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ورزشی

سرویس ورزشی-
اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد با توجه به مسائل 
ایران  پیش آمده و شرایط فعلی فدراســیون کشتی 
امکان برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی که قرار بود 
فروردین ماه به میزبانی اهواز برگزار شود، فراهم نیست. 
پس از انتشار این خبر فدراسیون کشتی نیز اعالم کرد 
تیم ملی کشــتی آزاد در جام جهانی آمریکا شرکت 

نمی کند.
اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد با توجه به مسائل پیش 
آمده و شــرایط فعلی فدراسیون کشتی ایران امکان برگزاری 
جام جهانی کشتی فرنگی که قرار بود فروردین ماه به میزبانی 

اهواز برگزار شود، فراهم نیست. 
این خبر را فدراســیون کشتی اعالم کرد و یادآور شد در 
نامه اتحادیه جهانی کشــتی به فدراسیون کشتی ایران اعالم 
شــده است که با توجه به مســائل پیش آمده و شرایط فعلی 
فدراســیون کشــتی ایران، نظر اتحادیه جهانی این است که 
امکان برگزاری جام جهانی کشتی فرنگی در روزهای۲۳ و ۲۴ 
فروردین ماه ســال ۹۷ در اهواز فراهم نیست. اتحادیه جهانی 
این موضوع را به فدراسیون های ملی دیگر کشورهای شرکت 

کننده در جام جهانی نیز اعالم کرده است.
انتشار این خبر نشان می دهد که اتحادیه جهانی کشتی، 
تمام اتفاقات کشــتی ایران را رصد می کند تا جایی که دیروز 
هم اللوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشــتی در گفت و گویی با 
سایت خبری Inside the games، گفت: دقیقا نمی دانیم که چه 
شده است، خبرهایی به ما رسیده که رئیس فدراسیون کشتی 
ایران استعفا کرده است. در حال  حاضر به او دسترسی ندارم، 
اما می خواهم که حقایق را بدانم. به خصوص که مسابقات در 
ایران به زودی خواهیم داشــت و برگــزاری آنها بدون رئیس 
فدراسیون آسان نیست. من دلیل  اصلی این که او چرا استعفا 
داده اســت را نمی دانم، اما اگر مربوط به اتفاقات اخیر باشــد 
خوب نیست.  به این ترتیب با توجه به برهم خوردن مسابقات 
جام جهانی، فدراسیون کشتی به زودی زمان برگزاری مرحله 
اول و دوم مســابقات انتخابی تیم های ملی برای شــرکت در 
بازی های آســیایی جاکارتا و رقابت های جهانی مجارستان را 

اعالم می کند.

غیبت ایران در جام جهانی کشتی آزاد
واکنش فدراسیون کشــتی به لغو جام جهانی فرنگی در 
اهــواز، غیبت در رقابت های جام جهانی کشــتی آزاد بود که 
قرار است در آمریکا برگزار شود. در همین خصوص فدراسیون 
کشــتی اعالم کرد: با توجه به اعالم قبلــی ایران مبنی براین 
که اگــر امکان برگزاری جام جهانی کشــتی فرنگی در زمان 
پیشنهادی از ســوی ایران نباشد، تیم ملی کشتی آزاد هم به 
دلیــل جلو آمدن زمان برگزاری انتخابــی تیم ملی نمی تواند 
در مســابقات جام جهانی شرکت کند، فدراسیون کشتی این 
موضوع را به اتحادیه جهانی کشتی اعالم کرد و اتحادیه نیز با 

این موضوع موافقت کرد.
اعالم تاریخ مسابقات انتخابی

به این ترتیب با توجه بــه حضور نیافتن در جام جهانی، 
فدراسیون کشتی زمان برگزاری مرحله اول و نهایی مسابقات 
انتخابــی تیم های ملی برای شــرکت در بازی های آســیایی 

جاکارتا و رقابت های جهانی مجارستان را اعالم کرد.
بر این اســاس مرحله اول و نهایــی رقابت های انتخابی 

تیم هــای ملی برای شــرکت در بازی های آســیایی جاکارتا 
و رقابت های جهانی مجارســتان، اواخــر فروردین ماه و اواخر 
اردیبهشت ماه سال ۹۷ برگزار خواهد شد. فدراسیون کشتی 
به زودی زمان دقیــق و محل برگزاری مرحله اول رقابت های 
انتخابــی تیم های ملی را اعالم می کند. شــرایط نفرات مجاز 
شــرکت کننده در مرحله اول و نهایــی انتخابی تیم های ملی 

کشتی به شرح زیر است:
کشتی آزاد و فرنگی رده سنی بزرگساالن

الف:
نفرات مجاز جهت شرکت در رقابت های انتخابی تیم ملی 
مرحله اول بزرگساالن در هر وزن در کشتی های آزاد و فرنگی 

عبارتند از:
۱- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات جهانی جوانان 

و امید) غیر از طال( در سال ۲۰۱۷.
۲- ســه نفر برتر هر وزن از آخرین مســابقات قهرمانی 

بزرگساالن کشتی کشور گروه الف.
۳- دو نفــر برتر هــر وزن از آخرین مســابقات قهرمانی 

بزرگساالن کشتی کشور گروه ب.
۴- نفــر برتر هــر وزن از آخریــن مســابقات قهرمانی 

بزرگساالن کشتی کشور گروه ج.
۵- سه نفر برتر هر وزن از رقابت های عمومی کشور )اپن( 

در رده سنی بزرگساالن.
۶- اعضای فاقد مدال تیم های ملی کشــتی آزاد و فرنگی 
بزرگساالن کشور در مسابقات جهانی ۲۰۱۷ فرانسه که دارای 
عملکرد مورد تایید شــورای فنی تیم های ملی کشتی ذیربط 

باشند)به پیشنهاد سرمربی و اعالم نظر شورای فنی(.
۷- نفرات اول از آخرین رقابت های قهرمانی کشور کشتی 

