کتاب

موفقيت شركت كمپرسورسازي تبریز با همراهي كارگران محقق خواهد شد

سرهنگ صفدری فرمانده محترم سپاه امامت تبریز ،به همراه مسئول معاونت فرهنگی هنری سپاه ناحیه امامت تبریز سرهنگ
فرتاش از توانمندی های شركت كمپرسورسازي تبريز بازدید بعمل آورد.
به گزارش روح اله عبدالعلی زاده خبرنگار ما از تبریز ،قائم مقام شرکت کمپرسورسازی تبریز ،در این بازدید گفت :سپاه در كشور
نقش اساسي و مهم داشته و اگر سپاه و بسيجيان نبودن كشور به اين شكل توسعه نیافته و پيشرفت نمي كرد.
محســن زاده افزود :سپاه هميشــه تحت امر ولي امر مسلمين جهان آیت اهلل العظمی امام خامنه ای (مدظلّه العالی) در تمامي
عرصه ها حضور يافته و باعث آباداني ايران اسالمي گرديده است.
سرهنگ صفدري در حاشيه بازديد از توانمندي های شركت كمپرسورسازي تبریز به نقش اساسي مديريت جهادی در كارخانجات
صنعتي و توليدي اشاره و برنقش پر رنگ مديرعامل انقالبي و بسيجي و قائم مقام واليي و يادگار  ٨سال دفاع مقدس در پيشرفت
فعاليت شركت كمپرسورسازي تبريز تاکید كرد.
فرمانده سپاه امامت تبریز ابراز اميدواري كرد ،با حمايتهاي ويژه ای كه ارگانها و ادارات استان از اين شركت دارند ،شاهد شكوفايي
اين برند بزرگ در استان باشیم.
معاون فرهنگی هنری سپاه امامت تبریز نيز در اين بازديد برنقش مهم و تاثير گذار كارگران اين مجموعه تاكيد كرد.
سرهنگ فرتاش ،علت اصلي شكوفايي شركتهاي بزرگ استان را وجود كارگران فهيم و پرتالش دانست و افزود :موفقيت شركت كمپرسورسازي تبریز با مديريت قدرتمند،
كاربلد و با همراهي كارگران مجرب اين شركت محقق خواهد شد.

اخبار

ازپرستاران بخش های کووید ۱۹
بیمارستانهای شهر شیراز با اهداءگل
وشیرینی و دیگر هدایا تجلیل شد

تشکلهای شبکه تعاون روستایی باید به سمت تکمیل
زنجیره تولید حرکت کنند

با

حمایت وهمکاری شرکت هلدینگ ساختمانی ایرانیان به مناسبت
میالد باســعادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به همراه جمعی
از اعضاء و خیرین و
(متولی محترم خیریه ملی ناجیان ماندگاربهشت فارس) جناب آقای
دکتر ســیداحمداحمدی زاده معاون سیاســی و امنیتی و اجتماعی
استانداری و چند تن از مدیرکل های استانداری و معاونت محترم
درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و معاونت محترم مشارکتهای
بهزیســتی استان فارس با پرســتاران عزیز و تالشگر بیمارستان
حضرت علی اصغر ع دیدار نمودند و با اهداء گل و شیرینی و کارت
هدیه از زحمات آنان تشکر و قدر دانی نمودند .
آقای مهندس حسام صالحی مدیرعامل شرکت هلدینگ ایرانیان
که بانی تامین هزینه های هدایا بودند بهمراه این مجموعه خیریه
و نیز از بخش های کووید
 ۱۹بیمارســتانهای شهر شــیراز بازدید نمودند و از پرستاران این
بخش ها بهمراه گل و شیرینی و دیگر هدایا تقدیر و تشکر نمودند .
جناب آقای دکتراحمدی زاده اظهار داشتند :قدردانی و تجلیل از این
قشر زحمت کش ،پاسداشت تمامی خوبی ها و وظیفه ای دینی و
ملّی می باشد.وی در پایان سخنان خود ضمن قدردانی از خیرین و
حامیان طرح بزرگ و معنوی لحظات سرشار از توفیقات روز افزون
الهــی برای تمامی خیرین و زحمت کشــان این عرصه از درگاه
خداوند منان خواستار شد.
در این مراســم درمجموعه  ۶۰۰کارت هدیه به ارزش۶۰۰میلیون
ریال که ارزشهرکدام از کارتهای هدیه ۱میلیون ریال بوده است به
پرستاران اهدا شد.
قابل ذکر است که هیئت امناء این موسسه خیریه بیش از ۱۲۰نفر
از اساتیدپزشکی و مهندسین حاذق و بنام هستندو این خیریه اولین
خیریه ملی و منتخب
از اســتان فارس است که مجوز ملی شــدن را از سوی سازمان
بهزیستی کشوردریافت نموده است.

