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اخبار

ماجرای قتل و گروگان
گیری در شیراز با
هالکت قاتل خاتمه
یافت
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ایران

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز خبر داد:

پیشرفت فیزیکی  ۸۵درصدی
پروژه رمپ اتصالی بلوار شهید
رجائی به اتوبان پاسداران

مدیرعامل ســازمان عمران شــهرداری
تبریز از پیشــرفت فیزیکی  ۸۵درصدی
پروژه رمپ اتصالی بلوار شهید رجائی به
اتوبان پاسداران خبر داد.
بابک شــریفی با اعالم ایــن خبر گفت:
مرحله اجرایی رمپ یوســفآباد با حجم
عملیات خاکبرداری  ۸۵هزار متر مکعب،
به طول رمــپ  ۴۴۰متر و عرض  ۹متر
در جهت کاهش ترافیک اتوبان پاسداران
تا بلوار شــهید رجایی در مرحله اتمام و
بهرهبرداری است.
وی افــزود :در صــورت مســاعد بودن
شــرایط آب و هوایی ،پــروژه در جهت
کاهش ترافیک شــهری تا  ۲۰روز آینده
برای تردد وســایل نقلیه در اختیار عموم

شهروندان قرار خواهد گرفت.
بابک شــریفی با اشــاره به هزینه کرد
 ۶۸میلیــارد ریال اعتبار در اجرای پروژه،
افزود :با تملک  ۶۳واحد از امالک محدود
مسیرگشایی از طرف شهرداری منطقه ،۱
با هدف ساماندهی بافت حاشیهنشینی و
پدافند غیرعامل ،همزمان با احداث دیوار
حائل سنگی مراحل تکمیل جدولکاری
و پیادهروسازی ،زیرســازی هم در حال
اجرا اســت که در صورت وجود شرایط
جوی مناســب بهزودی این پروژه اتمام
و آماده بهرهبرداری قرار خواهد گرفت.
سازمان عمران شهرداری تبریز مجری و
شهرداری منطقه  ۱کارفرمای این پروژه
است.

ســند کمپانــی خودرو ســواری پــژو 206SDرنگ ســفید مدل
 1395بــه شــماره موتور  167B0014825و شــماره شاســی
 NAAP41FE3GJ788880و شماره پالک  743ط  57ایران
 68متعلــق به خانم ســودابه فداکاری مفقــود و از درجه اعتبار
ساقط است.
ســند ماشــین خــودرو ســواری پــژو 206SDرنــگ ســفید
مــدل  1395بــه شــماره موتــور 167B0014825
و

شــماره

NAAP41FE3GJ788880

شاســی

و

شــماره پــاک  743ط  57ایــران  68متعلــق بــه خانــم
ســودابه فــداکاری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت.
بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو SD 206رنــگ ســفید
مــدل  1395بــه شــماره موتــور  167B0014825و
شــماره شاســی  NAAP41FE3GJ788880و شــماره
پــاک  743ط  57ایــران  68متعلــق بــه خانــم ســودابه
فداکاری مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
فــارس از هالکت عامــل قتل عام
خانوادگی و گروگان گیری در شــیراز
خبرداد.
سید مصطفی بحرینی گفت :در ساعات
پایانی شب گذشــته فردی با ورود به
منزل خانواده همسر خود اقدام به قتل
 5تن از اعضــای این خانواده کرد که
پس از شــنیده شدن صدای شلیک و
اطالع همســایگان بــه فوریت های
پلیس ،تحقیقات آغاز گردید و متاسفانه
پــس از ورود نیروهــای انتظامــی و
بازپرس ویــژه قتل به منزل با صحنه
قتل  5تن از اعضــای خانواده مواجه
شدند.
دادستان شیراز با بیان اینکه قاتل پس
از متواری شدن ،صبح امروز نیز اقدام به
گروگان گیری دو تن از نزدیکان خود
کرد گفت :پــس از تیر اندازی وی به
سمت مأموران در جریان این گروگان
گیری با اقدام متقابل و به موقع پلیس
متهم به هالکت رســید و گروگان ها
رهایی یافتند.
وی با اشــاره به اینکه پرونده در شعبه
ویــژه قتل دادســرای جنایی و جرائم
امنیتی شیراز مفتوح شده است گفت:
انگیــزه اقدامات مجرمانــه این افراد
اختالفات خانوادگی و مســائل مالی
بوده است.