پهلوانی در رده سنی بزرگساالن.
۸- اســتان های اول تا سوم رقابت های قهرمانی کشور در 
گروه الف به ترتیب ســه، دو و یک کشــتی گیر عالوه بر سایر 
نفرات واجد شرایط در رقابت های انتخابی مرحله اول تیم ملی 
در رده سنی بزرگســاالن در رشته های آزاد و فرنگی  بعنوان 

سهمیه ویژه خواهند داشت.
۹- کشتی گیران صاحب مدال طال از مسابقات بازی های 

ایندورگیم.
)مجوز حضور هر کشــتی گیر واجد شرایط مازاد بر نفرات 
واجد شــرایط فوق الذکــر، منوط به تصمیم شــوراهای فنی 

تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی خواهد بود.(
ب: نفرات مجــاز جهت شــرکت در رقابت های انتخابی 
مرحله نهایی بزرگســاالن در هر وزن در کشــتی های آزاد و 

فرنگی عبارتند از:
۱- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات المپیک برزیل 

در سال ۲۰۱۶.
۲- کشتی گیران صاحب مدال از مسابقات جهانی فرانسه 

در سال ۲۰۱۷.
۳- کشــتی گیران صاحب مدال طال از مسابقات امید ها و 

جوانان جهان در سال ۲۰۱۷.
۴- چهار کشــتی گیر آزادکار و فرنگی کار برتر هر وزن از 

رقابت های انتخابی تیم ملی مرحله اول.
) باتوجه به عدم برگزاری مســابقات جام جهانی فرنگی، 
حضور کشــتی گیران فرنگی کار در مرحله نهایی مســابقات 

انتخابی تیم ملی همانند کشتی گیران آزاد خواهد بود(.

حدیث دشت عشق

به یاد شهید »محسن رجبی«
خیانت به مردم، یعنی خیانت به اسالم 

شهید »محســن رجبی« متولد ۱۳۴۳ در 
امیریه تهران اســت. او اعزامی از لشــکر ۲۷ 
محمد رسول اهلل)ص( تهران بود که سال ۱۳۶۳ 
در عملیــات بدر و در منطقه جزیره مجنون به 
اســارت نیروهای عراقی درآمد و در اسارت به 
شهادت رسید. پیکر مطهر این شهید واالمقام 
بعد از گذشــت ۳۰ ســال از شــهادتش، طی 
عملیات تفحص توســط کمیته جست وجوی 

مفقودین ســتاد کل نیروهای مسلح، از قبرستان الکرخ عراق کشف شد. هویت 
این شهید از طریق آزمایش DNA شناسایی شد. فرازی از وصیت نامه شهید: خدا 
نیامرزد آن کســی را که در پســت های مختلف به مردم خیانت کند. خیانت به 
مردم، یعنی خیانت به اســالم. گوش به فرامین والیت فقیه باشید. به خدا آرزو 
دارم که قســط و عدل را در تمام ابعادش، در جامعه مان ببینم؛ من سفارش به 
پدر، مادر، خانواده، بســتگان و هموطنان ندارم جز ایمــان و تقوا. در زندگی از 
مسائل روز عبرت بگیرید؛ همچنین از شهدا. انشااهلل خداوند به ما توفیق دهد که 
گناه نکنیم؛ مخصوصاً تفســیر گناه. هر کس در هر لباسی به خاطر شهادتم، به 
مقامات دولتی توهین کند، به خدا سوگند فردای قیامت یقه اش را خواهم گرفت.

امید تراکتورسازی با توقف مقابل الجزیره کمتر شد

پرسپولیس با شکست الوصل در یک قدمی صعود قرار گرفت
پرونده تقابل تیم های ایرانی با نمایندگان کشور 
امارات با توقف تیم تراکتورســازی برابر الجزیره و 
پیروزی با ارزش پرســپولیس مقابل الوصل در دبی 

بسته شد.
در دومین روز از هفتــه چهارم لیگ قهرمانان فوتبال 
آسیا تیم تراکتورسازی از گروه اول این رقابتها دیروزمیهمان 
الجزیره امارات بود که این بازی با نتیجه تساوی یک- یک 
تمام شد. در این بازی که از ساعت ۱۶ در ورزشگاه یادگار 
امام)ره(آغــاز شــد، رومارینو )۴۴( بــرای الجزیره و فرزاد 

حاتمی )۷۸( برای تراکتورسازی گلزنی کردند.
تراکتورســازی در این بازی با ترکیب جوردی آلمیدا، 
محمد نادری )۳+۴۵- عارف آغاســی(، محمدرضا مهدی 
زاده، محمد مســلمی پور، محمد ایرانپوریان، علی طاهران 
)۴۶- فــرزاد حاتمی(، مهدی مهدی پــور، مهدی کیانی، 
دانیال اســماعیلی فر، احســان پهلوان و ارسالن مطهری 

)۸۳- سلیمان کیپیچ( به میدان رفت.
هرچند دو تیم در نیمه نخســت بــازی کم کیفیتی 
را به نمایش گذاشــتند ولی تراکتورســازی می توانســت 
در دقایق۴۰ و ۴۲ روی شــوتهای احســان پهلوان و علی 
طاهران به گل برســد که دروازه بان الجزیره مانع شــد. با 
این حــال الجزیره در دقیقــه ۴۴ و روی تنها حمله خود 
توانست توســط رومارینو به گل اول برسد تا نیمه نخست 
با همان یک گل تمام شود.در وقتهای تلف شده نیمه اول 
محمد نادری مصدوم شد و ساغالم سرمربی تراکتورسازی 
مجبور شد عارف آغاسی را به جای وی وارد زمین کند. با 
شــروع نیمه دوم، فرزاد حاتمی هم جایگزین علی طاهران 
شــد تا قدرت هجومی تراکتورســازی باال برود. تغییرات 
ساغالم در افزایش فشار روی دروازه الجزیره تاثیرگذار بود 
و تراکتورسازی بر دامنه حمالتش افزود. این حمالت همه 
جانبه که بیشــتر روی ارســال از کناره ها و بازی مستقیم 
متمرکز بود، ســرانجام به ثمر نشست. در دقیقه ۷۸ فرزاد 