بــرگ ســبز وانــت پــاژن رنــگ قرمــز
مــدل  1390بــه شــماره موتــور
 G6AT4076363و شــماره شاســی
 NAMA1B19S0T000875و شــماره
پــاک  259ط  19ایران  20متعلق به آقای
مبیــن ارتقایــی مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

به گزارش روابط عمومی تعاون روستایی خراسان رضوی
 :ایرج ناصری مقدم ،مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی
در جلســه شورای معاونین تعاون روستایی استان گفت:
تکمیل زنجیره تولید یکــی از الزامات برای تحقق پیام
مقام معظم رهبری یعنی جهش تولید می باشد و تمامی
تشکل ها باید به سمت تکمیل زنجیره تولید حرکت کنند.
ناصری مقدم افزود :مهم ترین راه برای بهره وری بیشتر
محصوالت کشاورزی و دامی تکمیلی زنجیره تولید می
باشــد در صورتی که زنجیره های تولید در تشکل های
شبکه تعاون روســتایی درهمه نقاط استان راه اندازی و
تکمیل شــود کشاورزان و دامداران می توانند با خیال راحت نسبت به تولید محصوالت کشاورزی و
دامی اقدام کنند و وجود زنجیرههای تولید در حقیقت باعث قطع واسطهگران و دالالن می شود.
مدیر تعاون روستایی خراسان رضوی افزود :مدیران عامل تشکلهای شبکه تعاون روستایی باید طرح
ها و پروژه ها ی پیشــنهادی خود را برای تکمیل زنجیره تولید به ستاد استان ارسال تا با همکاری
مدیران ستادی و بررسی طرح ها نسبت به عملیاتی کردن زنجیرههای تولید اقدام کنند.
وی گفت  :وجود ظرفیتهای بســیار زیاد در حوزه کشاورزی و دام و طیوردر استان خراسان رضوی
و نبود زنجیره تولید کافی و الزم و صنایع وابســته متاسفانه بهره وری الزم اقتصادی در بسیاری از
محصوالت کشاورزی بویزه محصول استراتژیک زعفران را تحت الشعاع قرار می دهد.
وی همچنین بر لزوم راه اندازی و ســاخت صنایع تبدیلی و بســته بنــدی مانند کارخانجات رب و
همچنین کارخانجات اسانس گیری از گیاهان دارویی به ویژه زعفران و همچنین صنایع بسته بندی
محصوالت کشــاوزی برای صادرات و لزوم وجود سردخانه ها در حوزه تولید محصوالت کشاورزی
تاکید کرد و گفت :سیاســتگذاری تعاون روستایی خراســان رضوی بر تکمیل زنجیرههای تولید در
مناطقی که دارای ظرفیت ها و پتانسیل های کشاورزی و دامی می باشند خواهد بود.

