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نذر و نیاز

ماجراي نذر جانباز مدافع حرم براي امام خامنهاي که در دانشگاه امام حسين(ع) ادا شد

نــذر یکجانباز مدافع حرم براي امام خامنهاي در دانشــگاه امام
حسين(ع) ادا شد .به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران
پويا ،در مراســم دانشآموختگي دانشــجويان دانشگاه افسري و
تربيت پاسداري دانشــگاه امام حسين (عليهالسالم) که با حضور
و سخنراني حضرت آيتا ...خامنهاي فرمانده کل قوا برگزار شد،
به رســم هر ســاله رهبر معظم انقالب با گروهــي از جانبازان
خبر

ديــدار کردند .در ایــن ديدار يک اتفاق جالــب رخ داد .خبرنگار
فرهنگي باشــگاه خبرنگاران پويا ماجــراي اين اتفاق جالب را از
اميرحســين حاجي نصيري يکي از جانبــازان مدافع حرم حاضر
در اين مراســم جويا شد .او که در سال  94در منطقه خانطومان
ســوريه به درجه جانبازي نائل و دچار عارضه نخاعي شده است،
در اين خصوص ميگويد :من به خاطر اينکه مداح و روضه خوان
اهل بيت هستم قبل از جانبازيام در يکي از مراسمهاي روضه،
انگشــتري ارزشمند را به عنوان صله دريافت کردم .بر روي اين
انگشتر کلمه "يا حسين(ع)" و در درون رکابش يا "اباعبدا(...ع)"
درج شد بود و اين انگشتر براي من خيلي با ارزش بود.
او ادامه ميدهد :زماني که قرار شــد به سوريه بروم ،همسرم به
من گفت که " نذر ميکنيم که اگر در ســوريه شهيد شدي اين
انگشــتر را تقديم حضرت آقا کنيم" که شهادت نصيب ما نشد و
در آن ســفر من جانباز شدم .حاجي نصيري ميگويد که تا اينکه

اخبار سینما

خداوند قسمت ما کرد در مراســم ميثاق پاسداري دانشگاه امام
حسين(ع) حضور پيدا کنم و از نزديک حضرت آقا را زيارت کنم.
زماني که آقا براي ديدار به ســمت ما آمدند من به عنوان اولين
نفري بودم که با حضرت آقا ديدار ميکردم.
او ميافزايــد :پس از آنکه با حضرت آقا ديدار کردم انگشــتري
را که نذر کرده بودم را از دســتم در آوردم تا تقديم ايشان کنم.
حضرت آقا دستشــان را بر روي سر من گذاشــتند و زماني که
متوجه شــدند که سر من داغ شده اســت ،خطاب به مسئوالن
گفتنــد که "جانبازان در زير آفتاب اذيت شــده اند!" .پس از آن،
همان  5بوسه معروف را بر صورت من زدند و من هم انگشتر را
تقديم ايشــان کردم و ماجراي نذر کردن اين انگشتر را برايشان
تعريــف کردم .اين جانباز مدافع حــرم ميگويد :حضرت آقا اين
انگشتر را از من گرفتند و انگشتري که در دست خودشان بود را
به من هديه دادند.
اثر :تسنیم

یک اقتصاددان :مشکالت امروز حاصل سوء مدیریت است نه «ترامپ»؛ آدرس غلط ندهیم

میزان ارز مسافرتی حجاج
 ۹۷اعالم شد

میزان ارز مسافرتی
زائران حج تمتع سال
 ۹۷از ســوی بانک
مرکزی اعالم شد.
به گــزارش فارس،
بانک مرکزی میزان
ارز مســافرتی به زائران خانه خدا در سال
 ۹۷را اعالم کرد که بر این اســاس به هر
زائر حج تمتع  ۲۰۰دالر ارز مسافرتی تعلق
میگیرد که زائران میتوانند با مراجعه به
بانک ملی از جزئیات آن مطلع شوند .سال
گذشــته به زائران حج  ۳۰۰دالر از سوی
بانــک مرکزی ارز مســافرتی تخصیص
یافت که امســال با توجه به تغییرات بازار
ارز  ۱۰۰دالر از این میزان کاســته شــده
اســت .همچنین هزینه حج تمتع ســال
جاری با مذاکرات مسؤوالن سازمان حج و
زیارت با بانک مرکزی اسفند سال گذشته
با دالر ســه هزار و  ۹۰۰تومانی محاسبه
شده است .امســال  ۸۵هزار و  ۲۰۰نفر
از کشورمان به حج تمتع مشرف میشوند
کــه اولین گروه  ۲۷تیرمــاه به حج اعزام
خواهند شد.

