دستگیری قاچاقچی سابقه دار
با بیش از یک تن مواد مخدر
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ضمن اشاره به
دستگیری قاچاقچی سابقه دار مواد مخدر از کشف روزانه
 ۳۰۰۰کیلو مواد مخدر در ایران خرب داد.
به گزارش ایسنا رسهنگ مجید کریمی به ترشیح عملکرد
پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا از ابتدای سال تاکنون (چهار
ماه اول سال ) پرداخت و گفت :از ابتدای سال تا  ۳۱تیرماه
سال جاری ۳۶۴ ،هزار کیلوگرم انواع مواد مخدر توسط
نیروی انتظامی کشف شده که کشفیات نسبت به مدت
مشابه سال گذشته بیش از  ۴۴درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا ادامه داد ۷۸ :درصد
از این کشفیات مواد مخدر بر مبنای تدابیر ابالغیه فرمانده
ناجا مبنی بر مترکز در مرزهای رشق و حاشیه رشق کشور به
دست آمده است .هدفگذاری در مرزهای رشقی کشور بیش
از سه سال است که اجرایی و دنبال می شود و هر ساله بر
میزان کشفیات مواد مخدر از مرزهای رشقی افزوده می شود.
وی با بیان اینکه شناسایی و دستگیری رس باندها و رسشبکه های اصلی قاچاق
مواد افیونی از اولویت های اصلی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا است،
اظهارکرد :طی چهار ماه اخیر  ۵۶نفر از عنارص اصلی قاچاق مواد مخدر را
دستگیر کرده ایم و البته در بسیاری از درگیری ها ،اعضای قاچاق مواد مخدر
نیز به هالکت رسیده اند.
کریمی در ادامه از دستگیری قاچاقچی معروف در یکی از استان های رشقی
کشور ( کرمان) خرب داد و گفت :این فرد سابقه دار چندین سال تحت تعقیب
پلیس بود و سوابقی چون رشارت ،گروگانگیری ،حمل مسلحانه مواد مخدر و
 ...در پرونده داشته است که خوشبختانه با اقدامات اطالعاتی پلیس ،طی ماه
گذشته با بیش از  ۱تن و  ۲۰۰کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش
شناسایی و دستگیر شد.
وی اضافه کرد :بر مبنای بررسی های صورت گرفته و اطالعات موجود ،این
قاچاقچی سابقه دار تاکنون بیش از  ۱۰۰تن قاچاق مواد مخدر انجام داده و از
قاچاقچیان معروف در این حوزه است و با افراد و رابطینی نیز در کشورهای
رشقی در ارتباط بوده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در بخش دیگری از سخنان خود از
دستگیری یک تبعه خارجی فعال در حوزه قاچاق مواد مخدر در نقطه صفر
مرزی به همت مرزبانان جمهوری اسالمی ایران خرب داد و گفت :این فرد،
تبعه خارجی از یکی از کشورهای همسایه است که به قاچاق مواد مخدر به

