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فدراسیون فوتبال ایران به اتفاقاتی که پیش از
بازی تیم ملی با ویتنام در جام ملتهای آسیا رخ
داد ،اعتراض کرد .تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی
امروز به مصاف ویتنام رفت و توانست با دو گل
این حریف خود را در جام ملت های آسیا شکست
بدهد که اتفاقاتی پیش از این بازی باعث عصبانیت
و ناراحتی کیروش سرمربی ایران شد.قبل از شروع
بازی به کادر فنی تیم ملی اعالم شد که ورزشگاه
آل نهیان ابوظبی رختکن اختصاصی برای کادر فنی
ندارد و آنها باید بیرون از اتاق رختکن بازیکنان لباس
های خود را عوض کنند!همین مسئله ناراحتی کی
روش را در پی داشت.علی کفاشیان نایب رئیس
فدراسیون فوتبال در این خصوص گفت :متاسفانه
لجبازی کردند و به کادر فنی اتاق ندادند در حالی
که اتاق هم بود .من هم چند بار به  AFCاعتراض
کردم .نمی دانم چرا لجبازی کردند که اتاق خالی
را ندادند.

هافبک پرسپولیس در آستانه پیوستن به
سپیدرود

هافبک جوان تیم فوتبال پرسپولیس در
آستانه پیوستن به سپیدرود رشت قرار گرفت.
تیم فوتبال پرسپولیس توانسته است در نیم
فصل رقابت های لیگ برتر بازیکنان مدنظر کادر
فنی خود را جذب کند تا پس از پشت سر گذاشتن
دوران محرومیت خود از سوی کمیته انضباطی
فیفا توان خود را برای هت تریک قهرمانی در لیگ
برتر به کار ببندد.همین موضوع سبب شده است
تا برانکو ایوانکوویچ حاضر به جدایی چند بازیکن
خود شود.حمیدرضا طاهرخانی که در نیم فصل
اول توانست چند بازی برای پرسپولیس بازی کند
مدنظر مسئوالن سپدرود رشت قرار گرفته است تا
بازی های برگشت را با پیراهن این تیم بازی کند.
از قرار معلوم توافقات الزم نیز بین مسئوالن دو تیم
صورت گرفته است و برانکو ایوانکوویچ نیز مشکلی
برای جدایی هافبک جوان خود ندارد.طاهرخانی به
احتمال فراوان پس از اردوی تدارکاتی سرخپوشان
در کمپ اسپایر دوحه به رشت خواهد رفت تا
قرارداد خود را با سپیدرود نهایی کند.
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تیم ملی فوتبال ایران به دومین برد خود در جام
ملتهای آسیا دست پیدا کرد تا صعودش قطعی شود.
به گزارش امتیاز؛ تیم ملی فوتبال ایران از
ساعت  14:30امروز در دومین بازی خود در رقابت
های جام ملت های آسیا برابر ویتنام قرار گرفت و در
پایان با دو گل به پیروزی رسید.
این دیدار با حمالت دامنه دار شاگردان کارلوس
کی روش به روی دروازه حریف آغاز شد .ملی پوشان
از اولین دقیقه فشار زیادی روی دروازه حریف وارد
کردند و صاحب موقعیت های مناسبی برای گلزنی
هم شدند.
باالخره در دقیقه  37مقاومت خط دفاعی ویتنام
شکسته شد و سردار آزمون موفق شد با یک ضربه سر
زیبا روی ارسال سامان قدوس دروازه حریف را باز کند.
ایران در نیمه نخست بازی موقعیت های بیشتری
برای گشودن دروازه حریف بدست آورد اما در نهایت
بازی با یک گل در  45دقیقه اول به پایان رسید.
در نیمه دوم باز هم ایران تیم برتر میدان بود و
با حمالت متعدد روی یک موقعیت مناسب و ضربه
دقیق سردار آزمون در دقیقه  69به گل دوم رسید.
شاگردان کی روش با شکست ویتنام در این
مسابقه با  6امتیاز و تفاضل گل  7+بدون گل خورده
در صدر جدول گروه چهارم رقابت ها ایستادند و صعود
خود را به مرحله بعدی مسابقات قطعی کردند.
قضاوت این دیدار که در ورزشگاه آل نهیان شهر
ابوظبی برگزار شد ،برعهده محمد تقی جعفری از
سنگاپور بود.
مشروح مسابقه ایران  -ویتنام
دقیقه  : ۲ملی پوشان ایران بازی را تهاجمی
شروع کردند و سعی در نزدیک شدن به دروازه ویتنام
را داشتند .در این دقیقه تیم ملی پشت محوطه جریمه
صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند که ارسال اشکان
دژاگه را مدافعان حریف برگرداندند.
دقیقه  : ۵ویتنامی ها که خیلی هم حریف دست
و پا بسته ای نبودند در ضد حمالت تا نزدیکی دروازه
ایران حضور پیدا کردند اما نتوانستند خطری را روی
دروازه بیرانوند ایجاد کنند.
دقیقه  :۷توپ ربایی و پاس عمقی خوب اشکان

