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تعیین ضرب االجل برای خروج خودروهای صفر از پارکینگ  ها و انبارها
معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس
برای صاحبان پارکینگ  های عمومی    و خصوصی ...
آرشیو نارنجی

غالم مهدی حقدل

زهرا جعفری

عرصه سياست در وراي تحوالت واثرگذاري  هاي اجتماعي ،خود معلول ومحصول روابط ،
مناسبات وتبادالت خاصي است كه در بسياري از موارد آشكار و هويدا نخواهد شد
ودر "محرمانه  هاي " اثرگذاران و فعاالن آن بايگاني مي شود ؛ اين " روابط ومناسبات
وتحوالت خاص همواره "مورد كنكاو وجستجوي فعالين سياسي بوده تا بتوانند با
رمز گشايي از آن وتحليل وقايع  ،آن را در مناسبات جديد به عنوان "شناسه اي متقن
" والبته مستند به كار گيرند.
"آرشیو نارنجی» با بهره گیری از خاطرات و روزنگاری های یکی از چهره های سیاسی
فعال ،صریح و دارای ارتباطات مؤثر ،راوی بخشی از این «الیه پنهان» سالهای اخیر
سیاسی و اجتماعی استان خواهد بود .روایتی صادقانه با چاشنی رمزگشایی که «غالم
مهدی حقدل» چهره نام آشنای عرصه سیاسی و مدیریت شهری و عضو شوراهای دوم
و چهارم شهر شیراز گوینده ،منبع و البته مستند آن است و روزنامه عصر مردم در کمال
بی طرفی نقشی آیینه گون در انعكاس آن خواهد داشت.
بدون شک این روایتگر ي منحصر به فرد در نوع خود در عرصه سياسي استان می    تواند
با کمک به شفافیت و صداقت  ،منتج به ارایه بدعتی ناب برای پاسخگویی به عملکردها
و ریشه یابی وقایع در هر دو بعد موفقیت ها و عدم موفقیت ها باشد و مبنایی قابل اتکاء
برای «قضاوت ها»
***

در دیدار استاندار فارس و رئیس سازمان تامین اجتماعی کشور مطرح شد:

احداث بیمارستان تامین اجتماعی در شیراز یک مطالبه جدی است
بـه گزارش پایگاه اطالعرسـانی اسـتانداری فـارس ،دکتر عنایـت اهلل رحیمی    در دیدار با مصطفی سـاالری،
رئیـس سـازمان تامیـن اجتماعـی کشـور مسـائل و موضوعـات مربوط بـه این سـازمان در اسـتان فارس را
مورد بحث و بررسـی قـرار داد.
دکتـر رحیمی    بـا اشـاره بـه اینکـه جمعیـت فـارس بنـا بـه آخریـن آمـار قریـب بـه پنـج میلیون نفر اسـت
افـزود47 :درصـد از ایـن جمعیـت ( 2.350.000نفـر ) تحت پوشـش سـازمان تأمیـن اجتماعی قـرار دارند
کـه بـا ایـن توصیـف اسـتان فـارس چهارمیـن اسـتان کشـور از حیـث جمعیـت بیمهای اسـت  ،کـه برای
افزایـش پوشـش بیمـهای و همچنیـن تأمیـن آتیـه و رفع دغدغه خاطر قشـر مولـد اسـتان موضوعاتی باید
مـورد بررسـی و توجـه قـرار گیرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان پهنـاور فـارس تنها یـک بیمارسـتان متعلق بـه تامین اجتماعـی وجود
دارد ،عنـوان کـرد :پاییـن بـودن سـرانه تخـت بیمارسـتانی تأمیـن اجتماعـی فـارس بـه نسـبت میانگیـن
کشـوری و قدمـت زیـاد تنهـا بیمارسـتان ملکـی تأمیـن اجتماعـی فـارس  ،ارائـه خدمـات درمانی اسـتان
بـه بیمهشـدگان اسـتانهای همجـوار ،احـداث بیمارسـتان دوم تامین اجتماعـی در محل بزرگراه حسـینی
الهاشـمی    به عنـوان یـک مطالبـه جـدی مطرح اسـت که تسـریع در سـاخت این بیمارسـتان با اسـتفاده از
منابـع داخلـی تامیـن اجتماعـی و اعتبـارات دولتـی مـورد تاکیـد و توافق قـرار گرفت.
نماینده عالی دولت در اسـتان فارس همچنین از مذاکره درباره واگذاری بیمارسـتان  های کازرون و ا ِوز به
سـازمان تامیـن اجتماعـی و قـول رئیس این سـازمان برای بررسـی و تصمیمگیری در ایـن زمینه خبر داد.
اسـتاندار فـارس در ایـن دیـدار بـه مذاکـره درباره افـرادی همچـون رانندگان حمـل و نقل درونشـهری و
بـرون شـهری کـه از بیمـه خویش فرمـا اسـتفاده میکنند نیـز پرداخت که مقرر شـد مسـاعدت الزم برای
تقسـیط حـق بیمه ایـن افراد صـورت گیرد.
دکتـر رحیمی    همچنیـن از اتخـاذ تصمیماتـی در زمینـه بیمـه بیـکاری  ،افزایـش خدمـات بیمه ای توسـط
تامیـن اجتماعـی انتقـال کارخانـه سـیمان شـیراز به خرامـه و انتقال کارخانه پشـم شیشـه بـه منطقه ویژه
اقتصـادی و موضـوع بازنشسـتگان دارای شـرایط سـخت و زیـان آور کاشـی حافـظ خبـر داد و تاکید کرد
ایـن تصمیمات در جهت تسـهیل امور بیمه شـدگان  ،توسـعه اسـتان و خدمات رسـانی بهتر بـه افراد تحت
پوشـش تامیـن اجتماعـی خواهد بود.

