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رو نوشت آگهی حصر وراثت
خانـم سـهاد بزرگـی دارای شـماره شناسـنامه 4490283891 بـه شـرح دادخواسـت 
و  نمـوده  وراثـت  حصـر  گواهـی  درخواسـت  شـورا  ایـن  از   5/1400/7 کالسـه  بـه 
بـه  صیدمـراد  فرزنـد  راد  صمیمـی  حـازم  شـادروان  کـه  شـده  داده  توضیـح  چنیـن 
شـماره شناسـنامه 1348 در تاریـخ 1399/12/21 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود 
زندگـی گفتـه و ورثـه ی آن مرحـوم منحصـر اسـت بـه: 1-  سـهاد بزرگـی فرزنـد بیـژن 
راد  شناسـنامه 4490283891 متولـد 1353 همسـر متوفـی 2- حسـین صمیمـی 
فرزند حازم شناسـنامه 4490721501 متولد 1386 فرزند متوفی 3- سـحر صمیمی 
راد فرزنـد حـازم شناسـنامه 4490643128 متولـد 1384 فرزنـد متوفـی 4- شـیما 
صمیمی راد فرزند حازم شناسـنامه 4490531461 متولد 1381 فرزند متوفی اینک 
بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را دریـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا 
هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه ای از متوفـی نـزد وی مـی باشـد از تاریـخ 
نشـر نخسـتین آگهـی ظـرف مـدت یـک مـاه بـه شـورا تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر 

خواهـد شـد.
دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم

آگهی دعوت سهامداران  شرکت   تولیدی کشاورزی مرغ مادر پر طالیی 
خاوران تبریز )سهامی خاص ( - نوبت اول

  بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران  شـرکت تولیـدی کشـاورزی مـرغ مـادر پـر طالیـی 
خاوران تبریز )سـهامی خاص( به شـماره ثبت 7110 و شناسـه ملی 10200131255 
دعـوت بعمـل مـی آیـد کـه در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه کـه در مورخـه 
1400/02/07 سـاعت 10  صبح و جلسـه مجمع عمومی فوق العاده  شـرکت که در  
مورخـه  1400/02/07 سـاعت 12 صبـح در محـل قانونـی  شـرکت واقـع در اسـتان 
آذربایجـان شـرقی - شهرسـتان تبریـز - بخـش مركـزی - شـهر تبریز-بازار-كوچـه بـازار 
شیشـه گرخانه-بلـوار شـهدا-پالك 0-سـاختمان صائـب تبریزی-پـالك 5-طبقـه اول-  

تشـکیل  میگـردد حضـور بهـم رسـانید.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه  :

-انتخاب بازرس.
-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
- افزایش سرمایه از محل وصول مطالبات.

هیئت مدیره

مفقودی
 52 ج   413 پـالک  شـماره  بـه  رانـا  سـواری  خـودرو  سـبز  بـرگ 
شاسـی  شـماره  و    163B0221943 موتـور  شـماره  و   18 ایـران 
NAAU01FE0FT114753 بنـام مصطفـی قراباغـی مفقـود شـده و 

