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رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد

5

افزایش  ۱۱۱درصدی تردد در چالوس طی تعطیالت اخیر
اجرای کروکی الکترونیک به زودی در کل کشور

رئیس پلیس راهور ناجا ناگفته هایی را درباره
چگونگی تصویب طرح منع تردد شبانه بیان کرد و از
جلوگیری زیان  ۲۰۰۰میلیاردی بیمه ها با اجرای طرح
رسارسی کروکی الکرتونیک خرب داد.
به گزارش ایسنا ،رستیپ سید کامل هادیانفر با حضور
در جمع خربنگاران درباره ارائه خدمات هوشمند و
الکرتونیکی پلیس راهور ،گفت :پلیس راهنامیی و
رانندگی ارائه بسیاری از خدمات خود را به هفته
ناجا موکول نکرده و هامنطور که خربنگاران نیز رصد
کردند ما خدماتی را در طول سال به شکل هوشمند و
الکرتونیک به خدمات مان اضافه کرده ایم.
وی با بیان اینکه گره گشایی از زندگی مردم اولویت
مهمی برای پلیس راهنامیی و رانندگی است ،گفت:
در همین راستا نیز بحث بخشودگی دوبرابری جرایم
رانندگی مطرح شد که با مساعدت منایندگان مجلس
و حامیت دولت وقت متام جرایمی که مشمول ۲
برابری شده بودند به اصل خود برگشتند که البته
مهلت پرداخت این تسهیالت تا دیامه سال ۱۴۰۰
است و پس از آن جرایم  ۲برابری دوباره به حالت
قبلی خود باز خواهند گشت.
هادیانفر افزود :ما در بحث شامره گذاری نیز خدمات
اینرتنتی شامره گذاری را آغاز کردیم .دو مرکز در
تهران و یک مرکز در اصفهان به شکل پایلوت خدمات
شامره گذاری اینرتنتی را آغاز کردند .در این خدمات
بیش از  ۸۵درصد مراحل به شکل الکرتونیک و غیر
حضوری انجام شده و تنها امور مربوط به نصب پالک
و بررسی خودرو به شکل حضوری انجام می شود.
این سامانه به زودی در رسارس کشور اجرایی خواهد
شد و با توجه به تسهیالتی که ارائه می کنند قطعا
مورد حامیت مردم قرار خواهند گرفت .چراکه متام
زمان مراجعه حضوری برای شامره گذاری و تعویض
پالک را به  ۱۰دقیقه کاهش خواهد داد.

هادیانفر اضافه کرد :همچنین نوبت دهی اینرتنتی را
نیز در متامی مراکز شامره گذاری و تعویض پالک اجرا
کردیم و تنها در سال جاری بیش از  ۵.۵میلیون نوبت
اینرتنتی در کل کشور داشتیم.
هادیانفر در پاسخ به پرسشی درباره چرایی شلوغی
مراکز شامره گذاری و تعویض پالک گفت :با توجه به
رشایط کرونا حدود دو ماه و نیم از سال را با تعطیلی
مراکز شامره گذاری و تعویض پالک روبرو هستیم
و همین موضوع سبب انباشت درخواست ها شده
بود .ما در این رشایط رایزنی را با ستاد ملی مقابله
با کرونا آغاز کرده و این مجوز را از آنان اخذ کرده
ایم که در وضعیت قرمز بتوانیم به جای تعطیلی
مراکز که سبب نارضایتی مردم نیز شده بود مراکز را
با  ۵۰درصد ظرفیت دایر کنیم که خوشبختانه در حال
حارض تراکم در بسیاری از مراکز از بین رفته است و
بسیاری از شهرها نیز از وضعیت قرمز خارج شده اند.
هادیانفر ادامه داد :ارائه خدمات به مردم در مراکز
شامره گذاری و تعویض پالک با قدرت و قوت ادامه
دارد.
رئیس پلیس راهنامیی و رانندگی ناجا از اجرای طرح
کروکی الکرتونیک نیز خرب داد و گفت :در حال حارض
اجرای پایلوت این طرح در شهر قم اجرا شده و در
این شهر هیچ کروکی دستی و کاغذی صادر منی شود
و طی شش ماه بیش از  ۷۰۰۰کروکی الکرتونیک
ترسیم و صادر شده است.
وی در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر اینکه آیا رشکت
های بیمه در زمینه کروکی های الکرتونیکی با پلیس
همراهی دارند یا خیر؟ گفت :بیمه ها همراهی
خوبی دارند و اتفاقا تفاهم نامه ای با بیمه مرکزی
داشتیم که تا کنون هیچ مشکلی در این زمینه
نداشتیم .امیدواریم به زودی و طی ماه های آینده
با همراهی بیمه ها و همچنین تکمیل زیرساخت ها

