سیاسی
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صادرکنندگان و واحدهای تجاری متعهد به سیاستهای کشور ،مورد تشویق و حمایت
دولت هستندرئیس جمهور با تاکید بر اهمیت و نقش کلیدی تولید کنندگان و بازرگانان
بخش خصوصی در اقتصاد کشور و جایگاه ممتاز آنان در شرایط تحریم ،گفت :سیاست
دولت تقویت و پشتیبانی از شرکت هایی است که در صف اول مقابله با تحریم قرار دارند
و برای تامین کاالهای ضروری و مورد نیاز جامعه و مواد اولیه تولید ،تالش می کنند.به به

دوشنبه  23تیر ماه1399
شمــاره 3981

سوداگران ارز مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند

گزارش اعتدال،حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی روز یکشنبه در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت ،با اشاره به نوسانات ارزی ناشی از تحریم ها و محدودیت های
ناشی از شیوع ویروس کرونا ،تصریح کرد :وزارت صمت مسئول ایجاد انضباط در بخش
صادرات و واردات کاال در کشــور است و در این مسیربا همکاری بانک مرکزی سیاست
های تعادل ارزی کشور را با بیشترین دقت و شفافیت اجرا می کند .رئیس جمهور سیاست

کلی دولت را حمایت از بخش خصوصی و مشــارکت فعال بازرگانان و تولید کنندگان
برشمرد و تاکید کرد :با توجه به گزارش ها و ارزیابی مثبت وزارت صمت و بانک مرکزی از
همکاری و فعالیت های سازنده بازرگانان دلسوز و متعهد و دارای کارنامه روشن اقتصادی،
مقررات و ضوابط باید در مسیر حمایت و تشویق صادرکنندگان و وارد کنندگان باشد و به
آن دسته ازکسانی که رفتار قانونمند داشته و به تعهد خود در چارچوب قانون عمل کرده اند،

تسهیالت تشویقی ارائه دهند.روحانی در عین حال تصریح کرد :در کنار تشویق و تقویت
صادرکنندگان و وارد کنندگان فعال و متعهد به سیاست های تجاری کشور ،در چارچوب
همان ضوابط و سیاست ها گروه اندکی که با هدف سوء استفاده از این شرایط و به قصد
سوداگری ارز صادراتی خود را به چرخه اقتصاد کشور برنمی گردانند مورد پیگرد قانونی قرار
می گیرند و با هماهنگی اتاق بازرگانی فعالیت آنها محدود می شود.

رهبر انقالب در ارتباط تصویری با نمایندگان مجلس:

دولت باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهد

رهبر انقالب تاکید کردنــد :مردم از مجلس و دو قوه
دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن رادارند و به شدت
با مجادله و گریبان گیری و تشــنج میان قوا مخالف
هستند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس دستگاهها
برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است.
به گزارش اعتدال ،رهبر معظم انقالب اسالمی صبح
روز (یکشــنبه) در ارتباط تصویری با نمایندگان ملت
در مجلس شورای اسالمی ،مجلس یازدهم را «مظهر
امید و انتظار مردم» خواندند و با استناد به «بنیه قوی
و ظرفیتهای مادی کشــور» و «تواناییهایی معنوی
و ایمانی ملــت» تأکید کردند :اطمینــان داریم همه
مشــکالت موجود قابل حل اســت و مجلس باید با
اولویتبندی مســائل ،پرهیز از حاشیهسازی و نیز کار
مخلصانــه برای مردم در روند حل مشــکالت ،تأثیر
محسوس بگذارد.
ایشــان همچنین با ابراز تأســف عمیق از اوجگیری
مجدد کرونــا ،همه را به رعایت کامل دســتورالعمل
های بهداشتی فراخواندند و افزودند :مردم با گسترش
نهضت تعاون به نیازمندان بار دیگر کشور را از طراوت
کمک به قشرهای ضعیف وخانوادههای نیازمند سرشار
کنند.
حضرت آیتاهلل خامنهای حضور درصد قابل قبولی از
مردم در انتخابات مجلس را با وجود شــرایط سخت
اقتصادی و تبلیغات مأیوسکننده دشمنان نشاندهنده
امیدواری و انتظار ملت برای حل مشکالت خواندند و
به نمایندگان مجلس توصیه کردند :قدر این موقعیت
مهم را بدانید.
ایشــان مجلس یازدهم را از قویترین و انقالبیترین
مجالس پــس از انقالب خواندنــد و افزودند :حضور
«جوانــان پرانگیزه ،پر ایمان ،پر توان ،تحصیلکرده و
کارآمد» در کنار شــماری از مدیران انقالبی و دارای
ســوابق اجرایی ،و نیز شــماری از پیشکسوتان دارای
سوابق نمایندگی ،مجلس یازدهم را به مجلسی بسیار
خوب و امیدبخش تبدیل کرده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با ابراز خرسندی از حساسیت
نشان دادن مجلس یازدهم به مسائل انقالب و سرعت
عمل نمایندگان در تشکیل هیئت رئیسه و کمیسیونها
افزودند :مهلت چهار ســاله نمایندگی ،فرصت خوبی
برای ریلگذاری حرکت عمومی کشور و تأثیرگذاری