اسـت.  سـاقط  اعتبـار  درجـه  از 
همدان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقـای علـی اوسـط مجیـدی دارای شناسـنامه شـماره 13 بـه شـرح دادخواسـت بـه 
کالسـه 99-823-111 از ایـن حـوزه درخواسـت گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن 
توضیـح داده کـه شـادروان قمرتـاج فـالح فرزنـد رجـب علـی متولـد 1312/2/7  بـه 
شناسـنامه شـماره 32 در تاریـخ 99/8/14 در اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی 
گفتـه ورثـه حیـن الفـوت آن متوفـی  منحصـر اسـت بـه 1- معصومـه مجیـدی ف علـی 
اصغـر بـه ش.ش 9934 دختـر متوفـی 2- اسـداله مجیـدی ف علـی اصغر به ش.ش 
3 پسـر متوفـی 3- رقیـه مجیـدی ف علـی اصغـر بـه ش.ش 4 دختـر متوفی 4- نجات 
علـی مجیـدی ف علـی اصغـر بـه ش.ش 944 پسـر متوفـی 5- علـی اوسـط مجیـدی 
ف علی اصغر به ش.ش 13 پسر متوفی 6- پری مجیدی ف علی اصغر به ش.ملی 
6479713508 دختـر متوفـی والغیراینـک بـا انجام تشـریفات مقدماتی درخواسـت 
مزبـور را در یـک نوبـت آگهـی مـی نمایـد تـا هرکسـی اعتراضـی دارد و یـا وصیـت نامـه 
از متوفی نزد او باشـد از تاریخ نشـر نخسـتین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال 

گواهـی صـادر خواهد شـد. 
دبیرخانه حوزه 111 شورای حل اختالف قهاوند  

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
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 ۴۰ قفس پرورش ماهی
به ظرفیت شیالت هرمزگان 

اضافه می شود
مدیــرکل شــیالت هرمــزگان گفــت کــه حــدود ۴۰ 
قفس جدید به ظرفیت شــش هزار تن تا پایان تیرماه 
امســال بــه ظرفیت هــای تولیــد ماهــی در قفــس ایــن 

استان اضافه می شود. 
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالرســول دریایی اعــام کرد: 
بعد از چهار سال توقف توسعه ونصب قفس، به علت 
تحریم هــا و نبــود امکان واردات به کشــور با کار جهادی 
ســه شــرکت داخلــی بــا تــوان کامــا بومــی بــا حمایت و 
پشــتیبانی صورت گرفته استان هرمزگان در حال نصب 
قفس هــای دریایــی هســتند که درگذشــته این قفس ها 
صرفــا ازخــارج کشــور وارد می شــد و هزینه هــای زیــادی 

نیز داشت.
وی بومی سازی ساخت، تولید و مونتاژ قفس های 
را  هرمــزگان  خودکفایــی  و  قفــس  در  ماهــی  پــرورش 
مصــداق تحقــق شــعار ســال »تولیــد؛ مانــع زدایی هــا، 
پشــتیبانی ها« عنوان کرد و افزود: این مهم بدون شــک 
ضمــن آسان ســازی در تولیــد و رفع وابســتگی، از خروج 

ارز از کشور نیز جلوگیری می کند.
بــه گفتــه مدیــرکل شــیات هرمزگان، نســل جدید 
قفس هــای پــرورش ماهــی ســاخته شــده در هرمــزگان 
بهینــه ، کارآمدتــر و مطابــق بــا شــرایط جوی این اســتان 
اســت، لــذا اســتفاده از براکــت یــا پایه های اســتیل ضد 
زنــگ و پلــی اتلیــن تقویــت شــده در ایــن قفس هــا از 

ویژگی های مهم آن است.
شــیاتی  راه انــدازی طرح هــای  دریایــی هم چنیــن 
رونــق  اشــتغال،  ایجــاد  باعــث  را  اســتان هرمــزگان  در 
اقتصــادی، تامیــن پروتئیــن دریایــی مــورد نیــاز کشــور، 
کاهــش فشــار بــر ذخایــر طبیعــی آبزیــان و گامــی در 
راســتای رشــد اقتصــاد دریا محور و تامیــن و حفاظت از 

امنیت غدایی کشور دانست.
اســتان هرمــزگان با ظرفیت افــزون بر ۱۱۳هزار تن 
تولیــد ماهــی در قفــس بزرگ تریــن و مهم تریــن اســتان 

شیاتی کشور است.

