دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

بازیکنان نباید هیچ تیمیرا دست کم بگیرند

بهروز عطایی سرمربی تیم والیبال اعزامیایران به جام کنفدراسیون
والیبال آسیا بعد از صدرنشینی و صعود شاگردانش به دور بعد ،گفت:
بازیکنان نباید هیچ تیمیرا دست کم بگیرند.به گزارش فدراسیون
والیبال ،بهروز عطایی پس از برتری مقابل اســترالیا و صدرنشینی
ایران در مرحله مقدماتی جام کنفدراسیون والیبال آسیا اظهار داشت:
شناخت دقیقی از تیم استرالیا نداشتیم؛ زیرا پیش از این ،در این دوره
از مسابقات بازی نکرده بودیم .البته فیلم بازی دوستانه استرالیا و چین
تایپه را آنالیز کرده بودیم و با همان اطالعات وارد زمین شــدیم که

روز اول ازهفته سوم
رقابتهایلیگبرتر

ممکن بود کامل نباشد.وی افزود :استرالیا تیم بسیار
خوبی بود و از نظر دفاعی یکی از بهترین تیمهای این
دوره از مسابقات است .در ست سوم که عملکرد خوبی
در دریافت نداشتیم ،مهاجمین ما در دام دفاعی حریف
اسیر شدند.عطایی گفت :تیم ما جوان است و تیمهای
جوان معموالً عملکرد سینوسی دارند؛ زیرا بازیکنان از کسب امتیاز
سیر میشوند و به روند بازی خود ادامه نمیدهند .در ست سوم هم
شاید بازیکنان فکر میکردند به راحتی پیروز میشوند.وی خاطرنشان

ورزشی
کرد :در ست چهارم با تغییراتی که ایجاد کردیم ،بازیکنان
به خود آمدند و با ســرویسهای خوب اجازه ندادند که
اســترالیا برنامههای خود را اجرا کند.سرمربی تیم ایران
درباره بازی مرحله بعد گفت :بازیکنان نباید هیچ تیمیرا
دســت کم بگیرند .مســابقات در رده بزرگساالن برگزار
میشود و تجربه حریفان از ما بیشتر است.تیم والیبال ایران که در این
دوره از رقابتها با چین تایپه و استرالیا هم گروه شده است ،در هر دو
دیدار خود به برتری رسید و به مرحله بعد صعود کرد.

دردیداریجنجالی
نوارپیروزهایپرسپولیس
پاره شد
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بانوانبسکتبالسهنفرهایرانقهرمانغربآسیاشدند
رقابتهای بسکتبال سه نفره غرب بانوان آسیا که از روز پنجشنبه در بیروت
پایتخت لبنان آغاز شده بود روز جمعه با قهرمانی تیم ملی ایران به پایان رسید.تیم ملی
بانوان ایران در فینال این رقابتها مقابل سوریه به میدان رفت وتوانست با نتیجه
 ۱۸بر  ۱۵حریف را شکست داده و به مقام قهرمانی رقابتهای بسکتبال  ۳نفره
بانوان غرب آسیا برسد.
ســکوها و بیتوجهی مســئوالن برگزاری شاکی
بود بعد از ســوت پایان به تابلوی تعویض لگد زد
که این مســئله اعتراض داور چهارم و ناظر بازی را
ی داشت .مسئلهای که به بحث طرفین انجامید
در پ 
و در نهایت غائله با وساطت اطرافیان ختم شد.با این
حال گفته میشود کمیته انضباطی به دنبال بررسی
اتفاقات پایان بازی است و این احتمال قوی وجود
دارد که شجاع نیز با محرومیت مواجه شود و دردسر
این تیم با توجه به کمبود بازیکن افزایش یابد.
برانکو :شرایط بازی نرمال نبود

روز اول ازهفته سوم رقابتهای لیگ برترعصر روز
پنجشنبه با برگزاری سه دیداردر شهرهای مختلف
به پایان رســید .دردیدارهای برگزار شــده تیمها
نتوانستند مقابل حریفان به پیروزی برسند تا هر
سه دیداربا تساوی به پایان برسد.
استقاللخوزستانصفرپرسپولیسصفر

