دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

شبکه

علی دایی هم حذف شد؟
گفته میشود تیمهای لیگ برتری از عقد قرارداد با شهریار منع شدهاند

آفتاب یزد -گروه شبکه  :یک روزنامه ورزشی
مدعی شد که به تیمهای لیگ برتری توصیه
ش�ده با علی دایی هم�کاری نکنند .روزنامه
«خب�ر ورزش�ی» نوش�ته اس�ت« :در حالی
که گفته میش�د دایی گزین�ه جدی هدایت
تراکتور است ،تبریزیها به سمت جواد نکونام
راهنما زدند .البته انتخاب نکونام فع ً
ال قطعی
نیست ،اما آنچه قطعی شده این است که دیگر
امکان ندارد علی دایی سرمربی تراکتورسازی
ش�ود .درباره علی دایی ش�ایعه دیگری هم
شنیده میشود .میگویند از خارج از محدوده
فوتبال به باشگاههای لیگ برتری توصیه شده
با علی دایی همکاری نکنند .گویا این توصیه
بیارتباط با افش�اگری دایی بع�د از اخراج از
سایپا نیست و زیرآب دایی را یک جوری زدند
که در لیگ نوزدهم غایب خواهد بود».
به نظر میرسد منشا چنین رفتار غیر حرفهای
با علی دایی ،کس�ی که نماد سختکوشی در
فوتبال و انسانی وارسته ،که کمکهای تختی
وارش در زلزل�ه کرمانش�اه زبانزد اس�ت ،به

آخرین انتقادش در مورد باشگاه سایپا بعداز
اخراجش از این تیم برمیگردد.
نکته اینجاست که ورود افراد غیرفوتبالی به
فوتبال و دخالت آنها سبب گشته که ورزش
فوتب�ال وجه دیگری پیدا کن�د و به میدانی

برای تس�ویه حس�ابهای ش�خصی تبدیل
ش�ود .از س�وی دیگر علی دایی اس�طوره و
افتخار کشورمان است و مدتی است که ورای
مس�تطیل س�بز فعالیت میکند؛ کمکها و
راستی گفتار و عملکردش در خصوص مردم

احترامعجیبروستاییانهندوستانیبهگوسالهیکچشم!

در اتفاق��ی عجیب گوس��اله یک چش��می که
در ی��ک منطق��ه روس��تایی در هندوس��تان
متولد ش��ده ،مورد احترام ش��دید روستاییان
قرار گرفته است .به گزارش باشگاه خبرنگاران،
بن��ا به باور این روس��تاییان این گوس��اله یک
چشم معجزهای از طرف خداوند است که برای
مردمان روستا فرستاده ش��ده است .ویدئویی
که توس��ط دوربین تلفن همراه و توسط یکی
از روستاییان تهیه ش��ده است ،این گوساله را
که یک چشم بزرگ در وسط سرش قرار دارد
نش��ان میده��د .در ای��ن ویدئ��و درحالیکه
مادر گوس��اله در حال لیسیدن گوساله است،
تعدادی از روستاییان که در حال دعا و نیایش
هس��تند دیده میش��وند .این اتفاق در یکی از
روس��تاهای منطقه ران��اگات واق��ع در ایالت
بنگال غربی هندوس��تان رخ داد .صدای یکی
از اف��راد محل��ی که به زبان بنگالی محلی صحب��ت میکند در این ویدئو
ش��نیده میشود که میگوید« :همه چیز این گوساله تا قسمت گردن آن

طبیعی اس��ت و سر این حیوان است که بسیار
عجیب است ».همچنین زن دیگری میگوید:
«من هرگز چنین چیزی را در زندگیام ندیده
بودم ».صاحب این گوساله که نخواست نامش
فاش شود ،گفت« :مردمان زیادی از روستاهای
مج��اور به خانه ما میآیند و از ما درخواس��ت
میکنند تا این گوس��اله را مش��اهده و به آن
ادای احترام کنند .هم��ه ما فکر میکنیم این
یک معجزه خداس��ت و این ل��رد برهما خدای
خالق در هندوئیس��م اس��ت ک��ه در نماد گاو
در خانه ما متولد ش��ده اس��ت ».گفتنی است؛
در حال��ی چنین اعتقادات خرافهای در مناطق
روستایی هندوستان رواج دارد که دامپزشکان
با رد ادعاهای معجزه در مورد چنین گوس��اله
جهش یافتهای ،آن را از اختالل ناشی از نقص
مادرزادی بیولوژیکی به نام سیکلوپیا میدانند.
به طور معمول ،گوسالههای متولدشده با اختالل مادرزادی نادر فقط برای
چند هفته زنده میمانند.

