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مؤمن، مالیم و نرم خوست تا جایی که از نرم خویی او 
گمان می کنی، احمق است.

روزنامه

حـــــــــوادث

در مسابقات لیگ بسیج استان فارس؛
9 مدال طال، 14 نقره و 33 برنز توسط بانوان کاراته کای 

کازرون کسب شد

راهیابی بانوان نوجوان کازرون به مسابقات 
کونگ فو المپیاد ملی

رییس هیئت ورزش های جانبازان و 
معلولین فارس خبر داد:

موفقیت پاراتکواندوکاران فارس در کشور

2 کشته و یک مجروح حاصل برخورد زانتیا با وانت زامیاد
گفت:  استان  جنوب  پلیس راه  رئیس 
با  زانتیا  دستگاه  یک  برخورد  براثر 
محور  در  زامیاد  وانت  دستگاه  یک 
جم- فیروزآباد، 2 نفر کشته و یک نفر 

مجروح شدند.
در  هوشمندی  حمدا...  سرهنگ 
خبری  پایگاه  خبرنگار  با  گفت وگو 
پلیس، بیان کرد: در پی اعالم یک فقره 
تصادف فوتی در محور جم-فیروزآباد، 
بالفاصله مأموران به محل موردنظر اعزام 
با  و مشاهده کردند یک دستگاه زانتیا 
3 سرنشین با یک دستگاه وانت زامیاد 
از  یکی  و  راننده  آن  براثر  و  برخورد 
سرنشینان زانتیا به دلیل شدت جراحات 

وارده دردم فوت و راننده وانت زامیاد 
مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

عنوان  استان  جنوب  پلیس راه  رئیس 
درصحنه  پلیس راه  کارشناسان  داشت: 
را  حادثه  این  وقوع  علت  و  حاضر 
زانتیا  راننده  سوی  از  چپ  به  انحراف 

اعالم کردند.
به  پایان  در  هوشمندی  سرهنگ 
رانندگی  کرد:  توصیه  عزیز  رانندگان 
متفاوت  روز  در  رانندگی  با  شب  در 
از  جلوگیری  برای  می طلبد  که  است 
رانندگان  دل خراشی  حوادث  چنین 
رانندگی زیادی  تجربه  و   بامهارت 

کنند.

به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط 
جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی 
لیگ  مسابقات  دوره  اولین  در  فارس، 
فارس  استان  بسیج  کاراته  هیئت  بانوان 
جام استعدادهای برتر که با حضور 300 
از شهرهای شیراز، کازرون،  ورزشکار 
مرودشت، جهرم، داراب، سعادت شهر، 
بخش  دو  در  الرستان  و  باالده  قائمیه، 
سنی،  رده های  تمام  در  کومیته  و  کاتا 
کازرون  بانوان  کاراته  تیم  برگزار شد، 
موفق به کسب مدال های رنگارنگ شد.

ژیال  مسابقات؛  این  طالی  مدال آوران 
طهماسبی، آتوسا موصلی زاده، نرگس 
امین نژاد،  زینب  دهقان،  مریم  رستمی، 
آیناز  رئیسی،  یاسمن  محمدی،  یاسمن 
مدال آوران  و  خواجه  مائده  و  نادری 
خسرویان،  مهدیه  نسیمی،  سارا  نقره؛ 
زهرا جهادیان، زهرا راستی، ندا رستمی، 
افشاری،  ندا  پیاده،  شیدا  مرادی،  شیوا 
پانیذ جوکاری، مریم همتی، کیانا رستم 
لیال  و  خواجه  نادیا  نادری،  آیدا  پور، 
مدال آوران  همچنین  بودند،  مختاری 
فاطمه  رنجبر،  فاطمه  شامل  نیز  برنز 

مرادی،  ستایش  غفاری،  زهرا  دهقان، 
سمانه جهادیان، روژان قره خلونره ئی، 
فاطمه  پور،  تقی  عطیه  دهقانی،  فاطمه 
عبدالهی، زهرا دهقانیان،  پانته آ  راستی، 
مهشید  حسینی،  مریم  محمدی،  هستی 
فاطمه  خاکسار،  مریم  موسوی، 
بهاری  آیدا  مقتدری،  نگین  رضایی، 
چراغی،  ملیکا  اژدهاکش،  غزل  زاده، 
پانیذ  اژدری،  نرگس  قاسم پور،  غزل 
شیبانی،  آوا  جوکار،  رخساره  مرادی، 
حسینی،  هانیه  سیده  شریف زاده،  صبا 
سیده زهرا حسینی، مهدیه مینایی، مریم 
و  دهقانی  زینب  یسنا محمدی،  کرمی، 

