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برگزاری
مسابقات
پیشکسوتان
فوتبال

 پاسارگاد :عصر پنجشنبه هفته گذشته استادیوم تختی میزبان پیشکسوتان و موسپیدان
فوتبال در جام پیشکسوتان سیرجان بود .در این جام هشت تیم استقالل ،دهیاری اکبرآباد ،شهرداری
زیدآباد،گلگهر،فخرآباد،دارستان،قلندرراهمحمودآبادونامآورانبهمدتچندهفتهبهرقابتمیپردازند.این
مسابقاتبههمتمحمدرضاخلیلیمسئولانجمنفوتبالپیشکسوتانبرگزارشدهاست.درهفتهاولاین
مسابقات تیمهای فوتبال گلگهر و دهیاری اکبرآباد با درخشش سنگربانان خود امیرزاده و محمودآبادی در
ضرباتپنالت یحریفانشانراباشکستبدرقهکردند.

رییس بیمارستان امامرضا(ع) در نشست خبری اعالم کرد:

سرمقاله

اورژانس هوایی بیمارستان امامرضا(ع) به زودی به بهرهبرداری میرسد
 گروه خبر
دومین نشست رییس بیمارستان
امامرضا(ع) در سال  97به مناسبت
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی
صبح چهارشنبه برگزار شد.
رییس بیمارستان امامرضا(ع) با
تشریح عملکرد خود ،اقدامات و خدمات
ارایهشده این بیمارستان را برشمرد و
گفت :افزایش تختهای دیالیز ،تجهیز
بخشهای بیمارستان ،خرید تجهیزات
پزشکی و دستگاههای مورد نیاز منجمله
دستگاه اکسیژنساز ،ساخت باند فرود
هلیکوپتر جهت استفاده اورژانس
هوایی،آماده کردن ساختمان زبالهسوز،
مرمت و تکمیل پانسیون ویژه پزشکان،
تالش برای توسعه زمین بیمارستان
جهت طرح ارتقا و توسعه بیمارستان در
آینده ازجمله اقداماتی صورت گرفته طی
دو سال اخیردر حوزه خدمات درمانی
بیمارستان امامرضا(ع) است.
دکتر حسن نصراهللپور عملکرد دو
ساله بیمارستان امامرضای جدید را
پس از افتتاح رضایتبخش خواند و
گفت« :همکاران ما در یک سال گذشته
خوب عمل کردهاند اما نارساییهایی هم
داشتهایم .وی افزود :بیمارستان به دالیلی
از جمله استقالل دانشکده سیرجان از
کرمان به صورت کامل آمادگی برای
بهرهبرداری نداشت و مشکالت زیادی
داشت .اکنون بسیاری از مشکالت از
جمله پارکینگ مسقف نیز برای پزشکان،
پرسنل و آمبوالنسها جداگانه در نظر
گرفته شده است».
 کمبود پزشک متخصص نداریم
دکتر نصراهللپور ضمن اشاره به معدود
پزشکان قدیم سیرجان توضیح داد؛
«در بحث متخصص و پزشک ،نیروی
کافی داریم و امسال  15متخصص به
کادر پزشکیمان اضافه شده است و
در همه زمینههای پزشکی -درمانی
کامل هستیم ».به گفتهی او؛ «از سال
آینده دانشکده پزشکی  20دانشجوی
پزشکی خواهد گرفت .بنابراین پای
فوقتخصصها نیز به سیرجان باز خواهد

شد .چون جایی که دانشجوی پزشکی
باشد فوق تخصص برای تدریس نیاز
است ».رییس بیمارستان امامرضا(ع) به
پیشرفتهای پزشکی سیرجان اشاره کرد
و افزود« :در خیلی از آیتمهای پزشکی
در منطقه حرف اول را میزنیم .اگر
پیشرفتی حاصل شده ،محصول کمک
مسئوالن خصوصا مسئوالن دانشکده
پزشکی بوده است ».رییس بیمارستان
امامرضا(ع) از پرداخت معوقههای کارانه
پرسنل بیمارستان خبر داد و گفت:
«بدترین سال مالی را داشتیم و ما هم
مستثنی نبودیم .ده ماه عقبماندگی
مربوط به کارانه پزشکان و پرسنل االن
به  6ماه رسیده و  4ماه کارانه را جبران
کردیم».
رییس بیمارستان امامرضا(ع) نوید
بهرهبرداری از اورژانس هوایی بیمارستان
را در آیندهای نزدیک داد و گفت200« :
میلیون تومان برای آماده کردن باند
هلیکوپتر هزینه کردیم که بهرهبرداری
از اورژانس هوایی بهزودی انجام خواهد
شد ».وی در خصوص نبود دستگاه
زبالهسوز در بیمارستان جدید گفت:
«ساختمان زبالهسوز سال گذشته ساخته
نشده بود اما اکنون آماده بهرهبرداری