نوبت دوم

آگهیمناقصهعمومی

ش�هرداری فردیس در نظر دارد پروژههای ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران و متقاضیان واجد ش�رایط به شرح ذیل
واگذار نماید.
پروژههای امور زیربنایی و حمل و نقل
ردیف

شرح عملیات

برآورد مبلغ
ریالی پروژه

مبلغ سپرده
به ریال

محل اجرا

حداقل رتبه الزم

درصد نقد
و تهاتر

1

خرید ،نصب و تعمیر ،نگهداری و
اصالح تابلوهای هدایت مسیر

2/500/000/000

125/000/000

خیابانهای سطح
منطقه 2

 -5راه وترابری
 -5تاسیسات
و تجهیزات

 100%نقد

2

رنگ آمیزی ترافیکی – خط کشی
محوری و عابر پیاده

8/000/000/000

400/000/000

منطقه 2

 -5راه وترابری
 -5تاسیسات
و تجهیزات

 100%نقد

3

رنگ آمیزی ترافیکی ،خط کشی
محوری و عابر پیاده منطقه یک

8/000/000/000

400/000/000

سطح منطقه 1

 -5راه وترابری
 -5تاسیسات
و تجهیزات

 100%نقد

4

خرید و نصب ،تعمیر و نگهداری و
بازسازی و اصالح تابلوهای هدایت
مسیر و معابر موجود در منطقه یک

2/500/000/000

125/000/000

سطح منطقه 1

 -5راه وترابری
 -5تاسیسات
و تجهیزات

 100%نقد

5

مصلی فردیس

20/000/000/000

1/000/000/000

مصلی جدید فردیس

 -5ابنیه

 100%نقد

6

هدایت و جمع آوری آبهای سطحی
(حفر چاه جذبی)

2/500/000/000

125/000/000

معابر سطح منطقه 1

 -5ابنیه یا راه

 100%نقد

7

هدایت و جمع آوری آبهای سطحی
(حفر چاه جذبی)

3/950/000/000

197/500/000

معابر سطح منطقه 2

 -5ابنیه یا راه

 100%نقد

8

زیرسازی

5/000/000/000

250/000/000

معابر سطح منطقه 1

 -5راه

 100%نقد

9

زیرسازی

5/000/000/000

250/000/000

معابر سطح منطقه 2

 -5راه

 100%نقد

10

مرمت ،بهسازی و بهبود معابر
و پیاده روسازی

5/000/000/000

250/000/000

سطح منطقه 1

 -5راه وترابری

 100%نقد

11

مرمت ،بهسازی و بهبود معابر
و پیاده روسازی

10/000/000/000

500/000/000

معابر سطح منطقه 2

 -5راه وترابری

 100%نقد

12

خرید و پخش آسفالت به صورت
مکانیزه منطقه یک

40/000/000/000

2/000/000/000

سطح منطقه یک

پروانه
بهره برداری

% 100
نقدی

13

خرید و پخش آسفالت و تراش و
روکش به صورت مکانیزه

40/000/000/000

2/000/000/000

خیابانه ا و معابر
منطقه 2

پروانه
بهره برداری

% 100
نقدی

14

خرید آسفالت

20/000/000/000

1/000/000/000

شهرداری مرکز

پروانه
بهره برداری

% 100
نقدی

15

اجرای لکه گیری آسفالت
به صورت سیار

4/000/000/000

200/000/000

مرکز

 -5راه وترابری

% 100
نقدی

16

اجرای لکه گیری آسفالت 1

5/000/000/000

250/000/000

معابر و کوچههای سطح
منطقه 1

 -5راه وترابری

% 100
نقدی

17

اجرای لکه گیری آسفالت 2

5/000/000/000

250/000/000

معابر و کوچههای سطح
منطقه 2

 -5راه وترابری

% 100
نقدی

18

انجام خدمات مربوط به کنترل
جمعیت سگهای بالصاحب و حفظ
و نگهداری مرکز جمع آوری آنها

