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همکاریهای ویژه پلیس راهور و شهرداری اصفهان در راستای حل
معضالت ترافیکی
ستاد مهر شهر اصفهان همراه با تجدید میثاق با شهدای هشت سال ...

اعزام هیأت تخصصی و بخش
ویژه گردشگری سالمت ،دو
تفاوت مهم حضور ایرانیان در
این دوره از نمایشگاه عمان
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای
بیــن المللــی اســتان اصفهــان گفــت :عــاوه
بــر حضــور شــرکت هــای ایرانــی در قالــب
پاویــون ایــران در یازدهمیــن نمایشــگاه
بیــن المللــی غــذا و هتــل داری و ششــمین
نمایشــگاه بیــن المللــی تجهیــزات و خدمــات
پزشــکی ،امســال هیــأت  30نفــره متشــکل از
فعــاالن عرصــه پزشــکی و صنایــع غذایــی نیز
بــا همــکاری ســازمان توســعه تجــارت بــه
ایــن نمایشــگاه اعــزام خواهنــد شد.رســول
محققیــان اظهــار داشــت :شــرکت نمایشــگاه
اصفهــان بــه عنــوان نماینــده رســمی شــرکت
 Oman Expoدر ایــران و منتخــب ســازمان
توســعه تجــارت ،ماننــد ســال هــای گذشــته
پاویــون ملــی ایــران را در ایــن دو نمایشــگاه،
مدیریــت کــرده اســت و امســال عــاوه بــر
حضــور شــرکت هــا ،اعــزام هیــأت تخصصــی
بازدیــد از نمایشــگاه را نیــز برنامــه ریــزی
کــرد.وی افــزود :پاویــون ایــران در ایــن دو
نمایشــگاه 240 ،متر وســعت دارد و  20شرکت
ایرانــی ،خدمــات و محصــوالت خــود را در زمینه
تولیــد و صــادرات انــواع مــواد غذایــی ،خدمات
گردشــگری و هتــل داری ،انــواع تجهیــزات
پزشــکی و خدمــات توریســم ســامت
در کنــار دیگــر کشــورها عرضــه خواهنــد
کرد.مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه هــای
بیــن المللــی اســتان اصفهــان همچنیــن اعالم
کرد :در جلســه روز ســه شــنبه رایــزن بازرگانی
کشــورمان در عمــان ،رایــزن اقتصــادی ایــران،
مدیــر بخــش خارجــی شــرکت و نماینــدگان
معاونــت گردشــگری ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری،
آخریــن هماهنگــی ها بــه منظــور برنامــه ریزی
و اســتفاده حداکثــری شــرکت هــای ایرانــی از
ایــن نمایشــگاه انجــام گرفــت.
وی از اختصــاص بخــش ویــژه گردشــگری
ســامت در نمایشــگاه امســال ،بــه عنــوان
یکــی از رخدادهــای مهــم یاد کــرد و ادامــه داد:
ظرفیــت هــای وســیع کشــور در حــوزه "هلــث
توریســم" بایــد از طریــق ایــن نمایشــگاه هــا
معرفــی و تبییــن شــود و خوشــحالیم کــه
امســال حضــور شــرکت هــای ایرانــی در ایــن
بخــش نیــز قابــل توجــه خواهــد بــود.
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توقيف بيش از  2ميليارد موتورسيكلت قاچاق در اصفهان
رئيس پليس آگاهي استان از كشف و توقيف تعداد چهار دستگاه موتور سيكلت سنگين
قاچاق در شهر اصفهان به ارزش دو ميليارد و  300ميليون ريال ...

صرفه جويي  100مترمکعب آب برساعت
در ناحيه انرژي وسياالت فوالد مبارکه

بــا اجــراي يــک پــروژه درناحيــه انــرژي و ســياالت
فــوالد مبارکــه و اســتفاده از پســابهاي کــم کيفيــت
واحدهــاي نيــروگاه و فوالدســازي و بکارگيــري آنها
درخنــک ســازي ســرباره هــاي مــذاب کــوره هــاي
قــوس الکتريکــي فوالدســازي ،بيــش از 100
متــر مکعــب بــر ســاعت در مصــرف آب صنعتــي

