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صحبتی نشده اما کسی از فردایش خبر ندارد
مقابل  می خواستیم  ما  گفت:  پرسپولیس  تیم  سرمربی 
مسجدسلیمان پیروز شویم، اما زمین اجازه نمی داد که 

خوب بازی کنیم.
تیم  سرمربی  ایوانکوویچ  برانکو  نود،  وبسایت  گزارش  به 
پرسپولیس در نشست خبری بعد از بازی با نفت مسجد سلیمان 
گفت: اولین بار است در این فصل به این شهر آمدیم. انتظار این 
بازی سخت را داشتیم. متاسفانه زمین امکان بازی خوب را به 

ما و حریف نداد.
تماشاگران فرصت تماشای بازی زیبا را نداشتند

تماشاگران  بود که  ای  به گونه  بازی  داد: شرایط  ادامه  وی 
فرصت دیدن بازی خوب را نداشتند. بازی امروز سخت و مشکل 
بود. ما مثل همه بازی های قبلی خودمان می خواستیم در این 

بازی برنده شویم چون بردن در هر بازی هدف نهایی ماست.
سفرمان خسته کننده بود و یک امتیاز هم راضی کننده 

است
برانکو تاکید کرد: با شرایطی که درباره آن حرف زدم این یک 
امتیاز هم راضی کننده است. ما سفر خسته کننده ای به این 
شهر داشتیم و در این شرایط همین امتیاز هم ما را راضی می 
کند. برای حریف هم آرزوی ماندن و ثبات در لیگ را داریم اما 

ما به دنبال اهداف خودمان هستیم.
هجومی بازی کردیم اما نبردیم

سرمربی پرسپولیس تصریح کرد: ما در هر بازی برای بردن و 
گل زدن به زمین می رویم اما برخی از مواقع امکان آن نیست 
چرا که حریف هم در طرف دیگر زمین قرار دارد. ما امروز با 
چند مهاجم بازی کردیم و تعویض های ما هم همگی بازیکنان 
بازی  این  بود که  به گونه ای  بازی  اما شرایط  بودند  هجومی 

مساوی شد.
 در این زمین نمی شد که فوتبال بازی کنیم

نفت  مقابل  تیمش  دیدار  خصوص  در  ایوانکوویچ  برانکو 
مسجدسلیمان گفت: در چنین زمینی نمی شود فوتبال بازی 
کرد. من نمی توانستم بشار رسن را زودتر در زمین بگذارم چون 
شرایط زمین اصاًل مساعد نبود. ما باید تیم را باال می کشیدیم و 
به همین دلیل اسدی جوان را زودتر به زمین فرستادیم که او 

هجومی تر بازی کند.
برای اولین بار بود که به مسجدسلیمان آمدم

وی در پاسخ به این سؤال که این تیم برای اولین بار نیست 
ابتدای  در  منظورم  گفت:  است،  آمده  مسجدسلیمان  به  که 
صحبت هایم این بود که خودم برای اولین بار به اینجا آمده ام و 
برتر حضور  لیگ  در  تیم  این  اخیر  سال  در 20-15  می دانم 

نداشته است.
 در میانه زمین تسلط نداشتیم

خبرنگاری گفت قبول دارید پرسپولیس امروز در میانه زمین 
خوب کار نکرد که برانکو گفت: موافق هستم. چون در میانه 
زمین تسلط و برتری نداشتیم. ما خیلی دوئل ها را از دست دادیم 
و باید بهتر از این عمل می کردیم. البته بچه های مسجدسلیمان 

هم خوب کار کردند.
به جز نوراللهی بقیه در میانه میدان خوب نبودند

وی در پاسخ به این سؤال که آیا منظورش از هافبک ها سروش 
رفیعی است، گفت: منظورم من فقط شخص سروش رفیعی 
نبود بلکه کل خط میانی را گفتم به جز نوراللهی از همه انتظار 
کیفیت بهتری داشتیم که در جنگ ها و پاس های آخر دقت 

