
پیش بینی یک سایت استرالیایی

ایران، کره جنوبی و ژاپن؛ مدعیان اصلی جام ملت های آسیا
سایت استرالیایی از تیم های ایران، کره جنوبی و ژاپن به عنوان مدعیان 

اصلی قهرمانی در جام ملت های آسیا یاد کرد.
به گزارش ایسنا و به نقل از نیوز استار استرالیا، جام ملت های آسیا شنبه با دیدار 
بحرین و امارات در کشور امارات آغاز می شود و ۲۴ تیم آسیایی برای حضور در این 

رقابت ها به مصاف هم خواهند رفت. 
در این بین، سه تیم مدعی حضور دارند که به نظر شرایط بهتری نسبت به تیم های 
دیگر آسیایی دارند. تیم های ایران، کره جنوبی و ژاپن تیم هایی هستند که با دیگر 
تیم ها فاصله انداخته اند. در ترکیب این تیم ها بازیکنانی وجود دارند که به راحتی 
می توانند تفاوت ایجاد کنند. برای مثل سردار آزمون از ایران، یوشیدا از ژاپن و سون 

هیونگ مین کره ای ستاره هایی هستند که در سطح جهانی اند و می توانند با نمایش 
خوب خودشان در این جام، چشم ها را به خود خیره کنند. 

در این بین استرالیا باید خیلی مراقب ایران باشد. ایران در دوره قبل در ضربات 
پنالتی حذف شد و مدت هاست که با کارلوس کی روش کار کرده و از هماهنگی باالیی 
برخوردار است. آخرین دیدار استرالیا و ایران، همان دیدار معروف ۱۹۹۷ است که با 
تساوی ۲ بر ۲ به پایان رسید. از زمانی که استرالیا به عضویت کنفدراسیون فوتبال 

آسیا درآمد با ایران بازی نداشته و ممکن است این روند در جام ملت ها تغییر کند.
در این بین، تیم های کره و ژاپن نیز که در جام جهانی روسیه عملکرد خوبی داشتند 

را باید از دیگر مدعیان قهرمانی در جام ملت ها برشمرد.

صاحب امتياز و مدير مسئول: پویا وکيلي
دفتر مرکزي: تهران، خیابان نجات الهی، روبروی خیابان اراک، کوچه۴، پالک۴

فاکس: ۸۸۷۳56۷۹ / ۸۸۹۰۲۴۴۷    تلفن: ۸۸۹۸۲۱۳۷
Info@Etehademelat.ir / Etehademelat.ir  :پست الکترونیک

با تاکید بر شانس خوب ایران در جام ملت ها

کی روش: کروکودیل ها نباید به تیم ملی نزدیک شوند
سرمربی تیم ملی گفت: وقت آن است که حمایت کامل 
دوستان خودمان را از تیم ملی داشته باشیم، حمایت های 

واقعی که باعث آرامش بازیکنان بشود.
به گزارش ایسنا، کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران صبح چهارشنبه و پیش از ترک قطر درباره اردوی تیم ملی 
پیش از آغاز جام ملت ها گفت: از عمکرد بازیکنان ایران بسیار 
خوشحال هستم، روحیه جنگجویانه، انگیزه باال و تعهد تیمی که از 

تک تک بازیکنان شاهد بودیم در چند روز گذشته.
او ادامه داد: 5 روز قبل از آغاز جام وقت آن است که حمایت 
کامل دوستان خودمان را داشته باشیم؛ حمایت های واقعی که 
باعث آرامش بازیکنان بشود زیرا این حمایت مهم ترین فاکتور برای 

آرامش بازیکنان پیش از بازی با یمن است.
مسابقات  به  پا  فروتنانه  بسیار  کرد:  خاطرنشان  کی روش 
می گذاریم و روح مان و قلب مان و تمرکزمان برای بازی با یمن 
است. نقاط قوت خود را می دانیم و باید با کمال فروتنی تمام انرژی 

خودمان را برای بازی با یمن بگذاریم.
وی ادامه داد: مطلب دومی که می خواهم بگویم این است که 
بازیکنانم باید با تمرکز کامل و با هزار درصد از تمرکزشان پا به 
میدان بگذارند و اگر بخواهیم این کار را در مسابقه اول مان مقابل 
یمن انجام شود، باید آقای تاج از اتفاقات گذشته درس گرفته باشند 
و بدانند دوستان واقعی تیم ملی چه کسانی هستند و چه کسانی 
تیم ملی را حمایت می کنند. چون می دانیم بعضی ها می خواهند 
نیست  این  زمان  االن  و  بخورد  بهم  ملی  تیم  تمرکز  و  آرامش 
که کروکودیل ها به تیم ملی نزدیک شوند. آقای تاج با توجه به 

اختیاراتی که دارند نباید بگذارند چنین اتفاقاتی بیفتد.
سرمربی تیم ملی ایران در پاسخ به این سوال که چقدر امیدوار 

هستید تا قهرمانی جام ملت های آسیا را به دست آورید؟ گفت: 
فکر می کنم قهرمانی خواسته  به جا و به حقی است. هر ۲۴ تیمی 
که پا به این میدان گذاشته رویا و آروزیی دارند. ایران هم رویای 

