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رئیس سازمان بسیج رسانه فارس:

رسانه ها باید از الک 

ج شوند و  انفعال خار

مطالبه گری کنند
5

؛ ۱۲ بهمن ماه  ۵۷  به روایت تصویر

یاد باد آن 
روزگاران
 یاد باد

ح گردید؛ در نشست اجرای سومین مرحله از مدیریت هوشمند مصرف آرد و نان مطر

فارس استان الگو و نمونه در زمینه مدیریت هوشمند مصرف آرد و نان  
سیده ناهید تقویان- تماشا 

 ســومین مرحلــه از مدیریــت هوشــمند مصــرف آرد و نــان  
بــا حضــور معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
 فــارس، مدیــر اقتصادی اســتانداری، مدیران ســازمان های 
تعزیــرات  غلــه،  کل  اداره  صمــت،  کشــاورزی،  جهــاد 

حکومتی و اتاق اصناف آغاز به کار کرد. 

ورت اســت  کامل یک ضر : نــان  * معاون اســتاندار
یــم جــز به ســمت تولید نــان کامل  و چــاره ای ندار

ویم  بر
معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری 
فارس در نشســت خبری آغاز به کار سومین 
مصــرف  هوشــمند  مدیریــت  مرحلــه 
آرد و نــان با اشــاره به اهمیــت نان در 
ســبد مصرف خانوارها تأکید کرد: این 
اهمیــت تــا جایــی اســت کــه دولــت ۱۰ درصد 

بودجه را به حوزه نان اختصاص داده است.
محســن ربانــی زاده بــا بیــان اینکه مدیریــت عرضه 
نــان توســط فرمانــداری انجام می شــود، عنــوان کرد: 
در ایــن مســیر نظارت بســیار مهــم اســت و بهترین 
باالیــی  اهمیــت  از  و  اســت  مردمــی  نظــارت  نظــارت، 

برخوردار است.
ح به خوبی  وی بــا اشــاره بــه اینکــه مرحله یــک و دو این طــر
انجــام شــده اســت و آرد در بخــش صنــوف و صنعــت جــدا 
شــد، خاطرنشــان کــرد: در ایــن زمینــه بخــش خصوصــی به 
خوبی با همکاری اتحادیه نان و آرد این مهم را مدیریت کرد 
و به فراخوان هر شهرســتان ممکن اســت قیمت متفاوت 

باشد اما این قیمت منصفانه است.
فــارس  اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
گفــت: نــان کامــل یــک ضــرورت اســت و چــاره ای نداریم به 
ســمت و ســوی تولید نــان کامل برویــم  چرا که نــان کاالیی 
 اســت کــه در همــه خانواده هــا اســتفاده می شــود و هرچه 

سالم تر باشد بهتر است.
ربانــی زاده بــا اشــاره به اینکــه خبازهایــی که در حــوزه تولید 
نــان کامــل  ورود می کنند تســهیالت ارزان قیمــت دریافت 
خواهند کرد، بیان کرد: ضمن تولید نان کامل در این حوزه 

اشتغال جدید نیز ایجاد می شود.
وی بــا بیــان اینکــه فــاز دوم مدیریــت مصــرف آرد و نــان بــا 
تجهیــز ۳ هزار و ۲۰۰ نانوایی به کارتخوان انجام گردید، یادآور 
شــد: در این مرحله مدیریت نظارت هوشــمند انجام شــده 
است و رفتار نانواها و خبازان در مرکز وتوسط سامانه رصد 

و پایش می شود.
ربانی زاده افزود: در این پایش هوشمند هرکدام از نانوایان 
ج از عرف باشــند شناســایی و  و خبازان که فعالیت آنها خار

برخورد می شود.

ج از قوانین از   * مدیرکل غله استان فارس: استفاده خار
کارتخوان های هوشمند نانوایی ها می تواند باعث قطع 

آرد واحد نانوایی شود ینه و سهمیه  کامل کمک هز
 مدیرکل غله اســتان فارس نیز با اشــاره به اینکه اســتفاده 
ج از قوانیــن از  کارتخــوان هــای هوشــمند نانوایــی هــا   خــار
می تواند باعث قطع کامل کمک هزینه و ســهمیه آرد واحد 
نانوایــی شــود، تصریــح کــرد: لــذا نانواهــا بایــد ایــن مــورد را 
رعایت کنند  و صحت و سقم کلیه تراکنش های ثبت شده 
در کارتخــوان هــای هوشــمند در هر دوره بررســی و ثبت می 

شود.
هــای  تراکنــش  روزانــه  تحلیــل  بــا  گفــت:  جمالــی  منصــور 
کارتخــوان هــای هوشــمند نانوایــی هــا باعــث شــکل گیــری 
کارنامــه ای بــرای نانوایــی مــی شــود کــه قابل رصد و بررســی 

است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارنامــه نانواهــا قابل بررســی و چک 
تراکنــش غیرواقعــی  ثبــت  لــذا  کــرد:  کــردن اســت، عنــوان 
عواقب دارد و تا چند مرحله می تواند سقف آرد خرید واحد 
نانوایی و کمک هزینه را به شکل قابل توجهی کاهش دهد 

