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سرعت غیرمجاز علت مرگ  ۵عضو یک خانواده

برخورد شدید کامیون باموتورسیکلت

5

راننده مقصر فرار کرد!

رئیس اداره تصادفات پلیس راهور پایتخت از تصادف مرگبار یک
دستگاه کامیون با موتور سیکلت خرب داد.
واژگون شده به پایین سقوط کرده و به کانال آب محور
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفت :یک
رسهنگ احسان مومنی رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران
شهید یاسینی به جنوب افتاده و در نهایت متوقف شده
دستگاه پژو  ۲۰۶به دلیل رسعت غیر مجاز از روی پل
بزرگ در گفتوگو با خربنگار انتظامی خربگزاری فارس از فوت راکب
بود.
شهید بابایی به پایین سقوط کرد و پنج عضو یک خانواده
موتورسیکلت در اثر برخورد کامیون و فرا ر راننده کامیون از صحنه
این مقام انتظامی ادامه داد :متأسفانه در این حادثه و در
به کام مرگ فرو رفتند.
خرب داد.
اثر شدت رضبه راننده  30ساله و چهار رسنشین این خودرو
به گزارش پویا؛ رسهنگ احسان مؤمنی درباره جزئیات
رسهنگ مومنی در ترشیح خرب فوق اظهار داشت :به گفته شاهدان
که یکی از آنها خانم بود ،در دم فوت کردند .ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  26اردﯾﺒﻬﺸﺖ  4 -1400ﺷﻮال  16 - 1442ﻣﻰ  - 2021ﺷﻤﺎره 9179
واژگونی مرگبار پژو  206در رشق تهران ،اظهار کرد :در
عینی حارض در محل حادثه در ساعت  21:00جمعه شب گذشته
مؤمنی بیان کرد :بالفاصله پس از دریافت این خرب تیم
ساعت  23:20جمعه شب گذشته ،یک دستگاه پژو 206
در مسیر جاده امین آباد قبل از غنی آباد  ،یکدستگاه کامیون به
کارشناسی منطقه  25پلیس راهور تهران بزرگ ،در محل
در مسیر بزرگراه شهید بابایی به رشق ـ یاسینی ،به علت
شدت با یکدستگاه موتورسیکلتی که در این مسیر در حال تردد
حادثه حارض شدند و با ایمنسازی محدوده تصادف برای
عدم توانایی راننده در کنرتل وسیلهنقلیه ناشی از رسعت
بود برخور د کرده که موتورسیکلت متالشی و راکب آن نیز متاسفانه
جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار به بررسی علل و عوامل
غیرمجاز از راه منحرف شده و به شدت با گاردریلهای
در محل حادثه در دم فوت می کند و راننده کامیون نیز به محض
این تصادف پرداختند.
کناری بزرگراه برخورد کرد.
مشاهده این صحنه و بدون اینکه کمکی به راکب موتورسیکلت کند
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ با اظهار
رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ افزود:
متواری می
شود 8.ﺻﻔﺤﻪ  500 -ﺗﻮمﺎن
- 9179
از محل حادثه ﺷﻤﺎره
تأسف از بروز این حادثه و همدردی با خانوادههای این
رسعت این وسیلهنقلیه به حدی بود که چهار شاخه
2021
کارشناس16 -
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اردﯾﺒﻬﺸﺖ
پلیس راهور فاتب
ﻣﻰ 20
منطقه
عوامل
ادامه داد :
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  26وی
عزیزان از رانندگان خواست حین حرکت با رسعت مقرره
گاردریل را از جای کنده و ترمزهای پیاپی راننده نیز
بالفاصله در محل حادثه حارض شده و ضمن ایمن سازی محل
وی با بیان اینکه عدم توانایی راننده در کنرتل خودرو مزید علت این
تردد و از انجام اعامل و حرکاتی که باعث حواس پرتی
نتوانست خودروی وی را از واژگونی نجات دهد و این
تصادف به بررسی صحنه حادثه پرداخته و اقدامات ترافیکی خود
 206پس از این برخورد از سطح سوارهرو بزرگراه بابایی به پایین سقوط کرد .حادثه بوده بوده ،گفت :این بیاحتیاطی باعث شد پژو  206به در حالت میشود خودداری کنند.
را انجام دادند.
رییس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ ترصیح کرد :علت
این حادثه ،عدم توجه به جلو از سوی راننده کامیون تشخیص داده
شد.
رسهنگ مومنی با ابراز تاسف از وقوع این تصادف فوتی و ضمن
رئیس اداره اجتامعی پلیس آگاهی ناجا بر رضورت ای ترین سارقان هم به دنبال رسقت های کم دردرس قبل را با اهمیت توصیف و بر رضورت پرهیز از رها است اما توسعه این امر و ارتقای فرهنگ استفاده از
توصیه به رانندگان جهت مترکز در رانندگی گفت :تشدید مجازات
ایجاد مانع برای سارقان خودرو تاکید کرد و از هموطنان و راحت هستند و بندرت رساغ خودروهایی می روند کردن خودرو در مکان های خلوت ،تاریک و کم تردد پارکینگ (عمومی و اختصاصی) ،گام مهمی در کاهش
برای راننده فراری به علت فرار از صحنه و کمک نکردن به مصدوم
وقوع رسقت در جامعه به شامر می رود.
خواست توجه بیشرتی به رعایت نکات ایمنی به ویژه که موارد ایمنی در آن ها به خوبی مورد توجه قرار تاکید کرد.
توسط مقامات قضایی لحاظ می شود.
رئیس اداره اجتامعی پلیس آگاهی ناجا همچنین به به گزارش پایگاه خربی پلیس امینی در پایان از هم
گرفته است.
در زمان ترک خودرو بکنند.
به گزارش ایسنا رسهنگ شهاب امینی با اشاره به وی در ادامه افزایش ریسک رسقت خودرو برای سارقان کمبود پارکینگ های عمومی در معابر و مراکز خرید میهنان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد
شناسایی و دستگیری اعضای چند باند حرفه ای رسقت از طریق استفاده حداکرثی از تجهیزات ایمنی کمکی نیز اشاره و خاطرنشان کرد :اگرچه اقدامات مناسبی از مشکوک مانند پرسه زدن افراد ناشناس در اطراف
خودرو توسط کارآگاهان پلیس آگاهی رسارس کشور مانند دزدگیر ،قفل پدال ،سوئیچ مخفی ،قفل رینگ ،سوی شهرداری ها و بخش خصوصی برای افزایش تعداد خودروهای پارک شده مراتب را در ارسع وقت با مرکز
اظهارکرد :بررسی های پلیسی نشان می دهد حتی حرفه قفل کاپوت و ...به خصوص در خودروهای تولید سنوات پارکینگ های عمومی در سال های اخیر صورت گرفته فوریت های پلیسی  ۱۱۰در میان بگذارند.

