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هرچه از زمان پیروزی انقالب اسالمی فاصله گرفته شود، 
اهمیت پرداختن  به  موضوع دستاوردهای انقالب اسالمی و 
اهمیت تبیین دستاوردها و پیش رفت های جمهوری اسالمی 
بیش تر می شود. یکی از اهداف راهبردی دشمنان در جنگ 
نرم علیه انقالب و جمهوری اسالمی، ایجاد یأس و ناامیدی 
در جامعه و به ویژه در نسل جوان نسبت به آینده از طریق 
سیاه نمایی، بزرگ کردن مشکالت، زیر سؤال بردن و یا 
کم ارزش جلوه دادن دستاوردهای انقالب و ناکارآمد نشان 

دادن نظام دینی است
البته انقالب اسالمی به دلیل شرایط خاص زمانی خودش و 
همبستگی که میان رهبری، مردم و تشیع به وجود آورد از 
قداست و استحکام بسیار باالیی برخوردار است و این ترکیب 
حتی در زمان امام علی)علیه السالم( به درستی شکل نگرفت 
و به یکدیگر گره نخورد. لذا جایگاه انقالب اسالمی جایگاه 

مستحکمی است
این انقالب را با عمل و منش خود و حاکم کردن معنویت، 
فرهنگ شیعی و قول هایی مانند اینکه رهبر مانند مردم عادی 
و حتی فقرا زندگی می کنند، حفظ و تقویت گردید . وبه لطف 
خدا پی ریزی انجام شده برای پایه های نظام مانند والیت فقیه 
هم در دوره امام)ره( و هم در دوره مقام معظم رهبری به 
خوبی صورت گرفته و سادگی، دوری از اشرافیت و خلوص 
در رهبری نظام قابل مشاهده و به همین خاطر حکومت از 
آسیب پذیری کمتری برخوردار است و اگر این روش و منش 
از رهبری به سایر کارگزاران و مسئوالن حکومت تسری پیدا 
کند قطعاً  بسیاری از مشکالت حل خواهد شد و این مسئله 
تجربه شده و زمانی که مسئوالن ساده زیست بودند تحمل 
مردم بیشتر بوده، خداوند برکت بیشتری به حکومت داده و 
مسئوالن توانستند بر مشکالت بهتر فائق بیایند.متاسفانه در 
بعضی کارگزاران نظام دوری از ساده زیستی وهمسطح اکثر 
اقشار مردم زندگی کردن لطماتی را به جامعه ایجادخواهد 
کرد وورود وابستگان و فرزندان به کارهای اقتصادی وسوء 
استفاده از موقعیت و رانتها باعث ازاد واذیت مردم گردیده 
است لذا نوک مبارزه بافسادباید به سمت وسو انها برود و 
اخیرا دستگاه قضایی برخوردهای خوبی با مروجین فساد 
ووابستگان د ردستگاهها ی مختلف انجام داده است که باعث 

امیدواری به نظام اسالمی را تشدید می کند 
یکی از دستاوردها ی انقالب اسالمی ، آزادی سیاسی است 
ونعمت آزادی باالترین نعمتی است که بشر دارد، که امروز 
مردم آزادانه براساس قانون اساسی از این نعمت برخوردارند 
که دولت ومسئوالن نظام رانقدمی کنند و مطالبات قانونی 
خود را درخواست می کنند ومسئوالن خود را موظف به 

پاسخگویی می دانند 
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نخستین محموله واکسن روسی تا هفته 
آینده به تهران تحویل داده می شود

در انتخابات ریاست جمهوری از صندوق 
رأی الکترونیکی استفاده نمی شود

امــام  علی)علیــه الســام( می فرماید:همانــا، زمامــدار، امیــن  خــدا در زمیــن  
و برپادارنــده عدالــت  در جامعــه  و عامــل  جلوگیــری  از فســاد و گنــاه  در میــان  

ــم، ج  2 ،ص  604« ــت.                                     » شــرح  غررالحکــم  و دررالکل ــردم  اس م

چند نکته از دستاوردهای 
انقالب اسالمی

دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران و 
دهه تجدید میثاق ملت با انقالب است

                                           دکرت قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی : 

در کمتر از یک ماه 1۷ کیلوگرم 
غنی سازی 20 درصد انجام شد

                                        رئیس ستاد انتخابات کشور گفت:  

فرمانــدار بردســیر گفــت: دهــه فجــر امســال حــدود ۷0 طــرح با 
اعتبــاری معــادل 200 میلیــارد تومــان در ایــن شهرســتان آماده 

بهــره بــرداری و کلنــگ زنــی داریــم .
ســید حســن میرصادقــی روز شــنبه در گفــت و گــو بــا خبرنگار 
ایرنــا بمناســبت دهــه فجــر گفــت: بــا توجه بــه شــرایط موجود 
و محدودیــت برگــزاری مراســمات توســط ســتاد ملــی کرونــا در 
ســال جــاری بایــد بــه گونــه ای ایــام اهلل مبــارک دهــه فجــر را 
برگــزار کنیــم کــه ضمــن رعایــت دســتورالعمل هــای ارســالی 
ســتاد ملــی کرونــا ایــن ایــام را ارج نهــاده و در ترویــج فرهنــگ 

ایثــار و شــهادت ثابــت قــدم باشــیم.
وی افــزود: شــرایط برگــزاری مراســم امســال فــرق دارد، اما هدف 
فرقــی نمــی کنــد و مــا همیشــه در صحنــه حضــور خواهیــم 
داشــت و قــدرت جمهــوری اســالمی را توســط مردم بــه نمایش 

ــت. خواهیم گذاش
میرصادقــی در تشــریح طــرح هــای دهــه فجر امســال بردســیر 
گفــت:  مهمتریــن این طرحهــا در بخــش هــای ورزش و جوانان، 
ــاد  ــداد، بنی ــه ام ــاد کشــاورزی، کمیت ــان، جه بهداشــت و درم
مســکن، امــور عشــایری، راهــداری، شــهرداری هــا و بخشــداری 

ــتند. ها هس
بــه گفتــه میرصادقــی در بخــش مســکن مددجویــان کمیتــه 
ــگ ۱0۷  ــرداری شــده و کلن ــره ب ــاده به ــداد، ۱۷۳ واحــد آم ام
واحــد دیگــر نیز بــه زمیــن خواهد خــورد و همچنیــن در بخش 
بهداشــت و درمــان افتتــاح مرکــز دیالیــز فاطمــه زهــرا )س( که 
بــا کمک خیریــن ســاخته شــده و توســعه اورژانس بیمارســتان 

قائــم در صــدر خواهنــد بــود.
وی افــزود:  در حــوزه راهــداری اقــدام بــه رفــع نقــاط حادثــه خیز 
و افتتــاح راهــدار خانــه ســنگ صیــاد، درحــوزه امــور عشــایری 
احــداث منبــع ذخیــره آب و در بخــش بنیــاد مســکن اجــرای 

ــای  ــتاها بخشــی از طرحه ــادی در روس ــرح ه ط
دهــه فجــر امســال خواهنــد بــود.

فرمانــدار گفــت : در حــوزه بخشــداری هــا و 
شــهرداری هــا نیــز تمــام بخشــها و شــهرهای این 
شهرســتان اقــدام بــه آســفالت و جــدول گــذاری 
معابــر داشــتند و در حــوزه ورزش و جوانــان نیــز 2 
زمیــن چمــن مصنوعــی در نــگار و گلــزار افتتــاح 
خواهــد شــد. در حــوزه جهــاد کشــاورزی افتتــاح 
ــه  ــذار در کارخان ــرغ تخمگ ــرورش م ــاز ســوم پ ف
ــروژه  ــار، پ ــان اعتب ــارد توم ــا 60 میلی ــیمرغ ب س
پــرورش گاو شــیری بــا یــک میلیــارد و 400 
میلیــون تومــان اعتبــار، افتتــاح فــاز ســوم گالب 
زهــرا بــا چهــار میلیــارد تومــان اعتبــار، کشــتارگاه 
مــرغ پــارس بــال بــا  ســه میلیــارد تومــان اعتبــار 
از مهمتریــن طرحهــای دهــه فجــر خواهنــد بــود.

                                                                  جاللی سفیر ایران در روسیه:

میرصادقی فرماندار بردسیر همزمان با ایام اهلل دهه فجر؛

حدود ۷0 طرح با اعتباری معادل 200 میلیارد 
تومان آماده بهره برداری و کلنگ زنی داریم 
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برگزاری رزمایش سیاسی فرهنگی گردانهای بیت المقدس 
از 12 بهمن ماه لغایت 22 بهمن ماه 

ــیر ،  ــپاه بردس ــی س ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــتان  ــیج شهرس ــت بس ــه مقاوم ــده ناحی فرمان
جنــاب ســرهنگ امیــری ضمــن تبریــک 
ــاز  ــالب و آغ ــروزی انق ــالگرد پی ــیدن س فرارس
ــی  ــش سیاس ــریح رزمای ــه تش ــر ب ــه فج ده
فرهنگــی گردانهــای بیــت المقــدس پرداخــت

ــش  ــدف افزای ــا ه ــا ب ــن گردانه ــزود :ای وی اف
ــه  ــتان و ب ــطح شهرس ــی در س ــب امنیت ضری
منظــور حفــظ انســجام و باالبــردن تــوان دفاعی 
و امنیتــی گردانهــای بیــت المقدس برگــزار می 

گــردد
اهــم فعالیــت هــای رزمایــش شــامل برگــزاری 
بــه  بازرســی در ورودی  ایســت و  تورهــای 
شــهرها  و بخشــهای شهرســتان، برپایــی برنامه 
شــامگاه یــاد یاران بــه صــورت دســته ای در ۳5 

ــت ســختگیرانه  ــا رعای ــتان ب نقطــه شهرس
ــت  ــراری گش ــتی ، برق ــای بهداش پروتکله
هــای پیــاده و خودرویــی رضویــون در تمامی 
ــطح  ــتقر در س ــت مس ــای مقاوم ــگاه ه پای
شهرســتان ، توزیــع کمــک هــای مومنانه به 
مــردم آســیب دیده از بحــث کرونــا ، افزایش 
ــت  ــا رعای ــه ب ــرات در رابط ــا و تذک نظارته
مســائل بهداشــتی در غالب تیمهای فعال در 
طــرح شــهید ســلیمانی بــه منظــور کمــک 
ــان  ــش آمارمبتالی ــی وکاه ــه کن ــه ریش ب

ــا  اســت. ــروس منهــوس کرون وی
ــد  ــت : امی ــان گف ــری درپای ــرهنگ امی س
ــا  ــم م ــن مه ــال در ای ــد متع ــت خداون اس
ــه نظــام  ــاری کنــد و توفیــق خدمــت ب را ی
مقــدس جمهــوری اســالمی را بدهــد و یــاد 

و خاطــره شــهدای عزیزمــان را زنــده نگــه 
ــا باشــیم. ــدردان خــون آنه ــم و ق داری

سرهنگ امیری فرمانده سپاه بردسیر :

مقام معظم رهبری :

 

    هیات امناء و کارکنان صندوق قرض الحسنه توحید

جناب آقای پیمان بقایی 
بــا نهایــت تاثر و تاســف درگذشــت مادر همرس گرامیتان را تســلیت و تعزیت 

عــرض منــوده و از خداونــد تبــارک و تعالــی بــرای آن مرحومــه علــو درجــات و 

رحمت واســعه و برای شــا و ســایر بازماندگان صرب و بردباری مســئلت داریم.

دکتر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی :

رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بــا بیــان اینکــه 
وارد عرصــه فنــاوری کوانتومــی شــدیم، گفــت: 
ــا فنــاوری کوانتومــی توانســتیم ســلول های  ب
ســرطانی را شناســایی کنیــم و در یــک افــق 
چهــار ســاله می توانیــم آن را در ماهــواره پیــاده 

. کنیم
بــه گــزارش خبرنــگار گــروه سیاســت خارجی 
خبرگــزاری فــارس، علــی اکبر صالحــی رئیس 
ــنبه( در  ــب )دوش ــی ش ــرژی اتم ــازمان ان س
مراســم رونمایــی از ســومین آزمایــش انتقــال 
اطالعــات بــه روش کوانتومــی بین بــرج میالد 
و ســازمان انــرژی اتمی عنــوان کرد: در آســتانه 
دهــه فجــر و در مــاه اقتــدار و عزت ملــت ایران 
مــاه بهمــن قــرار داریــم و امــروز هــم روزی بــه 

ــت. یادماندنی اس
کاربرد فنــاوری کوانتومــی در مخابــرات، وزارت 
دفــاع، نیروهــای مســلح/ در یــک افــق چهــار 
ــواره  ــاوری را در ماه ــن فن ــم ای ســاله می توانی

ــاده کنیم پی
وی گفــت: کاربــرد ایــن فنــاوری در مخابــرات، 
وزارت دفــاع، ســپاه، ارتــش و نیروهای مســلح و 
وزارت اطالعــات و ... هــر جایــی که نیاز داشــته 

باشــد اطالعــات رمزگــذاری شــده ارســال کند 
نیازمنــد ایــن فنــاوری اســت. در حــال انعقــاد 
ــتیم  ــا هس ــن مجموعه ه ــا ای ــی ب قراردادهای
کــه بتوانیــم در آینــده انتقــال فنــاوری و تجربه 

. کنیم
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی افــزود: در یــک 
افــق چهار ســاله می توانیــم ایــن فنــاوری را در 
ماهــواره پیــاده کنیــم. ســرعت فــوق العــاده ای 
ســازمان انــرژی اتمی داشــته اســت و همکاران 
و دوســتان مــا شــب و روز کار می کردنــد کــه 

ایــن فاصلــه را بیــن مــا و غــرب کــم کننــد.
*توانســتیم ســلول های ســرطانی را شناسایی 

کنیم
بــه گــزارش فــارس، صالحــی گفــت: مــا 
ــا فنــاوری کوانتومــی ســلول های  توانســتیم ب
ســرطانی را شناســایی کنیــم و ما ایــن کار را با 
کمــک پزشــکان دانشــگاه تهران و بیمارســتان 
امــام خمینــی و ســازمان انــرژی اتمــی انجــام 
داده ایــم. امیدواریــم تصویربــرداری شــفاف را در 
یــک ســال آینــده کاربــردی کنیــم. بــه جــای 
اســتفاده از گامــا و ایکــس ری از ایــن طریــق 
اســتفاده می شــود کــه آســیبی بــه فــرد وارد 

 ورود ایران به عرصه فناوری کوانتومی/ شناسایی سلول های سرطانی با این فناوری

نمی کنــد و تصویــر شــفاف نیــز هســت.
وی افــزود: در زمیــن شناســی و شناســایی 
معــادن می تــوان از ایــن فنــاوری کوانتومــی 

اســتفاده کــرد.
معــاون رئیــس جمهــور خاطرنشــان کــرد: 
االن هنــد یــک میلیــارد تــا دو میلیــارد دالر 
ــرده  ــذاری ک ــرمایه گ ــاوری س ــن فن در ای
اســت. نمی توانیــم بگوییــم مــا صبــر کنیــم 
ــد و  ــو ببرن ــاوری را جل ــن فن ــران ای و دیگ
ــد زمینه هــا را  ــداری می کنیــم. بای ــا خری م
فراهــم کنیــم کــه اگــر خواســتیم چیــزی 

ــم. ــه می خری ــم چ ــم بدانی بخری

موفقیت نخستین واکسن ایرانی در خنثی کردن »کرونای انگلیسی«
موفقیــت واکســن کرونــای تولیــدی ســتاد اجرایــی 
ــروس انگلیســی  ــر روی وی ــام، ب ــان حضــرت ام فرم

ــا رســما اعــالم شــد. کرون
حســن جلیلی مدیــر گروه تحقیقــات تولید واکســن 
ســتاد اجرایــی فرمــان امــام دقایقــی پیــش  در جمع 
خبرنــگاران بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: پس از شــیوع 
ویــروس جهــش یافتــه کرونــا موســوم بــه کرونــای 
انگلیســی، از طریــق وزارت بهداشــت نمونــه ای از ایــن 
ــرایت آن ۷0  ــدرت س ــه ق ــه ک ــروس جهش یافت وی
درصــد باالتــر از کرونــای معمولــی اســت را دریافــت 
کردیــم و دراختیــار محققــان دارویــی ســتاد اجرایــی  

قراردادیــم.
وی افزود:ازآنجــا کــه یکــی از قابلیت هــای هر واکســن 
ــر  ــد در براب ــه بتوان ــد ک ــن باش ــد ای ــذاری بای اثرگ
ــدن  ــروس ب ــرروی وی ــه ب ــام گرفت ــای انج جهش ه
ــب  ــد، پالســمای خــون ۳ داوطل ــن کن ــراد را ایم اف

اولــی  کــه واکســن "کــوو ایــران برکــت" را دریافــت کرده 
بودنــد را باایــن ویــروس مــورد امتحــان و آزمایــش قــرار 

ــم. دادی
مســئول تیــم تولیــد واکســن افــزود: ایــن ســه داوطلــب 
در دو مقطــع واکســن را دریافــت کرده انــد ولــذا انتظــار 
میــرود کــه پالســمای خــون آنهــا ایمنــی کافــی را برای 

مقابلــه بــا ویــروس پیــدا کــرده باشــد.
جلیلــی خاطرنشــان کــرد: آزمایش هــای انجــام گرفتــه 
نشــان داد که واکســن ایرانــی با موفقیت کامل، توانســته 

ویــروس جهش یافتــه را بطــور کامــل خنثــی کنــد.
مینــو محــرز عضو ســتاد ملــی مبارزه بــا کرونا و مســئول 
تیــم نظــارت بر فــاز مطالعــات بالینی واکســن کــوو ایران 
برکــت نیــز درخصــوص موفقیــت جدیــد واکســن ایرانی 
گفــت: امــروز شــنیدن ایــن خبــر همــه مــا را خوشــحال 

کرد.
محــرز افــزود: ویــروس انگلیســی بــرای همــه مــا تبدیل 

ــا  ــه آی ــود ک ــده ب ــه جــدی ش ــک دغدغ ــه ی ب
واکســن تولیدشــده فقــط قــدرت خنثــی کردن 
کرونــای معمولــی را دارد یــا قــادر خواهــد بــود 
کــه ایــن ویــروس خطرنــاک راهــم از پــا درآورد 
کــه خداراشــکر امــروز ایــن خبــر خــوب اعــالم 
شــد و خســتگی را از تــن  مــا و همه تیــم اجرایی 
واکســن و تیــم درمــان و ســالمت کشــور درآورد.
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عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس 
ــب ۳۲  ــق قری ــت: در کمیســیون تلفی گف
ــه ای  ــک بودج ــان کم ــارد توم ــزار میلی ه
اســتان ها  زدایــی  محرومیــت  بــرای 

اختصــاص داده شــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از کرمــان، 
محمدمهــدی زاهــدی در جمــع خبرنگاران 
ــا  ــه 1400 ب ــام بودج ــه تم ــان اینک ــا بی ب
لحــاظ شــرکت های دولتــی و بانک هــا 
دو هــزار و 4۳5 هــزار میلیــارد تومــان بــوده 
اســت اظهــار داشــت: 9۳0 هــزار میلیــارد 
تومــان آن منابــع بودجــه عمومی دولــت از 
نظــر درآمدهــا بــود کــه از این مبلــغ حدود 
840 هــزار میلیــارد تومــان منابــع عمومی 

بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حــدود هــزار و 560 
هــزار میلیــارد تومــان بودجــه شــرکت های 
دولتــی و بانک هــا بــوده اســت عنــوان کرد: 
ایــن عــدد تقریبــاً دو برابــر بودجــه عمومی 

ــور است. کش
عضــو کمیســیون تلفیــق بودجــه مجلــس 
شــورای اســامی با بیــان اینکــه در مجلس 
و کمیســیون تلفیــق بودجه نــگاه منفی به 
الیحــه دولــت بیــش از نــگاه مثبــت بــه آن 
ــود کــه  ــن ب ــود ادامــه داد:جمع بنــدی ای ب
ــی داده  ــه رای منف ــه بودج ــه الیح ــر ب اگ
شــود کار طوالنی شــده و باعث ســرگردانی 

کشــور در ســال آینــده می شــود.
ــه اینکــه اصــاح ســاختار  ــا اشــاره ب وی ب
ــورای  ــس ش ــتور کار مجل ــه در دس بودج
اســامی و کمیســیون تلفیــق بودجــه قرار 
گرفــت و کلیــات بودجه بــا رای لــب مرزی 
رای آورد گفــت: کمیســیون تلفیــق بودجه 
کلیــات بودجــه را کارشناســی می کنــد و 

ــود. ــات می ش ــد از آن وارد جزئی بع
زاهــدی با بیــان اینکــه در جزئیــات بودجه 
ــف  نقطــه نظــرات کمیســیون های مختل
مجلــس گرفتــه می شــود و مــوارد بودجــه 
جــزء بــه جــزء رای گیــری می شــود افــزود: 
در الیحــه بودجــه دولــت ابهامــات اساســی 
بــرای تصمیم گیــری وجــود داشــت و نیــاز 

ــود. ــازی ب ــه شفاف س ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت پیش بینــی 
کــرده بــود روزانــه دو میلیــون و 500 هــزار 
بشــکه نفــت بفروشــد در حالی کــه در 
ــون  ــک میلی ــه ی ــر روزان ــال های اخی س
بشــکه فــروش نداشــته ایم و ایــن قســمت 
ــت  ــادی داش ــای زی ــا و اگره ــه ام از بودج
ــاد ارزی از  ــغ زی ــت مبال ــه داد: برداش ادام
ــه  ــز در الیح ــی نی ــعه مل ــدوق توس صن
بودجــه آمــده بــود کــه قابــل قبــول در این 

شــرایط نیســت.
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس 
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه بیشــتر 

بــرای  دولــت  هزینــه ای  بحث هــای 
برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی در 
الیحــه بودجــه آمــده بــود گفــت: 9۳ هزار 
میلیارد تومان برداشــت از صندوق توســعه 
ملــی در الیحــه بودجــه پیش بینــی شــده 

بــود کــه بــا آن مخالفــت شــد.
ــه بودجــه کشــور  ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
نیازمنــد اصــاح ســاختار اســت و دولــت 
در بودجــه 1400 ایــن اصــاح ســاختار را 
ندیــده اســت تصریــح کــرد: فــرار مالیاتــی 
در کشــور وجــود دارد کــه دولــت بایــد این 

مهــم را ببینــد و شفاف ســازی کنــد.
زاهــدی بــا بیــان اینکــه مــردم مشــکات 
معیشــتی زیادی دارنــد و حتــی کارمندان 
ــد  ــرار گرفته ان ــر ق ــط فق ــر خ ــت زی دول
ــد  گفــت: محرومیت زدایــی در بودجــه بای
پیش بینــی می شــد و واقعیــت ایــن اســت 
کــه در جنــوب اســتان کرمــان و بســیاری 
از نقــاط شهرســتان های کرمــان و راور 

ــود دارد. ــادی وج ــای زی محرومیت ه
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اقدامــات خوبــی 
در  و  شــده  محرومیت زدایــی  بــرای 
الیحــه بودجــه هــم آمــده بــود امــا مقــدار 
ــوان  ــه عن ــزود: ب ــرد اف ــت نمی ک آن کفای
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــت 90 ه ــال دول مث
بــرای همسان ســازی حقوق بازنشســتگان 
ــی نیســت. ــا کاف ــود ام اختصــاص داده ب

اختصاص ۳2 هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی استان ها 

حجــت االســام علــی اکبــر کرمانــی امــام جمعــه بردســیر ضمن 
ــه  ــودن والدت حضــرت فاطم ــش ب ــه مناســبت در پی ــک ب تبری
ــه  ــدرن ب ــت م ــرب و جاهلی ــگاه غ ــت: ن ــرا)س( و روز زن گف زه
زن نــگاه التــذاذ و بهــره کشــی اســت نــه نــگاه احتــرام و عــزت، 
فرهنــگ ارســالی از غــرب بــر پایــه ویــران کــردن محــور خانــواده 

یعنــی زن بنــا شــده اســت.
وی افــزود: نــگاه اســام و امامیــن انقــاب بــه زن، قــرار دادن زن 
در جایــگاه ســرمایه انســان ســاز جامعــه و محــور تولیــد باالتریــن 

محصــول کــه همــان تربیــت انســان اســت.
کرمانــی بیان کــرد: خانه داری و همســرداری و مادربــودن بزرگترین 
و بهتریــن شــغل یــک زن اســت و زنــان خانــه دار مــا بایــد بــه خود 

افتخــار کننــد و از ایــن کار بــزرگ خود خجالت نکشــند.
وی ضمــن گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر گفــت: بیانیــه گام دوم 
انقــاب یــک ســند راهبــردی اســت کــه همــه بایــد در دســتور کار 

ــرار دهند. خودشــان ق
حجــت االســام کرمانــی ضمــن تاکیــد بــر بیانــات مقــام معظــم 
رهبــری دربــاره بیانیــه گام دوم انقــاب افــزود: بایــد بــر عظمــت 
ــدگاری انقــاب  ــج آن و مان ــه انقــاب و تروی وقــوع معجــزه گون

تکیــه و تاکیــد شــود.
ــای  ــاله کارکرده ــل س ــود چه ــاب صع ــرد: در کت ــار ک وی اظه
ــر  ــف مشــهود اســت و ب گوناگــون انقــاب در موضوعــات مختل
اســاس آمارهــای بیــن المللــی پیشــرفت های چشــمگیری داشــته 

ایــم .
حجــت االســام کرمانــی گفت: انقــاب ما در آســتانه ۴۳ ســالگی 
ــردن و  ــی ک ــاب، اجرای ــش انق ــش از پی ــای بی اســت و راه اعت

مدنظــر قــرار دادن بیانیــه گام دوم انقــاب اســت.
ــر  ــد ب ــا تاکی ــزوم برگــزاری مناســبت هــای پیــش رو ب ــر ل وی ب
رعایــت شــرایط بهداشــتی گفــت: در بحــث شــیوع کرونــا مراقــب 
باشــیم گرفتــار عــادی انــگاری نشــویم چرا کــه به ســرعت متضرر 

خواهیــم شــد .
حجــت االســام کرمانــی در پایــان گفــت: ضعیــف بــودن اینترنت 
همــراه در شهرســتان از مطالبــات مــردم هســت که با توجــه به نیاز 
مبــرم دانــش آمــوزان و دانشــجویان، از متولیان مربوطه درخواســت 

مــی کنــم  برطــرف کــردن ایــن مشــکل را مــد نظــر قــرار دهند.

بر اساس آمارهای بین المللی کارنامه 
42سالگی انقالب پیشرفت های 

چشمگیری داشته است بــه گــزارش روابــط عمومی فرمانداری بردســیر جلســه ســتاد 
ســاماندهی گلزارهای شــهدای گمنام شهرســتان بردســیر به 
ریاســت مهنــدس میرصادقــی فرمانــدار  و باحضــور حجــت 
االســام والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه بردســیر حجــت 
االســام والمســلمین مهــری امــام جمعــه نــگار  ، ســرهنگ 
امیــری فرمانــده ناحیه مقاومت بســیج، بخشداران،شــهرداران 
ــداری  ــات فرمان و روســای ادارات  مربوطــه درســالن اجتماع

ــکیل شد تش
میرصادقــی فرمانــدار بردســیر گفــت یکــی ازراههــای 
نشروگســترش فرهنگ ایثاروشــهادت توجه به گلزارشــهدای 
گمنــام اســت و میتــوان ازایــن مکانهــای مقــدس بــه ترویــج 
ــذا  از تمامــی اعضــای  مکتــب حــاج قاســم اســتفاده نمودل
جلســه خواســت در خصوص ســاماندهی گلزار شــهدا تعامل 

و همــکاری ویــژه را داشــته باشــند
حجــت االســام والمســلمین کرمانــی امــام جمعــه بردســیر 
نیــز از تبدیــل محــل دفــن شــهدای گمنــام بــه پایگاههــای 
معنــوی و فرهنگــی در اقصــی نقــاط کشــور خبــر داد و گفت 
باتعامــل مســئولین و مــردم شــاهدایجاد بنــای باشــکوه برای 

شــهدای گمنــام درســطح شهرســتان خواهیــم بــود
درادامــه جلســه ســرهنگ امیری و مســئولین و هیــات امنای 
گلزارهــای شــهدا گزارشــی از رونداقدامات انجام گرفتــه دراین 

خصــوص ارائــه دادند
گفتنــی اســت نماســازی حــرم مطهــر شــهدای گمنام شــهر 
بردســیر و اللــه زارونصــب گنبــد گلزارشــهدای گلــزار ونــگار 
ــیر  ــتان بردس ــه درشهرس ــت ک ــی اس ــروژه های ــه پ از جمل

اجراخواهــد شــد

در کمتر از یک ماه ۱۷ کیلوگرم غنی سازی 2۰ درصد انجام شد
رئیــس مجلس بــا حضور در ســایت )فــردو( 
گفــت: در کمتــر از یــک مــاه 1۷ کیلوگــرم 
مجتمــع  در  درصــد   ۲0 غنی ســازی 
ــردو(  ــدی )ف ــهید علی محم ــازی ش غنی س

انجــام شــده اســت.
بــه گــزارش خبرنــگار سیاســی خبرگــزاری 
تســنیم،  محمدباقر قالیبــاف رئیس  مجلس 
شــورای اســامی روز )پنجشــنبه 9 بهمــن( 
ــهید  ــازی ش ــع غنی س ــد از مجتم در بازدی
علی محمــدی )فــردو( بــا گرامیداشــت دهــه 
فجــر و یــاد امــام و شــهدای انقــاب گفــت: 
ــون  ــی و قان ــارت میدان ــاس نظ ــروز براس ام
ــس  ــه در مجل ــا ک ــو تحریم ه ــردی لغ راهب
تصویــب رســید و زمانبندی هــای اجرایی آن 

بــه ســایت فــردو آمدیــم.
ــان اینکــه طــی بازدیدهــای کــه  ــا بی وی ب
ــن  ــه  ای ــروز داشــتیم مشــخص شــد ک ام
قانــون مرحلــه بــه مرحلــه بــه اجــرا درآمــده 

غنی ســازی ۲0  در  داد:  ادامــه  اســت، 
درصــد اورانیــوم کــه قرار بــود ســاالنه 1۲0 
کیلوگــرم اورانیــوم غنــی شــود، از جهــت 
ــر هســتیم  و در عــرض  زمانبنــدی جلوت
ــوم  ــرم اورانی ــاه 1۷ کیلوگ ــک م حــدود ی

غنــی ســازی شــده اســت.
ــد  ــا تاکی ــس ب ــران در مجل ــده ته نماین
ــاز  ــور نی ــرفت کش ــرای پیش ــه ب براینک
بــه پیشــران هایی در حــوزه صنعــت و 
اقتصــاد هســتیم، عنوان کــرد:  یکــی از آن  
صنعت هــای کــه در آن نیازمند پیشــرفت 
هســتیم، صنعــت هســته ای اســت و 
ترکیبــی از فنــاوری و علــوم دیگــر را هــم 

شــامل می شــود.
رئیــس مجلــس شــورای اســامی عنــوان 
کــرد: امــروز نمونه هــای جــدی ایــن 
رونــد را در ایــن صنعــت دیدیــم در حــوزه 
ــت  ــن صنع ــودارو و ... ای ــاورزی، رادی کش

عضــو کمیســیون تلفیق بودجــه مجلس 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــامی ب ــورای اس ش
ــد  ــت ۲5 درص ــه دول ــره 1۲ الیح تبص
ــان  ــام کارکن ــرای تم ــوق ب ــش حق افزای
دولتــی تعییــن شــده بــود گفــت: اینگونه 
ــی  ــی بی عدالت ــه نوع ــوق ب ــش حق افزای

ــود. ب
ــه  ــف یاران ــه ک ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
90 هــزار تومــان در کمیســیون تلفیــق 
ــی  ــای خیل ــرای دهک ه ــد و ب ــده ش دی
پاییــن مبلــغ ۲50 هــزار تومــان بــه 
ــزود:  ــده شــد اف ــه دی ــرد یاران ازای هــر ف
ــی  ــورت پلکان ــا به ص ــت مالیات ه دریاف
در کمیســیون تلفیــق دیده شــد و ســعی 
شــده عدالــت اجتماعــی در پرداخت هــا و 
دریافت هــا رعایــت شــود و امیدواریــم در 
صحــن علنــی مجلــس نیــز رای بیــاورد.

