
در آگهی تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان  مازندران – ساری که در تاریخ 1400/10/25 درروزنامه توسعه ایرانی منتشر شده 

است ،شماره این آگهی 1400/23/12702 جا افتاده که بدینوسیله اصالح  می گردد.

اصــالحیــه

روابط عمومی شهرداری دستجرد

 اطالعیه تعرفه عوارض
 سال 1401 شهرداری دستجرد

در اجرای بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها ماده 30 آیین نامه مالی شهرداری ها، تبصره 
16 و 26 ماده 71 قانون شوراهای اسالمی و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده 
الیحه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب و نافذ و مورد عمل شهرداری دستجرد مورد 
بررسی و بازنگری و تایید قرار گرفت و ضمن تغییر بخش هایی از آن، پیشنهادات جدید 
عوارض شامل دریافت عوارض از اتباع بیگانه، عوارض اصناف، عوارض تبلیغاتی و پالکارد، 
عوارض فروشندگان ثابت و سیار، عوارض جریمه قطع و خشکاندن درختان، عوارض صدور 
پروانه ها، بهای خدمات، عوارض ساختمان های نیمه کاره و ... نسبت به سال 1400 افزایش 

یافته و مورد تایید واقع شد.
بدینوسیله یک نسخه از تعرفه مصوب که در جلسه رسمی ـ فوق العاده شورای اسالمی 
شهر دستجرد در مورخ 1399/11/06 به تصویب رسیده است و طی نامه شماره 2934 
مورخ 1400/11/07 ارسال و طی مصوبه شماره 551-6 مورخ 1399/11/09 تصویب 
گردیده و جایگزین کلیه مصوبات قبلی مرتبط با عوارض محلی می باشد و به استناد ماده 
47 و 57 قانون شهرداری ها و سایر مواد و آیین نامه های اجرایی مرتبط جهت اطالع  آگهی 
و در معرض رویت عمومی شهروندان محترم در محل تابلوی اعالنات شورای اسالمی 
و شهرداری دستجرد و سایر مراکز عمومی شهر نصب می باشد و جهت اجرا از تاریخ 

1401/01/01 )اول فروردین ماه یک هزار چهارصد( اعالن عمومی می گردد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  تلفن های زیر تماس حاصر فرمایید:
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همين صفحه

 پيام تسليت رهبر انقالب 
 در پی درگذشت
 آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی

همين صفحه

تيم ملي در ادامه روند 
شكست ناپذيري اش امارات را هم 

شكست داد

اسكو»برد«

چهارشنبه 13بهمن   1400  /   30 جمادی الثانی 1443  /  2 فوریه   2022 قیمت  2000  تومان  /    شماره  1002

تحليل فعاالن کارگری از داليل فقر مزدبگيران

 تک جانبه گرایی دولت
 در خأل  تشکل های قدرتمند صنفی

سياست 2

دسترنج 4

به بهانه درگذشت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی؛

 سنت گرا ؛اما 
توانا در درک زمانه

شامگاه دوشنبه ۱۲ بهمن آیت اهلل العظمی 
صافی گلپایگانی، که از چندی پیش در بستر 
بیماری بود، در ۱۰۳ سالگی رحلت کرد.پایگاه 
اطالع رسانی دفتر ایشان علت فوت این مرجع 
تقلید را ایســت قلبی عنوان کرده و می گوید 
که این اتفاق پس از یک دوره بیماری رخ داد. 
وی به عنوان نخســتین دبیر شورای نگهبان 
شناخته می شود که از آذر ۱۳۵۹ تا تیر ۱۳۶۷ 
این سمت را در اختیار داشت. صافی گلپایگانی 
در مجلس خبرگان نیز حضور داشت.آخرین 
اظهارنظرهای آیت اهلل صافی گلپایگانی درباره 
شرایط ایران و سیاســت خارجی جمهوری 

اسالمی جنجال برانگیز شده بود. این مرجع 
تقلید اوایل آبان امسال در دیدار با محمدباقر 
قالیباف، رئیس مجلس شــورای اسالمی، از 
گرانی کاالها در کشور انتقاد کرده و گفته بود 
که یکی از راه های اصالح امور ارتباط ایران با 
تمام کشورهای دنیاســت و اینکه با بسیاری 
از کشــورها قهر باشــیم صحیح نیست و به 
ضرر مردم است.این ســخنان واکنش برخی 
رسانه های جریان اصولگرا را به دنبال داشت؛ از 
جمله وب سایت رجانیوز گفته های او را »تقلید 
سیاسی از نیروهای سکوالر« و »مذموم و سراپا 

غلط« توصیف کرد...

