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ذخیره
راهبردی
 ۴۰میلیون دز
واکسن کرونا

مصطفی قانعی،
عضو کمیته
واکسیناسیون کرونا
با اشاره به اینکه خط
تولید واکسنهای
ایرانی کرونا متوقف
شده ،به ایسنا
گفت :دلیلی وجود
ندارد وقتی مصرف
نداریم ،تولید
صورت گیرد؛ اما
تولیدکنندگان این
توانایی را دارند تا به
محض ثبت سفارش
واکسن ،دوباره تولید
را از سر بگیرند.
وی افزود :میزان
ذخیره مناسب است
و بیش از ۴۰میلیون
دز واکسن کرونا
ذخیره راهبردی
داریم.

جامعه

◾ آموزش و پرورش عالقهای به سمپادیها ندارد
به گ ــزارش ف ــارس ،سورنا ســتــاری؛ معاون
علمی و فناوری رئیس جمهور در جلسه
شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع
علمی کشور گفت :بدنه آموزش و پرورش هیچ عالقهای
به افراد المپیادی بهخصوص سمپاد ندارد و عمال ًاین
سازمان سختی کار زیادی دارد چون بدنه با آن همراه
نیست.

◾

◾دستمزد ماماها در جیب دیگران
ناهیدخداکرمی ،رئیس انجمن مامایی
ایــران به ایلنا گفت :در کشور ما بیش از
70درص ــد زایــمــانهــای طبیعی را ماماها
انجام میدهند ،اما منافع مالی آن به جیب دیگران
م ـیرود .بیتوجهی به ماماها سبب شده هزینههای
زیــادی از صندوقهای بیمه صرف درمــان بیماریهای
غیرواگیر ناشی از سزارین شود.

عمق زمینلرزههایی که به ثبت رسیدهاند بین
 10تا  18کیلومتری زمین بوده است که این
عمق اص ً
ال در دسترس انسان نیست ،اعم از اینکه
بخواهد در این عمق حفاری یا انفجار نظامی
انجام شود.

◾

ضمن اینکه انسان هر کاری هم در سطح زمین
و تا عمق  2تا  3کیلومتری انجام دهد ،قابل
تحریک کردن الیههای زمین در عمق  15یا
18کیلومتری زمین نیست.
عالوه بر این موارد ،هر زلزلهای رخ دهد عمق آن

◾

◾حتی افراد مبتدی نیز میتوانند تشخیص دهند

دکتر علی بیتاللهی؛ رئیس بخش زلزلهشناسی
مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی در پاسخ
بــه ق ــدس ،ادعـ ــای غیرطبیعی ب ــودن زلــزلـههــای
اخیر در استا نهای هرمزگان و بوشهر را کامال ً
بیاساس میخواند و به قدس میگوید :چنین
ادعایی از اســاس پوچ اســت؛ به این دلیل واضح
و ساده که رکورد و شکل موجی که ایستگاههای
ما و همه ایستگاههای دنیا از زلزلهها میگیرند
کامال ًشناخته شده هستند و کامال ًبا شکل موج

بازتاب
شاعر برجسته افغانستانی بیان کرد

گالیه از بیثباتی
سیاستهای
معیشتی درباره
مهاجران

بیشتر مصالح خانههای روســتایی در این مناطق از سنگ و گل یا مصالح
نامرغوب هستند که با زلزلههای کوچکی هم تخریب میشوند؛ این موضوع
جان و مال مردم را به خطر میاندازد.