است .بخش زبالههای عفونی را در
بیمارستان قدیم گذاشتیم .با توجه به
مشکل دفع زبالههای عفونی میتوانیم
مشکل بهداشتی کلینیکهای خصوصی
و مطبها و درمانگاهها با بستن قرارداد
پوششدهیم ».نصراهللپور از طرح توسعه
بیمارستان امامرضا(ع) در آینده نیزخبر
داد« :پیگیر هستیم بخشی از زمینی
که در ضلع جنوبی بیمارستان برای
مدرسهسازی در نظر گرفته شده است
به بیمارستان اضافه شود ».نصراهللپوربا
بیان اینکه تعداد تختهای بیمارستان
در قسمت دیالیز افزایش داشته است،
گفت« :با کمک مجمع خیرین سالمت
و آستان قدس رضوی تختهای این
بخش از  13تخت به  26تخت افزایش
داشته است .همچنین با کمک خیرین
در بهار سال آینده شاهد راهاندازی بخش
اعصاب و روان خواهیم بود ».به گفتهی
حسن نصراهللپور تاکنون هزینهای بالغ
بر پنج و نیم میلیارد تومان برای خرید
تجهیزات پزشکی ،دستگاههای غربالگری
و اکسیژنساز هزینه شده است».
 انتقاد باعث رشد خواهد شد
دکتر حسن نصراهللپور پیرو حواشی
به وجود آمده در فضای مجازی پیرامون

این بیمارستان اعالم کرد« :جزو معدود
مدیرانیام که معتقد به پاسخگویی هستم
و در عمل ثابت کردم .در فضای مجازی
اینستاگرام و تلگرام در مقابل انتقادات
پاسخ میدهم .اگر مردم قانع نشدند،
تشکر کردم و احترام گذاشتم ».وی ادامه
داد« :برای جامعه خبری و مردم احترام
قائلم .چون دانستن حق مردم است و
باید بدانند چه خدماتی برایشان صورت
میگیرد و چه مشکالت و نارساییهایی
وجود دارد .جامعه باید پرسشگر باشد و
این باعث میشود متوجه مشکالت و
نارساییهایمان شویم .انتقاد باعث رشد
خواهد شد .ممکن است به صورت موقتی
تنشهایی ایجاد شود ولی این برخوردها
و سؤال و جوابها مثبت و برای پیشرفت
شهرستان و جامعه مؤثر خواهد بود ».وی
در رابطه با شکایات و اعتراضات بعضی
بیماران و همراهان آنها توضیح داد:
«مدیریت داخلی بیمارستان به صورت
شبانهروز سرکشی میکند .پزشکان
و کلیه همکاران زحمت میکشند
اما مردم احساساتی عمل میکنند.
نامهربانیهایی در فضای مجازی میشود
که باعث دلسردی میشود اما همکاران
ن رفتارها را طبیعی قلمداد میکنند.
ما ای 

