گوناگون
فوتباليست  ۵۱ساله در ژاپن!
کازيوشي ميورا  ۵۱ساله قرارداد خود را با تيم يوکوهاما تمديد کرد
تا همچنان مسنترين فوتباليست حال حاضر جهان باشد.
وي که درجي ليگ ژاپن بازي ميکند و همدوره بازيکناني چون
زيکوي برزيلي و گري لينهکر انگليسي بوده است ،قرارداد جديدي
با تيم خود به امضا رساند.ميورا با تاييد اين خبر گفت :قرارداد
من با يوکوهاما به مدت يک سال ديگر تمديد شده و در سال
 ۲۰۱۹نيز براي اين تيم بازي خواهم کرد .از تمام کساني که از
من حمايت کردند تشکر ميکنم.

»

وزير ورزش گفت :بهترين تيم فوتبال آسيا را داريم ،بهترين کادر فني ،بهترين بازيکنان
و بهترين تدارکات و حمايت را داشته و همه شرايط براي کسب چهارمين جام ملتهاي
آسيا آماده است .سلطانيفر ديروز در مراسم افتتاح استاديوم  ۵هزار نفري آزادي تربت
حيدريه گفت :با وجود محدوديتهاي زياد مالي که داشتيم موفق شديم دراين ايام
پروژههاي بيشتري را افتتاح کنيم و دراختيار مردم قراردهيم.وي خاطرنشان کرد:
ازآغاز هفته دولت تاکنون هر دوهفته يک پروژه بزرگ را افتتاح کرديم که با اين اقدام
بر ايجاد شور و نشاط اجتماعي بين مردم پايههاي نظام اسالمي را تحکيم کنيم.وزير
ورزش گفت :مردم همين که ميبينند مسئوالن تالش ميکنند و دربين آنها هستند
حتي اگر تمام آن به ثمر نرسد خوشحال هستند و تقديرميکنند.
وي افزود :کشور در يک شرايط ويژه قراردارد و حمايت بيشتري را مي طلبد اميدوارم با

ک يروش:

علي کريمي هافبک مليپوش تيم استقالل به تمرينات اين تيم
بازگشت تا در نيمفصل دوم براي آبيها بازي کند .مصدوميت
عامل خط خوردن کريمي از اردوي تيم ملي در رقابتهاي جام
ملتهاي آسيا بود.

سومين اردوي تيم ملي کشتي آزاد براي شرکت دررقابت هاي بين المللي
جام تختي از روز  ۲۶دي برگزار مي شود .همچنين سي و نهمين
دوره رقابت هاي بين المللي کشتي جام تختي  ۱۸بهمن در
کرمانشاه برگزار مي شود.

آزمون در صدر گلزنان جام
تيم ملي ايران موفق شد با دو گلي که سردار آزمون به ثمر رساند
از سد ويتنام عبور کند.آزمون با گلهايي که دراين بازي زد در
صدر گلزنان جام ملتهاي آسيا قرارگرفت.

توبيخ دروازهبان استقالل
مهدي رحمتي دروازه بان استقالل به دليل بي توجهي به
تذکرات نماينده فدراسيون که سبب تاخير در شروع مسابقه
توسط در ديدار تيم استقالل تهران و پديده شد ،به توبيخ
کتبي محکوم شد.

اعتراف سرمربي ويتنام
سرمربي تيم ملي ويتنام گفت :بازيکنانم توانايي ايستادن مقابل
خط حمله قدرتمند تيم ايران را نداشتند.پارک گفت :بايد بدانيم
تيم ما جوان است وميتواند درآينده بهترازاينها نتيجه بگيرد
و بايد در بازي آخرمان مقابل يمن حداکثر امتياز را بگيريم.
مي خواهيم تواناييهايمان را بروز داده و بازي خودمان را نشان
دهيم .بايد بهترين بازي را انجام دهيم.

سرمربي تيم ملي گفت :تيم ويتنام ،فوتبال مثبتي
بازي کرد و بازيکنان ما تالش و پشتکار خوبي در
بازي از خود نشان دادند .کيروش پس از پيروزي
تيم ملي ايران مقابل ويتنام گفت :هر دو تيم براي
صعود بازي و تالشکردند .البته آمار وجود داردكه
تيم ايران در نيمه اول باالي  70درصد مالکيت توپ
داشت و حتي يک موقعيت گل هم به تيم حريف نداد.
تيم ويتنام فوتبال مثبتي بازي کرد و بازيکنان ما تالش

تيم ملي فوتبال ايران با برتري  2بر صفر مقابل
ويتنام ،جواز حضور در مرحله حذفي جام ملت هاي
آسيا را کسب کرد .تيم ملي فوتبال ايران در دومين
ديدار خود در جام ملت هاي آسيا  2019به مصاف
ويتنام رفت و با ارائه نمايش مناسب به برتري رسيد
تا با  6امتياز صعود خود به مرحله يک هشتم نهايي
را قطعي کند.اين ديدار ديروز در ورزشگاه آل نهيان
شهر ابوظبي و از گروه چهارم مسابقات برگزار شد.
قضاوت اين ديدار را محمد تقي الجعفري سنگاپوري
برعهده داشت.کي روش تيم ايران را با سه تغيير
نسبت به ديدار گذشته روانه ميدان کرد که وريا
غفوري ،محمدحسين کنعاني زادگان و سامان قدوس را
جانشين رامين رضائيان ،مجيد حسيني و مهدي ترابي
شدند.ويتنام که در ديدار نخست برابر عراق با شکست
 3بر  2روبهرو شده بود ،بازي را شجاعانه آغاز کرد ،اما
تواني براي عبور از خط دفاع ايران نداشت.تيم ايران
نيز با توجه به کوتاه قامتي بازيکنان حريف ،بيشتر به
ارسال هاي توپ هاي بلند روي آورده بود.در دقيقه 16
نخستين فرصت ايران با پاس اشکان دژاگه ايجاد شد
که ضربه سامان قدوس را دروازه بان ويتنام مهار کرد.

سرمربي تيم ملي کشتي آزاد معتقد است ورزش
نيازمند حرکت همزمان با علم روز دنيا است که
کشتي نيز از اين مسئله مستثني نيست.غالمرضا
محمدي گفت :کادر فني به لحاظ حساسيت کار
و همچنين هدفگذاري تا المپيک  ۲۰۲۰توکيو که
حدود  ۲۰ماه ديگر برگزار مي شود ،نياز به برنامه ريزي
دقيق و مدوني دارد .ضمن اينکه ما در اين مسير
مسابقات مهم رسمي و تدارکاتي متعددي را در پيش
رو داريم که بايد به خوبي براي استفاده از اين ميادين
تا المپيک بهره ببريم.وي افزود :رقابتهاي قهرماني
آسيا در چين در ارديبهشت سال آينده و مسابقات
قهرماني جهان در قزاقستان در شهريور ماه سال بعد
از جمله ميادين مهم پيش روي ماست که البته ما
يک ميدان گزينشي المپيک هم در ارديبهشت سال
 ۹۹پيش رو داريم که برنامه ريزي ويژه اي هم براي
اين مسابقات در نظر داريم .البته در طول اين مسير

تيم ايران پس از گذشت دقايقي بر سرعت بازي افزود
تا بتواند از خط دفاعي حريف سختکوش خود عبور
کند.ارسال هاي متعدد ايران در دقيقه  37نتيجه داد
و توپ ارسالي سامان قدوس را سردار آزمون به راحتي
با ضربه سر به گل تبديل کرد.در نهايت نيمه نخست
خ ت97/1/14-3

خت97/10/6-165

خت97/9/27-131

مديريت سعيد صنعتكار
09121020771
تلفن66921115 :
66921113-66921114
66921112

خ ت97/10/23 :

شركت تعاوني مصرف كاركنان بانك مسكن
مديرعامل علي كريم زاده

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ م 
يگردد.

آگهي انحالل انجمن صنفي كارگري

با توجه به گذشت بيش از شش ماه از پايان اعتبار هيات مديره انجمن
صنفي فوقالذكر و عدم تجديد انتخابات آن در مهلت قانوني ،به استناد
تبصره  3ماده  10آييننامه چگونگي تشكيل ،حدود وظايف و اختيارات
و نحوه عملكرد انجمنهاي صنفي و كانونهاي مربوط ،مصوب آبانماه
 1389هيات وزيران و همچنين بند  2ماده  36اساسنامه ،انحالل انجمن
صنفي كارگري كارگزاران نمايندگيهاي سايپا به شماره ثبت 7-3/1-385
اعالم ميگردد.
حاتم شاكرمي  -مديركل
خ ت97/10/23 :
تاريخ انتشار97/10/23 :

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت تعاوني
سهام عدالت شهرستان كردكوي

جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول مرحله دوم شركت
تعاوني سهام عدالت شهرستان كردكوي به شماره ثبت  437و شناسه
ملي  10700045004در ساعت  10صبح روز شنبه مورخ  1397/11/27در
محل شركت تعاوني عدالت شهرستان كردكوي به آدرس كردكوي  -بلوار
امامرضا شرقي  -خيابان ابنسينا  -سينا يك با كد پستي 4881748491
تشكيل ميگردد .لذا از كليه نمايندگان محترم اعضاي تعاوني دعوت به
عمل ميآيد جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه
حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
 -1استماع گزارش هيات مديره ،مديرعامل و بازرس
 -2طرح و تصويب صورتهاي مالي  1396/8/1لغايت 1397/7/30
 -3طرح و تصويب بودجه پيشنهادي  1397/8/1لغايت 1398/7/30
 -4انتخاب اعضاي اصلي و عليالبدل هيات مديره
 -5انتخاب بازرس اصلي و عليالبدل
الزم به يادآوري است كه :به همراه داشتن كارت شناسايي عكسدار
معتبر جهت احراز هويت نمايندگان جهت حضور در مجمع الزامي است.
ضمنا به اطالع ميرساند متقاضيان كانديد هيات مديره و بازرسي تا ده
روز بعد از انتشار آگهي دعوت و حداكثر تا تاريخ  1397/11/3نسبت به
ارائه مدارك ذيل جهت تشكيل پرونده كميسيون ماده  5به هيات مديره
تعاوني اقدام نمايند.
 -1فرم تكميل شده مخصوص ثبتنام كانديدا  -2كپي شناسنامه  -3كپي
كارت ملي  -4كپي مدرك تحصيلي  -5كپي كارت پايان خدمت (براي
آقايان)  -6گواهي عدم سوء پيشينه  -7مدارك مثبته درخصوص شرايط
عضويت اختصاصي مذكور در ماده  12اساسنامه  -8گواهي دورههاي
آموزشي (در صورت داشتن)
 -9گواهي سوابق تجربي و مديريتي (در صورت داشتن)
* اين جلسه با حضور حداقل نصف  1 +نفر از نمايندگان اعضاء رسميت
خواهد يافت.
97/10/23
انتشار:
تاريخ
هيات مديره شركت تعاوني سهام عدالت
شهرستان كردكوي
خ ش97/10/23 :

سرداز آزمون که زننده هر دو گل ايران برابر ويتنام بود ،اظهار داشت :خوشحالم
که اين بازي را برديم ،ديداري که سخت بود .ويتنام آمده بود مقابل ما فوتبال
بازي کند ،اما با آناليزي که داشتيم فوتبال خوبي بازي کرديم و سه امتياز را
گرفتيم.وي گفت :براي من مهم نيست چه کسي آقاي گل ميشود يا چه کسي
گل ميزند .مهم موفقيت تيم است و اگر گل ميزنم زحمت بچههاست .اگر نتوانم
اين کار را بکنم و فرد ديگري گل بزند ،خوشحال ميشوم .مهم پيروزي ايران
است.مهاجم تيم ملي کشورمان درخصوص سومين ديدارايران دراين رقابتها
و تقابل با عراق گفت :بازي بعدي نيز مثل فينال است .نگاهمان به هربازي مانند
فينال بوده و اميدوارم مقابل عراق بهترين نتيجه را بگيريم.

کفاشيان:

در انتظار نتايج تيم ملي هستيم
نايبرئيس اول فدراسيون فوتبال گفت :تمديد قرارداد سرمربي تيم ملي غيرممکن
نيست.کفاشيان پس از پيروزي ايران مقابل ويتنام گفت :بازي خوبي بود و بچهها
حسابشده کار کردند .بازي سوم براي ما مهم است .خاطرات خوبي ازعراق نداريم
و هميشه براي ما دردسرساز بودهاند .بچهها اگر بازي با عراق را هم با همين
اقتدار بازي کنند ،ديگرنگران نيستيم تا به نيمهنهايي برسيم.وي ادامه داد :بايد
مقابل عراق بازي اصولي انجام دهيم ،عراق بازيکنان باانگيزه و قوي دارد و ما
بايد مراقب باشيم .حتما سبک بازيمان بايد فرق کند واين تخصص کيروش
است که بازي ما را مديريت ميکند.وي در پاسخ به اين سوال که آيا فدراسيون
ايران قرارداد کيروش را تمديد خواهد کرد؟ عنوان کرد :بستگي به نتايج دارد و
بايد با ايشان تفاهماتي داشه باشيم ولي اين موضوع غيرممکن نيست.کفاشيان
گفت :باالخره اين اراده هست .ايشان مربي است که درايران  8سال کار کرده و
حداقل اگر بيايد جام جهاني بعدي هم براي ايران تضمين ميشود.

