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تیم ملی فوتبال کشورمان به تمرینات خود در مالزی پیش از مصاف با سوریه ادامه داد .به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ،تیم ملی ایران که سهشنبه هفته جاری در پنجمین دیدار خود در رقابتهای
انتخابی جام جهانی  2018روسیه در مالزی به مصاف سوریه میرود ،عصر دیروز (شنبه به وقت محلی) به تمرینات خود در سرمبان ادامه داد .در این تمرین هر  23بازیکن حاضر در اردوی تیم ملی حاضر
بودند و تمرینات تاکتیکی خود را پشت سر گذاشتند .این تمرین از ساعت  17به وقت محلی آغاز شد و شاگردان کیروش  90دقیقه به اجرای برنامههای مدنظر کادر فنی پرداختند .بخش اصلی تمرین
دیروز به بازی درون تیمی اختصاص داشت که بازیکنان در دو رنگ به بازی پرداختند .در خالل این بازی درون تیمی ،کارلوس کیروش بارها نکات مورد نظر خود را به بازیکنان منتقل میکرد تا با اجرای
این نکات ،بازی دو تیم به شکل بهتری انجام شود .قبل از تمرین دیروز ،باران شروع به بارش کرد و پیش از آغاز تمرین بارش باران متوقف شد ،اما این بارش هم از رطوبت  84درصدی هوا کم نکرد.
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حذف عجیب ایران از مراسم برترینهای آسیا

جهان ورزش

دست فغانی از جایزه کوتاه ماند

حضور پنج نماینده کشورمان در فینال

ایران قهرمان زودهنگام مسابقات جهانی کشتی پهلوانی شد

تیم ایران به مقام قهرمانی رقابتهای جهانی کشتی پهلوانی در بالروس
دست یافت.
به نقل از سایت فدراسیون کشتی ،در وزن  60کیلوگرم جالل علیزاده با سه پیروزی
مقابل کشتیگیران گرجستان ،بالروس و قزاقستان راهی دیدار فینال شد .حریف وی
در دیدار پایانی نماینده روسیه است.
در وزن  70کیلوگرم حمید الهیان پس از استراحت در دور نخست در دورهای بعد
به ترتیب ساموئل خاچاطوریان از ارمنستان ،ویکتور سرادا از بالروس و استانیسالو
باجوریان از لیتوانی را مغلوب کرد و فینالیست شد.
در وزن  90کیلوگرم اسماعیل نجاتیان پس از استراحت در دور اول ،در دورههای بعد
پدرو روچا از برزیل و پنچو داچف از بلغارستان را مغلوب کرد تا در دیدار فینال بهمصاف
احمد بیلیچی از ترکیه برود.
در وزن  100کیلوگرم جواد محجوب پس از استراحت در دور اول در دورهای
بعد کشتیگیران ایتالیا ،لهستان و آمریکا را شکست داد تا در دیدار فینال به مصاف
نماینده کوبا برود.
احمد میرزاپور در وزن  100+کیلوگرم پس از استراحت در مسابقه اول در دور دوم
عبداهلل اوماج از ترکیه و آرون پاتیل از هند را برد و راهی دیدار نهایی شد.
همچنین در وزن 80کیلوگرم احمد جفاکش در دور اول مغلوب زائور گاگینیدزه
از گرجستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال وی راهی گروه
شانس مجدد شد .وی در مسابقه اول خود در این مرحله به مصاف کشتیگیری از
روسیه میرود .با ثبت این نتایج ،قهرمانی تیم ایران مسجل شد.
نخستین دوره رقابتهای جهانی کشتی پهلوانی با حضور  45کشور دنیا از جمله
ارمنستان ،آمریکا ،بالروس ،قزاقستان ،کوبا ،مجارستان ،ترکیه ،اوکراین ،روسیه،
لهستان ،گرجستان ،ازبکستان ،آذربایجان ،هند ،لتونی ،لیتوانی ،استونی ،فرانسه و
مولداوی در حال برگزاری است.