در بازدیدهای معاونتهای کرمان و
مسئوالن شهرستان از بیمارستان ،هیچ
اعتراضی از سوی پرسنل و بیماران
نداشتیم که این نشاندهنده تالش مثبت
و خوب کارکنان بوده است».
وی در مورد اعتراضات بیماران و
همراهان آنها توضیح داد« :شاید مردم
از نحوه برخوردهای ما ناراضی باشند.
صندوق شکایات و بازرسی داریم.
یکسری نارضایتیها به دلیل مسایل
علمی و یکسری هم به دلیل ناآگاهی
و برخوردها است .از نظر او  9الی 10
درصد نارضایتی وجود دارد و شکایات
دلیل بر ضعیف بودن خدمات نیست و به
دلیل استنباط مردم است .وی همچنین
از فعالیت سامانه  190برای رسیدگی به
شکایات مردمی خبر داد.
 مشکل کمبود دارو را برطرف
کردیم
رییس بیمارستان امامرضا(ع)
خدمات ارایه شده بیمارستان را در
سال گذشته چنین تشریح کرد61« :
هزار نفر مراجعهکننده به اورژانس
و 5540عمل جراحی در  9ماه گذشته
داشتیم ».وی در پاسخ به سؤال
خبرنگار پاسارگاد مبنی بر مشکل
کمبود دارو گفت« :علیرغم شعارهای
بشردوستانه ما را تحریم دارویی کردند،
مشکل تجهیزات پزشکی داریم ولی به
بنبست نرسیدیم .عملهای زیبایی
را به همین منظور انجام نمیدهیم.
رایزنی کردیم و کمبودهای دارویی را
جبران میکنیم ».دکتر نصراهللپور در
پاسخ سؤال یکی از خبرنگاران درباره
نوبتهای سونوگرافی در بیمارستان
اعالم کرد« :سونوگرافیهای اورژانسی
در اولویت هستند ».وی در مورد
شلوغی سونوگرافیهای سطح شهر
و مشکالت نوبتدهی طوالنی افزود:
«اکنون این مشکل برطرف شده و
همکاران سونوگرافی نوبتدهی طوالنی
ندارند .مشکل نوبتدهی در یک برهه
زمانی خاص روی داد و اکنون مشکلی
در این زمینه نداریم».

با هدف ارتقای مشارکت های شهروندان با شهرداری و فوریتهای خدماتی؛

سامانه  137شهرداری سیرجان راه اندازی شد

 پاسارگاد
شهردار سیرجان از بهره برداری و راهاندازی سامانه
اینترنتیفوریتهایخدماتی 137بهمنظورثبتشکایات
و پیشنهادات در حوزه خدمات شهری و توسعه شهری
خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری
سیرجان ،رضا سروش نیا روز شنبه هفته جاری در آیین
افتتاح سامانه  137اظهار کرد :از این پس شهروندان
سیرجانی می توانند مشکالت امور شهری خود را با
برقراری تماس با سامانه  137و از طریق تلفن و با مراجعه
به پرتال شهرداری و نصب نرم افزار چشم شهروند،
مشکالت و درخواست های خود را به اطالع برسانند تا
پیگیریهای الزم در اسرع وقت انجام شود
وی افزود :مرکز سامانه فوریتهای خدماتی  137با
هدفارتقایمشارکتهایشهروندانبامجموعهمدیریت
شهری و فوریتهای خدماتی بصورت  24ساعته و
شبانهروزی آماده پاسخگویی به شهروندان است و نیز یکی
از راههای آسان و سریع برای برقراری ارتباط شهروندان با
شهرداری است تا بتوانند درخواستها و شکایات خود را
در تمامی حوزههای کاری شهرداری اعالم کنند.

شهردار سیرجان استفاده از پیشرفتهترین نرم افزار در
این مرکز را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد :بر اساس
این نرم افزار مردم این امکان را پیدا میکنند که تا پایان،
درخواست یا مطالبه مورد اشاره خود را پیگیری کنند.
همچنین مدیر ارتباطات شهرداری سیرجان در این
رابطه گفت :در مرکز سامانه فوریتهای خدماتی 137این
آمادگی را داریم تا همگام با تمامی دستگاه های اجرایی و

بویژه مرتبط با امور شهری مطالبات شهروندان را تا حصول
به نتیجه ای دلخواه پیگیری کنیم.
رضا اصولی نژاد با اشاره به نحوه کارکرد سامانه جامع
ارتباط مردمی و فوریتهای خدماتی  137شهرداری
سیرجان گفت :ابتدا درخواستها و شکایات شهروندان
توسط تلفن  ،137نرم افزار چشم شهروند در موبایل و
درگاه اینترنی ثبت و کد رهگیری دریافت می شود و