توزیع بیش از100میلیون لیتر فراورده های نفتی
در شرایط سخت زمستانی و کرونایی

مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه شاهرود در راستای تشریح عملکرد سوخترسانی شرکت
و تجلیل از تالش خادمان این عرصه از تداوم تامین و ارسال سوخت مورد نیاز استان سمنان و برخی از
شهرستانهای استان های همجوار با وجود شرایط سخت زمستانی و کرونایی خبر داد  .علی اکبر عربعامری
مدیر منطقه شاهرود دراینخصوص گفت  :با توجه به اینکه رسالت و ماهیت این شرکت خدمترسانی به
مردم و تامین ســوخت بخشهای مختلف حمل و نقل ،خدماتی  ،تولیدی  ،صنعتی  ،کشاورزی  ،اصناف و
نیروگاه ها محسوب میشود فعالیت آن در تمامی ایام تعطیل و غیر تعطیل و شرایط های مختلف جوی
ادامه دارد و تعطیل بردار نیست  .عربعامری افزود :در ماه گذشته با وجود شرایط سخت جوی و کرونایی ،
با تالش شبانه روزی خادمان عرصه سوخت رسانی و حمل ونقل  ،تامین و ارسال بموقع حدود  95میلیون
لیتر فرآورده های نفتی مورد نیازبخشهای مختلف استان همچنین سوخت مورد نیاز دو نیروگاه بزرگ برق
شهرستانهای شاهرود و سمنان و همچنین شرکتهای بزرگ تولیدی ،حدود  5میلیون لیتر فرآورده های
نفتی نیز شامل نفتکوره  ،نفتگاز ،بنزین و نفت سفید به نیروگاه برق نیشابور و شهرستانهای مشهد ،گرگان،
سبزوار،نیشابور ،کاشمر ،اسفراین،و تعدادی دیگر از شهرستانهای استان های خراسان های رضوی ،جنوبی
و شمالی و گلستان ارسال شده است .ایشان در پایان ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی تمامی تالشگران
این عرصه تصریح کرد :با برنامه ریزی های صورت گرفته ذخایر سوخت مورد نیاز استان در انبارهای نفت
مطلوب و با فعالیت شبانه روزی بخش عملیاتی شرکت سوخت مورد نیاز جایگاههای عرضه سوخت استان
و بخشهای مختلف بموقع تامین و ارسال می گردد وهیچ گونه مشکلی دراین خصوص وجود ندارد.
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خبر
با اجرای طرح  300-100در استان اصفهان؛

 83روستای نایین از آب شرب پایدار برخوردار می شوند

مدیرآبفا نایین اعالم کرد :با اجرای طرح  300-100در
این شهرستان 83 ،روستا از آب شرب سالم و بهداشتی
برخوردار می شــوند ،بر مبنــای این طرح مقرر گردید
 300کیلومتر شــبکه آب در  100روز در سطح استان
بازسازی و اجرا گردد.
حسن میری با اشــاره به روستاهایی که با اجرای این
طرح از آب شرب پایدار بهره مند می شوند اعالم کرد:
با اجرای این طرح  53روســتا در منطقه الی سیاه24 ،
روستا در منطقه کوهســتان – بهارستان 5 ،روستا در
پای کوه و روستای چوپانان از آب شرب پایدار سالم و
بهداشتی برخوردار می شوند.
وی طــول شــبکه توزیع آب شــرب در روســتاهای
ناییــن را  126کیلومتر اعالم کرد و اظهار داشــت :به
منظورآبرســانی پایدار به روستاها در طرح 300-100
مقرر گردید  26کیلومتر خط انتقال اجرا شود که تاکنون
 18کیلومتر آن عملیاتی شده است.
مدیر آبفــا نایین با بیان اینکه برای تامین آب شــرب
پایدار این روســتاها احداث  3مخزن 3 ،باب ایستگاه
پمپاژ و  3باب ایستگاه کلر زن در دستور کار قرار گرفت
اظهار داشــت :اکنون مخزن هــزار و  500مترمکعبی

منطقه کوهستان -بهارستان به پیشرفت فیزیکی 85
درصدی رســیده و  2باب مخرن  500مترمکعبی الی
سیاه تکمیل شده است.
وی ادامــه داد :احداث  2باب ایســتگاه پمپاژ و  2باب
ایستگاه کلر زن منطقه الی سیاه پیشرفت  40درصدی
و نیز احداث  2باب ایســتگاه پمپاژ و  2باب ایســتگاه
کلر زن کوهستان -بهارستان پیشرفت  70درصدی را
حاصل نموده است.
میری با اشاره به انشعابات آب واگذار شده به روستاییان