یسنا فرازی هستند.
زینب  نیز  مسابقات  این  در  مربیان 
دهقان،  رؤیا  نوذری،  افسانه  سبزدوده، 
سیده خدیجه حسینی، الهام سبزدوده و 

شبنم علی پور بودند.
هم  مسابقات  این  به  اعزامی  داوران 
سیده  سبزدوده،  زینب  از  متشکل 
شبنم  و  نوذری  افسانه  حسینی،  خدیجه 
نیز  را  تیم  سرپرستی  و  بودند  پور  علی 

شبنم علی پور بر عهده داشت.

بانوان،  کونگ فو  مسابقات 
رده  کشور  المپیاد  انتخابی 
 56 حضور  با  نوجوانان 
سبک های  از  شرکت کننده 
توآ،  »نیوکونگ فو،  مختلف 
توآسنتی، جنگاوران و فری« 

به میزبانی شیراز برگزار شد.
با  کازرون  بانوان  تیم 
این  در  خود  درخشش 

مسابقات توانست به مسابقات 
المپیاد کشوری در سمنان راه 

یابد.
کازرون  تیم  مدال آوران 
مقام  فرهادی فر،  یلدا  شامل؛ 
اول  مقام  خواجه،  مبینا  اول، 
و  اول  مقام  زنگنه،  سارا  و 
سوم،  مقام  نصیری،  خاطره 

بودند.

عکاس:  و  خبرنگار 
مختار  پناهی:  نصراهلل 
هیئت  رییس  نورافشان 
و  جانبازان  ورزشهای 
فارس گفت:  استان  معلولین 
رقابت های  دوره  سومین 
پاراتکواندو  کشور  قهرمانی 
هیات  میزبانی  به  آبان   22
تهران با حضور ۵۰ ورزشکار 
از سراسر کشور در مجموعه 
ورزشی شهید کبگانیان طی 

یک روز برگزار گردید.

رقابت ها  این  در  افزود:  وی 
دو  در  پاراتکواندوکاران 
عضو  قطع  معلولین  گروه 
کالس های  دست  ناحیه  از 
افراد  و   )K44-K41(
فلج  معلولیت های  دارای 
عضالنی  ضعف های  مغزی، 
مفصلی  مشکالت  و 
در   )P34-P31( کالس های 
با  مبارزه  و  پومسه  دو بخش 
یکدیگر به رقابت پرداختند.

سید  کرد:  اضافه  نوافشان 
کالس  در  فخرپور  محسن 
 +۷۵ وزن  در  و   k44
بذرافکن  اسداله  و  کیلوگرم 
وزن  در  و   k42 کالس  در 
دوره  این  در  کیلوگرم   75+
هیات  تیم  از  رقابت ها  از 
و  جانبازان  ورزش های 
موفق  فارس  استان  معلولین 
برنز  و  نقره  نشان  کسب  به 

گردیدند.

استان  اتومبیلرانی  و  موتورسواری  هیئت  رئیس 
هیئت  متوالی  سال  چهارمین  برای  گفت:  فارس 
و  موتورسواری  فدراسیون  از سوی  فارس  استان 
برتر را  ایران رتبه  اتومبیلرانی جمهوری اسالمی 

کسب کرد.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی 
و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش 
و جوانان فارس، به نقل از روابط عمومی هیئت 
اظهار  دراین باره  عالی منش  محمدرضا  استان 
داشت: با تالش و همت ورزشکاران و مسئولین 
برای  دیگر  افتخاری  شاهد  هیئت  کمیته های 
جامعه ورزش و هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی 
استان فارس بودیم و از سال ۹۳ تا ۹۶ با کسب 
باالترین امتیاز از سوی فدراسیون به عنوان استان 
برتر انتخاب شدیم و در میان هیئت های ورزشی 

فارس نیز این رکورد را به ثبت رساندیم.
محمدرضا عالی منش ادامه داد: در سال ۹۶ استان 

فارس تعداد باالترین ورزشکاران سازمان یافته که 
بیمه ورزشی دارند که تعداد آن ها ۷۷۸ نفر بوده 
و باالترین رکورد در کشور بعد از استان تهران 

است.