سپس درخواستهای مردمی به مسوول اجرایی ارجاع
میشود و وی باید به آنها در زمان مشخص پاسخ دهد.
در پایان زهره فخرآبادی مسوول سامانه فوریتهای
خدماتی  137شهرداری سیرجان یادآور شد :از اهداف
سامانه مدیریت شهری  137می توان به تسهيل ارتباط
شهروندان با شهرداري از طريق خدمات الكترونيكي،
كاهش مراجعات حضوري شهروندان براي پيگيري امور
و در نتیجه کاهش سفرهای شهری و ترافیک ،افزايش
حيطه نظارت و كنترل مديران شهرداري ،دريافت
نظرات و پيشنهادات شهروندان ،ايجاد بانك اطالعاتي
از مشكالت شهر با هدف طبقه بندي و بررسي دقيق و
آماري مشكالت بصورت منطقه ای و محله ای ،افزايش
احساستعلقومسووليتشهروندانوبهبودرضايتمندي
آنها ،افزايش مشاركت و نظارت شهروندان بر امور شهري،
بررسی میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری،
شناسایی شهروندان مسوول و مشارکت آنها در امور
شهرداری ،مشارکت در تصمیم گیری های شهری،
افزایش کیفیت خدمات شهرداری و امکان آدرس یابی
آنالین و ثبت درخواست ها بر روی نقشه جی آی اس
اشاره کرد.

بار دگر روزگار
 رضا مسلمیزاده
سخنگفتندربارهموضوعیمانند
انقالب که امسال چهل سالگی
خویش را جشن میگیرد از جهاتی
کاری گزافه و از جهاتی هم مشکل
است.انبوهنوشتههاواظهارنظرهابه
گونهای است که آنچه را که باید
گفته و مینوشتهاند ،گفته و نوشتهاند و افزودن چیزی تازه
بر این حجم متراکم آن هم در قالب یادداشتی چند صد
ی بسا غیرممکن به نظر میرسد.
کلمهیی بسیار دشوار و ا 
از سوی دیگر موانعی بر سر راه سخن است که اظهارنظر
دقیق و بیطرفانه را بیمعونه نمیگذارد و شبهانقالبیون کاسه
داغتر از آش برنمیتابند اگر بگویی باالی چشم انقالب ابرویی
هم هست.
اما مگر میشود در این کشور زندگی کنی و دستی به قلم
داشته باشی و از کناربزرگترین رویداد تاریخ معاصر ایران
بیتفاوت بگذری و بدین قول حافظ استناد کنی که فرموده
«جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است»؟ بماند که خو ِد
این فروگذاری و بیاعتنایی هم نوعی رفتار غیرمعقول تلقی
میشود که از طعن و کنایهی بدخواهان برکناره نخواهد بود.
این روزها سخن دوست و دشمن و موافق و مخالف و
منقبتخوان و منتقد در باره رویدادی است که چهل سال
پیش ایران و ایرانیان را در مسیری تازه درانداخت .بسته به

اینکه در زمرهی کدام گروه قرار داشته باشی ،در این معرکهی
آرا چیزی برای در میان انداختن داری و به لطف شکست
انحصار رسانهای هم امکان یکسویه گفتن و حرف دیگران
را نشنیدن تا حد زیادی از میان رخت بربسته است .بماند
که در دو سوی این طیف افراد و گروههایی قرار دارند که
گوش برگرفته و زبان برگشوده ،حرف خویش را میزنند و
به گفتههای دیگران توجهی ندارند .اما در میانهی این طیف
گفتوگوی بسیاری در جریان است که علیرغم عیب و
ایرادهای حاکم بر آن که از فقدان فرهنگ گفتوگو در جامعه
ایران ناشی میشود ،خیر و برکتی بر آن مترتب است که باید
آن را مغتنم شمرد .این فرصت اجباری گفتوگو از آن رو که
حاشیهامنموهوموپوشالیبرخیازسوءاستفادهکنندگانبه
ظاهر انقالبی را بر آفتاب میافکند ،ارزشمند است و دلسوزان
واقعی این آب و خاک باید بر محافظت از آن همت بگمارند.
در چهل سالگی انقالب برای حفظ و حراست از یکپارچگی
ملی و دفع آفت خارجی به گفتوگوی گسترده ملی
نیازمندیم .هرچند که تندروی و کجرویها این راه را سخت و
سنگالخی میکنند .انقالبی که در بهمنماه چهل سال پیش
واقع شد ،میراث مشترک همهی ایرانیان است و انحصارطلبی
در باب آن ظلمی دوسویه است .محروم کردن انقالب از
حمایت ولینعمتان خویش و آحاد ملت و ایجاد شکاف و
نارضایتی از سوی هر کس که باشد ،پذیرفته نیست .در این
میانه میان دوستان نادان و دشمنان آگاه تفاوتی وجود ندارد.