در شهرستان نایین خاطرنشان ساخت :در حال حاضر 5
هزار و  300انشعاب آب به مشترکین در روستاها واگذار
شده است و پیش بینی می گردد با اجرای طرح -100
 300این رقم به 5هزار و  700انشعاب افزایش یابد.
مدیر آبفا نایین به منابع آبی در روستاها پرداخت و اظهار
داشت :هم اکنون  29روستا درشهرستان نایین از طرح
آبرسانی اصفهان بزرگ بهره مند هستند این درحالیست
که با استفاده از منابع داخلی مانند  2رشته قنات 7 ،رشته
چشــمه و  53حلقه چاه آب شرب مورد نیاز روستاییان
تامین می شود.
وی میزان هدر رفت آب را در روستاها  33درصد اعالم
کرد و گفت :با یکپارچه ســازی شرکتهای آبفا شهری
و روستایی با استفاده از دســتگاه نشت یاب توانستیم
از هدر رفت  3.5لیتر آب در ثانیه در روســتاهای نایین
جلوگیری نماییم.
مدیرآبفــا نایین اعالم کرد :از ابتدی ســال تا کنون با
اصالح شــبکه فرسوده ،زون بندی شبکه آب و احداث
حوضچه فشار شکن شاهد کاهش  20درصدی حوادث
نسبت به مدت مشــابه سال قبل در روستاهای منطقه
بوده ایم.

خبر
دبیر کمیته سالمت اداری شرکت گاز استان سمنان خبر داد:

گسترش زمینه مشارکت مردمی در امر نظارت
همگانی با راه اندازی سامانه سوت زنی

ســامانه ســوت زنی پلی برای ارتباط با کســانی
اســت که خواهان ارائه گزارش عملکرد نادرســت
دستگاههای دولتی یا خصوصی می باشند.
به گزارش روابــط عمومی؛ محســن نجاتی دبیر

آغاز دومین مرحله ساخت

محلول ضد عفونی کننده
دست  ،در دانشکده
داروسازی رشت

رشت-ســمیه جوان:رییس دانشــکده داروســازی
دانشــگاه علوم پزشکی گیالن از آغاز دومین مرحله
ساخت محلول ضد عفونی کننده دست  ،در دانشکده
داروسازی رشت خبر داد.

کمیته ســامت اداری شرکت گاز استان سمنان با
اشاره به راه اندازی سامانه سوت زنی اظهار داشت:
این ســامانه به منظور تحقق مفــاد قانون ارتقای
ســامت نظام اداری و مقابله با فســاد و گسترش
زمینه مشــارکت مردمی در امر نظارت همگانی راه
اندازی شده است.
وی افزود :در این ســامانه عالوه بر محفوظ بودن
هویت شــخص گزارش دهنــده ،اهدافی همانند
جلب مشــارکت عمومــی در پذیرش مســئولیت
اجتماعی ،پیشــگیری از بروز تخلف و جرم ،توسعه
فرهنگ قانون مداری و بهره گیری از توان علمی،
تخصصــی و اطالعات مردمی دنبال می شــود.

محسن نجاتی به برخی از ضوابط مقررات عمومی
این سامانه اشاره کرد و گفت :هر ایرانی با آگاهی از
مسئولیتهای اجتماعی خود می تواند سهم به سزایی
در توســعه امنیت و ســامت جامعه ایفا نماید.وی
ادامه داد :اخبــار ،اطالعات و گزارش های اعالمی
باید مطابق با واقعیت بوده و بیان کننده آسیب ها،
سوء جریان ها و مشکالت باشد تا امکان پیگیری
بــه منظور رفع آن محقق گــردد .الزم به توضیح
اســت به منظور استفاده از این سامانه با مراجعه به
سایت شرکت گاز استان سمنان به آدرس www.
 nigc-semnan.irمی توانید گزارشات خود
را ثبت و پیگیری نمایید.