تقدیر بیش از  ۱۹۰نفر از روحانیون و علمای فارس از حجت االسالم قمی
مدیـرکل تبلیغـات اسالمی    اسـتان فـارس گفـت ۱۹۷ :نفـر از روحانیـون و علمـای اسـتان فـارس مراتـب
تقدیـر و تشـکر خـود را از رئیس سـازمان تبلیغات اسالمی    کشـور بابت تالش در جهت بازگشـایی مسـاجد
اعلام کردنـد .حجـت االسلام محمدصـادق مهرابـی در گفـت و گـو با خبرنـگار مهر ،با اشـاره بـه اینکه
روحانیـون و علمـا از گذشـته تاکنـون همـواره در کنـار مـردم و منافـع مـردم بودنـد تاکیـد کـرد :جایـگاه
روحانیـون و مسـاجد بـرای مـردم و جامعـه مشـخص اسـت بـه همیـن دلیـل بـا شـیوع ویـروس کرونا در
جامعـه حفـظ سلامت مـردم در اولویت قـرار گرفت.

تدارک  597پایگاه جمع آوری زکات فطره
دبیر شــورای زکات اســتان فارس از تدارک و برپایی  597پایگاه جمع آوری زکات
فطریه در استان خبر داد ...

شناسایی  ۸۵مورد جدید ابتال به کروناویروس در استان فارس و افزایش
مبتالیان به  ۵۱۷۹نفر
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شناسایی ...

