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 شماره 1262
 شنبه  8خرداد 1400

ندا حاج ابراهیمی
مشــکل قطع بــرق این روزهــا گریبان
دانشجویان را نیز گرفته است و همزمان
با امتحانــات آنالین دانشــگاهها آنها را
نگران کرده اســت .برخی از دانشجویان
با انتقاد از قطعی برق در زمان امتحانات
آنالیــن پایان ترم اعــام کردهاند :وقتی
برق قطع میشود ،اینترنت هم قطع شده
و نمیتوانند در امتحانــات برخط پایان
ترم شــرکت کنند .در سیرجان نیز قطع
نوبتی برق در نقاط مختلف شــهر از یک
سو و نزدیک شدن به امتحانات پایان ترم
دانشجویان که قرار است از اوایل تیرماه
برگزار شــود از هم اکنــون دغدغه ذهن
دانشــجویان و اساتید دانشــگاهها شده
اســت .دانش آموزان مدارس هم که هم
اکنون در حال برگزاری امتحانات پایانی
خودشان هستند کم و بیش ممکن است
با این مشــکل روبرو شــوند امــا از آنجا
کــه امتحانات برخی مقاطــع (پایه های
نهم و دوازدهم) بــه صورت حضوری در
مدارس برگزار می شود و برخی دیگر هم
امتحانات شان به صورت آنالین در شب
برگزار می شــود ،دانش آموزان کمتر با
مشکل مواجه شدهاند.
از تماس تعدادی دانشجویان در این رابطه
با دفتر نشــریه که از مسئوالن دانشگاهها
و اداره برق التماس دعا داشــتند میشد
دغدغههای آنــان را فهمید .موضوعی که
دستمایه تهیه این گزارش شد.
ســارا نیکبخت دانشــجوی ارشد رشته
حســابداری درتمــاس خــودش گفت:
سال گذشــته قطعی برق نبود اما امسال
قطعیها به صورت نوبتی شــروع شده و
میترسیم همان موقع که امتحان آنالین
داریم برق قطع شود .او گفت :امتحانات
ما از تیرماه شــروع می شود و آن زمان
بــا توجه بــه گرمــای بیشــتر احتمال
قطعیهای برق هم بیشــتر است و ما از
این بابت نگرانیم.
مسعود امجدی دانشجوی دانشگاه آزاد هم

برگزار می شود و برای بقیه هم تا به حال
مشــکلی رخ نداده و از سوی خانوادهها
هــم تا حاال چیزی ابراز نشــده ولی اگر
مشــکلی رخ دهد دوباره معلمان امتحان
خواهند گرفت و یا اینکه از طریق نمرات
مستمر به آنها نمره خواهند داد».

دغدغهی این روزهای دانشآموزان مدارس و دانشجویان دانشگاهها

چالش قطع برق
و امتحانات آنالین

 رؤسای آموزش و پرورش و دانشگاهها به اداره برق ،نامه نوشتند
 رییس اداره امور برق :نگران نباشید مشکلی نخواهیم داشت

با اظهار نگرانــی بر همین گفته ها تاکید
کرد و گفت :البته اگر تدبیری بیاندیشند
و کاری کنند در ساعات امتحان برق قطع
نشود هیچ اضطرابی نخواهیم داشت ولی
واقعاً با قطع برق وســط برگزاری امتحان
آنالین چه کنیم!.
ملیحــه اســدی دانشــجوی ســال دوم
روانشناســی نیز به خبرنــگار ما گفت :تا
همین جــا هم در برگــزاری کالسهای
آنالین مشکل داشــتیم .چه قطع برق و
چه قطع و وصــل اینترنت یا باال نیامدن
ســایت وادانا هنگام کالسهــای آنالین
اعصاب مان را خورد کرده است .حاال اگر

ستاد ملّی کرونا
ضمن هشدار
به شهروندان اعالم کرد:

