
ورزشی

یادی از شهید مدافع امنیت ایرج جواهری
پهلواناننمیمیرند!

اســتان کرمانشــاه، دیار پهلوانان و 
ایستادگان تاریخ، از خطه های شهیدپرور 
تاکنون  اســت. کرمانشاه  اسالمی  ایران 
بیش از 9 هزار و 800 شــهید را تقدیم 
انقالب کرده اســت. شــهدایی از دوران 
مبارزه بــا طاغوت و مقاومــت در برابر 
گروهک های تروریستی تا شهدای دفاع 

مقدس و شهدای مدافع حرم. 
اما نخســتین شــهید در آشــوب های آبان ســال 98 نیز به نام استان 
کرمانشــاه ثبت شــد. شــهیدی که در ردیف دیگر پهلوانانی قرار گرفت که 
خود را فدای این ســرزمین و مردمش نمود. شــهید ایرج جواهری، نماینده 
جدید قهرمانان خطه پهلوان پرور کرمانشاه است. این روزها با اربعین شهادت 
ســرگرد ایرج جواهری همزمان اســت. این مأمور مظلــوم و خدوم نیروی 
انتظامی ازجمله شهدای مدافع امنیت است که در آشوب های آبان امسال به 

دست اشرار به شهادت رسید. 
وی از کارکنان زحمتکش پلیس منطقه الهیه در کرمانشــاه بود که روز 
شــنبه 25 آبان به شهادت رسید. شــهید ایرج جواهری صاحب سه فرزند 

دختر است. 
متأسفانه هنوز اطالعاتی درباره زندگی و نحوه شهادت این مأمور فدایی 
امنیت وطن منتشــر نشده است. فقط اینکه وی در پی حمله اشرار مسلح به 

کالنتری مجروح شد و مدتی بعد به شهادت رسید.
شــهید ایرج جواهری نیز یکی از پرچم هــای مظلومیت مردم ایران در 
برابر توحش عناصر مزدور ضدانقالب اســت. او جواهری است که شهادتش ، 
حقیقت روشن انقالب اسالمی و مدافعان آن و ماهیت پلید دشمنان انقالب 

را بار دیگر به تاریخ ثابت کرد. نامش گرامی باد و راهش پر رهرو.

حدیث دشت عشق

سید سعید مدنی
 لیگ برتــر فوتبال ایران بابرگــزاری هفته شــانزدهم )یعنی هفته اول 
ازدوربرگشــت( برای چند هفته متوقف شــد. علت اصلی ایــن امر، عالوه بر 
تعطیالت نیم فصل ، برپایی اردوی تدارکاتی تیم فوتبال امید در قطر اســت. 
تیمی که خود را برای دیدارهای مقدماتی المپیک2020 توکیو آماده می کند 
و قرار است روز۱9 دیماه در کشور تایلند اولین بازی خود را در چارچوب این 

رقابتها با ازبکستان انجام دهد. 
فوتبال ایران از ســال ۱9۷۶ که در المپیک مونترال حضور داشت دیگر 
تا آخرین دوره المپیکی که برگزار شــده است یعنی المپیک 20۱۶ در کشور 
برزیل موفق به کســب جواز حضور در این رویداد بزرگ ورزش جهان نشــده 
اســت و همواره در رقابت های مقدماتی در مصاف با حریفان آسیایی ناموفق 

بوده و واز رفتن به المپیک بازمانده است. 
البته عالقمندان به ورزش و دوســتداران رشــته فوتبال اطالع دارند که 
تیم ملی فوتبال ایــران با برتری برحریفــان در دیدارهای مقدماتی المپیک 
مســکو)۱980(جواز صعود به این رقابت ها را به دست آورد اما چون به دالیل 
سیاسی کاروان ورزشی ایران راهی این بازی ها نشد و المپیک مسکو از طرف 
ایران تحریم شــد به طور طبیعی تیم ملی فوتبــال ایران هم به این رقابت ها 