بتوانیم در سال  امیدواریم  اظهار کرد:  عالی منش 
پیشرفت  همچنین  و  موفقیت  تکرار  شاهد   ۹۷

موتورسواری و اتومبیلرانی فارس باشیم.
عمومی  روابط  مسئول  گل ریز  محمد  ادامه  در 
موتورسواری و اتومبیلرانی مسابقات و اعزام های 
تیم  اعزام  کرد:  اعالم  را  هیئت  آینده  هفته  دو 
اتومبیلرانی  مسابقات  به  فارس  استان  منتخبت 
شتاب ۴۰۰ متر )درگ( کشوری به میزبانی استان 
تهران در ۲۵ آبان ماه، اعزام تیم منتخب آفرود 
میزبانی  به  کشوری  مسابقات  به  فارس  استان 
استان آذربایجان غربی شهر ارومیه در ۲۵ آبان 
ماه، مسابقات انتخابی کشوری اتومبیلرانی اساللوم 
در اول آذرماه در ورزشگاه ۵۰ هزارنفری پارس 
واقع در میانرود و اعزام تیم منتخب به مسابقات 
شهر  کرمان  استان  میزبانی  به  کشور  قهرمانی 
رفسنجان و درنهایت همایش بزرگ خودروهای 
کالسیک و آفرود که در شیراز برگزار می شود.

رئیس هیئت سه گانه کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
علی عباس نژاد ورزشکار این استان در رقابت های 
قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی سه گانه نشان نقره 

گرفت.
اظهار  ایرنا  خبرنگار  با  گفت وگو  در  لوا  آتیال 
آقایان  کشور  قهرمانی  سه گانه  رقابت های  داشت: 
روزهای 21 تا 22 آبان به میزبانی استان خوزستان 

و شهرآبادان برگزار شد.
وی افزود: در این دوره از رقابت ها ۹۱ ورزشکار 
از ۲۱ تیم از سراسر کشور در سه رده جوانان، امید 
و بزرگ ساالن به صورت اسپرینت )مسافت کوتاه( 

به رقابت پرداختند.
لوا بیان کرد: در پایان و در رده بزرگ ساالن محمد 
مهدی رحمتی ملی پوش این کشور که در قالب تیم 
با  بود  کرده  شرکت  مسابقات  این  در  هرمزگان 
کسب زمان ۱.۰۲.۴۸ به عنوان قهرمانی دست یافت. 
سال  قهرمان  نژاد،  عباس  علی  کرد:  عنوان  وی 

زمان  با  بویراحمد  و  کهگیلویه  از  کشور  گذشته 
آذربایجان  استان  از  نوبری پور  بهزاد  و   ۱.۰۳.۵۴
سوم  و  دوم  سکوهای  بر   ۱.۰۴.۱۲ زمان  با  شرقی 
و  کهگیلویه  سه گانه  هیئت  رئیس  ایستادند. 
امین  امید  سنی  رده  در  کرد:  تصریح  بویراحمد 
سقایی از چهارمحال و بختیاری با زمان ۱.۰۶.۱۴ و 
با بیش از پنج دقیقه اختالف نسبت به نفر دوم بر 

سکوی نخست این دوره از رقابت ها ایستاد. 
وی ابراز داشت: در این رده محمد سجاد رحیمی فر 
از همدان چهره جدید مسابقات بود که موفق شد 
قرار گیرد و سعید  رتبه دوم  با زمان ۱.۱۱.۲۲ در 
علیزاده از خراسان جنوبی نیز با زمان ۱.۱۲.۳۶ در 

جایگاه سوم ایستاد.
لوا گفت: در رده سنی جوانان این دوره از رقابت ها 
قزوین  از  کشور  ملی پوش  دیگر  قلعه نویی  آرین 
با ثبت زمان ۱.۰۵.۵۷ قهرمان شد و علی رضوانی 
به  شرقی  آذربایجان  از  میزبان  مبین  و  سمنان  از 

ترتیب با زمان ۱.۰۶.۱۷ و ۱.۰۹.۲۵ در جایگاه دوم 
و سوم قرار گرفتند. وی افزود: در بخش تیمی این 
مسابقات و در رده بزرگ ساالن تیم های هرمزگان، 
قزوین و آذربایجان شرقی و در رده امید خراسان 
جنوبی، همدان و خراسان رضوی بر سکوهای اول 

تا سوم ایستادند. 
بیان  بویراحمد  و  کهگیلویه  سه گانه  هیئت  رئیس 
کرد: در بخش تیمی جوانان نیز عناوین اول تا سوم 

به تیم های کیش، سمنان و اصفهان رسید.
به  رده  سه  هر  قهرمانی  عناوین  کرد:  عنوان  وی 
ملی پوشانی رسید که از ۱۵ تا ۲۰ آبان ماه مرحله 
سرجیو  نظر  زیر  را  خود  آماده سازی  اردوی  دوم 
سانتوز سرمربی پرتغالی تیم ملی در اهواز پشت سر 
این دوره  اهداف مهم برگزاری  از  گذاشتند. یکی 
از رقابت ها ارزیابی نهایی ورزشکاران سه گانه تیم 
ملی مردان رده سنی بزرگ ساالن برای حضور در 

کمپ کشور پرتغال بود.