تردد از
 ۱۱تا  ۱۷خرداد
ممنوع شد

گروه خبر:ستاد ملّی مقابله با کرونا در آخرین جلسه
خود اعالم کرد با توجه به تعطیالت پیش رو در انتهای
این هفته ،مقرر شــد به منظور کنترل بیشتر بیماری
کووید  ،19از ســاعت  ۱۲روز سه شنبه  ۱۱خرداد تا
ساعت  ۱۲ظهر دوشنبه  ۱۷خرداد هیچگونه تردد بین
استانی صورت نگیرد.
بر اساس این اطالعیه شهروندان و رانندگان از هرگونه
تردد و مسافرت در این فاصله زمانی منع شده و هشدار
داده شده با متخلفانی که از این مقررات سرپیچی کنند
طبق قانون برخورد شــده و مشمول جریمه و توقیف
احتمالی خودرو میشوند.
گزارش مذکور همچنین حاکی است ستاد ملّی کرونا

در امتحانات هم این ماجرا دنبال شود که
حسابی به هم می ریزیم .وی افزود  :اص ً
ال
با برگــزاری کالسهای دانشــگاه به این
شــکل چیزی عایدمان نمیشود حال اگر
امتحانات هم تق و لق باشــند دیگه بدتر.
دکتر مهدی قاسمی از مدرسین دانشگاه
نیز با بیان دغدغههای خود و همکارانش
گفت :قطع برق هنــگام امتحانات پالس
منفی به ما و دانشجویان میدهد .او گفت:
البته شنیدم مسئولین دانشگاهها در حال
رایزنی هســتند ولی هر چه هســت باید
جدیتر دنبال آن باشند تا مشکلی هنگام
ّ
امتحانات پیش نیاید.

با اشاره به ابالغ دســتورالعملهای بهداشتی مرتبط
با انتخابات به اســتانداریها ،ســتاد انتخابات کشور،
اســتانها و ســتادهای انتخاباتی نامزدهای شوراها و
حامیان نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری نیز بر
ضرورت رعایت کامل و دقیق این دســتورالعملها در
همه مراحل انتخابات تأکید شده است .در این جلسه
همچنین گزارشی از مراحل اجرای واکسیناسیون در
کشور و روند واردات و تولید واکسن و همچنین اطالع
رسانی شــفاف در این زمینه درخصوص اولویتهای
تعیین شــده در ســند ملّی واکسیناســیون از سوی
کمیته بهداشت و درمان ارائه و اعالم شد که عملیات
واکسیناســیون افراد باالی ۷۰سال تا اوایل این هفته
پایان خواهد یافت و بالفاصله با تأمین واکسن جدید
کار تزریق واکسن به بیماران خاص و سایر گروههای
سنی بر اساس ســند ملّی واکسیناسیون آغاز خواهد
شد.
در ایــن اطالعیه اضافه شــده :در حالی کــه انتظار
ما از هموطنــان برای خودداری از ســفر و دوری از
دورهمیهای خانوادگی به هر بهانه اســت میتوانیم
اعالم کنیــم خوشــبختانه با مراعــات پروتکلهای
بهداشــتی و اعمال نظارتها و همه تالشهای انجام
شــده در مســیر مقابله با کرونا و مهار موج چهارم،
کشــور در شرایط باثباتی از نظر بیماری قرار گرفته و
از پیک چهارم عبــور کردهایم که البته همچنان باید
رعایت نکات بهداشتی در دستور کار شهروندان باشد
و بهبود شرایط نباید به عادیانگاری و نادیده گرفتن
دستورالعملها منجر شود تا دوباره با موج جدیدی از
بیماری کرونا مواجه نشویم.

◄ ◄ مسئوالن آموزشی چه گفتند
در حالی کــه تماس با رییس دانشــگاه
پیام نور میســر نشد و وی تلفن و پیامک
نگارستان راجع به دغدغه های دانشجویان
را پاسخ نگفت ،دکتر علی یعقوبی رییس
دانشــگاه آزاد در پاســخ نگارستان اظهار
امیدواری کرد این مشکل هنگام امتحانات
پیــش نیاید .وی افزود البته امتحانات در
این دانشــگاه از دوازدهــم تیرماه یعنی
حدود چهل روز دیگر شروع خواهد شد و
با توجه به اینکه قطع برق در کل کشور
در حال اتفاق اســت و همچنین آموزش
هم در کل کشور مجازی می باشد یعنی
مشکل مربوط به کل کشور است نه فقط
شهرســتان ســیرجان و قطعا به صورت
کشــوری فکری برای آن خواهند کرد.
وی افزود  :کمیســیون انــرژی مجلس
هم به دنبال پیگیری موضوع هســت که
امیدواریم مشــکل را مرتفــع نمایند.».
در همین حال شــنیدیم برخی رئســای
دانشــگاه هــا در ســیرجان و همچنین
مسئوالن آموزش و پرورش در این رابطه
با مســئوالن امور برق شهرستان مکاتبه
نیز کرده اند.
رییس اداره آموزش و پرورش در تماس
خبرنگار مــا با او گفــت« :در این مرکز
امتحانــات پایه نهم و دوازدهم به صورت
حضــوری روزهــا راس ســاعت  8صبح