اعزام نشد. 
ناکامی فوتبــال ایران در صعود به مرحله نهایی فوتبال المپیک در حالی 
به طور متوالی و پیاپــی رقم می خورد که طی چند دوره اخیر تیم هایی مثل 
ژاپن یکی از نمایندگان ثابت قاره آســیا در این رقابت ها بوده است تیم هایی 
کــه در همان زمان که فوتبال ایران پــی درپی جواز صعود به المپیک)مونیخ، 
مونترال،مسکو( را به دست می آورد و در عرصه قاره آسیا حرف اول را می زد و 
سروری می کرد غالبا)مثل همین ژاپن یا عربستان یا...( محلی از اعراب و حرفی 
برای گفتن نداشتند. و باز این ناکامی المپیکی در حالی برای فوتبال ایران تکرار 
می شــود وخاطر هواداران آن را آزرده می سازد که این فوتبال در طول همین 
ســال ها موفق شده اســت چهار بار به بزرگترین و معتبرترین آوردگاه فوتبال 
جهــان یعنی »جام جهانی« صعود نماید)20۱4،200۶،۱998و 20۱8(! واین 
به گمان ما موضوعی است که جای تحلیل و بررسی کارشناسانه و جدی دارد؟ 
اگر فوتبال ایران این قدر قدرتمند اســت که می تواند در تالش های خود برای 
صعود به جام جهانی معموال موفق باشد پس چرا نتوانسته طی نزدیک به 50 

سال گذشته حتی یک بار به المپیک صعود کند؟! 
اگر کمی دایره بحث را بازتر کنیم این سؤال را می شود این گونه هم مطرح 
کرد که چرا فوتبال ایــران دراغلب تالش ها ومیادینی که حضور پیدا می کند 
مثل جام ملت های آســیا، باشگاه های آسیا ، رده های ســنی پایه و... ناموفق 
اســت و به نتایج مورد انتظار دســت نمی یابد؟ مثال چرا تیم ملی که فاتح سه 
دوره پیاپی جام ملت های آســیا شده بود ازسال۱9۷۶ تا کنون)یعنی از همان 
ســال حضور در المپیک مونترال( موفق به تکرار قهرمانی در این رقابت ها که 

معتبرترین و قویترین تورنمنت فوتبال در آسیاست ، نشده است؟! 
واقعیــت فوتبال ما در کجــا عینیت پیدا می کند و قابل فهم اســت ، در 
صعود به جام جهانی یا در ناکامی های متوالی تکراری در سایر میادین؟! البته 
خوانندگان فهیم و صاحب تحلیل خوب می دانند که این نشریه طی چند سال 
اخیر به سهم وبه اندازه فهم خود در مطالب متعددی به این سؤال و پاسخ آن 
از ابعاد مختلف پرداخته اســت. و نیک وقوف دارند که لب و چکیده پاسخ ما 
به این سؤال اساسی این بوده که بدون تعارف مسئوالن ورزش ما سال هاست 
فوتبال را به حال خود رها کرده و از انجام کارهای زیربنایی و ساختاری طفره 
می روند و برای سرپوش گذاشتن بر کوتاهی های خود وپرکردن چشم و گوش 
مخاطبان به ویژه مدیران باال دســتی تمــام فکر و ذهن و تالش و دوندگی ها 
و هوش و حواسشــان را به صعود به هرقیمت به جام جهانی متمرکز کرده و 

معطوف ساخته اند.
آنهــا که ورزش را و فوتبال را عمیقا می شناســند و به طور جدی دنبال 
می کنند خوب می دانند کــه موفقیت در ورزش مثل هر جای دیگر محصول 
برنامه ریزی مدبرانه و اجرای دقیق وکار آمد است. وهمینان خوب می دانند که 
فوتبال ما و اکثر رشته های ورزشی، فاقد چنین برنامه ریزی و اجرایی هستند. 
بنابراین در چنین شرایطی اگر موفقیتی هم به پای فوتبال نوشته می شود آن 
را نباید به حساب خروجی طبیعی عملکرد و برنامه های کارآمد وتدابیر دقیق 