فراوان در روند حل مســائل و پیشرفت و آینده ایران
است.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان
مشــکالت فراوان اقتصادی کشــور را به «بیماری»
تشبیه و در عین حال تأکید کردند :به علت بنیه قوی
و قدرت دفاعی ،کشــور بدون تردید توان غلبه بر این
بیماری را دارد ،همانگونه که دشمنان نیز امروز اذعان
میکنند که با وجود سختترین تحریمها و فشارهای
همهجانبه نتوانستهاند به اهداف ضد ایرانی خود دست
یابند.
ایشــان «تورم ،کاهش ارزش پــول ملی ،گرانیهای
بیمنطق ،مشــکالت بنگاههای تولیدی و مشکالت
ناشــی از تحریمها» را از جمله مســائلی خواندند که
سختی معیشت را بویژه برای طبقات پایین و متوسط
به همراه آورده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای در تشریح برخی ظرفیتهای
کشور افزودند :ایجاد هزاران شرکت دانشبنیان ،اجرای
صدها طرح زیربنایی ،بهرهبرداری مستمر از طرحهای
جدید ،پیشــرفتهای حیرتانگیز در صنایع نظامی و
موفقیتهای تحســینبرانگیز در مسائل فضایی نتایج
استفاده از بخشی از ظرفیتهای بسیار قوی وگسترده
در کشور است.
رهبر انقالب ظرفیتهای معنوی ملت را که در ایمان
مذهبی و انقالبی مردم ریشه دارد ،مکمل ظرفیتهای
فراوان طبیعــی ،جغرافیایی و تاریخی برشــمردند و
افزودند :بایــد ظرفیتهای معنوی را به عنوان عاملی
بسیار مهم ،مورد توجه و استفاده قرار داد.
ایشــان «حضور بهنگام و فداکارانه مردم در مقابله با
موج اول کرونا»« ،خدمات بســیار بــا ارزش ملت در
نهضت کمــک مؤمنانه به خانوادههــای ضعیف» و
«حضور با شــکوه و خیرهکننده مردم در بدرقه سردار
سلیمانی» را نمونههایی از ظرفیت معنوی عمیق ملت
ایران دانســتند و افزودند :مردم در تجلیل از «مظهر
اقتدار ملی و جهادی» ایرانیان یعنی شــهید سلیمانی
نشــان دادند که به مبارزه و مقاومت در مقابل استکبار
ایمان دارند و برای قهرمان ملی خود باالترین ارزشها
را قائل هســتند.حضرت آیتاهلل خامنهای با یادآوری
حضــور تعیینکننده مردم در مقابله با غائلههایی نظیر
حوادث ســالهای  ۷۸و  ۸۸افزودند :ملت در مقابله با

