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افتتاح جایگاه توزیع مواد نفتی اتحادیه شرکت 
های تعاونی روستایی الرستان 

پروژه مسکن شهری ۸۸ 
واحدی نخل الرستان، 

آماده بهره برداری

۸

سخنان فرماندار ویژه الرستان در جمع معترضین
 ادغام مجتمع آموزش عالی الرستان

خبر  انتشار  درپی  الرستان،  میالد  گزارش  به 
جمعی  شیراز  و  الر  دولتی  دانشگاِه  ادغام 
نخبگان،  دانشجویان،  اجتماعی،  فعاالن  از 
مردم  مختلف  اقشار  از  تعدادی  و  معتمدین 
الرستان  ویژه  فرمانداری  در  باحضور  الرستان 
نسبت به این موضوع اعتراض کردند و خواستار 

حفظ استقالل این دانشگاه شدند.
حضور  با  نشستی  عمومی،  اقدام  این  ادامه  در 
معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه الرستان، 
رئیس مجتمع آموزش عالی الرستان و معاون 
سیاسی امنیتی الرستان در سالن شهید امامی 
برگزار و آخرین پیگیری ها و اقدامات انجام شده 

در این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
بیان  با  الرستان  ویژه  فرماندار  جلسه،  این  در 
سال  از  ما  اصلی  های  دغدغه  از  یکی  اینکه 
گذشته بحث ادغام مرکز جامع علمی کاربردی 
آن  اما  بود،  الرستان  عالی  آموزش  مجتمع  با 
زمان اعالم شد که اگر بحث ادغام پیش بیاید 
منجر به ارتقا مجتمع آموزش عالی به دانشگاه 
خواهد شد، اظهار داشت: این مورد در جلسه با 
مطرح  نیز  الرستان  در  علوم  وزارت  مسئولین 
منحل  مخالف  وجود  این  با  البته  که  شد 
بودیم،  کاربردی  علمی  جامع  دانشگاه  شدن 
علمی  جامع  دانشگاه  که  هستیم  معتقد  زیرا 
در  الرستان  جامعه  نیاز  با  متناسب  کاربردی 

حال پرورش نیرو است.
اینکه  به  نسبت  تأسف  ابراز  با  حسنی،  جلیل 
ارتقا  منتظر  ادامه  در  و  نداد  جواب  پیگیری ها 
مجتمع آموزش عالی به دانشگاه بودیم، افزود: 
نیز  کشوری  مسئولین  به  خود  مکاتبات  در  ما 

این موارد را مطرح کردیم. 
تحقیقات  و  علوم  وزارت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
نظر  از  ها  دانشگاه  اینکه  توجیه  با  فناوری  و 

به گزارش میالد الرستان به نقل از پایگاه 
مجلس  در  مردم  نماینده  رسانی  اطالع 
در  حسین زاده  حسین  اسالمی،  شورای 
تحقیقات  علوم،  وزیر  به  کتبی  تذکر  یک 
استقالل  حفظ  لزوم  خواستار  فناوری  و 
عدم  و  الرستان  عالی  آموزش  مجتمع 
ادغام و تجمیع با دیگر مجتمع ها شد. در 

این نامه آمده است:
شایعه ادغام مجتمع آموزش عالی الرستان 
از  موجی  استان،  مرکز  دانشگاه های  در 
نگرانی و ناراحتی را در میان مردم عزیز و 
علم دوست الرستان به وجود آورده است. 
امام  جمله  از  الرستان  مسئوالن  و  مردم 
جمعه محترم این شهر از بنده تقاضا دارند 

که مانع از این اقدام نسنجیده شوم.
کاربردی  علمی  دانشگاه  ادغام  تلخ  تجربه 
الرستان و یکی دو واحد دانشگاهی دیگر 
برای  عبرتی  درس  باید  منطقه  این  در 
در  تصمیمات  این  باشد.  مربوطه  مدیران 
اما  دارد،  کارشناسی شده  عنوان  ظاهر 
ضررهای  تحمیل  و  است  یکجانبه گرایی 

کمی گسترش یافته اند اما از لحاظ کیفی دارای 
مشکالتی هستند، تصریح کرد: در گذشته گسترش 
دانشجوهای  مملو شدن  ها موجب  دانشگاه  کمی 
اکنون  و  شد  جامعه  در  بیکار  اما  مدرک  دارای 
این  با  باید  که  نتیجه رسیده  این  به  علوم  وزارت 
موضوع و  بر اساس ایجاد محدودیت ها مقابله کرد 
زیرا صندلی های خالی زیادی در دانشگاه ها وجود 

دارد که دارای متقاضی نیست.
معاون استاندار فارس، با اذعان به اینکه طبق نامه 
ای که وزیر علوم به وزیر کشور زده، عنوان شده 
های  دانشگاه  ساماندهی  دنبال  به  وزارت  این  که 
کشور بر اساس کیفیت آنهاست، ادامه داد: در این 
طرح آموزشکده ها و دانشگاه ها در دانشگاه های 
مادر ادغام می شوند تا یک ساماندهی و مدیریت 
بهتری بر مبنای نیاز کشور برای آنها شکل بگیرد. 
که  اول  روزهای  از  اینکه  بیان  با  مسوول،  این 
طریق  از  شد  مطرح  ها  دانشگاه  ادغام  موضوع 
فرمانداری نیز پیگیر بوده ایم و مکاتبات متعددی 
که  معتقدیم  کرد:  نشان  خاطر  دادیم،  صورت  را 
نباید بر اساس احساس، جهت ارتقا شاخص های 

شهرستان عمل کنیم.
برخی  اینکه  به  اشاره  با  الرستان،  ویژه  فرماندار 
اوقات بجای اینکه یک مسئله ای را بلند در بین 
قدرت  و همت  پشتکار  با  باید  کنیم  پخش  مردم 

اقتصادی، اجتماعی و روانی بر مردم منطقه 
به دنبال خواهد داشت. مسئول تحمیل چنین 
هزینه هایی به مردم مدیران شما خواهند بود 
جد  به  مردم  این  نماینده  عنوان  به  بنده  و 

مخالف این تصمیم هستم.
علم دوست  و  فرهیخته  مردم  حق  حداقل 
آموزش  مجتمع  یک  که  است  این  الرستان 
باشد.  داشته  وجود  شهرستان  این  در  عالی 
کوچک  و  واهی  دلیل  کدام  با  شما  مدیران 
چنین  از  را  الرستان  عزیز  مردم  دارند  قصد 

چانه زنی خود را افزایش دهیم، یادآور شد: در این 
مدت دو نامه به وزارت علوم با رونوشت به استاندار 
و نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی ارسال 
کرده ایم و نگرانی ها و موضوعات مهمی را از جمله 
تعطیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی و قول ارتقا 
امکانات  از  استفاده  دولتی،  دانشگاه  به  مجتمع 
استان،  مرکز  از  شهرستان  دوری  منطقه،  خیرین 
و  در شهرستان  فناور  واحدهای  مرکز رشد  وجود 

دیگر شاخص ها را در آن مطرح کردیم. 
وی با تأکید بر اینکه در نامه دیگری برای شخص 
و دلسرد شدن  ناراحتی  برشمردن  استاندار ضمن 
خیرین الرستان از این اتفاق، پیامدهای این تنزل 
به همراه نگرانی مردم بیان شده است، عنوان کرد: 
عالی،  آموزش  مجتمع  تنزل  هستیم  معتقد  ما 

موجب تنزل علمی منطقه خواهد شد.
اینکه دکتر رحیمی شعرباف،  به  اشاره  با  حسنی، 
به عنوان نماینده تام االختیار وزیر علوم در حوزه 
داشت  به الرستان سفر  ماه  عالی در دی  آموزش 
و در جلسه ای که با حضور ایشان، دکتر غریبی، 
نماینده مردم در مجلس و خیرین منطقه صورت 
که  افرادی  از  یکی  من  بنظر  کرد:  بیان  پذیرفت، 
می تواند به خوبی به الرستان در این زمینه کمک 
کند، دکتر غریبی به دلیل سابقه و تعامالت ایشان 

در حوزه آموزش عالی است.
وی با بیان اینکه در جلسه با دکتر رحیمی شعرباف، 
تمامی ظرفیت ها و توانمندی های الرستان مطرح 
شد، گفت: فاصله زیاد الرستان تا مرکز استان می 
تواند بار مالی و جانی عمده ای را به همراه داشته 
مطرح  جلسه  آن  در  که  از سخنانی  یکی  و  باشد 
شد این بود که چرا باید ما برای داشته های خود 

بجنگیم. 
فرماندار ویژه الرستان، با اذعان به اینکه بنای ما بر 
این است که تصمیم گیرنده نهایی دکتر رحیمی 
استفاده  با  بایست  می  شد:  یادآور  است،  شعرباف 
مجلس  در  مردم  نماینده  جمعه،  امام  ظرفیت  از 
دیگر  و  غریبی  دکتر  شخصیت  اسالمی،  شورای 
اقدام  مسئله  این  حل  جهت  در  نفوذ  ذی  افراد 

نماییم.
ادامه در صفحه 8

حقی محروم کنند؟
مجتمعی  چنین  ایجاد  برای  مردم  این   
توسعه  به  بسیاری  امید  و  کرده اند  هزینه ها 
منطقه با وجود این دانشگاه دارند. قطعاً شما 
یا  آموزشی  مجتمع  یک  وجود  که  واقفید 
می تواند  شهرستان  یک  در  دانشگاهی  واحد 
از  باشد.  داشته  جامعه  آن  در  مثبتی  اثرات 
این رو درخواست دارم مانع از انجام این اقدام 
نسنجیده شوید و منطقه را در شرایط کنونی 

ملتهب نسازید.

سخنان فرماندار ویژه الرستان
 در جمع معترضین ادغام مجتمع آموزش عالی الرستان

تذکر کتبی حسین زاده به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
مخالف جدی طرح ادغام مجتمع آموزش عالی الرستان هستم

همین صفحه
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منکر  امر  نهي  و  معروف  به  امر  ستاد  جلسه 
و  ستاد  دبیر  حضور  با  الرستان،  شهرستان 
اعضاي امر به معروف دانشگاه در سالن همایش 
آزاد  دانشگاه  ریاست  حوزه  نیا  بزرگ  شهید 

اسالمي الرستان برگزار شد.
به گزارش میالدالرستان به نقل از خبرگزاري 
معروف  به  امر  ستاد  دبیر  نشست  این  در  آنا، 
نظام  حفظ  گفت:  شهرستان  منکر  از  نهي  و 
این  از بزرگ ترین معروف ها است و  اسالمي 
عهده  بر  تاریخي  رسالت  و  سنگین  مسئولیت 
همه ما مي باشد.شریفي، ضمن اشاره به برنامه 
هاي خوب و اثر بخش در دانشگاه آزاد اسالمي 
که  چند  هر  گفت:  خصوص  این  در  الرستان 
انجام شده جز وظایف  برنامه هاي  از  بسیاري 
ذاتي دانشگاه مي باشد؛ اما  مي توان این برنامه 
آن  نتیجه  که  کرد  مدیریت  اي  گونه  به  را  ها 
پرهیز  و  معروف  به  جامعه  اقشار  همه  دعوت 
آنان از منکر باشد. شریفي، در خاتمه سخنان 
خود ضمن تشکر از فعالیت هاي  انجام شده در 
دانشگاه آزاد اسالمي الرستان با طرح  مسائلي 
ارشد  مدیران  توجه  خواستار  این خصوص  در 
به  اشاره  با  و  مهم شد  امر  این  به  شهرستان  
را  به معروف  امر  مقام معظم رهبري،  سخنان 
یکي از واجبات فراموش شده دانست که  باید 
مورد توجه  مسئولین و دانشگاهیان قرار بگیرد

آزاد،   دانشگاه  ریاست  زارع،  نشست،  این  در 
ضمن تشکر  از حضور دبیر ستاد امر به معروف 

به گزارش میالدالرستان، حدود ۴۵ روزی است 
که مجموعه تلویزیونی تاریخی »روزهای ابدی« 
میهمان این شب های تلویزیون ایران شده است. 
 ۱۳۵۷ دی ماه  اواخر  اتفاقات  با  مجموعه  این 
آبان ماه ۱۳۵۸   ۱۳ نقطه  در  و  می شود  شروع 
ابدی«  »روزهای  سریال  می رسد.در  پایان  به 
به رشادت های شهیدان چمران و اصغر وصالی 

و نهي از منکر شهرستان اظهار کرد: امروز تعداد 
قابل توجه اي از استادان ما  آماده فعالیت در این 
حوزه مهم هستند و بعد از شیوع ویروس کرونا 
فعالیت هاي خود را به صورت برخط پیگیري 
مي کنند. وي بیان کرد: شرایط ایجاد شده به 
و  تهدید  حاوي  شرایطي  را  کرونا  شیوع  دلیل 
فرصت است که دانشگاه آزاد اسالمي الرستان با 
عملکردي مناسب، تهدیدات را به فرصت تبدیل 
عزیزان  همکاري  با  وارم  امید  که  است  کرده 
امر مهم مهیا کنیم.  این  تقویت  براي  را   فضا 
در این نشست، اعضاي امر به معروف و نهي از 
منکر دانشگاه آزاد اسالمي الرستان ضمن ارائه 
دانشگاهي  واحد  این  هاي  عملکرد  از  گزارشي 
به  امر  ستاد  با  بیشتر  هاي  همکاري  خواستار 
معروف شهرستان و دفتر امام جمعه شهرستان 

الرستان شدند.

توجه شده و فرآیند خروج آمریکایی ها از ایران و 
نیز ایجاد سازمان منافقین را به زیبایی به تصویر 
پرمحتوا   سریال  این  جالب  است.نکته  کشیده 
الری  شایسته  بازیگر  قنادی«   »فاضل  حضور 
در نقش »شهید چمران« می باشد.این مجموعه 
تلویزیونی در ۴۴ قسمت حدود ۴۰ دقیقه ای 
نام  کارگردان  کارگردانی »جواد شمقدری«  به 
ایران ساخته شده و هر شب  آشنای سینمای 
در حدود ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه ۱ سیما پخش 
»روز های  شد  بیان  که  گونه  همان  شود.  می 
ابدی« در سه فصل پیش بینی شده، فصل یک 
از پیش از انقالب شروع می شود و تا تسخیر النه 
جاسوسی را روایت می کند. فصل های بعدی هم 
به حوادث حین گروگانگیری تا کودتای نوژه و 
آغاز جنگ تحمیلی که با حمایت آمریکا صورت 
گرفت، می پردازد.در این سریال »فاضل قنادی« 
از قسمت ۲۹ این سریال به ایفای نقش پرداخته 

است.

 باید نتیجه برنامه هاي دانشگاهي، دعوت 
مردم به معروف و پرهیز از منكر باشد

بازیگر الری،نقش »دکترچمران« 
را در »روزهای ابدی«  ایفا می کند 

ساز  اکسیژن  دستگاه  اهمیت  به  اشاره  با  وی، 
این  راه اندازی   ،۱۹ کووید  بیماران  درمان  در 
به  رسیدگی  برای  تالشی  را  جدید  خدمت 
به  مبتالیان  ویژه  به  المرد  شهرستان  بیماران 

کرونا عنوان کرد.  
همچنین  شیراز،  پزشکی  علوم  دانشگاه  رییس 
در مورد میکروسکوپ فوق تخصصی اتاق عمل 
این مرکز آموزشی درمانی که افتتاح شد، گفت: 
میلیارد   ۱۷۲ هزینه  با  که  میکروسکوپ،  این 
جراحی های  انجام  امکان  شده  خریداری  ریال 
دقیق و میکروسکوپی را در این مرکز آموزشی 

درمانی فراهم می آورد.
ماموگرافی  دستگاه  درباره  همچنین  لطفی، 
 ۷۲ صرف  با  که  درمانی  مرکز  این  دیجیتال 
این  گفت:  است،  شده  خریداری  ریال  میلیارد 
دستگاه با توجه به گسترش خدمات غربالگری 
امر  این  و  شده  تهیه  فارس  استان  در  سرطان 

بیانگر تالش برای توسعه سالمت مردم است.
جدید  دیالیز  دستگاه  اینکه  به  اشاره  با  وی، 
بیمارستان یاد شده نیز با صرف ۱۲ میلیارد و 
۸۰۰ میلیون ریال تهیه شده است، اظهار داشت: 
هزبنه این چهار طرح خدماتی بهداشتی از محل 
خدمات  و  پزشکی  علوم  دانشگاه  اعتبارات 

بهداشتی درمانی شیراز تامین شده است.
حاج  محمود  حاج  بیمارستان  افزود:  لطفی، 
حیدر المرد که به همت یکی از نیک اندیشان 

از  یکی  شده،  احداث  سالمت  عرصه  خیران  و 
مراکز مهم و ارزشمند این شهرستان در زمینه 
ارائه خدمات سالمت به شمار می آید و مجموعه 
با  که  می داند  خود  وظیفه  نیز  فارس  سالمت 
این  مردم  به  درمان،  و  بهداشت  سطح  ارتقای 

منطقه خدمات ارائه دهد.
محمود  حاج  خیرساز  درمانی  آموزشی  مرکز 
حاج حیدر المرد با زیربنای ۱۱ هزار مترمربع، 
از  بخش هایی  و  بیمارستانی  تخت   ۱۲۴ دارای 
و  زنان  اطفال،  زنان،  اتاق عمل، جراحی  جمله 
زایمان، سی تی اسکن، بخش مراقبت های ویژه 
 ،)ICU( ویژه  مراقبت های  و   )NICU( نوزادان 

اورژانس، رادیولوژی و آزمایشگاه است. 
مرکز  این  تخصصی  ویژه  کلینیک  همچنین 
آموزشی درمانی، با دارا بودن پزشکان متخصص 
و  و عروق، کلیه  قلب  داخلی، جراحی عمومی، 
و  مغز  زایمان،  و  زنان  اطفال،  ادراری،  مجاری 
بیماران  پذیرای  سونوگرافی،  دستگاه  و  اعصاب 

این شهرستان است.
مردم  نماینده  موسوی،  موسی  سید 
در مجلس شورای  و المرد  ُمهر  شهرستان های 
اسالمی نیز در این آیین گفت:شهرستان المرد 
و  تجهیزات  بیمارستان ها،  از  برخورداری  با 
در  درمانی،  بهداشتی  مراکز  و  مدرن  امکانات 
شرایط مناسبی قرار دارد که این ثمره همراهی 

خیران و مسووالن است.

واژگونی
 یک دستگاه کامیون 
در محور الر -جهرم

- جهرم  الر  محور  در  کامیون  دستگاه  یک 
واژگون شد.

کانال  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
تماس  طی  الرستان،  احمر  هالل  اخبار 
 ۱۱۵ اورژانس  کنترل  مرکز   از  تلفنی 
جاده  نجات  و  امداد  پایگاه  با  الرستان 
واژگونی  بر  مبنی  بریز   صفایی  شهید  ای 
الر-جهرم،  محور   ۳۱ کیلومتر  در  کامیون 
شهید  پایگاه  نجات  و  امداد  تیم  سریعا 

صفایی بریز به محل حادثه اعزام شد.
پس از ارزیابی و ایمن سازی صحنه حادثه، 
حادثه  این  مصدوم  تنها  که  کامیون  راننده 

بود تحویل عوامل اورژانس شد.

در  فجر  دهه  مناسبت  به  جدید  طرح  چهار 
بیمارستان حاج محمود حاج حیدر شهر المرد 

به بهره برداری رسید. 
رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در نخستین 
شامل  که  را  طرح  چهار  این  فجر،  دهه  از  روز 
مرکزی،  اکسیژن  و  ساز  اکسیژن  دستگاه 
میکروسکوپ فوق تخصصی اتاق عمل، دستگاه 
دیجیتال  ماموگرافی  دستگاه  و  جدید  دیالیز 
محمود  حاج  درمانی  آموزشی  مرکز  در  است 

حاج حیدر، المرد افتتاح کرد. 
اکسیژن ساز  بیان کرد: دستگاه  لطفی،  مهرزاد 
اعتباری  با  بیمارستان  این  مرکزی  اکسیژن  و 
توسعه  هدف  با  و  ریال  میلیارد   ۱۲ معادل 
خریداری  کرونا،  به  مبتال  بیماران  به  خدمت 

شده است.