زمینه اشتغال 12
زندانی در بیرون از
زندان فراهم شد

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان
شیراز گفت :حرفه آموزی و اشتغال
از اولویت های مهم سازمان زندان
ها در اجرای فعالیت های اصالحی
برای زندانیان و خانواده های آنان
اســت و انجمن حمایــت زندانیان
عالوه بر اشــتغالزایی برای خانواده
های زیرپوشــش ،به دنبال ایجاد
اشــتغال برای زندانیــان در داخل
زندان است.
محمــود قربانی گفــت :ظرف یک
هفته گذشــته ،با همکاری یکی از
کارآفرینان شیراز و انجمن حمایت
زندانیان در راســتای اشــتغالزایی
برای زندانیان ،زمینه اشــتغال 12
زندانی در بیــرون از زندان فراهم
شد .وی اضافه کرد :با حضور یکی
دیگــر از کارآفرینــان در مجتمع
حرفه آموزی و کاردرمانی شــیراز
و بازدید از کارگاه های اشــتغال و
نشســت تخصصی با رئیس مجتمع
مقرر گردید زمینه اشــتغال نشسته
برای  200نفــر از زندانیان فراهم
شود.
مدیرعامــل انجمــن حمایــت
زندانیان شــیراز اظهار داشت :این
کارآفریــن شــیرازی متعهد گردید
که برای زندانیان در رشــته های
مختلف حرفه آمــوزی دارای بازار
کار،کالس آموزشــی برگــزار می
نمایــد تــا مهارت الزم را کســب
کنند و در کارگاه های اشــتغالزایی
مشغول به کار شوند.
وی ادامه داد :ایــن فعالیت های
اصالحی ،نقش مهــم و بازدارنده
ای در جلوگیری از بازگشت مجدد
به زندان و کاهش جمعیت کیفری
زندان ها دارد.

بــرگ ســبز خــودرو ســواری کیــا ریــو هاچبک

«آگهی مفقودی»
ســند کمپانــی خــودروی ســواری ،سیســتم :پــژو،
تیــپ ،PARS XU7 :مــدل ،1392 :بــه رنــگ
ســفید-روغنی ،نــوع ســوخت :بنزیــن ،بــه شــماره
موتــور  124K0068693و شــماره شاســی
 NAAN01CA9CK807088و شــماره پــاک
انتظامــی ایــران  491 – 17ط  81بــه نــام داریوش
ســعدیان خانقــاه بــه شــماره ملــی 6389365187
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ارومیه

رنــگ مشــکی مــدل  2016بــه شــماره موتور
G4FAFS969606

و

شــماره

شاســی

 KNADN512BG6771520و شــماره پالک
 925ل  87ایــران  99متعلــق بــه خانم مهســا
نجفی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ستاد کرونای شهرستان رشت ،خبرداد؛

 125هزار نفر در شهرستان رشت هنوز
واکسینهنشدهاند

فرماندار شهرستان رشت گفت:
طبق آمار اعالمی جدید جامعه
هدف در شهرستان رشت ،تعداد
 125هزار نفر تزریق دز اول
را تا امروز در سطح شهرستان
رشت انجام ندادهاند و همچنین
آمار مربوط به دز دوم واکسن در
این خصوص تعداد  229هزار نفر
میباشد.
رشت-سمیه جوان-به گزارش
پایگاه اطالع رسانی فرمانداری
شهرستان رشت ،علی فتحاللهی در
جلسه ستاد کرونا شهرستان رشت
ضمن تبریک فرارسیدن هفته بسیج
با بیان اینکه باید تفکر و اقدام
بسیجی را سرلوحه کار خود قرار
دهیم ،اظهار کرد :اندیشههای بسیج
را باید در راستای خدمت صادقانه
به مردم به کار گیریم.
فرماندار شهرستان رشت با قدردانی
از زحمات کادر درمان افزود:
وضعیت آبی کرونایی در رشت
مرهون تالش و همکاری همه
عزیزان است .این تغییر رنگبندی
نباید ما را از خطر شیوع گسترده
ویروس غافل کند لذا ضرورت دارد
همواره پروتکلهای بهداشتی را
رعایت کنیم و ماسک بزنیم.
وی ادامه داد :پیش از این
متقاضیان تزریق واکسن زیاد بود و
تعدد واکسن کم اما اکنون واکسن
به فراوانی وجود دارد ولی هنوز
تعدادی واکسن نزدهاند که این
امر میتواند هشداری برای شیوع

