربع زیربنای این خوابگاهها است که از
بهترین مصالح روز ساخته شدهاند.
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مدیر کل استاندارد استان اصفهان:

تله سیژ ناژوان و تله کابین صفه تا اطالع ثانوی پلمب است
محمود فرمانی در نشست خبری که به مناسبت
هفته استاندارد برگزار شد ،با بیان اینکه استان
اصفهان دارای صنایع خوبی در زمینه استاندارد
است ،اظهار داشت :استاندارد در همه زندگی از
اهمیت زیادی برخوردار است و از این برای افزایش
کیفیت زندگی باید به این موضوع مهم توجه داشته
باشیم.
وی افزود :مصرف کاالی استاندارد میتواند منجر
به ایجاد امنیت روانی در جامعه شود و از این رو در
همه بخشها و به ویژه مواد غذایی به این مهم توجه
ویژه داریم.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه در
حوزه استاندارد در زمینه کمیت و کیفیت وظایفی
تعریف شده است ،تصریح کرد :ایمنی از موارد
بسیار مهم است و باید مورد توجه باشد.
وی با تاکید بر اینکه توجه به استانداردها از وظایف
مهم صنایع است ،ادامه داد :اداره کل استاندارد ناظر
بر این امر است و از این رو شهروندان میتوانند
بازوی نظارتی استاندارد باشند و هر گونه تخلفی را
به ما گزارش دهند.
فرمانی با بیان اینکه در زمینه حاملهای انرژی،
آسانسورها ،مواد غذایی و … اداره استاندارد تمرکز
جدی دارد ،افزود :از سال  ۸۲بیمه آسانسور ممنوع
شده است تا پیمانکاران و مدیران مجموعههای
مسکونی و تجاری مجبور به دریافت تاییدیه
استاندارد شوند و حاشیه امن نداشته باشند.
وی با اشاره به اینکه رعایت استانداردها و
نظارتهای استاندارد به سیاستگذاری ها کمک
میکند ،گفت :در تمام معاهدات بینالمللی
پذیرش تعرفههای فنی مورد قبول است و از این رو

یا استفاده از استاندارد میتوان به ارتقای کیفیت
صادرات و واردات کمک کرد.
مدیر کل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه
استانداردها به عنوان الزام اساسی میتوانند منجر به
افزایش ارتقا تولیدات شوند ،ابراز داشت :با این امر
میتوان به سهم حضور در بازارهای خارجی امیدوار
بود.
وی با اشاره به اینکه استانداردها زیرساخت
توسعه پایدار هستند ،تصریح کرد :استاندارد تنها
شامل کیفیت کاالها نیست بلکه نگاه ما در حوزه
مسئولیتهای اجتماعی ،میزان مصرف انرژی و
میزان ایمنی کاالها نیز است.
فرمانی یا بیان اینکه عیار سنجی مصنوعات طال و
جواهر و دیگر فلزات گران بها نیز از دیگر اقدامات
اداره کل استاندارد است ،اضافه کرد :در این نوع
محصوالت امکان درج همه اطالعات بر روی تولیدات
وجود ندارد و از این رو برای این کاالها کد ساخت در

نماینده ولی فقیه در استان سمنان:

بهرهوری فرهنگی در استان
سمنان ارتقاء یابد

مدیر کل استاندارد استان اصفهان گفت :تله سیژ ناژوان و تله کابین صفه تا اطالع ثانوی به دلیل استاندارد نبودن اجازه فعالیت ندارند.

