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تعداد  ۱۳دستگاه كمك تنفسي
(ونتیالتور) به دانشگاه علوم پزشکی
کرمانشاه تحويل شد

در راســتای فرمایشــات مقام معظم رهبری(مدظله) مبنی بر
مشــارکت همه دســتگاهها بــرای مقابله با بیمــاری کرونا و
بهمنظور انجام مسئولیتهای اجتماعي صنعت نفت ،تعداد ۱۳
دســتگاه کمک تنفســی( )ventilatorاهدايي وزارت نفت
و شــركت ملي نفت ايران توسط شــركت بهره برداري نفت
و گاز غرب طی مراســمی با حضور مســئولين استاني وجمعي
ازمدیران و روســای این شــرکت به دانشــگاه علوم پزشکی
کرمانشاه تحويل گردید.
بــه گزارش روابــط عمومي،مهندس ناصری پــور مدیرعامل
شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب ،در ابتدای این جلســه
بابیان اینکه یکی از وظایف شــرکتهای زیرمجموعه وزارت
نفــت ،همیاری و کمک به مناطق پیرامون خود اســت گفت:
این امر مهــم در قالب مســئولیتهای اجتماعی صنعت نفت
نمود پیدا میکند و اهداء دســتگاههای کمک تنفسی از سوی
شــرکت ملی نفت ایران به اســتانهای مختلــف و همچنین
پیشازاین همیاری و کمک به آســیب دیدگان ســیل و زلزله
غرب و جنوب غرب کشــور نیز در همین راستا صورت گرفت.
وی خاطرنشــان کرد :از ابتدای شیوع ویروس کرونا و شرایط
ویژه کشور ،شــرکت بهرهبرداری نفت و گاز غرب با همیاری
و همکاری شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران اقداماتي نظیر
تهیه بستههای معیشتی ،توزیع ماسک و مواد ضدعفونیکننده،
برپایی ایســتگاههای تب ســنجی و اکســیمتری ،ضدعفونی
معابــر و خیابانها ،همکاری و کمک به شــبکه بهداشــت و
درمان شهرســتانهای اطراف مناطــق عملیاتی و  ...تالش
نمود تا حد امکان در جلوگیری از شیوع این ویروس و کاهش
خســارتهای آن همگام با دیگر بخشها و خصوص ًا شــبکه
بهداشت و درمان کشور خدماترسانی نماید.
دکتــر محمودرضا مــرادی رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی
کرمانشــاه نیز ضمن تقدیر از اقدام وزارت نفت گفت :وزارت
نفت و به تبع آن شــرکت بهرهبــرداری نفت و گاز غرب طی
ســالیان اخیر در عمل بــه مســئولیتهای اجتماعی خود در
غرب کشــور در بحرانهایی نظیر ســیل ،زلزلــه و اخیرا نیز
بیماری همهگیر کرونا منشــأ خدمات بیشــماری بودند واهدا
دستگاههای ونتیالتور ،کمک بزرگی به بخش درمان و نجات
جان هموطنان مبتال به این بیماری است.
الزم بــه ذکر اســت وزارت نفــت جهت کمک به تســریع
دررونــد درمــان بیمــاران مبتالبــه کرونــا و عارضههــای
تنفســی ،و افزایش آمــار بهبودیافتگان ،تعداد ۱۴۱دســتگاه
کمــک تنفســی بــه بيمارســتان هــا و مراكــز درمانــي
بیمارستانهاومراکزدرمانی۹اســتان نفتخیــز نمودکه ســهم
اســتانهای غربي کشور از جمله کرمانشــاه ،لرستان و ايالم
در حوزه شــركت نفت مناطق مركزي ايران تعداد  ۳۹دستگاه
میباشد.پ
توصیه شرکت گاز به شهروندان؛