دوباره و افزایش آمار مبتالیان
باشد.
رئیس ستاد کرونای شهرستان
رشت با بیان اینکه مشارکت خوب
مردم در تزریق واکسن بیانگر
فرهنگ باالی آنان است ،گفت:
اصحاب رسانه میتوانند در تشویق
به تزریق واکسن همواره کمک
کننده باشند.
فتحاللهی ادامه داد :از امروز رسما
مدارس فعالیت حضوری خود را با
رعایت دستورالعملهای بهداشتی
آغاز میکنند ،عملکردها دغدغه
و نگرانی خانوادهها را کاهش
داده که این نکته قابل توجه و
امیدوارکنندهای است؛ تمامی تدابیر
و اقدامات در راستای رعایت کامل
پروتکلهای بهداشتی انجام شده
است و با اولویت قرار دادن سالمتی
دانشآموزان شاهد حضورشان در
مدارس هستیم.
فرماندار شهرستان رشت با اشاره
به اجرای طرح غربالگری خانه به
خانه شهید سلیمانی ،بیان کرد:
اجرای این طرح یک دور خانه به
خانه انجام گرفت و نتیجه خوبی
هم در برداشت،میطلبد مجدد ضمن
لکه گیری و شناسایی مبتالیان و
مشخص شدن تعداد نفرات واکسن
نزده ،طرح غربالگری خانه به خانه
اجرا شود.
وی با بیان اینکه باید شرایط عادی
را به جامعه برگردانیم ،اضافه کرد:
میتوانیم با رعایت پروتکلها و

فاصله گذاری اجتماعی مباحث
فرهنگی و ورزشی را اجرا کنیم،
در حال فراهم آوردن شرایط حضور
تماشاگران در ورزشگاهها را با
رعایت دستورالعملهای بهداشتی
هستیم.
فتحاللهی گفت :برای تزریق واکسن
به صورت سیار باید ماشینآالت
مجهزی داشته باشیم که قابلیت
حضور در مناطق مختلف را داشته
باشند؛ در این راستا از ظرفیت
دستگاههای مختلف استفاده
میکنیم.
رئیس ستاد کرونا شهرستان رشت
ادامه داد :آمار بستریها در سطح
شهرستان تعداد  132نفر و آمار
پذیرش روزانه ما  24نفر و آمار
فوتیها  4نفر است که افزایش آمار
به نسبت به هفته گذشته ،مربوط
به مراجعه بیماران از شهرستانهای
دیگر به بیمارستانهای مرکز استان
میباشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه آمار
فوتیهای کرونایی شهرستان رشت
از روز اول شیوع ویروس کرونا تا
امروز تعداد  4281نفر میباشد،
تصریح کرد :با توجه به آمار جدید
اعالمی وزارت بهداشت ،شاهد
افزایش آماری جمعیت باالی 12
سال شهرستان که ثبت شده در
سامانه سالمت میباشد ،جمعیت
هدف  845هزار و  382نفر اعالم
شده که مطابق آمار جدید تعداد
 721هزار نفر معادل  85.4درصد