75۰۰هکتار به اراضی 
کشاورزی خلخال اضافه شد 
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری خلخال 
گفــت کــه بــا اجــرای طرح رفــع تداخــل اراضــی ملی در 
سال گذشته 75۰۰هکتار از اراضی ملی این شهرستان 
منفــک و بــه اراضــی کشــاورزی در اختیــار کشــاورزان 

اضافه شد. 
بــه گزارش ایرنا، صــادق پور محمد افزود: در طول 
ســال های گذشــته ۳۸ پــاک مربوط بــه اراضی ملی این 
شهرســتان در جلســات کمســیون رفــع تداخــل اســتان 
اردبیــل مــورد تاییــد قرار گرفت و ۱۲ پــاک از این تعداد 
برای اجرا به این شهرستان اباغ و سند مالکیت منابع 

طبیعی در این پاک ها اصاح شده است.
رفــع  طــرح  اجــرای  راســتای  در  کــرد:  اظهــار  وی 
اختــاف  رفــع  هــدف  که بــا  ملــی  اراضــی  تداخــل 
کشــاورزان با دولت بر ســر مالکیت اراضی ملی تحت 
اختیار ادارات منابع طبیعی انجام می شــود، این طرح 
تاکنــون در ســطح بیــش از ۳۰ هــزار هکتــار از اراضــی 

این منطقه اجرا شــده است.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری خلخــال 
گفت: از مجموع ۳۲ هزار و ۴۰ هکتار از اراضی مطالعه 
شده برای رفع تداخل در جنوب استان اردبیل ۲۲ هزار 
و ۵۲۰ هکتار مربوط به شهرســتان خلخال و ۱۰ هزار و 

۵۲۲ هکتار در شهرستان کوثر واقع است.
وی با بیان اینکه پیش از این نیز با رای کمیسیون 
رفــع تداخــل اســتان چهار هــزار و ۵۰۰ هکتــار از اراضی 
ملــی تحــت مدیریــت ایــن اداره جــدا و بــه کشــاورزان 
خلخــال واگــذار شــده اســت، بیــان کــرد: با اجــرای طرح 
رفــع تداخــل عــاوه بر حــل اختــاف بین منابــع طبیعی 
و کشــاورزان زمینــه بــرای رونق و توســعه کشــاورزی در 

مناطق مختلف استان فراهم شده است.
او بــا بیــان اینکــه از اغــاز اجــرای طرح رفــع تداخل 
اراضــی ملــی تــا کنون بیش از ۵۰ هــزار هکتار از اراضی 
ملی جنوب استان اردبیل برای حل اختاف کشاورزن و 
منابع طبیعی مطالعه شــده اســت گفت: در سال جاری 
نیــز ۴۰ پــاک از اراضی ملــی خلخــال بــرای رفــع تداخل 
در ســطح اراضــی ملــی به مدیریت جهاد کشــاورزی این 
شهرستان جهت طرح در کمسیون رفع تداخل پیشنهاد 
شــده کــه هــم اکنــون در حــال مطالعه بــوده و بــا پایان 
آن بخــش مهمــی از ایــن اراضــی آزادســازی و در اختیــار 

کشاورزان قرار خواهد گرفت.
پــور محمــد ادامــه داد: بیــش از ۴۵ هــزار هکتــار 
اراضــی مســتعد کشــاورزی شهرســتان خلخــال در  از 
و  کشــاورزی  محصــوالت  کشــت  بــه  جنــوب  اردبیــل 
باغــی اختصــاص داده شــده کــه بخــش از ایــن اراضی 
در سال های اخیر وبا اجرای طرح رفع تداخل به جمع 

اراضی کشــاورزی این منطقه افزوده شــده است.