آگهی دعوت سهامداران شرکت شایان هتل ورامین سهامی خاص
ثبت شده به شماره  475و شناسه ملی 10100066655
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع
عمومی که در ساعت 10صبح مورخ  1400/08/05در آدرس ورامین
میدان ولیعصر خیابان تهران ورامین هتل شایان کدپستی3371616346
تلفن 36237350تشكیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه-1:انتخاب اعضای هیات مدیره -2انتخاب بازرسین

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت سهامداران شرکت گروه صنعتی نما ماد پاسارگاد سهامی خاص
ثبت شده بشماره  340789وشناسه ملی ( 10103868790نوبت دوم)

پیرو آگهی دعوت مندرج درروزنامه ابراربشماره  9278مورخ ,1400/6/31نظر
به اینكه جلسه مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده در ساعت  9صبح مورخ
1400/7/11در محل دفترمرکزی شرکت به حد قانونی نرسید لذا ازکلیه سهامداران
شرکت دعوت میشود جهت شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
(نوبت دوم ) که در ساعت  9صبح مورخه  1400/8/8درمحل دفتر مرکزی تشكیل
میگردد حضور بهم رسانند .دستور جلسه  -1 :تصویب ترازنامه وحساب سود و زیان
سال مالی -2 1399انتخاب بازرسین - 3انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره
 -4تعیین دارندگان حق امضاء  -5انتخاب روزنامه کثیراالنتشار -6کلیه اقداماتی که
درصالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد.

سامانه کروکی الکرتونیک در کل کشور ساری و جاری
شود .به گفته هادیانفر ،استفاده از سامانه کروکی
الکرتونیک حداقل تا  ۲۰۰۰میلیارد تومان به نفع
بیمه ها خواهد بود .چرا که برابر پایش ها و بررسی
های انجام شده ساالنه مبلغی بیش از  ۲۰۰۰میلیارد
تومان رصف پرداخت خسارات تصادفات ساختگی یا
خسارات سوری می شود.
هادیانفر افزود :ساالنه به طور متوسط یک میلیون
و  ۲۰۰هزار تصادف هم فوتی ،جرحی و خسارتی در
کشور رخ می دهد که قطعا ایجاد کروکی الکرتونیک
به آن کمک شایانی خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه ما هر زمانی که بتوانیم گره
ای از مشکالت را باز کنیم آن را انجام خواهیم داد،
گفت :در زمینه ترخیص خودروها و موتورسیکلت
های رسوبی ما از سال گذشته طرحی را برای ترخیص

آگهی دعوت شرکت دانش کیمیا فارمد(با مسئولیت محدود)
به شماره ثبت  407058و شناسه ملی 10320584019
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده
شرکت ارابه گشت سبز(سهامی خاص )
به شماره ثبت  258738و شناسه ملی  10102988994نوبت اول

بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده که راس ساعت ده صبح روز سه شنبه مورخه 1400/8/4در محل
اصلی شرکت واقع درخیابان کارگر جنوبی پایین تر از چهار راه لشگر پالک  579طبقه
دوم تاکسیرانی ارابه گشت سبز تشكیل می گردد حضور بهم رسانند  .دستور جلسه:
انتخاب بازرسین و استماع گزارش عملكرد هیات مدیره و تصویب صورت های مالی
شامل تراز نامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به 1400/12/29
هیات مدیره شرکت تاکسیرانی ارابه گشت سبز

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس (سهامی خاص)
به شماره ثبت  317989و شناسه ملی 10103541440

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس
(سهامی خاص) دعوت می گردد جهت حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت
که در مورخ  1400/07/30رأس ساعت  16:00در محل قانونی شرکت به نشانی:
تهران ،بلوار نلسون ماندال،کوچه نور پالک  6طبقه پنجم تشكیل می گردد ،حضور
بهم رسانند .دستور جلسه -1 :تغییر نام  -2تغییر موضوع شرکت  -3سایر مواردی