موتورسواری و اتومبیلرانی فارس هیئت برتر کشور شد

ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی در رقابت های کشوری نشان نقره گرفت

رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی:

تأیید ربوده شدن یک دانش آموز در نورآباد فارس
ممسنی  شهرستان  آموزش وپرورش  اداره  رئیس 
در  دانش آموز  یک  ربودن  خبر  فارس  استان  در 
شهر نورآباد را تأیید و تأکید کرد که هنوز علت 

ربایش و هویت ربایندگان مشخص نشده است.
ایسنا، رضا  از  به گزارش جام جم آنالین به نقل 
به  خانه  مسیر  در  دانش آموز  یک  گفت:  امیری 

مدرسه، توسط عده ای ربوده شده است.
اعالم  اساس  بر  گفت:  حادثه  تشریح  در  امیری 
از  بعد  خودرو  چند  شاهدان،  و  سرویس  راننده 
را  دانش آموز  چند  که  سرویسی  مسیر  سدکردن 
منتقل  مدرسه  به  نورآباد  حومه  در  آنان  منزل  از 
می کرده، با استفاده از اسپری فلفل راننده سرویس 

را مصدوم و پیاده می کنند.
وی گفت: ربایندگان ابتدا خودرو را به همراه تمام 

سرنشینان آن که همه دانش آموز بودند، به سرقت 
کیلومتر،  دو  یکی  حدود  طی  از  بعد  اما  می برند 
خودرو و تعدادی از دانش آموزان را رها کرده و 

یکی از آنها را به همراه می برند.
امیری با یادآوری اینکه فرد ربوده شده دانش آموز 
تنها  ربایندگان  کرد:  تصریح  است،  بوده  ابتدایی 
یک دانش آموز را با خود برده اند و خودرو نیز به 
همراه تعدادی از سرنشینان رها شده است، گفت: 
هنوز درخصوص علت ربایش و هویت ربایندگان 

هیچ اطالعات موثقی در دست نیست.
ممسنی  شهرستان  آموزش وپرورش  اداره  رئیس 
از  یکی  ساکن  دانش آموز  این  اینکه  بابیان 
است،  بوده  نورآباد  شهر  اطراف  شهرک های 
گفت: پیگیری پلیس برای شناسایی ربایندگان و 

علت وقوع این حادثه ادامه دارد.
نیروی انتظامی در راستای شناسایی ربایندگان، از 
بازجویی  مدرسه و دیگر شاهدان  راننده سرویس 

کرده است.

استان مرکزی  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
گفت: کالهبردار میلیاردی که با وعده های مختلف 
80 میلیارد ریال کالهبرداری کرده و متواری شده 
از شهرهای شمالی  یکی  در  مخفیگاهش  در  بود، 

کشور دستگیر شد.
به گزارش جام جم آنالین به نقل از فارس، محمود 
خلجی اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده ای به پلیس 
چون  اتهاماتی  به  فردی  جلب  درخصوص  استان 
کالهبرداری  و  جعل  و  مال  رد  خیانت درامانت، 
دستور  در  موضوع  ریال،  میلیارد   80 مبلغ  به 
قرار استان  عمومی  امنیت  پلیس  مأموران   کار 

گرفت.
شد  مشخص  شده  انجام  تحقیقات  در  افزود:  وی 
این فرد در استان های تهران و قزوین نیز به دلیل 
ارتکاب جرائم متعدد به مدت دو سال تحت تعقیب 

بوده و به مکان نامعلومی متواری شده بود که در 
این مدت نیز با تغییر متعدد محل سکونت، امکان 

دستگیری او برای پلیس امکان پذیر نشده بود.
این مقام انتظامی تصریح کرد: در تکمیل تحقیقات، 
سرانجام سرنخ هایی از فعالیت های این فرد و محل 
اختفایش که با روش های مختلف سعی بر فرار از 
اجرای قانون را داشت، در یکی از شهرهای شمالی 

