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خبر
طی یک سال گذشته صورت گرفت:

کشف تخلف یک هزار و  ۳۵۶میلیارد
ریالی صنوف فارس

شیراز-خبرنگار همدلی:معاون بازرسی و حمایت از حقوق
مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان
فارس از کشــف تخلف یک هزار و  ۳۵۶میلیارد ریالی
صنوف فارس طی یک ســال گذشــته خبر داد.مهدی
حسنی با اعالم این خبرگفت :در ســال  ۱۳۹۹پرونده
تخلف واحدهای صنفی استان با رقمی بیش از یک هزار
و  ۳۵۶میلیارد و  ۲۳۸میلیون ریال تشکیل و برای صدور
رای و طی مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارســال
شد.وی افزود :در سالی که گذشت از بیش از  ۱۰۸هزار
و  ۹۰۰واحد صنفی بازرســی به عمل آمد که طی این
بازرسیها برای  ۷هزار و  ۶۷۴واحد صنفی پرونده تخلف
تشکیل شد .حسنی به جزئیات این تخلفات پرداخت و
ادامه داد :بیش از  ۹۵میلیارد و  ۲۵۸میلیون ریال از این
تخلفات مربوط بــه  ۱۵۱پرونده قاچاق ۱۱۲ ،میلیارد و
 ۱۵۶میلیون ریال به  ۷۳۰پرونده فروشگاههای زنجیره
ای و  ۱۵میلیــارد و  ۵۶۹میلیون ریال مربوط به پرونده
تخلف آرد و نان می باشــد.معاون بازرسی و حمایت از
حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت فارس افزود۱۶ :
پرونده تخلــف در عرضه نهادههای دامی به ارزش بیش
از  ۹۳میلیــارد ریال ۱۱۸ ،پرونده مربوط به تخلف مرغ
فروشــیها با ارزش بیش از  ۷میلیارد ریال ۲۹ ،پرونده
مربوط به تخلف الســتیک به ارزش بیش از  ۸میلیارد
ریــال ۳۸۷ ،پرونده تخلف میوه و صیفی جات به ارزش
بیش از  ۱۸۴میلیارد ریال ۲۶۹ ،پرونده تخلف مربوط به
روغن خوراکی به ارزش بیش از  ۲۹میلیارد ریال و ۱۲۱
پرونده تخلف سیمان به ارزش بیش از  ۱۸میلیارد ریال
تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

ادامه یادداشت از صفحه اول
حقوق بشر؛ ابزاری برای دخالت
در امور داخلی سایر کشورها

 ...و امروز زیر پای حقوق بشر آمریکایی توسط خشونت
لجامگسیخته پلیس و نظام قضایی آمریکا ،از حق نفس
کشیدن محروم میشوند .این موارد تنها بخش کوچکی
از مصادیق نقض گسترده حقوق بشر از سوی مقامهای
آمریکایی است که در برهههای مختلف تاریخی مستندات
آن منتشر شده و اعتراضات گسترده اخیر نیز مؤید این
وضعیت اسفناک ،در این کشور است .با این وجود آمریکا
با ریاکاری تمام چشم خود را بر روی این موضوع بسته
و موضوع حقوق بشــر را به ابزاری برای اعمال فشار به
سایر کشورها تبدیل کرده است .جمهوری اسالمی ایران
یکی از کشــورهایی است که در طول چهار دهه پس از
انقالب اسالمی ،همواره قربانی حربه حقوق بشری آمریکا
بوده اســت .در این راستا ایاالت متحده با استفاده از این
حربه و با انتشار گزارشــات تکراری و مغرضانه در مورد
نقض حقوق بشــر توسط ایران ،تالش کرده است تا با از
بين بردن اعتماد سياســي در كشور ،زمينه الزم را براي
نارضايتيها و اعتراضهاي سياسي و اجتماعي در آينده