صحت عملکرد دودکش بخاری را
بررسی کنید

ســخنگو و رئیس روابط عمومی شــرکت گاز خراسان رضوی
گفــت :بخش عمــده ای از مرگ و میر در حــوزه گاز طبیعی
مربوط به مســمومیت با گاز مونو اکســید کربن بوده که این
فاجعه ناشی از عملکرد نادرست دودکش وسایل گازسوز است.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی ،حسن
خیراندیش با اشاره به کاهش دمای هوا در مناطق مختلف استان
اظهار کرد :گازطبیعی یک نعمت الهی اســت که استفاده صحیح
و ایمن از آن موجب ســامتی و گرمابخشی منازل شهروندان در
روزهای سرد ســال می شــود .در حال حاضر بیش از  97درصد
جمعیت اســتان خراســان رضوی از گاز طبیعی به عنوان سوخت
اصلی زمســتان اســتفاده می کنند که این مهم اهمیت توجه به
هشــدارهای ایمنی را چند برابر می کنــد.وی با بیان این مطلب
که توصیه همیشگی ما به شــهروندان آگاهی و هوشیاری درباره
شــیو ههای مصرف درســت و ایمن گاز طبیعی است افزود :نصب
استاندارد وسایل گرمایشــی به ویژه بررسی اتصاالت شیلنگ گاز
شامل استفاده از بست فلزی ،اطمینان از عدم نشست گاز با ترفند
کف و صابون و بررســی صحت عملکرد بخــاری همانند نصب
صحیح دودکش شــکل در پشت بام ،اســتفاده از لول ه دودکش
استاندارد ،اطمینان از بازبودن مسیر دودکش با لمس لوله ها توسط
دســت از جمله این اقدامات محسوب می شــود.خیراندیش ادامه
داد :ســردرد ،سرگیجه ،احساس ســیاهی در چشم ،حالت تهوع و
استفراغ از نشانههای مسمومیت خفیف با گاز منواكسید كربن است.
شهروندان در مواجهه با این وضعیت ابتدا با حفظ خونسردی کامل،
ب و پنجرهها را باز کرده و از روشــن کردن کبریت یا استفاده از
در 
کلید برق خودداری کنند .شــیر اصلی گاز را ببندند و ضمن ترک
محیط سریع ًا با شماره  125سازمان آتشنشانی تماس بگیرند.
وی در پایــان به موضوع بهینه ســازی مصرف و دمای رفاه
محیــط هم اشــاره کرد و گفت :اســتفاده از پوشــش گرم و
زمســتانی همانند لباس گرم و جوراب در منزل راهکار بهتری
نســبت به باالبردن شعله بخاری است .دمای استاندارد محیط
منزل باید بین  18تا  21درجه ســانتیگراد باشد .افزایش دمای
محیط عالوه بر ایجاد سســتی و بی حالی موجب تضعیف حق
دیگران در اســتفاده از این نعمت الهی می شود.
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کتاب؛ نماد آگاهی و رشد فکری و فرهنگی جامعه

شــهرداری شاهرود با اشــاره به اینکه کتاب نماد
آگاهی و رشد فکری و فرهنگی یک جامعه است،
گفت :یکی از الزامات و ضروریات یک جامعه مدنی
و مدرن به میزان ارتبــاط اعضای جامعه با مقوله
مطالعه و پژوهش بستگی دارد.
علیرضا حاجی محمد علی در جلسه علنی شورای
اسالمی شــهر با بیان اینکه بنیان و اساس توسعه
هر جامعه و کشوری  ،داشتن انسانهای دانا و سالم
است ،افزود :بدون تردید یکی از ابزارهای بسیار موثر
در توســعه فرهنگی «کتاب» و استفاده مناسب از
ظرفیتهای آن در مسیر تعلیم و تربیت آحاد جامعه
به عنوان عناصر سازنده ،جامعه پویا و توسعه یافته
است.
وی ضمن بیان این مطلب که کتاب و کتابخوانی