حاتمی توانست روی سانتر احسان پهلوان با یک ضربه سر 
بازی را به تساوی کشاند تا اولین گل آسیایی تراکتورسازی 
در این فصل به ثمر برسد.تراکتورسازی بعد از این گل هم 
فشار زیادی برای زدن گل برتری روی دروازه الجزیره آورد 
ولی بازیکنان و بخصوص دروازه بان حریف با وقت ُکشی از 
سرعت بازی کم کردند تا این مسابقه با نتیجه تساوی یک 
به یک تمام شود.تراکتورســازی با این تساوی ۲ امتیازی 
شد و در قعر جدول باقی ماند تا از شانس کمی برای صعود 

برخوردار باشد.
پایان شیرین سال ۹۶ برای سرخپوشان

تیم پرســپولیس در آخرین دیدار نمایندگان ایران در 

چهارمین هفته لیگ قهرمانان آسیا موفق شد برابر الوصل 
به پیروزی برســد تا تنها برد ایرانی هــا در این هفته ثبت 
شــود.در این بازی که از ســاعت ۱۸:۴۵ دقیقه دیروز در 
ورزشگاه زعبیل شهر دبی برگزار شد تیم پرسپولیس با یک 
گل به برتری رســید. کمال کامیابی نیا در دقیقه ۳۷ برای 

پرسپولیس گل زد.
شــروع بازی با برتــری الوصل همراه بــود و این تیم 
صاحب دو موقعیت خوب برای گلزنی شــد اما نتوانســت 
دروازه تیم ایرانی را باز کند. پس از بیســت دقیقه ابتدایی 
بازی، پرســپولیس تالش کرد تا نبض بــازی را در اختیار 
بگیرد که موفق هم شــد و تا حدودی بــازی را به تعادل 

فدراسیون فوتبال از مدت ها قبل برای تمدید قرارداد با کارلوس کی روش تالش های خود را آغاز کرده است.
در گیر و دار روزهایی که به نظر می رسد فدراسیون فوتبال به دنبال گزینه برای تیم امید است تا این تیم در رقابت های 
بازی های آســیایی حضوری قوی داشته باشد مسئوالن فدراسیون برنامه قبلی خود یعنی تمدید قرارداد با کارلوس کی روش 

را فراموش نکرده اند.
خبرهای دریافتی حکایت از این دارد که در تازه ترین جلسه ای که بین مهدی تاج و سرمربی تیم ملی فوتبال برگزار شده 
توافقات نســبی بین طرفین برای تمدید قرارداد حاصل شده است. با توجه به شرایطی که در نشست آخر این دو گذشته به 
نظر می رسد باید کی روش را سرمربی ایران در جام ملت های آسیا در سال ۲۰۱۹ در کشور امارات دانست و این مرد پرتغالی 

برای تمدید قرارداد به مهدی تاج چراغ سبز نشان داده است. 
قرارداد فعلی کی روش با فدراسیون فوتبال تا پایان جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه است و از مدت ها قبل زمزمه هایی مبنی بر 
پیشنهادات اغوا کننده از سوی کشورهای آسیایی و آفریقایی به کی روش شنیده می شد و همزمان با همین خبرها فدراسیون 

فوتبال هم برای ماندگار کردن وی در تیم ملی ایران جلسات خود را با کی روش آغاز کرده بود. 
قرار است ظرف روزهای آینده پس از بررسی همه جانبه قرارداد توسط خود کی روش و جمع بندی های نهایی فدراسیون 

تمدید قرارداد به صورت رسمی انجام شود.

توافق فدراسیون فوتبال با کی روش برای تمدید قرارداد 
کمیته ملی المپیک با ارســال نامه ای به اتحادیه جهانی کشتی ضمن اعالم حمایت همه جانبه از فدراسیون 

کشتی خواستار بازنگری این نهاد در لغو میزبانی مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی ایران شد.
با اینکه پیش از این میزبانی جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲۰۱۸ به ایران سپرده و تاریخ آن هم اردیبهشت ماه اعالم 

شده بود، اتحادیه جهانی در تصمیمی عجیب اعالم کرد این رقابت ها به اواخر سال ۲۰۱۸ موکول شده است. 
بر همین اساس و با توجه به مخالفت ایران با تاریخ پیشنهادی اتحادیه جهانی به طور کلی میزبانی از ایران و شهر اهواز 

گرفته شد. 
در همین راســتا کمیته ملی المپیک در نامه ای به اتحادیه جهانی از فدراســیون کشتی حمایت کرده است. در این نامه 

آمده است: 
»پس از دریافت اخباری مبنی بر ارســال نامه اتحادیه جهانی کشــتی به فدراسیون کشتی ایران با مضمون لغو میزبانی 
مســابقات جام جهانی کشــتی فرنگی؛ کمیتــه ملی المپیک ایران با ارســال نامه ای به نناد اللوئیــچ رئیس اتحادیه جهانی 
کشــتی ضمن اعالم حمایت دوباره دولت جمهوری اســالمی، وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملــی المپیک از برنامه های 
 فدراســیون کشــتی اعم از میزبانی های بین المللی، خواســتار تجدید نظر این نهاد در لغو میزبانی مسابقات مذکور در ایران 

شد.«

نامه کمیته المپیک در مخالفت با اتحادیه جهانی کشتی 

اولین ترکش های نابسامانی این روزهای کشتی 

جام جهانی فرنگی در اهواز لغو شد 
کشتی ایران از حضور در جام جهانی آمریکا انصراف داد

*تیم   بســکتبال نوجوان ایران در ماه جاری دو اردوی هفت روزه و سه 
روزه پشــت سر گذاشــت و بامداد دیروز برای برپایی اردو و برگزاری 
دیدارهای تدارکاتی راهی  صربســتان شد تا سومین اردوی خود را در 
بلگراد ســپری کند. طبق هماهنگی های  انجام شده تیم در یک کمپ 
اسکان داده خواهد شد و قرار است پنج بازی دوستانه با تیم هایی از این 
کشور داشته باشد. این اردو از ۲۳ اسفند آغاز می شود  و تا ۲۸ اسفند 
ادامه می یابد  و تیم   ملی ۲۹ اسفند به ایران بازخواهد گشت. نوجوانان 
ایران خود را برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در فروردین ماه 

آماده می کنند.