دکرت زاهدی عضو کمیسیون تلفیق بودجه:   :

فعــال و موثــر اســت اگــر دشــمن محکم 
ایســتاده کــه مــا دارای ایــن بنیــه علمــی 
نباشــیم و از ایــران قــوی ناراحت هســتند 
مــا مصمــم هســتیم در ایــن راه گام 
برداریــم و مجلــس بــا مصوبــه اش در رفع 

ــد شــد. تحریــم وارد ایــن رون
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه همــه اقدامــات 
ایــران در چارچــوب برجــام اســت، اضافــه 
ــه  ــم ک ــه ای نداری ــچ وظیف ــا هی ــرد: م ک
وقتــی آن هــا پایبنــد نیســتند، ما باشــیم 
هــر وقــت آن هــا بــه تعهداتشــان عمــل 
ــا و  ــام تحریم ه ــع تم ــی رف ــد یعن کردن
مشــکات بانکــی و نفتــی و تجــاری مــا 
ــه مجلــس  ــا گــزارش ب برداشــته شــد ب
ــه  ــواد ۳6 و ۳۷ ب ــاس م ــر اس ــاره ب دوب
تعهــدات خودمــان می توانیــم برگردیــم با 
ایــن تصمیم دشــمنان مــا بــاور کنند که 
مــا مصمم بــر اجــرای این قانون هســتیم 

در انتخابات ریاست جمهوری از صندوق رأی الکترونیکی استفاده نمی شود
ــات کشــور گفــت: در  رئیــس ســتاد انتخاب
ــت جمهوری  ــات ریاس ــرح انتخاب ــورد ط م
تــا جایــی کــه در جریــان هســتم ایرادهایــی 
بــر عــدم تطبیــق و صــدق کلــی در مجمــع 

گرفتــه شــده اســت.
دولــت  حــوزه  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
خبرگــزاری تســنیم, جمــال عــرف معــاون 
سیاســی وزیر کشــور در نشســت خبــری در 
پاســخ بــه ســؤال تســنیم در ایــن خصــوص 
کــه »آیا قانــون انتخابــات بــه خــرداد 1400 
می رســد یــا خیــر؟« اظهــار داشــت: در 
رابطــه بــا دو طرحــی کــه مجلــس شــورای 
اســامی داشــت تــا ایــن لحظــه در خصوص 

براســاس آخریــن  انتخابــات شــوراها 
جلســات نتیجــه ایــن بــود کــه ایــن طرح 
بــه ایــن انتخابــات نخواهــد رســید و بــرای 
انتخابــات شــوراها براســاس قانون گذشــته 

عمــل خواهیــم کــرد.
وی افــزود: در مــورد طرح انتخابات ریاســت 
جمهــوری تــا جایی کــه در جریان هســتم 
ایرادهایــی بــر عــدم تطبیــق و صــدق کلی 
در مجمــع گرفتــه شــده اســت، ایرادهــا به 
مجلــس داده شــده و مجلس بایــد برطرف 
ــتد و  ــان بفرس ــورای نگهب ــه ش ــد و ب کن
ــه  ــم ب ــرح ه ــن ط ــد ای ــر می رس به نظ

انتخابــات نخواهد رســید.

عــرف تأکیــد کــرد: در آخریــن جلســه ای 
کــه بــا شــورای نگهبــان داشــتیم بــه ایــن 
ــات  ــه در انتخاب ــیدیم ک ــدی نرس جمع بن
ــدوق الکترونیــک اســتفاده  ــِش رو از صن پی
ــارت  ــزی نظ ــت مرک ــا هیئ ــا ب ــم ام کنی
ــا  ــق رســیده ایم و آنه ــه تواف ــر شــوراها ب ب
بــه مــا اعــام کردنــد کــه »ایــن آمادگــی 
به صــورت  را  انتخابــات  کــه  داریــم 
الکترونیکــی برگــزار کنیــم«، نهایــت ایــن 
مســئله ایــن اســت کــه به ماننــد دوره 
قبــل در 1۳4 شــهر انتخابــات الکترونیکــی 
برگــزار شــده بــود بــاز هــم در ایــن شــهرها 
ــا  ــود ی ــزار ش ــی برگ ــورت الکترونیک به ص

ــای  ــیر اق ــداری بردس ــی فرمان ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علــی حســینی مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان 
بامهنــدس میرصادقی فرمانداربردســیر درخصــوص  وضعیت 
پوشــش بیمــه ایــی شهرســتان وطــرح هــای خدمــات غیــر 

حضــوری تامیــن اجتماعــی دیــدار و گفتگــو کــرد 
مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان درتوضیــح طــرح ۳0۷0  
بیــان کــرد: ایــن طــرح از ۷0 خدمــت ســازمان بــه مراجعیــن 
۳0 خدمــت غیرحضــوری انجــام میدهــد کــه تــا پایــان ایــن 
هفتــه ۲0 خدمــت رونمایــی میگــردد ودیگرنیــاز بــه حضــور 

فــرد در محــل شــعب تامیــن اجتماعــی نمــی باشــد
ــرح  ــن ط ــر ای ــات دیگ ــه خدم ــت: از جمل ــه گف وی درادام
ــر،  ــض دفت ــوابق، تعوی ــه س ــراض ب ــوابق، اعت ــت س دریاف
نامنویســی افــراد تبعــی، کمــک هزینــه ازدواج، مشــاغل آزاد، 
ــا  ــت مفاص ــی، دریاف ــه بده ــراض ب ــک، اعت ــاغ الکترونی اب
حســاب، درخواســت بازنشســتگی و... میباشــد کــه پیامد آن 
کاهــش بیــش از 96 میلیــون مراجعــه کننــده بــه ســازمان 

تامیــن اجتماعــی خواهــد بــود. 

دستگیری ۳ سارق و کشف
 ۱۵ فقره سرقت 

فرمانده انتظامی بردســیراز دســتگیری ۳ ســارق و کشف 15 
فقره ســرقت در این شهرســتان خبــر داد. 

ســرهنگ  غضنفــری در گفت و گــو با خبرنگار پایــگاه خبری 
پلیــس بیــان داشــت ، بدنبــال وقــوع چندیــن فقره ســرقت 
ســیم و کابــل در روزهــای اخیر،بــا تاش هــاي شــبانه روزي 
همــکاران انتظامــی واقدامــات تخصصــی  پلیس آگاهی ســه 

نفر از ســارقین مرتبط شناســایی و دســتگیر شــدند.
ــه 1 زن و۲  ــان ک ــن متهم ــزود: ای ــي اف ــام انتظام ــن مق ای
مــرد هســتند در تحقیقــات پلیــس بــه 15فقــره ســرقت از 
نــوع ســرقت ســیم بــرق - کابــل مخابراتــی- صنــدوق هــای 
ــاجد   ــی مس ــای مس ــگ ه ــه ودی ــن متبرک ــات اماک صدق

ــد. اعتــراف کردن
ــک  ــف ی ــن توقی ــح کرد:ضم ــری تصری ــرهنگ غضنف س
دســتگاه خــودروی پــژو405 ارزش ریالی اموال کشــف شــده 

را ۲میلیــارد ریــال بــرآورد مــی شــود.
وي در پایــان اظهــار امیــدواری کــرد شــهروندان مــوارد حمل 
،خریــد و فــروش انــواع ســیم و کابــل و فلــزات را کــه بصورت 
غیــر قانونــی یــا مشــکوک انجام می گیــرد بــه 110 گــزارش 

نمایند

تــا رفــع کامــل تحریــم را شــاهد باشــیم.
ــته ای گام  ــت هس ــت: صنع ــار داش وی اظه
ــم  ــازی تحری ــی س ــیر خنث ــی در مس بزرگ
برداشــته اســت و معتقدیم بــا اقــدام و مواضع 
واحــد بــه گونــه ای پیــش رویم کــه مــردم در 
آینــده بــا آســایش و امنیــت و رفــاه بیشــتر 

زندگــی کننــد.

ــور در  ــنهاد وزارت کش ــه به پیش اینک
ــک  ــات الکترونی ــهرها انتخاب کان ش
صندوق هــای  از  و  باشــیم  داشــته 

ــم. ــتفاده کنی ــک اس الکترونی

چند نکته از دستاوردهای انقالب اسالمی
ــری آزادی در  ــرمقاله...   و دیگ ــه س ادام
انتخابــات و تعیین سرنوشــت اســت همــان طور 
کــه بارهــا مــردم در انتخابــات بــا آزادی حضــور 
و فــرد مــورد خــود را انتخــا ب کردنــد  و هیــچ 
فــرد و یــا گــروه و دســته ای حــق تحمیــل فــرد 
و یــا افــرادی را بــه مــردم ندارند.وایــن آزادی بیــان 
و اندیشــه از یکــی دیگــر از دســتاوردهای انقــاب 

اســامی اســت 
ایــن آزادی کــه االن ، بــرای زن، بــرای مــرد، بــرای 
نویســنده ها، بــرای همه وجــود دارد ، ایــن آزادی، 
آزادی اســت در کلیــه امــوری کــه ایــن امــور بــه 
نفــع افــراد جامعــه هســت. امــروزه شــما آزادیــد 
برویــد بیرون مطالــب خودتــان را بگوییــد، انتقاد 
از دولــت و مســئوالن بکنیــد، انتقــاد از هــر کس 
کــه پایــش را کــج گذاشــت بکنیــد، هیچ کســی 

نیســت کــه بــه شــما بگوید چــرا.
ــعارها ی  ــر از ش ــی دیگ ــی یک ــتقال سیاس اس
ــران  ــروز ای ــا ام ــود ام ــی انقــاب اســامی ب اصل
ــه  ــد ب ــوی و تعه ــه برکــت ایمــان ق اســامی ب
اســام و تحــول عظیمــی کــه در اقشــار مختلفه 
ــرب و  ــرق و غ ــت ش ــت، دس ــده اس ــل ش حاص
انــگل هــای منحــرف را از کشــور خــود کوتــاه و 
بــه هیــچ قدرتــی اجــازه نمــی دهــد کوچکترین 

دخالتــی در کشــور اســامی ایــران نمایــد.
قطــع کــردن پــای مستشــاران بیگانــه در همــه 
زمینــه هــا از کشــور،که امــروزه منجر بــه ابداعات 
ــد  ــر نیازمن ــا کمت ــاز و ی ــی نی ــات و ب واختراع
ــای  ــه قدرته ــا ب ــوری مخصوص ــه کش ــودن ب ب
بــزرگ اســت کــه درایــن چندیــن ســاله تحریــم 
ــش  ــر وکاه ــالهای اخی ــا ی س ــژه تحریمه وبوی
ــا  ــی داروه ــواد الزم حت ــدم م ــت وع ــد نف خری
و ... را کــه مانــع شــدند بــا تاســیس شــرکتهای 
ــا  ــه ب ــا جامع ــیاری از نیازه ــان بس ــش بنی دان

جوانــان غیــور و تحصیــات عالــی بــراورده شــده و 
درســطوح مختلــف علمــی بــه ســطح کشــورهای 
مطــرح دنیــا رســیدند درگذشــته  کارخانــه های ما 
دســت مستشــارها بود، ارتشــمان دســت آنهــا بود، 
همــه چیزمــان دســت آنهــا بــود و انهــا برتمامــی 
حاکمیــت مــا درجنبــه هــای مختلــف فرهنگــی 
، اجتماعــی ، اقتصــادی و سیاســی اشــراف کامــل 
داشــتند ..همــه برنامــه هــای کشــور را می بایســت 
انهــا تاییــد کننــد دســتاوردهای انقــاب اســامی 
ایــران در عرصه هــای گوناگــون سیاســی، اقتصادی، 
ــی  ــی  امنیت ــاوری و نظام ــی و فن ــی، علم فرهنگ
بســیار چشــمگیر اســت که حتــی دشــمنان ما به 
انهــا اعتــراف کردنــد حتی وابســتگان بــه حکومت 
طاغــوت درخــارج کشــور از دســتاوردهای انقــاب 
ــی یادمــی کننــد وپیشــرفتهای مختلــف را  بخوب

بیــان مــی کننــد 
انقــاب اســامی ایــران باتوجــه بــه وجــود موانعــی 
کــه برخــی از آن هــا میــراث دوران گذشــته، به ویژه 
دورۀ پهلــوی، بــوده و برخــی دیگــر نیــز خارجــی 
اســتکباری  قدرت هــای  دســت  بــه  و  بــوده 
ــات  ــه امکان ــه ب ــا توج ــز ب ــده، و نی ــود آم ــه وج ب
محــدودی کــه در اختیــار داشــته اســت، توانســت 
مبتنــی بــر آموزه هــای اســامی و تکیــه بــر 
ــمگیری را در  ــرفت های چش ــی، پیش ــوان داخل ت
عرصه هــای گوناگــون سیاســی)نظام مــردم ســاالر 
دینی، اســتقال سیاســی و...(، اقتصادی)حرکت در 
مســیر اقتصــاد اســامی، توســعۀ صنایــع و بومــی 
ســازی، خودکفایــی در برخــی عرصه هــا و..(، 
فرهنگــی)آزادی فرهنگــی در چهارچــوب اســام، 
گســترش فرهنــگ اســتکبار ســتیزی و...(، علمــی 
و فناوری)هســته ای، لیــزر، پزشــکی و...( و نظامــی  
امنیتی)ایجــاد اقتــدار، ســاخت انــواع موشــک های 
بالســتیک، ناوشــکن، هواپیمــا و...( بــه دســت آورد

 

ساماندهی گلزار ۱2 شهید گمنام 
دفاع مقدس درشهرستان بردسیر 

خطبه های مناز جمعه 

حجت االسالم و املسلمین کرمانی امام جمعه بردسیر:

نقــش  دولــت در اقتصــاد، از دیر بــاز تاکنون، تحو الت  بســیاری  
یافتــه  اســت. تقابــل  میــان  دولــت  و بخــش  خصوصی، هــم  در 
دولت هــای  حــد  أکثــر و هــم  در دولت هــای  حد أقــل، تنــش زا 
بــوده  اســت. نــگاه  تحکم آمیــز دولت هــا بــه  مــردم  و همچنین  
منحصرشــدن  اهتمــام  دولت هــا بــه  رفــاه  مــاد ی، زاویــۀ  دیــد 
دولت هــا و مــردم  را نســبت  بــه  یکدیگــر تنگ  ســاخته  اســت؛ 
ــزاران   ــع  کارگ ــاختن  مناف ــر س ــدف  حد اکث ــه  ه ــا جایی ک ت
دولــت، امــر نامعقولــی  به  نظر نمی رســد. مســئلۀ  ســهم  دولت  
در اقتصــاد بــه  مقــدار بســیار زیــادی  بــر مبنــای  ذهنیت هــا 
و شــرایطی  اســتوار اســت  کــه  نتیجــۀ  طبیعــی  کارکردهــای  
تمــام  عرصه هــای   در   - و سیاســتگذاران   نظریه پــردازان  
اجتماعــی  - بــوده  اســت. ترســیم  چهــره ای  والیــی  و ارزشــی  
ــوی،  ــدر عل ــدار و مقت ــزار، مســئول، قانونم ــت  خدمتگ از دول
می توانــد تمایــز ماهــوی  حکومــتِ  عــدل  را بــا حکومت هــای  
رقیــب  روشــن تر کــرده، راه حــل  پایــداری  بــرای  تقابــل  دولــت  
و ملــت  را نشــان  دهــد. دولــت  علــوی  افــزون  بــر رفــاه  عمومی، 
اهتمــام  خــود را بــرای  ســعادت  مــردم  بــه  کار بســت  و اولیــن  
رســالت  خــود را اجــرای  احــکام  و آموزه هــای  الهــی  قــرار داد، 
ــن   ــی  را مهم تری ــت  اجتماع ــراری  عدال ــیر، برق ــن  مس و در ای
ــاد.  ــود نه ــادی  خ ــت های  اقتص ــای  سیاس ــدف  فعالیت ه ه
سیاســت های  اقتصــادی  امــام  بــه  گونــه ای  طراحی  و اجرا شــد 
کــه  کرامــت  و عــزت  انســان ها رعایــت  شــده، بــه  واقعیــات  و 

شــرایط  موجــود نیــز توجــه  کافــی  گردیــد.
    الف: نقش  دولت  در اقتصاد

مســئله  نقش  دولــت  به  گونــه ای  نزدیــک  با ســازمان  اجتماعی  
کــه  در آن  وجــود دولــت  مســلم  فرض  می شــود مرتبط  اســت، 
ســازمان  اجتماعــی  کــه  بــرای  جامعــه  متصــور اســت، احتماالً  
طیــف  پیوســته ای  از دیــدگاه  آزادســازی  )حد أقل کننــدۀ  
دولــت( تــا دیــدگاه  جمع گــرا )حد اکثــر کننــدۀ  دولــت( را در 
بــر می گیــرد. بــر اســاس  هــر یــک  از ایــن  دیدگاه هــا، اهــداف، 

وظایــف، امکانــات  و اختیــارات  دولــت  قابل  ترســیم  اســت.
1- ماهیت  دولت  اسامی 

ــر وحــدت  سیاســیِ  مــردم  یــک  جامعــه   ــی  برت ــت، تجل دول
اســت. اســاس  ایــن  وحــدت، عاطفــه  )جغرافیــا، نــژاد، خــون، 

ــا الحــادی  و ...( اســت. ــا فکــر )الهــی  ی ــان  و تاریــخ( ی زب
امــا آنچــه  کــه  هــر جامعــه ای  را وا مــی دارد تــا دولــت  تشــکیل  
ــم   ــی  زیســتن  انســان ها اســت. تنظی ــزۀ  اجتماع ــد، انگی ده
روابــط  متقابــل  انســان ها، اجــرای  مقــررات  و ضمانــتِ  اجرایــی، 
مســتلزم  وجــود دســتگاه  قدرتمنــدی  اســت. از ایــن  رو امــام  
علی)علیــه الســام( در پاســخ  به  شــعار ال حکــم  اال  هلل  از ســوی  

خــوارج  چنیــن  پاســخ  می دهنــد:
»مــردم، بــه  زمامــدار نیازمندنــد، خواه  نیکوکار باشــد یــا بدکار؛ 
تــا مؤ منــان  در ســایۀ  حکومتــش  بــه  کار خویــش  مشــغول  و 
ــردم  در دوران  حکومــت  او  ــد شــوند و م ــران  هــم  بهره من کاف
ــال   ــوال  بیت الم ــیلۀ  او ام ــه  وس ــد و ب ــی  کنن ــی  را ط زندگ
جمــع آوری  گــردد و بــه  کمــک  او بــا دشــمنان  مبــارزه  شــود. 
نیکــوکاران  در رفــاه  و مردم  از دســت  بــدکاران  در امان  باشــند.«

ــردم  و  ــوق  م ــداری  از حق ــی  و پاس ــت، نظم آفرین ــاد امنی ایج
جلوگیــری  از تعــد ی، شــأن  هــر حکومتــی  اســت. برخــی  از 
ســخن  علی)علیــه الســام( چنیــن  فهمیده اند که  تنهــا عامل  
تعیین کننــده  قــوۀ  اجرایــی، توانمنــدی  در تدبیــر امور کشــور، 
حفــظ  امنیــت  و حراســت  از مرزهــا اســت؛ یعنــی  حکومت هــا 
وظیفــه ای  جــز رســیدگی  بــه  حاجــات  اولیــۀ  مــردم  ندارنــد، 
ــال   ــی. ح ــت  غیردین ــواه  حکوم ــی  و خ ــت  دین ــواه  حکوم خ
آن کــه  مــراد امــام  در ایــن  خطبــه، بیــان  اهمیت  نظــم  و امنیت  
اســت؛ زیــرا بنابــر فرمــودۀ  دیگــری  از امام  علــی)ع(، »پیشــوای  
دادگــر از بــارانِ  پیوســته  بهتر اســت  و جانــور درنــده  و آدمخوار 
از فرمانــروای  ســتمکار بهتــر می باشــد و فرمانــروای  بیدادگــر از 

فتنــۀ  دائمــی  نیکوتــر اســت.«                     .... ادامــه دارد 

دکرت قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی : 

کشف 2۰۳کیلوگرم مواد مخدر تریاک 
فرمانــده انتظامــي شهرســتان بردســیر ازدســتگیری 1 
ــوع  ســوداگر مــرگ و کشــف ۲0۳کیلوگــرم موادمخــدراز ن
تریــاک توســط ماموریــن پایــگاه عملیاتی شــهید خواجویی  
بهرامجــرد از یــک دســتگاه کامیونــت در عملیــات انتظامــی 

ــر داد ــور خب ــگاه مذک دالوران پای
وی بــا اشــاره بــه دســتگیری 1 نفــر متهــم و توقیــف یــک 
ــودروی  ــی از خ ــرد : در بازرس ــح ک ــو تصری ــت اویک کامیون
مذکــور ۲0۳کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع تریــاک کشــف 

وضبــط گردیــد
فرمانده انتظامي شهرســتان بردســیر یاد آور شــد:با گسترش 
چتــر اطاعاتــی وعملیاتــی در مســیر تــردد مــواد مخــدر ، 
مبــارزه بــا ایــن پدیده شــوم هــر روز گســترش خواهــد یافت

امام علی )علیه السالم(، 
دولت و سیاست های اقتصادی

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: 

جزئیات اکران فیلم های سی و نهمین 
جشنواره فیلم فجر در استان کرمان

.
ــع  ــدی در جم ــد محم ــان ، وحی ــنیم از کرم ــزاری تس ــزارش خبرگ ــه گ ب
خبرنــگاران بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ســال های گذشــته تجربه مطلوبــی در 
زمینــه اکــران همزمــان فیلم های جشــنواره فجــر در اســتان کرمان داشــتیم 
ــری و  ــای هن ــن رویداده ــر از مهم تری ــم فج ــنواره فیل ــت: جش ــار داش اظه

ســینمایی ایــران اســت کــه نیمــه بهمــن هــر ســال برگــزار می شــود.
وی بــا بیــان اینکــه امســال تحــت تأثیــر همه گیــری کرونــا تجربــه ای جدید 
در برگــزاری ایــن جشــنواره داریــم افــزود: امســال بــا توجــه به شــیوع ویروس 
کرونــا و محدودیت هــای موجــود بــرای حضــور عاقمنــدان جهــت نمایــش 
ــر  ــت محدودت ــا ظرفی ــم فجــر ب ــن جشــنواره فیل ــای ســی  و نهمی فیلم ه
و رعایــت کامــل ضوابــط بهداشــتی مصــوب ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا 

ــزی شــده اســت. برنامه ری
معــاون هنــری و ســینمایی فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمان افــزود: 
اکــران همزمــان فیلم هــای ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجــر در کرمــان از 

15 بهمــن مــاه آغــاز شــده و تــا ۲۲ بهمــن مــاه ادامــه دارد. 
ــا بیــان اینکــه بــرای حضــور عاقمنــدان در اکــران ایــن فیلم هــا، ۳0  وی ب
درصــد ظرفیــت ســالن های نمایــش در نظــر گرفتــه شــده اســت ادامــه داد: 
همــه فیلم هــای بخش مســابقه ســینمای ایــران )16 فیلــم( حداکثر در ســه 

ســانس در طــول مــدت یــاد شــده بــه نمایــش در خواهنــد آمــد.

کاهش مراجعه به سازمان تامین 
اجتماعی بااجرای طرح ۳۰۷۰

سرهنگ غضنفری فرمانده انتظامی بردسیر:
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آگهی  تعرفه و  عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری بردسیر  سال 1400
شــهرداری بردســیر به اســتناد مجوز شــماره6823/1/4211 مورخ 99/11/11کمیته 
انطبــاق ،تعرفــه وعــوارض و بهــای خدمات ســال 1400 به شــرح ذیل را بــه اطالع 
عموم می رساند                                                                     روابط عمومی شهرداری بردسیر

فرمول هاي محاسبة عوارض ساختمانی
پایه قیمت منطقه ای بر اساس قیمت سال 1399 می باشند که باید در سال 1400محاسبه گردند 

تعرفه و عوارض ، بها خدمات و سایر درآمدهای شهرداری بردسیر سال 1400
پایه قیمت منطقه ای بر اساس قیمت سال 1399 می باشند که باید در سال 1400محاسبه گردند .

ــد  ــه، بع ــان درخواســت پروان ــاي مســكوني در زم ــوارض زیربن ــاي مســكوني: ع ــوارض زیربن ــاي مسكوني:شــرح ع ــوارض زیربن ع
از تهیــة نقشــه هــاي ســاختماني و اعــام ضوابــط از طــرف کنتــرل نقشــه و همچنیــن در صــورت وجــود خــاف مســكوني در حــاالت 

گواهــي، چنانچــه ملــک در کاربــري غیــر از تجــاري باشــد، محاســبه و اخــذ مــي شــود.
فرمول هاي محاسبة عوارض زیربناي مسكوني

حالت اول: درخواست پروانه ساختمان و تخریب و نوسازي تک واحدي زیر - 600 متر مربع
شرح فرمول: 4*قیمت منطقه ای*متراژنقشه تا100متر)توضیح اینكه زیر 100 متر مبنا 100 متر محاسبه شود(

4*قیمت منطقه ای*متراژنقشه از100 تا 600 متر
حالت دوم: درخواست پروانه ساختمان و تخریب و نوسازي تک واحدي باالي - 600 متر مربع

شرح فرمول: 3*قیمت منطقه ای*متراژنقشه از600به باال
حالت سوم: درخواست پروانه ساختمان و تخریب و نوسازي چند واحدي -

شرح فرمول:  *)تعداد واحد/قیمت منطقه ای*متراژکل نقشه(
حالــت چهــارم: درخواســت پروانــه بــه جــز پروانــه ســاختمان، تخریــب و نوســازي و تمدیــد پروانــه تــک واحــدي زیــر - 600 متــر مربــع 

بــه تــک واحــدي زیــر 600 متــر مربــع. (پروانــه اعتبــار دارد.(
شرح فرمول: 4*قیمت منطقه ای*متراژکل نقشه

حالــت پنجــم: درخواســت پروانــه بــه جــز پروانــه ســاختمان، تخریــب و نوســازي و تمدیــد پروانــه تــک واحــدي زیــر - 600 مترمربــع بــه 
تــک واحــدي بــاالي 600 متــر مربــع. (پروانــه اعتبــار دارد. (

شرح فرمول:  پرداختی قبلی – 3*قیمت منطقه ای*متراژ
حالت ششم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه تک واحدي زیر 600 -متر مربع به چند واحدي. )پروانه اعتبار دارد.(
شرح فرمول: }مساحت کل مسكوني )نقشه( * بیشینه }حداقل قیمت چند واحدي ، ) قیمت منطقه بندي * ضریب چند واحدي*({ مساحت کل
مسكوني )نقشه) / (تعداد واحد مسكوني )نقشه( 100/(  مساحت کل مسكوني )مجاز *( بیشینه {حداقل قیمت تک واحدي ، ) قیمت - 

منطقه بندي * ضریب تک واحدي*{{( ضریب بافت فرسوده * ضریب انبوه سازان
تعرفه و عوارض ، بها خدمات و سایر درآمدهای شهرداری بردسیر سال 1400

حالــت هفتــم: درخواســت پروانــه بــه جــز پروانــه ســاختمان، تخریــب و نوســازي و تمدیــد پروانــه تــک واحــدي بــاالي  600 - متــر مربــع 
بــه تــک واحــدي زیــر 600 متــر مربــع )پروانــه اعتبــار دارد.(

ــول: }مســاحت کل مســكوني )نقشــه * ( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي ، )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب  شــرح فرم
تــک واحــدي}( مســاحت کل مســكوني -)مجــاز *( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي ، )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک 

ــاز)}* 100 / ( ــكوني )مج ــاحت کل مس واحدي)*{(مس
ضریب بافت فرسوده*ضریب انبوه سازان

حالــت هشــتم: درخواســت پروانــه بــه جــز پروانــه ســاختمان، تخریــب و نوســازي و تمدیــد پروانــه تــک واحــدي بــاالي -600متــر مربــع 
بــه تــک واحــدي بــاالي 600 متــر مربــع. )پروانــه اعتبــار دارد.(

شــرح فرمول:}مســاحت کل مســكوني )نقشــه *( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي ، )قیمــت منطقــه بنــدي* ضریــب تــک 
واحدي*{()مســاحت کل مسكوني)نقشــه( 100/ ( مســاحت کل مســكوني )مجــاز *( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي ، )قیمــت 
منطقــه بنــدي* ضریــب تــک واحــدي)*{ (مســاحت کل -مســكوني )مجــاز*{( 100/ (  ضریــب بافــت فرســوده * ضریــب انبــوه ســازان

حالــت نهــم: درخواســت پروانــه بــه جــز پروانــه ســاختمان، تخریــب و نوســازي و تمدیــد پروانــه تــک واحــدي بــاالي 600 - متــر مربــع 
بــه چنــد واحــدي. )پروانــه اعتبــار دارد.(