هر حرکت ضدنظام ،دشــمن را مأیوس میکند و آیا
توانایی و ظرفیتی باالتر از این برای یک کشــور قابل
تصور است؟
رهبر انقــاب در نوعی جمعبنــدی از این بخش از
سخنانشان ،بخشی از مشــکالت موجود را نیز ناشی
از بیتوجهی و کمتوجهی مسئوالن در طول سالهای
مختلــف خواندند و افزودند :اگر تفکــر خوداتکایی و
اعتماد به نفس ملی بویــژه در جوانان همچنان رو به
گســترش باشد و از بنیه قوی کشــور استفاده شود و
امیدهای واهی به بیرون مرزها و شرطی کردن اقتصاد
کشــور تضعیف شــود ،من اطمینان کامــل دارم که
مشکالت اقتصادی قابل حل است.
رهبر انقالب اسالمی سپس توصیه هایی را خطاب به
نمایندگان مجلس یازدهم بیان کردند.
«نیت الهی و خالص»« ،کار برای مردم» و «پرهیز از
جو زدگی» اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای به
نمایندگان مجلس بود.
توصیــه دیگــر رهبر انقــاب مربوط به «ســوگند
نمایندگان» بود که گفتند :سوگندی که نمایندگان در
آغاز به کار مجلس ادا می کنند ،یک ســوگند شرعی
است و بر اساس آن باید به صورت جدی پاسدار حریم
اسالم و نگهبان دستاوردهای انقالب اسالمی باشند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در سومین توصیه« ،توجه
به مسائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار شدن
به حاشیهها و اولویت دادن به مسائل فرعی» را مورد
تأکید قرار دادند و افزودند :در شرایط کنونی ،در موضوع
اقتصاد ،مسائل اصلی کشور عبارتند از «تولید ،اشتغال،

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی پرونده اجرایی کالس ۹۷۰۱۵۶۹
به اطالع عموم می رساند :به موجب پرونده اجرایی کالسه  ۹۷۰۱۵۶۹شش دانگ پالک ثبتی  ۵۷۲اصلی (پالک ثبتی پانصد و هقتاد و دو اصلی) واقع در بخش  ۲اهواز به مساحت  ۱۰۷/۱۳متر
مربع دارای اسناد مالکیت به شماره سریال  ۰۸۴۱۳۹سری ه سال  ۹۱و  ۷۸۱۳۶۷سری د سال  ۹۱به شماره ثبت ۱۴۱۹۲و ۱۲۴۳۵صفحه  ۳۰و ۱۸۴دفتر جلد ۱۱۰و  ۹۷به ترتیب به میزان چهار
دانگ و دو دانگ به مالکیت خانم مژگان الهی فرزند هادی به شــماره شناســنامه  ۳۹۲کد ملی ۱۷۵۴۱۴۲۲۴۹تاریخ تولد ۱۳۴۴/۰۵/۰۸نشــانه ملک اهواز مرکز شــهر خیابان مسلم بین سیروس و
جعفری پالک  ۲۹۶ساختمان تجاری مسکونی سه طبقه با حدود و مشخصات شماال :پی به پی بطول ۱۵ /۹۰متر به ۵۷۴
شرقا :در دو قسمت اول پی به پی به طول  ۱متر به  ۵۶۲اصلی دوم پی به پی به طول ١٠/٦متر به  ۵۶۳اصلی
جنوبا  :پی به پی به طول ۱۵/۹۰متر به  ۵۷۱اصلی
غربا  :درب و دیوار بطول  ۷/۱۰متر به خيابان مسلم
که طبق ســند رهنی ١٩٧٣٠٧مورخ  1393/٠٢/20تنظیمی دفترخانه اســناد رســمی شــماره  ۲۷اهواز نزد بانک رفاه کارگران شعبه امام در رهن بوده است و به علت عدم پرداخت بدهی منجر