تزریق دز یک و تعداد  620هزار
نفر معادل  73درصد تزریق دز دوم
واکسن در شهرستان را داشتهاند که
به آمار گذشته جامعه هدف تعداد
 80هزار نفر با توجه به سامانه
سالمت اضافه شده است.
فتحاللهی خاطرنشان کرد :طبق
آمار اعالمی جدید جامعه هدف
در شهرستان رشت ،تعداد 125
هزار نفر تزریق دز اول را تا امروز
در سطح شهرستان رشت انجام
ندادهاند و همچنین آمار مربوط به
دز دوم واکسن در این خصوص
تعداد  229هزار نفر میباشد.
فرماندار شهرستان رشت افزود :در
هفتههای اخیر شاهد تزریق دز سوم
واکسن به فصل اول واکسیناسیون
(کادر درمان ،افراد مسن ،بیماری
خاص و )...که چهار ماه از زمان
تزریق دز دوم آنها گذشته در مراکز
واکسیناسیون هستیم ،تا امروز 11
هزار دز سوم واکسن در شهرستان
تزریق شده است.
وی بیان کرد :در هفته گذشته
تعداد  1208واحد صنفی بازدید به
عمل آمده که از این تعداد  17واحد
اخطار و تعداد  9واحد صنفی به
دلیل عدم رعایت پروتکلها پلمب
شدهاند.
رئیس ستاد کرونای شهرستان
رشت با بیان اینکه امروز در
سطح شهرستان رشت  195پایگاه
واکسیناسیون فعال میباشد ،اضافه
کرد :این افزایش مربوط به فعال
شدن تمامی مراکز بهداشت و
خانههای سالمت در جای جای
شهرستان رشت میباشد که با
توجه به این افزایش ،شاهد تعطیلی
و تحویل دو پایگاه تجمیعی
ملوان(به نیروی دریایی) و چمران
(آموزش و پرورش) هستیم که جا
دارد از متولیان این دو مجموعه
بابت همراهی و همکاریشان
تقدیر به عمل آوریم .بخش زیادی
از پایگاههای مساجد ما نیز چنین
شرایطی دارند و جا دارد از متولیان
مساجد نیز تقدیر به عمل آوریم.
فتحاللهی با بیان اینکه امیدوارم
هر چه زودتر به نطقهای برسیم که
ماسک زدن دیگر ضرورتی نداشته
باشد ،اضافه کرد :با توجه به اعالم
رنگبندی کرونایی و تغییر وضعیت
شهرستان رشت بعد از ماهها به
رنگ آبی ،نباید با عادی انگاری
وضعیت خوب امروز شهرستان را
به شرایط بحرانی گذشته تبدیل
کنیم .با توجه به آمار باالی
واکسیناسیون ،بعد از این بایستی
تمام تمرکز خود را بر روی رعایت
پروتکلهای بهداشتی بگذاریم.

براساس حکمی از سوی دکتر ناصحی صورت گرفت؛

دکتر محمدرضا میرزایی مدیرکل بیمه سالمت استان مازندران شد
به گزارش روابط عمومی اداره کل بیمه
سالمت مازندران ،بر اساس حکمی از
سوی دکتر محمد مهدی ناصحی ،مدیر
عامل سازمان بیمه سالمت ایران ،دکتر
محمدرضا میرزایی به سمت مدیر کل
بیمه سالمت استان مازندران منصوب
شد.
متن حکم مدیر عامل سازمان بیمه
سالمت بدین شرح است :
جناب آقای دکتر محمد رضا میرزایی
با سالم
نظر به تعهد ،دانش و تجربيات جنابعالی
به موجب اين حکم به عنوان»مدیرکل
بیمه سالمت استان مازندران» منصوب
می شوید .تا با استفاده از توان تخصصی
و ظرفيت هاي موجود استان نسبت به
انجام وظایف محوله با محوریت برقراری
انضباط مالی ،ارتقای فرهنگ سازمانی،
توسعه روابط با سایر ذینفعان عرصه
سالمت ،توجه ویژه به سرمایه های
انسانی ،زمینه تحقق اهداف مندرج در
اسناد باال دستی به ویژه احکام مندرج در
قانون برنامه ششم توسعه را در چارچوب
اولويت هاي ذيل فراهم نماييد:

•مدیریت منابع ،شفاف سازی و
جلوگیری از اسراف و هدر رفت منابع
•التزام به رویکرد پیشگیری و سالمت
محوری و ترغیب گیرندگان و دهندگان
خدمت به تقدم این امر مهم بر درمان
•استقرار پرونده الکترونیک سالمت،
پزشک خانواده ،نظام ارجاع و اعمال
راهنماهایبالینی
•تالش در جهت استقرار اعتباربخشی

نظام ثبت اطالعات به منظور تقویت
تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
•تقویت و گسترش خدمات سالمت
مبتنی بر نظام سطح بندی و ارجاع
•توسعه نظام پایش و ارزیابی عملکرد
مبتنی بر نظام ارائه خدمات
•پیاده سازی برنامه راهبردی و عملیاتی
در سطح استان
•تقویت و توسعه نظام تحلیل هزینه