پروژه خدمات شهری

*

اصالحیه

4/000/000/000

200/000/000

سطح شهر فردیس

پروانه
بهره برداری

% 100
نقدی

زلزله زده کرمانش�اه و حتی افش�اگریهای
بیپروایش از همانهایی است که او را به یک
مرد دوس�ت داش�تنی و قابل اعتماد تبدیل
کرده اس�ت بنابرای�ن روا نیس�ت که چنین
برخورد ناشایس�ت و غیرحرفهای با او شود.
از طرف�ی بی ش�ک او در حرف�ه خودش چه
زمانی که یک فوتبالیست بود و چه حاال که به
عنوان مربی در عرصه فوتبال فعالیت میکند،
خوش درخشیده است از همین رو میتوان از
تواناییها و تجربههایش به خوبی استفاده کرد
نه اینکه به تیمهای لیگ برتری توصیه شود
با علی دایی همکاری نکنند!
ای�ن موضوع نی�ز واکنش کارب�ران را در پی
داشته است.
یکی از کاربران نوش�ته اس�ت «:باشگاههای
لیگ برتر از بس�تن قرارداد با علی دایی منع
ش�دهاند .حذف فردوس�ی پور و دایی کامال
غیرحرفهای است .امان از پشت پردهها»
کاربر دیگری گفته است «:در دنیا ،فوتبال ما رو
با علی دایی میشناسن نه با دیگران»

مسابقاتقهرمانی
ریش و سبیل

مسابقات قهرمانان ریش و سبیل در آنتورپ
بلژیک برگزار ش��د .به گزارش عصر ایران،
شرکتکنندگان در این مس��ابقات در سه
بخش موی س��ر ،ریش نصفه و ریش کامل
با یکدیگر رقاب��ت میکنند .انجمن ریش و
سبیل دنیا برگزارکننده این مسابقات است.
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ماجرای خواستگاری پر سر و صدا زیر آب!

آفتاب یزد -گروه ش�بکه :قطعا هر دختری
دوس��ت دارد ک��ه ب��ه ش��یوه متفاوت��ی از او
خواستگاری شود .بارها روشهای متفاوتی از این
خواستگاریها را در شبکههای اجتماعی مشاهده
کردهای��م که در ن��وع خود جال��ب توجه بوده
است از خواستگاری در برنامه زنده تلویزیونی و
خیابان گرفته تا خواستگاری در ارتفاع و زیر آب.
بهتازگ��ی یکی از ای��ن خواس��تگاریها که در
زیر آب اتفاق افتاده از س��وی یک بازیگر ایرانی
در ش��بکههای اجتماع��ی منتش��ر ش��ده که
حاشیهس��از شده اس��ت .ش��یوا طاهری بازیگر
«گ��ذر از رنجه��ا» فیلمی از مراس��م الکچری
خواس��تگاریاش که در زیر آب است در صفحه
اینستاگرامش به نمایش گذاشته و واکنشهای
انتقادی را متوجه خود ساخته است.
یک��ی از کارب��ران در ای��ن باره نوش��ته اس��ت:
«درحالیکه بس��یاری از مردم ش��ریف کش��ور
برای تأمین مایحت��اج اولیه زندگی خود با انواع
س��ختیها و رنجها مواجه هس��تند،این بازیگر،
ویدئویی از خواس��تگاری الکچریاش رو به رخ
میکشه»
کاربر دیگری نوشت« :فیلم از مراسم خواستگاری
زیر آب ش��ون منتش��ر میکنن ک��ه مثال بگن
خیلیهالیوودیهستیم!»
کاربری هم نوشت« :این سلبریتیهایی که خبر از
درد مردم ندارن چطور توی صفحات مجازیشون
برای مردم جامعه نسخه میپیچن و از مشکالت
اقتصادیمیگن».
دیگری اینطور مینویسد« :مقصر مردم هستن
ك��ه به اين��ا بها ميدن اگه كس��ي توجه نكنه و
اهميت نده كسي از اين كارا انجام نميده»
کاربران دیگر نوش��تهاند «:اوال چرا صدا و سیما
برخیها را برجس��ته میکند؟ ثانیا چرا کس��ی
نیس��ت به آنها بگوید اگر شناخته شدید دیگر
خودت��ان نیس��تید دیگرانی نیز از ش��ما تقلید
خواهند کرد»« ،در یک کالم اگر بچه دارید اگر
عروسی الکچری میگیرید اگر ماشین گران دارید
اگر همسر پولدار و معروف دارید ،نوشجونتون
ولی اینها برای شماست و لذتش را شما میبرید