پیامک

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :

 متاسفانه هفته پیش پیامک بنده
را ناقص چاپ کردین و منظور بنده که
صرفهجویی در مصرف آب بود کامل بیان
نشدهبود.متنکاملاینبود«:سالم.آقاما
یه همسایه توی کوچهمون -چهار کوچه
مهدیه خیابان مقداد -داریم که متاسفانه
هنوز درک نکرده که مملکت و شهرمون
شدیدادچاربحرانآب شده .تقریباهرروز
شیلنگبهدستآسفالتکوچهروآبیاری
میکنه .بهش بگین خدا رو خوش نمیاد
هم آب ارزشمند رو هدر میدی و هم هر
روز توی کوچه آب و کثافت راه م یاندازی
و باعث اذیت همسایهها میشی . .خدا
بهت عقل و شعور بده»4327
 وقتی نظارت بر بازار نباشد نانوا
خودسرانه نان را گران میکند ،قصاب
عالوه برگران کردن گوشت ،گوشت
سگ یا االغ به مردم میفروشد و یا
خودروسازها خودروهایشان را به هر
قیمتی که بخواهند میفروشند .اگر
رییسجمهور و وزرایش نتوانند جلوی
این گرانیها و آشفتهبازار را بگیرند،
فرقی با مترسکهایی که در صحرا
نصبمیکنندندارند.حداقلمترسکها
هزینهای برای کشاورز ندارند اما شما
چی؟ حقوقهای میلیاردی میگیرید
ولیکارینمیکنید0114.
بهجنابسروشنیابفرماییدانشااهللکه
کارتون به بیمارستان امام رضا نیفتد ،اما
اگه خدای ناکرده افتاد تنها راه دسترسی
به بیمارستان همین آسفالت خراب بلوار
هجرت است .این بلوار از چهار راه دانشگاه
آزاد تا چهارراه وحید افتضاح است7834.
 حالم از این زندگی در این شهر به
هم خورد ،اینا میخوان سیرجان را آباد
کنند؟ اینهمجمالتعلمیوتخصصی
خودشان توخونه ای ساختی۵میلیارد یا
تو جوشکارمن بودی ،یا من هرکار دلم
بخوادمیکنم،نهتوحقنداریهرکاردلت

بخوادبکنی.یابهجایاینکهشهررابسازن
سر چهار راه برای من مینویسن هرچه
خدا خواست همان خواهد شد .مگر خود
ما نم یدانیم؟ تو را خدا جمع کنید این
بساط را ،اعصاب مردم را هم خرد نکنید.
8075
 آقای وزیر جهادکشاورزی شما خدا
را شاکریدکه همه چیز هست ،ولی
جنابعالی نمی دانی همه چیز گران شده
و توان خرید عامه مردم به صفر رسیده،
همه مثل شما حقوقهای آنچنانی
دریافت نمیکنند که توان خرید کاالها
با هرقیمتی را داشته باشند .با شنیدن
بالمثل «سیر در غم
حرفتان یاد ضر 
گرسنهنیست،سوارهدرغمپیادهنیست»
می افتم .فعال شما دولتمردان هم سیرید
و هم سواره و هیچوقت مشکالت مردم را
نمیفهمیدچونمردمینیستید0114.
 ماشاا . .به دولت تدبیر وامید ،نان هم
گران شد 1743
 افزایش بیست درصدی حقوق
کارمندان و کارگران با این تورم
باالی۱۰۰درصدی،کارمندانیابایدکاسه
گدایی دست بگیرند یا دزدی کنند تا
بتوانند مخارج زندگیشان را تأمین کنند
این دولت امید هم ،امید مردم وکارمندان
را ناامید کرد .باشد تا مردم گول وعدههای
دروغین مسئوالن مرفه و بیسواد را
نخورند ،اگریک فرد باسواد و عاقلی در
دولت وجود دارد بگوید با حقوقهای
دو میلیونی چه خاکی به سرمان بریزیم
0114
 باسالم و خسته نباشيد بازنشستهاي
هستم باحداقل حقوق ،چگونه گوشت و
مرغ و ميوه و  . .بخرم ،در چهارمين دهه
انقالب ناگهان پنجاه درصد قيمت نان
افزایش پیدا میکند تا نان هم از سفرهمان
پرواز کند خداوند مسئوالن را موفق بدارد.
ممنون6113