استاندارد در
همه زندگی از
اهمیت زیادی
برخوردار است
و از این برای
افزایش کیفیت
زندگی باید به
این موضوع
مهم توجه
داشته باشیم
نظر گرفته شده است و با استفاده از این کد میتوان
پیگیری تخلفات احتمالی را انجام داد.
وی ادامه داد :در زمینه سایر محصوالت نیز باید به
نشان استاندارد توجه کرد و برای تشخیص استاندارد
کاال زیر نشان کد  ۱۰رقمی است که باید به کد
 ۱۰۰۰۱۵۱۷ارسال کنند و از اصالت کاال مطمئن شوند.
 ۹جایگاه سوخت در اصفهان استاندارد نیست
مدیر کل استاندارد استان اصفهان با
بیان اینکه برای استانداردسازی جایگاههای
سی ان جی فعالیتهای زیادی انجام شد ،گفت:
امروز تنها  ۹جایگاه سی ان جی در اصفهان هنوز
نشان استاندارد را دریافت نکردهاند و مابقی مراکز
دارای تاییدیه استاندارد هستند.
وی با اشاره به نظارت بر شهربازیهای استان
اصفهان نیز گفت :در حال حاضر تله سیژ ناژوان و
تله کابین صفه به دلیل نداشتن استاندارد پلمب شد
و در حال حاضر به دلیل تعمیرات باز است و تا قبل
از ایمن سازی اجازه فعالیت نخواهند داشت.
فرمانی افزود :خانوادهها حین مراجعه به مراکز

رئیس جهاد کشاورزی اردبیل:

شهربازی باید از استاندارد بودن وسایل بازی توجه
داشته باشند.
پلمب  ۱۵مرکز صنعتی در اصفهان
وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد مستقل
شده است و مستقیما ً زیر نظر رئیس جمهور و یا
معاون اول وی فعالیت دارد ،اضافه کرد :قاضی ویژه
نیز برای استاندارد در استان اصفهان تعیین شده
است و در کمیته حقوقی تاکنون  ۱۰جلسه برگزار و
به  ۱۱۰پرونده رسیدگی شده که  ۱۵مرکز پلمب شده
و بیشتر آنها مصالح ساختمانی بوده است.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه ۹
مورد جعل عالمت استاندارد را داشتیم ،گفت :در
سال جاری  ۲۵گزارش اعالم جرم نیز داشته ایم.
وی با بیان اینکه  ۶۳مورد شکایت مردمی داشتیم،
گفت ۲۰ :مورد رسیدگی کامل شده است ۱۵ ،مورد
به دستگاه قضائی ارجاع شد ۱۰ ،شکایت وارد نبود و
مابقی نیز در دست بررسی است.
فرمانی با بیان اینکه در  ۶ماه امسال یک هزار و
 ۵۴باسکول سنگین مورد سنجش قرار گرفت ،ادامه

داد :همچنین سه هزار و  ۹۷۰ترازوی سبک نیز مورد
بررسی قرار گرفت.
وی افزود :همچنین یک هزار نازل سوخت نیز در
استان اصفهان از نظر کیفیت و کمیت مورد ارزیابی
قرار گرفت.
صدور اخطاریه برای  ۱۹آزمایشگاه در اصفهان
مدیرکل استاندارد استان اصفهان با بیان اینکه در
بازدید از آزمایشگاههای استان اصفهان از  ۵۴مرکز
بازدید شده است ،ادامه داد :از این تعداد برای ۱۹
مرکز اخطار صادر شد ،یک مرکز تعلیق و سه پروانه
نیز تمدید شد.
وی افزود :استاندارد حالل نیز که به صورت
تشویقی است ،هر چند در کشور این امر مورد تاکید
است اما برای صادرات نیز در جهان مردمانی هستند
که به دنبال غذای سالم هستند و میتوانند بازاریابی
خوبی داشته باشند.
فرمانی اضافه کرد :در سال جاری در سطح استان
اصفهان چهار نمونه کشوری ۱۷ ،واحد شایسته
تقدیر و هشت واحد نمونه صنعتی را داریم.