فراهم کرده و قدرت داخلي مبتني بر پشــتوانه مردمي
حاكميــت را كاهش دهد تا بتواند ايران را به امتيازدهي
و اتخاذ ديپلماسي انفعالي در حوزه سیاست خارجی و به
ویژه در خصوص پرونده هستهاي وادار کند و اين حربه را
به عنوان يکي از ابزارهاي تغيير رفتار ايران در جهت منافع
خود مورد توجه قــرار دهد .گزارش اخیر ایاالت متحده
آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسالمی،
در حالی ایران را به نقض حقوق بشــر متهم میکند که
خود با اعمال تحریمهای ظالمانه و محرومسازی ایران در
دسترسی به منابع مالی خود ،برای مدیریت امور و منع
ارسال اقالم بهداشتی مرتبط با ویروس کووید ۱۹با هدف
نجات جان ایرانیان گرفته تا ترور ســردار مدافع واقعی
حقوق بشر حاج قاسم سلیمانی ،ناقض حقوق بنیادین
مردم ایران شده است .جمهوری اسالمی ایران ضمن رد
صریح این اتهامات ،چنین اظهارنظرهایی را نامشروع و
فاقد وجاهت قانونی دانسته و انتشار این گزارش را دخالت
آشکار در امور داخلی خود پنداشته ،و به ایاالت متحده
توصیه میکند که به جای دخالت در امور داخلی دیگر
کشــورها به بهانه حقوق بشر ،به مسئولیتهای داخلی
خــود پرداخته و جنایات حقوق بشــری خود را خاتمه
دهد .کارنامه ســیاه آمریکا در موضوع حقوق بشر نشان
داده اســت که ایاالت متحده آمریکا ن ه تنها صالحیت
اظهارنظــر در خصوص حقوق بشــر را ندارد ،بلکه خود
مهمترین نقضکننده این حق انسانی در جهان بوده است
و باید به افکار عمومی جهان در این زمینه پاسخگو باشد.
کشوری که نه تنها در مهمترین کنوانسیونهای حقوق
بشری عضو نیست ،بلکه سوابق ننگینی در کشتار انسانها
و دخالت در امور داخلی سایر کشورها را دارد.
در پایان الزم است که با توجه به اظهارات گستاخانه
اخیر مقامات ایاالت متحده در مورد وضعیت حقوق بشر
در ایران ،جمهوری اسالمی برای مقابله با این حربههای
حقوق بشري آمريكا علیه ملت ایران ،در دو سطح عمودی
و افقی و به طــور همزمان به مقابله با این اقدامات غیر
قانونی آمریکا و ســایر مدعیان دروغین حقوق بشــری
بپردازد :نخســت در سطح عمودی با ايجاد ساختارهاي
نهادي و حقوقي ،موارد نقض حقوق بشر در جوامع غربي
ي ديپلماتيكی
و يا متحدين آنها را برمال و پيگيري حقوق 
کند ،و سپس در بعد افقي تالش کند تا مواردي از حقوق
بشــر از جمله حقوق بشــر اقتصادي ،حق توسعه ،حق
محيطزيست پاك و حق برخورداري از آزادي اطالعات
و ...كه توســط ایاالت متحده و ســایر کشورهای غربی
ناديده گرفته ميشوند و از قضا در بسياري از ايـن موارد،
خود اين كشــورها متهم اصلي نقض آنها بوده ،و باعث
شــده تا صدمات جبرانناپذيري به وضعيت حقوق بشر
در ایران و سایر كشورها وارد شود ،مورد تأكيد قرار گيرد.
براي عملي كردن اين راهكارها ميتوان با وارد شدن به
فاز تبليغاتي و با استفاده از دیپلماسی رسانهای ،مهمترين
نقش را در پيشبرد این اهداف ايفا کرد.