به صدور اجراییه به کالسه  ۹۷۰ ۱۵ ۶۹به بانک رفاه کارگران شعبه بازار امام اهواز علیه آقای محمدرضا کردانی (وام گیرنده) من خانم مژگان الهی (راهن )گردید پس از ابالغ و طی مراحل اجرایی
توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ١٤١٦٦٠٠٠٠٠٠ریال ( چهاده میلیارد ویکصد وشصت وشش میلیون ریال) ارزیابی گردید و ملک مذکور که طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری
یک باب ســاختمان ســه طبقه تجاری مســکونی بوده که از مصالح آجر و مالت ماســه و سیمان با سازه اســکلت فلزی و در یک منطقه با موقعیت شهری قرار دارد و بر اساس استعالم شهرداری منطقه یک
اهواز به شماره ۹۵۲۰۰۲۱۶۶مورخه  ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ملک دارای کاربری تجاری مسکونی و قدمت ساختمان به سال  ۱۳۵۴و نیز در آن زمان در مسیر قرار نداشته است ملک در معماری و فضاها می
بایستی به صورت همکف یک واحد تجاری یک واحد مسکونی و راه پله طبقات اول و دوم هر طبقه یک واحد مسکونی جمع یک واحد تجاری و سه واحد مسکونی می باشد لکن با توجه به بازدید میدانی
مشــاهدات با مندرجات اســتعالم شــهرداری فوق الذکر مغایرت دارد و دارای امکانات آب آب و برق و تلفن می باشــد که پس از قطعیت ارزیابی و بنا به درخواســت بستانکار از طریق مزایده به فروش
میرسد مزایده پالک مذکور با مبلغ پایه ارزیابی ۱۴۱۶۶۰۰۰۰۰۰ریال ( چهارده میلیارد و یکصد و شصت و شش میلیون ریال) از ساعت ۹الی۱۲روز چهارشنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۵/۰۸در محل اداره
اجرای اسناد رسمی اهواز در واقع در اهواز کوی نبوت جنب مجتمع قضایی شهید باهنر ساختمان اداره اجرای اسناد رسمی اهواز برگزار و به باالترین مبلغ پیشنهادی فروخته خواهد شد مورد مزایده
برابر اعالم بستانکار فاقد بیمه می باشد پرداخت بدهی های مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمنا ًچنانچه روز مزایده تعطیل رسم می گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی
در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد شرکت کنندگان در جلسه مزایده منضم به درخواست خرید می بایست فیش پرداختی معادل  ۱۰درصد مبلغ پایه را پرداخت و به اداره ارائه نماید
 ۵/۶۰۴م /الف
تاریخ انتشار ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
رونوشت:
 -۱آقای محمدرضا کردانی فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه  ۴۶۰۲کد ملی ۱۷۵۷۶۲۳۲۴۸نشانی اهواز کیانپارس خیابان  ۱۷غربی فاز یک پالک  ۳جهت اطالع
 -۲خانم مژگان الهی فرزند هادی شماره شناسنامه  ۳۹۲کد ملی  ۱۷۵۴۱۴۲۲۴۹نشانی اهواز کیانپارس خیابان  ۱۷غربی فاز یک پالک  ۳جهت اطالع
 -۳بانک رفاه کارگران شعبه بازار امام به نشانی اهواز خیابان طالقانی جهت اطالع