مدیریتی دانست وحتی در باره آن باید به طور جدی شک کرد.
باید از خود سؤال کرد که مثال فوتبالی که خیلی جاها خط وربطش تابع 
جریانات داللی است. فوتبالی که به » رده های پایه« )از جمله همین امیدها( 
بی توجه اســت. فوتبالی که در آن » باشــگاه« در معنا و تعریف استانداردش 
وجــود ندارد. فوتبالی کــه تیم های مردمی و پرطرفــدار و صاحب افتخارش 
درو پیکر ندارد وهر کس و ناکسی و هر ناوارد تازه ازگردراه رسیده ای می تواند 
در آنها ردای ریاســت و مدیریت برتن کنــد و... ربطش با » جام جهانی« چه 

می تواند باشد.
روشن است که این حرف ما به معنای نفی لیاقت و شایستگی های جوانان 
برومند و پابه توپ این آب وخاک عزیز نیســت. بلکه یادآوری حرف همیشگی 
است که اگربر این ورزش و فوتبال پر از استعداد ناب که هر بیگانه و آشنایی را 
به تحسین وا می دارد،مدیریتی اهل و کارآمد و دلسوز و با انگیزه حاکم باشد. 
مدیریتی که با مردم صادق و شفاف باشد)ماجرای سرمربی ایتالیایی و ابهامات 
و تناقضات و شــبهات گیج کننده و اظهارات ضد و نقیض به اصطالح مدیرانی 
که از سروکول این فوتبال و این تیم ها و این ورزش باال می روند آخرین نمونه 
از این صداقت و شــفافیت مدیریتی در فوتبال و ورزش ما بود!(؛ راســتگو و 
درست کردار باشد، آنوقت بدون شک جایگاه همیشگی تیم ملی فوتبال حضور 

در جمع بزرگان جهان وحق مسلم امیدهای ما حضور در المپیک هاست. 
شــعار نمی دهیم گذشته و سابقه نشــان می دهد و ثابت می کند که این 
جوانان چیزی از همگنان و حریفان دور و نزدیک خود کم ندارند؛ اما اگر جایی 
کم می آورند علت اصلی را در معامله های بدی باید پیدا کرد که مدیریت ورزش 

و فوتبال با آنها می کنند!

واقعیتفوتبالما
درکجاعینیتپیدامیکند؟

نکته  ورزشی

صفحه 9
  شنبه ۷ دی ۱۳9۸ 
اول جمادی االول ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۳۶۶

در روزهایی که اســتقالل و پرسپولیس با مشکالت مالی فراوانی دســت و پنجه نرم می کنند، بحث 
واگذاری این دو تیم بار دیگر مطرح شده است. 

معاون حقوقی پارلمانی و امور اســتان های وزارت ورزش گفت: مقدمات واگذاری ســرخابی ها تا پایان سال فراهم 
می شــود. اوایل ماه آینده آخرین مجمع ســال 98 اســتقالل و پرســپولیس را برگزار خواهیم کرد تا بعد به ســمت 

قیمت گذاری برند برویم.
جمشید تقی زاده درخصوص واگذاری پرسپولیس و استقالل به بخش خصوصی به خبرگزاری فارس گفت: ما ۱9 
جلســه با خصوصی  ســازی و مســئوالن اصل 44 برگزار کرده ایم. 3، 4 ماهی که مسئولیت واگذاری را برعهده گرفتم، 
صحبت وزیر این بود که امروز این دو باشــگاه واگذار شــوند، بهتر از فرداست. با توجه به مشکالت و شفافیت مالی که 

استقالل و پرسپولیس داشتند درفشی فر و مرغوبکار را در نخستین قدم به دو باشگاه دادیم. 
معاون وزیر ورزش در پاسخ به این سؤال که آیا ساختمان های استقالل و پرسپولیس هم به آنها واگذار شده، گفت: 
در زمان دادکان این ساختمان ها خریداری شده که 50 درصد هزینه از سوی فدراسیون و 50 درصد از سوی باشگاه ها 

بوده و تالش این است ساختمان ها هم به باشگاه ها منتقل شوند.
تقی زاده در مورد بدهی استقالل و پرسپولیس هم گفت: سازمان حسابرسی این موضوع را بررسی می کند.

تکراریکوعدهتکراری؛سرخابیهاتاپایانسالخصوصیمیشوند
 با اعالم کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد هر کشتی گیری که می خواهد به المپیک برود، باید در جام تختی 

شرکت کند.
جام تختی در رشته کشتی آزاد روزهای ۱8 تا 20 دی ماه به میزبانی شهر کرمانشاه برگزار می شود؛ جایی که برخالف 
سال های نه چندان دور بیش از اینکه جنبه بین المللی داشته باشد، یکی از مراحل مهم انتخابی تیم ملی به شمار می رود.

آنطور که کادرفنی تیم ملی کشتی آزاد اعالم کرده، همه مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا 
و همچنین المپیک 2020 باید در این رقابت ها حضور داشته باشند. البته چند نفری هم مستثنی شدند. حسن یزدانی، 
علیرضا کریمی، رضا اطری، بهنام احسان پور و یونس امامی به دلیل مدال آوری و کسب سهمیه در مسابقات جهانی 20۱9 
قزاقستان به همراه امیرحسین زارع که قرار است در تورنمنت ایتالیا روی تشک برود، از حضور در جام تختی معاف هستند.

بقیه مدعیان در همه اوزان باید برای تحقق رویای خود یعنی حضور در المپیک یا هر رقابت بین المللی دیگری در 
سال 2020 در جام تختی روی تشک بروند.از جمله چهره های مطرحی که نامشان برای حضور در این رقابت ها اعالم شده، 
می توان به رضا یزدانی، پرویز هادی، امیرمحمد یزدانی، کامران قاسمپور و... اشاره کرد. بدون شک این رقابت ها شکست 
برخی از بزرگان را هم در دل خود جای خواهد داد، اما اینطور که اعضای کادرفنی اعالم کردند، فقط قهرمانی یا کسب 

نتیجه از سوی یک کشتی گیر مالک نیست و عملکرد کشتی گیران از همه جنبه ها مدنظر قرار می گیرد.

جامتختی،اولینگذرگاهبرایرسیدنکشتیگیرانبهالمپیک

وزیر ورزش با بیان اینکه بهره برداری از پروژه های ورزشی در سال جاری از مرز چهارصد پروژه عبور کرده 
گفت که تا پایان سال تعداد این پروژه ها را به ۷۰۰ می رسانیم.

مسعود سلطانی فر پنجشنبه پس از افتتاح خانه کشتی تنکابن در جمع خبرنگاران گفت: سه سال پیش حدود 4 هزار 
پروژه نیمه تمام ورزشی در سراسر کشور داشتیم که خوشبختانه با تالش همکارانم در استان ها امروز این تعداد به کمتر 

از سه هزار پروژه تقلیل پیدا کرده است.
وی ادامه داد: ســال گذشته در سراسر کشــور هدفگذاری کرده بودیم تا 500 پروژه ورزشی را به اتمام برسانیم ولی 
خوشبختانه موفق به تکمیل ۷00 پروژه شدیم. در سال 98 هم بهره برداری از ۷00 پروژه ورزشی را در دستور کار قرار دادیم 
که االن از مرز چهارصد پروژه عبور کرده ایم. با توجه به افتتاح بسیاری از پروژه ها در دهه مبارکه فجر  پیش بینی می کنیم 

امسال هم از مرز ۷00 پروژه عبور کنیم این درحالی است که کشور تحریم های ظالمانه و ناعادالنه ای را تحمل می کند.
وزیر ورزش تصریح کرد: همان طور که می دانید هر هفته با اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تالش همکارانم در 
وزارت ورزش و جوانان و شرکت توسعه حدود 20 الی 30 پروژه ورزشی را در کشور به بهره برداری می رسانیم که همه این 

پروژه ها مورد استفاده جوانان است و موجبات شور شادی و نشاط مردم را فراهم می کند.

بهرهبرداریاز۷۰۰پروژهورزشیتاپایانسالجاری
تیم های شهرداری گرگان، شیمیدر، آویژه صنعت و رعد پدافند هوایی در هفته چهاردهم لیگ بسکتبال 

صاحب برد شدند، در این هفته مهرام متحمل شکست شد.
مرحله برگشــت مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور پنجشنبه با برگزاری دیدارهای هفته چهاردهم وارد 
مرحله برگشــت شــد.در این هفته از رقابت ها تیم مهرام که قهرمانی نیم فصل را از آن خود کرد در دیدار خانگی مقابل 
ذوب آهن متحمل شکست شد. اصفهانی ها در حالی این بازی را به سود خود تمام کردند که با حکم کمیته انضباطی بازنده 
آخرین دیدار نیم فصل نخســت شدند. روز پنجشــنبه همچنین تیم شهرداری گرگان در حضور تماشاگرانش برد راحتی 
برابر شهرداری بندرعباس به دست آورد همانگونه که شیمیدر دیگر مدعی لیگو موفق به شکست شورا و شهرداری قزوین 

شد.نتایج دیدارهای هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال به این شرح است:
* صنعت مس کرمان ۷0- رعد پدافند هوایی شــهرکرد 8۷ * توفارقان آذرشــهر 5۶- آویژه صنعت پارســا مشهد 
۶8* شــورا و شــهرداری قزوین 5۷- شــیمیدر قم ۷۱ * مهرام تهران 80- ذوب آهن اصفهان 83 * شهرداری گرگان 

85- شهرداری بندرعباس ۷۶ * اکسون تهران 4۶- پاالیش نفت آبادان 5۷
از هفته چهاردهم لیگ برتر بسکتبال دیدار تیم های پتروشیمی و نیروی زمینی لغو شد.

شکستصدرنشیندرهفتهچهاردهملیگبرتربسکتبال

مسئوالن فدراسیون به دنبال مربی خارجی هستند

پیش نویس قرارداد برای برانکو ارسال شد
امضای قرارداد در اواخر سال 98

سرویس ورزشی-
علی رغم مطرح شــدن نام چند مربی ایرانی برای 
تیم ملی فوتبال، به نظر می رســد فدراسیون فوتبال 
تمایل به امضای قــرارداد با برانکو ایوانکوویچ دارد تا 

هدایت تیم ملی را به این مربی کروات بسپارد.
تیم ملی فوتبــال ایران باید روزهــای ۱5 و 20 خرداد 
در مرحلــه دوم انتخابی جام جهانــی 2022 و انتخابی جام 
ملت های آســیا به ترتیب به مصاف بحرین و عراق برود. هر 
دو مســابقه در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.برای تیم ملی 
فوتبال ایران باوجود اینکه در بخش سرمربی بالتکلیف است و 
پروسه فسخ قرارداد مارک ویلموتس همچنان ادامه دارد، یک 

بازی تدارکاتی قبل از این دو مسابقه پیش بینی شده است.
طبق اعالم فدراسیون فوتبال عمان، تیم ملی فوتبال این 
کشور در ماه می )اردیبهشت یا خرداد( در دیداری تدارکاتی 
در تهــران میهمان تیم ملی ایران خواهــد بود.این در حالی 
اســت که در تقویم فیفا، در ماه می »فیفادی« وجود ندارد و 
مشــخص نیست که آیا بازیکنان لژیونر می توانند تیم ملی را 

مقابل عمان همراهی کنند یا خیر.
از ســوی دیگر، تیم ملی فوتبال عمان هم بعد از اخراج 
»اروین کومان« ســرمربی خود بالتکلیف اســت و مسئوالن 
فدراسیون فوتبال این کشور به دنبال پیداکردن مربی دیگری 
هســتند. تیم ملی فوتبال ایران در گروه ســوم مرحله دوم 
انتخابی جــام جهانی 2022 قطــر و انتخابی جام ملت های 
2023 آسیا با ۶ امتیاز در رده سوم قرار دارد. عراق و بحرین 

با ۱۱ و 9 امتیاز اول و دوم هستند.
مذاکرات فدراسیون فوتبال با برانکو

بزرگتریــن ابهام این روزهای تیم ملی، معرفی نشــدن 
ســرمربی تیم ملی اســت. روز پنجشــنبه منابع خبری به 
فدراسیون فوتبال مدعی شدند فدراسیون فوتبال پیش نویس 

قرارداد را اواســط هفته گذشــته برای برانکو ایوانکوویچ در 
کرواســی ارســال کرد. ایران به این مربی کروات پیشــنهاد 
داده بــا امضای قراردادی جدید، ســکان هدایت تیم ملی را 
به دست بگیرد. در ابتدا این حمیدرضا صادق، سفیر ایران در 
کرواسی بود که به برانکو پیشنهاد رسمی داد. چندی قبل هم 
فدراسیون فوتبال نماینده خود را به کرواسی فرستاد تا با این 

مربی مذاکرات رودررو داشته باشد. 
گویا در مذاکرات فدراســیون با برانکو درخصوص مبلغ 
قرارداد و همکاران این مربی بحث و گفت و گو شــده اســت. 
در مذاکــرات این مربــی کروات تأکید کــرده پانادیچ مربی 
دروازه بان هایــش باید در تیم ملی هم در کادرش باشــد. او 

همچنان می خواهد برادرش را به تیم ملی بیاورد. روی حضور 
مارکو هم اصرار دارد و بنابراین کادر خارجی هایش مشخص 

است. 
از چندی قبل شــایعه شــد برانکو چندان موافق حضور 
وحید هاشــمیان در کادر فنی تیم ملی نیست و روی حضور 
مهدوی کیا اصرار دارد. این خبر اما صحت ندارد؛ چراکه اتفاقاً 
مربی کروات پذیرفته هاشمیان دستیار ایرانی اش باشد. وحید 
در دوران برانکو بود کــه به قهر خود از تیم ملی پایان داد و 
اتفاقاً در مرحله اول و دوم انتخابی جام جهانی 200۶ گل های 
مهمی هم برای ایــران زد و نقش مهمی در صعود تیم ملی 
داشــت. برانکو از همان زمان خاطرات خوبی از هاشمیان در 

ذهن دارد.
در هر صورت قرار اســت پس از آنکه برانکو پیش نویس 
قرارداد و مفاد آن را بپذیرد، مذاکرات جدی تر بر ســر مسائل 
مالــی و بعضی دیگر از جزئیات صورت بگیرد. در همین حال 
در روز های اخیر شــایعاتی درباره حضور یحیی گل محمدی 
هم در تیم ملی شنیده می شد اما انگار ترجیح خود تاج همان 
انتخاب مربی خارجی اســت. فقط فدراسیون بدش نمی آید 
امضای قرارداد به آخر ســال موکول شــود تا فدراسیون در 
هزینه هــا صرفه جویی کند. از نظر تــاج، برانکو هر چه دیرتر 
بیاید به نفع آنهاست و هزینه کمتری خواهند کرد. فدراسیون 
هم به هر حال درگیر پرونده ویلموتس است و به نظر می رسد 

کار آنها به شکایت و شکایت کشی در فیفا بکشد.
ممبینی: برانکو یکی از گزینه های اصلی است

دیــروز هــم هدایــت اهلل ممبینی عضو هیئت رئیســه 
فدراســیون فوتبال درباره آخرین وضعیت انتخاب سرمربی 
جدیــد تیم ملی گفــت: در این مورد بحث هــای زیادی در 
هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال شــد و با توجه به مشکالتی 
که پس از رفتن کــی روش و حضور ویلموتس به وجود آمد، 
برای جلب رضایت هواداران و رســانه ها تشــخیص داده شد 
ویلموتس کنار گذاشته شود. خودش هم به دلیل مشکالتی 
راضی به این کار بود. بی شک در هفته های آینده گزینه اصلی 
هیئت رئیســه را معرفی می کنیم. اکنــون هم گزینه داخلی 