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مسئوالن بهداشتی در استانهای کشور از «انفجار بمب کووید »19خبر میدهند

تاخت و تاز کرونای انگلیسی در استانها

همدلی| پیک چهارم کرونــا با توجه به
شیوع ویروس کرونا جهشیافته(انگلیسی)
اغلب اســتانهای کشــور را درگیر کرده و
ســرعت اوجگیری این بیماری در برخی از
استانها بســیار زیاد است .بعد از یکی دو
مــاه که به ظاهر افســار کرونا در برخی از
استانها کشیده شده اســت ،این روزها و
بعد از تعطیالت نوروزی بسیاری از استانها
مجددا درگیر کووید 19شدند ،به صورتی که
کمتر شهر یا شهرستانی در کشور را بتوان
یافت رنگ آبی داشــته باشــد .البته شکی
نیســت که عامل افزایــش بیماری کرونا و
شیوع مجدد آن در شهرستانها و شهرهای
بزرگ و کوچک کشــور ،نه آنکه فقط مردم
باشند ،بلکه سازمانهای مسئول و نهادهای
تصمیمگیر که با گشادهرویی جادهها را باز
کردند و همه مراسم مذهبی و غیرمذهبی
و عروســیها و مراسم عزاداریها و تشییع
را فقط با اعالم آنکــه پروتکلها را رعایت
کنید ،به صورتی برگــزار کردند که گویی
خبری از کرونا نیست ،طبیعی است که باید
در انتظار چنین روزهایی هم میبودیم .در
حالی که هنوز امیدی چندانی به واکسینه
کردن مردم در سراسر کشور نیست ،اما در
کمتر استانی اســت که وضعیت خطرناک
نباشد ،بسیاری از شهرها و شهرستانهای
کشور بار دیگر به وضعیت قرمز برگشتند و
مسئوالن بهداشتی صراحتا از «انفجار بمب
کرونــا» خبر میدهنــد .در ادامه به برخی
از خبرهای کرونایی در اســتانهای کشور
اشاره میشود.
شیوع انفجاری کرونا در فارس
افزایش ســریع تعداد بیماران شناســایی
شــده مبتال به کروناویروس در موج جدید
شیوع این بیماری در استان فارس ،از سوی
مسئول سیســتم بهداشتی درمانی به یک
حرکت انفجاری تعبیر شده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات
بهداشــتی درمانی شــیراز سهشــنبه 17
فروردین گفت :متاسفانه تنها در  24ساعت
گذشته بالغ بر  2هزار نفر بر تعداد مبتالیان
جدیــد به بیماری کرونا در اســتان فارس
اضافه شــده و این آمار بــه منزله حرکت
انفجاری کرونا در این استان است.
به گزارش ایســنا به نقل از علوم پزشــکی
شیراز ،دکتر مهرزاد لطفی با بیان اینکه بار
دیگر موجــی از نگرانی در جامعه خصوصا
سیســتم بهداشــتی و درمانــی حکمفرما
شده اســت ،شرایط را برای تیمهای مدافع
سالمت سختتر از همیشه توصیف و اضافه
کرد :متاسفانه پیامد نوروز امسال به دلیل
برخی بی توجهیها ،رقم خوردن شــرایط
سخت کرونایی از نظر میزان ابتال ،بستری
بیماران و جان باختن هموطنانمان بود که
طی روزهای اخیر ،با شیب قابل توجهی در
حال افزایش است.
دکتــر لطفی بــار دیگر نســبت به خطر
باالی گونه انگلیســی کرونا و قدرت باالی
ســرایت آن از فرد مبتال به دیگران هشدار
داد و گفت :این ویژگی گونه انگلیســی در
کنار شــدت باالی ابتالی بیمــاران ،یکی
از مهمترین علتهای گســتردگی کنونی
بیماری در سطح اســتان است و متاسفانه
حجم باالیی از بیماران کووید  ۱۹استان در
حال حاضر ،به این گونه مبتال هســتند که
نشــان می دهد در روزهای آینده ،شرایط
بحرانیتر نیز در پیش داریم.
بمب کرونا در گلستان منفجر شد
بیماران کرونایی بستری در بیمارستانهای
ن دو برابر
گلســتان نســبت به اول فروردی 
شــده و زنگ خطــر پیک چهــارم کرونا
بیماری در این استان به صدا در آمده است.
گلستانیها تاکنون سه پیک این بیماری را

پشت سر گذاشتهاند که خطرناکترین آن
در اســفند  ۹۸و فروردین  ۹۹بوده است.