احیای جهاد سازندگی به تقویت نظام تولید کمک خواهد کرد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت :احیای جهاد
سازندگی در کنار عمران و آبادانی روستاها به تقویت نظام تولید در
استان اردبیل کمک خواهد کرد.
خلیل نیکشاد در نشست گروه جهادی حیدرییون استان اردبیل
اظهار کرد :در سالهای اخیر اقتصاد کشور به نقطه تمرکزگرایی در
مناطق شهری و تقویت بازار سرمایه رسیده در حالی که باید بازار
تولید و نظام اقتصادی را در مناطق روستایی احیا کرد.
وی ضرورت توجه اساسی و زیربنایی به مناطق روستایی و فعالیت
جوانان را در این مناطق یادآور شد و تصریح کرد :متأسفانه مهاجرت
معکوس از روستاها فضایی را فراهم کرده تا بیشتر افراد سالخورده
در این مناطق سکونت گزینند در حالی که اقتصاد امروز ،اقتصاد

بر پایه نظام تولید محصوالت استراتژیک با تالش متخصصان و
نیروهای جوان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت :در همه
کشورها به این نتیجه رسیدند که باالتر از قدرت نظامی در معادالت
دیپلماسی ،قدرت تولید به ویژه تولید محصوالت استراتژیک نظیر
گندم ،ذرت ،دانههای روغنی و… مؤثر و تأثیرگذار است و قطعا ًباید
این فرآیند را در برنامهریزیها هدفگذاری کنیم.
نیکشاد بخش کشاورزی را تاج اقتصاد کشور و استان اردبیل
اعالم کرد و افزود :با شکلگیری گروه حیدرییون و نیروهای جهادی
بسیجی قطعا ً در مناطق روستایی ما تقویت نظام تولید را بیش از
گذشته شاهد خواهیم بود.

استاندار بوشهر:

