در پایان هفته ششم سوپر لیگ والیبال ایران

تیم سیرجان دوباره صدر را پس گرفت
مرتضی شول افشارزاده

تیم والیبال سیرجان هفته چهارم با شکست
تیم شهرداری ارومیه و چهارمین برد
متوالی ،صدر جدول را از سایپای پایتخت
گرفت .نماینده سیرجان هفته پنجم در عدم
حضور کاپیتان بهبودی و با شکست خانگی
برابر تیم شهرداری ورامین خیلی زود صدر
را به سایپا پس دادند ،سروقامتان سیرجانی
هفته ششم با حضور کاپیتان بهبودی در
خانه تیم شهرداری قزوین را شکست دادند
و بار دیگر صدر جدول سوپر لیگ ایران را از
نارنجیپوشان پایتخت پس گرفتند.
نتایچ هفته پنجم لیگ برتر والیبال
سیرجان صدر نشین با نتیجه ۲
هفته پنجم تیم
ِ
ورامین رده سومی شکست
شهرداری
بر  3از تیم
ِ
خورد .ست اول  ۲۵بر  ۲۲شهرداری ورامین،
ست دوم  ۲۵بر  ۲۳سیرجان ،ست سوم  ۲۵بر
 ۲۳سیرجان ،ست چهارم  ۲۵بر  ۲۰شهرداری
ورامین ،ست پنجم  ۱۵بر  ۱۱شهرداری ورامین.
تهران رده دومی  ۳بر  0شهرداری گنب ِد رده
سایپا
ِ
دهمی را شکست داد .ست اول  ۲۵بر  ،۲۲ست
دوم  ۳۵بر  ،۳۳ست سوم  ۲۶بر .۲۴
سایر نتایج هفته پنجم
سپاهان اصفهان  - ۳شهرداری ارومیه ،0آذرباتری
ارومیه  - 0شهداب یزد  ،۳شهروند اراک - 0
لبنیات هراز آمل  ،۳شهرداری قزوین  - ۳پیکان
 ،0هورسان رامسر  - ۳راهیاب ملل کردستان۱
هفته پنجم یقه تیم سیرجان گرفته شد

تا قبل از بازیهای هفته پنجم فصل سی و چهارم
لیگ برتر والیبال ایران ،تنها تیم سیرجان باخت
در را تجربه نکرده بود ،سیرجان در روزی که
کاپیتان بهبودی را در اختیار نداشت به شهرداری
ورامین باخت تا اولین شکست فصل را تجربه
کرده باشد.
علل باخت تیم سیرجان
فشردگی بازیها باعث حداقل یک باخت تمام
تیمها لیگ.
عدم حضور علیرضا بهبودی کاپیتان و پاسور تیم
سیرجان
امیرحسین درخشان دیگر پاسور تیم سیرجان،
تجربه بهبودی را نداشت
نبود جلوه بازیکنی بسیار ماثر
ضعف دریافت
گاها دفاع روی تور ضعیف تیم سیرجان
سایپا با شکست گنبد ،تیم سیرجان را زیر
گرفت
سایپا در خانه به زحمت در  3ست متوالی
شهرداری گنبد را برد ،نارنجی پوشان پایتخت در
ستهای دوم و سوم تا مرز باختن پیش رفتند ،اما
در نهایت این دو ست هم برند تا  ۳بر  0بازی را
برده و صدر جدول را سیرجان پس بگیرند.
تیم منتخب هفته پنجم
تیم منتخب اول
پاسور :مهدی باقری شهرداری ورامین.
قطر پاسور :محمود رسولی سپاهان.
قدرتی دریافت کننده :مجتبی میرزاجانپور
سپاهان.

