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ورزشی

جام جهانی روسیه دشوارترین گروه تیم ملی ایران در تاریخ است

روزبه چشــمیدرباره آخرین وضعیت تیــم ملی پس از انجام دو
دیدار دوستانه برابر تیمهای تونس و الجزایر به سایت فدراسیون
فوتبال گفت :فکر میکنم با انجام این دو بازی شبیه سازی بسیار
خوبی با تیم ملی مراکش انجام گرفت .هر دوی این تیمها کمک
خیلی زیادی به ما کردند .مدافع تیم ملی با اشــاره به سه حریف
ایران در رقابتهای جام جهانی گفــت :با وجود رقبایی که داریم
اصال ناامید نیســتیم .تمام تالشمان را میکنیم تا بتوانیم نتیجه
شایســته ای برای فوتبال ایران کسب کنیم و بتوانیم این شانس

دو نماینــده فوتبــال ایران در لیــگ قهرمانان
آســیا در صورت پیروزی برابر رقبــای خود با
صدرنشــینی راهی مرحله یک هشــتم نهایی
میشــود.در آخرین هفت ه مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آســیا ،استقالل و پرســپولیس برای
تثبیت صدرنشــینی خود به مصاف نمایندگان
عربستان و قطر میروند.
پرسپولیس ایران  -السد قطر

ساعت 19/30
تیم فوتبال پرســپولیس در آخرین بازی مرحله
گروهی در لیگ قهرمانان آســیا روز دوشــنبه
میزبــان تیم الســد قطــر اســت.تیم فوتبال
پرسپولیس این مرتبه در حالی مقابل السد قطر
قرار میگیرد کــه برای دومین بار قهرمان لیگ
برتر ایران شــده است .سرخپوشــان ایرانی این
مرتبه از جایگاه یک قهرمان برابر ژاوی و یارانش
قرار میگیرند .مرتضــی پورعلی گنجی مدافع
ملی پوش ایرانی هم در السد بازی میکند .در بازی
رفت پرسپولیس مقابل السد غافلگیر شد و سه
بر یک بازی را به الســد واگذار کرد .در آن بازی
بغداد بونجاح مهاجم الجزایری الســد  2گل به
پرســپولیس زد تا زمینهسازی جنگ رسانهای
کی روش و برانکو را فراهم کند!ســرمربی تیم
ملی مدعی اســت بونجاح مقابل تیم ملی ایران
در بــازی با الجزایر کاری از پیش نبرد اما  2گل
به پرســپولیس زد! به همین دلیل ملی پوشان
پرســپولیس آمادگی الزم را ندارنــد اما برانکو
معتقد است که بازیکنانش کامال آماده هستند و
بهترین نتایج تاریخ باشگاه پرسپولیس را در این
دو فصل رقم زدهاند .به هر حال شکســت دادن
السد در ورزشــگاه آزادی نه تنها باعث میشود
که انتقام شکســت بازی رفت گرفته شود بلکه
میتواند مدرک خوبی مبنی بــر آمادگی تمام
بازیکنان پرسپولیس هم باشد .قطعا پرسپولیس
با حمایــت هوادارانــش در ورزشــگاه لبریز از
تماشــاگر آزادی میتواند به یــک برد تاریخی
برســد و سرخپوشــان هم به عنوان صدرنشین
گروه به مرحله یک هشــتم لیگ قهرمانان آسیا
صعود کنند .پیروزی مقابل الســد میتواند یک
هدیه مضاعف برای هواداران پرســپولیس باشد.
ی متوالیشان را در
هوادارانی که دومین قهرمان 
لیگ برتر تجربه کردهاند .محسن ربیعخواه تنها
بازیکن مصدوم پرسپولیس است که قطعا در این
بازی غایب خواهد بود .این بازیکن با اخالق باید
توصیه ســتاره بارسلونا باعث تحول مهاجم برزیلی
شد.ب ه گزارشایسناوبه نقل از آس ،پینی زهاوی که
ن ژرمن نقش
در انتقال نیمار از بارسلونا به پاریس 
کلیدی داشــت در مصاحبه اخیرش گفت :مسی
نقشتعیینکنندهایدرسرنوشتنیمارداشت.همه
چیز از بین دو نیمه یک بازی در سال ۲۰۱۳آغاز شد.
نیمار در حالی زمین را ترک کرد تا به رختکن برود
که بازی بدی به نمایش گذاشــته بود .او به قدری از