خواندنی از ورزش ایران

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
در شــرایطی کــه این روزهــا تمــام مدیــران وزارت ورزش و جوانان در 
مصاحبه های خود خواهان بازگشــت رسول خادم به فدراسیون کشتی هستند، 
رفتار آنها بر خالف گفتارشــان است، تا جایی که اعتراض نایب رئیس فدراسیون 

کشتی را نیز به دنبال داشت.
دیروز مصاحبه ای از قول حمید بنی تمیم بر روی خروجی پایگاه اطالع رسانی 
وزارت ورزش قرار گرفت. در بخشی از این مصاحبه بنی تمیم به تعریف و تمجید 
از وزیر ورزش و جوانان پرداخته و گفته بود: »آقای خادم معتقد است که کشتی 
آن طور که باید از سوی مسئوالن دیده نمی  شود، البته منکر حضور وزیر ورزش 
و جوانان در برنامه های مختلف کشتی و توجه ایشان به این رشته نیستیم، دکتر 
 سلطانی فر بارها و بارها در مسابقات مختلف کشتی، در اختتامیه ها و افتتاحیه ها 
در اردوها و دیدار با ورزشــکاران و  پیشکســوتان کشتی حضور داشته اند و بارها 
پیام های تبریک برای موفقیت های کشتی گیران صادر کرده اند که این  موضوعات 
مایه دلگرمی است، اما حجم کار فدراسیون و ۶۰ مسابقه رسمی در سال نیاز به 

حمایت و توجه بیشتری  دارد. «
دقایقی پس از انتشــار این خبر، نایب رئیس اول فدراســیون کشتی گفت: 
»صحبت های من از ســوی روابط عمومی وزارت ورزش گزینشی انعکاس داده 

شده است ، دغدغه ها، گالیه ها و خواسته های ما گفته نشد.«
 بنی تمیم در توضیح بیشتر این موضوع به روابط عمومی فدراسیون کشتی 
گفت: »متاســفانه مطالبی از طرف من بر روی خروجی ســایت و کانال خبری 
وزارت ورزش و جوانــان منعکس شــده که این تمامــی صحبت های من نبوده 
اســت. این مطلب کامال به صورت یک طرفه تنظیم شده و دغدغه ها، گالیه ها و 
خواسته های ما در آن انعکاس نیافته است. این گونه رفتارهای رسانه ای نه به سود 
ورزش و نه به سود کشتی کشور است، و قطعا اگر این راه ادامه یابد، مانع بزرگی 

برای بازگشت رسول خادم به کشتی خواهد بود.«
اصرار وزارت ورزش بر حمایت همه جانبه از فدراســیون کشتی در شرایطی 
اســت که رســول خادم در مجمع فوق العاده روز دوشنبه وزارت ورزش را متهم 
کرد که از او و فدراسیونش حمایت نمی کند. خادم در بخشی از انتقاداتش گفت: 
»استعفای من به علت عدم حمایت وزارت ورزش و جوانان بوده و ربطی به بحث 
اسرائیل نداشته است. بنده نمی توانم با مجموعه وزارت ورزش کار کنم، چرا که 
از نظر من نگاه مجموعه وزارت ورزش در جهت منافع ملی ورزش کشور نیست.«
بعد از ایــن انتقادات وزارت ورزش تالش کــرد در رد ادعای خادم از همه 
امکاناتش استفاده کند، ابتدا دوشنبه شب کانال خبری وزارت ورزش به بازنشر 
مصاحبه شهریور ماه وزیر ورزش پرداخت که در آن سلطانی فر گفته بود بیشترین 

حضورش در اردوها و مسابقات کشتی بوده است.
پس از این اقدام، صبح سه شنبه نیز مصاحبه ای از محمدرضا داورزنی معاون 
ورزش قهرمانی وزارت ورزش در کانال خبری این وزارتخانه منتشر شد که اثبات 

کند وزارتخانه در حمایت از فدراسیون کشتی کم نگذاشته است.
پایان بخش این ماجرا نیز مصاحبه بنی تمیم با پایگاه اطالع رســانی وزارت 

ورزش بود که اعتراض نایب  رئیس  فدراسیون کشتی را به دنبال داشت.
در این میان به تنها چیزی هم که توجه نشــد، این بود که با شــیوه ای که 
وزارت ورزش در پیش گرفتــه نه تنها نمی توان به بازگشــت یکی از موفق ترین 
مدیران ورزشــی کشور امیدوار بود، بلکه دارند او را به سمتی می برند که روز به 
روز از ورزش دور شود. این در حالی است که انتظار می رفت در این شرایط توجه 

به منافع ملی در اولویت قرار گیرد نه تسویه حساب های شخصی!
تا آنجا که ما متوجه شــدیم تمام حرف رســول خادم این بوده که کشتی 
ورزش اول این مملکت است، بیشترین مدال های ورزش را در عرصه بین المللی 
کســب کرده و باید به اندازه جایگاه و اعتبارش به آن احترام گذاشت. به عنوان 
نمونه اگر رئیس  اتحادیه جهانی کشــتی به ایــران می آید، مثل رئیس فیفا او را 
به دیدار رئیس جمهور ببرند، اگر ورزشــکارانش در عرصه های دشوار بین المللی 
افتخار کســب می کنند، ویژه دیده شوند. اگر صحبت از تخصیص اعتبار است، 

احترام کشتی رعایت شود.
حاال با این شــرایط اگر وزارت ورزش خواســته های رسول خادم را معقول 
می داند، در جهت تامین آن قدم بردارد، اگر هم غیرمعقول می داند شفاف بگوید 
تا حداقل عالقه مندان به ورزش تکلیف خود را بدانند؛ مگر می شود یک روز خادم 
را بهترین فرد برای هدایت کشــتی دانســت و روز دیگر علیه اش بازی رسانه ای 

راه انداخت!

