4

یکشنبه  5 /خرداد  / 1398شماره 4277

www.ebtekarnews.com

خبر
نجفیخوشرودی:

حمایت از دستگاه دیپلماسی
ضروری است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس
شورای اسالمی با تاکید بر لزوم حمایت از
دستگاه دیپلماسی در شرایط کنونی گفت:
ظریف یکتنه ایستاده است .الزم است در
شرایط کنونی وزرای صنعت و نفت و رئیس
سازمان گردشگری نیز به تحرک خود اضافه
کنند.
به گزارش ایسنا ،علی نجفی خوشرودی
در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای
اسالمی در تذکری گفت :عدهای در داخل و
خارج از کشور اعتماد مردم را نشانه گرفتهاند.
باید با این موضوع برخورد شود و توجه کرد
که مبارزه با فساد ،پرهیز از محافظهکاری و
مصلحتاندیشی به تحقق این مبارزه کمک
میکند.
وی افزود :تصمیم ایران درباره برجام
معقول ،هوشیارانه و مبتنی بر سازوکارهای
حقوقی ،بینالمللی و وفق مفاد برجام بود.
همزمان ایران حق دارد که اقدامات عملی
سایر طرفهای برجام را برای حفظ آن و انتفاع
اقتصادی ایران از برجام مطالبه کند .موضعی
که بارها از سوی مقام معظم رهبری مورد تأیید
قرار گرفت و حتی فرمودند اینها امین ،غیور و
شجاع هستند .انصافا ً غیرت ملی دارند و آنها
را متدین میدانم و این را همه بدانند بنابراین
در شرایط کنونی حمایت از دستگاه دیپلماسی
ضروری است.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسالمی
اضافه کرد :آقای ظریف یکتنه ایستاده است،
شایسته است وزیر صنعت ،وزیر نفت و
رئیس سازمان گردشگری به تحرک خود افزوده
و توجه کنند که شرایط اقتصادی کشور اکنون
دارای اهمیت است .صدای جریانات افراطی در
دنیا علیرغم همه تالشها برای برجستهسازی
گفتمان جنگ به نتیجه نمیرسد.

نوبت اول

پارلمان

رایزنیهایی که تا لحظههای پایانی ادامه دارد

عزم جدی زنان مجلس برای صدرنشینی به جای کنجنشینی
انتخابات هیئترئیسه مجلس شورای اسالمی در سال پایانی
دوره دهم ،امروز یکشنبه  ۵خرداد در صحن علنی مجلس
شورای اسالمی برگزار میشود .طبق آییننامه داخلی مجلس
شورای اسالمی ،نمایندگان در جریان برگزاری انتخابات
هیئترئیسه مجلس قرار است یک رئیس 2 ،نایب رئیس6 ،
دبیر و سه ناظر را انتخاب کنند.
در این میان 17 ،زن راهیافته به خانه ملت که توانستند با
حضور پرتعداد خود ،رکورد بیشترین حضور زنان در مجلس را
بشکنند ،حال در تالشند تا با پشت سر گذاشتن موانع ،تابوی
حضور زنان در میان اعضای هیئترئیسه مجلس را در هم
بشکنند.
پیش از این مجلس پنجم با  14نماینده زن از مجموع 277
نماینده که هفت تن از آنان نمایندگان مردم تهران بودهاند،
رکورددار حضور زنان بود .مجلس ششم هم تنها دورهای از
مجلس بود که در جایگاه هیئترئیسه خود شاهد حضور سهیال
جلودارزاده بوده است که چهار سال به طول انجامید.
حال باید دید فردا یکشنبه  5خردادماه ،زنان فقط ابزار
جمعآوری رأی در انتخابات هستند یا میتوانند با رای اکثریتی،
در جایگاه صدرنشینی قرار گیرند .موضوعی که خبرنگار ایرنا در
گفتوگو با دو نماینده زن در مجلس جویا شد.
نگاه مردساالرانه مجلسیان ،سد راه حضور زنان در
ترئیسه
هیئ 
هاجر چنارانی نماینده شهر نیشابور در مجلس شورای
اسالمی در گفتوگو با ایرنا ضمن بیان این مطلب که مجلس
هنوز نگاه مثبتی به پذیرش زن در اعضای هیئترئیسه ندارد،
اظهار کرد :شنیدهها حاکی از این است که در لیست فراکسیون
امید ،نام یک بانو به چشم میخورد اما با توجه به اینکه هر
کدام از فراکسیونها قرار است به صورت مستقل لیست خود
را ارائه دهند ،احتمال راهیابی زنان به لیست هیئترئیسه
غیرممکن خواهد بود.
وی توضیح داد :به دلیل اینکه در هر فراکسیونی ،افراد
بیشتر در بحث ریاست متفقالقول روی عهد خود میایستند
اما در مورد سایر بخشهای هیئترئیسه یعنی نواب ،دبیر و
کارپرداز معموال شاهد بدعهدی هستیم و توجهی به لیست
ندارند.
این نماینده مجلس ،ضمن گالیه از اینکه متاسفانه نگاه
مجلس هنوز به پذیرش یک زن در هیئترئیسه نیست ،گفت:
ما  17نفر نماینده زنان جامعه ،تمام تالش خود را برای حضور
یک زن در صدرنشینی مجلس بهکار میبندیم اما به نظر من
احتمال راهیابی زنان به اعضای هیئترئیسه خیلی ضعیف
است چرا که اکثریت نمایندگان مرد در مجلس هنوز نمیتوانند
بپذیرند یک زن در جایگاه هیئترئیسه باشد.