خودش را دارد. البته باید بدانید تمام تمرکز ما روی بازی اول مان 
مقابل یمن است و بعد دو بازی بعدی مان در مرحله گروهی که 
وظایف دیگری را نسبت به آن  بازی ها داریم. احتیاجی نیست 

یادآوری کنم ولی تیم ملی ایران در چهل سال گذشته نتوانسته به 
قهرمانی دست پیدا کند. شاید در پانزده سال گذشته بدترین نتایج  
را کسب کرده باشد و دالیلی دارد که ایران نتوانسته در این چهل 
سال به غیر از سطح باشگاهی به قهرمانی آسیا برسد. و آن دلیل 
این است که مشکالتی پیش رو بوده و تیم ملی ایران در چهل 
سال گذشته با آن ها روبه رو بوده است. باید با فروتنی پا به این 
مسابقات بگذاریم. او ادامه داد:  بعضی ها فراموش کردند وقتی پا به 
ایران گذاشتند، مردم از بازی برابر بحرین به لرزه و واهمه می افتادند 
ولی ما امروز در این مسابقات هستیم و باید با فروتنی پا به این 
میدان بگذاریم. سه تیمی که شانس اصلی برای حضور در مرحله 
نیمه نهایی هستند کره جنوبی، ژاپن و استرالیا هستند. آن ها یک 
کارت اعتباری برای حضور در آن مرحله دارند و ما هم تمام تالش 
خود را انجام می دهیم تا به این مرحله برسیم. اگر این سه کشور 
نامبرده شانس اصلی قهرمانی هستند بدین علت است که در چهل 
سال گذشته سرمایه گذاری عظیمی در امکانات، ساخت استادیوم 
و فوتبال پایه، ساخت زمین های مختلف برای تیم هایی که دارند و 
دوره های مربی گری داشتند و به همین دلیل آن ها مدعی قهرمانی 
هستند. اگر این مطلب را زیر پا بگذاریم، نسبت به فوتبال صادق 
نیستیم. نشان دهنده این است که فوتبال دروغ می گوییم و ما در 
تیم ملی به فوتبال دروغ نمی گوییم. کی روش در پایان گفت: تنها 
یک جایگاه برای حضور در نیمه نهایی باقی می ماند و ما هم تالش 
می کنیم این جایگاه را بدست آوریم. البته عربستان سعودی، امارات 
متحده عربی، قطر و ازبسکتان خواهند جنگید  تا این جایگاه را 
به دست آورند. در آخر باید عرض کنم که بیاید از بازی اول مان 
در مرحله گروهی لذت ببریم و رو به جلو حرکت کنیم. تیم خوبی 

داریم و شانس خوبی در این رقابت ها داریم.
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پند روز

مضرات »آب ویتامینه«

آب ویتامینه از جمله نوشیدنی هایی است که شرکت های تولیدکننده، آن 
را به عنوان محصولی سالم معرفی می کنند اما آیا این نوشیدنی واقعا برای 

بدن مفید است؟
به گزارش ایسنا، بررسی ها نشان می دهد ادعاهایی که در مورد فوائد مصرف آب 
ویتامینه برای بدن وجود دارد بر مبنای شواهد علمی نیستند و این محصول به بهبود 
سالمت عمومی کمک نمی کند. اغلب در تبلیغات این محصول به تاثیر آن در افزایش 

قدرت تمرکز و انرژی در کنار دیگر خواص آن اشاره می شود.
این نوشیدنی حاوی مواد قندی افزودنی است و در یک بطری از آن ۱۲۰ کالری 
و ۳۲ گرم ماده قندی وجود دارد. درحالیکه نوع قند مصرفی در این نوشیدنی در 
هر کشوری مختلف است، یک نوع از آب ویتامینه تولیدی در آمریکا حاوی فروکتوز 

کریستالی است که ترکیب مضری به حساب می آید.
به گفته کارشناسان زیاده روی در مصرف فروکتوز موجب افزایش سطح کلسترول 
خون، تری گلیسیرید، فشار خون، مقاومت انسولین، انباشت چربی و بیماری کبد 

چرب می شود.
 E و A عالوه بر این زیاده روی در مصرف برخی از مواد مغذی همچون ویتامین
مضر است. مصرف بیش از ۲5 تا 5۰ درصد از میزان توصیه شده این ویتامین ها خطر 
بروز مشکالت جسمی را افزایش می دهد. از آنجاییکه این ویتامین ها از طریق ادرار 
دفع نمی شوند مقدار مازاد آن در بافت های بدن انباشته می شود و به بروز مشکالت 

جسمی می انجامد.
به گزارش مدیکال دیلی، کارشناسان معتقدند بهتراست جبران کمبود مواد مغذی 
بدن از طریق رژیم های غذایی سالم انجام شده و در موارد حاد پس از مشورت با 

پزشک مکمل های خوراکی مصرف شود.
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نام و نشاني مناقصه گزار1
شركت گاز استان بوشهر – بوشهر – فلکه قدس – بلوار رئیسعلی دلواری –نرسیده به 