منافع ملی در اولویت است 
یا تسویه حساب های شخصی؟!

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
 نوبت اول

بموجب پرونده کالسه 964299 و دادنامه و اجراییه صادره از شعبه 9 دادگاه عمومی کرج له: 
قاســم طیبی علیه تعاونی مسکن فرهنگیان آموزش و پرورش کرج و تعاونی مسکن الغدیر 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت 2/958/341/437 تومان و مبلغ 5 درصد آن به عنوان 
نیم عشــر دولتی. با توجه به اینکه اجراییه به محکوم علیــه ابالغ گردیده و در مهلت مقرر 
نســبت به اجرای حکم اقدام ننموده اســت بنا به درخواست محکوم له و به منظور استیفای 
محکوم به و هزینه های اجرایی شش دانگ از پالک ثبتی 153/1568 متعلق به محکوم علیه 
از ســوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری کرج بشرح ذیل توصیف و 
ارزیابی شده و مقرر گردیده در مورخ 1397/1/23 از ساعت 9 الی 10 در محل اجرای احکام 
مدنی دادگســتری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 26/300/000/000 
ریال طبق نظریه کارشناســی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که باالترین 
قیمت را پیشــنهاد نماید فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه 
نقــد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخــذ و الباقی ظرف یک ماه از وی وصول و پس از 
انجــام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شــد. در 
صورتیکــه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید ســپرده وی پس از کســر 
هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال 
به عهده محکوم علیه اســت که از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفین می توانند ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در اینصورت 
تا رســیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد. ضمنا 
طالبین بشــرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطالع این اجراء از مال 
مورد مزایده بازدید نمایند. مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:
احتراما عطف به نامه شــماره 964299 مورخ 96/8/5 آن شعبه محترم در خصوص ارزیابی 
ملک توقیفی به پالک 153/1568 در معیت آقای قاســم طیبی از ملک مورد نظر بازدید به 

عمل آمد که گزارش آن به شرح زیر تقدیم می گردد.
وضعیت ثبتی پالک 153/1568:

ســند مالکیت ششــدانگ یک قطعه زمین دایر قطعه اول تفکیکی به مســاحت 142000 
مترمربع به پالک 1568 فرعی از 153 اصلی مفروز از 1199 فرعی از اصلی مذکور واقع در 
قریه نوالت ســیاهکالن جزء حوزه ثبتی شهرستان کرج انتقالی از دولت جمهوری اسالمی 
ایران به موجب ســند 80900 مورخ 71/6/18 دفتر یک کرج به نام اداره کل زمین شهری 
اســتان تهران دفتر 1318 امالک صفحه 56 ثبت 450148 صادر و تسلیم می شود. سپس 
برابر ســند 12845 مورخ 73/2/11 دفتر 14  کرج ششدانگ مورد ثبت به خریداران تعاونی 
مســکن فرهنگیان به میزان 4/5 دانگ و تعاونی مسکن الغدیر به میزان 1/5 دانگ منتقل 
می گردد. ســپس برابر صورت مجلس 54262 مورخ 73/7/27 به قطعات تفکیک شــده که 
قطعه 203 تفکیکی به مســاحت 4384/10 مترمربع با حدود اربعه: شماال به طول 75/86 
متر به خیابان 8 متری شــرقا اول به طول 30/60 متر به خیابان 34 متری دوم پخی است 
به طول 8/70 متر ســوم که جنوبی اســت به طول 30/04 متــر و چهارم به طول 34/84 
متر که هر ســه قسمت به میدان جنوبا اول پخی اســت به طول 10/10 متر دوم به طول 
27/47 متــر به خیابــان 24 متری غربا اول به طول 27 متر به قطعه 144 دوم به طول 22 
متر به قطعه 109 ســوم به طول 14 متر به دوربرگــردان چهارم به طول 14 متر به قطعه 

108 تفکیکی می باشد.
نظریــه: ملک مورد نظر قطعــه زمین غیرمحصور بوده و فاقد هرگونه اعیانی اســت، لذا با 
توجه به موقعیت استقرار آن در مجاورت بافت مسکونی و نزدیکی به معابر اصلی شهر و با 
عنایت به متراژ و حدود اربعه آن و کاربری فرهنگی و اجتماعی اختصاص یافته و تحقیقات 
به عمل آمده از منطقه و با در نظر گرفتن رکود بازار زمین و مســکن و ســایر عوامل موثر 
بهای ششــدانگ )قطعه 203 تفکیکی( ملک مزبور به مبلغ 26/300/000/000 ریال معادل 
دو میلیارد و ششصد و سی میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. در پایان خواهشمند است 
دستور فرمایید نسبت به پرداخت دستمزد ارزیابی انجام گرفته با احتساب فیش واریزی طبق 
تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ 25/680/000 ریال اقدام گردد. فیش 

واریزی مورد استدعاست.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری کرج
م الف 96/6395/ف فروزنده