ميــزان ذخايــر آب پشــت ســد و تقاضــاي افزايــش
برداشــت آب در منطقــه فــات مرکــزي ايــران،
مديريــت منابــع موجــود و تأميــن آب بــا کيفيــت
و کميــت مــورد نيــاز شــرب ،صنعــت و کشــاورزي
يکــي از چالــش هــاي اصلــي پيــش رو اســت،
بديــن منظــور فــوالد مبارکــه همــواره بــا اجــراي

صرفــه جويــي شــد.
بناييــان مفــرد مديــر ناحيــه انــرژي و ســياالت بــا
اعــام ايــن خبــر افــزود :کاهــش متوســط بــارش
نــزوالت آســماني در ســالهاي گذشــته و کاهــش

پــروژه هــاي متعــدد در جهــت کاهــش مصــرف آب
اقدامــات مؤثــري را در ايــن خصــوص صــورت داده
اســت.
وي در ادامــه بــه راه حــل هــاي انجــام شــده بــراي

رهايــي از چالــش هــاي مذکــور اشــاره نمــود و گفت:
صنايــع بــزرگ از جمله شــرکت فوالد مبارکــه تمامي
تــاش خــود را در جهــت کاهــش مصــرف آب در
فرآيندهــا مدنظــر قــرارداده انــد .پــروژه هــاي کاهش
مصــارف ويــژه در خطــوط توليــد ،بهينــه ســازي
مصــارف و اســتفاده از آبهــاي بــا کيفيــت پاييــن
در خطوطــي کــه نيــاز بــه آب صنعتــي تــازه ندارنــد
بــراي رســيدن بــه توليــد بــا حداقــل وابســتگي بــه
آب از جملــه ايــن پروژههــا اســت.
مديــر ناحيــه انــرژي و ســياالت تصريــح نمــود :در
جهــت اســتفاده از آب هــاي کــم کيفيــت ،پــروژه
واحــد خنــک کاري ســرباره از دو ســال پيــش
آغــاز شــد کــه بــه جــاي اســتفاده از آب صنعتــي
از پســابهاي کولينــگ تــاور نيــروگاه (بلودانهــا) و
کولينــگ تــاور مــدول  Aفــوالد ســازي و همچنيــن
از دورريــز واحــد توليــد آب دميــن نيــروگاه اســتفاده
شــد.بناييان خاطــر نشــان کــرد :در ايــن پــروژه
مجمــوع آب هــاي کــم کيفيــت بــه حجــم حــدود
 100مترمکعــب بــر ســاعت وارد اســتخر  1000متــر
مکعبــي واحــد نيــروگاه شــده و بعــد از عمليــات
تــه نشــيني توســط دو دســتگاه پمــپ بــه ظرفيــت
 120متــر مکعــب بــر ســاعت بــه ســمت واحــد
ســرباره جهــت خنــک کاري حوضچــه هــا ارســال
مــي شــود و صرفــه جويــي قابــل توجهــي در
مصــرف منابــع و جايگزينــي مصــرف پســاب کــم
کيفيــت بجــاي آب صنعتــي را بدنبــال دارد.

با حضور آیتاهلل حسینی بوشهری؛

ساخت مقبره شهید گمنام در تیپ پیاده بوشهر کلنگزنی شد

بـا حضـور نماینـده مـردم بوشـهر در خبـرگان
رهبـری و جمعـی از مسـئولین مراسـم کلنگزنی
سـاختمان شـهید گمنـام در تیـپ پیـاده امـام
صـادق(ع) بوشـهر برگـزار شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،فرمانده تیـپ پیاده
امـام صـادق(ع) بوشـهر ظهر چهارشـنبه در این
مراسـم اظهـار داشـت :فرهنگ ایثار و شـهادت،
فرهنگـی غنـی و پرمحتواسـت کـه شـهدای
اسلام ،انقالب ،شـهدای مدافع حرم و شـهدای
گمنـام الگـوی کامـل و راسـتین ایـن فرهنـگ
هستند .

سـردار محمدتقی صفری ادامـه داد :پیگیریهای
الزم بـرای سـاخت مقبره شـهید گمنـام صورت
گرفته و انشـااهلل امسـال سـاختمان آن به اتمام
میر سد .
وی بیـان داشـت :زیربنـای سـاختمان مقبـره
شـهید گمنـام در تیـپ پیـاده امـام صـادق(ع)
بوشـهر  ۱۰متـر مربـع بـوده و هزینـه آن بالغ بر
 ۷۰۰میلیـون ریـال اسـت.
فرمانـده تیـپ پیـاده امـام صـادق(ع) بوشـهر
گفـت :ایـن شـهید از شـهدای عملیـات کربالی
 ۴و از شـهدای غـواص بـوده و  ۲۳سـال سـن

داشـته است.