اظهارات ضد و نقيض درباره افسارگسيختگی بازار لوازم خانگی 

قول دو باره برای کاهش قیمت
چرتكه 3

 توضیح درباره 
 نمایش پرچم چین
 در میدان آزادی

نيلی به ايلنا خبر داد؛

 کیوان صمیمی موقتًا 
از زندان آزاد شد

فوتی های اوميكرون هنوز شروع نشده است

 روزانه ۱۰۰ هزار نفر؛ 
آمار ابتال از هفته آینده

محدوديت های توزيع و خريد وسايل جلوگيری 
از بارداری باالخره ابالغ شد؛

 »تولید مثل« 
بر اساس دستور و بخشنامه!

سازمان ملل از تشديد بحران و تشكيل دولت 
موازی ابراز نگرانی کرد؛

 نبرد پارلمان لیبی 
با آقای نخست وزیر! 

شهرنوشت 6

سياست 2

شهرنوشت 6

سياست 2

جهان 5

روزهاي خوش تیم ملي ایران با 
اسکوچیچ ادامه دارد. تیمي که هفته 
گذشته با شکست دادن عراق خودش 
را به جام جهاني رساند، در ادامه روند 
شکست ناپذیري اش روز گذشته با 
نتیجه یک بر صفر امارات را شکست 
داد تا با ۲۲ امتیاز به صدرنشیني ادامه 
بدهد. با قطعي شــدن صعود ایران 
به جام جهاني، پیش بیني مي شــد 
اســکوچیچ در مصاف بــا امارات 
بیشــتر از نفرات ذخیره اســتفاده 
کند اما او طبق روال بازي هاي قبل 
از مهره هاي اصلي اش استفاده کرد 

و با تک گل مهدي طارمي در دقیقه 
44 برنده از زمین بیــرون آمد. برد 
ایران مقابل امــارات در حالي رقم 
خورد که با اخراج صادق محرمي در 

دقیقه 4۹، شاگردان اسکوچیچ تقریبا 
یک نیمه با یک بازیکن کمتر بازي 
کردند.با این وجود تیم ملي ایران در 
نیمه مربیان صاحب موقعیت هاي 

زیادي شــد اما با بي دقتي آنها را از 
دست داد. درست مثل بازي با عراق، 
علیرضا جهانبخش بهترین بازیکن 
تیم ملي ایران در مصــاف با امارات 
بود و با یک سانتر تماشایي پایه گذار 
تک گل ایران شد. در دیگر بازي این 
گروه کره جنوبي با نتیجه ۲ بر صفر 
سوریه را شکست داد تا صعودش به 
جام جهاني را قطعي کند. کره اي ها 
حاال با ۲۰ امتیاز تیم دوم گروه هستند 
و چشم به بازي برگشت در فروردین 
ماه سال آینده دارند تا صدرنشیني را 

از ایران بگیرند.

حضرت آیت اهلل خامنــه ای در 
پیامی درگذشــت فقیه عالی مقام و 
مرجع بصیر، حضرت آیت اهلل آقای 
حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی 

را تسلیت گفتند.
به گزارش ایلنا،  متــن این پیام 

بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با تاســف خبر درگذشت فقیه 
عالی مقام و مرجــع بصیر، حضرت 
آیــت اهلل آقای حاج شــیخ لطف اهلل 

صافی گلپایگانی رضوان اهلل علیه را 
دریافت کردم. ایشان از استوانه های 
حوزه  علمیه قم و از برجستگان علمی 
و عملی و پر سابقه ترین عالم دینی در 

آن حوزه  مبارک بودند.
در دوران مرحــوم آیــت اهلل 
بروجردی در شــمار برترین تالمذه  
آن اســتاد بزرگ، در زمــان مرحوم 
آیت اهلل سید محمدرضا گلپایگانی 
همراه و مشاور علمی و عملی ایشان و 
در دوران انقالب، امین و مورد اعتماد 

حضــرت امام خمینــی رحمت اهلل 
علیهم به شــمار می رفتند. سال ها 
در شــورای نگهبان رکن اصلی آن 
شورا محسوب می شــدند و پس از 
آن هم همواره درباره  مسائل انقالب 
و کشور، دلسوزانه و مسئوالنه ورود 
می کردند و بارها اینجانب را از نظرات 
و مشورت های خود مطلع و بهره مند 

می ساختند.
قریحه  شعری، حافظه  تاریخی، 
پرداختن به مسائل اجتماعی از دیگر 

ابعاد شخصیت این عالم کهنسال و 
بزرگوار بود. رحلت ایشان برای جامعه  
علمِی دینی کشور مایه  تأسف است. 
اینجانب به خاندان مکرم و فرزندان 
گرامی ایشان و نیز به مراجع معظم و 
علمای اعالم حوزه علمیه و مقلدان 
و ارادتمندان ایشــان به ویژه در قم و 
گلپایگان تســلیت عرض می کنم و 
رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان 

مسألت می نمایم.
سّيدعلی خامنه ای

خبر

تيم ملي در ادامه روند شكست ناپذيري اش امارات را هم شكست داد

اسکو»برد«

پیام تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی


