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اخبار

آغاز دومین مرحله ساخت محلول
ضدعفونی کننده دست در دانشکده
داروسازی رشت

رشت-ســمیه جوان:رییس دانشــکده داروســازی دانشگاه علوم
پزشــکی گیالن از آغاز دومین مرحله ساخت محلول ضد عفونی
کننده دست  ،در دانشکده داروسازی رشت خبر داد.
دکتر بهرام ســلطانی رییس دانشکده داروســازی دانشگاه علوم
پزشــکی گیالن در این خصوص اظهار داشت ؛ در راستای اجرای
گام چهارم مقابله با کرونا (طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)
دانشکده داروسازی به درخواســت ستاد اجرای طرح شهید قاسم
سلیمانی استان  ،مسوولیت دومین مرحله ساخت محلول ضدعفونی
کننده دست را بر عهده گرفت.
وی با اشاره به اولین مرحله ساخت محلول ضدعفونی کننده دست
توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در اسفند ماه
سال گذشته  ،تصریح کرد:با شیوع ویروس کرونا در استان  ،دانشکده
داروسازی رشت با همکاری کارکنان این دانشکده از اسفند ماه سال
 ۹۸لغایت اردیبهشت ماه سال جاری ،مبادرت به ساخت محلول ضد
عفونی دست نمود.دکتر سلطانی در خاتمه با بیان اینکه دومین مرحله
ساخت محلول ضدعفونی کننده دست از نیمه آذر ماه سالجاری آغاز
شــده و با همکاری کارکنان دانشکده داروسازی در حال انجام می
باشــد  ،گفت  :محلول مذکور پس از ساخت و بسته بندی در بطری
های  ۱۲۰سی ســی به انبار مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیالن
تحویل داده می شــود و مسوولیت توزیع محلول  ،بر عهده معاونت
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن می باشد.

همزمان با سراسر کشور در گیالن
آغاز شد؛ پویش ملی «من مادرم،
بچههای ایران فرزند من»

همزمان با سراسر کشــور در راستای اجرای بسته تحولی آجر به
آجر؛ پویش ملی «من مادرم ،بچههای ایران فرزند من» در گیالن
نیز آغاز شد؛
به گزارش روابط عمومی مهندس علی دقیق مدیر کل نوســازی،
توســعه و تجهیز مدارس اســتان گیالن با اعالم این خبر افزود:
همزمان با سراســر کشور پویش ملی «من مادرم ،بچههای ایران
فرزند من» در راستای اجرای طرح تحولی مشارکتهای مردمی و
طرح آجر به آجر در استان گیالن نیز آغاز شد.
وی بــا بیان اینکــه هموطنان نیک اندیش گیالنــی با هر مقدار
پرداختی به میزان حداقل نیز میتوانند در این پویش نیز مشارکت
کنند ،افزود :مردم عزیز ما به ویژه زنان و مادران گیالنی می توانند
به ازای پرداخت هر  ۱۰.۰۰۰ریال یک آجر در ساخت مدرسه سهیم
شوید و با پرداخت هر  ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ریال یک کاشی به رسم یادبود
با نام آنان در مدرســه نصب خواهد شد.مدیر کل نوسازی مدارس
استان در ادامه تصریح نمود :رســالت این گونه طرح ها ،افزایش
آگاهی و جلب مشــارکت بانوان در امر مدرسهســازی است که با
رویکرد گسترش فرهنگ مدرسهســازی و بهرهگیری از ظرفیت
عظیم بانوان و مادران نیکاندیش کشورمان اجرایی شده و ما نیز
در استان گیالن آغاز نموده ایم.مهندس دقیق اذعان داشت :عموم
مردم نوع دوست استان به ویژه بانوان ارجمند برای پیوستن به این
پویش میتوانند با مراجعه به سایت  ajorBajor.irو همچنین
ســایت  MehreMadrese.irضمن پیوستن به این پویش
و با پرداخت حداقل هزینه ،پوستر مشارکتی خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه اصحاب رســانه سهم مهمی در اجرای این طرح
ارزشمند داشتند ،ابراز داشت :پیش از این نیز مردم عزیز دیار باران
با شرکت بیش از  4500نفر و با مشارکت بالغ بر 1906میلیون ریال
در پویــش ایام محرم طرح ملی آجر به آجر که همزمان با آغاز ماه
محرم و ایام شــهادت سرور و ساالر شهیدان حضرت امام حسین
(ع) آغاز شــده بود در امر مقدس مدرسه سازی برای آینده سازان
این دیار عزیز سهیم شده بودندکه جا دارد از حس مسئولیت پذیری
و مشارکت خیر خواهانه این مردم فرهنگ دوست و اصحاب رسانه
صمیمانه تشکر نمایم.

توجه به مشکالت اجتماعی در کنار اصالح کالبدی بافت حاشیه کرمانشاه
کرمانشــاه -معــاون فنی و شهرســازی
شــهرداری کرمانشــاه گفــت :اصالح و
بازســازی کالبدی بافت حاشــیه شــهر
کرمانشــاه با در نظر گرفتن مشــکالت
اجتماعی آن منطقه انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر ،بهزاد مســعودی
اصل بعد از ظهر امروز در نشســت خبری
با اصحاب رسانه استان ،به تشریح عملکرد
معاونت شهرســازی و معماری شهرداری
کرمانشــاه پرداخــت و اظهار کــرد :این
معاونت یکی از حســاسترین حوزهها در
بحث شهرسازی است و اقدامات مختلفی
را در زمینههای کیفیت ساختمانها از نظر
معماری ،ســیما و منظر شــهری و… را
انجــام میدهد که در آینده بازخورد آن در
منظر شهری نمایان خواهد شد.
وی بــه بافت و ســاختمانهای تاریخی
موجود در شهر کرمانشاه اشاره کرد و افزود:
حدود  ۳۴۰هکتار از مســاحت این شــهر
در بافت فرســوده قرار دارد و بیش از ۵۰
ساختمان ثبت ملی شده است.
معــاون فنی و شهرســازی شــهرداری
کرمانشاه گفت :یکی از آسیبهای این شهر
وجود بافتهای فرسوده و تاریخی است که
عم ً
ال طی حدود  ۳۰سال گذشته هیچ اقدام
مؤثری برای بازسازی و بهسازی آن انجام
نشده و تا کنون صرف ًا به یکسری ضوابط
سخت و غیر کاربردی اکتفا شده است.
تغییر کاربری ساختمانهای تاریخی با تأیید
میراث فرهنگی بدون اخذ هزینه
مســعودی اصــل ادامه داد :بســیاری از
آسیبهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی،
کالبــدی و… در نتیجه عــدم اقدامات
کاربردی در بافتهای تاریخی فرســوده
وجود دارد که پیشــنهاد طــرح اصالحی
بافت تاریخی و ضوابط در جلسات متعدد
با میراث فرهنگی استان ارائه شد و اجرای
این طــرح گام مؤثری بــرای احیا بافت

تاریخی شهر کرمانشاه خواهد بود.
وی بــا بیان اینکه اســاس ایــن طرح را
برگرفته از مسائل اجرایی ،فنی و شهرسازی
و اجتماعی اســت ،تاکید کــرد :مالکین
ســاختمانهای تاریخی کــه ثبت میراث
فرهنگی هستند میتوانند این ساختمانها
را با کاربریهای مورد تأیید میراث فرهنگی
بــدون اخذ هیچگونه هزینهای از ســوی
شهرداری احیا ،بازسازی و مرمت اقدام کنند
که این اقدام در زنده سازی بافت فرسوده
از نظر کالبدی و اجتماعی بسیار مؤثر است.
مســعودی اصل به بافتهای ناکارآمد و
حاشیه شهر نیز اشاره کرد و افزود :اکثر این
بافتها به دلیل مشکالتی از قبیل ریزدانه
بودن ،ســاخت غیر قانونی و… به شکل
غیراصولی در ساختار شهر وجود دارد.
وی تصریح کــرد :رویکرد این معاونت در
بافتهای حاشیه شهر ،نگاه حل مشکالت
و آســیبهای اجتماعــی در کنار اصالح
کالبدی شهرسازی است که در این راستا
دفاتر نوسازی و طراحی شهری شهرداری
با انعقاد تفاهم نامهای ما بین وزارت کشور،
استانداری و شهرداری کرمانشاه در امتداد
اقدامات دفاتر تســهیل گری در حال راه
اندازی است که میتواند در رفع مشکالت
بافت حاشیه شهر مؤثر باشد.
طــرح تفصیلــی شــهر کرمانشــاه جز