1ـ سپرده شرکت در مناقصه معادل  5درصد مبلغ پروژه به
یکی از روشهای ذیل در وجه شهرداری فردیس ارائه گردد.
ال��ف) ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ به مدت  90روز اعتبار
داشته و قابل تمدید باشد.
ب) واری��ز فی��ش نق��دی ب��ه مبل��غ ف��وق ب��ه حس��اب
 100823004139بانک شهر شعبه فردیس
2ـ برن��دگان نفر اول و دوم و س��وم مناقصه هرگاه حاضر به
انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3ـ ش��هرداری فردیس در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها
مختار است.
4ـ به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک
مربوطه به پیمانکاران در نزد مناقصه گزار باقی میماند.
 5ـ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است
و در هر شرایط مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک تعیین
برنده و عقد قرارداد خواهد بود.
6ـ مبلغ  2/000/000ریال بابت هزینه خرید اسناد مناقصه
به حساب ش��ماره  400819688645نزد بانک شهر شعبه
فردیس به نام شهرداری فردیس توسط متقاضی واریز و رسید
آن را ارائه نمایند.
7ـ برای خرید اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای شهرداری
فردیس واقع در جاده مالرد روبروی پارک منظریه شهرداری
فردیس طبقه اول مراجعه نمایند.
 8ـ الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه
و ارائه تأییدیه صالحیت در س��ایت old pmn.mporg.ir
و یا ،Sajar. Mporg.irمعرفی نامه ممهور به مهر و امضای
مدیر عامل ،روزنامه تاسیس و آخرین آگهی تغییرات اعضای
شرکت ،کارت مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده الزامی
میباشد.
تبص�ره  :1ش��رکتهایی ک��ه حداقل رتب��ه آنه��ا پروانه
بهرهب��رداری میباش��د از ارائه تاییدیه صالحیت در س��ایت
 old pmn.mporg.irو یا  Sajar. Mporg.irمس��تثنی
میباشند.
تبصره  :2شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت کننده
در مناقصه انجام خدمات مربوط به س��گهای بالصاحب به
شرح ذیل میباشد :
= دامپزش��کان دارای مجوز فعالیت دامپزشکی اختصاصی
حیوانات خانگی (دام کوچک) با سابقه حداقل  5سال فعالیت
و تأئیدیه به روز اداره دامپزش��کی ،محیط زیس��ت و شبکه
بهداشت استان البرز
= انجمنه��ای حمایت از حیوان��ات دارای مجوز فعالیت با

دلیلی ب��رای به رخ کش��یدن و اطالعرس��انی
نیس��ت»« ،خودشون هم نمیدونن چقدر با این
کاراشون از چشم مردم میفتن «....مشکل از خود
ماست که صفحات مجازی اینها رو فالو میکنیم.
اینا دنبال جلب توجه مردم هستن .وقتی فالور
نداشته باشن هرچقدرم از این کارها بکنن کسی
متوجه نمیش��ه که بتونن جل��ب توجه کنن و
کمک��م دس��ت از ای��ن مس��خره بازیهاش��ون
برمی��دارن»«،از کی ایرانیها بینش��ون اینهمه
فاصله طبقاتی پیدا شد ...؟! یکی به نون شبش
محتاج و یکی »!!...
کاربرانی هم در حمایت از این بازیگر نوشتهاند:
«خوب دوست داشته زير آبي ازدواج كنه و نبايد
ت��و هر كار مردم كه دخالت كنيم»«،ای بابا کار
خیلی خاصی که نکردن لباس غواصی پوشیدن
رفت��ن زیر آب هزینه آن چنانی هم که نداره»،
«بابا غواصی تو قش��م برای همه امکانش هست
ربع ساعت نفری فکر کنم  100هزار تومان باشه
کجاش الکچریه تو این دوره زمونه شما با نامزدت
یه فست فود بری باید یه چیزی نزدیک به همین
مبلغ هزینه کنی»« ،من نسبت به این خانم بازیگر
یا همسرشون هیچ شناختی ندارم و فیلمشون رو
هم ندیدم .ولی اینکه مردم ایران شرایط سخت
دارند بیش از همه مسئولین مقصر هستند ربطی
به ایش��ان ندارد»« ،بنده خ��دا میخواد امید به
جامعه بدهد  .الکی شلوغ نکنید  .وقتی خودتان
چنین عکس و فیلم خارجی میبینید صد بار آه
میکش��ید که چرا ایران نیست  .االن یکی این
کار رو کرده پس لطفا الکی رو اعصاب مردم راه
نروید و نا امیدی را در جامعه رواج ندهید»«،خب
هر كسي دوست داره مراسمش يه شكلي باشه.
همه ازدواجها با بودجه مش��ابه كه نيست! مثال
خواس��تگاري زیر آب كجاش الكچريه؟! دوست
داشته خاص باشه»«،مگه این کار چقدر هزینه
دارد؟ فکر میکنم برای اجاره مثال یک س��اعته
لباس غواصی حد اکث��ر  200-300هزار تومان
باید پرداخت .االن پول گل ماشین عروسهای
غیر الکچری توی کوچه پس کوچههای تهران
بیشتر از این مبالغ است»