تعیین ضرب االجل برای خروج خودروهای صفر از پارکینگ  ها و انبارها
صداقت معاون بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت ،معدن و تجارت فارس می گوید :نگهداری خودروی صفر احتکار است
معـاون بازرسـی و حمایـت از مصـرف کننـدگان سـازمان صنعـت ،معـدن و
تجـارت فـارس بـرای صاحبـان پارکینگ  هـای عمومی    و خصوصـی ،مراکز
نگهـداری نمایندگی  هـای خـودرو ،سـوله  ها و گاراژهایی که خـودروی صفر
نگهـداری می    کننـد مهلـت  4روزه تعییـن کرد.
بـه گـزارش روابـط عمومی    سـازمان صنعـت ،معـدن و تجـارت فـارس،
محمدابراهیـم صداقـت گفـت :بـا توجه به سیاسـت  های سـتاد تنظیـم بازار
در کنتـرل و نظـارت بـر بـازار خـودرو و اولویـت نظارتی سـازمان حمایت در
ایـن خصـوص ،گشـت بازرسـی و کنتـرل انبارهـا ،پارکینگ  هـای عمومی    و
خصوصی،گاراژهـا و حتی سـوله  ها بـرای جلوگیری از نگهـداری خودروهای
صفـر در دسـتور کار بازرسـان ایـن سـازمان قرار گرفته اسـت.
وی اظهـار داشـت :در صـورت وجـود و رویـت خودرو  هـای فاقـد پلاک در
پارکینگ  هـای عمومـی    و .. .خـودرو بـه عنـوان کاالی احتـکار شـده تلقـی
می    شـود و پرونـده تخلـف احتـکار بـرای صاحـب محـل نگهـداری خودرو
تشـکیل و بـه تعزیـرات حکومتـی معرفـی خواهد شـد.
صداقـت اظهـار داشـت :در ایـن راسـتا ضمـن مکاتبـه بـا معاونـت حمـل
و نقـل ترافیـک شـهرداری شـیراز ،اتـاق اصنـاف فـارس ،اتحادیه  هـای
مربوطـه و ادارات شهرسـتانهای تابعـه موضـوع نگهداری انـواع خودرو صفر
فاقـد پلاک در مراکز یاد شـده اطالع رسـانی و قرار شـد دسـتگاه  های ذکر
شـده بـه زیرمجموعه  های خود اعلام نمایند.
بـه گفتـه وی در ایـن رابطـه طـی  3روز اخیـر در بازرسـی از مراکز انباشـت
خـودرو (پارکینگ  هـا و نمایندگی  هـای خـودرو)  880دسـتگاه انـواع خودرو
سـواری بـه صـورت موقـت ضبـط و به صاحبـان خودرو تا سـوم خـرداد ماه
سـال جـاری فرصـت داده شـده تا نسـبت به خـروج خودروها پـس از نصب
پلاک بـر روی آنهـا از محـل پارکینگ یـا نمایندگی اقـدام نمایند.
معـاون بازرسـی سـازمان صمت فـارس گفت :چنانچـه پس از پایـان مهلت
مقـرر ،خـودروی صفـر فاقـد پلاک در محـل نمایندگی یـا پارکینگ باشـد
برابـر بـا مـاده  60قانون نظام صنفـی و مـاده  4قانون تعزیـرات حکومتی با
متخلفـان به عنـوان محتکـر برخورد خواهد شـد.
صداقـت تصریـح کـرد :بـه صاحبـان ایـن انبارهـا و پارکینگ  هـا  4روز (
تـا سـوم خـرداد مـاه  )99مهلـت داده میشـود کـه از ماشـین  های صفـر
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نظـر بـه اهمیـت حادثـه ای که اوایـل خردادماه در سـایت برمشـور اتفـاق افتاد و منجر بـه فوت 7نفـر از بهتریـن نیروهـای شـهرداری شـده بود قرار بـود امروز طبـق هماهنگی  های قبلی با شـهردار،
معـاون اجرایی و فرماندار نشسـتی داشـته باشـیم و در جریـان گزارش حادثه قـرار گیریم.
مهمتریـن مطالبـی کـه گفتـه شـد؛ ایـن بود که سیسـتم جمع آوری زباله به شـیوه انباشـت توسـطیـک شـرکت سوئیسـی طـرف قرارداد با شـهرداری در سـایت دفن پسـماند برمشـور انجام می    شـود
بـه ایـن صـورت کـه زباله  هـا بـه صـورت الیـه ای انباشـت می    شـود و در هـر الیـه ریـزی روی
زباله  هـا پالسـتیک کشـیده و سـپس شـن و ماسـه و در آخـر بـا غلطـک آن را صـاف می    کردنـد از
زباله  هـا گازهـای  Bodو  Godو مـواد میکروبـی ،شـیمیایی ،ویـروس و قارچی تولد می    شـود که
همـه اینهـا خطرنـاک هسـتند ،شـیرابه  ها هـم در حوضچه  هـای جمع آوری می    شـوند.
اتفـاق ناگـواری کـه در ایـن سـایت چندمیـن بـار روی داده آتـش سـوزی اسـت کـه در پـی ایـن
آتـش سـوزی  ها حفره  هایـی ایجـاد می    شـود کـه کسـی از آن خبـری نداشـته اسـت .وقتی ایـن بار
آتـش سـوزی رخ می    دهـد و مأمـوران و پرسـنل بـرای مهـار آن می    رونـد بـه یکبـاره حفـره دچـار