خدمات بیمه¬ای در حوزه سالمت
•ارتقای شاخص های کمی و کیفی
خدمات سالمت با پیاده سازی برنامه ها
در چارچوب خرید راهبردی
•توجه به ضوابط و استانداردهای بسته
پایه خدمات سالمت
•توجه ویژه به مدیریت منابع انسانی و
استفاده از نیروهای توانمند و کار آزموده
در این حوزه
•اهتمام ویژه به آموزش و افزایش سطح
آگاهی های عمومی در حوزه پیشگیری
و ارتقاء خدمات بیمه سالمت
•توسعه و نظارت دقیق بر خدمات
بیمه سالمت دفاتر پیشخوان دولت در
چارچوب استانداردهای مربوط
بديهي است تعامل و ارتباط تنگاتنگ
با ساير بخش هاي سازمان و مدیریت
عالی استان در تحقق مراتب فوق نقش
مؤثري ايفا خواهد نمود .از درگاه ايزد
متعال توفيقات شما را در انجام وظايف
محوله مسالت مي نمايم.
امید است با اتکال به خداوند متعال در
انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
دکتر محمد مهدی ناصحی

اخبار

برپایینمایشگاه
گرامیداشت هفته بسیج
درآبفای استان اصفهان

به مناســبت گرامیداشــت هفته
بسیج ،نمایشگاه دســتاوردهای
بســیج آبفا و تولیــدات فرهنگی
در ســتاد مرکزی آبفای اســتان
اصفهان برپا شده است.
اصفهــان  -احســان عالیخانی
چگنــی :پایگاه مقاومت بســیج
شــرکت آب و فاضالب اســتان
اصفهان در این نمایشــگاه اقدام
بــه برپایــی غرفه هــای کتاب
و محصــوالت فرهنگــی ،لوازم
التحریــر ،لوازم جانبــی عفاف و
حجــاب ،پایگاه ســامت ،طب
اســامی ،طرح اکرام ،طرح مهر
کریمانه ،تولیدات کانون پرورش
فکــری کــودکان و نوجوانان و
صنایع دستی اداره کل زندان ها
نموده است.
غرفه مهر کریمانه برای نخستین
بار با هدف تهیــه جهیزیه برای
جوانان بی سرپرست در نمایشگاه
هفته بســیج آبفا برپا شده است
که انتظار می رود مورد اســتقبال
خیریــن قرار گیــرد .همچنین با
همــکاری معاونت اجتماعی اداره
کل زندان های اســتان اصفهان،
تولیدات و صنایع دستی زندانیان
عرضه می شود .
در ایــن نمایشــگاه همچنین به
منظور ترویج فرهنــگ کتاب و
کتابخوانی ،بیش از یکهزار عنوان
کتــاب در زمینه هــای مختلف
مذهبی ،تاریخی ،شــعر و ادبیات،
رمان و روانشناسی با تخفیف 70
درصدعرضه شده است.
نمایشــگاه هفته بسیج با تصاویر
شــهد و آویز ســربند رزمندگان
مزین به نام ائمه اطهار (ع) آذین
بندی شده و از  30آبان تا  7آذر
ماه  ۱۴۰۰از ساعت  8صبح تا 16
برای بازدیدکنندگان دایر است.

تولید محصول جدید
موردنیاز صنایع
تریلرسازی و خودروسازی
در مجتمع فوالد سبا

محصول جدید موردنیاز در صنایع
تریلرسازی و خودروسازی با تکیهبر
توانمندیهــای داخلی در مجتمع
فوالد سبا تولید شد.
اصفهان – احسان عالیخانی چگنی:
بهمن خلیلی مدیر عملیات مجتمع
فوالد سبا اظهار کرد :در طرحهای
توسعه مجتمع فوالد سبا ،پاسخ به
نیازهای صنعتی کشــور از اهمیت
زیــادی برخوردار اســت و تأمین
مواد اولیه صنایع خودروســازی و
تریلرسازی که از صنایع مهم کشور
محسوب میشوند نیز در دستور کار
این مجتمع صنعتی است.
وی افزود :در همین راستا و با توجه
به اســتراتژیک بــودن دو صنعت
خودروسازی و تریلرسازی در کشور،
مجتمع فوالد ســبا اقدام به تولید
گرید  TM 500 QSTEنموده
که یکی از محصــوالت پرکاربرد
در تریلرسازی است .این محصول
با تکیهبر دانــش و توانمندیهای
متخصصان داخلی و در راســتای
توســعه محصوالت کاربردی در
صنایع کشور تولید گردیده که باعث
افتخار این مجموعه است.
مدیر عملیات مجتمع فوالد ســبا
بــا تأکید بــر ضرورت پیــروی از
منویات مقــام معظم رهبری برای
تحقق شــعار «تولید ،پشتیبانیها،
مانعزداییهــا» خاطرنشــان کرد:
تالش و پشــتکار کارکنان دلسوز
فوالد سبا در تمامی مراحل قبل و
بعد از توسعه ،از دالیل اصلی تولید
این محصول در جهت تکمیل سبد
تولیــدات این مجتمع محســوب
میشود.