آگهی مزایده
 نوبت دوم

در خصوص پرونده 960202 شــعبه دوم متمرکز اجرای احکام )حقوقی( سنندج له اسداله امین پور 
و علیه شــرکت ماشــین صنعت مبنی بر محکومیت به پرداخت مبلغ 19239931011 ریال بابت 
محکوم به در حق محکوم لها و همچنین پرداخت نیم عشــر دولتی در حق صندوق دولت می باشد. 
مشخصات ملک مورد مزایده ملک به شماره پالک 9 فرعی از 2714 اصلی بخش 3 سنندج دارای 
مســاحت 3000 مترمربع مورد ثبت شــماره 10937 در صفحه 55 دفتر55 دفتر بخش سه منطقه 
یک ســنندج حوزه ثبت ملک منطقه یک ســنندج مالک حقوقی شرکت نشانوش کارخانه تولیدی 
آب میوه که هم اکنون مورد بهره برداری مرکز معاینه فنی خودروهای ســبک به نام تعاونی 1977 
تاسیس 1383 می باشد. ملک بنا به داظهار 55 سهام شرکت نوشا متعلق به خانم حوری روح نواز از 
سرقین فرزند محمدعلی که در مورخ 1385/8/1 به شرکت صنعت و ماشین کردستان انتقال یافته 
مستحدثات در ملک دارای دو سوله و دو انبار و دفتر می باشد. سوله قدیم الحدث با سازه دیوار باربر 
با مساحت 49/325 به سقف شیروانی و ارتفاع حدود 7 مترمربع و انبار با مساحت 52/135 سانتیمتر 
صورت انبار و دفتر می باشــد که هم اکنون مورد بهره برداری فروش قطعات ماشین می باشد و سوله 
دومی جدیدالحداث تقریبا سنوات گذشته با سقف خرپایی که هم اکنون به عنوان سالن معاینه فنی 
مورد بهره برداری قرار گرفته دارای مساحت 145/379 مترمربع و دفتر و سرویس بهداشتی در ضلع 
غربی چســبیده به سوله با مساحت 25 مترمربع با سازه اسکلت بنایی و سقف طاق ضربی و نمای 
سنگ گرانیت احداث بنا گردیده است ارزش ریالی ملک به شرح زیر می باشد: -الف( زمین با کاربری 
صنعتی به مساحت 3000 مترمربع به ارزش هر متر 2/000/000 ریال جمعا ارزش 6/000/000/000 
-ب( سوله شماره 1 ضلع شرقی لک 145/379 مترمربع به ارزش هر متر 5/000/000 ریال جمعا به 
ارزش 18/957/250/000 ریال -ج( دفتر و سرویس بهداشتی 25 متر به ارزش هر متر 6/000/000 
به ارزش کلی 175/000/000 ریال- ج( سوله شماره 2 ضلع غربی 27/710 متر به ارزش ریالی هر 
متر 3/500/000 ریال جمعا به ارزش کلی 2/248/815/000 ریال -خ( مجموع هزینه انشــعابات- 
محوطه ســازی- ارزش افزوده و جمعا به مبلــغ 500/000/000 )جمع کل ارزش ملک به مبلغ ده 
میلیارد و هشتصد و ســیزده میلیون و پانصد و چهل هزار ریال108/135/400/000 ریال برآورد و 
قیمت گذاری می شود( مزایده در روز دوشنبه 1397/1/27 راس ساعت 12 الی 13 به مزایده گذاشته 
می شود. در محل دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی سنندج واقع در میدان بسیج 
با حضور نماینده محترم دادسرای عمومی و انقالب و دادورز اجرای احکام حقوقی به مزایده گذاشته 
می شود. طالبین می توانند پنج روز قبل از روز مزایده با کسب مجوز از اجرای حقوقی از مال توقیف 
شده بازدید به عمل آورند و پیشنهادات خود را کتبا تسلیم نمایند. برنده مزایده کسی خواهد بود که 
باالترین قیمت را بپردازد و بدوا 10 ٪ ارزش آن را به حساب سپرده دادگستری نزد بانک ملی)سیبا( 
واریز و حداکثر ظرف یکماه آینده ترتیب پرداخت مابقی ارزش را بدهد )قیمت شــروع مزایده پایه 

کارشناسی و 55 درصد سهم شرکت می باشد.(
اجرای احکام شعبه دوم حقوقی شهرستان سنندج 
بهزاد مردانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای عبدالمجید شــاه محمدی دارای شــماره ملی 21 به 
شرح دادخواست به کالسه یک سیار از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خدیجه باقری به شناســنامه 36 در تاریــخ 1388/3/20 
اقامتــگاه دائمی خود در شــهر آوج بــدرود زندگی گفته 

ورثه حین  الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- عبدالمجید شــاه محمدی فرزند عربعلی شماره شناسنامه 
21 متولد 1338 )پسر متوفی( 2-  سعید شاه محمدی فرزند 
عربعلی شماره شناســنامه 2201 متولد 1340 )پسر متوفی( 
3- مسعود شــاه محمدی فرزند عربعلی شماره شناسنامه 8 
متولد 1342 )پســر متوفی( 4- غالمرضا شاه محمدی فرزند 
 عربعلی شــماره شناســنامه 1 متولد 1334 )پســر متوفی( 
5- جمیله شاه محمدی فرزند عربعلی شماره شناسنامه 2391 
متولــد1330 )دختر متوفی( 6- پروین شــاه محمدی فرزند 

عربعلی شماره شناسنامه 21 متولد 1345 )دختر متوفی(.
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس اعتراض دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد در غیر این صورت گواهی صادر خواهد شد.
صمدی
قاضی شورای حل اختالف آوج

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون 
چهارشنبه ۲۳ اسفند 1۳۹۶

هفته ۲7 لیگ آزادگان
*خونه به خونه ............................ آلومینیوم اراک)ساعت ۱۴:۴۵ - شبکه ورزش(

فینال لیگ برتر والیبال
*خاتم اردکان ........................................... بانک سرمایه)ساعت ۱۶- شبکه ورزش(

لیگ قهرمانان اروپا
*بشیکتاش .......................................... بایرن مونیخ)ساعت ۲۰:۳۰ - شبکه ورزش(
*بارسلونا ........................................................... چلسی)ساعت ۲۳:۱۵ - شبکه سه(

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم
125176241103157. پرسپولیس
22511953628842. ذوب آهن

325118632131941. استقالل
42511862820841. پیکان
141-52511862930. سایپا

62591242922739. پارس جنوبی جم
72591152625138. فوالد خوزستان

133-82596103031. صنعت نفت آبادان
930-92586112130. گسترش فوالد
229-102578102527. تراکتورسازی

112569102727027. سپاهان اصفهان
12258893030026. پدیده

1024-132559112030. نفت تهران
1123-142565142233. سپیدرود رشت

1823-152558121735. استقالل خوزستان
2215-162529141537. مشکی پوشان

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس

 برنامه هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه ۹ فروردین 1۳۹7
* نفت تهران .................................................................... استقالل تهران )ساعت ۱۶(
* گسترش فوالد ...................................................... صنعت نفت آبادان )ساعت ۱۷(
*پرسپولیس ................................................................................. سایپا )ساعت۱۸:۴۵(