زنان راهیافته به خانه ملت در تالش هستند تا در سال پایانی دوره دهم مجلس ،با ورود به لیست اعضای هیئترئیسه مجلس،
خود را از کنجنشینی به صدرنشینی رسانده و رکوردی بر رکوردهای مجلس دهم بیفزایند .حال باید دید این قشر اقلیت مجلس تا
چه اندازه توان پرش از سد مردانه مجلس را دارند.

زنان مجلس
در سال پایانی
فعالیتمجلس
دهم بسیار
امیدوارند
که بتوانند بر
کرسیهای
هیئترئیسه
مجلس شورای
اسالمیتکیه
بزنند تا از این
طریقسهمی
بیشتر در
مناسباتقدرت
داشتهباشند
وی ادامه داد :فراکسیونهای مجلس فقط در بحث ریاست
متعهد عمل میکنند و در سایر موارد زنان شاهد بدعهدیهای
بسیاری از سوی مردان بودهاند .به عنوان نمونه فریده اوالدقباد
در دوره قبل کاندید شد اما آقای یوسفنژاد انتخاب شد.
به گفته چنارانی ،اصل سیاست مجلس فردا دیده میشود
که واقعا چه کسانی به چه کسی رای میدهند و بر نظر جمعی

فراکسیون خود تعهد دارند یا خیر.
تنگنظری مردان مجلس در رای دادن به زنان نماینده ملت
طیبه سیاووشی عنایتی نماینده تهران هم در گفتوگو با ایرنا
اظهار کرد :معضل و چالش بزرگ زنان خانه ملت این است که
مردان مجلس به دلیل اینکه زنان را یک رقیب جدی میبینند،
رای نمیدهند .تاکنون هر چه اعتراض کردیم که ما سه سال

آگهی مناقصه الف  -ب  98 -245 -خرید انواع لوله
پلی اتیلن طرح آبرسانی به شهرهای غرب دور گیالن

باید منتظر نشست و دید مجلس دهم در واپسین سال
فعالیت خود ،رکوردی دیگر خواهد شکست و در میان اسامی
هیئترئیسه ،نام یک یا چند زن را خواهد داشت یا خیر .باید
دید فردا سرنوشت رایزنیهای فشرده فراکسیونی این روزهای
بهارستان چه خواهد شد .باید دید نگاه جنسیتزدگی از خانه
ملت رخت میبندد و نیمه دیگر جمعیت کشور به سهم خود
خواهند رسید یا خیر؟
به هر روی ،نباید فراموش کرد که حضور زنان در عرصههای
مختلف اجتماعی ـ سیاسی به تنهایی نویدبخش تغییر رویکرد
مدیران و مسئوالن کالن کشور نسبت به این گروه اجتماعی
عظیم در کشور است .گروهی که میتوانند منشاء تحوالت
عمیق و سترگ در عرصههای گوناگون و مهم باشند .تردیدی
نیست که پیروزی زنان در مجلس شورای اسالمی و رایآوری
آنها در صحنه انتخاباتی درون مجلس ،گامی مهم در راستای
نهادینهسازی به کارگیری زنان در پستها و مشاغل مهم و
حیاتی محسوب میشود.
زنان مجلس در سال پایانی فعالیت مجلس دهم بسیار
امیدوارند که بتوانند بر کرسیهای هیئترئیسه مجلس شورای
اسالمی تکیه بزنند تا از این طریق سهمی بیشتر در مناسبات
قدرت داشته باشند .سهمی که به نظر میرسد از مدتها پیش
استحقاق آن را داشتهاند و متأسفانه هنوز به آن دست پیدا
نکردهاند .البته شاید انتخابات هیئترئیسه مجلس شورای
ن هم در سال پایانی فعالیت مجلس ،نقطه عزیمت
اسالمی آ 
مناسبی برای دستیابی به این هدف و اهدافی از این دست
نباشد .چرا که زنان میتوانستند پیش از این سهم بیشتری در
دولت و دیگر نهادهای حاکمیتی داشته باشند .اما به هر شکل
باید به این تصمیم زنان مجلس دهم احترام گذاشته و آروزمند
موفقیت و پیروزی آنها در عرصههایی از این دست بود .چرا
که شکوفایی و رشد زنان در جامعه نویدبخش ایجاد روح و
روحیه سالم در بدنه اجتماعی کشور خواهد بود.