و این موضوع باید رعایت شود.
جمالــی تأکید کــرد: مدیریت هوشــمند مصــرف آرد و نان در 
مرحلــه تکمیــل زیرســاخت هــا اســت و اگــر در ایــن مرحلــه 
اقــدام  آن  تکمیــل  بــه  نســبت  باشــد  نواقصــی  و   مشــکل 

می شود.
 مدیرکل غله فارس با اشاره به اینکه فارس جزو استان هایی 
است که مشکالت در آن حل و نواقص برطرف شده است، 
در ادامــه عنوان کرد: تأمین کمک هزینه جبرانی، متناســب 

ســازی ســهمیه آرد با عملکــرد واحد نانوایــی و پایش انجام 
کلیــه معامــالت در واحدهــای نانوایــی از این طریــق خواهد 
، کارفرما  بود. جمالی افزود: همچنین ســهم هر بخش کارگر
و... باید مشــخص شــود و در بحث پشــتیبانی نیز اقداماتی 

شده است.

ی  اســتاندار اقتصادی  امــور  هماهنگی  دفتــر  مدیرکل   *
فــارس: نانوایی که نــان با کیفیــت دارد ۱۲درصــد یارانه 

یافت می کند بیشتر در
مدیــرکل دفتــر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری فارس 
با اشــاره به اینکــه در مرحله مدیریت هوشــمند مصرف آرد 
و نــان هــر خریــد و فروشــی بایــد براســاس تراکنــش باشــد، 
بیــان کرد: افرادی کــه فاقد کارت بانکی هســتند مانند اتباع 
بیگانه، افراد مسن و... در این مرحله کارت نانوا تعیین می 
شود و هر نانوا به هر تعدادی که بخواهد کارت نانوا تعیین 
می شود و خرید نان از طریق این کارت است و نانوا موظف 

است بر همین میزان نان کارت را بکشد.
مرتضــی شــریفی گفــت: کارت نانــوا بــه اســم نانــوا اســت که 

بتواند از طریق آن نان بفروشد.
شــریفی با اشاره به اینکه در این مرحله و سامانه هوشمند 
کارنامــه نانــوا مشــخص اســت کــه هــر نانــوا چــه مقــدار آرد 
تحویل گرفته اســت و چه روزهایی فعالیت نداشــته است، 
عنوان کرد: مجموع  بازرســی ها هوشــمند اســت و بازرســی 
که در محل نانوایی انجام شود، تمامی آیتم ها از جمله وزن 
چانه، وضعیت بهداشــت واحد و نحــوه برخورد نانوا را رصد 
و ایــن موارد بــا میزان مصــرف اردو... همه در ســامانه قابل 
مشــاهده اســت. در واقــع در ایــن روش عملکــرد نانــوا را به 

عنــوان یک کارنامه نشــان مــی دهد و در صــورت هر تخلفی  
برخوردهای بعدی با نانوا صورت می گیرد. 

مدیــرکل دفتــر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری فارس 
بــا اشــاره بــه اینکــه بازرســی هــا ثبــت می شــود و گــزارش ها 
کــه  بــا اقداماتــی  و تذکــرات مشــخص اســت، یــادآور شــد: 
ح مــی شــود تــالش مــی شــود انحرافــات حــوزه  در ایــن طــر
ج از شــبکه بــود، حــذف  شــود و   نــان و آرد کــه  توزیــع خــار
صرفــه جویــی در مصــرف آرد خواهیــم داشــت. همچنین با 
تخلفــات کم فروشــی برخورد می شــود و پرونده های زیادی 

در این زمینه تشکیل شده است.
شــریفی ادامــه داد:  بــا  صرفــه جویــی در حــوزه آرد و نــان می 
توان نانوایی جدید تأســیس کرد و در شــهر شــیراز مناطقی 
داریــم کــه علــی رغــم اینکــه پرجمعیــت هســتند امــا فاقــد 
نانوایــی بــه انــدازه کافی اســت و در ایــن مراکز نیز مــی توان 

نانوایی ایجاد کرد.
مدیــرکل دفتــر هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری فارس 
گفت: براســاس آمار جمعیتی و ظرفیــت های موجود مجوز 
تاســیس نانوایی جدید داده شده است که مشکل کمبود 
آرد از ازدحــام در  نانوایــی حــل شــود  و بــا توزیــع هدفمنــد 

نانوایی ها جلوگیری شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه درحــال حاضــر برداشــت مــردم ایــن 
اســت کــه قراراســت نــان گــران شــود، تأکیــد کــرد: بــه هیــچ 
 وجــه نــان گران نمی شــود و یارانــه ها هدفمندی نــان توزیع 
ح به ۲۵  مــی شــود و از یارانــه ۱۵ درصــدی در بــدو شــروع طــر
درصد می رسد و عالوه بر آن ۱۲ درصد هم در اختیار کارگروه 
شهرستانی برای کنترل کیفیت نان در نظر گرفته می شود و 

نانوایی که نان با کیفیت دارد ۱۲ درصد یارانه بیشتر دریافت 
می کند که در مجموع ۳۷ درصد می شود.

اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  شــریفی 
ح نیــز در  مرحلــه ســوم ایــن طــر
۱۲ اســتان در ایــام دهــه فجــر و 
 بعــد از آن در کل کشــور شــروع 
کــرد:  خاطرنشــان  شــود،  مــی 
نمونــه  و  الگــو  اســتان  فــارس 
مــورد   چندیــن  و  اســت 
ح داشــته  تقدیرنامــه در این طر
ایــن  در  اســت  امیــد  و  اســت 
الگــو  عنــوان  بــه  هــم  مرحلــه 

شناخته شویم.
هماهنگــی  دفتــر  مدیــرکل 
اســتانداری  اقتصــادی  امــور 
کار  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  فــارس 
 دیگــر در حــوزه نان و بــه عنوان 
اولیــن هــا در کشــور این اســت 
بــا  متناســب  و  کامــل  نــان  کــه 
از بیمــاری هــا در  تغذیــه برخــی 
مقولــه  و  شــود  تولیــد  فــارس 
پیگیــری  را  ســالمت  بــا  مرتبــط 
ح در  مــی کنیــم کــه در ایــن طــر
بــه  نانوایــی   ۱۷ آینــده  هفتــه 
آغــاز  را  کار  ازمایشــی   صــورت 

می کنند.

* رئیــس اتــاق اصناف مرکــز فارس: بــا وجود هــزار و۳۵ 
یم نانوایی در شیراز بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ نانوایی کم دار

در ادامــه ایــن مراســم رعنایــی رئیــس اتــاق اصنــاف مرکــز 
 فــارس نیــز بــا بیــان اینکــه در شــهر شــیراز تعــداد هــزار و

 ۱۰۳ نانوایــی بــا پروانــه کســب فعال هســتند، امــا باز هم 
بــه نانوایــی نیازداریــم گفــت: در ایــن کالنشــهر بین ۱۵۰ 

 تــا ۲۰۰ نانوایــی کــم داریم که  از محل صرفــه جویی آرد 
می توان این مشکل را حل کرد.

از  نظارتــی  وظیفــه  برحســب  داد:  ادامــه  رعنایــی 
ابتــدا آبــان مــاه تــا بــه امــروز ۲۱9 بازرســی انجــام 

شــده اســت کــه 6۱ مــورد بــه تشــکیل پرونده 
منجــر شــده اســت که ایــن بــدون آمار 

اداره غلــه و جهــاد کشــاورزی اســت. 
بــه اینکــه شــهروندان در  بــا اشــاره  او 

کیفیــت  پیرامــون  شــکایت  داشــتن  صــورت 
و کمیــت نــان بــا شــماره هــای۳۲۲4۰۰۰۰ تمــاس 

بگیرنــد،در ادامــه گفــت: مــردم مــی تواننــد بــا ارایــه 
رســان  یــاری  مذکــور  شــماره  بــه  خــود  هــای  گــزارش 
بــا کیفیــت مؤثــر عمــل نــان   مــا باشــند و در پخــت 

 نمایند.

 معاون استاندار فارس:

پایش هوشمند نانوایان و خبازان 
آغاز گردیده است در مرحله سوم 

 مدیرکل غله استان فارس: 

دو مرحله مدیریت هوشمند مصرف آرد 
و نان در فارس بدون مشکل اجرا شد

  مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری فارس:

به هیچ عنوان نان گران نمی شود 

 رئیس اتاق اصناف مرکز فارس: 
وندان در صورت داشتن شکایت  شهر

پیرامون کیفیت و کمیت نان با
 شماره های۳۲۲4۰۰۰۰ تماس بگیرند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد:

ح  افتتاح و بهره برداری ۴۳ طر
زیرساختی و صنعتی در شهرک ها و 

نواحی صنعتی فارس

شهردار منطقه دو شیراز: 

ارتقای سطح کیفیت
 زندگی شهروندان  مورد توجه 

قرار دارد
ح کرد: رئیس سابق اتحادیه فروشندگان پوشاک شیراز مطر

افت ۸۰درصدی فروش 
پوشاک در بازار شیراز  

9

7

9

مدیرعامل شرکت گاز فارس:

دهه فجر ۱۶۹۶ میلیارد
تومان پروژه گازی در فارس 

افتتاح می شود  

 توسط شهردار شیراز انجام گردید؛

ارائه الیحه بودجه
 ۲۱۱هزار میلیارد ریالی شهرداری 

به شورا 

»اوکراین« یا »آژانس«، کدام 
یک گره مذاکرات برجامی را باز 

8می کنند؟!

3

3

آینده درخشانی را برای منطقه دو 
متصور هستم 

 : عضو ناظر شورا در منطقه دو شهرداری شیراز                                             

7

اکران آزامیشی دیوارناگره عظیم 

3

ع(  میدان اامم حسین )

انجام شد 