جنگ ویتنام به کام ایران

دژاگه درون محوطه جریمه فرصت را برای سردار
آزمون فراهم کرد که با دروازه بان حریف تک به تک
شود اما سردار کمی دیر به توپ رسید و دروازه بان
حریف توپ را مهار کرد.
دقیقه  :۱۲تیم ملی ایران که سعی می کرد درون
محوطه جریمه ویتنام خطرساز شود حمالتی را روی
دروازه حریف پی ریزی کرد اما دفاع پرالیه ویتنام
اجازه نداد دروازه این تیم با خطر جدی مواجه شود.
دقیقه  :۱۵بازهم اشکان دژاگه توانست با حرکت
خوب خود توپ عمقی را درون محوطه جریمه ارسال
کند اما سامان قدوس هم دیر به توپ رسید و دروازه
بان حریف توپ را مهار کرد.
دقیقه  :۱۸مهدی طارمی به خاطر خطایی که
روی بازیکن ویتنام انجام داد از داور کارت زرد گرفت
که این کارت بی مورد با اعتراض کی روش همراه شد.
دقیقه  :۲۵سد دفاعی تیم ملی ویتنام همچنان
مقابل حمالت ایران مقاومت کرد و با وجود خطراتی
که شاگردان کی روش ایجاد کردند اما بازیکنان
حریف با چنگ و دندان از دروازه حراست کردند .در
این دقیقه شوت محکم سردار آزمون را دروازه بان
حریف برگشت داد.
دقیقه  :۳۵روندی که از ابتدای بازی بر زمین

حاکم بود کماکان ادامه داشت و تیم ملی ایران در
حمالت پرتعداد بود در مقابل ویتنامی ها با بازیکنان
زیادی به دفاع چند الیه پرداختند.
دقیقه  :۳۸وریا غفوری از جناح راست مدافع
مستقیم خود را جا گذاشت و توپ در عمقی را برای
سامان قدوس ارسال کرد که این بازیکن هم توپ
را سانتر کرد که سردار آزمون با حضور به موقع و
ضربه سر دروازه حریف را باز کرد تا سد دفاعی ویتنام
شکسته شود.
* دقیقه  :۴۵ویتنامی ها که بعد از گل تا حدود
زیادی از الک دفاعی خارج شده بودند در ثانیه های
پایانی برای رسیدن به گل تالش کردند اما نتوانستند
دروازه بیرانوند را با خطر جدی مواجه کنند تا نیمه اول
با برتری یک بر صفر ایران به پایان برسد.
دقیقه  :۵۱ویتنام که در نیمه دوم یک مهاجم
با کیفیت را وارد زمین کرده بود در این دقیقه می
توانست دروازه ایران را باز کند اما علیرضا بیرانوند با
خروجی به موقع اجازه نداد دروازه ایران باز شود و
بازی به تساوی کشیده شود.
دقیقه  :۵۲سردار آزمون پشت محوطه جریمه
صاحب فرصت شد که ضربه محکم این بازیکن را
دروازه بان ویتنام دفع کرد که توپ به طارمی رسید