رونوشت اگهی حصر وراثت
خانم صغری ضربیان نژادی دارای شناسنامه شماره  ۵۹۲به شرح دادخواست به

ش کرت سهامی آب منطقه ای گیالن

شــرکت ســهامی آب منطقــه ای گیــالن در نظــر دارد پــروژه خریــد کاالهایــی بــا اطالعــات مشــروحه ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه
شــماره فراخــوان  2098001076000006از طریــق فراخــوان مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای بــه شــرکت هــای واجــد شــرایط واگــذار نماید.کلیــه مراحــل
برگــزاری فراخــوان مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتادایران ) بــه آدرس  www.setadiran.irانجــام خواهــد شــد .الزم
اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی در ســامانه ،مراحــل ثبــت نــام در ســامانه و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند .بــه
پیشــنهادهای واصلــه خــارج از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت و همچنیــن بــه پیشــنهادهایی کــه بعــد از مهلــت مقــرر واصــل شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -1نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار :شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن – رشت بلوار امام خمینی  ،تلفن 013-33669021-9
 -2نــام و نشــانی واحــد خدمــات مهندســی مشــاور :مهندســین مشــاور ســفید رود گیــالن بــه نشــانی رشــت – کمربنــدی شــهید بهشــتی – چهــار راه بیمارســتان دکتــر حشــمت –
کــوی پانــزده خــرداد – خیابــان پنجــم – تلفــن  013-33606073و فاکــس 013-33606072
 -3موضــوع مناقصــه :خریــد انــواع لولــه پلــی اتیلــن طــرح آبرســانی بــه شــهرهای غــرب دور گیــالن (تالــش  ،رضوانشــهر ،پــره ســر ،ماســال) – پــروژه تجهیــز چــاه فلمــن و تکمیــل خــط
انتقــال آب تالــش موافقتنامــه طــرح1307002089 :
 -4مدت اولیه پیمان 25 :روز
 -5مبلــغ و نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه :منحصــرا بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی بــه مبلــغ  369/474/600ریــال (ســیصد و شــصت ونــه میلیــون و چهارصــد و هفتــاد و چهــار
هــزار و ششــصد ریــال) کــه بایــد بــه نفــع کارفرمــا طبــق فــرم پیوســت اســناد مناقصــه( ضمانتنامــه شــرکت در مناقصــه) بــا مــدت اعتبــار حداقــل ســه مــاه پــس از تاریــخ افتتــاح پیشــنهاد
کــه بــرای یــک دوره ســه ماهــه دیگــر نیــز قابــل تمدیــد باشــد ،ارایــه گــردد الزم بــه ذکــر اســت مشــخصات الزم جهــت دریافــت ضمانتنامــه شــامل کــد اقتصــادی شــرکت آب منطقــه ای
گیــالن  411356488953و کــد پســتی  4188866789و شناســه ملــی شــرکت  10720143757و شــماره ثبــت  1711مــی باشــد.
 -6شرایط کلی شرکت کنندگان:
شرکت کنندگان میبایست تولید کنندگان یا نمایندگان رسمی شرکت های تولید کننده لوله های پلی اتیلن در خواستی مطابق دستور العمل و شرایط مناقصه (فرم شماره  )1باشند.
ارائــه کپــی برابــر بــا اصــل پروانــه بهــره بــرداری مرتبــط بــا موضــوع از ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت بــرای تولیــد کننــدگان و یــا نامــه نمایندگــی بــرای نماینــدگان رســمی فــروش و
همچنیــن ارائــه مــوارد ذیــل الزامــی مــی باشــد.
کپــی برابــر بــا اصــل آگهــی ثبــت شــرکت – اساســنامه شــرکت – کــد اقتصــادی – کــد شناســه ملــی – آخریــن تغییــرات در روزنامــه رســمی کشــور – گواهــی امضــاء مجــاز -تصویــر کارت