 ۹۰قلم کاالی قاچاق درجوانرود توقیف شد
مقامات انتظامی استان کرمانشاه از توقیف  ۹۰قلم کاالی قاچاق در جوانرود ،دستگیری
 ۴سوداگر مرگ در هرسین و دستگیری  ۵سارق خبر میدهند ...

ایران امروز
در اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان اصفهان صورت پذيرفت:

برگزاري پنجمين دوره مسابقات قرآنی ویژه خانواده
بزرگ آموزش فنی و حرفه ای استان

در راسـتاي توسـعه و نشـر آمـوزه هـاي دينـي و انـس بـا قـرآن ،پنجميـن دوره مسـابقات قرآن
كريـم در رشـته هـاي اذان ،قرائـت ،ترتيـل ،حفـظ و مفاهيـم ويـژه كاركنـان و خانـواده آنان در
تاريـخ  28شـهريور سـال جـاري در محـل هـاي نمازخانـه ،سـالن كنفرانـس و سـالن اجتماعات
شـهيد بهشـتي اداره كل برگـزار گرديـد.
در ابتـداي برگـزاري مراسـم افتتاحيـه ،ابوطالب جاللي مديـر كل آموزش فني و حرفه اي اسـتان
ضمـن خيرمقـدم بـه كاركنـان و خانـواده ايشـان و ارج نهـادن بـه ايـن رويـداد ارزشـمند گفـت:
هميشـه در تمامـي سـخنان اهـل بيـت بر انـس و تدبر در قرآن تأكيد شـده اسـت و ما بايسـتي
در تمـام شـئون زندگـي دسـتورات و رهنمودهـاي قرآن را سـرلوحه خود قـرار دهيم.
بـر اسـاس ايـن گـزارش در ايـن مرحله  81نفر شـركت كننـده در دو بخـش خواهـران و برادران
بـه رقابـت پرداختنـد كـه نفـرات برتر رشـته هـاي حفـظ ،ترتيـل ،قرائـت و مفاهيم قـرآن مجيد
در رده كاركنـان بـه مسـابقات منطقـه اي اعـزام خواهنـد شـد كه در هفتـم مهرماه سـال جاري
بـه ميزبانـي ايـن اسـتان و بـا حضـور اسـتانهاي يـزد ،چهارمحـال و بختيـاري و مركـزي برگزار
خواهد شـد.
نفـرات برتـر از بيـن كاركنـان اداره كل آمـوزش فنـي و حرفـه اي اسـتان اصفهـان جهت حضور
در مرحلـه منطقـه اي ،اسـماعيل نـژاد محمـدي (اداره كل) در رشـته حفظ جـزء  ،4مهدي اميني
(مركـز زريـن شـهر) در رشـته ترتيل ،محمـود پوربافرانـي (مركز نائين) در رشـته قرائـت ،محمود
صفريـان (مركـز شـاهين شـهر) در رشـته مفاهيـم بـرادران ،خانم طيبـه محمـدي (اداره كل) در
رشـته مفاهيـم خواهـران و خانـم فضـه قاسـمي (اداره كل) در رشـته ترتيـل خواهـران انتخـاب
گرديدنـد.در پايـان در مراسـم اختتاميـه از نفـرات اول تـا سـوم رشـته هـاي فـوق الذكر بـا اهداء
لوح سـپاس و هديـه تجليـل گرديد.