بهتری انجام می داند.
نفت مسجدسلیمان هم خصوصیت نفت آبادان را دارد

برانکو در خصوص تماشاگران نفت مسجدسلیمان گفت: به 
هواداران این تیم تبریک می گویم البته این خصوصیت استان 
خوزستان است و می بینید نفت آبادان هم تماشاگران پرشوری 

دارد. آنها از تیم شان حمایت خوبی می کنند. 
با کسی در مورد تیم ملی صحبت نکرد ه ام، اما هیچ کس 

از فردایش خبر ندارد
پایان  در  است  قرار  شده  شایعه  اینکه  در خصوص  وی 
فصل سرمربی تیم ملی شود، گفت: من با هیچکس صحبت 

نکرده ام و اصاًل نمی دانم دنبال چه کسی هستند به همین 
خاطر تمام تمرکزم روی پرسپولیس است البته اینکه فردا 
چه خواهد شد نمی دانم چون در کار ما هیچکس از فردایش 

خبر ندارد.
 انتخاب کامیابی نیا در دفاع آخرین بود

برانکو در خصوص حضور کامیابی نیا در خط دفاعی سرخ پوشان 
گفت: او بازیکن محکم و جنگنده ای است. همانطور که می دانید 
خلیل زاده،  حسینی،  هستند.  مصدوم  ما  دفاعی  بازیکن  پنج 
انصاری، ماهینی و ربیع خواه آسیب دیده هستند و فکر می کنم 

بهترین انتخاب ما کامیابی نیا بود که به آن دست پیدا کردیم.

ورزش های هوازی مناسب ترین 
ورزش برای کاهش وزن

این که ورزش های هوازی  بیان  با  یک متخصص پزشکی ورزشی 
که  کسانی  گفت:  است،  وزن  کاهش  برای  ورزش  مناسب ترین 
انجام  به  را  روز  دارند در طول هفته حداقل ۵  قصد کاهش وزن 

ورزش های هوازی اختصاص دهند.
یک متخصص ورزشی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: ورزش های هوازی 
مناسب ترین ورزش برای کاهش وزن به شمار می روند، بنابراین افرادی که 
قصد کاهش وزن دارند با توجه به وضعیت فردی و شرایط فیزیکی در طول 

هفته باید حداقل 5 روز را به انجام ورزش های هوازی اختصاص دهند.
برای رسیدن به هدف  از وزن زیاد رنج می برند  افرادی که  وی گفت: 
حداقل باید یک ساعت در روز را به تمرین اختصاص دهند و بهترین شیوه 
تقسیم آن به دو ست 30 دقیقه ای است، زیرا تأثیر بیشتری بر سوخت و 

ساز بدن خواهد داشت.
این متخصص پزشکی ورزشی خاطرنشان کرد: البته بهتر است تمرینات 
یا  زدن  طناب  رفتن  راه  تند  آهسته،  دویدن  جمله؛  از  هوازی  ورزشی 
دوچرخه سواری با شدت و مدت کم شروع و به تدریج بر شدت و میزان 

آن افزوده شود.
او اضافه کرد: اگر جزو افراد شاغل و اضافه وزنی هستید که در طول روز 
زمانی برای فعالیت ورزشی ندارید می توانید در رفت و آمد به محل کار 
پیاده روی تند داشته باشید یا در صورت امکان از دوچرخه استفاده کنید 
در غیر این صورت صبح ها قبل از رفتن به کار، ساعتی را به طناب زدن 

اختصاص دهید.
وی در پایان تمرینات دراز نشست کوتاه جهت تقویت عضالت شکم و 

کاهش دور شکم را مؤثر عنوان کرد.
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یک برنامه استراتژیک برای »سالمت مردان«
مدیرکل دفتر سالمت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت با بیان 
اینکه زنان سبک زندگی سالم تری نسبت به مردان دارند، گفت: در حال 
تدوین برنامه استراتژیکی برای مردان هستیم که در سال آینده انجام 