ورزش

قدرتی دریافت کننده :جواد معنوی نژاد سایپا.
مدافع میانی :سید محمد موسوی سایپا.
مدافع میانی :هادی برشان شهرداری قزوین.
لیبرو :مهدی مرندی سپاهان.
مربی برتر هفته :مجید تابش نژاد.
داور برتر :داود نافعی.
امتیاز آورترین های هفته
صابر کاظمی سیرجان  ،۲۶میرزاجانپور سپاهان
 ،۲۵مرتضی شریفی  ،۱۹محمود رسولی ۱۸
کرونا گام به گام با لیگ والیبال
کرونا به جان بازیکنان سوپر لیگ ایران افتاده ،در
هفته نخست  3پاسور تیم پیکان و  11بازیکن تیم
هورسان  ،پیش از بازی هفته ششم  6بازیکن تیم
شهرداری ورامین و چند بازیکن سپاهان اصفهان.
کاپیتان شهرداری ورامین:
در سالن سیرجان کرونا گرفتیم
شیرکوند کاپیتان تیم شهرداری ورامین ادعا کرد
که مسووالن فدراسیون میگویند ما فقط طبق
قانون  FIVBکار میکنیم .دوستان باید بدانند
که فدراسیون جهانی قوانین برگزاری مسابقات
در ایام کرونا را برای سالنهای استاندارد گذاشته
است نه برای سالن سیرجان که حتی یک تهویه
درست ندارد.
سالن سیرجان حتی یک پنجره هم ندارد! برای ما
هم از همان سالن سیرجان این مشکل پیش آمد.
آقای بهبودی بازیکن تیم سیرجان این ویروس را
داشتند و به همه تیم ما سرایت کرد.
دبیر فدراسیون والیبال
جواب کاپیتان ورامین را داد
تقوی دبیر فدراسیون والیبال عنوان کرد؛ عکس
جواب تستهای بازیکنان تیم شهرداری ورامین
روی میز من است ،اما متاسفانه در مرکزی که
مورد تایید وزارت علوم و ستاد ملی مبارزه با کرونا
باشد صورت نگرفته است.
تجربیات ما از اقدامات صورت گرفته در رشتههای
دیگر باعث میشود تا همه با توجه به پروتکلهای
تعیین شده پیش برویم .آزمایشات حتما باید
در مراکز مورد تایید داده شود .پروتکلهای
نهای استاندارد است،
بهداشتی  FIVBبرای سال 
اما تیمهای ایرانی از شرایط موجود در سالنها
ناراضی هستند و گاها حضور تعدادی هوادار در
محل برگزاری مسابقات لیگ به چشم میخورد،
تقوی در واکنش به این موضوع توضیح داد:
مطمئنا اگر چیزی از سمت تیمها یا ناظرین به
ما گزارش شود حتما با افراد مسئول و ناظر بازی

طبق ماده  92قانون شهرداریها

نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشتهای
بر روی دیوارهای شهر ممنوع بوده
و پیگرد قانونی دارد.

کمیته زیباسازی شهرداری سیرجان

تراشکاری زرگری

اطالعیـه شهرداری سیرجان
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برخورد میکنیم.
علل کرونایی شدن
برخی از عوامل تیمها
متمرکز نبودن بازیها
به روز نبودن برخی سالنها
پروازهای غیر اختصاصی
هفته ششم لیگ برتر
والیبال ایران
تیم والیبال سیرجان هفته
ششم سوپر لیگ والیبال ایران ،یکشنبه  13مهر
در مجموعه ورزشی شهید سردار قاسم سلیمانی
به مصاف تیم شهرداری قزوین رفت .نماینده
سیرجان ست اول  28بر  ۲۶پیروز ،ست دوم ۱۸
بر  ۲۵مغلوب و ست سوم و چهارم را به ترتیب با
نتایج  ۲۵بر  ۱۷و  ۲۵بر  ۲۳برنده شد تا در خانه
 3بر  1بر تیم شهرداری قزوین فایق آید.
سایر نتایج هفته ششم
راهیاب ملل کردستان  – 0خاتم اردکان  ،۳پیکان
تهران  - ۳آذرباتری ارومیه  ،1لبنیات هراز آمل ۳
 هورسان رامسر  ،0شهرداری ورامین  - ۲فوالدمبارکه سپاهان  .۳شهرداری ارومیه  - 3سایپای
تهران .1
نماینده سیرجان صدر جدول را پس گرفت
تیم سیرجان در هفته چهارم به صدر جدول
رسید و این صدر نشینی تا هفته پنجم ادامه
داشت .هفته پنجم نماینده سیرجان در سالن
خانگی مقبل تیم شهرداری ورامین بازی را واگذار
و صدر را از دست داد .تیم والیبال سیرجان هفته
ششم سوپر لیگ والیبال ایران ،یکشنبه  13مهر
در مجموعه ورزشی شهید سردار قاسم سلیمانی
به مصاف تیم شهرداری قزوین رفت .نماینده
سیرجان ست اول  28بر  ۲۶پیروز ،ست دوم ۱۸
بر  ۲۵مغلوب و ست سوم و چهارم را به ترتیب با
نتایج  ۲۵بر  ۱۷و  ۲۵بر  ۲۳برنده شد تا در خانه
 3بر  1بر تیم شهرداری قزوین فایق آید.
علل صدر نشینی تیم سیرجان
در هفته ششم
بازگشت کاپیتان بهبودی؛ صحبتهای آرام و در
گوشی کاپیتان بهبودی قبل از زدن سرویس
بازیکنان حریف .پاسهای استاندار این پاسور با
تجربه .انگیزه کاپیتان سیرجان در برابر تیم شهر
خود شهرداری قزوین.
باخت سایپای صدر نشین؛ هفته ششم تیم سایپا
تهران در ارمیه مهمان تیم شهرداری ارومیه بود و
بازی را با نتیجه  3بر  1به حریف واگذار کرد تا در