بهره برداری از چهار طرح خدماتی بهداشتی در المرد

انقالب  مدیران  هاي  ویژگي  از  دیگر  یکي  را 
اسالمي دانست  و اظهار کرد: مومنان هیچ گاه 
ناآمیدي  و  رخوت  دچار  زندگي،  تنگناهاي  در 
نخواهند شد و همواره منتظر حل مشکالت  از 

جانب قدرت الهي مي باشند.
از  ابتدایي  آیات  به  اشاره  با  مقام مسئول  این   
سوره  مبارک بقره بیان کرد: یکي از  نشانه هاي 
متقین، ایمان به غیب است؛ چرا که مومن  با 

کننده پیک نخست ویروس کرونا در این منطقه است.
اسروش، شمار فوتی های ناشی از کرونا در منطقه الرستان 
را تاکنون ۱۳۹ نفر عنوان و بیان می کند: از مجموع ۷۰ 
در  نفر   ۱۴ گذشته  روز  در  شده  شناسایی  مبتالی  نفر 
حال  که  هستند  بستری  پوشش  تحت  بیمارستان های 
چهار نفر از آنها وخیم گزارش شده و اکنون زیر دستگاه 

تنفسی)ونتیالتور( قرار دارند.  
در  سختگیرانه  محدودهای  و  کرونا  چهارم  موج  نشانه  های 

روستا چهار 
الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
و شهرهای  منطقه  در  کرونا  موج چهارم  همچنین خطر 
جنوبی فارس را یادآور شد و گفت: چهار روستای کاریان 
، الغران، احمد محمودی و جالل آباد از بخش های جویم 
و بنارویه به مدت ۲ هفته با محدودیت های سختگیرانه در 

تردد مواجه خواهند بود.
وحید یگانه بیان کرد: در نشستی که با علما، معتمدین 
اعمال  برگزار شد شرایط اجرای  این روستاها  و دهیاران 
شدید  محدودیت های  و  ابالغ  مردم  به  محدودیت ها 

کرونایی هم اینک در این روستاها در حال اجراست.
وی با بیان اینکه هرگونه تردد در این روستاها از شهرها و 
روستاهای اطراف و همچنین برگزاری مراسم و آیین های 
و  عزا  جماعت،عروسی،  نماز  جمله  از   مذهبی  و  دینی 
این روستاها ممنوع  و تجمع های گروهی در  دورهمی ها 
است، گفت: در سه روز  شمار افراد مثبت و مبتالیان به 

کرونا تنها در روستای کاریان جویم ۴۰ نفر بوده است.
 ۹۹ بهمن ماه  نهم  پنجشنبه  روز  همچنین  افزود:  یگانه 
از مجموع ۶۷ نفر شمار مبتالیان به کرونا در شهرستان 

الرستان، ۱۵ نفر از آن ها مربوط به این روستا بود.
گفت:  الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 
در صورت رعایت نشدن شیوه نامه های بهداشتی از سوی 
از  قبلی  شدید  محدودیت های  شک  بدون  شهروندان، 
جمله کاهش زمان فعالیت اصناف نیز در دستور کار قرار 

خواهد گرفت.
شهروندان  برخی  می رسد  نظر  به  اینکه  بیان  با  یگانه 
هنوز خطر کرونا را جدی نگرفته اند، اظهارکرد: بر اساس 
در  کرونا  به  مبتالیان  از  آماری  تحلیل های  و  بررسی ها 
سطح منطقه الرستان ، مهمترین علت و بیشترین میزان 
مبتالیان ناشی از دورهمی های خانوادگی و تجمعات غیر 

ضروری است.
روستاهای اوز در معرض خطر موج چهارم

شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  رییس  همچنین 
در  کرونایی  محدودیت های شدید  که  کرد  اعالم  نیز  اوز 
برخی مناطق این شهرستان از جمله ۲ دهستان فیشور و 
محلچه از روز شنبه یازدهم بهمن ماه ۹۹ اعمال شده و  
برگزاری هرگونه مراسم، تجمع و دورهمی های خانوادگی 

داشتن این خصوصیت از فرد غیر مومن شناخته 
مي شود.

 وي گفت: امروز مکتب سوزان ماتریالیسم همه 
چیز را در ماده دیده و  توانایي ترسیم  افق هاي 

ماوراء ماده را ندارد.
 وي در این خصوص بیان کرد: مدیران در تراز 
انقالب اسالمي باید از نگاه مادي عبور کرده و 
ساختار فکري خود را  بر توکل بر خدا و ایمان 

و گروهی در این روستاها تا اطالع بعدی ممنوع است.
نازنین رضایی افزود: اعمال شدبد محدودیت های کرونایی 
در این دهستان ها ناشی از افزایش شمار مبتالیان و عادی 
انگاری مردم این مناطق نسبت به خطر بروز ویروس کرونا 

بوده است.
وی بیان کرد: بر اساس مصوبه ستاد کرونا شهرستان اوز 
و تصمیم دانشکده علوم پزشکی الرستان تا اطالع بعدی 
و حدود ۲ هفته آینده مدارس سه مقطع تحصیلی در این 

دهستان ها غیرحضوری برگزار می شود.
فیشور  نماز جمعه دهستان های  داد: همچنین  ادامه  وی 
هرگونه  و  بود  خواهد  تعطیل  بعدی  اطالع  تا  محلچه  و 
یا  عروسی  مراسم  برگزاری  مذهبی،  و  عبادی  آیین های 
ترحیم و تجمع های گروهی در این روستاها ممنوع است.
خطر کرونای انگلیسی و افزایش نظارت ها در فرودگاه الرستان

به  اشاره  با  نیز  الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  رییس 
خطر ورود کرونای انگلیسی و شناسایی تعدادی مبتال به 
این ویروس در کشور، بر ضرورت نظارت بیشتر بر رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی از سوی مسافران خارجی پروازها 

در فرودگاه بین المللی الرستان تاکید کرد.
بهزاد رضایی، بیان کرد: نظارت ها در این فرودگاه افزایش 
این  مدیریتی  مجموعه های  هماهنگی  با  اوضاع  و  یافته 

فرودگاه  نیز تحت کنترل و مدیریت است.
وی ادامه داد: با توجه به حضور مسافران در سالن فرودگاه 
تدابیر و تمهیدات الزم اندیشیده شد تا از ازدحام و تجمع 
در بین مسافران خودداری شود؛ همچنین بر ضد عفونی 
تمام بار مسافران و سایر وسایل نقلیه به صورت اصولی و 
ضد عفونی سالن بالفاصله پس از خروج مسافران توسط 
بهداشت محیط مستقر در پایگاه بهداشت مرزی با نظارت 

های دقیق تاکید شده است.
وی با بیان اینکه تمامی مسافرانی که وارد کشور می شوند، 
بررسی و مورد تب سنجی قرار می گیرند، گفت: همان گونه 
که مسافران عازم خارج کشور باید حتما تست منفی خود 
از  تست گیری  نحو،  همین  به  باشند  داشته  همراه  به  را 
مسافران ورودی به ایران، در کشور مبدا صورت می گیرد.

رضایی افزود: اثرات بیماری زایی و شیوع ویروس انگلیسی 
طور  به  و  است  اولیه  کرونا  ویروس  از  باالتر  مراتب  به 
ویروس  این  به  جوانان  درگیری  و  ابتال  امکان  طبیعی 
انگاری ها  سهل  کمترین  شک  بدون  که  است  بیشتر 
می تواند جمعیت بیشتری را درگیر کند و منجر به ایجاد 
پزشکی  علوم  دانشکده  شود.رییس  منطقه  در  چالش 
برای  مسافران  از  تعهدنامه  فرم  دریافت  گفت:  الرستان، 
رعایت قرنطینه به مدت ۱۴روز و دریافت جواب آزمایش 
ها به روش مولکولی)PCR-RT( که در فرودگاه مبدا انجام 
می شد از مهمترین اقدامات  انجام شده در مبادی ورودی 
بین  فرودگاه  البته  کرد:  بیان  است.رضایی  فرودگاه  این 

به غیب استوار کنند.
 وي در بخش دیگر از سخنان خود متذکر شد: 
پاسداران ذخیره هاي واقعي و حقیقي  انقالب 
قدرت سخت  تحکیم  با  که  باشند  مي  اسالمي 
افزاري در کنار ارتقا  فهم بصیرتي و دانش نرم 
هاي  توطئه  برابر  در  پوالدین  سدي  افزاري، 
دشمن بوده و به همین دلیل بیشترین توطئه 
پاسداران  بر علیه   تبلیغاتي   ها و هجمه هاي 

انقالب اسالمي  طراحي مي شود.
 زارع گفت: سپاه پاسداران  با توجه به جایگاه 
که  همچنان  اسالمي،  انقالب  در  خود  ویژه 
انقالب  دشمنان  هاي  دیسیه  پیکان  نوک  در 
قرارداشته و در عین حال، به شدت مورد توجه 
اقدام  اي  گونه  به  باید  و   باشند  مي  دوستان 
کنند که امکان سوء استفاده تبلیغاتي  دشمنان 

علیه آنان فراهم نشود.
رئیس دانشگاه آزاد اسالمي الرستان، در پایان 
سپاه  فرمانده  از  تشکر  ضمن   خود  سخنان 
خواستار  الرستان،  اسالمي  انقالب  پاسداران 
و  بصیرتي  هاي  زمینه  در  ها  همکاري  تداوم 

فرهنگي شد.
خبرنگار آنا : مهدي یزداني

المللی الرستان همواره در زمینه رعایت مسایل بهداشتی 
و کنترل ورود و خروج مسافران به ویژه پروازهای خارجی 
حتی  و  منطقه  سطح  در  قبولی  قابل  و  مثبت  عملکرد 

کشور و ستاد ملی مقابله با کرونا داشته است.
وی ادامه داد: شهریورماه ۹۹ نیز وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی و ستاد ملی مقابله با کرونا آخرین وضعیت 
فرودگاه های کشور در زمینه استفاده مسافران و شاغالن 
از ماسک، فاصله گذاری داخل سالن ها و همچنین فرآیند 
رعایت فاصله از داخل اتوبوس ها تا پای پرواز را بررسی 
الر  فرودگاه  نظر  مورد  های  شاخص  همه  در  که  کردند 

بهترین کارکرد را داشته است.
وی اضافه کرد: همچنین از نظر این شاخص ها و رعایت 
بهترین  با کرونا  برای مقابله  بهداشتی  دستورالعمل های 
و نامناسب ترین فرودگاه ها اعالم شد که بر این اساس 
باالی ۹۵درصد شاخص های  با کسب  فرودگاه الرستان 
بین همه  در  فرودگاه  ترین  مناسب  و  بهترین  نظر  مورد 

فرودگاه های کشور معرفی شد.
رییس دانشکده علوم پزشکی، با بیان اینکه از اوج گیری 
مجدد و خیزش کرونا در سایه عادی انگاری ها و سهل 
می کنیم،  خطر  احساس  شهروندان  برخی  انگاری های 
به  کرونا  چهارم  موج  بروز  و  شیوع  شک  بدون  گفت: 
دلیل خسته شدن کادر درمان و فرسایشی شدن برخی 
پروتکل ها از سوی مردم خطرناک تر و جمع کردن آن نیز 
حتی سنگین تر و سخت تر از موج های گذشته خواهد بود.

رضایی افزود: مردم بدانند که هیچ چیز در مورد کرونا و 
خطر این ویروس مرگبار تغییر نکرده و تنها دلیل اصلی 
و اثرگذار در کاهش مبتالیان همراهی مردم و اصناف و 
هایی  محدودیت  اثربخش  های  طرح  اجرای  و  بازارایان 
ماه   ۲ در حدود  از جمله طرح شهید سلیمانی  کرونایی 

گذشته تاکنون بوده است.

برگزاری  اساسی  های  چالش  از  یکی  داد:  ادامه  وی 
مراسم ها و تجمع برخی افراد در مراسم و آیین های ترحیم 
یا شادی است که به نظر می رسد بی احتیاطی ها و سهل 

انگاری ها در این زمینه رو به فزونی رفته است.
مبتالیان  کاهش  یا  اوج گیری  با  مردم  رفتار  خوردن  گره 

کرونایی
معاون استاندار فارس و فرماندار ویژه الرستان، نیز گفت: 
با اجرای طرح محدودیت های شدید و سخت کرونایی در 
و  استقبال  با  که  سلیمانی  شهید  طرح های  اجرای  قالب 
همراهی و همگامی خوب مردم منطقه الرستان و جنوب 
فارس مواجه شد تا حدودی متولیان امر و ستاد مقابله با 
کرونا شهرستان را نسبت به کاهش آمار مبتالیان و کمک 
انتقال ویروس امیدوارتر  به بهبود شرایط و قطع زنجیره 

ساخته بود.
وضعیت  و  شرایط  چنین  وجود  با  افزود:  حسنی،  جلیل 
ها  حساسیت  کاهش  و  انگاری  سهل  برخی  با  و  حاکم 
دوباره شاهد اوج گیری مجدد و تاختن مجدد این ویروس 
مرگبار در منطقه هستیم و ستاد مقابله با کرونا نیز ناچار 

به اعمال برخی محدودیت های شدیدتر شده است.
ماه  چندین  تجربه  کرد:  بیان  الرستان،  ویژه  فرماندار 
گذشته و همچنین  چندوجهی بودن ماهیت این ویروس 
مرگبار نشان داده که میزان اوج گیری و یا کاهش آمار 
مبتالیان و وضعیت های قرمز ، نارنجی و یا زرد کرونا به 
نوع رفتار و چگونگی همکاری و یا عادی انگاری مردم گره 

خورده است.
شهرستان  کرونا  با  مقابله  ستاد  و  بهداشتی  مسووالن 
الرستان متناسب با شرایط، اکنون با هشدارها و محدودیت 
تعداد  کاهش  دنبال  به  ویژه  تدابیر  اتخاذ  و  شدید  های 

مبتالیان و جلوگیری از بحرانی شدن وضعیت هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمي الرستان ، با حضور در 
ناحیه مقاومت بسیج و سپاه الرستان در همایش 

بصیرتي فرماندهان  این ناحیه شرکت کرد.
خبرنگار  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش   به 
گرامیداشت  زارع ضمن  مهدي  آنا،   خبرگزاري 
کرد:  اظهار  اسالمي  انقالب  فجر  پرفروغ  دهه 
انقالب اسالمي، یک هدیه الهي به ملت شریف 
ایران بوده و پاسداشت و حفاظت از آن بر همه 
کساني که دغدغه دین و آیین دارند  واجب است.

ضمن  الرستان،  اسالمي  آزاد  دانشگاه  رئیس   
اهمیت حفظ نظام اسالمي و با اشاره به سخن 
از امام راحل در این خصوص گفت: یکي از راه 
در  ساالري  شایسته  تثبیت  نظام،  حفظ  هاي 

نظام اسالمي مي باشد.
و  کریم  قران  از  آیاتي  به  اشاره  ضمن  زارع،    
از  یکي  کرد:  تاکید  )ع(  معصومین  از  روایاتي 
ابزارهاي سیاست مداري، حلم و بردباري است و 
همه مسئولین در این نظام مقدس باید با صبر و 
شکیبایي،  انتقادات  و مشکالت  پیش رو را به 
جان خریده و در مواجهه با  انتقادات، صبوري 

پیشه کنند.
خدا  به  توکل  خود،  سخنان  ادامه  در   ، زارع   

مسووالن  قبل  روزهای  از  و  می گوید  آمارها  که  آنگونه 
دانشکده علوم پزشکی الرستان نیز بارها نسبت به خطر 
این  به  مبتالیان  افزایش شمار  و  کرونا  موج چهارم  آغاز 
نظر  به  بودند،  داده  هشدار  فارس  جنوب  در  ویروس 
می رسد این هشدارها هم اینک رنگ واقعیت گرفته است.

و  ها  برنامه   اجرای  بر  کرونا  چهارم  موج  تاثیر  از  نگرانی 
و  در چهل  بینی شده  پیش  و جشن های  آیین ها  برخی 
دومین بهار انقالب اسالمی در الرستان و برخی شهرهای 

جنوبی استان فارس به وضوح قابل مشاهده است.
در  که  محدودیت ها  تشدید  و  کننده  نگران  آمارهای 
برخی  کنش های  و  رفتارها  تغییر  از  ناشی  حقیقت 
باعث  است  بوده  کرونا  انگاری  عادی  در  شهروندان 
طرح ها  افتتاح  برای  امر  متولیان  و  مسووالن  تا  شده 
حدودی  تا  فجر  دهه  برنامه های  اجرای  همچنین  و 

کنند.   حرکت  محتاطانه تر 
انگاشتن  عادی  از  پرهیز  و  اصول  رعایت  ضرورت  البته   
و تجمعات و دورهمی ها در این بحبوبه و گسترش موج 
چهارم کرونا، واکنش برخی شهروندان و رسانه های محلی 

در جنوب فارس را نیز به دنبال داشته است.
شهروندان و مردم نیز در روزهای قبل و با اعالم هشدارها از 
سوی دانشکده علوم پزشکی و برخی اقدام های پیشگیرانه 
شهرستان  کرونا  با  مقابله  ستاد  سخت گیرانه  البته  و 
که  رسیده اند  نتیجه  این  به  و   شده   الرستان حساس تر 
افزایش میزان مبتالیان و اوج گیری کرونا تا چه میزان به 
کنش های رفتاری و چگونگی مواجهه آن ها با این ویروس 

بستگی دارد.
مبتال شدن ۷۰ نفر در یک روز

شمار  الرستان  پزشکی  علوم  دانشکده  آمار  اساس  بر 
این  در   ۹۹ بهمن ماه  دوازدهم  در  کرونا  به  مبتالیان 
شهرستان نسبت به یازدهم بهمن ماه ۹۹ سه برابر شده و 

تست ۷۰ نفر مثبت اعالم شده است.
از  گوید  می  الرستان،  پزشکی  علوم  دانشکده  سخنگوی 
روستای  به  مربوط  مبتالیان  شمار  بیشترین  تعداد  این 
و  نفر   ۲۵ با  الرستان  مرکزی  بخش  توابع  از  َکرُمستج 
همچنین روستاهای فیشور شهرستان اوز و کاریان بخش 

جویم نیز به ترتیب با ۱۸ و ۱۳ مورد بوده است.
هرچند  آمارها  این  که  است  معتقد  اسروش،  محمدعلی 
از افزایش تست های کرونایی در برخی مناطق در  ناشی 
باید  را  اما خطر  قالب اجرای طرح شهید سلیمانی است 

جدی گرفت.
این  و خطراتی که  مبتالیان  آمار  افزایش  وی می گوید: 
گوش  به  فارس  جنوب  در  کرونا  چهارم  موج  از  روزها 
نیز  را  پزشکی  علوم  دانشکده  درمان  کادر  و  می رسد 
الزم  هشدارهای  اعالم  و  مقابله  برای  بیشتر  تکاپوی  به 
تداعی  نوعی  به  حتی  و  سخت  روزهای  یادآور  انداخته، 

زارع: الزمه مسئولیت در نظام اسالمي، صبر و بردباري است

خیز کرونا در جنوب فارس و لزوم رعایت شیوه نامه های بهداشتی
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صف

شهرداری گراش به استناد مجوز شماره ص56/10/24159/99-99/7/6 قائم مقام محترم شورای 
مغازه، عرصه  ها،  غرفه  غیرمنقول خود شامل  اموال  اجاره  به  نسبت  دارد  نظر  در  اسالمی شهر 
کیوسک، فضای پارکها و غیره به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان با شرایط 

ذیل دعوت بعمل می آید. 
- متقاضیان می بایست پاکت حاوی فیش واریزی یا ضمانتنامه شرکت در مزایده، برگ پیشنهاد قیمت 

و مدارک صالحیت را تا پایان مهلت مقرر در دبیرخانه شهرداری ثبت و به امور مالی تحویل نمایند.
- مبلغ سپرده شرکت در مزایده هر مورد اجاره معادل 5 درصد قیمت پایه مندرج در اسناد مزایده 
می باشد که می بایست به حساب سپرده این شهرداری به شماره 0105598033006 نزد بانک ملی 

واریز و رسید یا ضمانتنامه بانکی معادل آن ارایه گردد. 

- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد. 

- در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

- به پیشنهادات مخدوش یا فاقد ضمانت شرکت در مزایده و بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- جزئیات و شرایط هر یک از موارد اجاره در اسناد مزایده مندرج است و متقاضیان می بایست 
جهت دریافت جزئیات و اسناد مزایده به امور مالی و امور حقوقی و امالک شهرداری مراجعه نمایند.
تاریخ درج آگهی نوبت اول : 99/11/14                 تاریخ درج آگهی نوبت دوم: 99/11/21

آخرین مهلت تحویل پیشنهادات: 99/12/02
تاریخ بازگشایی پاکتهای پیشنهادات : 99/12/02

 شهرداری گراش                       شناسه آگهی : 1۰88254          م الف : 11323

آگهی تجدید مزایده

سپرده گذاری  شرکت  حقوقی  خدمات  مدیر 
مراتب  از  وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی 

انتقال قهری سهام به وراث خبر داد.
»علیرضا ترابی« ، درباره چگونگی انتقال سهام 
انتقال  برای  داشت:  اظهار  وراث  به  متوفیان 
سهام به ورثه قانونی باید مراحلی را از طریق 
سپرده گذاری  )شرکت  سمات  شرکت  سایت 
دفاتر  و  وجوه(  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی 
به  مراحل  این  که  کرد  طی  دولت  پیشخوان 

این ترتیب است.
وی در این زمینه گفت: در ابتدا وراث به سایت 
قسمت  وارد  و  کرده  مراجعه  سمات   شرکت 
خدمات انتقال سهام اشخاص متوفی می شوند، 
پس از مطالعه فهرست دفاتر پیشخوان دولت 
و انتخاب نزدیک ترین دفتر با در دست داشتن 
قهری  پرونده  تشکیل  به  اقدام  الزم  مدارک 

می کنند.
ترابی، با اشاره به مدارک الزم در این زمینه، 
افزود: گواهی نامه واریز مالیاتی، گواهی انحصار 
اصل  تصویر  و  اصل  فوت،  گواهی  وراثت، 
شناسنامه و کارت ملی متوفی )یا برابر اصل( و 

وراث مدارک مورد نیاز است.
سپرده گذاری  شرکت  حقوقی  خدمات  مدیر 

مرگ هر عزیزی غم  انگیزترین بخش زندگی 
درد  این  تحمل  راه  تنها  و  است  انسانی  هر 
این  است،  اطرافیان  همدردی  و  گریه  بزرگ 
بازماندگان  روزها  این  که  ست  حالی  در 
درگذشتگان کرونایی تنها هستند اما در این 
بود  امان  در  کرونا  از  می توان  چگونه  شرایط 
تنها  را  داغدار  خانواده های  حال  عین  در  و 

نگذاشت؟
 )۹۸ )اسفند  کرونا  ویروس  شیوع  ابتدی  از 
تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر از هموطنان جان 
خود را از دست داده اند، مرگ عزیران به دلیل 
یا  از مرگ های عادی  تر  کرونا بسیار سخت 
درگذشتگان  زیرا  است،  دیگر  های  بیماری 
کرونایی باید با رعایت پروتکل های بهداشتی 
به خاک سپرده شوند براین اساس تعداد افراد 
در  تواند  نزدیکان درگذشته می  از  محدودی 
همین  به  باشد  داشته  حضور  تدفین  مراسم 

دلیلی غم بازماندگان دو چندان می شود.
از  یک  هر  مرگ  با  روانشناسان  اعتقاد  به 
عزیزان، فرد استرس باالیی را تحمل می کند 
باعث  در خاکسپاری  در عین حالی حضور  و 
دست  از  عزیز  مرگ  بازماندگان  تا  شود  می 

رفته را باور کرده و از غم آن ها بکاهد.
پروتکل  با  کرونا  به  ابتالء  دلیل  به  متوفیان 
سازمان جهانی بهداشت دفن  می شوند که در 
موادی  شستشو،  چگونگی  تابوت،  جنس  آن 
که باید روی جسد ریخته شود، عمق دفن و 

خاک دور قبر مشخص شده است.
جهانی  بهداشت  سازمان  پروتکل  براساس 
کرونای  ویروس  باختگان  جان   دفن  برای 
در  متوفی  که  است  شکل  این  به   ۲۰۱۹
کاورهای مخصوص قرارگرفته و تا زمان دفن، 
این پوشش برای جلوگیری از انتقال ویروس 
نمی کند.  باز  را  آن  کسی  و  می ماند  باقی 
اجساد  مجهز  پرسنل  و  ویژه  آمبوالنس های 
را به بهشت  زهرا)س( تهران منتقل می کنند. 
از  و  آمبوالنس  با  کرونا  اثر  بر  فوت شدگان 
عمومی،  رفت وآمد  محل  از  جدا  راهرویی 
غسالخانه  ساختمان  از  مجزا  ساختمانی  به 

منتقل می شوند.
همچنین قربانیان بیماری کرونا به ساختمان 
شستشو  اجساد  نمی شوند،  منتقل  غسالخانه 
کرونا  بیماری  قربانیان  دفن   محل  نمی شوند، 
در قطعه فوت شدگان کرونایی و عفونی است.