در پیک اول بیشــترین بیماران بستری در
بیمارســتانهای این استان به  ۱۳۰۰نفر،
در پیک دوم به  ۷۳۰نفر و در پیک سوم به
 ۶۳۰نفر رسیده بود.
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشکی
گلستان در این باره به ایسنا گفت :متأسفانه
تعداد بیماران کرونایی در بیمارستان رو به
افزایش است و از روز گذشته تعداد بیماران
مجددا ً به باالی  ۳۰۰نفر رسید.
ناهید جعفری معتقد است که این افزایش
مربوط به اثرات اواخر اسفندماه و شب عید
بوده و هنوز اثرات دیدوبازدید عید و سفرها
نمایان نشده است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشکی گلستان نیز
روز گذشــته در جمع خبرنگاران با اشاره
به آخرین وضعیت کرونا در اســتان ،گفت:
درحالیکه تعداد بیماران بستری کرونایی
در اســتان در روز اول فروردینماه امسال
به  ۱۸۰نفر رسیده بود ،امروز این تعداد به
 ۳۶۶نفر رسیده است.
عبدالرضــا فاضل خاطرنشــان کــرد :در
حــال حاضر  ۵۳بیمــار کرونایی در بخش
مراقبتهای ویژه بیمارســتانهای استان
بســتری و از این تعــداد  ۱۶نفر وصل به
دستگاه ونتیالتور هستند.
فاضل به تغییر وضعیت رنگبندی شــهرها
از نظر شــیوع کرونا نیز اشاره کرد و گفت:
عــاوه بــر گــرگان و بندرگز ،شــهرهای
کردکوی ،مینودشــت و آزادشــهر نیز در
وضعیت نارنجی قرار گرفتند.
فاضل خاطرنشــان کرد :در استان تاکنون
 ۵۵هــزار و  ۸۳۰مورد تســت کرونا انجام
شده که نتیجه  ۲۱هزار و  ۱۶۳مورد مثبت
بوده است.
اجــرای محدودیتهای پنجگانه در
شهرهای قرمز و نارنجی اصفهان
سخنگوی ستاد اســتانی مدیریت بیماری
کرونــا در اصفهان گفــت :محدودیتهای
پنجگانه از روز سهشنبه هفدهم فروردین با
شدت و نظارت بیشتری در شهرهای قرمز
و نارنجی استان اجرایی میشود.
حجــتاهلل غالمــی روز گذشــته در گفت
و گــو با ایرنــا افزود :در زمــان حاضر ۱۷
شهرستان استان اصفهان در وضعیت قرمز
و نارنجی قرار دارد و طرح جامع هوشــمند
محدودیتهای کرونایی از امروز با شدت و
بازرسی بیشتری اجرا خواهد شد.
وی محدودیــت دوم را مربوط به مشــاغل
دانســت و گفــت :طی هماهنگــی با اتاق
اصناف و ابــاغ به همه اتحادیــه از امروز
مشــاغل گروههــای  ،۲ســه و چهــار در
شهرهای قرمز و ســه و چهار در شهرهای
نارنجی باید تعطیل شــوند .اگر واحدهای
صنفی محدودیتهای ابالغ شده را رعایت
نکنند تا  ۱۵روز پلمب خواهند شد .ضمن
آنکه برگزاری آیینهای مذهبی و فرهنگی
در شــهرهای قرمز و نارنجی تعطیل است
و نماز جمعــه نیز در این شــهرها برگزار
نمیشود.
بر اساس جدیدترین رنگبندی همهگیری
بیماری کووید  ۱۹در ســامانه ماسک۱۰ ،
شهرستان اصفهان ،کاشان ،سمیرم ،شاهین
شهر و میمه ،فریدن ،فالورجان ،گلپایگان،
خوانســار ،لنجان و نجــف آباد در وضعیت
قرمز (بســیار پر خطر) ،هفت شهرســتان
اردســتان ،آران و بیدگل ،خمینی شــهر،
مبارکه ،نایین ،بویین میاندشــت و تیران و
کرون در وضعیت نارنجی (پر خطر) و هفت
شهرســتان دیگر در وضعیــت زرد (خطر
متوسط) قرار دارند.