آگهی فراخوان مناقصه عمومی خدمات تامین نیروی انسانی
جهت انجام امور پرستاری و مامائی بیمارستان امام رضا(ع)

دانشکده علوم پزشکی سیرجان در نظر دارد«مناقصه عمومی خدمات تامین جهت انجام امور پرستاری و مامائی
بیمارستان امام رضا(ع) » به شماره  2099092962000019را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی
پاکت ها از طریق در گاه 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 را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1399/07/16می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  14:00روز پنج شنبه تاریخ 1399/07/24
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  14روز شنبه تاریخ 1399/08/10
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  11روز یکشنبه تاریخ 1399/08/11
زمان جلسه توجیهی :ساعت  10روز دوشنبه مورخ 1399/08/05
جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
الف :آدرس  :بلوار سیدجمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن42340625:
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:مرکز تماس021-41934:
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و عملیات
اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر آرامستـــان بهشت رضا(ع)

تعمیر انواع سیبــــــک های فرمـــــــان ( سواری و کامیون)

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و

تعمیر جک و پمــپ ادوات صنعتــــی و معدنـــی

عملیات اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر آرامستان بهشت رضا«ع» ) به شماره

 2 0 9 9 0 0 5 6 7 4 0 0 0 0 7 5را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق

درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir

انجام خواهد شد و الزم است

مناقصه گران در صورت 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  1399/07/16می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشار اسناد مناقصه تا ساعت  18:00روز پنج شنبه

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
شما را با باالترین قیمت در محل خریداریم.
0913 278 3052/0913 145 2643
 0919 230 5036خدائی

تاریخ 1399/07/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز سه شنبه تاریخ 1399/08/06

زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  17:30روز چهارشنبه تاریخ 1399/08/07

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف -آدرس :سیرجان -میدان انقالب ،شهرداری مرکزی ،امور قراردادها و تلفن 034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس021-41934 :

دفتر ثبت نام85193768-88969737 :

مدرییت ارتباطات شهرداری سیرجان

مناقصــه شهرداری سیرجان ( نوبت اول )

تعمیر انواع جعبه فرمان و پمپ های هیدرولیک (سواری و کامیون)