چگونگی ایجاد مانع برای سارقان خودرو

برخورد صاعقه به یک کوهنورد در ارتفاعات توچال
سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از صاعقه زدگی یک خانم کوهنورد در ارتفاعات توچال
خرب داد .سید جالل ملکی در گفتوگو با ایسنا در این باره اظهار کرد :ساعت  ١۴:۵۶دقیقه روز گذشته یک مورد حادثه
کوهستان در ارتفاعات توچال تهران به سامانه  ١٢۵سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده شد.
پس از اطالع دادن این حادثه تیم امداد و نجات کوهستان که چندین سال است در روزهای پایانی هفته در ایستگاه پنجم
توچال مستقر هستند به محل حادثه اعزام شدند .وی ادامه داد :حادثه بین ایستگاه پنج و هفت رخ داده بود و در این
محدوده یک خانم حدودا  ٣١ساله دچار صاعقه زدگی شده بود.
ملکی اظهار کرد :آثار برق زدگی کامال مشخص بود به طوری که بخشی از لباس و کفش این خانم دچار سوختگی و پارگی
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
شركت داروسازی عرفان دارو (سهامی خاص)
به شماره ثبت  104462و شناسه ملی 10101483555

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت داروسازی عرفان دارو (سهامی خاص)
دعوت به عمل می آورد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در
ساعت  10صبح مورخ  1400/03/12که در محل قانونی شرکت به آدرس
تهران بلوار دادمان پالک  137طبقه اول به کد پستی  1068663751تشكيل
می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه :افزايش سرمايه

هيات مديره

آگهی دعوت شركت طليعه هستی بخش سهامی خاص

به شماره ثبت  380652و شناسه ملی 10320301021

بدين وسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آيد تا در جلسه
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که در تاريخ 1400/03/09
راس ساعت  14:00در محل قانونی شرکت تشكيل می گردد حضور
بهم رسانند.
دستور جلسه  :انتخاب و تعيين سمت اعضای هيات مديره  ،تعيين وضعيت
حق امضا

