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قابل توجه نماینده مردم،  فرماندار و مسئوالن صاحب نفوذ:

900 میلیارد کمک خیرین منطقه به مجتمع آموزش عالی 

را با »استقالل« آن زنده نگه دارید

موضوع  خم  و  پرپیج  داستان  انتشار  میان  در 
شیراز،  به  الرستان  عالی  آموزش  مجتمع  ادغام 
مردم  تمامی  برای  قطعا  که  مواردی  از  یکی 
و  سخت  خنج  و  اوز  گراش،  الرستان،  منطقه 
میلیارد   ۹۰۰ حدود  الحاق  خواهدبود  دردناک 
خیرین  های  کمک  از  امروز(  نرخ  )به  ریال 
مرتبط با دانشگاه دولتی به شیراز خواهد بود که 
هزینه  میزان  این  مسئوالن  درایت  با  امیدواریم 
الرستان  عالی  آموزش  مجتمع  استقالل  با  کرد 

کماکان به نام منطقه ماندگار بماند.
کمک  امروز  نرخ  به  میالدالرستان،  گزارش  به 
مجتمع  به  خیرین  سوی  از  تاکنون  که  هایی 
دانشجویان  تعالی  جهت  الرستان  عالی  آموزش 
و ارتقا مجتمع آموزش عالی انجام گرفته مبلغی 
شامل  که  بوده  ریال  میلیارد   ۴۰۰ حدود  در 
چندین دستگاه خودروی سواری و باری، بناهای 
از  برخی  دانشگاه،  مذهبی  و  رفاهی  آموزشی- 
و  مصنوعی  چمن  زمین  آزمایشگاهی،  امکانات 
اهدا شده  به دانشگاه  ارزشی است که  با  اراضی 
رشد  مرکز  در  شده  ارائه  گزارشات  است.بنابر 
واحد  یک  عنوان  به  الرستان،  فناور  واحدهای 
سوی  از  نیز  دولتی  دانشگاه  با  موازی  علمی 
خیرین مبلغی حدود ۵۰۰ میلیارد ریال در قالب 
از  دیگری  بخش  از  که  شده  هزینه  بنا  و  زمین 
نواندبش  و خیرین  فهیم  مردم  علم دوست  نگاه 
های  تالش  با  دارد.امیدواریم  حکایت  الرستانی 

فرماندار  جمعه،   امام  جمله  از  الرستان   مسئوالن 
در  نفوذ  با  و  قبلی  مسئوالن  برخی  الرستان،   ویژه 
مجلس  در  مردم  نماینده  مهمتر  همه  از  و  منطقه 
شورای اسالمی و حمایت مردم و رسانه های منطقه 
تمامی این کمک های خیرین در مجموعه مجتمع 
مجتمع  این  و  مانده  باقی  الرستان  عالی  آموزش 
کماکان به صورت مستقل به حیات و فعالیت علمی 

خویش در راستای توسعه منطقه بپردازد.
مجتمع  استقالل  جهت  پیگیری  و  تالش  با  یقینا 
آموزش عالی الرستان،  بار دیگر سیل حمایت های 
صورت  در  ولی  شد  خواهد  سرازیر  منطقه  خیرین 

نیک  و  خیرین  عمیق  ناامیدی  استقالل   عدم 
نکرده  فراموش  و  داشت  خواهد  پی  در  را  اندیشان 
نیز  پزشکی  علوم  دانشگاه  در  اتفاقی  که چنین  ایم 
رخ داد، بگونه ای که خیرین تمام قد ورود نمودند 
اما هیچ امتیازی برای استقالل علوم پزشکی حاصل 

نشد.
در انتها در نوک پیکان این انتظارات به حق مردم و 
سفارش موکد امام جمعه محترم، نماینده و فرماندار 
و  عکس  انتشار  جای  به  است  امید  و  دارند  قرار 
متونی که بیشتر جنبه نمایشی دارد، اقدامی عملی 

از این بزرگواران شاهد باشیم.

قابل توجه نماینده مردم،  فرماندار و مسئوالن صاحب نفوذ:
900 میلیارد کمک خیرین منطقه به مجتمع آموزش عالی را با »استقالل« آن 

زنده نگه دارید

ظرفیت  با  الیه،  سه  ماسک  تولید  واحد 
توسط  الرستان  در  عدد  هزار   ۵۰ روزانه 
الرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون 

افتتاح شد.
به گزارش میالد الرستان به نقل از روابط 
فرمانداری  و  استانداری  معاونت  عمومی 
ویژه الرستان، در مراسمی با حضور جلیل 
ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی 
هماهنگی  معاون  دالور  احمد  الرستان، 
زاده  ابراهیمی  و  فرمانداری  عمرانی  امور 
تجارت  و  معدن  صنعت،  اداره  رییس 
در  ماسک  تولیدی  واحد  یک  شهرستان، 

الرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
میدان  محل  در  که  تولیدی  واحد  این 
ظرفیت  دارد،  وجود  الر  مرکزی شهر  بار 
تولید روزانه ۵۰ هزار عدد ماسک سه الیه 

را دارد.برای راه اندازی این واحد تولیدی، 
شده  ریالی  میلیارد   ۳۰ سرمایه گذاری 
بصورت  نفر   ۳۰ اشتغال  زمینه  که  است 
مستقیم و ۱۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم 
تولیدی،  واحد  است.این  آورده  فراهم  را 
جوان  آینده  اندیشان  مهر  توسط شرکت 
راه  الرستان(  ماسک  برند)  با  الرستان 
اندازی شده و ماسک ها در رنگ های آبی، 
سفید، سبز و سیاه تولید می شود.در حال 
حاضر تولیدات این شرکت عالوه بر خود 
استان  های  شهرستان  دیگر  و  الرستان 
فارس، به برخی ازاستان های کشور نیز از 
جمله هرمزگان و تهران توزیع و عرضه می 
شود که در صورت توسعه فضای فیزیکی و 
افزایش خطوط تولید، امکان صادرات این 

محصول به خارج از کشور نیز می باشد.

افتتاح واحد تولید ماسک سه الیه در الرستان

غفلت، ریشه نابساماني ها
مســأله مجتمــع آمــوزش عالــي الرســتان و 

صدهــا نيــاز مبــرم ديگــر كــه هــر روزه همچــون كــش ... بــه ايــن 
ــن  ــي اي ــه حام ــت ك ــم نيس ــي ه ــود و كس ــيده مي ش ــرف كش ــرف و آن ط ط
ــت  ــي نيس ــم كس ــت ه ــتان و پايتخ ــز اس ــد و در مرك ــن باش ــه بي معي منطق
ــي از  ــاند يك ــئولين برس ــوش مس ــه گ ــوم را ب ــه مظل ــن جامع ــداي اي ــه ص ك
ــه موقــع مســئولين و  راههــاي مهــم، بيــداري و هوشــياري مــردم و حركــت ب
پافشــاري درخواســت هاي بــه حــق مــردم اســت. بــه عنــوان نمونــه ايــن كــه 
ــا اســتاندار صحبــت كنــد و درخواســت مــردم را بــه گــوش  آقــاي فرمانــدار ب
اســتاندار برســاند، هرچنــد امــري مثبــت و در خــور توجــه اســت امــا قضيــه 
تمــام نمي شــود. پيگيــري، رفتــن حضــوري بــه همــراه روســاي اداره مربوطــه، 
حضــور نماينــده و جمعــي از معتمديــن بــه شــيراز و تهــران ضــرورت دارد تــا 
ــت  ــا قاطعي ــود را ب ــاي خ ــد و نيازه ــردم بيدارن ــد م ــاس كنن ــئولين احس مس

ــوند. ــل ش ــش تبدي ــتر آبك ــه ش ــد ب ــازه نمي دهن ــد و اج ــال مي كنن دنب
امــام اميرالمومنيــن)ع( بــا ايــن كالم نورانــي هشــدار عميــق را بــه همــه پيروانش 

! لِيــُل! َو الَيـُـْدَرُک الَْحــقُّ إاِلّ بِالِْجــدِّ ْيــَم الذَّ عنايــت مي فرمايــد:  الَيَْمَنــُع الضَّ
افــراد ضعيــف و ناتــوان هرگــز نمي تواننــد ظلــم و ســتم را دور كننــد، و حــق جــز با 

تــالش و كوشــش بــه دســت نمي آيد.)نهج البالغــه -خطبــه 29(
نكتــه دوم ايــن كــه غفلــت، موجــب پــس روي و عقب افتادگــي اســت مثــاًل بــا 
تــالش فــراوان يــك واحــد دانشــگاهي بــراي الرســتان دســت و پــا مي كننــد. 
ــع  ــاي آن را مرتف ــوان نيازه ــد ت ــقت درح ــختي و مش ــا س ــن ب ــردم و خيري م
ــته هاي  ــد و رش ــي بردارن ــتعدادها گام ــكوفايي اس ــت ش ــا در جه ــازند ت مي س
عملــي را توســعه دهنــد پــس از چنــد صباحــي بــاد مخالــف وزيــدن مي گيــرد 
ــود و  ــب الر مي ش ــع نصي ــد و تقطي ــي و تحدي ــام و تعطيل ــان ادغ ــن مي و در اي
ــأله  ــس مس ــرا عك ــتي چ ــد. راس ــد مي گردن ــاده بهره من ــات آم ــران از نعم ديگ

ــود! ــد ش ــتان بهره من ــه الرس ــرد ك ــورت نمي گي ص
به قول انوري:

هر باليي كز آسمان آيد                     گرچه بر ديگري قضا باشد
به زمين نارسيده مي گويد                       خانه ي انوري كجا باشد؟

چــرا چنيــن گرفتاري هــا ايجــاد شــود كــه مدتهــا فرصــت را هــدر دهنــد تا حقــي را 
همین صفحهبــه حقــدار برســانند يــا تضييــع حقــوق كننــد؟ به هــر نحــو پــس روي براي ماســت.

با  هم اکنون  گفت:  فارس،  استان  خون  انتقال  مدیرکل 
کاهش ذخایر خونی مواجه هستیم به همین سبب از افراد 
می شود  دعوت  استان  این  در  خون  اهدای  شرایط  واجد 
انتقال خون  پایگاه های  به  نیازمند  بیماران  به  یاری  برای 
ایرنا،  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  کنند.به  مراجعه 
هزار   ۲ به  روزانه  فارس  استان  در  افزود:  ترابی  مسعود 
واحد خون و فرآورده های خونی نیازمندیم که این میزان 
با مشارکت روزانه ۷۰۰ نفر در سراسر استان تامین می شود 
اما هم  اکنون میزان مراجعه بسیار کمتر از این رقم است.

 A ،B شامل  خونی  گروه های  همه  به  اینکه  بیان  با  وی، 
میان  این  در  گفت:  است،  نیاز  منفی  و  مثبت   AB و   ،O
به  ویژه نیاز گروه  های خونی O منفی و A مثبت بیش از 
دیگر گروه های خونی است. ترابی اضافه کرد: هیچ نگرانی 

ندارد،  وجود  خون گیری  مراکز  در  بیماری  انتقال  درباره 
زیرا تمام تدابیر بهداشتی به  صورت کامل در این مراکز 
رعایت می شود و از این رو به افراد اطمینان می دهیم که 

خطری تهدیدشان نمی کند.
وی، با بیان اینکه ۷۰ درصد نیازمندان به خون، کودکان 
مبتال به بیماری های تاالسمی و سرطان خون و هموفیلی 
هستند، افزود: اگر این بیماران را همچون فرزندان خود 

بپنداریم، نمی توانیم نسبت به حالشان بی تفاوت باشیم.
مدیرکل انتقال خون فارس، اظهار داشت: عالوه بر شیراز 
در هفت شهرستان مرودشت، کازرون، فسا، جهرم، آباده، 
الرستان و داراب مراکز ثابت انتقال خون همه  روزه حتی 
پذیرش  به  نسبت  تا ۱۳  از هشت صبح  تعطیل  روزهای 

اهداکنندگان اقدام می کنند.

مدیر کل انتقال خون فارس: 
با کمبود ذخایر خونی مواجه هستیم
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حوادث و کشفیات::::::::::::::::::::::::::::::::::

یادواره  فجر،  مبارک  دهه  از  روز  دومین  در 
شهدا آبروی محله گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای  از  شیبانیان  اله  کرامت  شهید 
این  برادر  منزل  ،مقابل  جویم  کلون  شهرک 

برگزار شد. شهید گرانقدر 
میالد  خبرنگار  شهروند  گروه  گزارش  به 
هدف  با  یادواره  این   جویم،  از  الرستان 
قدردانی از خانواده  شهدا، ترویج فرهنگ ایثار 
و شهادت و انتقال فداکاری  شهیدان به نسل 
امروز و نسل های آینده به همت پایگاه های 
و  کبری)س(  خدیجه  و  الهادی)ع(  مقاومت 
با حضور جمعی از مسئولین،خانواده شهدا و 
اهالی شهرک کلون و شهر جویم برگزار شد.

مقاومت  حوزه  فرمانده  محمودی،  محمود 
ضمن  جویم،  سپاه  سجاد)ع(  امام  بسیج 
گرامیداشت دهه مبارک فجر و یاد و خاطره 
ای  خامنه  امام  سربازان  نمود:  اظهار  شهدا 
پیشوای  سخنان  به  توجه  با  العالی  ظله  مد 
خود که زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا 
به  نسبت  همواره  نیست  شهادت  از  کمتر 
فعالیت  محله  شهدا،آبروی  یادواره  برگزاری 

نمایند. می 
مسئول  قهرمانی  االسالم  پایان،حجت  در 
امام  و  اسالمی  تبلیغات  سازمان  نمایندگی 
ایام  تبریک  با  نیز  جویم  شهر  موقت  جمعه 

انتخابات  داوطلبان  گفت:  احمدی زاده، 
شورا های اسالمی باید از هم اکنون نسبت به 

دریافت گواهی عدم سوءپیشینه اقدام کنند.
باشگاه  از   نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
خبرنگاران جوان ، سید احمد احمدی زاده در 
و  امنیتی  معاونان سیاسی،  روزه  همایش یک 
با  فارس  بخشداران  و  فرمانداری ها  اجتماعی 
برای  کافی  زمان  اختصاص  ضرورت  به  اشاره 
مدارک  از  یکی  عنوان  به  سوءپیشینه  صدور 
شورا های  انتخابات  در  نام نویسی  نیاز  مورد 
این  اخذ  برای  داوطلبان  برنامه ریزی  اسالمی، 
گواهی و پرهیز از ازدحام در مراکز ذیریط در 

شرایط کرونایی را مورد تاکید قرار داد.
برگزاری  به  ادامه  در  فارس  استاندار  معاون 
همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شورا های 
اسالمی در خردادماه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: 
باید آمادگی الزم برای برگزاری این انتخابات 
در  اینکه  بیان  با  باشیم.احمدی زاده،  داشته 
حوزه اجرا از برنامه زمان بندی انتخابات جلوتر 
هستیم، خطاب به معاونان سیاسی فرمانداران 
قانونمند  افراد  حضور  برای  افزود:  فارس 
باید  اکنون  هم  از  اجرایی  هیات های  در 
برنامه ریزی شود.معاون استاندار فارس، افزود: 
شرایط  با  متناسب  باید  رای  اخذ  شعبه های 
نمایندگان بخشدار و  و  انتخاب شود  کرونایی 
فرماندار در شعب اخذ رای از بین افراد مسلط 
و توانمند انتخاب شوند.وی ادامه داد: آموزش 
براساس  نیز  انتخابات ۱۴۰۰  اندرکاران  دست 

برنامه زمان بندی انجام خواهد شد.
و  فرمانداری ها  گفت:  فارس،  استاندار  معاون 
برگزاری  برای  توان  همه  با  باید  بخشداری ها 
انتخابات ریاست جمهوری و شورا های اسالمی 

پیروزی انقالب اسالمی، افزود: باید بهمن را 
ایام خود  شروعی دیگر دانست چون در این 
را پیدا کردیم و همه می دانیم هیچ رهبری 
باالتر از امام راحل)ره( بعنوان بنیانگذار یک 
ندارد.این  و  نداشته  وجود  دنیا  در  انقالب 
انقالب عدل  را به وجود آورد و به مدل های 
اراده  و  و حضور  زد  پا  پشت  غربی  و  شرقی 

مردم به ویژه جوانان را نشان داد.
دفاع  رزمندگان  و  از جانبازان  پایان،یکی  در 
بیان خاطراتی  به  علی خوبانی(  مقدس)حاج 
از انقالب و جنگ پرداخت و همچنین ایشان 
به  جویم  شهر  اسالمی  شورای  و  شهردار  از 
نام و  به  جهت مزین نمودن معابر و میادین 

تصاویر شهدا تقدیر و تشکر نمود.
برنامه،یاد  این  حاشیه  در  است  ذکر  به  الزم 
و  غیاثی  حسین  امیر  شهیدان  خاطره  و 
شهرک  شهدای  دیگر  از  غیبعلی  شعبانعلی 

کلون نیز گرامی داشته شد.
از دیگر برنامه های این آیین معنوی، قرائت 
شهید  خانواده  از  تقدیر  و  مداحی  شعر، 

بود. اله شیبانیان  کرامت 
،تقدیم  واالمقام  شهید   ۲۶ جویم  بخش 

انقالب نموده است.

پیما جهان  خبرنگار-آرزو 

بخش  در  کنند.احمدی زاده،  برنامه ریزی 
دیگری از سخنان خود گفت: سال ۹۷ ترامپ 
دیدار های  در  آمریکا  سابق  رئیس جمهوری 
خود با سران کشور ها اعالم می کرد جمهوری 
نخواهید  را  ایران چهلمین سال خود  اسالمی 
اکنون چهل و دومین سال را جشن  اما  دید، 
آخرین   ۹۹ فجر  دهه  افزود:  می گیریم.وی 
فرصت دولت تدبیر و امید برای بیان دستاورد ها 
به شکل هدفمند است، دستاورد های دولت از 
سال ۹۲ تا قبل از جنگ اقتصادی و پس از آن 
شود.انتخابات  تبیین  عمومی  افکار  برای  باید 
سیزدهمین دوره ریاست جمهوری همزمان با 
انتخابات ششمین دوره شورا های اسالمی شهر 
و روستا ۲۸ خردادماه ۱۴۰۰ در سراسر کشور 
برگزار می شود.نام نویسی از داوطلبان انتخابات 
ششمین دوره شورا های اسالمی شهر و روستا 

۲۰ تا ۲۶ اسفندماه ۹۹ انجام می شود.
وضعیت  آخرین  براساس  فارس  استان 
تقسیمات کشوری دارای ۳۶ شهرستان و ۹۵ 

بخش است.

یادواره شهدا آبروی محله در جویم
گرامیداشت شهید کرامت اله شیبانیان

داوطلبان انتخابات شوراها
 برای اخذ سوءپیشینه اقدام کنند

گفت:  الدنی،  مسعود  جوان،  خبرنگاران  باشگاه 
پوشش  بهبود  و  تقویت  منظور  به  عملیات  این 
و  آنغوزه  گیاه  بذر  از  استفاده  با  و  اجرا  گیاهی 
بادام کوهی ۷۰۰ هکتار از عرصه های طبیعی 
با اشاره به همکاری  این منطقه احیاء شد.وی، 
بهره برداران در توسعه مناطق و رویشگاه های 
منابع  از  صیانت  و  حفظ  کرد:  بیان  جنگلی 
در  خاک  فرسایش  از  جلوگیری  نیز  و  طبیعی 
اهداف  جمله  از  حساس  و  شیب دار  مناطق 

اجرای عملیات بذر کاری است.
الدنی، تصریح کرد: این اقدام با توجه به شرایط 
پوشش  که  بخش هایی  در  و  منطقه  اقلیمی 
گیاهی کمتری در آن به چشم می خورد انجام 

شده است.

و  کردند  به سمت الرستان حرکت 
در مرحله دوم در همان روز، مسافت 
طی  را  پل  بندر  به سمت  الرستان 
امور  و  شهید  بنیاد  کردند.مدیرکل 

آبخیزداری  و  طبیعی  منابع  اداره  سرپرست 
کاشت  اهمیت  به  اشاره  با  شهرستان الرستان، 
بذر گیاهان کمیاب و در معرض انقراض  عرصه 
با  داد:  ادامه  الرستان  جنگلی  و  مرتعی  های 
و  دامداران  همکاری  و  مناسب  بارندگی های 
مجریان طرح های مرتع داری در حفاظت و قرق 
موفقیت  با  عملیات  این  شده  بذرکاری  مناطق 

به انجام برسد.
وی، با تاکید بر حفاظت از عرصه های طبیعی 
بذرکاری  جمله  از  مختلف  طرح های  اجرای  با 
کاری  کپه  و  بذرکاری  عملیات  اجرای  افزود : 
می تواند با بهبود ، اصالح و تقویت مراتع ، از 
هدر رفت آب ، فرسایش خاک و افزایش رسوب 

جلوگیری کند.

شرکت  کرد:  بیان  فارس،  ایثارگران 
استراحت،  روز  از دو  کنندگان پس 
در  مسابقات  این  سوم  مرحله  در 
جزیره قشم با یکدیگر به رقابت می 

آموزشی  و  فرهنگی  پردازند.معاون 
بنیاد شهید و امور ایثارگران فارس، 
نیز گفت: این مسابقات در ۶ ایستگاه 
که خودرو  می شود  نظارت  و  ثبت 
ها طی یک زمانبندی مشخص می 
بایست از این ایستگاها عبور و رکورد 
کنند.سیدعلی  ثبت  را  خود  زمانی 
سوم  مرحله  کرد:  تصریح  محمدی، 
برتر  نفرات  معرفی  با  مسابقات  این 
به کار خود پایان می دهد و مراسم 
اختتامیه نیز با حضور سیدمستجاد 
و  ورزشی  امور  مدیرکل  حسینی 
اردویی بنیاد شهید و امور ایثارگران 

در جزیره قشم برگزار می شود.

از  هکتار   ۷۰۰ سطح  در  بذرکاری  عملیات 
الرستان  کورده  آنتن  به  موسوم  ارتفاعات 
از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به  شد.  اجرا 

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
فارس، گفت: مرحله سوم مسابقات 
رالی جانبازان نخاعی استان با عنوان 
جزیره  در   ۴۲ فجر  خانوادگی  تور 

قشم برگزار می شود.
نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
از  ایثار، حجت االسالم محمدجواد 
این  داشت:  اظهار  پور  محمدی 
مسابقات با حضور ۲۳ جانباز نخاعی 
استان فارس در قالب ۲۳ خودرو آغاز 
مسابقات  این  افزود:  است.وی  شده 
و  شود  می  برگزار  مرحله  سه  در 
شرکت کنندگان در روز نخست این 
رقابت ها ابتدا در مرحله اول از شیراز 

بذرکاری ۷00 هکتار از ارتفاعات کوه آنتن در الرستان

حضور شرکت کنندگان مسابقه رالی جانبازان نخاعی فارس در الرستان

خدشه  ایجاد  امالک  فروش  در  افرادی  ناقص، 
کنند.

از  بخش  این  در  پول  گردش  کرد:  اضافه  وی 
اقتصاد اگر قانونمند نباشد چه بسا موجب ایجاد 
فساد شود و باید توجه داشت که مدیریت مالی 
و نظارت بر معامالت با وجود سند و مستندات 
سوء  آثار  جلوی  تواند  می  و  است  پذیر  امکان 
حرکت های غیر قانونی در حوزه مسکن را بگیرد.

ادامه  در  فارس،  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
از  دیگر  یکی  را  روستایی  مسکن  سازی  مقاوم 
برکات نظام اسالمی دانست که با پیروزی انقالب 
خدمات آن مشمول روستاها شد و آن را گامی 

برای ایجاد عدالت در توسعه توصیف کرد.
این مقام مسئول در این باره گفت: ۲۴۰ هزار و 
واحد  از  یعنی ۶۴ درصد  واحد مسکونی    ۶۱۱
تاکنون  فارس  استان  روستاهای  مسکونی  های 
از  بیشتر  نیز  شاخص  این  و  شده  سازی  مقاوم 
شاخص کشوری است .  شش هزار و ۴۱۷ واحد 
مسکونی روستایی در سال جاری با بهره گیری 
از تسهیالت کم بهره و وام بال عوض مقاوم سازی 
شده است.وی با بیان اینکه بنیاد مسکن با اعطای 
تسهیالت برای مقاوم سازی واحد های مسکونی 
گام  روستاها  چهره  در  تحول  ایجاد  زمینه  در 
برداشته است گفت: . یک هزار و ۹۲۵ میلیارد 
سال  در  ها  واحد  این  سازی  مقاوم  برای  ریال 

جاری هزینه شده است.
تامین  فارس  استان  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
مسکن شهری منطبق با سطوح درآمدی مردم 
دانست  مردم  به  های خدمت  از دیگر جنبه  را 

و گفت: با آغاز اجرای طرح مسکن ملی شتاب 
قابل توجهی در تامین مسکن شهری متناسب با 
سطوح درآمدی شهروندان دراستان فار س کلید 
خورده است امسال سه هزار و ۱۵۹ نفر دراین 
طرح در استان فارس با واریز وجه و آورده خود 

مشارکت کرده اند .
وی اضافه کرد: در سال های گذشته بنیاد مسکن 
در استان فارس مبادرت به ساخت و تحویل ۵ 
هزار و ۳۴ واحد مسکونی شهری کرد و در سال 
جاری اجرای ۶۹۰ واحد را در حال اجرا دارد که 
میلیارد  دراین طرح ها ۱۵۶  اعتبار هزینه شده 

ریال است .
در  روستایی  واحد   ۳۸۳۱ امسال  گفت:  زمانی 
استان فارس با هدف محرومیت زدایی بهسازی 
و بازسازی می شود ، بنیاد مسکن دراین حوزه 
مبادرت به پرداخت ۱۸۴ میلیارد ریال کمک بال 

عوض کرده است.
مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس، افزود: کمک 
به ساخت واحدهای مسکونی  خانواده های دارای 
محرومیت  خدمات  دیگر  از  نیز  معلول  عضو   ۲
حوزه  دراین  امسال  مسکن  بنیاد  است  زدایی 
مبادرت به پرداخت ۷۵ میلیارد ریال برای ساخت 

۶۵۷ واحد مسکونی کرده است.
برای   مسکونی  واحد  احداث  به  کمک  زمانی 
خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی را هم 
فارس  استان  مسکن  بنیاد  گفت:  و  آور شد  یاد 
واحد   ۳۹۰ ساخت  برای  حوزه  دراین  امسال 
مسکونی اقدام کرده و ۱۵ میلیارد ریال پرداخت 

تسهیالت داشته است.