انفجارها تفاوت دارنــد .یعنی تفاوت شکل موج
ناشی از زلزله با شکل مــوج انفجار آنقــدر زیاد
است که حتی افراد مبتدی نیز میتوانند این دو را
از هم تشخیص دهند.
وی اضــافــه میکند :زلــزلـههــای اخــیــر نــه تنها از
سوی مرکز لرزهنگاری ایران؛ بلکه توسط سازمان
لرزهنگاری اروپا  -مدیترانه ،سازمان زمینشناسی
آمریکا و مرکز جی.اف.زد آلمان هم گزارش و بزرگی
آنه ــا هــم اع ــام شــده اس ــت .ب ــرای مــثــال بزرگی
زلزله بندر خمیر  6/1 ،6و  6/2ریشتر اعالم شده
محمدکاظم کاظمی شاعر برجسته
افغانستانی که سالهاست در ایران
و مشهد زندگی میکند ،در صفحه
شخصی خــود بــه مــســدود شــدن هــمــراه بانک
بــرای اتــبــاع غیرایرانی واکــنــش نشان داده و به
مشکالتی که بــرای جامعه مهاجر در این راستا
ایجاد میشود ،اشاره کرده است.
به گزارش تسنیم ،چند سال پیش بود که فهرست
مشاغل مجاز برای اتباع افغانستانی منتشر شد
و حاشیههای بسیاری را نیز به دنبال داشــت.
کاظمی آن زمان هم در اعتراض به آن گفته بود:
«چون شاعری در هیچ گروهی از فهرست مشاغل
نبود پس من چوپانی را انتخاب کردم».
حاال این بــار ،در تازهترین اقــدام بــدون مالحظه،
مشکلی تــازه در رونــد روزم ــره زنــدگــی مهاجران
افغانستانی در داخل ایران ایجاد شده و آن اینکه
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,40104527ف

/40104535ح

آگهی مفقودی
آگهی مفقودی

40104474

آگهی مفقودی
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آگهی مفقودی

آگهی مفقودی

40104531

آگهی مفقودی
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آگهی مفقودی

برگ سبز خودرو سواری پژو پارس مدل  ۱۴۰۰رنگ

آگهی مفقودی

,40104414ح

آگهی مفقودی

40104530

40104525

آگهی مفقودی

سفید به ش���ماره موتور  ۱۲۴K۱۶۶۰۴۳۶و شماره

شاس���ی  NAAN۰۱CEXMK۱۶۸۱۳۶و ش���ماره
انتظام���ی  ۶۸۲و  ۸۴ای���ران  ۱۹ب���ه مالکی���ت بیژن
مقدم مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

آگهی مفقودی

,40104467ح

آگهی مفقودی

برگ س���بز و سندکمپانی س���واری سایپا  ۱۳۱SLمدل
 ۱۳۹۰ش���ماره پالک ایران ۱5۱-۳۲ج ۶5شماره موتور
 ۴۱۱۷۲۰۰ش���ماره شاس���ی  S۱۴۱۲۲۹۰۷۶5۹5۰به نام
علیرض���ا جلمبادان���ی مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار
ساقط می باشد.
پروانه کس���ب تزیینات ساختمان مربوط به خانم

/40104416ف

,40104465ح

/40104417ح

آگهی مفقودی

40104498

آگهی مفقودی

سند موتورسیکلت سیستم روان سیکلت تیپ cc۱۲5
رن���گ آبی مدل  ۱۳۸۶به ش���ماره موت���ور 39038626
و ش���ماره تن���ه  NEK***125A8605304به ش���ماره
پ���الک  ۷۷۹-۲۸۲۲5متعل���ق ب���ه اینجان���ب عب���اس
نودهی مفقود گردیده از درجه اعتبار س���اقط اس���ت.

,40104528ح

 ۰۹۰5۷55۱۳۱۱تماس حاصل فرمایید.

می شودبه اتحادیه مربوطه تحویل دهدیاباشماره

آگهی مفقودی

ثری���ا عالم���ی باشناس���ه صنف���ی ۰۴۶۶5۳۳۳۲۶

تاریخ انقضا  ۱۴۰۲ /۰۹مفقودشده ازیابنده تقاضا

شاس���ی  PSX۶۸E۷۰۰۴۳5۱و ش���ماره انتظام���ی
 ۴۳۳ل  ۴۶ایران  ۱۲به مالکیت غالمرسول آزموده
احمد آبادی مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

رنگ سفید روغنی به شماره موتور ۱۱۱۲۷۶5۹۳5۰

و شماره شاس���ی  ۷۶۴۶۰۷۸۲و ش���ماره انتظامی
 ۷۶۳م  ۳۳ایران  ۳۲به مالکیت محس���ن فتحی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