نوبت اول

را داشته باشیم تا برای نخستین بار در تاریخ فوتبال
ایران به مرحله دوم رقابتهای جام جهانی برسیم .برای
رسیدن به این هدف باید بیشتر کار کنیم تا بتوانیم
رویای ملی صعود از مرحله گروهی را تحقق بخشیم.
چشمیبا اشاره به رقابتهای جام جهانی  2014گفت:
در آن مسابقات تیم ملی با آرژانتین همگروه بود؛ دیداری که اگر
آن اتفاق داوری نمیافتاد شاید ما پیروز از زمین خارج میشدیم
اما اکنون اســپانیا و پرتغال به عنوان دو تیم مدعی قهرمانی جام

جهانی و مراکش به عنوان قهرمان آفریقا رقبای ما در
مرحله گروهی هســتند .این نشان دهنده کار بسیار
سختی است که داریم .فکر میکنم دشوارترین گروه
تیم ملی ایــران در تاریخ اســت .بنابراین باید همه
تالشــمان را بیشتر کنیم و ذهنیتمان به این سمت
باشــد که باید در روسیه نتیجه بگیریم .رســیدن به این هدف
مستلزم این است که با آمادگی باال و در سطح و اندازه سختترین
گروه تاریخ فوتبال ایران خودمان را آماده کنیم.
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کری ژاوی برای پرسپولیسیها

ستاره اسپانیایی السد اعالم کرد قصد دارند انتقام شکست مقابل استقالل را از
پرسپولیس بگیرند .به گزارش ایلنا ،السد قطر برای رویارویی با پرسپولیس به ایران
آمده است و یکی از چهرههای ویژه این دیدار بدون شک ژاوی هرناندز ،ستاره سابق
بارسلوناست.ژاوی در گفتگویی پیش از این دیدار شرکت کرد و در پاسخ
به سوال خبرنگاری گفت که میخواهند انتقام شکست از استقالل در سال  2016را
از پرسپولیس بگیرند.

هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا

سرخابیهابهدنبالصدرنشینی

آسیا خاطرنشان کرد :من با حرف پیروانی موافقم
نباید حریف مســتقیم ما یک روز بعد از ما بازی
کند اما این اشتباه بزرگی نیست .قبال هم گفتم
که برای ما مهم نیست که مقابل چه تیمیبازی
میکنیم اما این تصمیم کنفدراســیون فوتبال
آسیا اشتباه اســت .در فوتبال رمز و رازی وجود
ندارد و همه تیمها از هم شــناخت دارند .مهم
نحوه اجرا در زمین است.برانکو در پاسخ به سوال
خبرنگار قطری درباره اینکه السد دو شانس برای
صدرنشین شدن دارد و نظر شما در این خصوص
چیست افزود :در فوتبال آسیا تیم ضعیف وجود
ندارد همه تیمها قدرتمند هستند برای ما فرقی
نمیکند که مقابل الجزیره بازی کنیم یا االهلی
برای ما مهم این است که بازی خوبی انجام دهیم
وامیدوارم هواداران در اســتادیوم از دیدن بازی
لذت ببرند .ما همه اینجا هستیم تا از فوتبال لذت
ببریم تماشــاگران و همه میخواهند از فوتبال
لذت ببرند.
فریرا :نمیخواهیم جایگاه دوم را بدست آوریم

تحت عمل جراحی قرار بگیرد .پرســپولیس در
مرحله بعدی یا با االهلی عربستان یا با الجزیره
امارات روبه رو خواهد شد .اگرچه برانکو میگوید
برایــش فرقی ندارد با کدام تیــم بازی کند اما
قطعا هواداران پرســپولیس دوســت دارند تیم
محبوبشــان با الجزیره روبه رو شــود زیرا در
آنصورت از امتیاز میزبانی برخوردار خواهند بود
اما بازی با االهلی عربستان باعث خواهد شد که
پرسپولیس هر دو بازیاش را خارج از خانه انجام
بدهد.
الهالل عربستان -استقالل ایران