هادی  گفت: طرح  فارس،  مسکن  بنیاد  مدیرکل 
است  زدایی  محرومیت  کلیدی  برنامه های  از 
درصد   ۱۰۰ برای  اسالمی  انقالب  برکت  به  و 
روستاهای باالی ۲۰ خانوار در این استان طرح 

هادی تهیه شده است.
عطااهلل زمانی ، بیان کرد : این طرح ها در ۲۳۳۸ 
روستا در استان فارس تهیه و در ۱۲۶۴ روستا در 
استان فارس اجرا شده است،  ۳۳۵ طرح هادی 
اجرا  تا کنون  امسال  ابتدای  از  استان فارس  در 
شده است.وی ادامه داد:  فارس در ۵۴ درصد از 
روستاهای مشمول، طرح هادی را اجرا کرده در 
حدود  زمینه  دراین  کشوری  شاخص  که  حالی 
۴۹ درصد است.زمانی همچنین به صدور اسناد 
به  فارس  استان  در  روستایی  و  مالکیت شهری 
عنوان یکی دیگر از شاخص های توسعه اشاره کرد 
و گفت: صدور اسناد مالکیت شهری در شهرهای 
زیر ۲۵ هزار نفر دراستان فارس با مشارکت اداره 
ثبت اسناد و امالک استان فارس از ابتدا تاکنون 
به بیش از ۳۳ هزار جلد رسیده است، ۲ هزار و 
۵۳۰ جلد از این اسناد در سال جاری صادر شده 
است، شاخص استان فارس دراین زمینه حدود 
۱۸  درصد است.وی با ارائه آماری از صدور اسناد 
در مناطق روستایی نیز گفت: دراین مناطق ۲۸۲ 
هزار و ۲۱۳  سند مالکیت روستایی صادر شده 
و فارس را به شاخص ۶۹.۴  درصد رسانده است 
از شاخص کشوری دراین  بیشتر  این شاخص   ،
حوزه است .مدیر کل بنیاد مسکن استان فارس، 
ادامه داد: اعطای اسناد مالکیت، موجب قانونمند 
ایجاد  و  تخلفات  از  و جلوگیری  معامالت  شدن 
انگیزه برای رونق اقتصادی در مناطق شهری و 

روستایی شده است.
وی اظهار داشت: تضمین مالکیت و ارزش دادن 
به تثبیت مالکیت خانه های مسکونی، جلوگیری 
از تعارض مالکان، وجود وثیقه ای مطمئن برای 
جامعه  مهاجرت  از  جلوگیری  تسهیالت،  اخذ 
بازار  در  موثر  برنامه ریزی  شهرها،  به  روستایی 
این فعالیت و  قانونمند کردن  خرید و فروش و 
از  بهداشت،  و  آموزش  امر  در  تسریع  همچنین 

نتایج اجرای این طرح است.
زمانی، فقدان اسناد امالک را باعث ایجاد مشکل 
و  دانست  اقتصادی  و  اجتماعی  برنامه ریزی  در 
مستغالت،  و  امالک  در  مستندات  نبود  گفت: 
موجب می شود که معامالت به صورت غیررسمی 
صورت گیرد و همچنین به دلیل وجود اطالعات 

طرح هادی در همه روستاهای بیش از 2۰ خانوار فارس اجرا شده است

جریمه 7 میلیارد ریالی 
قاچاقچی سوخت

فارس،  استان  حکومتی  تعزیرات  کل  مدیر 
گفت: قاچاقچی سوخت به پرداخت ۷ میلیارد 

و ۷۰۰ میلیون ریال محکوم شد.
باشگاه  از  نقل  به  الرستان  میالد  گزارش  به 
بیان  با  ساالری  غالمرضا  جوان،  خبرنگاران 
حومه  در  قاچاق  سوخت  حامل  تریلی  اینکه 
شد،  توقیف  و  شناسایی  الرستان  شهرستان 
لیتر  هزار   ۳۲ حامل  تریلی  این  کرد:  اظهار 

گازوئیل قاچاق بود.
کانتینر  پوشش  در  تریلی  راننده  افزود:  وی 
از  و  کرده  مخازن سوخت  جاسازی  به  اقدام 
بنادر جنوبی جهت  به  را  این طریق سوخت 
که  می کرد  حمل  کشور  از  خارج  به  قاچاق 
توسط مامورین نیروی انتظامی بازداشت شد.

انجام  تحقیقات  طی  کرد:  اضافه  ساالری، 
حکومتی  تعزیرات  اداره  اول  شعبه  در  شده 
شهرستان الرستان مشخص شد که سوخت 
مکشوفه مربوطه به سهمیه سوخت کوره های 
بطور  تریلی  راننده  توسط  که  بوده  آجرپزی 
قاچاق  و  خریداری  غیرقانونی  و  مستمر 
حکومتی  تعزیرات  کل  است.مدیر  می شده 
تحقیقات  تکمیل  به  اشاره  با  فارس،  استان 
ادامه  تریلی  راننده  تخلف  شدن  محرز  و 
ضبط  به  حکم  کننده  رسیدگی  شعبه  داد: 
و  میلیارد   ۷ جریمه  و  مکشوفه  سوخت های 

۷۰۰ میلیون ریالی متهم صادر کرد.
***

تصادفات در فارس
 جان 5۱6 نفر را گرفت

پزشکی  فوریت های  و  حوادث  مرکز  رئیس 
فارس، گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۵۱۶ نفر در 

حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند.
فارس،  اورژانس  ، رئیس  محمدجواد مرادیان 
از افزایش ۱۵ درصدی تعداد تماس ها در ۱۰ 
ماه گذشته خبر داد و گفت: کارشناسان مرکز 
پیام اورژانس ۱۱۵ استان در ۱۰ ماه گذشته، 
را   ۱۱۵ با خطوط  تماس   ۲۹۴ و  هزار   ۵۴۶
حدود  در  تعداد  این  از  که  بودند  پاسخگو 
صد و بیست هزار مشاوره مربوط به بیماری 
کرونا بوده است.مرادیان در ادامه گفت: صد و 
امدادی  هفتاد هزار ماموریت توسط تیم های 
فارس در ده  استان  اورژانس ۱۱۵  و درمانی 
ماه گذشته انجام شده است که از این تعداد 
در حدود ۴۱ هزار ماموریت مربوط به حوادث 
ترافیکی بوده است که نسبت به مدت مشابه 

پارسال ۳ درصد کاهش داشته است.
با  مسمومیت  آمار  به  اشاره  با  همچنین  وی 
گاز منوکسیدکربن در ده ماه گذشته، گفت: 
به  ساله  هر  که  زیادی  توصیه های  علیرغم 
موارد  ما همچنان شاهد  ولی  مردم می شود، 
استان  در  منوکسیدکربن  گاز  با  مسمومیت 
هستیم به طوری که در ده ماه گذشته ۶۱۷ 
نفر در استان دچار مسمومیت با گاز منوکسید 
کربن شدند که متاسفانه قاتل خاموش جان 
۱۹ نفر را نیز گرفت.رئیس اورژانس فارس در 
پایان گفت: این روز ها با کاهش تعدا مبتالیان 
و فوتی های کرونا شاهد ساده انگاری مردم در 
این خصوص هستیم که این موضوع می تواند 
باعث ایجاد موج چهارم کرونا در کشور شود 
مردم نباید استفاده از ماسک و رعایت شیوه 

نامه های بهداشتی را نادیده بگیرند.

شیراز نیز افتتاح و زمینه آزادی ۱۱۰ زندانی با 
اعطای مرخصی پایان حبس فراهم شد.

بازدید  این  در  فارس،  دادگستری  کل  رئیس 
میالد  آستانه  و  فجر  مبارک  دهه  در  گفت: 
زهرای مرضیه حضرت فاطمه سالم اهلل علی ها و 
حضرت امام خمینی بنیانگذار فرزانه جمهوری 
اسالمی )ره( هستیم و الزم است زمینه آزادی 
همه زندانیان واجد شرایط به ویژه جرایم مالی 
تالش  افزود:  کنیم.موسوی  فراهم  را  مهریه  و 
ورودی  کاهش  بر  باید  استان  قضایی  مجموعه 
جایگزین  مجازات های  از  استفاده  و  زندان ها 
حبس، تعلیق مجازات و پایان حبس باشد.رئیس 
افتتاح  آیین  در  فارس،  استان  قضایی  شورای 
آموزی  حرفه  اردوگاه  در  الکترونیک  دادرسی 
۸۱درصد  حدود  گفت:  شیراز،  کاردرمانی  و 
دادرسی های سطح استان به صورت الکترونیک 
برگزار می شود و استفاده از این ظرفیت قانونی 
به منظور جلوگیری از اعزام زندانیان به مراجع 

قضایی تداوم می یابد.
وی افزود: در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی 
به  فیزیکی  اعزام  مورد   ۱۱ گذشته  ماه  شیراز، 

دادرسی ها  بقیه  و  شده  انجام  انقالب  دادگاه 
با  و  است  شده  انجام  الکترونیک  صورت  به 
یک  و  الکترونیک  دادرسی  باجه   ۷ اندازی  راه 
با  مقرر شده  اردوگاه،  در  قضایی  باجه خدمات 
به  دادرسی ها  همه  استان،  دادسرای  همکاری 
ارتقای  و  کرونا  بیماری  از  پیشگیری  منظور 
رسیدگی  روند  در  تسریع  و  زندانیان،  سالمت 
الکترونیک  صورت  به  قضایی  مراجع  وسیله  به 
مرکز  انقالب  و  عمومی  شود.دادستان  برگزار 
فارس نیز در حاشیه این بازدید گفت: دادستان 
که  می دانند  مکلف  را  خود  دادسرا  معاونین  و 
صورت  به  مالقات  مورد   ۱۵ الی   ۱۰ هفته ای 
هیچ  و  باشند  داشته  الکترونیک  دادرسی 
مگر  نمی شود  انجام  فیزیکی  به صورت  اعزامی 
اعزام وجود داشته  آنکه ضرورت ویژه ای جهت 
دادستان  دفتر  هماهنگی  با  امر  این  که  باشد 
افزود:  بحرینی،  شد.سیدمصطفی  خواهد  انجام 
کلیه  و  دادستان  چهره  به  چهره  دیدار  بزودی 
انجام  شیراز  زندان های  در  زندانیان  با  قضات 
از  هستند  شرایط  واجد  که  افرادی  تا  می شود 
شوند.معاون  برخوردار  الزم  قضایی  تسهیالت 

نیز گفت:  فرهنگی و قضایی دادگستری فارس 
 ۱۱۰ استان  دادگستری  کل  رئیس  تدبیر  با 
پایان حبس  با اعطای مرخصی  از زندانیان  نفر 
سایر  مرخصی  و  می شوند  آزاد  زندان  از  امروز 
و  می شود  تمدید  ماه  یک  مدت  به  هم  افراد 
تعداد قابل توجهی از زندانیان در ایام دهه فجر 
افزود:  نسب،  رجایی  می شوند.سیدصدراله  آزاد 
تسریع  و  هزینه ها  کاهش  هدف  با  دادرسی ها 
صورت  به  و  غیرحضوری  دادرسی،  زمان  در 

الکترونیک در سراسر استان انجام می شود.
از  قدردانی  ضمن  فارس،  زندان های  مدیرکل 
گفت:  استان  قضایی  مجموعه  مطلوب  تعامل 
الکترونیک در تمامی زندان های  بستر دادرسی 
از ۸۱ درصد رسیدگی ها  بیش  و  فراهم  استان 
در ماه گذشته به صورت الکترونیکی انجام شده 
است که جا دارد از همه همکاران در زندان ها و 

مسئوالن قضایی استان قدردانی کنم.
کل  رئیس  از  همچنین  ابراهیمی،  اسحاق 
دادگستری استان به دلیل فراهم کردن شرایط 
آزادی ۱۱۰ زندانی در این بازدید از زندان های 

شیراز قدردانی کرد.

در  اخیر  ماه  یک  دادرسی های  از  درصد   ۸۱
مراجع قضایی استان فارس به صورت الکترونیک 
فجر  پرفروغ  دهه  با  است.همزمان  شده  انجام 
فارس  دادگستری  کل  رئیس  اسالمی،  انقالب 
معاونان  استان،  مرکز  دادستان  با  همراه  به 
شیراز  قضات  از  شماری  و  دادسرا  دادگستری، 
و سپیدان و مدیرکل زندان های فارس با حضور 
در زندان های شیراز، چهره به چهره با زندانیان 

مالقات و مشکالت آنان را بررسی کرد.
در این بازدید، با حضور رئیس کل دادگستری 
دادرسی  و  قضایی  خدمات  دفتر  استان، 
الکترونیک در اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی 

انجام الکترونیک دادرسی ها در مراجع قضایی فارس

آگهي ابالغ وقت افراز
نظر به این که آقاي محمدصادق مجیدزاده و شرکا مالکین مشاعي پالک ۸۷۵۶/۲  درخواست افراز سهام 
مشاعي خود به میزان سیصد و سي و شش سهم مشاع از ششصد و هفتاد و دو سهم سهام ششدانگ عرصه و 
اعیان یک قطعه زمین مسکوني  واقع در قطعه ۲ بخش ۱۸ فارس الرستان  را نموده اند لذا عملیات افراز رأس 
ساعت ۹ صبح مورخه ۹۹/۱۱/۲۹ در محل وقوع ملک انجام مي پذیرد از آنجا که متقاضي افراز در درخواست 
خود چنین عنوان داشته است که امکان ارائه آدرس سایر شرکا  براي ایشان  مقدور نیست لذا مراتب جهت 
اطالع به کلیه شرکا و سهامداران پالک فوق به اسامي: آقایان و خانم ها، عصمت، طوبي، شهال، نرگس، محبوبه، 
فاطمه، منال و شهناز همگي مجیدزاده و عباس مجیدزاده و سایر مالکین مشاعي در یک نوبت آگهي مي گردد 
عملیات افراز برابر قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲به عمل خواهد آمد لذا به اطالع کلیه 
شرکاء مي رساند که در روز افراز در محل وقوع ملک به آدرس: الر - شهرقدیم حضور به هم رسانند بدیهي 

است عدم حضور هر یک از شرکاء منفرداً یا جمعاً مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود.
تاریخ انتشار : ۹۹/۱۱/۱۵

شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان                     م/الف/۷۴۳

آگهي ابالغ وقت افراز
نظر به این که آقاي محمدصادق مجیدزاده و شرکا مالکین مشاعي پالک ۸۷۵۶  درخواست افراز سهام مشاعي 
خود به میزان سیصد و سي و شش سهم مشاع از ششصد و هفتاد و دو سهم سهام ششدانگ عرصه و اعیان 
یک قطعه زمین مسکوني  واقع در قطعه ۲ بخش ۱۸ فارس الرستان  را نموده اند لذا عملیات افراز رأس 
ساعت ۹ صبح مورخه ۹۹/۱۱/۲۹ در محل وقوع ملک انجام مي پذیرد از آنجا که متقاضي افراز در درخواست 
خود چنین عنوان داشته است که امکان ارائه آدرس سایر شرکا  براي ایشان  مقدور نیست لذا مراتب جهت 
اطالع به کلیه شرکا و سهامداران پالک فوق به اسامي: آقایان و خانم ها، عصمت، طوبي، شهال، نرگس، محبوبه، 
فاطمه، منال و شهناز همگي مجیدزاده و عباس مجیدزاده و سایر مالکین مشاعي در یک نوبت آگهي مي گردد 
عملیات افراز برابر قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب ۱۳۵۷/۸/۲۲به عمل خواهد آمد لذا به اطالع کلیه 
شرکاء مي رساند که در روز افراز در محل وقوع ملک به آدرس: الر - شهرقدیم حضور به هم رسانند بدیهي 

است عدم حضور هر یک از شرکاء منفرداً یا جمعاً مانع از انجام عملیات افراز نخواهد بود.
تاریخ انتشار : ۹۹/۱۱/۱۵

شمسعلي اسکندري - رئیس ثبت اسناد و امالک الرستان                 م/الف/۷۴۲
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اطالعیه اعالن عمومی عوارض
 وبهاي خدمات  شهرداری بنارویه

به اطالع عموم شهروندان وذینفعان محترم شهر بنارویه می رساند در راستای اجرای ماده۴۷ و ۷۴ 
وبند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و بندهای ۱۶،۹ و۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون تشکیالت، 
وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصالحات بعدی آن 
و همچنین مستند به ماده ۳۰ آیین نامه مالی ومعامالتي  شهرداری ها، تعرفه عوارض وبهاي خدمات 
شهرداري بنارویه که در جلسه شماره ۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ شورای اسالمی شهر تصویب و با 
تأیید هیات تطبیق مصوبات شوراهاي اسالمي شهرستان الرستان موضوع ماده ۹۰ قانون شوراها 
به شماره ص/۵۶۵۳/۳۰۱۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ و ابالغیه شماره ص۵۶/۱۰/۳۹۷۵۴/۹۹ مورخ 
و  عموم  اطالع  گردیده،براي  تائید   ۱۴۰۰ سال  از  اجرا  فارس جهت  محترم  استاندار    ۹۹/۱۱/۱۲
وبهاي  عوارض  تعرفه  کامل  شرح  است  ذکر  شایان  گردد.  می  عمومی  اعالن  و  منتشر  ذینفعان 
خدمات وآیین نامه هاي پیوست ، در سامانه ملي انتشارودسترسي آزاد به اطالعات قسمت اسناد 
منتشرشده به آدرس www.iranfoia.ir ودر تابلو اعالنات و واحد درآمد شهرداري بنارویه موجود 

وقابل مشاهده است.
عطاء اله جوکار -   شهردار بنارویه        م / الف 11390       شناسه آگهی 1088816

اطالعیه اعالن عمومی عوارض
 و بهای خدمات شهرداری دهکویه

بدینوسیله به اطالع عموم شهروندان و ذینفعان محترم شهر دهکویه می رساند که در راستای 
، ۱۶ و ۲۶ ماده  قانون شهرداری ها و بندهای ۹  بند ۲۶ ماده ۵۵  اجرای ماده ۴۷ و ۷۴ و 
انتخاب  و  کشور  اسالمی  شوراهای  اختیارات  و  وظایف   ، تشکیالت  قانون   ۸۵ ماده  و   ۸۰
شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصالحات بعدی آن و مستند به ماده ۳۰ آئین نامه مالی و معامالتی 
شهرداری ها ، تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری دهکویه که در جلسه شماره ۷۰ مورخ 
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ شورای اسالمی شهر دهکویه تصویب و با تائید هیات تطبیق مصوبات شوراهای 
ص۵۶۵۳/۳۰۰۰/۹۹  شماره  به  شوراها  قانون   ۹۰ ماده  موضوع  الرستان  شهرستان  اسالمی 
استاندار   ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ مورخ  ص۵۶/۱۰/۴۰۰۸۳/۹۹  شماره  ابالغیه  و   ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ مورخ 
محترم فارس جهت اجرا از سال ۱۴۰۰ تائید گردیده ، برای اطالع عموم و ذینفعان ، منتشر 
و اعالن عمومی می گردد . شایان ذکر است شرح کامل تعرفه عوارض و بهای خدمات و آئین 
نامه های پیوست ، در سایت روزنامه میالد الرستان  و در تابلو اعالنات و واحد درآمد شهرداری 

موجود و قابل مشاهده است .
 علی اسکندری- شهردار دهکویه               م / الف 11419       شناسه آگهی 1089558

اطالعیه اعالن عمومی عوارض
 و بهای خدمات شهرداری عمادشهر

راستای  در  رساند که  ذینفعان محترم عمادشهر می  و  اطالع عموم شهروندان  به  بدینوسیله 
ماده   ۲۶ ۹-۱۶و  بندهای  و  ها  شهرداری  قانون   ۵۵ ماده   ۲۶ بند  و   ۷۴ و   ۴۷ ماده  اجرای 
انتخابات  و  کشور  اسالمی  شوراهای  انتخابات  و  وظایف   ، تشکیالت  قانون   ۸۵ ماده  و   ۸۰
شهرداران مصوب ۱۳۵۷ و اصالحات بعدی آن و مستند به ماده ۳۰ آئین نامه مالی و معامالتی 
شهرداری ها ، تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری عمادشهر که در جلسه شماره ۱۳ مورخ 
۹۹/۱۰/۱۹ شورای اسالمی شهر عمادشهر تصویب و با تائید هیات تطبیق مصوبات شوراهای 
 ۵۶۵۳/۲۹۹۹/۹۹ شماره ص  به  شوراها  قانون   ۹۰ ماده  موضوع  الرستان  شهرستان  اسالمی 
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با  کرونا،  ویروس  جدید  انواع  شیوع  به  توجه  با 
بکارگیری چند راهکار ساده می توانیم از خود در 

برابر آن ها محافظت کنیم.
صحبت های   ۱۹ کووید  جدید  انواع  مورد  در 
امروز، دانشمندان بیش  به  تا  زیادی شده است. 
گذشته  سال  طی  را   ۱۹ کووید  نوع   ۴۰۰۰ از 
شناسایی کرده اند. به نظر می رسد برخی از این 
سویه ها از جمله نوع انگلیسی آن، از سایر انواع 
است  گونه ای  دیگر،  آن مسری تر هستند. سویه 
که برای اولین بار در آفریقای جنوبی شناسایی 
شد که دارای جهش هایی در پروتئین به اصطالح 
کمی  با  را  واکسن  تولید  روند  که  است  سنبله 
توقف مواجه می کند. از میان واکسن های تولید 
شده، واکسن کرونای مدرنا در برابر نوع آفریقای 

جنوبی آن کمی تاثیرگذار بوده است.
اگرچه به نظر می رسد موارد فوتی بر اثر ویروس 
کلی  طور  به  اما  است،  کاهش  حال  در  کرونا 
هنوز کشور سطح باالیی از موارد ابتال را تجربه 
محققان  و  کارشناسان  که  همانطور  می کند. 
اظهار می کنند هر چه مدت زمان بیشتری اجازه 
گسترش کووید ۱۹ را بدهیم، احتمال تکامل آن 
بیشتر شده و در نتیجه جهش بیشتری می یابد، 
می دهد.  کاهش  نیز  را  واکسن  کارآیی  امر  این 
آنچه در حال حاضر می توان انجام داد محافظت 
بیشتر از خود در برابر این ویروس است. در ادامه 
چند راهکار پیشنهاد شده است که می تواند در 

این راه به شما کمک کند.
از ماسک مناسب استفاده کنید

تقریبا یک سال از آغاز شیوع بیماری همه گیر 
کرونا می گذرد و تعداد زیادی از مطالعات انجام 
شده نشان می دهد که ماسک ها راهی کلیدی و 
موثر برای جلوگیری از شیوع کووید ۱۹ هستند. 
در ابتدای همه گیری به دلیل ناگهانی بودن این 
و  جراحی  ماسک های  کمبود  با  کشور ها  واقعه، 
N۹۵ مواجه شدند که این امر منجر به پیدایش 
فروشگاهی  و  خانگی  پارچه ای  ماسک های 
ماسک ها،  بهترین  می دهد  نشان  شد.مطالعات 
ماسک هایی هستند که به درستی تهیه شده، با 
حداقل شکاف و چند الیه باشند. طبق مطالعه ای 
ماسک  ماسک،  موثرترین  شده،  انجام  اخیرا  که 
سه الیه است: یک فیلتر که بین دو الیه پارچه ای 
از  اطمینان  حصول  راه های  از  یکی  دارد.  قرار 
کارآیی ماسک ها این است که زیر نور خورشید 
از  راحتی  به  نتواند  نور  اگر  کنید،  نگاه  آن ها  به 

ماسک عبور کند احتماال ماسک موثری است. 
چه زمانی ماسک دوبل بزنید؟

مناسب  دارید  اختیار  در  که  ماسک هایی  اگر 
نیستند )تک الیه هستند یا در آزمایش نور قبول 
بخرید،  جدید  ماسک  نمی خواهید  و  نمی شوند( 
می توانید )و باید( از دو ماسک استفاده کنید. یک 
روش، استفاده از دو ماسک چند الیه موثر مانند 

استفاده از ماسک جراحی در زیر ماسک پارچه ای 
نشان  مطالعه  این  است.    N۹۵ ماسک  حتی  یا 
می دهد که استفاده از دو ماسک چند الیه می تواند 

محافظتی برابر با یک ماسک N۹۵ را داشته باشد.
خانه  در  و  کرده  رعایت  را  اجتماعی  فاصله  اگر 
کافی  الیه  چند  پارچه ای  ماسک  یک  می مانید 
است، اما اگر از خانه خارج می شوید و با وسایل 
نقلیه عمومی سفر می کنید استفاده از دو ماسک 

یک روش مطمئن برای محافظت از خود است.
فاصله اجتماعی را حفظ کنید

این توصیه گرچه بار ها تکرار شده است، اما بسیار 
مهم است. ما واقعا در کیلومتر های آخر یک ماراتن 
فاصله  رعایت  دلیل  به  بعد ها  هستیم.  دردناک 
از  ماسک  از  استفاده  و  دست  شستن  اجتماعی، 
خود تشکر خواهید کرد. شاید این کار دشوار به 
نظر برسد، اما می تواند در سه مورد بسیار اهمیت 
در  کووید ۱۹  به  ابتال  از  باشد: جلوگیری  داشته 
افزایش  و  درمان  کادر  فشار  کاهش  حاضر،  حال 

کارآیی واکسن ها در برابر ویروس.
آنتونی  که  همانطور  نکته  آخرین  عنوان  به 
فائوچی، رئیس انستیتو ملی آلرژی و بیماری های 
چه  هر  است،  کرده  اشاره  نیز  آمریکا  عفونی 
ویروس کرونا کمتر کنترل شود، احتمال جهش 
بیشتر است، در حالی که همه جهش ها طبیعی 
برخی  اما  هستند،  بی خطر  نسبتا  آن ها  اکثر  و 
ویروس  عملکرد  و  ساختار  می توانند  تغییرات 
می شود  باعث  که  گونه ای  به  دهند  تغییر  را 
ما  دسترس  در  حاضر  حال  در  که  واکسن هایی 

هستند، از کارآیی کمتری برخوردار شوند.
به گفته فائوچی این برای ما یک زنگ خطر است که 
باید چابکی داشته باشیم و بتوانیم خود را محافظت 
کنیم، زیرا شیوع این ویروس به طور حتم با تکامل و 
جهش ادامه می یابد؛ بنابراین در حال حاضر بهترین 

راه رعایت اصول بهداشتی الزم است.
قرار گرفت،  واکسنی در دسترس شما  وقتی 

واکسینه شوید
از این بیماری  در نهایت واکسن ها راه خروج ما 
در  واکسنی  وقتی  بنابراین  هستند  گیر  همه 
آن  دریافت  در  گرفت،  قرار  شما  دسترس 
که  است  این  دیگر  کلیدی  نکته  نکنید.  تردید 
واکسن هایی که در حال حاضر در اختیار داریم، 
بسیار  آخر،  بالینی در مرحله  آزمایش های  طبق 
 ۹۵ تا   ۹۴ بین  آن ها  اثربخشی  و  هستند  موثر 
درصد است؛ عالوه بر این، واکسن ها تقریبا ۱۰۰ 
موثر  شدید،   ۱۹ کووید  از  جلوگیری  در  درصد 
هستند. این بیماری در مراحل حاد اغلب منجر 
اثرات طوالنی  و حتی  بیمارستان  در  بستری  به 
فشار  و  شده  بیماران  برای  کننده  ناتوان  مدت 
زیادی را بر کادر درمان وارد می کند، از این رو 
واکسیناسیون اساسا می تواند افراد را از شر این 

ویروس خالص کند.