نمایش نه چندان مطلوب دو تیم که گرمای هوا و
درگیری روی سکوها روی آن کامال تاثیر گذاشته بود،
با تساوی بدون گل خاتمه یافت .برانکو که به دنبال
دستیابی به پیروزی ارزشمند مقابل حریف نه چندان
قدرتمند خود بود ،در نهایت نتوانست به برد مدنظر
دســت یابد .در ســمت مقابل نیز داریوش یزدی
که چشم به ضدحمالت و پرس شدید دوخته بود
توانست به اتفاقی که دنبال آن بود دست یابد.بازی
با حاشیه اســتارت خورد؛ هواداران اهوازی پیش از
سوت آغاز بازی با ســنگ پرانی مانع از شروع این
دیدار شدند و بعد از دقایقی شرایط برای بازی مساعد
شد .با این حال گرمای  43درجه ای اهواز در زمان
برگزاری بازی روی عملکرد هر دو تیم تاثیر گذاشته
بود تا نتوانند نمایش موفقی از خود به جا بگذارند.
استقالل خوزستان البته در همان دقایق ابتدایی با
حرکت انفرادی خشتان یک موقعیت نصیب خود
کرد که شــجاع خلیل زاده مانع از باز شدن دروازه
بیرانوند شد.پرسپولیس اما با مالکیت توپ به دنبال

این بود تا روزنه ای برای نفوذ به دفاع فشرده استقالل
خوزســتان بیابد که در این راه ناکام ماند .تنها دو
فرصت تقریبا مناسب از سوی علی علیپور وسیامک
نعمتی که هر دو با پرس موفق مدافعان این تیم و
چند پوشــش مناسب از سوی دروازه بان استقالل
خوزستان در نهایت باعث شد تا نیمه اول این بازی با
نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یابد
در نیمه دوم با خنک شــدن هوا ،دو تیم به شرایط
بهتری برای دســتیابی به گل دســت پیدا کنند،
عملکرد غیرقابل تصــور دو تیم از نظر کیفی مانع
این امر شد.پرســپولیس بــا توجه به نیمکت خود
نتوانســت تغییر الزم را برای تغییــر جریان بازی
شــکل دهد و حضور احسان علوان زاده نیز بیشتر
از اینکه به ســود سرخپوشان باشــد با استرس و
نمایش ناامید کننده او شــرایط را ســخت تر کرد.
گادوین منشــا نیــز که به عنوان یــار تعویضی به
زمین آمده بود علیرغم نمایش موفق در توپگیری
در لحظات پایانی فرصت ایده آلی را از دســت داد.
این دیــدار در نهایت با توجه بــه نمایش ضعیف
بازیکنان دو تیم با تســاوی بدون گل خاتمه یافت
تا نوارپیروزی پرسپولیس پس ازدو هفته پاره شود.
نساجی مازندران یک پارس جنوبی جم یک

در اولین روز از هفته سوم رقابتهای لیگ برتر ایران دو
تیم نساجی و پارس جنوبی جم به مصاف هم رفتند.

جوفوقالعادهورزشگاهشهیدوطنیصحنههایبسیار
زیبایی را پیش از شروع این دیدار به وجود آورده بود،
تشویق فوق العاده مازندرانیها باعث شد تا شاگردان
نکونام بازی را هجومیتر از حریف آغاز کنند.درست در
میانههای نیمه اول این دیدار بازیکنان نساجی از روی
یک کرنر ارسالی صاحب یک ضربه پنالتی شدند که
محمد عباس زاده ناجی فصل پیش این تیم این ضربه
را وارد دروازه احمد گوهری کرد تا اولین گل نساجی
در طول تاریخ لیگ برتر به ثمر برسد ،در ادامه تالش
دو تیم برای رسیدن به گل در نیمه اول این دیدار کار
به جای نبرد تا شــاگردان نکونام با روحیه ای بسیار
مناسب راهی نیمکت شوند.اما در آغاز نیمه دوم بازی
تار تار با دستورات تاکتیکی خود برای جبران نتیجه
تیمش را هجومیتر کرد تا این که زرد پوشان پارس
جنوبیجمدردقیقه 53توسطابراهیمصالحیمهاجم
فرصت طلب خود به گل تساوی دست پیدا کردند .در
نهایت تالش دو تیم برای رسیدن به گل برتری ثمر
نداشت تا این دیدار با تساوی 1بر 1به پایان رسید.
سایپا صفرذوب آهن صفر

دو تیم سایپا و ذوب آهن با تساوی بدون گل به کار
خود پایان دادند .در یکی از دیدارهای آغازین هفته
ســوم لیگ برتر ایران ،دو تیم ســایپا و ذوب آهن
به مصاف هــم رفتند که در ایــن دیدار دو تیم
در نهایت با تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند.