ــب  ــدي * ضری ــه بن ــد واحــدي ، ) قیمــت منطق ــل قیمــت چن ــرح فرمول:}مســاحت کل مســكوني )نقشــه * ( بیشــینه }حداق ش
چندواحــدي*{(  )مســاحت کل مسكوني)نقشــه/ ( تعــداد واحــد مســكوني )نقشــه( 100/ ( مســاحت کل مســكوني )مجــاز*( بیشــینه 
ــک واحــدي) *{ (مســاحت کل مســكوني )مجــاز*{(  100/(   ــب ت ــدي -*  ضری ــه بن ــک واحــدي، )قیمــت منطق ــل قیمــت ت }حداق

ضریــب بافــت فرســوده * ضریــب انبــوه ســازان
حالت دهم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه چند واحدي به تک واحدي زیر 600 متر مربع. )پروانه اعتبار دارد.(

شــرح فرمول:}مســاحت کل مســكوني )نقشــه*( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي ، )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک 
واحــدي{( مســاحت کل مســكوني -)مجــاز*( بیشــینه }حداقــل قیمــت چنــد واحــدي ، ) قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب چنــد واحــدي 

*{( مســاحت کل مســكوني )مجــاز / (تعــداد واحدمســكوني )مجــاز*{(100/ (  ضریــب بافــت فرســوده*ضریب انبــوه ســازان
حالــت یازدهــم: درخواســت پروانــه بــه جــز پروانــه ســاختمان، تخریــب و نوســازي و تمدیــد پروانــه چنــد واحــدي بــه تــک واحــدي بــاالي 

600 متــر مربــع. )پروانــه اعتبــار دارد.(
شــرح فرمــول: }مســاحت کل مســكوني )نقشــه *( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي ، )قیمــت منطقــه بنــدي* ضریــب تــک 
واحــدي*{( )مســاحت کل مسكوني)نقشــه( 100/ ( مســاحت کل مســكوني )مجــاز *( بیشــینه }حداقــل قیمــت چنــد واحــدي ،) قیمــت 
منطقــه بنــدي* ضریــب چنــد واحــدي{( مســاحت کل مســكوني )مجــاز/ (تعــداد واحــد مســكوني )مجــاز*{(  100/ (ضریــب بافــت 

فرســوده*ضریب انبــوه ســازان
حالت دوازدهم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه چند واحدي به چند واحدي. )پروانه اعتبار دارد.(

شــرح فرمول:}مســاحت کل مســكوني )نقشــه *( بیشــینه }حداقــل قیمــت چنــد واحــدي ، )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب چنــد 
ــینه  ــاز *( بیش ــكوني )مج ــاحت کل مس ــه( 100/ ( مس ــكوني )نقش ــد مس ــداد واح ــه /( تع ــكوني )نقش ــاحت کل مس ــدي*{( مس واح
}حداقــل قیمــت چنــد واحــدي ،) قیمــت - منطقــه بنــدي * ضریــب چنــد واحــدي*{( مســاحت کل مســكوني )مجــاز / (تعــداد واحــد 

مســكوني )مجــاز*{( 100/ (  ضریــب بافــت فرســوده *ضریــب انبــوه ســازان
حالت سیزدهم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه تک واحدي زیر - 600متر مربع. )پروانه اعتبار ندارد(

شــرح فرمول:})مســاحت کل مســكوني )نقشــه*(( بیشــینه}حداقل قیمــت تــک واحــدي و )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک 
واحــدي{( مبلــغ پرداختــي قبلــي – زیربنــاي مســكوني*{ ضریــب بافــت فرســوده * ضریــب انبــوه ســازان

حالت چهاردهم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه تک واحدي باالي -600 متر مربع. )پروانه اعتبار ندارد(
شرح فرمول:)}  {مساحت کل مسكوني )نقشه* (( بیشینه }حداقل قیمت تک واحدي )قیمت منطقه بندي * ضریب تک 

واحدي)*{(مساحت کل مسكوني)نقشه({)100/ ( مبلغ پرداختي قبلي زیربناي مسكوني *{ ضریب بافت فرسوده * ضریب انبوه سازان -
حالت پانزدهم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه چند واحدي. )پروانه -اعتبار ندارد(

شــرح فرمــول: }مســاحت کل مســكوني )نقشــه *( بیشــینه }حداقــل قیمــت چنــد واحــدي )قیمــت منطقــه بنــدي* ضریــب چنــد 
ــاي مســكوني*{  ــي زیربن ــغ پرداختــي قبل واحــدي*{( )مســاحت کل مسكوني)نقشــه / ( تعــداد واحــد مســكوني )نقشــه( 100/ ( مبل

ضریــب بافــت فرســوده * ضریــب انبــوه ســازان –
حالت شانزدهم: تمدید پروانه تک واحدي زیر  600- متر مربع)پروانه اعتبار ندارد(

شــرح فرمول:)}مســاحت کل مســكوني )نقشــه *(( بیشــینه}حداقل قیمــت تــک واحــدي و )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک 
واحــدي{( مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني {

حالت هفدهم: تمدید پروانه تک واحدي باالي  600 - متر مربع)پروانه اعتبار ندارد(
شــرح فرمول:)}}مســاحت کل مســكوني )نقشــه *(( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي  )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک 

واحــدي{(  )مســاحت کل مســكوني )نقشــه){ ) 100/ (  مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني-{
حالت هجدهم: تمدید پروانه چند واحدي )پروانه اعتبار ندارد(          

شــرح فرمــول: }}مســاحت کل مســكوني )نقشــه * (بیشــینه }حداقــل قیمــت چنــد واحــدي , )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب 
چنــد واحــدي*{( )مســاحت کل مســكوني )نقشــه / ( تعــداد واحــد مســكوني )نقشــه{)100/ ( مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربناي مســكوني{  

حالت نوزدهم: تمدید پروانه تک واحدي زیر 600 - متر مربع تعداد دفعات تمدید بیش از بار سوم )پروانه اعتبار دارد.(
شــرح فرمــول: )}مســاحت کل مســكوني )نقشــه *(( بیشــینه}حداقل قیمــت تــک واحــدي و )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک 

واحــدي{( مبلــغ پرداختــي - قبلــي زیربنــاي مســكوني{
حالت بیستم: تمدید پروانه تک واحدي باالي 600 - متر مربع تعداد دفعات تمدید بیش از بار سوم )پروانه اعتبار دارد(

شــرح فرمــول:}} مســاحت کل مســكوني )نقشــه * (بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي , )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک 
واحــدي * {( )مســاحت کل مســكوني )نقشــه{ ) 100/ (  مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني-{
حالت بیست و یكم: تمدید پروانه چند واحدي تعداد دفعات تمدید بیش از بار سوم )پروانه اعتبار دارد(

شــرح فرمول:}}مســاحت کل مســكوني )نقشــه*( بیشــینه }حداقــل قیمــت چنــد واحــدي , )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب چنــد 
ــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني-{ واحــدي*{( )مســاحت کل مسكوني)نقشــه/ ( تعــداد واحــد مســكوني )نقشــه{)100/ (  مبل

حالت بیست و دوم: تمدید پروانه تعداد دفعات تمدید کوچكتر یا مساوي از بار سوم )پروانه اعتبار دارد(
شرح فرمول:صفر

حالت بیست و سوم: درخواست گواهي پایان کار تک واحدي زیر 600 - متر مربع پروانه اعتبار دارد ملک خاف - -دارد.
ــرح فرمول:}مســاحت کل مســكوني)موجود *( بیشــینه}حداقل قیمــت تــک واحــدي و )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک  ش

واحــدي{( مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني{
حالت بیست و چهارم: درخواست گواهي پایان کار تک واحدي باالي 600 - متر مربع پروانه اعتبار دارد ملک - -خاف دارد.

شــرح فرمول:}مســاحت کل مســكوني )موجــود *( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي، )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک 
واحــدي *{( )مســاحت کل مســكوني)موجود( 100/ ( مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني-{

حالت بیست و پنجم: درخواست گواهي پایان کار چند واحدي پروانه اعتبار دارد ملک خاف دارد. - - -

شــرح فرمــول :}مســاحت کل مســكوني)موجود * (بیشــینه }حداقــل قیمــت چنــد واحــدي ، ) قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب چنــد 
واحــدي* {( مســاحت کل مســكوني )موجــود / ( تعــداد واحــد مســكوني )موجــود(100/ ( مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني-{

حالت بیست و ششم: درخواست گواهي پایان کار پروانه اعتبار دارد ملک خاف ندارد. - -
شرح فرمول:صفر

حالت بیست و هفتم: درخواست گواهي پایان کار تک واحدي زیر 600 - متر مربع پروانه اعتبار ندارد. 
شــرح فرمــول: }مســاحت کل مســكوني)موجود * (بیشــینه}حداقل قیمــت تــک واحــدي و )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک 

واحــدي{( مبلــغ پرداختــي قبلــي -زیربنــاي مســكوني{
حالت بیست و هشتم: درخواست گواهي پایان کار تک واحدي باالي 600 - متر مربع پروانه اعتبار ندارد. 

شــرح فرمــول: }مســاحت کل مســكوني )موجــود *( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي ، )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک 
واحــدي * {( )مســاحت کل مســكوني )موجــود( 100 / (مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني-{

حالت بیست و نهم: درخواست گواهي پایان کار چند واحدي پروانه اعتبار دارد. - -
شــرح فرمــول: }مســاحت کل مســكوني)موجود * (بیشــینه }حداقــل قیمــت چنــد واحــدي،) قیمــت منطقــه بنــدي* ضریــب چنــد 

واحــدي*{( مســاحت کل مســكوني)موجود / ( تعــداد واحــد مســكوني )موجــود( 100 /( مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني-{
حالت سي ام: درخواست گواهي بجز پایان کار پروانه اعتبار دارد ملک خاف ندارد. - -

شرح فرمول:صفر
حالت سي و یكم: درخواست گواهي بجز پایان کار تک واحدي زیر  600 - متر مربع پروانه اعتبار دارد ملک خاف - -  دارد.

ــک  ــب ت ــدي * ضری ــه بن ــت منطق ــدي و )قیم ــک واح ــت ت ــینه}حداقل قیم ــكوني)خاف *( بیش ــاحت کل مس ــرح فرمول:}مس ش
واحــدي{(

حالت سي و دوم: درخواست گواهي بجز پایان کار تک واحدي باالي 600- متر مربع پروانه اعتبار دارد ملک - - خاف دارد.
شرح فرمول:} مساحت کل مسكوني )خاف *(( بیشین}حداقل قیمت تک واحدي و )قیمت منطقه بندي * ضریب تک واحدي{(

حالت سي و سوم: درخواست گواهي بجز پایان کار چند واحدي پروانه اعتبار دارد ملک خاف دارد. - - -
ــک واحــدي و  ــول: )}مســاحت کل مســكوني )مجــاز +( مســاحت کل مســكوني )خــاف *(( بیشــینه}حداقل قیمــت ت ــرح فرم ش
)قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک واحــدي} {[( مســاحت کل مســكوني)مجاز *( بیشــینه }حداقــل قیمــت چنــد واحــدي ، ) قیمــت 

منطقــه بنــدي * ضریــب چنــد واحــدي * {( مســاحت کل مســكوني )مجــاز / ( تعــداد واحــد مســكوني )مجــاز)}100 / (       
حالت سي و چهارم: درخواست گواهي بجز پایان کار تک واحدي زیر 600 - متر مربع پروانه اعتبار ندارد ملک - - خاف ندارد.

ــک  ــب ت ــدي* ضری ــه بن ــت منطق ــدي و )قیم ــک واح ــت ت ــل قیم ــرح فرمول:}مســاحت کل مســكوني)مجاز *( بیشــینه }حداق ش
ــاي مســكوني{ ــي -زیربن ــي قبل ــغ پرداخت واحــدي{( مبل

حالت سي و پنجم: درخواست گواهي بجز پایان کار تک واحدي باالي 600 - متر مربع پروانه اعتبار ندارد ملک - - خاف ندارد.
شــرح فرمــول: مســاحت کل مســكوني )مجــاز *( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي ، )قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب تــک 

واحــدي*{( )مســاحت کل مســكوني )مجــاز( 100/ مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني –
حالت سي و ششم: درخواست گواهي بجز پایان کار چند واحدي پروانه اعتبار ندارد ملک خاف ندارد. - - -

شــرح فرمول:مســاحت کل مســكوني )مجــاز *( بیشــینه }حداقــل قیمــت چنــد واحــدي ، ) قیمــت منطقــه بنــدي * ضریــب چنــد 
واحــدي*{( مســاحت کل مســكوني)مجاز/ (تعــداد واحــد مســكوني )مجــاز(100 / ( مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني -

حالت سي و هفتم: درخواست گواهي بجز پایان کار تک واحدي زیر 600 - متر مربع پروانه اعتبار ندارد ملک - -خاف دارد.
شــرح فرمول:)مســاحت کل مســكوني)مجاز + ( مســاحت کل مســكوني )خــاف *( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي و )قیمــت 

منطقــه بنــدي * ضریــب تــک واحــدي{( مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني -
حالت سي و هشتم: درخواست گواهي بجز پایان کار تک واحدي باالي 600 - متر مربع پروانه اعتبار ندارد ملک - -خاف دارد.

شــرح فرمول:)مســاحت کل مســكوني )خــاف + ( مســاحت کل مســكوني )مجــاز *(( بیشــینه }حداقــل قیمــت تــک واحــدي ، )قیمــت 
منطقــه بنــدي * ضریــب تــک واحــدي{( )*مســاحت کل مســكوني )خــاف + (مســاحت کل مســكوني )مجــاز( 100/ (( مبلــغ پرداختــي 

قبلــي زیربنــاي مســكوني –
حالت سي و نهم: درخواست گواهي بجز پایان کار چند واحدي پروانه اعتبار ندارد ملک خاف دارد. - - -

شــرح فرمول:)مســاحت کل مســكوني )خــاف+( مســاحت کل مســكوني )مجــاز *(( بیشــینه }حداقــل قیمــت چنــد واحــدي ، ) قیمــت 
منطقــه بنــدي * ضریــب چندواحــدي)*{ ( مســاحت کل مســكوني )خــاف + ( مســاحت کل مســكوني )مجــاز) / ((تعــداد واحــد مســكوني 

)مجــاز+ (تعــداد واحــد مســكوني )خــاف(( 100/  مبلــغ پرداختــي قبلــي زیربنــاي مســكوني –
عوارض پذیرة تجاري-شرح عوارض پذیرة تجاري

عــوارض پذیــرة تجــاري و خدماتــي در زمــان اخــذ پروانــه و یــا در صــورت وجــود خــاف تجــاري قابــل محاســبه و اخــذ مــي باشــد.چنانچه 
کاربــري ملــک تجــاري باشــد تمامــي اســتفاده هــا بجــز اســتفاده مذهبــي، بــه صــورت تجــاري محاســبه مــي شــود.اماکن اداري غیــر دولتــي 

در کاربــري غیــر تجــاري، بصــورت تجــاري محاســبه مــي شــوند.

فرمول هاي محاسبة عوارض پذیرة تجاري:
حالت اول: درخواست پروانه ساختمان یا تخریب و نوسازي تک واحدي -

شرح فرمول:3*5*قیمت منطقه ای*متراژکل نقشه تجاری
حالت دوم: درخواست پروانه ساختمان یا تخریب و نوسازي چند واحدي -
شرح فرمول:N+10*3*نصف قیمت منطقه ای*متراژکل نقشه تجاری

حالت سوم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه تک واحدي به تک واحدي -- پروانه اعتبار دارد
شــرح فرمــول:} پرداختــی قبــل   -  3 *5*قیمــت منطقــه بنــدی * مســاحت کل تجــاری )نقشــه((  )ضریــب طبقــه تــک واحــدی* 

قیمــت منطقــه بنــدی *مســاحت کل تجــاری )مجــاز )+ 1 ({- (( اضافــه ارتفــاع دهنــه )نقشــه +( اضافــه طــول دهنــه )نقشــه)10/ ((
حالت چهارم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه تک واحدي به چند -واحدي - پروانه اعتبار دارد

شــرح فرمــول: )}ضریــب طبقــه چنــد واحــدی *قیمــت منطقــه بنــدی * مســاحت کل تجــاری )نقشــه) + 1)*  (تعــداد واحــد تجــاری) 
نقشــه/ (  ))10)ضریــب طبقــه تــک واحــدی* قیمــت منطقــه بنــدی *مســاحت کل تجــاری )مجــاز ) +1 ({- (( اضافــه ارتفــاع دهنــه )نقشــه 

+ ( اضافــه طــول دهنــه )نقشــه)10/ ((
حالت پنجم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه چند واحدي به تک -واحدي - پروانه اعتبار دارد

شــرح فرمــول: )}ضریــب طبقــه تــک واحــدی* قیمــت منطقــه بنــدی *مســاحت کل تجــاری )نقشــه) ((ضریــب طبقــه چنــد واحــدی 
*قیمــت منطقــه بنــدی * مســاحت کل تجــاری -)مجــاز)1 + )*(تعــداد واحــد تجــاری) مجــاز) 1 + ({))10/( اضافــه ارتفــاع دهنــه )نقشــه 

+( اضافــه طــول دهنــه )نقشــه)10/( (
حالت ششم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه چند واحدي به چند -واحدي - پروانه اعتبار دارد

شــرح فرمــول: )}ضریــب طبقــه چنــد واحــدی *قیمــت منطقــه بنــدی * مســاحت کل تجــاری )نقشــه)1 + ()*(تعــداد واحــد تجــاری) 
ــاری)  ــد تج ــداد واح ــاز)1 + ()*(تع ــاری )مج ــدی * مســاحت کل تج ــه بن ــت منطق ــد واحــدی *قیم ــه چن ــب طبق نقشــه/ ( ) ((10ضری

مجــاز)+1({))10/ ( اضافــه ارتفــاع دهنــه )نقشــه) + ( اضافــه طــول دهنــه )نقشــه)10/((
حالت هفتم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه تک واحدي - - پروانه اعتبار ندارد

شــرح فرمول:)مســاحت کل تجــاری ) نقشــه  *( قیمــت منطقــه بنــدی * ضریــب طبقــه تــک واحــدی )*+ 1}* اضافــه ارتفــاع دهنــه 
)نقشــه( + اضافــه طــول دهنــه )نقشــه) - ({)10/((

مبلغ پرداختی قبلی پذیرة تجاری
حالت هشتم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخریب و نوسازي و تمدید پروانه چند واحدي پروانه - -اعتبار ندارد

شــرح فرمول:مســاحت کل تجــاری ) نقشــه *( قیمــت منطقــه بنــدی * ضریــب طبقــه چنــد واحــدی )* + 1}*تعــداد واحــد تجــاری 
)نقشــه +( اضافــه ارتفــاع دهنــه )نقشــه + (اضافــه طــول دهنــه )نقشــه{)10 /(( مبلــغ پرداختــی قبلــی پذیــرة تجــاری -

حالت نهم: نوع درخواست تمدید پروانه پروانه اعتبار دارد تعداد دفعات تمدید کوچكتر یا مساوي بار سوم. - -
شرح فرمول:صفر

حالت دهم: نوع درخواست تمدید پروانه تک واحدي تعداد دفعات تمدید بیش از  3  بار پروانه اعتبار دارد -
شــرح فرمول:مســاحت کل تجــاری ) نقشــه  *( قیمــت منطقــه بنــدی * ضریــب طبقــه تــک واحــدی ) + 1}* اضافــه ارتفــاع دهنــه 

)نقشــه(+ اضافــه طــول دهنــه )نقشــه ( {)10 / ( مبلــغ پرداختــی قبلــی پذیــرة تجــاری –
حالت یازدهم: تمدید پروانه چند واحدي تعداد دفعات تمدید بیش از 3 بار پروانه اعتبار دارد. –

ــداد واحــد تجــاری  ــد واحــدی)+1}  *تع ــه چن ــب طبق ــدی * ضری ــه بن ــرح فرمول:مســاحت کل تجــاری )نقشــه *( قیمــت منطق ش
ــرة تجــاری - ــه ارتفــاع دهنــه )نقشــه + (اضافــه طــول دهنــه )نقشــه{)10/ (( مبلــغ پرداختــی قبلــی پذی )نقشــه+( اضاف

حالت دوازدهم: تمدید پروانه تک واحدي پروانه اعتبار ندارد. - -            
شــرح فرمول:مســاحت کل تجــاری ) نقشــه  *( قیمــت منطقــه بنــدی * ضریــب طبقــه تــک واحــدی )* +1}* اضافــه ارتفــاع دهنــه 

)نقشــه( + اضافــه طــول دهنــه )نقشــه({)10 / ( مبلــغ پرداختــی قبلــی پذیــرة تجــاری -
حالت سیزدهم: تمدید پروانه چند واحدي پروانه اعتبار ندارد. - -

شــرح فرمول:مســاحت کل تجــاری ) نقشــه  *( قیمــت منطقــه بنــدی * ضریــب طبقــه چنــد واحــدی )- 1} * تعــداد واحــد تجــاری 
)نقشــه+ (اضافــه ارتفــاع دهنــه )نقشــه + (اضافــه طــول دهنــه )نقشــه{)10/ (( مبلــغ پرداختــی قبلــی پذیــرة تجــاری –

حالت چهاردهم: درخواست گواهي باشد بجز پایان کار تک واحدي پروانه اعتبار دارد خاف دارد. - - -
شــرح فرمول:)ضریــب طبقــة تــک واحــدی * قیمــت منطقــه بنــدی )* مســاحت کل تجــاری )موجــود( مســاحت کل تجاری)مجــاز+ 1 

)-(( )اضافــه ارتفــاع دهنــه )موجــود)+ (اضافــه طــول دهنــه )موجــود  () 10/ ((
حالت پانزدهم: درخواست گواهي بجز پایان کار چند واحدي پروانه اعتبار دارد خاف دارد. – - -

ــد  ــه چن ــب طبق ــدی * ضری ــه بن ــاز*(( قیمــت منطق ــاری )مج ــود( مســاحت کل تج ــاری ) موج ــول: ))مســاحت کل تج ــرح فرم ش
ــود{)10/ ((  ــه )موج ــول دهن ــه ط ــود +( اضاف ــه )موج ــاع دهن ــه ارتف ــود +( اضاف ــاری )موج ــد تج ــداد واح ــدی-*()+ 1}تع واح
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آگهی تعرفه وعوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری  بردسیر  سال 1400
حالت شانزدهم: درخواست گواهي بجز پايان کار تك واحدي پروانه اعتبار ندارد خالف دارد. - - -

ــول: )}ضريــب طبقــة تــك واحــدی * قیمــت منطقــه بنــدی *مســاحت کل تجــاری )موجــود)1 + ()*(( شــرح فرم
اضافــه ارتفــاع دهنــه )موجــود + ( اضافــه طــول دهنــه )موجــود ({)10/ (مبلــغ پرداختــی قبلــی - پذيــره تجــاری

حالت هفدهم: درخواست گواهي بجز پايان کار چند واحدي پروانه اعتبار ندارد خالف دارد. - - -
شــرح فرمول:قیمــت منطقــه بندی*ضريــب طبقــه چنــد واحدی)*مســاحت کل تجــاری )مجــاز+ )مســاحت کل تجــاری 
)خــالف + 1} )*(( ))تعــداد واحــد تجــاری )مجــاز +( تعدادواحــد تجــاری )خــالف+(( اضافــه ارتفــاع دهنــه )موجــود +( 

اضافــه طــول دهنــه )موجــود{)10/ (( مبلــغ پرداختــی قبلــی - 
حالت هجدهم: درخواست گواهي بجز پايان کار چند واحدي پروانه اعتبار ندارد خالف ندارد. - - -

ــب طبقــة چنــد واحــدی  1 +))* تعــداد واحــد تجاری)مجــاز*(  10/(( قیمــت منطقــه بنــدی  ــول: )ضري ــرح فرم ش
ــی - ــی قبل ــغ پرداخت *مســاحت کل تجــاری )مجــاز(( مبل

حالت نوزدهم: درخواست گواهي بجز پايان کار تك واحدي پروانه اعتبار ندارد خالف ندارد. - - -
شرح فرمول: )ضريب طبقة تك واحدی * قیمت منطقه بندی *مساحت کل تجاری )مجاز(( مبلغ پرداختی قبلی -

حالت بیستم: درخواست گواهي بجز پايان کار پروانه اعتبار دارد خالف ندارد. - -
شرح فرمول:صفر

حالت بیست و يكم: درخواست گواهي پايان کار پروانه اعتبار دارد خالف ندارد. - -
شرح فرمول: صفر

حالت بیست و دوم: درخواست گواهي پايان کار تك واحدي پروانه اعتبار ندارد. - -
شــرح فرمــول: ))ضريــب طبقــة تــك واحــدی * قیمــت منطقــه بنــدی *مســاحت کل تجــاری )موجــود))1+)* ((اضافــه 

ارتفــاع دهنــه )موجــود+( اضافــه طــول دهنــه )موجــود(( )10/ (( مبلــغ پرداختــی قبلــی -
حالت بیست و سوم: درخواست گواهي پايان کار چند واحدي پروانه اعتبار ندارد. - -

شــرح فرمول:)ضريــب طبقــة چنــد واحــدی))  + 1}* تعــداد واحــد تجــاری )موجــود +( اضافــه ارتفــاع دهنــه )موجــود 
+( اضافــه طــول دهنــه )موجــود*{)10/ ((  قیمــت منطقــه بنــدی *مســاحت کل تجــاری )موجــود(( مبلــغ پرداختــی 

قبلــی -
حالت بیست و چهارم: درخواست گواهي پايان کار چند واحدي پروانه اعتبار دارد خالف دارد. - - -

شــرح فرمول:)ضريــب طبقــة چنــد واحــدی * قیمــت منطقــه بنــدی ) *مســاحت کل تجــاری )موجــود( مســاحت کل 
تجــاری )مجــاز))  – *(( ))+1} تعــداد واحــد تجــاری )موجــود +( اضافــه ارتفــاع دهنــه )موجــود +( اضافــه طــول دهنــه 

)موجــود({)10/ ((  مبلــغ پرداختــی قبلــی -
حالت بیست و پنجم: درخواست گواهي پايان کار تك واحدي پروانه اعتبار دارد خالف دارد. - - -

شــرح فرمــول: }ضريــب طبقــة تــك واحــدی * قیمــت منطقــه بنــدی) *مســاحت کل تجــاری )موجــود( مســاحت کل 
تجاری)مجــاز- )* (( )+1 (اضافــه طــول دهنــه )موجــود+( اضافــه ارتفــاع دهنه)موجــود()10/ ((  مبلــغ پرداختــی قبلــی -

عوارض پذیرة اداري / شرح عوارض پذیرة اداري:
عوارض پذيرة اداري در زمان درخواست احداث فضاي اداري در حاالت پروانه و گواهي محاسبه و اخذ مي شود.

چنانچه ملك اداري در کاربري تجاري احداث شود، به صورت تجاري محاسبه مي شود.
فرمول هاي محاسبه عوارض پذيرة اداري

حالت اول: درخواست پروانه ساختمان يا تخريب و نوسازي
شرح فرمول:)ياضريب طبقات ديگر(12*قیمت منطقه ای*متراژکل نقشه اداری

حالت دوم: درخواست پروانه بجز پروانه ساختمان، تخريب و نوسازي و تمديد پروانه و پروانه داراي اعتبار باشد.
شرح فرمول:)مساحت کل اداري )نقشه( مساحت کل اداري )مجاز *(( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه -

حالت سوم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخريب و نوسازي يا تمديد پروانه و پروانه اعتبار ندارد.
شرح فرمول:)مساحت کل اداري )نقشه *( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة اداري -

حالت چهارم: نوع درخواست تمديد پروانه و پروانه داراي اعتبار باشد تعداد دفعات تمديد تا - 3 بار.
شرح فرمول:صفر

حالت پنجم: نوع درخواست تمديد پروانه و پروانه فاقد اعتبار باشد.
شرح فرمول:)مساحت کل اداري )نقشه *( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة اداري -

حالت ششم: نوع درخواست تمديد پروانه پروانه اعتبار دارد تعداد دفعات تمديد بیش از - - 3 بار.
شرح فرمول:)مساحت کل اداري )نقشه * (قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة اداري -

حالت هفتم: نوع درخواست گواهي (بجز پايانكار) و پروانه فاقد اعتبار باشد خالف دارد. –
شرح فرمول:)مساحت کل اداري )موجود *( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة اداري 

حالت هشتم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه فاقد اعتبار باشد. 
شرح فرمول:) مساحت کل اداري )موجود *( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة اداري           

حالت نهم: نوع درخواست گواهي باشد بجز پايانكار و پروانه فاقد اعتبار باشد خالف ندارد. –
شرح فرمول:) مساحت کل اداري )مجاز *( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة اداري -

حالت دهم: نوع درخواست گواهي بجز پايانكار و پروانه داراي اعتبار باشد خالف دارد. –
شرح فرمول: )مساحت کل اداري )موجود(مساحت کل اداري )مجاز * ((قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه -

حالت يازدهم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف دارد. –
شرح فرمول:)مساحت کل اداري )موجود * (قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه )  (مساحت کل اداري )مجاز *( قیمت منطقه بندي * 

ضريب طبقه( -
حالت دوازدهم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف ندارد. –

شرح فرمول:صفر
حالت سیزدهم: نوع درخواست گواهي بجز پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف ندارد. –

شرح فرمول:صفر
عوارض پذیرة صنعتي /شرح عوارض پذیرة صنعتي

عوارض پذيرة صنعتي در زمان درخواست احداث فضاي صنعتي در کاربري غیر از تجاري در حاالت پروانه و گواهي محاسبه و اخذ مي شود.
فرمول هاي محاسبه عوارض پذيرة صنعتي

حالت اول: درخواست پروانه ساختمان يا تخريب و نوسازي
شرح فرمول: )يا ضريب طبقات(3*قیمت منطقه ای*متراژکل نقشه صنعتی

حالــت دوم: درخواســت پروانــه بجــز پروانــه ســاختمان، تخريــب و نوســازي و تمديــد پروانــه و پروانــه داراي اعتبــار داشــته 
. شد با

شرح فرمول:)مساحت کل صنعتي )نقشه( مساحت کل صنعتي )مجاز * ((قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه -
حالت سوم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخريب و نوسازي يا تمديد پروانه و پروانه اعتبار ندارد.