چگونه از خود در برابر انواع جدید کرونا 
محافظت کنیم؟

متناسب با شرایط زمان دانست.
انتخابات، ضمانت نامه جمهوریت

سالگرد  دومین  و  چهل  حالی  در  ایران  مردم 
که  می گیرند  جشن  را  خود  انقالب  پیروزی 
پروپاگاندای رسانه ای تغذیه شده با پترودالرها، 
و  بی حاصل  را   انقالب  این  تا  است  تالش  در 
بر  تاثیرگذاری  برای  تالش  دهد.  جلوه  بیهوده 
نسل جوان و تطهیر سلسله پهلوی در حالی از 
سوی رسانه های فارسی زبان خارج از ایران پی 
در  آن ها  استبداد  آثار  هنوز  که  گرفته می شود 
بخش های مختلف کشور وجود دارد و هنوز درد 
بی اعتنایی به نظر و رای مردم در تجربه زیسته 

ایرانیان جایگاه غیرقابل کتمان دارد.
اهمیت این بی توجهی به دیدگاه مردم در نظام 
که  است  ای  اندازه  به  پهلوی  دوران  سیاسی 
را  آن  گران،  تحلیل  و  مورخان  از  بزرگی  گروه 
و  اسالمی  انقالب  شکل گیری  دلیل  مهم ترین 
نظام جمهوری اسالمی می دانند. نادیده گرفتن 
آنچه مردم در عرصه سیاست و دیپلماسی و نیز 
پهلوی  رژیم  برای  می خواستند  هنر  و  فرهنگ 
بسیار گران تمام شد و به همین دلیل بود که 
بنیانگذار انقالب اسالمی در برهه های مختلف و 
با تحلیل ها و کالم های متفاوت به آن پرداختند.

یکی  عنوان  به  هم  روحانی  االسالم  حجت 
سابقه  که  انقالب  مکتب  رشدیافتگان  از 
رییس  عنوان  به  مردم  سوی  از  انتخاب  دوبار 
کسی  هر  از  بیش  دارد،  کارنامه  در  جمهورری 
را  افراد جامعه  و مشارکت  به حضور  نظام  نیاز 
درک کرده و تصریح می کند: »آرای مردم پای 
صندوق هم به ثمره و هم به شجره است. هم به 
انتخاب فرد در آن انتخابات و هم رای به نظام 

می  تمام  کار  این  آتی  روز  چند  در   نظرم  به 
دوم  فاز  به  ورود  مجوز  باید  روال  و طبق  شود 
را  مطالعه  این  نتایج  بدهند.وی  را  مطالعه  این 
ویروس  گفت:  و  کرد  اعالم  خوب  العاده  فوق 
مردم  در  جدی  نگرانی  انگلیسی  یافته  جهش 
ایجاد کرده بود. این واکسن در حال ساخت به 
هم  یافته  جهش  ویروس  این  روی  کامل  طور 
اثر می کند و آن را از بین می برد.این واکسن 
به احتمال زیاد ویروس های دیگری که حالت 

جهشی پیدا کنند را از بین می برد.
در  ایرانی  واکسن  نخستین  انسانی  تست  دوم  فاز 

چند روز آینده
مخبر افزود: طی چند روز آینده وزارت بهداشت 
،درمان  و آموزش پزشکی اجازه ورود به فاز دوم 

تست انسانی کرونا را صادر می کند.

هیچ عارضه جدی در دریافت کنندگان واکسن 
مشاهده نشده است.

)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
سایر  حد  در  دقیقا  واکسن  این  عارضه  افزود: 

واکسن های مشابه در حد تب خفیف است.
مخبر تصریح کرد: ما در حال حاضر به داخل 
را  داخلی  نیاز  اگر  و  کنیم  می  فکر  کشور 
برطرف کنیم ، حتما به صادرات این محصول 

فناورانه فکر می کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که ایمنی زایی این 
واکسن  در  گفت:  است،  حدی  چه  در  واکسن 
وجود  خوب  و  استاندارد  زایی  ایمنی  تولیدی 

دارد.
امکان تولید انبوه واکسن فراهم می شود

)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
واکسن  انبوه  تولید  امکان  که  این  یادآوری  با 
نخستین  کرد:  خاطرنشان  شود،  می  فراهم 
انسانی  کرونا که در حال تست  ایرانی  واکسن 
میلیون   ۳ ظرفیت  آینده  روز  چد  در  است، 

دوزی آن فراهم می شود.
اواسط  تا  امیدواریم  بسیار  داد:  ادامه  مخبر 
اردیبهشت ماه فاز دوم این طرح اجرایی شود 
و ظرفیت واکسن به ۱۲ میلیون تا ۱۴ میلیون 
عبارتی  به  برسد،  برداری  بهره  به  ماه  در  دوز 
این  ساخت  از  تر  عقب  واکسن  تولید  خط 

محصول نیست.

است. این که امام )ره( به ما فرمود آرای مردم 
زمانی محقق می شود  زمان،  و هر  نسل  در هر 
پای  پیش  رقابتی  پرشور  انتخابات  یک  ما  که 
مردم بگذاریم. اگر مردم ۷۰ و چند درصد پای 
)ره(  امام  بهمن  آمدند، منشور ۱۲  آرا  صندوق 
در  دادیم.«  ادامه  را  راه  آن  و  کرده  پیدا  ادامه 
چنین نگرشی هرگونه تحدید مشارکت مردم با 
خالف  مسیری  در  حرکت  عملی،  و  عنوان  هر 
دیدگاه بنیانگذار انقالب و ارزش های ثابت نظام 

جمهوری اسالمی است.
و  است  مردم  رای  بر  مبتنی  نظام  جمهوریت 
نظام سیاسی  تفاوت های  از مهم ترین  این یکی 
ایران با کشورهای همسایه خود است. بنیانگذار 

از  را  کسی  عقیده ها،  اظهار  برخی  دلیل  به  یا 
حضور در انتخابات محروم کنند و نه رای مردم 
و تصمیمی  اقدام  تشریفاتی فرض کنند. هر  را 
پای صندوق های رای در  به  برای آوردن مردم 
برهه کنونی عمل به ارزش های ثابتی است که 

نظام جمهوری اسالمی بر آن بنا شده است.  
روش های متفاوت حراست از ارزش های ثابت

انقالب  پیروزی  دهه  چهارمین  از  عبور  با 
اسالمی، نیاز جامعه، به ویژه جوانان به یادآوری 
ارزش های اصیلی که مردم و امام برای برقراری 
آن ها در جامعه تالش بسیاری کردند؛ احساس 
می شود. ارزش هایی که به واسطه ریشه داشتن 
در عمیق ترین نیاز های انسانی می توان آن را 
ثابت دانست. ارزش هایی چون آزادی، احترام به 
قانون و رای مردم، مبارزه با استبداد و استعمار 
هر  شدن  جاری  منظور  به  اسالمی  انقالب  که 
مردم  از  اگر  رسید.  پیروزی  به  ها  آن  از  یک 
جمهوری  نظام  کنونی  مسووالن  از  هریک  و 
اسالمی درباره اهمیت هریک از این ارزش ها و 
ضرورت پرداختن به آن ها پرسش شود؛ بی شک 
همگی بر ارزش آن ها در همه زمان ها تاکید 
امروز  خواهند کرد.واقعیت آن است که چالش 
کشور نه بر سر ارزش های ثابت انقالب اسالمی 
بلکه بر سر نحوه پاسداشت و جاری ساختن آن 
در  ها  ارزش  این  اجرای  ارزش هاست. گروهی 
می  ممکن  خود  دست  به  تنها  را  ایران  جامعه 
دانند و هر آن کس یا گروهی را که در این مسیر 
انتقادات،  انواع  با  باشد  به شیوه دیگری معتقد 
است  دلیل  همین  به  شاید  کنند.  می  تخریب 
که رییس جمهوری در هشتمین تجدید میثاق 
خود به عنوان رییس دولت با آرمان های امام بر 

هم  از  برخی  برخالف  اسالمی  انقالب  فقید 
نظام  مصنوعی  زینت  نه  را  مردم  خود،  عصران 
می دانستند  آن  حقیقی  صاحب  که  سیاسی 
رای  صندوق  هم  را  تصاحب  این  اثبات  راه  و 
هر  در  مردم  باالی  مشارکت  می کردند.  معرفی 
انتخاباتی ضامن جمهوریت نظام است و تالش 
 صورت گرفته برای از کاهش گزینه های انتخاب 
مردم، جناحی گری و سیاسی کاری این ضمانت 
جشن  دومین  و  چهل  برد.  می  سوال  زیر  را 
مسووالن  تمام  برای  فرصتی  اسالمی،  انقالب 
است که نه برای انتخابات و کاندیدای آن کت 
انتساب  بهانه  به  نه  بدوزند،  مخصوص  شلوار  و 
برخی شخصیت ها به برخی جریان های سیاسی 

اجتهاد از راه و سخن امام خمینی تاکید کرده 
امام  راه  در  پویا  »اجتهاد  کند:  می  تصریح  و 
ما  برای  امام  راه  توسعه  و  امام  راه  است،  مهم 
اهمیت دارد امام در منشور برای ما تبیین کرد 
که ارزش ها انقالب ثابت است، اما روش ها ثابت 
باید  ما  و در هر شرایطی  زمانی  نیست. در هر 
روش صحیح و درست منطبق با شرایط زمان را 
برای اهداف بلند انتخاب کنیم. راه امام )ره( به 
این معناست که امروز به خوبی از سیره امام و از 
کالم امام استنباط کنیم که راه مان را به خوبی 

برگزینم و انتخاب کنیم.«
زمان و شرایطی که روحانی در سال ۹۲ کشور را 
تحویل گرفت ایجاب می کرد برای بهبود شرایط 
الزام  قطعنامه های  بند  از  ایران  ساختن  رها  و 
آور و تحریم های شدید، راه دیپلماسی را پیش 
همان  شود.  حاضر  مذاکره  میز  پای  و  گرفته 
شرایط در سال ۹۷ اما رفتن پای میز مذاکره با 
»دونالد ترامپ« رییس جمهوری سابق و زیاده 
خواه آمریکا را به نفع کشور ندانست. در هر دو 
شرایط عزت، حکمت و مصلحت سه ارزش ثابت 
هستند اما روش حراست از آن ها در هر دوره 
مهم ترین  تفاوت  این  درک  است.  متفاوت  ای 
و  تدبیر  دولت  و  است  ملی  منافع  حفظ  اصل 
امید برای حفظ آن نیازمند اعتماد دیگر نهادها 
و مسووالن و اتحاد همگانی است. اینکه گروهی 
تنها روش خود را به عنوان اصل ثابت در حفظ 
دولت  چون  دیگرانی  و  کرده  عنوان  ها  ارزش 
تدبیر و امید را به دلیل کاربرد نوع متفاوتی از 
قرار می دهند؛  انتقاد  و  استراتژی مورد هجمه 
انقالب  های  ارزش  در مسیر حفظ  توانند  نمی 

اسالمی گام های استواری بردارند.   

چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
دستاوردهای  مرور  منظور  به  مغتنمی  فرصت 
ترین  مهم  که  دستاوردهایی  است.  رویداد  این 
بر آرای مردم  توان چهل سال تکیه  را می  آن 
تداوم جمهوریت  که ضامن  دانست  انتخابات  و 
نظام و از اصلی ترین تاکید و تصریح بنیانگذار 

آن است.
به گزارش میالدالرستان به نقل از ایرنا، تجدید 
جمهوری  فقید  بنیانگذار  های  آرمان  با  میثاق 
ایام  هرساله  سنت  )ره(  خمینی  امام  اسالمی؛ 
که  است  ایران  مردم  اسالمی  انقالب  پیروزی 
مسوولین در مناصب مختلف آن را به جا آورده و 
بار دیگر اولویت های اساسی انقالب ۵۷ را مرور 
و یادآوری می کنند. رییس جمهوری و هیات 
دولت نیز با حضور در مرقد امام  خمینی)ره(  با 
اهداف واالی ایشان تجدید عهد کردند. حجت 
االسالم »حسن روحانی« در این دیدار به مرور 
طول  در  انقالب  بنیانگذار  درس های  مهم ترین 
مسیر نهضت اسالمی پرداخت و تکیه بر مردم و 
آرای آن ها را ارزشمندترین این درس ها دانست.

رییس قوه مجریه در تشریح دیدگاه امام یادآور 
مردم  قدرت  را  اصلی  قدرت  )ره(  »امام   شد: 
می دانست و تالش می کرد اذهان و افکار مردم 
انقالب  برای  امام  که  راهی  و  مسیر  آن  برای 
انتخاب کرده بود، اقناع شود.« رییس جمهوری 
مانده  مغفول  اغلب  موضوعی  به  همچنین 
جناحی  و  سیاسی  درگیری های  بحبوحه  در 
مفهوم  دو  در  تفاوت  آن  و  داشت  اشاره ای 
اسالمی  جمهوری  نظام  در  روش ها  و  ارزش ها 
بود. روحانی ارزش های انقالب را ثابت اما روش 
و  متفاوت  ای  دوره  هر  در  را  آن  اجرای  های 

)ره(  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
گفت: نخستین واکسن ایرانی کرونا )کوو ایران 
فروروین  اواخر  از  پیش بینی ها  براساس  برکت( 

سال آینده به بازار می آید.
ایرنا،  از  نقل  به  میالدالرستان  گزارش  به 
محمد مخبر در حاشیه نمایشگاه دستاوردهای 
در  )ره(  امام  حضرت  اجرایی  ستاد  اجتماعی 
جمع خبرنگاران افزود: بسیار امیدواریم تا اواخر 
فروردین سال آینده بتوانیم طرح واکسیناسیون 
علیه کرونا را از واکسن ایرانی در کشور شروع 
واکسن  تولید  فرایند  که  این  بیان  با  کنیم.وی 
کوو ایران برکت در کشور بسیار خوب پیش می 
رود، یادآور شد: فاز اول تست انسانی نخستین 

واکسن ایرانی در حال اتمام است.
)ره(،  امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
نظارت  تحت  آینده  روز  چند  در  داد:  ادامه 
به  برکت  ایران  کوو  واکسن  بهداشت،  وزارت 
افزود:  تزریق می شود.مخبر  ۵۶ داوطلب دیگر 

وی تاکید کرد که اگر این مجوز داده شود کار 
سرعت بیشتری پیدا می کند.

از واکسن  استفاده  برای  برخی کشورها  درخواست 
ایرانی

امام  حضرت  فرمان  اجرایی  ستاد  رییس 
از  حتی  مختلفی  کشورهای  داد:  ادامه  )ره(  
برای  های  پیام  ما(  اطراف  و  )دور  همسایگان 
اما  اند  کرده  ارسال  ایرانی  واکسن  از  استفاده 

هنوز به طور رسمی اتفاق نیفتاده است.
مخبر یادآور شد: بقیه واکسن های این ستاد در 
است،  رسیده  انسانی  تست  به  دیگر  مسیر  سه 
وزارت بهداشت باید اجازه دهد تا این واکسن ها 

هم وارد مرحله فاز انسانی شود.
گفت:  هم  واکسن  تزریق  عوارض  درمورد  وی 
ناظرین وزارت بهداشت، تاکنون  براساس اعالم 

رای مردم ضامن تداوم جمهوریت نظام

واکسن ایرانی کرونا اواخر فروردین ۱۴۰۰ به بازار می آید

آگهي مزایده 
دفتر  در  آن  آپارتمان که سند  واحد  دانگ یک  فوق شش  اجرایي کالسه  پرونده  به موجب 
و  ثبت   ۹۴ الف   ۹۶۱۲۱۵ چاپي  شماره  با  الکترونیکي  امالک   ۱۳۹۵۲۰۳۱۱۲۳۵۰۰۱۷۱۶
رسمي  کارشناس  نظر  طبق  که  است  گردیده  صادر  آباد  لطف  اسالمي پور  عباس  آقاي  بنام 
به مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارزیابي شده و پالک فوق داراي ۹۷/۵۸ متر مربع اعیاني در 
طبقه دوم واحد شرقي بلوک ۳۲ مسکن مهر جدید با حدود اربعه شماالً دیواریست به طول 
۷ متر به پالک ۱۳۹۱۹/۱۱ شرقاً  دیواریست به طول ۱۵ متر پالک ۱۳۹۱۹/۲۹  جنوباً در 
دو قسمت اول دیوار و پنجره است به طول ۵/۳۱ متر به فضاي حیاط مشاعي دوم دیواریست 
به طول ۰/۴۶ متر به راه پله غرباً  در ۴ قسمت که قسمت هاي دوم و سوم آن جنوبي است 
اول دیواریست به طول ۳/۷۹ متر به راه پله مشاعي دوم درب و دیواریست به طول ۱/۲۴ 
متر به راه پله مشاعي سوم دیواریست به طول ۰/۳۰ متر به راه پله مشاعي چهارم دیواریست  
مشترک به طول ۱۰/۳۹ متر به آپارتمان قطعه ۳ با قدمت حدوداً ۳ سال و داراي انشعابات 
آب و برق و گاز که برابر گزارش مأمور اجرا ملک مزبور در تصرف آقاي عباس اسالمي پور لطف 
آباد مي باشد و پالک فوق از ساعت ۹ تا ۱۲ روز دوشنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۷  در اداره ثبت اسناد 
و امالک گراش واقع در گراش خیابان امام )ره(  از طریق  مزایده به فروش مي رسد. مزایده از 
مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال شروع و به باالترین  قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به 
ذکر است پرداخت  بدهي هاي مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد  و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض شهرداري 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از این که رقم قطعي آن معلوم  شده یا نشده باشد به عهده برنده 
مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد  به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده  نقداً وصول مي گردد  ضمناً چنانچه 
روز مزایده تعطیل رسمي گردد،  مزایده روز اداري بعد از تعطیلي  در همان ساعت و مکان 
مقرر برگزار  خواهد شد.ضمناً بنا به استعالم صورت گرفته از بانک مسکن گراش ملک مذکور 

در قبال مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰۰۰ ریال تا تاریخ ۹۹/۱۱/۰۶ در رهن بانک مسکن گراش مي باشد.
مدیر اجراي اسناد رسمي گراش - هدایت اله رحیمي درازي

  م/الف/۵۹۲

آگهي فقدان سند مالکیت
 قطعه 6 بخش 18 فارس شهرستان خنج

نظر به این که آقاي صالح الدین اسفندیاري فرزند عبدالرحمن 
ملي  شماره  به  الرستان  از  صادره   ۲۳ شناسنامه  شماره  به 
برگ  دو  تسلیم   با    ۱۳۶۸۱/۱ پالک  مالک   ۲۵۱۱۶۵۰۳۴۷
تنظیمي  المثني  مالکیت  سند  دریافت  جهت  شهود  شهادت 
سند  جلد  یک  تعداد  است   مدعي  خنج    ۸۱ دفترخانه  در 
واقع در  به ششدانگ یکباب خانه پالک فوق  مالکیت مربوط 
قطعه ۶ بخش ۱۸ فارس شهرستان خنج، روستاي بیغرد که 
مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۲  قطعي شماره ۲۸۷۳۸  انتقال  برابر سند 
تنظیمي در دفترخانه اسناد رسمي ۸۱ خنج به نامبرده انتقال 
و در دفتر الکترونیکي شماره ۱۳۹۵۲۰۳۱۱۰۲۶۰۰۰۳۰۲ بنام 
ایشان ثبت و سند مالکیت به شماره چاپي ۹۳۱۴۵۹ سري الف 
سال ۹۴ صادر گردیده، به علت جابجایي اثاثیه منزل مفقود و 
تقاضاي صدور سند مالکیت المثني را نموده است لذا مراتب 
قانون ثبت آگهي مي شود   آئین نامه  طبق ماده ۱۲۰ اصالحي 
یا  و  معامله اي کرده  آگهي  مورد  به ملک  نسبت  که هر کس 
مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد تا ده روز پس از 
انتشار آگهي به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا خالصه معامله، تسلیم نماید. و اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نشود این اداره سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر 

و به متقاضي تسلیم  خواهد نمود.
تاریخ انتشار: ۱۱/۱۵  /۱۳۹۹

عبداله جهان پور عمله - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خنج                      
م/الف/۳۸۳

آگهي درخواست  گواهي حصر وراثت
درخواستي  شرح  به  عبداله   فرزند  محمدي  فوزیه  خانم 
که به کالسه ۹۹/۱۱۳   حقوقي این شورا  ثبت گردیده 
درخواست صدور گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
به  محمد  فرزند  آذربار  عبداله  مرحوم  شادروان   که  داده 
شماره ملي ۲۵۱۲۱۰۲۸۰۷ صادره از  الرستان  در تاریخ  
اقامتگاه دائمی خود روستاي دهفیش  ۱۳۹۹/۱۰/۲۷  در 

بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر است به
۱-محمد آذربار فرزند غفور  ش م ۲۵۱۱۷۵۸۱۶۴  پدر 

متوفي
۲-شهربان ابراهیمي فرزند چراغعلي  ش م ۲۵۱۱۷۸۹۲۴۸ 

مادر متوفي
 ۲۵۰۰۱۳۳۶۱۳ م  ش  عبداله   فرزند  محمدي  ۳-فوزیه 

همسر متوفي
۴-علي آذربار فرزند عبداله  ش م ۶۷۱۰۰۹۱۵۱۱ فرزند 

متوفي
۵-امین آذربار فرزند عبداله ش م ۲۴۶۰۸۸۷۵۷۴ فرزند 

متوفي  والغیر...
درخواست  مقدماتی  تشریفات  انجام  از  پس  شورا  اینک 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ انتشار 
اگهی ظرف یک ماه به این شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد.
قاضي شوراي حل اختالف شعبه اول شهر بنارویه - علي 

سهیلي 
م/الف/۷۴۴
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صف

اطالعیه عمومی عوارض و بهای خدمات شهرداری خور
بدينوسيله به اطالع عموم شهروندان و ذينفعان محترم شهر خور می رساند كه در راستای اجرای ماده 47 و 74 و بند 26 ماده 55 قانون شهرداريها و بندهای 9 و 16 و 26 ماده 80 و ماده 85 قانون تشكيالت وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 
1375 و اصالحات بعدی آن و مستند به ماده 30 آيين نامه مالی و معامالتی شهرداريها تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری خور كه در جلسه شماره 158 مورخ 99/10/10 شورای اسالمی شهر خور تصويب و با تاييد هيات تطبيق مصوبات شوراهای اسالمی شهرستان الر موضوع 

ماده 90 قانون شوراها به شماره ص/5653/3011/99 مورخ 99/10/24 و ابالغيه شماره ص56/10/40078/99 مورخ 99/11/14 استانداری محترم فارس جهت اجرا از سال 1400 تاييد گرديده برای اطالع عموم و ذينفعان، منتشر و اعالن عمومی می گردد.
شايان ذكر است شرح كامل تعرفه عوارض و بهای خدمات و آيين نامه های پيوست در تابلو اعالنات واحد درآمد شهرداری موجود و قابل مشاهده است./                                                                                                                                     مهدی حلیمی - شهـــردار خـــور

             م / الف 11391                      شناسه آگهی 1088800

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

عنوان تعرفه رديف
عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 
توضيحاتعوارض)متر مربع(

عوارض ۱
زیربنا

K*P

K=5

بند )۱( : منظور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا ناخالص می باشد.
با رعایت ضوابط و مقررات  اعیانی(  از  بند )۲( : در صورت درخواست متقاضیان  براي احداث استخر ، سونا ، جکوزی )خارج 
شهرسازی به ازای هر  متر مربع K *P 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 فیمت هر متر زیربنا در این ردیف تعرفه از ۱۵۰/۰۰۰ 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 ،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 میزان  k * p* ۰.۲*--- 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

K ضریبی است که به تصویب شورای اسالمی شهر خواهد رسید.