حداقل  5سال س��ابقه ورزومه فعالیت و تأئیدیه به روز اداره
دامپزشکی ،محیط زیست و شبکه بهداشت استان البرز
9ـ داشتن تجهیزات وماش��ین آالت و نیروی انسانی و غیره
برای شرکت در مناقصه و جهت اجرای پروژه الزامی است.
تبصره :ش��رکت کنن��دگان در مناقصات خری��د و روکش
آس��فالت میبایست دارای ماشین آالت از قبیل یک دستگاه
فینیش��ر  2010به باال ،یک دستگاه ماشین تراش  2000به
باال ،دستگاه قیرپاش ،دو غلتک چرخ الستیکی و آهنی(فلزی)
جهت اجرای پروژه باشند.
10ـ ش��رکت کنندگان در مناقصه میبایست کلیه فرمها و
اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر
اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند.
11ـ پیشنهادات مناقصه گران میبایست در پاکتهای مجزا
(الف ـ ب ـ ج) الک وممهور به مهر شرکت شده و تا پایان وقت
اداری ساعت  14:30روز شنبه مورخ  97/03/11به آدرس:
فردیس جاده مالرد روبروی پارک منظریه ش�هرداری
فردی�س طبقه همک�ف دبیرخانه ش�هرداری فردیس
تحویل داده ش��ود.الزم به ذکر اس��ت فقط پاکت متقاضیانی
ک��ه اس��ناد مناقصه را خری��داری نمودند توس��ط دبیرخانه
تحویل خواهد شد.متقاضیان میتوانند در مدت زمان فروش
اس��ناد مناقصه برای پاسخگویی به س��واالت با شماره تلفن
 36658110داخلی204تماس حاصل نمایند.
12ـ ضمناً جلس��ه کمیس��یون عالی معامالت در روز شنبه
مورخ 97/03/11ساعت 15:00در دفتر شهردار محترم برگزار
خواهد شد.
13ـ هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
14ـ ش��رکت کنندگان درمناقصه،ع�لاوه بررعایت ظرفیت
مجازکار ،فقط میتوانند در  2مناقصه مش��ابه بطور هم زمان
شرکت نمایند.
15ـ پیمانکاران��ی ک��ه درح��ال حاض��ر ب��ا ق��رارداد جاری
ومعتبردرش��هرداری فردیس مش��غول بکارمیباشند ضمن
رعای��ت بن��د  14فق��ط میتوانن��د در کارهای غیرمش��ابه
باقراردادهای جاری برنده شوند.
 -16گواهی صالحیت ایمنی پیمانکار صادره از اداره کار تعاون
و رفاه اجتماعی برای شرکت در مناقصه الزامی میباشد.
 -17س��ایر نکات مربوط به پروژههای فوق الذکر من جمله
مدت اجرای پروژه در اس��ناد مناقصه و ش��رایط ش��رکت در
مناقصه ذکر میگردد.
محمودشعبانی
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