مراسم  و  خانواده  حضور  بدون  خاکسپاری 
متوفی  خانواده  و  می شود  انجام  عمومی 
عادی  مراسم  سایر  تدفین،  از  بعد  می توانند 
البته در صورتی که  کنند  برگزار  را  عزاداری 
تقاضای مشاهده جسد  فرد متوفی  وابستگان 
آموزش های  دریافت  ضمن  باشند  داشته   را 
هرگونه  نداشتن  و  فردی  حفاظت  الزم 
کارشناس  همراهی  با  جسد  مشاهده  تماس، 

بیمارستان امکان  پذیر است.
تمهیدات خاص، برای کاهش ازدحام جمعیت 
در بلوک های تدفین در نظر گرفته  می شود. 
گفت:  روان،  و  اعصاب  متخصص  فدایی  فربد 
استفاده از ظرفیت  های فضای مجازی، تماس 
و  تسلیت  عرض  برای  نامه  نوشتن  و  تلفنی 
در  بازماندگان  با  همدلی  و  همدردی  ابراز 
به  توجهی  قابل  کمک  کرونا،  گذشتگان 
کند.  می  سوگواری  ایام  و  دوره  گذراندن 
متوسط  بطور  استرس  میزان  شدیدترین 
اعضای  از  یکی  و  همسر  فوت  به  مربوط 
نزدیک خانواده است و میزان استرس باالیی 
و  واحد   ۱۰۰ همسر  مرگ  می کند،  ایجاد  را 
استرس  واحد   ۶۳ نزدیک  مرگ خویشاوندان 
از  یکی  بیماری  همچنین  کند،  می  ایجاد 
همراه  استرس  درجه   ۴۴ با  خانواده  اعضای 

است.
وی  در خصوص اهمیت این ارقام نیز گفت: 
اگر کسی در طول یک سال  بین ۱۱ تا ۱۵۰ 
احتمال  باشد،  تحمل کرده  را  استرس  درجه 
کم یا متوسط وجود دارد که در آینده نزدیک 

وجوه  تسویه  و  بهادار  اوراق  مرکزی 
نخستین  به  مراجعه  از  پس  خاطرنشان کرد: 
ارائه فرم نقل  دفتر پیشخوان دولت نسبت به 
و انتقال قهری به یکی از ورثه یا نماینده وراث 
اقدام کرده و پس از تکمیل مدارک اخذ شده 

به سمات ارسال می کنند.
توسعه  و  برنامه ریزی  مدیر  گفته  طبق 
کشور،  بهادار  اوراق  مرکزی  سپرده گذاری 
گذشته  سال   ۱۵ در  می دهد  نشان  بررسی ها 
عدالت  از سهامداران  نفر  میلیون  از سه  بیش 
فوت شده اند که وراث باید برای تعیین تکلیف 

سهام عدالت آنها اقدام کنند.

درجه   ۲۹۹ تا   ۱۵۰ بین  بیماری شود.  دچار 
احتمال  معنی  به  در طول یک سال  استرس 
متوسط یا زیاد بیماری در آینده نزدیک است 
و اگر کسی با بیش از ۳۰۰ درجه استرس در 
طول یک سال روبه رو شده باشند به آن معنا 
یا   است که در آینده نزدیک به احتمال زیاد 

بسیار زیادی وجود دارد که بیمار شود.
و  بهزیستی  علوم  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
توانبخشی، تاکید کرد: البته اینها تنها عوامل 
بلکه طالق، زندان، اخراج  زا نیستند  استرس 
و  مالی  وضعیت  در  تغییر  بارداری،  کار،  از 
حتی رویدادهای خوشایند مانند ازدواج، ورود 
به دانشگاه، ارتقاء مقام هم سبب استرس می 
را  توانید حال و روز فردی  اکنون می  شوند. 
را  از بستگان خود  نفر  مجسم کنید که چند 
این  البته  است،  داده  دست  از  کرونا  اثر  در 
زیاد  دگرگونی های  کرونا  نیست،  ماجرا  همه 
تغییر  زندگی،  سبک  در  اجباری  عموماً  و 
و  اقتصادی  مسائل  کار  شرایط  یا  ساعات  در 
آورده که  پدید  زندگی  امور  از  دیگر  بسیاری 
درجه استرس آنها روی هم جمع می شود و 
به این نحوه و میزان انواع بیماری ها باال می 
رود که در درازمدت خطرات جدی خانوادگی 

و اجتماعی را پدید می آورد.
فدایی،  گفت: از دست دادن همسر و بستگان 
در  است که  ناخوشایند  نهایت   بی  موضوعی 
آغاز سبب به حالت شوک، ناباروری، اضطراب 
کاهش  و  می شود  بازماندگان  در  افسردگی  و 
زندگی  به  فرد  که  نحوی  به  ها  وضعیت  این 
عادی بازگردد دست کم یک سال به درازا می 
بستگان  سوگواری، جمع شدن  مراسم  کشد. 
و دوستان برای تسلی خاطر بازماندگان، شب 
هفت، چهلم و مراسم سالگرد همه نقشی در 
بازماندگان  به  واقعیت مرگ متوفی  قبوالندن 
و آرام کردن بازگرداندن آن به زندگی عادی 

را دارد.
این  کرونا  اثر  در  مرگ  اما  کرد:  تاکید  وی 
امکان  بازماندگان  داده،  تغییر  را  وضعیت 
مرسوم  به صورت  تدفین  و  سوگواری جمعی 
و حضور در مراسم معمولی را ندارند و به این 
ترتیب که گاهی اوقات بازماندگان نمی توانند 

مرگ متوفی را باور کنند.
گفت:  روان،  و  اعصاب  متخصص  این 
بازماندگان متوفی کرونا از حمایت خانوادگی 
و اجتماعی محروم می مانند و خود را تنها و 
بی پناه احساس می کنند. واقعیت این است 
سرایت  ترس  از  هم  نزدیکان  از  بسیاری  که 
بازماندگان  به  شدن  نزدیک  به  تمایلی  کرونا 
بهداشتی  های  نامه  شیوه  رعایت  با  حتی 

ندارد.
از  استفاده  راه حل های   داد:  ادامه  وی 
ظرفیت های فضای مجازی، تلفن و نامه برای 
بازماندگان  با  همدلی  و  همدردی  و  تسلیت 
توصیه می شود، نامه ای که با خط خود نوشته 
است  وقتی  و  احترام  و  ارزش  نماینده  باشید 
همچنین  و  اید  کرده  آن  نوشتن  صرف  که 
و  بستگان  از  مجازی  های  گروه  تشکیل 
و  بیان  و  متوفی  از  خاطرات  ذکر  و  دوستان 
ابراز احساسات در فضای مجازی کمک قابل 
توجهی به گذراندن دوره سوگواری می کند.

که  مخارج جلساتی  کرد: صرف  تاکید  فدایی 
بود و گرامیداشت در گذشتگان در  یاد  برای 
امور خیریه  برای  برگزار نمی شود  ایام کرونا 
آنها  با  تواند  می  است  اقداماتی  جمله  از  نیز 
تسلی  و  داشت  گرامی  را  درگذشتگان  یاد 
می  ایام  این  گذاراندن  در  باشد  بازماندگان 

تواند کمکی باشد.
جوانب  رعایت  با  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
برسانیم  پایان  به  را  کرونا  کابوس  بهداشتی 
از  حضوری  و  نزدیک  دیدارهای  امکان  و 
نیازهای انسانی است فراهم شود و رنج ها و 

غم ها پایان یابد.
ناهید حاجی خانی

نحوه انتقال سهام متوفیان به وراث چگونه است؟

چگونه همدرد خانواده های داغدار از کرونا باشیم؟

سان سوچی رهبر این کشور و سایر اعضای ارشد 
کرده  بازداشت  دوشنبه  بامداد  را  حاکم  حزب 
دستگیری  خبر  نیز  میانمار  حاکم  است.حزب 
مقامات بلندپایه این حزب از جمله رهبر، رئیس 
جمهور و سایر مقامات این کشور را تائید کرد.

در  نظامیان  گسترده  استقرار  از  خبری  منابع 
و  کشور  این  پایتخت  »نایپیداو«  خیابان های 
یانگون از شهرهای اصلی و بزرگترین شهر این 

کشور خبر داد.
و  میانمار  رسمی  تلویزیون  عادی  برنامه های  قطع 

قطع اینترنت و تلفن
میانمار  بلندپایه  مقامات  دستگیری  پی  در 
را  خود  برنامه های  کشور  این  رسمی  تلویزیون 
به دلیل آنچه نقص فنی خواند، قطع کرد.رویترز 
خدمات  و  اینترنتی  شبکه های  که  داد  گزارش 

اسالمی پشت  با جمهوری  در دشمنی  را  قرمز 
خود  امکانات  و  ها  سالح  همه  و  گذاشته  سر 
یا  اسالمی  جمهوری  نظامی  براندازی  برای  را 

حداقل به زانو درآوردن آن به کار گرفتند.
انتخاب افرادی مثل ترامپ، مایک پمپئو، جان 
انتخابی  آنها  امثال  و  ماتیس  جیمز  بولتون، 
برای  برنامه  طبق  بلکه  است  نبوده  تصادفی 
براندازی جمهوری اسالمی چه از طریق جنگ 
و چه – آنطور که بولتون گفته است - از طریق 

را  ترامپ  اشتباه  مواضع  می خواهد 
تصحیح کند. آنچه در جریان حمله به 
کنگره دیدیم باعث طرح این سؤال می 
شود که آیا واقعا همین آمریکاست که 
می خواهد به دنیا یاد بدهد »حاکمیت 
چیست؟وی  دموکراسی   و   قانون« 
افتاد  اتفاق  واشنگتن  در  آنچه  افزود: 
را  آمریکایی  دموکراسی  واقعی  چهره 
روشن  اکنون  می دهد.  نشان  ما  به 
شده که آنها هیچ حقی ندارند که به 
هیچکس در دنیا بگویند که مشکالت 
چگونه  را  خودشان  خانه  در  سیاسی 

حل کنند.
* آمریكا تحریم ها را بردارد و به توافق 

هسته ای بازگردد
خارجه  امور  وزیر  سیاسی  معاون 
درباره بازگشت دولت بایدن به برجام 

از  بعد  میانمار  شهر  بزرگترین  یانگون  در  تلفن 
چندین ساعت از دستگیری رهبران حزب حاکم 
قطع شده است.بازداشت سران و رهبران میانمار 
به دنبال اختالف بین دولت و ارتش در پی نتایج 
انتخابات اخیر در این کشور صورت گرفت.ارتش 
در  بازداشت ها  این  که  کرد  اعالم  رسما  میانمار 
واکنش به آنچه تقلب در انتخابات اخیر خواند،  

صورت گرفته است.
دست  به  را  قدرت  ارتش  فوق العاده؛  حالت  اعالم 

گرفت
تلویزیون  قول  از  آسوشیتدپرس  خبرگزاری 
این کشور که وابسته به ارتش است اعالم کرد 
امور  اداره  اعالم حالت فوق العاده،  با  ارتش  که 
بر عهده می گیرد. به مدت یک سال  را  کشور 

ارتش میانمار، اعالم کرد که قدرت را به ژنرال 
نیروهای  کل  فرمانده  هلیانگ«  اونگ  »مین 
کشور  این  است.ارتش  کرده  واگذار  مسلح 
تقلب  احتمال  آنچه  درباره  تحقیقات  انجام 
خواستار  را  خوانده  نوامبر  ماه  انتخابات  در 
در  دموکراسی  ملی  اتحاد  حزب  است.  شده 
به  کشور  این  نوامبر  ماه  پارلمانی  انتخابات 
پیروزی رسید.در پی نگرانی از کودتای ارتش و 
کنترل زمام امور کشور توسط نظامیان، ارتش 
این  اساسی  قانون  از  که  کرد  اعالم  میانمار  
است  پایبند  آن  به  و  می کند  حمایت  کشور 
حزب  کرد.  خواهد  عمل  قانون  اساس  بر  و 
نوامبر  انتخابات  در  که  دموکراتیک  ملی  اتحاد 
کرد  تاکید  رسید  پیروزی  به  قاطع  اکثریت  با 

محاصره و فشار حداکثری.بی جهت نیست که 
ولی عهد عربستان، بیش از نیم ترلیون دالر به 
ترامپ کمک می کند و عرب های مرتجع برای 
انداختن خود به دامان نتانیاهو و تشکیل »ناتوی 
عربی سنی و اسرائیلی« به فرماندهی بن سلمان 
و نتانیاهو از هم سبقت می گیرند و همزمان با 
این اتفاق ها، ترامپ از برجام خارج شد و تحریم 
های بی سابقه ای را بر ایران وضع کرد که این 

بار حتی غذا و دارو را هم شامل می شد.

خبرنگار  سؤال  که  ایران  تقاضاهای  و 
ایران  درخواست  داشت:  اظهار  بود 
از  است  عبارت  و  است  گرایانه  واقع 
به  و  بردارد  را  تحریم ها  آمریکا  اینکه 
توافق هسته ای بازگردد. من آلترناتیو 
با  ما  نمی بینم.  دیگری  )جایگزین( 
حسن نیت مذاکره کردیم و با حسن 

نیت به برجام عمل کردیم.
دولت  نوبت  دیگر  کرد:  اضافه  وی 
جدید آمریکاست که اشتباهات دولت 
بازگشت  برای  را جبران کند.  پیشین 
به توافق هسته ای، باید تمام تحریم ها 
تمام  انجام  آماده  ما  کنند.  لغو  را 
تعهدات ذیل برجام هستیم به شرطی 
خود  تعهدات  به  هم  آمریکایی ها  که 

عمل کنند و تحریم ها را بردارند.
قصدی  هیچ  و  نداشته ایم  تماسی  *هیچ 

هم برای آن نداریم
عراقچی در پاسخ به این پرسش که آیا 
تماس های محرمانه ای با دولت جدید 
هیچ  خیر.  گفت:  داشته اید؟  آمریکا 
هم  قصدی  هیچ  و  نداشته ایم  تماسی 
نداریم. طبیعتا منتظریم که  برای آن 
بگیرند  قرار  خود  پست های  در  کامأل 
فعال  بشوند.  کار  به  دست  متعاقبأ  و 
هیچ عالقه ای به هیچ تماس مستقیم 
نداریم و فکر می کنیم که برجام قالب 
در  باید  گفت وگوها  و  است  صحیحی 

قالب آن انجام شود.
*هیچ برجام پالس، هیچ توافق جدید، 

در  مردم  خواست  به  ارتش  است  امیدوار  که 
خصوص انتخابات عمل کند.

بلندپایه  مقامات  بازداشت  خبر  به  آمریكا  واکنش 
میانمار

میانمار  بلندپایه  مقامات  دستگیری  پی  در 
به  واکنش  اولین  در  آمریکا  ارتش،  توسط 
خواست  کشور  این  ارتش  از  میانمار  تحوالت 
با  سفید  کند.کاخ  آزاد  را  بازداشتی  مقامات 
آمریکا  اینکه جوبایدن رئیس جمهور  بر  تاکید 
در جریان بازداشت رهبران میانمار قرار گرفته 
تهدید کرد در صورتی که  است در عین حال 
کشور  این  رهبران  بازداشت  در  میانمار  ارتش 
نگردد،  باز  تصمیم  این  از  و  نکند  نظر  تجدید 
اقداماتی را علیه عامالن این بازداشت ها اتخاذ 

خواهد کرد.

دولت  به  زیادی  امید  نتانیاهو  و  سلمان  بن 
افراطی و صهیونیست ترامپ برای مقابله نظامی 
با ایران بسته بودند. آنها تا واپسین لحظه های 
اما  بودند.  امیدوار  کاخ سفید  در  ترامپ  حضور 
دان  زباله  به  اش  دیوانه  دسته  و  دار  و  ترامپ 
تاریخ ریخته شدند و حسرت حمله به ایران به 

دل بن سلمان و نتانیاهو ماند.
خاطر  به  که  دارند  حق  نتانیاهو  و  سلمان  بن 
امیدهای از دست رفته شان عزا بگیرند. آنها به 
خوبی می دانند که باید منتظر ده ها سال بماند 
تا شاید دیوانه و صهیونیست دیگری مثل ترامپ 
منافع  حتی  صهیونیسم  منافع  خاطر  به  که 
بیاید.  کار  روی  گذاشت،  پا  زیر  هم  را  آمریکا 
ترامپ بدون اینکه آرزوهای صهیونیسم را تحقق 

بخشد و به ایران حمله کند، رفت.
و  رفتند  ماتیس  و  بولتون  پمپئو،  ترامپ، 
اینک  و  ماند  پابرجا  ایران  اسالمی  جمهوری 
را جشن  خود  پیروزی  سالگرد  دومین  و  چهل 
می گیرد آنهم با مردانی که ترس و وحشت را 
به جان تروریست ترین دولت آمریکا انداخته و 
ان را مجبور کردند آروزی حمله به ایران را برای 

همیشه فراموش کند.
سعید محمد - العالم

برجام  مورد  در  جدید  مذاکرات  هیچ 
وجود نخواهد داشت

پاسخ  در  وزیر خارجه  معاون سیاسی 
به این سؤال که بسیاری چون وزیران 
فکر  آلمان،  و  فرانسه  خارجه  امور 
مانند  جدید  موضوعات  که  می کنند 
باید  نیز  ایران  قدرتمند  موشک های 
گنجانده  برجام  جدید  مذاکرات  در 
شود. پاسخ شما چیست؟ تصریح کرد: 
هیچ برجام پالس، هیچ توافق جدید، 
برجام  مورد  در  جدید  مذاکرات  هیچ 
موشک های  داشت.  نخواهد  وجود 
برای  مطمئن  دفاعی  ابزار  تنها  ایران 
مسئله  این  مورد  در  و  هستند  ایران 
مورد  در  ندارد.  مذاکره ای وجود  هیچ 
دیگر موضوعات، همه چیز بستگی به 
این دارد که برجام چگونه اجرا خواهد 
)فارس(  خلیج  امنیت  مورد  در  شد. 
این موضوعی است که می تواند بدون 
گفت وگو  موضوع  خارجی،  مداخالت 
امنیت  باشد.  منطقه  کشورهای  بین 
منطقه می تواند به صورت جمعی مورد 

بحث قرار بگیرد.
*ایتالیا همواره یکی از شرکای تجاری 

اول ایران بوده
به گزارش فارس، عراقچی در خصوص 
نیز  ایتالیا  و  ایران  مناسبات  تقویت 
همواره  ایتالیا  و  ایران  کرد:  بیان 
آنها  بین  و  داشته اند  خوبی  روابط 
است.  داشته  وجود  متقابل  احترام 

از شرکای تجاری  ایتالیا همواره یکی 
تحریم ها  اگر  است.  بوده  ایران  اول 
اقتصادی  مناسبات  شود،  برداشته 
شود.  گرفته  سر  از  می تواند  فیمابین 
اگر تحریم ها برداشته نشود، دو کشور 
می توانند در هر صورت مکانیسم هایی 
را برای تقویت روابط خود ایجاد کنند. 
به  با همکاری های سیاسی  ارتباط  در 
عنوان مثال به حضور ایتالیا در بحث 
کشور  حضور  که  می کنم  اشاره  یمن 
به   )E۴ گروه  قالب  )در  آن  در  شما 

دلیل اصرار ایران بوده است.
الزم به ذکر است، محمدجواد ظریف 
اسالمی  جمهوری  خارجه  امور  وزیر 
ایران روز چهارشنبه اول بهمن ماه در 
پاسخ  در  دولت  هیأت  جلسه  حاشیه 
به سؤالی درباره ادعای خبرنگار فیگارو 
تخت روانچی  مجید  مذاکره  بر  مبنی 
ملل  سازمان  در  ایران  دائم  نماینده 
کرد:  عنوان  آمریکا  جدید  دولت  با 
چک  را  موضوع  این  فیگارو  خبرنگار 
هفته  سه  روانچی  آقای  که  نکرده 
به  دوشنبه  و  بوده  ایران  گذشته 
یک  هم  معموال  و  برگشته  نیویورک 

هفته هم در قرنطینه هستند.
قبل از آن نیز اخباری مبنی بر تماس 
عراقچی با تیم بایدن منتشر شده بود 
که از سوی سعید خطیب زاده سخنگوی 

دستگاه دیپلماسی تکذیب شد.
فارس

خبرگزاری  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
تسنیم، خبرگزاری رویترز  از دستگیری رئیس 
جمهور و مسئوالن بلند پایه میانمار توسط ارتش 
خبر داد.گزارش شده است که آنگ سان سوچی 
رهبر این کشور و سایر اعضای ارشد حزب حاکم 
حزب  رهبر  سوچی  خانم  شده اند.نام  بازداشت 
یادآور  نوبل  صلح  جایزه  برنده  و  میانمار  حاکم 
که  است  کشور  این  در  روهینگیا  اقلیت  کشتار 
به خاطر سکوتش در برابر کشتار اقلیت روهینگیا 
در این کشور از سوی رسانه ها مورد انتقاد شدید 
قرار گرفته بود. عالوه بر این »وین مینت« رئیس 
سوی  از  نیز  کشور  این  رهبران  سایر  و  جمهور 