کارت خــودرو ســواری ام وی ام رنــگ

ســند کمپانــی خــودرو ســواری ام وی ام -x22

ســند کمپانــی خــودرو ســواری ســاندرو رنــگ

برگ سبز خودرو ســواری پژو رنگ سفید روغنی

بــرگ ســبز خــودرو ســواری لیفــان رنــگ

مشــکی مــدل  ۱۳۹۱بــه شــماره موتــور

 ATرنگ ســفید مــدل  ۱۴۰۰به شــماره موتور

مشــکی متالیــک مــدل  ۱۳۹۷به شــماره موتور

مدل  ۱۳۹۶به شــماره موتور ۱۲۴k۱۱۴۴۳۵۶

قهــوه ای مــدل  1389بــه شــماره موتــور

 MVM477FJAA009404و شــماره شاســی

MVMD4G15BAGL019969

شــماره

 K4MC697-W027047و شــماره شاســی

و شــماره شاســی  Naan01ce7hh016754و

 Lf481Q3Y091200032و شــماره شاســی

 NATFBAMD4C1008289و شــماره پــاک

شاســی  NATFBABW5M1019209و شماره

 NAPBSRBYAJ1089227و شــماره پــاک

شماره پالک  ۴۷۳ط  ۳۴ایران  ۶۷متعلق به خانم

 NAKNF4129AB004020و شــماره پــاک

 ۵۷۴ه  ۶۸ایران  ۱۰متعلق به آقای سینا شیران

پــاک  ۵۱۹ق  ۷۴ایــران  ۱۰متعلق به آقای رضا

 ۱۷۹ه  ۷۹ایــران  ۶۶متعلق به خانم آزاده فالح

ســعیده موســوی مفقود و از درجه اعتبار ســاقط

 145ص  49ایــران  53متعلــق بــه آقــای امین

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شیرزادفر مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

نژاد مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

است.

بیدرام مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو ۲۰۶

برگ ســبز خودرو ســواری پراید ۱۴۱رنگ نقره

کارت سوخت خودرو سواری پژو پارس رنگ سفید

سند کمپانی خودرو سواری پراید ۱۴۱رنگ نقره

کارت خودرو سواری پژو  206رنگ سفید  -روغنی

رنــگ ســفید-روغنی مــدل  1399بــه شــماره

ای مدل  ۱۳۸۵به شــماره موتــور  ۱۶۲۶۹۹۲و

مدل  1396به شماره موتور 124K1040168

ای مدل  ۱۳۸۵به شــماره موتــور  ۱۶۲۶۹۹۲و

مدل  1387به شــماره موتور 14187020924

موتــور  182A0113168و شــماره شاســی

شماره شاســی  S۱۴۸۲۲۸۵۱۶۹۲۹۳و شماره

شماره شاســی  S۱۴۸۲۲۸۵۱۶۹۲۹۳و شماره

و شــماره شاســی NAAP03ED59J018944

 NAAP03EE6LJ032589و شــماره پــاک

پــاک  ۹۹۲س  ۵۸ایــران  ۱۳متعلــق بــه آقای

پــاک  ۹۹۲س  ۵۸ایــران  ۱۳متعلــق بــه آقای

و شــماره پالک  445ق  19ایــران  63متعلق به

 ۲۱۸س  ۱۶ایــران  ۲۰متعلق به خانم مهشــید

غالمحســین جعفری جبلی مفقود و از درجه اعتبار

غالمحســین جعفری جبلی مفقود و از درجه اعتبار

آقای محمد قربانی مفقود و از درجه اعتبار ساقط

تاجدینی مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

ساقط است.

ساقط است.

است.

و

و شماره شاســی NAAN01CE4HH823412
و شــماره پــاک  934د  87ایــران  10متعلــق
بــه آقــای مهــرداد خاشــی ناصــری به کــد ملی :
 0062423223مفقود و از درجه اعتبار ســاقط
است.