وی سطح اراضی استان را  ۷۸۰هزار هکتار اعالم کرد و ادامه
داد ۲۳۰ :هزار هکتار اراضی آبی در استان داریم که متوسط تولید
محصوالت متنوع بخش کشاورزی در این استان اعم از دام ،طیور،
زراعت ،زنبورداری ،باغ و… چهار میلیون تن است.
نیکشاد در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد :در
حالی که یک درصد سطح اراضی کشور در استان اردبیل واقع
شده ،ما توان تولید چهار درصد محصوالت کشاورزی کشور را
داریم و با برخورداری از سه دشت اردبیل ،مغان ،مشگینشهر
و مناطق مستعد خلخال به عنوان گلشهر و گیوی به عنوان باغ
شهر میتوانیم تولید متنوع محصوالت زراعی ،باغی و  ۴۰۰گونه گیاه
دارویی را شاهد باشیم.
وی اضافه کرد :معادل چهار کشور دنیا ما در اردبیل تولید
گیاهان دارویی را داریم و با توجه به اقلیم و آب و هوای خزری،
سرد و معتدل در مناطق مختلف استان ما میتوانیم در فرآوری این
محصوالت به شکل برجسته عمل کنیم.
نیکشاد جایگاه استان اردبیل را در تولید  ۱۲محصول رتبه شش
کشوری اعالم کرد و گفت :در حال حاضر اردبیل صد درصد بذر
چغندر ،سرگم و  ۹۰درصد بذر ذرت و کلزای مورد نیاز کشور را تأمین
میکند و در توسعه کشت حبوبات جایگاه مناسبی را داریم.
وی بهرهمندی  ۱۲۰هزار خانوار استان را از ثمرات تولیدات بخش
کشاورزی یادآور شد و بیان کرد :ما به شدت نیازمند تجاریسازی
محصوالت کشاورزی ،برندینگ و جذب سرمایهگذاران هستیم تا با
توجه به اجرای پایاب سد خداآفرین ،عمارت ،سبالن و گیوی بتوانیم
توسعه کشت و زرع را انجام دهیم.
نیکشاد با بیان اینکه در بحث مکانیزاسیون و توسعه آبیاری مدرن
وضعیت مطلوبی را در استان داریم ،ادامه داد :اردبیل در بحث
توسعه گلخانهها از جایگاه بیست و هشتم به رتبه سوم کشور ارتقا
یافته و ما در این بخش توسعه  ۱۵۰هکتار مجتمع گلخانهای را در
سطح استان به نظاره نشستهایم .رئیس سازمان جهاد کشاورزی
استان اردبیل افزود ۴۵ :هکتار توسعه کشت گیاهان دارویی در
استان اتفاق افتاده که فرآوری  ۲۰هزار تن محصول متنوع در این
بخش هدفگذاری شده است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان
اینکه ارتقای بهره وری فرهنگی یک الزام در
استان است ،گفت :شورای فرهنگ عمومی
منسجم استانی با بهرهوری بسیار زیاد ،در
دستور کار و مورد توجه است.
حجت االسالم مرتضی مطیعی در شورای
فرهنگ عمومی استان سمنان که در استانداری
تشکیل جلسه داد با بیان اینکه شورای فرهنگ
عمومی منسجم استانی با بهرهوری بسیار زیاد،
در دستور کار و مورد توجه قرار دارد ،ابراز کرد:
ارتقای بهره وری فرهنگی الزام و اولویت است.
وی با بیان اینکه اقدامات تشریفاتی بدون اجرایی
و کاربردی شدن امور در حوزه فرهنگ عمومی،
بی فایده است و تأثیرگذار نخواهد بود ،ابراز
کرد :فرهنگ ،حاشیه و ذیل اقتصاد و سیاست
نیست ،بلکه معکوس این مهم صادق است.
امام جمعه سمنان با اشاره به اینکه اشتغال،