ارتش بازداشت شده اند. 
استقرار گسترده ارتش در پایتخت

ملی  »اتحاد  حزب  سخنگوی  نیونت«  »میو 
دموکراسی« در میانمار  اعالم کرد که ارتش، آنگ 

ایران این روزها چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقالبی  است،  گرفته  جشن  را  اسالمی  انقالب 
که همه معادالت بین المللی را به هم ریخته و 

منطقه را تغییر داد.
با قیام مظلومان علیه ظالمان و حمایت از آرمان 
رأس  در  و  جهان  شر  نیروهای  همه  فلسطین، 
آمریکا، »اسرائیل« و مرتجعان  آنها مثلث شوم 
برای  و  کردند  حمله  اسالمی  انقالب  به  عرب، 
دامان  به  ایران  بازگرداندن  و  آن  کامل  نابودی 
آمریکا، جنگ و تحریم را بر این کشور تحمیل 
انقالب  پیروزی  سالگرد  دومین  و  کردند.چهل 
ایران  زیرا  دارد؛  خاصی  ویژگی  امسال  اسالمی 
از رویارویی با افراطی ترین و نژادپرست ترین و 
صهیونیست ترین دولت آمریکا طی چهل سال 
گذشته یعنی دولت دونالد ترامپ، سرافراز بیرون 
آمده است.با نگاهی به عملکرد دولت ترامپ طی 
چهار سال گذشته در می یابیم که هدف اول و 
از سوی  ترامپ  دونالد  آوردن  کار  روی  از  آخر 
براندازی  فقط  و  فقط  آمریکا،  سایه  در  دولت 

نظام جمهوری اسالمی ایران بوده است.
دولت در سایه آمریکا و البی صهیونیسم در این 
کشور و صهیونیسم جهانی و رژیم صهیونیستی 
خطوط  تمام  مرتجع  و  سازشکار  های  عرب  و 

معاون سیاسی وزیر امور خارجه درباره 
تماس محرمانه با دولت بایدن با بیان 
هیچ  و  نداشته ایم  تماسی  هیچ  اینکه 
گفت:  نداریم،  آن  برای  هم  قصدی 
تماس  هیچ  به  عالقه ای  هیچ  فعال 
برجام  معتقدیم  و  نداریم  مستقیم 
قالب صحیحی است و گفت وگوها باید 

در قالب آن انجام شود.
»سید عباس عراقچی« معاون سیاسی 
با  گفت وگویی  در  خارجه  امور  وزیر 
درباره  الرپوبلیکا  ایتالیایی  روزنامه 
انتقال قدرت از دولت ترامپ به دولت 
به  ترامپ  طرفداران  حمله  و  بایدن 
موضع  ما  کرد:  خاطرنشان  کنگره 
خاصی در برابر این انتقال قدرت بین 
دو دولت نداریم. فقط منتظریم ببینیم 
چگونه  آمریکا  جدید  جمهور  رئیس 

کودتای نظامی در میانمار/  ارتش، با اعالم حالت فوق العاده قدرت را به دست گرفت

ایران و برگزاری جشن چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب؛ ترامپ و پمپئو کجا هستند؟

عراقچی: هیچ تماسی با دولت بایدن نداشته ایم و هیچ قصدی هم برای این کار نداریم
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تعرفه عوارض شهرداری بیرم - سال 14۰۰

تعرفه شماره 1 - عوارض زیر بنا )احداث اعیاني( از نوع مسكوني

عنوان تعرفه رديف
عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 
توضيحاتعوارض)متر مربع(

عوارض ۱
p*۳زیربنا

بند )۱( : منظور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا ناخالص می باشد.
بند )۲( : در صورت درخواست متقاضیان  براي احداث استخر ، سونا ، جکوزی )خارج از اعیانی( با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به 
ازای هر  متر مربع P ۲ قابل وصول مي باشد. چنانچه قسمتي از اعیاني براي این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه 

قرار نمي گیرد.
بند )۳( : مساحت پارکینگ ، راه پله، آسانسور، شوتینگ زباله و خرپشته با رعایت ضوابط طرح تفصیلي شامل محاسبه عوارض مي گردد 

ولی در ردیف عوارض تراکم محاسبه نمی گردد.
بند)۴( : حداقل قیمت هر متر زیربنا در این ردیف تعرفه از ۷۵۰۰۰ ریال نباید کمتر باشد.

بند)۵( : چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به واحد های 
بیشتر)واحد اضافی( بدون تغییر متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ،چنانچه رای قطعی 
بر ابقاء موضوع تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع  و تحمیل هزینه های خدمات رسانی مضاعف برای 
شهرداری ، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافی  به میزان p * ۰.۲*۱۰*  ----  می باشد.) با توجه به دادنامه شماره 
۳۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ 

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری(
A : تعداد واحدهای فعلی                  B : تعداد واحدهای سابق

بند)۶( : احداث ۲۰ متر مربع سایبان جهت پارکینگ خودرو در حیاط از پرداخت کلیه عوارض معاف می باشد.
تعویض  صورت  در  گردد.  می  اخذ  و  محاسبه  درصد   ۱۵ صورت  به  رادارند  تعمیرات)کلی(  قصد  که  هایی  ساختمان   :  )۷( بند 

پوشش)سقف( به صورت ۱۰۰ درصد محاسبه می گردد.
بند)۸(:  امالکی که قبل از اولین طرح مصوب شهری احداث شده اند از پرداخت عوارض موضوع این بند معاف می باشند.

مستندات قانونی: بند 16 ماده ۸0  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصالحیه های بعدی 

تعرفه شماره 2 - عوارض زيربنا از نوع غير مسكوني )احداث بنا(  يك  متر مربع تجاری

عنوان تعرفه ردیف
عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 
توضیحاتعوارض) متر مربع(

زیربنای ۱
همکف

۲۰*p
)مالک p تجاری 

می باشد(

بند )۱( : امالکی که قبل از اولین طرح مصوب شهری  احداث شده اند عوارض موضوع این بند جهت آنها  به صورت  ۵۰ 
درصد محاسبه و اخذ می گردد.

ضمنا مالک اثبات تجاری بودن ملک  دارا بودن حداقل یکی از شرایط ذیل می باشد:
 الف-پروانه کسب معتبر از اتحادیه صنفی - ب-قبوض آب و برق و گاز تجاری- ج-قبض پرداخت مالیات سالیانه به صورت 

تجاری- د-پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن ملک از مراجع ذیصالح
بند)۲( : ضرایب سایر طبقات به شرح ذیل می باشد:

 ضریب زیرزمین )۱- ( معادل ۷۰% همکف
ضریب زیرزمین )۲- و پایین تر ( معادل ۵۰% همکف

ضریب طبقه اول معادل ۶۰% همکف
ضریب طبقه دوم معادل ۵۰% همکف

ضریب طبقه سوم و باالتر معادل ۴۰% همکف
بند)۳( : عوارض انباری تجاری کلیه طبقات معادل ۶۰%  عوارض زیربنای تجاری محاسبه می گردد.

بند)۴(: عوارض نیم طبقه تجاری کلیه طبقات معادل ۵۰% عوارض زیربنای تجاری طبقه مربوطه محاسبه می گردد.
بند)۵( : چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام به تبدیل واحدهای مجاز به واحد 
های بیشتر)واحد اضافی( بدون تغییر متراژ زیربنا نمایند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ،چنانچه 
رای قطعی بر ابقاء موضوع تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع  و تحمیل هزینه های خدمات 
رسانی مضاعف برای شهرداری ، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد اضافی  به میزان k * p*۰.۲*-- )به ازای هر 
متر مربع واحد اصلی( می باشد.) با توجه به دادنامه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری 

و به استناد قسمت موخر دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری(
۶۰=K             تعداد واحدهای سابق : B         تعداد واحدهای فعلی : A

بند)۶( : تجاری های غیر خطی معادل ۱۰۰ درصد فرمول فوق محاسبه می گردد.
بند)۷( : کلیه مشاعات تجاری که جهت استفاده واحدهای مسکونی و غیره تعبیه شده باشد معادل تعرفه مسکونی و P مسکونی 

محاسبه می گردد و در صورتی که جهت استفاده تجاری باشد معادل ۵۰ درصد تعرفه تجاری و P تجاری محاسبه می گردد.
بند )۸( : ساختمان هایی)تجاری،انبار تجاری و نیم طبقه تجاری( که قصد تجدید بنا یا تعویض پوشش دارند صرفا معادل 

سطح زیر بنای دارای مجوز یا پایان کار در همان طبقه معادل ۲۵ درصد فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد.
بند )۹( : عوارض زیر بنا در حد تراکم پایه فضاهای شهربازی و تفریحی سرپوشیده به ازای هر مترمربع خالص معادل ۲۵ 

درصد فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد. فضاهای شهربازی و تفریحی روباز مشمول این عوارض نمی گردد.

مستندات قانونی: بند 16 ماده ۸0  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصالحیه های بعدی 

تعرفه شماره 3 - عوارض زیربنا از نوع غیر مسكونی جهت سایر کاربریهای مصوب شهری

توضیحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارض) متر مربع(عنوان تعرفه عوارضردیف

بند)۱( - در ردیف شماره ۱۲ توضیح این که شاخص p مبنای محاسبه بر اساس مصوبه معادل تجاریآموزش تحقیقات و فناوري۱
شورای اسالمی شهر می باشد.

بند)۲( - کلیه اراضی واقع در حریم شهر صرفا پس از اخذ موافقت کمسیسون امور زیربنای 
و شهرسازی استان و تایید و ابالغ آن توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس مجاز 
به اخذ پروانه ساختمانی پس ازپرداخت عوارض و بهاء خدمات مربوطه به حساب شهرداری 

می باشد. 
به  قانون شهرداری ها منجر  از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰  امالکی که پس  بند )۳( - 
صدور رای قطعی ابقاء بنا گردد مشمول پرداخت جرایم کمیسیون و کلیه عوارض و بهاء 
خدمات متعلقه در  این بند و دیگر بندهای این تعرفه با استناد به دادنامه ها ی شماره  ۵۸۷ 
مورخ ۸۳/۱۱/۲۵، شماره  ۴۸ مورخ  ۸۵/۲/۳، شماره ۱۲۳۴ مورخ ۹۷/۴/۲۶، شماره ۳۰۷ 
مورخ ۹۷/۲/۱۳ و شماره ۱۲۷۴ مورخ ۹۷/۵/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند.

بند)۴( : چنانچه ذینفعان پس از ساخت وساز بر خالف مندرجات پروانه ساختمانی اقدام 
به تبدیل واحدهای مجاز به واحد های بیشتر)واحد اضافی( بدون تغییر متراژ زیربنا نمایند 
پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ،چنانجه رای قطعی بر ابقاء 
موضوع تخلف صادر گردد، با توجه ارزش افزوده ایجاد شده برای ذینفع  و تحمیل هزینه 
های خدمات رسانی مضاعف برای شهرداری ، ذینفع مکلف به پرداخت عوارض ایجاد واحد 
اضافی  به میزانk * p*۰.۲*-- )به ازای هر متر مربع( می باشد.) با توجه به دادنامه شماره 
۳۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۵ رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت موخر 

دادنامه شماره ۳۲۶ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری(
۶۰=K          تعداد واحدهای سابق : B         تعداد واحدهای فعلی : A

بند)۵(: متقاضیان احداث اماکن مقدسه اسالمی )حسینیه، مهدیه، کانون ها، مراکز فرهنگی 
علمیه  مدارس  و  کلیمی(  زرتشتی،  )مسیحی،  دینی  های  اقلیت  معابد  مساجد،  مذهبی(، 
طالب علوم دینی که دارای تأییدیه یا گواهی مراجع ذیصالح می باشند و کلیه ساختمانهای 
خیر ساز عام المنفعه با هر نوع کاربری در حدی که امکان صدور پروانه یا پایانکار وجود 
داشته باشد به همراه احداث واحد تجاری برابر ضوابط طرح تفصیلی و حداکثر به مساحت 
۱۵ متر مربع به شرط عدم واگذاری سرقفلی آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی و یک واحد 
مسکونی به مساحت حداکثر ۱۲۰ متر مربع که وابسته به اماکن ذکر شده باشد از پرداخت 

کلیه عوارض ساخت و کسری پارکینگ  معاف خواهند بود.

معادل تجاریآموزشي۲
معادل تجاریاداري و انتظامي۳
معادل۵۰ % تجاریورزشي۴
معادل تجاریدرماني۵
معادل۵۰% تجاریفرهنگي  هنري۶

مواد قانونی برنامه ششم توسعه و مذهبي۷
قوانین بودجه سالیانه کل کشور

معادل ۲.۵ برابر مسکونیتجهیزات شهري۸
معادل ۴ برابر مسکونیتاسیسات شهري۹
معادل ۵۰% تجاریحمل و نقل و انبارداري۱۰
معادل ۲ برابر مسکونینظامي۱۱

معادل کاربریهای واقع در امالک واقع در حریم شهر۱۲
محدوده شهر

معادل تجاریتفریحي و توریستي۱۳
معادل تجاریصنعتي،کارگاهی۱۴

۱۵
تجاری های خدماتی

) خدمات انتفاعی و غیر 
معادل تجاریانتفاعی(
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تعرفه شماره 4 - عوارض حصار کشي و دیوار کشي و مجوز احصار براي امالك فاقد مستحدثات

عنوان تعرفه ردیف
عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 
توضیحاتعوارض)متر طول(

۱

عوارض 
صدور مجوز 
حصارکشی 
اراضی فاقد 
مستحدثات

۵*p

بند )۱( : عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده ۱۱۰ قانون شهرداری که مقرر مي دارد : »نسبت به زمین یا بنا هاي مخروبه 
و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته و منافي با پاکي 
و پاکیزگي و زیبائي شهر یا موازین شهرسازي باشد، شهرداري با تصویب شورای شهر مي تواند به مالک اخطار دهد نهایت 
ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه 
و یا امتناع کرد شهرداري مي تواند به منظور تأمین نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمینه زیبائي و پاکیزگي و شهرسازي 
هر گونه اقدامي را که الزم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدي ده از مالک یا متولي و یا متصدي موقوفه دریافت 
نماید در این مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالک ابالغ مي شود در صورتي که مالک ظرف پانزده روز از تاریخ ابالغ به 
صورت حساب شهرداري اعتراض نکرد صورتي حساب قطعي تلقي مي شود و هر گاه ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع 
به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت حساب  هائي که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراي کمیسیون 
رفع اختالف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعي و الزم االجرا بوده و اجراء ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد 
رسمي الزم االجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائیه صادر و به مورد اجرا بگذارد.« از شمول این تعرفه مستثني است. 
بند )۲(:  مبنای صدور مجوز حصار کشی و دیوار کشی ضوابط  و مقررات طرح مصوب و مالک عمل شهرداری می باشد در هر 
حال ارتفاع مجاز  براي احصار با ترکیب دیوار و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح مصوب شهری خواهد بود. )شهرداری مکلف 

است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید(
بند)۳( : صدور هر گونه مجوز در حریم شهر مبنی بر تثبیت کاربری منوط به طرح موضوع در کارگروه امور زیر بنایی و 

شهرسازی استان و موافقت شورای برنامه ریری توسعه استان می باشد .
بند )۴(- رعایت قوانین و آیین نامه های اجرایی حفظ اراضی زراعی و باغات الزامی است.) تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ اراضی 

زراعی و باغات(.

۲
عوارض 

دیوار کشی 
اراضی  دارای 

مستحدثات
۳*p

مستندات قانونی: بند 16 ماده ۸0  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصالحیه های بعدی

تعرفه شماره 8- عوارض مشاغل بر اساس نوع شغل محل جغرافیایی ملک و مساحت ملک

ماخذ و نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارضرديف
توضيحاتعوارض ساليانه

۱

عوارض سالیانه محل 
کسب براي مشاغل 
و صنوف مشمول 
قانون نظام صنفي
پیوست)جدول ۱(

مساحت 
ملک*تعرفه 

کسب و پیشه 
پیوست)جدول 

B*۲*)۱

 : Bضریب
تا ۳۰ متر مربع ۰.۶

۳۱ متر مربع تا ۷۰ متر مربع ۰.۴
۷۱ متر مربع تا ۱۰۰ متر مربع ۰.۳

۱۰۱ متر مربع تا ۲۰۰ متر مربع ۰.۲
۲۰۱ متر مربع تا ۳۰۰ متر مربع ۰.۰۸

۳۰۱ متر مربع به باال ۰.۰۵
N=به ازای هر ۱۵۰ متر مربع یک واحد محاسبه می شود.

بند)۱(: لیست مشاغل و صنوف مشمول قانون نظام صنفی موضوع  ردیف یک تعرفه مطابق مشاغل تعریف شده اصناف می باشد .
بند)۲(: مشاغل موضوع ردیف ۲ عوارض به شرح ذیل می باشند:

*بانک ها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه ها، موسسات حسابرسی، موسسات حقوقی، نمایندگی دفاتر 
بیمه ها، دفاتر مهندسی و موارد مشابه جایگاه سوخت )بنزین، گاز، نفت گاز(، جایگاه سیلندر پرکنی گاز *آموزشگاه های زبان، 
کنکور، مهارت آموزی و موارد مشابه *حق التوزین )باسکول ها( *آموزشگاه های رانندگی *پیمانکاران اجرای پروژه های عمرانی، 
ابنیه، مطالعاتی، ساخت و ساز، جمع آوری زباله، فضای سبز و هر قراردادی که مشمول بیمه باشد. *باشگاه و آموزشگاه های 
ورزشی، هنری، نقاشی، *موسیقی، خیاطی و موارد مشابه *دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستی و موارد 
مشابه *بنگاه های باربری، دفاتر باربری *تاالرهای پذیرایی، هتل ها، متل ها، هتل آپارتمان ها *رستوران ها، کترینگ ها، فروش 
غذا *استخرهای شنا عمومی *دفاتر تاکسی های اینترنتی *شرکت های تایپ  و تکثیر، چاپخانه ها، انتشارات و موارد مشابه 
*نمایشگاه های فصلی پوشاک، ارزاق، لوازم صوتی، تصویری و خانگی و مواردمشابه *شرکت ها و نمایندگی های انواع خودرو 
خارجی و ایرانی *شرکت ها و نمایندگی های فروش بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس *دفاتر شرکت های بازرگانی، تجاری، تولیدی، 
خدماتی،  *تعاونی های توزیع، مصرف ادارات و سازمان ها و بخش خصوصی *شرکت ها و موسسات تبلیغی، سینما ها، تئاترها 
*مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی *دفاتر شرکت ها و موسسات سیاحتی و جهانگردی، زیارتی *دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات 
دارالترجمه *مهدکودک ها، پانسیون ها و... *دانشگاه ها و موسسات آموزشی غیرانتفاعی *  مطب پزشکان، داروخانه ها، کلینیک ها 
و مراکز بهداشتی و آزمایشگاه ها *کلینیک های دامپزشکی، آمبوالنس خصوصی و.. *موسسات فیزیوتراپی، ماساژ طبی، پرورش 

اندام، رادیولوژی و... *دفاتر اسناد رسمی – دفاتر وکالی دادگستری *خدمات خودپرداز بانک
تبصره( چنانچه مشاغلی مشمول یا غیرمشمول قانون نظام صنفی در شهر موجود باشد بگونه ای که در این بند قید نشده باشد، 
عوارض مربوط به این بند با تشخیص شهرداری و حتی االمکان بر اساس نزدیکترین مشاغل قید شده در این تعرفه محاسبه و 

وصول خواهد شد.
بند )۲(: دادنامه های شماره ۳۵۵ مورخ ۹۷/۳/۱ و شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۹۷/۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 

خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است. 
بند )۸(: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۱۱۳ مورخ ۸۷/۲/۲۹ و شماره ۱۰۳۳ مورخ ۹۶/۱۰/۱۲ و 
شماره ۱۰۵۲ مورخ  ۹۶/۱۰/۱۹ اداری وضع عوارض کسب و پیشه)عوارض محلی( از بانکهای دولتی، خصوصی، صندوقهای قرض 

الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است. 
بند )۹(: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۱۳۶ مورخ ۹۶/۱۱/۳ وضع عوارض مشاغل از جمله دفاتر اسناد 

رسمی را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات شورای شهر تشخیص داده است.
بند )۱( : چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز 
در صورت داشتن تعرفه مصوب مي باشد در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام مي گردد. چنانچه مؤدی 
دارای سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعالم باشد مالک محاسبه 

عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و یا ارائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر مي باشد.
بند )۲(: دادنامه های شماره ۳۵۵ مورخ ۹۷/۳/۱ و شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۹۷/۴/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در 

خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده است.

عوارض انباری مجزا 
از واحد تجاری

۵۰درصد 
N*سالیانه

۲

عوارض  سالیانه 
خدمات از کلیه 

اماکن مورد استفاده 
فعاالن اقتصادی 

براي مشاغل 
غیرمشمول قانون 

نظام صنفی
پیوست )جدول ۲(

طبق پیوست 
)جدول 2(

برابر عوارض سالیانه عوارض تغییر شغل۳
شغل جدید
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تعرفه شماره 5- عوارض تراکم برای دو بخش مسكوني و غیر مسكوني

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض نوع کاربریعنوانردیف
توضیحات)متر مربع(

عوارض ۱
تراکم

مسکونی

معاف۰تا%۱۲۰

)طبق  زیربنا  خالص  سطح  صرفاً  تعرفه،  از  بند  این  در  تراکم  محاسبه  جهت   : بند)۱( 
تعاریف( منظور خواهد شد.

بند)۲(: میزان معافیت متراژ تراکم واحدهای مسکونی در هر طبقه ۶۰% مساحت زمین 
و حداکثر در دو طبقه می باشد.