به گزارش دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان،

روز گذشــته از میان پنج هزار و  ۳۵نمونه
تست کرونا در اســتان ۲ ،هزار و  ۷۳مورد
معادل ۴۰درصد ،مثبت شد.
تعــداد مراجعهکننــدگان بــه
بیمارستانها بیشتر از توان خوزستان
است
در همین حال ،معاون درمان دانشگاه علوم
پزشکی جندی شــاپور اهواز گفت :تعداد
مراجعهکنندگان به مراکز درمانی خوزستان
بیشــتر از توان مــا اســت و تمهیدات و
تالشهای ما این است که بتوانیم وضعیت
را متعــادل کنیم و تا حــدودی نیز موفق
عمل کردهایم.
دکتر فرهاد سلطانی اظهار کرد :از بهمنماه
کرونا در خوزستان دوباره پیک جدیدی را
شــروع کرد و این پیک در نیمه اسفندماه
به اوج خود رســید .در این شــرایط ،برای
پذیرش مراجعات در اهواز از بیمارســتان
رازی و امیرالمومنین(ع) شــروع کردیم و
ســایر بیمارســتانها را نیز آهسته آهسته
وارد چرخه کرونا کردیم.
اکنــون ،بیمارســتانهای رازی و
امیرالمومنین(ع) بــه طور کامل در اختیار
بیماران کووید  ١٩ -قرار دارند.
بــه گــزارش ایســنا ،وی افــزود :ســایر
بیمارســتانها ماننــد بیمارســتان امــام
خمینی ،گلستان ،فاطمه زهرا و کرمی نیز
هم به بیمــاران کرونایی و هم بیماران غیر
کرونایی خدمات درمانی ارائه دادهاند.
برگزاری مراســم عروسی و عزا در
اهر ممنوع است
فرمانــدار اهر گفــت :هرگونــه برگزاری
مراسمات عروسی ،عقد و عزا در اهر ممنوع
می باشــد و در صورت تخطــی از این امر
مطابق مقــررات ســتاد مقابله بــا کرونا،
برخورد خواهد شد.
رســول خدابخش در جلسه ســتاد مقابله
با ویروس کرونا در شهرســتان اهر ،اظهار
کــرد :متاســفانه در روزهای اخیر شــاهد
افزایش روند بستری بیماران در بیمارستان
باقرالعلوم هستیم.
وی گفــت :بیشــترین آمار ابتــا به کرونا
ویروس در سه هفته گذشته با افزایش ۲۹
درصــدی همراه بوده کــه عامل اصلی آن
ورود میهمانان و مسافران نوروزی میباشد.
افزایش مرگ و میرهای کرونایی در
کهگیلویه و بویراحمد
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی یاسوج از
افزایش شــمار مبتالیان بــه کووید  ۱۹در
کهگیلویه و بویراحمد خبر داد.
“دکتر پرویز یزدانپناه” افزود :هم اکنون
 ۳۳۲بیمار مشــکوک و قطعی کرونایی در
بیمارســتانهای استان بستری هستند که
از این تعداد  ۸۱بیمار کرونایی قطعی بوده
و  ۱۶بیمار در بخشهای ویژه تحت درمان
هستند.
وی تصریح کرد :امروز نیز جواب  ۶۷۰نمونه
رپید تست را از آزمایشگاه دریافت نمودیم
که  ۱۶درصد موارد مثبت و بیشترین موارد
در لنده ،کهگیلویه ،بویراحمد و بهمئی می
باشــد و همچنین از  ۶۷۹نمونه پی سی آر
 ۴۵درصد موارد مثبت و بیشترین مبتالیان
در شهرســتانهای کهگیلویه ،گچساران،
بهمئی ،دنا و بویراحمد است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار
کــرد :از مجموع مبتالیان به کووید  ۱۹در
کهگیلویه و بویراحمد  ۲۸هزار و  ۵۰۴نفر
بهبود یافته گزارش شده است.