کار و ورزش و سایر مباحث نیازمند پیوست
فرهنگی است ،بیان کرد :با حضور دولت
جدید و ظرفیت استاندار پا به رکاب و جهادی
و دغدغههایی که به عنوان نماینده ولی فقیه
در استان و خادم مردم در حوزه شورای فرهنگ
عمومی دارم ،باید در جهت ارتقا فرهنگ عمومی
گام برداریم.
مطیعی با بیان اینکه ساماندهی امور رسانه
در حوزه شورای فرهنگ عمومی امری ضروری و
نیازمند یک مسئول مشخص برای عملیاتی شدن
امور است ،بیان کرد :جلسات شورای فرهنگ
عمومی به دور از تشریفات ،کاربردی باشد و به
صورت مستمر برگزار شود همچنین هماهنگی
در بین شوراهای استان ایجاد و موازی کاری در
بحث راهبردها و مصوبات شورای فرهنگ عمومی
حذف شود .وی با بیان اینکه بحث عفاف و
حجاب به خصوص در بازار ،شرکتهای تعاونی
و پاساژها امری است که امروز به صورت بسیار
جدی و ضروری با همکاری ستاد امر به معروف
و نهی از منکر ،نیاز به توجه و برنامهای اجرایی
دارد ،افزود :رها کردن فرهنگ ،معضالت بسیار
جدی را برای جامعه و مردم به همراه خواهد
داشت از سوی دیگر ارتقا و اعتالی فرهنگ
جامعه ،به طور مستقیم بر موفقیت برنامهها
و اقدامات در سایر حوزهها نظیر اقتصادی،
اجتماعی ،ورزشی و سایر تأثیر خواهد داشت.
استاندار سمنان نیز در این نشست با بیان
اینکه امروز بازسازی اعتماد مردم به عنوان
باالترین سرمایه اجتماعی ،امری بسیار ضروری
است که در دستور کار شورای فرهنگ عمومی
قرار دارد .الزم است تا اولویت کار در حوزه
شهرستانها ،همکاری فرمانداران با ائمه جمعه
و ارتقا فرهنگ عمومی باشد.
سید محمدرضا هاشمی با اشاره به اینکه
مؤلفههای حاکم بودن آموزههای دینی ،قرآنی،
فرهنگی و معنوی در خانواده و تأمین اشتغال،
در تحکیم بنیاد خانواده بسیار تأثیر گذار
است ،افزود :عالوه بر تحکیم آموزههای دینی
در خانوادهها ،باید دغدغه اشتغال و معیشت
خانوادهها نیز رفع شود تا تحقق این دو مؤلفه در
یک راستا و توأمان با هم ،به ارتقا فرهنگ عمومی
و تحکیم بنیاد خانواده بیانجامد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان
نیز در این جلسه با بیان اینکه راهبردهای فرهنگ
عمومی استان با هدف تقسیم کار در بین اعضا
و کاربردی کردن مصوبات و ارتقا جایگاه شورای
فرهنگ عمومی در دستور کار قرار دارد ،گفت:
منویات مقام معظم رهبری ،راهبردهای کالن
نقشه مهندسی فرهنگ کشور ،مصوبات دولت و
سایر موارد کالن حوزه فرهنگی ،اسناد باالدستی
شورای فرهنگ عمومی استان است.
فرشید فالح الله زاری با بیان اینکه راهبردهای
شورای سیاست گذاری ائمه جمعه و شورای
فرهنگ عمومی استان به منظور تأثیرگذاری
بیشتر ،یکسو سازی شده است ،بیان کرد:
نهادینه سازی فرهنگ تمسک به قرآن ،عترت
و نماز ،تحکیم بنیاد خانواده ،حفظ حرمت
و حقوق زنان ،آموزش و تربیت شهروندی،
حفظ محیط زیست و منابع طبیعی ،اخالق و
فرهنگ کار و سایر موارد ،بخشی از راهبردهای
در نظر گرفته شده برای شورای فرهنگ عمومی
استان است.