هيات مديره

آگهی دعوت شركت طليعه هستی بخش سهامی خاص
به شماره ثبت  380652و شناسه ملی 10320301021
بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت دعوت به عمل می آيد تا در جلسه
مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در تاريخ  1400/03/09راس
ساعت  12:00در محل قانونی شرکت تشكيل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه  :اصالح ماده اساسنامه در خصوص تغيير در تعداد اعضای
هيات مديره  ،تصويب اساسنامه جديد  -تغيير موضوع فعاليت شرکت

هيات مديره

آگهی دعوت شركت فرين پيمان تجارت قرن سهامی خاص

به شماره ثبت  546735و شناسه ملی ( 14008592599نوبت اول)

بدينوسيله از کليه سهامداران شرکت فرين پيمان تجارت قرن سهامی خاص به
شماره ثبت  546735و شناسه ملی  14008592599دعوت می شود تا در
جلسه مجمع عمومي فوق العاده که در تاريخ  1400/3/5ساعت  10در مرکز
اصلی شرکت تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده -1 :انحالل شرکت  ،انتخاب مديرتصفيه و
محل تصفيه شرکت

هيات مديره

آگهی دعوت از بستانکاران شركت منحله سورن ارتباط سانا با مسئوليت محدود

به شماره ثبت  485449به شناسه ملی  14005527483در حال تصفيه(نوبت اول)
در اجرای ماده  215اليحه اصالحی قانون تجارت بدين وسيله از کليه بستانكاران
شرکت منحله سورن ارتباط سانا با مسئوليت محدود به شماره ثبت  485449به
شناسه ملی  14005527483در حال تصفيه درخواست می شود در صورت داشتن
طلب از شرکت فوق با در دست داشتن اسناد معتبر ظرف مدت يک سال از انتشار
اولين آگهی به اينجانب شيما قبادی مظفر به شماره ملی  0082076502مدير تصفيه
شرکت فوق به نشانی  :استان تهران  -منطقه  ، 19شهرستان شميرانات  ،بخش
مرکزي  ،شهر تجريش ،محله فرمانيه  ،کوچه نارنجستان چهارم  ،کوچه نارنجستان پنجم ،
پالک  ، 8-طبقه چهارم  ،واحد  1کد پستي  1957935919 :جهت تسويه حساب
مراجعه نمايند.

مدير تصفيه  -شيما قبادی مظفر

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی ساليانه آماد انرژی دژ (سهامی خاص)
برای سال مالی منتهی به 1399/12/30

شماره ثبت  380353 :شناسه ملی 10320315851 :
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت آماد انرژی دژ (سهامی خاص) دعوت
به عمل می آيد تا در جلسه مجمع عمومی عادی ساليانه اين شرکت که رأس ساعت
 9صبح روز شنبه مورخ  1400/03/08در محل قانونی شرکت برگزار می گردد،
حضور بهم رسانند .دستور جلسه -1 :استماع گزارش هيات مديره و بازرس قانونی
 -2تصويب صورت های مالی سال مالی منتهی به  -3 1399/12/30انتخاب
حسابرس و بازرس قانونی (اصلی و علی البدل)  -4انتخاب روزنامه کثيراالنتشار
 -5ساير موارديكه بررسی و تصويب آنها در صالحيت مجمع عمومی عادی است.

هيات مديره

شده بود .بخشی از بدن این خانم نیز دچار برق زدگی شده بود و آثار جراحت کامال مشخص بود .این خانم خوشبختانه
زنده بود اما توانی برای ایستادن و حرکت نداشت.
وی افزود :تیم امداد و نجات این خانم را به وسیله یک برانکار تا ایستگاه پنج حمل کردند و پس از آن با هامهنگی وی
را با تله کابین را به پایین منتقل کردند .پس از آن این خانم به عوامل اورژانس تحویل داده شد.
ملکی در پایان گفت :در این روزها که شاهد بارش باران و رعد و برق هستیم خطر صاعقه زدگی در ارتفاعات وجود دارد.
مشاهده میشود که بعضی از کوهنوردان اشیایی با خود حمل میکنند که فلز در آن به کار رفته است که همین امر
میتواند صاعقه را جذب کند .همچنین بهرت است ساعت کوهنوردی پیش از زمان بارش باران و وقوع رعد و برق باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم)
شركت آبرسان طلوع مهاب رود (سهامی خاص)
به شماره ثبت  262632و شناسه ملی 10103800820
پيرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثيراالنتشار ابرار در روز چهارشنبه
مورخه  1400/02/08شماره روزنامه  9168شماره صفحه  5و با توجه
به اينكه جلسه مجمع عمومی فوق العاده ساعت  10صبح روز شنبه مورخ
 1400/02/25به علت به حد نصاب نرسيدن سهامداران ،جلسه تشكيل
نگرديد لذا بدينوسيله از کليه سهامداران و يا نمايندگان قانونی آنها در
شرکت فوق الذکر دعوت به عمل می آيد که در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده (نوبت دوم) شرکت که در ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ
 1400/03/10و در نشانی  :استان تهران  ،شهرستان تهران  ،بخش
مرکزي  ،شهر تهران ،محله شهيدقندي-نيلوفر  ،خيابان شهيد سعيد محبي،
خيابان دکتر علي شريعتي  ،پالک  ، 856طبقه اول  ،واحد  4کد پستی