واردکننده غیرقانونی خودرو 
در بوشهر بیش از ۱۲۱ 

میلیارد تومان جریمه شد 
مدیــرکل تعزیــرات حکومتی اســتان بوشــهر گفت 
کــه فــردی کــه قصــد وارد کــردن و تخلیــه ۳5 دســتگاه 
خــودرو خارجــی به صورت غیرقانونــی در جزیره خارگ 
ایــن اســتان را داشــت بــه پرداخــت ۱۲۱ میلیــارد و ۹۰۰ 

میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد .
بــه گــزارش ایرنــا، ســید رضا جابــری اعام کــرد: با 
گــزارش معاونــت عملیــات فرماندهــی دریابانــی اســتان 
بوشــهر به تعزیرات حکومتی این اســتان مشــخص شــد 
کــه یــک فروند شــناور قصــد تخلیه ۳۵ دســتگاه خودرو 
خارجی را به صورت  غیر قانونی در جزیره خارگ دارد.

وی بیــان کــرد: رســیدگی بــه این پرونده بــا احضار 
متهــم و ســایر عوامــل مربوط در دســتور کار قرار گرفت 
و پس از شــنیدن  اظهارات و دریافت آخرین دفاعیات، 
تشــریفات  همــه  پیمــودن  و  الزم  اســتعامات  انجــام 

رسیدگی قانونی، تخلف قاچاق متهم محرز شد.
وی یــادآور شــد: در ایــن ارتباط افــزون بــر ضبــط و 
توقیــف همه خودروهــای قاچــاق، جریمــه ای بــه مبلــغ 
۱۲۱میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون تومان به عنوان جزای نقدی 

برای محکوم این پرونده صادر شد.

 ۳۳۰ تن محصول
گیاهان دارویی در ابرکوه 

برداشت شد
سرپرســت مدیریت جهاد کشــاورزی ابرکوه گفت 
کــه بــا توجه به توســعه کشــت گیاهــان کم آبخــواه در 
چارچوب بهره وری بیشتر از آب مجازی و تغییر الگوی 
کشت، پارسال ۳۳۰ تن انواع محصول گیاهان دارویی 
از ۲۰۰ هکتار زمین های زیرکشــت از ســوی کشــاورزان 

این شهرستان برداشت شد. 
علــی محمــد هوشــمند افزود:  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
کاشــت و توســعه گیاهان دارویی عاوه بر صرفه جویی 
در آب بــه  طــور متوســط در هــر هکتــار برای کشــاورزان 
میلیــارد   ۲۰ از  بیــش  مجمــوع  در  ریــال  میلیــون   ۱۰۰
ریــال درآمدزایــی دارد. وی بــا بیــان اینکــه ســال ۹۹ در 
این شهرســتان ۱۰۰ هکتار به کشــت زعفران اختصاص 
داشــت ،خاطرنشــان کرد: از این میزان ســطح زیرکشت 
۴۰۰ کیلوگرم زغفران خشــک به ارزش هر کیلویی ۱۴۰ 

میلیون ریال برداشت شد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کاشــت و توســعه کشــت 
گیاهان دارویی که ظرفیت خوبی برای مدیریت برداشت 
آب اســت از جمله اولویــت کاری ایــن نهــاد قــرار دارد، 
پیــش بینــی کــرد کــه امســال بــا توجــه بــه ارزش افزوده 
بــاال، کــم آبخواه بودن آن و اســتقبال کشــاورزان ســطح 

زیرکشت گیاهان دارویی امسال به ۲۵۰ هکتار برسد.

 ۱5 رقم گیاهان دارویی در ابرکوه 

کشت می شود
ایــن مســئول اظهارکــرد:  گیاهــان دارویــی از جملــه 
زودبازده  ترین محصول کشاورزی است و تاکنون ۱۵ رقم 
بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایی منطقه )گرم و خشــک( 
مناسب کشت تشخیص داده شد که می توان به زعفران 
، به  لیمو، آویشــن، نعناع فلفلی  ، زوفا ، شــیرین بیان ، 
شــوید ، زیره ، شــنبلیله ، مرزنگوش ، گل محمدی ، زیره 