اشتباه پزشکی علت درگذشت کیارستمی

محسن خلیلی ،قائممقام معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی در گفتوگو
با فارس ،در ارتباط با پرونده مرحوم کیارستمی اظهار داشت :پرونده به همان
حکمی که در هیأت تجدیدنظر استان تهران مشخص شده بود ،اعالم و پزشک
وی ،محکوم به توبیخ کتبی همراه با درج در پرونده و در نشریه نظامپزشکی شد.
وی افزود :سازمان بررسیها را به عنوان ماده  40به هیأت عالی ارسال کرد و از
جانب هیأت عالی هم همان رأی تجدیدنظر اعالم شد .قائممقام معاون انتظامی
کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه پزشک مرحوم کیارستمی محرومیت از کار نخواهد داشت،گفت:
موضوع محرومیت در هیأت بدوی مطرح بود که در دادگاه تجدیدنظر اعتراض شد و سرانجام نتیجه توبیخ
کتبی همراه با درج در پرونده و نشریه نظام پزشکی شد .خلیلی تصریح کرد :خانواده مرحوم کیارستمی
اعتراض به نتیجه هیأت عالی نکرده بود که خود سازمان نظام پزشکی با اعمال ماده  40روی حکم اعتراض
کرد که پرونده به هیأت عالی ارسال شود و هیأت عالی چون خود فرد هم ذینفع اعتراض بود همان رأی
تجدیدنظر را تأیید کرد .وی با بیان اینکه توبیخ سه مرحله دارد ،گفت :تذکر ،توبیخ و درج در پرونده و توبیخ
و درج در نشریه نظامپزشکی شامل این سه مرحله است و زمانی که پزشک محکوم به توبیخ و درج در
نشریه نظام پزشکی شود در سابقه آن لحاظ خواهد شد و در واقع جزء سوء سابقه پزشک میشود .قائممقام
معاون انتظامی کل سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه این محکومیت محدودیت برای پزشک ایجاد میکند
ولی محرومیتی به همراه ندارد ،افزود :در پزشکی قانونی سقف  5درصد دیه را برای پزشک لحاظ کردند و
در صورتی که حکم زیر  10درصد باشد در واقع تذکر شفاهی برای پزشک لحاظ میشود .خلیلی تصریح
کرد :از آنجایی که سوء پیشینه ،با اجرای این حکم برای پزشک ایجاد میشود دیگر پزشک نمیتواند برای
گرفتن پروانه و جابهجایی کار در مراکز درمانی اقدام کند و یا مسئول فنی بیمارستان و مرکزی شود.
سینمای دفاع مقدس محل کاسبی کردن نیست