افزایش بی سابقه آمارهای کرونایی
در گیالن /بستری بیش از  ۵۰۰بیمار
مدیرگــروه بیماری هــای مرکز بهداشــت
گیالن ،با بیان اینکه در هشــت ماهه اخیر
شهرستان قرمز نداشــتیم ،گفت :در حال

حاضــر  ۸۹بیمار نیازمند مراقبت های ویژه
و  ICUهستند.
دکتر حسن رخشــاد در گفت وگو با ایسنا،
با اشــاره به آمارهای بی سابقه کرونایی در
اســتان گیالن طی  ۱۲ماه گذشته ،اظهار
کرد :متاســفانه در شــبانه روز گذشــته-
دوشــنبه و سهشــنبه ۱۵۶ -بیمار جدید
کرونایی را بستری کردیم که حال  ۱۸نفر
آنان وخیم است.
وی بــا بیان اینکــه در مجموع  ۵۴۰بیمار
کرونایی در ســطح بیمارستان های گیالن
بســتری هســتند ،تصریح کرد ۸۹ :بیمار
نیازمند مراقبت های ویژه و  ICUهستند.
رخشــاد ،با بیان اینکه گیالن در هشــت
ماهه اخیر شهرســتان قرمز نداشته است،
خاطرنشان کرد :متاســفانه سه شهرستان
رودســر ،لنگرود و رودبــار وضعیت قرمز
و پنج شهرســتان رشت ،آســتارا ،آستانه
اشرفیه ،فومن و الهیجان وضعیت نارنجی
دارند.
افزایش شــهرهای قرمز کرونایی
کرمانشاه به  4شهر
تعداد شــهرهای قرمــز کرونایی اســتان
کرمانشاه به چهار شهر افزایش یافت.
مهدی محمدی رئیس کمیته اطالع رسانی
ستاد کرونا دانشگاه علومپزشکی کرمانشاه
با اعالم اینکه براســاس آخرین رنگ بندی
کرونایی ،شهرستانهای پاوه و سرپل ذهاب
هم در جمع شهرهای قرمز قرار گرفته اند،
گفت :در حال حاضر شهرســتانهای اسالم
آباد غرب ،کنگاور ،پاوه و ســرپل ذهاب در
وضعیت قرمز کرونایی قرار دارند.
وی شهرســتانهای نارنجی را نیز شــامل
گیالنغرب ،کرمانشاه و سنقروکلیایی اعالم
کرد.
به گفته محمدی هــم اکنون  ۳۵۲بیمار
مربــوط به کرونا در مراکز درمانی اســتان
بستری هســتند و تاکنون  1520نفر در
اســتان بر اثر ابتال به کرونا جان خود را از
دست داده اند.
پیشبینی تلفات چشمگیر در موج
چهارم کرونا در چهارمحال و بختیاری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت:
اگر روال شیوع کرونا به همین منوال ادامه
پیدا کند بهطور متوســط در پیک چهارم
با  ۳۰۰یا  ۴۰۰فوتی روبرو خواهیم شــد،
بیشــک در این موج با تلفات قابل توجهی
مواجه میشویم.
مجید شیرانی روز گذشته در ستاد استانی
پیشگیری و مقابله با کرونا در چهارمحال و
بختیاری با اشــاره به اینکه استان و کشور
وارد شــرایط بحرانی از نظر شیوع ویروس
کرونا شده است ،اظهار کرد :اگر روال شیوع
کرونا به همین منوال ادامه پیدا کند بهطور
متوســط در پیک چهارم بــا  ۳۰۰یا ۴۰۰
فوتی روبهرو خواهیم شد.
وی بــا بیــان اینکه توزیع ســنی بیماران
کرونایی در حال حاضر بین  ۱۶تا  ۴۵سال
حدود  ۵۴درصد را به خود اختصاص داده
اســت ،عنوان کرد :شــاهد افزایش ابتالی
کرونا در رده سنی زیر پنج سال هستیم.