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
نوبت اول

دهیــاریســربنداندرنظــرداردمطابققانونبرگزاریمناقصاتوبهاســتنادماده ۷و
8آئین نامه مالی دهياريها و موافقت شورای اسالمی روستای سربندان نسبت به واگذاری
پروژه های عمرانی به پیمانکاران واجد شرایط به شرح جدول ذیل اقدام نماید  .لذا از کلیه
متقاضیان واجد شرایط دعوت به همکاری می گردد.
(کلیــه متقاضیــان باید دارای مجوز رســمی و صالحيت دار و دارای رتبــه ۵راه و باند از
مراجعذیصالحباشند)
ردیف

عنوان پروژه ها تعريض

مبلغ براورد(ریال)

1

تعريض  ،جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت خیابان
باغشاه و داراباد روستای سربندان

13/000/029/145

2

احداث دیوار حائل سنگی و زیر سازی و آسفالت
ضلع غربی بلوار شمالی مسجد جامع سربندان

6/450/006/599

3

تعريض  ،جدولگذاری و زیر سازی و آسفالت خیابان
آزادگان سربندان

6/000/891/530

4

تعريض ،جدولگذاری وزیر سازی و آسفالت خیابان
بهار سربندان

5/500/349/413

5

جدولگذاری وزیر سازی و آسفالت کوچه دار القران
سربندان  -فاز ()۱

3/200/032/179

مبلــغتضمیــنشــرکتدرمناقصهمعــادل ۵%:ازمبلــغبرآورداولیهپــروژهمطابقاســناد مناقصــه مــی باشــد  ،کــه بوســیله مناقصه گر بصــورت نقدی به حســاب شــماره
 ،0112033519007نزد بانک ملی  ،بنام دهیاری سربندان واریز گردیده و فیش واریزی
ضمیمهاسنادتحويلگردد
 تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه  ۲روز پــس از چــاپ ایــن اگهــیمی باشد
 مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر  7روز کاری پس از چاپ نوبت دوم این اگهی می باشد شــرکت در مناقصــه بــه منزلــه قبــول شــروط وتكاليــف دهیــاری،موضــوع مــاده  ۱۲آئیــن نامــه مالــی دهیاریهــا از ســوی مناقصــه گــر
می باشد
چنانچه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده آنها
به ترتيب ضبط خواهد شد
 دهیاری سربندان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده استکلیهمتقاضیانجهتدریافتاسنادمناقصهمیبایستبهدهياریسربندانبه ادرسدماوند ،کیلومتر  ۲۵جاده تهران فیروزکوه ،روســتای سربندان دهیاری سربندان مراجعه
نمایندونیزمیتوانندجهتکسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن021-76392010تماس
حاصلنمایند.

آگهــی موضــوع مــاده  ۳قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی
نظر به اینکه در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ســاختمان های فاقد سند رســمی برابر راي ١٣٩٩-٦٩مورخ
 99/٠١/25تصرفــات خانــم نعیمه نعامی شــماره شناســنامه
 ۴۶۱صــادره از اهــواز فرزنــد شــایخ دارای کــد ملــی شــماره
 ١٧٥٢ ۱۳ ۳۲ ۲۶شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۷۹
مترمربعدرقسمتیازششدانگپالک١٥/٢٦٩٠بخش۲اهواز
اخبارخروجیبهنامسیدعیسیموسویمحمدیبرابرماده۳قانون
مزبور مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز جهت اطالع عموم آگهی
می گردد تاهرکس نســبت به تصرفات مفروزه و مالکیت ایشــان
اعتراض داشته باشد از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را مستقیما ًبه اداره ثبت اسناد و امالک اهواز
تسلیم و رسیددریافت نمایند و معترض مکلف است ظرف یک ماه
از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت به مقامات قضایی تقدیم
و گواهی تقدیم دادخواســت اخذ و بــه اداره ثبت تحویل نمایند
بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر اداره
ثبــت برابــر مقررات اقدام به صدور ســند مالکیت خواهد نمود
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/٠٤/07
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹/۰۴/۲۳
نصرت اله
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اهواز
م/الف

مهار تورم ،مدیریت نظام پولی و مالی ،و عدم وابستگی
اقتصاد کشور به نفت».
ایشــان در زمینه مســائل اجتماعی هم تأکید کردند:
موضوع «مســکن» به عنوان یک مسئله بسیار مهم
و کلیدی ،مســئله «ازدواج جوانان و راههای تسهیل
آن» ،مسئله «فرزندآوری و جلوگیری از حرکت کشور
به ســمت پیری جمعیت» و مسئله «مدیریت فضای
مجازی در کوتاه مدت و میان مدت» از دیگر مســائل
اصلی کشــور هســتند.رهبر انقالب اسالمی توصیه
چهارم خود به نمایندگان مجلس یازدهم را به «تعامل
و هم افزایی قوا» اختصاص دادند و گفتند :نقشه کلی
تعامل قوا ،از جانب دســتگاه اجرایی و قوه قضاییه به
اینگونه است که آنها باید مصوبات مجلس را به صورت
دقیق و کامل اجرا کنند و هیچگونه تعللی در این زمینه
جایز نیست.
حضرت آیــت اهلل خامنه ای افزودنــد :این تعامل از
جانب مجلس نیز باید به اینگونه باشد که در مصوبات،
ظرفیت ها و واقعیت های کشور در نظر گرفته شود.
ایشــان در موضوع تعامل قوا خطاب بــه نمایندگان
مجلس تأکید کردند :روابط مجلس با دولتمردان باید
مطابق قانون و شــرع باشد ،یعنی سؤال و تفحص به
عنوان حق مجلس وجود داشــته باشــد اما توهین و
نسبت بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه
دشــنام و
ِ
جایز نیست و برخی از این نسبتها حرام شرعی است.
رهبر انقالب اســامی خاطرنشان کردند :حضور وزرا
در یــک ماه اول آغاز به کار مجلــس و ارائه گزارش
از شــرایط کشور ،کار بسیار خوبی بود اما نباید به وزرا