دژاگه:

بازي به بازي پيش ميرويم
کاپيتان تيم ملي فوتبال ايران با بيان اينکه بازي در هواي گرم ابوظبي بسيار
سخت بود ،گفت :به خوبي خواسته هاي کادر فني را اجرا کرديم.اشکان دژاگه
اظهار داشت :ميدانستيم که بازي سختي داريم ،اما از دقيقه اول عملکرد خوبي
داشتيم و برنامه هاي خودمان را به حريف تحميل کرديم.وي افزود :در اينگونه
ديدارها بايد زود به گل دست يافت که خوشبختانه درنيمه نخست به اين مهم
رسيديم و اين موضوع خيلي به ما کمک کرد.وي در رابطه با اينکه تيم ملي
با دو پيروزي متوالي به نوعي براي حريفان خط و نشان کشيده است ،تصريح
کرد :قبل از اين هم گفته بودم که ما بازي به بازي پيش مي رويم .با رسيدن
به دو برد خوب ،آماده ديدار با عراق مي شويم.

آگهي فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه آقاي علي حقاني به موجب وكالتنامه شماره 17612
مورخ  1391/07/26و تاييديه شماره  139785653186000354مورخ
 1397/08/19دفترخانه  634تهران و تفويض وكالت شماره 42749
مورخ  1397/06/25و تاييديه شماره  139785656432000221مورخ
 1397/08/15دفترخانه  193تهران از طرف آقاي نورمحمد امامي مالك
با تسليم دو برگ استشهاديه محلي مصدق شده طي شماره 89605
مورخ  1397/7/5توسط دفترخانه اسناد رسمي شماره  193حوزه ثبتي
تهران و برگ تقاضا به شماره وارده   37668مورخ  1397/07/07مدعي
فقدان سند مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در
طبقه دوم قطعه  8تفكيكي به مساحت  69مترمربع پالكهاي 13124
و  13125و ( 13126كه به پالك  13126فرعي استانداردسازيشده) از
 123اصلي مفروز از  2810فرعي به انضمام انباري شماره  9به مساحت
 11/5مترمربع و پاركينگ شماره  8به مساحت  12/5مترمربع ذيل ثبت
118784ص 232دفتر  642/2به نام آرمان ملكوتي صادر شده است.
سپس معالواسطه برابر سند  85/06/30-7792دفترخانه  709تهران
به نورمحمد امامي منتقل شده است و سند مالكيت تكبرگي آن ذيل
ثبت  139620301023050919به شماره چاپي /96-207588الف صادر
شده و برابر نامه  94/09/24-1397168000079960شعبه  2دادسراي
ناحيه  23تهران درخواست بازداشت ميباشد و رهن نميباشد و برابر
نامه شماره  1397168002573506مورخ  1397/09/12شعبه دوم
بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب ناحيه  23تهران به پيوست نامه
شماره  1397048000386599مورخ  1397/09/11شعبه  101دادگاه
كيفري دو شهر قروه درخصوص اجازه صدور سند المثني نسبت به
پالك  2810فرعي از  123اصلي و دستور رياست و معاونت محترم ذيل
گزارش به شماره وارده  1397703201023007314مورخ 1397/09/12
موافقت خود را با صدور سند مالكيت المثني اعالم نمودهاند.
به علت سرقت طي نامه شماره  97/6161/2501/71مورخ 1397/02/08
مفقود گرديده و درخواست صدور سند مالكيت المثني پالك موصوف را
نموده است لذا مراتب در اجراي ماده  120آييننامه قانون ثبت فقط در
يك نوبت در يك روزنامه كثيراالنتشار (همين روزنامه) آگهي ميشود
تا چنانچه كسي ادعاي انجام معامله نسبت به ملك مذكور و يا وجود
اصل سند مالكيت نزد خود را داشته باشد از تاريخ انتشار اين آگهي
ظرف مهلت  10روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالكيت به اين
منطقه ثبتي واقع در نشاني :فلكه دوم صادقيه  -انتهاي بلوار فردوس
 خيابان شقايق جنوبي  -نبش كوچه  16متري شرقي  -پالك  1ارائهنمايد تا مورد رسيدگي قرار گيرد .بديهي است اصل سند مالكيت پس
از رويت و مالحظه به ارائهدهنده اعاده خواهد شد ليكن به اعتراض
بدون ارائه اصل سند مالكيت ترتيب اثر داده نميشود در صورت عدم
وصول واخواهي ظرف مهلت مقرر قانوني المثني سند مالكيت پالك
مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد گرديد.
سيدسعيد ناصري  -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك كن
تاريخ انتشار97/10/23 :
مالف20037 :
د ت97/10/23 :