مراسم برترینهای فوتبال آسیا در شرایطی برگزار
میشود که تمام بخشهای مورد توجه ایرانیها از مراسم
حذف شده است؛ بخشهایی جایزهآور مانند فوتسال و
انتخاب داور برتر قاره کهن!
به گزارش "ورزش سه" ،کنفدراسیون فوتبال آسیا روز گذشته
نامزدهای کسب عناوین برترین در قاره کهن را اعالم کرد که
در این بین هیچ اثری از ایرانیها دیده نمیشد .نکتهای که در
این میان بیشتر باعث تکدر خاطر ایرانیها میشود حذف بخش
بهترین داور  ،بهترین تیم فوتسال و بهترین بازیکن فوتسال از
مراسم سال  2016است .اتفاقی که  3جایزه مهم را از فوتبال
ایران میگیرد.
دست فغانی از جایزه کوتاه ماند
افتخاراتی که علیرضا فغانی در سال  2016به دست آورده،
هرگز داور دیگری در سطح قاره کهن به آن نرسیده است.
قضاوت در فینال های مهمی چون المپیک  ،2016جام
باشگاههای جهان ،جام ملتهای آسیا و لیگ قهرمانان آسیا
افتخارات بزرگی است که توسط علیرضا فغانی ،محمدرضا
منصوری و رضا سخندان حاصل شد .این رزومه موفق باعث
شد تا همه فوتبال دوستان خیالشان راحت شود که در امر
فوتبال حداقل یک جایزه فوتبال ایران تثبیت شده است ولی
کنفدراسیون فوتبال آسیا در اقدامی عجیب بخش انتخاب
برترین داور را از کنداکتور مراسم حذف کرد AFC .چندی
قبل در نامهای به فدراسیون فوتبال اعالم کرد فغانی بهترین
داور آسیا است و قرار است در مراسمی خصوصی از وی و
همکارانش تقدیر به عمل آورد اما در کمال ناجوانمردی داور
ایرانی هیچ جایگاهی در مراسم برترینها نخواهد داشت.

حسرت بزرگ فوتسال
در بخش فوتسال هم معموال جوایز به ایرانیها میرسد .امسال
کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم گرفته این بخش را نیز از مراسم
حذف و جوایز بهترین تیم فوتسال و بهترین بازیکن این رشته

بازی با سوریه را باید مهمتر از ازبکستان و کرهجنوبی بدانیم

کفاشیان :به رأی و جریمه فیفا اعتراض داریم ،عزاداری
ایرانیها خالف اساسنامه نیست

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 95/10

نوبت اول

شرکت آب وفاضالب روستایی استان کهگلویه وبویراحمد به آدرس یاسوج -خیابان ابن سینا  -11تلفن -33232011

 074شناسه ملی  10861933214019کد اقتصادی  41133633449و کد پستی  7591961138درنظر دارد بر اساس

قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را طبق مشخصات فنی و برآورد پیوست با شرایط عمومی و اختصاصیزیر از طریق
مناقصه عمومییک مرحله ای به پیمانکار واجد صالحیت که دارای کارت رتبه بندی معتبر در رشته آب پایه  5و باالتر،

ثبت درسامانه ساجارو دارای صالحیت ایمنی کار از اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی باشد واگذار نماید.کلیه مراحل

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد

به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد  ،مناقصه گران درصورت 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

سامانه تاریخ  95/8/24می باشد .

پروژه آبرسانیدهدشت غربی (شامل تهیه و اجرای لوله
فوالدی اتصال جوشی  8اینچ به طول 14000متر جهت
خط انتقال -ساختمان پکیج دستگاه الکترولیز نمک
طعام-حوضجه شیرتخلیه اب  ،شیر قطع و وصل و شیر
هوا–پکیج دستگاه الکترولیز نمک طعام-و  )...طبق
برآورد ومشخصات فنی
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 -1مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت 7صبح روز دو شنبه مورخ  95/8/24تا ساعت  19روز یکشنبه

مورخ . 95/8/30

 -3زمان بازگشایی پاکتها  :ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ . 95/9/14

 -4مدت اعتبار پیشنهادها  :سه ماه شمسی از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .

 -5بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .

 -6هزینه درج دونوبت آگهی و اصالحات احتمالی بعهده برند مناقصه می باشد.