توقيف بيش از  2ميليارد موتورسيكلت قاچاق در اصفهان

رئيـس پليـس آگاهي اسـتان از كشـف و توقيـف تعداد چهار دسـتگاه
موتـور سـيكلت سـنگين قاچـاق در شـهر "اصفهـان" بـه ارزش دو
ميليـارد و  300ميليـون ريـال خبـر داد.
سـرهنگ كارآگاه سـتار خسـروي اظهار داشـت:در پي وصول خبري
مبنـي بـر ورود چنديـن دسـتگاه موتـور سـيکلت سـنگين بـه شـهر
"اصفهـان" رسـيدگي بـه موضـوع در دسـتور كار کارآگاهـان اداره
مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز پليـس آگاهـي اسـتان قـرار گرفـت.
وي افـزود :كارآگاهـان پـس از تحقيق،بررسـي و كسـب اطمينـان از
صحـت موضـوع طـي هماهنگـي بـا مقـام قضائـي بـه محـل اعزام
و تعـداد چهـار دسـتگاه موتورسـيكلت قاچاق شـامل دو دسـتگاه هوندا  1300سـي سـي،يك سـوزکي 1000
سي سي و يك دستگاه ياماها  1000سي سي كشف كردند.
ايـن مقـام انتظامـي ارزش موتورسـيكلت هـا را دو ميليـارد و  300ميليـون ريـال اعالم كرد و عنوان داشـت:
در ايـن خصـوص چهـار متهم دسـتگير که پس از تشـكيل پرونـده جهت سـير مراحل قانونـي تحويل مراجع
قضائي شـدند.
سـرهنگ كارآگاه سـتار خسـروي در پايـان از عموم مردم خواسـت که هـر گونه اخبار و موضوعات مشـكوك
را از طريـق تمـاس با تلفـن  110به پليس اطلاع دهند.

اخبار انتظامی استان کرمانشاه؛

آن سو
در آیین آغاز به کار ستاد مهر شهر اصفهان مطرح شد

همکاریهای ویژه پلیس راهور و شهرداری اصفهان
در راستای حل معضالت ترافیکی

ســتاد مهــر شــهر اصفهــان همــراه بــا
تجدیــد میثــاق بــا شــهدای هشــت
ســال دفــاع مقــدس بــا حضــور
شــهردار اصفهــان ،اعضــای شــورای
شــهر ،مدیــران شــهری ،معــاون
اســتاندار و رئیــس پلیــس راهــور
اســتان آغــاز بــه کار کــرد.
مهــدی جمالینــژاد ،در آییــن
آغــاز فعالیــت ســتاد مهــر و تجدیــد
میثــاق بــا شــهدای هشــت ســال
دفــاع مقــدس در گلســتان شــهدای
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه امســال ســتاد مهــر بــا هماهنگــی و همراهــی همــه دســتگاههای
مســئول در ایــن زمینــه فعالیــت خواهــد داشــت ،اظهــار کــرد :از ایــن رو شــهرداری نیــز در حــوزه
حمــل و نقــل و افزایــش نــاوگان اتوبوســرانی و تاکســیرانی فعالیتهــای قابــل توجهــی را انجــام
داده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در ســالهای گذشــته همزمــان بــا بازگشــایی مــدارس بــا معضــات ترافیکــی
زیــادی روبــرو بودهایــم ،تصریــح کــرد :امســال ســعی شــده کــه پیچیدگیهــای ترافیکــی شــهر
اصفهــان برطــرف شــده و در ایــن زمینــه شــهرداری و پلیــس راهــور همکاریهــای ویــژهای را
خواهنــد داشــت.
ارتقای کیفی و کمی حمل و نقل عمومی اصفهان قابل توجه بوده است
معــاون امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان نیــز در ایــن آئیــن بــه همــکاری شایســته شــهرداری
اصفهــان در مدیریــت حمــل و نقــل دانشآمــوزان در شــهر اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت :بایــد
اذعــان کنــم کــه ســطح حمــل و نقــل عمومــی در ســطح شــهر اصفهــان بــه ویــژه در حــوزه
ســرویسهای مــدارس در ســال جــاری نســبت بــه ســالهای گذشــته ارتقــای کمــی و کیفــی
خوبــی را داشــته اســت.
محمدعلــی طرفــه ،تکمیــل تجهیــزات الکترونیکــی تاکسـیها و اســتفاده از تجهیــزات مناســب در
نــاوگان اتوبوســرانی را نیــز از دیگــر اقدامــات مثبــت شــهرداری در حــوزه حمــل و نقــل دانســت و
افــزود :امیدواریــم تــا پایــان ســال جــاری بــا تجهیــز کامــل تاکس ـیها بــه سیســتم الکترونیکــی
بتــوان خدمترســانی بهتــری را بــه شــهروندان داشــته باشــیم.معاون حمــل و نقــل و ترافیــک
شــهرداری اصفهــان نیــز در ایــن آئیــن از اضافــه شــدن دو خــط اتوبــوس تنــدرو بــه سیســتم
حمــل و نقــل شــهر اصفهــان در آینــده نزدیــک اشــاره کــرد و گفــت :بــا راهانــدازی ایــن دو خــط
میتــوان ســهم شــهرداری در حــوزه حمــل و نقــل عمومــی را افزایــش داد.
آگهی
خواهان بانک مهر اقتصاد دادخواستی به طرفیت بهروز بهشتی فرد فرزند
محمد تقدیم دادگاه عمومی کوار نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول
دادگاه عمومی (حقوقی) کوار ارجاع و به کالســه  9509987186300144و
بایگانی  950150ح  1ثبت گردیده که وقت رســیدگی آن مورخ 95/8/2
ساعت  9تعیین شده است .به علت مجهولالمکان بودن امین رحمانیان و
درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقالب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب یک نوبت در
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشــود تا خوانده پس از نشر آگهی
و اطــالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشــانی کامل خود
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت
رسیدگی حاضر گردد.
 /15581م الف
مدیر شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) کوار
محمدرضا رجبپور