نیاز امروز جامعه اســت ،ابراز داشت :مهمترین نیاز
فرهنگی جامعه امــروز ترویج فرهنگ کتابخوانی
است.شــایان ذکر است ،شهردار شــاهرود در این
جلسه ضمن بیان عملکرد اقدامات زیربنایی در شهر،
اظهار داشت :خوشبختانه روند اجرای پروژه احداث
تقاطع غیرهمسطح شهید حاج قاسم سلیمانی جلوتر
از برنامه ریزی بوده است ،پروژه بازپیرایی و احداث
المان بسیج با پیمانکار بومی طبق برنامه پیش رفته،
پروژه احداث المان الغدیر المانها در حال ســاخت
است ،در راستای اجرای پروژه باغ راه مصالح اولیه
فاز یک خریداری و به زودی شاهد عملیات اجرایی
این پروژه خواهیم بود و در انتهای پل طبیعت و پل
شاهوار عملیاتهای زیر ساخت،آماده و روند ساخت
سازه فلزی در کارخانه طبق برنامه پیش می رود.
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با حضور وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان بهزیستی کشور صورت گرفت:

راه اندازی سامانه نظارت «دیده بان» بهزیستی

ســامانه نظارت مردمی دیده بان بهزیستی با حضور
وزیــر تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی ،رییس ســازمان
بهزیســتی کشــور و مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد
ســازمان بهزیســتی در ارتباط زنده ویدیوکنفرانسی
در سراسر کشور ،راه اندازی شد.
مدیرکل بهزیســتی آذربایجان شــرقی از راه اندازی
«ســامانه دیده بان» (  ، ) ۱۴۸۲جهــت بهبود ارائه
خدمات در مراکز تابعه بهزیســتی و نظارت دقیق تر
بهزیستی بر آن مراکز خبر داد.
دکتــر فرگل صحاف ضمن اشــاره بــه تعدد خدمات
و گســتردگی مراکز ارائه خدمات توســط بهزیستی
اســتان ،ابراز داشــت  :در حال حاضر بیش از  ۲هزار
مرکــز زیر نظر ایــن اداره کل فعالیت مــی نمایند ؛
لذا ســازمان بهزیستی در راســتای صیانت از حقوق
شــهروندی و نیز با استفاده از ظرفیت مشارکت مردم
در امر نظارت اقدام به راه اندازی ســامانه کشــوری
نظارتی دیده بان کرده است.
وی شــعار و هــدف ســامانه دیده بــان را «دقت ،

ســرعت  ،صحت « اعالم کرد و افزود  :این سامانه
در جهت پاســخگویی ســریع  ،به موقع و با دقت به
تمامی درخواســت ها  ،پیشــنهادات  ،شکایات  ،ایده
ها و گزارشــات ارسالی راه اندازی شده است و مردم
شــریف استان می توانند با شماره تماس  ۱۴۸۲و یا
ارســال پیامک به شــماره پیام کوتاه  ۳۰۰۰۸۵۳۰به
صورت  ۲۴ســاعته ما را در امر نظارت بر مراکز زیر
نظــر این اداره کل و ارتقا ســطح کیفی ارائه خدمات
یاری رسانند.
مهدی بلوری مسئول دفتر مدیریت عملکرد بهزیستی
اســتان نیز با اشــاره به راه اندازی این سامانه اظهار
داشت :ســامانه نظارتی مردمی یکی از راه های مهم
ارتباطی اســت که جامعه هدف مــی توانند هرگونه
موارد از مراکز دولتی و غیردولتی را در آن با ثبت تا
مورد بررسی و پاسخگویی قرار گیرد.
گفتنی اســت ،خط تلفن «  « 1482با تمامی خطوط
تلفن ثابــت و تمامی اپراتورهای تلفن همراه ،امکان
برقراری تماس وجود دارد.

مدیرشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی استان سمنان خبر داد:

 1600خودروی عموی بصورت رایگان دوگانه
سوز شدند

مدیرشــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه شاهرود از ثبت نام 2100
خودروی ناوگان عمومی در قالب طرح رایگان شرکت ملی پخش را تا به امروز
در اســتان سمنان خبر داد .دکتر علی اکبر عرب عامری گفت  :یکهزار و 6۰۰
خودرو عمومی از مجموع ثبتنام کنندگان در طرح گازســوز کردن خودرو به
صورت رایگان ،گاز ســوز شده اند .وی خاطرنشان کرد  :پنج کارگاه شامل سه
کارگاه در ســمنان و دو کارگاه در شاهرود به این امر اختصاص داده شده است
که صاحبان خودروهای عمومی در اســتان میتوانند پس از ثبت نام درسامانه
 www.gcr.niopdc.irسامانه جهت احراز هویت و پالک  ،کارگاه مورد
نظر خود را انتخاب نمایند .
عربعامــری ضمن تاکید به رعایت اســتانداردهای الزم در کارگاه ها و نظارت
کامل اداره استاندارد بر کلیه مراحل تبدیل  ،به عملکرد و سرعت مطلوب استان
سمنان در گاز سوز کردن خودروهای عمومی نیز اشاره کرد و افزود  :بر اساس
مشــخصات درج شــده در حین ثبت نام خودروهایی از استانهای همجوار نیز
متقاضی استفاده از این طرح در استان ما مشاهده می شود که خود نشان دهنده
روند مطلوب استقبال از این طرح و حرکت به سمت مصرف این سوخت پاک
می باشد.درانتها دکتر عربعامری از اجرای این طرح در خصوص مسافربرهای
شخصی از جمله تاکسیهای اینترنتی و مسافربرهای بین شهری و روستایی در
آینده ای نزدیک خبر داد.

خبر

خدمت رسانی اداره گازشهرستان لنگرود به بیش از ۷۵هزار مشترک

اداره گاز شهرســتان لنگرود با برخورداري از
يك هــزار كيلومتر شــبكه گاز و  ۳۷هزار و
پانصد انشــعاب ،به بيش از  ۷۵هزار مشترك
گاز ايــن شهرســتان خدمت مي رســاند.
رشت-ســمیه جوان-بــه گــزارش روابط
عمومی گاز گیالن  ،احســان شهابی رئیس
اداره گاز شهرســتان لنگــرود با اشــاره به
اجــرای  ۳۷کیلومتر شــبکه و نصب بالغ بر
یک هزار و  ۴۰۰انشــعاب گاز دریک ســال
ونیم گذشــته افزود :با تحقق این مهم ،بیش
از  ۳هزار و ششــصد مشــترک جدید در این
شهرســتان برخوردار از نعمت گاز شــده اند.

برگزاری وبینار رویداد ملی ترویج و
تجارب موفق نخود دیم با محوریت
استان كرمانشاه برای سراسر كشور

رئیس اداره گاز شهرستان لنگرود درخصوص
اقدامات مهم صورت گرفتــه در آن اداره در
یک ســال و نیم گذشته اظهار داشت :در این
اداره اقدامات مهمی همچــون اورهال کلیه
ایســتگاه های تقلیل فشار ،سرویس و تعمیر
تمامی دســتگاه های بودارکننــده و هیترها
و تعمیرات ســاختمان اداری جهت افزایش
رضایتمندی مشــترکین صورت گرفته است.
وی همچنین تجهیز و هوشمند سازی ایستگاه
های تقلیل فشار گاز ،رنگ آمیزی کلیه خرپاها،
ایستگاه ها و دریچه های شیرهای فوالدی و
پلی اتیلن و رفع نشتی های مهم زیرزمینی و
فوقانی تاسیسات را از دیگر اقدامات مهم آن
اداره در یک ســال و نیم گذشته عنوان نمود.
مهندس شــهابی در خصــوص پیمان های
فعــال در اداره گاز لنگــرود گفــت :در این
شهرســتان مجموعا  ۸پیمان در زمینه های
اجرای حفرات خالی ،نصب انشعابات پراکنده،
تعمیرات ،خدمات امدادگران ،گازبانی ،خدمات
اداری و خودروهای اســتیجاری مشغول به
فعالیت می باشــند که به صورت مســتمر