 -7به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ،ارسال بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان  ،فاقدسپرده  ،سپرده
های مخدوش  ،سپرده های کمتراز میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایرآن مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -8سپرده تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 1274043843ریال بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی(فرمت جدید) و یا

رسید بانکی واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره  2175214152002بانک ملی شعبه یاسوج می باشد.
 -9سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

 -10اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 27313131 :
امورقراردادها شرکت آب وفاضالب روستایی استان

رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران گفت :به رأی فیفا اعتراض داریم زیرا ما
خالف اساسنامه عمل نکردهایم.
به گزارش فارس ،علی کفاشیان نایبرئیس فدراسیون فوتبال در جمع خبرنگاران
درباره جریمه فیفا برای ایران بعد از بازی با کرهجنوبی اظهار داشت :ما به این موضوع
اعتراض داریم باالخره یکسری چیزها فرهنگی است و خالف اساسنامه نبوده است.
اعتراض کردهایم حاال باید برای تجدیدنظر به فیفا برود .وی در پاسخ به این سوال که
یکی از بازیهای ایران هم در شب  21ماه رمضان افتاده است ،برای تعویق این بازی
برنامهای دارید یا خیر؟ عنوان کرد :ما مکاتبه کردیم تا زمان را جلوتر بیندازیم اما چون از
قبل مسابقات قرعهکشی شده برگزاری این رقابتها در دستور کار قرا گرفته شده است.
کفاشیان همچنین در پاسخ به این سوال که برخی اعتقاد دارند این موضوع در
دوره شما بسته شده خاطرنشان کرد :ما از قبل گفته بودیم که این زمانها برای ما

مهم هستند و نمیخواهیم در این روزها مسابقهای داشته باشیم .بعد از اینکه بازیها
قرعهکشی شد باز هم حرفمان را گفتیم اما آنها کار خود را انجام دادند .حتی یک روزی
که برای مسیحیها مهم است مسابقه گذاشته بودند چون قرعهکشیها انجام شده بود.
نایبرئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سوال که فیفا محرومیت جواد نکونام را
سه جلسه تعلیقی و سه جلسه قطعی اعالم کرده اما فدراسیون فوتبال خبر را به صورتی
دیگر اعالم کرده بود ،گفت :ما وقت اعتراض داریم و اعتراض هم شده است .به دنبال
احقاق حقوق هستیم .کفاشیان در پایان درباره بازی با سوریه یادآور شد :این بازی بسیار
مهم است .ما یک بار لبنان را دست کم گرفتیم ،مصدوم داشتیم و باختیم .بعد از آن
هم وارد مرحله حساسی شدیم به همین دلیل بازی با سوریه مهم است و بازیکنان باید
این مسابقه را حتی از کره و ازبکستان مهمتر بدانند .نمیتوان بازی را پیشبینی کرد.
امیدوارم که ببریم تا دریچه خوبی برای ما باز شود.

مصائب شاگردان کی روش برای جنگ با سوریه

باران حریف شماره یک ایران در سرمبان
شاید بسیاری از سوریه به عنوان حریفی
سرسخت برای تیم ملی نام ببرند اما
سرمربی تیم ملی در مالزی نگران یک حریف
سرسخت تر برای ارائه نمایشی دلپذیر در راه
حفظ صدرنشینی است.
به گزارش "ورزش سه" ،تنها سه روز تا بازی حساس
با سوریه در روز پایانی دور رفت مقدماتی جام جهانی
باقی مانده و در این مدت همه از این حریف جنگ
زده به عنوان رقیبی سرسخت نام می برند در حالی
که کارلوس کی روش بیشتر از سوریه به یک حریف
سرسخت دیگر فکر می کند آن هم آب و هوای مالزی
در روز بازی با سوریه و همچنین باران های سیل آسا
و موسمی کشور میزبان است.
موضوعی که در روز بازی ایران با پاپوآگینه نو به
وضوح دیده شد و بازیکنان تیم ملی زیر بارش شدید
باران مقابل حریف نه چندان سرشناس خود به برتری
پرگل  1-8رسیدند تا بلکه با این شرایط بازی کردن
آشنا شوند .نکته کلیدی در این بارش ها به شرایط
زمین بازی هم برمی گردد که سرمربی پرتغالی از آن
به عنوان بزرگ ترین دغدغه اش در آستانه رویارویی با
سوریه نام برده است.
باران در مالزی تقریبا همیشه به صورت توفان همراه
با آذرخش و صاعقه است که بیشتر در بعدازظهر شروع
می شود و حدود یک یا دو ساعت ادامه می یابد.مالزی
از لحاظ بارندگی در میان کشورهای دیگر رتبه ششم
را دارد و ساکنان این کشور همواره روزهای بارانی
پیش رو دارند گرچه این بارندگی همیشه به سرعت
تمام می شود.آب و هوای گرمسیری و آفتاب شدید