به دست آمد.
صحت  از  اطمینان  از  پس  شد:  یادآور  خلجی 
قضایی،  نیابت  اخذ  و  الزم  هماهنگی  و  موضوع 
فرماندهی  عمومی  امنیت  پلیس  مأموران  از  تیمی 
انتظامی استان در عملیاتی غافلگیرانه، متهم را در 
انتقال  انتظامی  یگان  به  و  دستگیر  مخفیگاهش 

دادند.
استان مرکزی  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 

از  مجرمانه  ادوات  از  برخی  کشف  به  اشاره  با 
دستگیر  متهم  داشت:  اظهار  فرد  این  مخفیگاه 
شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده برای 
با  و  معرفی  قضایی  دستگاه  به  قانونی  برخورد 

صدور قرار روانه زندان شد.
کافی  شناخت  بدون  افراد،  به  بی جا  اعتماد  وی 
اصلی  زمینه ساز  عوامل  از  یکی  را  آنها  به  نسبت 
در وقوع این گونه کالهبرداری ها دانست و افزود: 
کالهبرداران در بیشتر موارد دارای ظاهری آراسته 
تا  هستند  و خوش برخورد  ولخرج  شیک پوش،  و 
بتوانند از این طریق طعمه خود را به دام بیندازند 
افراد  با این  که الزم است شهروندان در برخورد 
دقت نظر و هوشیاری الزم را داشته باشند و مراتب 
مشکوک را از طریق تلفن 110 به پلیس گزارش 

کنند.

مأموران  تالش  با  گفت:  بوانات  انتظامی  فرمانده 
انتظامی این شهرستان یک دستگاه کامیون توقیف 
و 15 تن خرمای فاسد و غیربهداشتی به ارزش یک 

میلیارد و 200 میلیون ریال کشف شد.
گفت وگو  در  مسعودی  ابوالفضل  سید  سرهنگ 
کرد:  بیان  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
مأموران انتظامی شهرستان بوانات در حین کنترل 
قصد  شخصی  شدند  مطلع  مواصالتی،  محورهای 
انتقال مقادیر زیادی خرمای فاسد و غیربهداشتی با 
یک دستگاه کامیون از استان هرمزگان به تهران 

را دارد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار 
خود قراردادند.

بازرسی  و  ایست  انجام  با  مأموران  افزود:  وی 
را  خرما  حامل  کامیون  نامحسوس،  و  محسوس 
برای بررسی  در محورهای مواصالتی شناسایی و 

بیشتر آن را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی بوانات اظهار کرد: مأموران موفق 
خرمای  تن   15 خودرو،  آن  از  بازرسی  در  شدند 
فاسد و غیربهداشتی را کشف و یک نفر را در این 

زمینه دستگیر کنند.

نظر  برابر  اینکه  به  اشاره  با  انتظامی  مقام  این 
و  میلیارد  یک  مکشوفه  اموال  ارزش  کارشناسان 
200 میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: 
مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  از  پس  متهم 

قانونی تحویل مراجع قضایی شد.
از  قدردانی  ضمن  پایان  در  مسعودی  سرهنگ 
همکاری خوب مردم با پلیس در انجام مأموریت ها، 
خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت برخورد با 
قاچاقچیان و مخالن نظم و امنیت اقتصادی، مراتب 
را سریعًا از طریق تلفن 110 به پلیس اطالع دهند.

معاوناجتماعیانتظامیاستانمرکزی:

کالهبردار 80 میلیاردی پس از 2 سال دستگیر شد

کشف خرمای فاسد و غیربهداشتی در بوانات

از توقیف یک دستگاه وانت مزدا و  انتظامی آباده  فرمانده 
این  در  مجوز  فاقد  منجمد  سنگدان  کیلوگرم   800 کشف 

شهرستان خبر داد.
سرهنگ طهماسب سمائی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
بر  مبنی  گزارشی  دریافت  پی  در  بیان کرد:  پلیس،  خبری 
اینکه فردی سودجو با یک دستگاه وانت مزدا اقدام به توزیع 
بین کبابی های سطح  فاقد مجوز و غیربهداشتی در  سنگدان 
شهرستان می کند که موضوع به صورت ویژه در دستور کار 

مأموران قرار گرفت.
و  تخصصی  و  فنی  تحقیقات  از  پس  مأموران  افزود:  وی 
گشت زنی های هدفمند موفق شدند یک دستگاه وانت مزدا 
که در حال توزیع سنگدان منجمد بود را توقیف و راننده آن 