دکتر بهرام ســلطانی رییس دانشــکده داروســازی
دانشــگاه علوم پزشــکی گیــان در این خصوص
اظهار داشت ؛ در راســتای اجرای گام چهارم مقابله
با کرونا (طرح ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی)
دانشکده داروســازی به درخواست ستاد اجرای طرح
شهید قاسم سلیمانی استان  ،مسوولیت دومین مرحله
ســاخت محلول ضدعفونی کننده دست را بر عهده
گرفت.
وی با اشاره به اولین مرحله ساخت محلول ضدعفونی
کننده دست توسط دانشکده داروسازی دانشگاه علوم
پزشــکی گیالن در اسفند ماه سال گذشته  ،تصریح
کرد:با شــیوع ویروس کرونا در اســتان  ،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 ســلطانی در خاتمه با بیان اینکه دومین مرحله
ساخت محلول ضدعفونی کننده دست از نیمه آذر ماه
ســالجاری آغاز شده و با همکاری کارکنان دانشکده
داروســازی در حال انجام می باشد  ،گفت  :محلول
مذکور پس از ســاخت و بسته بندی در بطری های
 ۱۲۰سی سی به انبار مرکزی دانشگاه علوم پزشکی
گیالن تحویل داده می شــود و مســوولیت توزیع
محلول  ،بر عهده معاونت بهداشــتی دانشگاه علوم
پزشکی گیالن می باشد.

ســند ماشــین وانــت پــاژن رنــگ
قرمــز مــدل  1390بــه شــماره موتــور
 G6AT4076363و شــماره شاســی
 NAMA1B19S0T000875و شــماره
پــاک  259ط  19ایران  20متعلق به آقای
مبیــن ارتقایــی مفقــود و از درجــه اعتبار
ساقط است.

برگ ســبز وانت تویوتا رنگ سفید مدل
 2001بــه شــماره موتــور  2736665و
شماره شاسی  00022831و شماره پالک
 984ب  68ایــران  79متعلق به آقای علی
اکبر قاجارگر مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

برگ ســبز خودرو ســواری پژو  glxرنگ نقره ای
مدل  1389به شماره موتور m12489255475
و شــماره شاســی  naam11caxbk637556و
شــماره پالک  439ق  97ایــران  54متعلق به آقای
حســین حیدری صیدآبادی مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است.

برگسبزخودروسواریسمندرنگسفید-روغنی
مدل  1393به شــماره موتور  147H0086505و
شماره شاســی  NAACR1HW3EF582866و
شــماره پالک  465ب  94ایــران  52متعلق به آقای
مهــدی محمودیــان مفقــود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســمند رنــگ
ســفید-روغنی مــدل  1393بــه شــماره
موتــور  147H0086505و شــماره شاســی
 NAACR1HW3EF582866و شــماره پالک
 465ب  94ایــران  52متعلــق بــه آقــای مهــدی
محمودیان مفقود و از درجه اعتبار ســاقط است.

کارت دانشــجویی اینجانــب زهرا آرمان
به شماره ملی  40014382891و شمارخ
دانشــجویی 90238044220556
دانشــگاه علمی کاربردی تهــران واحد ۱۱
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

گواهینامه ماشین اینجانب مهروز مقیمی
زاده فرزنــد محمد به شــماره شناســنامه
 ۲۱۶۱و شــماره ملــی 1754957463
صــادره از اهــواز مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

برگ سبز خودرو سواری زانتیا رنگ مشکی مدل

برگ ســبز خودرو سواری تیبا 2رنگ سفید مدل

 ۱۳۸۳بــه شــماره موتــور  ۰۰۳۳۳۱۰۹و شــماره

 1396به شماره موتور  M158481054و شماره

شاســی  S۱۵۱۲۲۸۳۱۱۵۰۷۲و شــماره پــاک

شاســی  NAS821100H1115855و شــماره

 ۱۷۷ج  ۵۴ایران  ۹۸متعلق به آقای شــمس الدین

پــاک  311م  57ایران  46متعلق به آقای محســن

رشیدی کهره مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

عباسی چناری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری روا رنگ نقره
ای  -آبــی متالیــک مدل  1385به شــماره
موتور  11685083253و شماره شاسی
 61315102و شــماره پــاک  821م 72
ایران  77متعلق به خانم زهرا کردرستمی
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و کارت موتورسیکلت تیپ 135CCبه
رنگمشکیمدل1390بهنامهاجرخاتونافراسیابی
فرزند حســین علی به کــد ملی  0046766057به
شــماره موتــور  JWMBSA78441و شــماره تنه
 135Z9025516***NEOو شــماره انتظامــی
 25548/119مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبار
ساقط می باشد.