شرح فرمول:)مساحت کل صنعتي )نقشه * (قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة 
صنعتي -

حالت چهارم: نوع درخواست تمديد پروانه و پروانه داراي اعتبار باشد تعداد دفعات تمديد کوچكتر يا مساوي بار -سوم
شرح فرمول:صفر

حالت پنجم: نوع درخواست تمديد پروانه و پروانه فاقد اعتبار باشد.
شرح فرمول:)مساحت کل صنعتي )نقشه* (قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة صنعتي 

حالت ششم: نوع درخواست تمديد پروانه پروانه اعتبار دارد تعداد دفعات تمديد بیش از - - 3 بار
شرح فرمول:)مساحت کل صنعتي )نقشه *( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة صنعتي -

حالت هفتم: نوع درخواست گواهي )بجز پايانكار( و پروانه فاقد اعتبار باشد خالف دارد. –
شرح فرمول:)مساحت کل صنعتي )موجود *( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة صنعتي -

حالت هشتم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه فاقد اعتبار باشد.
شرح فرمول: )مساحت کل صنعتي )موجود *( قیمت منطقه بندي* ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة 

صنعتي -
حالت نهم: نوع درخواست گواهي باشد )بجز پايانكار( و پروانه فاقد اعتبار باشد خالف ندارد. –

شرح فرمول: )مساحت کل صنعتي )مجاز * (قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة 
صنعتي -

حالت دهم: نوع درخواست گواهي بجز پايانكار و پروانه داراي اعتبار باشد  خالف دارد. –
شرح فرمول:)}مساحت کل صنعتي )موجود( مساحت کل صنعتي )مجاز *(( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه -

حالت يازدهم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف دارد. –
شــرح فرمــول: ))مســاحت کل صنعتــي )موجــود * ((قیمــت منطقــه بنــدي * ضريــب طبقــه ) (مســاحت کل صنعتــي 

)مجــاز*((  قیمــت منطقــه بنــدي * ضريــب طبقــه -(
حالت دوازدهم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف ندارد. –

شرح فرمول:صفر
حالت سیزدهم: نوع درخواست گواهي بجز پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف ندارد. –

شرح فرمول:صفر

عوارض پذیره تأسیسات شهري/ شرح عوارض پذیره تأسیسات شهري
ايــن عــوارض بــراي دســتگاه هايــي کــه از میاديــن و معابــر شــهري جهــت نصــب تأسیســات رو و زيرزمینــي و هوايــي (کــه باعــث ايجــاد حريــم 
بــراي آن مــي گــردد( اســتفاده مــي نماينــد، ماننــد اداره مخابــرات ، اداره گاز ، اداره بــرق و اداره آب و فاضــالب قابلیــت وصــول دارد./فرمــول 

محاســبة عــوارض پذيــره تأسیســات شــهري
شرح فرمول:مساحت سطح مقطع فونداسیون* قیمت منطقه اي * ضريب تأسیسات

عوارض پذيرة آموزشي، فرهنگي، مذهبي، ورزشي و درماني
شرح عوارض پذيرة آموزشي، فرهنگي و غیره

ــه و گواهــي  ــره در حــاالت پروان ــان درخواســت احــداث فضــاي آموزشــي، فرهنگــي غی ــره در زم ــرة آموزشــي، فرهنگــي و غی ــوارض پذي ع
محاســبه و اخــذ مــي شــود.

چنانچــه ملــك آموزشــي، فرهنگــي و غیــره در کاربــري تجــاري احــداث شــود، بــه صــورت تجــاري محاســبه مــي شــود.فرمول هــاي محاســبه 
عــوارض پذيــرة آموشــي، فرهنگــي و ...

حالت اول: درخواست پروانه ساختمان يا تخريب و نوسازي
شرح فرمول:3*قیمت منطقه ای*متراژکل نقشه آموزشی و...

حالت دوم: درخواست پروانه بجز پروانه ساختمان، تخريب و نوسازي و تمديد پروانه و پروانه داراي اعتبار داشته باشد.
شرح فرمول:)مساحت کل آموزشي ، فرهنگي و غیره )نقشه( مساحت کل آموزشي ، فرهنگي و غیره )مجاز *(( قیمت منطقه بندي * 

ضريب طبقه -
حالت سوم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخريب و نوسازي يا تمديد پروانه و پروانه اعتبار ندارد.

شرح فرمول:)مساحت کل آموزشي ، فرهنگي و غیره )نقشه*( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه( –
مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة آموزشي ، فرهنگي و غیره

حالت چهارم: نوع درخواست تمديد پروانه و پروانه داراي اعتبار باشد تعداد دفعات تمديد تا - 3 بار.
شرح فرمول:صفر

حالت پنجم: نوع درخواست تمديد پروانه و پروانه فاقد اعتبار باشد.
شرح فرمول:)مساحت کل آموزشي، فرهنگي و غیره )نقشه *( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة آموزشي، 

فرهنگي و غیره -
حالت ششم: نوع درخواست تمديد پروانه پروانه اعتبار دارد تعداد دفعات تمديد بیش از - - 3 بار.

شرح فرمول:)مساحت کل آموزشي، فرهنگي و غیره )نقشه *( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة آموزشي، 
فرهنگي و غیره -

حالت هفتم: نوع درخواست گواهي )بجز پايانكار( و پروانه فاقد اعتبار باشد خالف دارد. –
شرح فرمول:)مساحت کل آموزشي، فرهنگي و غیره )موجود * (قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه( –

مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة آموزشي، فرهنگي و غیره
حالت هشتم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه فاقد اعتبار باشد.

شرح فرمول:)مساحت کل آموزشي، فرهنگي و غیره )موجود * (قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( -
مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة آموزشي، فرهنگي و غیره

حالت نهم: نوع درخواست گواهي باشد بجز پايانكار و پروانه فاقد اعتبار باشد خالف ندارد. –
شرح فرمول:)مساحت کل آموزشي ، فرهنگي و غیره )مجاز *( قیمت منطقه بندي * ضريب طبقه( -

مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة آموزشي ، فرهنگي و غیره
حالت دهم: نوع درخواست گواهي بجز پايانكار و پروانه داراي اعتبار باشد خالف دارد. –

شرح فرمول:)مساحت کل آموزشي، فرهنگي و غیره )موجود( مساحت کل آموزشي، فرهنگي و غیره )مجاز * ((قیمت منطقه بندي * 
ضريب طبقه -

حالت يازدهم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف دارد. –
شــرح فرمول:)مســاحت کل آموزشــي، فرهنگــي و غیــره )موجــود*( قیمــت منطقــه بنــدي * ضريــب طبقــه)- (مســاحت کل 

آموزشــي، فرهنگــي و غیــره )مجــاز *(قیمــت منطقــه بنــدي * ضريــب طبقــه(
حالت دوازدهم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف ندارد. –

شرح فرمول:صفر
حالت سیزدهم: نوع درخواست گواهي بجز پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف ندارد. –

شرح فرمول:صفر
عوارض دیوار کشي 

 شرح عوارض دیوار کشي
در تمامي حاالتي که مالك درخواست احداث ديوار در اطراف ملك را داشته باشد، قابل اخذ است.

فرمول محاسبة عوارض ديوار کشي 
شرح فرمول:)حداقل6000ريال(قیمت منطقه ای*ارتفاع*جمع متراژطول

عوارض کسري پارکینگ )عوارض تامین هزينه های خدمات عمومی و شهری موضوع بند ب ماده 774 قانون برنامه توسعه پنجم (
شرح عوارض تامین پارکینگ

عوارض تامین  پارکینگ در زمان صدور پروانه)در شرايط شش گانه قهری که امكان تامین يا احداث پارکینگ وجود نداشته باشد  
قابل وصول می باشد( 

فرمول محاسبه عوارض تامین پارکینگ/ شرح فرمول:35*قیمت منطقه ای*25*تعدادکسری واحد پارکینگ
عوارض تغییرکاربري

 )عوارض بر ارزش افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری امالک(
شرح عوارض تغییرکاربري /در هنگام تغییر هر نوع کاربري قابل اخذ است.

فرمول محاسبة عوارض تغییرکاربري
 شرح فرمول:5*قیمت منطقه ای*مساحت مورد تقاضا

تفكیك اراضی با مساحت زير 500 متر مربع:)به استناد مصوبه شورا به شماره 234 مورخ 98/2/17(
الف:اراضی با مساحت کمتر از 500 متر مربع دارای سند ششدانگ که قصد تفكیك دارند وقبال هیچگونه هزينه تفكیكی پرداخت 

ننموده اند :25%×30×مساحت×قیمت منطقه ای سال 99
ب:هزينه تفكیكی اراضی دارای سند عادی، اسناد حذف موادی از قانون ثبت ، قانون 147 و 148 ، قانون تعیین تكلیف که متقاضی 

صدور پروانه می باشند: 25%×30×مساحت×قیمت منطقه ای سال 99
ج:تفكیك اراضی کمتر از 500 متر مربع دارای سند ششدانگ که قصد تفكیك دارند و دارای کروکی تفكیكی قبلی و يا پروانه ساختمانی می باشندبصورت 

رايگان می باشد
عوارض بهره برداري از کاربري غیرمرتبط

شرح عوارض بهره برداري از کاربري غیرمرتبط/ وارض بهره برداري از ساختمان هاي با کاربري غیرمرتبط در زمان اخذ پروانه بجز 
تمديد پروانه از ملك تجاري ياخدماتي و يا مطبي قابل محاسبه و اخذ مي باشد، که در کاربري غیر تجاري احداث شود.

فرمول محاسبة عوارض بهره برداري از ساختمان هاي با کاربري غیرمرتبط
شرح فرمول:مساحت عرصه)بازديد *( قیمت منطقه بندي * ضريب بهره برداري

عوارض مازاد بر تراکم
شرح عوارض مازاد بر تراکم

اين عوارض به ازاي میزان مساحت مازاد بر تراکم مجاز و بر اساس کاربري هاي مختلف ملك محاسبه مي شود.مساحت غیرمفید 
شامل موارد زير است:- پیش آمدگي(در گذر)- بالكن - تراس - پارکینگ سرپوشیده - راه پله - آسانسور- تأسیسات - پیلوت - 

پارکینگ سرباز- راهرو
- البي- رمپ- پله اضطراري- پله و آسانسور- سايبان

فرمول محاسبة عوارض مازاد بر تراکم
شرح فرمول:18*قیمت منطقه ای*متراژ

مساحت پیش آمدگی شامل موارد زير است: )- پیش آمدگی در گذر- بالكن - تراس(
عوارض پیش آمدگي 

شرح عوارض پیش آمدگي
اين عوارض در امالکي که داراي بالكن در معبر مي باشند محاسبه مي شود. عوارض پیش آمدگي در انواع درخواست پروانه و گواهي 

اخذ مي شود.
فرمول هاي محاسبة عوارض پیش آمدگي

حالت اول: درخواست پروانه ساختمان يا تخريب و نوسازي باشد.
شرح فرمول:12*قیمت منطقه ای*متراژ

حالت دوم: نوع درخواست پروانه ساختمان بجز صدور پروانه ساختمان يا تخريب و نوسازي باشد.
شرح فرمول:)ضريب پیش آمدگي * قیمت منطقه بندي )* مساحت پیش آمدگي )نقشه( مساحت پیش آمدگي )مجاز - ((حالت سوم: نوع درخواست 

گواهي باشد.
شرح فرمول:ضريب پیش آمدگي * قیمت منطقه بندي) * مساحت پیش آمدگي )موجود( مساحت پیش آمدگي )مجاز) - ((
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آگهی  تعرفه و  عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری بردسیر  سال 1400
عوارض صدور پروانه يا صدور مجوز براي هتل ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه ها

شرح عوارض صدور پروانه يا صدور مجوز براي هتل ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه ها
اين عوارض در زمان درخواست احداث هتل ها و فضاهاي گردشگري و مسافرخانه ها در حاالت پروانه و گواهي محاسبه و اخذ مي شود.

فرمول هاي محاسبه عوارض صدور پروانه يا صدور مجوز براي هتل ها و اماکن گردشگري و مسافرخانه ها
حالت اول: درخواست پروانه ساختمان يا تخريب و نوسازي

شرح فرمول:مساحت کل پذيرايي و گردشگري )نقشه *( قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه
حالت دوم: درخواست پروانه بجز پروانه ساختمان، تخريب و نوسازي و تمديد پروانه و پروانه داراي اعتبار داشته باشد.

شرح فرمول: )مساحت کل پذيرايي و گردشگري )نقشه( مساحت کل پذيرايي و گردشگري )مجاز *(( قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه -
حالت سوم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخريب و نوسازي يا تمديد پروانه و پروانه اعتبار ندارد.

شرح فرمول:)مساحت کل پذيرايي و گردشگري )نقشه *( قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پذيرايي و گردشگري -
حالت چهارم: نوع درخواست تمديد پروانه و پروانه داراي اعتبار باشد تعداد دفعات تمديد کوچكتر يا مساوي بار - سوم

شرح فرمول:صفر
حالت پنجم: نوع درخواست تمديد پروانه و پروانه فاقد اعتبار باشد.

شرح فرمول:)مساحت کل پذيرايي و گردشگري )نقشه *( قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پذيرايي و گردشگري -
حالت ششم: نوع درخواست تمديد پروانه پروانه اعتبار دارد تعداد دفعات تمديد بيش از - - 3 بار

شرح فرمول:)مساحت کل پذيرايي و گردشگري )نقشه * (قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پذيرايي و گردشگري -
حالت هفتم: نوع درخواست گواهي )بجز پايانكار( و پروانه فاقد اعتبار باشد خالف دارد. –

شرح فرمول:)مساحت کل پذيرايي و گردشگري )موجود*( قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پذيرايي و گردشگري -
حالت هشتم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه فاقد اعتبار باشد.

شرح فرمول:) مساحت کل پذيرايي و گردشگري )موجود *( قيمت منطقه بندي* ضريب طبقه ( -
مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پذيرايي و گردشگري

حالت نهم: نوع درخواست گواهي باشد )بجز پايانكار( و پروانه فاقد اعتبار باشد خالف ندارد. –
شرح فرمول:)مساحت کل پذيرايي و گردشگري )مجاز *( قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه ( مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پذيرايي و گردشگري –

حالت دهم: نوع درخواست گواهي بجز پايانكار و پروانه داراي اعتبار باشد خالف دارد. –
شرح فرمول:) مساحت کل پذيرايي و گردشگري )موجود( مساحت کل پذيرايي و گردشگري )مجاز *(( قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه 

حالت يازدهم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف دارد. –
شــرح فرمــول: )مســاحت کل پذيرايــي و گردشــگري )موجــود *( قيمــت منطقــه بنــدي * ضريــب طبقــه ) ( مســاحت کل پذيرايــي 

و گردشــگري )مجــاز *( قيمــت -منطقــه بنــدي * ضريــب طبقــه(
حالت سيزدهم: نوع درخواست گواهي بجز پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف ندارد. -

شرح فرمول:صفر
عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي مطب پزشكان ، روانپزشكان ، دندانپزشكي ، بينايي- سنجي ، راديولوژيست ، سونوگرافي ، داروخانه ها و حرف وابسته

عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي مطب پزشكان ، روانپزشكان ،
دندانپزشكي ، بينايي سنجي ، راديولوژيست ، سونوگرافي ، داروخانه ها و حرف وابسته

ايــن عــوارض در زمــان درخواســت احــداث واحدهــاي مطــب پزشــكان ، روانپزشــكان ، دندانپزشــكي ، بينايــي ســنجي ، راديولوژيســت ، 
ســونوگرافي ، داروخانــه هــا و حــرف وابســته در حــاالت پروانــه و گواهــي محاســبه و اخــذ مــي شــود.

در محاسبه فرمول اين رديف درآمدي عوارض پذيره با عوارض انباري که داراي فرمولي متفاوت است جمع مي گردد.
عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي مطب پزشكان ، روانپزشكان ، دندانپزشكي ،

بينايي سنجي ، راديولوژيست ، سونوگرافي ، داروخانه ها و حرف وابسته
حالت اول: درخواست پروانه ساختمان يا تخريب و نوسازي

شرح فرمول:)مساحت کل پزشكي و غيره )نقشه( مساحت انبار ) نقشه  * (قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه )  50 %  - +()تعرفه مصوب(
حالت دوم: درخواست پروانه بجز پروانه ساختمان، تخريب و نوسازي و تمديد پروانه و پروانه داراي اعتبار داشته باشد.

شــرح فرمول:}))مســاحت کل پزشــكي و غيــره )نقشــه( مســاحت انبــار )نقشــه) ((مســاحت کل پزشــكي و غيــره )مجــاز( مســاحت 
انبــار )مجــاز---*{(( قيمــت منطقــه بنــدي * ضريــب طبقــه ) 50 % +( تعرفــه مصــوب     

حالت سوم: درخواست پروانه به جز پروانه ساختمان، تخريب و نوسازي يا تمديد پروانه و پروانه اعتبار ندارد.
شرح فرمول: )))مساحت کل پزشكي و غيره )نقشه( مساحت انبار ) نقشه  * ((قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه )  50 %  - + (تعرفه مصوب-(

مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پزشكي و غيره
حالت چهارم: نوع درخواست تمديد پروانه و پروانه داراي اعتبار باشد تعداد دفعات تمديد کوچكتر يا مساوي بار –

حالت پنجم: نوع درخواست تمديد پروانه و پروانه فاقد اعتبار باشد.
شرح فرمول:)))مساحت کل پزشكي و غيره )نقشه( مساحت انبار ) نقشه * ((قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه )  50 %  - +( تعرفه مصوب –(

مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پزشكي و غيره
حالت ششم: نوع درخواست تمديد پروانه پروانه اعتبار دارد تعداد دفعات تمديد بيش از - - 3 بار

شرح فرمول:)))مساحت کل پزشكي و غيره )نقشه( مساحت انبار  نقشه* (( قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه ) 50 % - + ( تعرفه مصوب -(
مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پزشكي و غيره

حالت هفتم: نوع درخواست گواهي )بجز پايانكار( و پروانه فاقد اعتبار باشد خالف دارد. –
شرح فرمول)))مساحت کل پزشكي و غيره )موجود( مساحت انبار )موجود* (( قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه) 50 % - +( تعرفه مصوب -(

مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پزشكي و غيره
حالت هشتم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه فاقد اعتبار باشد.

شرح فرمول)))مساحت کل پزشكي و غيره )موجود( مساحت انبار ) موجود  * ((قيمت منطقه بندي* ضريب طبقه )  50 %  - + (تعرفه مصوب-(
مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پزشكي و غيره

حالت نهم: نوع درخواست گواهي باشد )بجز پايانكار( و پروانه فاقد اعتبار باشد خالف ندارد. –
شرح فرمول)))مساحت کل پزشكي و غيره )مجاز( مساحت انبار ) مجاز*(( قيمت منطقه بندي * ضريب طبقه ) 50 % - + تعرفه مصوب -(

مبلغ پرداخت شدة قبلي پذيرة پزشكي و غيره
حالت دهم: نوع درخواست گواهي بجز پايانكار و پروانه داراي اعتبار باشد خالف دارد. –

شرح فرمول: )))مساحت کل پزشكي و غيره )موجود( مساحت انبار ) موجود)) ((مساحت کل پزشكي و غيره )مجاز( مساحت انبار ) مجاز *(( قيمت منطقه 
بندي * ضريب طبقه)  50 % + (تعرفه مصوب

حالت يازدهم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف دارد. –
ــه )) ( ــب طبق ــدي * ضري ــه بن ــت منطق ــود*(( قيم ــار ) موج ــود( مســاحت انب ــرح فرمول:)))مســاحت کل پزشــكي و غيره)موج ش
مســاحت کل پزشــكي و غيــره – -)مجــاز( مســاحت انبــار ) مجــاز *( قيمــت منطقــه بنــدي * ضريــب طبقــه) 50 % - +((تعرفــه مصــوب

حالت دوازدهم: نوع درخواست گواهي پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف ندارد. –
شرح فرمول:صفر

حالت سيزدهم: نوع درخواست گواهي بجز پايانكار باشد و پروانه داراي اعتبار باشد خالف ندارد. –
شرح فرمول:صفر  شرح عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري

اين عوارض در زماني که ملک از يک کاربري کم ارزش به کاربري با ارزش باالتر تغيير مي يابد اخذ مي شود.
فرمول هاي محاسبة عوارض بر ارزش افزوده ناشي از اجراي طرح هاي توسعه شهري

حالــت اول : بــراي امالکــي کــه پــس از تعريــض در بــر معبــر قــرار مــي گيرنــد يــا امالکــي کــه عقــب نشــيني ندارنــد ولــي معبرمشــرف 
بــه ملــک تعريــض مــي شــود.

شرح فرمول:مساحت عرصه * قيمت منطقه اي * ضريب سبب ارزش افزوده * ضريب بر ملک * ) عرض معبر قديم -عرض معبر 
جديد( 

حالت دوم : براي امالکي که پس از اجراي طرح داراي باقيمانده هستند.
شرح فرمول:*تفاوت قيمت قبل و بعداز اجرای طرح*مساحت عرصه باقيمانده

عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح هاي توسعه شهري و مفاد پروانه ساختماني
شرح عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح هاي توسعه شهري و مفاد پروانه ساختماني

اين عوارض در زمان مغايرت ارتفاع ساختمان با ضوابط و طرح هاي توسعه شهري و مفاد پروانه ساختمان اخذ مي گردد.
فرمول محاسبة عوارض اضافه ارتفاع مغاير با ضوابط طرح هاي توسعه شهري و مفاد پروانه ساختماني

شرح فرمول:ارتفاع مجاز )/ قيمت منطقه اي * ضريب کاربري * مساحت طبقه داراي اضافه ارتفاع )*   ارتفاع مجاز(( –
عوارض بهره برداري سالیانه از معابر عمومي شهرداري براي استفاده تأسیسات شهري

شرح عوارض بهره برداري ساليانه از معابر عمومي شهرداري براي استفاده تأسيسات شهري
بهــره بــرداري از فضاهــاي زيرســطحي ، ســطحي و روســطحي) هوايــي( اشــغال شــده توســط تأسيســات موجــود در فضاهــاي شــهري 
اعــم از محــدوده و حريــم شــهر را بــا احتســاب حرائــم مربــوط و بــه تفكيــک هريــک از ســازمان هــا تحــت عنــوان بهــره بــرداري از معابــر 

شــهري ســاليانه اخــذ مــي گــردد.
فرمول محاسبة عوارض بهره برداري ساليانه از معابر عمومي شهرداري براي استفاده تأسيسات شهري

شرح فرمول:طول معبر مورد استفاده تأسيسات شهري * قيمت منطقه اي *  %50
عوارض غرفه ها و نمايشگاه هاي فروش فصلي و دائمي
شرح عوارض غرفه ها و نمايشگاه هاي فروش فصلي و دائمي

ــه  ــي راب متوليــان برگــزاري نمايشــگاه موظفنــد در مهلــت حداکثــر 10 روز بعــد از اتمــام هــر دوره برگــزاري نمايشــگاه عــوارض وصول
حســاب شــهرداري واريــز نماينــد.

فرمول محاسبة عوارض غرفه ها و نمايشگاه هاي فروش فصلي و دائمي به استثناي نمايشگاه هاي صنايع دستي وفرش
شرح فرمول:مساحت غرفه و نمايشگاه * ضريب

روزانه = 1/5 )يک پنجم( * قيمت منطقه ای * مساحت
عوارض تابلوهاي تبلیغاتي و اصناف /شرح عوارض تابلوهاي تبليغاتي
اين عوارض از کليه مالكين تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر اخذ مي گردد.

فرمول هاي محاسبة عوارض تابلوهاي تبليغاتي
حالت اول تمامی ميادين

حالت اول تمامی ميادين
1/5*قيمت منطقه ای*عرض تابلو*طول تابلو = عوارض ماهيانه

حالت دوم : ساير معابر شهری
شرح فرمول:2*قيمت منطقه ای*عرض تابلو*طول تابلو = عوارض ماهيانه

حالت سوم : نصب پالکارد با مجوز شهرداري يا ديوارنويسي با مجوز شهرداري
شرح فرمول:مبلغ ورودي تابلو) + مساحت تابلو * تعرفه روزانه تابلو(

حالــت چهــارم : تبليغــات بانــک هــا و اســتقرار خودروهــاي جوايــز قــرض الحســنه بــه منظــور تبليغــات در معابــر در صورتــی کــه مــدت 
اســتقرار خــودرو کوچكتــر يــا مســاوی 3 مــاه باشــد.

شرح فرمول:تعداد دستگاه  * تعرفه
عوارض قطع اشجار

شرح عوارض قطع اشجار
به منظور قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در صورت قطع درختان اين عوارض دريافت مي گردد.

فرمول محاسبة عوارض قطع اشجار
شرح فرمول:بن * سن * نوع

عوارض آسفالت شكافي / شرح عوارض آسفالت شكافي
اين عوارض براي هر بار حفاري از دستگاه هاي حفاري کننده اخذ مي شود.

فرمول محاسبة عوارض آسفالت شكافي
شرح فرمول:طول اسفالت شكافی * هزينه ترميم نوارحفاری

عوارض ناشی از بهسازی معابرشهری
شرح فرمول عوارض ناشی از بهسازی معابرشهری 

شرح فرمول :نصف عرض معبر*طول ملک مشرف به معبر*40000ريال
عوارض ناشی از حمل بار / شرح فرمول عوارض ناشی از حمل بار

شرح فرمول:به ازا هر تن 600 ريال
عوارض تاخیر در اتمام ساختمان /شرح عوارض تاخير در اتمام ساختمان

اين عوارض براي هر سال تاخير در اتمام ساختمان اخذ مي شود.
فرمول محاسبة عوارض تاخير در اتمام ساختمان در معابر باالی 12 متر

شرح فرمول:مساحت اعيان ملک * ارزش معامالتی * تعداد سال هاي تاخير دراتمام ساختمان * ضريب 0/1
عوارض تاخیر در نماسازي ساختمان / شرح عوارض تاخير در نماسازي ساختمان

اين عوارض براي هر سال تاخير در نماسازي ساختمان اخذ مي شود.
فرمول محاسبة عوارض تاخير در نماسازي ساختمان

شرح فرمول:مساحتي که بايد نماسازي شود * قيمت منطقه بندي * تعداد سال هاي تاخير درنماسازي ساختمان * ضريب
عوارض تبديل پیلوت به مسكوني /شرح عوارض تبديل پيلوت به مسكوني

اين عوارض در زمان تبديل پيلوت به مسكوني اخذ مي شود.
فرمول محاسبة عوارض تبديل پيلوت به مسكوني

شرح فرمول:مساحت محل مورد استفاده * قيمت منطقه بندي * ضريب
عوارض زمین هاي محصور نشده مزاحم شهری

شرح عوارض زمين هاي محصور نشده که ساخت و ساز و دارای پروانه هستند
اين عوارض براي هر سالي که زمين محصور نشده باشد اخذ مي شود.

فرمول محاسبة عوارض زمين هاي محصور نشده
شرح فرمول:مساحت ملک * ارزش معامالتی * ضريب * تعداد ماه هاي محصور نشده )از تاريخ اولين اخطار شهرداری(

عوارض سرقفلي / شرح عوارض سرقفلي
اين عوارض پايان هر سال اخذ مي شود.

فرمول محاسبة عوارض سرقفلي
شرح فرمول: مساحت سرقفلي * قيمت منطقه بندي * ضريب

بهاي خدمات شهري تاخير درحمل نخاله هاي ساختماني
شرح بهاي خدمات شهري تاخیر در حمل نخاله هاي ساختماني

اين عوارض با هر بار ريختن نخاله ساختماني در معابر از مالک اخذ مي شود.
فرمول محاسبه بهاي خدمات شهري تاخير در حمل نخاله هاي ساختماني

شرح فرمول:مساحت اشغال نخاله * قيمت منطقه بندي * ضريب * تعداد روزهاي تاخير در جمع آوري نخاله
عوارض بر حق مشرفیت / شرح عوارض بر حق مشرفيت

عوارض حق مشرفيت زماني اخذ مي شود که مالک قصد دريافت پروانه و يا گواهي را دارد.
فرمول محاسبة عوارض حق مشرفيت

شرح فرمول: )ارزش ملک بعد از اجراي طرح ارزش ملک قبل از اجراي طرح*( ضريب حق مشرفيت -
عوارض کارشناسي / شرح عوارض کارشناسي

اين عوارض در زمان درخواست پروانه و گواهي جهت بازديد ملک از مالک اخذ ميگردد.
فرمول هاي محاسبة عوارض کارشناسي

حالت اول : اگر درخواست گواهي و ساير پروانه ها بجز صدور پروانه باشد.
شرح فرمول: تا 500مترمربع جمع عرصه و اعيان 400000ريال/  مازاد بر 500مترمربع به ازا هرمترمربع 500 ريال

چــاپ پروانــه ســاختمانی بــا پرينــت رنگــی 150000 ريــال }بيشــينه )مســاحت عرصــه )بازديــد *( ضريــب عــوارض کارشناســي عرصــه) , 
(مســاحت کل زيربنــا )موجــود * (ضريــب عــوارض کارشناســي اعيانــي{(

حالت دوم : اگر درخواست صدور پروانه باشد.
شرح فرمول:مساحت عرصه )بازديد *( ضريب عوارض کارشناسي عرصه

عوارض تعمیرات اساسي / 
شرح عوارض تعميرات اساسي

ايــن عــوارض در صــورت تعميــرات اساســي ملــک نظيــر تقويــت ديوارهــاي باربــر و نصــب ســتون جهــت تقويــت ديــوار يــا ســقف و تعويــض 
ســقف موجــود از مالــک اخــذ ميگردد.

 فرمول محاسبة عوارض تعميرات اساسي
شرح فرمول:مساحت زيربناي مورد تعميرات *  ارزش معامالتی * 2

عوارض سطح شهر ) شهرهايي که مشمول ماده 2 قانون نوسازي و عمران شهري نمي باشند.(
شرح عوارض سطح شهر

ايــن عــوارض شــامل شــهرهايي مــي شــود کــه مميــزي نشــده انــد. بــه محــض اينكــه شــهر بــه اســتناد مــاده 2 قانــون نوســازي وعمــران 
شــهري مميــزي گــردد بايســتي عــوارض نوســازي دريافــت گردد.ايــن عــوارض ســاليانه اخــذ مــي شــود.