چهارراه كشتیرانی 

خرید تنظیمات الکتریکال و مکانیکال مورد نیاز مانیتورینگ ایستگاه های CNGشرح خدمات 2

دو مرحله اي نوع مناقصه 3

امور حقوقی و قراردادهاي شركت گاز استان بوشهرمکان توزیع و تحویل اسناد4

5
آخرین مهلت اعالم آمادگی و ارسال 

اسناد مناقصه گران
تا ساعت 12 روز شنبه 1397/10/29

از ساعت 10 روز  شنبه 1397/11/06اولین روز توزیع اسناد6

تا ساعت 14 روز  دوشنبه 1397/11/08آخرین روز توزیع اسناد7

مکان و زمان تحویل پیشنهاد ها8
دبیر خانه رمز محرمانه شركت گاز استان بوشهر - تا ساعت  12:00روز یکشنبه 

1397/11/28

سالن كنفرانس شركت گاز استان بوشهر – ساعت 13:30  روز یکشنبه 1397/11/28مکان و زمان گشایش پیشنهادها9

13/781/920/000 ریالبرآورد اولیه10

11
نوع و میزان تضمین شركت در 

فرایند ارجاع كار
ضمانتنامه معتبر بانکي _ 690/000/000 ریال

رتبه بندي12
گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته سیستم های اتوماسیون صنعتی از شورای عالی 

انفورماتیک

شركت ملي گاز ايران
شركت گاز استان بوشهر

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي )97/22(
شركت گاز استان بوشهر در نظر دارد انجام خدمات ذيل را براساس مشخصات و شرايط كلي مندرج 

در جدول و از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت واجد شرايط واگذار نمايد.

از كليه شركت ها/پيمانكاران واجد شرايط دعوت مي شود ضمن اعالم آمادگي كتبي جهت شركت در مناقصه 
از طريق نمابر ذيل ، فرم مدارك الزم و شرايط پذيرش پيمانكاران در مناقصات را كه در شبكه اطالع رساني اين 
شركت به آدرس www.nigc-boushehr.ir  موجود مي باشد را با دقت تكميل و به همراه مدارك مربوطه )به 
همراه DC مدارک(بالفاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و دوم به آدرس: بوشهر – فلکه قدس – بلوار رئیسعلی 
دلواری –نرسیده به چهارراه کشتیرانی –امور حقوقی و قراردادها ارسال و يا توسط نماينده آن شركت تحويل 
نمايند تا پس از بررسي اسناد و مدارك واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلي از شركت هاي واجد شرايط 
جهت دريافت اسناد و مدارك مناقصه دعوت بعمل آيد. شناسه ملی بهمراه فرمهای ارزیابی کیفی پیمانکاران 

الزامی می باشد.
تلفن : 07733337603- 07731664291

فکس جهت اعالم آمادگی : 33330964-077  شماره تاییدیه فکس : 077-31664115

روابط عمومي شركت گاز استان بوشهر

نوبت اول

شماره مجوز: 1397.5222

کد فراخوان 31۸7079

تاریخ انتشارنوبت اول:97/10/13     تاریخ انتشارنوبت دوم:97/10/15

آگهی تجدید مناقصه عمومی ) یک مرحله ای (

 سازمان حمل و نقل مسافر شهرداری یاسوج در نظر دارد به استناد ماده 5 آئین نامه مالی معامالتی و 

همچنین مستند به بند 1 مصوبه شماره 3237 مورخ 97/10/9 هیئت مدیره امور خدمات خود را با مشاغل 

رانندگی ، کارگر نظافتی ، آبدارچی ، تایپیست ، مکانیک ، و کنترل چی ، گشت تاکسیرانی را از طریق 

مناقصه عمومی به صورت حجمی به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت های خدماتی 

دارای صالحیت معتبر از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دعوت بعمل می آید . با توجه به موارد 

ذیل جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس یاسوج بلوار کشاورز – روبروی اداره گذرنامه – سازمان حمل 

ونقل بار و مسافر – واحد قراردادها مراجعه نمایند  . ضمنا در صورت نیاز به اطالعات بیشتر شماره تلفن 

33337801-074 آماده پاسخگویی میباشد.

aمبلغ برآورد : 21.691.349.214 ریال

aمدت انجام کار : دوازده ماه شمسی از تاریخ 97/10/1 لغایت 98/9/30می باشد.

aمبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 1.084.567.460 ریال است که باید فقط به صورت ضمانت نامه 

بانکی در پاکت ) الف ( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود.

aبرندگان اول و دوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده ا آنان به ترتیب ضبط خواهد 

شد.

aمهلت دریافت اسناد از تاریخ 97/10/10 تا تاریخ 97/10/18می باشد.

aآخرین مهلت تسلیم پیشنهادات مورخ 97/10/18 می باشد. 

aتاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/19 می باشد.

aبدیهی است هزینه  آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و سازمان حمل ونقل بار ومسافر در رد 

یک یا تمام پیشنهادات مختار میباشد.

aسایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است .

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یاسوج


