» گوناگون

کشتي پهلواني طاليي شد

تيم ملي کشتي پهلواني ايران با کسب  ۳مدال طالي محمد نادري،
اميد حسن تبار و جابر صادق زاده به عنوان قهرماني بازيهاي جهاني
عشايردرقرقيزستان دست يافت .رقابت هاي کشتي پهلواني سومين
دوره بازي هاي جهاني عشاير با حضور  ۴۸کشتي گير از  ۲۶کشور
در سه وزن در قرقيزستان برگزار شد که در پايان تيم ايران با
کسب  ۳مدال طال به عنوان قهرماني رسيد.

»

بخش ورزشي :رئيس فدراسيون تيرو کمان در نشست خبري با بيان اينکه نتايج
کمانداران دربازيهاي آسياي متوسط بود ،ضمن عذرخواهي از رسانهها و مردم
براي اتفاقات مسابقه زهرا نعمتي گفت :درحال بررسي علل ناکامي کمانداران
درجاکارتا هستيم و به زودي نتايج اعالم خواهد شد .شعباني بهارديروزدر جمع
خبرنگاران اظهار کرد :هر چند ما در اين بازيها به نتايج متوسطي دست پيدا
کرديم اما بعضي از مسئوالن با تمام وجود تشکرکردند و اين تشکرعلي رغم ميل
باطني آنها نبود.وي گفت :متاسفانه سندرم مدال خواهي درايران در بعضي وقتها
ميتواند براي ورزش کشور مفيد واقع شود و در بعضي مواقع شمشير دولبه باشد.
و همين مسئله ميتواند گاهي خطرآفرين شده و ورزش را تضعيف کند و در برخي
موارد کمککننده باشد .خطرات آن به شکلي است که کماندار به خاطر استرسي

عابدزاده وجهانبخش دو بازيکن لژيونر تي م ملي فوتبال ايران وارد
تهران شدند و از امروز به جمع بازيکنان حاضر در تمرين تيم ملي
اضافه ميشوند.اين دو لژيونر فوتبال به ترتيب درماريتيمو پرتغال
و برايتون انگليس توپ ميزنند .پيش از اين  ۲۳نفر از مليپوشان
در تمرين تيم ملي حضور داشتند.

رحي مزاده:

مائده برهاني کاپيتان تيم ملي واليبال با قراردادي يکساله به
تيم کچورن اسپور ترکيه پيوست.ليگ ترکيه يکي از هفت ليگ
قدرتمند زنان درجهان است.برهاني براي نخستين بار سال  ۹۵با
تيم شومن بلغارستان قرار داد بست و نام خود را به عنوان اولين
لژيونر واليبال زنان ايران ثبت کرد.

پيکارآزادکاران در روسيه
تيم منتخب کشتي آزاد کشورمان براي حضور در رقابت هاي
جام ديميتري کرکين روسيه ،راهي ياکوتسک محل برگزاري اين
مسابقات شد.اين رقابت از امروز آغاز مي شود.

ي ميشود
ايمن پرسپوليس 
مهاجم تيم اميد عراق نيمفصل به پرسپوليس ميآيد .يکي از
بازيکناني که برانکو تمايل به جذب او دارد اما هنوز به پرسپوليس
نيامده ،ايمن حسين است.

غالمي به سپيدرود پيوست
محمد غالمي مهاجم آلومينيوم اراک به جمع سپيدروديها
اضافه شد تا از اين پس به عنوان شاگرد علي کريمي در اين تيم
به فعاليت خود ادامه دهد.
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کارشناس فوتبال گفت :دراين سالها هيچ توجهي به
تيمهاي پايه نشده و امسال هم تراکتورسازي به طور
کامل مصرف گرا شده است.رحيمزاده گفت :ارزيابي
فني تراکتورسازي نشان ميدهد که روند تيم رو به
جلو بوده است .اکثر تيمها عملکرد سينوسي دارند
اما تراکتورسازي به سمت باال حرکت ميکند واين
وقفه ليگ هم ميتواند به آنها کمک بيشتري کند.وي
افزود :روندي که االن تراکتورسازي در پيش گرفته