فرمول محاسبة عوارض سطح شهر
شرح فرمول:))ارزش معامالتي ماده 4 قانون نوسازي * مساحت اعيان ) + (مساحت عرصه * قيمت منطقه اي  %1/5*

 بهاي خدمات مديريت پسماند /
شرح بهاي خدمات مديريت پسماند

بهاي خدماتي است که شهرداري بر اساس کاربري هاي مختلف بابت جمع آوري زباله و ... از مالک دريافت ميكند.
فرمول هاي محاسبة بهاي خدمات مديريت پسماند

شرح فرمول:هر واحد تجاری 500000 ريال )به ازای هر 50مترمربع عرصه و اعيان(
هر واحد مسكونی 300000 ريال- خدمات ايمنی هر واحد تجاری 120000 ريال-خدمات ايمنی هر واحد مسكونی 900000 ريال

کليه موسسات و نهادهای خصوصی و عمومی ودولتی و ادارات و شرکت های تعاونی و ارگان ها
شرح فرمول:جمع کل اعيانی باهرنوع کاربری * قيمت منطقه ای * 3

بابت عوارض عبور لوله های انتقال آب به شهرهای مجاور:
در حريم و حريم استحفاظی به ازای هر موتور پمپ پانزده ميليارد ريال

کليه بانک ها خصوصی و دولتی و صندوق های قرض الحسنه شامل )کليه صندوق ها(
اعيانی با هرنوع کاربری * قيمت منطقه ای * 5

مبلغ بهاي خدمات مصوب ساليانه
کليه کارخانجات و مراکز صنعتی – توليدی – کارگاهی در محدوده و حريم شهر :

مساحت اعيانی*ارزش معامالتی*8
عوارض تابلو/شرح عوارض تابلو

اين عوارض از کليه مالكين تابلوهاي واحدهاي تجاري سطح شهر اخذ مي گردد.
فرمول محاسبة عوارض تابلو

شرح فرمول:مساحت تابلو * تعداد روزهاي نصب تابلو * ضريب قيمت منطقه اي
بهاي خدمات مديريت پسماند مشاغل مزاحم شهري و صنوف آالينده محيط زيست شهر

شرح بهاي خدمات مديريت پسماند مشاغل مزاحم شهري و صنوف آالينده محيط زيست شهر
بهاي خدماتي است که شهرداري نسبت به خدماتي که به متصدي عرضه مي دارد دريافت مي کند.

فرمول محاسبة بهاي خدمات مديريت پسماند مشاغل مزاحم شهري و صنوف آالينده
محیط زيست شهر

شرح فرمول:ضريب آاليندگي * مساحت زيربنا * ضريب ارائه خدمات شهري
ــر اســاس  تبصــره 1 : مبنــای محاســبه کليــه عــوارض صــدور پروانــه و عــوارض صــدور تمديــد پروانــه کســب و تابلــو هــای تبليغاتــی ب

ضريــب %36 ارزش معامالتــی مــی باشــد
ــر اســاس  ــا عــوارض ســطح شــهر ب تبصــره2: مبنــای محاســبه بدهــی ســنوات قبــل کليــه موديــان موضــوع بهــای خدمــات پســماند ي

آخريــن تعرفــه مصــوب محاســبه و اخــذ ميگــردد.
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1 – نحوه محاسبه عوارض بر فضای شهری مورد استفاده بر فعالیت های دائم کلیه صنوف تابع قانون نظام صنفی :

عوارض سالیانه = رضیب موقعیت ملک * قیمت منطقه ای * رضیب مساحت واحد شغل * رضیب شغل

2 – حق افتتاح کسب = 4 * عوارض سالیانه

3 – عوارض تغییر و جابجایی محل کسب برابر با عوارض سالیانه هامن شغل اخذ گردد .

4– کلیه خیابانها و مناطق که زیر قیمت 11000 ریال می باشند – 11000 ریال محاسبه گردند .

5– پایه قیمت منطقه ای بر اساس قیمت سال 1394 می باشند که باید محاسبه گردند .

* تبصــره : ضریــب متعلقــه بــه تعــداد نــازل بــر اســاس تــردد شــماری هــر نــازل و میــزان ســوخت گیــری خودروهــا در 
ــازل بیشــتر باشــد ضریــب  ــی معیــن مشــخص مــی گــردد . هــر چقــد کــه تعــداد ســوخت گیــری خودروهــا از ن دوره زمان

باالتــری تعلــق مــی گیــرد
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گلزار سال 1400
شــهرداری گلــزار باســتناد مجوزشــماره    99/16/91 مورخ  1399/10/24 شــورای  اســامی شــهر گلزار و صورتجلســه 
هیــات تطبیــق شهرســتان  بردســیر تعرفــه عــوارض محلــی ســال 1400 بــه شــرح ذیل بــه اطاع عمــوم می رســاند                                                                                                                                            

                                                                                                                                                روابــط عمومــی شــهرداری  گلــزار
*** عوارض زیربنا مسکونی :

1-درخواست پروانه ساختمان و تخریب و نوسازی :
مساحت کل زیربنای مسکونی *قیمت منطقه ای *ضریب )تک واحدی یا چند واحدی(

)ضریب تک واحدی = 5  ضریب چند واحدی = 10    ضریب  سرایداری باغات = 20(
تبصره: 

درصــورت عــدم شــروع عملیــات احــداث ســاختمان در مهلــت تمدیــد پروانه هــا )دو نوبت یکســاله تمدید)مجموعاً ســه ســال بعــد از تاریــخ صدور 
پروانــه ســاختمان( پروانــه قبلــی باطــل و پروانــه جدیــد طبــق ضوابــط و مقــررات روز صــادر و کلیــه عــوارض اخذ  می گــردد .

 P : قیمت منطقه  ای )قیمت منطقه   ای اعالمی اداره امور  مالیاتی در سال 1400میباشد(
** عــوارض برفضــای شــهری اشــغال شــده توســط  تاسیســات شــهری )تاسیســات رو زمینــی و زیر زمینــی که باعــث ایجاد حریم میشــوند(منبع 

آب -پســت ترانســفرماتور - دکلهــای بــرق و مخابرات - کیوســک تلفن – پســت گاز و غیــره ...
مساحت سطح مقطع  * قیمت منطقه ای * ضریب تاسیسات

ضریب: مخابرات = 800     برق=1100    گاز=1000    آب و فاضالب =900

***عوارض تعیین کاربری 
عــوارض تعییــن و تثبیــت کاربــری اراضــی کــه در طــرح توســعه شــهری کاربــری متناســب با نحــوه اســتفاده از زمیــن بر اســاس وضع موجــود بر 
روی آنهــا اعمــال گردیــده )کــه ارزش افــزوده زیــادی بــر قیمــت پایــه کارشناســی اراضــی و ارزش معامالتــی بــرای مالک ایجــاد می نمایــد( درصد 

ســهم شــهرداری از ایــن اعمــال و ارتقــاء کاربــری از مالــک اخــذ گردد.
مساحت عرصه * قیمت منطقه ای تعیین کاربری انجام شده   * ضریب تعیین کاربری

ضریب تعیین کاربری مزروعی به مسکونی = 30
ضریب تعیین کاربری باغی به مسکونی 25

ضریب تعیین کاربری مسکونی به تجاری=40
ضریب تعیین کاربری سایر کاربریها به مسکونی  یا باغات =15

قیمت منطقه ای بعد از تعیین کاربری  همان قیمت منطقه ای اداره امور مالیاتی در سال 1400 می باشد )با توجه به کاربری جدید(

***عوارض بهره برداری از ساختمان های با کاربری غیر مرتبط
این عوارض در زمان اخذ پروانه از ملک تجاری، خدماتی یا مطبی قابل اخذ است که در کاربری غیر تجاری احداث شود.

مساحت عرصه * قیمت منطقه ای * ضریب بهره برداری
ضریب بهره برداری تجاری ، خدماتی و مطب = 40

***عوارض مازاد برتراکم
)تبصره 1 : مازاد بر تراکم موضوع این ماده عبارت است از تراکمی عالوه بر تراکم مجاز مصوب طرح تفصیلی میباشد.(

تبصــره 2 : اشــخاصی کــه پرونــده آنهــا در کمیســیون مــاده صــد مطــرح گــردد و حکــم بــر ابقای بنــا صــادر گــردد در صورت احــداث بنــای اضافی 
مــازاد بــر تراکــم مجــاز مشــمول عــوارض مــازاد تراکــم موضوع فــوق می گــردد.(

مساحت مازاد بر تراکم * قیمت منطقه ای * ضریب تراکم
ضریب  مازاد برتراکم مسکونی 100

ضریب تراکم تجاری 200
*** عوارض پیش آمدگی و بالکن مشرف به معابر شهری 

مساحت پیش آمدگی  *  قیمت منطقه ای * ضریب پیش آمدگی
ضریب : پیش آمدگی به صورت روبسته و مفید استفاده شود = 60

بالکن یا  پیش آمدگی به صورت روباز و فاقد دیوار های جانبی =40

*** عوارض صدور مجوز نصب پل
جهت اخذ مجوز برای احداث پل

طول پل * قیمت منطقه ای * ضریب کاربری
ضریب کاربری تجاری = 100
ضریب کاربری مسکونی = 70

ضریب سایر کاربریها=50

***عوارض ایمنی و خدمات آتش نشانی

عوارض تفکیک عرصه به ازاءهرمترمربع )عوارض بر ارزش افزوده( برای عرصه های کمتر از 500 متر مربع 

***عوارض تفکیک و افراز عرصه
عوارض تفکیک عرصه برای زمین های زیر 500 متر مربع که تفکیک شده باشند قابل اخذ است

فرمول محاسبه عوارض تفکیک و افراز عرصه
25%  *ضریب قیمت کارشناسی*قیمت منطقه ای*مساحت

ضریب کارشناسی= ضریب80*قیمت منطقه ای

*** عوارض حصار کشی :
بــا توجــه بــه مــاده 110 قانــون شــهرداری نســبت بــه زمیــن بــا بناهــای مخروبــه و غیر مناســب و بــا وضع محــل  و یا نیمــه تمــام واقع در محــدوده 
شــهر کــه در خیابــان و یــا کوچــه یــا میــدان قــرار گرفتــه و منافــی بــا پاکــی و پاکیزگــی و زیبایی شــهر و یا با موازین شــهر ســازی باشــد شــهرداری 
پــس از اعمــال مــاده مذکــور  مجــوز دیــوار کشــی را بــه ازای هــر متــر مربــع دیــوار مبلــغ 7475ریــال ) هفــت هــزارو چهارصــدو هفتادوپنــج ریــال ( 

صــادر مــی نماید.

تبصــره 1: در صــورت مســامحه و یــا امتنــاع مالــک از انجــام عملیــات حصــار کشــی توضیــح داده شــده در بــاال شــهرداری مــی توانــد 
بــا رعایــت مــاده 110 قانــون شــهرداری هزینــه تمــام شــده دیوارســازی بــه اضافــه 15% افزایــش از مالــک اخــذ نمایــد .

تبصــره 2 : صــدور مجــوز حصارکشــي بنــام مالــک صرفــاً بــه منزلــه محصــور نمــودن آن تلقــي، هیچگونــه مجــوزي در جهــت احــداث 
بنــا محســوب نشــده و مراتــب مي بایســت در مجــوز صــادره از ســوي شــهرداري صراحتــاً قیــد شــود.

تبصــره 3 : مالکیــن امالکــي کــه داوطلبانــه و رایــگان  نســبت بــه عقــب کشــي دیــوار خــود مطابــق طــرح توســعه شــهري اقــدام 
نماینــد مشــمول ایــن عــوارض نبــوده و شــهرداري مبلغــي دریافــت نخواهــد کــرد.

***عوارض خدمات شهری فضای سبز
عوارض زیر بنا * ضریب

ضریب = %5
بنــد )1( : عــوارض خدمــات شــهری، آتــش نشــانی و فضای ســبز  هنــگام صدور پروانــه، تمدید، اصالح و پایان کار ســاختمانی توســط شــهرداری وصــول و صرفاً 

بایســتی در ارتبــاط بــا توســعه و تجهیز  آتش نشــانی و  فضای ســبز هزینــه گردد.
بنــد )2( : عــوارض فــوق از بنا هایــی کــه توســط کمیســیون مــاده 100 رای ابقــاء صــادر مي شــود نیــز وصــول و صرفــاً بایســتی در ارتبــاط بــا توســعه و تجهیــز 

آتش نشــانی و یــا فضــای ســبز هزینــه گــردد.

 ***بهای تامین خدمات عمومی و شهری)موضوع بند ب ماده 174 قانون پنجم توسعه برای واحدهای 
مسکونی، تجاری،اداری و سایر کاربریها(:

تعداد کسری پارکینگ * 25 * قیمت منطقه ای * ضریب کسری پارکینگ
ضریب کسری پارکینگ تجاری=25    ضریب کسری پارکینگ مسکونی = 15         ضریب کسری پارکینگ سایر کاربری ها= 20   

   بند )1( : بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان  ها ضروری مي باشد.
بنــد )2( : در مــوارد اســتثنا از جملــه مــوارد ذیــل شــهرداری مي توانــد بــر اســاس ضوابــط طرح های توســعه شــهری یا مجــوز مراجــع قانونی )کمیســیون  های 

مــاده 5 یــا کمیته  هــای فنــی طرح های  هــادی( بــدون تأمیــن پارکینــگ ، پروانه ســاختمانی صــادر نماید:
1. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 

2. ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل    رو نداشته باشد. 
3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 

4. ساختمان در بر کوچه  هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه ، امکان عبور اتومبیل نباشد. 
5. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد ، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 

6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود                                                                

***عوارض  غرفه ها و نمایشگاههای فصلی  و دائمی
مساحت غرفه و نمایشگاه  *تعداد روز * ضریب

ضریب = 1500

***عوارض تاخیر در اتمام ساختمان
مساحت اعیان ملک * قیمت منطقه ای * تعدادسال تاخیر * ضریب

ضریب : تجاری :2      مسکونی :1
***عوارض تاخیر در نماسازی

مساحتی که باید نماسازی شود*قیمت منطقه ای*تعداد سال تاخیر*ضریب
ضریب تجاری:2       ضریب مسکونی:1
***عوارض زمین های محصور نشده

مساحت ملک*قیمت منطقه ای*ضریب*سالهای محصور نشده
ضریب بر خیابان با عرض 16 متر به باال:2    ضریب بر خیابانهای تا 16 متر:1

***نحوه صدور پروانه المثنی
ــا تأییــد مراجــع ذي صــالح از جملــه نیــروي انتظامــي در موقــع مفقــودي و ســرقت و  صــدور پروانــه ســاختماني المثنــي فقــط ب
آتــش ســوزي و ســایر حــوادث غیــر مترقبــه دیگــر بعــد از محــرز شــدن وقــوع حادثــه بــا دریافــت کارمــزد بــه شــرح زیــر مقــدور 
خواهــد بــود ) ایــن بنــد شــامل پروانــه هــای دارای اعتبــار مــی باشــد طبیعتــا پروانــه هــای بــدون تاریــخ تمدیــد جداگانــه مشــمول 

مــاده تمدیــد پروانــه خواهنــد شــد.
٭ زیربناي تا 500 مترمربع معادل 34500 ریال براي هر مترمربع 

٭ زیربناي از 501 تا 1000 مترمربع معادل 17250 ریال براي هر مترمربع
٭ زیربناي از 1001 تا 2000 مترمربع معادل 9315 ریال براي هر مترمربع
٭ زیربناي از 2001 تا 3000 مترمربع معادل 6900 ریال براي هر مترمربع

٭ زیربناي بیش از 3001 مترمربع معادل 4025 ریال براي هر مترمربع
پروانه صادره به عنوان کارمزد پروانه المثني دریافت خواهد شد .

تبصره : عوارض فوق در هنگام صدور پروانه ساختمان محاسبه و اخذ خواهد شد.

***حق کارشناسی از بازدید محل

***عوارض قطع درختان شهری 
1- قطع درخت با محیط بن از 15 سانتیمتر تا 50 سانتیمتر هر اصله

3- قطع درخت با محیط بن بیش از یک متر
ــه ازاء هــر  ــر مبالــغ فــوق الذکــر ب ــه ازاء هــر ســانتی متــر عــالوه ب ــر مبالــغ فــوق الذکــر ب ــاال عــالوه ب ــا ارزش مکانــی ب *- در مناطــق ب

ــال. ــر یــک متــر هــر ســانتیمتر مبلــغ 51،000 ری ســانتیمتر مــازاد ب
*- در مناطــق بــا ارزش متوســط عــالوه بــر مبالــغ فــوق الذکــر بــه ازاء هــر ســانتی متــر عــالوه بــر مبالــغ فــوق الذکــر بــه ازاء هــر ســانتیمتر 

مــازاد بــر یــک متــر هــر ســانتیمتر مبلــغ 40،000ریال.
ــه ازاء هــر  ــر مبالــغ فــوق الذکــر ب ــه ازاء هــر ســانتی متــر عــالوه ب ــر مبالــغ فــوق الذکــر ب ــا ارزش مکانــی کــم عــالوه ب *- در مناطــق ب

ــال. ــغ 30،000 ری ــر هــر ســانتیمتر مبل ــک مت ــر ی ــازاد ب ســانتیمتر م
4- قطع نهال تا محیط بن 15 سانتیمتر هر اصله 250،000 ریال .

تبصره 1 : قطع درخت یا نهال بر اثر تصادفات در موارد فوق تا سی درصد ) 30% ( کمتر از ارقام فوق اخذ  گردد .
5- درخــت بیشــه زارهــا و غیــر مثمــری کــه بــه ســن بهــره وری رســیده باشــد ) بــا حداقــل بــن 50 ســانتیمتر ( و بــه قصــد انتفــاع از 
چــوب آن قطــع شــود  مشــروط بــه آنکــه همــراه بــا کاشــت یــا احیــاء مجــدد ) بــا اخــذ تضمیــن الزم ( باشــد هــر اصلــه 250،000ریــال .

6- ریشــه کنــی درختــان مثمــر و غیــر مثمــر ) بیشــه زارهــا و باغــات ( در محــدوده قانونــی و حریــم شــهر بمنظــور تبدیــل آن بــه بــاغ 
میــوه و یــا اصــالح آن پــس از اخــذ تعهــد و ضمانتهــای الزم هــر اصلــه  20،000 ریــال .  
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری گلزار  سال 1400
*** درآمد حاصل از جمع آوری زباله ) پسماند (

بــه منظــور تأمیــن بخشــی از هزینــه هــای تنظیــف معابــر – جمــع آوری زبالــه و حمــل و دفع بهداشــتی زبالــه وصول بهــای خدمــات در بخش هــای مختلف 
زبالــه بشــرح ذیــل تصویــب می گــردد .

ــال 1400  ــات س ــای خدم ــوارض وبه ــه ع ــتر از تعرف ــات بیش ــب اطالع ــت کس جه
ــن:33550242 ــد تلف ــه فرمایی ــهرداری مراجع ــه ش ــهرداری گلزارب ش

                                                                          روابط عمومی شهرداری گلزار

***عوارض آگهی های 
چناچــه واحدهــای فعــال کســبی در اماکــن شــهر نســبت بــه معرفــی خــود و یــا راهنمایــی عمومی فقــط با تهیــه و نصــب تابلو اســتاندارد در ســر 

درب محــل فعالیــت مجــاز و عوارضی نــدارد .
تبصره 1 : استاندارد تابلو مجاز از سوی شهرداری تعیین و اعالم خواهد شد.

تبصــره 2 : چنانچــه انــدازه تابلــو حرفــی از اســتاندارد مقــرر شــهرداری تبعیــت نکند و یــا تابلو مــورد تایید شــهرداری را متصدیــان حرفه تهیــه و در 
محــل مقــرر نصــب ننماینــد عــوارض ماهانــه معــادل ارزش منطقــه ای  روز بــرای ســه متــر مربــع در محل نصــب تعلق مــی گیرد.

تبصــره 3 : تابلوهــای تبلیغاتــی بایــد در محــل مناســبی کــه شــهرداری تعییــن می کنــد نصب شــوند عــوارض آن ســه برابــر ارزش منطقــه ای روز 
دارایــی محــل نصــب ضربــدر مســاحت تابلــو بــه متــر مربــع بــرای هــر ســال محاســبه و اخذ گــردد.

تبصــره 4 : نوشــتن هــر نــوع آگهــی تلبیغاتــی در روی دیوارهــا و نصــب خود خودســرانه تابلو تبلیغاتی در محدوده شــهر و حریم شــهر ممنوع اســت 
و در صــورت مشــاهده عــوارض آن بــه میــزان پنــج برابــر عــوارض تابلــو هــای تبلیغاتــی از زمــان نصــب تــا زمــان برچیــده شــدن در هــر مــاه وصول 

ــد . خواهد ش
تبصــره 5 : از هــر نفــر کاندیــدای عضویــت در شــوراهای اســالمی شــهر – نمایندگان مجلــس –کاندیدای ریاســت جمهــوری مبلــغ 1150000 ریال 

هنــگام ثبــت نــام جهــت پاکســازی دیــوار هــای ســطح شــهر و ســایر مناطقــی که مــورد اســتفاده تبلیغــات آنــان قــرار گرفته اســت اخذ گــردد .

***تاسیسات سطح شهر

***هزینه ترمیم حفاری معابر سطح شهر
الف : تخریب آسفالت :

هزینه ترمیم روسازی آسفالت به ازای هر متر مربع1/150/000 ریال محاسبه واخذ گردد .
ــوز   ــدم مج ــورت ع ــوده و در ص ــهرداری ب ــوز از ش ــذ مج ــه اخ ــوط ب ــفالت من ــب آس ــاری و تخری ــره 1 :حف تبص

ــود . ــد ب ــذ خواه ــل اخ ــبه و قاب ــب 1/5 محاس ــا ضری ــوق ب ــوارض ف ع
تبصــره 2 :بــرش آســفالت فقــط توســط دســتگاه کاتــر امــکان پذیــر بــوده و در صــورت اســتفاده از روش هــای 
منســوخ از جملــه آتــش زدن آســفالت تمــام ســطحی کــه آســفالت ســوخته و عمــال خاصیــت خــود را از دســت 

داده بــا ضریــب 1/5 طبــق بنــد الــف محاســبه و اخــذ گــردد .
تبصــره 3 :نصــب تابلوهــای هشــدار دهنــده و اســتفاده از نــوار اخطــار بــر عهــده شــخص یــا دســتگاه حفــار بــوده 

و در صــورت بــروز هــر گونــه حادثــه مســئولیت آن بــر عهــده نامبــرده مــی باشــد.
ب : تخریب سنگ فرش و موزائیک وجدول:

هزینه ترمیم تخریب سنگ فرش به ازای هر متر مربع مبلغ  598/000 ریال 
 هزینــه ترمیــم تخریــب موزائیــک بــه ازای هــر متــر مربــع مبلــغ 575/000 ریــال  هزینــه ترمیــم تخریــب جــدول 

بــه ازای هــر متــر طــول مبلــغ 897/000 ریــال محاســبه واخــذ گــردد .
تبصــره 1 :حفــاری و تخریــب ســنگ فــرش و موزائیــک منــوط بــه اخــذ مجــوز از شــهرداری بــوده و در صــورت 

عــدم مجــوز عــوارض فــوق بــا ضریــب 1/5 محاســبه و قابــل اخــذ خواهــد بــود .
ج : هزینه زیرسازی آسفالت و پیاده رو :

هزینه زیرسازی آسفالت و پیاده رو به ازای هر متر مربع مبلغ 230/000 ریال محاسبه واخذ گردد .
ــدم  ــورت ع ــوده و در ص ــهرداری ب ــوز از ش ــذ مج ــه اخ ــوط ب ــح من ــوع مصال ــر ن ــب ه ــاری و تخری ــره 1 :حف تبص

ــود . ــل اخــذ خواهــد ب ــب 1/5 محاســبه و قاب ــا ضری ــوق ب مجــوز عــوارض ف
د : هزینه جارو کردن خاک ناشی از حفاری :

هزینه جارو کردن خاک ناشی از حفاری به ازای هر متر طول مبلغ 103/500 ریال محاسبه واخذ گردد 
ــدم  ــورت ع ــوده و در ص ــهرداری ب ــوز از ش ــذ مج ــه اخ ــوط ب ــح من ــوع مصال ــر ن ــب ه ــاری و تخری ــره 1 :حف تبص

ــود . ــل اخــذ خواهــد ب ــب 1/5 محاســبه و قاب ــا ضری ــوق ب مجــوز عــوارض ف
ح : هزینه جمع آوری نخاله حاصل از حفاری :

هزینــه جمــع آوری نخالــه ) بارگیــری ،حمــل و تخلیــه ( حاصــل از حفــاری  مبلــغ  1/380/000 ریــال بــه ازای هــر 
کامیــون 10 تــن ) 6 متــر مکعــب (محاســبه واخــذ گــردد .

ــدم  ــورت ع ــوده و در ص ــهرداری ب ــوز از ش ــذ مج ــه اخ ــوط ب ــح من ــوع مصال ــر ن ــب ه ــاری و تخری ــره 1 :حف تبص
ــود  ــل اخــذ خواهــد ب ــب 1/5 محاســبه و قاب ــا ضری ــوق ب مجــوز عــوارض ف

***عوارض حفر چاه در معابر 

ــه دریافــت مجــوز از شــهرداری مــی باشــد و در صــورت عــدم دریافــت مجــوز  تبصــره 1 : حفــر چــاه در معبــر عمومــی منــوط ب
ــد  ــورد تایی ــاری م ــل حف ــه مح ــردد و در صورتیک ــی گ ــذ م ــوارض آن اخ ــبه و ع ــب 1/5 محاس ــاب ضری ــا احتس ــوق ب ــغ ف ، مبال
کارشــناس شــهرداری نباشــد طبیعتــا چــاه حفــاری شــده پــر خواهــد شــد و هزینــه پــر کــردن آن طبــق عــوارض خدمــات شــهری 

وصــول خواهــد شــد.

***عوارض نصب علمک گاز

***بهای خدمات پاسخگویی به استعالمات و تشکیل پرونده کمیسیون ماده صد

***بهاء خدمات شهرداری الکترونیک

***عوارض بر معامالت غیر منقول
از واحدهــای مســکونی ،تجاری،اداری،صنعتــی و خدماتــی  و آموزشــی و ورزشــی بطــور کلــی در هنــگام نقــل و انتقــال امــالک غیــر 

منقــول عوارضــی بــه شــرح زیــر اخــذ گــردد.
P*S*1 1- برای کاربری مسکونی :       

P*S*2 2- برای کاربری تجاری :        
  P*S*1 : 3- برای کاربری خدماتی ، صنعتی ، اداری-آموزشی-بهداشتی و درمانی و ورزشی و مراکز فرهنگی هنری

P : قیمــت منطقــه ای
S: مساحت کل ملک

تبصــره 1 : مالکیــن جهــت نقــل و انتقــال امــالک خــود بایســتی کلیــه عــوارض ملــک خــود اعــم از خدمــات دهــی و ســطح شــهر و 
...  را  بــا شــهرداری تســویه نماینــد 

               
***تامین هزینه های خدمات عمومی و شهری 

***عوارض پیشنهادی جهت اعمال در کمیسیون ماده 100
ــم تخلفــات ســاختمانی  ــرای اخــذ جرائ ــی ســاختمانی ب ــه ارزش معامالت ــون شــهرداری آئیــن نام ــاده صــد قان براســاس تبصــره 11 م

بشــرح زیــر اصــالح مــی شــوند.

***عوارض امالک داراي ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر
  چنانچــه  ملکــي  خــارج  از محــدوده یــا حریــم شــهر واقــع و اعیانــي غیرمجــاز احــداث و بعــداً وارد محــدوده شــهر شــوند، بعــد از رســیدگي 
بــه تخلفــات ســاختماني  آن  از ســوي  کمیســیون مقــرر در مــاده 99 قانــون شــهرداري )اعیاني هــاي خــارج از حریــم شــهر( یــا مــاده 100 
ــاي  ــت مزای ــي آن، از باب ــع شــناخته شــدن اعیان ــا بالمان ــاء و ی ــم شــهر( و در صــورت ابق )اعیاني هــاي خــارج از محــدوده و داخــل حری
) ارزش افــزوده ( ورود امــالک داراي اعیانــي بــه محــدوده شــهر، معــادل 10% کل عرصــه ملــک بــه هنــگام اخــذ خدمــات از شــهرداري 

رایــگان توســط متقاضــي بــه شــهرداري واگــذار خواهــد شــد.
الویــت واگــذاري مطالبــات ایــن مــاده طبــق تبصــره 4 قانــون تعییــن وضعیــت امــالک ... بــه شــهرداري ســهمي از ملــک بــوده و در صــورت 
عــدم امــکان واگــذاري ملــک )یعنــي ســهم شــهرداري کمتــر از یــک قطعــه باشــد( 10 درصــد ســهم شــهرداري بــه شــرح زیــر دریافــت 

خواهــد شــد. 
***عوارض بر امالک بالاستفاده )امالک مخروبه وزمینهای رها شده سطح شهر(

ــراي چندســال در  ــراي فــروش بیشــتر و اجــاره بیشــتر ب ــک ب ــه اتمــام رســیده کــه مال ــا ســاختمان ب زمیــن، ســاختمان نیمــه تمــام ی
ــر مــی گــردد: اختیــار خــود نگهــداري مــی نمایــد، شــامل عــوارض زی

تبصره 1 : بدلیل بی توجهی بعضی از مالکین در رها نمودن اراضی و ساختمانهاي نیمه تمام و همچنین
جلوگیــري از بــروز مشــکالت بهداشــتی و خدماتــی و همچنیــن انجــام اقدامــات مضاعــف بابــت پاکســازي، از کلیــه اراضــی وامــالک رهــا 
شــده بــه صــورت نیمــه ســاخت در محــدوده شــهر متعلــق بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و ســازمانهاي دولتــی وموسســات خصوصــی و 

همچنیــن اراضــی ارتــش، نیروهــاي نظامــی و انتظامــی مبلغــی را بــه عنــوان عــوارض شــهرداري بــه شــرح زیــر دریافــت نمایــد:
)P × 1.5% × S (   ( ×تعداد ماههای رها شده

تبصره 2 : مقرر گردید محاسبات فوق در منطقه بافت فرسوده با  ضریب 50 درصد محاسبه گردد.
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری دشتکار سال 1400
شــهرداری  دشــتکار باســتناد مجوزشــماره 47 مورخ   99/10/28شــورای  اســامی شــهر دشــتکار و صورتجلســه هیات 
تطبیــق شهرســتان  بردســیر تعرفــه عــوارض محلــی ســال 1400 بــه شــرح ذیــل بــه اطــاع عمــوم مــی رســاند                                                                                                                                            
                                                                                                                                                       روابــط عمومــی شــهرداری دشــتکار 

*** عوارض ساخت و ساز :
تعرفه شماره 1-عوارض زیر بنا از نوع مسکونی)احداث اعیانی (بصورت تک واحدی)پذیره(

الف- ضوابط و مقررات 
بنــد 1-واحــد مســکوني: عبارتســت از ســاختمانهایي كــه براي ســکونت افــراد و یا خانواده ســاخته مي شــود و شــامل : اتاق ، آشــپزخانه و ســرویس 

هــاي الزم مي باشــد.
- بند 2:در محاسبه عوارض فوق چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک مشرف به معبر خواهد شد

بند3: مساحت پاركینگ ،راه پله ، اسانسور،خرپشته،شوتینگ زباله با رعایت ضوابط طرح هادی شهری شامل عوارض نمی گردد
بند4: زمان وصول عوارض: هنگام صدور پروانه ساختمانی و تمدید پروانه ساختمانی از مالک اخذ میگردد.