ساعت ۲۰:۱۵
تیم فوتبال اســتقالل در آخریــن بازی مرحله
گروهی خود روز دوشــنبه در لیــگ قهرمانان
آســیا در کویت به مصاف تیم الهالل عربستان
میرود.به گــزارش فارس ،اســتقالل در حالی
صدرنشــین گروه مرگ اســت که برخی تصور
میکردند شانس شــاگردان شفر برای صعود از
این گروه کمتر از ســه تیم دیگر باشد .استقالل
صعــودش به مرحله یک هشــتم نهایی قطعی
شده اســت و اکنون در یک بازی تشریفاتی به

مسی ،نیمار را متحول کرد

این شرایط ناراحت بود که گریست ،مسی به او نزدیک
شدوتوصیهایکرد.نیمارگفت:اشکهایمسرازیرشد
چوندرنیمهاولنمایشخوبینداشتم.مسیمتوجه
ناراحتیام شد و شروع به صحبت با من کرد .او به من
ت که باید خودت باشی .فوتبال خودت را بازی کن
گف 
و هراس نداشته باش .پس از آن روز فشار سنگینی از

مصاف تیم الهالل عربســتان مــیرود .الهاللی
که در بازی رفت هم مغلوب پســران آبی پوش
ایران شــد .تیام در آن مسابقه گل برتری و سه
امتیازی اســتقالل را به ثمر رساند واکنون هم
بعد از پشت سرگذاشتن یک مصدومیت نسبتا
طوالنی مروارید ســیاه استقالل آماده حضور در
میدان اســت.الهالل اگرچه پیــش از این بازی
حذفش از لیگ قهرمانان قطعی شده اما به هیچ
عنوان حریف آسانی برای استقالل نخواهد بود.
بازی الهالل و استقالل را میتوان دربی منطقه
غرب آســیا نامید .هرچنــد دو تیم از نظر پول
و امکانات قابل مقایسه نیستند اما استعداد ناب
فوتبال ایرانی در کنار دانش و هنر مربیگری شفر
باعث شــد که الهالل حرفی برای گفتن مقابل
جوانان ایرانی نداشته باشد .رامون دیاز سرمربی
مشــهور آرژانتینی هم بعد از باخت به استقالل
برکنار شد! شفر در بین هواداران استقالل بسیار
محبوب اســت و تحمیل یک شکست دیگر به
الهالل باعث افزایش محبوبیت این مرد آلمانی
در ایران خواهد شد.اســتقالل به خاطر شرایط
آب و هوایی سفر پرماجرایی را به کویت داشت
و هواپیمای حامل اســتقالل مجبور به فرود در

فرودگاهی دیگر شــد .با این حال آبی پوشــان
ایران میخواهند در حاشیه خلیج فارس جشن
صدرنشینی در گروه مرگ را با شکست سعودی
برپا کنند.به هر حال استقالل امروز با یک امتیاز
هم به عنوان صدرنشین از گروهش صعود خواهد
کرد و در انتظار بازیهای گروه  Bاست  .جایی
که به احتمال فــراوان ذوب آهن به عنوان تیم
دوم صعود میکند .در دیگر بازی این گروه تیم
الریان قطر و العین برای صعود به مصاف یکدیگر
میروند که العین با یک مســاوی هم به عنوان
تیم دوم صعود خواهد کرد.
برانکو:میخواهیمصدرنشینگروهباشیم

ســرمربی تیم فوتبال پرســپولیس گفت :هر دو
تیم به مرحله بعد صعود کردند اما ما میخواهیم
صدرنشین گروه باشیم .برانکو ایوانکوویچ سرمربی
تیم پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی
مقابلالسدقطردرجمعخبرنگارانگفت:هردوتیم
بــه مرحله بعد صعود کردنــد اما ما میخواهیم
باپیروزی دراین بازی صدرنشــین گروه باشیم.
مشــخص خواهد شــد که ما بازی بعدی مقابل
االهلی عربســتان بازی میکنیم یا الجزیره.وی