توهین و یا تهمتی زده شود.
حضــرت آیت اهلل خامنه ای افزودنــد :از برخوردهای
احساسی و غیرمنطقی پرهیز شود و بیان دیدگاه و نظر
مخالف متین ،خردمندانه ،قوی و قابل توجیه باشد.
ایشــان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند:
مردم از مجلــس و دو قوه دیگر انتظــار بیان حق و
پیگیری آن رادارند و به شــدت بــا مجادله و گریبان
گیری و تشــنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند
فضای منازعه در رئوس دستگاهها برای افکار عمومی
زیان بخش و ناراحت کننده است.
رهبر انقالب اســامی ،اتحاد و انسجام داخلی و یک
صدایی در برابر جبهه گســترده دشمن را تکلیف همه
مسئوالن و قوا برشمردند و افزودند :امروز جبهه دشمن
کــه خبیث ترین و قبیح ترین آن امریکا اســت ،تمام
توان سیاسی ،اقتصادی و تبلیغاتی خود را برای به زانو
درآوردن ملت قوی ایران به کار گرفته است و در چنین
شرایطی حتی با وجود اختالف سلیقه و نظر در داخل،
در مقابل دشمن یاوهگو باید دست به دست هم بدهیم
و یک سخن گفته شود.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای نقش نظارتی مجلس را
بســیار مهم و حیاتی دانستند و خاطرنشان کردند :این
نقش باید با متانت ،خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.
ایشان همچنین با اشاره به سال آخر دولت گفتند :سال
آخر دولتها معمو ًال ســال حساسی است و باید مراقبت
شــود که پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود و بر
همین اساس اعتقاد راسخ دارم که دولت ها باید تا روز
آخــر وظایف خود را انجام دهند و بعــد از پایان دوره
قانونی خود ،امانت را با ارائه صورت وضعیت ،به دولت
بعدی تحویل دهند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند :در شرایط حساس
ســال آخر دولت و همچنین ســال اول مجلس ،باید
دو قــوه فضا را به گونــه ای مدیریت کنند که به کار
مهم کشــور لطمه نخورد.حضرت آیت اهلل خامنه ای
همچنیــن مرکز پژوهش های مجلس و مرکز نظارت
بر رفتار نمایندگان را دو مرکز بسیار مهم برشمردند و
بر لزوم استفاده مطلوب از دیدگاههای کارشناسی مرکز
پژوهش ها تأکید کردند.
رهبر انقالب اســامی در بخش پایانی سخنانشــان،
گســترش مجدد بیماری کرونــا و جانباختن روزانه

تعداد زیادی از مبتالیان را حقیقت ًا غمانگیز خواندند و با
تجلیل چندین باره از خدمات درخشان و فداکاریهای
کادرهای درمانی که بعضی از آنها نیز در راه خدمت به
مردم به بیماری مبتال شــدند و یا جان باختند ،گفتند:
با وجود این خدمات ،بعضی افراد حتی کار ســادهای
مثل ماســک زدن را انجام نمیدهند که من واقع ًا از
آن پرســتاری که فداکارانه در حال ارائه خدمت است
خجالت میکشم.
حضرت آیت اهلل خامنهای با اشاره به واقعیت تلخ دور
شدن کشور از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا ،خطاب
به همه دستگاهها ،گروههای خدمترسان و آحاد مردم
تأکید کردند :همه نقش خــود را به بهترین وجه ایفا
کنند تا در کوتاهمدت زنجیره ســرایت را قطع کنیم و
کشور را به ساحل نجات برسانیم.
ایشان مشــارکت گســترده مردم در نهضت خدمت
مؤمنانــه در آســتانه ماه رمضان را بســیار با ارزش و
گرهگشا از زندگی قشرهای ضعیف دانستند و افزودند:
این نهضت تعاون و احسان باید رشد و توسعه پیدا کند
و هر کس به هر شــکل که میتواند کمک و مراقبت
کند که کسی از نیازمندان از قلم نیفتد.
رهبر انقالب اسالمی در پایان همگان بویژه جوانان را
به دعا و توســل عمومی به درگاه خداوند متعال برای
دفع بال فراخواندند.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی ،آقای قالیباف
رئیس مجلس در گزارشــی از رویکردهــا ،اقدامات و
برنامههــای مجلس ،هدف اصلــی نمایندگان را حل
مســائل مردم و تبدیل مجلس به یــک نهاد چابک
و انقالبی بیان کرد و گفت« :اصالح ســاختار بودجه
ریزی»« ،نوسازی نظام مالیاتی»« ،حمایت از قشرهای
ضعیف»« ،رفع موانع جهش تولید» و «تحول در حوزه
تجــارت خارجی» از جمل ه محورهای بســته تحولی
مجلس یازدهم برای اقتصاد است.
قالیباف «ساماندهی امور نمایندگان و صیانت از آنان»،
«شفافیت در فرایندهای قانونگذاری» و «توجه ویژه
به نظارت در کنار تقنیــن» را نیز از دیگر برنامههای
مجلس برشمرد.رئیس مجلس همچنین با بیان اینکه
پرداختن به هرگونه حاشــیهای کــه مجلس را از حل
مسائل مردم دور کند خطا است ،بر ضرورت همکاری
با سایر قوا تأکید کرد.