که در حدود اختیارات مجمع مذکور می باشد.
هیات مدیره شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس (سهامی خاص)
به شماره ثبت  317989و شناسه ملی 10103541440

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس
(سهامی خاص) دعوت می گردد جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت
که در مورخ  1400/07/30رأس ساعت  15:00در محل قانونی شرکت به نشانی:
تهران ،بلوار نلسون ماندال،کوچه نور پالک  6طبقه پنجم تشكیل می گردد ،حضور بهم
رسانند .دستور جلسه -1 :انتخاب اعضاء هیات مدیره  -2تعیین بازرسین اصلی و
علی البدل -3تعیین روزنامه کثیراالنتشار-4 .تصویب ترازنامه و صورتهای مالی منتهی
به  -5 1400/03/31سایر مواردی که در حدود اختیارات مجمع مذکور می باشد.
هیات مدیره شرکت گروه اقتصادی دلیران پارس

اصالحیه
بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت سیم و کابل خاورشهر
(سهامی خاص) می رساند در آگهی چاپ شده در روزنامه ابرار مورخ
 ،1400/7/12شماره ثبت  955و شناسه ملی  10100114034و تاریخ
برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 1400/7/26صحیح می باشد که بدینوسیله اصالح می گردد.
هیات مدیره شرکت سیم و کابل خاورشهر(سهامی خاص)

آگهی دعوت سهامداران شرکت برنا فناوران رایکا سهامی خاص
ثبت شده به شماره  517257و شناسه ملی 14007150000
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت دانش کیمیا فارمد (با مسئولیت محدود) به شماره

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی

ثبت  407058و شناسه ملی  10320584019دعوت بعمل می آید در جلسه

بطور فوق العاده که در ساعت  15:00مورخ  1400/8/4روز سه شنبه به آدرس

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت  10صبح مورخ  1400/08/05جهت اخذ

خیابان سعادت آباد،شهرک بوعلی ،طبقه  ،7واحد 33تشكیل می گردد حضور به هم

تصمیمات ذیل در محل دفتر حضور بهم رسانند.

رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده -1 :انتخاب و تعیین سمت اعضای

دستور جلسه -1 :تایید حساب های منتهی به  29اسفند سال  -2 1399انتخاب

هیات مدیره  -2حق امضای هیات مدیره

بازرس  -3انتخاب اعضاء هیات مدیره

هیات مدیره شرکت دانش کیمیا فارمد( با مسئولیت محدود )

آگهی دعوت شرکت شن ساز بتن سهامی خاص

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت شن ساز بتن سهامی خاص ثبت
شده به شماره  228766و شناسه ملی 10102698966دعوت به عمل
می آید تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت  9صبح مورخه
 1400/08/04که در محل دفتر مرکز اصلی شرکت تشكیل می شود
حضور به هم رسانند .
دستور جلسه  -1 :انتخاب اعضا هیات مدیره

هیات مدیره

آگهی دعوت شرکت پارس آسیا آرون سهامی خاص
به شماره ثبت  378191به شناسه ملی 10320279062
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طورفوق العاده
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت پارس آسیا آرون سهامی خاص به شماره ثبت
 378191به شناسه ملی  10320279062دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی
عادی به طور فوق العاده که در تاریخ  1400/08/02ساعت 10صبح در محل قانونی
شرکت تشكیل می گردد حضور بهمراه رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده ساعت 10صبح  - :انتخاب و
تعیین سمت اعضاء هیات مدیره -تعیین وضعیت حق امضاء -انتخاب بازرس
و سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده میباشد.
هیات مدیره شرکت

خودروها و موتورسیکلت های رسوبی اجرا کردیم
که بر اساس آن تسهیالتی را برای افرادی که خودرو
یا موتورسیکلتشان توقیف شده فراهم شد .ما با
استفاده از قانونی که مربوط به چندین دهه پیش
بوده و اختیاراتی را به وزیر کشور داده بود توانستیم
پرداخت قسطی جرایم رانندگی را برای خودروهای
توقیف شده فراهم کنیم .همچنین سقف مبلغ
جریمه برای توقیف خودروها را نیز از یک میلیون
تومان به سه میلیون تومان افزایش دادیم .با این
تسهیالت خودروها یا موتورسیکلت هایی که ۷۲
ساعت از توقیف شان گذشته باشد و فاقد دستور
قضایی باشند از پارکینگ ها ترخیص می شوند .ضمن
اینکه هزینه پارکینگ را نیز معادل سال  ۹۴حساب
کردیم.
هادیانفر ادامه داد :در گام بعدی نیز مهلت پرداخت