مــورد بررســی و ارزیابی قرار مــی گیرند.
رئیس اداره گاز شهرستان لنگرود در خصوص
روند مدیریت بودجه و بررسی نیازهای عملیاتی
آن اداره عنوان کرد :کارشناســان این اداره با
بررســی نیازهای شهرستان لنگرود در زمینه
احداث شبکه و نصب انشــعاب ،پیشنهادات
خــود را به صورت کمی و کیفی به امور مالی
استان ارسال می نماید و فرآیند تعیین بودجه
طی جلسه مشترک کارشناســان امور مالی
استان و شهرســتان تهیه و ابالغ می گردد.
وی در خصوص تجهیز و آماده نگه داشــتن
واحدهای بهره برداری و امداد اظهار داشــت:
مســئولین این واحدها با بازدیدهای روزانه و
سرکشیمداومازپرسنلوتجهیزاتبرایمقابله
با بحران هــای احتمالی آمادگی کامل دارند.
ایــن مقــام مســئول همچنیــن از اجرای
مانورهــای مختلف بــرای حفــظ آمادگی
کارکنان مطابق برنامــه ریزی واحد HSE
خبر داد و گفت :در این مانورها ســناریوهای
حــوادث غیرمترقبه ،قطــع گاز ،رانش زمین
و نشــتی هــای زیرزمینی اجرا می شــوند.

مهندس شــهابی با اشاره به راه اندازی مرکز
پیام و اتفاقات متمرکز در مرکز اســتان بیان
کــرد :مرکز پیام ( )۱۹۴بصــورت یکپارچه و
شبانه روزی در سطح استان کلیه درخواست
های مشترکین گاز را دریافت و به امدادگران و
گازبانان شهرهای مربوطه منعکس می کند و
نیروهای حاضر در منطقه در سریع ترین زمان
ممکن نسبت به رفع مشکل اقدام می کنند.
رئیس اداره گاز لنگرود در خصوص نظارت بر
عملکرد پیمانکاران گفت :با توجه به نوع پیمان
ها ،نظارت بر آنها متفاوت می باشــد بعنوان
مثال پیمانهایی که توســط واحد مهندسی و
اجرا ابالغ می شوند با نظارت شرکت مشاور و
پیمانهای اجرای حفرات خالی ،نصب انشعاب
و تعمیرات توســط همکاران اداره گاز لنگرود
بصورت مستمر مورد بررسی قرار می گیرند.
مهندس شهابی در پایان در خصوص توجه آن
اداره به مقوله آموزش کارکنان بیان کرد :برای
کلیه پرسنل تعمیراتی ،امدادگران و گازبانان
کالس های مرتبط با شــرح وظایف بصورت
مستمر توسط کارشناسان برگزار می گردد و
همچنین واحد آموزش نیز در راســتای شرح
وظایف پرسنل کالس های دوره ای متناسب
با شغل آنان برگزار می کند.