ب���رگ س���بز و س���ند کمپانی خ���ودرو س���واری پژو
 ۴۰5GLX-XU۷م���دل ۱۳۹۶ب���ه رنگ خاکس���تری
متالی���ک و ش���ماره انتظامی ای���ران ۲۷۱-5۲ط۴۷
و ش���ماره موتور  ۱۲۴K۱۰۸۳۲۹۱و ش���ماره شاسی
 NAAM۰۱CE۸HK5۹۴۷۳۳مفقود و اعتبار ندارد.
کلیه اسناد و مدارک خودرو سواری رنو  PKمدل ۱۳۸۱

آگهی مفقودی

هیئت مدیره خانه معدن خراسان رضوی

هیئتتصفیهبسیجیاننعیمآباد(درحالتصفیه)

برگ سبز و سند کمپانی خودروی نیسان مدل ۷۲
رنگ سفید به شماره انتظامی ۳۹۷و ۹۷ایران ۳۲
ش���ماره موتور  ۰۱۶۲۲۹و ش���ماره شاسی ۰۹۴۰۲5
به مالکیت زهرا شمسی مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط میباشد.

سفید روغنی به ش���ماره موتور  ۰۰۲۳۸۸و شماره

برگ س���بز خودرو سواری پیکان ۱۶۰۰مدل ۱۳۷۶

,40104493ح

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم خانه معدن خراسان رضوی می رساند ،مجمع عمومی عادی سالیانه در
ساعت  9:00صبح روز شنبه  1401/04/25با رعایت تشریفات قانونی در محل ساختمان مرکزی اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی به نشانی مشهد ،خیابان امام خمینی  -جنب باغ ملی برگزار
خواهد ش��د .لذا از تمامی اعضایی که دارای کارت بازرگانی یا عضویت معتبر از اتاق بازرگانی خراسان رضوی
می باشند و همچنین عضویت قطعی در خانه معدن را داشته باشند ،جهت شرکت در مجمع دعوت به عمل می آید.
دستور جلسه -1 :ارائه گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس
 -3انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 -2بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1400
 -5تعیین حق ورودیه و عضویت
 -4تعیین روزنامه کثیراالنتشار
 -6سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

برگ س���بز خودرو سواری س���ایپا تیپ  ۱۱۱SEرنگ
ن���وک مدادی-متالی���ک س���ال  ۱۳۹۴ب���ه ش���ماره
ش���هربانی  5۷ط  ۹۴۹ای���ران  ۳۶و ش���ماره بدن���ه
NAS۴۳۱۱۰۰E5۸۰۹۹۲۸و شماره موتور 5۲۶۸۷۹۱
ب���ه مالکیت عل���ی قدمگاهی مفق���ود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میگردد.

40104524

آگهی فراخوان دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه
خانه معدن خراسان رضوی

ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه مجم��ع نوب��ت اول م��ورخ
1401/04/08بهحدنصابنرسیدلذاازکلیهاعضای
ش��رکت تعاونی مسکن مهر بس��یجیان نعیم آباد
( در حال تصفیه ) دعوت می شود در جلسه مجمع
عموم��ی نوبت دوم ک��ه در روز چهارش��نبه مورخ
 1401/04/29س��اعت 18برگزار م��ی گردد حضور
بهم رسانند .
کس��انی که تمایل به دادن وکالت دارند ،وکیل و
موکل م��ی توانند جهت دادن وکال��ت در روزهای
زوج س��اعت  17ال��ی  19در محل دفت��ر ( نگهبانی
مجتمع ترمه) به آق��ای نهنگ زاده مراجعه کنند.
دستور جلسه :
 -1گزارش عملکرد هیئت تصفیه
 -2ارائ��ه و تصوی��ب صورت های مال��ی  1399الی
1400
 -3تمدید مدت هیئت تصفیه
 -4تعیین حقوق ودستمزد هیئت تصفیه

برگ سبز خودرو سواری رنو سپند مدل  ۱۳۷۷رنگ

40104490

مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تعاونی مسکن مهر بسیجیان
نعیم آباد یزد ( در حال تصفیه )

