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اخبار

خبر

دبیر کمیته انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا خبر داد

رفع تصرف  ۶۰۰۰متر مربع از
اراضی ملی دماوند

هشدار پلیس درموردتبلیغ بستههای
حمایتی کرونا در فضای مجازی

جریمه یک میلیون تومانی برای خروج از شهرهای قرمز

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان دماوند از رفع تصرف  ۶۳۶۷مترمربع از
اراضی ملی این شهرستان واقع در پالکهای ثبتی
مومج ،چشمهها و چنار اریکان خبرداد.
به گزارش ایسنا ،جمشید جویباری با اعالم این
مطلب اظهار کرد :این اراضی که توسط افراد سودجو
اقدام به تصرف و دیوارکشی شده بود با هوشیاری
نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان
دماوند ،اخذ دستور مقام قضایی و همکاری نیروی
انتظامی باز پس گیری و به دولت بازگردانده شده
است .عملیات رفع تصرف این اراضی در راستای
اجرایی  ۶فقره تبصره ذیل ماده  ۵۵قانون حفاظت
از جنگل ها و مراتع به مرحله اجرا درآمد و تمامی
دیوارکشیها و مستحدثات ایجاد شده روی این
اراضی تخریب شد .جویباری از عموم مردم
درخواست کرد :درصورت مشاهده هرگونه تخریب
و تصرف اراضی ملی ،مراتب را فورا ًاز طریق سامانه
 ۱۵۰۴به یگان حفاظت منابع طبیعی اطالع دهند.

ن در اتوبوس ممنوع
صحبت کرد 
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با
تاکید بر ضرورت رعایت هرچه بیشتر پروتکلهای
بهداشتی در شرایطی که کرونا اوج گرفته است،
گفت :مسافران اتوبوس برای حفظ سالمت خود
و سایر شهروندان ،عالوه بر استفاده ماسک ،از
صحبت کردن با دیگران یا برقراری تماس تلفنی
در اتوبوس خودداری کنند .به گزارش ایرنا،
محمود ترفع گفت :بنابر نظر کارشناسان صحبت
کردن یکی از راههای انتقال ویروس کرونا از سوی
فرد ناقل به دیگران است و به همین دلیل ،به
همه مسافران اتوبوس تأکید میکنیم که با
استفاده از ماسک در ایستگاه و داخل اتوبوس ،از
گفتوگو با سایر مسافران به شدت پرهیز کرده و
با تلفن همراه خود صحبت نکنند.

به گزارش ایسنا ،حسین قاسمی در تشریح
جزئیات اعمال محدودیتها در طرح جدید
ستاد ملی مقابله با کرونا که از روز شنبه یکم
آذرماه اجرایی میشود ،گفت :در طرح جدید
محور اصلی شهرها هستند که به سه گروه
شهرهای زرد ،نارنجی و قرمز تقسیم میشوند.
این دستهبندی براساس شاخص بستری در هر
یک از شهرها تعیین میشود .به این ترتیب که
در شهرهای زرد چهار نفر بستری به ازای 100
هزار نفر ،در شهرهای نارنجی شش نفر بستری
به ازای  100هزار نفر و در شهرهای قرمز نیز 10
نفر بستری به ازای  100هزار نفر در نظر گرفته
شده است.
وی افزود :در این طرح محدودیتها برای
حوزههای آموزشی ،فرهنگی ،اجتماعی و ترددها
در نظر گرفته شده که هر یک الزامات ویژهای دارند
به شکلی که ادارات در شهرهای زرد و دستگاههای
اصلی ارائه خدمات ضروری به فعالیت خود ادامه
میدهند و در راستای ارائه خدمات ضروری،
پرسنل آنها به صورت کامل حضور دارند و سایر
ادارات نیز یک سوم نیروهایشان در محل کار
حاضر خواهند بود.
دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی
مدیریت کرونا در بخش دیگری از صحبتهای
خود درخصوص برگزاری جلسات و ماموریتها
در طرح جدید گفت :ماموریتهای غیرضروری
و کلیه جلسات اگر در فضای سربسته باشد حتما
باید الزام رعایت فاصله چهار متر افراد انجام
شود .همچنین شش بار گردش هوا در هر ساعت
برای فضای بسته باید انجام شود و حداکثر افراد
شرکتکننده در جلسات شهرهای زرد  30نفر،
شهرهای نارنجی  20نفر و شهرهای قرمز  15نفر
باشد.
وی تاکید کرد :ضمانت اجرایی رعایت
محدودیتها در طرح جدید بخشنامهای است
که در شهریورماه توسط سازمان امور اداری و
استخدامی ابالغ شده است که در آن مجازاتهایی
برای متخلفین تعیین گردیده و مسئول و ناظر هر
بخش نیز در این بخشنامه مشخص شده است.
برای مثال در وزارتخانهها معاونت توسعه منابع و
در استانداریها نیز معاونین توسعه منابع برای
این کار مشخص شدهاند.

دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت :اعمال جریمه یک میلیون تومانی برای خروج خودروهای با پالک بومی از شهرهای قرمز
هر  24ساعت یکبار در صورت مشاهده پلیس و یا دوربینها انجام خواهد شد.

این طرح یکی
لهای
از پاز 
هفتگان هاست
که همه این
موارد باید با هم
اجرایی شوند تا
نتیجهمطلوب
حاصل شود
وی ادامه داد :یکی از الزامات طرح جدید در
ستاد ملی ،تدوین بسته حمایتی اصناف است که
به اتاق اصناف و وزارت صمت سپرده شده تا در
حوزههای خدماتی که توسط دولت ارائه میشود
و همچنین در موضوع عوارض و اخذ چکها،
تمهیداتی اندیشیده شود .این موضوع در کمیته
امنیتی جمعبندی شده و پیشنهادات آن نیز ارائه
شده است .بیتردید آنچه که دولت در توان
داشته باشد و امکانپذیر باشد انجام خواهد شد و
دریغ نخواهد کرد.
قاسمی ضمن تشریح سطح برخورد با متخلفین
در طرح جدید گفت :جدی بودن پروتکلها و
نظارت بر اجرای آن موضوعی است که وزارت
بهداشت آن را دنبال خواهد کرد چراکه مباحث
پروتکلها از منظر تخصصی در حوزه وزارت

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي

اگهی تغییرات شرکت عمران بدیع دنا سهامی خاص به شماره ثبت  3077و شناسه ملی
 10861739825به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1398/03/31تغییرات

نوبت اول

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه هاي ذيل را بر

اساس شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات  ،اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار
واجد صالحيت واگذار نمايد .لذا از كليه شركتهاي واجد صالحيت دعوت مي گردد در مناقصات ذيل شركت نمايند .به

پيشنهادهاي فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
رديف

شرح پروژه

محل
اجرا

1

احداث راه بی بی زلیخا برد کشکی برم سبز دژکوه

کهگیلویه

مبلغ تضمين شركت
برآورد اوليه برمبناي
در فرآیندارجاع
فهرست( 99ريال)
(ريال)
کار

بهداشت است و هیچ دستگاهی بهتر از آنها
نمیتواند این نظارتها را اعمال کند .اما در حوزه
اداری آنچه که تعیین شده از تذکر تا انفصال
پیشبینی شده است .همچنین در حوزه اصناف
نیز از تذکر تا پلمب پیشبینی شده است .در
حوزه آموزشی از تذکر تا انفصال از خدمات به
اضافه جریمه برای آموزشگاههای خصوصی در
نظر گرفته شده است .در حوزه ترددها نیز برای
عدم رعایت ،اعمال جریمه  500هزار تومانی برای
شهرهای نارنجی و جریمه یک میلیون تومانی برای
شهرهای قرمز در نظر گرفته شده است.
وی تاکید کرد :نکته قابل توجه این است که این
جریمهها هر  24ساعت یکبار که پالک از طریق
دوربین و پلیس مشاهده شود ،به عنوان ضمانت
اجرایی طرح اعمال خواهند شد.