 آقای رفیقدوست حقوق به قول
خودت حقوق  ۲۰میلیونی دریافت
میکنی و ماشین لکسوسی که سوار
میشویمشخصنیستراستمیگویی،
شما یک شبه و بدون زحمت صاحب
اینها شدی ،در جایگاهی نیستی که
بخواهی خودت با پزشک جراحی که
بیست سال درس خوانده و به اینجا
رسیدهمقایسهکنی،بایدایندیدگاهغلط
خود برتر بینی ازبین برود0114
 حدود یک ماهی میشود آب
استخرگلگهر خیلی سرد است .امروز
۱۳بهمن آب دوشها آنقدر سرد بود
که نشد دوش بگیریم .ساعت دو شیفت
بازنشستگان است ،همهبرای آبدرمانی
میآیند 0229
 دولت بیتدبیر وعده افزایش
۲۰درصدی حقوق کارمندان برای سال
 ۱۳۹۸میدهد ولی قیمت نان از هم
اکنون۵۰درصد افزایش یافته به جزء
سایر اقالمی که افزایش ۱۵۰درصدی
داشت هاند با این وضعیت گرانی آیا انگیزه
کار برای کارمندان باقی می ماند وآیا
دولتاینگونهبهفکرمعیشتکارمندان
است .احمدینژاد وعده داد نفت سر
سفره مردم می آورد که نیاورد .آقای
روحانیشماهمهچیز،حتینان،گوشت
و . .از سفره مردم ،خصوصا کارمندان
گرفتی0114
 آیا واقعا مسئوالن شهر سیرجان در
برابر رییس صنف نانوایان سیرجان کاری
نمیتوانندبکنند؟هرقیمتیمدنظرشان
باشد میتوانند نان رابفروشند تکلیف ما و
مردم طبقه پایین چی میشود؟9794
 شصت درصد گوشت گوسفندی
استخوان و چربی به مردم میدهند
اعتراض کردم گفت گوشت لب بدون
چربی و استخوان کیلویی دویست هزار
تومان6852

اطالعیه اعالن عمومی عوارض محلی شهرداری بلورد در سال 1398
به اطالع شهروندان ارجمند ساکن در
محدوده و حریم بلورد میرساند در اجرای
تبصره یک ماده  50قانون مالیات بر ارزش افزوده
مصوبه  1387/2/17مجلس شورای اسالمی
کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1
و اصالحات بعدی آن تعرفه عوارض محلی
شهرداری بلورد برای سال  1398پس از تهیه
و تقدیم الیحه مربوطه در شهرداری و تصویب
توسط شورای محترم اسالمی شهر طبق مصوبه
شماره  203مورخ  97/08/30به تایید فرماندار
محترم سیرجان رسیده است .این اطالعیه به
منزله اعالن عمومی میباشد.
روابط عمومی شهرداری بلورد
فهرست تعرفه عوارض محلی قابل وصول
شهرداری بلورد
 )1عوارض ساختوساز :تعرفه شماره  :1عوارض
زیربنا از نوع مسکونی به صورت تک واحدی(پذیره)
تعرفه شماره  :2عوارض زیربنای صدور پروانه
ساختمانی مجتمعها و آپارتمانهای مسکونی(پذیره)
تعرفه شماره  :3عوارض پذیره یک متر مربع از