داخل کشور ما مبادرت می کرد و خوشبختانه طی هفته گذشته به واسطه قرار
مهمی که داشته به همراه یک تن و  ۱۰۰کیلوگرم تریاک و هروئین شناسایی
و دستگیر شد.
وی با بیان اینکه به زودی اطالعات تکمیلی در خصوص این دو پرونده به
هموطنان ارائه می شود ،از شناسایی و دستگیری اعضای سه باند فعال ترغیب
و تشویق به مرصف مواد مخدر در حوزه فضای مجازی خرب داد و اظهارکرد:
اعضای این سه باند ،اقدام به ترغیب مخاطبان خود به مرصف مواد مخدر می
کردند که با همکاری پلیس فتا شناسایی و دستگیر شدند.
کریمی با بیان اینکه به صورت روزانه در کشور  3000کیلوگرم انواع مواد مخدر
کشف می شود ،تاکید کرد :مجموعه نیروی انتظامی طی هفته گذشته موفق به
کشف  ۲۴تن انواع مواد مخدر شده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا با اشاره به اینکه بزرگرتین تولید کننده
مواد مخدر در همسایگی ما قرار دارد ،خاطرنشان کرد :بر مبنای گزارش های
رسمی و غیررسمی ،در یکی از کشورهای همسایه ما  ۳۰میلیارد دالر ارزش
مالی مواد مخدری است که قاچاق و ترانزیت می شود و باید بگویم شاهد
افزایش  ۴۷برابری کشت و تولید مواد مخدر در همسایگی خودمان هستیم و
این  ۳۰میلیارد دالر در سیستم پولی و مالی کشورهای همسایه ما در چرخش
و گردش است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای عملیات مشرتک پلیس مبارزه با
مواد مخدر ناجا با نیروی دریایی ارتش اشاره کرد و گفت :با تدابیر و دستورات
فرمانده نیروی انتظامی ،طی دو مرحله عملیات مشرتک در آب های آزاد با
آگهي دعوت سهامداران شرکت فراورده های شیمیایی و صنعتي هف (سهامي خاص)
به شماره ثبت 58877و شناسه ملی 10860387692
جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول )
بدین وسیله ازکلیه سهامداران شرکت دعوت مي شود تادر جلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده ساعت  08:00صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/05/15
با دستور جلسه  -1 :تعیین بازرسین  -2تصویب ترازنامه و سود و زیان شرکت منتهی
به  -3 1398/06/31انتخاب روزنامه کثیر االنتشار در نشانی :استان تهران -
شهرستان تهران  -بخش مرکزي  -شهر تهران-کاووسیه-کوچه تالش-خیابان شهید
مصطفی والی نژاد -پالک – 20طبقه سوم کد پستی  1969853875تشکیل میگردد،
حضور بهمراه رسانید.

هیات مدیره

آگهي دعوت سهامداران شرکت فراورده های شیمیایی و صنعتي هف (سهامي خاص)
به شماره ثبت 58877و شناسه ملی 10860387692
جهت تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده ( نوبت اول )

بدین وسیله ازکلیه سهامداران شرکت دعوت مي شود تادر جلسه مجمع
عمومی فوق العاده ساعت  08:00صبح روز سه شنبه مورخ 1399/05/14
با دستور جلسه  :افزایش سرمایه و اصالح ماده مربوطه در نشانی :استان
تهران  -شهرستان تهران  -بخش مرکزي  -شهر تهران-کاووسیه-کوچه
تالش-خیابان شهید مصطفی والی نژاد -پالک – 20طبقه سوم کد پستی
 1969853875تشکیل میگردد ،حضور بهمراه رسانید.
هیات مدیره

«آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بطور فوق العاده
شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس (سهامی عام)
به شماره ثبت  271598و شناسه ملی 10103044460

الف) زمان و محل برگزاری مجمع :از کلیه سهامداران یا وکیل قانونی صاحب سهم و
همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد در جلسه مجمع عمومی
عادی بطور فوق العاده که راس ساعت  11صبح مورخ  99/05/14در محل تهران،
خیابان قائم مقام فراهانی ،کوچه دهم ،پالک  ،24طبقه دوم ،واحد  8برگزار می گردد
حضور بهم رسانید.
ب) دستور جلسه - :انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای
سال مالی منتهی به  - 99/06/31تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل

مفقودی
تعداد  5فقره پروانه انتشاراتی (دارای مجوز وزارت ارشاد)
به شماره مجوزهای 16561-16581-16439 -16816
و  16431متعلق به موسسه فرهنگی  ،هنری و انتشارات
بین المللی الهدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری
نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس دعوت میگردد تا در مجمع صندوق که
به منظور تغییر متولی صندوق مذکور و سایر تصمیماتی که در صالحیت مجمع صندوق
میباشد،در روز شنبه مورخ  1399/05/11در ساعت  10در محل مدیر صندوق به آدرس:
سعادت آباد،باالتر از میدان کاج،کوچه شهید یقوبی،پالک  ،27تشکیل میگردد حضور
یابند.