یک کارشناس سینما گفت :سینمای دفاع مقدس محل کاسبی کردن نیست.
توگو با باشگاه
امیرحسین شریفی بازیگر،تهیهکننده و کارشناس سینما در گف 
خبرنگاران پویا راه برونرفت از بنبست کنونی سینمای دفاع مقدس را برگزاری
دورههای مدون آموزش فیلمنامه نویســی در ژانر دفاع مقدس و کارشناســی
فیلمنامه ها توسط متخصصین جنگ دانست و گفت :تحقیق و پژوهش شرط
اصلی در نگارش فیلمنامه در ژانر دفاع مقدس است .کارشناسی فیلمنامه توسط
چند تن از متخصصین جنگ و فرماندهان نظامی نیز شرط دیگر یک فیلمنامه خوب است .این تهیهکننده
باسابقه سینمای ایران با انتقاد از جریان فعلی حاکم بر سینمای دفاع مقدس،مدعی انحراف این جریان از مسیر
اصلی خود شد و بیان کرد :متاسفانه امروز عدهای با سوءاستفاده از مفهوم دفاع مقدس فیلم های ضد جنگ
میســازند .برخی فیلمنامهها از همان ابتدا ضدجنگ نوشته میشوند و هستند عده زیادی که مفهوم دفاع
مقدس را عمداً به سینمای ضد جنگ منحرف می کنند.حال آنکه برای ما جنگی در کار نبوده و آنچه که انجام
دادهایم دفاع بوده است؛ نه جنگ .وی با تاکید بر این نکته که سینمای دفاع مقدس محل کاسبی و کسب
درآمد نیست ،گفت :سینمای این دوره به نسل حاضر اطالعات درست نمی دهد .متاسفانه در سینمای امروز
دفاع مقدس خبری از آن کاراکترهای فرازمینی و مقدس نیست و عده ای با انحراف شخصیت رزمندگان،این
سینما را به حاشیه برده اند که هدف اصلی آنها کاسبی کردن و کسب درآمد است .در صورتی که این ژانر محل
کاسبی نیست .شریفی در پایان با اشاره به اینکه راه ماندگاری آثار دفاع مقدس حمایتهای همهجانبه ارگان
ها و نهادهای مختلف است،تاکید کرد :اگر می خواهیم سینمای دفاع مقدس به جایگاه اصلی خود برسد ،باید
همچون سایر کشورهای جهان از این ژانر حمایت کنیم .هم حمایت تکنیکی و هم محتوایی.
فخیمزاده از جایش بلند شد

مهدی فخیمزاده از جایش بلند شــد.به گزارش باشــگاه خبرنگاران پویا،
مهدی فخیم زاده بازیگر و کارگردان ســینما و تلویزیون که میگفتند از
ناحیه لگن ،سر و گردن و زیر چانه دچار مصدومیت شدید شده بود به گفته
خســرو امیرصادقی تهیهکننده و بازیگر سینما و تلویزیون اینها شایعهای
بیش نبوده اســت .البته ضربه سهمگین بوده اما خوشبختانه روز یکشنبه
ایشان از جایشان بلند شدند .هیچ ضایعهای از ناحیه سر نداشتند که برخی
میگفتند شکســتگی وجود ندارد ولی پزشکان به رفع این ضایعه از ناحیه سر میپردازند! چرا آنقدر
تصادف فخیمزاده برای برخی قرار است خبرسازی کند .بازیگر مسافران مهتاب و پایتخت  5درباره
آخرین وضعیت فخیمزاده گفت :خوشبختانه هوشیاری مهدی فخیمزاده برگشته و وضعیت خوبی را
در بخش مراقبتهای ویژه بیمارســتان ایرانمهر سپری میکند .امروز خوشحال شدیم که ایشان از
جایشان بلند شدند و صبحانه هم توانستند بخورند.
نوبت دوم

آگهي مزايده عمومي مرحله اول

بابك شريفي – شهردار اسكو

آگهى مناقصات عمومی با شماره 147و146و-145م –  « 97يك مرحله اى »
شــرکت آب و فاضالب روستایی اصفهان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت برگزار نماید کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق
درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در
صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق
سازند .
تاریخ انتشار مناقصه در سایت  :ساعت  14روز دو شنبه 1397/04/11
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  19روز شنبه تاریخ 1397/04/16
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :ساعت  19روز سه شنبه تاریخ 1397/04/26
زمان بازگشایی پاکت ها  :ساعت  9روز چهارشنبه تاریخ 1397/04/27
رديف