 ۹۰قلم کاالی قاچاق درجوانرود توقیف شد

مقامــات انتظامــی اســتان کرمانشــاه از توقیــف  ۹۰قلــم کاالی قاچــاق
در جوانــرود ،دســتگیری  ۴ســوداگر مــرگ در هرســین و دســتگیری ۵
ســارق خبــر میدهنــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیــس،
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمانشــاه از شناســایی و دســتگیری
ســارقان قطعــات و لــوازم داخلــی خــودرو و کشــف  ۲۵مــورد ســرقت
خبــر داد.
ســرهنگ رضــا شــیرزادی در تشــریح ایــن خبــر گفــت :بــه دنبــال
وقــوع چنــد مــورد ســرقت ازخودروهــای شــخصی شــهروندان در
ســطح شهرســتان ،شناســایی و دســتگیری ســارق یــا ســارقان ایــن
ســرقتها بــه صــورت ویــژه در دســتور کار پلیــس ایــن فرماندهــی
قــرار گرفــت.
دستگیری  ۵سارق با  ۲۵مورد سرقت در کرمانشاه
وی افــزود :مامــوران انتظامــی کالنتریهــای  ۱۵شــریعتی۲۰ ،
حافظیــه و  ۲۲ظفــر طــی عملیاتهــای غافلگیرانــه ،توانســتند  ۵نفــر
از ســارقان ســابقهدار ایــن شهرســتان کــه تحــت تعقیــب بودنــد را
شناســایی و بــا هماهنگــی مقــام قضائــی دســتگیر کننــد.
ســرهنگ شــیرزادی اظهــار داشــت :در بازجوییهــای صــورت گرفتــه
متهمــان بــه  ۲۵مــورد ســرقت قطعــات و لــوازم داخــل خــودرو
اعتــراف ،کــه پــس از تشــکیل پرونــده مقدماتــی جهــت ســیر مراحــل
قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــدند.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمانشــاه از شــهروندان خواســت در
جهــت پیشــگیری از ســرقت بــه توصیــه و هشــدارهای پلیســی توجــه
کننــد و در صــورت اطــاع از هرگونــه ســرقت و یــا تــردد افــراد
مشــکوک مراتــب را ســریع ًا بــا شــماره تلفــن  ۱۱۰بــه پلیــس اعــام
نماینــد.
توقیف  ۹۰قلم کاالی قاچاق در جوانرود
ســرهنگ ســتاد داریــوش محمــدی فرمانــده انتظامــی شهرســتان
جوانــرود نیــز از توقیــف محمولــه کاالی قاچــاق بــه ارزش ۱۷۰
میلیــون ریــال در ایــن شهرســتان خبــر داد و افــزود :در پــی اخبــار
واصلــه مبنــی بــر فعالیــت ســودجویان در امــر قاچــاق کاال ،مأمــوران
پلیــس آگاهــی و اطالعــات بــا تشــکیل تیمــی مجــرب ،بررســی و
پیگیــری موضــوع را در دســتور کار قــرار دادنــد.
وی گفــت :مأمــوران ایــن انتظامــی پــس از هماهنگــی بــا مقــام
قضائــی و شناســائی خــودروی نیســان حامــل کاالی قاچــاق موفــق به
توقیــف آن شــدند کــه پــس از انتقــال خــودرو بــه مقــر انتظامــی در
بازرســی از آن تعــداد  ۹۰قلــم انــواع لــوازم خانگــی قاچــاق بــه ارزش