ناکارآمدترین طرحهای تفصیلی کشــور
است
معاون فنی و شهرســازی شــهرداری به
طرح تفصیلی شهر کرمانشاه مصوب سال
 ۱۳۸۶اشــاره کرد و گفت :این طرح یکی
از ناکارآمدترین طرحهای تفصیلی در بین
کالنشــهرهای کشور اســت که علیرغم
اقدامات و اصالحات کلی و جزئی فراوان
هنوز به مطلوبیت مورد نظر نرسیده است.
مســعودی اصل دالیل این ناکارآمدی را
تخلفات پروانههای صادر شــده ،ورودی
پروندهها کمیسیون ماده صد ،عدم کیفیت
و مناسب ســازی اصولی در ساختمانها
و… در سطح شهر دانست و تصریح کرد:
طرح تفصیلی را با شناســایی ضعفها و
آسیبها اصالح شد و به صورت مرحله به
مرحله در حال اجرای آن هستیم.
وی با اشاره به اقدامات دیگر این معاونت
در جهــت خدمات دهی بهینــه به مردم،
بیان کرد :حذف پروســه پیچیده مراحل
اخذ اســتعالمات مختلف بــرای صدور
پروانه ،الکترونیکی کردن سیســتم ماده
صد شهرداری از مراحل تشکیل پرونده تا
مرحله صدور رأی در راستای سالم سازی
و شفاف سازی ،الکترونیکی شدن سیستم
کمیسیون ماده  ،۵راه اندازی سیستم جامع
شهرسازی و راه اندازی پرتال شهرسازی

مدیرعامل گاز استان ایالم:

انجام بیش از  125هزار خدمت غیر
حضوری
در شرکت گاز ایالم

مدیرعامل شــرکت گاز استان ایالم گفت :با استقرار میز خدمت الکترونیکی و انجام خدمات
غیــر حضوری در این مجموعه ،بیش از  125هزار خدمت متنوع به آحاد مختلف جامعه ارائه
شده است .به گزارش روابط عمومی  ،عباس شمس اللهی افزود :طی بررسی های انجام شده
بیش از  96درصد ارباب رجوع از عملکرد میز خدمت الکترونیکی این شرکت رضایت دارند.
وی اظهار داشت :از ابتدای سال جاری تاکنون و همزمان با شیوع بیماری کرونا انجام خدمات
بصورت غیرحضوری در دســتور کار شــرکت قرار گرفت و در  9ماهه اول سال جاری 125
هزار درخواست خدمت مشترکین و ارباب رجوع از طریق میز خدمت غیر حضوری در حداقل
زمان ممکن پیگیری و انجام شده است که این موضوع رضایت مندی  96درصدی آنان شده
است .مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه میز خدمت الکترونیکی این شرکت
در خدمات رسانی فعال است ،اظهار داشت :بدلیل شیوع ویروس منحوس کرونا و جلوگیری
از تجمعات و رعایت پروتکل های بهداشــتی ،میز خدمت الکترونیکی در این مجموعه فعال
گردیده تا ارباب رجوع به راحتی بتوانند مشــکالت خود را مطرح کنند .شــمس اللهی ادامه
داد :شــرکت گاز استان از طریق راه اندازی ســامانه جامع ارتباط با مشتریان ( )CRMبه
صورت الکترونیکی به کلیه مشترکین بصورت غیرحضوری خدمات ارائه می کند .مدیرعامل
شــرکت گاز استان ایالم تصریح کرد :در راســتای توسعه میز خدمت الکترونیکی و خدمات
دهی غیرحضوری سامانه جامع ارتباط با مشتریان از  5طریق مختلف شامل سامانه اینترنتی
 ، CRMوب سایت شرکت ،سامانه پیامکی ،تلفن گویا و اپلیکیشن اندروید تلفن همراه اقدام
به خدمات دهی غیرحضوری به مشــترکان و ارباب رجوع می کند .شمس اللهی خاطرنشان
کرد :انجام خدمات بصورت غیرحضوری عالوه بر صرفه جویی در زمان ،تســریع در انجام و
پیگیری امور ،دقت در انجام خدمات  ،کاهش ترددهای حضوری برای مشترکین  ،سبب ایجاد
رضایتمندی نیز برای این مجموعه می گردد .مدیرعامل شــرکت گاز استان ایالم گفت :در
سامانه مذکور نوع خدمت شامل دریافت و پرداخت آنالین قبض بصورت پیامک ،درخواست
استعالم ،شکایات  ،انتقاد ،پیشنهاد  ،پاسخ به استعالمات و غیره قابل انجام می باشد.