ملــی صاحبــان امضــای مجــاز -شــماره حســاب بانکــی بنــام شــرکت – آدرس دقیــق پســتی
 -7تاریخ ،مهلت ومحل دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه:
متقاضیــان مــی تواننــد از ســاعت  10صبــح روز دوشــنبه مــورخ  98/03/06لغایــت پایــان وقــت اداری (ســاعت  )15روز دوشــنبه مــورخ  1398/03/13بــا واریــز مبلــغ  400/000ریــال
(چهارصــد هــزار ریــال) بــه شــماره شــبای  IR530100004001109307144576بنــام تمرکــز وجــوه ســپرده طــرح هــای شــرکت ســهامی آب منطقــه ای گیــالن نــزد بانــک مرکــزی و
همزمــان از طریــق مراجعــه بــه ســامانه ســتاد ایــران بــه آدرس www.setadiran.irبــرای دانلــود اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد.
 -8تاریــخ؛ مهلــت ،محــل تحویــل و تاریــخ بازگشــایی اســناد مناقصــه :مناقصــه گــران مــی بایســت اســناد مناقصــه را تکمیــل و ضمــن بارگــزاری کلیــه اســناد مناقصــه در ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی دولــت تــا راس ســاعت  10صبــح روز شــنبه مــورخ  1398/03/25اقــدام نمــوده و نســبت بــه ارســال پاکــت الک و مهــر شــده الــف( اصــل ضمانــت نامــه بانکــی) نیــز
در مهلــت مقــرر تعییــن شــده بــه دبیــر خانــه حراســت شــرکت ســهامی آب منطقــه ای گیــالن واقــع در رشــت – بلــوار امــام خمینــی – شــرکت ســهامی آب منطقــه ای گیــالن اقــدام و
رســید دریافــت دارنــد .پیشــنهادهای واصلــه راس ســاعت  12روز شــنبه مــورخ  1398/03/25در کمیســیون مناقصــه بازگشــایی مــی گــردد .حضــور یــک نفــر نماینــده از طــرف هــر یــک از
پیشــنهاد دهنــدگان در جلســه افتتــاح پیشــنهادها بــا ارایــه معرفــی نامــه مجــاز مــی باشــد.
 -9مدت اعتبار پیشنهادات 180 :روز بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهاد می باشد.
 -10اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی  021-41934می باشد.
 -11هزینه چاپ کلیه آگهی های مربوط به موضوع مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 -12روش پرداخــت :نحــوه پرداخــت کلیــه مبالــغ صــورت حســاب هــا بــه صــورت اســناد خزانــه اســالمی ویــا هــر گونــه اعتبــارات تخصیصــی از ســوی ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی
کشــور مــی باشــد .در صــورت پرداخــت بــه هــر یــک از روش هــای فــوق الذکــر ،فروشــنده حــق هیچگونــه ادعایــی را نخواهــد داشــت.
شماره تماس دفتر امور تدارکات و خدمات پشتیبانی شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن013-33660913:
آدرس اینترنتی شرکت سهامی آب منطقه گیالن WWW.GLRW.IR :
آدرس اینترنتی مدیریت منابع آب ایرانWWW.WRM.IR :
آدرس اینترنتی پایگاه ملی اطالع رســانی مناقصاتiets.mporg.ir :
تاریخ انتشار نوبت اول  98/3/5تاریخ انتشار نوبت دوم 98/3/7
شناسه آگهی 479383 :
2837

است به شما رای میدهیم اما شما به ما رای نمیدهید و این
کمال بیانصافی است ،فایدهای نداشته است.
وی ادامه داد :جامعه مردساالر مجلس و در اقلیت بودن زنان
از دالیل اصلی ایجاد موانع صدرنشینی زنان مجلس است که
امیدواریم نام چند زن در لیست اعضای هیئترئیسه قرار بگیرد
و بتوانند از جامع پرتعداد مردان کسب رای کنند.
سیاوشی عنایتی با رد این مطلب که زنان خود تمایلی به
حضور در هیئترئیسه ندارند ،با صراحت عنوان کرد :ما هر
ساله نام چند زن نماینده مجلس را در هیئترئیسه عنوان
میکنیم اما متاسفانه رای نمیدهند .زنانی که تمام تالش خود
را برای پیشبرد اهداف و مطالبات تمامی زنان جامعه بهکار
میبندند.