بانکی دیگران که خودش ممکن است پیگیریها
را سختتر کند و مسائل حقوقی و امنیت پولی
کشور را پیچیدهتر سازد؟
همیشه در چنین م ـ ــواردی ،جمع وسیعی از
دوستان ایرانی ،اظهار محبت و همدردی میکنند
و من ممنون محبت این عزیزان هستم .بهترین
هــمــدردی ایــن اســت کــه اگــر ایــن مطلب را بحق
میدانید ،آن را منتشر کنید تا شاید به گوش
کسانی که میتوانند در ایــن جریان مؤثر واقع
شــونــد ،بــرســد .از مــن جــز همین نوشتن کــاری
برنمیآید».
کاظمی دو سال پیش نیز در یادداشتی به مسدود
ساختنهای مقطعی کارتهای بانکی برخی از
مهاجران در ایران واکنش نشان داده و نوشته بود
«نه» و «محدودیت» به عنوان اولین راهکار در
اغلب موارد مربوط به مهاجران مطرح شده است.

آگهی مفقودی

برگ س���بز خودرو س���واری تویوتا تی���پ پریوس رنگ
س���فید -صدف���ی -متالی���ک س���ال  ۲۰۱۶ب���ه ش���ماره
ش���هربانی  ۲۲ص  ۴۸۸ای���ران  ۳۲و ش���ماره بدن���ه
 JTDKB۳FU۶G۳5۱۷۶۰۳و ش���ماره موت���ور
 ۲ZRR۸۶۰۱۶۰به مالکیت علی اصغر مرادی تیموری
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میگردد.

ب���رگ سبز،س���ندکمپانی و س���ند محض���ری خودروی
پراید  ۱۳۲مدل  ۸۷رنگ نقره ای به ش���ماره انتظامی
۷۱۷ق ۶۴ای���ران  ۷۴ش���ماره موت���ور  ۲۷۲۸۹۷۷و
ش���ماره شاس���ی  S۱۴۲۲۲۸۷۰۴۷۲۲۲ب���ه مالکی���ت
وحید حس���ن زاده مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط میباشد.

دک ــت ــر م ــه ــدی زارع ،ع ــض ــو هــیــئــت عــلــمــی
زمینشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران هم
منشأ زمینلرزههای اخیر در دو استان هرمزگان
و بوشهر را کامال ً طبیعی میخواند و به قدس
میگوید :همه ایــن زلزلهها بــر اســاس نگاشت
طبیعی و ماهیت جنبش زمین هستند بنابراین
ارتــبــاط دادن آ نهــا به منشأ غیرطبیعی کامال ً
بیمنطق است.
وی عمده دلیل وقوع زیاد زلزله در جزیره کیش،
بندر خمیر و بندرهمام را تغییر شکل زیــادی
در پوسته زمین مـیدانــد و میگوید :بخشی از
ایـ ــن تــغــیــیــر شــکــل پــوســتــه زم ــی ــن ب ــه ص ــورت
زمینلرزه آزاد مـیشــود .یعنی حــدود  10درصد
آن به صــورت زمینلرزه آزاد میشود که طبیعتا ً
بخشی از این زلزلهها در ریشتر کم اتفاق میافتند
ول ــی زلــزل ـههــای مــتــوســط یعنی در بــزرگــی  5تا
 6ریــشــتــر و هــمــیــن طـ ــور زل ــزلـ ـهه ــای شــدیــد
ی ــع ــن ــی بـ ـ ــه بـ ـ ــزرگـ ـ ــی بـ ــیـ ــش از  6ری ــش ــت ــر
هـ ـ ــم بـ ــیـ ــن ای ـ ـ ـنهـ ـ ــا رخ م ـ ـ ـیدهـ ـ ــد کـ ـ ــه در
بندر خمیر این اتفاق افتاد.
وی با اشاره به اینکه در مناطق یاد شده زلزلههایی
تا بزرگی  7ریشتر هم اتفاق افتاده است ،میافزاید:
یعنی تجربه زلزلههایی به بزرگی  6/5تا  7ریشتر
را هم در این مناطق داشتهایم .بنابراین وقوع زلزله
به بزرگی بیش از  6/5ریشتر میتواند قابل انتظار
باشد اما احتمالش کم است.
وی از تــداوم وقــوع زلزله در مناطق یاد شده خبر
میدهد و میگوید :بزرگی زلزلههای احتمالی در این
مناطق هم در همین حدی خواهد بود که تاکنون
اتقاق افتادهاند.