دوفوریت طرح مالیات بر خانههای خالی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با دو فوریت اصالح
ماده  ۵۴قانون مکرر مالیاتهای مســتقیم یا مالیات بر
منازل خالی از سکنه موافقت کردند.
به گزارش اعتدال،مجلس شــورای اسالمی در جلسه
علنی روزگذشــته دو فوریت طرحی را به منظور اصالح
بازار مســکن تصویب کرد؛ طرح اصالح ماده  ۵۴قانون
مکرر مالیات های مســتقیم یا مالیات بر منازل خالی از
ســکنه ابتدا به دلیل عدم بارگزاری در سامانه از دستور
کار خارج شده بود که با انتشار طرح برای نمایندگان ،بار
دیگر در دســتور کار امروز قرار گرفت و نمایندگان با آن
موافقت کردند.
باید از خسارتهای احتمالی و فوت فرصت در بازار مسکن
جلوگیری کنیم
حجت االسالم والمسلمین حسین حسین زاده بحرینی
در موافقت با دو فوریت این طرح گفت :در کشور ما بیش
از نیاز کشور واحد مسکونی ساخته آماده سکونت داریم.
مشــکل بازار مسکن ما این نیست که تقاضای مسکن
بیش از عرضه مسکن است اطالعاتی که باید رسانهها
مبنی بر اینکه واحدهای خالی ما از چند میلیون هم تجاوز
کرده است آمار درستی نیست.
وی افزود :در دوره نهم مادهای را در قانون مالیاتهای
مســتقیم تصویب کردیم .خالصه تبصره  ۷ماده ۱۶۹
مکرر این بود ک حاکمیت بداند وضعیت مسکن در کشور
چگونه است برای همین دولت موظف شد سامانه ملی

امالک و اسکان را ایجاد کند که قرار بود در این سامانه
همه واحدهای مسکونی قابل سکونت ثبت شوند و همه
بدانند که چه تعداد واحد مسکونی قابل سکونت داریم و
در کجا هستند و چه شــرایطی دارد همزمان در همان
سامانه باید اسکان خانوارها ثبت میشد که معلوم باشد
هر خانوار در کدام واحد مســکونی ساکن است تفاضل
این دو ،واحدهای مسکونی آماده اسکان واحدهای خالی
می شود.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس اظهارداشــت :در
مجلس نهم این قانون را وضع کردیم اما دولت همراهی
الزم را بــرای اینکه این ایجاد این ســامانه نکرد و این
موضوع معطل ماند ،اکنون وزارت راه و شهرسازی اعالم
آمادگی کرده و زیرساخت این موضوع را فراهم شده تنها
مشکل این است که بارگذاری این سامانه کامل نیست
و اگر این ســامانه بسیار مهم حاکمیتی مورد نیاز جامعه
اثربخش باشد باید اطالعات آن کافی و جامع باشد یعنی
هم امالک و هم اسکان خانوارها در آنجا ثبت شود.
حسین زاده بحرینی در دفاع از دو فوریت این طرح گفت:
ایــن طرح دو فوریتی میخواهد به این فرایند ســرعت
ببخشــد اگر این طرح دو فوریتی تصویب شــود و بعداً
هم بالفاصله در کمیســیون و در مراحل تصویب و آن
طی و به دولت ابالغ شود ،گره ای مشکل بازار مسکن
حل خواهد شــد؛ یکی از مسائلی که باعث شده این کار
جدی نباشد این است که اگر قرار است از کسی که واحد