وی بــا بیان اینکــه در هفته جاری ۲۰۱۴
مــورد ابتــا بــه کرونــا در چهارمحال و
بختیــاری به ثبت رســید ،عنــوان کرد:
این شــتاب آسانســوری در ابتال بســیار
نگرانکننده است ،اگر تعداد موارد بستری
با شیب موارد ســرپایی افزایش پیدا کند،
قطعا شــرایط بســیار بحرانی خواهد بود.
در حال حاضــر  ۳۰۰بیمــار کرونایی در
بیمارســتانهای چهارمحــال و بختیاری
بستری هستند ،در صورت تکمیل ظرفیت
بیمارستانی با مشــکالت عدیدهای مواجه
میشویم.
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خبر
همسو با سیاستهای وزارت نفت

موانع حمایت از تولید داخل در زاگرس
جنوبی پایش شد

شیراز-خبرنگار همدلی :شــرکت بهرهبرداری
نفت و گاز زاگرس جنوبی همســو با سیاســتهای
وزارت نفت در جهــت عمل به منویات مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) طــی دو روز متوالی موانع و
چالشهای موجود در جهت تحقق شــعار «تولید،
پشتیبانیها و مانعزداییها» را پایش کرد.
مدیرعامل این شرکت ،با اشاره به اهمیت تامین به
موقــع تجهیزات و قطعات مورد نیاز صنعت نفت در
داخل کشور ،گفت :خوشبختانه از سالیان گذشته با
رویکرد اقتصاد مقاومتی در زمینه قطع وابستگیهای
صنعت نفت به خارج از کشــور ،اقدامات ارزنده ای
انجام شده است .مهندس سید ابوالحسن محمدی،
گفت :در این راستا و طی دو روز با تشکیل دو جلسه
مهم و کلیدی متشــکل از مدیران ،رؤسای ستادی
و عملیاتــی ،اعضا کمیتههای فنــی و تخصصی و
جمعی از نخبگان ،چالشها و موانع تولید در شرکت
بهرهبرداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی مورد پایش
قرار گرفت و با شناســایی نقاط قابــل بهبود و نیز
استفاده از تجارب سایر شرکتهای نفتی راهکارهایی
جهت سرعت بخشی بیشتر به کار ،مطرح شد.
وی ،در توضیحات بیشتر افزود :با هدف چابکسازی
ســازمان ،کلیه فرآیندهای جاری و ارتباطات اداری
میان مناطق عملیاتی ،کمیسیون مناقصات ،کمیته
فنی و بازرگانی ،اداره امــور حقوقی و پیمانها ،اداره
تــدارکات کاال و دیگر ادارات مرتبط با این حوزه در
روز اول توســط حاضران مطرح و مورد ارزیابی قرار
گرفت .مهندس محمــدی با تاکید بر نتیجه گرایی
در فرآیندهــای کاری ،گفــت :اصــاح فرآیندهای
کاری در حوزه مناقصات ،کمیتههای فنی بازرگانی،
مناطق عملیاتی و ســتاد ،تخصیص معیارها و وزن
دهی متناســب برای گروههای مختلــف کاالیی و
خدماتی بر اســاس تجــارب کاری  ،پیگیری روند
کارها در ســامانه ستاد ،فراهم آوردن شرایط حضور
حداکثری پیمانــکاران در مناقصات و کاهش تعداد
مناقصات محدود ،تقســیم بنــدی دقیق مناقصات
بر اســاس گروههای خدماتی ،تعمیراتی و کاالیی از
جمله مواردی بود که در این زمینه بررســی شد و
راهکارهایی نیز ارائه شــد .وی ،در ادامه با اشاره به
ضــرورت توانمندســازی بخش خصوصــی ،افزود:
بــا رویکرد تقویت و توســعه ســاخت داخل ،کلیه
فعالیتهــای درون و برون ســازمانی مرتبط با این