رئیس سازمان صمت آذربایجان غربی:

طرح ساماندهی کاالی همراه ملوان نهایی شد

 ۱۸۵۸پرونده تخلف برای واحدهای نانوایی در آذربایجان غربی تشکیل شد

استاندار بوشهر از بررسی فعالیت ادارات استان در روزهای پنجشنبه خبر داد و گفت :طرح استان بوشهر برای ساماندهی کاالی همراه
ملوان نهایی شد .احمد محمدی زاده در نشست با اعضا شورای اسالمی استان بوشهر اظهار داشت :اتحاد و انسجام شورا و
شهرداری برای خدمت به مردم اهمیت بسیار زیادی دارد.
وی انتخاب شهرداران را بسیار مهم دانست و بیان کرد :شوراها ضمن دقت الزم برای انتخاب شهردار و رأی اعتماد به شهردار
منتخب ،در معرفی شهرداران باقی مانده در شهرهای مختلف استان تسریع کنند.
استاندار بوشهر اضافه کرد :درآمدزایی و شناسایی راهکارهای مختلف با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار
جدی شوراها و شهرداریها باشد ،چرا که منابع دولتی آنقدر زیاد نیست که نیازمندیهای شهری را با آن رفع کرد.
وی ،عضویت در شوراهای شهر و روستاها را بهترین فرصت خدمت به مردم ذکر کرد و اظهار داشت :قبول مسئولیت
استانداری بوشهر توسط بنده فقط و فقط با هدف خدمت به مردم بود چرا که در طول  ۴۰سال از نزدیک جانفشانی و ایثارگری
مردم را دیده بودم.
یزاده با بیان اینکه نوکری مردم بهترین فرصت خدمت است ،اضافه کرد :هم اکنون کشور درگیر جنگ اقتصادی همه جانبه است و در این جنگ هم
محمد 
با همت مردم پیروز خواهیم شد .وی بیان کرد :اختالفات شورا و شهرداری و تخلفات مالی دو آسیب بزرگ در مدیریت شهری بوده که مشروعیت مدیریت
شوراها و شهرداریها را زیر سوال برده است.
استاندار بوشهر گفت :وحدت ،همدلی و همراهی برای خدمت به مردم سرلوحه کار اعضا شورا و شهرداران باشد .وی با تاکید بر اینکه منابع مالی شهرداریها
بر پروژههای اصلی متمرکز باشد ،گفت :وحدت ،همدلی و همراهی برای خدمت به مردم سرلوحه کار اعضا شورا و شهرداران باشد.
یزاده در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران با اشاره به طرح استان بوشهر برای ساماندهی کاالی همراه ملوان تاکید کرد :برای تدوین این طرح
محمد 
جلسات متعددی با گروههای مختلف داشتیم و نظرات استانداران سابق بوشهر هم گرفتیم .وی ادامه داد :در این راستا مسائل اساسی را تدوین و بر اساس آن
طرحی نوشتیم که به سواالت و ابهامات کاالی همراه ملوان پاسخ بدهد و این طرح شب گذشته به وزارت کشور و نهاد ریاست جمهوری ارسال شد.
محمدی زاده در مورد فعالیت ادارات در روز پنجشنبه گفت :این موضوع به قانون تبدیل شده و به جز دو استان در سایر نقاط کشور در حال اجراست اما در
حال بررسی موضوع تعطیلی ادارات در روز پنجشنبه هستیم که اگر به راهکاری برسیم اعالم خواهیم کرد و در غیر این صورت طبق روال کنونی فعالیت ادارات
ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت آذربایجان غربی از تشکیل یک هزار و  ۸۵۸پرونده تخلف برای واحدهای نانوایی استان خبر داد.
غالمرضا بابایی در گفتگوی خبری در خصوص وضعیت نانواییهای استان اظهار کرد :در نیمه نخست سال جاری  ۱۶هزار و ۵۳
مورد بازرسی از واحدهای پخت نان در استان انجام و یک هزار و  ۸۵۸فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش از  ۱۹میلیارد
و  ۵۰۰میلیون ریال تشکیل شد که جهت رسیدگی بیشتر و صدور حکم نهایی به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی ادامه داد :مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی از سوی واحدهای صنفی و غیر صنفی را از طریق سامانه
شبانه روزی  ۱۲۴و یا با مراجعه حضوری به واحد ستاد خبری سازمان در ارومیه و ادارات صمت شهرستانهای با ما در میان
بگذارند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان آذربایجان غربی اظهار کرد :هم اکنون در استان  ۴هزار و  ۸۴۲واحد نانوایی
مشغول فعالیت میباشند که آرد مورد نیاز این واحدها به  ۲روش یارانهای یک و یارانهای  ۲تأمین و توزیع میشود و سرانه آرد
مصرفی حسب نیاز مناطق مختلف در استان متفاوت است.
بابایی گفت :هم اکنون در استان  ۴هزار و  ۸۴۲واحد نانوایی مشغول فعالیت میباشند که آرد مورد نیاز این واحدها به  ۲روش یارانهای یک و یارانهای  ۲تأمین
و توزیع میشود و سرانه آرد مصرفی حسب نیاز مناطق مختلف در استان متفاوت است.
وی افزود :سهمیه آرد نانوایان در استان متناسب با پراکندگی واحدهای پخت نان و سرانه تعیین شده تأمین میشود و به طور میانگین سرانه آرد مصرفی استان
ماهانه برای هرنفر تقریبا ً ۹.۵کیلو گرم در ماه میباشد و تخصیص آرد شهرستانها و بخشهای روستایی استان نیز متناسب با آمار جمعیت آن شهرستان و یا
بخش تأمین و بین نانوایان مستقر و فعال توزیع میشود.
بابایی خاطرنشان کرد :نانوایان باید مطابق قانون نظام صنفی آرد دریافتی را در همان شهرستان و یا بخش پخت و توزیع کنند و این واحدها حق فروش آرد را
ندارند و ملزم به پخت سهمیه تحویلی میباشند و باید در زمان مشخص شده از سوی اتحادیههای نانوایی اقدام به پخت و در زمان مقرر به کار خود پایان دهند.
وی تصریح کرد :افزایش قیمت نان در استان در جلسه کارگروه گندم ،آرد و نان استان که متشکل از ادارات و اتحادیههای استانی به ریاست معاون محترم
استاندار مصوب و جهت اجرا به اتحادیههای نانوایان و جهت نظارت بر رعایت قیمتهای مصوب به معاونت نظارت و بازرسی سازمان صمت ابالغ میشود.
بابایی اضافه کرد :همچنین در جلسه کارگروه گندم ،آرد و نان که در محل استانداری آذربایجان غربی تشکیل شد مصوب شد جهت ترمیم سهمیه آرد مورد
نیاز شهرستانها  ۵۰۰تن آرد ترمیمی با در خواست و تأیید فرمانداران در اختیار شهرستانها قرار گیرد.