شجاع خلیل زاده در آستانه محرومیت

مدافع پرســپولیس به دلیل اتفاقــات پایانی بازی
مقابل استقالل خوزســتان در آستانه محرومیت
قراردارد.شجاعخلیلزادهکهعلیرغممصدومیتطی
سه بازی اخیر نمایش موفقی برای این تیم در خط
ش ناظر دیدار مقابل
دفاعی داشته در صورت گزار 
استقالل خوزستان با محرومیت مواجه خواهد شد.
خلیلزاده که به شــدت از اتفاقــات رخ داده روی

سرمربی پرسپولیس درباره تساوی مقابل استقالل
خوزستان اظهار داشت :فاکتور نرمالی درباره بازی
وجود ندارد که درباره آن صحبت کنیم .شــرایط
بــرای این بازی نرمال نبود .نیمه اول را بدون دفاع
راست بازی کردیم و در نیمه دوم بدون دفاع چپ
بــازی کردیم 10 .بار بازی به دلیل پرتاب ســنگ
متوقف شــد اما داور فقط  4دقیقه وقت برای این
بازی گرفت!برانکو افزود :دو هفته دیگر در آبادان هم
چنین شرایطی داریم .ما در این شرایط هجومیبازی
میکنیم .همیشه تیمیکه در این هوا حمله میکند
انرژی بیشتری نســبت به تیمیکه دفاع میکند
صرف میکند .به تیم حریف هم تبریک میگویم
اما درباره آنها حرف نمیزنم چرا که نگاهم به تیم
خودم است.

اعتراض تند بازیکنان پرسپولیس
به مسئول کانون هواداران باشگاه

بازیکنان تیم پرســپولیس مسبب اتفاقات رخ داده
در اهواز را مســئول کانون هواداران باشگاهشــان
میدانند .در جریان بازی تیمهای تیم پرسپولیس
مقابل استقالل خوزســتان در اهواز ،حاشیههایی
چه قبل و چه در حین بازی به وجود آمد که باعث شد
تا حاشــیههای زیادی در ورزشگاه به وجود بیاید و
شرایط برای برگزاری بازی ،نرمال نبود.در این بین
بعد از بازی ،بازیکنان پرسپولیس انتقادات تندی به
مسئول کانون هواداران باشگاهشان داشتند و معتقد
بودند که حوادثی که او در بازی ،هفته قبل مقابل
فوالد خوزســتان روی ســکوها رقم زده بود باعث
شــد تا آنها  ۹۰دقیقه فحش بخورنــد و زیر باران
ســنگ قرار بگیرند.بازیکنان در رختکن نسبت به
این مســائل به شدت معترض بودند و از مسئوالن
باشــگاه خواستند تا هر چه ســریعتر در این باره
تصمیمگیریکنند.

والیبالیستمعلولایران
برترین ورزشکار جهان شد

«مرتضــی مهــرزاد» ملیپــوش والیبال
نشســته معروف به بلند ترین مرد ایران از
سوی کمیته بین المللی پارالمپیک برترین
ورزشکار ماه جوالی  2018معرفی شد.
به گــزارش کمیته ملی المپیک ،علت این
انتخــاب نقش موثر مهــرزاد در تیم ملی
والیبال نشسته ایران در رقابتهای قهرمانی
جهان هلند از ســوی کمیتــه بین المللی
پارالمپیــک عنوان شــد.تیم ملی مردان
ایران چندی پیــش هم برای هفتمین بار
در رقابتهای جهانی والیبالنشسته 2018
هلند قهرمان جهان شد و مستقیم سهمیه
پارالمپیــک  2020توکیو را کســب کرد.
همچنین در این نظرســنجی ورزشکارانی
چــون «کار آدنگان» دونــده ویلچری از
بریتانیا« ،دیده ِد گروت» تنیسباز هلندی،
«الیزابت گومس» پرتابگر نیزه از برزیل و
«استفان اولسن» تنیسباز سوئدی شرکت
کردنــد.از ابتــدای ســال  ،2018مهرزاد
پس از «ســاره جوانمردی» بانوی تیرانداز
پارالمپیکی دومین ورزشــکار ایرانی است
که از سوی کمیته بینالمللی پارالمپیک،
به عنوان بهترین ورزشکار ماه انتخاب شده
است.جوانمردی خردادماه امسال از سوی
کمیتــه بین المللــی پارالمپیک به عنوان
بهترین ورزشکار ماه مه  2018معرفی شد.

نوبت اول

وزارتنیرو

این دیدار در حالی آغاز شده که علی دایی با سایپا
پس از یک شکســت بد مقابل پیکان و ذوب آهن
امید نمازی پس از یک تســاوی داخل خانه مقابل
اســتقالل هر دو برای کسب پیروزی و تغییر روند
نتیجه گیری پا به زمین گذاشــته بودند .نیمه اول
این بازی که با درگیریهای فراوانی نیز همراه بود
با تساوی بدون گل به پایان رسید .رضا علیاری در
دقیقه  34و محمد رضا عباســی در دقیقه  38در
این نیمه پر برخورد با کارت زرد داور مواجه شدند.
نیمــه دوم این دیدار هم بــا درگیریهای فراوانی
همراه بود که باعث اخراج مهران درخشان مهر در
دقیقه  83این دیدار گردید .مربیان جوان دو تیم با
تعویضهای پیاپی سعی در کسب پیروزی داشتند
اما در نهایــت در نیمه دوم این دیدار هم توپی از
خط دروازهها عبور نکرد تا دو تیم با تساوی بدون
گل به کار خود در هفته سوم پایان دهند.