شهرداری از جمله این اقدامات است.
به گفته مسعودی اصل ۲ ،مرحلهای کردن
صــدور پروانههای ســاختمانی ،اصالح
فرم گزارش مهندســین ناظر ،نظارت بر
کف ســاختمانها ،ذکر نام نقشه بردار در
پروانههای ساختمانی ،ابالغ ضوابط نمای
ســاختمانها و اجرای قانون پیش خرید
ساختمانها برای کنترل تخلفات در ساخت
و سازها از دیگر اقدامات معاونت شهرسازی
شهرداری است.
وجــود  ۴۵۰پرونده تخلفات ســاختمانی
الینحل در شهرداری
معــاون فنی و شهرســازی شــهرداری
کرمانشــاه از تشکیل کمیســیون نما در
ســازمان نظام مهندسی اســتان خبر داد
و تصریح کــرد :در مناطق هشــت گانه
شهرداری نیز کمیته سیما و منظر شهری
برای کنترل و نظــارت بر اجرای نماهای
ساختمانهای شهری تشکیل شده است.
وی با اشــاره بــه  ۴۵۰پرونــده تخلفات
ساختمانی الینحل در شــهرداری ،اظهار
کرد :یک کمیسیون حقوقی و تخصصی با
عنوان شورای معماری شهرداری کرمانشاه
برای رســیدگی به این پروندهها تشکیل
شــده که بنا بر اختیارات مصوب شده به
بررسی و حل این پروندهها با در نظر گرفتن
حقوق مالکین و منافع شهرداری میپردازد.
مســعودی اصل به طرح پیاده راه سازی
خیابان مدرس شهر کرمانشاه نیز اشاره و
تاکید کرد :وجود پیاده راه در شهرها یکی از
الگوهای محوری در دنیا است.
وی ادامــه داد :با توجه به بافت تاریخی و
خاص خیابان مدرس ،ایــن خیابان برای
پیاده راه سازی انتخاب شد و این طرح در
کمیسیونهای مختلف مورد بررسی قرار
گرفت که قطع ًا اجرای آن کمک شایانی به
توسعه شهر از لحاظ اقتصادی ،اجتماعی،
منظر و سیما و… میکند.

جمع آوری اطالعات بیش
از  90درصد از مشترکین شرکت
گاز استان اردبیل

اردبیل -هنگامه محرم نژاد :مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل
از جمع آوری اطالعات مربوط به بیش از  90درصد مشترکین این
شرکت در قالب طرح حذف قبوض کاغذی خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان اردبیل ،ســردار
اســماعیلی مدیر عامل این شرکت با اشاره به وجود بیش از 502
هزار مشــترک گاز طبیعی در استان اظهار کرد :از زمان آغاز جمع
آوری اطالعات مربوط به طرح حذف قبوض کاغذی که در استان
اردبیل نیز همزمان با کل کشور شروع شد  ،تاکنون اطالعات بیش
از  90درصد مشــترکین شرکت گاز استان جمع آوری و در سامانه
مربوطه تغذیه شده است.
وی بــا بیان اینکه تاکنون و علی رغم اطالع رســانی های انجام
شــده  ،جمع آوری اطالعات  10درصد از مشترکین استان اردبیل
باقی مانده است ،افزود :شرکت گاز استان اردبیل با بکارگیری همه
ظرفیتهای موجود ،اعم از تبلیغات و اطالع رسانی و نیز استفاده از
کنتورخوانان و نیز همکاری و تعامل بین دســتگاه های اجرایی،
نســبت به جمــع آوری اطالعات مربوط به تلفــن همراه مابقی
مشترکین نیز اقدام نموده است.