آگهی اخطاریه رفع نقص
خواهان بانک مهر دادخواســتی به طرفیت فاضــل آزادیان مظفری
فرزند عباس تقدیم دادگاه عمومی کوار نموده که جهت رســیدگی
بــه شــعبه اول دادگاه عمومی (حقوقــی) کوار ارجاع و به کالســه
 9509987186300143و بایگانــی  950149ح  1ثبت گردیده که وقت
رسیدگی آن مورخ  95/8/2ساعت  12تعیین شده است .لذا به علت
مجهولالمکان بودن به درخواست خواهان و به تجویز ماده  73قانون
آیین دادرســی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی میشود
تا خوانده پس از نشــر آگهی و اطالع از مفــاد آن به دادگاه مراجعه
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نســخه دوم دادخواست و ضمائم را
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.
 /15582م الف
منشی شعبه اول حقوقی کوار
جابر ایزدی
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تقریبــی  ۱۷۰میلیــون ریــال کشــف و ضبــط شــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان جوانــرود افــزود :در ایــن راســتا دو نفــر
متهــم دســتگیر شــدند کــه پــس از تشــکیل پرونــده جهــت ســیر
مراحــل قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــدند.
ســرهنگ محمــدی در خاتمــه یــادآور شــد :پدیــده قاچــاق کاال
ضربــات جبــرانناپذیــری بــه اقتصــاد کشــور وارد میکنــد کــه در
ایــن راســتا نیــروی انتظامــی بــا تمــام تــوان و امکانــات بــا قاچاقچیان
کاال مقابلــه خواهــد کــرد.
کشــف یــک دســتگاه خــودروی ســرقتی در اســام
آبادغــرب
فرمانــده انتظامــی شهرســتان اســام آبادغــرب از کشــف یــک
دســتگاه خــودرو پرایــد ســرقتی در نتیجــه گشــتزنی هدفمنــد
پلیــس خبــر داد.
ســرهنگ بهــروز ســرتیپ نیــا کارآمــدی عوامــل گشــتی  ،برخــورد
بــا جرائــم و ســایر رخدادهــای انتظامــی را یکــی از بزرگتریــن
موفقیتهــای پلیــس دانســت و افــزود :طــی  ۲۴ســاعت گذشــته
در پــی اعــام شــماره یــک دســتگاه خــودرو پرایــد ســرقتی از
مرکــز فرماندهــی و کنتــرل مبنــی بــر اینکــه خــودرو در یکــی از
شهرســتانهای اطــراف بــه ســرقت رفتــه اســت ،مامــوران گشــت
کالنتــری  ۱۱خیبــر بــا اجــرای بــه موقــع طــرح مهــار خــودرو ســرقتی
را مشــاهده و پــس از تعقیــب و گریــز ،نهایتـ ًا توســط مامــوران توقیــف
شــد و ســارق را نیــز دســتگیر کردنــد.
نیروی انتظامی مورد اعتماد مردم و رهبری است
فرمانــدار شهرســتان ثــاث باباجانــی در دیــدار بــا فرمانــده انتظامــی
ایــن شهرســتان بــا تاکیــد بــر نقــش مســتقیم پلیــس در تحقــق
اقتصــاد مقاومتــی ،خاطرنشــان کــرد :امــروز نیــروی انتظامــی مــورد
اعتمــاد مــردم و رهبــری اســت.
علــی اکبــر اکبــری بــه همــراه معــاون سیاســی و بخشــدار مرکــزی
شهرســتان بــا حضــور در ســتاد انتظامــی شهرســتان ثــاث باباجانــی
ضمــن تبریــک انتصــاب ســرهنگ ســعید حاجــی آبــادی ،از پلیــس بــه
عنــوان ســازمانی یــاد کــرد کــه مــردم از بــدو تولــد تــا زمــان مــرگ
بــه گون ـهای بــا آن ســروکار دارنــد.
وی بــه نامگــذاری امســال از ســوی رهبــر معظــم انقــاب اشــاره و
خاطــر نشــان کــرد :در بحــث اقتصــاد مقاومتــی ،پروژههــای عمرانــی
و ســرمایههای اقتصــادی نیــز اگــر بخواهیــم موفــق باشــیم بایــد
امنیــت در جامعــه حکــم فرمــا باشــد و پلیــس نقشــی مســتقیم در
اقتصــاد مقاومتــی دارد.