شرکت سهامی آب منطقه ای گیالن

کالسه  ۸۲.۹۸از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که
شادروان موال توزی به شماره شناسنامه  ۶۹۳در تاریخ  ۱۳۹۸.۲.۲۰در اقامتگاه دائمی خود

بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به -۱:متقاضی گواهی حصر
وراثت فرزند امامقلی به ش ش  ۵۹۲ت ت  ۱۳۵۶صادره از بویر احمد همسر متوفی-۲

عرفان توزی فرزند موال به ش ش  ۶۸۸۰۰۰۵۰۳۹و ت ت  ۱۳۷۸صادره از لردگان فرزند
متوفی -۳سجاد توزی فرزند موال به ش ش  ۶۸۸۰۰۵۷۳۷۳و ت  ۱۳۸۵صادره از بویر

احمد فزند متوفی -۴ابراهیم توزی فرزند موال به ش ش  ۶۸۸۰۰۸۸۲۵۲و ت ت ۱۳۸۸
صادره از بویر احمد فرزند متوفی -۵حسین توزی فرزند موال به ش ش  ۶۸۸۰۱۵۹۳۹۷و
ت ت  ۱۳۹۶صادره از بویر احمد فرزند متوفی -۶خاتون شوکتی زاده فرزند یاری به ش
ش  ۲۵۱و ت ت  ۱۳۲۴صادره از بویر احمد مادر متوفی  .اینک با انجام تشریفات مقدماتی

درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی
صادر خواهد شد
رحمت اال پایاب رئیس شورای حل اختالف شهر پاتاوه

آگهی مزایده مال منقول
به موجب پرونده اجرائی  ))9509987430700137(( 971887شورای حل اختالف

یاسوج محکوم له آقای صفا علی پور گهر تقاضای مزایده اموال توقیفی محکوم علیه آقای
جمشید دانشی مفرد را نموده است که میزان محکومیت به مبلغ  33298158ریال بابت

محکوم به (اصل خواسته) و خسارات دادرسی در حق محکوم له و مبلغ 935000ریال بابت
حق االجراء (هزینه های اجرائی صندوق دولت) می باشد.
اینک برابر ماده  118قانون اجرای احکام مدنی از طریق آگهی مزایده در یکی از روزنامه
های کثیر االنتشار سراسری(م 72/ق.ا.ا.م)برای یک نوبت در روزنامه منتشر میشود اعالم

میگردد در فاصله حداقل ده روز از تاریخ نشر آگهی و حداکثر یک ماه بعد از نشر به شرح
زیر مزایده ای برگزار خواهد شد .لذا برابر ماده  126ق.ا.ا.م متقاضیان می توانند در مدت
پنج روز قبل از تاریخ مزایده به واحد اجرای احکام مراجعه تا ضمن مالحضه مال توقیفی
اطالعات الزم را بدست آورند .برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد و ده

درصد بهاء را فی ما بین المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم و بقیه بهای اموال
را در مدت  30روز از تاریخ انجام مزایده پرداخت نمایند(در صورت عدم پرداخت مابقی
قیمت-ده درصد سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد).

بر اساس نظر کارشناسی قیمت پایه برای شروع مزایده  52000000ریال می باشد و محل
انجام فروش یاسوج خیابان سردار جنگل شمالی مجتمع شورای حل اختالف بویراحمد-
واحد اجرای احکام شورا یم باشد.و تاریخ مزایده مورخه  98/3/28روز سه شنبه از ساعت
 10تا ساعت  12برگزار می شود.این مزایده در نوبت اول برگزار می شود.
نوع و مشخصات مال توقیف شده (توصیف اجمالی)دو تخته فرش 12متری 4*3

700شانه با تراکم  2550درجه یک دستباف گونه 10رنگ کاشان رنگ کرم از قرار هرتخته فرش 26000000ریال
خدابخش روزبه-مدیردفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف بویراحمد(یاسوج)
سند کمپانی ،برگ سبز وانت نیسان رنگ آبی مدل  1386به شماره پالک 522-49ب79

به شماره موتور  365687و شماره شاسی J052455به نام ریحان جواد پور مفقود وفاقد
اعتبارمیباشد.

سند خودروی سواری پژو پارس  PARS SXU7مدل  ۱۳۹۳به رنگ سفید روغنی به
شماره موتور124K0537889   به شماره شاسی  NAAN01CA2EH153891به شماره
پالک  ۳۱ج  ۴۲۴ایران  ۴۹به نام مجید آبرود مفقود و از درجه اعتبار ساقط میباشد .