حوزه نیز توســط متخصصان زاگــرس جنوبی در
روز دوم ،مــورد پایش قرار گرفــت .محمدی ،ادامه
داد :چگونگی تامین کاال ،محدودیتهای مربوط به
قراردادها ،تقویت بانک اطالعاتی سازندگان ،ارتباط
با شرکتهای همجوار ،شناسایی شرکتهای دانش
بنیان و همکاری مؤثر با آنهــا از جمله مواردی بود
که در این زمینه مطرح شــد .وی ،با یادآوری اینکه
این شرکت سال گذشــته چهار هزار قطعه از اقالم
مصرفی مورد نیاز را با کمک سازندگان داخلی ،بومی
ســازی کرده است ،گفت :طرح راه اندازی نمایشگاه
دائمی اقالم پر مصرف شــرکت زاگرس جنوبی در
شهرکهای صنعتی از دیگر موضوعاتی بود که جهت
آشنایی بخش خصوصی با نیازهای زاگرس جنوبی در
این جلسه مصوب شد .مدیرعامل شرکت بهرهبرداری
نفــت و گاز زاگرس جنوبی همچنین از تشــکیل
کارگروه نخبگان این شرکت در زمینه تقویت ساخت
داخل خبر داد و گفت :کارگروه خودکفایی در تولید
داخل و اقتصاد مقاومتی با هدف شناســایی موانع و
ارائه راهکارهایی جهت پشتیبانی از تولید و سازندگان
داخلی با حضور جمعی از نخبگان و کارشناسان این
شرکت تشکیل شــد که در پیشبرد برنامههای آتی
این حوزه ،مؤثر اســت .شــرکت بهرهبرداری نفت و
گاز زاگرس جنوبی یکی از شرکتهای زیر مجموعه
شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران است که در سه
استان فارس ،بوشهر و هرمزگان فعالیت می کند.

واحدهای صنفی غیرضرور البرز
تعطیل شدند

رئیــس اتاق اصناف البرز اعالم کــرد که با توجه به
شــرایط قرمز کرونایی ،واحدهای صنفی غیرضرور
اســتان طبق مصوبه ســتاد مبارزه با کرونا تعطیل
شدند .بهروز حصاری روز گذشته در گفت و گو با ایرنا
اظهار داشت:فروشــگاههای مواد غذایی ،زنجیرهای،
ســوپرمارکتها ،میوهفروشیها و سبزی فروشیها،
میادین میوه و ترهبار ،مراکز تولید ،نگهداری ،توزیع و
فروش محصوالت پروتئینی و خدمات وابسته ،مراکز
تولید و عرضه فرآوردههای لبنــی و نانوایی (تولید
فراوردههــای نانوایی) ،مراکز بهداشــتی ،درمانی،
اورژانــس و تامین آمبوالنــس دولتی و خصوصی و
مشاغل مشــابه ،داروخانهها ،مراکز و فروشگاههای
دامپزشکی ،پخش دارو ،عطاری و داروهای سنتی و
بذر ،مراکز تهیه ،تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی
آماده و صرفا بیرون بر (شامل تمام گروههای غذایی
سرد ،گرم ،آشامیدنی ،بســتنی و آبمیوه ،خشکبار،
شیرینی و مشــاغل مشــابه) ،خدمات اپراتورهای
ارتباطی ،خدمات الکترونیک و فعالیتهای پستی،
شرکتهای خدمات اینترنتی ،رسانههای مکتوب و
بر خط و مشاغل مشــابه ،مراکز نگهداری خدماتی
ســالمندان ،معلوالن ،جانبازان ،مراکز توانبخشــی
و مراقبتــی و آسایشــگاهها ،تعمیرگاههــای انواع
خودرو ،لــوازم خانگــی ،الکتریکــی ،الکترونیکی،
کامپیوتر ،تاسیساتی ،کلیه خدمات فنی و کارواش،
فروشــگاههای انواع قطعات ،لوازم یدکی ،الکتریکی،
الکترونیکی ،صیادی ،کشاورزی و تاسیساتی و سایر
ملزومات مورد نیاز تولید نیز جز گروه یک هستند.