دبیر کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی
مدیریت کرونا با تاکید بر لزوم مشارکت مردم
برای اجرای صحیح طرح جدید گفت :این طرح
یکی از پازلهای هفتگانهای است که توسط وزارت
بهداشت به ستاد ملی مدیریت کرونا ارائه شده
است که همه این موارد باید با هم اجرایی شوند تا
نتیجه مطلوب حاصل شود .بسیج محلهمحور نیز
برای بیماریابی به عنوان پایلوت از کرمانشاه آغاز
شده است .بسیاری از افرادی که به این بیماری
مبتال میشوند عالئمی ندارند و بیشترین خطر
را نیز همین افراد دارند .امیدواریم با افتتاح خط
تولید تستهای سریع که از روز سه شنبه انجام
شد ،انجام تستها روزانه به  100هزار عدد افزایش
پیدا کند و از این طریق در جهت مدیریت بیماری
حرکت کنیم.

صالحيت مورد
نیاز

6.057.060.985

303.000.000

رتبه 5راه و باالتر

2

آسفالت راههای روستایی فاقد آسفالت بویراحمد (تل خالی کاکان) بویراحمد

18,027,442,592

902.000.000

رتبه 5راه و باالتر

3

بهسازی راه روستایی ده قاضی  -الوه پاتول

کهگیلویه

10,885,602,275

545.000.000

رتبه 5راه و باالتر

4

آسفالت راه های روستایی شهرستان لنده ( لنده قیام  -کتج  -دوک)

لنده

22.408.293.702

1.121.000.000

رتبه 5راه و باالتر

5

اصالح راه سرفاریاب مندان سواری قطعه اول  -دوم شیخ هابیل

کهگیلویه

3.652.979.598

183.000.000

رتبه 5راه و باالتر

6

تعمیرات اساسی پل تنگ چویل و سه دستگاه پل

کهگیلویه

32.171.499.478

1.609.000.000

رتبه 5راه و باالتر

دستگاه مناقصه گزار و نشاني :اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگيلويه و بويراحمد -ياسوج  -ميدان حمل ونقل

 -1اطالع رسانی از طریق سايت الكترونيكي مناقصات /http://iets.mporg.ir :وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir

 -2زمان و محل دريافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط  :از تاريخ  99/08/28لغايت پایان وقت اداری  99/09/02در سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت  setadiran.irقابل دريافت می باشد.

 -3مناقصه گران مي بايست پاكت الف خود را در وقت اداري از تاريخ  99/09/03لغايت  99/09/13به بایگانی فنی اداره پیمان و
رسیدگی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای واقع دریاسوج  -میدان حمل ونقل تحويل و رسيد دريافت دارند.همچنین

ذیل اتخاذ شد  -1 :غیاث الدین یاری تل زالی به شماره ملی  4231904170و سید شاهرخ معصومی
به شماره ملی  4230032749و مصطفی زارع دیجوجین به شماره ملی  0012517755و حمید
مرادی به شماره ملی  4220156143به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب
شدند  -2سکینه عنبری بید سر دره به شماره ملی  4230035314به سمت بازرس اصلی و فرزاد
پادیاب به شماره ملی  4251160215به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب
شدند -3 .غیاث الدین یاری تل زالی به شماره ملی  4231904170به سمت مدیر عامل و رئیس
هیات مدیره و سید شاهرخ معصومی به شماره ملی  4230032749به سمت نائب رئیس هیات
مدیره و مصطفی زارع دیجوجین به شماره ملی  0012517755و حمید مرادی به شماره ملی
 4220156143به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء
کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با
امضاء غیاث الدین یاری تل زالی ( مدیر عامل و رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج ()1029430