قسطی جرایم رانندگی را از  ۱۲ماه به  ۱۸ماه افزایش باشد اعامل محدودیت ها نیز جمع خواهد شد.
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ﺷﻨﺒﻪ 20
ضمن اینکه ﺳﻪ
سایتاﻻولنارنجی شهرها همچنان ادامه دارد.
موردی جر
امکان
وی در پاسخ به پرسشی دیگر پیرامون درآمد راهور
راهور  ۱۲۰نیز وجود دارد.
هادیانفر در پاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح از خدماتی که به مردم ارائه می کند نیز گفت:
منع تردد شبانه پس از کرونا اظهار کرد :این موضوع پلیس راهور هیچ درآمدی از خدمات ارائه شده به
گرچه یک مسئله ترافیکی است و جرایم آن از سوی مردم ندارد اما ممکن است دیگر رشکت هایی که
پلیس انجام می شود اما خوب است که شهروندان خدماتی را در این خصوص ارائه می کنند درآمدی
بدانند که ما اصال پیشنهاد دهنده این موضوع نبودیم داشته باشند.
و تبعا آنچه را که ستاد ملی مقابله با کرونا مصوب هادیانفر درباره اینکه معموال جریمه های رانندگی
کرد اجرا کردیم .منع تردد شبانه پیشنهادی بود که از چقدر بعد از ثبت از طریق پیامک اعالم می شود،
سوی وزارت بهداشت وقت مطرح شد .حتی من در گفت :تالش ما این است که در کمرتین زمان ممکن
آن جلسه پرسیدم که تحلیل شام برای اجرای چنین این موارد به اطالع شهروندان برسد .البته شهروندان
محدودیتی چیست و آیا در کشورهای دیگر نیز توجه داشته باشند که تنها پیامک هایی که حاوی
چنین مواردی را بررسی کرده اید و از آن مهمرت آیا شناسه قبض و شناسه پرداخت باشد به منزله جریمه
اثربخش بوده اند که آنجا گفتند این طرح اثربخش بوده و پیامک هایی که فاقد این کدها باشد به
معنای جریمه خودرو نیست.
است و ما هم عامل اجرا بودیم.
هادیانفر افزود :در حال حارض نیز تا هر زمان که وظیفه پلیس راهور ناجا درباره فعالیت سایت
ستاد ملی مقابله با کرونا بخواهد آن را اجرا کند ما راهور  ۱۲۰و قطعی های مقطعی آن گفت :فعالیت
آن را اجرا خواهیم کرد و ادامه دار نبودن این رشایط این سایت ادامه دارد و ما نیز در تالشیم تا برخی
منوط به مصوبه این ستاد و نظر وزارت بهداشت از مشکالت آن را که عمدتا ناشی از افزایش بار و
است .وی درباره طرح اخیری که با عنوان طرح میزان مراجعات است مرتفع کنیم اما در حال حارض
هوشمند تردد مطرح می شود نیز گفت :این طرح خدمات این سایت بدون هیچ مشکلی در حال انجام
بطور پایلوت در قزوین اجرا شده و اگر موفقیت آمیز است.

هیات مدیره

آگهی دعوت
شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب و برق ایران سهامی خاص

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مهندسی تجهیزات صنعت آب
و برق ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره  89481و شناسه
ملی 10101338565دعوت به عمل می آید تا در مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده ساعت  10صبح مورخه  1400/08/04که در محل دفتر
مرکز اصلی شرکت تشكیل می شود حضور به هم رسانند .
دستور جلسه  -1 :انتخاب اعضا هیات مدیره

هیات مدیره

آگهی دعوت شرکت توسعه فناوري پاالیش پرگان سهامی خاص
به شماره ثبت  411353و شناسه ملی 10320631968

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع
عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که همگی در مورخ
 1400/08/05به ترتیب راس ساعت  10و  12به نشانی مرکز اصلی شرکت تشكیل
می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  :نقل و انتقال سهام
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :تعیین اعضای هیات مدیره