می شود و در این برنامه نگاه ویژه ای به سالمت مردان خواهیم داشت.
به گزارش ایسنا، دکتر حامد برکاتی در نشست خبری که به مناسبت هفته سالمت 
مردان برگزار شد، با بیان اینکه امسال سیزدهمین سالی است که هفته سالمت 
مردان را برگزار می کنیم، گفت: اولین بار این هفته در 23 خرداد ماه 1385 مطرح 
شد و با سه استراتژی اصالح سبک زندگی، حوادث ترافیکی و فعالیت فیزیکی در 
مردان اقدامات مان را اغاز کردیم. باید توجه کرد که طبق بررسی های وزارت بهداشت، 
سالمت در جنس مذکر در همه گروه های سنی نسبت به جنس مونث بیشتر در 

معرض خطر بوده است.  
وی با بیان اینکه زنان سبک زندگی سالم تری را نسبت به مردان دارند، افزود: 
پیامدهای نامطلوب سالمت هم در بین پسران و مردان بیش از زنان و دختران بوده 
است. باید توجه کرد که مردان بیشتر با نابرابری در حوزه سالمت مواجهند که بخشی 
از آن ناشی از رفتار مردان است که به دلیل احساس رویین تنی و عدم نیاز به مراقبت، 

تصوراتی اشتباه دارند.
برکاتی تاکید کرد: چاقی، اضافه وزن، اعتیاد، چربی خون و فشار خون پنج علتی 
هستند که سالمت مردان را در کنار حوادث ترافیکی تحت تاثیر قرار می دهد. علی 
رغم اینکه به طور متوسط سطح تحصیالت مردان جامعه از زنان بیشتر است، اما سواد 
سالمت در مردان کمتر است. طبق بررسی های ما، مردان ۴0 درصد سواد سالمت 
را از رسانه ملی، ۴0 درصد را از پزشکان و گروه های سالمت و حدود 20 درصد 
را از شبکه های اجتماعی و اینترنتی می گیرند که البته در سال های اخیر دریافت 
اطالعات از شبکه های اجتماعی رو به تزاید بوده و در آینده شبکه های اجتماعی محل 

مداخله ای برای سالمت مردان خواهند بود.
برکاتی ادامه داد: در عین حال به طور متوسط زنان ایرانی دو تا سه درصد بیش از 

مردان واجد بیمه عمومی و مکمل هستند.
وی با بیان اینکه بحث سالمت مردان در دنیا جدید است، گفت: امروزه کشورهای 
زیادی به این اولویت به عنوان بدنه موتور محرکه اقتصادی کشور توجه دارند. هفته 
ملی سالمت مردان با شعار "مردان سالم تر و فعال تر" در حال برگزاری است. باید توجه 
کرد که عمده درگیری های سالمتی در مردان ناشی از بیماری های قلبی و عروقی 
است که شاخص آن 177 مرگ در هر 100 هزار نفر در مردان است. دیابت، سرطان 
و حوادث ترافیکی نیز در این حوزه قرار دارند. البته حوادث ترافیکی که در گذشته 
بین 2۴ تا 25 هزار مرگ را به خود اختصاص می داد، در سال های اخیر کاهش داشته 

و به حدود 1۶ هزار مرگ رسیده است.  
برکاتی با بیان اینکه حوادث ترافیکی و خشونت بار در مردان بیشتر است، گفت: 
بیماری های روانی که منجر به مرگ می شود نیز در مردان بیش از چهار برابر زنان 
است؛  به طوریکه در مردان 7.1 درصد و در زنان 1.7 درصد در هر 100 هزار 
نفر است. همچنین حوادث ترافیکی در مردان سه برابر بیش از زنان منجر به فوت 

می شود.
برکاتی با بیان اینکه از هر پنج مرگ ناشی از خشونت، چهار مرگ مربوط به مردان 
و یک مرگ مربوط به زنان است، گفت: در مرگ ناشی از جنگ ها نیز از هر 10 مورد 
9 مرگ مربوط به مردان است که این موضوع نشان می دهد مردان بیش از زنان 
آسیب پذیرند و در عین حال مراقبت کمتری از خود دارند و سواد سالمت شان نیز 