خبر »

پرسپوليس بايد با سه مهاجم بازي کند

مثل تيغ دولبه است .اين مسئله ازهر جهت ميتواند
خطرسازباشد .جذب بازيکنان و ستارههاي مطرح
ميتواند باالنس شخصيتي تيم را باال ببرد اما حضور
ستارههاي بيشتر دريک تيم نيازبه انرژي بسيار زيادي
براي کنار هم نگه داشتن اين بازيکنان وحفظ آرامش
تيم دارد .پيشکسوت تراکتورسازي گفت :فکرنميکنم
تجربه استيل آذين درتراکتورسازي پيش بيايد .چرا که
جان توشاک همه را به يک چشم ميبيند .رحيم زاده
گفـت :نگاه تمام مديران سابق نگاه زير صفر به تيمهاي
پايه داشتند وهيچ ديدگاهي نسبت به تيمهاي پايه
نداشتند .اين يک آژيرخطر است .هيچ پشتوانهاي
براي تيم اصلي نيست .تراکتورسازي امسال کامال
مصرفگرا شده است وتوليدي ندارد .اگراين روند
ادامه پيدا کند جدا ازباال رفتن شخصيت تيم با جذب
بازيکنان بزرگ روند پرورش بازيکنان وساختار آکادمي
دچارمشکل خواهد شد.

رضا يزداني دارنده دو مدال طالي جهان و چهره شاخص کشتي ايران که بعد
ازرقابتهاي المپيک به علت عمل جراحي  ۲سال است به روي تشک نرفته،
ديروزبراي يکي از تيم هاي مازندران درليگ برتر به روي تشک رفت.

کاپيتان واليبال لژيونر شد

هدف ورزش
تنها كسب
مدال نيست

کله ر:

حضور ستارهها در تراکتور تيغ دو لبه است

بازگشت يزداني به کشتي

کاپيتان پيشين تيم ملي به ماشينسازي ملحق شد .درآخرين
روز نقلوانتقاالت تيموريان،فورستر ،مهري ،اهلشاخه و قشقايي
با ثبت قرارداد خود در هيئت فوتبال استان آذربايجان شرقي به
تيم ماشينسازي پيوستند.

شعبان يبهار:
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آندو با ماشينسازي ميآيد

که دارد انتظارات را برآورده نميکند.وي گفت :من گاهي احساس ميکنم رسانهها
به فلسفه ورزش توجه نميکنند .اگرما به دنبال مدال باشيم ،مطمئن باشيد که با
اين شرايط نميتوانيم هيچ ورزشکاري را دررشته ريکرواعزام کنيم .درست است
ما دربازيهاي آسيايي  ۱۳نفر را اعزام کرديم و به يک مدال دست پيدا کرديم
اما ما نميتوانيم ورزشکاررا بعد از چهارسال تالش به خاطر اينکه نميتواند مدال
کسب کند ،به خاطرسندرم مدالآوري به مسابقات اعزام نکنيم.شعبانيبهار گفت:
حتي فلسفه المپيک نيز که هدف آن توسعه ويژگيهاي اخالقي ورزشکار و حضور
ورزشکار در مجامع بين المللي است ،به اين مسئله اشاره ميکند .ما  ۹ماه ديگر
مسابقات جهاني هلند را پيش رو داريم و بايد براي کسب سهميه المپيک تيمي
تالش کنيم که تيمهاي برترسهميه المپيک را کسب خواهند کرد.