,40104305ح

کارت دانش���جوئی اینجان���ب مبین���ا عربیان���ی
نیش���ابوری فرزندمحمدرضا به شماره دانشجویی
 ۹۸۱۳۰۱۶۲۴۰دانش���جوی رش���ته مهندس���ی
کامپیوت���ر از مجتم���ع آموزش���ی عال���ی فن���ی
مهندس���ی اس���فراین مفقود وفاقد اعتبار اس���ت.

م����درک گواهینام����ه موق����ت ف����ارغ التحصیل����ی اینجانب
محمد مال اس����د فرزند غالمحس����ن به شماره شناسنامه
 ۴۴۲۰۷۳۰۷۷۳در مقطع کارشناس����ی رش����ته مهندس����ی
مکانیک صادره از واحد دانش����گاهی ی����زد مفقود گردیده
اس����ت و فاقد اعتبار می باش����داز یابنده تقاضا می ش����ود
مدرک را به دانشگاه آزاد یزد ارسال نمایید.

برگ س���بز ،برگ کمپانی خودرو س���واری س���مند تیپ
 ۱۷۰۰رنگ سفید روغنی  ،مدل  ، ۸۸شماره انتظامی
ایران  ۹۶۹ _۷۹ل ، ۸۳شماره موتور ۱۴۷۸۸۰۰۰۲۰۰
ش���ماره شاس���ی  NAACJ1JC19F251477مفق���ود
گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد.

◾

◾احتمال کم وقوع زلزلههای بیش از  6/5ریشتر

40104489

به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت شیراز سرم (سهامی خاص) به شماره ثبت  11833و شناسه ملی
 10530242441می رساند  ،جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره
به تاریخ  1401/04/22راس ساعت  9صبح در محل شرکت به آدرس :شیراز-جاده شیراز سپیدان-ورودی
دوم شهر صدرا-منطقه صنعتی صدرا-کارخانه شیراز سرم تشکیل میگردد .لذا از کلیه صاحبان سهام ،
نمایندگان و وکالی سهامداران جهت حضور در جلسه دعوت به عمل می آید.
دستورجلسه:
-1انتخاباعضایهیئتمدیره
رییس هیئت مدیره شیراز سرم

بدون هشدار و اعالم قبلی ،همراهبانک بسیاری
از مهاجران در ایران با مشکل مواجه شده است.
کاظمی در صفحه شخصی خود به این موضوع
ورود کــرده و نوشته اســت« :فــرزنــدم یک خرید
اینترنتی دارد .باید پولی کارت به کارت کند .میروم
سراغ همراهبانک و میبینم برای ما اتباع مسدود
شده است .با دوچرخه میروم به عابربانک .خراب
است .میروم به عابربانکی دیگر .صفی طوالنی
است و باالخره نوبت به من میرسد و پرداخت را
انجام میدهم در حالی که دخترم منتظر است و
پیام میدهد چه شد .بارها اتفاق افتاده که دخترم
در اسنپ بوده و به دلیلی نتوانسته کرایه را بپردازد.
به من پیام داده و من پرداختهام .بارها بستهای دم
در آمده است و من کرایه راننده را کارت به کارت
کــردهام .میشود به راننده بگویم تو همینجا دم
در خانه باش تا من عابربانک به عابربانک بروم و