بند )۳(: چنانچه ذینفع  اقدام به ساخت وساز بیش از حد مجاز سطح اشغال مندرج در 
پروانه ساختمانی در طبقه همکف نماید و بعد از طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ 
در صورت رای قطعی ابقاء بنا،ذینفع مکلف به پرداخت عوارض بابت متراژ مازاد سطح 
اشغال مجاز در طبقه همکف به میزان  k * p*۱در کاربری مربوطه می باشد.)با توجه 
به دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ رای هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری()در 

)۲۰=K ۲۰ و تجاری=Kمحاسبه مسکونی

p*120۲۰% تا%180
%240 -%180۳۰*p
p*240۳۵% به باال

تجاری
معاف۰تا%۷۰

p*۷۰۳۰% به باال

- آموزش تحقیقات و فناوري 
- آموزشی - ورزشي

- درماني - فرهنگي  هنري
- پارک و فضاي سبز

- مذهبي - تجهیزات شهري
- تاسیسات شهري

- حمل و نقل و انبارداري
- نظامي - باغات و کشاورزي

- میراث تاریخي طبیعي
- تفریحي و توریستي

- صنعتي - اداري و انتظامي

در حد طرح مصوب 
شهری معاف و مازاد بر 
آن p*۳۰ محاسبه می 

گردد.
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تعرفه شماره ۷ - عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری

ردیف
ماخذ و نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارض

توضیحاتعوارض  )متر مربع(
امتیازنوع کاربری

۶۰تجاری۱

∆*p
)مالک P تجاری 

می باشد(

بند )۱( : ∆: عبارت اند از قدر مطلق تفاضل امتیاز کاربری مورد نظر ذینفع با کاربری فعلی 
ملک مطابق طرح مصوب شهری بر اساس امتیازات درج شده در این تعرفه.

بند )۲(:  امالکي که بر اساس طرح های مصوب شهری داراي کاربري تجاري شناور بوده و 
یا امالکي که بر اساس طرح  هاي مصوب شهري یا با درخواست مالک در کمیسیون ماده ۵ ، 
مطابق عناوین قید شده در تعرفه ارزش افزوده تغییر کاربری یابند مشمول  پرداخت عوارض 

این تعرفه خواهند شد. 
بند )۳(: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره ۳۶۷-۳۸۱ مورخ ۹۷/۳/۸ 
و شماره ۱۲۳۷ مورخ ۹۷/۴/۱۹ و شماره ۱۳۰۸ مورخ ۹۷/۵/۹ و شماره ۱۳۱۰ مورخ  ۹۷/۵/۹ 
وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را  منطبق بر قانون و در حدود اختیارات 

شورای شهر تشخیص داده است.
مورخ ۸۶/۳/۱۰  العمل مصوبه  رعایت دستور  و  ها  بخشی سرانه  تعادل  راستای  در  بند)۴(: 
شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های 
از سایر کاربری ها به کاربری مسکونی  بر تغییر  شهری در صورت درخواست ذینفع مبنی 
و موافقت مراجع ذی صالح قانونی عوارض به میزان p 10 )مالک P مسکونی می باشد( 

محاسبه و اخذ می گردد.
از  افزوده ناشی  یا ارزش  بند)۵(: در کلیه موارد فوق مبنای محاسبه عوارض تغییر کاربری 
تغییر طرح، معادل سطح اشغال مجوز صادر شده از طرف کمیسیون ماده ۵ یا سطح مورد 

درخواست متقاضی می باشد.
بند )۶(: نحوه محاسبه عوارض این بند از تعرفه برای اراضی با مساحت های مختلف به شکل 

زیر است: 
الف( اراضی کمتر و مساوی ۳۰۰ مترمربع: ۱۰۰% عوارض موضوع این بند 

آن %۸۰  بر  مازاد  و  اول %۱۰۰  مترمربع  مترمربع: ۳۰۰  مساوی ۵۰۰  و  کمتر  اراضی  ب( 
عوارض موضوع این بند

ج( اراضی بیشتر از ۵۰۰ مترمربع: ۳۰۰ مترمربع اول ۱۰۰% و ۲۰۰ مترمربع دوم ۸۰% و مازاد 
بر آن ۷۰% عوارض موضوع این بند

۵۰اداری )خصوصی(۲

آموزشی، آموزش تحقیقات و فناوری ۳
۴۵)خصوصی(

۵۰درمانی )خصوصی(۴
۵۰صنعتی و کارگاهی، تفریحی و توریستی۵

ورزشی )خصوصی(، حمل و نقل و ۶
۴۰انبارداری، انبار تجاری

۳۰مسکونی۷

۰سایر کاربری ها۸

مستندات قانونی: بند 16 ماده ۸0  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصالحیه های بعدی و دادنامه های فوق الذکر هیأت 
عمومی دیوان عدالت اداری

ادامه در صفحه 3

A-B

A-B

A

A

A-B
A

تعرفه شماره 6 - عوارض بالكن و پیش آمدگي

ماخذ و نحوه محاسبه عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتعوارض )متر مربع(

بند )۱( : در صورتي که پیش آمدگي در معبر عمومي، به صورت روبسته و زیر بناي مفید مورد استفاده واحد هاي عوارض پیش آمدگي مشرف به معابر 
مسکوني و غیر مسکونی قرار گیرد، عالوه بر این که جزو زیربناي مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد 
شد. از هر مترمربع پیش آمدگي برابر این تعرفه مشروط بر این که از  قیمت روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان 

وصول خواهد گردید. 
به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد. مشمول  بند)۲(: چنانچه پیش آمدگي سقف آخرین طبقه بنا صرفاً 

مقررات این تعرفه نخواهد بود.  
بند)۳(:در پیشامدگي ها رعایت حریم شبکه برق و سایر تاسیسات شهري توسط اداره ذي ربط الزامي مي باشد.

بند)۴(:رعایت حریم تاسیسات و اصول فني و شهرسازي ، سیما و منظر شهري الزامي است.

p*۲۰رو باز۱
p*۵۰رو بسته۲

عوارض پیش آمدگي مشرف به حیاط 
p*۵رو باز۴

p*۱۰رو بسته۵

مستندات قانونی: بند 16 ماده ۸0  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصالحیه های بعدی

به اطالع شهروندان محترم می رساند تعرفه عوارض شهرداری بیرم در سال 1400 که در صورتجلسه شماره 5/235 مورخه 99/10/07 
طی ابالغیه شماره 99ص/56/10/39919 مورخه 99/11/13 استانداری محترم فارس جهت اجرا در سال 1400 به تصویب,تأیید وموافقت 

رسیده است برای اطالع عموم شهروندان آگهی و اعالم عمومی می گردد.                              عبداله زارع درنیانی - شهردار بیرم
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5
حه

صف

تعرفه شماره 1۰- عوارض صدور مجوز احداث تأسیسات شهری دکل هاي مخابراتي، ترانسفورماتورها، پست هاي مخابراتي و ...

توضيحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارض )مترمربع(عنوان تعرفه عوارضرديف

۱
تأسیسات و تجهیزات شهری مانند منبع آب ، پست 

ترانسفورماتور ، پست گاز ، پست مخابرات ، تصفیه خانه  هاي آب 
و فاضالب ، دکل  هاي برق و مخابرات )BTS( و کلیه دکل  هاي 

ارتباطي، کیوسک تلفن و غیره به ازای هر  متر مربع
۶۰*p

بند )۱(: دادنامه های شماره ۸۸۸ الی ۸۸۹ مورخ 
در  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت   ۹۶/۹/۱۴
خصوص عدم ابطال این عنوان عوارض صادر شده 

است. 
مالک P تجاری می باشد.

مستندات قانونی: بند 16 ماده ۸0  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصالحیه های بعدی و دادنامه های فوق الذکر 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاخص محاسبه عوارض )P( به فراخور  کاربری

بلوك 2 ) شمال ورودی از سمت اشكنان،بلوار خلیج فارس،خیابان توحید،ساحلی رودخانه خلند(بلوك 1 ) جنوب ورودی از سمت اشكنان،بلوار خلیج فارس،خیابان توحید،ساحلی رودخانه خلند(

منطقه 2  )معبر باالی منطقه 1  
منطقه 2  )معبر باالی منطقه 1   )تا عمق 2۰ متر(منطقه 3 )معبر تا 1۰ متر(1۰ متر(

منطقه 3 )معبر تا 1۰ متر(1۰ متر(

خیابان توحیدخیابان روستا

خیابان آزادگانخیابان عبدالكریم مال

خیابان عابد بیرمیخیابان رازی

خیابان صحبت شرقیخیابان امام حسین )ع(

خیابان صحبت غربیخیابان آیت اهلل حقانی

خیابان رسالتخیابان میان محله

خیابان جامعخیابان مهدیه

بلوار عفیف الدینخیابان بهداشت

بلوار امام خمینی )ره(خیابان مدرس

بلوار ولیعصر )کمربندی(خیابان امام سجاد )ع(

بلوار شهید سلیمانیخیابان معلم

بلوار خلیج فارسخیابان شهدا

خیابان عدالت

بلوار والیت

بلوك 2بلوك 1

منطقه 3منطقه 2منطقه 1منطقه 3منطقه 2منطقه 1

تجاری  و سایرمسكونیتجاری  و سایرمسكونیتجاری  و سایرمسكونیتجاری  و سایرمسكونیتجاری  و سایرمسكونیتجاری  و سایرمسكونی

35,۰۰۰8۰,۰۰۰3۰،۰۰۰۷۰,۰۰۰28،۰۰۰6۰,۰۰۰3۰،۰۰۰65،۰۰۰28،۰۰۰6۰,۰۰۰25،۰۰۰5۰,۰۰۰

حریم شهر

تجاری = معادل محدوده مسكونی = معادل محدوده

مبلغ ماهیانه )ریال(عنوانردیف

4،۰۰۰،۰۰۰*بانک ها، موسسات مالی واعتباری، تعاونی اعتباری، قرض الحسنه ها1

1،۰۰۰،۰۰۰*جایگاه سوخت )بنزین، گاز، نفت گاز(، جایگاه سیلندر پرکنی گاز2

4۰۰،۰۰۰*آموزشگاه های زبان، کنكور، مهارت آموزی و موارد مشابه3

5۰۰،۰۰۰*حق التوزین )باسكول ها(4

5۰۰،۰۰۰*آموزشگاه های رانندگی5

1،۰۰۰،۰۰۰*پیمانكاران اجرای پروژه های عمرانی، ابنیه، مطالعاتی، ساخت و ساز، جمع آوری زباله، فضای سبز و هر قراردادی که مشمول بیمه باشد.6

4۰۰،۰۰۰*باشگاه و آموزشگاه های ورزشی، هنری، نقاشی، *موسیقی، خیاطی و موارد مشابه۷

۷۰۰،۰۰۰*دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات دولت، دفاتر پستی و موارد مشابه8

9۰۰،۰۰۰*بنگاه های باربری، دفاتر باربری9

2،۰۰۰،۰۰۰*تاالرهای پذیرایی، هتل ها، متل ها، هتل آپارتمان ها1۰

8۰۰،۰۰۰*رستوران ها، کترینگ ها، فروش غذا11

5۰۰،۰۰۰*استخرهای شنا عمومی12

5۰۰،۰۰۰*دفاتر تاکسی های اینترنتی13

5۰۰،۰۰۰*شرکت های تایپ  و تكثیر، چاپخانه ها، انتشارات و موارد مشابه14

1۰،۰۰۰،۰۰۰*نمایشگاه های فصلی پوشاك، ارزاق، لوازم صوتی، تصویری و خانگی و مواردمشابه15

2،۰۰۰،۰۰۰*شرکت ها و نمایندگی های انواع خودرو خارجی و ایرانی16

4۰۰،۰۰۰*شرکت ها و نمایندگی های فروش بلیط هواپیما، قطار و اتوبوس1۷

8۰۰،۰۰۰*دفاتر شرکت های بازرگانی، تجاری، تولیدی، خدماتی،18

8۰۰،۰۰۰*تعاونی های توزیع، مصرف ادارات و سازمان ها و بخش خصوصی19

1،۰۰۰،۰۰۰*شرکت ها و موسسات تبلیغی، سینما ها، تئاترها2۰

1،۰۰۰،۰۰۰*مدارس غیرانتفاعی و غیردولتی21

1،۰۰۰،۰۰۰*دفاتر شرکت ها و موسسات سیاحتی و جهانگردی، زیارتی22

۷۰۰،۰۰۰*دفاتر روزنامه، مطبوعات، موسسات دارالترجمه23

3۰۰،۰۰۰*مهدکودك ها، پانسیون ها و...24

2،۰۰۰،۰۰۰*دانشگاه ها و موسسات آموزشی غیرانتفاعی25

8۰۰،۰۰۰*  مطب پزشكان، داروخانه ها، کلینیک ها و مراکز بهداشتی و آزمایشگاه ها26

5۰۰،۰۰۰*کلینیک های دامپزشكی، آمبوالنس خصوصی و..2۷

5۰۰،۰۰۰*موسسات فیزیوتراپی، ماساژ طبی، پرورش اندام، رادیولوژی و...28

1،۰۰۰،۰۰۰*دفاتر اسناد رسمی – دفاتر وکالی دادگستری29

1،5۰۰،۰۰۰*خدمات خودپرداز بانک3۰

۷۰۰،۰۰۰* موسسات حسابرسی، موسسات حقوقی، نمایندگی دفاتر بیمه ها، دفاتر مهندسی و موارد مشابه31

3،۰۰۰،۰۰۰دفاتر کارگزاری بورس و اوراق بهادار32

تعرفه شماره 11 – عوارض سطح شهر

توضيحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضرديف

عوارض سطح شهر۱
P*K*N *1.5%*)مساحت 
عرصه + مساحت اعیان(

ممیزی  که  عمران شهری مصوب ۱۳۴۷/۹/۷ شهرداری هائی  و  نوسازی  قانون   ۲ ماده  استناد  به   :)۱( بند 
امالک انجام داده اند مشمول وصول عوارض نوسازی می گردند اما تا زمان انجام ممیزی امالک و اخذ مجوز 
وصول عوارض نوسازی از مراجع قانونی، شهرداری می تواند عوارض سالیانه سطح شهر را به شرح ماخذ، 

وصول نماید.
بند)۲(: این عوارض بصورت سالیانه و در زمان تشخیص شهرداری یا در هنگام مراجعه مؤدی به شهرداری 

جهت انجام هر گونه فعالیت یا اخذ هر گونه مجوز و پاسخ استعالم و ... قابل وصول خواهد بود.
k=۳:)۳( بند

k= 0.5 از سال ۷۵ الی ۸۰ ضریب
 k=۱از سال ۸۱ الی ۹۰ ضریب

 k=1.5 از سال ۹۱ الی ۹۹ ضریب
N= سالهای پرداخت نشده

مستندات قانونی: بند 16 ماده ۸0  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصالحیه های بعدی و تبصره 3 ماده 2 و  ماده 3 
قانون نوسازی و عمران شهری  - مصوب 1347/9/7 با اصالحات 

تعرفه شماره 13 – عوارض قطع اشجار

عنوان تعرفه رديف
عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 
توضيحاتعوارض)ريال(

۱
عوارض 
قطع 
اشجار

۳*B*N

بند)۱(: رعایت مفاد آیین نامه )قانون اصالح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ مصوب شورای 
عالی استانها( ضروری می باشد برای محاسبه عوارض فوق از فرمول ذیل استفاده می گردد.

بند)۲(: ضرایب:
 B: بن درخت که عبارتست از محیط درخت )CM سانتی متر( از محل رستنگاه زمین یا نقطه تماس زمین با تنه درخت می باشد 

در صورتیکه یک درخت چند تنه داشته باشد محیط قطورترین تنه درخت مبنای محاسبه عوارض قرار میگیرد.
N : نوع درخت که بشرح جدول زیر می باشد:

مستندات قانونی: بند 16 ماده ۸0  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصالحیه های بعدی

تعرفه شماره 12 – عوارض سالیانه موتورسیكلت ها

توضيحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضرديف

۱۰۰،۰۰۰ ریالعوارض سالیانه موتورسیکلت ها۱

مستندات قانونی: بند 16 ماده ۸0  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصالحیه های بعدی.

ضريب درختنوع درخترديف

۱۰۰۰۰درخت مثمر ۱
۲۰۰۰۰خرما۲
۷۰۰۰کاج ۳
۷۰۰۰سرو۵

۷۰۰۰درخت غیر مثمر۶

بند)۳(: در صورت تقاضای ذینفع جهت  قطع درخت پس از طرح موضوع در 
کمیسیون ماده ۷ ایین نامه اجرایی ماده ۱ )قانون اصالح قانون حفظ و گسترش 
فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ مصوب شورای عالی استانها ( و رای 
قطعی مبنی بر قطع درخت ذینفع مکلف به پرداخت ۷۰درصد عوارض موضوع 
تعرفه و کاشت تعدادی درخت که حداقل از ۴ اصله کمتر نمی باشد جایگزین در 

همان مکان یا مکان های دیگر شهر به صالحدید  کمیسیون ماده ۷ می باشد.
بند)۴( : در صورت قطع غیر مجاز معادل ۳ برابر فرمول فوق محاسبه و اخذ می شود.

بند)۵(: درختانی که در پیاده رو ها هستند در صورت ایجاد مزاحمت که راهی جز 
قطع آن برای رفع مزاحمت نباشد و کمیسیون ماده ۷ رای به قطع آن صادر کرده 

است، فقط هزینه کارشناسی اخذ گردد.

تبصره ۴: برای آندسته از امالک موضوع ماده واحده که بیش از ۲۰ درصد باقیمانده ملک، مورد مسیر واقع می شود، نسبت به مورد مسیر مازاد بر ۲۰ درصد باقی مانده 
ملک، غرامت آن برابر قانون نحوه تقویم ابنیه و امالک )نظر هیأت کارشناسی( اقدام می گردد. 

تبصره ۵ : عوارض بر حق مشرفیت امالک موضوع ماده واحده که مورد مسیر دارند چنان چه نسبت به گذر توسعه ای، اصالحی و تعریضی بر و مشرفیت داشته باشد، 
حداکثر تا عمق ۱۰۰ متر خواهد بود که جهت ۳۰ متر عمق اول آن، معادل فرمول تبصره ۱ و برای ۷۰ متر مابقی آن ۷۰ درصد فرمول تبصره ۱ عوارض اخذ می گردد.

تبصره ۶: عوارض بر حق مشرفیت امالک شهر که فاقد مورد مسیر می باشد، حداکثر به عمق ۱۰۰ متر خواهد بود که جهت ۳۰ متر عمق اول بر اساس فرمول تبصره 
۲ و برای ۷۰ متر مابقی آن ۵۰ درصد فرمول تبصره ۲ اخذ میگردد.

تبصره۷: در خصوص گذرهایی که در اثر طرح های توسعه ای، اصالحی و یا تعریضی عرض آن ها تا حداکثر ۱۲ متر گردد و همچنین تعریض پیاده رو های جلو امالک، 
مشمول عوارض برحق مشرفیت نمی شود؛ لیکن چنانچه مالکان یا ذینفعان غرامت مورد مسیر خود را مطالبه نمایند، عوارض برحق مشرفیت طبق تباصر۱ و۲ و۵ و 

۶ محاسبه خواهد شد.
تبصره۸: شهرداری  مکلف  است  پس  از  اجرای  قطعی  طرح،  عوارض  بر حق  مشرفیت  اراضی  و  امالک  متعلق  به  اشخاص  حقوقی )حقوق  عمومی(  را  که  تا آن  زمان  اقدام  
پرداخت  عوارض  خود  ننموده اند، تعیین  و  برابر  مقررات  نسبت  به  وصول  آن  اقدام  نماید. تبصره۹: کلیه  اراضی  و  امالک  که  از  طریق  دادگستری  شهرداری  محکوم  به  
پرداخت  غرامت  مورد  مسیر  برابر  قیمت  کارشناس  رسمی  می باشد ، عوارض  بر حق  مشرفیت  براساس۲۰ درصد باقیمانده  اراضی  به  قیمت  کارشناسی  مورد  مطالبه  مالک 

 )طبق  مبلغ تعیین  شده  غرامت  مقدار  مورد  مسیر(  اخذ خواهد  گردید.
تبصره۱۰: قیمت  منطقه  بندی  برای  محاسبه  بر حق  مشرفیت  امالک  می بایست  از  بر  ضلعی  در  نظر گرفته  شود که  دارای  توسعه،  اصالح،  تعریض  و  احداث  می باشد  و 

 امالکی  که  از  ۲ یا  چند  جهت  توسعه،  اصالح،  تعریض  و  احداث  می گردند،  مالک  قیمت  منطقه  بندی  آن  قیمتی  خواهد  بود  که  دارای  ارزش  بیشتری  است.
تبصره۱۱: عرض  گذرهای  تا ۱۶ متر  و  تعریض  پیاده روهای  جلوی  امالک   طرحهای  فرهنگی،  آموزشی، ورزشی، مذهبی،  بهداشتی  و  فضای  سبز  مشمول  عوارض  بر حق 

 مشرفیت  نمی شود؛ لیکن  چنانچه  مالکان  یا  ذینفعان  غرامت  مورد  مسیر  خود  را  مطالبه  نمایند،  عوارض  بر حق  مشرفیت  طبق  تبصره   ۱  محاسبه  و  اخذ  خواهد  شد.
تبصره ۱۲ : عوارض  موصوف  صرفاً  برای  یک  بار  و  چنانچه  توسعه، اصالح  و  تعریضی نسبت  به  عرض  گذر  مندرج  در  پروانه  یا  پایانکار  صورت  گرفته  شود، مشمول خواهد  شد.

تبصره ۱۳: درآمد  حاصل  از  عوارض  موصوف می بایست  بصورت  صد در صد  جهت  تملک  اراضی  مورد  مسیر  هزینه  گردد.
تبصره ۱۴: تمامی مصوبات قبلی برای محاسبه عوارض بر حق مشرفیت از ابتدای سال ۱۴۰۰ بال اثر خواهد بود.

تعرفه شماره9 - عوارض بر تبلیغات محیطي به غیر از تابلو های معرفي

توضيحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضنوع عوارضرديف

صدور مجوز نصب تابلو هاي تبلیغاتي و خارج ۱
از ضوابط شهرسازي به ازای هر  متر مربع

ماهیانه هر متر مربع
 70،000 لایر

بند )۱( : دادنامه های شماره ۱۵۳ مورخ ۹۶/۲/۲۶ و شماره ۵۵۱ مورخ 
۹۲/۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال این 

عنوان عوارض صادر شده است. 
و  شهرداری  قانون   ۹۲ ماده  و    ۵۵ ماده   ۲۷ بند  استناد  به   :)۲( بند 
نامه شماره ۲۴۸۳۶ مورخ  قانون شورا ها و همچنین  ماده ۸۰  بند ۲۵ 
۹۷/۵/۲۴ معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری های کشور 

این عوارض قابل وصول است.
بند )۳(: وصول این عوارض  شامل ادارات دولتي و بیمارستان های دولتی 

نخواهد شد. 
بند )۴( : عوارض  صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است. 