کاپيتان اسبق تيم سرخپوشان گفت :برانکو براي
موفقيت درديدار مقابل الدحيل و همچنين مسابقات
ليگ برتر بايد شيوه بازي پرسپوليس را تغيير دهد
و با سه مهاجم به مصاف حريفان برود.کلهر گفت:
پرسپوليس دربرخي بازي ها طراوت الزم را ندارد و
فکرمي کنم اين تيم اگرمي خواهد درليگ آسيا قهرمان
شود ،بايد شيوه بازي خود را تغيير دهد و درآزادي با
سه مهاجم بازي کند.وي ادامه داد :پرسپوليس درليگ
برترهم بايد ازاين شيوه بهره ببرد ،زيرا پتانسيل بازي
کردن با سه مهاجم را دارد .مشکل امروز پرسپوليس
نداشتن يک بازيسازاست واي کاش برانکو براي حفظ
مسلمان کمي تحمل مي کرد.وي در خصوص ديدار
رفت مقابل الدحيل گفت :پرسپوليس درديدار رفت
مقابل الدحيل عملکرد بسيار خوبي داشت و اين نشان
مي دهد برانکو به خوبي از شاگردان خود شناخت
دارد.وي تصريح کرد :به اعتقاد من اگر پرسپوليس

سقف آرزوهاي دايي کجاست؟

در ديدار برگشت ازحريف نترسد ،قطعا الدحيل را
ازپيش رو برمي دارد.مطمئن باشيد اگربرانکو برخي
نقاط ضعف تيم را برطرف کند با همين بازيکنان
مي تواند به راحتي قهرمان ليگ برترشود.کلهرافزود:
کي روش بايد تعامل بيشتري با مربيان ايراني ايجاد
کند .اودردعوت بازيکنان پرسپوليس نشان داد هنوزبه
اختالفاتش با برانکو فکرمي کند واين مانع موفقيت
تيم ملي درجام ملت ها خواهد شد.

فرامرزيان:

ورزش جزء اقالم پيشنهادي دولت براي ارز نيست

معاون مالي و قهرماني وزارت ورزش گفت :طبق
مصوبه دولت ،ورزش جزء اقالمي نيست که ميتواند
ارز دولتي بگيرد اما ما درحال مکاتبه هستيم.ژاله
فرامرزيان درباره مشکالت فدراسيونها از جمله تيم
ملي فوتبال در تامين ارز دولتي ،اظهار داشت :ما
قبل ازاين مصوبه همه ارز دوستان را تامين کرديم
حتي تا بازيهاي آسيايي هم مشکلي نداشتيم
اما طبق مصوبه دولت ورزش جزء اقالم دولتي
نيست وارزي به آن تعلق نميگيرد .اگردولت
مصوب کند که ورزش جزء اين اقالم باشد ارز
تامين خواهد شد .وي افزود :ما درحال مکاتبه
هستيم حتي گفتهايم اگر حداقل سهميهها را
هم داشته باشيم خودمان مديريت ميکنيم.
اما شرايط کشور به گونهاي است که ورزش
جزء اقالم پيشنهادي نبوده است .معاون مالي و
قهرماني وزارت ورزش در پاسخ به اين سوال که
فدراسيونهايي که رقابتهاي مختلف پيش رو
دارند يا تيم ملي فوتبال که خود را براي جام
ملتهاي آسيا آماده ميکند با اين مشکل
بايد چه کار کند تصريح کرد :تا االن کسي

نميتواند بگويد مشکلي داشته است چرا که
ما ارزدوستان را تامين کردهايم .نياز فدراسيون
فوتبال هم براساس آنچه پيشبيني شده تامين
شده است .ازتاريخ  16مرداد اين مشکل مطرح
شده اگر دولت سهميه بدهد ما مديريت ميکنيم.
فرامرزيان درپاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينکه
برنامه شما براي تجليل از مدالآوران بازيهاي
آسيايي چيست ،آيا به آنها سکه ميدهيد يا حواله

خاطرنشان کرد :ما پاداشها را در برنامه تجليل از
ورزشکاران پيشبيني کردهايم تامين اعتبار هم
خواهد شد .قراراست به آنها سکه بدهيم حتي
اگرقرارشد حواله به آنها بدهيم باز هم سکهها
را ميگيريم .ميخواهيم متمرکز عمل کنيم تا
مشکل دوره قبل تکرارنشود .وي همچنين درباره
بودجه جديد واريزي به فدراسيونها گفت :ما
برنامه خودمان را داريم تا شهريور سعي کرديم