اخبار
آزمون :میخواستند مرا وارد حاشیه کنند

اما این بازیکن با خودخواهی توپ را با فاصله زیادی
به بیرون زد.
دقیقه  :۶۰ویتنامی ها با انجام دومین تعویض
به دنبال نزدیک شدن به دروازه ایران بودند و نسبت
به نیمه اول بازی هجومی تری را در دستور کار قرار
دادند .این تیم در صورت شکست برابر ایران شانس
صعود را از دست خواهد داد.
دقیقه  :۶۳کی روش برای بهتر شدن روند بازی
در نیمه دوم دو تعویض همزمان انجام داد و مهدی
ترابی و احمد نوراللهی را به جای طارمی و امیری
وارد زمین کرد.
دقیقه  :۶۹سردار آزمون پشت محوطه جریمه
ویتنام صاحب توپ شد و با قدرت بدنی خوبی که در
این صحنه به نمایش گذاشت توپ را از مدافع حریف
ربود و درون محوطه جریمه با ضربه ای دقیق با پای
چپ دروازه ویتنام را برای بار دوم باز کرد.
دقیقه  :۷۵ضد حمله خطرناک ایران روی دروازه
ویتنام با پاس خوب اشکان برای ترابی همراه شد که
توپ رو به جلوی این بازیکن عرض دروازه را طی کرد
و سامان قدوس هم نتوانست از این توپ استفاده
خوبی ببرد .در این دقیقه احسان حاجی صفی از داور
مسابقه کارت زرد گرفت.
دقیقه  : ۸۵تیم ملی ایران که با همین دو گل
هم می توانست صعودش به مرحله بعدی را قطعی
کند ،بازی آرامی را در میانه های زمین در دستور
کار قرار داد که سهم دوندگی نوراللهی بیشتر از سایر
بازیکنان بود.
دقیقه  :۸۸آشفتگی خط دفاعی تیم ملی ایران
این فرصت را به ویتنامی ها داد که دروازه بیرانوند
را باز کنند اما ضربه آرام بازیکن حریف از کنار تیر
عمودی به بیرون رفت.
دقیقه  :۹۰ملی پوشان ایران دقایق پایانی را
با حفظ توپ سپری کردند تا به دومین پیروزی
دست پیدا کنند و با شش امتیاز صعود خود به
مرحله بعدی جام ملت های آسیا را قطعی کنند.
دیدار آخر ایران در مرحله گروهی با تیم ملی عراق
خواهد بود که روز چهارشنبه  ۲۶دیماه در دبی
برگزار خواهد شد.

کیروش :میتوانستیم گلهای بیشتری بزنیم

سرمربی ویتنام :توانایی ایستادن مقابل
خط حمله ایران را نداشتیم

سرمربی تیم ملی فوتبال ویتنام گفت:
بازیکنانم توانایی ایستادن مقابل خط حمله
قدرتمند تیم ملی ایران را نداشتند.
«پارک هونگ سئو» در نشست خبری پس
از بازی تیم ملی فوتبال ویتنام با ایران در جمع
خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آل
نهیان ابوظبی گفت :امروز ما توانایی جلوگیری از
خط حمله قدرتمند و بازی محکم ایران را نداشتیم.
به آنها تبریک می گویم .سرمربی تیم ملی فوتبال
ویتنام در پاسخ به این سوال که دالیل باخت این
تیم در دو بازی نخست مرحله گروهی چه بوده
است افزود :در مدت زمان کوتاهی توانستیم تجربه
خوبی را برای بازی با تیم های قدرتمند نظیر
ایران کسب کنیم .باید بدانیم تیم ما جوان است و
میتواند در آینده بهتر از اینها نتیجه بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است
بتوانید به مرحله بعدی صعود کنید افزود :ما باید در
بازی آخرمان مقابل یمن حداکثر امتیاز را بگیریم.
می خواهیم تواناییهایمان را بروز دهیم و بازی
خودمان را نشان دهیم .باید بهترین بازی را انجام
دهیم.هنگ سئو در پاسخ به سوال خبرنگار cctv
از چین در خصوص قدرت باالی بازیکنان ایران که
در نشست خبری قبل از بازی گفت افزود :بله آنها
تیم خیلی خوبی هستند .در این بازی هم قدرت
باالی خودشان را نشان دادند و کار را برای ما سخت
کرده بودند .سرمربی تیم ملی فوتبال ویتنام در
ادامه راجع به دواخطاره شدن یکی از مدافعان این
تیم افزود :گاهی اوقات گل هایی که می خورید
روی اشتباهاتی است که بازیکنان انجام می دهند
و نمی توان خرده ای گرفت .فوتبال است و این
اشتباهات می تواند طبیعی باشد .به هر حال باید
فکری برای بازی آینده مان کنیم .چون می خواهیم
حداکثر امتیاز را کسب کنیم .خودمان هم می دانیم
در این بازی اشتباهاتی داشتیم که بازنده شدیم.
سئو درباره تغییر سیستم ویتنام در نیمه دوم که
منجر به بازی بهتری نسبت به  ۴۵دقیقه ابتدایی
شد تصریح کرد :من نگاهم نسبت به قدرت باالی
سیستم بازیکنان ایران منفی نیست .می توانستیم
در نیمه نخست هم با نتیجه صفر  -صفر بازی را
تمام کنیم اما این اتفاق نیفتاد تا ما نتوانیم با تساوی
به رختکن برویم .کار در نیمه دوم کمی بهتر شد اما
باز هم گل خوردیم و این بد بود.
وی در پایان با اشاره به دو باخت ویتنام و
برنامه ای که برای بازی با یمن دارد خاطرنشان
کرد :ما باید از بازیکنان ممکن خودمان برای دیدار
سوم استفاده کنیم .دو بازی قبلی را باختهایم و باید
ریکاوری خوبی روی بازیکنان انجام دهیم تا نتیجه
خوبمان را برای بازی سوم کسب کنیم.