جمعه 10 فروردین 1۳۹7
* مشکی  پوشان ........................................................... استقالل  خوزستان )ساعت۱۷(
* سپیدرود رشت ........................................................ پارس  جنوبی  جم )ساعت۱۷(
* ذوب آهن ................................................................... تراکتورسازی )ساعت۱۷:۳۰(

شنبه 11 فروردین 1۳۹7
* پیکان ..................................................................................... سپاهان )ساعت۱۷:۳۰(
* فوالد .............................................................................................. پدیده )ساعت ۱۹(

برنامه دیدارهای نمایندگان فوتبال ایران 
در دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا

دوشنبه 1۳ فروردین 1۳۹7
* گروه سوم: نسف قارشی ازبکستان  . ............................... پرسپولیس )ساعت ۱۹(
* گروه چهارم: استقالل ........................................................ الریان قطر )ساعت ۲۰(

سه شنبه 14 فروردین 1۳۹7
* گروه اول: االهلی عربستان   .................................... تراکتورسازی )ساعت ۲۰:۵۰(
* گروه دوم: ذوب آهن  ................................................  الدحیل قطر )ساعت ۱۸:۴۵(

دوشنبه ۲7 فروردین 1۳۹7
* گروه سوم: پرسپولیس  . ................................................. السد قطر )ساعت ۱۹:۳۰(
* گروه چهارم: الهالل عربستان  .........................................  استقالل)ساعت  ۲۰:۱۵(

سه شنبه ۲۸ فروردین 1۳۹7
*گروه اول: تراکتورساز ی ...................................................... الغرافه قطر )ساعت ۱۹(
*گروه دوم: لوکوموتیو ازبکستان .....................................  ذوب آهن)ساعت ۱۸:۳۰(

به اســتناد پرونده کالســه 961538 احکام مدنی محکوم علیه علی حسین 
کنگان فرزند محمد محکوم است به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال 
بابت اصل خواســته و مبلغ پنج میلیون و ششــصد و سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرســی و مبلغ یک میلیون ریال بابت کارشناسی ملک در حق محکوم له ضمنًا 

حق االجرا دولتی برعهده محکوم علیه است.
محکوم له جهت اســتیفای حقوق خود بدواً تقاضای توقیف و مزایده پالک ثبتی 
شــماره 4487/4244 اصلی ملکی علی حســینی گنگان را نموده و پس از 
تشــریفات قانونی و ارجاع به کارشناس رسمی دادگســتری به شرح ذیل مورد 

ارزیابی قرار گرفته:
1- با مراجعه به شــهرداری منطقه پنج تصویر پروانه کار ملک مذکور در اختیار 

اینجانب قرار گرفت.
2- بــا عنایت به پروانه کار ســاختمان مــورخ 1388/2/10 و شــماره پروانه 
8800503 و بازدید میدانی مســاحت زمین )164/88( یکصد و شــصت و چهار 
متر و هشتاد و هشت دسیمتر مربع می باشد. اسکلت ساختمان به صورت اسکلت 
فلز و مســاحت بنای قابل احداث طبق پروانه )418/70( چهارصد و هجده متر و 

هفتاد دسیمتر مربع می باشد.
3- براســاس پروانه بنا شامل زیرزمین، همکف )تجاری( و طبقه اول )مسکونی( 
می باشــد ولی بنای موجود شــامل زیرزمین، همکف )تجاری بعنوان نانوایی( و 

طبقه اول و دوم و سوم می باشد.
4- پروانه ساختمان ملک به پالک ثبتی 7 - 4487 - 4244 به نام مالک آقای 

حاجی توکلی نژاد می باشد.
5- سند ملک به پالک ثبتی 4487 - 4244 در مورخ 96/7/11 بنام آقای علی 

حسینی کنگان صادر شده است.
نظریه کارشناسی:

بــا توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن جمیع جهات و وضعیت فعلی ســاخت و 
ســاز در محل، قیمت روز مصالح و ارزش زمین مورد نظر و عدم بازدید از داخل 
ســاختمان، قیمت کل ملک عرصًا و اعیانًا حداقل به مبلغ 2/000/000/000 دو 

میلیارد ریال معادل دویست میلیون تومان تعیین و اعالم می گردد.
ســپس تقاضای فروش آن را از طریق مزایده عمومی نموده اســت که این اجرا 
پس از طی مراحل قانونی و عدم پرداخت محکوم به توســط محکوم علیه، قصد 
دارد در روز 1397/1/21 از ساعت 9 الی 11 با حضور نماینده محترم دادستان و 
همچنین محکوم له، در محل دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع شماره 3 شوراهای 
حل اختالف زاهدان از طریق مزایــده عمومی اموال توقیفی محکوم علیه را به 
قیمت پایه کارشناســی به فروش برساند طالبین و خریداران می توانند همه روزه 
تــا یک هفته قبل از زمان مزایده از اموال مــورد مزایده با هماهنگی این اجراء 
بازدید و در زمان مزایده حضوراً شــرکت نمایند. بدیهی اســت اموال مزایده به 
کسی فروخته خواهد شد که باالترین مبلغ را پیشنهاد نمایند و خریدار می بایستی 
مبلغ 10 درصدی پیشــنهادی مزایده را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری 
زاهدان واریز نماید و مابقی را ظرف مدت یک ماه به حســاب سپرده دادگستری 
واریــز و تحویل اجرای احکام مدنی نماید و پس از تأیید مزایده توســط دادگاه 
محتــرم صادرکننده حکم، تقاضای انتقال مالکیت اموال نماید و در صورت عدم 
تأیید مزایده توسط دادگاه، مبلغ ده درصدی واریزی به خریدار مسترد خواهد شد 
و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز 
ننمایــد و یااعالم انصراف نماید مبلغ ده درصد پیشــنهادی خریدار به نفع دولت 
ضبط خواهد شــد و خریدار حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت تشریفات 
مزایــده با رعایت مواد 113 به بعد قانون اجــرای احکام مدنی و ماده 129 اجرا 
خواهد شد به استناد ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی در صورت نبود خریدار 

طلبکار نیز می تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزایده قبول نماید.
سجاد سلطانی- مسئول دفتر اجرای احکام مدنی 

مجتمع شماره 3 شوراهای حل اختالف زاهدان

آگهی مزایده اموال غیر منقول 
نوبت اول

م الف 3847

دیدار برگشت مرحله پایانی لیگ برتر والیبال امروز با انجام بازی بین 
تیم های خاتم اردکان و بانک سرمایه آغاز می شود.