آگهي تغييرات موسسه تحقيقات علوم مولکولي ياخته فن آور
اصفهان موسسه غير تجاري به شماره ثبت  4108و شناسه
ملي  14004369490به استناد صورتجلسه مجمع عمومي
فوق العاده مورخ  1397/05/06تصميمات ذيل اتخاذ شد :
آقاي امير ارسالن حيدري با پرداخت  200000ريال به صندوق
موسسه در زمره شرکا موسسه قرار گرفتند سرمايه شرکت
از مبلغ  1000000يال به مبلغ  1200000ريال افزايش يافت .
اصالحيه ماده  4اساسنامه :سرمايه شرکت  1200000ريال
نقدي است که تماما پرداخت و در اختيار مديرعامل شرکت
مي باشداسامي شرکا و ميزان سهم الشرکه هريک  :خانم
بهناز طوسي زاده سدهي  1285144570دارنده  800000ريال
سهم الشرکه آقاي منصورصالحي کهريزسنگي 1280278374
دارنده  200000ريال سهم الشرکه آقاي امير ارسالن حيدري
 1277577528دارنده  200000ريال سهم الشرکه اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و
موسسات غيرتجاري اصفهان ()239158

نظر به اينكه اعتبار انجمن صنفي در مورخه  88/07/03به پايان رسيده است و پس از گذشت شش ماه از تاريخ مذكور تمديد
نگرديده لذا انحالل انجمن صنفي كارفرمائي نمايندگان بيمه ايران اعالم ميگردد.
تاريخ انتشار97/6/15 :
انجمن صنفي كارفرمائي نمايندگان
خ ش97/6/15 :
بيمه ايران استان بوشهر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
بطور فوق العاده شركت خدمات
بهداشتي درماني آرمان سالمت ايساتيس
(سهامي خاص) به شماره ثبت 16533

خت 97/6/14-51

بدينوسيله از کليه سهامداران شركت خدمات بهداشتي درماني آرمان
سالمت ايساتيس (سهامي خاص) به شماره ثبت  16533و شناسه ملي
 14006296062دعوت ميگردد تا درجلسه مجمع عمومي عادي بطور
فوق العاده که در ساعت  10صبح مورخ  1397/06/26در محل ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ 
شرکت به نشاني ﯾﺰد ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،آﯾﺖ اﷲ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺰدي ،ﻧﺒﺶ ﻣﯿﺪان
ﻗﺮآن ،ﺟﻨﺐ اﻣﻼك دﻧﯿﺎي ﺳﺒﺰ ،ﭘﻼك 66کدپستي  ۸۹۱۵۶۹۳۵۳۴تلفن
 ۳۸۳۴۴۶۰۰تشکيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه               :
 -1انتخاب مديران  
 -2انتخاب بازرسين  
 -3انتخاب روزنامه کثيراالنتشار چاپ آگهي هاي شرکت
 -4تصويب ترازنامه و صورتهاي مالي و سود و زيان
 -5تعيين خط مشي آتي شرکت و هرگونه تصميم ديگري که در صالحيت
جلسه مجمع عمومي عادي باشد.
تاريخ انتشار97/6/15 :
خ ت97/6/15 :
هيئت مديره

خت 97/5/30-15

خت 97/6/15-53

خ ت97/1/14-3
خت 97/5/6-340
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آگهي تغييرات شرکت فوالد شريان توس شرکت سهامي خاص به شماره
ثبت  33337و شناسه ملي  10380491299به استناد صورتجلسه مجمع
عمومي فوق العاده مورخ  1397/04/16تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :محل
شرکت به آدرس استان خراسان رضوي  -شهرستان مشهد  -بخش مرکزي
 شهر مشهد-محله /آبکوه-بلوار شهيدصادقي-خيابان شهيد صادقي 3(ماني غربي)-پالک 364-طبقه همکف -با کد پستي  9184613984تغيير
يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد .اداره کل ثبت
اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غيرتجاري مشهد ()239504