خت97/10/23-10

تاريخ انتشار97/10/23 :

خت97/10/6-164

مجمع عمومي عادي به صورت
فوقالعاده شركت تعاوني مصرف
كاركنان بانك مسكن(نوبت اول)

مجمع عمومي عادي به صورت فوقالعاده شركت
تعاوني مصرف كاركنان بانك مسكن نوبت اول
روز يكشنبه  1397/11/7ساعت  14در محل
شركت تعاوني مصرف كاركنان واقع در خيابان
فردوسي خيابان كوشك مصري پالك  7طبقه
اول برگزار ميگردد.
دستورجلسه :طرح و تصويب افزايش سرمايه

نجات داد.طارمي که در نيمه نخست کارت زرد گرفته
بود در دقيقه  56مدافع ويتنام را با خطاي واضح متوقف
کرد که با خوش شانسي از دريافت کارت زرد دوم
گريخت.تيم ايران در نيمه دوم براي لحظاتي تحت فشار
حريف قرار گرفت و همين امر سبب شد تا کي روش
در دقيقه  ،62احمد نورالهي و مهدي ترابي را جانشين
وحيد اميري و مهدي طارمي کند.در دقيقه  69سردار
آزمون با حرکتي انفرادي و از پيش روي برداشتن
مدافعان ويتنام ،دومين گل خود و ايران را به ثمر
رساند .اين سومين گل آزمون در جام ملت هاي
آسيا است.دردقيقه  78آزمون که ستاره ايران دراين
ديدار بود ،جاي خود را به کريم انصاري فرد داد.تعلل
مدافعان ايران در دقيقه  88موجب شد تا ويتنام فرصت
خوبي براي گلزني به دست آورد که ضربه مهاجم اين
تيم با اختالف اندکي بيرون رفت.در نهايت سوت
داور سنگاپوري به نشان برتري  2بر صفر ايران به
صدا درآمد تا تيم کشورمان بدون دردسر راهي دور
بعدي شود.همچنين آخرين بازي تيم ملي ايران در
مرحله گروهي ،روز چهارشنبه هفته جاري برابرعراق
برگزار مي شود.

66712269-09121445155-66724097-66710276

وانت-كاميون

آزمون:

چندين تورنمنت بين المللي هم دردستور کار داريم که
دراين رابطه مي توان به جام تختي و تورنمنت دانکلوف
بلغارستان که تا اواخر سال برگزار مي شود اشاره کرد.
وي ادامه داد :با توجه به همين برنامه ها که بهصورت
خالصه وار توضيح دادم نياز داريم تا روند آماده سازي
بسيار خوب ،با برنامه و علمي را داشته باشيم که به
درخواست من نخستين نشست هماهنگي با اساتيد
علوم ورزشي ،بدنسازي و تغذيه برگزارشد.

كبابها :كوبيده ،كوبيده كمچربي ،برگ مخصوص
فيله ،چنجه ،بختياري ،جوجه ،بال
غذاهاي ديگر :زرشكپلو با مرغ ،چلوماهي قزلآال
خورش فسنجان ،خورش قرمهسبزي ،خورش قيمه
سفارشات جهت جشنها و ميهمانيها پذيرفته ميشود
فردوسي  -چهارراه كوشك  -خيابان صادق  -پالك 14

هفتاد سال سابقه كار

بستهبندي براي
صادرات خارج از كشور

اين ديدار با برتري يک بر صفر ايران به اتمام رسيد
تا تيم کشورمان در آستانه کسب دومين پيروزي و
صعود قراربگيرد.ويتنام نيمه دوم را هجومي آغاز کرد
و در دقيقه  51در آستانه گل تساوي قرار گرفت که
عليرضا بيرانوند با واکنشي تماشايي ،دروازه ايران را