کمتر است.
وی با بیان اینکه با آغاز طرح تحول نظام سالمت، برنامه های جدیدی در حوزه 
سالمت میانساالن برای زنان و مردان آغاز شد، افزود: در حال حاضر در حال تدوین 
برنامه استراتژیکی برای مردان هستیم که در سال آینده انجام می شود و در این برنامه 

نگاه ویژه ای به سالمت مردان خواهیم داشت.
برکاتی ادامه داد: در کشورهایی که خدمات سالمت به صورت عادالنه تر به دو 
جنس ارائه داده می شوند، تفاوت امید به زندگی میان زنان و مردان کمتر است. 
امیدواریم در سال های آینده با برنامه های راهبردی، اقدامات خوبی در این حوزه انجام 
دهیم. البته ما خدمات مراقبت و ارتقای سالمت و غربالگری را برای بیماری های آقایان 
ارائه می دهیم و هر سه سال یک بار مردان باالی 30 سال در کشور این خدمات را 
دریافت می کنند. در عین حال اولویت های شش گانه ای را در حوزه سالمت مردان 
تدوین کرده ایم که سه موردشان موجب مرگ مردان و سه موردشان هم موجب 

بیماری در مردان می شوند.
وی افزود: بیماری های قلبی عروقی، حوادث و سرطان ها مواردی هستند که منجر 
به مرگ در مردان می شوند. همچنین 11 علت مرگ مردان 30 تا 70 ساله در کشور، 
بیماری های قلبی عروقی، حوادث ترافیکی، سکته ها، دیابت، سرطان دستگاه گوارش، 
خشونت، سرطان ریه، فشار خون، خودکشی و بیماری های تنفسی است. همچنین 
مواردی که منجر به بیماری در مردان 30 تا 70 ساله می شود عبارتند از اختالالت 
روانی، اختالالت اسکلتی، اختالالت باروری و جنسی که در 25 درصد موارد برای 
مردان مشکل آفرین است. همچنین باید توجه کرد که 57 درصد مردانی که از 

بیماری های عفونی جنسی رنج می برند، دیر برای مداخله مراجعه می کنند.
وی با بیان اینکه ما انتظار داریم ساالنه 32 درصد از مردان برای دریافت خدمت 
به مراکز جامع سالمت و پایگاه های بهداشتی مراجعه کنند، گفت: این در حالیست 
که میزان مراجعه مردان به این مراکز بسیار کمتر است. از طرفی 80 درصد جمعیت 
کشور در سامانه سیب ثبت نام شده اند و اگر برای دریافت خدمت مراجعه نکنند از 
طریق فراخوان تلفنی با آنها ارتباط می گیریم. در عین حال قرار است طرحی به 
صورت پایلوت اجرا شود تا برخی از مراکز سالمت در نوبت بعد از ظهر هم فعال باشند. 
در عین حال اکنون در بسیاری از شهرستان های کشور خدمات مان را به محل کار 

برده ایم و غربالگری سالمت را به طور هماهنگ در محل کار مردان انجام می دهیم.
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و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir انجام 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.

1( مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 9 صبح مورخ 97/12/08  تا ساعت 19 مورخ  97/12/13 .
 2( آخرین مهلت زمانی ارائه پیشنهادها : ساعت 14 مورخ 97/12/25.

3( زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح مورخ  97/12/26 .
4( مدت اعتبار پیشنهادها : 90 روز از تاریخ آخرین مهلت ارائه پیشنهاد .

5( بازگشایی پاکتهای مناقصه با هرتعداد شرکت کننده صورت می گیرد .
6( هزینه درج آگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه ی انتشار در سایت ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد.