نگاه ما روی یک بازی نیست

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تاکید بر اینکه تیمش توانایی
زدن گل های بیشتری را به ویتنام داشت گفت :برای هر بازی برنامه
داریم و بعد از بردن ویتنام حاال تمرکزمان روی دیدار با عراق است.
تیم ملی فوتبال ایران که نخستین دیدار خود در هفدهمین
دوره رقابتهای جام ملت های آسیا را با برتری برابر یمن به پایان برده
بود ،بعدازظهر روز شنبه در دومین دیدار برابر ویتنام به برتری دو بر
صفر دست یافت.
کارلوس کی روش پس از این پیروزی در سالن کنفرانس
ورزشگاه آل نهیان ابوظبی در جمع خبرنگاران گفت :هر دو تیم برای
صعود بازی کردند تا به دور بعد برسند .در نیمه اول توانستیم با بیش
از هفتاد درصد مالکیت توپ کار را پیش ببریم و یک موقعیت هم به
حریف ندهیم .بازیکنانم تالش زیادی کردند تا به این موفقیت برسیم.
وی افزود :اگر می توانستیم از فرصت هایمان بهتر استفاده کنیم
در نیمه اول گل های بیشتری را به ثمر می رساندیم تا با دو یا سه
گل به رختکن برویم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره برد دو بر صفر ملی پوشان
افزود :وقتی نتوانستیم در نیمه اول گل های بیشتری به ثمر برسانیم،
تیم ویتنام اعتماد به نفس پیدا کرد .آنها در نیمه دوم یک شوت زدند
و تنها همین شوت را به سمت دروازه ایران زدند .آمار گویای همه چیز
است .امروز استراحت می کنیم و از فردا برای عراق آماده می شویم.
کی روش در خصوص برنامه آماده سازی تیم ملی برای بازی با
عراق تصریح کرد :بازی با عراق همیشه خیلی مهم بوده است .تمام
تمرکز ما برای این دیدار است .همیشه دیدار پیش رو مهم ترین
بازی ماست .تمام تمرکز و رویای ما روی بازی با عراق است .منتظر
نتیجه بازی امروز عراق و یمن می مانیم .چون برایمان مهم است که
استراتژی خودمان را در این باره تعیین کنیم .اما حاال وقت صحبت