ـتكگلپا

خت 97/7/29-174

665 665 54

خبر
بازي با عراق فينال است

صعود با اقتدار ملي پوشان ايران در جام ملتها

بـاستان بار

با كارگران ورزيده

ورزش 11

کشتي بايد با علم روز دنيا حرکت کند

و پشتکار خوبي در اين بازي از خود نشان دادند.وي
در مورد اينکه چه برنامهاي براي بازي با عراق دارد،
گفت :اين بازي براي ما مهمترين ديداراست وازامروز
تمام تمرکز و فکرما و حتي رؤياي ما متمرکز خواهد
بود براي بازي با عراق .مطمئناً ما با تمام وجود تالش
خواهيم کرد تا افتخار و شخصيت براي تيم ملي به
دست بياوريم .وي گفت :ما در دو بازي گذشته هفت
گل به ثمر رساندهايم .بازيکنانم توقعات مرا برآورده
کردهاند و من هميشه از آنها ميخواهم يک فوتبال
فشرده و در عين حال مدرن را به نمايش بگذارند.
اين اتفاقي که در تيم ما ميافتد به ندرت شاهد آن
در تيمهاي آسيايي هستيد.کي روش افزود :نگرش و
تمرکز بازيکنان ستودني است .البته در نيمه دوم کمي
بازيکنان عصبي بودند وآن هم به اين دليل بود که
ميخواستند گلهاي دوم و سوم را به ثمر برسانند.
فقط بايد کمي با آرامش بيشتر بازي کنند .

 oحقوق بينالمللي دادرسان عدالت بحق
THE OFFICE ATTORNEYS OF JUSTICE
مشاوره ،شنبه تا چهارشنبه
مشاوره و وكالت در دعاوي :حقوقي ،كيفري
طالق ،طالق توافقي ،مهريه ،نفقه ،چك و سفته
ساعت  10صبح الي  19عصر
مطالبه طلب ،مواد مخدر ،ملكي
تخليه مغازه و آپارتمان
تهران  ،ميدان انقالب ،خيابان كارگر جنوبي
و اعسار به تقسيط مهريه و بدهي
(با مجربترين وكالي پايه ي دادگستري)
ساختمان مهستان ،طبقه  ، 5واحد 504
ضمنا در صورت عدم موفقيت وكال نسبت به احقاق حق شما
665 665 52-665 665 53
در دادگاه حقالوكاله دريافتي مسترد خواهد شد.

متخصص در حمله
مبلمان و اثاثه منزل
و كاالي تجاري و اداري
با بستهبندي و بيمه
(شهر و شهرستان)

شرايط
کسب جام
فراهم است

محمدي:

بايد با آرامش بيشتر به توپ ضربه بزنيم

اميدهاي فوتبال در راه قطر

آزادکاران در اردوي جام تختي

سلطان يف ر:

يكشنبه  23دي 1397
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تمرين کريمي با آبي پوشان

سرمربي تيم فوتبال اميد گفت :تورنمنت قطر براي ما يک چالش
جذاب خواهد بود که با فرم مسابقات مقدماتي برگزارمي شود.
کرانچارگفت :بعد از تمرينات خوبي که در تهران انجام شد آماده ترين
نفرات را انتخاب کرده ايم تا با قدرت در مسابقات چهارجانبه
قطرحضور يابيم و طبيعتا به دنبال کسب نتايج مطلوبي دراين
رقابت ها خواهيم بود.

اتحاد بتوانيم از اين گردنه دشوار عبورکنيم  ،از تمام کساني که براي ساخت اين پروژه ها
زحمت کشيدند تشکر ميکنم.وزير ورزش درخصوص تيم ملي در جام ملتهاي آسيا
گفت :بهترين تيم فوتبال آسيا را داريم ،بهترين کادر فني ،بهترين بازيکنان و بهترين
تدارکات و حمايت را داشته و همه چيز براي کسب چهارمين جام ملتهاي آسيا
آماده است.سلطانيفر همچنين به موفقيتهاي ايران در رويدادهاي مختلف ورزشي از
جمله صعود ورزشکاران جانباز ومعلول از رتبه چهارمي به سومي در جاکارتا و کسب
رتبه هفتمي در المپياد جوانان اشاره کرد و گفت براي نخستين بار دوتيم استقالل و
پرسپوليس به طور همزمان در ليگ قهرمانان آسيا حضور يافتند.وزير ورزش و جوانان
ادامه داد:هم اکنون ملي پوشان کشورمان در جام قهرماني آسيا حضور دارند و اميدواريم
با تالش و کوشش براي کشورافتخارآفرين باشند.