وبینــار رویداد ملــی ترویج و نــوآوری موفق نخــود دیم با
محوریت اســتان کرمانشــاه با حضور رئیس ســازمان جهاد
کشــاورزی استان کرمانشــاه ،معاون بهبود تولیدات گیاهی و
مدیران ســازمان ،دکتر حق پرســت و مهندس جهانگیری از
محققیــن مرکز تحقیقات ،آموزش کشــاورزی و منابع طبیعی
اســتان در محل سالن جلسات اداری سازمان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان
کرمانشــاه ،در این وبینــار تجربیات مفیــد زراعت نخود دیم
توســط رئیس ســازمان ،کشــاورز نمونه نخودکار اســتان و
محققین مروج ارشــد ملی مهندس جهانگیــری و دکتر حق
پرست ارائه شد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمانشــاه در این
وبینار آموزشی با اشــاره به پتانسیل های استان کرمانشاه در
کشــت نخود دیم گفت؛ 42درصد نخود دیم کشور در استان
کرمانشاه تولید می شود.
مهنــدس حاتمی افزود؛ نخود در برنامه ســه ســاله توســعه
سازمان جهاد کشاورزی اســتان کرمانشاه از جایگاه ویژه ای
برخوردار است و در این راســتا تولیداستان  150هزار تن می
باشد.
وی سپس با آســیب شناسی کشت نخود دیم در استان گفت؛
قیمت خرید نخود طی سنوات گذشته یک مشکل جدی برای
گســترش کشــت این محصول بود و با برنامه ریزی صورت
گرفته موفق شــدیم قیمت نخود را به نفع کشاورزان نخودکار
متعادل نمائیم.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان کرمانشاه سپس به
سطح زیر کشــت نخود پاییزه استان اشاره کرد و گفت؛ بیش
از  41هزار هکتار نخود در ســطح استان کرمانشاه کشت می
شــود که حدود  29هزار هکتار آن را کشت پاییزه و  12هزار
هکتار آن را کشــت انمتظاری تشکیل می دهد.
وی افزود؛ در نظر داریم طی یک برنامه ســه ساله سطح زیر
کشــت نخود استان را به  60هزار هکتار برسانیم.
حاتمی در ادامه با تشــکر از معاونت بهبــود تولیدات گیاهی،
ترویج و مرکز تحقیقات کشــاورزی اســتان کرمانشاهجهت
ترویــج کشــت نخود پاییزه گفت؛ در شهرســتان روانســر با
تالشــهای صورت گرفته کشــاورز نمونه اســتان موفق شده
بیش از  2تن و  400کیلوگرم نخود دیم برداشــت نماید.
وی کشاورزی قرار دادی را جهت گسترش کشت محصوالت
کشــاورزی راهگشا دانست و افزود؛ کشت قراردادی می تواند
ضامن درامدزایی کشاورزان باشد.
وی در ادامــه از زحمــات دکتر حق پرســت جهت توســعه
کشــاورزی حفاظتی نیز تشــکر بعمل آورد و گفت؛ با توجه به
اهمیــت حفظ آب و خاک کشــاورزی حفاظتی را با جدیت در
سطح استان پیگیری و حمایت خواهیم کرد.
وی تقویــت صنایع تبدیلــی با رویکرد صــادرات محور را از
دیگر برنامه های سازمان جهت توســعه کشاورزی کرمانشاه
بحســاب آورد و گفت؛ بســترهای الزم جهــت تجهیز مزارع
کشت نخود به مکانیزاســیون مورد نیاز نیز تدارک دیده شده
است.
وی برنامه کشــت نخود بهاره سازمان را  121هزار تن براورد
کرد و گفت؛ پیش بینی می کنیم متوســط عملکرد این اراضی
 700کیلوگرم باشد.
وی معافیت از تعهد ارزی ،معرفی ارقام اصالح شده نخود لپه،
معرفی ارقام نخود های اصالح شــدهف متعادل سازی قیمت
نخودو ...را از دیگر برناه های ســازمان جهت گسترش کشت
نخودبه حساب آورد.
گفتنی است اســتانهای کرمانشاهف لرستان و سنندج از جمله
استانهای مطرح کشور در بحث نخود دیم به حساب می آیند.
در ادامــه این وبینار دکتر خوشــرو از موسســه تحقیقات دیم
کشــور به ارائه مطالب خود در خصــوص اهمیت نخود ددیم
پرداخت.
بخــش دیگر این وبینار به ارائه تجارب ناصر پرتوی کشــاورز
نمونه نخودکار استان کرمانشاه و دکتر حق پرست از محققین
مرکز تحقیقات کشــاورزی استان کرمانشاه اختصاص یافت.