فرونشسـت شـده و  12نفـر را در خـود فـرو می    بـرد .در پـی وقـوع ایـن حادثـه نزدیک بـه  200نفر
از آتـش نشـان  ها و امدادگـران بـه آنجـا می    رونـد و موفق می    شـوند در مرحلـه اول  5نفـر را نجات
داده و بـه بیمارسـتان منتقـل نمایند.
امـا متأسـفانه بـه دلیـل حجـم بـاالی انباشـت زبالـه ،حجـم زیـادی از ایـن زباله  هـا بـر روی ایـن
نیروهـای زحمتکـش و صدیق آوار می    شـود و این مسـأله کار امدادرسـانی را سـخت تـر می    نماید و
باالخـره ایـن کـه  7نفـر باقیمانـده نجـات پیـدا نکـرده و فوت می    شـوند.
 3روز طـل می    کشـد تـا اجسـاد ایـن عزیـزان از زیـر انباشـت زباله  هـا خارج شـود .گفته شـد؛ حجم
انباشـت زبالـه حـدود  400تـا  500تـن بـوده کـه بـا توجـه بـه بارندگی  هـای اخیـر رانـش و ریزش
کوهـی از زبالـه را نیـز پـس از فرونشسـت رقم زده اسـت.
بـه هـر حـال  7عزیـز در ایـن سـانحه از دسـت می    رونـد کـه  2نفـر از آنها از پرسـنل آتش نشـانی،
 2نفر از پرسـنل سـازمان مدیریت پسـماند و  3نفر دیگر از کارکنان سـایت پسـماند برمشـور بودند.
بالفاصله پس از این حادثه ،تیمی    متشـکل از شـهرداری ،دادگسـتری و فرمانداری تشـکیل می    شـود
تـا علـت حادثـه را بررسـی کنـد .یکی از علل ضعف شـرکت طـرف قـرارداد خارجی بـوده که کارش
را خـوب انجـام نـداده و علت دیگر سیسـتم انباشـت زباهل بوده اسـت.
بـه هـر حـال تغییـر سیسـتم انباشـت و دفـن زبالـه در دسـتور کار قـرار گرفتـه ،درسـت اسـت کـه
گازهـای گلخانـه ای ،متـان و دی-کسـید کربـن در نیـروگاه بیـوگاز سـایت تبدیـل به گاز می    شـود
امـا کارخانـه تفکیـک زبالـه یکـی از ضروریات اسـت در حـال حاضر کارخانـه تفکیـک زباهل مقصد
روزانـه می    توانـد  800تـن زبالـه را بـه شـیوه دسـتی تفکیـک کنـد و در نهایـت بادپـوی زبالـه تر و
هوادهـی و خشـک کـردن آن در مـدت  2مـاه ،کـود کمپوسـت تولیـد نماید.
یـک مدتـی در برخـی شـهرداری  ها کل زباله  هـا را چـرخ می    کردنـد کـه خطـر وجـود شیشـه،
پالسـتیک و ...در آن بسـیار زیـاد بـود امـا بـا ایـن کارخانـه اجسـامی    مانند شیشـه و پالسـتیک و
زباله  هـای الکترونیکـی و  ...جداسـازی می    شـوند.
فرمانـدار و معـاون اجرایـی شـهرداری نیـز گـزارش خـود را ارایـه کردند .بـه هر حال گـزارش تلخی
بـود .بایـد تلاش کنیـم در آینده شـاهد بروز چنیـن حوادثی نباشـیم امیدوارم بـا راه انـدازی کارخانه
دوم تفکیـک زبالـه در مقصـد بحـث دفـن پسـمانه  ها و زباله  هـا به بهترین مشـکل مدیریت شـود.
گفتـه شـد کـه شـورا مصوب کـرده شـهرداری دیه ایـن عزیـزان را پرداخت کنـد .واقعیت این اسـت
کـه بـا پرداخت دیـه مشـکل ایـن خانواده  ها حل نمی    شـود.
و امـا عزیزانـی کـه در ایـن حادثـه جـان خـود را از دسـت دادنـد؛ عبـادا ...فـوالدی ،حسـین بهـروز
پودنـگ ،احمدرضـا جنتـی ،کریـم نوبخـت ،موسـی رحیمـی ،حسـین بهمـن پـور و پرویز بهمـن پور
اعالم شـد.
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کیلومتر خالی شـده و اگر برای اسـتفاده شـخصی می    باشـد سـریعا پالک و
در غیر این صورت باید برای فروش به بازار عرضه شود.
بـه گفتـه صداقـت هـر گونـه تحویـل خـودروی صفـر بـدون نصـب پالک
و یـا تحویـل دسـتی پلاک و خـروج آن از پارکینگ  هـا ،نمایندگی  هـای
خـودرو ،انبارهـا و  ...تخلف محسـوب شـده و بـا متخلفان به شـدت برخورد
می    شـود.
وی تاکیـد کـرد :صاحبـان پارکینگ  هـا و انبارهـا و  ...موظفنـد لیسـت
خودروهایـی را کـه تحویـل می    دهنـد بـا ذکـر مشـخصات افـراد تحویـل
گیرنـده اعـم از نـام و نـام خانوادگـی ،کـد ملی ،شـماره شناسـنامه ،شـماره
تلفـن همـراه و دیگـر مـواردی کـه بـه آنهـا اطلاع رسـانی شـده بـه ایـن
سـازمان تحویـل دهنـد.