مستندات قانونی: بند ۱6 ماده 8۰  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375 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

K*P

K=22

بند )۱( : امالکی که قبل از اولین طرح مصوب شهری ) در صورت روستا بودن مالک، طرح هادی می باشد(  احداث شده اند 
عوارض موضوع این بند جهت آنها  به صورت  ................... 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 همان طبقه 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 ،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 میزان  k * p* ۰.۲*--- 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

مستندات قانونی: بند ۱6 ماده 8۰  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375 با اصالحیه های بعدی 

تعرفه شماره )1(                                     هزینه تامین سرانه خدمات عمومی اراضی و امالک ناشی از تفکیک یا افراز               مورد عمل براي سال 1400

عنوان تعرفه عوارضرديف
ماخذ و نحوه محاسبه 

بهای خدمات سال 
1400

توضيحاتمنشاء قانوني 

۱
هزینه تامین سرانه خدمات عمومی اراضی و امالک 

ناشی از تفکیک یا افراز با عرصه مسکونی
 زیر ۵۰۰ مترمربع

12 p
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: کلیه امالکی که باستناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸  تبصره )۱( 
شهرداری  به  را  تفکیک  عوارض  و  دریافت  سند  غیره  و 
بر  اند مشمول پرداخت عوارض تفکیک  ننموده  پرداخت 
اساس ضریب سال وقوع تخلف × قیمت منطقه ای سال 

ابقاء می باشند.
قابل  مجوز  اخذ  هنگام  در  تفکیک  عوارض   : تبصره)۲( 
وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد عالوه بر 

جرائم عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد. 
داخل حریم  و  از محدوده  امالکی که خارج   :)۳( تبصره 
شهر قرار دارد و فاقد طرح تفضیلی می باشند و لیکن در 
حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار ندارند و از 
طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ سند دریافت داشته اند مشمول 

پرداخت عوارض مذکور می باشند.
این  از  مستثني  مزروعي  کاربري  با  اراضي   :)۴( تبصره 
تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانوني از سوي مراجع 
ذیصالح تغییر کاربري اینگونه اراضي در داخل حریم شهر 
افراز براساس نوع کاربري  یا  انجام شود، عوارض تفکیک 

تغییر یافته محاسبه وقابل وصول است.
تبصره )۵(: در خصوص بند ۷ عوارض تجمیع باالی ۵۰۰ 
مترمربع در صورتیکه مالک قصد تجمیع و سپس تفکیک 

را داشته باشد عوارض تجمیعP 0/5 محاسبه شود.

۲
هزینه تامین سرانه خدمات عمومی اراضی و امالک 

ناشی از تفکیک یا افراز با عرصه تجاری
 تا ۵۰ مترمربع

40 p

۳
هزینه تامین سرانه خدمات عمومی اراضی و امالک 

ناشی از تفکیک یا افراز با عرصه تجاری
 ۵۰ مترمربع به باال

35 p

۴
هزینه تامین سرانه خدمات عمومی اراضی و امالک 
ناشی از تفکیک یا افراز با عرصه صنعتی و غیره به 

ازای هر مترمربع
20 p

۵
هزینه تامین سرانه خدمات عمومی اراضی و امالک 
ناشی از تفکیک یا افراز با عرصه اداری و غیره به 

ازای هر مترمربع
20 p

تعرفه شماره )2(                                                                                     هزینه بهای خدمات                                                            مورد عمل براي سال 1400

توضيحاتمنشاء قانوني ماخذ و نحوه محاسبه بهای خدمات سال 1400عنوان تعرفه عوارضرديف

هزینه بهای خدمات فضاي ۱
سبز

به ازاي هر مترمربع زمین ۲۰/۰۰۰ 
ریال محاسبه مي شود.
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تبصره )۱( : این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی و 
دیوارکشی توسط شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه 
می  واریز  مؤدی  توسط  شهرداری  طرف  از  شده  معرفی 

گردد.
این  از  واریزي  وجوه  است  مکلف  شهرداري   :  )۲( تبصره 

محل را صرفاً براي ایجاد فضاي سبز هزینه نماید .
عوارض  محاسبه  شامل  صرفاً   فوق  عوارض   :  )۳( تبصره 
زیربنای ساختمان )بنای خالص( می گردد و به هیچ عنوان 
نمی   ... و  پله  راه   ، پارکینگ  حذف   ، پارکینگ  مشمول 

گردد.

مساحت عرصه × P 3بهای خدمات عرصه۲

هرمترمربع ۵/۰۰۰ ریالبهای خدمات مهندسی۳

۲/۰۰۰ ریالبهای خدمات تایید نقشه سازه۲

۱۰/۰۰۰ ریالبه ازای هر مترمربع۳

بهای خدمات تایید نقشه ۴
۵/۰۰۰ ریالتفکیک

تعرفه شماره )۷(                                                                    بهای خدمات تعمیر ساختمان                                                              مورد عمل براي سال 1400

عنوان تعرفه عوارضرديف
ماخذ و نحوه محاسبه بهای 

خدمات سال 1400
توضيحاتمنشاء قانوني 

p × S × ضریببهای خدمات تعمیر ساختمان۱
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آنها  قانوني  مقام  قائم  یا  و  مالکین  که  تامادامي   :  )۱( تبصره 
مسکوني،  واحدهاي  از  اعم  خود  ملک  وضعیت  در  تغییري 
اداري، تجاري پزشکي ،درماني و غیره بوجود نیاورند که مغایر 
با مفاد پروانه ساختمان و نقشه تایید شده از سوي شهرداري 
نخواهد  تعلق  آنان  به  تعمیرات  عنوان  تحت  عوارض  نباشد، 

گرفت . 
داخلی  یا  جزئی  تعمیرات  شامل  عوارض  این   :  )۲( تبصره 
)نقاشی ، کف سازی و ....( نخواهد شد و صرفاً تعمیرات اساسی 

مثل تعویض سقف یا جابجایی دیوارها را مشمول می شود.
تبصره )۲( : چنانچه مالک یا قائم مقام قانوني وي بدون دخل 
و تصرف و یا تغییر در ارتفاع و سقف بي آنکه از مفاد پروانه 
ساختماني و نقشه مورد تایید شهرداري  عدول نماید و صرفاً 
نسبت به تعویض سقف اقدام کند، پس از تایید واحد فني و 
شهر سازي عوارض متعلقه تحت عنوان عوارض تعویض سقف 

از وي قابل وصول مي باشد . 
سقف  تعویض  به  مربوط  عوارض  محاسبه  نحوه   :  )۳( تبصره 
براي واحدهاي مسکوني و غیره که بصورت شیرواني اجرا مي 

شوندمعادل ۱۰% عوارض این تعرفه مي باشد . 

براي واحدهاي مسکوني۲
P × S 5)به ازاء هر متر مربع(

۳
براي واحدهاي تجاری، اداري ، صنعتي، 

پزشکي، بهداشتي، درماني و غیره
)به ازاء هر متر مربع(

12 p

 P 2تعمیرات جزئی ساختمان۲

تعرفه شماره )13(                                                                    بهای خدمات آژانس                                                            مورد عمل براي سال 1400

ماخذ و نحوه محاسبه بهای عنوان تعرفه عوارضرديف
توضيحاتمنشاء قانوني خدمات سال 1400

عوارض مشاغل وصنوف
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کسب)ریال (  
سالیانه

عوارض جمع 
آوری زباله )ریال( 

سالیانه

۱۰۵/۰۰۰بهای خدمات ماهیانه رانندگان آژانس۲۸۳

۱۲۰/۰۰۰بهای خدمات ماهیانه رانندگان تاکسی سطح شهر۲۸۴

۳/۰۰۰/۰۰۰بهای خدمات صدور یا تمدید پروانه مسئولین آژانس۲۸۵

بهای خدمات نقل و انتقال آژانس به ازای هر راننده۲۸۶
 و حداقل محاسبه ۹ نفر

۷% قیمت 
کارشناسی

۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ بهای خدمات واگذاری مجوز جدید آژانس تلفنی۲۸۷
)قیمت پایه مزایده(

۱۵۰/۰۰۰بهای خدمات جابجایی رانندگان آژانس۲۸۸

۱/۶۰۰/۰۰۰بهای خدمات ورود به ناوگان تاکسیرانی۲۸۹

۷۵۰/۰۰۰بهای خدمات خودروهای شخصی سرویس مدارس سالیانه به ازای هر سرویس۲۹۰

تعرفه شماره 4 - عوارض حصار کشي و دیوار کشي و مجوز احصار براي امالک فاقد مستحدثات

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

۱
عوارض صدور مجوز 

حصارکشی اراضی فاقد 
مستحدثات

2K*P
K=1/5

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 
تفکیک در مجوز  به  را  ارتفاع دیوار و فنس  بود. )شهرداری مکلف است  طرح مصوب شهری خواهد 

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(.

عوارض دیوار کشی اراضی  ۲
دارای مستحدثات

K*P
K=1/5

مستندات قانونی: بند ۱6 ماده 8۰  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375 با اصالحیه های بعدی 

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

∆*K*P

K=1/5

بند )۱( : ∆: عبارت اند از 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. 
مورخ  ی  مصوبه  دستورالعمل  رعـایت   و  ها  سـرانه  بخـشی  تعادل  راستـای  در   : )۳( بند 
۱۳۸۹/۳/۱۰ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم 
کاربری های شهری در صورت درخواست ذینفع مبنی بر تغییر از سایر کاربری ها به کاربری 

مسکونی و موافقت مراجع ذیصالح قانونی عوارضی به میزان K*P*20  اخذ گردد.
به  با مساحت های مختلف  اراضی  برای  تعرفه  از  بند  این  نحوه محاسبه عوارض   :)۴( بند 

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

بر آن %۸۰  اول ۱۰۰% و مازاد  اراضی کمتر و مساوی ۵۰۰ مترمربع: ۳۰۰ مترمربع  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 

مورخ   ۳۸۱-۳۶۷ شماره  های  دادنامه  طی  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت   :)۵( بند 
و شماره ۱۳۱۰  مورخ ۹۷/۵/۹  و شماره ۱۳۰۸  مورخ ۹۷/۴/۱۹  و شماره ۱۲۳۷   ۹۷/۳/۸
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.

۵۰اداری )خصوصی(۲

آموزشی، آموزش تحقیقات و ۳
۴۵فناوری )خصوصی(

۴۰درمانی )خصوصی(۴

صنعتی و کارگاهی، تفریحی و ۵
۳۵توریستی

ورزشی )خصوصی(، حمل و نقل ۶
۳۰و انبارداری

۲۰مسکونی۷
۱۰فضای سبز۸
۱۰ذخیره مسکونی۹

20kpسایر کاربری ها۱۰

مستندات قانونی: بند ۱6 ماده 8۰  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375 با اصالحیه های بعدی و دادنامه های فوق الذکر 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

A-B

A-B

A

A
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تعرفه عوارض سال 1400- شهرداری الر

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

عنوان تعرفه رديف
عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 
توضيحاتعوارض)متر مربع(

عوارض ۱
p*۱۲زیربنا

بند )۱( : منظور از زیربنا در محاسبه عوارض این بند، زیربنا ناخالص می باشد.
با رعایت ضوابط و مقررات  اعیانی(  از  بند )۲( : در صورت درخواست متقاضیان  براي احداث استخر ، سونا ، جکوزی )خارج 
شهرسازی به ازای هر  متر مربع P ۱۰ 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 ۱۳۰۰۰۰ 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 ،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 میزان P *۱۰*۰.۲*__  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.
بند )۷( : ساختمان هایی که قصد تعمیرات)کلی( رادارند به صورت ۱۵ درصد محاسبه و اخذ می گردد. در صورت تعویض 

پوشش)سقف( به صورت ۱۰۰ درصد محاسبه می گردد.
بند)۸(:  امالکی که قبل از اولین طرح مصوب شهری )۱۳۵۶/۶/۸(  احداث شده اند از پرداخت عوارض موضوع این بند معاف می باشند.
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تعرفه شماره 2 - عوارض زيربنا از نوع غير مسكوني )احداث بنا(  يك  متر مربع تجاری

عنوان تعرفه ردیف
عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 
عوارض) متر مربع 

خالص تجاری(
توضیحات

زیربنای ۱
همکف

۸۰*p
 p مالک(

تجاری
 می باشد(

بند )۱( : امالکی که قبل از اولین طرح مصوب شهری )۱۳۵۶/۶/۸(  احداث شده اند عوارض موضوع این بند جهت آنها  به 
صورت  ۱۰ 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 و نیم طبقه تجاری کلیه طبقات معادل ۵۰%  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 ،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 میزان k * 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(
۱۰۰=K         تعداد واحدهای سابق : B      تعداد واحدهای فعلی : A

بند)۶( : تجاری های غیر خطی معادل ۸۰ درصد فرمول فوق محاسبه می گردد.
بند)۷( : کلیه مشاعات تجاری معادل تعرفه مسکونی و P مسکونی 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 ۲۰ 
درصد فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد. فضاهای شهربازی و تفریحی روباز مشمول این عوارض نمی گردد.

بند )۱۰( : عوارض واحدهای تجاری، تراکم تجاری، بالکن های داخلی انها و انبار های تجاری که تا ۱۳۵۶/۶/۸ )اولین سال 
تصویب طرح تفصیلی شهر الر( به بهره برداری رسیده اند صرفا معادل ۱۰ درصد فرمول فوق محاسبه و اخذ می گردد.

بند)۱۱( :  عوارض دفتر کار )طبق تعریف ص ۱۰ دفترچه( معادل ۳۰% عوارض زیربنای تجاری در طبقه مربوطه ماسبه و اخذ می گردد.
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تعرفه شماره 3 - عوارض زیربنا از نوع غیر مسکونی جهت سایر کاربریهای مصوب شهری

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

توضیحاتمعادل مسکونیآموزش تحقیقات و فناوري۱
بند)۱( - در ردیف شماره ۱۲ توضیح این که شاخص p مبنای محاسبه بر اساس مصوبه 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. 
بند )۳( - امالکی که پس از طرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها منجر به 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 میزان p* 100* 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(
۱۰۰=K                    تعداد واحدهای سابق : B                  تعداد واحدهای فعلی : A

فرهنگی  مراکز  ها،  کانون  مهدیه،  )حسینیه،  اسالمی  مقدسه  اماکن  احداث  متقاضیان  بند)۵(: 
مذهبی(، مساجد، معابد اقلیت های دینی )مسیحی، زرتشتی، کلیمی( و مدارس علمیه 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 ۶۰ متر مربع به شرط 
عدم واگذاری سرقفلی آن ها به اشخاص حقیقی و حقوقی و دو واحد مسکونی مجموعاً به مساحت 
حداکثر ۲۰۰ متر مربع که وابسته به اماکن ذکر شده باشد از پرداخت کلیه عوارض ساخت و 

کسری پارکینگ  معاف خواهند بود.

معادل مسکونیآموزشي۲

معادل ۱.۵ برابر مسکونیاداري و انتظامي۳

معادل۵۰ % مسکونیورزشي۴

معادل مسکونیدرماني۵
معادل۲۰% مسکونیفرهنگي  هنري۶

مواد قانونی برنامه ششم توسعه و قوانینمذهبي۷
بودجه سالیانه کل کشور

معادل ۱.۵ برابر مسکونیتجهیزات شهري۸

معادل ۲ برابر مسکونیتاسیسات شهري۹

معادل ۵۰% تجاریحمل و نقل و انبارداري۱۰

معادل ۵۰% مسکونینظامي۱۱

معادل کاربریهای واقع در امالک واقع در حریم شهر۱۲
محدوده شهر

معادل ۱۰% تجاریتفریحي و توریستي۱۳

معادل ۳۰% تجاریصنعتي،کارگاهی۱۴

۱۵
تجاری های خدماتی

) خدمات انتفاعی و غیر 
انتفاعی( طبق جدول شماره ۲

معادل ۵۰% تجاری

مستندات قانونی: بند ۱6 ماده 8۰  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375 با اصالحیه های بعدی  و دادنامه های فوق الذکر 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعرفه شماره 5- عوارض حصار کشي و دیوار کشي و مجوز احصار براي امالک فاقد مستحدثات

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

۱
عوارض صدور مجوز 

حصارکشی اراضی فاقد 
مستحدثات

۲ *۱۵*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(.

عوارض دیوار کشی اراضی  ۲
p*۱۵دارای مستحدثات

مستندات قانونی: بند ۱6 ماده 8۰  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375 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

برای کلیه گروه ها و 
مشاغلی که در مناطق 
ذکر شده در جدول 
شماره ۱ قرار گرفته 
اند ضریب منطقه ای 
K برای آنها به عمق 
یک پالک در نظر 

گرفته شده و در مورد 
سایر منطق ضریب ۱ 

لحاظ می گردد.

P=HK

H ( عوارض پایه        P ( عوارض ماهیانه            K ( ضریب منطقه ای      
 F ( حداقل مساحت)۱۵ متر مربع(                    M ( کل مساحت

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 
پرکنی گاز  گاز(، جایگاه سیلندر  نفت  گاز،  )بنزین،  جایگاه سوخت   T موارد مشابه  و  دفاتر مهندسی  بیمه ها،  دفاتر 
*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 
اندام، رادیولوژی و...  *کلینیک های دامپزشکی، آمبوالنس خصوصی و.. *موسسات فیزیوتراپی، ماساژ طبی، پرورش 

*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. 
اداری طی دادنامه های شماره ۱۱۳ مورخ ۸۷/۲/۲۹ و شماره ۱۰۳۳ مورخ  بند )۸(: هیأت عمومی دیوان عدالت 
۹۶/۱۰/۱۲ و شماره ۱۰۵۲ مورخ  ۹۶/۱۰/۱۹ اداری وضع عوارض کسب و پیشه)عوارض محلی( از بانکهای دولتی، 
خصوصی، صتدوقهای 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.

۲
عوارض کلیه گروه 
ها و مشاغل ردیف 
های قید شده در 
جدول شماره ۳ 

P=HK+
]HK(M-F(/100[

عوارض پایه شعب 
بانک ها و موسسات 
مالی اعتباری در 

گروه دفاتر به مبلغ 
۱۰۰،۰۰۰ ریال 

تعیین و همچنین 
ضریب منطقه ای به 
شرح جدول شماره ۲

P=HK+
]HK(M-F(/100[
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تعرفه شماره 6- عوارض تراکم برای دو بخش مسکوني و غیر مسکوني 

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

عوارض ۱
تراکم

مسکونی
زیربنا )طبق معاف۰تا%۶۰ تعرفه، صرفاً سطح خالص  از  بند  این  در  تراکم  : جهت محاسبه  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 ذبنفع  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 میزانk*p*۱ در کاربری مربوطه می باشد.)با توجه به 
اداری()در  دادنامه شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۲ رای هیأت تخصصی دیوان عدالت 

)k =۱۵و تجاری k =۲۰محاسبه مسکونی
بند )۴( : 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 )۵( : جهت زیر بنای مازاد بر ضوابط اعمال ماده ۱۴ قانون زمین شهری و ضوابط 
خاص مصوبه کمیسیون ماده ۵ یا کارگروه امور زیربنایی به ازای هر متر مربع مازاد بر 

ضابطه معادل ۵ برابر ردیف مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.
بند)۶(: در کاربری های مختلط عوارض تراکم بر اساس کاربری با ارزشتر محاسبه شود. 

ارزش کاربری ها بر اساس جدول ارزش افزوده صفحه ۲۵ لحاظ شود.

p*۶۰۲۰% به باال

تجاری
معاف۰تا%۷۵

p*۷۵۱۵% 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*۲۰ 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

∆*۱.۵ *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. 
مورخ   ۳۸۱-۳۶۷ شماره  های  دادنامه  طی  اداری  عدالت  دیوان  عمومی  هیأت   :)۳( بند 
و شماره ۱۳۱۰   ۹۷/۵/۹ مورخ  و شماره ۱۳۰۸  مورخ ۹۷/۴/۱۹  و شماره ۱۲۳۷   ۹۷/۳/۸
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.
العمل مصوبه مورخ ۸۶/۳/۱۰  بند)۴(: در راستای تعادل بخشی سرانه ها و رعایت دستور 
شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های 
شهری در صورت درخواست ذینفع مبنی بر تغییر از سایر کاربری ها به کاربری مسکونی 
باشد(  P مسکونی می  30p )مالک  به میزان  قانونی عوارض  و موافقت مراجع ذی صالح 

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

درخواست متقاضی می باشد.

۵۰اداری )خصوصی(۲

آموزشی، آموزش تحقیقات و فناوری ۳
۴۵)خصوصی(

۴۰درمانی )خصوصی(۴
۳۰صنعتی و کارگاهی، تفریحی و توریستی۵

ورزشی )خصوصی(، حمل و نقل و ۶
۳۰انبارداری، انبار تجاری

۲۰مسکونی۷

۰سایر کاربری ها۸
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ادامه در صفحه 6

A-B
A

A-B

A-B

A

A

تعرفه شماره 4 - عوارض بالکن 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 
و عوارض مربوطه وصول  زیربناي مفید محسوب  این که جزو  بر  قرار گیرد، عالوه  و غیر مسکونی  مسکوني 
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. 
بند)۲(: چنانچه پیش آمدگي سقف آخرین طبقه بنا صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد. مشمول 

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*۴۰رو باز۱
p*۱۵۰رو بسته۲

عوارض پیش آمدگي مشرف به حیاط 
p*۱۰رو باز۴

p*۳۰رو بسته۵

مستندات قانونی: بند ۱6 ماده 8۰  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375 با اصالحیه های بعدی 

بدينوسيله به اطالع عموم شهروندان و ذينفعان محترم  شهر الر می رساند در راستای اجرای ماده47 و 74 و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها و 
بند های 9،16 و 26 ماده 80 و ماده 85 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهای اسالمی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصالحات 
بعدی آن  و  مستند به ماده 30 آيين نامه مالی و معامالتی شهرداری ها، تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری الر كه در جلسه شماره 285 مورخ 
99/10/01 شورای اسالمی شهر الر تصويب و با تأييد هيأت تطبيق مصوبات شوراهای اسالمی شهرستان الرستان موضوع ماده 90 قانون شوراها 
به شماره ص/5653/2843/99 مورخ 99/10/11 و ابالغيه شماره  ص/56/10/39182/99 مورخ 99/11/7 استاندار محترم فارس جهت اجرا از سال 
1400 تأييد گرديده، برای اطالع عموم و ذينفعان منتشر و اعالن عمومی می گردد.شايان ذكر است شرح كامل تعرفه عوارض و بهای خدمات و آيين 
نامه های پيوست، در سايت  شهرداري الر به آدرس WWW.larcity.ir  , و در تابلو اعالنات واحد درآمد شهرداری موجود و قابل مشاهده است.
محمدرضا قنبرنژاد-     شهردارالر
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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
بند )۱( : دادنامه های شماره ۱۵۳ مورخ ۹۶/۲/۲۶ و شماره ۵۵۱ مورخ روزانه هر متر مربع ۵،۰۰۰ ریالاز ضوابط شهرسازي به ازای هر  متر مربع

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 
مورخ  نامه شماره ۲۴۸۳۶  و همچنین  قانون شورا ها  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.
نهایتا  بر سر در ملک که  تابلو  ارتفاع مجاز   A از ضریب  تبصره: منظور 
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*۲ضوابط شهرسازي ) متر مربع(

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

روزانه هر متر مربع ۸،۰۰۰ ریالنصب پالکارد با مجوز شهرداری۴

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

روزانه ۱۲۰،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

۸
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

مستندات قانونی: بند ۱6 و 25 ماده 8۰  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375 با اصالحیه های بعدی و بند 27 ماده 55  و ماده 92 قانون 
شهرداری و دادنامه های فوق الذکر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تعرفه شماره 10- 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
۱۵*p

مورخ  الی ۸۸۹  شماره ۸۸۸  های  دادنامه   :)۱( بند 
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 ۱6 ماده 8۰  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375 با اصالحیه های بعدی و دادنامه های فوق الذکر هیأت عمومی 

دیوان عدالت اداری

تعرفه شماره 12 - عوارض قطع اشجار

عنوان تعرفه رديف
عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه 
توضيحاتعوارض)ريال(

عوارض قطع ۱
B*N*۳اشجار

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 ۱6 ماده 8۰  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375 با اصالحیه های بعدی

تعرفه شماره 11 - عوارض سالیانه موتورسیکلت ها

توضيحاتماخذ و نحوه محاسبه عوارضعنوان تعرفه عوارضرديف

۱۸۵،۰۰۰ ریالعوارض سالیانه موتورسیکلت ها۱

مستندات قانونی: بند ۱6 ماده 8۰  قانون تشکیالت، وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱375 با اصالحیه های بعدی.

تعرفه شماره 13 - ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران و توسعه شهری

ماده واحده
 با استناد به نظریه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ فقهای معظم شورای نگهبان در بازگشت به نامه 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 قبالً 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

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 مشمول عوارض بر حق 
مشرفیت به ازای هر متر مربع  ۲۰  می گردد.

                              )     = K)   : K 
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.
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 ۹۸ بال اثر خواهد بود.

ضريب نوع درخترديف
درخت

۱۰۰۰۰درخت مثمر ۱
۲۰۰۰۰خرما۲
۷۰۰۰کاج ۳
۷۰۰۰سرو۵
۵۰۰۰درخت غیر مثمر۶

در  موضوع  طرح  از  پس  درخت  قطع  ذینفع جهت   تقاضای  در صورت  بند)۳(: 
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 
به پرداخت ۷۰درصد عوارض موضوع  بر قطع درخت ذینفع مکلف  قطعی مبنی 
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 مجار 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.
بند)۶(: درختانی نخلی که در خانه ها به علت بلندی یا فرسودگی و خطرناک بودن پس از تأیید کمیسیون ماده ۷ نیاز به 

قطع می باشد،صرفا مبلغ ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال به ازای هر نفر اخذ گردد.