بند 5:مدت تعلق عوارض: این عوارض یکبار از مالک اخذ میگردد
بند6: حداقل متراژ صدور پروانه ساختمانی برای واحد مسکونی تک واحدی 60 متر مربع می باشد

بنــد 7 :منظــور از واحــد مســکونی تــک واحــد ،اعیانــی اســت كــه در ســطح و یــا طبقــه ،بیــش از یک واحــد احــداث نشــود و چنانچــه در هر طبقه 
و یــا طبقــات دو واحــد ســاخته شــود تــک واحــدی محســوب نمــی گــردد و در ایــن گونــه مــوارد نحــوه محاســبه عــوارض زیــر بنــا )احــداث اعیانی 

مســکونی( از نــوع مجتمــع هــای مســکونی  مالک عمــل خواهــد بود.

تعرفه شماره 2- عوارض زیر بنا )احداث اعیانی( صدور پروانه ساختمانی مجتمع و اپارتمان های مسکونی)پذیره(
الف: ضوابط و مقررات:

 بند 1: منظور از مجتمع ها و اپارتمانها ی مسکونی اعیانی است كه در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.
بند 2:در محاسبه عوارض فوق چنانچه زمینی دارای چند بر باشد قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک مشرف به معبر خواهد شد

بند3: مساحت پاركینگ ،راه پله ، اسانسور،خرپشته،شوتینگ زباله با رعایت ضوابط طرح هادی شهری شامل عوارض نمی گردد
بند4: زمان وصول عوارض: هنگام صدور پروانه ساختمانی و تمدید پروانه ساختمانی از مالک اخذ میگردد.

بند 5:مدت تعلق عوارض: این عوارض یکبار از مالک اخذ میگردد
بند6: حداقل سطح مفید واحدهای مسکونی 70 متر مربع می باشد

تبصــره 1 – محاســبه عــوارض پذیــره بــر اســاس قیمــت منطقــه ای عبارتســت از اخریــن ارزش معامالتی زمین كه مــالک عمــل اداره امــور اقتصــادی و دارایی 
شــهر بــوده و در اجــرای مــاده 64 قانــون مالیاتهای مســتقیم تعیین و ابالغ میشــود.

تبصره 2: در محاسبه عوارض پذیره زمینی كه دارای چند بر باشدقیمت منطقه ای گرانترین بر ملک مشرف به معبر محاسبه خواهد شد.
تبصــره 3: در صورتیکــه حســینیه هــا بصــورت وقــف خاص باشــند شــهرداری بهنگام صدور شناســنامه ســاختمانی عوارضــی معادل عــوارض پروانه مســکونی 

دریافــت نمایند.
درصورت احداث واحدهای آموزشی و بهداشتی و غیره توسط خیرین عوارض پذیره 50% محاسبه میگردد.

نحوه محاسبه عوارض:
محاسبه عوارض پروانه ساختمانی به یکی از روش های زیر با در خواست متقاضی اقدام خواهد شد .

الف: ضرایب محاسبه عوارض زیر بنای مسکونی 

***تعرفه شماره3:عوارض پذیره یک متر مربع از یک واحد تجاری
الف:ضوابط و مقررات

بند1:واحــد تجاری:عبــا رتســت از كلیــه ســاختمانهایی كــه برابــر تبصــره ذیــل بنــد 24 مــاده 55 قانــون شــهرداری هــا بــه منظور اســتفاده كســب و 
پیشــه و تجــارت احــداث گردیــده و یــا در انهــا واحدهــای صنفــی تحــت پوشــش قانــون نظــام صنفــی و یــا واحدهــای تابــع قانــون تجــارت فعالیــت 

ــته باشند. داش
بنــد 2:در خصــوص انبــاری متصــل و یــا مجــزا یــک واحــد تجاری،عــوارض متعلقــه بــه ازاءهر متــر مربع بــرای انبــاری متصل بــه واحد تجــاری معادل 
10%عــوارض یــک متــر مربــع پذیــره محاســبه و عــوارض انبــاری مجــزا از واحــد تجــاری بــه ازاء هــر متــر مربــع معــادل 6% عــوارض یــک متــر مربــع 

پذیــره تجــاری همــان طبقــه قابــل احتســاب و وصول می باشــد.
بنــد3: در صــورت نوســازی بناهــای تجــاری موجــود كــه دارای پروانه ســاختمانی تجــاری از شــهرداری یا مجــوز كاربری تجاری از كمیســیون مــاده 5 

مــی باشــند تــا میــزان مســاحت قبــل 50% عــوارض پذیره مالک محاســبه قــرار مــی گیرد.
بنــد4: مــدارک اثبــات تجــاری بــودن ملــک قبــل از تاســیس شــهرداری شــامل حداقــل دو مــورد از پروانه كســب از اتحادیه صنفــی مربوطه و یا ســایر 
مراجــع ذیصــالح ،قبــوض بــرق،اب ،گاز،بــرگ پرداخــت مالیــات ســالیانه،پروانه تجــاری مبنــی بــر تجــاری بــودن ان از مراجــع ذیصــالح اســت كــه در 
صــورت وضعیــت موجــود تلقــی شــده و مشــمول پرداخــت هیــچ عوارضی و یــا جریمــه ای نخواهد شــد و بعد از تاســیس شــهرداری وجــود هریک از 

ایــن مــدارک صرفــا ســال وقــوع تخلــف  را بــرای محاســبه جریمــه و همچنیــن عوارض ســالهای قبل مشــخص خواهــد نمود
بند5: در محاسبه عوارض فوق چنانچه زمینی دارای چند بر باشد،قیمت منطقه ای گران ترین بر ملک مشرف به معبر خواهد شد.

بند6:زمان وصول عوارض: هنگام صدور پروانه ساختمانی و هنگام تمدید پروانه ساختمانی از مالک اخذ می گردد.
بند7:مدت تعلق عوارض:این عوارض یک باراز مالک اخذ می گردد.

***عوارض پذیره یک متر مربع از واحدهای تجاری – اداری- آموزشی و آموزش عالی و بهداشتی 
درمانی و ورزشی و مراکز فرهنگی و هنری با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط اعام شده توسط طرح 

تفضیلی هادی و هادی 

***عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری   با ارتفاع و دهنه مجاز

نحوه محاسبه عوارض:

میانگین سطح واحد در جدول محاسبه عوارض از فرمول  تعداد واحدها)واحد مسکونی /كل زیر بنا )مفید و غیر مفید( بدست می اید

ب : نحوه محاسبه عوارض

ب : نحــوه محاســبه عــوارض: جــدول 2/ ب = عــوارض پذیــره یــک متــر مربــع از چنــد واحــد تجــاری –  اداری – آموزشــی و آمــوزش عالــی و 
بهداشــتی – درمانــی و ورزشــی و مراكــز فرهنگــی هنــری بــا ارتفــاع و دهنــه مجــاز

 كد M  ضریب طبقات است
توضیــح: n تعــداد واحدهــای تجــاری – اداری- آموزشــی و بهداشــتی درمانــی- ورزشــی- فرهنگــی هنــری – صنعتــی مــی باشــد و منظــور 

از دهنــه و ارتفــاع مجــاز ضوابــط اعــالم شــده از ســوی طــرح هــادی تفضیلــی و ضوابــط طــرح هــای هــادی و هــادی بــوده 
L=طول دهنه به متر

LO=طول دهنه مجاز به متر كه برابر 5 متر می باشد
h=طول ارتفاع به متر 

Ho=طول ارتفاع مجاز به متر كه برابر 4 متر می باشد 
توضیــح: n تعــداد واحدهــای تجــاری – اداری- آموزشــی و بهداشــتی در مانــی- ورزشــی- فرهنگــی هنــری – صنعتــی مــی باشــد و منظــور 

از دهنــه و ارتفــاع مجــاز ضوابــط اعــالم شــده از ســوی طــرح هــادی تفضیلــی و ضوابــط طــرح هــای هــادی بــوده .

l                      طول دهنه غیر مجاز به متر
l0                          طول دهنه مجاز 3 متر
h                    ارتفاع دهنه غیر مجاز به متر
h0                    ارتفاع دهنه مجاز به متر

تبصره 1= دهنه و ارتفاع كمتراز ضوابط مجاز مالک عمل نخواهد بود و از جدول 1/ ب و 2/ ب محاسبه میشود .
تبصــره 2: دهنــه مــورد نظــر بــرای هــر مغــازه یعنــی بــر هــر مغــازه كــه در ایــن دســتور العمــل عبــارت اســت از فاصلــه بیــن دو تیغــه بنابرایــن چنانچــه 
یــک مغــازه داریــا چنــد درب باشــد مــالک محاســبه دهنــه مجــاز اســت و بــه اضافــه طــول آن عــوارض پذیــره تعلــق خواهــد گرفــت و چنانچــه دهانــه 

هــا از جهــات مختلــف باشــد فقــط اضافــه بــر  دهانــه مجــاز از بزرگتریــن بــر مغــازه مــالک عمــل خواهــد بــود

***عوارض پذیره کاربری کشاورزی
ضوابط و مقررات:

بنــد 1 :در محاســبه عــوارض فــوق چنانچــه زمینــی دارای چنــد بــر باشــد، قیمــت منطقــه ای گــران تریــن بــر ملــک مشــرف بــه معبــر 
محاســبه خواهــد شــد.

بند 2:زمان وصول عوارض : هنگام صدور پروانه ساختمانی و هنگام تمدید پروانه ساختمانی از مالک اخذ می گردد.
بند 3 :: مدت تعلق عوارض:این عوارض یک باراز مالک اخذ می گردد

***عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط
الف : ضوابط و مقررات :

بنــد 1 : زمــان وصــول عــوارض :مالکینــی كــه بــدون مجــوز از شــهرداری و بــدون پرداخــت حــق و حقــوق شــهرداری اقــدام بــه اســتفاده 
غیــر مرتبــط از پــالک هــا مــی نماینــد بــه شــهرداری اجــازه داده مــی شــود.این تعرفــه را در زمــان صــدور و تمدیــد پروانــه و صــدور گواهــی 
و صــدور پاســخ اســتعالم و صــدور هــر گونــه مجــوز و نامــه توســط شــهرداری و همچنیــن مراجعــه مالــک بــه میــزان مــدت اســتفاده از 

بنــای فــوق بــه ازاء هــر متــر مربــع عرصــه بــه شــرح ذیــل محاســبه و وصــول نمایــد.
بند 2 : مدت تعلق عوارض: این عوارض به ازای هر سال استفاده از كاربری غیر مرتبط تعلق می گیرد.
بند 3 : این تعرفه از ابتدای سال 1397 به ازای هر سال استفاده از كاربری غیر مرتبط اخذ می گردد.

ب: نحوه محاسبه عوارض:
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بخشی از تعرفه عوارض  و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری دشتکار سال 1400

***بهای صدور دفترچه پروانه ساختمانی و صدور گواهینامه پایانکار و المثنی
الف-بهای دفترچه پروانه ساختمانی معادل 300،000ریال از مالک اخذ میگردد.

ب-نحوه صدور پروانه المثنی و تغیر نام با ارائه سند معتبر مبلغ 840/000 ریال از مالک اخذ میگردد
صدور پروانه ساختمانی المثنی فقط با تایید مراجع ذیصالح از جمله دادگاه و نیروی انتظامی درموقع مفقودی و سرقت یا آتش سوزی و درج در 

روزنامه محلی بابت اگهی مفقودی به شرح ذیل مقدور خواهد بود

اطالعــات  کســب  جهــت 
بیشــتر از تعرفــه عــوارض 
ــال 1400  ــات س ــای خدم وبه
بــه  دشــتکار  شــهرداری 
شــهرداری مراجعــه فرماییــد 
تلفن:33552505                                   
روابط عمومی شهرداری دشتکار

***عوارض دیوار کشی
بــا توجــه بــه مــاده 110 قانــون شــهرداری نســبت بــه زمیــن یــا بناهــای مخروبــه و غیــر مناســب بــا وضــع محل یــا نیمه تمــام واقــع در محــدوده 
شــهر کــه در خیابــان یــا کوچــه یــا میــدان قــرار گرفتــه و منافــی با پاکــی و پاکیزگی شــهر ویا موازین شــهر ســازی باشــد شــهرداری پــس از اعمال 
مــاده مذکــور در هنــگام صــدور مجــوز دیــوار کشــی جهــت هر متــر مربــع دیــوار کشــی 250% ارزش معامالتــی روز دارایی عرصــه ملک اخــذ گردد.  
تبصــره : در صــورت مســامحه یــا امتنــاع مالــک، شــهرداری مــی توانــد با رعایــت مــاده 110 قانون شــهرداری هزینه تمام شــده دیوار ســازی توســط 

شــهرداری بــه اضافه پانــزده درصــد افزایش اخــذ نماید.
بــه منظــور حفــظ زیبایــی شــهر و جلوگیــری از جمــع شــدن زبالــه هــا در زمیــن هایــی کــه فاقد ســاخت و ســاز هســتند و هم چنین پیشــگیری 
از تجمــع افــراد نابــاب در محــل هــای فــوق عــوارض بــه ازای هــر ســالی کــه مالــک زمیــن خــود را محصــور ننمایــد تصویــب و توســط شــهرداری 

ــول میگردد  وص

*** تعرفه بهای خدمات اتشنشانی و خدمات حفظ و نگهداری فضا سبز
از کلیــه ســاختمانهای واقــع در محــدوده و حریــم شــهر بهــای خدمــات ســالیانه اتشنشــانی و حفظ و نگهداری فضا ســبز بــر اســاس زیر بنای 

موجــود و کاربــری واحد ســاختمانی اخــذ میگردد.
بنــد )1(: ایــن عــوارض هنــگام صــدور پروانــه ،تمدیــد ، اصــالح و یــا پایانکارســاختمانی ،صــدور گواهی نامــه و صدور پاســخ اســتعالم و هر گونه 

مجــوز توســط شــهرداری وصــول و صرفــا بایســتی در ارتبــاط بــا توســعه و تجهیــز آتش نشــانی و یا فضای ســبز هزینه گــردد.
بنــد)2(: عــوارض فــوق از بناهایــی کــه توســط کمیســیون مــاده 100 رای ابقاءصــادر مــی شــود نیــز وصــول و صرفــا بایســتی 

در ارتبــاط بــا توســعه و تجهیــز آتــش نشــانی و یــا فضــای ســبز هزینــه گــردد.

*** بهای خدمات ناشی از حفر کانال و ترمیم حفاری در اجرای خسارت وارده به خیابانهای اصلی و فرعی شهر
الف : ضوابط و مقررات :

بــه اســتناد بنــد 22 مــاده 71 قانــون شــوراها وضــع مقــررات و نظــارت برحفــاری مجــاری و مســیرهای تاسیســات شــهری هــر ســاله توســط 
شــهرداری پیشــنهاد و پــس از تصویــب شــورای اســالمی شــهر جهــت اجــرا بــه شــهرداری ابــالغ مــی گــردد کلیــه ادارات و ارگانهــا دولتــی و 

شــرکتها حفــار بایــد قبــل از اقــدام بــه حفــاری از شــهرداری مجــوز الزم را اخــذ نماینــد
***نحوه محاسبه تعرفه بهای خدمات ترمیم حفاری در اجرای خسارت وارده به خیابانهای اصلی و فرعی شهر:

1-بتن به ازای هر متر مربع به مبلغ 1/100/000 ریال
2-موزاییک و سنگ فرش خیابانی هر متر مربع 600/000 ریال

3-زیر سازی و اسفالت برای کوچه های تا 8 متر به ازای هر متر مربع مبلغ 850/000ریال
4-زیر سازی و اسفالت برای کوچه های از 8 تا 12 متر به ازای هر متر مربع مبلغ 900/000 ریال

 5  - زیر سازی و اسفالت برای کوچه های از 12 متر به باال ازای هر متر مربع مبلغ 960/000ریال
***جریمه تخلیه غیر مجاز نخاله ساختماني در محدوده و حریم شهر «

الف: تخلیه غیرمجاز توسط وانت و نیسان 4،000،000 ریال.
ب: کامیون و کامیونت  6/500/000.

6- یک متر طول جدول کانیو به مبلغ 550/000 ریال

بهای خدمات پسماند و خدمات سایر درامدهای شهرداری ***عوارض تاخیر در نماسازی  و تجدید بنای ساختمان
ایــن نــوع از عــوارض بــه ازای هــر ســال تاخیــر در نماســازی ســاختمان بــر اســاس ضریبــی از قیمــت منطقــه ای موضــوع مــاده 

64 قانــون مالیاتهــای مســتقیم) مصــوب 1380/11/27بــا اصالحیــه هــای بعــدی ضربــدر مســاحت نماســازی وصــول میگــردد. 
نحوه محاسبه عوارض :

A=S*Z*P*T                                                                                                            
A=عوارض تاخیر در نماسازی ساختمان 

S=مساحتی که بایستی نماسازی  شود  )به تشخیص کارشناس شهرداری  (
Z =ضریب عوارض در تعرفه عوارض و بها خدمات شهرداری )معادل 2برابر میباشد( 

P=قیمت منطقه ای ملک
T=تعداد سالهایی که در نماسازی تاخیر شده است 

* پایان مهلت نماسازی توسط شهرداری در پروانه ساختمان یا پایانکار درج و یا طی اخطار به مالک ابالغ میشود. 
*تجدید بنای ساختمان 

در صــورت تجدیــد بنــای ســاختمانی مجــاز )از نظــر احــداث و اســتفاده( و یــا ســاختمانهای فرســوده بــاالی 20 ســال اعیانیهــای 
احداثــی قبــل از طــرح هــادی یــا مصــوب بــه شــرح زیــر :

الــف= چنانچــه متقاضــی خواســتار مســاحت اعیانــی قبلــی بــه شــرطی کــه نــوع اســتفاده فــرق بکنــد در حــد تراکــم مجــاز طــرح 
عــوارض تجدیــد بنــا معــادل )یــک دوم( جــدول مربوطــه اخــذ گــردد. 

ب = چنانچــه اضافــه بنــای ناشــی از صــدور پروانــه ســاختمانی اعیانــی هــای مجــاز  در بــر خیابانهــای اصلــی و میادیــن شــهر بــا 
هــر اســتفاده ای کــه قبــال مجــاز بــوده و یــا امــکان صــدور مجــوز جدیــد بــرای اســتفاده آن وجــود داشــته باشــد عوارضــی معــادل 

100% عــوارض پروانــه ســاختمانی مربوطــه تعلــق میگیــرد.
*تعمیرات اساسی 

در صورتــی کــه در ســاختمانی تعمیــرات اساســی نظیــر تقویــت دیــوار ونصــب ســتون جهــت تقویــت دیــوار یــا ســقف و تعویــض 
ســقف موجــود انجــام پذیــرد عوارضــی معــادل عــوارض ســاختمان مربوطــه تعلــق مــی گیــرد .

تبصره 1= متقاضیان مکلفند برای انجام تعمیرات اساسی از شهرداری مجوز اخذ نمایند 
تبصره 2= سایر تعمیرات انجام شده در یک ملک داخلی بوده نیازی به مجوز ندارد .

*نحوه محاسبه عوارض زمین محصور نشده :           
A=S* P*T                                                                                                      

A= عوارض زمین محصور نشده 
S= مساحت ملک محصور نشده 

P= قیمت منطقه ای ملک
T= تعداد سالهایی که ملک محصور نشده 

عوارض صدور مجوز نصب )احداث پل(
شرح فرمول: طول پل *p *ضریب کاربری

ضریب کاربری مسکونی 60
ضریب کاربری تجاری 80

ضریب کاربری سایر 40
تبصره :نصب پل مقبل درب ورودی پارکینگ ها مشمول پرداخت عوارض موضوع این تعرفه نمی باشد.

***عوارض آسفالت شکافی
مساحت آسفالت شکافی * قیمت منطقه ای * ضریب

ضریب : آسفالت شکافی در طول خیابان =18   ضریب آسفالت شکافی در عرض خیابان = 28
عوارض تاخیر در اتمام ساختمان

ــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب  عــوارض تاخیــر در اتمــام ســاختمان ضریبــی از قیمــت منطقــه ای موضــوع مــاده 64 قان
80/11/27 بــا اصالحیــه هــای بعــدی کــه بــه ازای هرســال تاخیــر در اتمــام ســاختمان وصــول میگــردد و زمــان تاخیــر از 

آخریــن روز پایانــکار یــا مهلــت پایانــی پروانــه ســاختمان محاســبه مــی گــردد. 
عوارض تاخیر در اتمام ساختمان به شرح ذیل محاسبه میگردد :                                                                                                                                                

                                                                                                                     A=S*Z*P*T              
A:  عوارض تاخیر در اتمام ساختمان 

S:  مساحت اعیان ملک
P:  قیمت منطقه ای ملک
T : تعداد سالهای تاخیر 

عوارض تاخیر در حمل نخاله های ساختمانی
ایــن نــوع عــوارض بــا هــر بــار ریختــن نخالــه در معابــر بــر اســاس ضریــب از قیمــت منطقــه ای موضــوع مــاده 64 قانــون 

ــا اصالحیــه هــای بعــدی( ضــرب در مســاحت اشــغال شــده معبــر  مالیاتهــای مســتقیم )مصــوب 80/11/27 ب

                                                                                          A=S*Z*P*T                                                                                                                             
A -عوارض تاخیر در حمل نخاله های ساختمانی 

S: مساحت اشغال شده نخاله به تشخیص مامور شهرداری
Z: ضریب عوارض در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ) معادل    3میباشد(

P: قیمت منطقه ای ملک                                                       
T: تعداد روزهای تاخیر در جمع آوری نخاله 

• برای جمع آوری نخاله باید اخطار کتبی با درج مهلت مناسبی به مالک ابالغ گردد.
• تعداد روزها بعد از پایان روز اخطارمحاسبه میگردد.

•در صورت حمل نخاله توسط شهرداری به ازای هر کامیونت 650،000 ریال و هر کامیون 1،200،000 ریال 

***بهای خدمات کارشناسي  و گزارش ارزیابی)بازدید محل(
ــه )شناســنامه ســاختماني(  ــوارد صــدور پروان ــد محــل توســط کارشناســان شــهرداري بمنظــور بررســي م ــگام بازدی  در هن
گواهــي عــدم خالف-گواهــي اتمــام ســاختمان –پاســخ اســتعالمیه هــاي بانکــي ادارات وارگانهــا وامثالهــم در داخــل محــدوده 

قانونــي وحریــم اســتحفاظي شــهر در هــر بازدیــد بــه شــرح ذیــل از مالــک  اخــذ گــردد.

***جریمه تخلیه غیر مجاز نخاله ساختماني در محدوده و حریم شهر 
الف: تخلیه غیرمجاز توسط وانت و نیسان 4،000،000 ریال.

ب: کامیون و کامیونت  6/500/000.
***عوارض حفر چاه 
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حکومت  جهانی عدالت

گستره قیام مهدی موعود)عج(
با قرار گرفتن سرزمین حجاز تحت فرمانروائى امام مهدى )عج( 
قلمرو دولت آن بزرگوار با وجود گروههاى مخالف آن حضرت در 

عراق، شامل یمن، حجاز و ایران و عراق مى شود.
خدایا به سوى تو مشتاقیم  براى یافتن دولت کریمه  اى که اسالم 
و اهلش را به آن عزیز گردانى، و نفاق و اهلش را به وسیله آن خوار 
سازى، و ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به سوى طاعتت،و 
رهبران به سوى راهت قرار دهى،و کرامت دنیا و آخرت را از 

برکت آن  روزیمان فرمایى 
قتل نفس زکیه آخرین عالمت حتمى ظهور

از حضرت ابا جعفر امام محّمد باقر علیه الّسالم روایت شده که 
آن حضرت فرمود:یکى از عالمات، کشته شدن مردى است از 
دودمان رسول خدا صلّى الّل علیه و آله در میان رکن و مقام و نام 

او محّمد بن الحسن »نفس زکّیه« است.
و در حدیثى آمده است که فاصلۀ بین کشته شدن نفس زکّیه، و 
خروج حضرت قائم علیه الّسالم پنج روز خواهد بود و در حدیث 
دیگرى وارد شده که این نفس زکّیه از اصحاب حضرت مهدى 
علیه الّسالم است که آن حضرت او را پیش از ظهور خود نزد 
مردم مّکه مى فرستد تا بشارت ظهور حضرتش را به مردم بدهد 
و چون او اظهار ظهور حضرت را مى نماید، اهل مّکه بر او یورش 

مى برند و او را به قتل مى رسانند.
گستره قیام امام مهدى )عج(

با قرار گرفتن سرزمین حجاز تحت فرمانروائى امام مهدى )عج( 
قلمرو دولت آن بزرگوار با وجود گروههاى مخالف آن حضرت در 
عراق، شامل یمن، حجاز و ایران و عراق مى شود .]پس از شکست 

و نابودى سپاه سفیانى و فتح شام[
امیر مؤمنان )ع( گامهاى بعدى حضرت بقّیه الّل )عج( را چنین 
توصیف مى کند:سپس مهدى )عج( فرمان مى دهد که مرکبهائى 
ایجاد مى کنند )فرمان ساختن وسائل نقلّیۀ جدیدى صادر 
مى کند( و در کرانۀ عّکا چهارصد کشتى مى سازد. در مسیر خود 
به طرطوس )از شهرهاى بندرى سوریّه( مى رسد و آنجا را فتح 

مى کند. به انطاکیه مى رود و فتح مى کند.
به قسطنطنّیه )استانبول( حمله مى برد و آنجا را فتح مى کند 
و از آنجا با یاران خود به سوى کشورهاى رومى )ممالک غرب( 

رهسپار مى شود و همۀ آن کشورها را فتح مى کند.
امیر مؤمنان )ع( طبق شیوۀ دائمى اش با قاطعّیتى هرچه تمامتر 

از فتوحات حضرت بقّیه الّل )عج( سخن مى گوید:
براى مصر منبرى مى سازم، دمشق را سنگ به سنگ ویران 
مى کنم و یهود را از همۀ سرزمینهاى عربى بیرون مى نمایم و 
جامعۀ عرب را با این عصایم مى رانم. همۀ اینها را مردى از تبار 

من انجام مى دهد.
از این حدیث استفاده مى شود که یهود اشغالگر به سیاست 
توسعه طلبى و تالش خود براى اقامت گزیدن در کشورهاى 
عربى ادامه مى دهند و در بیشتر کشورهاى عربى جاى پائى 
براى خود باز مى کنند، سپس با ظهور حضرت ولّى عصر )عج( 
همۀ نقشه هایشان نقش بر آب مى شود و ریشۀ فاسدشان از 
همۀ ممالک اسالمى کنده مى شود. چنانکه نوید آن در کتب 
مقّدسه شان نیز آمده است و خود بر آن واقف، و از آن نگران 

هستند.
امیر مؤمنان )ع( مسیر جنگهاى او را چنین ترسیم مى کند:آنگاه 
مهدى )ع( با هزار مرکب به سوى قدس شریف حرکت مى کند، 
)با سپاه خود( در شام، فلسطین، صور، عّکا، غّزه و عسقالن منزل 

مى کند، آنگاه مهدى وارد بیت المقّدس مى شود
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و تا خدا کسانى را که ایمان آورده اند خالص گرداند و کافران را ]به 

تدریج[ نابود سازد.
1-منظور واژه »لیمحص« و »یمحق« چیست؟

»لیمحص« از ماده »تمحیص« به معنى پاک نمودن چیزى از هر 
گونه عیب است. »یمحق« از ماده »محق« )بروزن مرد( به معنى 
کم شدن تدریجى چیزى است. به همین مناسبت شب پایان ماه 
را »محاق« مى گویند، زیرا روشنى ماه کم کم کاسته شده و از بین 

مى رود.
2- پیام شکست جنگ احد براى مسلمانان چه بود؟

این گونه شکست ها نقاط ضعف و عیوب جمعیت ها را آشکار 
مى سازد و وسیله موثرى براى شستشو از این عیوب است. قرآن 
مى گوید: خدا مى خواست در این میدان جنگ، افراد با ایمان را 
خالص گرداند و نقاط ضعفشان را به انها نشان بدهد. آنها مى بایست 
براى پیروزى هاى آینده در چنین بوته آزمایشى قرار گیرند و عیار 
شخصیت خود را بسنجند و به آن واقف گردند. همانطور که على)ع( 
مى فرماید:»دگرگونى هاى روزگار و حوادث سخت زندگى حقیقت 

اشخاص را روشن مى سازد.«
3- آیا شکست ها نتایج سازنده اى دارد؟

گاهى پاره اى از شکست ها آن چنان سازنده است که به مراتب اثر 
آن در سرنوشت جوامع انسانى از پیروزى هاى خواب کننده ظاهرى 

بیشتر است.
جالب اینکه نویسنده تفسیر »المنار« از استادش »محمدعبده« 
مفتى بزرگ مصر نقل مى کند که پیامبر را در خواب دید و به او 
فرمود: »اگر مراد در میان پیروزى و شکست در میدان احد مخیر 
ساخته بودند، من در خصوص آن میدان، شکست را ترجیح مى 

دادم. زیرا این شکست عامل سازنده اى در تاریخ اسالم شد.
4- منظور از »یمحق الکافرین« چیست؟

هنگامى که مومنان در کوره حوادث پاک شدند، آمادگى کافى براى 
از بین بردن تدریجى شرک و کفر و پاک ساختن جامعه خود از این 
آلودگى ها را پیدا مى کنند. یعنى نخست باید پاک شود و سپس 

پاک کرد.
در حقیقت همان طور که ماه با آن جلوه گرى و فریبندگى مخصوص 
خود تدریجا کم نور شده، در محاق فرو مى رود، همچنین شکوه و 
عظمت کفر و شرک و حامیان آنها با تصفیه و پاک شدن مسلمانان 