مسکونی را ساخته اما فقط برای اینکه آن واحد گران شود
واحد مسکونی را احتکار کرده است بخواهیم آن را وارد
بازار مسکن کند باید از ابزارهای بازدارنده قوی استفاده
کنیم که ایــن طرح دو فوریتی در این موارد را به خوبی
ذکر کرده است.
وی اضافــه کرد :این طرح کام ً
ال ضروری اســت زیرا
شرایطی در بازار امروز مسکن حادث شده است و بسیاری
از خانوارهای مســتاجر ما به دنبال اجاره واحد مسکونی
هســتند در حالی که در محالت واحدهای مســکونی
احتکار شدهاند برای حل این معضل مجبور هستیم که
یک قاعده گذاری قانونی انجام دهیم که این طرح این
کار را برای ما انجام خواهد داد.
عضو کمیســیون اقتصــادی مجلس گفــت :اعضای
کمیسیون اقتصادی هم موافق دو فوریت هستند و هم
اصل طرح را تایید میکنند امیدواریم که نمایندگان نیز با
این دو فوریت موافقت کنند که بتوانیم کار مهمی را در
مدت کوتاه انجام دهیم.
همچنین مهدی طغیانــی نماینده اصفهان در موافقت
بــا این طرح گفت :درمورد مســئله مســکن از ابتدای
مجلس یازدهم گفت و گوهای کارشناسی زیادی توسط
نمایندگان که در این حوزه متخصص هستند انجام شده
و در ین طرح کار کارشناسی شبانهروزی صورت گرفته
اســت و مسئله اصلی آن اصالح ماده  ۵۴مکرر در حوزه
فرایند که بحث خانههای خالی است.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره
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نوبت اول

شماره مجوز1399-1842 :

در نظــر دارد کاالی مــورد نیــاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه ی عمومی تأمین نماید
لذا کلیه شرکتهایی که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالی مورد درخواست می باشد می بایست ظرف مدت  ۱۴روز از تاریخ درج آگهی
شماره قلم

موضوع مناقصه

حمع عددی

شماره تقاضا

1

ماسک سه الیه

600000

01-۳۱-9933038

فراخوان با مراجعه به ســایت اینترنتی ذيل الذكر ،نســبت به اســتخراج و تکمیل« فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای
شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب» و ارســال آن به همراه مدارک و مســتندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی کیفی
(برای معامالت کمتر از بیســت برابرنصاب معامالت متوســط ) به آدرس پســتی مندرج در فراخوان اقدام نمایند فرم پرســش نامه
ارزیابی و مدیریت تدارکات و امور کاالممزایده و مناقصه کســب و کاره WWW . NISOC . IRکســب حداقل نمره  ۶۰در ارزیابی
کیفی جهت تحویل اســناد مناقصه به فروشندگان سازندگان الزامی است.
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ -ریال می باشند آدرس پستی :اهواز  -کوی فدائیان اسالم (نیوساید)
 خیابان شهریور مجتمع تدارکات و امور کاال-ساختمان ۱۱۱اداره تدارکات خرید کاالی داخلی واحد خریدهای عمومی اتاق  ۱۳کدپستی  ۶۱۱۳۸-۵۴۵۷۹تلفن 061 - 341-26625
درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شــرایط مناقصه و ســایر مشخصات فنی و مقادیر کاال :
WWW.SHANA.IR
WWW.NISOC.IR
WWW. IETS.MPORG. IR
آدرس اینترنتی جهت دسترســی به اســناد و مدارک مناقصه ،آخرین مهلت تحویل پاکات به کمیســیون مناقصات شــرکت ملی
مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشــایش پاکات فنی ،متعاقبا به مناقصه گرانی که صالحیت دریافت اســناد و مدارک مناقصه
را احــراز نموده اند ،به صورت مکتوب اعالم خواهد گردید.
تاریخ انتشار نوبت اول 1399/٠٤/23
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹/۰۴/26

روابط عمومی شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