ســند کمپانی خودرو ســواری مگان رنگ سفید مدل
 ۱۳۸۹به شــماره موتــور  K4MD812D200293و
شماره شاسی NAPLM1B0F91007329و شماره
پالک  391د  46ایران  30متعلق به آقای مهران اکبری
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگســبزخودروســواریموتورسیکلتپالسرنگ
مشکیمدل ۱۳۸۹بهشمارهموتورDkg65k34216
و شــماره شاســی  Neo***220l8915152و شماره
پــاک  ۷۲۵الــف  ۱۵ایــران  ۱۲متعلق بــه خانم مریم
واشقانی فراهانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت ملی اینجانب حمیدرضا سلیمانی فرزند
حســینبهشمارهشناســنامه ۵۲۲۸۴وشماره
ملی  ۱۲۶۰۵۱۲۸۴۳صادره از کاشــان مفقود
و از درجه اعتبار ساقط است.

سندکمپانیوانتپیکانرنگسفید-شیریروغنی
مدل  1392به شــماره موتــور 114f0034474
و شــماره شاســی  naaa46aa8dg373155و
شــماره پالک 912ق 89ایــران 91متعلق به آقای
غالمرضاآقازادهمفقودوازدرجهاعتبارساقطاست.

برگ ســبز خودرو ســواری ولیکس رنگ ســفید
مدل  1394به شماره موتور 151501071839
و شماره شاسی  NA6NF211XFCو شماره پالک
 286و 43ایــران 88متعلــق به آقــای علی کاظمی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سندکمپانیخودروسواریالنودرنگسفیدمدل 1389به

سند ماشین خودرو ســواری سمند رنگ سفید مدل
 ۱۳۸۹به شــماره موتور  ۱۲۴۸۹۰۵۳۱۰۰و شــماره
شاســی NAAC91CC4AF791366وشمارهپالک
 ۲۱۳ص  ۱۲ایران  ۲۶متعلق به خانم آرزو حسین زاده
قولینالو مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســندماشینخودروســواریپرایدرنگسفیدمدل

برگ ســبز و ســند کمپانی خودرو ســواری پژو 206
رنــگ ســفید  -روغنی مــدل 1390به شــماره موتور
 141900634166و شــماره شاسی �NAAP03ED
 5CJ548399و شــماره پــاک 465ه 66ایــران66
متعلق به خانم ســمیرا رحیمی مفقــود و از درجه اعتبار
ساقطاست.

برگ ســبز خودرو ســواری پرایــد رنگ نقــره ای متالیک

سند کمپانی خودرو سواری پژو رنگ نقره ای متالیک مدل

مدل 1385به شــماره موتور 1584112و شــماره شاسی

 1388به شماره موتور  12488102011و شماره شاسی

 S1482285163301و شــماره پــاک  859ط  64ایران

 NAAM01CAX9E107924و شماره پالک  339ب 62

 28متعلــقبــهآقایامیناهللقبادیانــورمفقودوازدرجه

ایران 68متعلق به خانم مریم شیرمحمدی مفقود و از درجه

اعتبارساقطاست.

اعتبارساقطاست.

برگسبزخودروسواریپژورنگمشکی-متالیک
مدل 1391بهشــمارهموتور 150B0000534و
شــماره شاســی  NAAP41FD6CJ619617و
شــماره پالک 586س 31ایران 77متعلق به آقای
احمدجنتیفردمفقودوازدرجهاعتبارساقطاست.

 ۱۳۹۳به شــماره موتور  ۵۲۲۹۷۹۲و شــماره شاسی
 NAS412100E3634350وشــمارهپــاک ۲۴۴و

 ۵۳ایران  ۸۸متعلق به آقای ســعید محمدیان مفقود و
از درجه اعتبار ساقط است.

شـ�مارهموتو رk4ma690w046740وشمارهشاسی�napls
 rald91085712وشمارهپالک 636ج 97ایران 91متعلقبه
آقایخلیلعلیرضائیمفقودوازدرجهاعتبارساقطاست.