به زوال و نیستى مى گراید.
5- اثر »محق« که در آیه شریفه آمده چیست؟

کلمه »محق« به معناى نابود کردن تدریجى یک چیز است و این 
خالص سازى، یکى از خواص »مداوله ایام« است. خاصیت دیگرش، 
که قبال ذکر شد، معلوم کردن ایمان مومنین است. چون جدا سازى 
مومن از غیر مومن یک امر است و خالص کردن ایمان او از شوائب و 
ناخالصى هاى کفر، نفاق و فسق بعد از جداسازى، امر دیگرى است. 
به همین جهت در مقابل محق کفار قرار گرفته است. پس خداى 
سبحان اجزاى کفر، نفاق و فسق را کم کم از مومن زایل مى سازد، 

تا جزا ایمانش چیزى باقى نماند و ایمانش براى خدا خالص شود.
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ــن  ــه ای ــان اینک ــا بی ــت ب ــر بهداش وزی
خباثت هــا دربــاره واکســن روســى 
داد:  ادامــه  اســت،  ملــى  خیانــت 
»واکســن  اســت  قــرار  مى گوینــد 
را  آن  مــن  و  کننــد  وارد  نامرغــوب 
نمى زنــم«. ایــن حرف هــا چیســت 
ــى  ــردم را خال ــد و دل م ــه مى گویی ک

. مى کنیــد
بــه گــزارش خبرگــزارى تســنیم از 
ــتاد  ــه س ــى در جلس ــعید نمک ــم، س ب
منطقــه اى کرونــا بــا بیــان اینکــه 
ــاه گذشــته  ــک م ــه در ی خوشــحالم ک
دو بــار بــه اســتان کرمــان ســفر کــردم 
ــم  ــار در مراس ــک ب ــت: ی ــار داش اظه
ســالگرد شــهادت شــهید ســپهبد 
ــالروز  ــار در س ــلیمانى و یکب ــم س قاس
ورود تاریخــى امــام بــه کشــور بــه ایــن 

ــدم. ــتان آم اس
ــار  ــدن ام ــم ش ــه ک ــان اینک ــا بی وى ب
ــا در کشــور بــرگ زریــن دیگــرى  کرون
ــود  ــالمى ب ــورى اس ــام جمه ــراى نظ ب
ــى و  ــاق و همدل ــا وف ــوان ب ــه مى ت ک
روحیــه جهــادى و تجربــه دوران دفــاع 
مقــدس حماســه اى را خلــق کنیــم کــه 

در تاریــخ اپیدمى هــاى جهــان مانــدگار 
ــه در  ــانى ک ــه کس ــت: از هم ــود گف ش
ــد  ــک کردن ــالش و کم ــیر ت ــن مس ای

قدردانــى مى کنــم.
مــا و همکارانمــان همــواره نگــران 
بازگشــت مــوج جدیــد بیمارى هســتیم 
افــزود: ایــن ویــروس پیچیــده هــر روز از 
ــاوت  ــیار متف ــاى بس ــودش چهره ه خ
ــا  ــد و ب ــان مى ده ــه اى را نش و موزیان
جهش هایــى کــه در اقصــى نقــاط 
ــه  ــان داده هم ــودش نش ــان از خ جه
ــران  ــه نگ ــرده اســت و هم ــران ک را نگ
ــد  ــز جدی ــک خی ــا ی ــه ب ــتند ک هس

ــوند. ــه ش ــارى مواج بیم
وزیــر بهداشــت و درمــان و آمــوزش 
و  مــردم  از  قدردانــى  بــا  پزشــکى 
ــا  کســبه اى کــه روزهــاى ســخت کرون
کردنــد  تحمــل  را  محدودیت هــا 
ــراى  ــم ب ــرگ ه ــک م ــى ی ــت: حت گف
مــا غم انگیــز اســت، امــا دســتاوردهاى 
ــه ایــن مــردم تبریــک  ــد ب امــروز را بای

ــت. گف
ــرگ  ــراى م ــا ب ــه م ــان اینک ــا بی وى ب
هیــچ شــهروندى در هیــچ جــاى دنیــا 

احســاس شــادمانى نمى کنیــم، ادامــه داد: دو 
رقمــى شــدن مرگ هــا دســتاوردى اســت کــه 
در ســالروز ورود امــام خمینــى)ره( و پیــروزى 
ــردم  ــن م ــه ای ــد آن را ب انقــالب اســالمى بای

تبریــک گفــت.
ــتاورد  ــن دس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــى ب نمک
بزرگــى بــود ادامــه داد: امــا مــا و همکارانمــان 
همــواره نگران بازگشــت مــوج جدیــد بیمارى 
ــر  ــده ه ــروس پیچی ــن وی ــزود: ای هســتیم اف
ــاوت  ــیار متف ــاى بس ــودش چهره ه روز از خ
بــا  و  مى دهــد  نشــان  را  موزیانــه اى  و 
ــان  ــاط جه ــى نق ــه در اقص ــى ک جهش های
از خــودش نشــان داده همــه را نگــران کــرده 
ــک  ــا ی اســت و همــه نگــران هســتند کــه ب

ــارى مواجــه شــوند. ــد بیم ــز جدی خی
ــه  ــروس ب ــن وی ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وى ب
جــوان و پیــر رحــم نمى کنــد، گفــت: دیدیــم 
قهرمــان فوتبــال مــا در ســن 45 ســالگى بــه 
ــه اى  ــر لحظ ــت. اگ ــا رف ــا از دنی ــل کرون دلی
غفلــت کنیــم ویــروس از کوچــک تریــن 
ــن در  ــد، م ــرار مى ده ــدف ق ــا را ه ــه م روزن
ــن  ــه ممک ــم ک ــم گفت ــى ه ــاى قبل پیک ه
اســت در دقایــق آخــر از ایــن زمیــن گل هــاى 
هشــدار  هــم  االن  بخوریــم  وحشــتناک 

زندانی و هیزم فروش
فقیــرى را بــه زنــدان بردنــد. او بســیار پرُخــور بــود و غــذاى 
ــان از او  ــورد. زندانی ــد و مى خ ــان را مى دزدی ــه زندانی هم
ــى  ــود را پنهان ــذاى خ ــد, غ ــج مى بردن ــیدند و رن مى ترس
مى خوردنــد. روزى آنهــا بــه زندان بــان گفتنــد: بــه قاضــى 
بگــو, ایــن مــرد خیلــى مــا را آزار مى د هــد. غــذاى 10 نفــر 
ــیر  ــت. س ــش اس ــور آت ــل تن ــوى او مث ــورد. گل را مى خ
نمى شــود. همــه از او مى ترســند. یــا او را از زنــدان بیــرون 
کنیــد، یــا غــذا زیادتــر بدهیــد. قاضــى پــس از تحقیــق و 
بررســى فهمیــد که مــرد پُرخــور و فقیر اســت. بــه او گفت: 

تــو آزاد هســتى, بــرو بــه خانــه ات.
زندانــى گفــت: اى قاضــى, مــن کــس و کارى نــدارم, فقیرم, 
زنــدان بــراى مــن بهشــت اســت. اگــر از زنــدان بیــرون بروم 
از گشــنگى مى میرم.قاضــى گفــت: چــه شــاهد و دلیلــى 

دارى؟
مــرد گفــت: همــه مــردم مى داننــد کــه مــن فقیــرم. همــه 
حاضــران در دادگاه و زندانیــان گواهــى دادنــد کــه او فقیــر 

اســت.
قاضــى گفــت: او را دور شــهر بگردانیــد و فقــرش را بــه همه 
اعــالم کنیــد. هیــچ کــس بــه او نســیه ندهــد، وام ندهــد، 
امانــت ندهــد. پــس از ایــن هــر کــس از ایــن مــرد شــکایت 

ــرد... کنــد. دادگاه نمى پذی
آنــگاه آن مــرد فقیــر شــکمو را بــر شــترِ یــک مــرد هیــزم 
ــا  ــح ت ــروش از صب ــزم ف ــد, مــردم هی ــروش ســوار کردن ف
شــب, فقیــر را کوچــه بــه کوچــه و محله بــه محلــه گرداند. 
در بــازار و جلــو حمــام و مســجد فریــاد مــى زد: »اى مــردم! 
ایــن مرد را خوب بشناســید, او فقیر اســت. بــه او وام ندهید! 
نســیه به او نفروشــید! با او دادوســتد نکنیــد, او دزد و پرخور 

و بى کــس و کار اســت. خــوب او را نــگاه کنیــد.«
شــبانگاه, هیزم فروش, زندانى را از شــتر پایین آورد و گفت: 
مــزد مــن و کرایــه شــترم را بــده, مــن از صبــح براى تــو کار 
مى کنــم. زندانــى خندیــد و گفــت: تــو نمى دانــى از صبــح 
تــا حــاال چــه مى گویــى؟ بــه تمــام مــردم شــهر گفتــى و 
خــودت نفهمیــدى؟ ســنگ و کلــوخ شــهر مى داننــد کــه 

مــن فقیــرم و تــو نمى دانــى؟ دانــش تــو, عاریــه اســت.
نکتــه: طمــع و غــرض, بــر گــوش و هوش مــا قفــل مى زند. 
بســیارى از دانشــمندان یکســره از حقایق ســخن مى گویند 

ولــى خــود نمى داننــد مثــل همین مــرد هیزم فــروش.

استر و شتر
اســترى و شــترى بــا هــم دوســت بودنــد، روزى اســتر بــه 
شــتر گفــت: اى رفیــق! مــن در هر فراز و نشــیبى و یــا در راه 
همــوار و در راه خشــک یــا تــر همیشــه بــه زمیــن مى افتــم 
ــن نمى خــورى.  ــه زمی ــى مــى روى و ب ــه راحت ــو ب ــى ت ول
علــت ایــن امــر چیســت؟ بگــو چــه بایــد کــرد. درســت راه 

رفتــن را بــه مــن هــم یــاد بــده.
شــتر گفــت: دو علــت در ایــن کار هســت: اول اینکه چشــم 
مــن از چشــم تــو دوربین تــر اســت و دوم اینکــه مــن قــّدم 
بلندتــر اســت و از بلنــدى نــگاه مى کنــم، وقتــى بــر ســر 
کــوه بلنــد مى رســم از بلنــدى همــه راه هــا و گردنه هــا را بــا 
هوشــمندى مى نگــرم. مــن ازســر بینــش گام بر مــى دارم و 
بــه همیــن دلیــل نمى افتــم و براحتــى راه را طــى مى کنــم. 
تــو فقــط تــا دو ســه قــدم پیــش پــاى خــود را مى بینــى و 

در راه دوربیــن و دور اندیــش نیســتى.

داستان  های جالب وآموزنده

عمــودی :1 – زیارتگاهــی در جنــوب تهــران – تیــم فوتبــال یونانــی 2 – ثالثــه اش در مــر اســت – پــل 
معــروف راه آهــن شــامل – از مصالــح ســاختامنی3 – همــر زن – وصــل کننــده – آمــاده4 – گاه کوتــاه – 

ســخندان – پیشــواز رفــن5 – اتومبیــل فرانســوی – عطــر و مــزه6 – فایده – از  اســامی خانم ها7 – ناشــنوایی 

– خاورشناســان – خانــدان8 – جــاده همــوار و روکــش شــده – بــاد خنــک و دلنشــین9 – حــرف مفعولــی – از 

شــهرهای انگلســتان – جلوگیــری10 – از دانشــمندان ایرانــی – رابــط جریــان بــرق – رهرب حــزب11 – انجیر – 

ســال گذشــته12 – از القــاب حــرت علــی )ع( – بــرای کســب روزی کار می کند – مخفف خوب13 – ســازی 

بادی – نوعی اســتخدام – وســیله آبرســانی14 – از اصطالحات ســینامیی – صحرای معروف مر – آنچه به 

جــز15 – ســالخورده – از میادیــن تهران

افقــی:1 – پاتوق تبیانی هــا2 – نام خداوند متعــال در تورات – کاخ تاریخی فرانســه – تنها3 – گوســفند 
کوچــک – در غــزل بــه کلمــه ای گفتــه می شــود کــه در مــرع دوم  متــام ابیات تکرار مــی شــود  – پیامربان4 

– نــام دیگــر آن سوبســید اســت – پــدر عربــی – فالتــی بلنــد در آســیا5 – بــو – عــدد ورزشــی – نــرم کننــده – 

حــرف بــی پــرده6 – ضمیــر ســوم – پارچــه زیــر رویه – عــدد ماه7 – جمــع رابطه – قوی جثــه و پــر زور – رسد 

کــردن8 – از امــراض جلــدی – لــذت و خوشــی – پشــیامنی – از دم کــرده آن برای درمان یبوســت اســتفاده می 

شــود9 – برتریــن و واالتریــن دیــن – قــوس و قــزح10 – نــوک کوتاه شــده – انواع – حرف پنجم انگلیســی11 – 

بــا فــراوان همــراه اســت – پســت و زبــون – بنابرایــن – گل بتونــه12 – با رعد همراه اســت – خودپســند  زیاد 

مــی گویــد – تــو در تــوی13 – از اقــوام ترکمــن – از اضافــه کــردن آب بــه آرد بــه دســت مــی آیــد – توانگری14 

– از ضامیــر جمــع – شــهری در کاشــان – نیــت صاف15 – از شــعرای معروف معــارص ایران

 خباثت ها درباره واکسن روسی خیانت ملی است / مگر بی غیرت شده ایم 
که برویم واکسن نامرغوب وارد کنیم / سالمت مردم را  اولویت می دانیم

مى دهــم.
وى بــا بیــان اینکه مــا تمام حواســمان 
را جمــع کردیــم کــه بــه دام یــک تلــه 
هولنــاک جدیــد نیفتیــم گفــت: ایــن 
نگرانــى وجــود دارد که ســاده انــگارى، 
عــادى انــگارى و بى توجهــى بــه خطــر 
ــارم  ــز چه ــار خی ــا را دچ ــارى م بیم

بیمــارى در کشــور کنــد.
ــه  ــه حــاج قاســم خان همــان طــور ک
بــه خانــه بــه دنبــال داعــش رفــت مــا 
هــم بایــد خانــه بــه خانــه بــه دنبــال 
ویــروس کرونــا برویــم و تســت بگیریم 
امــروز ابــزار گســترده اى بــراى مبــارزه 

بــا بیمــارى داریــم.

جدول شماره :468  

دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت: 

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزى اســتان کرمان 
گفــت: 674 پــروژه اقتصــاد مقاومتى بــا اعتبــار 12 هزار 
میلیــارد تومــان در اســتان کرمــان هــم اکنــون در حال 

ــت. اجرا اس
بــه گزارش خبرگــزارى برنا؛ جعفــر رودرى در نوزدهمین 
جلســه ســتاد فرماندهــى اقتصــاد مقاومتــى با اشــاره به 
ــار داشــت:  ــى اســتان اظه ــاى اقتصــاد مقاومت پروژه ه
شــاخص هاى اقتصــادى اســتان کرمــان در ســه بخــش 
کشــاورزى، صنعــت و معــدن و بخــش خدمــات ارزیابى 
ــاخص  ــاورزى در ش ــش کش ــهم بخ ــه س ــود ک مى ش
اقتصــادى اســتان 17,9 درصــد، صنعــت و معــدن 44,2 

درصــد و خدمــات 37,9 درصــد اســت.
وى افــزود: 674 پــروژه اقتصــاد مقاومتــى بــا اعتبــار 12 
هــزار میلیــارد تومــان در اســتان کرمــان هــم اکنــون در 
حــال اجــرا اســت کــه بــا اتمــام آنهــا 17 هــزار فرصــت 

شــغلى در اســتان ایجــاد خواهــد شــد.
رودرى ادامــه داد: 50 درصــد اهــداف اقتصــادى و 
ــان از محــل اجــراى  40 درصــد اشــتغال اســتان کرم
پروژه هــاى اقتصــاد مقاومتــى اســتان ایجــاد مى شــود 
ــد  ــه 88 درص ــم ک ــد داری ــش تولی ــروژه جه و 24 پ

ــد. پیشــرفت فیزیکــى دارن
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزى اســتان 
کرمــان بــا بیــان اینکــه معین هــاى اقتصــادى اســتان 
ــى  ــرفت فیزیک ــه پیش ــد ک ــروژه دارن ــان 187 پ کرم
آنهــا 75 درصــد اســت تصریــح کــرد: در مجمــوع 52 
پــروژه اقتصــاد مقاومتــى اســتان بــا مشــکالتى از جمله 
تامیــن مالــى بانکــى، دریافــت مجوزهــا، تامیــن اعتبــار 
دولتــى، تحریــم، عــدم تامیــن مالى خارجى، مشــکالت 
اجتماعــى و عــدم تامیــن مالى بخش خصوصــى مواجه 

. هستند

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان کرمان:

674 پروژه اقتصاد مقاومتی در استان 
کرمان هم اکنون در حال اجرا است

همه  چیز درباره »واکسن اسپوتنیک«/ آیا ایران تنها واردکننده واکسن روسی کرونا است؟
ســخنگوى ســازمان غــذا و دارو به تازگى 
از صــدور مجــوز مــرف اضطــراری واکســن 

روســی کرونــا در ایــران خــرب داده اســت؛ در 

ایــن گــزارش آنچــه بایــد از واکســن کرونــای 

روســی بدانیــم، آورده شــده اســت.

بــه گــزارش خربنــگار بهداشــت و درمــان 

باشــگاه خربنــگاران پویــا؛ کیانــوش جهانپــور، 

ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو به تازگــی از 

صــدور مجــوز مــرف اضطــراری واکســن 

»اســپوتنیکV« )واکســن روســی کرونــا( در 

ــت. ــرب داده اس ــران خ ای

ایــن واکســن کــه ماننــد ســایر واکســن  های 

ــوم  ــاز س ــان در ف ــروف در جه ــای مع کرون

کارآزمایــی بالینــی قــرار دارد، زیرنظــر وزارت 

بهداشــت روســیه، توســط رشکــت »گامالیــا« 

ــود. ــد می  ش تولی

به نــام  پروتئین  هایــی  کرونــا  ویــروس 

»اســپایک« در ســطح خــود دارد کــه از آنهــا 

بــرای ورود بــه ســلول  های انســانی اســتفاده 

می  کنــد.

براســاس   Sputnik-V روســی  واکســن 

ــاخت  ــرای س ــی ب ــتورالعمل  های ژنتیک دس

پروتئیــن اســپایک تولیــد شــده اســت؛ 

محققیــن بــرای ســاخت ایــن نــوع واکســن، 

ژن مســئول تولیــد پروتئین اســپایک ویروس 

کرونــا را بــه دو آدنوویــروس، به نام  هــای 

AD26 و AD5 اضافــه و از آن  هــا بــرای 

ایجــاد پاســخ ایمنــی توســط بــدن اســتفاده 

کرده  انــد؛ ایــن آدنوویروس  هــا به عنــوان ابــزاری 

بــرای انتقــال ژن بــه ســلول  های بــدن اســتفاده 

می  شــوند.

بعــد از تزریــق واکســن اســپوتنیکV به بــازوی 

ــی، سیســتم ایمنــی  فــرد، پــس از طــی مراحل

بــدن در مقابــل پروتئین  هــای ســطحی ویروس 

کرونــا، پادتــن می  ســازد؛ در چنیــن رشایطــی اگر 

ــدن وارد شــود، سیســتم  ــه ب ــا ب ــروس کرون وی

ایمنــی بــدن از طریــق مکانیزم هایــی از جملــه 

ــروس  ــی شــدن وی ــا باعــث خنث ــن پادتن  ه ای

ــود. ــا می  ش کرون

بــرای ایجــاد پاســخ ایمنــی مناســب در مقابــل 

ویــروس کرونا، به دو دوز از واکســن اســپوتنیک 

یا هامن واکســن روســی کرونــا، نیاز اســت؛ دوز 

دوم ایــن واکســن 21 روز بعــد از دوز اول تزریق 

ــود. می  ش

کارایــی و  ایــن واکســن،  رشکــت ســازنده 

اثربخشــی واکســن روســی »اســپوتنیکV« را 

91.4 درصــد اعــالم کــرده اســت.

در چهــارم ســپتامرب، محققــان نتایــج فــاز 2/1 

آزمایــش واکســن کرونــا را منتــر کردنــد کــه 

ــن واکســن باعــث می  شــود  نشــان مــی  داد ای

بــدن آنتی  بادی  هایــی علیــه ویــروس کرونــا 

بســازد و عارضــه جــدی نیــز به همــراه نداشــته 

اســت.

فــاز 3/2 واکســن کرونــای روســی ســاخت 

گامالیــا در مــاه اکتــرب در کشــور هنــد آغاز شــد؛ 

هندوســتان عالوه بر واکســن  های تولیــد داخل 

خــود کــه مجــوز مــرف اضطــراری آن  هــا را صــادر 

کــرده اســت، فــاز ســوم کارآزمایــی بالینــی را بــرای 

واکســن اســپوتنیک انجــام داد و گزارش  هــا حاکــی 

از آن اســت کــه بــه زودی مجــوز مــرف اضطــراری 

ایــن واکســن را صــادر خواهــد کــرد.

در ماه  هــای اخیــر کشــورهایی چــون برزیــل، 

هندوســتان، مکزیــک، ونزوئــال و آرژانتیــن در حــال 

خریــد یــا به دنبــال اســتفاده از واکســن اســپوتنیک

V هســتند.

واکســن اســپوتنیک  وی تاکنــون در 14 کشــور 

به ثبــت رســیده اســت و به گفتــه رئیــس صنــدوق 

رسمایه گــذاری مســتقیم روســیه، طــی چنــد هفتــه 

آینــده بیــش از 25 کشــور دیگــر نیــز این واکســن را 

ثبــت خواهنــد کــرد.

اخیــراً بحــث واردات واکســن روســی کرونا بــه ایران 

بــا اظهاراتــی جنجالــی از ســوی برخی اعضای ســتاد 

ملــی مقابله با کرونا همــراه بود، کیانــوش جهانپور، 

ــه  ــان این  ک ــا بی ــذا و دارو ب ــازمان غ ــخنگوی س س

ــد  ــد واکســن ها چــه تولی ــرای تأیی ــی ب مرجــع مل

داخــل و چــه وارداتــی، ســازمان غــذا و دارو اســت، 

گفته اســت: متأســفانه برخی از اظهــارات در رابطه 

بــا واکســن کووید که مجــوز مــرف اضطــراری در 

کشــور دریافــت کــرده، غیرحرفــه ای اســت و اخالق 

حرفــه ای در آن رعایــت نشــده و در برخی موارد نیز 

شــائبه عالیق و تعــارض منافــع وجــود دارد.

واکســن  اســت:  کــرده  تأکیــد  وی همچنیــن 

»اســپوتنیکV« در روسیه تا کنون بیش از 3میلیون 

دوز تولیــد شــده و افــزون بر یک میلیــون دوز از این 

واکســن تزریــق شــده اســت. واکسیناســیون 

انجام شــده در برخــی از کشــورها و همچنیــن 

روســیه بــا واکسن«اســپوتنیکV« اثربخشــی 

مناســب همــراه بــا بی خطــری را نشــان داده 

اســت.

ــن از  ــذا و دارو همچنی ســخنگوی ســازمان غ

تفاهــم صورت گرفتــه بــرای انتقــال دانش فنی 

اســپوتنیکV و تولید مشــرک آن در کشورمان 

خــرب داده و گفتــه اســت: مجــوز مــرف 

اضطراری »اسپوتنیکV در کشــورمان در ادامه 

طبــق تفاهــامت فعلــی بــا انتقــال فنــاوری و 

تولید مشــرک آن نیز همــراه خواهد بــود و به 

ایــن ترتیب همکاری مشــرک بیوتکنولــوژی و 

صنعــت واکسن ســازی بین ایــران و فدراســیون 

روســیه در دســتور کار اســت و بــا توجــه بــه 

زیرســاخت  های عظیم روســیه در این حــوزه و 

توامننــدی بــاالی ایــران، قطعــاً ایــن همکاری  ها 

جایگاه هر دو کشــور را در حوزه بیوتکنولوژی 

و واکسن ســازی در دنیــا ارتقــا خواهــد داد.

               آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی
انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بردسیر

                             هیات  مدیره انجمن صنفی کارگران ساختمانی

بدینوســیله بــه اطــالع کلیــه اعضــا انجمــن صنــف مذکــور مــى رســاند جلســه مجمــع 
ــح  ــاعت 10 صب ــنبه راس س ــخ 1399/12/11 روز دوش ــن در تاری ــادى انجم ــى ع عموم
در محــل مهدیــه صاحــب الزمــان بهجــرد برگــزار مــى گــردد لــذا از کلیــه اعضــا جهــت 
ــه  ــل ب ــه تمای ــانى ک ــا کس ــد ضمن ــى آی ــل م ــوت بعم ــور دع ــه مذک ــرکت در جلس ش
کاندیداتــورى هیــات مدیــره و بازرســى انجمــن را دارنــد الزم اســت درخواســت کتبــى 
خــود را بــه همــراه ســایر مدارک شــامل )کپــى شناســنامه، کپــى کارت ملى، کپــى کارت 
مهــارت فنــى و حرفــه اى و کپــى صفحــه اول دفترچــه بیمــه( حداکثــر تــا یــک هفتــه 
قبــل از انتخابــات بــه دفتــر انجمــن صنــف کارگــران ســاختمانى واقــع در خیابــان شــهید 

گرکانــى تحویــل دهنــد و رســید دریافــت نماینــد. شــماره تلفــن: 03433526684

آگهی اخطاریه دفتر 34 طالق بردسیر
آقــاى حمیــد کریــم زاده نــگارى چــون همســر شــما خانــم 
ملیحــه پورامیــرى فرزنــد غالمرضــا براســاس دادنامــه شــماره 
تقاضــاى   1399/8/19 مورخــه   9909973435101323
ثبــت طــالق واقعــه خــود را دارد بــه شــما اخطــار مــى گــردد 
ــه  ــن اخطاری ــت ای ــخ رؤی ــه از تاری ــک هفت ــدت ی ــرف م ظ
ــر مراجعــه  ــن دفت ــه ای جهــت ثبــت طــالق همســر خــود ب
ــه  ــتن برگ ــت داش ــا در دس ــود را ب ــى خ ــل قانون ــا وکی و ی
وکالــت بــه ایــن دفتــر معرفــى نمائیــد در غیــر ایــن صــورت 
مرجــع صــدور حکــم نســبت بــه صــدور راى مقتضــى اقــدام 

خواهــد نمــود. والســالم علیکــم
سیدمحسن حسینی دهنوی

سردفتر ازدواج 44 و طالق 34 بردسیر
 / 82 م الف



بزرگان آسمانی شهر من پیامک های شما

                            

10000100005588 شماره ارسال پیامک

در ســال هــزار و ســیصد و چهــل و شــش در یکــی از روســتاهای منطقــه کــوه پنــج از توابــع 
بردســیر بــه دنیــا آمــد. دوران ابتدائــی در همــان روســتا بــه مدرســه رفــت. حســن آقــا کــه 
تحصیــل علــم و ســوادآموزی را حــق فرزنــدان خــود مــی دانســت، بــرای ادامــه تحصیــل دو 
پســر نوجــوان خــود را بــه بردســیر فرســتاد. تــا ســوم راهنمائــی بــه مدرســه رفــت امــا علــی 
رغــم اســتعداد و عالقــه ای کــه بــه درس داشــت، بخاطــر مشــکالت و کمبــود امکانــات ترک 

تحصیــل نمــود و بــه کار و تــالش مشــغول شــد.
پســر مهربــان و دلســوز مــادر، موعد ســربازیش فرا رســیده بــود. از ایــن رو بــرای دفــاع از دین و 
میهنــش، پــس از گذرانــدن دوره آموزشــی در کرمــان، عــازم میــدان نبــرد شــد و پــس از ماه ها 
حضــور در مناطــق عملیاتــی در تاریــخ 66/۱/4 در ســرزمین شــلمچه بــه شــهادت رســید. پیکر 

مطهــر شــهید پــس از تشــییع در گلزار شــهدای شــهر بردســیر به خاک ســپرده شــد.
بــا قــرآن عجیــب مأنــوس بــود و آشــنایی داشــت. معمــوال شــب هــای جمعــه تــالوت قــرآن 
داشــت. هــر شــب قبــل از خــواب آیةالکرســی مــی خونــد و بــه بقیــه هــم ســفارش مــی کرد. 
ایــن عــادت هنــوز در خونــه مــا مرســوم هســت. بــا اینکــه بچــه ســوم خونــه بــود امــا درک و 
شــعورش از بقیــه باالتــر بــود. وقــت اذان گوشــزد مــی کرد: بلند شــید نمــاز بخونید. شــاید رفتار 
اصغــر باعــث مــی شــد تــا ما بــا انگیــزه بهتــری بــه مســائل شــرعی از جملــه روزه داری کامل 

مــاه مبــارک رمضــان بپردازیــم.                       راوی: آقــای اکبــر کورکــی نژاد)بــرادر شــهید(
ایــام تابســتون رو بخاطــر تأمین مخــارج خــورد و خــوراک و لباس کار مــی کردیم. صبــح زود از 
روســتا مــی آمدیــم بردســیر، ســِر کــوره آجرپــزی، تــا عصــر کار مــی کردیــم. وقتــی بــه خونه 
مــی رســیدیم هــم کارهــای بــه زمیــن مونــده مــادر از رســیدگی بــه دام و کشــاورزی تــا انجام 
کارهــای خونــه انجــام مــی داد. کمتــر پســری پیــدا میشــد تــو خونه ظــرف بشــوره؛ امــا اصغر 
ایــن کار رو مــی کــرد و بــه همیــن خاطر گاهی مورد تمســخر قــرار می گرفــت. ولی بــا افتخار 
جــواب مــی داد: لطــف خــدا شــامل حــال مــن شــده کــه بتونــم کمک مــادرم باشــم تا فــردای 
قیامــت بــه ایــن وســیله دســتم گرفتــه بشــه...         راوی: آقــای اکبر کورکــی نژاد)برادر شــهید(

اصــال بــه کســی رو نمــی انداخــت و درخواســتی نمــی کــرد؛ حتی بــرای یه یــک مــداد و پاک 
کــن. صبــر مــی کــرد آخر هفتــه بریم خونــه و نیازشــو از خونــه تأمین کنــه...

یــک اتــاق بردســیر اجــاره کردیــم و بــا هــم بــه مدرســه مــی رفتیــم. کل کارهــای اتــاق رو 
خــودش بــا عالقــه انجــام مــی داد. مهربــون بــود و دلســوز بقیــه. 