یک خبر خوب برای آنهایی که
کرونای خفیف گرفتهاند

ایمنی تا
پایان عمر ؟

گروه خبر :نتایج یک تحقیق علمی در دانشــکدۀ
پزشکی دانشگاه واشنگتن نشــان میدهد افرادی
کــه به صورت خفیف و یا بــدون عالمت به کووید
 19مبتال میشوند آنتی بادی موجود در بدن آنها
میتوانــد تا پایان عمرشــان از آنهــا در برابر این
بیماری ویروسی محافظت کند.
به گزارش ایرنا به نقــل از رویترز ،نتایج یافتههای
جدید این تحقیق علمی از سوی تیمی از محققان
دانشــگاه واشــنگتن آمریکا روز گذشــته ( 24مه
 )2021در نشریه علمی نیچر منتشر شده است .بر
اساس یافتههای این تحقیق با وجودی که پیشتر
گمان برده میشــد ایمنی پــس از ابتال به کرونای
خفیف تنها چند مــاه دوام دارد ،اما تحقیق جدید
شواهدی به دست آورده که حاکی از ایمنی طوالنی
مدت افــراد مبتال به نوع خفیف یــا بدون عالمت
ویروس کروناست.
دکتر «علی البدی» یکی از اعضای تیم تحقیق دانشگاه

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری خبر داد:

عبور از مرز  6864تن تولید آسفالت

مقایســه میزان تولید امســال آسفالت
ســازمان عمران شــهرداری نسبت به
مدت مشــابه ســال گذشــته بیش از
 112درصد افزایش را نشــان میدهد.
مدیرعامل سازمان عمران شهرداری با
اعالم این خبر در گفــت و گو با واحد
خبر و امور رســانه مدیریت ارتباطات
شــهرداری ســیرجان ،افزود :در حالی
مجموع محصوالت آسفالتی تولید شده
توسط کارخانه ســازمان عمران به این
میزان رسیده است که فعالیت تولید و
اجرایی آســفالت به صورت شبانهروزی
توسط پرسنل ســازمان در حال انجام
است و اقدامات در زمینه افزایش میزان
تولید آسفالت و عبور از مرز  6864هزار
تن ستودنی است.
مهندس مکیآبادی با اشاره به عملکرد
ســازمان عمران در سال ،1400گفت:

بــا برنامه ریزی جامــع تولید و اجرای
آســفالت و تعمیــر و نگهــداری معابر
شهری در سال  ،1400میزان آن نسبت
به ســال  ،99افزایش  112درصدی را
نشــان میدهد و هزینه تولید آسفالت
با اتکا به منابــع و ظرفیتهای داخلی
سازمان عمران ،تقلیل یافته است.
مکیآبــادی تصریح کرد :اجرای 6864
هزار تن آســفالت در سطح معابر اصلی
و فرعی شهر ســیرجان در اردیبهشت
ماه ســال جاری که نســبت از میزان
پیش بینیهای اول سال گذشته فراتر
اســت و تولید و پخش صرف آسفالت،
تنها هدف سازمان عمران نیست ،بلکه
نظارت بر کیفیت تولیــد و اجرای این
محصــول نیز با قوت ادامــه دارد تا در
کنار تالش بــرای بهبود وضعیت معابر
اصلــی و فرعــی ،هدررفــت منابع نیز

کاهش یابد.
مکیآبادی گفت :همچنین در خصوص
فروردین ماه ســال جاری نیــز تولید
آســفالت کارخانه نســبت به فروردین
سال  99رشد  60درصدی داشته است،
که این امــر به دلیل تــاش بی وقفه
پرسنل سازمان عمران اعم از کارگران
زحمتکــش کارخانه آســفالت ،واحد
زیرســازی ،پخش و لکهگیری آسفالت
علیالخصوص پرســنل ستادی سازمان
عمران میباشــد که امکان تولید مستر
در کارخانه آسفالت را فراهم نمودهاند.
وی در پایان از حمایت و مساعدتهای
دکتــر ســروشنیا شــهردار و زحمات
پرسنل کارخانه آســفالت و واحدهای
زیرسازی ،پخش و لکهگیری و پرسنل
ستادی سازمان عمران شهرداری تشکر
کرد.