اگهی تصمیمات شرکت تیام سازه نیوساد سهامی خاص به شماره ثبت
 7456و شناسه ملی  14004911367به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1398/11/22تصمیمات ذیل اتخاذ شد  :وحید رنجبربه شماره
ملی5149977306به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و علی اکبر
محمدی به شماره ملی  4269909102به سمت رئیس هیات مدیره و علی
اصغر اسدی میدانسر به شماره ملی  2162289814به سمت نائب رئیس
هیات مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ 1400/07/15انتخاب شدند
.حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل
چک  ،سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء علی اکبر محمدی (رئیس
هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
یاسوج
()1029429

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم
سایبری پلیس فتا ناجا گفت :هر پیامی مبنی بر
نیاز افراد به ثبت اطالعات بانکی آنها در درگاههای
ک هزینههای تعطیالت
مشکوک برای دریافت کم 
کرونا از طریق شبکههای اجتماعی ،به طور حتم
یک پیام کالهبردارانه یا فریبکارانه است.
به گزارش ایرنا ،سرهنگ علیمحمد رجبی با
اشاره به مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص
محدودیتهایی که از ابتدای آذر ماه آغاز
میشود ،گفت :مجرمان سایبری در شبکههای
اجتماعی با تشویق شهروندان و فعاالن
اقتصادی به ثبت نام در درگاههای جعلی
برای دریافت حمایتهای اقتصادی دولت،
قصد دارند تا اطالعات بانکی آنان را سرقت
کنند .هنوز هیچ تصمیمی برای پرداخت بسته
حمایتی برای شهروندان یا فعاالن اقتصادی
از سوی مسئوالن تعریف نشده و مجرمان
سایبری با طرح شایعاتی ،شهروندان و فعاالن
اقتصادی را تشویق میکنند تا با افشای
اطالعات شخصی خود ،به ظاهر برای دریافت
کمکهای دولتی اقدام کنند و برای این منظور
پیامهایی جعلی را در شبکههای اجتماعی برای
آنان ارسال میکنند .هدف منتشرکنندگان
شایعات پرداخت بسته حمایتی از سوی دولت
به شهروندان ،سرقت اطالعات بانکی و هویتی
افراد است .شهروندان به هیچ عنوان فریب
شایعات منتشر شده در شبکههای اجتماعی را
نخورند و به سایتها و درگاههای پیشنهاد شده
در کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی
برای ثبتنام دریافت بسته حمایتی و یا ثبت
اطالعات بانکی اقدام نکنند.
وی گفت :درصورتی که هرگونه کمک و حمایت
اقتصادی به تصویب برسد قطعا از طریق رسانه
ملی اطالع رسانی میشود و هرگونه پیام در این
خصوص در شبکههای اجتماعی یا ارسال پیامک
به شهروندان قطعا فریب است.

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره  99/07/06 – 139960318008002119هیــات اول/دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک رودســر تصرفــات
مالکانــه بالمعــارض غالمرضــا بابائــی فرزنــد تقــی بــه شــماره شناســنامه  1987صــادره از رودســر در ششــدانگ یک
قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بــه مســاحت  203/21مترمربــع بــه شــماره پــالک  5901فرعــی قســمتی
از پــالک  1فرعــی از  84اصلــی واقــع در چافجیــر بخــش  29گیــالن خریــداری از مالــک رســمی غالمحســن قنبــر
زاده محــرز گردیــده اســت لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز آگهــی مــی شــود
در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت در صورت
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 528 .
تاریخ انتشار نوبت اول  :روز چهار شنبه  99/08/14تاریخ انتشار نوبت دوم  :روز چهار شنبه 99/08/29

رئیس اداره ثبت اسناد رودسر – حسنعلی پاک مهر

7564

مفقودی

شناســنامه ســبز کامیونــت ون سیســتم زامیــاد مــدل  1399بشــماره انتظامــی  278ق  72ایــران  56و شــماره
موتــور  Z24819014Zو شــماره شاســی  NAZPL140BL0557141متعلــق بــه آزیتــا غــالم نیــا مفقــود و از
7863
درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد

مفقودی

ســند قطعــی دفترخانــه ای و بــرگ کمپانــی ســواری پرایــد مــدل  92بشــماره انتظامــی  437ه  35ایــران  56و
شــماره موتــور  4887104و شــماره شاســی  NAS411100D3602604متعلــق بــه علــی ســلیمانی میــان رودان
7864
مفقود و از درجه اعتبار ســاقط می باشــد

اگهی تغییرات شرکت شهاب دهدشت سهامی خاص به شماره ثبت  724و
شناسه ملی  10861671868به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1398/10/03تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیات مدیره از5
نفر به  4نفر کاهش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح گردید اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()1045275
اگهی تغییرات شرکت اسکله ساز دنا سهامی خاص به شماره ثبت  3694و
شناسه ملی  10980079263به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
مورخ  1399/03/05تغییرات ذیل اتخاذ شد  :تعداد اعضای هیئت مدیره از
هفت نفر به پنج نفر کاهش یافت و ماده  31اساسنامه اصالح گردید اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غیرتجاری یاسوج ()1045015

پاکات الف و ب و ج باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر بارگذاری شوند.

 -4جلسه كميسيون بازگشايي مناقصه مورخ  99/09/16راس ساعت  9صبح تشكيل مي گردد .از كليه مناقصه گران و يا نماينده رسمي
آنها جهت شركت در جلسه بازگشايي پاكات پيشنهاد قيمت دعوت به عمل مي آيد.

 -5تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت آنان در سامانه اینترنتی www.sajar.mporg.ir

دارای اعتبار باشد و پاکات خود را در سامانه ستادایران بارگذاری کرده باشند.

 -6الزم است ضمانت نامه شركت در مناقصه ،پاكت الف در لفاف مناسب الك و مهر شده به بایگانی فنی اداره پیمان و رسیدگی

تحویلنمایند.

 -7مدت اعتبار پيشنهادات از آخرين مهلت تسليم پيشنهادات به مدت  3ماه مي باشد و قابل تمديد تا سه ماه ديگر مي باشد.

 -8ساير شرايط در اسناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.
 -9هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

 -10شرکت کنندگان باید دارای صالحیت ایمنی از اداره کار باشند.
اداره كل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان كهگيلويه وبويراحمد  -اداره پيمان و رسيدگي

اگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمان چویل دنا یاسوج سهامی خاص به
شماره ثبت  825و شناسه ملی  10680014556به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1397/07/27تصمیمات ذیل اتخاذ شد
 -1 :آقای قدرت اله الهامی به شماره ملی 1249644550و آقای قنبرعلی
باقرزاده به شماره ملی  6009724260و آقای مسعود باقرزاده به شماره ملی
 6000031017به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
 -2آقای عسکر ناجی فر به شماره ملی  4240137500به سمت بازرس اصلی
و آقای صادق دانائی فر به شماره ملی  6009930448به سمت بازرس علی
البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند -3 .روزنامه کثیراالنتشار
ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد
و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاریدهدشت
()1029428

اگهی تغییرات شرکت کاوش درمان البرز با مسئولیت محدود به شماره
ثبت  10291و شناسه ملی  14009414118به استناد صورتجلسه هیئت مدیره
مورخ  1399/06/18تغییرات ذیل اتخاذ شد  1- :البرزجهانگیری سی سخت
به شماره ملی  4230980851به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره دارای
340000ریال سهم الشرکه  2-حمید پاکباز به شماره ملی 4230995210
به سمت رئیس هیئت مدیره دارای  330000ریال سهم الشرکه  3-یوسف
معینی به شماره ملی  1754739121به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
دارای  330000ریال سهم اشرکه برای مدت نامحدود انتخاب شدند .و حق
امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک  ،سفته ،
برات و نامه های عادی و اداری با امضاء البرزجهانگیری سی سخت (مدیر
عامل وعضو هیئت مدیره ) همراه با مهرشرکت معتبر می باشد اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری یاسوج ()1029437