یک واحد تجاری
تعرفه شماره  :4عوارض پذیره یک متر مربع از
چند واحد تجاری
تعرفه شماره  :5عوارض پذیره اداری و نیروی
انتظامی و نظامی
تعرفه شماره  :6عوارض پذیره واحدهای
صنعتی ،کارگاهی ،حملونقل ،انبار و توقفگاه
تعرفه شماره :7عوارض صدور پروانه ساختمانی
واحدهای مطب پزشکان ،روانپزشکان ،بیناییسنجی،
رادیولوژیستها ،سونوگرافی ،داروخانهها و حرفه
وابسته
تعرفه شماره  :8عوارض پذیره صدور پروانه
و یا صدور مجوز برای هتلها و اماکن گردشگری و
تفریحی و مسافرخانهها
تعرفه شماره  :9عوارض صدور پروانه ساختمانی
واحدهای خدماتی ،آموزشی ،ورزشی ،فرهنگی ،هنری،
بهداشتی درمانی
تعرفه شماره  :10عوارض پذیره کاربری
کشاورزی
تعرفه شماره  :11عوارض پذیره سایر کاربریها

تعرفه شماره  :12عوارض بر ارزش افزوده ناشی
از اجرای طرحهای عمران و توسعه شهری
تعرفه شماره  :13عوارض بالکن و پیشآمدگی
تعرفه شماره  :14عوارض سطح شهر(شهرهایی
که مشمول ماده  2قانون نوسازی و عمران شهری
نمیباشند)
تعرفه شماره  :15عوارض بهرهبرداری در کاربری
غیر مرتبط
تعرفه شماره  :16عوارض دیوارکشی حیاطها و
حصارکشی اراضی
تعرفه شماره  :17عوارض تمديد و تجدید
پروانههاي ساختماني
تعرفه شماره  :18عوارض ارزش افزوده ناشی از
درخواست تغییر کاربری امالک
تعرفه شماره  :19عوارض تفکیک عرصههای
کمتر از پانصد متر مربع در صورت امکان تفکیک
براساس ضوابط شهرداری
تعرفه شماره  :20عوارض تفکیک اعیانی تعرفه
شماره  :21عوارض خزانه آموزشوپرورش
تعرفه شماره  :22عوارض پل

 )2عوارض کسب مشاغل و حرف خاص:
تعرفه شماره  :1عوارض بر فضای شهری مورد
استفاده برای فعالیتهای فصلی و دایمی کلیه
واحدهای تولیدی ،خدماتی و اقتصادی( براساس نوع
شغل ،محل جغرافیایی ملک ،مساحت ملک)
تعرفه شماره  :2عوارض بر فضای شهری مورد
استفاده برای فعالیتهای بانکی
 )3اشخاص حقوقی(عمومی ،دولتی و غیر
دولتی):
تعرفه شماره  :1عوارض بر تبلیغات محیطی به
غیر از تابلوهای معرفی
تعرفه شماره  :2عوارض بر فضای اشغال
شده توسط تاسیسات شهری (دکلهای مخابراتی،
ترانسفورماتورها ،پستهای مخابراتی و)...
تعرفه شماره  :3عوارض سالیانه موتور سیکلتها
تعرفه شماره  :4عوارض بهرهبرداری از اتوبانها
و بزرگراهها و تونلها و معابر سطح شهر
و :مؤدیان خاص :تعرفه شماره  :1عوارض قطع
اشجار
 )4بهای خدمات:

تعرفه شماره  :1بهای خدمات آتشنشانی
تعرفه شماره  :2بهای خدمات حفظ و نگهداری
فضای سبز
تعرفه شماره :3بهای صدور دفترچه پروانه
ساختمانی و صدور گواهي پایانکار و المثني
تعرفه شماره : 4بهای خدمات كارشناسي و
گزارش ارزيابي
تعرفه شماره  : 5بهای خدمات دستفروشان
تعرفه شماره  :6بهای خدمات اتباع خارجی به
صورت سالیانه
تعرفه شماره  :7بهای خدمات مدیریت پسماند
تعرفه شماره  :8بهای خدمات ترمیم حفاری
در اجرای خسارت وارده به خیابانهای اصلی و فرعی
شهر
تعرفه شماره  :9بهای خدمات کارکرد ماشین
آالت شهرداری
شهروندان محترم برای اطالع از شرح کامل
تعرفهها ،نحوه محاسبه و جزییات بیشتر به
واحد درآمد شهرداری مراجعه نمایید.