بند )۵( : کلیه مالکین تابلو هاي تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به 
اخذ مجوز الزم از شهرداری اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری 
رأساً نسبت به جمع آوری تابلو هاي تبلیغاتی فاقد مجوز با اعالم کتبی 
آنان  اموال  به  خسارت  گونه  هر  ورود  صورت  در  نمود.  خواهد  اقدام 

مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.
و  براي  مربوطه  اماکن  معرفي  صرفاً  براي  که  تابلو هایي   : )۶( بند 
اطالع رساني مطابق با استاندارد متراژ A*B مي باشد از پرداخت عوارض  

سالیانه معاف است.
تبصره: منظور از ضریب A ارتفاع مجاز تابلو بر سر در ملک که نهایتا 
یک متر می باشد و منظور از ضریب B عرض ملک مورد نظر می باشد.

مالک P مسکونی می باشد.

عوارض سالیانه تابلو هاي تبلیغاتي و خارج از ۲
p*25ضوابط شهرسازي ) متر مربع(

روزانه هر متر مربع ۵،۰۰۰ ریالنصب بیل برد ) متر مربع(۳

روزانه هر متر مربع ۵،۰۰۰ ریالنصب پالکارد با مجوز شهرداری۴

روزانه هر متر مربع ۵،۰۰۰ ریالدیوار نویسی با مجوز شهرداری۵

ماهیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریالنصب داربست تبلیغاتی با مجوز شهرداری۶

تابلو هاي پزشکان )سالیانه( مازاد بر تعرفه ۷
مصوب 

در معابر عمومی ۵۰۰،۰۰۰ ریال 
بابت هر مترمربع

نصب پالکارد در تابلوهای شهرداری۸
۲*۳ ماهیانه ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۳*۴ ماهیانه ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال
۳*۶ ماهیانه ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال

۹
تبلیغات بانک ها و استقرار خودرو هاي جوایز 
قرض الحسنه و یا فروشگاه های عرضه کاال 

و خدمات به منظور تبلیغات در معابر

به ازای هر دستگاه خودرو در 
هر دوره ۳ ماهه و کمتر از آن 

۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال

امحاء کردن تبلیغات دیوار نویسی به ازای ۱۰
۱۵۰،۰۰۰ ریالهر متر مربع

مستندات قانونی: بند 16 و 25 ماده ۸0  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصالحیه های بعدی و بند 27 ماده 55  و 
ماده 92 قانون شهرداری و دادنامه های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

پیوست ها:

)جدول 2( عوارض  سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعاالن اقتصادی
 براي مشاغل غیرمشمول قانون نظام صنفی

 م / الف 11314                       شناسه آگهی 10۸7462

ادامه از صفحه 2

تعرفه شماره 14 – ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری

نامه  به  بازگشت  در  نگهبان  شورای  معظم  فقهای   ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ مورخ  جلسه   ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ مورخ   ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ شماره  نظریه  به  استناد  با   : واحده  ماده 
شماره۹۰۰۰/۲۱۰/۳۷۶۰۵/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۲ دیوان عدالت اداری، که طی آن »جعل عوارض بر حق تشرف یا مشرفیت را مخالف شرع اعالم نکرده است و 
بنابراین مصوبات وضع عوارض بر حق مشرفیت یا حق تشرف توسط شوراهای اسالمی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد«.  بنابراین با استناد به 
بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصالحی قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور، از مالکین کلیه اراضی امالک  بر گذرهای توسعه، اصالحی و تعریضی 
واقع شده یا می شوند معادل ۲۰ درصد ارزش عرصه باقی مانده با عنوان عوارض برحق مشرفیت دریافت می گردد. این عوارض برابر مفاد تبصره های ذیل توسط 

شهرداری در زمان نقل و انتقال یا پرداخت غرامت توسط شهرداری یا پروانه ساختمانی یا پایان کار و ... از مالکان یا ذینفعان وصول می گردد.
تعاریف 

اصالح معابر:  به گذرهایی اطالق می شود که در اثر مطالعات ترافیکی یا طرح های شهرسازی نیاز به اصالحات در طرح یا معبر دارند.
تعریضی:  به گذرهایی اطالق می گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرحهای  مصوب شهری و ساماندهی، مشمول عقب نشینی 

می گردند.
 توسعه و احداثی: معبرهایی که بر اساس مطالعات شهرسازی در بافتهایی که قباًل سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذینفعان اشاره ای 

به معابر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می گردند.
تبصره ۱: موضوع ماده واحده در صورت داشتن مورد مسیر، به میزان ۲۰ درصد مساحت باقیمانده ملک با 
مقدار مورد مسیر تهاتر و در صورت بستانکاری شهرداری برای مازاد ۲۰ درصد باقیمانده پس از کسر متراژ 

مورد مسیر در فرمول زیر به ازای هر مترمربع محاسبه و اخذ میگردد:
A : عرض معابر بر اساس طرح

B : عرض معبر قبل از هرگونه تغییر
)     = K)   : K

P : قیمت منطقه بندی 
تبصره ۲: امالکی که بدون داشتن تغییر و مورد مسیر، در بر گذرهای توسعه ای و تعریضی قرار می گیرند، پس از اجرای طرح به میزان ۲۰ درصد مساحت ملک 

مربع               متر  هر  ازای  به  مشرفیت  حق  بر  عوارض  ۲۰  می گردد.مشمول 
)     = K)   : K

P : قیمت منطقه بندی 
تبصره ۳: به جهت کمک به مالکان امالکی که قسمتی از ملک آن ها در مسیر قرار می گیرد و عوارض آن طبق تبصره ۱ محاسبه می شود، در صورت عدم مطالبه 
غرامت مورد مسیر در هنگام صدور مجوز احداث ساختمان چنانچه از نظر ضوابط شهرسازی امکان پذیر باشد، جهت محاسبه و اخذ عوارض تراکم، مساحت اولیه 

ملک مالک محاسبه قرار خواهد گرفت.

K

K

0.5

0.5
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صف
علت نام گذاری روز 

والدت حضرت فاطمه 
زهرا)س( به نام »روز مادر« 

بیستم جمادی الثانی هر سال، روزی پر از 
خاطره و معنویت است؛ خاطراتی شیرین 
و  محبت  با  فرزندان  مهربان،  مادران  از 

با وفا. همسران 
نمونه ی  بانوی  زادروز  یُمن  به  روز  این   
نام  مادر  روز  زهرا)س(،  فاطمه  اسالم، 
تمام  که گل سرسبد  بانویی  است.  گرفته 
پدرش  که  زنی  تنها  است؛  عالم  بانوان 
نیز  خودش  و  معصوم  شوهرش  معصوم، 
اسالم)ص(  گرامی  پیامبر  و  بوده  معصوم 
یعنی  است،  داده  ابیها«  »اُم  لقب  او  به 

زنی که برای پدرش هم چون مادر بود.
به  زهرا)س(  حضرت  سیره ی  و  زندگی 
زن  هر  که  است  و جذاب  آموزنده  قدری 
او را چونان قدیسه ای  آزاده ای در جهان، 
از  تولدش  که  زنی  می کند؛  تحسین 
پیامبر  همسر  کبری،  خدیجه  دامن 
نخستین  کانون  در  و  اسالم)ص(  گرامی 
و  آسمانی  نغمه های  با  اسالمی  خانواده ی 
تسبیح قدسیان همراه شد و شب میالدش 
را عرشیان به بانگ تکبیر و تسبیح جشن 
او عطا  به  گرفتند و خداوند لقب »کوثر« 
کرد. زیرا وی سرچشمه ی تمام خوبی های 

جهان است.
ابتکار  به  گران قدر  بانوی  این  تولد 
امام  اسالمی،  جمهوری  بنیان گذار 
نام  مادر«  روز  و  زن  »روز  خمینی)ره( 
گرفت: »اگر روزی باید روز زن یا روز مادر 
از  افتخارآمیزتر  و  واالتر  روزی  چه  باشد، 
زهرا)س(  فاطمه  سعادت  با  والدت  روز 
است  وحی  خاندان  افتخار  که  زنی  است؛ 
عزیز  اسالم  تارک  بر  خورشیدی  چون  و 

می درخشد.«

هنگامی که این آیه قرآن بر پیامبر اسالم )ص( نازل شد:
باٍب  لُِکِلّ  اءبْواٍب  َسْبَعُة  لَها   ، اءْجَمعین  لَمْوِعُدُهْم  جهّنم  ّن  إ  )و 

ِمْنُهْم ُجْزٌء َمْقُسوٌم (
» همانا جهّنم وعده گاه تمامی افراد می باشد، که خداوند برایش 

هفت درب قرار داده و از هر دری افرادی وارد خواهند شد.«
گریان  همه  نیز  حضرت  آن  اصحاب  و  گریه  بسیار  حضرت  آن 

شدند و کسی توان صحبت و سخن گفتن با حضرت را نداشت.
و چون هرگاه پیغمبر اسالم )ص( دخترش حضرت فاطمه )س( 
را می دید، شادمان و خوشحال می گردید، به همین علّت سلمان 
به سوی منزل آن مخّدره آمد تا ایشان را نزد پدر بزرگوارش آورد 

و موجب شادی و آرامش رسول خدا گردد.
وقتی سلمان به منزل حضرت فاطمه زهراء )س( وارد شد، دید 
حضرت مشغول آسیاب نمودن مقداری جو می باشد و با خود این 
آیه قرآن را زمزمه می نماید: َو ما ِعْنَدالّل َخْیٌر و اءبْقی »آنچه نزد 

خدای متعال و خواست او است بهتر و با دوام می باشد.«
 ، آن  از  بعد  و  کرد  سالم  زهراء  بر حضرت  فارسی  سلمان  پس 
جریان ناراحتی و گریه حضرت رسول )ص( را برای آن بزرگوار 
خود  جای  از  خبر  این  شنیدن  با  )س(  زهراء  نمود.فاطمه  بیان 
برخاست و چادر خود را که حدود دوازده جای آن پاره شده و درز 

گرفته بود بر سرافکند.
افتاد و  به گریه  لباسی  و  با دیدن چنین زندگی  فارسی  سلمان 
گفت : چقدر سخت و غیر قابل تحّمل است که دختران رؤساء 
و پادشاهان لباس های ُسندس و ابریشم بپوشند، و در آن همه 

تجّمالت و آسایش باشند؛ ولی دختر محّمد، پیغمبر خدا )ص( 
چادر پشمیِن وصله دار بپوشد و این همه سختی ها و مشّقت ها 

را تحّمل نماید.
حضرت  خود،  پدر  حضور  به  )س(  فاطمه  حضرت  که  هنگامی 
رسول )ص( وارد شد، اظهار نمود: یا رسول الّل ! سلمان از زندگی 
و لباس های من تعّجب کرده و در گریه و اندوه ، فرو رفته است .

، فاطمه محبوب  به سلمان فرمود: دخترم  حضرت رسول )ص( 
خدا است و از سابقین در ورود به بهشت خواهد بود.

پس از آن ، حضرت زهراء )س( اظهار داشت : پدر جان ! دخترت 
فدای تو گردد، چرا گریان بوده ای ؟

حضرت رسول فرمود: دخترم ! جبرئیل امین دو آیه قرآن پیرامون 
و  بود  وحشتناک  و  دردآور  بسیار  که  نمود،  نازل  من  بر  جهّنم 

سپس آن دو آیه شریفه را خواند.
حضرت زهراء سالم الّل علیها با شنیدن آن دو آیه قرآن گریست 
و به صورت بر زمین افتاد و گفت : وای به حال گناه کارانی که 

اهل آتش   جهّنم گردند.
: ای کاش من  سلمان، چون این صحنه دلخراش را دید، گفت 
گوسفندی می بودم تا مرا می کشتند و قطعه قطعه می کردند و 

می خوردند و نامی از آتش سوزان جهّنم را نمی شنیدم !!
و ابوذر گفت : ای کاش مادرم عقیم بود و مرا نزائیده بود و این 

گونه وصف آتش دوزخ را نمی شنیدم !!
و سپس مقداد گفت : و ای کاش من پرنده ای در منقار پرندگان 

می بودم و نامی از آتش سوزان جهّنم را نمی شنیدم.

فاطمه )س( دیدن  حضرت   با   شادى 

شود یم  شکوفا  رویش  گل  با  هباری  هر 
شود یم  وا  اش  معصومانه  لبخند  با  غنچه 

پرورد یم  گلشنش  میان  را  »زتیون«  و  »تنی« 
شود یم  پیدا  گلخانه  این  در  خواهی  یم  هرچه 

است جاری  مهیشه  الطافش  و  است  آب  مادر 
شود یم  دریا  قطره  بخواهد  گر  ندارم  شک 

کنار به  عامل  خورشید  یازده  بر  مادری 
شود یم  ابیها  ام  فاطمه  ها  این  از  پیش 

رکد خلق  حیدر  کفو  مه  حق  دست  را  نفر  یک 
شود یم  تنها  تنهای  مرتضی  نباشد،  گر 

یلع با  دارد  تأویل  اگر  اهلل«  »بسم  باء 
شود یم  زهرا  تفسری  احد«  هواهلل  »قل 

دهد یم  ارائه  باون  از  تعرییف  هرکیس 
شود یم  معنا  »قدر«  زهرا  اهلل،  کتاب  در 

فاطمه ندارد  منان  خالق  از  مک  دست 
شود یم  معما  دارد  مادرم  ذات  کنه 

ست فاطمه  مدار  در  آفرینش  صد  تا  صفر 
شود یم  ما  مادر  عامل  دو  خلق  علت 

فاطمه و  یلع  با  مهنشیین  یعین  قرب 
شود یم  منا«  »سلمان  اش  خانه   در  »روزبه« 

او امروز  سائل  که  مهنی  یعین  معجزه 
شود یم  فردا  اقای  رکدنش  گدایی  با 

اوست اکر  والیت  احیای  مهواره  گمان  یب 
. شود...  یم  »سیدیلع«ها  ناجی  قیامت  تا 

خاکساری علیرضا 

کنید  بندان  آیینه  را  مکه  دیوار  و  در 
 . کنید  باران  ستاره  را  مکه  آسمان   .
یاس  های  گل  با  را  تافرش  عرش  از 
ص(   ( محمد  خانه  امشب   . بیارایید 
 . دارد  آسمان  از  کوچک  میهمانی 
افالک  تا  خاک  از  قدومش  که  میهمانی 
که  میهمانی   . است  کرده  نورافشان  را 
را  جاهلیت  تاریک  همچون شهاب شب 
 ( محمد  پرمهر  آغوش  در  و  می شکفد  

ص( جای می گیرد .
آذین  را  ملکوت  بهشتی  حوریان  امشب 
دو  هر  بانوی  دیدار  تاب  بی  و  اند  بسته 
هفت  مالئک  دربال  بال  کوثر   . عالمند 
آسمان را می پیماید تا زمین را باشمیم 
حضورش عطراگین کند . ندای وحی در 
انداز می شود که ای  آسمان مکه طنین 

محمد )ص( »انا اعطیناک الکوثر«
کوثر  این  چهره  است  تماشایی  چه  و 
مادر  روی  بر  معصومانه  آه چه   . بهشتی 
پدر  محاسن  آرام  چه   . زند  می  لبخند 
چه  )ص(  مصطفی  و  کند  می  نوازش  را 
را  اش  نشسته  گل  به  گونه  عاشقانه 

بوسه گاه خویش می کند .
می  خدیجه  چشمان  در  شادی  اشک 
و  شادی  از  ماالمال  قلبش  و  درخشد 
 ( محمد  چشمان  آئینه  در   . است  سرور 
فاطمه  نازنین  چهره  جز  تصویری  ص( 

)س( نیست .
چشمان دلربای حوراء انسیه، آرام و قرار 

از اهل خانه ربوده است . پیامبر هرلحظه 
از جام زالل این کوثر آسمانی سرمست 
می شد . از این پس مژگان سیاهش در 
بان رسول  آفتاب سوزان مصائب، سایه 
خدا )ص( و همسر مهربانش خواهد بود 
. دردانه نبی با چشمانی که دریای مواج 
دیده  جراحت  قلب  است،  الهی  رحمت 
و  بخشد  می  التیام  را  پدر  اندک  یاران 
می  ازلی  آرامش  را  قرارشان  بی  خاطر 
کوچک  دستان  در  تاریخ  آری   . دهد 
کوکب  این   . است  آسمانی  کودک  این 
به  دارد  دوش  بر  رسالتی  درخشان 
بزرگی تمامی تاریخ به گستره ی تمامی 

قرن ها و زمان ها .
خورشید  این  دامان  از  ستاره  یازده 
نورافشانی  گیتی  بلندای  بر  فروزان 
خواهند کرد . یازده سرو از الله زار این 
خواهند  افالک  سربه  ملکوتی  باغبان 

کشید .
عمر  صباح  اندک  در  تا  است  آمده  او 
شیعه  حیات  به  جاودانه  عمری  خویش، 
و دهد و با مظلومیت خویش غربت را به 
عشق  بربند  تا  آمده  او   . بنشیند  تفسیر 
جلوس کند و حیات و مات عاشقانه را به 

سالکان، طریقت والیت بیاموزد .

خوش آمدی ای اخرت فروزان
باران ستاره  قدومت 

به شکرانه این راز، چهل  و  تو را درود می فرستد  یزدان  ای مهربانی مجسم، 
شبانه نیاز در خلوت عشق به جای آر.

نیز  او  دهد؛  می  شهادت  هستی  نور  انعقاد  و  تو  های  شبانه  بر  نیز  پاک  بانوی 
همچون تو کتاب عشق را ورق می زند.

چهل شبانه سر آمد؛ افطار با غذای بهشتی هدیه ای است برای مهربان ترین 
پدر دو جهان.

... بیم تنهایی، بانوی پاک را به اندوه می کشاند. دیری نمی پاید که دلداری و 
دلدادگی را در محفل انس با بهشت هدیه می گیرد.

کسی از زمینیان در وقت طلوع حاضر نیست. آسمانیان به قابلگی بانوی پاک 
مفتخر شوند: »مریم، آسیه، ساره و کلثوم« شهادت بر تشهد او می دهند.

او آمد و سالم در عالم پیچید. بهشت در خانه محمد )ص( نازل شد.
ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد

دل رمیده ما را انیس و مونس شد

صدای پای تو را به تمام دنیا نمی توان فروخت.
 سالم تو، عین خداحافظی از دردهای فرو ریخته بر دیوار دل است.

 آفتاب چشم های تو، زودتر از آفتاب پشت بام سر می زند، سرازیر می شود از پنجره ها به اتاق.
صدای آب، با صدای نفس های تو جاری است در خانه.

تاریکی است. حضورت  جان  بالی  تو،  پای  بیدار می شوی، صدای  که  را  خوان صبح  خروس 
خاطره هر چه سختی را خط می زند؛ خاطره هر چه اندوه را نیز. تو قلب خانه ای. تو ریشه دوانده ای 

در شاهرگ باغچه و حیاط، در گلوی ناودان ها و گوشه گوشه قاب های روی دیوار. 
عشق، النه اش را روی شانه تو بنا می کند. شانه های تو، یادمان مهر الهی است در زمین. 

چه صبورند شانه های تو! چه پرغرور ایستاده اند تا تندیس مهر، نشکند در برابر توفان های روزگار! 
ساحل دریای متالطم روزهای زندگی تویی و ما ساحل نشین محبت های توایم. نبض امید، با 
دست های تو می زند. قدر تو را نشناختن، ظلم است به خاطره های خود، به روزهای شیرینی که 

می توان ورق زد. خنده هایت را دریغ مکن؛ انرژی می دهد به کالبدهای خسته. 
تو قلب خانه ای مادر! چشم های اهالی، گرداگرد تو پرسه می زند. تو به قدم هایمان راه رفتن 
آموخته ای. تو به لب هایمان سخن گفتن آموخته ای. ما در دامن تو بزرگ شده ایم. دست 

های تو بوسیدن دارد. پاهای تو بوسیدن دارد؛ چرا که بهشت زیر پای مادران است.
صدای پای تو را به تمام دنیا نمی توان فروخت. تو قلب خانه ای مادر!

مادر

عطر وجودت گل های یاس خانه ام باشد

پیشانی ات،سجاده ام؛ که بر آن بوسه می زنم

نگاهت گرما بخش جان و دلم باشد ... تا در زمستان 

و بهار هم،هوای دلم، یکسان تو باشد

با  تا  گیرم  می  دلم قاب  دیوار  بر  را  لبخندت 

دیدنش ،چشمانم را نوازش کند.تو چگونه مخلوقی 

هستی؟!...که از تماشایت، از هم صحبتی ات، 

سیر نمی شوم!!!...

دعاهایت، نوری از جنس خداست...

در  ماهتاب،  چون  و  روز  در  خورشید  چون 

سیاهی های بی انتهای شب، بر دلم بتاب تا 

خدا  یاد  و  نام  و  کنم  پیدا  را  دلت  کهکشان  راه 

ای  بسپارم.بتاب  ذهنم  در  جا  همه  و  همیشه  را 

مهرت جاودان...