◄ ◄ اطمینان مسئوالن برق
خبرنگار ما کــه موضــوع را در تماس با
رییــس امور برق شهرســتان دنبال کرده
بود وی اطمینان داد مشکلی از این جهت
پیش نخواهد آمد .مهندس سلمانی با تایید
خبر مکاتبه مســئوالن برخی دانشگاهها و
آموزش و پرورش با آن اداره به نگارستان
گفت« :تمــام تالش ما و همــکاران مان
این اســت برق هیچ نقطــه ای در موقع
امتحانات قطع نشــود  .».وی گفت« :اگر
حادثــه غیرمترقبه و ناخواســتهای باعث
قطع برق در زمان امتحانات نشــود از نظر
ما خاموشــی نخواهیم داشت و تالش می
کنیم هیچگونه خللی در این رابطه ایجاد
نشود» .در همین حال ایرنا به نقل از معاون
آموزشی وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم
از ارسال نامهای به دانشگاهها خبر داد که
بــه موجب آن روشهــای جایگزین برای
امتحاناتی که بــه دلیل قطعی برق ناتمام
مانده پیشنهاد شده است.
وی درباره تدابیر وزارت علوم تحقیقات و
فناوری با توجه به ناتمام ماندن امتحانات
مجازی برخی دروس دانشگاهها به دالیلی
همچون قطعی برق و اینترنت گفت :امروز
نامهای به دانشگاهها ارسال شد که در آن
تاکید شــده اگر امتحانات دانشجویان به
دلیل قطعی برق ناتمام مانده باشــد ساز
و کاری طراحی کنند تا دانشجویان این
موضوع را به دانشــگاه اطالع دهند.وی
ادامه داد :در صورت احراز شــدن قطعی
برق ،اســتادان میتوانند امتحان مذکور
را مجدد برگزار کنند یا اینکه اســتادان
میتوانند ارزشیابی مستمر را که در طول
ترم انجام دادهاند بــه جای امتحان قرار
دهند.

واشــنگتن در این زمینه گفت« :پاییز گذشته گزارش
هایی وجود داشت که آنتیبادیها پس از آلوده شدن
به ویروس عامل بیماری کووید 19به ســرعت از بین
میروند و این تفســیر وجود داشت که ایمنی پس از
ابتال به کرونا طوالنی مدت نیســت ،اما این برداشتی
غلط از دادهها اســت .پایین آمدن ســطح آنتیبادی
پس از عفونت حاد طبیعی است و به صفر نمی رسد.
سلولهای تولید کنندۀ آنتی بادی با وجود کاهش آنتی
بادی در سطح خون در بدن افراد مبتال شده میمانند .ما
سلول های تولید کننده آنتی بادی را در افرادی یافتیم
که  ۱۱ماه از بیماری آنها گذشته بود .این سلولها تا
پایان عمر افراد در بدن آنها میمانند و آنتی بادی تولید
میکنند و این شواهدی محکم برای مصونیت طوالنی
مدت اســت ».دکتر علی البدی همچنین در این باره
میگوید«:افرادی كه کرونای خفیف میگیرند در اغلب
موارد دو تا ســه هفته پس از عفونت ،ویروس از بدن
آنها پاک میشود ،بنابراین  ۷یا  ۱۱ماه پس از عفونت
هیچ ویروسی قادر به دور زدن ایمنی فعال بدن نخواهد
بود و سلولهای آنتیبادی ساز تقسیم نمی شوند .آنها
به آرامی در مغز اســتخوان نشسته و آنتیبادی ترشح
میکنند .آنها از زمان برطرف شدن عفونت به صورت
نامحدودی این کار را میکنند».
محققان معتقدند افرادی که آلوده شــد ه و عالیمی
نداشتهاند یا عالیم آنها خفیف بوده در برابر ویروس
کرونا مصونیت طوالنی مدت -احتماال به اندازۀ طول
عمرشــان -خواهند داشــت .این نظریه را اما هنوز
نمیتــوان به افرادی که به عفونت شــدید ویروس
کرونا مبتال شدهاند تعمیم داد.