آگهي دعوت
بدينوسيله از کلـيه سهامداران محترم شرکت شار پرتو

بدينوسيله از کليه شرکای محترم شرکت کاشانه سازان

ايرانيان (سهامی خاص) بشماره ثبت 394383 :و بشناسه

اوج (با مسئوليت محدود) بشماره ثبت401094 :

ملی 10320446643 :دعوت مي گردد که راس ساعت 10
روز  1400/03/09جهت شرکت در جلسه مجمع عمومي
عادی بطور فوق العاده و راس ساعت  14همانروز جهت
شرکت در جلسه مجمع عمومی فوق العاده ،که در محل دفتر
مرکزی شرکت تشكيل مي گردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

 -1انتخاب

 1558836715تشكيل می گردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومی فوق العاده(نوبت دوم)  -1 :اتخاذ تصميم در

 -3بحث و بررسی و اتخاذ تصميم در خصوص انتخاب و

خصوص انحالل شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده
شركت اروم كيان باتری توان (بامسئوليت محدود)
ثبت شده بشماره  17858و شناسه ملی 14008224513

در اجرای ماده  225اصالحيه قانون تجارت از کليه بستانكاران شرکت صنايع صنعتی و
معدنی سيمگون قشم در حال تصفيه (سهامی خاص) به شماره ثبت  850و شناسه ملی
 10861503920که آگهی انحالل آن در صفحه  100روزنامه رسمی کشور به شماره
 21322مورخ  1397/3/5درج گرديده است دعوت به عمل می آيد تا ظرف مدت حداکثر
 6ماه از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول با ارائه مدارک مثبته ادعای خود به مدير تصفيه آقای
عليرضا يونسی به شماره همراه  09123941635مستقر در آدرس تهران  ،شهرزيبا ،بلوار
تعاون ،خ سرو ،سرو يک ،پالک  ،3طبقه  ،4واحد  ،8کد پستی  1487764135مراجعه
نمايند .بديهی است شرکت و مدير تصفيه در مورد هرگونه ادعای احتمالی که خارج از مدت
فوق به شرکت منعكس گردد مسئوليتی نخواهند داشت.
عليرضا يونسی  -مدير تصفيه

آگهي دعوت

بازرسين اصلی و علی البدل  -2انتخاب اعضای هيات مديره
هيات مديره

آگهی دعوت از بستانکاران شركت صنايع صنعتی و معدنی سيمگون قشم
( سهامی خاص) به شماره ثبت  850و شناسه ملی (10861503920نوبت اول)

انتصاب مديرعامل با حفظ سمت ،به سمت رئيس هيات مديره
 -4هر گونه تصميمی که در صالحيت مجمع عمومی عادی بطور
فوق العاده باشد.

دعوت مي گردد که راس ساعت  10روز 1400/03/09

جهت شرکت در جلسه مجمع عمومي فوق العاده و در
ساعت  12همانروز جهت شرکت در جلسه مجمع عمومي
عادی بطور فوق العاده که در محل دفتر مرکزي شرکت
تشكيل مي گردد ،حضور بهم رسانند.
دستورجلسه مجمع عمومي فوق العاده -1:کاهش تعداد
اعضای هيات مديره  -2هر گونه تصميمی که در
صالحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
دستورجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده -1 :انتخاب

از کليه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت ميشود تا در

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

 -1افزايش سرمايه ثبتی

اعضاي هيات مديره و دارندگان حق امضا  -2هر گونه

جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده که

شرکت و اصالح تعدادی از مواد اساسنامه  -2اتخاذ هر گونه

تصميمی که در صالحيت مجمع عمومی عادی بطور

تصميمی که در صالحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

فوق العاده باشد.