رفتــه بــود ســرِ زمیــن تــو صحــرا؛  مــی بینــه یکــی از بچــه هــا بــدون کفــش آمــده. کفــش 
هاشــو داده بــود بــه همــون کســی کــه از  خــودش بزرگتــر بــود و بــا پــای برهنــه تــو گل و 
خــاک و خاشــاک صحــرا آمــد خانــه.                    راوی: آقــای اکبــر کورکــی نژاد)بــرادر شــهید(

کمتــر مــی شــد تــوی راهپیمائــی ها شــرکت نکنــه.    یکــی از روزها هــر چی دنبالش گشــتم 
پیــداش نکــردم، تــا اینکه توســط یکــی از دوســتاش باخبــر شــدم مأمــوران ژاندارمــری  اصغر و 
چنــد تــا از بچــه هــای مدرســه  رو بازداشــت کردنــد. دو شــبانه روز طــول کشــید تا با وســاطت 
معــاون مدرســه آقــای محمــد مکــی آبــادی کــه از انقالبیــون فرهنگــی بــود، آزاد شــدند. وقتی 
بــراش تــو بازداشــتگاه غــذا بــردم قبول نکــرد و گفت: غــذا نمــی خــورم و روزه می گیرم، شــاید 

بــه برکــت ایــن روزه، انقــالب پیروز بشــه...
وقتی می آمدیم بردسیر، اولین حرفش این بود: بریم زیارت مزار شهدا.

بــرا خدمــت ســربازی ثبــت نــام کــرده بــود. مــادر ازش خواســت صبــر کــن ســربازی بــرادرت 
تمــوم بشــه بعــد تــو بــرو جبهــه؛ اما اصغــر قبــول نکــرد و گفت: مــادر! حــاال که تــو ایــن زمان 

توفیــق نصیــب مــا شــده، مــا کوتاهــی کنیــم؟! نــه من میــرم...
چنــد بــار متوجــه شــدم بعــد از نمــاز از خــدا طلــب شــهادت مــی کنــه. مــی گفــت: شــهادت 

نصیــب هــر کســی نمیشــه امــا از خــدا مــی خواهــم قســمت مــن هــم بشــه.
تــو آخریــن مرخصــی بهــم ســفارش کــرد: شــاید ایــن آخریــن مرتبــه ای باشــه کــه بــا هــم 
هســتیم. بعــد از مــن جــای خالــی منو تــو خونه ُپــر کن. درســته کــه ازدواج کــردی ولــی هوای 

مــادر رو داشــته بــاش. نکنــه مــادر از دســتت ناراحت بشــه...
                                                                       راوی: آقای اکبر کورکی نژاد)برادر شهید(

شهید  معظم اصغر کورکی نژاد

*ســام خواســتیم تشــکری کنیــم از پیشــرفت کار 
روشــنائی بلوار شــهید جهاندیــده که مســئولین اداره 
بــرق قــول داده بــودن تــا آخــر دی مــاه تمــوم بشــه 

کــه بخــش زیــادی از کار انجــام شــده اســت
 30----9132                                               

*ســام باالخره شــرکت واکســن ســازی امریکا فایزر 
ــد وقتــی  اعــام کــرد خودشــان واکســن نمــی زنن
خودشــان اطمینــان ندارندچطــوری بعضــی داخلیها 
ســنگ فایــزر را بــه ســینه مــی زننــد کــه واردکنیــد 
امــار فوتیهــای دریافــت کننــده واکســن فایــزر روبــه 
افزایش اســت که مســئولین شــرکت گفتند بایــد در 
ترکیبــات واکســن بازنگــری کنیــم       9133----71

ــی  ــودکاال وجــود دارد ول ــه ب *ســام مســئولی گفت
قیمتهــا افزایــش مــی یابــد خــوب افزایــش قیمتهــا 
ــت نیســت مگــر  دســت کیســت مگــر دســت دول
ــت  ــم دس ــی  ه ــه گران ــدارد نکن ــارت ن ــت نظ دول
ــب  ــی مرت ــتند ه ــردم هس ــئولش م ــه ومس مردم
مشــکات را گــره زدیــد بــه برجام حــال جــواب بدید 

کــه چــرا کاالهــا گــران میشــود باتشــکر  
05----9125                                                  

*بــا ســام واقعــا دســت شــورا وشهرداربردســیردرد 
ــا  ــدان تمام ــدم می ــی دی ــزاده وقت ــم امام ــه رفت نکن
اســفالت شــده همانجــا بــرای خادمیــن شــهرم دعــا 
کــردم و ارتبــاط میــدان جانبــاز بــه شــهیدرمضانی و 
خیابــان ســلورد هــم خیلــی عالیســت ممنــون ازاین 
ــت   9130----83 ــاش و مدیری ــت وت ــه زحم هم

*ســام مــن از همشــهریانم تقاضــا میکنــم کــه بــا 
ــع از شــیوع مــوج  رعایــت دســتورات بهداشــتی مان
چهارم درشــهرمان بشــویم لطفا از جلســات دورهمی 
و مســافرتها ی غیرضــرور مخصوصــا بــه بندرعبــاس 
ــالم  ــی س ــا مردمان ــهری ب ــا ش ــد ت ــودداری کنی خ

ــون                9226----15 ــیم ممن ــته باش داش
*باســام وتشــکر از شــهرداربا تدبیــر  حــاال کــه همه 
میدانهــا ترمیــم وزیبــا شــدند لطفــا بــه میــدان امــام 
حســین علیــه الســام توجــه شــود تمــام جدولهــای 
ســیمانی اطرافــش ریختنــد جلــوه خوبــی نــدارد بــا 
توجــه بــه اینکــه درآخر هفتــه گردشــگران زیــادی از 
کرمــان بــه بیدخــوان مــی اینــد ازایــن میــدان عبــور 

مــی کننــد ممنــون از توجهتــان      9362----99
*داروخانــه هــا از وســایل ضدعفونــی بــه مراجعیــن 
خــودداری مــی کنندحتــی یــک ظرف الکلی نیســت 
کــه پــس از تحویل دارو دســتهایت را ضدعفونی کنید 
و کســی هــم بــه ایــن نــکات توجــه ونظــارت نــدارد                                                                                                                                            

60----9033                                                 

اال محمـد امـروز کوثـرت دادیم
 نماز آر که زهرای اطهرت دادیم

 قسم به قدر که از قدر بهترت دادیم
 نکوتر از پـدران تـو دخترت دادیم

 چه دختری که پدرپرور است یا احمد
 تمام نسل تو زین دختر است یا احمد

 جمـال غیـب الهـی شــده تمـاشایی
 به چشم پاک محمد به حسن زهرایی

 هــزار مرتبــه بــر او ســالم زیبایی
 امین وحی به خاکش کند جبین سایی

 خدا به ختم رسل داد کوثر خود را
 فقط نـه کوثـر، روح مطهـر خود را

 نبی گرفته در آغوش همچنان جانش
 به خنده گفت که جان پدر به قربانش
 خـدای عــزوجل آمــده ثناخوانش
 زمینیـان و سمـاواتیان مسلمـانش

 تمـام سـورۀ فرقـان و نـور طلعـت او
 به صنع خویش ببالد خدا ز خلقت او
 پیمبران! همه در مکـه ازدحام کنید

 بـه حـرمت قـدم فاطمه قیـام کنید
 از ایـن والدت و مولـود احترام کنید

 به مادرش همه از جان و دل سالم کنید
 زهی خدیجه! که روح مطهر آوردی
 تـو از دل صـدف نور! گوهر آوردی

 چه دختری که خداوند کوثرش خوانده
 علـی ولی خـدا رکن دیگرش خوانده
 بهشت نیـز بهشت پیمبـرش خوانده
 پیمبر از شرف و قدر، مادرش خوانده
 عجیب نیست که مام نبوتش خوانند
 دوازده حجج اهلل، حـجتش خــوانند

 چه زهره ای که خداوند خوانده زهرایش
 گرفتـه چشـم خـدا نـور از تماشایش
 دعــای نــور بــود آیتـی ز سیمایش
 ســالم دائــم پیغمبــران گـوارایش

 نبی به حجرۀ نورانی اش سالم کند
 به پیش پـاش به امر خدا قیام کند

رخش صحیفۀ نور است و سین فرقان است
 نـه بضعـۀ نبـوی بلکه بر نبی جان است
 خدا گواست که مهرش تمام ایمان است

 زبـان فضـه او هـم زبــان قــرآن است
 شنیده ایـد به هر خلوتی و انجمنی
 نگفت فضۀ او جز کالم حق سخنی

 اال که دختر یاسین و مام طاهایی
 امینه، طاهره، صدیقه، زهره، زهرایی

 ائمه انـد همـه گوهـر و تو دریایی
 فقط نـه مادر سادات، مـادر مایی

 که بر زنان جنان سروری کند جز تو؟
 که بهـر شیعـۀ تو مادری کند جز تو

 تو مـادر همـه خوبان روزگاری تو
 تو اختیار قیامت به دست داری تو

 تو در وجـود رسـول خدا قراری تو
 تو در دل همگان صاحب مزاری تو

 تو جان ختم رسل هستی و ابوالحسنی
 تو مـادر همـه پیغمبـران، تو پنج تنی

 تو مرغ حقی و توحید آشیانۀ توست
 بهشت قرب خـداوندگار خانۀ توست
 نشان کعبۀ دل قبـر بی نشانۀ توست
 سالم گـرم محمد بـه آستانۀ توست

میالد حضرت زهرا )س( 

ــام،  ــوع اس ــرآغاز طل ــر ، س ــه فج ده
ــع  ــامی، مقط ــهای اس ــتگاه ارزش خاس
رهایــی ملــت ایــران و بخشــی از تاریــخ 
ــدا  ــده ج ــته را از آین ــه گذش ماســت ک
ــام  ــر اس ــه فج ــت. در ده ــاخته اس س
تولــدی دوبــاره یافــت و ایــن دهــه 
در تاریــخ ایــران نقطــه ای تعییــن 
ــا  ــد بشــمارمیرود. ت ــی مانن ــده و ب کنن
قبــل از انقــاب اســامی، در ایــران 
ــه  ــت و رابط ــامی وجودنداش ــام اس نظ
ــب  ــا مــردم رابطــه ی »غال پادشــاهان ب
و مغلــوب« و» ســلطان و رعیــت « بــود 
و پادشــاهان احســاس مــی کردنــد کــه 
فاتحینــی هســتند کــه بــر مــردم غلبــه 
ــد و حضــرت امــام رضــوان اهلل  یافتــه ان
ــوب را  ــن سلســله معی ــه ای ــی علی تعال
ــی در  ــه ی عطف ــد و نقط ــع کردن قط
تاریــخ ایــران بوجــود آوردنــد و شمشــیر 
اســام مــردم را علیــه دشــمنان اســام، 
مــردم و اســتعمارگران بــه کار گرفتنــد. 
دهــه انقــاب از ترشــحات اســام اســت 
و آئینــه ای اســت کــه خورشــید اســام 
ــا  ــد ب ــه بای ــن ده ــید و ای در او درخش

ــود.  ــر برگزارش ــه تمامت ــت هرچ عظم
ــا هیجانهــای عاطفــی  ایــن مراســم را ب
صحیــح بایــد با طــراوت و تــازه کــرد. در 
مذهــب مــا، احساســات، گریه و شــادی، 
حــب و بغــض و عشــق و نفــرت جایــگاه 
واالیــی دارد. از ایــن رو جشــنهای دهــه 
فجــر مــی بایســتی همچــون مراســم و 
اعیــاد مذهبــی گرامــی داشــته شــود و 
مردمــی باشــد آنچــه کــه بــرای مــا الزم 
ــردم،  ــاد م ــه آح ــت ک ــن اس ــت، ای اس
مســئولین، غیــر مســئولین، بخصــوص 
جوانهــا، بخصــوص کســانی که ســخن و 
حرفشــان تأثیر دارد، احساس مسئولیت 
حضــور در صحنــه را از دســت ندهنــد. 
هیــچ کــس نگویــد مــن تکلیفی نــدارم، 
مــن مســئولیتی نــدارم؛ همه مســئولند. 
مســئولیت معنایــش ایــن نیســت کــه 
اســلحه ببندیــم، بیائیــم تــوی خیابــان 
ــتیم،  ــه هس ــر کاری ک ــم؛ در ه راه بروی
احســاس مســئولیت کنیــم؛ مســئولیت 
ــوری  ــام جمه ــاب و از نظ ــاع از انق دف
اســامی؛ یعنــی از اســام، حقــوق 
مــردم، و عــزت کشــور. شــرط اول: 

همــه بایــد این احســاس مســئولیت را 
داشــته باشــیم. و مــن مــی بینــم کــه 
ــم.  ــئولیت را داری ــاس مس ــن احس ای
ــد،  ــت کردن ــور ثاب ــردم کش ــن را م ای
ــه  ــک نمون ــاال ی ــد؛ ح ــت میکنن ثاب
ــود کــه  ی واضحــش همیــن 9 دی ب
ــه هــای دیگــری  ــد؛ نمون اشــاره کردن
هــم هســت؛ 22 بهمــن در پیــش 
اســت، دهــه ی فجــر در پیــش اســت. 
ــرزندگی  ــی، س ــور، آمادگ ــردم حض م
و نشــاط خودشــان را نشــان داده انــد، 
باز هــم نشــان خواهند داد. مســئولین 
ــد همــه ی  ــوص، بای ــور بالخص کش
تــاش خودشــان را بگذارنــد کــه 
مشــکات را بــا ســرپنجه ی تدبیر، کار 
مســتمر، خسته نشــدن، شــوق و ذوق 
و تــوکل بــه خــدا و کمک خواســتن از 
خداونــد برطــرف و حل کننــد. منظور 
ــی  ــط مشــکات سیاســی و امنیت فق
ــکات  ــی از مش ــا جزئ ــت  اینه نیس
اســت  پیشــبرد اقتصــاد و علم کشــور، 
مســائل اجتماعــی گوناگــون هــم بــر 
عهــده ی مســئولین اســت. مســئوالن 
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رســانه ها و شــخصیت های خارجــی 
ــر و  ــورد فق ــیاری در م ــای بس روایت ه
گرانــی در ایــران در دوران پهلــوی دارنــد 
کــه در ایــن گــزارش بــه بخشــی هایی از 

ــت. ــده اس ــاره ش ــا اش آن گزارش ه
گــروه تاریخ انقــاب خبرگزاری تســنیم 
- تشــریح وضعیت اقتصادی و معیشتی 
مــردم در دوران پهلــوی نیازمنــد رجــوع 
بــه آمارهــا و گزارش هــای منتشــر شــده 
در رســانه های داخلــی و خــارج از کشــور 
اســت. در ایــن گــزارش تــاش شــده بــا 
اســتناد بــه برخــی گزارش های منتشــر 
شــده در کتــب، مجــات و روزنامــه 
خارجــی، وضعیــت زندگــی مــردم در آن 

دوران بررســی شــود.
مجلــه ی آلمانــی »اشــپیگل« در ســال 
هجــری   1331( میــادی   1952
ــه ی  ــه ارائ ــماره 34 ب ــی( و در ش شمس
ــران  ــی از ای ــی و میدان ــی تحلیل گزارش
ــزارش  ــن گ ــی از ای ــت. در بخش پرداخ
ــر از  آمــده اســت: »از صدهــا کلبــه ی پ
شــپش و فقیرانــه ی منطقــه 10 تهــران 
واقــع در جنــوب شــهر، هــر شــب بــوی 
تریــاک بــه بیــرون می خــزد و بــا بــوی 
ــوط  نفرت انگیــز جوی هــای شــهر مخل
می شــود. وضعیــت آب آشــامیدنی، دفع 
ــون  ــت میلی ــای پایتخ ــه و کانال ه زبال
نفــری ایــران بدین گونــه اســت. آب ایــن 
ــا  ــد، زباله ه ــوی ادرار می ده ــا ب جوی ه
ــن  ــده اند و تعف ــد ش ــدت فاس ــه ش ب
ــوع و فضــوالت انســانی  حاصــل از مدف
و حیوانــی، مشــام را آزار می دهــد... 
ــوم  ــه دو س ــود ک ــن زده می ش تخمی
مــردم ایــران، تریــاک مصــرف می کنند... 
بیمــاری ســل، پیامــد نوعی بهره کشــی 
ــای کار  ــه از نیروه ــی و بی رحمان عموم
اســت. کــودکان 5 ســاله و زنــان جــوان 

ــوت و  ــی فرت ــد پیرزنان ــاله مانن و 30 س
بــدون دنــدان می شــوند و شــمار باالیــی 
از کارگــران، غالبــا ده تــا دوازده ســاعت از 
ــور کارگاه هــا  ــدون ن روز را در فضاهــای ب
و کاروانســراهایی کــه قالی بافــی نــام 
ــران  ــن کارگ ــد. همی ــد کار می کنن دارن
ــن و  ــی از نفیس تری ــار یک ــر و بیم فقی
ــان را  ــای جه ــن فرش ه گران قیمت تری

می بافنــد.«
گــزارش فــوق مربــوط بــه 11 ســال 
ــن  ــس از ســقوط رضاشــاه اســت. از ای پ
رو بــه نظــر می رســد ایــن وضعیــت 
ــردم در  ــادی م ــفتگی اقتص ــه آش دنبال
ــه ی  ــران در ده ــاه اســت. ای دوران رضاش
بیســت، شــاهد قحطی نــان و گرســنگی 
ــان در  ــن وضعیــت چن ــود. ای عمومــی ب
ــب  ــه موج ــت ک ــترش یاف ــور گس کش
ــان  ــن زم ــد. در همی ــردم ش ــورش م ش
آمریکایی هــا نیــز در ایــران حضــور 
داشــتند. آنهــا در خیابــان امیرآبــاد، یــک 
باشــگاه داشــتند کــه مخصوص افســران 
و درجــه داران آمریکایــی بــود. روزانــه بــه 
هــر کــدام یک بســته بــه عنــوان جیره ی 
ــرف  ــرای مص ــه ب ــد ک ــی می دادن غذای
پنج شــش نفــر، کافــی بــود و در هــر یک 
از ایــن بســته ها انواع و اقســام کنســروها، 
انــواع نــان، ویتامیــن مــورد نیــاز روزانــه، 
دو بطــری ویســکی و دو بســته ســیگار 

ــت. ــود داش ــوب، وج خ
ــه  ــت ب ــور، وضعی ــام کش ــا در تم تقریب
همیــن شــکل بــود. از خرمشــهر در 
ــرش از  ــردم فقی ــه م ــران ک ــوب ای جن
ته مانــده و مــازاد غــذای آمریکایی هــا 
اســتفاده می کردنــد تــا مــردم ســاری در 
شــمال کشــور کــه تــوان تهیــه ی بیــش 
ــذا در روز را نداشــتند و آن  از دو وعــده غ
وعده هــا نیــز از مقــداری نــان خشــک و 

گزارش تاریخ-روایت خارجی ها از فقر و گرانی در دوران پهلوی
ــت! ــر نمی رف ــت، فرات ماس

ــه های  ــاب ریش ــدی در کت ــی آر ک نیک
ــاه  ــه ی پنج ــوص ده ــاب در خص انق
ــود  ــا وج ــت:  »ب ــته اس ــی نوش شمس
و  نفــت  قیمــت  شــدید  افزایــش 
ــی  ــر مثبت ــچ اث ــت، هی ــد حکوم درآم
در وضعیــت زندگــی و معیشــت مــردم 
بــه وجــود نیامــد. روســتاییان فلــک زده 
ــی در زادگاه  ــه ی زندگ ــکان ادام ــه ام ک
ــه شــهرها ســرازیر  خــود را نداشــتند ب
ــری  ــی بهت ــه زندگ ــه ب ــا بلک ــدند ت ش
دســت پیــدا کننــد کــه نــه تنهــا 
ــبب  ــه س ــاد، بلک ــی نیفت ــن اتفاق چنی
ایجــاد حاشیه نشــیی و زاغه نشــینی در 
اطــراف شــهرها و پیامدهــای اجتماعــی 
فراوانــی شــد.« بیــش از 40 درصــد 
خانوارهــای شــهری، در یــک اتــاق 
ــه ی  ــدرت تهی ــد و ق ــی می کردن زندگ
ــی  ــتند. برخ ــر را نداش ــه ای بزرگت خان
دوران،  ایــن  در  حقوق هــا  افزایــش 
ــدرت  ــش ق ــا کاه ــب ب ــون متناس چ
خریــد مــردم در طول ســالهای گذشــته 
نبــود، نتوانســت هیچ تغییر محسوســی 
بــرای قشــر ضعیــف جامعــه، بــه وجــود 
آورد. مینــو صمیمــی از نزدیــکان دربــار 
پهلــوی، دربــاره  وضــع کارگران در ســال 
54 می گویــد: »در ســال 1354 شــاه 
ــران در 21  ــتمزد کارگ ــتور داد دس دس
ــا 30  ــی کشــور، ت ــزرگ صنعت واحــد ب
درصــد اضافــه شــود، و در ســال بعد نیز، 
اکثــر کارگــران، مبلغی بــه انــدازه  حقوق 
یــک مــاه خــود بــه عنــوان عیــدی، در 
ــوروز 1355 دریافــت داشــتند. لیکــن  ن
علی رغــم افزایــش درآمــد طبقــات 
مزدبگیــر، هیــچ بهبــودی در معیشــت 
ــراً در شــرایط  ــد نیامــد؛ و اکث آنهــا پدی
ســخت، بــه زندگــی ادامــه می دادنــد.«

قوای ســه گانــه و همه ی مســئوالن 
کشــور وظیفــه ی خودشــان بداننــد 
کــه بــرای ایــن ملــت کار کننــد؛ کار 
و کار و کار، تدبیــر و تدبیــر و تدبیــر؛ 
یــک لحظــه غفلــت نکننــد. مــا یک 
ــه ســمت  ــم ب ــی داری ــت خوب حرک
جلــو؛ نگذارنــد ایــن حرکــت متوقف 
ــت از دور  ــن حرک ــد ای ــود؛ نبای بش
ــم؛  ــش میروی ــم پی ــا داری ــد. م بیفت
بایــد همیــن طــور بــا این پیشــرفت 
ــم، ســرعت را بیشــتر و  ــه بدهی ادام
همــه جانبــه تــر کنیــم، نقــاط کــور 

را هــم بگیریــم.

دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران و دهه تجدید 
میثاق ملت با انقالب است

 نخستین محموله واکسن روسی تا هفته آینده به تهران تحویل داده می شود
ســفیر ایــران در روســیه از امضــای 
ــد  ــد و تولی ــرای خری ــه ای ب توافقنام
مشــرک واکســن روســی "اسپوتنیک" 
ــت  ــر داده و گف ــور خ ــن دو کش بی
کــه نخســتین محمولــه از ایــن دارو تا 
هفتــه آینــده بــه تهــران تحویــل داده 

خواهــد شــد.
بــه گــزارش گــروه بین امللــل خرگــزاری 
خرگــزاری  از  نقــل  بــه  تســنیم 
ــی" ســفیر  »نووســتی«، "کاظــم جالل
ــران در روســیه،   جمهــوری اســالمی ای
اعــالم کرد کــه توافقنامه ای بیــن تهران 

و مســکو درباره خرید و تولید مشــرک 
واکســن روســی "اســپوتنیک-وی" علیه 
ویــروس کرونــا امضــاء شــده اســت. بــه 
گفتــه وی، نخســتین محمولــه از ایــن 
داروی روســی تــا قبــل از 7 فوریــه )19 
ــل داده  ــران تحوی ــه ته ــاه( ب ــن م بهم

خواهــد شــد.
ــوط  ــه مرب ــت: »توافقنام ــی گف جالل
ــد مشــرک واکســن  ــد و تولی ــه خری ب
ــالمی  ــوری اس ــن جمه ــپوتنیک بی اس
ــده و  ــاء ش ــیه امض ــیون روس و فدراس
مطابــق بــا توافقــات صــورت گرفتــه بــا 

ــتقیم  ــذاری مس ــه گ ــدوق رسمای صن
ــن  ــه از ای ــتین محمول ــیه، نخس روس
دارو تــا تاریــخ 7 فوریــه )19 بهمن( به 
مقامــات ایرانــی تحویــل داده خواهــد 

شــد.«
بــه گفتــه ســفیر ایــران، طــی 10 روز 
آینــده یک هیئت تخصصــی از وزارت 
بهداشــت و درمــان ایــن کشــور بــرای 
بررســی مسئله تولید مشــرک واکسن 
روســی بــه مســکو ســفر خواهد کــرد.

ــتقیم  ــذاری مس ــه گ ــدوق رسمای صن
روســیه  اعــالم کــرد کــه ایــران واکســن 

ــن  ــی در ای ــای اساس ــود کااله کمب
دهــه، یکی دیگــر از مشــکات جدی 
کشــور بــود کــه بــا وجــود درآمدهای 
هنگفــت نفتــی، اقدامــی بــرای حــل 
ــد  ــاه معتق ــد و ش ــام نمی ش آن انج
ــد  ــاد بگیرن ــد ی ــردم بای ــه م ــود ک ب
ــد! در  ــی کنن ــا زندگ ــدون آنه ــا ب ت
همین راســتا، فرانســیس فیتزجرالد، 
نویســنده ی معــروف آمریکایــی -کــه 
بــرادرزاده ی ســفیر امریــکا نیــز بــود- 
وضعیــت ایــران در ســال 1353 را 
»بدتــر از ســوریه« ارزیابــی می کــرد و 
می گفــت: »وضعیــت ایــران بــه طــور 
ــر از کشــوری  ــه مراتــب بدت ــی، ب کل
ــه نفــت  ماننــد ســوریه اســت کــه ن
ــن  ــه ای ــات سیاســی دارد. ب ــه ثب و ن
دلیــل کــه شــاه برای توســعه کشــور 
هرگــز تــاش جــدی نکــرده اســت... 
ــوی  ــه س ــتر ب ــور بیش ــروت کش ث
خودروهــای شــخصی و نــه  اتوبــوس، 
ــت  ــه بهداش ــی و ن ــای مصرف کااله
عمومــی و بــه ســوی حقوق ســربازان 
ــوزگاران،  ــه  آم ــور و ن ــس کش و پلی

ســرازیر شــده اســت.«

بیــاری  علیــه  "اســپوتنیک-وی" 
کوویــد19- را ثبــت کــرده و اســتفاده 
اضطــراری از ایــن داروی روســی را مورد 

ــرار داده اســت. ــد ق تأیی

مقام معظم رهبری:

بررسی و رفع مشکالت ۲۳۵ واحد تولیدی کرمان توسط دستگاه قضائی
رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا 
ــع مشــکات 235  ــه بررســی و رف ــاره ب اش
ــت های اقتصــاد  واحــد تولیــدی در نشس
مقاومتی دادگستری اســتان، گفت: برمبنای 
ــد  ــای انجــام شــده از حــوزه تولی حمایت ه
و اشــتغال، مدیــران تولیــد دســتگاه قضائــی 
ــل  ــرای ح ــود ب ــتیبان خ ــگاه و پش را پناه

ــد. ــود می دانن ــکات موج مش
ــان،  ــارس از کرم ــه گــزارش خبرگــزاری ف ب
ــع  ــت رف ــیه نشس ــد در حاش ــداهلل موح ی
ــار  ــیرجان اظه ــتان در س ــد اس ــع تولی موان
ــر  کــرد: دســتگاه قضائــی اســتان کرمــان ب
ــر معظــم انقــاب  ــای فرمایشــات رهب مبن
اســامی و ریاســت قــوه قضائیــه در راســتای 
ــدی و  ــای تولی ــران واحده ــت از مدی حمای
حــل مشــکات بنگاه هــای اقتصــادی اقــدام 

می کنــد.

رئیــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بیان 
کــرد: دســتگاه قضائــی در مســیر حمایــت 
ــد  ــغ نمی کن ــچ تاشــی دری ــد از هی از تولی
ــون  و ســعی می کنــد کــه در چارچــوب قان

مشــکات آنهــا را حــل کنــد.
ــتان  ــه در اس ــوه قضائی ــی ق ــده عال نماین
کرمان خاطرنشــان کــرد: در راســتای اجرای 
سیاســت های اقتصــاد مقاومتی دادگســتری 
اســتان کرمــان فعالیت هــای مختلفــی 
را انجــام داده و در ایــن راســتا طــی روز 
جــاری بازدیــد از مجتمــع صنعتــی و معدنی 
ــا  ــاتی ب ــام و جلس ــیرجان انج ــر س گل گه
مدیــران مربوطــه و نیــز جلســاتی بــا فعاالن 
اقتصــادی ایــن شهرســتان برگــزار و مســائل 
و مشــکات چنــد واحــد تولیــدی به صــورت 
حضــوری و یــک واحــد تولیــدی در ارتبــاط 

ویدئوکنفرانســی بــا تهــران بررســی شــد.

 دغدغه مردم افزایش قیمت هاست نه کمبود کاال
معــاون اول رئیــس جمهــور گفــت: آنچــه کــه مــردم را در ایــن مقطــع 
اذیــت کــرد کمبــود کاال نبــود بلکــه قیمــت کاالهاســت کــه افزایــش 

می یابــد.
ــحاق  ــی)ره(، اس ــام خمین ــدر ام ــارس از بن ــزاری ف ــزارش خبرگ ــه گ ب
جهانگیــری معــاون اول رییــس جمهــور در حاشــیه بازدیــد از گمــرک 
بنــدر امــام خمینــی)ره( در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد: بنــدر امــام 
خمینــی)ره( یکــی از بزرگتریــن و اســتراتژیک ترین بنــادر کشــور اســت 
ــه ای واردات  ــاز کشــور کــه بصــورت فل ــورد نی ــی م کــه کاالهــای اصل
می شــود از ایــن بنــدر ترخیــص و بــه سراســر کشــور عرضــه مــی شــود.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمــان جنــگ اقتصــادی مــردم دیدنــد کــه 
کاالهــای اساســی در تمــام نقــاط و بــه انــدازه کافی وجــود داشــت، افزود: 
آنچــه مــردم را در ایــن مقطــع اذیــت کرد کمبــود کاال نبــود بلکه قیمت 

کاالهاســت کــه افزایــش می یابــد.
معــاون اول رئیــس جمهــور در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص کمبــود 
ــی و  ــای روغن ــوص واردات دانه ه ــن خص ــت: در ای ــازار، گف ــن در ب روغ
روغــن خــام از مســووالن گمــرک ســوال کــرده ام کــه براســاس پاســخ 
آنهــا ذخایــر بســیار زیــادی از ایــن کاال وارد کشــور شــده اســت بطوریکه 
بیــش از 300 هــزار تــن ذخیــره در بنــدر وجــود دارد و در همیــن حــال 

کشــتی هایــی در حــال تخلیــه بــار هســتند.

زیارت جوانان ترکیه در مزار شهید سلیامنی  