با بودنت، روزهایمان را مبارک کن

مادرم، دنیایم! روزت مبارک

یلدا

ی
طیف

ی ل
عل

هبار من صدای وتست مادر 
 رضای حق رضای وتست مادر

مرا وبسیدن پای وت اکیف است
هبشت، زیر پای وتست مادر

سیه
ن ء ا

ورا
ح



7
حهسه شنبه 1399/11/14 - نوزدهم جمادی الثانی 1442 - سال بیست و نهم - شماره 1656  سه شنبه 1399/11/14 - نوزدهم جمادی الثانی 1442 - سال بیست و نهم - شماره 1656  

صف

کشورها  ترقی  و  پیشرفت  راه های  از  یکی 
آینده  نسل  و  جوانان  روی  بر  سرمایه گذاری 
این در حالی است که نسل جوان  شان است. 
به عنوان نیروی فعال و پرتالش می تواند نقش 

خوبی در پیشرفت یک جامعه داشته باشد.  
مشارکت  بدون  نمی تواند  جامعه  ای  هیچ 
اجتماعی جوانان در مسایل اقتصادی، سیاسی، 
ترقی  و  پیشرفت  به  فرهنگی  و  اجتماعی 
جوانان  حضور  زمینه  که  هر گاه  و  یابد  دست 
شود،  میسر  گوناگون  شغلی  موقعیت های  در 
را  جامعه  در  بازسازی  و  رشد  انتظار  می توان 
شاهد  امروزه  معتقدند،  داشت.کارشناسان 
نیروهای  که  هستیم  گوناگون  سازمان های 
باتجربه همچنان حضور دارند و موقعیت شغلی 
حتی  و  نمی گیرند  نظر  در  را  جوانان  برای 
خودشان  را  کارها  تمام  که  می دهند  ترجیح 
چندان  نه  آینده  در  که  حالی  در  دهند  انجام 

دور این سازمان ها نا کارآمدخواهند شد.
آنان می گویند، عدم توجه و برنامه  ریزی دقیق 
برای پرورش و رشد فکری جوانان زنگ خطری 
برای مسئولین جامعه چرا که در چنین  است 
شرایطی با کاهش روحیه  امید به آینده جوانان 
باید شاهد از دست دادن این نیروی پویا و تازه 

نفس در مسائل اجتماعی گوناگون باشیم.  
عدم توجه به جوانان  

اجتماعی  رفتارشناس  ـ  ابهری  مجید  دکتر 
به  جوانان  می گوید:  جوانان  وضعیت  مورد  در 

جوانان نه بر اساس شایستگی بلکه با توجه به 
این  انجام می شود و  رانت و خویشاوندساالری 
تحصیالت  با  جوانان  که  است  شده  باعث  کار 
فوق لیسانس و با استعداد برای گذران زندگی 
مجبور به انجام دادن کار های ساده و پیش پا 
برای  با داشتن مدرک دکترا  یا  افتاده شوند و 
بدهند  مشاغلی  به  تن  ناچار  به  نماندن  بیکار 
تخصص  و  تحصیلی  مدرک  درحد  تنها  نه  که 
شان نیست بلکه باعث سرخوردگی هم در آنان 

می شود.  
میلیون   ۲ به  نزدیک  کشور  حاضردر  حال  در 
جامعه  برای  تنها  نه  که  داریم  بیکار  جوان 
با  هم  را  خانواده هایشان  بلکه  هستند  معضل 
سن  از  عبور  کرده اند.  روبرو  زیادی  مشکالت 
می شود  باعث  مناسب  نداشتن شغل  و  ازدواج 
برای  سفید  ازدواج  یا  فراخانوادگی  روابط  که 
چنین  از  جوان  وقتی  و  بیاید.  بوجود  جوانان 
پذیرش  و  خانواده  تشکیل  کرد  عبور  ازدواجی 

فرزند برایش مشکل خواهد بود. 
وی با اشاره به این مطلب که در کنار مشکالت 
اشتغال و ازدواج جوانان تحت تأثیر واقعیات یا 
از  وطن  جالی  در  سعی  مجازی  فضای  اوهام 
بسیاری  می گوید:  می کنند  قانونی  غیر  طریق 
به  دیگر  کشورهای  به  رفتن  برای  جوانان  از 

مسئول  یکدیگر  قبال  در  را  خود  مردم  که  بود  روزگاری 
از نوجوان های فامیل به سن  تا یکی  می دانستند. کافی بود 
بلوغ برسد، درسی بخواند یا شغل مناسبی پیدا کند. آن وقت 
بود که همه اقوام و آشنایان از دور و نزدیک آستین ها را باال 
می زدند و جستجو می کردند تا دختری هم شأن او پیدا کنند. 
بعد هم با معرفی خانواده ها به یکدیگر، در مجلس خواستگاری 
حاضر می شدند و سر مهریه و شیربها چانه می زدند تا ازدواج 
بخت  خانه  راهی  و  بگیرد  و خوشی سر  به خوبی  دو جوان 
شوند. بعد از ازدواج هم اگر اختالفی بین زن و شوهر ایجاد 
و  ماجرا می شدند  وارد  نیت خیر  با  واسطه ها  می شد، همان 
تجربه های خود را به کار می گرفتند تا آن ها را به ادامه زندگی 

دلگرم کنند.
امروز اما کمتر از این اتفاق ها می افتد. هر کسی سرش به کار و 
زندگی خودش گرم است و انگار نه انگار فالن جوان فامیل به 
دلیل اقتصادی، حیا و یا هر علت دیگری، تنها و مجرد مانده. 
در عین حال دخترها و پسرهای مجرد هم آن قدر در الک خود 
فرورفته اند که کمتر به کسی اجازه معرفی همسر مناسب را 
می دهند. این بی مسئولیتی ها در قبال جوانان است که دلیلی 

شده تا هم سن ازدواج باال برود و هم آمار طالق.
مستحب فراموش شده

درست است که واسطه شدن در امر خیری مثل ازدواج به 

با  بچه ها  مواجهه  کرونا،  شیوع  روزگار  در 
برانگیز  چالش  والدین  برای  می تواند  مرگ 
به سواالت کودک  نباید  برخی معتقدند  شود. 
درباره مرگ عزیزان پاسخ داد چون در روحیه 
بهترین  که  حالی  در  می گذارد  بد  اثر  کودک 
کودک  سن  با  متناسب  که  است  این  روش، 

اطالعات الزم را در اختیارش قرار دهید. 
و  باشید  داشته  صریح  و  صادقانه  بیانی 
زبانی  و  شناختی  رشد  و  سن  با  متناسب 
توضیح  کودک  برای  را  عزیز  آن  فوت  کودک 
استفاده  واقعی  و  عینی  جمالت  از  دهید. 
حقیقت  کودک  ظرفیت  به  توجه  با  تا  کنید 

برای  وسیله  ترین  ضروری  شکست  ۲۱ـ 
پیروزیست.

۲۲ـ اگر کسی از ما به کوچکی یاد کرد ما از او 
به بزرگی یاد کنیم.

پیدا کردن بدی ها در رقیب  بزرگی در  ۲۳ـ 
نیست بزرگی در پیدا کردن خوبی ها در رقیب 

است.
۲۴ـ بزرگی یک رهبر به تعداد کسانی نیست 
تعداد  به  بلکه  کنند  می  خدمت  وی  به  که 

کسانی است که وی به آنها خدمت می کند.
دستان  زیر  به  دادن  دستور  در  ریاست  ۲۵ـ 
نیست ریاست در خدمت کردن به زیر دستان 

است.
۲۶ـ اگر کسی ما را به دوستی قبول کرد ما او 

را به خویشاوندی قبول خواهیم کرد.
۲۷ـ از قلعه وجودت بوسیله قویترین سربازت 

یعنی تفکر مثبت محافظت کن.
بدون  ماشین  مانند  هدف  بدون  انسان  ۲۸ـ 

فرمان مي ماند.
به  بیشتر  خدمت  در  بیشتر  ثروت  راز  ۲۹ـ 

دیگران نهفته است.
۳۰ـ راز خوشبختی بیشتر در بیشترخوشبخت 

کردن دیگران است.
را  او  ما  کرد  غمگین  را  ما  کسی  اگر  ۳۱ـ 

و احترام بگذاریم.
۳۵ـ یاد بگیریم که یاد بگیریم.

۳۶ـ خود را آنقدر بزرگ کن تا خطای دیگران 
در مقابل تو کوچک شود.

۳۷ـ هدف به زندگی معنا می بخشد.
۳۸ـ اگر کسی در مازشتی دید ما در او زیبایی 

ببینیم.

و  پرخاشگر  که  کودکانی  دریافتند  محققان 
تماس  اغلب  هستند،  سرد  احساسی  لحاظ  به 
چشمی خیلی کمی با مادرانشان دارند و در عین 
واکنشی  چندان  مادری  مهر  و  محبت  به  حال 
نشان نمی  دهند .    روانپزشکان می گویند یک مغز 
سالم و طبیعی به سر نخ هاي بیولوژیکی واکنش 
نشان می  دهد و چشم ها و نگاه دیگران می تواند 

بسیاری از این سرنخ ها را به مغز بدهند .  

ندهید .    فریب  را  کودک  و  بگویید  او  به  را 
کودک  برای  بینانه  غیرواقع  استعاره های  از 
خواب  »به  نگویید:  مثال  نکنید.  استفاده 
خدا«  پیش  »رفته  است«،  »مسافرت  رفته«، 
کودک  برای  مبهم  جمالت  این  درک  و... 
است  ممکن  و  است  کننده  نگران  و  سخت 
باعث فاصله گرفتن او از واقعیات زندگی شود. 
یادتان باشد درک مرگ برای کودکان ۳ تا ۵ 
باشد  الزم  است  ممکن  و  است  سال سخت تر 
شدن  خراب  مثل  مثال هایی  از  استفاده  با 
یک  شدن  خشک  حیوانات،  مرگ  تلویزیون، 
گیاه و... مرگ را برای کودک قابل فهم کنید. 

کنیم. شاد 
درونی  افکار  تجلی  انسان  بیرونی  دنیای  ۳۲ـ 

اوست.
۳۳ـ کار ما بهتر کردن انسانها نیست کار ما بهتر 

دیدن انسانهاست.
۳۴ـ الهی! ما را از نادانی تکبر دور کن تا بتوانیم 
به افکار.رفتار.احساسات و سخنان دیگران ارزش 

داریم همانگونه که خداوند  باور  را  ۳۹- خود 
ما را باور دارد.

۴۰ـ  بزرگی در دیدن زشتی ها در دیگران نیست 
بزرگی در دیدن زیبایی ها در دیگران است.
۴۱ـ محبت سرچشمه همه برکات است.

بتوانیم  تا  کن  توانگر  آنقدر  را  ما  الهی!  ۴۲ـ 
در هنگام رسیدن بدیگران در بخشیدن کالم 

محبت آمیز سخاوتمند باشیم.
که  است  بالنی  همچون  مثبت  تفکر  ۴۳ـ 

مسافرش را به اوج می برد.
صدا  به  مثبت  تفکر  با  را  موفقیت  زنگ  ۴۴ـ 

در آور.
۴۵ـ هرگز با رد کمک به دیگران بازوان محبت 

خویش را ضعیف مکن.
عنایت  دیگران  درک  دانایی  ما  به  الهی!  ۴۶ـ 
فرما تا بتوانیم آنان را بی هیچ قید و شرطی 
به  آفریدی  تو  که  همانگونه  و  بداریم  دوست 

قلب خود راه دهیم.
۴۷ـ افکار بزرگ چون نهالیست که صاحبش را 

روز بروز بزرگ و بزرگتر می کند.

محّمدرضا  فاریابی

این  از  از کودکان هستند که کامال  اما گروهی 
لحاظ با بقیه تفاوت دارند.آن ها احساسات بسیار 
بیولوژیکی  نخ  های  سر  این  با  و  دارند  کمی 
برقرار نمی کنند .  متخصصان در  ارتباط  متداول 
حال مطالعه روی الگوهای تکراری پرخاشگری، 
خصومت و رفتارهای ضد اجتماعی در کودکان 
از  پرخاشگر  کودکان  موارد  اکثر  در  هستند .   
نظر احساسی بسیار پر حرارت هستند و سطح 
در  چند  هر  دارند،  هم  همدردی  از  طبیعی 
از  اما  هستند،  فعال  بسیار  پرخاشگری  صنعت 
سوی دیگر گروه کوچکتری از کودکان پرخاشگر 
هم وجود دارند که از نظر احساسی سرد هستند 
و در همدردی با دیگران دچار مشکل می شوند. 
این گروه از کودکان ممکن است در سنین باال تر 
به جنایات و تخلفات جدی و مصرف مواد مخدر 

روی بیاورند . 

و جامعه سالم خواهد ماند. طبیعی است که خیر زندگی کردن 
در جامعه سالم، به تمام افراد آن می رسد و بانی های ازدواج هم 

در کنار سایر مردم از این خیر بهره مند خواهند شد.
وقتی مدرن شدیم...

یکی از دالیل کم رنگ شدن نقش بزرگترها در امر وساطت 
برای ازدواج جوان ها، به موضوع برقراری ارتباط های حضوری 
و یا تلفنی میان آن ها مربوط است. امروزه برخالف گذشته، 
ارتباط های میان دخترها و پسرهای جوان گسترش پیدا کرده 

و آسان شده است.
به این ترتیب جوان ها در محیط دانشگاه و یا محل کار خود با 
یکدیگر آشنا شده و به گفتگو می پردازند. ممکن است تعدادی 
از این آشنایی ها به ازدواج و تشکیل زندگی مشترک منجر 
شود. اما آنچه که در این میان نسبت به گذشته کمرنگ تر و 
کم نقش تر شده، میانجی گری بزرگ ترها و حتی همساالن و 

دوستان برای امر ازدواج است.
پسرهای  و  دخترها  که  می کنند  مشاهده  افراد  وقتی  چون 
جوان به راحتی با یکدیگر صحبت می کنند، دیگر لزومی برای 
معرفی کردن آن ها به یکدیگر یا دیگر جوانان در آستانه ازدواج 
نمی بینند. به این ترتیب می توان گفت که زندگی های مدرن و 

امروزی نقش واسطه های ازدواج را کمتر کرده است.
این در حالی است که در گذشته یکی از کلیدهای امر ازدواج 
این بود که یکی از آشنایان آستین باال زده و دختر جوان و دم 

بختی را به خانواده ای که پسر جوان دارد، معرفی کند.
میانجی گری بزرگ ترها در امر ازدواج جوان ها می تواند تا اندازه 
زیادی برای موفقیت زندگی آنها مفید باشد. چون وقتی یکی 
از بزرگ ترهای فامیل دست به کار می شود با شناختی که از 
فالن خانواده و دختر جوان آن ها دارد، او را به خانواده پسر 
فامیل خود معرفی می کند، درواقع در مسیر زندگی این دو 
جوان مؤثر واقع شده و نقش ایفا می کند. یکی از مزیت های 
ازدواج سنتی همین نکته است که افراد باتجربه در امر ازدواج 
جوان ها مداخله می کنند و از طریق واسطه گری در این اتفاق، 
تجربیات خود را به کار می گیرند و در راه خوشبختی جوان ها 
نقش  که  مدرن  ازدواج های  در  درحالی که  می کنند.  هزینه 
میانجی و معرف حذف شده، این مزیت هم از بین رفته است.

بهانه هایی برای دوری از سیره پیامبر صلی اهلل علیه و آله
با نگاهی به روایت های اسالمی مشخص می شود که واسطه 
شدن در کارهای خیر از جمله ازدواج، یکی از سنت های پیامبر 
اکرم صلی الل علیه و آله و اهل بیت علیهم السالم بوده است. 
حاال چه اتفاقی افتاده که امروزه بعضی از افراد از اینکه مانند 

آن بزرگان رفتار کنند، ابا دارند؟
طفره  مجرد  افراد  ازدواج  برای  شدن  واسطه  از  که  کسانی 
از  یکی  می کنند.  مطرح  را  دلیل  چند  معموالً  می روند، 
مهمترین دالیل این دسته از افراد آن است که ترس دارند 
مبادا این آشنایی و ازدواج بعدها با مشکلی مواجه شود و آنها را 
در این اتفاق مسئول بدانند. در این مورد خوب است کسی که 
واسطه خیر می شود خودش را تا جایی مسئول بداند که اگر 
مشکلی در بین زوجین روی داد تا حد امکان در جهت رفع آن 
تالش کند. البته خانواده های دختر و پسر هم باید بدانند کسی 
که واسطه معرفی و ازدواج جوان های آنها شده، تنها قصد خیر 
رساندن داشته و بنابراین اگر مشکلی در این آشنایی یا ازدواج 

به وجود آمد، معرف را مسئول و مقصر ندانند.
اهمیت نیت خیر

نیت خیر داشتن در وساطت در امر ازدواج نکته بسیار مهمی 
اندازه ای  تا  باید  این کار وارد می شود  است و کسی که در 
مسئول باشد که تبعات احتمالی را هم بپذیرد و پادرمیانی 

در برقراری صلح و دوستی میان طرفین را فراموش نکند.
دلیل دیگری که باعث شده وساطت در امر ازدواج در جامعه 
ما کم رنگ شود، دور شدن افراد از یکدیگر است. در گذشته 
افراد تا اندازه ای نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت داشتند 
یا  اقوام  میان  در  بختی  دم  و  مجرد  پسر  یا  دختر  اگر  که 
آشنایان خود می شناختند، تالش می کردند تا هرچه زودتر 

او را در امر ازدواج یاری کنند.
اما امروزه این نوع نگاه وجود ندارد و یکی از دالیل آن غریبه 
قبال  در  تکلیف  احساس  نداشتن  و  یکدیگر  با  افراد  شدن 
زندگی هاست. به عبارت دیگر هر کسی تنها خودش را مسئول 
زندگی خود می داند و از یاری رساندن به جوان ها در امر ازدواج 
و ریشه کن کردن فساد و تباهی در جامعه خودداری می کند.
منبع: تسنیم

همواره  کشور  یک  اصلی  سرمایه های  عنوان 
برنامه  مدیران  و  اندرکاران  دست  توجه  مورد 
برای  الزم  شرایط  باید  اینرو  از  هستند.  ریزی 

رشد و شکوفایی آنان در جامعه مهیا شود.  
خانواده ها وقتی فرزندانشان به جوانی می رسند 
هزاران آرزو در مورد آنان در دل می پرورانند که 
به دانشگاه،  پایان تحصیالت، ورود  از:  عبارتند 
خوب  همسر  یافتن  مناسب،  شغل  کردن  پیدا 
و صالح و فرزند آوری. اما براستی در جامعه ما 
در کدامیک از این مراحل خانواده ها به آرزوی 

خود می رسند و خرسند می شوند.
این  به  اشاره  با  اجتماعی  شناس  رفتار  این 
مطلب که متأسفانه با توجه به تورم و بیکاری 
فرزند   ۲ یا   ۱ حداقل  خانواده  هر  در  امروزه 
خانه  والدینشان  کنار  در  بیکار  تحصیلکرده 
اشتغال  نبود  آوری می کند:  یاد  نشین شده اند 
والدین  برای  بزرگ  غصه ای  فرزندان  برای 
عالوه  جوانان  نشستن  خانه  در  که  زیرا  است؛ 
بروز مشکالت  باعث  روانی  روحی  بر مشکالت 
رفتاری و اجتماعی هم می شود. اعتیاد، انحراف 
از مسیر درست و گرایش به بسیاری از مسائل 
از  است  جوانان  نشینی  خانه  از  ناشی  که 

دردهای آشکار و نهان والدین است.  
متأسفانه در حال حاضر هم واگذاری مشاغل به 

به  را  آنان  که  می آورند  روی  سنگدلی  دالالن 
امواج خروشان دریا ها می سپارند که یا از بین 
کشور های  پلیس های  دست  به  یا  و  می روند 

همسایه گرفتار و زندانی می شوند.
این مطلب  بیان  با  اجتماعی  رفتار شناس  این 
شود  ایجاد  و  ترمیم  کشور  در  اشتغال  اگر  که 
بعید به نظر می رسد که جوانان از کشور خارج 
و  کار  بازار  در  سامانی  بی  می افزاید:  شوند 
همچنین پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، 
و  می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  جوانان  ازدواج 
فرزندان  بین  اختالفاتی  باعث  مسأله  همین 
رفتار  نگاه  از  مسأله  این  می شود.  والدین  و 
شناسی اجتماعی منجر به ایجاد شکاف نسل ها 
حوصلگی  بی  نشینی  خانه  که  زیرا  می شود 
وغم زدگی باعث می شود که جوان احساساتی 
با  است  رفتاری  هیجانات  کنترل  فاقد  که 
پرخاشگری  با  و  خشم  با  مشکلی  کوچکترین 

با والدین رفتار کند.  
در حال حاضر هر جوانی که بخواهد به سینما 
برود باید ۵۰ هزار تومان هزینه کند و این در 
حالی است که جوان به پول احتیاج دارد و یک 
می تواند  چگونه  کارمند  و  بازنشسته  خانواده 

این هزینه ها را پرداخت کند.
از اینرو تفریح و پر کردن اوقات فراغت تبدیل 
شده  روانی  و  رفتاری  آسیب های  از  یکی  به 
اقدامی  هیچگونه  هم  جوانان  وزارت  و  است 
تنها  است.  برنداشته  جوانان  ازدواج  درمورد 
است  شده  ایجاد  طویل  و  عریض  وزارت  یک 
انجام نمی دهد.  برای مردم  که هیچ کاری هم 
عمرخود  باقیمانده  در  فعلی  دولت  بنابراین 
البته  بردارد  جوانان  برای  گام هایی  می بایست 
این دولت نیست که تنها به حل این مشکالت 
اهتمام ورزد بلکه سرمایه داران، کار آفرینان و 
فکری  باید  هم  خصوصی  بخش های  همچنین 
وقتی  که  چرا  کنند  جامعه  این  فرزندان  برای 
از کنترل خارج می شود  بیاید  مشکالتی پیش 

و گریبانگیر همه می شود.  
این رفتار شناس اجتماعی می افراید: جوانان ما 
به همین  رها شده اند  به حال خود  در جامعه 
و  افسردگی  امید،  از  سویی  کور  ندیدن  جهت 

اضطراب آنان را دو چندان کرده است   

عنوان یک وظیفه بر عهده مسلمان ها گذاشته نشده، اما توجه 
خوبی  بسیار  مشوق  می تواند  کار  این  اخالقی  ارزش های  به 

برای گام برداشتن در این راه باشد.
پسرهای  و  دخترها  اینکه  وجود  با  افراد  از  بعضی  متأسفانه 
برای  هم  باز  اما  می شناسند  باال  اخالقی  فضایل  با  مجردی 
آن  دلیل  و  نمی کنند  اقدامی  آن ها  خانواده های  کردن  آشنا 
را واجب نبودن وساطت و میانجی گری در امر ازدواج جوان ها 
و دقت  برنامه ریزی  نیازمند  این موضوع  مطرح می کنند که 
مسئوالن نظام جمهوری اسالمی است. چراکه ازدواج به عنوان 
یک فریضه بر عهده خانواده هاست و خوب است هر کسی تا 
حد توان خود در جهت فراهم کردن زمینه های ازدواج جوان ها 