3
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تحقق وعده های عمرانی در منطقه چهار
شهرداری اسالمشهر

مدیر منطقه چهار شهرداری اسالمشهر از تالش همه
جانبه شــهرداری برای بهبود و ارتقا کیفیت معابر در
سطح مجتمع صنفی خدماتی اسالمشهر خبر داد.
رضــا مهدوی با تاکیــد بر اینکــه مهمترین اولویت
مجموعه مدیریت شــهری بهبود خدمات رسانی به
شــهروندان و جلب رضایت ایشــان می باشد ،گفت:
در جهت بهسازی معابر سطح منطقه چهار و مجتمع
صنفی خدماتی اقدامــات عمرانی متعددی با نظارت
جدی شهرداری بر روند اجرای پروژه ها در حال انجام
است تا با ارتقا سطح کیفی معابر ،تردد شهروندان به
آسانی و بدون هیچ مشکلی صورت پذیرد.

مدیر منطقه چهار در تشــریح برخــی پروژه های در
دست اجرا در ســطح منطقه اظهار کرد :در روزهای
اخیر شاهد اجرای پروژه های متعددی در سطح منطقه
بوده ایم که از جمله آنهــا میتوان به اجرای عملیات
روســازی بلوار صنعتگر حدفاصل میدان صنعتگر تا
میدان تجارت ،و جدولگذاری خیابان میالد حدفاصل
خیابــان هفتــم آلومینیوم کاران تا میدان ســهند در
مجتمع صنفی خدماتی اشاره کرد.
وی در ادامــه افزود :همچنیــن از آنجا که کمربندی
شــمالی شهر ازخیابان سوســنگرد آغاز می شود ،در
ابتدای خیابان سوسنگرد نیز عملیات خاکبرداری جهت
انجام عملیات روســازی کریــدور ورودی کمربندی
شمالی شهر با سرعت خوبی در حال انجام است.
مهدوی با اشاره به حجم گسترده عملیات ترمیم و لکه
گیری آسفالت در سطح منطقه گفت :در روزهای اخیر
حدود  ۳۰۰۰مترمربع از معابر مجتمع صنفی خدماتی
در بلوار صنایع و نقاط دیگر لکه گیری و اصالح شده
تا معابر برای عبور و مرور شهروندان و شاغلین در این
مجتمع هموار و یکدست باشد.

خبر

برگزاری مانور انتقال کارکنان شرکت
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده
از خطوط راه آهن به پاالیشگاه

رئیس واحد  HSEشــرکت پاالیش گاز شهید
هاشــمی نژاد از برگزاری مانور انتقال کارکنان
شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد با استفاده
از خطوط راه آهن به پاالیشگاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت پاالیش گاز
شهید هاشمی نژاد ،سید اسماعیل قادری با اعالم
این خبر افزود :این مجتمــع گازی حیاتیترین
صنعت و مرکز اقتصادی استان خراسان رضوی
است که فرآورش گاز طبیعی و تامین گاز استان
های شمال و شمال شرق کشور را بر عهده دارد
و هیچ گاه نباید خللی در روند تولید این مجتمع
بوجود بیاید.
وی با بیان اینکه این مانور با سناریوی قطع جاده
های ارتباطی در اثر ســیل مشهد به سرخس و
پاالیشــگاه انجام شــد تصریح کرد :با توجه به
اینکه پاالیشــگاه در منطقه عملیاتی خانگیران