قهرمان جهان ،مدير ميشود؟
بعد از خداحافظي بهداد سليمي از دنياي قهرماني حاال خبر ميرسد
در جلسه شوراي فني ،مديريت تيمهاي ملي به اين قهرمان المپيک
سپرده ميشود .تيم ملي وزنهبرداري در بازيهاي آسيايي به دو مدال
طال ،يک نقره و يک برنز رسيد .نتايجي که مليپوشان وزنهبرداري
در اين آوردگاه آسيايي به دست آوردند دو روي سکه دارد ،يکي از
آنها موفقيت وکسب مدالهاي خوشرنگ و رکوردشکني سهراب
مرادي است و ديگري ناکامي چهار وزنهبردارواوت شدن آنها بود.در
بازيهاي آسيايي ،سليمي قهرمان فوق سنگين بعد از کسب مدال
طال براي هميشه تخته وزنهبرداري را بوسيد و از دنياي قهرماني
خداحافظي کرد ،بعد از خداحافظي ،سليمي در صحبتهايش
عنوان کرد از وزنهبرداري جدا نميشود و همواره در کناراين رشته
ميماند .همين صحبت نشان داد قهرمان طاليي ايران اگرچه از
دنياي قهرماني جدا شده است اما از وزنهبرداري جدا نشدني است
وآرزوهاي بزرگي درسر دارد.

آگهي تغييرات شرکت موفق قطعه توس شرکت سهامي خاص به شماره ثبت 27988
و شناسه ملي  10380433747به استناد صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ
 1397/05/08تصميمات ذيل اتخاذ شد  - 1 :محل شرکت در واحد ثبتي مشهد به
آدرس مشهد  -بخش مرکزي  -شهر مشهد-محله کوي پليس-خيابان شهيدعلي
خسروي(جمهوري -)21بلوار جمهوري اسالمي-پالک 511-طبقه همکف-کدپستي
 9164893314تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد-2 .
تعداد اعضاي هيئت مديره اين شرکت از 3نفر به 4نفر افزايش يافت و ماده مربوطه
اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان
رضوي اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()239502

آگهي تغييرات شرکت موفق قطعه توس شرکت سهامي خاص به
شماره ثبت  27988و شناسه ملي  10380433747به استناد
صورتجلسههيئتمديرهمورخ 1397/05/08تصميماتذيلاتخاذ
شد - 1:اقاي تقي قدمگاهي بشماره ملي 5749556621بسمت
رئيس هيئت مديره 2-اقاي علي اصغر مصلح دامغاني بشماره
ملي 0939343101بسمت مديرعامل وعضوهيئت مديره3-اقاي
احسان جعفري نجف ابادي بشماره ملي 0922889155بسمت
نائب رئيس هيئت مديره 4-اقاي محسن هنري بشماره ملي
 0923555651بسمت عضو هيئت مديره براي مدت دوسال
انتخاب شدند .کليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمي و
بانکي با امضاي مديرعامل و رئيس هيئت مديره يا نائب رئيس
هيئت مديره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اداره کل
ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()239507

پذيرش نمايندگي لوازم بهداشتي و آرايشي
يك شركت توليدي جهت توزيع محصوالت خود از سراسر ايران
نماينده فعال ميپذيرد

09142555317

گوشت تازه
گوسفندي
در حضور مشتريان
چرخ و طبخ ميگردد.

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

66712269-09121445155-66724097-66710276
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موسسه حقوق 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 يك 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.