ستون 2

خبرهایی که
هضم نمی شوند!

سحر ایرانمنش:

خسته از کار  ،خسته از روزمرگی روزهایی که هنوز کرونا و تورم دغدغهی اصلی
دیدن لبخندی بخندیم،یا حتی
زندگیست ،به فضای مجازی سر میزنیم تا شاید با
ِ
خبر خوبی ببینیم و کمی ذهن و روحمان آرامش بگیرد ...اما همه جا پُر شده بود
از عکسها و تیترهایِ ناباورانه !
« قتــل فرزند به دســت خانواده»! « ،حکم اعدام برای جــوان متجاوز به عنف»،
«فریب  47دختر توسط خواستگار قالبی»« ،خودکشی دختر جوان در کرمان»،
و  ...و ...چند بار پلک زدن و دوباره خواندن جمالت ســنگینی که هرگز کنار هم
نمیتــوان چید .از همه میگذرم اما نمیتوانم از خبــر اول بگذرم! ( قتل -پدر-
مادر  -جســ ِد قطعه قطعه شده یک فرزند -یک فرزن ِد بالغ)! اگر چه هفتههاست
پیرامون آن صحبت میشود اما مگر جامعه قانع میشود؟ تا چند و چند روز ذهن
و صحبتهای مردم انباشه از این حادثهی ترسناک و غمانگیز است! کسی طاقت
دیدن این صحنهی وحشتناک را حتی از قابِ تلویزیون به عنوان یک فیلمترسناک
هم ندارد .اص ً
ال یک پدر و مادر چگونه در انتهایِ ســالهای زندگی به این قساوتِ
قلب رســیدهاند؟ پدر! مادر! حق ندارین یک انسان بالغ را که خودتان به این دنیا
آوردین ،ازحق حیات محروم کنید ،حتی به گنا ِه کرده و نکرده! کســی حق حکم
ِ مرگبرای انسان ندارد و میگویند چند سال پیش این حادثهی تلخ تکرار شده
بود و پنهان کرده بودند...
حال یککشور خوب نبود! هیچ کس باور نمیکند
حال هیچ کس خوب نیســت! ِ
ِ
حتی با این که صدایشــان را میشــنوند و مصاحبههایشان را میبیند و جالبتر
کامل عقل و جســم و روان
اینجاســت اعالم میکنند« :پدر و مادر درســامت ِ
هســتند!» هیچ کس نمیخواهد و نمیتواند باورکند .هنوز جهان،کشورم ،شهرم
ویروس منحوس و غمدا ِر از دستدادن روزی هزاران انسان است! خدایا
تبدا ِر این
ِ
گرفتن زندگی را ازهیچکس ندارد،
چه به سر انســان آمده است؟ هیچ کس حق
ِ
حتی اگر پدر ،مادر ،برادر ،فرزند باشد! کمی زمان بگذرد حالمان بهتر میشود ،این
اتفاقم کمرنگ میشود و شاید یک روز حتی کسی به یاد نیاورد ،اما اینجا اتفاقی
هولناک برای انسان ،اشرفِ مخلوقات افتاده است ،انسان ،انسان بودن را فراموش
کرده اســت ،کاری که حیوان با فرزنــدش نمیکند ،با فرزندش میکند و با نماد
پیروزی عکس ِ قهرمانی میگیرد با ذهنی مریض ،افکاری غلط و استبدادی کهنه
حال انسانی که ،شیطان را از شیطان بودنش خوشحال میکند!
شده ! و تأسف به ِ