درباره بازی با ویتنام است.
وی در ادامه درباره ریتم خوب ایران در این تورنمنت اظهار
داشت :همینطور است .بازیکنان هفت گل زدند و توقعات من را
برآورده می کنند .از آنها می خواهم فشرده بازی کنند .این سبک
بازی را امارات و قطر و عربستان انجام نمی دهند .آنها با فشردگی
باالیی در میانه میدان بازی می کنند .البته در نیمه دوم کمی عصبانی
تر بودند .چون می خواستند گل های بیشتری را به ثمر برسانند.
بازیکنانم خیلی خوب بودند و عملکردی را دارند که از آنها انتظار دارم.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره تفاوت کار دفاعی ایران نسبت
به گذشته افزود :تفاوت عمده آن اعتماد به نفس و تایمینگ بود .اکثر دفاع
ها در فوتبال مثل ببیننده تلویزیونی می ایستند تا اتفاقی بیافتد .اما امروز
آنها عکس العمل های خیلی خوب داشتند .سردار آزمون خوش درخشید.
مهدی ترابی و مهدی طارمی هم توانستند خوب بازی کنند .نوراللهی هم
با وجود اینکه تنها دوماه با تیم ملی است خوب بازی کرد.
کی روش در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر آمادگی
باالی تمام بازیکنان تیم ملی و احتمال اینکه آیا ترکیب تیم ملی
مقابل عراق باز هم تغییر می کند اذعان داشت :مطمئنا تک تک
بازیکنان باید همیشه آماده باشند .مهم ترین مساله آمادگی روحی
و شخصیتی آنهاست .باید نشان دهند برایشان فرقی نمی کند روی
نیمکت بنشینند یا بازی کنند .اگر قرار است در این تورنمنت موفق
شویم مهم این است که نیمکت یکدست و خوبی داشته باشیم .توقعم
از بازیکنان این است همیشه وقتی می خواهم بازی کنند وارد زمین
شوند و بهتر از بازیکنانی که داخل زمین است عمل کنند .برای یک
تیم که می خواهد در طول تورنمنت موفق شود مهم این است همیشه
خوب بازی کند و در طول بازی ها آمادگی خود را نشان دهد .نگاه من
تنها روی یک بازی نیست.

بازگشت دو مصدوم به تمرینات

سه بازیکن از استقالل جدا شدند

سه بازیکن ملی پوش تیم فوتبال استقالل که
به اردوی تیم امید ایران دعوت شده اند از جمع
آبی پوشان جدا شدند.
تمرین صبح دیروز استقالل از ساعت ۱۰:۳۰
به وقت تهران در کمپ امیر اسپور برگزار شد.
سرمربی تیم فوتبال استقالل دقایقی قبل از شروع
تمرین با بازیکنانش صحبت کرد.
* مهدی قائدی ،اللهیار صیادمنش و محمد
نوراللهی پس از تمرین امروز ،کمپ را ترک کرده و
به تیم امید خواهند پیوست.
* فرهاد مجیدی فردا به جمع آبیپوشان
ملحق خواهد شد تا در کنار شفر تمرینات را زیر
نظر بگیرد.
* آرمین سهرابیان به همراه علی کریمی پس
از پایان دوران مصدومیت ،در تمرینات گروهی

شرکت کردند.
* مرتضی آقاخان که به دلیل مصدومیت ،نیم
فصل اول را از دست داده بود ،در تمرینات گروهی
حاضر شد و رضایت شفر را برآورده کرد.
* سید مهدی رحمتی به همراه سید حسین
حسینی تمرینات ویژهای را زیر نظر نامداری انجام
دادند.
* محور تمرین دیروز آبیپوشان ،کارهای
سرعتی ،کششی و استقامتی بود و سپس بازیکنان
در نیمی از زمین ،فوتبال درون تیمی را برگزار
کردند.
* آبیپوشان عصر دیروز هم تمرینات خود را
برای جهت آمادگی هر چه بیشتر برای حضور در
نیم فصل دوم لیگ برتر در کمپ امیر اسپور برگزار
خواهند کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در پاسخ به این سوال که تیم ملی
خوب بازی کرد ولی قبول دارید وحید امیری با سرعت باال و توان
زیادش بهتر باشد افزود :من تجربه چند سالهای در فوتبال دارم .شاید
با بازیکنان بزرگی بازی نکردم اما مانده ام که چرا او با توجه به این
حجم از توانایی همچنان در آسیا بازی می کند .وحید امیری می تواند
در بهترین تیمهای جهان بازی کند.
سرمربی تیم ملی از مسئول برگزارکننده نشست خبری خواست
تا آخرین سوال را یک خبرنگار خانم بپرسد و همین امر نیز رخ داد.
وی در پاسخ به سوال این خبرنگار که عملکرد سردار آزمون را چطور
ارزیابی کردید عنوان داشت :او یکی از بهترین گلزنان ماست .سردار
بازی به بازی بهتر می شود .او به عنوان مهاجم نوک تیم ملی به عنوان
برترین گلزن حضور دارد .او به تازگی از مصدومیت رهایی پیدا کرده
است .عملکرد نفر به نفر بازیکنان مهم تر است .همچنین وحید امیری
و مهدی طارمی و سامان قدوس به او کمک زیادی کردند تا در یک
سوم تهاجمی عملکرد خوبی داشته باشیم.