خیابان بالل ،نبش چهار راه کارخانه یخ استوار 0 9 1 3 7 5 7 6 7 7 2 -

جدول دو رده سقوط داشته باشد.
میزبانی سیرجان در دو هفته متوالی؛ تیم سیرجان
در حالی که هفته پنجم میزبان تیم شهرداری
ورامین بود بازی را واگذار کرد و صدر را از دست
داد ،هفته ششم هم سیرجان میزبان بود و توانست
شهرداری قزین را شکست و به صدر برگردد.
تیم منتخب اول هفته ششم؛
رزم فر مدافع میانی تیم سیرجان
پاسور :علی رمضانی از تیم هراز.
قطر پاسور :محسن شاه علی از تیم پیکان.
دریافت کننده قدرتی :میثم صالحی از تیم
شهرداری ارومیه.
دریافت کننده قدرتی :شهروز همایونفر از تیم
هراز.
مدافع میانی :علی اصغر رزم فر از تیم سیرجان.
مدافع میانی :امیررضا سرلک از تیم سپاهان.
لیبرو :سجاد جلوداریان از تیم پیکان.
مربی برتر :پیمان اکبری شهرداری ارومیه.
داور برتر :محمد رضا درفش کاویان.
امتیاز آورترین بازیکنان هفته ششم
علیرضا شاه علی  ۲۵امتیاز.
میثم صالحی  ۲۳امتیاز.
وحید والی  ۲۲امتیاز.
صابر کاظمی  ۱۹امتیاز.
برنامه دور رفت
لیگ برتر والیبال تغییر نخواهد کرد
دبیر کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات
فدراسیون والیبال گفت :به رغم حذف تیم شهروند
اراک از جدول مسابقات ،تنها تغییر برنامه دور
رفت ،استراحت تیمهایی است که قرار بود مقابل
شهروند اراک بازی داشته باشند .با توجه به این
که یک استراحت هم از قبل در جدول مسابقات
دیده شده است ،از این پس و تا پایان دور رفت
رقابتها ،هر هفته  ۲تیم استراحت خواهند داشت.
سیرجان صدر نشین بمان
هفته هفتم تیم سیرجان در ارومیه مهمان تیم

آذرباتری ارومیه است .دیداری که چهارشنبه 16
مهر ساعت  16:00در سالن غدیر برگزار خواهد
شد .آذرباتری ارومیه تیمی که تا هفته ششم سوپر
لیگ برتر والیبال هر  5دیدارش را واگذار کرده تا
بدون حتی  1برد ،در جدول  14تیمی جایگاهی
بهتر از رده  13نداشته باشد .در واقع تیم صدر
جدولی سیرجان باید به مصاف تیم ته جدولی
آذرباتری ارومیه برد ،دیداری که به احتمال زیاد
نماینده والیبال سیرجان با پیروزی پست سر
بگذارد و صدر را حفظ کند.
در هفته ششم تیم آذر باتری ارومیه پس از
هفتهها ناکامی مهمان تیم پیکانی بود که با
چند شکست متوالی برای برد وارد میدان شده
بود .آذرباتری ارومیه ست نخست را  ۲۳بر ۲۵
از میزبان برد .تا امید بازیکنان و کادر برای اولین
برد مجسم شده باشد .اما پیکان با نتیجه  ۲۵بر
 ۲۳ست دوم را برد .نتیجه ستهای سوم و چهارم
هم  ۲۵بر  ۲۰و  ۲۵بر ۱۹به سود پیکان بود تا از
زیر فشار باختهای متوالی در آستانه بازی با تیم
سیرجان خارج نشوند.
تیم سیرجان و آذرباتری نیمه جان
تیم سیرجان که صدر جدول لیگ برتر را در
اختیار دارد ،هفته هفتم در ارومیه به مصاف
آذرباتری میرود .دیداری که برای سروقامتتان
سیرجان دشوار نخواهد بود ،چرا که تیم آذرباتری
در چارچوب مسابقات هفته ششم در مصاف با
پیکان در سالن ایران خودرو با حاشیههایی همراه
بود و تعداد زیادی از تیم آذرباتری محرومشدند.
کمیته برگزاری رویدادها و مسابقات فدراسیون
والیبال ،بر اساس گزارش ناظر این مسابقه و به
دلیل رفتار ناشایست در جریان و بعد از مسابقه،
جاوید اسمعیلزاده و مهدی رضایی دو بازیکن،
توحید اصغری مربی بدنساز ،ساسان خداپرست
سرمربی و ساالر پاسبانی سرپرست تیم آذرباتری
ارومیه تا اطالع ثانوی از حضور در مسابقات
محروم کرد.