شهرداري اسكو درنظر دارد نسبت به واگذاري اجاره يك باب مغازه جهت استفاده تجاري
و ســالن چند منظوره مديريت بحران شهرداري اسكو جهت فعاليتهاي ورزشي بشرح ذيل
از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد .متقاضيان واجد شرايط مي توانند از تاريخ نشر آگهي تا
وزارت كشور
پايان وقت اداري روز پنجشنبه مورخه 1397/04/21جهت تحويل اسناد مزايده به شهرداري
استانداري آذربايجان شرقي اسكو مراجعه نمايند.
شهرداري اسكو
الف-اجاره مغازه شماره 10مجتمع و تفريحي باراما -طبقه همكف به مساحت 123/4مترمربع
واقع در خيابان چاي كنار اسكو بصورت اجاره سه ساله از قرار سال اول ماهانه مبلغ 14400000ريال جمع يكساله اول
به مبلغ 172800000ريال بعنوان پايه قيمت مزايده و ســالهاي دوم و ســوم براساس قيمت كارشناسي توسط هيت سه
نفره كارشناسي خواهدبود.
ب-اجاره دوساله سالن چند منظوره مديريت بحران اسكو واقع در خيابان فرمانداري اسكو از قرار ساالنه هشتاد ميليون
ريال
شرايط شركت در مزايده:
-1هزينه چاپ ونشر آگهي برعهده برنده مزايده مي باشد
-2شهرداري در رد يا قبول هريك از پيشنهادات مختار است
-3آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده روز سه شنبه  1397/04/19خواهد بود
-4تشكيل كميسيون مزايده جهت تعيين برنده روز شنبه مورخه 1397/04/23خواهد بود
-5شركت كنندگان مي بايست 5(%5درصد) قيمت كل مبنا به مبلغ 8640000ريال براي مغازه باراما و مبلغ 4000000ريال
بــراي ســالن چند منظــوره مديريت بحــران را بعنوان تضمين شــركت در مزايــده طي فيش نقدي به حســاب جاري
3100000418004نزد بانك ملي اسكو بنام حساب سپرده شهرداري اسكو واريز و يا معادل آن ضمانت نامه بانكي ارائه
نمايند.
-6ســاير شرايط و اطالعات و جزييات مزايده و اســناد مربوطه در شهرداري موجود است شركت كنندگان مي بايست
نسبت به دريافت وتكميل فرم هاي مربوطه اقدام نمايند
چاپ آگهي مرحله اول  1397/04/04 :چاپ آگهي مرحله دوم 1397/04/11:

نوبت دوم

1

2

3

عنوان مناقصه

رشته ورتبه موردنظر

تهیه مصالح و کف شکنی چاههای آب شرب به روش دستی در روستاهای

حداقل رتبه  5حقوقي یا  1حقیقی در

چم یوسفعلی و کچوئیه باال و کچوئیه پائین شهرستان لنجان - 145م97-

رشته کاوشهای زمینی

تهیه مصالح و احداث مخزن  100متر مکعبی و حصار کشی و محوطه سازی

حداقل رتبه  5حقوقي یا  1حقیقی

در روستای دارگان شهرستان مبارکه -146 -م97-

در رشته آب

تهیه مصالح و اصالح شبکه داخلی توزیع آب روستای بوان و تعدادی از

حداقل رتبه  5حقوقي یا  1حقیقی

روستاهای مجتمع سوالر شهرستان شهرضا-147 -م97-

در رشته آب

برآورد دستگاه(ریال)

مبلغ تضمين(ریال)

2.718.739.387

136.000.000

2.638.162.111

132.000.000

2.168.747.706

108.500.000

نوع اعتبار
اسناد خزانه اسالمی +اوراق
مشارکت
اسناد خزانه اسالمی +اوراق
مشارکت+نقد
اسناد خزانه اسالمی +اوراق
مشارکت+نقد

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
آدرس :اصفهان – بزرگراه خرازی – چهار راه جهاد – شرکت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان – دبیرخانه مرکزی
تلفن تماس  031 -32363066 :و  031-32364061داخلی  ( 250اداره امور حقوقی و قراردادها)
اطالعات ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در ســامانه  :مرکز تماس  021-41934 :دفتر ثبت نام  021-88969737 :و
021-85193768
دفتر اصفهان  031-32645870-75 :داخلی 3299-3296
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ســایر استانها ،در ســایت سامانه  www.setadiran.irبخش “ثبت نام /پروفایل تامین کننده/
مناقصه گر” موجود است .
ضمن ًا آگهي درسايت شركت آب و فاضالب روستایی استان اصفهان به نشاني www.Abfar-isfahan.ir
وپايگاه اطالع رساني مناقصات به نشاني IETS.MPORG.IRدرج گرديده است.
شناسه 198144 :
كميسيون معامالت شركت آب و فاضالب روستايي استان اصفهان

w w w. t ej arat o n l i n e . i r

آخرين اخبار و تحليل روز اقتصادي را در پايگاه اينترنتي تجارتآنـالين بخوانيد