سرخس واقع شــده و گاز مورد نیاز شش استان
کشــور را تامین میکند راهبری تاسیســات به
دست کارشناسان صنعت گاز از اهمیت ویژه ای
برخوردار است و تولید انرژی گاز نباید یک لحظه
قطع شود و تولید پایدار باشد.
این مقام مســئول اضافه کــرد :در این مجتمع
گازی  32وضعیت اضطراری شناسایی شده است
تا در شرایط بحرانی تصمیمات مقتضی از سوی
مدیران در جهت تولیــد پایدار گاز طبیعی اتخاذ
گردد.
قادری تاکید کرد :این مانور با سناریو قطع جاده
های ارتباطی مشــهد _ ســرخس و سرخس تا
پاالیشگاه خانگیران در اثر سیل و انتقال کارکنان
با خطوط راه آهن به محل پاالیشــگاه صورت
پذیرفت.
رئیس واحد  HSEپاالیشگاه خانگیران خاطر
نشان کرد :با توجه به اینکه مسیر ریلی راه آهن
جمهوری اســامی تا شرکت پاالیش گاز شهید
هاشمی نژاد از سالیان گذشته برقرار است لذا راه
اندازی ایستگاه مسافربری در محل پاالیشگاه از
اولویت های مهم اســت تا در شرایط اضطراری
و بحرانی بتوانیم انتقال ســالم کارکنان توســط
صنعت حمل و نقل ریلی را محقق کنیم.

تقدیر وزیر نیرو از مدیر عامل شرکت توزیع
نیروی برق استان اردبیل
اردبیل -هنگامه محرم نژاد :در مراسم قدردانی وزیر نیرو از دست اندرکاران پویش  #هر هفته _الف
_ب ایران که همزمان با افتتاح پروژه های هفته ی ســوم پویش در استان های تهران و گیالن و با
حضور وزیر نیرو ،معاونین و مدیران ارشد ستادی وزارت نیرو و استانداران و مدیران عامل شرکت های
صنعت آب و برق کشور و فعاالن رسانه ها به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
به جهت نقش آفرینی موثر مدیر عامل و مجموعه همکاران شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل
در تحقق اهداف پویش  #هر هفته _الف _ب _ایران در نیمه دوم سال  ۱۳۹۸و استمرار این حرکت
شتابان و پر برکت در سال  ۱۳۹۹از مشارکت و نقش ارزنده آقای مهندس حسین قدیمی مدیر عامل
شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل با اهداء تندیس و لوح تقدیر با امضای وزیر نیرو  ،توسط معاون
امور عمرانی استاندار تقدیر به عمل آمد.

برگ ســبز خودرو ســواری ســمند رنگ ســفید
مدل  1387به شــماره موتــور 12487149513
و شماره شاســی  NAAC91CC79F169209و
شــماره پالک  614ب  92ایــران  31متعلق به آقای
شیرمراد رستمی پور مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

کارت خودرو خودرو ســواری ســاینا رنگ ســفید
مــدل  ۱۳۹۷به شــماره موتــور M158555261
و شــماره شاســی  NAS831100J5756158و
شــماره پالک  725ی  71ایــران  20متعلق به آقای
علی محســنی عباس آبادی مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

علی سلیمانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

کارت خودرو خودرو ســواری پراید رنگ نقره ای

برگ ســبز خودرو ســواری پژو پارس رنگ سفید
مــدل  ۹۷به شــماره موتــور  181B0089613و
شــماره شاســی  NAAN11FE1JH970317و
شــماره پالک  826ل  33ایــران  67متعلق به آقای
شــهروز خدری کیارســی مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

ســند ماشــین خــودرو ســواری پــژو ٤٠٥رنگ
نقــره ای-متالیــک مــدل  ١٣٩٧بــه شــماره
موتــور  124K1288341و شــماره شاســی
 NAAM01CEXJK404064و شــماره پــاک
 317ب  18ایــران  66متعلــق به آقــای داود ناجی
محمدابــادی زاده مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط
است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو 405رنگ
نقــره ای-متالیــک مــدل  1397بــه شــماره
موتــور  124K1288341و شــماره شاســی
 NAAM01CEXJK404064و شــماره پــاک
 317ب  18ایــران  66متعلــق به آقــای داودناجی
محمدابــادی زاده مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط
است.