است .سپس در بندر «مقام» هم تعدادی زلزله
بــه صــورت خــوش ـهای ثبت شــد و از ساعت 2:2
بامداد تا ساعت  8صبح دیــروز -یازدهم تیرماه
 - 1400هم  25زلزله در بندر خمیر رخ داد که به
احتمال قوی بر تعداد آنها اضافه میشود .از سوی
دیگر امروز نیز این تجمعات زلزلهای را در منطقه
دژگ ــان اســتــان هــرمــزگــان -شــمــال خلیجفارس-
خــواهــیــم داشـ ــت .ایــن لــرزههــا نــشــان میدهند
الیههای درونــی زمین پس از یک دوره مقاومت
و تحمل تنش ،به مرز گسیختگی رسیدهاند اما
آزاد شــدن انــرژی زمین به صــورت مرحلهای و با
تعداد زیاد زلزله همراه است .در واقع زمین این
مناطق با توجه به خصوصیتی که دارد به گونهای
رفتار میکند که زلزلههای ویرانگر مثال ًبه بزرگی
 7ریشتر رخ ندهد .توجه داشته باشیم که اگر
بهجای این تعداد زلزله انرژی زمین با یک زلزله آزاد
میشد آن وقت االن در بندر خمیر شاهد تخریب
گسترده خیلی بیشتری بودیم.
وی با اشاره به اینکه رفتار یاد شده زمین را در بندر
گناوه استان بوشهر و همچنین در شمال هرمزگان
نیز شاهد بودیم ،میافزاید :یعنی این رفتار زمین
در جنوب ایران و در استانهای بوشهر و هرمزگان
تقریبا ًعــادی و طبیعی اســت .بنابراین احتمال
وقوع زلزلههای بزرگ در این مناطق بسیار بسیار
ضعیف است .ضمن اینکه زلزلههای واقع شده در
جزیره کیش از زلزلههای هرمزگان و بوشهر کامال ً
مجزا هستند.
وی در خصوص میزان آمادگی در برابر زلزله در
استانهای یــاد شــده هم میگوید :سازمانهای
هاللاحمر و مدیریت بــحــران اســتــانــداری بــرای
مدیریت بحران زلزله در منطقه حاضر میشوند
اما نقطه ضعف عمده ما کیفیت پایین ساخت و
سازها بهویژه در مناطق روستایی استان هرمزگان
و بوشهر است .در واقع بیشتر مصالح خانههای
روســتــایــی از سنگ و گــل یــا مصالح نامرغوب
کرایهات را بپردازم؟
مقررات وضع شده است که همراهبانک برای اتباع
مسدود شود .علت هم اموری از قبیل پولشویی
بیان میشود .خوب پولشویی که با 50هزار تومان
و 100هــزار تومان اتفاق نمیافتد .در مبالغ باال و
به دفعات متوالی رخ میدهد .نمیشود سقف
پــرداخــت را مــســدود کنند؟ نــمـیشــود دفعات
پرداخت در روز را محدود کنند؟
گیرم کــه همراهبانک اتــبــاع بــرای ایــن امــر بسته
شد .کسانی که دست در معامالت پنهانی دارند
نمیتوانند پولی بدهند و کارت یک تن از تبعه ایران
را به عاریه بگیرند؟ واقعا ًمحدود ساختن دهها
هزار نفر از اتباع که شرافتمندانه در این کشور کار
میکنند به خاطر تخلفات مالی چند نفر ،مانع آن
تخلف خواهد شد؟ یا تخلفات دیگری را هم به این
ماجرا اضافه خواهد کرد همچون استفاده از کارت

هستند کــه بــا زلــزل ـههــای کوچکی هــم تخریب
میشوند؛ این موضوع جان و مال مردم را به خطر
میاندازد.

آگهی مفقودی

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت شیراز سرم
به شماره ثبت  11833و شناسه ملی 10530242441

است؛ بنابراین مردم مطمئن باشند اگر این شکل
موجها شبیه به زلزله نبود آنها قطعا ًخیلی زودتر
از شایعهپراکنها آن را با شکل و اسالید نشان
میدادند و مطرح میکردند .بنابراین موضوعات
مطرح شده دیگر هیچ پایه علمی ندارد.
وی سپس به چرایی افزایش تعداد وقوع زلزله در
مناطق یاد شده میپردازد و میگوید :از  24خرداد
مــاه گذشته که نخستین زلزلههای بندرچارک
در جزیره کیش رخ داد تاکنون بیش از 100زلزله
بــه ص ــورت خــوش ـهای در آنــجــا بــه ثبت رسیده

ب���رگ س���بز خ���ودرو وانت پی���کان تی���پ۱۶۰۰OHv
ب���ه رنگ س���فید ش���یری –روغن���ی م���دل ۱۳۹۳به
ش���ماره موت���ور ۱۱۸P۰۱۱۸۴۱5ب���ه ش���ماره شاس���ی
NAAA۳۶AA۶EG۶۹۷55۰ب���ه ش���ماره پ���الک
۲۷۶ج۸۹ایران ۹5بنام مریم هوتی مفقود گردیده
و از درجه اعتبار ساقط می باشد/ایرانشهر