باعث باال بودن نسبی رطوبت است که میزان رطوبت
در حدود 97درصد در روز و 62درصد در شب برآورد
می شود،با این شرایط اگر از یک منطقه خشک به
مالزی وارد شوید برای هماهنگی با چنین شرایط آب و
هوایی به مشکل برخورد خواهید کرد.
بادهای موسمی شمال شرقی که از ماه اکتبر (مهر)
تا مارس (اسفند) در سرتاسر دریای چین می وزد،
باعث بارش باران های شدیدی در سواحل شرقی
مالزی می شود .از همین رو شهر سرمبان به عنوان
میزبان جدال سوریه و ایران از این قاعده مستثنی
نیست و با وجود تمام پیش بینی ها از سوی سایت
های معتبر هواشناسی دنیا به یکباره دستخوش تغییر
شرایط جوی شده و باران های سیل آسایی را تجربه
می کند .نکته ای که کی روش در تحقیقات به عمل
آمده از آن مطلع شد و به همین خاطر نگرانی اش از
این بابت را بروز داد.
بارش باران های سیل آسا یک طرف ماجرا است
و کیفیت زمین چمن ورزشگاه عبدالرحمان شهر

سرمبان سوی دیگر چون در روزهای بارانی چمن این
ورزشگاه کیفیت خود را از دست می دهد و بازی روی
این زمین تاب و توان زیادی می طلبد .کی روش در
روزهای اخیر بارها از این بارش های موسمی به عنوان
رقیبی سرسخت تر از سوریه نام برده و سعی کرده در
تمرینات شاگردانش را برای رویارویی با این شرایط
آماده کند که مصاف با پاپوآگینه نو به اذعان این مربی
بیشتر از مسائل فنی از نظر آب و هوایی شاگردانش را
آماده جنگ روز سه شنبه کرد.
در پیش بینی های آب و هوایی سایت های معتبر
هواشناسی شرایط شهر سرمبان در طول سه روز باقی
مانده تا بازی ایران و سوریه مدام ابری و همراه با رعد
و برق و بارش باران گزارش شده که همین امر نشان
می دهد نگرانی های کی روش بی مورد نیست .از آن
بدتر این که در این روزها میزان رطوبت در سرمبان
هم وحشتناک باالست که این اتفاق روی وفق پیدا
کردن بدن بازیکنان با شرایط آب و هوایی تاثیر فراوانی
گذاشته است.

جوانان ایران به مقام سومی
تورنمنت  4جانبه کره جنوبی رسیدند
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دفتر ثبت نامه 85193768 - 88969737 :

را برای برندگان ارسال کند ولی از کسی برای حضور در مراسم
دعوت به عمل نیاورد .با توجه به عنوان سومی تیم ملی فوتسال در
جام جهانی کلمبیا و کسب عنوان قهرمانی در آسیا بیتردید جایزه
بهترین تیم فوتسال قاره کهن باید به ایران میرسید که متاسفانه