شرکت سبدگردان سهم آشنا
مدیر صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری ورزشی پرسپولیس

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت آرمه آرا (سهامی خاص)
شماره ثبت  96280و شناسه ملی 10101403409
جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت آرمه آرا (سهامی خاص)
به شماره ثبت  96280و شناسه ملی 10101403409راس ساعت11
مورخ  1399/05/15در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد.از کلیه
صاحبان سهام دعوت می شود جهت اخذ تصمیم نسبت به موضاعت زیر در
این جلسه حضور به هم رسانند.
-1تغییر آدرس مرکز اصلی شرکت
مدیر عامل و عضو هیات مدیره

آگهي دعوت

رسمی که تعیین تایید صاحب امضای مجاز می باشد ارائه نماید و یا برابر ماده 21
اساسنامه شرکت کلیه سهامداران اعم از حقیقی یا حقوقی بایستی ضمن مراجعه به
شرکت سپرده گذاری مرکزی نسبت به اخذ گواهی سهم خود اقدام و با پیوست مدارک
هویتی در مجمع حضور بهم رسانند )2 .جهت دریافت برگ «ورود به جلسه» از کلیه
سهامداران خواهشمند است  30دقیقه قبل از شروع مجمع در محل برگزاری حضور
بهم رسانند.

بدینوسیله از کلیه سهامداران

شرکت

می آید که راس ساعت  9صبح مورخ  1399/05/14در جلسه مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده واقع در دفتر مرکزی شرکت تشکیل می گردد  ،حضور بهم رسانید.
دستور جلسه :انتخاب بازرسین شرکت و تصویب ترازنامه وهر گونه تصمیماتی که

هیات مدیره

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم
شرکت تعاونی پیشتاز نوین110
شماره ثبت  194854و شناسه ملی 10102367428

از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی سالیانه
نوبت دوم که راس ساعت  15روز جمعه مورخ  99/05/17در محل  :تهران
 بزرگراه اشرفی اصفهانی باالتر از پل همت پالک 283ساختمان قصرطبقه چهارم واحد 17تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه  -1 :استماع گزارش هیات مدیره و بازرس  -2رسیدگی و

مهندسین مشاور زمین ساخت آزما

(سهامی خاص ) ش ث  308545 :شناسه ملی 10103437692 :دعوت به عمل

در صالحیت مجمع باشد .

هیات مدیره شرکت

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت قطعه سازان پیشگام مانا شماره ثبت 2230

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت قطعه سازان پیشگام مانا (مسئولیت محدود)
شماره ثبت  2230و شناسه ملی  1400585284دعوت می گردد تا در جلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  99/5/12ساعت  8صبح به آدرس قانونی شرکت واقع
در  :تهران ،پاکدشت ،شریف آباد ،شریف آباد ،آبادی شهرک صنعتی عباس آباد،
شهرک صنعتی عباس آباد ،خیابان بوستان ( ، )2خیابان شباویز(کوی  ،)4/1پالک ،1702
طبقه همکف ،کدپستی  3393176553برگزار می گردد ،حضور بهم رسانند.
دستورجلسه  :افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه

هیات مدیره

تصویب صورتهای مالی سنوات  97و  98بطور جداگانه  -3انتخاب بازرس
و تعیین حق الزحمه بازرس -4اتخاذ تصمیم در خصوص فروش داراییهای
شرکت تعاونی بابت تسویه بدهی ها  -5تعیین خط مشی و برنامه تعاونی و
تصویب بودجه سال 99
تذکر  : 1سهامداران می توانند جهت اعطای نمایندگی به غیر از طریق تا 24
ساعت قبل از برگزاری مجمع به دفتر شرکت مراجعه و یا مراتب را به پست

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت قطعه سازان پیشگام مانا شماره ثبت 2230

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت قطعه سازان پیشگام مانا (مسئولیت محدود)
شماره ثبت  2230و شناسه ملی  1400585284دعوت می گردد تا در جلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  99/5/13ساعت  10صبح به آدرس قانونی شرکت واقع در

الکترونیک  pishtaz.novin110@gmail.comارسال نمایند.