7( به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ، فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتراز میزان مقرر ، چک شخصی و نظایرآن 
و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر درفراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8( سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد.
9( متقاضیان شرکت در مناقصه که در حال حاضر با شرکت قرارداد دارند وتا آخرین روز مهلت تحویل پیشنهادها پیمان منعقده را تحویل موقت 

ننمایند حق شرکت در مناقصه را ندارند.
10( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

11( اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 27313131
دفتر ثبت نامه : 88969737  -  85193768

روابط عمومی شرکت آب وفاضالب روستایی استان کهگیلویه وبویراحمد تاریخ انتشار نوبت اول  : 97/12/۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/12/7

یف
شهرستان محل موضوع مناقصهرد

اجرا
محل

تامین اعتبار
مبلغ برآورد 
اولیه)ریال(

مبلغ تضمین معتبر 
شرکت در فرآیند 
ارجاع کار  )ریال(

مدت 
اجرا

پروژه آبرسانی بهمئی از سد کوثر )پشت تاوه( 1
)شامل تهیه و اجرای لوله فوالدی 3 اینچ به 

ضخامت 4 میلیمتر بطول 1505 متر و لوله پلی 
اتیلن به قطر90میلیمتر به طول 1715متر و احداث 

حوضچه های شیرآالت – و ...( طبق برآورد 
ومشخصات فنی

بهمئی

از محل  اعتبارات 
صندوق توسعه 

ملی با شماره طرح 
1503003006 در قالب 
اسناد خزانه اسالمی و 
اوراق سررسید دو سال

4 ماه3073275173154000000

پروژه آبرسانی مزدک )قادر آباد( )شامل تهیه و 2
اجرای لوله پلی اتیلن به قطر110میلیمتر به طول 

540متر و لوله پلی اتیلن به قطر90میلیمتر به 
طول 460متر و لوله پلی اتیلن به قطر75میلیمتر 

به طول 1420متر و لوله پلی اتیلن به قطر63 
میلیمتر به طول 620مترو ... و  احداث حوضچه 
های شیرآالت و خرید کنتور حجمی و ...( طبق 

برآورد ومشخصات فنی

بویراحمد

از محل  اعتبارات 
صندوق توسعه 

ملی با شماره طرح 
1503003006 در قالب 
اسناد خزانه اسالمی و 
اوراق سررسید دو سال

3 ماه2175476317109000000

شرکت ملی نفت اریان

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید )دو مرحله ای(
به شماره درخواست )9700515( شماره مناقصه 13۸0/ ج ص/97

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد تلفن ضد انفجار مورد نیاز خود را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا مناقصه 
گران می توانند با رعایت نکات درج شده در سایت های HTTP//IETS.MPORG.IR ) پایگاه ملی مناقصات( و پرتال شرکت بهره 
برداری نفت و گاز گچساران - بخش مزایده و مناقصات  gsogpc.nisoc.ir( ( نسبت به دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی کیفی، مطابق برنامه 
زمانبندی شده ذیل اقدام و مدارک مربوطه را به آدرس گچساران - شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران دبیرخانه کمیسیون مناقصات 

اتاق 24 ارسال نمایند.
آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی 21/ 01/ 98

تاریخ گشایش پاکات ارزیابی کیفی 2۵/ 01/ 98
الزم به ذکر است برنامه زمانبندی و تحویل اسناد مناقصه پس از ارزیابی کیفی برای شرکت هایی که حداقل نمره اعالم شده را کسب نمایند 
طی دعوتننامه اطالع رسانی خواهد شد. در ضمن ارائه تصویر برابر با اصل آخرین تغیبرات صاحبان امضا مجاز درج شده در روزنامه رسمی 

الزامی بوده و امکان ارائه 2۵% پیش پرداخت مقدور نمی باشد.
طبق قانون حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در صورت وجود سازندگان / تولیدکنندگان داخلی، مشروط به تایید فنی کاالی پیشنهادی 

اولویت خرید با آنها می باشد. 

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران شماره مجوز: 636۵..1397

نوبت اول