آگهي تغييرات شرکت فوالد شريان توس شرکت سهامي خاص
به شماره ثبت  33337و شناسه ملي  10380491299به استناد
صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ1397/04/16
تصميمات ذيل اتخاذ شد  - :روزنامه کثيراالنتشار رسالت جهت
درج آگهي هاي شرکت تعيين شد- .مجتبي آيت اللهي با کد
ملي  0923887512به سمت بازرس اصلي و تکتم پور قربان با
کد ملي  0872482979به سمت بازرس علي البدل براي مدت
يکسال مالي انتخاب گرديدند  - .اعضاء هيئت مديره به قرار
ذيل انتخاب گرديدند :مليحه حسينيان مقدم نوغاني شماره ملي
 - 0933979789وحيد ذوقي مرنديز شماره ملي 0941870677-
حسين فاضلي طرقي شماره ملي  0938748701به عنوان اعضاء
اصلي هيئت مديره براي مدت دو سال انتخاب گرديدند .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوي اداره ثبت شرکت
ها و موسسات غيرتجاري مشهد ()239503

تيم ملي بسکتبال با ويلچر بانوان ايران ،درفينال رقابت هاي آزاد
تايلند ،با شکست از ميزبان ،به عنوان نايب قهرماني دست يافت.
بانوان کشورمان دراين ديدار با امتياز  ۲۵بر  ۴۰نتيجه را به تيم ملي
تايلند واگذار کرد و به کار خود دراين مسابقات پايان داد.
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ـتكگلپا

نايب قهرماني بانوان درتايلند

دغدغهاي نباشد .مرحله بعدي واريز بودجه منوط
به گزارش ارائه اعتبارات و هزينههاي فدراسيونها
است .با فدراسيونها صحبت کرديم که به ما
گزارش بدهند براساس هزينهکرد آنها بودجه يک
دوازدهم را واريز ميکنيم .آنها براساس گزارشي
که ارسال ميکنند اعتبارميگيرند .معاون مالي
و قهرماني وزارت ورزش درباره انتقاداتي که
درخصوص سفرش به بازيهاي آسيايي مطرح
شده و اينکه حق ماموريت زيادي هم ازاين اعزام
گرفته تصريح کرد :فقط دو معاون وزارت ورزش
در بازيها حضور داشتند که من و داورزني
بوديم آنجا ديدم که وزراي ورزش تمام کشورها
حضورداشتند .اين موضوع روي موفقيت ورزشکاران
تاثير ميگذاشت .من چون سابقه فعاليت زيادي
درورزش نداشتم دوست داشتم تصويرواقعي ازاين
فضا داشته باشم .به همين دليل در تمامي سالنها
و مسابقات حضور داشتم و بازيها را ديدم تا هم
براي ورزشکاران دلگرمي باشد و هم در خصوص
نحوه مديريت و صحبتهايي که فدراسيونها
دارند تصويرواقعي داشته باشند.

آگهي انحالل انجمن صنفي كارفرمائي نمايندگان بيمه ايران استان بوشهر

علي دايي بهدنبال آن است تا آرزوهاي خود را در تيم سايپا
محقق کند .سايپا هجدهمين دوره رقابتهاي ليگ برتر را با
برتري پرگل مقابل سپيدرود آغاز کرد اما درادامه راه با موانع
سختي مواجه شد.شاگردان علي دايي در هفته دوم شکست
سختي را برابر پيکان متحمل شدند .در هفتههاي سوم و چهارم
نيز ،تساوي برابر ذوبآهن و شکست برابر تراکتورسازي عايد
نارنجيپوشان شد تا به نظر آيد ،تيم علي دايي با چالش بزرگ
عدم کسب امتياز مواجه شده است اما بازيکنان سايپا در دو ديدار
بعدي مقابل پارس جم و فوالد برنده شدند تا باتوجه به يک
ديدار کمتر پرسپوليس ،دررده سوم جدول قرار بگيرند.شکي
نيست که اگر روند کسب امتياز سايپا تداوم داشته باشد ،سقف
آرزوهاي علي دايي که ايستادن در صدرجدول است تکامل پيدا
ميکند .اگرچه دراين راه تيمهاي پديده ،سپاهان ،پرسپوليس،
پيکان و تراکتورسازي نشان دادهاند که آمادهاند تا اجازه درخشش
را ازعلي دايي و شاگردانش بگيرند.