دور برگشــت مرحله پایانی لیگ برتر والیبــال عصر امروز با دیدار تیم های خاتم 
اردکان و بانک ســرمایه از ســاعت ۱۶ در ســالن آیت اهلل خاتمی آغاز می شود. دیدار 
دوم مرحله فینال در حالی به میزبانی اردکانی ها انجام می شــود که تیم شگفتی ساز 
خاتم با هدایت عباســعلی میرحسینی در دیدار رفت برابر بانک سرمایه با وجود ارائه 
عملکردهای بی نظیر با نتیجه  سه بر دو شکست خورد و در این دیدار خانگی محکوم 
به پیروزی است تا همچنان امیدهایش برای کسب عنوان قهرمانی را زنده نگه دارد. در 
سوی مقابل بانک سرمایه که سومین حضور متوالی اش در فینال را تجربه می کند، در 
حالی پا به فینال گذاشته که پس از کسب عنوان نخست دور گروهی در مراحل حذفی 
به ترتیب تیم های هاوش گنبد و پیکان تهران را از پیش رو برداشت و با پیروزی دشوار 
در دیدار رفت برابر خاتم اردکان به کسب سومین جام قهرمانی نزدیک تر شده است.
تیــم خاتم اردکان هم که در دور گروهی در جایگاه هفتم ایســتاده بود و در مراحل 
حذفی تیم های ســایپا تهران و شهرداری تبریز را از پیش رو برداشت، برای اولین بار 
بــه دیدار پایانی لیگ برتر والیبال راه یافته و بازیکنان این تیم نشــان داده اند که در 
خانه می توانند دست به هر کاری بزنند. در مرحله پایانی لیگ برتر والیبال هر تیم که 
بتواند در دو بازی از سه دیدار به پیروزی برسد عنوان قهرمانی  را از آن خود می کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ۲۲ بازیکن را برای انجام بازی تمرینی برابر 
سیرالئون به تیم ملی دعوت کرد.

کارلوس کی روش ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران که این تیــم را برای حضور در 
جــام جهانی آماده می کند، برای دیدار تدارکاتی با ســیرالئون که روز ۲۶ اســفند در 
ورزشــگاه آزادی برگزار می شود، ۲۲ بازیکن را به اردو دعوت کرد. بازیکنان دعوت شده 
باید روز پنج شنبه ساعت ۱۴:۳۰ در مرکز پک خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. 
اسامی این بازیکنان بدین شرح اســت: *دروازه بان ها: رشید مظاهری، علیرضا بیرانوند، 
سیدحســین حســینی و حامد لک *مدافعان: رامین رضاییان، وریا غفوری، محمدرضا 
خانزاده، سیدجالل حسینی، روزبه چشمی، پژمان منتظری، سعید آقایی و محمد انصاری 
*بازیکنان میانی: امید ابراهیمی، علی کریمی، احمد عبداهلل زاده، کمال کامیابی نیا و امید 
نورافکن*مهاجمان: علی قلی زاده، علی علیپور، کاوه رضایی، وحید امیری و مهدی ترابی.

دعوت از 22 بازیکن به تیم ملی فوتبال

صفحه ۹
چهارشنبه 23 اسفند ۱3۹۶ 

2۵ جمادی الثانی ۱43۹ - شماره 2۱۸۶۷

کشــید.در دقیقه ۳۶ این دیدار وحیــد امیری در برخورد 
پای بازیکن حریف با صورتش دچار مصدومیت شــد و به 
ناچار جایش را به گادوین منشــا داد. در لحظه ورود منشا 
به زمین پرســپولیس صاحب ضربه ایستگاهی شد که این 
ضربه را ماهینی ارسال کرد و کامیابی نیا در دقیقه ۳۷ گل 

سرخپوشان را به ثمر رساند.
در نیمــه دوم دو تیم بــازی متعادلــی را به نمایش 
گذاشــتند که تالش الوصل برای رسیدن به گل تساوی و 
جلوگیری از حذف بیشتر از پرسپولیس بود اما سرخپوشان 
در ضد حمالت و ســرعت خوب منشا صاحب چند فرصت 
شدند که نتوانستند از این فرصت ها به خوبی استفاده کنند.

ضمن اینکه علیرضا بیرانوند در چند صحنه موثر ظاهر شد 
و توانســت حمالت تیم الوصل را بی ثمر بگذارد. در دقایق 
پایانی برانکو سعی در حفظ نتیجه داشت و شایان مصلح را 
به جای علیپور وارد زمین کرد تا از گل زده محافظت کند.
در دیگر دیدار این گروه السد قطر میزبان نسف قارشی 
ازبکســتان بود که در پایان موفق شــد با نتیجه ۴ بر صفر 
نماینده ازبکستان را شکســت دهد.گل های السد را ژاوی 
)۳(، عبدالکریم حسن )۱۵(، بغداد بونجاح)۴۳( و همرون 
)۷۱( به ثمر رساندند.الســد با این نتیجه ۹ امتیازی شد و 
با توجه به برد مقابل پرســپولیس باالتر از این تیم در رده 
نخست گروه سوم قرار گرفت. در میان چهار نماینده ایران 
در لیگ قهرمانان آسیا و در هفته چهارم، تنها پرسپولیس 
به برتری رسید. استقالل و تراکتورسازی به تساوی رضایت 

دادند و ذوب آهن هم شکست سنگینی را پذیرا شد.
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C جدول رده بندی لیگ قهرمانان آسیا- گروه

لحظه به ثمر رسیدن تک گل پرسپولیس مقابل الوصل با ضربه سر کامیابی نیا