در ادامــه گفت :ما به عنوان بهترین تیم ایران و
آسیا باید دراین بازی قدرتمان را نشان دهیم تا
همگان بدانند که چه کیفیت باالیی داریم .تمام
بازیهای السد قطر را با دقت آنالیز کردیم حتی
در بــازی رفت هم مقابل این تیم بازی کردیم و
کامال نسبت به این تیم آشنایی داریم.من برای
السد احترام خاصی قائل هستم بازیکنان خوب
و خارجی باکیفیتــی در این تیم بازی میکنند
مثــل ژاوی که یکی از بهتریــن بازیکنان تاریخ
فوتبال جهان است ولی ما کیفیت باالیی داریم
و به دنبال این هستیم تا نشان دهیم که چه تیم
خوبی هســتیم .برای این بازی تمام بازیکنان ما
آماده هستند .فقط فرشاد احمدزاده و ربیعخواه
را نداریــم اما من بــه بازیکنان اعتمــاد دارم و
امیدوارم نتیجه خوبی کســب کنیم.ســرمربی
پرسپولیسدرخصوصاینکهچهتدابیریبرای مهار
بنجاح بازیکن الجزایری السد قطر دارید گفت :باید
ببینیم چه میشود .البته این بازیکن از بهترینهای
السدبهحسابمیآیدامانهفقطاوبلکهمامراقبهمه
بازیکنان این تیم خواهیم بود.سرمربی پرسپولیس
درخصوص اینکه افشــین پیروانی در اعتراض
به همزمان نبــودن بازیهای لیــگ قهرمانان

فریرا ســرمربی تیم السد قطر در نشست خبری
پیش از بازی با پرســپولیس گفــت :برای من و
تیم الســد افتخاری اســت که به ایران آمدیم و
میخواهیم بازی کنیــم .دراین بازی هر دو تیم
برای رتبه اول تالش میکنند .وی در ادامه گفت:
هــر دو تیم جایگاه خوبی در جدول دارند ،بدون
اســترس بازی خواهند کرد چرا که صعود ما به
مرحله بعد قطعی شده ،برای آنکه به جایگاه اول
برسیم به میدان خواهیم رفت ،برای ما مهم است
و ســخت اســت برای این اینکه از قطر به ایران
آمدیــم و نمیخواهیم جایگاه دوم را به دســت
بیاوریم .ســرمربی تیم فوتبال السد در ادامه در
خصوص حضور تماشــاگران تیم پرســپولیس
گفت :میدانم برای این بازی تماشاگران زیادی
به ورزشــگاه میآیند ،این اتفاق باعث میشود تا
اتمسفر بسیار جالبی در ورزشــگاه ایجاد شود،
هــر دو تیم ،تیمهای بزرگی هســتند و ما تمام
تالشمــان را میکنیم تا بتوانیم امتیاز کســب
کنیم .فریرا در خصوص اینکه مقابل پرسپولیس
برای برد بازی میکنید یا مســاوی ،افزود :پاسخ
دادن به این ســوال دشوار اســت ،چون سوال
سختی پرسیدید ،اما همه تمرکز ما برای این بازی
کسب سه امتیاز است ،نتیجه مساوی یک ریسک
به حساب میآید که شاید منتهی به باخت بشود،
اما ما برای برد به زمین میرویم.

روی نیمار برداشته و دوستی عمیقی بین دو مهاجم
ایجاد شد .وی در پایان اظهار کرد :چه بخواهی چه
نخواهی بازی کردن در کنار ســتارگان تو را تحت
تاثیر قرار میدهد .کمیخجالت میکشیدم .پس از
صحبت با مسی توانستم به همراه او به اوج برسم،
فوتبال خود را نشان دهم و اعتماد به نفس داشته
باشــم .در آن زمان احساس راحتی کردم و شادی
را پیدا کردم .سپس یک دوستی بزرگ آغاز شد.