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت شرکت بازرگاني بین المللي یزد پارسیانا سهامی خاص
به شماره ثبت  195287و شناسه ملی ( 10102371733نوبت اول)

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بازرگاني بین المللي یزد پارسیانا سهامی خاص
به شماره ثبت  195287و شناسه ملی  10102371733دعوت می شود تا در جلسه
مجمع عمومي فوق العاده که در تاریخ  1400/8/1ساعت  12و جلسه مجمع عمومي
عادی بطور فوق العاده که در همان تاریخ ،ساعت  14در محل اصلی شرکت تشكیل
مي گردد حضور به هم رسانند .دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :اصالح ماده
اساسنامه در خصوص تعداد اعضای هیات مدیره دستور جلسه مجمع عمومی عادی
به طور فوق العاده -1 :انتخاب بازرسین  -2انتخاب اعضای هیات مدیره

هیات مدیره

آگهی دعوت شرکت پیشگامان فرصت آفرین (سهامی خاص)
به شماره ثبت  558577و شناسه ملی 14009162601

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت پیشگامان فرصت آفرین (سهامی خاص)
به شماره ثبت  558577و شناسه ملی  14009162601می رساند در جلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1400/08/04ساعت  9صبح و مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1400/08/04ساعت  10صبح و مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده مورخ  1400/08/04ساعت  11در محل قانونی شرکت تشكیل میگردد
 ،حضور بهم رسانند دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت  9صبح:
انتخاب بازرسین دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت  10صبح  -1 :نقل و
انتقال سهام دستورجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت  : 11انتخاب و
تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین وضعیت حق امضا

هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شرکت شیالن دشت آوه(با مسئولیت محدود)
به شماره ثبت  26489و شناسه ملی 10103686625
بدین وسیله از کلیه شرکای شرکت دعوت به عمل می آید تا در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ  1400/08/03ساعت 10:00
به نشانی محل قانونی شرکت تشكیل می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه :انحالل شرکت

هیات مدیره

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت عمران و توسعه نوآوران تکین ساخت (سهامی خاص)
به شماره ثبت  435945و شناسه ملی 10320861584
بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع فوق الذکر
شرکت که راس ساعت  9صبح روز چهارشنبه مورخ  1400/08/05در محل دفتر
مرکزی قانونی شرکت تشكیل می گردد حضور بهم رسانند .
دستور جلسه  :انتخاب مدیران  ،تعیین سمت مدیران  ،انتخاب بازرسین  ،تعیین
دارندگان حق امضا مجاز  ،تصویب ترازنامه حساب سود و زیان میباشد .

هیات مدیره شرکت عمران و توسعه نوآوران تکین ساخت(نوآتکس)

آگهی دعوت از بستانکاران
شرکت مهندسین آشیان نما ایرانیان در حال تصفیه (با مسئولیت محدود)
به شماره ثبت  486455و شناسه ملی ( 1400558207نوبت سوم)

در اجرای ماده 215اصالحیه قانون تجارت ازکلیه بستانكاران شرکت مهندسین آشیان
نما ایرانیان در حال تصفیه (با مسئولیت محدود) که آگهی انحالل ان در صفحه 70
روزنامه رسمی کشور به شماره  22222مورخ  1400/4/13دعوت به عمل می آید تا
ظرف مدت یک سال از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود
به محل تصفیه شرکت واقع در تهران ،بلوار اوشان  ،خ گلزار شرقی اول  ،خ دانشگاه
 ،کوچه یاسمن ،پالک  21زنگ  3و کدپستی  1955634681مراجعه فرمایند .بدیهی
است شرکت در مورد هرگونه ادعای احتمالی پس از انقضای مهلت فوق مسئولیتی
نخواهد داشت.

مدیر تصفیه -شهاب کریم زاده رغبتی

آگهی دعوت ازبستانکاران شرکت ساختمانی غنا بتن (سهامی خاص)
به شماره ثبت  78071وشناسه ملی 10101229297

دراجرای ماده  225اصالحیه قانون تجارت ازکلیه بستانكاران شرکت ساختمانی غنابتن درحال
تصفیه (سهامی خاص) به شماره ثبت  78071وشناسه ملی  10101229297که آگهی
انحالل آن درصفحه  39روزنامه رسمی کشوربه شماره  21512مورخ  1397/10/27درج
گردیده است دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت حداکثر  6ماه از تاریخ انتشارآگهی نوبت اول
با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدیران تصفیه آقایان اسكندرداهی طالقانی ومحمدحسن
منتظری به شماره همراه 09125330190و 09122892672مستقر درآدرس تهران
سیدخندان خیابان دبستان خیابان حیامنش پالک  28واحد 1کد پستی 1631646761
مراجعه نمایند .بدیهی است شرکت ومدیران تصفیه درمورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج
ازمدت فوق به شرکت منعكس گردد مسئولیتی نخواهند داشت.