را دستگیر کنند.
از  بازرسی  در  مأموران  اینکه  بابیان  انتظامی  مقام  این 
و  مجوز  فاقد  سنگدان  کیلوگرم   800 میزان  خودرو  آن 
غیربهداشتی کشف کردند، خاطرنشان کرد: پس از تشکیل 
پرونده متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 

شد.
سرهنگ سمائی با اشاره به اینکه برابر نظر کارشناسان ارزش 
ریالی سنگدان های فاقد مجوز 70 میلیون ریال برآورد شده 
پروتئینی  مواد  حتی االمکان  شهروندان  داشت:  عنوان  است، 
بهداشتی  پروانه  دارای  و  مجاز  فروشگاه های  از  را  خود 

خریداری کنند.

فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری اعضای باند 2 نفره سرقت 
درون خودرو با 32 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دالور القاصی مهر در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 
فقره سرقت  به وقوع چندین  توجه  با  پلیس، گفت:  خبری 
درون خودرو در شهرستان شیراز، پلیس با جدیت وارد کار 
این  باند  انجام کارهای عملیاتی  با  شد و در مدت کوتاهی 

سارقان را شناسایی کردند.
وی بابیان اینکه پلیس شهرستان شیراز پس از تحقیقات فنی 
و تخصصی، هر 2 نفر از اعضای این باند را دستگیر کردند، 
تصریح کرد: متهمان در بازجویی فنی و تخصصی به 32 فقره 

سرقت درون خودرو اقرار کردند.
سرهنگ القاصی مهر با اشاره به اینکه متهمان تحویل مراجع 
قضایی و از آن طریق روانه زندان شدند، اظهار داشت: وظیفه 
از  اما  به مردم است  امنیت  ایجاد آرامش و  انتظامی  نیروی 
همشهریان تقاضا داریم هنگام ترک خودرو موارد پیشگیری 
شیراز  در  سرقت  وقوع  کاهش  شاهد  تا  کنند  رعایت   را 

باشیم.

 کشف 800 کیلوگرم سنگدان منجمد فاقد 
مجوز در آباده

باند 2 نفره سارقان درون خودرو در شیراز 
متالشی شد

آگهی ثبتی
تاسیس شرکت سهامی خاص نو آوران رابین بیشاپور درتاریخ 1397/08/14 به 
شماره ثبت 2358 به شناسه ملی 14007930737 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 

گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. 
موضوع فعالیت: داللی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری، تولید و پشتیبانی 
الکترونیک  تجارت  به  مربوط  موضوعات  مشتری،  سفارش  افزارهای  نرم 
)غیرهرمی- غیر شبکه ای(- اپلیکیشن فروش واسطه ای آنالین محصوالت غذایی 
مجاز، طراحی و توسعه بازی های رایانه ای و سرگرمی با رعایت قوانین و مقررات 
جاری کشور و در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم درصورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط 
مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 

مرکز اصلی: استان فارس - شهرستان کازرون - بخش مرکزی - شهر کازرون-
محله چاه ابی-کوچه بستان پور-کوچه سرکاری-پالک 0-طبقه همکف- کدپستی 
7316833687 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال 
مبلغ  عادی  نام  با  آن  سهم  تعداد 100  ریالی  سهم 10000  به 100  منقسم  نقدی 
1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2166/97/24 مورخ 
1397/07/14 نزد بانک پارسیان شعبه میدان شهدا با کد 2166 پرداخت گردیده 
است اعضا هیئت مدیره آقای محمدحسن پزشکیان به شماره ملی 2360364154و 
به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 
آقای علیرضا صادقی زاده به شماره ملی 2360488155و به سمت رئیس هیئت 
مدیره به مدت 2 سال آقای رضا ادریسی به شماره ملی 5470044211 و به سمت 

نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، 
امضاء  با  اداری  و  عادی  اوراق  سایر  و  اسالمی  وعقود  قراردادها  برات،  سفته، 
به  رئیس  نائب  مدیره  هیئت  رئیس  غیاب  ودر  مدیره  هیئت  رئیس  و  مدیرعامل 

همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم مرجان داودی نژاد به شماره 
ملی 2360455362 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای علیرضا 
احتشامی به شماره ملی 2360483757 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 
سال مالی روزنامه کثیر االنتشار طلوع جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 

ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
شناسه آگهی: 290808           28428

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان فارس 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کازرون 