شماره5246

شرکت آب و افضالب روستایی زید

اصالحيه آگهي مناقصه عمومي

رديف

1

موضوع مناقصه

مبلغ برآورد
(ريال )

فراخوان عمومي جهت انجــام عمليات يكپارچه

تامين مالي و اجراي طرح آبرساني به مجتمعهاي 1/489/964/640/000

روستايي شهرستان تفت در استان يزد

تضمين فرايند ارجاع كار
(ريال )

15/000/000/000

-1مناقصهگزار:

شركت آب و فاضالب روستايي استان يزد
اصالحات اعمال شده به شرح ذيل مي باشد :
مهلت ارسال پاکت ارزيابي کيفي و پاکتهاي الف و ب و ج ساعت  14روز شنبه  97/05/27مي باشد.
 -2محل و زمان گشايش پاكتها :

 -1-2گشايش پاكت ارزيابي كيفي در ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ  97/05/ 28در محل سالن جلسات شركت مي باشد.
 -2-2بازگشايي پاكتهاي ( الف و ب و ج ) ساعت  10صبح روز دوشنبه مورخ  97/06/12در محل سالن جلسات شركت مي باشد.
تبصره  :پيمانكار داراي گواهينامه پايه  1آب و حداقل  4ابنيه باشد.

مناقصه عمومییک مرحله ای

-3اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه :

آدرس :يزد -ميدان امام حســين (ع) -کوچه شــهيد حاج مهدي -شــرکت آب و فاضالب روستايي اســتان يزد -تلفن:
 03537241030داخلي  172آقاي محمد فدوي
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه :مرکز تماس تهران021-41934 :
اقدام كننده  :اداره حقوقي و قراردادها

وزارت جهاد کشاورزی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد

نوبت اول
شماره 55/51/97/920
تاریخ 1397/05/18
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد وابسته به وزارت جهاد کشاورزی در نظر دارد عملیات حمل و تخلیه مقدار  10000تن انواع نهادههای کشاورزی
از مبداء یزد به اقصی نقاط کشور را از طریق برگزاری مناقصه عمومییک مرحلهای به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
(ستاد) واگذار کند .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از «دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد» از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به
آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی
امضای الکترونیکی (توکن) را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -1شماره فراخوان و تاریخ انتشار آگهی مناقصه در سامانه  200971249000002روز شنبه مورخ 1397/05/20
 -2نام و نشانی مناقصه گزار :شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد به آدرس یزد بلوار دانشجو روبه روی بانک سپه کوچه شماره 14
 -3هزینه خرید اسناد مناقصه :مبلغ  500/000ریال میباشد که از درگاه بانکی موجود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام میگیرد.
 -4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه :از روز شنبه مورخ  1397/05/20لغایت ساعت  18روز شنبه مورخ  7( 1397/05/27روز کاری)
 -5آخرین مهلت ارائه پاکتهای پیشنهاد -بارگزاری در سامانه : -تا ساعت  18روز سه شنبه مورخ 1397/06/06
* الزم به ذکر است پیشنهادات ارسالی باید حداقل  45روز از تاریخ آخرین روز تسلیم پیشنهادها اعتبار داشته باشند.
 -6تاریخ گشایش پیشنهادها :روز چهارشنبه مورخ  1397/06/07ساعت  11در سالن جلسات استان میباشد.
 -7مبلغ و نوع تضمین فرآیند ارجاع کار :مبلغ  275000000ریال اســت که به دو صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی به شــماره حســاب شبای
 ir 250100004001039704005791نزد بانک مرکزی از طریق دستور پرداخت ساتنا با شناسه واریز  30کاراکتری 336039772263500650000000000006
قابل ارائه میباشد.
 -8آدرس و زمان تحویل اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :اصل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع (الف) عالوه بر بارگزاری در سامانه ،میبایستی
به صورت فیزیکی و در پاکت دربسته و ممهور ،حداکثر تا پایانوقت اداری روز شنبه مورخ  1397/06/03به دبیرخانه کمیسیون معامالت مناقصه گزار در
آدرس فوق الذکر تحویل و رسید دریافت شود.
ضمنا جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید ضمن تماس با شماره تلفن  03538240143به آدرس اینترنتی شرکت  www.assc.irو آدرس پایگاه ملی
اطالعرسانی مناقصات  http://iets/mporg.irنیز مراجعه فرمایید.
 -شماره تماس پشتیبانی سامانه 021-41934 :و جهت ثبت نام به دفاتر پیشخوان منتخب در استان مراجعه شود.