شاخص محاسبه عوارض )P( به فراخور  کاربری
شهر قدیم: بلوار سعدی به سمت شمال، بلوار شرقی و غربی فردوسی به سمت شمال شهر جدید: بلوار سعدی به سمت جنوب، بلوار شرقی و غربی فردوسی به سمت جنوب

منطقه 2  )تا عمق 20 متر(منطقه 1   )تا عمق 20 متر(منطقه 2  )تا عمق 20 متر(منطقه 1  )تا عمق 20 متر(

خیابان ایت اله سعیدی)خ کارگر-دروازه شیراز تا ابتدای بلوار لطیفی(خیابان طالقانی 30 متری اندیشه تا تقاطع غدیربلوار فرهنگ

خیابان جهادخیابان 1۷ شهریوربلوار دکتر دادمان تا انتهامیدان طاووس

مدرس شمالی از میدان 30 متری فرمانداری تا آخربلوار جوان
خیابان شهید طاهری تا تقاطع خیابان ورزشمدرس تا خیابان ساحلی

خیابان ساحلی غربیمدرس جنوبیبلوار نماز) 30متری مسجدالنبی( میدان بسیج

خیابان فاطمه از میدان مدرس تا پارکینگبلوار شهید امامیبلوار دانشجو

بلوار سید عبدالحسین الریبلوار آزادی)چهل متری دوم( )بجز چهل متری شبکه بهداشت(خیابان معلم

خیابان ابن سینا
 بلوک های 1و2

بلوار جمهوری اسالمی تا مسجد امام علی)ع( )چهل متری اول(
خیابان حاج غفوری از بانک رفاه تا میدان زکات)بجز بلوار شهید ساری خانی(

30 متری هالل احمر
بلوار سید علی اصغر تا خیابان ورزش20 متری وحدت از 30 متری اندیشه تا 40 متری اول تا میدان قبله

خیابان آیت اله خامنه ای20 متری جانبازان از 30 متری اندیشه تا 40 متری اول

بلوار پاسداران جنوبی و شمالیبلوار غدیر شمالی تا تقاطع بلوار والیت

حد فاصل باغ ملی تا میدان شاهد)چهارراه باقرپوریان(بلوار امام رضا)ع(

بلوار شاهدبلوار غدیر جنوبی

خیابان قیصریه از 4 راه گردان تا ساحلی و طالقانیبلوار والیت

خیابان مدرس شمالی از ساحلی تا میدان قدمگاهخیابان ابن سینا بلوک های 3 و 4 و 5

اطراف باغ ملی

شهر جدید

20 متری و کمتر40 متری و کمترمنطقه 2منطقه 1

تجاریمسکونیتجاریمسکونیتجاریمسکونیتجاریمسکونی

45,000250,00035,000180,00033,000100,00030,00080,000

شهر قدیم

8 متری و کمتر20 متری و کمتر40 متری و کمترمنطقه 2منطقه 1

تجاریمسکونیتجاریمسکونیتجاریمسکونیتجاریمسکونیتجاریمسکونی

45,000250,00035,000180,00030,00080,00022,00060,00018,00050,000

حریم شهر

تجاری = 50,000 مسکونی و سایر = 20,000

پیوست ها:

K

K

۱۵

۱۵

Kموقعیتردیف

شهر قدیم

1/1بر خیابان آیت اله خامنه ای از باغ ملی تا خیابان میرعبدالعظیم1

1/2بر خیابان آیت اله خامنه ای از خیابان میرعبدالعظیم تا چهارراه شهید طاهری2

1/3بر خیابان آیت اله خامنه ای چهارراه شهید طاهری تا خیابان ساحلی3

1/1بر خیابان آیت اله خامنه ای از خیابان ساحلی تا سه راه بندرعباس4

1/1بلوار پاسداران از شرکت مخابرات تا میدان فردوسی5

1/2بلوار پاسداران از میدان فردوسی تا میدان شاهد6

1/2بلوار پاسداران از میدان شاهد تا باغ ملی۷

1/2میدان سید تا میدان شاهد8

1/1میدان شاهد تا میدان صحبت الری9

1/1میدان صحبت الری تا میدان باغ ملی10

1/3بلوار آیت اله سیدعبدالحسین از میدان امام تا میدان سید11

1/1بر از میدان فردوسی تا کمربندی خور12

1/1بر خیابان ساحلی حدفاصل آیت اله خامنه ای تا مدرس شمالی13

1/3بازار قیصریه14

1/2بر میدان مدرس تا قلعه15

1/2چهارراه پیروزی تا انتهای بلوار آیت اله سید علی اصغر16

1/3از میدان سید تا میدان مدرس1۷

1/3از میدان مدرس تا سه راهی خیابان ساحلی18

1/3سه راهی خیابان ساحلی تا میدان آیت اله سعیدی19

1/3میدان آیت اله سعیدی تا بلوار امام حسین)ع(20

1/2بر از میدان آیت اله سعیدی تا انتهای ورودی از سمت شیراز21

1/1بر خیابان شهید طاهری تا منطقه انتظامی22

1/4چهارراه پیروزی تا میدان ۷ تیر23

1/4میدان ۷ تیر24

1/40میدان ۷ تیر تا میدان مدرس25

شهر جدید

1/2بر چهل متری اول پشت بیمارستان1

1/1بر چهل متری دوم پشت بیمارستان2

1/1بر چهل متری سوم پشت بیمارستان3

1/35خیابان ابن سینا از بیمارستان سابق تا 20 متری جانباز4

1/35بازار امام خمینی فاز اول و دوم و سوم و مجتمع نگین5

1/40بلوار جوان6

1/40بلوار دانشجو۷

1/2بلوار فرهنگ8

1/30میدان بسیج9

1/30میدان طاووس10

1/2بر سی متری هالل احمر11

1/2بر 30 متری گراش12

1/2بر 30 متری فرمانداری13

1/2میدان امام خمینی14

1/2مجتمع دانش15

1/2بر بلوار از میدان قبله تا میدان امام رضا)ع(16

201/2 متری از هتل کوثر تا 40 متری اول1۷

نام گروه ها و مشاغلردیف

رستورانها4

چلوکبابي هاوچلوخورشي ها5

اغذیه فروشي وخوراک سردیاگرم 6

اتوسرویسهاوتعمیرگاه 12

سلف سرویسهاوسالنهاي پذیرائي  و عروسی15

بیمارستان های خصوصی39

درمانگاههاوکلینیکهاي درماني 39

مط ب پزشکان متخصص 40

مط ب پزشکان عمومي 41

مط ب دندانپزشکان 42

دندان سازان تجربي 43

تزریقات وپانسمان 44

آزمایشگاههاي ط بي ورادیولوژي وفیزیوتراپي وکاردیوگرافی و انسفالی گرافی و 45
نظایر آن

تعمیرموتورودوچرخه واتومبیل ماشین  آالت سنگین5۷

مکانیک اتومبیل 60

آهنگراتومبیل 61

نقاش اتومبیل 62

فروشندگان  موتورسیکلت ودوچرخه 81

نمایشگاه فروش اتومبیل تا100متر83

نمایشگاه اتومبیل از101مترتا150متر83,1

نمایشگاه اتومبیل از150متربه باال83,2

واردکننده  گان و عمده فروشان92

وارد کنندگان و عمده فروشان وسائل صوتی و تصویری93

وارد کنندگان و عمده فروشان  لوازم خانگي گازي نفتي الکتریکي 95

بنگاه معامالت ومشاورامالک 112

وارد کنندگان و عمده فروشان   وسائل بهداشتي ساختماني )کاشی موزاییک شیردوش 114
و ...(

سازنده وفروشنده موزائیک وکاشي و بلوک سیمانی با کمتر از 20 نفر کارگر115

فروشنده  مصالح ساختماني سیمان وآهک وگچ 121

دفاترفروش آجرهاي فشاري وماشیني 122

آهنگران درب و پنجره و سازان آهنی و آلومینیومی138

بارفروشان میدان میوه وتره بار154

بنکدارموادغذائي 156

نمایشگاههاي مبل تادودهنه 264

نمایشگاههاي مبل بیش از دودهنه 264,1

نمایشگاههاي مبل برای هر طبقه اضافی صنایع فلزی- چوبی-پالستیک-سازندگان264,2

تعاوني های توزیع ومصرف350

سوپرمارکتها351

انبارکاالهاي بازرگاني 354

عمده فروشان سنگهاي نما و آجرنماي ساختماني413

نمایندگي شرکتهاي خدماتي اتومبیل428

آهنگران - درب و پنجره سازان آهني431

درب و پنجره سازان آلومینیومي432

Kعرض گذر مالک عمل)a( به مترموقعیتردیف

1
شهر قدیم

A  >126

2A  =<128

3
شهر جدید

A  >206

4A  =<208

جدول شماره سه )عوارض کسب و پیشه(جدول شماره یک )عوارض کسب و پیشه(

جدول شماره دو )عوارض کسب و پیشه(

P : قیمت منطقه بندی

P : قیمت منطقه بندی 

 م / الف ۱۱33۱      شناسه آگهی ۱۰88258
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صف

اطالعیه اعالن عمومی عوارض شهرداری لطیفی
هزینه بهای خدمات و تامین سرانه های خدمات عمومی و شهری اراضی و امالک با عرصه و اعیان 500 مترمربع و کمتر

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض) عنوان تعرفه عوارضردیف
توضیحاتمتر مربع(

۱
عوارض تفکیک عرصه با 
کاربري مسکوني به ازاء 

هر  متر مربع
قیمت کارشناس رسمی 

*%۲۰* Sدادگستری

بند )۱( : کلیه امالکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد و امالک کشور، سند دریافت 
و عوارض تفکیک وحقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض مي باشند.

بند)۲( : عوارض تفکیک در هنگام اخذ مجوز یا پاسخ استعالم و نقل و انتقال قابل وصول و یا پس از 
صدور رأی کمیسیون ماده صد عالوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول مي باشد. 

بند )۳( : اشخاصی که با توجه به قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ زمین  های 
باالی ۵۰۰  متر مربع را تفکیک نموده اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک نخواهند بود.

بند )۴(: عوارض ذکر شده)به استثنا ردیف ۵ و۷و ۸( در این تعرفه فقط مشمول زمین  های کمتر از 
۵۰۰  متر مربع خواهد بود.

بند )۵(: عوارض تفکیک زمین هاي باالي ۵۰۰متر مربع طبق قانون اصالح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري 
می باشد.

بند) ۶(: کلیه امالکی که به استناد مواد ۱۳۳ یا ۱۴۰ قانون ثبت اسناد و امالک کشور )قانون حمایت از 
عرصه و مسکن (نسبت به اخذ سند تا پایان سال ۱۳۹۵اقدام نموده اند و مساحت آنها کمتر از ۵۰۰ متر 
مربع می باشد در صورت استعالم از اداره ثبت و اعالم اینکه در زمان صدور سند عقب نشینی های الزم 
انجام گردیده و یا کوچه مجاور ملک جزئی از سند مورد استعالم  باشد ، صرفاً سهم خدمات و معادل 
با اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری وصول خواهد شد.)مالک محاسبه  ۲۵% باقی مانده ملک 

تاریخ صدور درج شده در سند می باشد( 
تقاضای  که  ،در صورتی  اند  گردیده  تاسیس شهرداری)سال ۱۳۸۷(احداث  از  قبل  که  تبصره:امالکی 

تفکیک نداشته باشند مشمول پرداخت این هزینه بها نمی باشند.
بند) ۷(: کلیه امالکی که بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها )شهرک های جدید التاسیس و موجود( 
تفکیک گردیده و سهم خدمات آنها عالوه بر شوارع و معابر و سایر موارد لحاظ نشده شهرداری می 
تواند بر اساس مساحت ملک موجود معادل ۲۵% از ملک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری 

دریافت نماید.
Z: زیر بنا S: مساحت زمین، N: تعداد واحد

۲
عوارض تفکیک عرصه 

با کاربري تجاري به ازاء 
هر مترمربع

ارزش معامالتي ملک
*%۲۰* S

۳
عوارض تفکیک عرصه با 
کاربري صنعتي به ازاء 

هرمترمربع
قیمت کارشناس رسمی 
*%۲۰* S دادگستری

۴
عوارض تفکیک عرصه با 
کاربري اداري و سایر به 

ازاء هرمترمربع
قیمت کارشناس رسمی 

*%۲۰* Sدادگستری

۵

اصالح تفکیکی های 
انجام شده به جز مواردی 

که تعداد واحد در 
تفکیک اعیانی و عرصه و 

اعیان تغییر می کند

S*۰/۵*P

قیمت کارشناس رسمی عوارض افراز عرصه۶
*%۲۰* S دادگستری

S*۰/۲۵*Pعوارض تجمیع۷

۸
عوارض تبدیل یک 

واحد مسکونی به چند 
واحد مسکونی

4* N*Z*P  

هزینه بهای استفاده از ماشین آالت

۲/۳۰۰/۰۰۰ ریالمیني لودر به ازاء هر ساعت                                

۳/۰۰۰/۰۰۰ ریاللودر با پاکت ۵ تن به ازا هر ساعت

۱/۳۰۰/۰۰۰ریالکمپرسي خاور به ازاء هر سرویس                       

۱/۵۰۰/۰۰۰ریالتانکرکششي به ازاء هر سرویس با ۴۰۰۰ لیتر آب
۸۰۰/۰۰۰ ریالتانکر ثابت روزانه                                           

۱/۰۰۰/۰۰۰ریالپمپ آبکش ۲ اینچ به ازاء هر ساعت                                                                 
۱/۰۰۰/۰۰۰ ریالپمپ آبکش ۳ اینچ به ازاء هر ساعت                                

۲/۵۰۰/۰۰۰ ریالاره برقي به ازای هر درخت                                           
۲/۰۰۰/۰۰۰ریالشمشاد زن هر ساعت                                            

۱/۵۰۰/۰۰۰ ریالکمپرسی ۱۰ تن به ازای هر سرویس

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالماشین حمل زباله)بدون راننده(

به اطالع شهروندان محترم  شهر لطيفی می رساند در راستای اجرای ماده47 قانون شهرداری و به استناد تبصره يك ماده 
50 قانون ماليات بر ارزش افزوده ، بندهای 16،9 و26 ماده 80 و ماده 85 قانون تشكيالت، وظايف و انتخابات شوراهای 
اسالمی كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصالحات بعدی بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداری  و همچنين 
مستند به ماده 30 آيين نامه مالی شهرداريها، تعرفه های عوارض مصوب شهرداری لطيفی كه در جلسه شماره 61مورخ 
99/10/30 شورای اسالمی شهر به تصويب و تأييد كميته انطباق مصوبات موضوع ماده 90 قانون شوراها جهت اجرا در سال 
1400 رسيده است، برای اطالع عموم شهروندان و ذينفعان آگهی و اعالن عمومی می گردد.شايان ذكر است شرح كامل 
آدرس  به  شهرداري  سايت   در  لطيفي  شهرداري   1400 سال  خدمات  بها  هزينه  و  عوارض  تعرفه  دفترچه 

WWW.SHAHRLATIFI.IR   موجود مي باشد.

مهدي حيدري-     شهردار لطيفی

م / الف 11332                      شناسه آگهی 1088252

             به ياد آر چشماني را که بر تو نگران بودند  به ياد آر دستاني را که شب ها با نوازش هاي خود دردهاي تو را تسكین
   مي دادند  به ياد آر دلي را که به خاطر تو زخم ها خورده است  آن هنگام زانو بر زمین بگذار و موهبت مادر را سپاس دار ...
 بیستم جمادي الثاني هر سال، روزي پر از خاطره و معنويت است؛ خاطراتي شیرين از مادران مهربان ، فرزندان با محبت و

        همسران با وفا ؛ اين روز به ُيمن ِ زاد روز بانوي نمونه اسالم ،حضرت فاطمه زهرا ) سالم اهلل علیها( ، روز مادر نام
         گرفته است ؛ بانويي که گل سرسبد تمام بانوان عالم است ؛ تنها زني که پدرش معصوم ، شوهرش معصوم و خودش

             نیز معصوم بوده و پیامبر گرامي اسالم)ص( به او لقب » اُم ابیها »  داده است ، يعني زني که براي پدرش همچون مادر بود.
                  اگرچه دوران زندگي حضرت زهرا )س( کوتاه بود اما زندگاني پر برکت و درخشان وي ، آن بانوي بزرگوار را 
             به الگويي بي نظیر   براي تمام زنان عالم در طول تاريخ مبدل ساخته است؛ زني که کودکي اش را در خانه شخص

          اول اسالم - پیغمبر اکرم)ص( - و دوران بچه داري را در خانه دومین شخصیت ممتاز اسالم -علي )ع( - گذراند و دو
         امام معصوم - امام حسن )ع( و امام حسین )ع( - ، و دو دختر فداکار و شجاع - زينب و ام کلثوم - را به جامعه تحويل داد.
زندگي و سیره ي حضرت زهرا) س( به قدري آموزنده و جذاب است که هر زن آزاده اي در جهان او را چونان قديسه اي 

تحسین مي کند؛ زني که تولدش از دامن خديجه کبري ، همسر پیامبر گرامي اسالم )ص( و در کانون نخستین خانواده اسالمي 
با نغمه هاي آسماني و  تسبیح قدسیان همراه شد و شب میالدش را عرشیان به بانگ تكبیر و تسبیح جشن گرفتند و خداوند 

لقب کوثر به او عطا کرد؛ زيرا وي سرچشمه ي  تمام خوبي هاي جهان است.
و چه زيبا تولد اين بانوي گرانقدر به ابتكار بنیانگذار جمهوري اسالمي - امام خمیني )ره( - روز زن و روز مادر نام گرفت ؛ » 
اگر روزي بايد روز زن باشد ، چه روزي واالتر و افتخارآمیزتر از روز والدت با سعادت فاطمه زهرا سالم اهلل علیهاست؛ زني 

        که افتخار خاندان وحي است و چون خورشیدي بر تارك اسالم عزيز مي درخشد.

دروازه های آسمان، گشوده می شود و بارانی شگفت، زمین را فرا می گیرد. مكه، لبريز عطر ياس، با چشمانی گشاده تر از
 هر روز بیستمین روز جمادی الثانی را ديدار می کند. دروازه های آسمان گشوده می شود و فرشتگانی بی شمار، هلهله کنان 

فرود می آيند. چشمان خديجه علیهاالسالم ، خیس لبخند می شود و محمد صلی اهلل علیه و آله ، شادمان و بی قرار، کودك را در 
آغوش می کشد. فاطمه علیهاالسالم متولد می شود؛ دختری که مادِر پدر است و خیر کثیر. خورشیدی که يازده ستاره دنباله دار 

را در آسمان امامت، مادری کرد. مشرکان، پیامبر را ابتر خواندند و خداوند، فاطمه را کوثر نامید؛
اِّنا اعطیناك الكوثر َفَصلِّ لَِربَِّک واْْنَحْر * اِنَّ شانَِئَک ُهَو الْْبَتر.

 فاطمه متولد می شود؛ کسی که سپیده دمان، ديدگان روشنش را سجده می کنند و کوه ها قامِت قیامت را به احترام برمی خیزند. 
زنی شگفت که عفتش سرلوحه همیشه زنان تاريخ است. درختی تناور که ريشه در آسمان داشت و پرنده های نور، بر شاخه های 

سبزش آواز خواندند. فاطمه می آيد. دوشیزه ماه، بر پیشانی بلندش دامن می گسترد. از شانه های زمین، ياس های سپید؛ 
چون پیغام های بشارت، باال می روند. کوهستان، صدای نفس هايش را ترانه می شود و کهكشان ها، نزول ستاره اش را

 شاعری می کنند. او می آيد و کوچه های مدينه، طلوع گام هايش را به پیشواز می آيند. او می آيد. رودخانه های يخ بسته 
جهان، ترك برمی دارند و سپیدارهای جوان به سمت نور، قد راست می کنند. بانويی بزرگ که قبیله های زمین، شكوه اساطیری اش 

را به نماز می ايستند. او می آيد تا دختراِن زنده به گور شده عرب، غرور زن بودن را از بین خروارها خاك، ِحس کنند.  
فاطمه، فريادی سرخ است در کوچه های مظلومیت علی علیه السالم . می ايستد تا خانه نشینی علی علیه السالم را نبیند و اين گونه 

است که پرهای سپیدش در هجوم تیرهای کینه به خون می نشیند.  فاطمه می آيد، می ايستد و می ماند تا زمینیان، حضور
 ملکوتی اش را آسمان شوند.                                                                                                معصومه داوود آبادی

والدت باسعادت حضرت افطمه زرها)س(،

خمینی)ره( و روز مارد مبارک باد
 امام 

وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا)س( یکی از درخشان ترین چهره های واالی انسانی و نمونه کامل خلقت پروردگار در 
قالب زن می باشد، پیروی و تأسی به چنین شاهکار آفرینش در بر گیرندۀ سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت است.

حضرت زهرا)س( از نظر زندگی مادی، بشری چون دیگران است، اما از جنبه معنوی به آنجا رسید که شناخت تمامی ابعاد شخصیتی آن 
حضرت بسی دشوار و دستیابی به همه جوانب آن بسیارمشکل است. 

مقامی که آن بزرگوار در اثر بندگی خدا و شناخت و معرفت حضرت حق به دست آورد؛ مقامی بس بزرگ و فضایل او بی شمار است و همین 
حقیقت است که امام صادق)ع( فرمود: »فاطمه همان شب قدر است، هر کسی فاطمه را آن چنان که باید بشناسد، به حقیقت شب قدر را 
درک کرده است. علت نامگذاری آن حضرت به »فاطمه« آن است که خالیق از کنه معرفت وی بریده شدند.«)بحاراالنوار، ج ۴۳، ص ۶۵( 

تکریم فاطمه)س( در قرآن
در سوره مبارکه دهر برای اهل بهشت و ابرار انواع نعمت ها غیر از نعمت حورالعین اسم برده شد. در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا 

در این سوره از حورالعین نامی نمی برد؟ این سوالی است که مفسران - حتی مفسران اهل تسنن - مطرح کرده اند. 
در تفسیر المیزان نکته ای را از تفسیر ابوالسعود نقل می کند و معلوم نیست که او اولین بار این نکته را ذکر کرده است یا خیر؟ و نیز او متوجه 
شده که این نکته در روایات هم هست و در میان اهل سنت شاید اول کس او متوجه شد چرا در این آیات نامی از حورالعین برده نشده است؟ 

می گوید برای این که قباًل سخن ابرار بود و این آیه شأن نزولش فاطمه )س( و حسن و حسین)ع( است، چون در اینجا نام فاطمه بوده است. 
خداوند اکراما لفاطمه ، اسمی از حورالعین نبرده است.

)شهید مطهری، آشنایی با قرآن، ج ۱۱،ص ۷۹، المیزان، ج ۲۰، ص ۲۱۰(
مقام حضرت زهرا)س( 

در تاریخ اسالم، زنان قدیسه و عالی قدر فراوانند. کمتر مردی است به پایه خدیجه برسد، و هیچ مردی جز پیغمبر و علی )ع( به پایه حضرت 
زهرا)س( نمی رسد. 

حضرت زهرا)س( بر فرزندان خود که امامند و بر پیغمبران غیر از خاتم االنبیاء برتری دارد. اسالم در سیر من الخلق الی الحق، یعنی در 
حرکت به سوی خدا هیچ تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست. تفاوتی که اسالم قائل است، در سیر من الحق الی الخلق است، در بازگشت از 

حق به سوی مردم و تحمل مسئولیت پیغمبری است که مرد را برای این کار مناسب تر دانسته است. 
) نظام حقوق زن در اسالم، ص ۱۱۹(

حقیقت کوثر 
قرآن درباره حضرت صدیقه طاهره می فرماید:» انا اعطیناک الکوثر«، کلمه ای باالتر از کوثر نیست. در دنیایی که زن را شّر مطلق و عنصر 

فریب و گناه می دانستند، قرآن می گوید: فاطمه نه تنها خیر است بلکه کوثر است؛ یعنی خیر وسیع، یک دنیا خیر. 
)حماسه حسینی، ج ۱، ص۳۲۷(

آیه »انا اعطیناک الکوثر« مخصوصاً به قرینۀ»ان شانئک هو االبتر« اشاره به کثرت ذریّه است. البته تنها کثرت ذریّه، کوثر و خیر کثیر نیست؛ 
طیب بودن و صالح بودن و مصلح بودن و ستون فقره اسالم بودن نیز در این امر دخالت دارد. 

پس تنها نظر به کمیت نیست، کیفیت هم در نظر است.عماًل معلوم شد که نسل پیغمبر که از بطن زهراست، واقعاً کوثر است؛ یعنی خود 
زهرا کوثر است، از زهرا کّماً و کیفاً خیرات کثیر ظاهر شد.

)یادداشت های استاد، ج 9، ص3۰3(

شخصیت حضرت فاطمه زهرا 
در اندیشه استاد مطهری

وند مارد است گنجینه ای ز سوی خدا
ربعشق ومهر وعاطفه پابندمارد است

گاهش نوشته شد رد چشم رپ فروغ ن
عطر بهشت و مظهر لبخند مارد  

***
ست فرزند حسین بن علی روح خدا

خرسند از اینکه ماردش بی همتاست
میالد امام راحل و افطمه شد

اجر همه ی اهل وال با زرهاست
***

هم روز زن است و روز مارد
حق کرده عطا سوره کورث

زرها هب جهان دیده گشوده
خشنود ز حق گشته پیمبر

عطر بهشت
مرتضی محمودپور

فاطمه یم آید



بار در آذر ماه  شرکت آسترازنکا برای نخستین 
با  کردن  کار  امکان  بررسی  حال  در  کرد  اعالم 
بر روی یک واکسن ترکیبی  دانشمندان روسی 
برای پیشگیری از کرونا است و مسکو این اعالم 
روسی  واکسن  به  اعتمادی  رای  عنوان  به  را 
انستیتوی  به  نزدیک  آگاه  منبع  کرد.یک  تلقی 
گامالیای روسیه، سازنده واکسن اسپوتنیک نیز 
جدید  واکسن  این  تزریق های  نخستین  گفت 
آغاز خواهد شد  بهمن(  )اواسط  فوریه  اوائل  در 
وافزود که اوکراین نیز از جمله کشورهایی است 

که در این کارآزمایی شرکت دارند.
»بنیاد سرمایه گذاری  رئیس  دیمیتریف،  کیریل 
مستقیم روسیه« )RDIF( که مسئول بازاریابی 
قبال  است،  خارج  در   V اسپوتنیک  واکسن 
اثربخشی  واکسن  دو  این  ترکیب  که  بود  گفته 
واکسن آسترازنکا ار تشدید خواهد کرد. شرکت 
واکسن  ساختن  برای  روسیه  با  آسترازنکا 

مشترک کرونا همکاری می کند
آسترازنکا  واکسن  اثربخشی  میزان  میانگین 
بالینی  کارآزمایی  مقدماتی  داده های  اساس  بر 
حالیکه  در  بود،  درصد   ۷۰.۴ نهایی  مرحله 
در   V اسپوتنیک  واکسن  اثربخشی  میزان 
درصد   ۹۱.۴ از  بیش  بالینی  کارآزمایی های 
تفاوت  این  به  توجه  با  و  است  شده  اعالم 
تالشی  کردن  پیشنهاد  روسی  واکسن سازان 
برای ترکیب این دو واکسن انجام شود.هر دوی 
این واکسن در دو دوز تزریق می شوند، یک دوز 
یک  از  آنها  دوی  هر  و  یادآور  دوز  یک  و  اولیه 
ژن های  ناقل  عنوان  به  سرماخوردگی  ویروس 
نفر  استفاده می کنند. حدود ۱۰۰  کروناویروس 
در کارآزمایی مرحله اول/دوم این واکسن شرکت 
خواهند داشت. این افراد ابتدا واکسن آسترازنکا 
و ۲۹ روز بعد واکسن اسپوتنیک  V را دریافت 

خواهند کرد.