در اقدامی عجیب از سوی  AFCاین بخش از مراسم حذف شده
است؛ درست مانند بهترین بازیکن فوتسال که نفراتی شایسته
فوتسال ایران میتوانستند چنین افتخاری بهدست بیاورند.
موضوع عجیب فدراسیون
در کنار این مسائل عدم حضور فدراسیون فوتبال ایران در
بین نامزدهای کسب عنوان برترین فدراسیون نیز عجیب به نظر
میرسد .وقتی به این نکته توجه کنیم که تیمهای ملی نوجوانان
و جوانان ایران در سال  2016جواز حضور در جام جهانی را
کسب کردند و به ترتیب سوم و نایب قهرمان شدند ،تیم ملی
بزرگساالن نتایج چشمگیری کسب کرده ،تیم ملی فوتسال سوم
جهان و تیم ملی فوتبال ساحلی دوم جهان شده ،کسب عنوان
برترین فدراسیون آسیا در سال  2016را حق خودمان میدانیم
که متاسفانه فدراسیون ایران در بین  3نامزد کسب این جایزه قرار
ندارد و این موضوع عجیب به نظر میرسد.
ترابیان :هدف  AFCصرفهجویی است!
عباس ترابیان ،دبیر کمیته بازاریابی و دبیر کمیته فنی کمیته
فوتسال فدراسیون درباره حذف ایرانیها از مراسم برترینهای
آسیا به "ورزش سه" میگوید« :این تصمیم به خاطر صرفهجویی
در برگزاری مراسم از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اتخاذ شده
است .این کنفدراسیون بعد از حاشیه های مالی در دوره بنهمام
تصمیم گرفت هزینههای خود را کاهش دهد و به همین خاطر
برخی بخشها را از مراسم برترینها حذف کرد».
او ادامه میدهد« :متاسفانه بخشهایی حذف شده است که به
ضرر فوتبال ایران میشود .البته طبق اعالم  AFCجوایزی برای
فغانی و فوتسالیستهای ایران در نظر گرفته شده که برای آنها
ارسال خواهد شد».

تاریخ انتشار نوبت اول 95/8/23 :
تاریخ انتشار نوبت دوم 95/8/24

تیم ملی جوانان ایران پس از رقابت در تورنمنت چهارجانبه با حریفانی از
قارههای آسیا ،اروپا و آفریقا ،با کسب یک پیروزی و دو باخت به کار خود
پایان داد و عنوان سوم این تورنمنت را کسب کرد.
به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،مسابقه تیمهای ایران و انگلستان با برتری
ملی پوشان جوان انگلیس (  4بر یک) به پایان رسید .تیم ایران در حالی در مسابقه
دیروز به مصاف انگلیس رفت که با مصدومیت 3بازیکن و محرومیت رضا شکاری بعلت
اخراج در بازی مقابل نیجریه و عدم همراهی امید نورافکن و رضا کرمالچعب از تهران
مواجه شد بطوریکه حتی به تعداد کافی بازیکن برای تعویض در این مسابقه نداشت.
بازیکنان ایران تا دقیقه  60نمایش خوبی از خود نشان دادند و در حالیکه نتیجه
بازی  1-2به نفع انگلیس بود توانستند دروازه این تیم را بارها با خطر مواجه کنند .اما
در دقیقه  60تیم انگلیس اقدام به تعویض  8بازیکن کرد در حالیکه تیم ایران فقط 2
بازیکن برای تعویض داشت و همین اتفاق باعث شد که از دقیقه  60به بعد تیم ایران
با تیمی تازه نفس روبرو شود .در همین دقایق رضا جعفری و محمد سلطانی مهر نیز با
مصدومیت مواجه شدند و عمال دست ایران برای ادامه بازی پایاپای تا انتها خالی ماند
و همین اتفاق باعث شد انگلیس بتواند در دقایق  68و  87گل های سوم و چهارم را
به ثمر برساند.
تیم ایران با توجه به خستگی مفرط و عدم ریکاوری کافی از مسابقات قهرمانی بحرین
در این تورنمنت حضور یافت ولی توانست با ارایه نمایشی مناسب با یک پیروزی و دو

باخت به کار خود پایان داد.
گفتنی است ،تیم ملی ایران با نتیجه سه بر یک برابر کره جنوبی بازی را واگذار کرد.
با نتیجه یک بر صفر تیم نیجریه را شکست داد و با نتیجه  4بر یک بازی را مقابل
انگلستان واگذار کرد.
بدین ترتیب تیم های کره جنوبی ،انگلستان،ایران و نیجریه عنوانهای اول تا چهارم
این تورنمنت را کسب کردند.