 :تهران ،پاکدشت ،شریف آباد ،شریف آباد ،آبادی شهرک صنعتی عباس آباد ،شهرک

تذکر  : 2داوطلبین سمت بازرسی حداکثر  7روز پس از تاریخ انتشار آگهی

صنعتی عباس آباد ،خیابان بوستان ( ، )2خیابان شباویز(کوی  ،)4/1پالک  ،1702طبقه

جهت ثبت نام به دفتر مرکزی شرکت مراجعه نمایند.
هیات مدیره شرکت تعاونی پیشتاز نوین 110

همکف ،کدپستی  3393176553برگزار می گردد ،حضور بهم رسانند .دستورجلسه :
کاهش سرمایه از طریق خروج شریک

آگهی دعوت به مجامع عمومی عادی بطورفوق العاده
شرکت مهندسین مشاور آب محیط(سهامی خاص)
به شماره ثبت  82656و شناسه ملی 10862031415

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجامع عمومی
عادی بطور فوق العاده شرکت که به ترتیب در ساعتهای  9صبح و  10صبح در تاریخ
 1399/05/14در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت  9صبح  :نقل و انتقال سهام
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت  10صبح  :تصمیم در خصوص
انتخاب مدیران و انتخاب بازرسین و روزنامه و تصویب ترازنامه و سود و زیان سال
مالی  98می باشد.

هیات مدیره

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده موسسه غیر تجاری حافظ امین میهن

بدین وسیله از کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری مدیریتی صندوق

برای سال مالی منتهی به 99/06/31

نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با امضای مجاز همراه با روزنامه

تصادف خودرو میکسر حمل بتن
با  ١۶خودرو در خیابان استاد حسن بنا

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران
از وقوع یک تصادف زنجیره ای در خیابان استاد حسن بنا خرب
داد.
سید جالل ملکی در گفت و گو با ایسنا در این باره اظهار کرد:
ساعت ٢٠:٣٠دقیقه دیروز یک مورد حادثه تصادف زنجیره ای
کمک نیروی دریایی ارتش صورت گرفت که در این عملیات ۳
در خیابان استاد حسن بنا شاملی -خیابان امیر نیا به سامانه ١٢۵
تن انواع مواد مخدر کشف شد.
ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  2ﻣﺮداد  2 -1399ذواﻟﺤﺠﻪ  23 - 1441ﺟﻮﻻى  - 2020ﺷﻤﺎره 8964
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران اطالع داده
کریمی در ادامه به ترشیح ارزش مالی کشفیات این پلیس
شد که بالفاصله در پی آن ایستگاه شامره  ٧۵به محل حادثه اعزام
طی چهارماه اخیر پرداخت و اظهارکرد :پیرو فرمایشات مقام
شد.
معظم رهربی مبنی بر رضبه بر بنیان های مالی قاچاقچیان
وی ادامه داد :در محل مشاهده شد که یک دستگاه خودرو
مواد مخدر و برابر تاکیدات و دستورات رسدار «حسین
اشرتی»  -فرمانده ناجار -این مهم را در دستور کار قرار داده
میکرس حمل بنت به هنگام حرکت روی گلزار به دالیل
و باید بگویم در چهار ماهه سال جاری بالغ بر یک تریلیون و
نامشخصی کنرتل خود را از دست داده و با  ١۶دستگاه از
دوﺗﻮﻣﺎن
500
ﺻﻔﺤﻪ -
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 ۶۶۷میلیارد تومان توسط پلیس به بنیان های مالی شبکه های
خودرو آسیب
تعداد
16کند.
برخورد-می
انواع خودرو سواری
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قاچاق مواد مخدر رضبه وارد شده است.
شدیدی دیده بودند اما سایر خودرو ها خسارت جزیی تر
وی افزود :از سال  ۹۵تا به امروز بالغ بر  ۱۰تریلیون تومان
داشتند.
کشفیات ناجا در حوزه مواد مخدر ارزش مالی داشته و در
ملکی اظهار کرد :پیش از رسیدن آتش نشانان رسنشینان از
واقع این عدد بیانگر رضبه به بنیان های مالی شبکه مواد
خودرو ها خارج شده بودند و مورد مصدومیتی مشاهده
مخدر بوده است.
نشد البته در اینگونه حوادث ممکن است افرادی دچار
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در ادامه از دستگیری
مصدومیت شده باشند و خودشان به اورژانس مراجعه
سه عضو یک باند بین املللی قاچاق طی چند روز گذشته خرب داد و گفت :این
کنند.
افراد از طریق ارسال مرسوالت پستی اقدام به فعالیت مجرمانه می کردند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت:آتش نشانان ایمن سازی الزم
سه نفر از اعضای این باند دستگیر شده اند و مابقی فعاالن این حوزه که به
را انجام دادند و خودرو ها از محل حادثه به محل امن منتقل
صورت رابط در برخی از کشورها هستند ،تحت تعقیب هستند .اطالعات یکی
شد.
از اعضای اصلی که در خارج از کشور سکونت دارند برای پلیس کشور مبدأ
ارسال شده و فرآیند دستگیریش دنبال می شود.
وی درباره شیوه فعالیت اعضای این باند توضیح داد :این افراد از بسرت فضای
مجازی استفاده می کردند و رابطانی در شش کشور داشتند و از طریق ارسال
مرسوالت پستی از کشورهای رشقی به غربی در گسرته چند قاره ( آسیا ،اروپا،
اقیانوسیه  ) ...شیشه توزیع می کردند.
کریمی با اشاره به دستگیری اعضای اصلی این باند تاکید کرد ۶۰ :کیلوگرم شیشه
در قالب مرسوالت پستی از این افراد کشف شده است .بسته های پستی شامل
یک تا  ۴کیلوگرم مواد مخدر بوده است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز
نگرانی از فعالیت کشوری در همسایگی ایران در رشق به عنوان بزرگرتین
تولید کننده مواد مخدر گفت :در همسایگی رشق کشور ما عالوه بر اینکه
تولید مخدر سنتی افزایش یافته ،تولید مواد مخدر صنعتی و روان گردان
نیز به طور چشمگیر و فزاینده ای در حال افزایش است .در گذشته بیشرت
تولیدات شان تریاک و هروئین بود اما اخیرا به سمت و سوی تولید شیشه
رفته اند.