غم به یک حالت روحی گفته می شود که مربوط 
به جز  اما  است.  و سیستم عصبی شما  مغز  به 
از  در  به شما  توانند  حالت های روحی که می 
نیز  از غذا ها  بین رفتن غم کمک کنند برخی 
می توانند به شما در از بین بردن غم و ناراحتی 

مؤثر باشند.
طبق مطالعات علمی، بستنی اثر نشاط  بخش بر 
را در مغز  اعصاب مرکزی دارد و همان بخشی 
فعال می کند که هنگام برنده شدِن پول یا گوش 

دادن به موزیک شاد فعال می شود.
به  مشابه  بسیار  اثر  این  داشت  توجه  باید  البته 
اثری است که مواد مغدر درون مغز شما ایجاد 

می کنند و باعث اعتیاد می شوند.
روند  به یک  را  بستنی خوردن  نباید  نتیجه  در 
همیشگی تبدیل کرده و به آن معتاد شوید. البته 
برای شما  تواند  بستنی می  گاه  به  گاه  خوردن 

مفید باشد.
بستنی به دلیل قند بسیار باالیی که درون خود 
جای داده است اگر بیش از حد مصرف شود می 
تواند باعث مشکالت بسیار زیادی مانند چاقی، 

فشار خون و دیگر مشکالت سالمتی شود.
اگر از رژیم های غذایی خاصی پیروی می کنید 
و یا تمایل به مصرف هیچگونه قندی ندارید می 
سالم  های  خوراکی  برخی  از  توانید  می  توانید 
نیز  آنها  مانند تخمه و آجیل استفاده کنید که 

می توانند در بهبود غم شما مؤثر باشند.

میزان طول عمر هر ویروس و باکتری متفاوت 
زمان  این  دیگر  طرفی  از  و  است  یکدیگر  با 
متفاوت  نیز  ای  خوراکی  و  سطح  هر  درباره 
ضدعفونی  برای  باید  شما  نتیجه  در  است. 
یکدیگر  با  نسبت  در  مواد  و  سطوح  کردن 
بهداشتی  نکات  تمام  و  کنید  عمل  متفاوت 
درباره آن ها رعایت کنید. این خوراکی ها را 

اینگونه ضدعفونی کنید تا بیمار نشوید.
دما و شرایط الزم برای ضد عفونی مواد غذایی 
پرمصرف به توصیه دکتر سید امیرمرتضویان، 

متخصص علوم و صنایع غذایی:
حذف  برای  غذایی  مواد  سازی  سالم  دمای 
ها،  آن  در  موجود  احتمالی  کرونای  ویروس 
در  سلسیوس  ۷۰درجه  ترجیحا  ۶۰و  حداقل  

نظر گرفته می شود.
برای  تولید  فرآیند  طول  در  پاستوریزه  شیر 
۷۵درجه  حداقل  دمای  معرض  در  ۱۵ثانیه 
سلسیوس قرار می گیرد که آلودگی احتمالی 
محصوالتی  مصرف  برد.برای  می  بین  از  را 
همچون تخم مرغ : در صورت تمایل به آبپز 
گرما  معرض  در  کافی  مدت  به  حتما  کردن، 
مرغ  تخم  شود.  پخته  کامال  تا  دهید  قرار 
کافی  گرمای  ندارد چون  نگرانی  نیمرو جای 
همگی  که  صنعتی  کامال  های  بیند.نان  می 
در  نیستند.  آلوده  هستند،  شده  بندی  بسته 
پخت،  فرآیند  از  بعد  سنتی  های  نان  مورد  
احتمال آلودگی از طریق محیط پخت و عرضه 
بادام و تخمه،  مانند پسته،  وجود دارد.مغزها 
حتی در انواع از پیش بسته بندی شده، برای 
حصول اطمینان، قبل از مصرف با استفاده از 
مایکروویو یا تفت دادن، گرما داده شوند.دکتر 
پروبیوتیک  محصوالت  کنار  در  مرتضویان، 
یا  بیواکتیو  ترکیبات  مصرف  فراسودمند،  یا 
مواد غذایی طبیعی  فعال  موجود در  زیست 
به ویژه میوه ها و سبزی های تازه و همچنین 
دارچین  زنجبیل،  زعفران،  مانند  هایی  ادویه 
سیستم  تقویت  منظور  به  نیز  را  زردچوبه  و 

ایمنی بدن توصیه می کند.

پوست  اینکه  برای  راه ها  آسان ترین  از  یکی 
باشید، شستن صورت  داشته  و شفافی  سالم 

با ›‹ آب نمک‹‹ هست !
فواید انجام این کار :

منافذ پوست را از عمق پاکسازی میکند 
جوش های سرسیاه و سرسفید را از بین میبرد

آکنه و جوش را از بین میبرد
چربی و آلودگی صورت را پاک میکند

به شما پوستی درخشان و سالم هدیه میدهد
ایجاد  باعث   C ویتامین  کمبود  اوقات  گاهی 
لکه های قرمز- قهوه ای در ناخن ها مي شود. 
در موارد خفیف تر، باعث ایجاد ریشه و تورم 

در کنار ناخن میشود.

اکنون  رسید.  راه  از  زمین  شمالی  نیمکره  در  زمستان 
را  اجتماعی  رفاه  و  بهداشت  مسئوالن  ذهن  که  پرسشی 
در کشورهای مختلف دنیا به خود مشغول کرده این است 
که آیا تغییر فصل در انتشار ویروس کرونا که عامل شیوع 

پاندمی کووید-۱۹ در جهان است تأثیری دارد یا خیر؟
میزان  متحده  ایاالت  در  یوتا«  »دانشگاه  پژوهشگران 
ویروسی  شبه  ذرات  ساختار  بر  رطوبت  و  دما  اثرگذاری 
این  به  آنها  کرده اند.  آزمایش  را  کرونا  جدید  ویروس 
هم  در  سبب  دما  اندک  افزایش  حتی  که  بردند  پی  نکته 

روماتیسم مفصلی )آرتریت روماتوئید( باعث التهاب مفاصل 
می شود و درد، سفتی و ورم در مفاصل را در پی دارد .   اما 
محققان دریافته اند که انجام مرتب تمرینات یوگا در افراد 
مبتال به این بیماری فواید جسمی و روانی قابل مالحظه ای 
دارد  .   آنها می گویند تمرین مداوم یوگا می تواند نشانگرهای 
بیماری ها  سایر  و  روماتوئید  آرتریت  باعث  که  را  التهابی 

می شوند کاهش دهد . 
در این مطالعه محققان مشاهده کردند پس از یک برنامه 
از دارو درمانی و تمرینات  درمانی هشت هفته ای متشکل 
کننده  شرکت  افراد  در  التهابی  نشانگرهای  سطح  یوگا، 
کاهش پیدا کرد  . حرکات یوگا، انعطاف پذیری بدن را بهبود 
می بخشد و انجام فعالیت های بدنی روزمره مانند پیاده روی 
می کند  .    آسان تر  روماتوئید  آرتریت  به  مبتال  افراد  برای  را 
عالوه بر این، انجام مرتب تمرینات یوگا می تواند التهاب و 

درد را کاهش دهد و به بهبود تحرک کمک کند  . 
همچنین بررسی ها حاکی از آن است که تمرینات یوگا به 
بیماران مبتال به آرتریت روماتوئید کمک می کند تا بیماری 
خود را پذیرفته و دیدگاه مثبت و توانمندتری به خود داشته 

خطر  می تواند  حبوبات  مصرف  می گویند  دانشمندان 
کاهش  را  سرطان  جمله  از  متعدد  بیماری های  به  ابتال 
اسید   آمینو  دارای  توجهی  قابل  میزان  به  دهد. حبوبات 
هستند که سازنده پروتئین است. فوالت هم یکی دیگر 
از مواد مغذی موجود در حبوبات است که برای کارکرد 
طبیعی بدن، تولید گلبول های قرمز خون و نیز جلوگیری 
است.  ضروری  بارداری  طول  در  جفت  لوله  در  نقص  از 
طول  در  جنین  و  خود  برای سالمت  باید  باردار  مادران 
دوره بارداری حبوبات را در رژیم غذایی خود بگنجانند. 

یک فنجان حبوبات دارای ۴۸۲ میکروگرم فوالت است. 
از  سرشار  حبوبات  می دهد  نشان  شواهد  دیگر،  سوی  از 
هستند.  فنول ها  پنی  مانند  مختلف  اکسیدان های  آنتی 
و  کرده  مبارزه  آزاد  رادیکال های  با  اکسیدان ها  آنتی 
آنتی  تاثیر  می شوند.  بدن  سلول های  دیدن  آسیب  مانع 
تائید  سرطانی  بیماری های  از  جلوگیری  در  اکسیدان ها 
که  دریافتند  خود  تحقیقات  در  دانشمندان  است.  شده 
سلول های  با  حبوبات  در  موجود  اکسیدان های  آنتی 
می کنند. همچنین  مبارزه  گوارش  دستگاه  سرطانی 

میوه ها و سبزیجات در طول رشد در مقابل عناصر 
مختلفی قرار می گیرند و این باعث می شوند که 
آنها  در  منحصربه فردی  و  سودمند  غذایی  مواد 
جمع شود.اگر شما هم هنگام برش، خرد کردن 
جمع  زیادی  زباله  و...  میوه ها  کردن  پوست  و 
و  متراکم ترین  از  بعضی  بدانید  باید  می کنید، 
متنوع ترین مواد غذایی در همین بخش از میوه ها 

و سبزیجات یافت می شوند.
پوست  که  ندانید  هنوز  شاید  مرکبات:  پوست 
هستند.  مخفی  مغذی  مواد  از  سرشار  مرکبات 
ویتامین سی موجود در پوست لیمو ۵ برابر بیشتر 
از پوشت آن است ضمن این که پوست این میوه 
سرشار از ویتامین ها و مواد مغذی ضروری مانند 
ریبوفالوین، تیمینف نیاسین، فوالت، ویتامین ب 
۵، ب۶، ویتامین آ، کلسیم، آهن، پتاسیم، روی 
و منیزیم است. شما می توانید رنده شده پوست 
مرکبات را همراه با ماست، پنیر، و یا غالت، قهوه 

و چای میل کنید.
تریپتوفان  از  سرشار  موز  پوست  موز:  پوست 
بهتر شدن عالئم  و  تنظیم خلق وخو  به  و  است 
افسردگی کمک می کند. شما می توانید به خمیر 
را  موز  پوست  سوپ ها  حتی  و  کوکی ها  کیک، 
اضافه کنید. حتی می توانید از پوست موز سرکه 
موز تهیه کنید و از آن به عنوان چاشنی ساالد و 

سبزیجات استفاده کنید.
حاوی  میوه  این  پوست  هندوانه:  پوست 
بدن  در  که  است  آمینه ای  اسید  سیترولینین؛ 

از ۳-۴ فنجان چای در طول روز  مصرف بیش 
می تواند مضراتی برای افراد جامعه به همراه داشته 
از سال های گذشته چای  برنا؛  به گزارش  باشد. 
یکی از محبوب ترین نوشیدنی های جهان بود که 
از محبوب ترین آن ها می توان به چای سبز، سیاه 
و اوالنگ اشاره کرد، نوشیدن یک فنجان چای 
داغ عالوه بر فواید متعدد تسکین دهنده روح نیز 
چای  متوسط  مصرف  گرچه  می شود،  محسوب 
برای اکثر آدم ها یک انتخاب بسیار سالم است، اما 

به  آن  دمای محیط  اگر  بین می برد، حتی  از  کاماًل  را  آن 
مالیمی وجود  گرمای  عبارتی  به  یا  برود  باال  اندکی  میزان 
اندکی  مقدار  است که چگونه  برانگیز  تعجب  باشد.  داشته 
گرما سبب تجزیه شدن ساختار ویروس می شود. سطوحی 
سوزان  و  داغ  اما  هستند  گرم  کنیم  لمس  را  آنها  اگر  که 
ویروس  پوشش  چون  می اندازند،  پا  از  را  ویروس  نیستند 

بسیار نسبت به گرما حساس است.
ذرات شبه ویروسی پوسته هایی توخالی و از جنس همان 
لیپیدها و سه پروتئینی هستند که ساختار ویروس کرونای 
را  اصلی  ویروس  اِی  اِن  آر  اما  می دهند.  تشکیل  را  فعال 
که سبب بروز عفونت می شود در خود ندارند. با این روش 
جدید دانشمندان می توانند با ویروس آزمایش هایی را انجام 

دهند، بدون نگرانی از این که ویروس انتشار پیدا کند.
ویروس کرونا معموالً هنگامی که بازدم را با شدت به بیرون 
می رانیم به اطراف پراکنده می شود؛ مانند زمانی که عطسه 
قطرات  می شوند  باعث  سرفه  و  عطسه  می کنیم.  سرفه  یا 
پرتاب  بیروت  به  ریه ها  درون  از  )آئروسل(  هواپخش  ریِز 
به  باالیی دارند و  این قطرات مخاطی سطح تماس  شوند. 
سرعت خشک می شوند. بنابراین، هم ذرات ویروسی خشک 
با سطح یک جسم خارجی  مرطوب  ویروسی  ذرات  و هم 
تماس پیدا می کنند یا وارد بدن یک میزبان تازه می شوند. 

پژوهشگران این شرایط را در آزمایشگاه بازسازی کردند.
آنها ذرات ویروسی را روی سطوح شیشه ای مورد آزمایش 
برای  قرار دادند. هم شرایط خشک و هم شرایط مرطوب 

حتی یک تحقیق ثابت کرده است که افرادی که 
در خطر بیماری قلبی هستند افرادی هستند که 
پتاسیم بسیار کمی دریافت می کنند. برگ هویج 
منبعی غنی از ویتامین کا هم هست که در خود 
هویج وجود ندارد و برای سالمت استخوان بسیار 

مهم است.
مانند  کاغذ  و  قهوه ای  پوست های  پیاز:  پوست 
پیاز و الیه های بیرونی سفت آن، منبعی سرشار 
جمله  از  نامحلول  فیبر  فنولی  ترکیبات  از 
کوئرسیتین و فالوونوئیدهای دیگر هستند. فیبر 
موجود در پوست پیاز، ریسک بیماری های قلبی 
سرطان  ای،  روده  گوارشی  مشکالت  عروقی، 
را  وزن  اضافه  و  دوم  نوع  دیابت  بزرگ،  روده 
پیشگیری  به  فنولی  ترکیبات  می دهد.  کاهش 

و میزان آهن را در بدن کاهش دهد.
2. افزایش اضطراب، استرس و بی قراری

مصرف بیش از حد کافئین موجود در چای باعث 
ایجاد استرس، اضطراب و بی قراری می شود، لذا 
عالئم  این  مشاهده  صورت  در  است  بذکر  الزم 
داشته  سعی  یا  و  داده  کاهش  را  چای  مصرف 
باشید چای های گیاهی بدون کافئین را جایگزین 

این چای ها کنید..
3. بی کیفیت شدن خواب شبانه

کافئین  دریافت  و  چای  از  حد  از  بیش  مصرف 
و  داده  کاهش  انسان  بدن  را  مالتونین  تولیدات 

الگوی خواب را مختل می کند.
4. حالت تهوع

بافت  تحریک  باعث  چای  در  موجود  تانین 
آن  از  پس  و  می شود  حساس  افراد  گوارشی 
می تواند عالئمی همانند حالت تهوع یا معده درد 

را در افراد ایجاد کند.
5. سوزش سر دل

کافئین چای شل کردن اسفنکتر تحتانی مری 
و  دارد  بر  در  را  معده  در  اسید  تولید  افزایش  و 
این ماده می تواند باعث سوزش معده یا تشدید 

ریفالکس شود.

دارای  و  می کنند  بیماری های شریانی کمک  از 
خواص ضدسرطانی هستند.

از  بیشتر  برابر  پنج  برگ ها  این  کرفس:  برگ 
ساقه ها منیزیم و کلسیم دارند. منیزیم برای بیش 
جمله  از  بدن  در  بیوشیمیایی  واکنش   ۳۰۰ از 
است.  الزم  پروتئین  سنتز  و  انرژی  متابولیسم 
معروف  استخوان  بهبود سالمتی  به  که  کلسیم 
رگ های  و  عضالت  انبساط  و  انقباض  به  است 
خونی هم کمک می کند و هورمون های الزم برای 
اولیه را ترشح می کند و  کارکردهای بیولوژیکی 
سرعت انتقال پیام به مغز را تسریع می کند. از 
از  سرشار  کرفس  برگ های  گذشته،  اینها  همه 
جمله  از  ضدالتهابی  ترکیبات  و  اکسیدان  آنتی 

ویتامین ث و فنول ها هستند.

6. عوارضی باال برای زنان باردار
بارداری  دوران  در  کافئین  حد  از  بیش  مصرف 
وزن  کاهش  یا  جنین  سقط  مانند  عوارضی 
جنین را به هنگام تولد در پی دارد، لذا توصیه 
یافته  کاهش  حدودی  تا  دمنوش  این  می شود 
احتیاط  با  باید  نیز  گیاهی  دیگر  دمنوش های  و 

بیشتری مصرف شوند.
۷. سردرد

از  برخی  تصور  بر  عالوه  کافئین  روزانه  مصرف 
مزمن  سردرد های  بروز  سبب  می تواند  انسان ها 

نیز باشد.
8. سرگیجه

باعث  چای  توسط  کافئین  باالی  دوز  دریافت 
سرگیجه می شود، این عارضه جانبی معموالً در 
صورت مصرف چای بیش از ۶-۱۲ فنجان چای 

در روز پیش می آید.
9. اعتیاد به کافئین

پژوهشگران بر این باورند: حتی مقادیر کم مصرف 
چای به طور منظم می تواند سبب بروز وابستگی 
افراد به کافئین شود، خستگی، تحریک پذیری و 

سردرد از عالئم ترک کافئین هستند.

بسیار  تأثیر  رطوبت  اما  می شود،  ویروس  شکستن ساختار 
به  شبیه  ویروسی  شبه  ذرات  می گذارد.  آن  روی  ناچیزی 
دارند،  پروتئینی  چند  ساختاری  و  هستند  ویروس ها  خود 
ایجاد  این است که عفونت  با ویروس ها در  آنها  تفاوت  اما 

نمی کنند چون بدون ماده ژنتیکی ویروس هستند.
غشاء ویروس کرونا برای این که بتواند عفونت ایجاد کند به 
شبکه خاصی از پروتئین ها نیاز دارد که در ترتیب معینی 
می شکند،  هم  در  ساختار  این  هنگامی که  اند.  گرفته  قرار 
می شود.  کاسته  ویروس  سرایت  و  زایی  عفونت  قدرت  از 
یافته ها نشان می دهند که با کاهش دما، ذراِت روی سطوح 
را  خود  عفونت زایی  توانایی  می توانند  بیشتری  مدت  برای 

حفظ کنند.
این نخستین پژوهشی است که نیروی عفونت زایی ویروس 
این  با  می دهد؛  قرار  بررسی  مورد  ای  ذره  مقیاس  در  را 
روی  وسیع  مقیاس  در  علمی که  مشاهدات  سایر  با  حال 

ویروس های کرونا دیگر انجام شده اند و به نظر 
می رسد افراد بیشتری را در ماه های زمستان بیمار می کنند 

اتفاق نظر وجود دارد.
دانشمندان  و  متخصصان  زبان  از  زیاد  دفعات  به  ما  همه 
شنیده ایم که گرما ویروس جدید کرونا را از تکاپو می اندازد 
و آن را از بین می برد. بنابراین، تصور همه ما این است که 
همان  این  کند.  ایجاد  آن  عملکرد  در  زیادی  تفاوت  گرما 
اثرگذاری  دیده اند.  چشم  به  پژوهشگران  که  است  چیزی 
دما بر این ویروس تا حدی است که بسته بندی پروتئینی 

باشند. تمرینات یوگا می تواند به بهبود اضطراب و افسردگی 
در افراد مبتال به این عارضه هم کمک کند  . 

آرتریت روماتوئید یک بیماری خود ایمنی و التهابی است 
بیشتر  و  بدن  بافت های  به  ایمنی  سیستم  آن  اثر  بر  که 
مفاصل حمله می کند و می تواند موجب بروز التهاب شود  .   
این عارضه می تواند به طیف وسیعی از عالئم از جمله درد 

مزمن، کاهش تحرک مفاصل و خستگی منجر شود  . 
ندارد  وجود  روماتوئید  آرتریت  برای  درمانی  که  حالی  در 
داروهای  به  موسوم  داروها  از  دسته ای  و  فیزیوتراپی  اما 
ضد روماتیسم  )DMARDS(  می توانند به کند شدن روند 

پیشرفت بیماری کمک کنند  . 
پزشکان می گویند انجام تمرینات یوگا ممکن است همراه با 
روش های درمانی دیگر در کاهش درد ناشی از این عارضه 
کمک کرده و موجب شود افراد مبتال به این عارضه از نظر 

روانی بهتر با بیماری کنار آیند.
در  زندگی  کیفیت  بهبود  برای  امکان  این  ترتیب  این  به 
روانی  و  جسمی  نظر  از  روماتوئید  آرتریت  به  مبتال  افراد 

وجود دارد  .

و  قلبی  بیماری های  به  ابتال  خطر  داد  نشان  تحقیقات 
در  حبوبات  از  مداوم  صورت  به  که  افرادی  در  عروقی 
رژیم غذایی خود استفاده می کنند به میزان قابل توجهی 
و  هستند  باالیی  فیبر  دارای  حبوبات  می یابد.  کاهش 
به  مبتال  افراد  به  آن ها  مصرف  می دهد  نشان  تحقیقات 
دیابت برای کنترل قند خون کمک می کند. فیبر فرآیند 
هضم غذا را طوالنی کرده و مانع از افزایش ناگهانی قند 
خون می شود. از دیگر فواید مصرف حبوبات می توان به 
جلوگیری از ابتال به بیماری کبد چرب، کنترل اشتها، و 

بهبود سالمت دستگاه گوارش اشاره کرد. 

گردش  بهبود  به  و  می شود  تبدیل  آرژنین  به 
خون، افزایش جریان خون، بهبود سالمت قلب، 
افزایش ایمنی بدن و کاهش خستگی عضالنی 

کمک می کند.
تیره  سبزی  این  ساقه های  بروکلی:  ساقه های 
آنتی اکسیدان  یک  است؛  رنگ حاوی سولفوران 
فیتوشیمیایی که دارای خواص ضد التهابی بوده و 
از سلول ها در برابر آسیب های دی ان آ محافظت 
می کند، سلول های سرطانی را غیر فعال نموده و 

به جلوگیری از تشکیل تومور می پردازد.
معدنی  مواد  و  ویتامین ها  انواع  آناناس:  هسته 
ضروری برای بدن، در این قسمت از آناناس پنهان 
شده اند. هسته آناناس حاوی بروملین است؛ آنزیم 
ضد  خواص  دارای  که  پروتئین  هضم کننده 
التهابی بوده و می تواند التهاب بینی و سینوس ها 
را کاهش دهد. همچنین این ماده، کاهش دهنده 
دردهای ناشی از آرتروز و دردهای عضالنی است. 
و  بوده  نیز  انعقادی  ضد  خواص  دارای  بروملین 

به جلوگیری از لخته شدن خون کمک می کند.
برگ های هویج: بیشتر از خود هویج، برگ هایش 
پر از کلروفیل هستند. این ماده به گیاه رنگدانه 
منیزیم  از  غنی  منبعی  کلروفیل  می دهد.  سبز 
به قوی  و  را تنظیم می کند  است و فشار خون 
می کند.  کمک  عضالت  و  استخوان ها  شدن 
پتاسیم زیادی در آن وجود دارد که فشار خون را 
کم می کند و سوخت وساز بدن را بهبود می دهد. 
استخوان پیشگیری می کند.  از پوکی  همچنین 

بیش از ۳-۴ فنجان در روز می تواند مضراتی برای 
افراد جامعه به همراه داشته باشد، اما در ادامه با 

مضرات چای بیش از حد آشنا می شویم.
1. کاهش جذب آهن

است.  آهن  جذب  کاهش  چای،  مضرات  از 
تانین موادی است که گیاهان را در مقابل آفات 
چای  در  موجود  مواد  این  اما  کند،  محافظت 
می تواند به آهن موجود در غذا های گیاهی متصل 
شده و از آن طریق در دستگاه گوارش ورود کرده 

نیروی  میکروسکوپ  از  استفاده  با  آنها  شد.  فراهم  ذرات 
می کند.  تغییر  ذرات  ساختار  چگونه  کردند  اتمی مشاهده 
متفاوت در معرض چند  را در دو شرایط  ها  نمونه  سپس 
دمای مختلف قرار دادند: هم در شرایطی که ذرات درون 
یک محلول بافر مایع قرار دارند و هم زمانی که ذرات در هوا 
خشک شده اند. در هر دو شرایط مرطوب و خشک، افزایش 
دما و رساندن آن به ۹۳ درجه فارنهایت )۳۴ درجه سانتی 
گراد( به مدت ۳۰ دقیقه سبب تجزیه شدن پوشش خارجی 
از  بیشتر  ذرات خشک  روی  دما  افزایش  تأثیر  شد.  ذرات 
ذراتی بود که درون مایع محافظت می شدند. در نقطه مقابل 
این شرایط، سطوحی که دمایی حدود ۷۱ درجه فارنهایت 
داشتند هیچ آسیبی به ذرات نرساندند یا میزان آسیب در 
این نشان می دهد ذراتی که در دمای  آنها بسیار کم بود. 
اتاق قرار دارند یا در معرض هوای سرد بیرون قرار می گیرند 
را  برای مدت زمان طوالنی تری خاصیت عفونت زایی خود 

حفظ می کنند.
پژوهشگران تفاوت ناچیزی را در شرایطی که میزان رطوبت 
روی سطوح تغییر می کرد مشاهده کردند. با این حال، آنها 
تأثیرگذار می شود  خاطر نشان می کنند که رطوبت زمانی 
که ذرات در هوا معلق هستند و دیگر این که با چه سرعتی 

رطوبت خود را از دست داده و خشک می شوند.
واکسن  ساخت  برای  دنیا  سراسر  در  پژوهشگران  اکنون 
کووید-۱۹  ویروس  بفهمند  می کنند  سعی  و  کرده  تالش 
چگونه تشخیص داده می شود. پاسخ همه پرسش ها بستگی 
به شناخت عملکرد هر ذره جداگانه دارد و اگر اسرار یک 
به  نیز  از ذرات  با لشگری  بر مال شود، می توان  ذره کاماًل 

مقابله پرداخت.