کارت ملی اینجانــب مهروز مقیمی
زاده فرزنــد محمــد بــه شــماره
شناســنامه  ۲۱۶۱و شــماره ملــی
 1754957463صــادره از اهــواز
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی خودرو ســواری تیبا 2رنگ ســفید
مدل  1396به شــماره موتــور  M158481054و
شــماره شاســی  NAS821100H1115855و
شــماره پالک  311م  57ایــران  46متعلق به آقای
محســن عباسی چناری مفقود و از درجه اعتبار ساقط
است.

ســند ماشین خودرو ســواری تیبا 2رنگ
ســفید مــدل  1396بــه شــماره موتــور
 M158481054و شــماره شاســی
 NAS821100H1115855و شــماره
پــاک  311م  57ایران  46متعلق به آقای
محســن عباســی چناری مفقــود و از درجه
اعتبار ساقط است.

بــرگ ســبز خودرو ســواری ســاینا رنگ ســفید
مدل  1399به شــماره موتــور 8932122/M15
و شــماره شاســی  NAS831100L5866354و
شــماره پالک  551ن  55ایــران  63متعلق به خانم
شــهال بختیاری اســفنجانی مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.

برگ ســبز خودرو ســواری میتسوبیشی گاالنت

بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو  ٢٠٧رنــگ
مشــکى متالیــک مــدل  ١٣٩٧بــه شــماره
موتــور  177B0014245و شــماره شاســی
 NAAR13FE6JJ643692و شماره پالک 832
ه  13ایران  22متعلق به آقای محمدحسین ترابیان

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو  405جــی
ال ایکــس رنــگ یشــمی متالیــک مــدل  1381به
شــماره موتور  22568105994و شــماره شاسی
 81007103و شــماره پالک  566ج  72ایران 53
متعلــق به آقای عباســعلی حســین زاده مفقود و از
درجه اعتبار ساقط است.

سند ماشین کامیون بنز رنگ نارنجی روغنی مدل

برگ سبز خودرو ســواری  206رنگ سفید مدل

 1385به شــماره موتور  33593210098880و

 1397بــه شــماره موتــور  182a0022228و

سند ماشین خودرو سواری میتسوبیشی
گاالنت سوپرسالن رنگ سفید روغنی مدل
 ۱۹۹۲به شماره موتور  ۰۰۵۷۷۴و شماره
شاسی  ۰۰۲۲۶۹و شماره پالک  ۱۹۶ط ۸۶
ایــران  ۹۹متعلــق به خانم طیبــه بهرادکیا
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز کامیون بنز رنــگ نارنجی روغنی مدل

ســوپر ســالن رنگ ســفید روغنی مــدل  ۱۹۹۲به
شماره موتور  005774و شماره شاسی 002269
و شــماره پالک  196ط  86ایران  99متعلق به خانم
طیبه بهرادکیا مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.
سند کمپانی وانت وانت پیکان رنگ سفید روغنی
مدل  1383به شــماره موتور  11283054986و
شــماره شاسی  83909688و شماره پالک  733ب
 48ایــران  33متعلق به آقای پرویز حیدری کالســر
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

 1385به شــماره موتــور 33593210098880
و شماره شاســی  37433316596746و شماره
پــاک  566ع  22ایــران  13متعلق به آقای منوچهر
خراجی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شــماره شاســی  37433316596746و شماره
پــاک  566ع  22ایــران  13متعلق به آقای منوچهر
خراجی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خودرو ســواری پژو 206
رنــگ نقــره ای مــدل  1385بــه شــماره
موتور  13085043001و شماره شاسی
 10859555و شــماره پــاک  973د 48
ایران  11متعلق به آقای شــهریار شــاکری
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شــماره شاسی  naap03ee0jj535810و شماره
پالک  363ص  65ایران  20متعلق به آقای محســن
نوری شیرازی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ ســبز خودرو سواری پژو  206رنگ
نقــره ای مــدل  1385بــه شــماره موتور
 13085043001و شــماره شاســی
 10859555و شــماره پــاک  973د 48
ایران  11متعلق به آقای شــهریار شــاکری
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