ســند ماشــین خــودرو ســواری پــژو 405رنگ
خاکســتری متالیــک مــدل  ۱۳۹۳بــه شــماره
موتــور  124k0588454و شــماره شاســی
 NAAM11CAXFR500226و شــماره پــاک
 969د  35ایــران  94متعلق به آقــای امیرکاویانی
دهبارز مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو پــارس رنگ
مشــکی متالیــک مــدل  1381بــه شــماره موتــور
 22828106018و شــماره شاسی 81806832
و شــماره پالک  595ه  27ایران  23متعلق به آقای
فریــدون قدیــری حاجی ابــادی مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

برگ ســبز و کارت موتورسیکلت تیپ135CC
به رنگ مشــکی مــدل 1390بــه نــام مجتبی نصر
اصفهانی به شــماره موتــور  JWMBSA78441و
شــماره تنه  135Z9025516***NEOو شــماره
انتظامی  25548/119مفقــود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پراید رنگ نقره
ایمدل۱۳۸۶بهشمارهموتور۲۲۵۶۳۷۵
و شماره شاسی  s1412286426169و
شماره پالک  ۴۲۲د  ۴۹ایران  ۲۹متعلق به
آقای مســعود حقمرادی دندانه مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

علی زمانی فر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کارخانه و ســند برگ ســبز خودرو سواری
پــژو پــارس مدل  1396بــه رنگ ســفید روغنی با
شــماره موتور  164 B 0151820و شماره شاسی
 NAAN11FE2HH033339و شــماره پــاک
 343ج  66ایــران  84بنــام عبدالمهدی افراشــته
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط است .ضمنا
مالک خودرو فوت کرده است( .بندرعباس)

پروانــه انتشــار نشــریه مرجــان ،هفتــه نامــه

بــرگ ســبز خــودرو ســواری دنــا معمولــی
رنــگ ســفید روغنــی مــدل  ۱۳۹۸بــه شــماره
موتــور  147H0473687و شــماره شاســی
 NAAW01HE2KE167958و شــماره پــاک
 ۵۴۵م  ۱۶ایران  ۶۸متعلق به آقای شــیرزاد حسن
بگی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســوزوکی رنــگ
مشــکی-متالیک مــدل  1397بــه شــماره
موتــور  J24B1333699و شــماره شاســی
 NAAS39S31JK901164و شماره پالک 483
د  19ایــران  98متعلــق به خانم زهــره خدامرادی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو  ۴۰۵رنگ
خاکســتری متالیــک مــدل  ۱۳۸۹بــه شــماره
موتــور  12489083967و شــماره شاســی
 NAAM11CA6AK624589و شــماره پــاک
 ۶۵۹ج  ۳۴ایــران  ۵۵متعلــق بــه آقــای علیرضــا
پیرهادی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مدل  ۱۳۸۶به شــماره موتور  ۱۸۷۹۴۷۵و شماره
شاســی  S۱۴۱۲۲۸۶۰۵۶۰۷۴و شــماره پــاک
 ۷۴۸و  ۶۸ایران  ۱۰متعلق به آقای محمود حشمت
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اجتماعی ،فرهنگی و سیاســی اســتان هرمزگان به
شــماره ثبت  72237بنام اســماعیل هاشــمی پور
پتکویــی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ســاقط می
باشد( .بندرعباس)

برگ ســبز خودرو ســواری پژو پارس رنگ سفید

برگ سبز خودرو سواری پژو رنگ سفید-روغنی

مدل  1389به شــماره موتور  12488256280و

مدل  1391به شــماره موتور  14191007391و

شــماره شاســی  NAAN01CA2AE261410و

شــماره شاســی  NAAP03EDXCJ577011و

شــماره پالک  169ی  87ایــران  88متعلق به آقای

شــماره پالک  612ق  48ایــران  13متعلق به آقای
امید الماسی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســوزوکی رنــگ
مشــکی متالیــک مــدل  1397بــه شــماره
موتــور  J24B1333699و شــماره شاســی
 NAAS39S31JK901164و شماره پالک 483
د  19ایــران  98متعلــق به خانم زهــره خدامرادی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو سواری وانت رنگ سفیدشیری
مدل  ۱۳۹۳به شــماره موتور  118P0057205و
شماره شاســی  NAAA36AA1EGو شماره پالک
 731و  23ایــران  77متعلق به آقــای صابرچگینی
علی آبادی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
برگ سبز خودرو سواری پراید رنگ نوک مدادی_
متالیک مدل  1391به شــماره موتور  4834572و
شــماره شاســی  NAS431100C5733339و
شــماره پالک  431ق  22ایــران  20متعلق به آقای