به ترتيب در ساعت  10و  12صبح مورخ 1400/03/06
در محل شعبه شرکت واقع در تهران-محله سعادت آباد
بلوار شهيد پاک نژاد-پالک  - 0مجتمع مينياتور -طبقه 4
واحد  -12برگزار ميشود حضور يابند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

 -1افزايش سرمايه و

ورود شريک جديد  -2اصالح موادی از اساسنامه که در
صالحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  - :انتخاب اعضای
هيات مديره  -2تعيين وضعيت حق امضا

هيات مديره

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده
شركت صنايع كيان سرب فروزان (بامسئوليت محدود)
ثبت شده بشماره  17722و شناسه ملی 14008064240

از کليه صاحبان سهام شرکت فوق دعوت ميشود تا در
جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده که
به ترتيب در ساعت  9و  11صبح مورخ 1400/03/06
در محل شعبه شرکت واقع در تهران-محله سعادت آباد
بلوار شهيد پاک نژاد-پالک  -0مجتمع مينياتور -طبقه 4
واحد  12برگزار ميشود حضور يابند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :

 -1افزايش سرمايه و

ورود شريک جديد  -2اصالح موادی از اساسنامه که در
صالحيت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده :

 -1انتخاب اعضای

هيات مديره  -2تعيين وضعيت حق امضا

هيات مديره

هيات مديره شركت

هيات مديره شركت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی انجمن اقتصاد كشاورزی ايران

بدينوسيله از کليه اعضای پيوسته انجمن اقتصاد کشاورزی ايران ثبت شده به شماره  4687و شناسه ملی  10100351032دعوت به
عمل میآيد تا در مجمع عمومی عادی انجمن که از ساعت  18:30الی  20:30در تاريخ  1400/03/11با دستورکار زير و با توجه شيوع
ويروس کرونا و رعايت مقررات ابالغی ستاد ملی کرونا به صورت الكترونيكی برگزار میشود ،با مراجعه به آدرس www.agri-peri.ac.ir
شرکت نمايند.
رعايت موارد زير برای اعضای پيوسته انجمن که قصد حضور در جلسه مجمع عمومی عادی انجمن را دارند الزامی است:
 )1پرداخت حق عضويت ،درج رايانامه و کدملی و بارگذاری کارت شناسايی معتبر برای اعضای پيوسته کنونی و ثبتنام ،پرداخت حق عضويت،
درج رايانامه و کدملی و بارگذاری کارت شناسايی معتبر برای اعضای پيوسته جديد در پرتال انجمن حداکثر تا ساعت  24مورخ 1400/03/04
بديهی است اعضای پيوسته حاضر و جديد که پس از تاريخ فوق نسبت به پرداخت حق عضويت و يا ثبت نام و پرداخت حق عضويت خويش
اقدام فرمايند ،مجوز حضور در جلسه مجمع عمومی عادی را نخواهند داشت.
 )2مراجعه به صفحه سامانه رایگيری الكترونيكی مجمع عمومی عادی انجمن اقتصادکشاورزی ايران واقع در پرتال موسسه پژوهشهای
برنامهريزی ،اقتصادکشاورزی وتوسعه روستايی به آدرس  www.agri-peri.ac.irبمنظور آگاهی از تاييد عضويت پيوسته و دريافت
نام کاربری و رمز عبور ورود به جلسه مجمع از ساعت  8صبح تاريخ  1400/03/06لغايت ساعت  24تاريخ 1400/03/07
 )3اعضای پيوسته متقاضی نامزدی برای انتخاب بعنوان عضو هيات مديره و بازرس توسط مجمع عمومی عادی ،که عضويت ايشان
براساس فرآيند ذکر شده در بند  2تاييد شده است ،الزم است ضمن مطالعه دقيق اساسنامه انجمن که برروی پرتال انجمن
قرارداده شده است ،نام و نام خانوادگی ،کدملی ،و تقاضای نامزدی بعنوان عضو هيات مديره و يا بازرس را از ساعت  8صبح
تاريخ  1400/03/06لغايت ساعت  24تاريخ  1400/03/08به آقای دکتر علی کيانیراد بازرس انجمن از طريق رايانامههای
 a.kianirad@agri-peri.ac.irو akianirad@gmail.comاعالم فرمايند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی انجمن اقتصادکشاورزی ایران:
 -1ارائه گزارش عملكرد انجمن در دوره گذشته توسط بازرس انجمن
 -2ارائه ترازنامه و صورتهای مالی سال  1399توسط بازرس انجمن و تصويب توسط مجمع
 -3تصويب بودجه دوره آينده
 -4پيشنهاد و تصويب حق عضويت دوره آينده
 -5انتخاب اعضای هيات مديره انجمن
 -6انتخاب بازرسين قانونی

هيات مديره انجمن اقتصادكشاورزی ايران