معـاون بازرسـی سـازمان صمـت فـارس همچنیـن یـادآور شـد :مراکـز یاد
شـده (دارنـدگان خـودروی صفـر) ملزم به ثبت نـام در سـامانه انبارها و ثبت
اعلام موجـودی انـواع خـودرو صفر خـود در بازه زمانـی  13تـا  15و  27تا
 30هـر مـاه می    باشـند در غیـر اینصـورت به عنـوان محتکر با آنهـا برخورد
و پرونـده احتـکار برای آنها تشـکیل می    شـود.
بـه گفتـه صداقـت ایـن اقدامـات بـه منظـور ایجـاد محدودیت بـرای خرید
خـودرو توسـط اشـخاصی کـه بـا هـدف سـفته بـازی و دپـوی خودرو  هـا با
هـدف فـروش بـا قیمت  هـای باالتـر وارد بـازار خـودرو شـده انـد ،انجـام
می    شـود.
وی از مـردم درخواسـت کـرد ،هـر گونـه خودروهـای در انبـار مانـده یـا
پارکینگهـا را بـه شـماره تلفـن  ۱۲۴گـزارش دهنـد.

شناسایی  ۸۵مورد جدید ابتال به کروناویروس در استان فارس و افزایش مبتالیان به  ۵۱۷۹نفر
معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی شـیراز از
شناسـایی  ۸۵مـورد جدیـد ابتلا به کرونـا ویروس
در اسـتان فارس خبـر داد.
بـه گـزارش روابط عمومی    دانشـگاه علوم پزشـکی
شـیراز ،دکتـر «عبدالرسـول همتی» گفـت :از هزار
و  ۵۷۷مـورد نمونـه ارسـالی بـه آزمایشـگاه  های
تشـخیص مولکولی کروناویروس طی روز سه شـنبه
تـا دیـروز ۸۵ ،مـورد مثبـت گـزارش شـده کـه بـا
افـزوده شـدن این موارد جدیـد ،آمار کنونی اسـتان
فـارس بـه پنج هـزار و  ۱۷۹نفر رسـیده اسـت.
ایـن مقـام مسـوول در دانشـگاه اظهـار کـرد :از
مجمـوع مبتالیـان جدیـد ۵۵ ،مـورد مربـوط بـه

شـیراز؛  ۳مورد مربوط به کوار؛ مرودشـت ،ممسـنی
و المـرد هـر کـدام  ۲مـورد و کـوه چنار یـک مورد
را شـامل می    شـود ،و مابقـی مـوارد نیـز مربـوط به
دیگـر دانشـکده  ها و دانشـگاه  های علـوم پزشـکی
اسـتان است.
او بـا بیـان اینکـه خوشـبختانه در  ۲۴سـاعت مورد
فوتـی بـر اثـر ابتلا بـه کروناویـروس در اسـتان
گـزارش نشـده اسـت ،افـزود :تاکنـون  ۱۰۲نفر در
اسـتان بـه دلیـل ابتلا بـه کروناویروس جـان خود
را از دسـت داده انـد.
معـاون بهداشـت دانشـگاه ادامـه داد :تاکنـون
چهـار هـزار و  ۲۹۷نفـر از مبتالیـان بسـتری شـده