نامه رسیده
سرکار خانم حسینی؛
ریاست محترم اداره استاندارد
با سالم و احترام
مصاحبــه جنابعالی را با نگارســتان خواندم .از زحمات شــما و کادر آن اداره و
بازرســان مربوطه به خاطر تالش در جهت اســتاندارد بودن کاالهای اساسی و
محصوالت خوراکی و غذایی مردم به ســهم خودم به عنوان یک شهروند تشکر
می کنم و نباید این تالش ها را نادیده گرفت اما همانطور که خود استاد این حوزه
هستید استاندارد در لغت ،معنا و مفهوم جامعی دارد که همان کیفیت مناسب
پذیرفته شده برای هر کاال و یا خدمات یک شرکت در مقیاس جهانی است .در
واقع تعیین شاخص های مورد نیاز برای تولید یک محصول یا خدمات برای این
در حیطه استاندارد سازی قرار می گیرد که به منظور رسیدن به سطح مطلوبی
از کیفیت برای اســتفاده مصرف کننده اطمینان حاصل شود .اما سطح مطلوب
واقعا چیست و کجاست؟ متاســفانه با توجه به عدم کیفیت الزم برخی کاالها
خصوصــا در حیطه مواد غذایی از نظر ســامتی ،مصرف این محصوالت و مواد
غذایی بسیاری از مردم را به انواع بیماریهای خاص و ناخاص مبتال می کنند .کما
اینکه بارها شاهد کلیپ هایی مبنی بر عدم سالمت و حتی مبتال شدن افراد به
کرم روده ناشی از خوردن محصوالت پروتئینی و غیر پروتئینی حتی نمک بوده
ایم که متاسفانه دارای عالمت استاندارد و همچنین تاییدیه سازمان غذا و دارو
هم هستند ،خوراکی هایی که بسیاری از پزشکان نیز مردم را از مصرف اینگونه
مواد غذایی صنعتی منع کرده و به ســمت و سوی مواد غیر صنعتی و گیاهی و
حیوانی از قبیل روغن های حیوانی به جای روغن های پالم دار و لبنیات محلی
بــه جای لبنیات حاوی مواد نگهدارنده تشــویق می کنند چرا که این نوع مواد
غذایی تولیدی کارخانه ها را برای سالمت افراد جامعه مضر می دانند .از این رو به
گمانم استاندارد از نظر بازرسان استاندارد مدت زمان تولید تا انقضا باشد در غیر
اینصورت و با این روند کنونی برخی محصوالت حتی قبل از منقضی شدن نیز
سالمت جامعه را به خطر می اندازند .البته این یک بحث کلی است و به نظر می
رسد کاالهای تولیدی و صنعتی مثل مواد غذایی و سایر کاالها که بارها سالمت
مردم را به خطر انداخته و روانه بیمارستانها کرده اند ،بهتر است یا تولید نشوند
یا قبل و بعد از تولید انبوه  ،از لحاظ کیفیت و سالمت بایستی مورد آزمایش های
جدی تری قرار گیرند تا از این مســیر هم واحدهای متخلف شناسایی شده و
مجوز آنها نیز حتی اگر الزم است باطل شود و هم تضمین بیشتری برای سالمت
مردم ایجاد شود چرا که همهی ما معتقدیم جان مردم نباید قربانی سودجویی
برخی تولیدکنندگانی شود که غالبا به فکر افزایش منفعت شخصی خود هستند
تا ســامتی جامعه ! .نکتهی دیگر اینکه با وجود تالشهای مأموران استاندارد
کاالهای فاقدکیفیت و یا اقالم خوراکی تاریخ گذشته در فروشگاهها دیده میشود
جدیتر برخورد شود تا بیش از پیش جامعهای عاری
که الزم است با عوامل آن ّ
از هرگونه تخلف داشته باشیم /.با تشکر مجدد

اصالحیه
در متن گزارش مربــوط به تبعات حضور اتباع خارجی بهخصوص افاغنه که
هفته گذشته به چاپ رسید ،در گفتگو با معاون سیاسی اجتماعی فرماندار ،وی
در پاســخ به سؤال مربوط به «ازدواج و زاد و ولد میان اتباع خارجی» پاسخی
داد که با پوزش از ایشان و خوانندگان صحیح آن این است:
«نظر به اینکه تعدد زوجه در مذاهب اهل تســنن عادی میباشد و
طبیعت ًا تعداد فرزندان نیز زیاد میباشد ولی در مقابل نیز به عنایت
ابالغ سیاستهای کلی جمعیت در  ۱۴بند توسط مقام معظم رهبری
در اردیبهشت ماه سال  ،۹۳جمهوری اسالمی نیز در حال برنامهریزی
و تدوین افزایش جمعیت میباشد که قاعدت ًا اثرات آن در دراز مدت
مشخص میشود».
*** از درجه اعتبار ساقط است ***

کارت ملی قدیمی بنام زهرا یگانه فرزند محمدحسن

و کارت شناسایی انیس الملوک ارجمندی فرزند حبیب ا،...
کارمند زندان مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.
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