مدیران تصفیه شرکت ساختمانی غنا بتن (سهامی خاص) درحال تصفیه
آقایان اسکندرداهی طالقانی ومحمدحسن منتظری

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت بین المللی باتاب مهراد

(سهامی خاص) به شماره ثبت  565438و شناسه ملی 14009446624
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بین المللی باتاب مهراد (سهامی خاص) به شماره
ثبت  565438و شناسه ملی  14009446624دعوت می شود تا در جلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده  1400/8/4ساعت  11/30صبح به نشانی :شهرتهران ،
محله امانیه  ،خیابان مهرشاد ،خیابان شهید سرلشگرغالمعباس سلطانی  ،پالک  ،32طبقه
اول  ،واحد شمالی ،کدپستی  1967734156برگزار می گردد،حضور بهم رسانند.
دستورجلسه  -1 :انتخاب و تعیین سمت هیات مدیره  -2تعیین وضعیت حق امضاء
 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار  -4تصویب ترازنامه و صورتهای مال منتهی به سال
-5 1399انتخاب بازرسین

هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت بین المللی باتاب مهراد (سهامی خاص)
به شماره ثبت  565438و شناسه ملی 14009446624

آگهی دعوت از سهامداران محترم

شرکت سرمایه نوآوری احیاء( سهامی خاص)

ثبت شده به شماره  558507و شناسه ملی 14009158693

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت دعوت به
عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق
العاده که در ساعت  9صبح مورخ  1400/08/03در محل
سالن اجتماعات شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
واقع در  :تهران ،خیابان شریعتی ،ابتدای بلوار صبا ،کوچه
خلیلی ،ساختمان صبا ،طبقه اول برگزار می گردد ،حضور
به هم رسانند.
دستور جلسه -1 :استماع گزارش هیات مدیره و بازرس
قانونی و حسابرس مستقل  -2بررسی و تصویب ترازنامه و
سود و زیان سال مالی منتهی به  -3 1399/12/30انتخاب
بازرس اصلی ،حسابرس مستقل و بازرس علی البدل برای

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت بین المللی باتاب مهراد (سهامی خاص) به

یک سال مالی  -4انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج

مجمع عمومی فوق العاده  1400/8/4ساعت  9/30صبح به نشانی :شهرتهران  ،محله

آگهی ها و دعوت نامه های شرکت  -5طرح و تصویب معامالت

شماره ثبت  565438و شناسه ملی  14009446624دعوت می شود تا در جلسه
امانیه ،خیابان مهرشاد ،خیابان شهید سرلشگرغالمعباس سلطانی  ،پالک  ،32طبقه اول ،
واحد شمالی ،کدپستی  1967734156برگزار می گردد،حضور بهم رسانند.

دستورجلسه  -1 :اصالح ماده اساسنامه (تعداد اعضاء هیات مدیره) و سایر مواردی
که در صالحدید مجمع عمومی فوق العاده باشد.

هیات مدیره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
شرکت طرح وسازه نیك راي (سهامي خاص)
به شماره ثبت  558132و شناسه ملي 14009144184

بدینوسیله از کلیه سهامداران یا نمایندگان قانوني آنها دعوت
بعمل ميآید تا در جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
که راس ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ 1400/08/03
در محل :تهران  ،میدان جهاد ،خیابان بیستون ،کوچه دوم الف،
پالک  ،13طبقه سوم ،واحد  5کد پستي 1431653845
تشكیل مي گردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه -1 :انتخاب بازرس اصلي و علي البدل -2سایر
مواردي که در صالحیت مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده
مي باشد.

هیات مدیره شرکت طرح و سازه نیك راي(سهامي خاص)

مشمول ماده  129اصالحیه قانون تجارت  -6سایر مواردی
که در صالحیت مجمع می باشد.

هیات مدیره