آگهی احضار متهم
نظر به اینکه متهم علی ســلطانی بــا کد ملــی  2460212399به اتهام
خیانت در امانت نسبت به یکدســتگاه خودرو لیفان  X60موضوع سهیال
کوهستانی در پرونده کالســه  950485شعبه  21بازپرسی از طرف این
دادسرا تحت تعقیب میباشد و ابالغ احضاریه به واسطه نامعلوم بودن
محل اقامت ایشــان میسور نگردیده بدینوســیله در اجرای ماده 174
قانون آیین دادرســی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه
پس از درج آگهی در روزنامه در شــعبه  21بازپرسی عمومی و انقالب
شــیراز به منظور پاسخگویی و دفاع از اتهام انتسابی حاضر گردد پس از
انقضاء یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی تصمیم غیابی اتخاذ میگردد.
/15612م الف
بازپرس شعبه  21دادسرای عمومی و انقالب شیراز
نادر قلندری

همزمان با سراسر کشور؛

زنگ شکوفه ها درمدارس کرمانشاه
نواخته شد
آغاز تحصیل ۲۹۰۰۰کالس اولی
بـا نواختـه شـدن زنگ شـکوفه هـا در مـدارس کرمانشـاه ۲۹ ،هزار
دانـش آمـوز کالس اولـی در اسـتان راهی مدارس شـدند.
بـه گـزارش خبرنـگار مهـر ،دیـروز چهارشـنبه  ۳۱شـهریور مـاه
مراسـم نواخته شـدن زنگ شـکوفه ها در مدارس کرمانشـاه برگزار
و دانـش آمـوزان کالس اولـی آغاز سـال تحصیلی را جشـن گرفتند.
مراسـم نمادیـن ایـن برنامـه بـا حضـور مسـئوالن و دانـش آموزان
کالس اولـی در محـل دبسـتان دخترانـه شـهید نازپروریـان شـهر
کرمانشـاه برگزار شـد.
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش اسـتان کرمانشـاه در ایـن مراسـم از
آغـاز بـه تحصیل  ۲۹هـزار دانـش آمـوز کالس اولی در اسـتان خبر
داد.
سـلیمان محبـی با بیان اینکه مدرسـه سـرآغاز آینـده ای جدید برای
دانـش آمـوزان کالس اول اسـت ،گفـت :مـا از ایـن دانـش آموزان
مـی خواهیـم کـه در راه فراگیـری علـم و دانـش از تمام تـوان خود
اسـتفاده کنند.
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه در سـایه همراهـی و همـکاری میـان
نهادهـای خانـواده و آمـوزش و پـرورش شـاهد رشـد ،تعالـی و
پیشـرفت روزافـزون کشـور باشـیم.
محبـی همچنیـن بـا یـادآوری اینکـه امسـال در مجمـوع  ۳۲۵هزار
دانـش آموز در اسـتان کرمانشـاه در  ۴هزار و  ۶۰۰مدرسـه تحصیل
خواهنـد کـرد ،گفـت :همچنین  ۲۸هـزار معلم و فرهنگی نیـز تعلیم و
تربیـت ایـن دانش آمـوزان را بـر عهده خواهند داشـت.
وی همچنیـن از آغـاز سـال تحصیلـی جدیـد در اسـتان همزمـان با
سراسـر کشـور در روز شـنبه سـوم مهر ماه خبر داد و افزود :در این
راسـتا مراسم نمادینی نیز با حضور مسـئوالن در سطح شهرستان ها
برگزار خواهد شد.

آگهی دعوت
به اطالع کلیه صاحبان سهام شــرکت پاساپ گستر شیراز
(ســهامی خاص) به شــماره ثبت  19523و شناســه ملی
 10530316296می رســاند که جلســات مجمــع عمومی
فوق العاده و عادی به طور فوق العــاده در تاریخ 95/7/14
در محل دفتر قانونی شرکت برگزار می گردد .لذا از کلیه
صاحبان سهام دعوت به عمل می آید:
-1جلسه مجمع عمومی فوق العاده رأس ساعت  8صبح
دستورات جلسه
نقل و انتقال سهام
اصالح ماده  31اساسنامه
-2جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
دستورات جلسه
انتخاب هیأت مدیره
از طرف رئیس هیأت مدیره

کتابخانه شخصی شما را خریداریم
معاوضه کتاب کهنه با نو،
قدیمی  -جدید
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