اقدام کند.
بنابراین می توان گفت واسطه شدن در امر ازدواج افراد مجرد، 
کار مستحبی است که چه از طرف مسئوالن دولتی انجام شود 
و چه سایر مردم در این زمینه اقدام کنند، در معرض برکت ها 

و پاداش های زیادی قرار می گیرند.
چراکه یکی از برکت های دنیایی این اتفاق مبارک آن است 
که جوان ها با ازدواج کردن نصف دین خود را حفظ کرده اند و 
برای کامل کردن دین باید تقوا پیشه کرده و پرهیزکار باشند. 
بنابراین با رایج شدن ازدواج و تشکیل زندگی های مشترک از 
طریق وساطت افراد، زمینه ارتکاب گناه در جامعه کم می شود 

پاداش های میانجیگری در ازدواج
خداوند متعال ازدواج را واجب کرده است. حاال دختر یا پسری 
یا هر علت  اقتصادی و  را در نظر بگیرید به دلیل حیا، فقر 
دیگری همسر مناسب خود را پیدا نکرده است. اگر آستین 
را باال بزنید و به یاری اش بروید تا همسر مناسب و در شأن 
خودش را پیدا کند، درواقع خدا را در اجرای سنت نیکوی 
ازدواج یاری کرده اید. خدا هم آن قدر غیرتمند هست که به 
چنین بنده نیکوکارش پاداشی بدهد که چند برابر کار خیر 

او باشد.
یکی از پاداش های چنین فردی این است که خداوند به ازای 
کار خیر او برایش در بهشت همسری نیکو آماده می کند. در 
این مورد آیت الل جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات نقل 
کرده که در کتاب الکافی نوشته شده است که پیامبر اسالم 
صلی الل علیه و آله فرمودند: »هر کسی که در ازدواج حاللی 
میان دو نفر اقدام کند تا اینکه خداوند متعال آن دو را گرد هم 
آورد، خداوند در روز قیامت همسری از حورالعین به ازدواج او 
درآورد.«روایت دیگری هم در کتاب ارشاد القلوب نوشته شده 
با این مضمون که پیامبر اکرم صلی الل علیه و آله فرموده اند: 
»هر کس در ازدواج زن و مردی تالش کند، خداوند به تعداد 
هر مویی از بدنش شهری در بهشت به او کرامت می فرماید و 
پاداشش مانند کسی است که پیغمبری را خریده و در راه خدا 
آزاد کرده و اگر موقع رفتن به خانه خود از دنیا برود، در قیامت 

جزء شهیدان خواهد بود.«
هر کالم و هر قدم در امر خیر پاداش دارد

ختم  جا  همین  به  خیر  کار  این  در  وساطت  پاداش  البته 
هر  و  بزند  ازدواج  امر  در  واسطه گر  که  هر حرفی  نمی شود. 
یک  اندازه  به  پاداشی  او  برای  بردارد،  راه  این  در  که  قدمی 
سال عبادت خدا را دارد. چراکه پیامبر اکرم صلی الل علیه و 
آله فرموده اند: »هر کسی که در کار ازدواج دو نفر اقدام کند 
و خدا آن دو را گرد هم آورد، خدا به ازای هر قدمی که او در 
این راه برداشته و هر کالمی که گفته، ثواب یک سال عبادت 

می دهد.«
افراد مجرد  برکت دیگری که در سر و سامان دادن  و  خیر 
سایه  از  آنها  بهره مندی  می شود،  آنها  ازدواج  واسطه  نصیب 

عرش خداست. 

جوانان؛ سرمایه های جامعه

یک مستحب فراموش شده در قرآن و حدیث

گفتگو با کودک درباره مرگ عزیزان

بی توجهی کودکان پرخاشگر به مهر مادری

اشتباه های رایج::::::::::::::::::::::::::::::
==========================

بچه ها و یافته ها::::::::::::::::::::::::::::::
==========================



حضرت فاطمه زهرا)س(:
َمْن َسلََّم َعَلْیِه اَْو َعَلیَّ َثالَثَة اءّیاٍم اءْوَجَب الّل لَُه الَجنََّة، ُقلُْت لَها: 

فی َحیاِتِه َو َحیاِتِک.
هر که بر پدرم رسول خدا و بر من به مّدت سه روز سالم کند 

خداوند بهشت را برای او واجب می گرداند، چه در زمان 
حیات و یا پس از مرگ ما باشد.

کسیکه شرافت باطنی و گوره انسانی خود را بشناسد ، این شناسایی او 

را از پستی اهی شهوت و آرزو اهی باطل مصون خواهد داشت.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز
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ادامه از صفحه اول
حسنی، با اشاره به اینکه می توان گفت که باید رگ 
غیرت برخی از افراد بومی ذی نفوذ در کشور فوران 
کند و در این قضیه وارد شده و ما را یاری رسانند، 
تأکید کرد: از طرفی این موضوع بحثی ملی است و 
برخی دانشگاه های کشور را تعطیل یا تنزل داده اند 
ولی معتقدیم که برخی دوستان به صورت غیر رسمی 
می توانند از قدرت چانه زنی خود بهره برده و در 

جهت عدم تنزل مجتمع قدم بردارند.
وی با بیان اینکه از آنجا که طرح آمایش آموزش 
وزارت  سوی  از  است   کشوری  طرح  یک  عالی 
شده  داده  درخواست  کشور  وزارت  به  علوم 
در  را  فشاری  استانداران  و  فرمانداران  که  است 
با  افزود:  نکنند،  وارد  اقدام  این  از  جلوگیری  راه 
ما  ایم  کرده  مطرح  که  دالیلی  به  بنا  وجود  این 
های  ظرفیت  دارای  الرستان  که  هستیم  معتقد 
باالیی است و نسبت به خیلی از شهرستان های 
دیگر فرق می کند.معاون استاندار فارس، با تأکید 

مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان، از 
این  در   ۳ نخل  واحدی  پروژه ۸۸  افتتاح 
انقالب  فجر  دهه  با  همزمان  شهرستان 
مسکن  بنیاد  گفت:  و  داد  خبر  اسالمی 
میلیون   ۹۰۰ پرداخت   به  طرح  دراین 
ریال به ازای هر نفر مبادرت ورزیده است.

به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط 
امیر  فارس،  استان  مسکن  بنیاد  عمومی 
انقالب،  فجر  دهه  گرامیداشت  با  برومند 
یادمان  بهمن   ۲۲ الل  یوم  داشت:  اظهار 
پایه  های  استحکام  روز  پیروزی،  حماسه 
های  آرمان  با  میثاق  تجدید  روز  انقالب، 
حضرت امام )ره(، روز بیعت مجدد با رهبر 
به مقام  ادای احترام  انقالب و روز  معظم 
ایثارگرانی  همه  و  سرافراز  شهدای  شامخ 
حفظ  و  انقالب  پیروزی  در  که  است، 

دستاوردهای آن، مشارکت داشته  اند.
مسکونی  مجتمع  پروژه   : داد  ادامه  وی 
۸۸ واحدی نخل ۳ الرستان در زمینی به 
مساحت ۱۴ هزار و ۳۸۶ مترمربع وسعت، 

از  دور  به  و  منطق  اساس  بر  ما  توجیهات  اینکه  بر 
بیان شده است، اضافه کرد: خواهشمندیم  احساس 
از طریق  موضوع  این  رسمی  غیر  و  رسمی  بصورت 
پیگیری  نتیجه  حصول  تا  پیش  از  بیش  مسئولین 

شود.
برخی شهرستان  در  دانشگاه  ادغام  شد:  یادآور  وی 
مسئولین  سمت  از  ولی  است  داده  رخ  استان  های 
شهرستان پیگیر خواهیم بود تا این اتفاق در الر رخ 
ندهد.در این نشست، همچنین تعدادی از مسئولین، 
و  نگرانی ها  بیان  به  نخبگان  و  خیرین  معتمدین، 
عالی  آموزش  مجتمع  ادغام  موضوع  از  نارضایتی 
الرستان با دانشگاه صنعتی شیراز پرداختند که اهم 

موضوعات به شرح ذیل است:
کمی  عناصر  دارای  کشور  مسئولین  بین  در  ما  متاسفانه 
شعرباف  رحیمی  دکتر  چرا  معتقدیم  جهتی  از  و  هستیم 
در جلسه الرستان بسیار مثبت صحبت کردند اما با حضور 
در مرکز کشور نظرشان تغییر پیدا کرد و دلیل این تغییر 
نظر چه بوده است.چرا  وقتی قرار بر یک تعطیلی است 

در شهرک اندیشه شهر الر و در کنار پروژه 
قرار  رهبری  معظم  مقام  سفر  واحدی   ۴۰

دارد.
 ۲۲ بر  مشتمل  طرح   این  افزود:  برومند 
بلوک ۴ و۶ واحدی با زیربنای ۹ هزار و ۶۲۴ 
و فضای  مترمربع خیابان  و ۹۶۰۰  مترمربع 
سبز و پارکینگ ساخته شده که هم اکنون 

این اتفاق باید از الر رخ بدهد. در بحث علمی کاربردی 
نیز بنظر سر مردم الر کاله گذاشتند و در حالیکه بیان شد 
انحالل دانشگاه علمی کاربردی به ارتقا مجتمع آموزش 
عالی منجر خواهد شد اما این اتفاق که نیافتاد در کنار 
آن زمزمه تنزل مجتمع نیز در حال صورت گرفتن است.

اینکه  با  اسالمی  شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  چرا 
با  و  االن  اما  شد  آگاه  خبر  این  به  نسبت  قبل  ماه  چند 
موضع گیری امام جمعه الرستان به فکر افتادند و توقع 
ما از نماینده مردم بیش از این است. نماینده شهرستان 
کند  تثبیت  را  دانشگاه جهرم  است حفظ  توانسته  جهرم 
اما نماینده شهرستان الرستان تازه به دنبال این موضوع 
است. این دغدغه ماست که اجازه نخواهیم داد کالهی 
که در مورد تعطیلی دانشگاه علمی کاربردی بر سر مردم 
اتفاق  نیز  الرستان گذاشته شد، در مورد دانشگاه دولتی 
بیافتد.معتقدیم اگر آن اتفاق افتاد و گفته شد که مجتمع 

ارتقا پیدا خواهد کرد پس 
دهد.  رخ  اتفاق  این  باید 
دیگر  بیافتد  اتفاق  این  اگر 
ای  انگیزه  هیچ  خیرین  ما 
نخواهیم  کمک  جهت  در 
پول  از  باید  چرا  داشت. 
اما  بدهیم  خود  هزینه  و 
آن  از  ای  نتیجه  پایان  در 
شهرستان  در  ما  نبینیم. 
احقاق  دنبال  به  الرستان 
نماینده  باید  هستیم.  حق 
شورای  مجلس  در  مردم 
محور  عنوان  به  اسالمی 

کار فعال شود و پیگیری های الزم را صورت دهد. در 
دانشگاه  اگر  که  شد  گفته  گرفت،  صورت  که  جلساتی 
علمی کاربردی منحل شود دانشگاه دولتی ارتقا می یابد 
مردم  بود  نشده  این موضوع مطرح  اول  از  اگر  قطعا  و 
کاربردی  علمی  دانشگاه  شدن  منحل  به  نسبت  الرستان 
ساکت نمی نشستند.در گذشته گفته شد علمی کاربردی 
منحل گردد و دانشگاه ارتقا پیدا کند اما این اتفاق رخ 
تنزل  عالی  آموزش  مجتمع  شود  می  گفته  االن  نداد. 
اعتماد  بماند.  باقی  بر روی آن  نام مجتمع  اما  پیدا کند 
تنزل  از  بعد  معلوم  کجا  از  است.  شده  کم  دولت  به  ما 
کم  از  بعد  نشود.  کم  آن  های  رشته  ادامه  در  مجتمع 
شدن رشته قاعدتا برخی کارمندان بیکار خواهند شد و 
حتی ممکن است خود دانشگاه منحل شود. اگر این حق 
االن گرفته نشود بعدا شاید دانشگاه علوم پزشکی هم این 
اتفاق برایش رخ دهد و با برخی وعده های دیگر مردم 

الرستان را خام کنند .

آماده بهره برداری است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان الرستان، با بیان 
این مجتمع حدود ۲۰۰  برای ساخت  اینکه 
کرد:  اضافه  است،  شده  هزینه  ریال  میلیارد 
آغاز   ۹۵ سال  از  طرح  این  اجرایی  عملیات 
شده و اکنون در آستانه چهل و سومین بهار 

انقالب به بهره برداری می رسد.

از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
شهرستان  اسالمی  شورای  عمومی  روابط 
شهرستان  اسالمی  شورای  الرستان، 
الرستان در خصوص ادغام مجتمع آموزش 
دانشگاه صنعتی شیراز  در  عالی الرستان 
عالی  مقام  به  نامه سرگشاده خطاب  یک 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، استاندار 
فارس نگاشته است. در این نامه آمده است:

مقام محترم عالی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری

استاندار محترم و فرهیخته فارس
سالروز  مناسبت  به   تبریک  عرض  ضمن 
میالد خجسته حضرت فاطمه زهرا )س( 
و  اسالمی  انقالب  فجر  دهه  الل  ایام  و 
آرزوی تندرستی و توفیق برای جناب عالی 
و همکاران محترم؛ به استحضار می رساند 
از  الرستان«  عالی  آموزش  »مجتمع 
حدود ۱۰ سال پیش با تالش و پیگیری 
بی وقفه مسئوالن الرستان و مدیران وقت 
کمبودها  به رغم  و  کرد  به کار  آغاز  استان 
و معضالت موجود، توانست به تدریج جای 
را در میان مراکز علمی و پژوهشی  خود 
این منطقه باز کند. اکنون نیز این دانشگاه 

به گزارش میالدالرستان به نقل از روابط 
عمومی معاونت استانداری و فرمانداری 
بمناسبت دهه فجر، در  ویژه الرستان، 
مراسمی با حضور جلیل حسنی معاون 
استاندار و فرماندار ویژه الرستان، احمد 
عمرانی  امور  هماهنگی  معاون  دالور 
اداره  رییس  خسروپور  فرمانداری، 
حسنیان  الرستان،  روستایی  تعاونی 
رییس شرکت نفت الرستان و ابراهیمی 
و  معدن  صنعت،  اداره  رییس  زاده 
مواد  توزیع  جایگاه  شهرستان،  تجارت 
اتحادیه  گاز(  نفت  و  سفید  نفتی)نفت 
تعاونی روستایی الرستان  شرکت های 
افتتاح شد.یک جایگاه با زیربنای ۴۰۰ 
متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد 
اتحادیه  داخلی  منابع  محل  از  ریال 
تعاونی روستایی الرستان  شرکت های 
مخزن   ۲ دارای  که  است  شده  احداث 
فرآورده در  ازاء هر  به  لیتری  ۳۸ هزار 
با ۴ نازل  مجموع حدود ۷۶ هزار لیتر 

زن  زندانیان  به  قضایی  تسهیالت 
فارس  زند ان های  د ر  شرایط  واجد 
زند ان های  می شود.مد یرکل  اعطا 
نسوان  اند رزگاه  از  بازد ید  د ر  فارس 
فضا های  گفت:  شیراز  مرکزی  زند ان 
و  آموزی  حرفه  فرهنگی،  آموزشی، 
ایجاد  نسوان  اند رزگاه  د ر  اشتغال 
د نبال  به  باید  زند انیان  و  است  شد ه 
کسب گواهینامه مهارت د ر د وره های 
آموزشی و مهارت آموزی باشند.اسحاق 
ابراهیمی، اظهار د اشت: زند انیان باید از 
امکانات موجود د ر جهت  فرصت ها و 

گسترش  با  و  نیک اندیشان  کمک  به 
آموزشی-پژوهشی،  و  فیزیکی  فضای 
تعداد رشته های خود را افزایش داده و به 
گواه آمار رسمی، در زمره ی مراکز موفق 
قرار  استان فارس  و پیشرو آموزش عالی 
نقاط  از  را  زیادی  دانشجویان  و  گرفته 
این  است.با  کرده  جذب  کشور  مختلف 
اوصاف، شنیده شدن خبِر »ادغام مجتمع 
آموزش عالی الرستان در دانشگاه صنعتی 
شیراز« ، مدیران این دانشگاه و بسیاری از 
مردم و مسئوالن شهرستان را نگران کرده 
و نسبت به این موضوع اعتراض داشته اند. 
نیز  الرستان  شهرستان  اسالمی  شورای 
شهر،  شوراهای  خانواده  از  نمایندگی  به 
راستای  در  را  ادغام  این  روستا،  و  بخش 
تضعیف زیرساخت های علمی، فرهنگی و 
اداری الرستان ارزیابی می کند که تالش و 
زحمات خیریِن شریف و مسئوالن منطقه 
را نیز بی نتیجه خواهد گذاشت. از این رو 
امید است با درایت و تعهدی که در شما 
بزرگواران سراغ داریم، نسبت به لغو این 
دولتی  دانشگاه  استقالل  حفظ  و  مصوبه 

الرستان اقدامات الزم مبذول فرمایید.

برای توزیع نفت گاز و نفت سفید ویژه 
صنایع  و  کشاورزی  گرمایی،  مصارف 
حومه  و  الر  شهر  پوشش  تحت  حوزه 
می باشد. این جایگاه در کیلومتر یک 
بولوار دکتر دادمان شهر الر وجود دارد 
و پیش بینی می شود در سال حدود ۲ 
میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر فرآورده های 
نفتی از طریق این جایگاه توزیع گردد.

حسنی  جلیل  مراسم،  این  حاشیه  در 
معاون استاندار و فرماندار ویژه الرستان 
طرح  افتتاح  کرد:  اظهار  سخنانی  در 
بخشی  فجر،  دهه  در  ها  پروزه  و  ها 
با  دولت  درخشان  دستاوردهای  از 
خصوص  بخش  مشارکت  و  همکاری 
و خیرین و نیک اندشان برای خدمت 
این  مردم  به  مطلوبتر  و  بهتر  رسانی 
فجر  مبارک  دهه  است.در  خطه 
فروشندگی  دیگر  جایگاه   ۲ همچنین 
بنارویه  و  جویم  در  نفتی  مواد  توزیع 

افتتاح خواهد شد.

اصالح و بازپروری خود استفاد ه کنند؛ 
اگر زند انی از امکانات موجود د ر جهت 
تسهیالت  کرد  استفاد ه  خود  اصالح 

قضایی نیز به وی اعطا می شود. 
برای  اشتغال  کارگاه  گفت:  وی 
حال  د ر  نسوان  اند رزگاه  زند انیان 
ساخت است و د ر سال جاری شرایط 
با  بیشتری  زند انیان  کار  به  اشتغال 
فراهم  قضایی  مجموعه  مساعد ت 
می شود.مد یرکل زند ان های فارس، از 
زند ان  زنان  اشتغال  کارگاهی  سوله 
مرکزی شیراز بازد ید و بر تسریع د ر 
تکمیل آن تأکید کرد تا بزود ی زمینه 
اشتغالزایی زنان واجد شرایط با همت 
مسووالن قضایی فراهم شود.ابراهیمی 
د ر حمایت از فرزند ان زند انیان که زیر 
۲ سال د ارند و د ر این اند رزگاه هستند 
هد ایایی به مناسبت د هه فجر به آنان 

اهد ا کرد.

نامه سرگشاده شورای اسالمی
 شهرستان الرستان در خصوص 

ادغام مجتمع آموزش عالی الرستان

افتتاح جایگاه توزیع مواد نفتی اتحادیه 
شرکت های تعاونی روستایی الرستان 

اعطای تسهیالت قضایی به زند انیان زن فارس

سخنان فرماندار ویژه الرستان در جمع معترضین ادغام مجتمع آموزش عالی الرستان

پروژه مسکن شهری ۸۸ واحدی نخل الرستان، آماده بهره برداری

                                     دعای یس و مهن
                                            صحیفه سجادیه  

                خدایا
                   هر بنده اى که درباره من مرتکب   

                  عملى شده که تو آن را نهى کرده اى،
                     یا در آنچه تو منع فرموده اى پرده 

حرمت من دریده، و اینک  که حق مرا ضایع 
کرده در گذشته، یا هنوز زنده است و حقى از 

من بر گردن اوست او را در این ستمى که بر من 
روا داشته و اکنون  گریبانگیر اوست ببخش و 

در حقى که از من تباه کرده عفو کن . 
آورده  جاى  به  خالفى  من  حق  در  اگر  خدایا 
آزار  سبب  به  اگر  نکن.  سرزنش   را  او  است 
نساز٫  رسوا  را  او  اوست،  بر  گناهى  من 
این  و  مرا  گذشت  و  عفو  این  پروردگارم، 
ارزانى  داشته ام  آنان  به  که  را  صدقه اى 
هر  از  برتر  و  بخشندگان  صدقه  پاک ترین 
صله و عطیه اى قرار ده  که براى تقرب جستن 

به تو ارزانى شده است .   
آنگونه که من از آنان در گذشته ام، تو هم از من 
در گذر و آنگونه که  من در حق آنان دعاى خیر 

کرده ام تو هم رحمت خود از من دریغ مدار.

به گزارش میالد الرستان، طی مراسمی، ویژه برنامه های ۱۲ بهمن ماه مصادف با سالروز بازگشت حضرت امام خمینی)ره( به میهن اسالمی با 
حضور مسئوالن اجرائی و اداری، علما و روحانیون، نیروهای نظامی و انتظامی و بسیجیان برگزار شد.این برنامه ها با دیدار مسوولین الرستان با 
امام جمعه شهر الر آغاز شد و سپس حاضرین با حضور در فرودگاه الرستان، در مراسم نمادین ورود تاریخی حضرت امام)ره( به میهن شرکت 

کردند.این برنامه با رژه خودرویی از فرودگاه تا فرمانداری ادامه یافت و سپس  با گلباران قبور مطهر شهدای انقالب و لر و نفر به پایان رسید.
روز ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷، امام خمینی)ره( پس از سال ها دوری و تبعید به کشور بازگشت.

برگزاری آئین نمادین ورود امام خمینی)ره( به ایران اسالمی در الرستان 