و بادرنجوبه و سایر محصوالت اشاره کرد.
دوره  در  دارویــی  گیاهــان  داد:  ادامــه  هوشــمند 
کشــت حداکثــر ســه مرحلــه نیاز بــه آبیــاری دارد و جزو 
گیاهــان کــم آبخــواه محســوب مــی شــود و می توانــد به 
منابع ســفره های آب زیرزمینی منطقه کمک کند و هم 

منبع درآمد مطمئنی برای کشاورزان باشد.
سرپرست جهاد کشاورزی ابرکوه ، یادآورشد: برای 
توسعه و افزایش محصول عاوه بر آموزش کشاورزان، 
معرفــی گونه هــای مقــاوم و متناســب با شــرایط اقلیمی 

منطقه در برنامه های کاری جهاد کشاورزی قرار دارد.
وی ادامــه داد: ایــن شهرســتان ظرفیت هــای خوبی 
بــا توجــه بــه تبعات خشکســالی و کم آبی و افت ســطح 
آب هــای زیرزمینی برای توســعه کشــت گیاهان دارویی 
و محصوالت گلخانه ای دارد. سطح زیرکشت کشاورزی 
ایــن شهرســتان بــه دلیــل کاهــش بارندگــی از ۲۰ هــزار 
هکتــار بــه ۱۵ هــزار و ۸۰۰ هکتــار در ســال های اخیــر 
کاهش یافت؛ ۴۰ درصد اشــتغال مردم ابرکوه وابســته 
به فعالیت های کشاورزی، دامداری و دامپروری است.

هشت هزار و ۵۰۰ خانوار، ۱۴۰ میلیون مترمکعب 
آب مــورد نیــاز حــوزه کشــاورزی را از ۶۶۲ حلقــه چــاه 
عمیق و نیمه عمیق و ۱۳ رشته قنات برداشت می کنند 
بــازار  در  دامــی  و  کشــاورزی  محصــول  از  بخشــی  و 
اســتان های همجــوار و کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس 
عرضه می شــود . در این شهرســتان با توجه به شــرایط 
اقلیمی ۵۰ گونه محصوالت کشاورزی با کیفیت مناطق 
گرمسیری و سردسیری به ارزش ۲۰ هزار میلیارد ریال 

در سال تولید می شود.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

بروجــرد  فرمانــداری  عمرانــی  معــاون 
اعــالم کــرد که آن شهرســتان وضعیت ســیاه 

یا همان بحرانی پیدا کرده است. 
بــه گزارش ایســنا، مســعود فــاح اظهار 
کــرد: شهرســتان ظــرف چنــد روز اخیــر از نظر 
وضعیــت کرونــا از وضعیــت قرمــز عبــور کرده 
و وضعیــت ســیاه یــا همان بحرانــی پیدا کرده 

است.
وی تصریح کرد: شرایط به گونه ای است 
کــه بیمارســتان آیــت هللا بروجــردی کــه مرکــز 
پذیــرش بیمــاران کرونایــی اســت ظرفیــت آن 

تکمیل شده است.
خاطرنشــان  بروجــرد  فرمانــدار  معــاون 
کــرد: اگر مــردم رعایت نکننــد در هفته آینده 
و روزهــای آتــی یــک فاجعــه انســانی به وجود 

می آید.
علیرغــم  مــردم  کــرد:  اضافــه  فــاح 
نمی کننــد  رعایــت  را  پروتکل هــا  هشــدارها، 
و همچنــان مراســم جشــن و عروســی برگــزار 
نفــر  چندیــن  مراســم  همیــن  در  و  می کننــد 

مبتا می شــوند. وی بیان کرد: شــرایط طوری 
اســت که هر روز وضعیت در شهرستان بدتر 
می شــود یکــی از مصوبــات ســتاد کرونــا برای 
بهبــود شــرایط اجرای محدودیــت تردد بود که 

مردم در خانه بمانند.
داد:  ادامــه  بروجــرد  فرمانــدار  معــاون 
درحالی که اکثر اصناف و مغازه ها بسته شده 
اســت ولــی مردم همچنــان غروب بــه خیابان 