◾

◾یک تحلیل نادرست درباره کرونا
حمید سوری؛ اپیدمیولوژیست به باشگاه
خبرنگاران جوان گفت :متأسفانه بررسیها
نــشــان مـ ـیده ــد ج ـ ــواب تــســت کــرونــای
 ۴٠درصد مسافران استانی مثبت است .این افراد سبب
چرخش ویروس و انتقال بیماری میشوند .رنگبندی
شهرها و تحلیلها ،بــر مبنای مــیــزان جانباختگان و
بستریهاست که کامال ًنادرست است.

از طریق امواج لرزهای با دقت سنجیده و گزارش
میشود که در زمینلرزههای اخیر هیچ نگاشتی
که شاهدی بر غیرطبیعی بودن زمینلرزهها در
کشورمان باشد ،وجود ندارد.

زلزلههای اخیر منشأ غیرطبیعی ندارند

گزيده

شماره 9846

◾سرانه فاجعهبار آب در سال 2050
عباس اکــبــرزاده؛ مدیر مرکز تحقیقات
آب و فــاضــاب بــه ایــرنــا گفت :میانگین
بــارش در کشور از۲۵۰میلیمتر در سال،
به حــدود  ۲۰۰میلیمتر در سال کاهش یافته است.
پیشبینیهای بینالمللی نشان میدهد ایران سال
 ۲۰۵۰به سرانه فاجعهبار  ۵۰۰متر مکعب آب به ازای
هر نفر میرسد.

تالش ناکام شایعهسازان برای تخریب اعتماد مردم

محمود مصدق از بیست و
چهارم خــرداد گذشته تاکنون
دستکم بیش از 125زلــزلــه در
استانهای بوشهر و هرمزگان
رخ داده که زیاد بودن شمار این
رخدادها که فقط یکی از آنها
در بندر خمیر به فوت پنج تن از هموطنان ما منجر
شد؛ محمل و بهانهای شد برای انتشار شایعات
در فضای مجازی؛ ادعای اینکه این زلزلهها منشأ
طبیعی نــدارنــد و بــه دلــیــل انــجــام آزمــایـشهــای
نظامی از سوی ایران رخ میدهند یا این اتفاقها
تالشی است از سوی یک کشور خارجی و متوسل
شدن به سالحی به نام هارپ برای ایجاد زلزلههای
مصنوعی با هدف ایجاد رعب و وحشت در بین
مردم و بیرون کردن مردم از این مناطق!
بــرای بررسی این ادعــا و تحلیل چرایی وقــوع این
زمینلرزهها و اینکه آیا از این پس باید منتظر وقوع
زلزلههایی با ریشتر بزرگتر باشیم یا نه به سراغ
کارشناسان این حوزه رفتهایم.
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سال سی و پنجم
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رنگ نوک مدادی متالیک به شماره موتور M۱۱۱۰۳۰۴۰

و شماره شاسی PSW۶۸F۱۰۰۲۸5۶و شماره انتظامی

 ۷۲5ن  ۷۸ایران  ۱۲به مالکیت مصطفی صفدریان
مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

ب���رگ س���بز پ���ژو پ���ارس  TU5م���دل ۱۴۰۱
رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی۸۶۲س۱۲
ای���ران  ۱۲بنام تکتم جوادی فرزند علی اکبر کدملی:
 ۰۹۲۳۲۶۷۷۹۴ش���ماره موت���ور 139B0282648 :
ش���ماره شاس���ی  NK191446 :مفق���ود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط است.
پروانه احداث بنا به ش���ماره  ۱۰۰۰۱۲۹۴۱با کدنوسازی
 ۱-۱۰-۱۹-۱۶-۰-۰-۰مرب���وط ب���ه بخ���ش ثبتی  ۷پالک
ثبتی  ۱۱۳۱۴فرعی از  ۷فرعی از  ۲۳۶اصلی بنش���انی
محل���ه جنت بن���ام حمید رضا محم���دی ارکی مفقود
گردیده و اعتبار ندارد.