آگهــی رای هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی

نوبت دوم
برابــر آراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســنندج
تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده لــذا بدیــن وســیله مشــخصات
امــاک در دو نوبــت بــه فاصلــه  15روز جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد .در صورتــی کــه
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ
انتشــار اولیــن آگهــی ودر روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا مــدت دو مــاه اعتــراض خــود
را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد وپــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم
اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی اخــذ و تحویــل اداره ثبــت
نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول و گواهــی اخــذ و
تحویــل اداره ثبــت نماینــد بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول
اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد .صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه
متضــرر بــه دادگاه نیســت.
-1ششــدانگ یکبابخانــه بنــام آقــای محمــد ایوبــی فرزنــد اســداهلل کدملــی  3721482417تحــت
پــاک  3846فرعــی از  4اصلــی بخــش ده بــه مســاحت  157/27مترمربــع بــه آدرس ســنندج
روســتای حســن آبــاد
 -2ششــدانگ یکبابخانــه بنــام آقــای محمــد امیــن حســنی فرزنــد حبیــب الــه کدملــی
 3731500221تحــت پــاک  3845فرعــی از  4اصلــی بخــش ده بــه مســاحت  75مترمربــع بــه
آدرس ســنندج روســتای حســن آبــاد
 -3ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بنــام آقــای محمــد منوچهــری فرزنــد علــی اکبــر تحــت پــاک
 307فرعــی از  8اصلــی بخــش 10بــه مســاحت  3259/74مترمربــع بــه آدرس ســنندج روســتای
گزنــه
تاریخ نوبت اول 97/10/9 :تاریخ نوبت دوم97/10/23 :
رئیس ثبت منطقه دوسنندج – جال شجاعی
م/الف8500:

اعتراضم به تعویض شدن نبود

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت :مهم
موفقیت تیم ملی در آسیا است و برای من خیلی
مهم نیست آقای گل این مسابقات بشوم یا نه.
سردار آزمون در پایان دیدار ایران و ویتنام اظهار
داشت :ویتنام حریف دست و پا بسته ای مقابل ما
نبود .آنها آمده بودند فوتبال بازی کنند و این کار
ما را سخت کرده بود .ما آنالیز و شناخت خوبی از
ویتنام داشتیم و برای همین توانستیم در این بازی
پیروز شویم.آزمون در خصوص احتمال آقای گل
شدنش بیان داشت :برای من خیلی مهم نیست
آقای گل بشوم یا نه .مهم موفقیت تیم است .همین
که ما برنده این بازی شدیم برای من کافی است.
من گل بزنم یا بازیکن دیگری ،حاصل زحمات همه
تیم است .مهاجم تیم ملی کشورمان در خصوص
بازی بعدی تیم ملی ایران برابر عراق اظهار داشت:
ما به این بازی هم به چشم یک فینال نگاه می
کنیم .همه بازیها برای ما حکم فینال دارد و بازی
بعدی هم از نظر ما بسیار حساس است .وی در
مورد اینکه با این گل ها پاسخ منتقدانش را داده
است گفت :خیلی ها می خواستند من را وارد
حاشیه کنند اما با صحبت هایی که با خانواده و
دوستانم داشتم توانستم یاد بگیرم چگونه با این
انتقادات برخورد کنم .وقتی یکی به جایی می رسد
می خواهند بزنندش .منتقدان نمی دانند تاکتیک
تیم ملی چگونه بوده اما در موردش اظهار نظر کرده
اند.وی در مورد اعتراضش پس از تعویض هم گفت:
هیچ وقت نخواهید دید که من به تعویض شدنم
اعتراض کنم .اگر اعتراض کردم به داور بود که با
هر برخوردی به ما کارت زرد می داد .کارت های
او بی مورد بود و من به این موضوع اعتراض کردم.
به عراق نگاه انتقامی نداریم؛