توضیحات )1 :با توجه به الزامات قانونی تنظیم و ثبت صورتجلسه حاضرین در مجمع به
همراه داشتن کارت ملی و شناسنامه برای سهامداران محترم الزامی است و همچنین
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هیات مدیره

ثبت شده به شماره  432و شناسه ملی 10195003911
بدینوسیله از کلیه شرکاء و وکال و نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل
می آید که جهت حضور در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 10
صبح مورخ  1399/05/15در دفتر مرکزی شرکت تشکیل می گردد حضور
بهم رسانند.
الف) دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده :تمدید مدت فعالیت شرکت و
اصالح ماده ( )5اساسنامه

هیات مدیره

آگهی دعوت شرکت مهندسی تجهیزات برقی ایران سهامی خاص
به شماره ثبت 85754:و شناسه ملی 10101302040 :

بدینوسیله از کلیه سهامداران و اعضا شرکت دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی
فوق العاده شرکت درتاریخ 99/05/13 :ساعت 8 :صبح و مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده مورخ  :ساعت  9صبح در محل قانونی شرکت تشکیل می گردد حضور بهم
رسانند  .دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  -1 :نقل و انتقال سهام  -2هرگونه
تغییری که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد .دستور جلسه مجمع عمومی عادی
به طورفوق العاده -1 :تعیین وضعیت حق امضا  -2هرگونه تغییری که در صالحیت
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد.

مدیرعامل شرکت

آگهی دعوت

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت نگاره پردازان کیوان سهامی خاص
ثبت شده به شماره  444318و شناسه ملی  14003688128جهت
تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده دعوت می شود که در ساعت 8
صبح مورخ  1399/05/13در دفتر مرکزی شرکت تشکیل می گردد حضور
بهمراه رسانند.
دستور جلسه -1 :تصویب ترازنامه و صورت های مالی  -2انتخاب بازرس

روزنامه ابرار

هیات مدیره

آگهی می پذیرد

44026612
44058034
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