در بیمارسـتان و ایزولـه خانگـی ،بهبـود یافتـه و
سلامتی خـود را بـه دسـت آورده انـد.
او ۵۴درصـد مبتالیـان را آقایـان و ۴۶درصـد
مبتالیـان را بانـوان عنـوان کـرد و گفـت :میانگین
سـنی مبتالیـان  ۴۰سـال اسـت و ۸۰درصـد افـراد
مثبـت نیز بـدون نیاز به بسـتری در بیمارسـتان ،در
منـزل بهبـود یافتند.
دکتـر همتـی تاکیـد کـرد :شـهروندان در خانـه
مانـدن ،رعایـت بهداشـت فـردی و پرهیـز از
تجمعـات و ترددهـای غیرضـروری ،اسـتفاده از
ماسـک و رعایـت فاصلـه امـن در روابـط اجتماعی
را جـدی بگیرنـد.

دبیر شورای زکات استان فارس اعالم کرد

تدارک  597پایگاه جمع آوری زکات فطره
دبیـر شـورای زکات اسـتان فـارس از تـدارک و برپایـی  597پایـگاه
جمع آوری زکات فطریه در استان خبر داد.
محمـد بذرافشـان ،مدیـر کل امـداد فـارس بـا اعلام اینکـه در اسـتان
 597پایـگاه جمـع آوری زکات فطـره برپـا شـده اسـت ،گفـت :امسـال
بـا توجـه بـه اینکـه در اماکـن مذهبـی ،حسـینیه  ها و مسـاجد بـه دلیـل
شـیوع بیمـاری کرونـا احتمـاال نمـاز عیـد فطـر برپـا نمی    شـود؛ خیـران
و مـردم نیـک اندیـش اسـتان میتواننـد زکات فطـره خـود را از طریـق
دفاتـر دبیرخانـه شـورای زکات اسـتان و پایگاههـای مسـتقر در سـطح
شـهر ،همچنیـن پایگاه  هـای برپا شـده در خیریه  هـا و مراکـز نیکوکاری
اسـتان پرداخـت کنند.
بذرافشـان در ادامـه افـزود :عالوه بـر راه  هـای مذکور ،شـماره گیری کد
دسـتوری  *8877*071*5#و شـماره کارت 6037 9918 9970 9376
چشم شیشه ای

و همچنین شـماره حسـاب  0101273073000از دیگـر راه  های پرداخت
زکات فطـره در اسـتان فارس می    باشـد.
دبیـر شـورای زکات اسـتان تصریـح کـرد :پایگاه  هـای تـدارک دیـده
شـده در اسـتان فـارس شـامل  57پایـگاه مسـتقر در ادارات 110 ،پایگاه
شهرسـتانی و  30پایـگاه در شـیراز و همچنیـن  400پایـگاه در مراکـز
نیکـوکاری و خیریه  هـای اسـتان می    باشـد.
مدیـر کل امـداد فـارس تاکیـد کـرد :تمامی    پایگاه  هـای اعلام شـده در
اسـتان فارس جهت تسـهیل در جمـع آوری زکات فطره مـردم خیرخواه،
بـه صـورت یکسـره و در ایـام تعطیلـی عید سـعید فطر باز هسـتند.
بذرافشـان در پایـان یـادآور شـد :طبـق هماهنگی  هـای انجـام شـده،
در روز عیـد سـعید فطـر کلیـه پایگاه  هـای جمـع آوری زکـوات فطـره از
صندوق  هایـی بـا آرم شـورای زکات بـه طور مشـترک اسـتفاده می    کنند

کـه هـدف از ایـن کار محاسـبه دقیـق میزان زکـوات جمع آوری شـده و
تسـریع در توزیـع آن میـان نیازمندان اسـت.
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