کفاشیان :تمدید قرارداد با کیروش
غیر ممکن نیست

نایب رییس فدراسیون فوتبال ایران گفت :این
اراده که قرارداد کیروش با فدراسیون ایران تمدید
شود وجود دارد و این اتفاق غیر ممکن نیست .در
پایان دیدار تیم های ایران و ویتنام که به برتری دو
بر صفر تیم ملی کشورمان ختم شد ،علی کفاشیان
اظهار داشت :در یک دیدار حساب شده توانستیم
ویتنام را ببریم .اگر با همین اقتدار به مصاف
عراق برویم و سومین پیروزی را هم در این بازی
به دست بیاوریم ،تا رفتن به نیمه نهایی مشکلی
نخواهیم داشت.وی افزود :ما خاطرات خوشی از
دیدار با عراق در جام ملتها نداریم اما این بازی را به
چشم یک بازی انتقامی نگاه نمی کنیم .این بازی
را تنها به چشم یک دیدار حساس نگاه می کنیم
که باید در آن پیروز شویم.نایب رییس فدراسیون
فوتبال در خصوص دلخوری کی روش و اعتراضات
او در جریان بازی گفت :کی روش هم از برخی
تصمیمات برگزار کننده بازیها قبل از شروع بازی
ناراحت بود .متاسفانه لجبازی کردند و به کادر فنی
اتاق ندادند در حالی که اتاق هم بود .من هم چند
بار به  AFCاعتراض کردم .نمی دانم چرا لجبازی
کردند که اتاق خالی را ندادند .ضمن این که داوری
هم قدری اشکال داشت و اطارهای بی مورد هم به
بازیکنان ما داده شد .کفاشیان در خصوص احتمال
عقد قرارداد کی روش با فدراسیون فوتبال کلمبیا
بیان داشت :من هم این اخبار را از طریق سایتها
شنیده ام .یادم رفت از ایشان بپرسم! االن هم
زمان مناسبی نیست که در این خصوص صحبت
کنیم .کی روش آنقدر حرفه ای هست که تا زمان
اتمام کارش با ایران تصمیمی نمی گیرد و یا اگر
بگیرد آنرا اعالم نمی کند .وی در خصوص اینکه آیا
فدراسیون قصد تمدید دارد؟ گفت :بستگی به نتایج
دارد و از اینجا برسیم و با کی روش به تفاهم برسیم
ولی غیر ممکن نیست .در فدراسیون برای تمدید
قرارداد کی روش اراده هست .کی روش هشت سال
در ایران کار کرده است و اگر بیاید ،جام جهانی
بعدی هم تضمین می شود.

آگهــی دعــوت بــه مجمــع عمومــی فــوق
العــاده شــرکت عمــران بنــا شــریف
(سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۴۵۰
وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۳۵۸۳۴

بدیــن وســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت فــوق
الذکــر دعــوت میشــود تــا در جلســه مجمــع
عمومــی فــوق العــاده کــه در مــورخ ۵/۱۱/۹۷
ســاعت ۹صبــح در محــل اصلــی شــرکت واقــع
در ملــک آبــاد بیــن قــدس۱۵و ۱۷پ ۷۹واحــد۴
برگــزار میگــردد حضــور بهــم رســانید.
دستور جلسه-۱:تغییر محل شرکت
با احترام هیئت مدیره

از وارد آوردن ضربه بوسيله ديگ و ساير ظروف سنگين بر روي اجاق گاز جد ًا خودداري كنيد
زيرا باعث سست شدن اتصاالت و نشت گاز مي شود .
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توسعه لوله کشی داخلی واضافه نمودن وسایل گازسوز بدون اطالع
شرکت ملی گازایران ممنوع می باشد
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