(آگهي ارزيابي كيفي درمناقصه عمومي يك مرحله اي)

مناقصه گزار  :شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران – منطقه يزد
موضوع مناقصه  :واگذاري حجمي/زماني اداره امورراهبري وكاربري ماشينهاي اداري،اموردفتري ،دبيرخانه وخدمات

مدت قرارداد:يكسال شمسي
تاريخ ،مهلت و نشاني محل دريافت و تحويل اسناد ارزيابي كيفي مناقصه گران  :متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي وتا ده روز

بعداز انتشــار آگهي نوبت دوم بامراجعه حضوري وارائه درخواست كتبي به آدرس  :يزد – خيابان آيت ا...كاشاني – جنب پمپ بنزين -شركت
ملي پخش فرآوردههاي نفتي منطقه يزد-دبير كميســيون مناقصــات و يا با مراجعه به ســايتهايhttps://monaghese.niopdc.ir
و http://iets.mporg.irاســنادارزيابي رادريافــت وفرمهاي تكميل شــده ومــدارك موردنيازرا حداكثر تاتاريــخ 97/02/10به آدرس
فوق الذكرواحددبيرخانه تحويل ورسيددريافت نمايند تلفن تماس 035-36247337:

شرايط متقاضيان :

 -1اساسنامه شركت پيمانكاري بايد مويد ارتباط رسته كاري پيمانكار با وظايف محوله باشد.
 -2ارائه تصويركليه صفحات اساســنامه شركت وكارت ملي وشناسنامه مديرعامل واعضاي هيئت مديره شركت وتصويرثبت آگهي شركت به
همراآخرين تغييرات در روزنامه رسمي وكداقتصادي وشناسه ملي الزامي است.
 -3دارابودن وارائه گواهينامه تاييد صالحيت كارمعتبراز اداره كل تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان محل فعاليت
 -4دارابودن وارائه گواهينامه تاييدصالحيت ايمني معتبرازاداره كل تعاون،كارو رفاه اجتماعي استان محل فعاليت
 -5احراز امتياز قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي HSE
 -6احراز امتياز قابل قبول در ارزيابي كيفي(حداقل  50امتياز)
 -7اولويت در شرايط يكسان با انتخاب پيمانكاران بومي واستاني وهمچنين بكارگيري نيروهاي بومي واستاني با اولويت محل سكونت نزديكتردر
شرايط برابراز نظر علمي وتجربي مي باشد.
 -8كليه مستندات ارائه شده اصل ويا برابر اصل باشد.
مبلغ برآوردپايه 10،698،648،256ريال وسپرده شركت درمناقصه(فرآيندارجاع كار) مبلغ (535،000،000پانصدوسي وپنج ميليون )ريال مي باشد

پــس از ارزيابي كيفي ،ازمتقاضيان واجد شــرايط به صورت كتبي جهــت مراجعه واخذ مدارك مناقصه دعــوت به عمل خواهدآمد
ضمن ًا اگهي در سايت www.shana.ir.نيز درج مي گردد.
نوبت اول1397/01/27 :
نوبت دوم1397/01/29 :
شماره مجوز1397 .204:

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران
منطقـــهيزد

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
امالک واقع در بخش  12یزد -ده باال و توابع

آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آییننامه قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
امالک واقع در بخش  6یزد -تفت و توابع

 -3716اصلی -آقای علی رضا پوراغنیائی ششدانگ خانه باغ به طور مفروز
قسمتی از پالک ثبتی برابر به مســاحت  942متر مربع برابر رأی شماره
 139660321006002744مورخ  1396/12/15واقع در محله شیخ علیشاه
ده باال خریداری عادی معالواسطه از فاطمه شیخ علیشاهی و سید محمد
شیخعلیشاهی مالکین رسمی
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود .در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

 -34فرعی  -4935اصلی -آقای کاظم عباســی شوزای ششدانگ خانه
باغچه به طور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به مساحت  800متر مربع
برابر رای شــماره  139660321006003921مــورخ  1396/12/27واقع در
حسینی تفت خریداری عادی مهدی احمدی خلیل آباد مالک رسمی.
لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله  15روز آگهی میشــود در
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض ،دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

						
علیمحمدشبانیانتفتی
						
کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

م.الف19 :
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1397/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه 1397/02/11

						
علیمحمدشبانیانتفتی
						
کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

م.الف21 :
تاریخ انتشار نوبت اول :دوشنبه 1397/01/27
تاریخ انتشار نوبت دوم :یکشنبه 1397/02/11