آزمایش بالینی ترکیب
 دو واکسن روسی
 و انگلیسی کرونا 

در هر فصلی
 از سال وقتی که غمگین 

هستید بستنی بخورید

دما و شرایط ضدعفونی 
کردن مواد غذایی 

پر مصرف چگونه است؟

یک راه آسان پوستي

گرما، دشمن کرونا ویروس است!

کاهش ریسک سرطان با مصرف حبوباتتسکین عالئم روماتیسم مفصلی با یوگا

این بخش میوه ها و سبزی ها زباله  نیست

اگر چای خور حرفه ای هستید از این 9 عارضه خطرناک مصرف آن غافل نشوید! 
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راهکار  ریورساید  کالیفرنیا  دانشگاه  محققان 
جدیدی را برای تبدیل ضایعات مواد غذایی به 

کود با استفاده از فرآیند تخمیر ابداع کردند.
در  ساینس دیلی،  خبری  پایگاه  گزارش  به 
از ضایعات صنعت  این شیوه جدید، محققان 
برای  مالت  از  ماءالشعیر  نوشیدنی  تولید 
تخمیر ضایعات مواد غذایی استفاده کردند و 
در نتیجه این فرایند نوعی کود مایع غنی از 

مواد مغذی به دست آمد.
محققان به منظور آزمایش تاثیر این کود مایع 
استفاده  مورد  آب  با  را  آن  گیاهان،  رشد  بر 
آن  از  و  کرده  مخلوط  مرکبات  آبیاری  برای 
بسته  چرخه  در  گلخانه  یک  آبیاری  برای 
از  ساعت   ۲۴ مدت  ظرف  کردند.  استفاده 
شروع آبیاری با این کود، جمعیت باکتری های 
مفید گیاهان و خاک گلخانه به میزان دو تا 
سه برابر افزایش یافت. این باکتری های مفید، 
ترکیباتی را تولید می کنند که عالوه بر تقویت 
و تسریع رشد گیاهان موجب افزایش مقاومت 

آن ها در برابر بیماری ها هم می شود.
پس  شد  مشخص  آزمایش  این  در  همچنین 
از ترکیب کود با آب ابتدا میزان کربن موجود 
سپس  و  یافته  توجهی  قابل  افزایش  آب  در 
به سرعت کاهش می یابد. این وضعیت نشان 
می دهد باکتری ها از این کربن برای تولید مثل 
این  دیگر  توجه  قابل  نکته  استفاده می کنند. 
که کود مایع موجب رشد میکروب های مضر 
و محققان هیچ میکروب خطرناکی  نمی شود 
از جمله سالمونال را در سیستم مورد آزمایش 
شناسایی نکردند.گزارش کامل این تحقیقات 

 Frontiers in Sustainable Food نشریه  در 
Systems منتشر شده است.

یک شرکت دانش بنیان با استفاده از نانوالیاف 
مزمن  زخم های  پانسمان  ساخت   به  موفق 
زخم  است.  شده  دیابت  و  سوختگی  مانند 
نانوالیاف  بر  مبتنی  پانوتک  نوین  پوش های 
برای  مناسب  محصولی  باکتریایی،  سلولز 
است.  و مزمن  و درمان زخم های حاد  بهبود 
ویژگی های خاص این محصول باعث می شود 
کند  پیدا  کاهش  زخم  درمان  زمان  مدت  تا 
ساختار  مشابهت  به  توجه  با  همچنین  و 
ترمیم زخم  فرآیند  انسان،  پوست  به  پانوتک 
کامل  بطور  محصول  شد.این  خواهد  سریع تر 
درمان  دوره  طی  در  و  است  سازگار  زیست 
نخواهد  ایجاد  فرد  برای  جانبی  عارضه  هیچ 
محصول  این  آب  باالی  جذب  میزان  کرد. 
به فرد آن است.  از ویژگی های منحصر  یکی 
زخم  به  پانوتک  پانسمان،  تعویض  زمان  در 
بلند  آن  روی  از  راحتی  به  و  نمی چسبد 
می شود تا بیمار هیچ دردی را احساس نکند.

پانوتک بسیار شفاف است و در حین درمان 
زخم  بهبود  فرآیند  می تواند  بیمار  فرد  زخم، 
خود را ببیند واگر زخم عفونت  کند می تواند 
زخم پوش را تعویض کند. این محصول بسیار 
منعطف است و زمانی که بر روی پوست قرار 
این  نمی کند.  حرکت  زخم  روی  از  می گیرد 
به  نانویی خود  به ساختار  توجه  با  زخم پوش 
میکروارگانیسم ها اجازه ورود به سطح زخم را 

نمی دهد تا جلوی عفونت آن را بگیرد.

پویش کودکان سایبری با هدف ارتقاء آگاهی 
صحیح  شیوه  خصوص  در  اجتماعی  های 
با  و  مجازی  فضای  از  آموزان  دانش  استفاده 

مشارکت پلیس فتا آغاز شد.
زندگی  متفاوت  دنیای  در  امروز  کودکان 
می کنند، سرگرمی ها، آموزش، روابط اجتماعی 
تحت  آن ها  شدن  اجتماعی  شیوه های  نیز  و 
تأثیر دگرگونی های ناشی از پیشرفت و فراگیر 
شکل  ارتباطی  نوین  های  تکنولوژی  شدن 
خاص و منحصر به فردی به خود گرفته است.

اینترنت  به  کودکان  ساده  و  وسیع  دسترسی 
و در عین حال وجود خطرات اجتناب ناپذیر 
اقدامات  خصوص  در  گسترده،  پهنه  این  در 
حقوقی صورت گرفته برای جلوگیری از ورود 
قانونی  اقدامات  و  مجازی  دنیای  در  کودکان 
الزم برای حفاظت آن ها پرسش هایی را پدید 
آورده است.بروز بیماری کرونا در سطح جامعه 
موجب شده استفاده کودکان از فضای مجازی 
بازی،  و  از جمله سرگرمی  مختلف  به دالیل 
دیدن پویانمایی، ارتباط با همساالن خود در 
مجازی  آموزش  خانوادگی،  دوستان  و  فامیل 
پیدا  افزایش  غیررسمی  و  رسمی  کالس های 
نبودن  کافی  که  است  حالی  در  کند.این 
آشنایی خانواده ها با مخاطرات فضای مجازی 
و راهکارهای درست و ایمن خسارات مادی و 
به  کودکان  برای  ناپذیر  جبران  بعضاً  معنوی 
و  بینی  پیش  به  نیاز  که  است  داشته  همراه 
پیشگیری فوری با این موضوع را برای پلیس 
با  این رو پویش کودکان سایبری  دارد.از  فتا 
اجتماعی در خصوص  آگاهی های  ارتقا  هدف 
شیوه صحیح استفاده دانش آموزان از فضای 
مجازی به مدت یک هفته با مشارکت رده های 
تابعه پلیس فتا ناجا و پلیس فتا برگزار می شود.

روزهای هفته در اجرای این طرح با محوریت 
کودکان سایبری و »کرونا و آموزش مجازی«، 
سایبری«،  »خشونت  اینترنتی«،  »اعتیاد 
»والدگری در فضای مجازی«، »کودکان کار 
در  کودکان  حامی  فتا  »پلیس  »و  سایبری 

فضای مجازی« نامگذاری شده است.
در طول مدت برگزاری این پویش به موضوعاتی 
اینترنتی«، »شکاف  اعتیاد  و  »کودکان  مانند 
دیجیتال والدین و کودکان«، »اصول والدگری 
در  ایمنی  و  »کودکان  مجازی«،  فضای  در 
آموزش مجازی« و »پیشگیری از آسیب های 
اخالقی  اجتماعی،  فکری،  اعتقادی،  جسمی، 
انتشار  قالب  در  مجازی«،  فضای  فرهنگی  و 
محتواهای آموزشی در رسانه های نوین، حضور 
در  پلیسی  انتشار هشدارهای  ملی،  رسانه  در 
وب سایت پلیس فتا و خبرگزاری های کشور 

به موضوعات زیر پرداخته می شود.
انتظار می رود پس از اجرای این طرح، نتایج 

زیر در فضای مجازی کشور حاصل شود:
- ارتقا سطح دانش و مهارت استفاده مناسب 
و  خانواده ها  در  مجازی  فضای  از  مؤثر  و 
راهکارهای اثربخش برای ایمن سازی فرزندان 
از  بیشتر  مندی  بهره  منظور  به  فضا  این  در 
فرصت ها و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

مجازی  فضای  سواد  گفتمان  ایجاد جریان   -
برای کودکان مبتنی بر آموزش های پیشگیری 

از وقوع جرایم سایبری در کشور
به  رسانه ها  و  جامعه  توجه  سطح  افزایش   -

موضوع کودکان سایبری

محققان یک تیم استارت آپی، موفق به طراحی داشبورد 
به  را  ویژه ای  های  سرویس  که  شدند  خودرو  دیجیتال 

خودروهای ساخت داخل اضافه می کند.
طرح  مجری  و  آپی  استارت  تیم  مدیر  نقویان،  سروش 
اخیر  سال های  طی  در  گفت:  دیجیتال«  »داشبورد 
کیلومتر  از  استفاده  جای  به  دنیا  برتر  خودروسازان 
شمارهای قدیمی آنالوگ از کیلومتر شمارهای دیجیتال 
استفاده می کنند.وی با بیان اینکه وسیله کیلومتر شمار 
یکی از قسمت های هیجان انگیز خودرو به شمار می رود 
راستا  همین  در  کرد:  خاطرنشان  است،  تغییر  قابل  که 
تالش کردیم شرایط نصب این داشبوردهای دیجیتال را 

روی  را  آن  می توان  که  نانوماده ای  تولید  با  محققان 
این  شدند  موفق  کرد،  اسپری  دیواری  نقاشی های 
ساختاری  زوال  و  فرابنفش  پرتو  برابر  در  را  هنری  آثار 

محافظت کنند.
تیم  یک  اعضای  نانو،  فناوری  توسعه  ستاد  گزارش  به 
تحقیقاتی برای حفاظت از آثار هنری، ایده نانویی را اجرا 
کردند. آنها نانوموادی را ساختند که می توان از آن برای 

محافظت از نقاشی های دیواری استفاده کرد.
در  مواد  ومهندسی  علوم  دانشکده  استاد  ژوانهوا،،  لی 
دانشگاه پلی تکنیک نورث وسترن در آمریکا، در خصوص 
این دستاورد گفت: فناوری  نانو، مواد غیرآلی موجود در 

نقاشی های دیواری را به ذرات کوچک تجزیه می کند.
از  محافظت  برای  تالش  در  ایده  این  گفت:  ژوانهوا 
در  کلسیم  هیدروکسید  اسپری  می رود.  به کار  نقاشی ها 
جلو و پشت نقاشی های دیواری برای تقویت آن ها، اولین 
بار توسط کارشناسان آثار فرهنگی ایتالیا در سال ۲۰۰۰ 

پیشنهاد شد، اما به کارگیری این فرآیند دشوار بود.

وسیله  یک  به  هوشمند  تلفن  که  روزها  این 
از  نگهداری  شده،  تبدیل  لوکس  و  گران قیمت 
نظر  به  اندکی جدی تر  محصوالت حساس  این 

می رسد.
پیشرفت ها  همه  وجود  با  هوشمند  تلفن های 
آسیب پذیر  و  شکننده  محصوالتی  هم  هنوز 
عمر  آن ها  از  نادرست  استفاده  که  هستند 

مفیدشان را کاهش می دهد.
از آن جایی که استهالک تلفن های هوشمند پس 
از مدتی از آغاز کارشان باالتر هم می رود پس 
بهتر است که با دقت بیشتری از تلفن هوشمند 

خود نگهداری کنید.
به ویژه اگر محصولی پایین رده خریداری کرده اید 
مراقبت  نداشته،  هم  توجهی  قابل  قیمت  که 
پیدا  ویژه ای  اهمیت  هوشمندتان  تلفن  از  شما 
تلفن  از  شما  نگهداری  نحوه  بنابراین  می کند. 
هوشمندتان اهمیت بسیار ویژه ای دارد. در ادامه 
با ترفندهایی کاربردی، مفید و قابل استناد آشنا 
می شوید که به شما کمک می کند تا عمر تلفن 

هوشمند خود را افزایش دهید.
تلفن هوشمندتان را روی داشبورد اتومبیل رها نکنید

ساخته  شکلی  به  هوشمند  های  تلفن   اگرچه 
می شوند که در برابر گرما و سرما مقاوم باشند، 
مستقیم  نور  برابر  در  آن ها  گرفتن  قرار  اما 

خورشید چندان مناسب نیست.
اتومبیل معموال همان  از آن جایی که داشبورد 
به  مستقیم  خورشید  نور  که  است  محلی 
می رسد،  نظر  به  گرم  شدت  به  و  می تابد  آن 
می تواند  دما  آن  در  هوشمند  تلفن  قراردادن 
سخت افزار آن را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی 
داشبورد  روی  هوشمند  تلفن  قرارگرفتن  دیگر 
که  می دهد  قرار  سارقان  دید  برابر  در  را  آن 

احتمال ربوده شدن آن را بیشتر می کند.
شاید  که  کنید  فراموش  نباید  اینکه  ضمن 
برای  مشخصی  فضای  شما  اتومبیل  داشبورد 
هم  وسایل  سایر  یا  هوشمند  تلفن  قراردادن 
محیط  این  در  آن  قراردادن  اما  باشد  داشته 
همراه  به  هم  دیگری  خطرهای  است  ممکن 

داشته باشد.
یک  یا  دست انداز  یک  در  اتومبیل  افتادن  با 
چرخش سریع احتمال پرت شدن تلفن هوشمند 
پایه های  که  است  بهتر  پس  دارد.  وجود  شما 

اندازی و شروع به کار می کند.
از صفر تا صد در  این فعال فناور این سیستم  به گفته 
ایران توسط تیم برنامه نویسی داخلی طراحی شده است 
و هیچ گونه نرم افزار خارجی در آن استفاده نشده است.

این مدیر استارت آپی ادامه داد: این سیستم را می توان 
روی انواع خودروهای ایرانی نصب کرد. بعضی خودروها 
که  قسمتی  کلی  شکل  و  داشبورد  اندازه  به  توجه  با 
کیلومتر شمار خودرو روی آن نصب شده است، نیاز به 
بازبینی طرح از جمله تعویض نمایشگر و قطعات دیگر 

دارند تا در بهترین شکل روی خودرو نصب شوند.
نقویان گفت: اکنون در حال نهایی سازی طرح و پیاده 
سازی امکانات جدید و تولید نمونه صنعتی آن هستیم 

که این محصول را به تولید انبوه نزدیک تر کنیم.
خودروسازی  شرکت های  با  مذاکره  به  اشاره  با  وی 
گفت:  خودرو  الکترونیکی  قطعات  تولیدکنندگان  و 
تغییر  کرده ایم.  دریافت  آن ها  از  را  خوبی  بازخوردهای 
عقب،  دنده  دوربین  اطالعات،  نمایش  شکل  و  نمایه 
دوربین های جانبی در زمان تغییر مسیر، نمایش میزان 
دزدگیر  عقب،  به  رو  حرکت  زمان  در  اجسام  با  فاصله 
پیشرفته که با موبایل در ارتباط باشد، مشاهده در لحظه 
برای موقعیت خودرو و اطالعات کامل از سرعت، روشن 
و خاموش کردن خودرو از راه دور از جمله ویژگی هایی 

به  شدید  چسبندگی  نانومتر،   ۸۰ حدود  یکنواخت 
رنگدانه ها در نقاشی های دیواری داشته و توانایی مقاومت 

در برابر پرتو فرابنفش را در نقاشی به وجود می آورند.
از  بیشتری  تعداد  که  است  این  خوب  خبر  گفت:  وی 
معابد  و  موزه ها  در  که  مجموعه هایی  مانند  مجموعه ها، 

با کمک یک گوش پاک کن به سراغ میکروفون و 
بلندگو تلفن هوشمند خود بروید. گوش پاک کن 
را به آرامی درون آن ها فرو کنید و تکان دهید 

تا همه گرد و خاک ها را به خود جذب کنند.
رطوبت  می تواند  پاک کن  گوش  از  استفاده 
کاهش  هم  را  میکروفون  و  بلندگو  در  موجود 
دهد. نیازی به یادآوری نیست که این کار را هم 

باید با حوصله انجام دهید.
قرار  خود  شلوار  عقبی  جیب  در  را  هوشمند  تلفن 

ندهید

بسیاری از افراد عادت دارند تلفن هوشمندشان 
را در جیب عقبی شلوارشان قرار دهند اما چنین 
تصمیمی می تواند عواقب بسیار تلخی به همراه 

داشته باشد.
فارغ از آن که احتمال ربوده شدن تلفن هوشمند 
شما در شرایطی که اختیار زیادی روی آن ندارید 
بسیار زیادتر از همیشه می شود، ممکن است که 
به صورت کامال ناخودآگاه روی یک سطح سفت 
یا خشن بنشینید و تلفن هوشمندتان را دچار 

آسیب های بسیار جدی کنید.
پیش از آن که شارژ تلفن هوشمندتان به پایان برسد 

آن را به شارژر متصل کنید

تلفن  خاموش شدن  از  پس  همیشه  اگر 
را  آن  که  می گیرید  تصمیم  هوشمندتان 
تلفن  عمر  طول  بر  موضوع  این  کنید  شارژ 
تاثیر منفی گذاشته و آن را دچار  هوشمندتان 

مشکالت بسیار جدی می کند.
دوره  یک  هوشمندی  تلفن  هر  که  بدانید  باید 

مدت  واقع  در  دوره  این  دارد.  مشخص  شارژ 
کامل  را  هوشمندتان  تلفن  که  است  زمانی 
حداقل  به  را  آن  شارژ  سپس  و  می کنید  شارژ 
از  پیش  که  است  بهتر  بنابراین  می رسانید 
خالی شدن کامل باطری تلفن هوشمندتان آن را 
به شارژر متصل کنید چراکه اگر به طور مرتب 
این کار را انجام دهید باتری تلفن هوشمندتان 

عمر چندانی نمی کند.
تلفن هوشمندتان را در اتومبیل شارژ نکنید

اتومبیل  درون  شارژهای  از  که  باری  اولین 
استفاده می کنید متوجه تغییراتی که در باتری 
می آید،  پیش  عامل  سیستم  پردازش  روند  و 

می شوید.
تاثیر  واقع  در  و  نیست  گذرا  تغییرات  این 
آسیب های جبران ناپذیری هستند که به باتری 
کاهش  شامل  که  آسیب ها  این  می شوند.  وارد 
ظرفیت باتری و اختالل در راه اندازی برخی از 
برنامه های موبایل است به مرور تلفن هوشمند 

شما را ضعیف تر می کنند.
دلیل این آسیب ها به علت تغییر ولتاژی است 
باتری  به  ایمن سازی  بدون  ماشین  باتری  که 

موبایل تقدیم می کند.
ولتاژی که شارژر برای شارژ کردن ایمن موبایل 
نیاز دارد بسیار کمتر از ولتاژی است که اتومبیل 
با  باالی  ولتاژ  این  بنابراین  می کند  وارد  آن  به 
نوسان به مرور باتری تلفن هوشمندتان را کامال 

بی مصرف می کند.
وجود  عمومی  محیط های  در  که  شارژهایی  از 

دارند، استفاده نکنید

شارژرهایی که این روزها در مکان های عمومی 
نظر  به  جذاب  و  کاربردی  واقعا  دارند  وجود 
استفاده  آن ها  از  که  است  بهتر  اما  می رسند 

نکنید چون ایمن نیستند.
یا  و  شارژها  پایین  کیفیت  درباره  فقط  مسئله 
تلفن  شارژشدن  هنگام  در  نیست؛  برق  نوسان 
هوشمند در فرودگاه ها در حالت انتقال داده قرار 
می گیرید.این داده ها که داده های شخصی شما 
هستند، می تواند توسط هکرها مورد دسترسی 

قرار گرفته و باعث دردسر شوند.
منبع: ایرنا

روی خودروهای اقتصادی فراهم کنیم.نقویان با اشاره به 
اینکه این داشبورد دیجیتال در تیم استارت آپی مستقر 
در کارخانه نوآوری آزادی طراحی شده است، عنوان کرد: 
داشبورد دیجیتالی که طراحی کردیم را می توانیم روی 
خودروهای ساخت ایران هم پیاده سازی کنیم.وی گفت: 
کامپیوتر  و  نمایشگر  داشتن  واسطه  به  داشبوردها  این 
پیشرفته ای که بر روی آن نصب است می توانند امکانات 
این  کند.  اضافه  خودرو  داشبورد  به  کاربردی  و  جالب 
سیستم به گونه ای طراحی شده است که به هیچ عنوان 
تغییری در سیم کشی های فابریک خودرو ایجاد نمی کند 
راه  فابریک  کیلومترشمار  پشت  سیم  دسته  همان  با  و 

وی بیان کرد: با این وجود، از آنجا که نقاشی های دیواری 
چینی با نقاشی های دیواری در کشورهای غربی متفاوت 
است، استفاده از روش هایی که در غرب برای حفاظت از 
نقاشی های دیواری استفاده می شود، غیرمسئوالنه است.

در سال ۲۰۱۶، لی و همکارانش برای تولید ماده جدیدی 
آغاز  را  پروژه ای  دیواری  نقاشی های  از  محافظت  برای 

کردند.
نقاط  از  استفاده  ایده  تیم  این  سال،  دو  مدت  در  فقط 
کلسیم  هیدروکسید  با  خورده  گرافنی جوش  کوانتومی 
هستند  نانوذراتی  واقع  در  کوانتومی  نقاط   یافتند.  را 
برای  جدیدی  مواد  آن ها،  استثنایی  خواص  به دلیل  که 
محیطی  و  انرژی  اپتوالکترونیک،  زیستی،  کاربردهای 

محسوب می شوند.
ژوانهوا گفت: با توجه به اثر تقویت کننده نقاط کوانتومی، 
نانو مواد هیدروکسید کلسیم کاماًل کربناتیزه شدند که 

برای محافظت از نقاشی های دیواری بسیار مهم است.
اندازه  دارای  نانوذرات  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج 

مخصوص تلفن هوشمندتان را خریداری کنید.
از قراردادن تلفن هوشمند درون دانه های برنج 

امتناع کنید
همه افرادی که تلفن  هوشمند دارند تجربه های 
یا  آب  درون  به  گوشی  پرتاب شدن  دردناک 
ریختن مایعات روی آن ها را با گوشت و پوست 

و استخوان لمس کرده اند.
یکی از پیشنهادهایی که همیشه به افرادی که 
چنین تجربه تلخی داشته اند می شود، این است 
که تلفن هوشمند خود را به درون ظرف برنج 

انداخته و چند ساعتی صبر کنند.
تلفن  به  هرگز  و  نیست  منطقی  پیشنهاد  این 
دانه های  اگرچه  نمی کند.  کمک  شما  همراه 
غیرقابل شمارش برنج بخش عظیمی از رطوبت 
تلفن هوشمند شما را می گیرند اما در نهایت راه 

حل اصلی نیستند.
قراردادن تلفن هوشمند در میان دانه  های برنج 
هرگز به خشک شدن کامل تلفن هوشمند شما 

کمک نمی کند.
خروجی های تلفن هوشمند را تمیز نگه دارید

جمله  از  آن  نمک  و  بدن  عرق  خاک،  و  گرد 
مهم ترین آلودگی هایی هستند که ممکن است 

وارد خروجی های تلفن همراه شوند.
همه   USB پورت  و  بلندگوها  اسپیکرها، 
شامل  را  شما  هوشمند  تلفن  خروجی های 
می شوند و نگهداری از آن ها اهمیت ویژه ای دارد 
بنابراین باید مانع واردشدن و استقرار آلودگی ها 

به درون آن ها شوید.
کیفیت  آلودگی ها  سایر  و  خاک  و  گرد  چراکه 
این خروجی ها را کاهش می دهند و حتی ممکن 
به همراه  است که خرابی های غیرقابل جبرانی 
خروجی های  تمیزکردن  برای  باشند.  داشته 
دندان  خالل  از  می توانید  خود  هوشمند  تلفن 

و گوش پاک کن یاری بگیرید.
 USB  با کمک یک خالل دندان می توانید پورت
شارژ  پورت  در  آرامی  به  را  آن  کنید.  تمیز  را 
با چرخاندن  و  فرو کرده  گوشی هوشمند خود 
آن، گرد و خاک و آشغال هایی که ممکن است 
باشند را پیدا کنید. سپس  در آن گرفتار شده 
با تکانی آرام و ساده آن ها را خارج نمایید. برای 
حد  تا  و  داده  اختصاص  را  الزم  وقت  کار  این 
ممکن این کار را آرام و بدون فشار انجام دهید.