می آیند و دور می زنند.
فــاح اظهار کرد: انتظــار داریم که مردم 
در اجــرای طــرح زوج و فــرد همــکاری الزم را 
داشــته باشند چون هدف از اجرای طرح زوج 
و فــرد ایــن بــوده کــه مــردم در خانــه بمانند و 
هدف جریمه و اذیت کردن نیست هدف این 

است که مردم عمق فاجعه را درک کنند.
وی تصریــح کــرد: امیدواریــم کــه مــردم 
را رعایــت کننــد و فقــط برای کارهــای ضروری 
از خانه خارج شــوند اگر شــرایط کنترل شــود 
ممکــن اســت ۱۰ روز یــا دو هفتــه آینــده پیک 

خطرناک را پشت سر بگذاریم.

نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
مجــوز  اخــذ  از  کرمــان  جنــوب  جــاده ای 
حمــل دریایــی محصــوالت کشــاورزی هفــت 
شهرســتان جنوبی این استان برای نخستین 

مرتبه توسط این اداره کل خبر داد.  
بــه گــزارش ایرنا، مســعود جمیلی اظهار 
کــرد: ایــن مجــوز شــامل حمل بــار محصوالت 
کشــاورزی هفــت شهرســتان جنوبــی اســتان 
روســیه  کشــورهای  بــه  کشــتی  بــا  کرمــان 

و  قزاقستان است.
وی تصریــح کرد: مجوز حمل محصوالت 
از  کشــاورزی جنــوب کرمــان توســط کشــتی 

مبــدا بنــدر امیرآبــاد به بنادر آکتایو در کشــور 
روســیه و کوریک در کشــور قزاقســتان انجام 

شده است.
جنــوب  منطقــه  صادرکننــدگان  از  وی 
کرمان درخواســت کرد در راستای استفاده از 

این ظرفیت ایجاد شده مشارکت کنند.
قیمــت  کاهــش  از  رفــت  بــرون  راه  وی 
صــادرات  افزایــش  را  کشــاورزی  محصــوالت 
اعــام کــرد و گفــت: بــا ایجاد زیرســاخت های 
ایجاد شده توسط این اداره کل امیدواریم در 
روزها و ســال های پیشــرو با تشکیل تیم های 
تخصصی صادراتی شاهد این تحول عظیم در 

منطقه باشیم. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
جنــوب کرمــان از آمادگــی بــرای همــکاری بــا 
فعــاالن بخــش خصوصــی در حــوزه صــادرات 

خبر داد.
وی بــه حمــل بــار محصــوالت کشــاورزی 
جنوب کرمان اشــاره کرد و بیش از ۹۵درصد 
ناوگان ورودی به منطقه را غیربومی برشمرد.
از کســب رتبــه اول کشــور در  جمیلــی 
ماه های فروردین و اردیبهشت با جذب بیش 
از ۴۰ درصــد از نــاوگان کل کشــور که قابلیت 
حمل تربار را دارد، توســط اداره کل راهداری 

کرمــان  جنــوب  ای  جــاده  نقــل  و  حمــل   و 

خبر داد.
تخلیــه  کرایــه،  نکــردن  پرداخــت  وی 
نکــردن بــار و کاهــش انگیــزه ورود نــاوگان به 
منطقــه جنــوب کرمــان و افزایــش کرایه حمل 
بــار محصــوالت کشــاورزی را نتیجــه مدیریت 
نکــردن صحیــح فراینــد بازاریابــی اعــام کــرد 
و خواســتار مدیریــت فراینــد بازاریابی توســط 

متولیان امر شد.
ســاالنه بیــش از پنــج میلیون تــن انــواع 
محصــوالت کشــاورزی در هفــت شهرســتان 

جنوبی استان کرمان تولید می شود.

فــاز اول واکسیناســیون کارگران بخش 
پســماند پزشــکی ســازمان مدیریــت پســماند 
شهرداری تهران آغاز و طی آن به ۲۰۰ کارگر 

واکسن زده شد. 
بــه گــزارش خبرنــگار ایرنــا، امــروز مرکــز 
بهداشــتی و درمانــی شــهید علــی اکبــری در 
حاشــیه جــاده قدیــم بهشــت زهــرا )س( حال 
و هــوای خاصــی داشــت چــرا کــه ۲۰۰ پاکبان 
بــا روحیــه مضاعف لحظه شــماری مــی کردند 
کــه امــروز پــس از مدت هــا در برابــر ویــروس 

منحوس کرونا واکسینه شوند.
یکی از این پاکبان در حاشــیه واکســینه 
شــدن خود به خبرنگار ایرنا گفت: یک ســالی 
اســت که نتوانســتم کودکــم را در بغل بگیرم 
و با توجه به اینکه در بخش پسماند پزشکی 
مشــغول کار هســتم و برخــی از همــکاران در 
این راه شهید شدند جرات بغل کردن کودکم 

را نداشتم.
وی اظهــار کــرد: از مدیــران شــهرداری و 
سازمان پسماند تشکر می کنم که امروز ما را 
در مقابل این ویروس کرونا واکسینه کردند.
همچنیــن یکــی دیگــر از پاکبانــان نیز در 
این باره به خبرنگار ایرنا گفت: شــغل بســیار 
ســخت داریم، در بخش پسماندهای پزشکی 
شبانه روز مشغول کار هستیم و بدلیل عدم 

آشــنایی به مســائل پزشکی و همچنین آلوده 
بــودن محیــط کار برخــی از همــکاران مبتا به 

این ویروس شدند.
بــه همــت وزارت بهداشــت  افــزود:  وی 
و شــهرداری تهــران امــروز بــه همــراه تعدادی 
و  پزشــکی  پســماند  بخــش  همــکاران  از 
بیمارســتانی بــه ایــن مرکــز آمدیم تــا در برابر 
این ویروس ایمن شویم. همچنین مدیرعامل 
ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری تهران با 
بیان اینکه پیگیری ها برای واکسیناسیون این 
افراد از اواخر سال گذشته آغاز شده، گفت: 
هماهنگی ها با وزارت بهداشت انجام شده و 
از طرف معاونت این وزارتخانه دستور تحویل 
۲۰۰ دز واکســن به ســازمان مدیریت پسماند 

اباغ شد.
داشــت:  اظهــار  علیپــور  صدرالدیــن 
مقیــم  پزشــک  پســماند،  مدیریــت  ســازمان 
دارد و بــا نظــارت وزارت بهداشــت و رعایــت 
بــه  پروتکل هــا در فــاز اول ۲۰۰ دز واکســن 
تزریــق  پزشــکی  پســماند  مدیریــت  کارگــران 
شــد و در فازهــای بعــدی برای ســایر پاکبانان 
و کارگــران مجتمــع پــردازش آرادکــوه و بخش 

انتقال پسماند این اتفاق خواهد افتاد.
پروتکل هــای  طبــق  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
وزارت بهداشــت طوری عمــل می کنیم که دز 

بعدی نیز پس از دوز اول به این افراد تزریق 
شــود، گفت: همه کارکنان این ســازمان که با 
پســماند عــادی مرتبط هســتند نیــز در برنامه 
واکسیناســیون قرار دارند و اگر ســرعت عمل 
تحویل واکسن ها بیشتر شود و فرایند اداری 
آن طوالنــی نشــود تمامــی ایــن افــراد به زودی 

واکسینه می شوند.
ســازمان  در  کــرد:  خاطرنشــان  علیپــور 
پیگیــر  بخــش  دو  در  پســماند  مدیریــت 
واکسیناسیون افراد در معرض خطر هستیم؛ 
ابتــدا کارگرانــی کــه مشــخصا با خود ســازمان 
در حوزه هــای دفــن، پــردازش، انتقــال و جمع 
آوری پســماند در حــال همــکاری هســتند و 
بخــش دوم بحــث مناطــق ۲۲ گانــه اســت که 
البته متولی این بخش خود مناطق هستند.

البتــه ســازمان پســماند  بــه گفتــه وی، 
مناطــق  کــه  داده  انجــام  را  همکاری هــا 
فهرســت ۱۷ هــزار کارگــری کــه در حــوزه رفت 
و روب مشــغول فعالیت هســتند را به وزارت 
بهداشــت اعــام کننــد تــا تخصیــص واکســن 

برای آنها اتفاق بیفتد.
علیپور یادآور شــد: در سازمان مدیریت 
مدیریــت  نــام  بــه  ای  ویــژه  بخــش  پســماند 
پسماندهای پزشکی داریم که هیچ منطقه ای 
متولی آن نیســت و موضوع به خود ســازمان 

برمــی گــردد کــه ایــن بخــش حــدود ۲۰۰ نفــر 
کارگــر را شــامل مــی شــود که در جمــع آوری، 
انتقــال و دفــن مســتقیما با پســماند پزشــکی 
ایــن  بــر  عــاوه  همچنیــن  هســتند  مرتبــط 
کارگــران حــوزه پســماندهای عــادی ســازمان 
مدیریت پسماند نیز در معرض خطر هستند 
و البتــه ایــن افراد در اولویت دوم هســتند که 
مجموع این افراد و بخش پسماند پزشکی به 

حدود هزار و ۶۵۰ نفر می رسد.
بــه گزارش ایرنا، واکسیناســیون فاز اول 
۲۰۰ کارگــر بخــش پســماند پزشــکی ســازمان 
مدیریت پســماند شهرداری تهران روز/ شنبه 

انجام شد.

رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت 
و  تاســیس  جــواز   ۱۹۶ کــه  گفــت  ســبزوار 
توســعه صنعتی با پیش بینی ســرمایه گذاری 
۴۱ هزار میلیارد ریال طی یک ســال گذشــته 

در این شهرستان صادر شده است. 
بــه گزارش ایرنــا،  علی امیدبخش افزود: 
در  کــه  صنعتــی  طرح هــای  ایــن  اجــرای  بــا 
بخش هــای صنایع غذایــی، شــیمیایی، فلــزی 
و فــرآوری اســت بــرای چهــار هــزار و ۴۵۱ نفر 

اشتغال ایجاد می شود.
تاســیس  جــواز  تعــداد  داد:  ادامــه  وی 
صنعتی صادر شده در این شهرستان در سال 
گذشــته نســبت به ســال قبل از آن ۷۹ فقره 
بیشــتر شــده که بیانگر رغبت ســرمایه گذاران 

به ورود به بخش صنعت است.
رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت 
ســبزوار گفت: همچنین طی ســال گذشته به 
منظور جهش تولید در قالب ســتاد تسهیل و 

رفع موانع تولید، مشــکات ۹۶ واحد تولیدی 
شهرســتان ســبزوار بررســی شــد کــه عمــده 
موانــع و مشــکات آنهــا صــدور مجــوز، امهال 
تســهیات و جــذب تســهیات جدیــد بانکــی 

برای توسعه بود.
ســبزوار دارای ۲ شــهرک صنعتــی اســت 
کــه ۷۰ واحــد صنعتــی در آنها فعالیت دارند. 
ســبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشــهد واقع 

است.

 ۱۹۶ جواز تاسیس
 و توسعه صنعتی

در سبزوار صادر شد

 فاز نخست واکسیناسیون کارگران

بخش پسماند پزشکی تهران آغاز شد

مجوز حمل دریایی محصوالت کشاورزی جنوب کرمان 
صادر شد

معاون فرماندار: بروجرد وضعیت سیاه پیدا 
کرده است 