هستند که با تنها با یک داشبورد دیجیتالی می توان از 
این  از  استفاده  با  فناور  فعال  این  گفته  برد.به  بهره  آن 
و  باز  و  خودرو  کردن  متوقف  امکان  هوشمند  داشبورد 
پذیر  امکان  دور  راه  از  نیز  آن  درب های  کردن  بسته 
می شود.وی افزود: همچنین به واسطه این دستگاه هداپ 
دیسپلی که اطالعاتی مانند سرعت و میزان دور موتور 
و اخطارهای خودرو را روی شیشه جلو نمایش می دهد 

قابل رؤیت خواهند بود.
نقویان گفت: عیب یابی و نمایش مشکالت فنی خودرو، 
و  به روز  توجه  با  اطالعات  نمایش  نمایه و شکل  تغییر 
جمله  از  خودرو  از  آماری  اطالعات  نمایش  بودن،  شب 
میزان سوخت مصرفی در بازه زمانی های مختلف ازجمله 
دیگر  از  روز  طی  رانندگی  وضعیت  و  هفته  روز  ساعت 

ویژگی های این داشبورد دیجیتالی به شمار می رود.
نمایش  دوره ای،  سرویس های  یادآوری  وی،  گفته  به 
یادآوری  و  تقویم  خودرو،  موقعیت  در  هوا  وضعیت 
داشبورد  قابلیت های  دیگر  از  نیز  مهم  مناسبت های 

هوشمند است.
روی  که  دیجیتالی  داشبورد  این  اینکه  بیان  با  نقویان 
صفحه کیلومترشمار قرار می گیرد روی دو خودرو تست 
شده خاطر نشان کرد: این تست ها نتیجه خوبی داشتند 
و اکنون در حال رایزنی با یک خودروساز داخلی هستیم.

برای  مواد  این  از  می خواهند  دارند،  قرار   Shaanxi
کنند.  استفاده  خود  دیواری  نقاشی های  از  محافظت 
از  محافظت  برای  بیشتر  جدید  مواد  تولید  و  تحقیق 
ادامه  مواد  این  کاربرد  گسترش  و  دیواری  نقاشی های 

خواهد یافت.

تبدیل ضایعات مواد 
غذایی به کود مایع

زخم پوش نانویی
برای پانسمان زخم  های 
مزمن سوختگی و دیابت

پویش کودکان سایبری 
آغاز به کار کرد

ساخت داشبورد دیجیتال خودرو توسط محققان ایرانی 

»فناوری  نانو«، از نقاشی های هنری محافظت می کند

افزایش عمر تلفن هوشمند با این روش ها 
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االسالم  حجت  فجر  دهه  مناسبت  به 
رئیسی  ابراهیم  سید  المسلمین  و 
جمعی  همراه  به  قضاییه  قوه  رئیس 
با  قضایی  دستگاه  عالی  مسئوالن  از 
حضور در حرم مطهر امام خمینی )ره( 
میثاق  تجدید  راحل  امام  های  آرمان  با 
سید  والمسلمین  االسالم  کردند.حجت 
قضا،  دستگاه  رئیس  رئیسی،  ابراهیم 
مرتضوی  والمسلمین  االسالم  حجت 
مقدم رئیس دیوان عالی کشور ، حجت 
دادستان  منتظری  والمسلمین  االسالم 
کل کشور، غالمحسین اسماعیلی رئیس 
قضائیه  قوه  سخنگوی  و  ریاست  حوزه 
این  در  قضا  دستگاه  مسئوالن  دیگر  و 
االسالم  داشتند.حجت  حضور  مراسم 
والمسلمین رئیسی در این مراسم، اظهار 
کرد: به فرموده مقام معظم رهبری امام 
مردم  در خداخواهی  او  بود  تحول خواه 
مسئولیت  روحیه  معنویت،  به  توجه  و 
پذیری در مردم، ظلم ستیزی و استکبار 
معنویت  و  سیاست  بین  پیوند  ستیزی، 
گفت:  کرد.رئیسی  ایجاد  تحول  مردم 
محصول سیاست بدون معنویت ۷۰ سال 
ظلم به مردم فلسطین و ظلم های بسیار 
است، اما امام این هارا ازبین برد. میثاق 
با امام میثاق با خوبی ها است و مسئوالن 
باید به آنچه شده و باید بشود فکر کنند.

رئیس قوه قضائیه، بیان کرد : شاخص های 

مسائل و مشکالت مرتبط با حفاری و برداشت 
از معادن واقع در کوه های شمال بخش جویم 
مقرر شد  و  گرفت  قرار  بررسی  مورد  الرستان 
اطالع مردم  به  آینده  ماه  نتایج آن ظرف یک 
جویم،  از  الرستان  میالد  گزارش  به  برسد. 
سنگ  معادن  از  بی رویه  برداشت  و  حفاری 
جویم،  اهالی  از  جمعی  شده  موجب  جویم 
به  نسبت  جهادآباد  روستای  و  کلون  شهرک 

این موضوع معترض شوند.
با توجه به اینکه وجود معادن در هر منطقه ای 
باعث رونق و توسعه خواهد شد،از طرفی بروز 
مشکالت و نارضایتی عده ای را فراهم می آورد 
از  نیز  جویم  کوه های شمال  معادن سنگ  که 
دغدغه  که  چرا  نیست،  مستثنی  موضوع  این 
منابع  و  زیست  محیط  حفظ  شهروندان  اصلی 

طبیعی است.
خودروهای  تردد  اثر  در  جاده  رفتن  بین  از 
پوشش  و  زیست  محیط  تخریب  سنگین، 
که  است  موارد  این  جمله  از  منطقه  گیاهی 
با  جلسه ای  در  مردمی  گروه های  نمایندگان 
جویم،  بخش  عمومی  دادگاه  رئیس  بخشدار، 
حوزه  انتظامی،  نیروی  شهر،  اسالمی  شورای 
نمایندگان  و  جویم  سپاه  بسیج  مقاومت 
مورد  موارد  این  و  کردند  مطرح  معدن داران 

بررسی قرار گرفت.
تبریک  ضمن  جویم  بخشدار  نشست،  این  در 
نظام  ما،  نظام  اینکه  و  فجر  مبارک  دهه  
از  پس  سالهای  طول  در  و  است  همدلی 
بودیم،  انقالب  ارزشمند  ثمرات  شاهد  انقالب 
اظهار داشت: مطالبه گری حق مردم است، اما 
بایستی در چارچوب قانون باشد و آنچه امروز 
نیاز است تعامل، همدلی و همکاری در راستای 

توسعه،عمران و آبادانی است.

به شبکه جهانی  گذشته  سال  بندرعباس  شهر 
شهر های خالق یونسکو در زمینه صنایع دستی 

و آیین های سنتی پیوست.
شهر  عنوان  به  بندرعباس  کوبی  پالک  مراسم 
جهان  سنتی  آیین های  و  دستی  صنایع  خالق 
از  یکی  ِگرد  برکه  در  گذشته  سال  ماه  دی 

محله های قدیمی این شهر برگزار شد.
حوزه  هفت  یونسکو،  خالق  شهر های  شبکه 
هنر های  بومی،  هنر های  دستی،  صنایع  خالق 
شناسی،  خوراک  طراحی،  فیلم،  رسانه ای، 

ادبیات و موسیقی را پوشش می دهد.
عباس امینی زاده، شهردار بندرعباس گفت: یکی 
از مهم ترین اهداف پیوستن شهر بندرعباس به 
شبکه جهانی شهر های خالق یونسکو، کمک به 

اقتصاد و معیشت خانواده ها است.
و  خالقیت  مرکز  از  بازدید  در  زاده،  امینی 
افزود:  بندرعباس،  شهرداری  نوین  فناوری های 
نخستین  دستی  صنایع  مجازی  بازار  راه اندازی 
اقدام  این  که  چرا  است  هدف  این  تحقق  گام 
بسترساز معرفی و فروش صنایع دستی خانگی 
بندرعباس به خریداران در سراسر جهان است.

مقاومتی،  اقتصاد  فرماندهی  ستاد  جلسه  در 
۳۰ طرح پیشنهادی که بیشتر آن ها مربوط 
صنعت،  و  کشاورزی  جهاد  طرح های  به 

معدن و تجارت بود مصوب شد.
بودجه  و  برنامه  سازمان  رئیس  نوروزی، 
فارس، گفت: دستگاه های اجرایی فارس، ۷۷ 
مقاومتی  اقتصاد  عنوان طرح های  با  را  طرح 
برای  و  تولید  جهش  طرح های  قالب  در 

توسعه استان پیشنهاد دادند.
وی، با اشاره به اینکه امسال بیش از ۱۳۰۰ 
تولید  جهش  طرح های  برای  تومان  میلیارد 
کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  بین  استان 
است،  شده  منعقد  نامه  تفاهم  استانداری  و 
میلیارد   ۸۲ اعتبار  میزان  این  از  کرد:  بیان 
که  است  شده  گرفته  نظر  در  یارانه  تومان 
صاحبان  بین  نامه  تفاهم  انعقاد  طریق  از 
در  یارانه  این  عامل  بانک های  و  طرح ها 

اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
اقتصاد  طرح های  پیشرفت  درباره  نوروزی، 

تبیین  بهترین  و  شود  شناخته  باید  امام 
کننده خط امام نایب اوست و ما از سلوک 
زنده  را  امام  باید خط  مقام معظم رهبری 
مردم  مشارکت  از  نگرانی  از  نگهداریم.قبل 
نظام  اگر  بود،  نظام  کارآمدی  نگران  باید 
یقین  قطعا  دهد  نشان  را  خود  کارآمدی 
مردم مشخص  بین  در  و مشارکت  امید  و 
را در  بود که مردم  این  امام  می شود. هنر 
صحنه حفظ کردند و بصورت واقعی مردم 
رفتار رهبری  در  امروز  و  را حساب کردند 
توجه دادن به مردم مشخص است. ایشان 
به قوای مختلف فرمودند رفع دغدغه مردم 
و کارآمدی نظام باید مورد توجه باشد.وی 
ادامه داد: امروز دستگاه های اداری می توانند 
سرمایه اجتماعی را روز به روز افزایش دهند 
مشارکت  شود  افزوده  سرمایه  این  اگر  و 

شورای  رئیس  شیبانیان  اله  کرامت  ادامه،  در 
به  نسبت  را  مردم  اعتراض  جویم  شهر  اسالمی 
تخریب محیط زیست، خسارت به طبیعت، جاده 
افزود: به عنوان  و غیره را مورد اشاره قرار داد و 
خصوص  این  در  شهر  اسالمی  شورای  از  عضوی 

پیگیری خواهیم کرد.
محمدی  عبدالمجید  نشست،  این  در  همچنین 
موضوع  نیز  جویم  شهر  اسالمی  شورای  عضو 
داشت:  اظهار  و  را مطرح کرد  احداث سد خاکی 
و  است  جویم  مردم  دغدغه  معترضین،  دغدغه 
تخریب منابع زیست محیطی و قطع درختانی از 
ذخایر  جزء  غیره  و  بنه  َگَون،  بادام کوهی،  قبیل 
و  ممنوع  اقدام  این  می شود  محسوب  جنگلی 
خالف قانون است.وی با انتقاد از برداشت بی رویه 
معادن در جویم، تصریح کرد: احداث سد خاکی 
می تواند به کنترل سیالب کمک کند، از خسارت 
ایجاد  امکان  آید،  عمل  به  جلوگیری  باغداران  به 
مرکز گردشگری و حفظ ذخایر ملی و اکولوژیک 
محل  در  معدن  وجود  اما  می شود  فراهم  منطقه 

نتیجه  این  به  بندرعباس  شهرداری  گفت:  وی 
خدمات   و  عمرانی  فعالیت های  که  است  رسیده 
شهری بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعی ناقص 
معیشت  و  اقتصاد  حاضر  حال  در  و  بود  خواهد 

مهم ترین دغدغه اقشار مختلف مردم است.
شده  انجام  بررسی های  افزود:  بندرعباس  شهردار 
نشان می دهد که صنایع دستی با توجه به قدمت 
و هویتی که در بندرعباس دارد، یکی از زمینه های 
و  اقتصاد خرد خانوار ها است  تقویت  برای  مناسب 
می تواند در کانون توجه برنامه های شهر خالق قرار 

بگیرد.
و  خالقیت  مرکز  اقدام  به  اشاره  با  زاده  امینی 
آنالین  بازارچه  راه اندازی  در  نوین  فناوری های 
صنایع دستی، گفت: این حرکت با راه اندازی مرکز 
محل  در  صنایع دستی  فروش  و  آموزش  نمایش، 
بازار ماهی فروشان قدیم واقع در محله پشت شهر 

تکمیل می شود.
وی با بیان اینکه شیوع کرونا بسیاری از برنامه های 
دو  افزود:  است،  کرده  مختل  را  جمعی  و  عمومی 
در  صنایع دستی  خانه  عنوان  با  نیز  دیگر  مرکز 

مناطق مختلف شهر ایجاد می شود.

 ۲۳ کرد:  تصریح   ۹۹ و   ۹۸ سال های  مقاومتی 
 ۹۵  ،۹۸ به سال  مربوط  مقاومتی  اقتصاد  طرح 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند و برای طرح های 
مربوط به امسال نیز تا پایان تیرماه  ۱۴۰۰ که 
پایان سال مالی است فرصت داریم که با تزریق 

منابع مالی ساخت آن ها را پیش ببریم.

در  بحث  این  داران  معدن  و  معترضین  نماینده 
محدوده  معدن،  مجوز  نظیر  موضوعاتی  قالب 
حمل  خودروهای  تردد  فعالیت،  نوع  فعالیت، 
محیط  به  معدن  آسیب  عمومی،  مسیر  در  سنگ 
زیرساخت های  و  طبیعی  منابع  تخریب  زیست، 
و  ابطال شده  مجوز  با  معادن  فعالیت  و  شهری 
تا نسبت  بررسی  قانونی  با تشریفات  صدور مجوز 

به حل مشکل اقدام شود.
وی با تأکید بر اینکه نتیجه این اقدام می بایست 
با  کرد:  خاطرنشان  شود،  رسانده  عموم  اطالع  به 
توجه به  اعتراض اهالی، تردد خودروهای سنگین 
و  است  ممنوع  شبانه  ساعت  در  سنگ  حمل 
در صورت  و  باشد  مهارشده  آن ها  بایستی خروج 
نگهبان  با  مهار  بدون  خودروها  خروج  مشاهده 
معدن و مسئول آن برخورد خواهد شد و تا زمان 
هر  و  نمی شود  احداث  معدنی  هیچ  شفاف سازی، 
بایستی  و  است  غیرقانونی  شود  صادر  مجوزی 
تعلیق درآید.به گزارش میالد الرستان،  به صورت 
معادن  فعالیت  نحوه  به  معترضین  دغدغه  عمده 
زیست،  تخریب محیط  در بخش جویم الرستان، 
تردد خودروهای سنگین  به جهت  آسایش  سلب 
بین رفتن  از  از مسیر عبور عمومی،  حمل سنگ 
به  خسارت  زیست محیطی،  و  جانوری  گونه های 
تعلق سود  باغات و زیرساخت های شهری و عدم 
قانون جهت  در چارچوب  معادن  از سهم  حاصله 

توسعه و عمران شهر است.
گفتنی است؛ دهیار و شورای روستای جهادآباد نیز 
به عنوان نماینده معدن داران اظهار داشت: تاکنون 
مجوز  با  معادن  و  نگرفته  صورت  تخلفی  هیچ 
رونق  صورت  در  و  می باشند  فعالیت  به  مشغول 
جاده ای  ایجاد  به  نسبت  معادن  سود  از  اقتصادی 

مجزا جهت عبور خودروها اقدام خواهد شد.
خبرنگار: آرزو جهان پیما

مختلف  دستگاه های  می بینیم.  را  مردم 
افزون  باید سرمایه اجتماعی را روز به روز 
دستگاه  عملکرد  به  اشاره  با  کنند.رئیسی، 
قضا بیان کرد: اولیای خدا همواره به عدالت 
اشاره کردند و امروز عدالت در دستگاه قضا 
مورد توجه است و امروز اجرای عدالت در 
همه  است.  شیرین تر  چیز  همه  از  جامعه 
بخش ها باید خود را موظف به اجرای عدالت 
بدانند. هرکارگزاری باید عدالت را بشناسد و 
پیشانی عدالت دستگاه قضا است و از روح 
بلند حضرت امام برای اجرای این هدف بلند 
استمداد میطلبیم.وی ادامه داد: ما سربازان 
مقام معظم رهبری خود را به اجرای عدالت 
ما  به  خداوند  امیدواریم  و  می دانیم  ملزم 
کمک کند تا آنچه وظیفه ما است را انجام 

دهیم.

احداث سد خاکی باعث شده که تاکنون این امر 
که  است  این  ما  امروز  درخواست  و  نشود  محقق 
مشخص  مجوزها  همچنین  و  برداشت ها  حدود 
گردد تا بیش از این شاهد تخریب محیط زیست 
بخش  عمومی  دادگاه  رئیس  پایان،  نباشیم.در 
جلسه ای  نیز طی  پیش ازاین  اینکه  بیان  با  جویم 
بررسی شده،  موضوع  این  معترضین  نمایندگان  با 
بایستی  رده ای  و  سمت  هر  در  مسئولین  گفت: 
مطالبه  چراکه  باشند  مردمی  مطالبات  پاسخگوی 
گری حق مردم است هرچند باید به صورت قانونی 
نیز که  باشد و موضوع وجود معادن سنگ جویم 
اخیراً موردبحث قرارگرفته یکی از مطالبات مردمی 
است.منصور تقی زاده سروستانی، ضمن بررسی و 
طی  افزود:  مردم  دغدغه های  و  مطالبات  استماع 
بازرسینی  و  نمایندگان  با حضور  یک ماهه  مهلتی 
منابع طبیعی، جهاد کشاورزی،  ادارات صمت ،  از 
و  اسناد  ثبت  شهر،  اسالمی  شورای  و  شهرداری 
امور  زیست،  امور خیریه، محیط  و  اوقاف  امالک، 
بخشداری،  قضایی،  حوزه  شهرسازی،  و  راه  آب، 

ونتیالتور  دستگاه  تولید  خط  افتتاح  با 
جدید در شرکت احیا درمان پیشرفته 
و  علمی  معاون  حضور  با  مشهد  در 
فناوری رییس جمهوری، ایران به جمع 
پنج کشور تولیدکننده ونیتالتور جدید 

بدون نیاز به کمپرسور پیوست.
مدیرعامل شرکت احیا درمان پیشرفته 
فناور  شرکتهای  از  یکی  عنوان  به 
فناوری  و  علم  پارک  زیرمجموعه 
خط  این  افتتاح  مراسم  در  خراسان، 
گفت:  ستاری  سورنا  حضور  با  تولید 
دستگاه جدید ونتیالتور پیشرفته تر از 
و  تولیدی در کشور  قبلی  دستگاههای 
دنیا و دارای ساختار و تکنولوژی جدید 
است که برای بیماران دارای پیچیدگی 
و  می گیرد  قرار  استفاده  مورد  بیماری 
به کمپرسور  نیاز  نیز  از نظر تکنولوژی 

ندارد.
ایران  اینکه  بیان  با  بهفرمقدم  احمد 
ونتیالتور  تولیدکننده  کشور  ششمین 
شرکت  این  برنامه  افزود:  است  جدید 
است  دستگاه  هزار  سه  ساالنه  تولید 
که با توجه به قیمت جهانی آن موجب 
کشور  برای  ارزآوری  یورو  میلیون   ۶۰
می شود و مجوز صادرات آن نیز صادر 
شرکت  این  داد:  ادامه  است.وی  شده 
ظرفیت  کشور  در  کرونا  شیوع  آغاز  از 
تولید ونتیالتور خود را با ۶ برابر افزایش 

جیم آینهوف از دولت بایدن خواست 
شروط  ایران  با  جدید  توافق  در 
رعایت  را  جمهوریخواهان  چهارگانه 
کند.به گزارش میالدالرستان به نقل 
از باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از 
فارین پالیسی، جیم آینهوف، سناتور 
شروطی  آمریکایی  جمهوریخواه 
بایدن  بازگشت دولت  برای  چهارگانه 
به توافق هسته ای با ایران تعیین کرد.

بر این اساس، آینهوف گفت: از منظر 
و هم حزبی های جمهوریخواهم،  من 
ایران  هسته ای  توافق  به  بازگشت 
زیرا  است،  وحشتناک  اشتباه  یک 
آن توافق دارای ایرادات زیادی است. 
حمایت  جدیدی  توافق  از  تنها  ما 
خواهیم کرد که از بسیاری از جهات 
تصمیم  از  من  افزود:  یابد.وی  بهبود 
از  واشنگتن  خروج  از  ترامپ  دولت 
برجام استقبال کردم. بازگشت ما در 
توافق بی معنی  این  به  شرایط فعلی 
تحریم های  برداشتن  همچنین  است. 
ایران اشتباه بسیار بزرگی خواهد بود.

این سناتور جمهوریخواه به نمایندگی 
از هم حزبی های خود اعالم کرد تنها 
ایران  با  بایدن  دولت  توافق جدید  از 
حمایت  باشد  ذیل  موارد  شامل  که 

خواهد کرد:
۱- پرداختن به حمایت مالی ایران از 

و  داد  افزایش  دستگاه   ۳۰ به  پنج  از 
ظرف چهار ماه ۲ هزار دستگاه تحویل 
با  و  شد  درمانی  مراکز  و  بیمارستانها 
توجه به ادامه تامین و تولید ونتیالتور 
هم اکنون نیازی در این زمینه به خارج 

از کشور نداریم.
مدیرعامل شرکت احیا درمان پیشرفته 
ونتیالتور  دستگاه  تولید  روند  گفت: 
تبدیل  بارز  مصداق  کارخانه  این  در 
و  دانش  بر  تکیه  با  فرصت  به  تهدید 
و  متخصصان  حضور  و  داخلی  توان 

اندیشمندان تواناست.
معاون علمی و فناوری رییس جمهوری 
عالوه بر افتتاح این خط تولید از تولید 
کارخانه  این  در  قطعات سی. تی. اسکن 

نیز بازدید کرد.
دستگاه تنفس مصنوعی یا ِونتیالتور

دستگاهی   )Medical ventilator(
بیمارانی  برای  را  تنفس  کار  که  است 
که به  طور موقت یا دائم دچار مشکالت 
تنفسی هستند انجام می دهد. به عبارت 
دیگر در ریه می دمد و درنگ می کند و 

بازدم خودبخود انجام می شود.
بیماران  جان  نجات  به  دستگاه  این 
از  تنفسی  حاد  بیماری های  به  مبتال 
بیماران  ریه   به  کمک  و  کرونا  جمله 
ایفا  حیاتی  نقش  کشیدن،  نفس  برای 

می کند. 

محدود  خاورمیانه،  در  نظامیان  شبه 
بالستیک  و  موشکی  برنامه  کردن 
تهران و نیز بستن تمامی مسیر های 
دستیابی این کشور به سالح هسته ای

و  بوده  فراگیر  باید  توافق  این   -۲
دیگر  و  اسراییل  نگرانی های  تمامی 
شرکای عربی آمریکا در خاورمیانه را 
پوشش دهد. توافق واشنگتن و تهران 
باشد  آن ها  حمایت  به  مشروط  باید 
به  را  نباید آن ها  توافق جدید  این  و 

خطر بیاندازد.
۳- راهکار ها باید دائمی باشد و نباید 
زمان  )مدت  غروب  بند  هیچگونه 
برنامه  در  محدودیت  برای  معین 
شده  لحاظ  آن  در  ایران(  هسته ای 
به  اجازه دستیابی  ایران  به  باشد که 

تسلیحات هسته ای را بدهد.
و  بوده  شفاف  باید  توافق  این   -۴
مکان  و  زمان  هر  در  بازرسی  اجازه 
و بدون قید و شرط را بدهد و ایران 
سالح  ساخت  برنامه  به  نسبت  باید 
توضیح  گذشته  در  خود  هسته ای 

دهد.
وی در پایان از دولت بایدن خواست 
باالی  بر  چکش  همانند  را  تحریم ها 
کند  تالش  و  کرده  حفظ  ایران  سر 
از این راه حداکثر میزان امتیاز را از 

تهران کسب کند.

ایران به جمع پنج کشور تولید کننده 
ونتیالتور جدید پیوست

شروط حقارت آمیز سناتور جمهوریخواه 
آمریکایی  برای توافق جدید با ایران

رئیس قوه قضائیه: باید نگران کارآمدی دستگاه های اداری کشور بود

تعیین تکلیف نحوه برداشت معادن جویم الرستان تا یک ماه دیگر

مزایای پیوستن بندرعباس 
به شبکه جهانی شهر های خالق

تصویب 3۰ طرح اقتصادی
در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی فارس

                             گوهر ناب
                                    ایپمبر اکرم)ص( نسبت هب     حضرت                 

                               زرها)س( توصیه اهیی دارند؛ ات آن جایی

    هک فرمودند رضایت افطمه، رضایت من و 

خشم و غضب افطمه، خشم و غضب  من 

است و خشم و غضب و رضایت من 

ست  هم، خشم و غضب و رضایت خدا

و رهکس او را هب خشم ردآورد، مرا هب خشم 

ردآورده است. این بیاانت ردباره ایشان ات 

آنجاست هک دنتفگ »افطمه پاره تن من و افطمه 

نور دیدگان من است«.

ْهراء سالم الّل علیها: نَْحُن َوسیَلُتُه فی َخلِْقِه، َو  قالَْت فاِطَمُة الزَّ
ُتُه فی َغْیِبِه، َو نَْحُن َوَرَثُة  ُتُه َو َمَحلُّ ُقْدِسِه، َو نَْحُن ُحجَّ نَْحُن خاصَّ
اءنْبیائِِه. )شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید: ج. ۱6، ص. 2۱۱.(
ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم، ما 
برگزیدگان پاک و مقّدس پروردگار می باشیم، ما حّجت و 

راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهی هستیم.

وند مورد قبول واقع نمی شود مگر  چیه عملی از تو رد اگشیپه خدا

آن را هک با خلوص انجام داده باشی.

اذان مغربغروب آفتاباذان ظهرطلوع آفتاباذان صبحروز

5:196:3812:0717:3617:53شانزدهم

5:196:3712:0717:3717:54هفدهم

5:186:3612:0717:3717:55هيجدهم