داریم هم گزینه خارجی.
ممبینی درباره مطرح شــدن نام برانکــو ایوانکوویچ به 
عنوان گزینه اصلی ســرمربیگری تیم ملی گفت: برانکو هم 
یکی از گزینه های اصلی است که در هیئت رئیسه در موردش 
بحث شده، اما باید جلوتر برویم تا موضوع قطعیت پیدا کند. 
باید مذاکراتی صورت بگیرد تا شرایط دو طرف در نظر گرفته 

شود و این می تواند خیلی تاثیرگذار باشد.

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی
 و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 139860309001001772 مورخه 98/9/7 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک منطقه یک قزوین پرونده کالســه 1398114409001000204 تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای شــعبان صادقی فرزند قاســم بشماره شناســنامه 6405 صادره از 
اسفرورین در ششــدانگ محوطه مسکونی یک باب ساختمان به مســاحت 68/16 مترمربع 
پــالک 9 فرعی از 1401 اصلی واقع در بخش یک قزوین محرز گردیده اســت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تســلیم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/9/20                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/7
شعبان عسگری- رئیس ثبت اسناد و امالک 
ناحیه یک قزوین

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری 
خیریه مهرآفرینان شمال تنکا به شماره ثبت ۱50 

و شناسه ملی ۱09۸0۱۷۸00۷ 
به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1398/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- 
ســمت اعضا هیئت مدیره برای مدت سه ســال به قرار ذیل تعیین گردید: محمودرضا 
سبزمیدانی به کد ملی 2219006204 به سمت رئیس هیئت مدیره- سید فریدون صابر 
حســینی به کد ملی 2218240671 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار- علی 
سبزمیدانی به کد ملی 2219792153 به سمت منشی هیئت مدیره محمودرضا سبزمیدانی 
به کد ملی 2219006204 به ســمت مدیرعامل برای مدت 2 ســال. 2- دارندگان حق 
امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار اعم از چک، سفته، برات و سایر نامه ها و اوراق عادی و 
مکاتبات اداری و غیراداری مجتمعا با دو امضای آقای محمودرضا سبزمیدانی )مدیرعامل 
یا رئیس هیئت مدیره( و آقای ســید فریدون صابر حســینی )خزانه دار( و ممهور به مهر 
موسسه معتبر می باشد. رونوشت به اداره بهزیستی شهرستان تنکابن بازگشت به شماره 
شناسه آگهی: )711549( 926/21/98/4468 مورخ 1398/9/10.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره  1394603260326006001190 مورخ 1398/9/19 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک مالیر  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید صباغ فرزند اشــرف به شماره 
 شناســنامه 472 صادره از همدان ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آپیزار به مساحت 76599 
مترمربع قســمتی از پالک 64 اصلی واقع در در روستای اسالم آباد بخش دو مالیر خریداری از 
مالک خانم آذر بور بور محرز گردیده است. لذا به  منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شــود در صورتی که اشخاص نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشته باشــند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/21 تاریخ انتشار نوبت اول: 98/10/7        
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر 
محمدرضا امینی م الف396

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم ناهید عباس سلطانی دارای شناسنامه شماره 5020 به شرح دادخواست به کالسه 3/981495ش از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان معصومه ملتجی به شناسنامه 
434 در تاریخ 98/9/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه آن مرحوم منحصر اســت به: 1- ناهید 
عباس ســلطانی فرزند بهروز به ش ش 5020 دختر متوفی 2- بهروز عباس سلطانی فرزند مرتضی به ش ش 
484 همســر متوفی 3- علی اصغر ملتجی فرزند اژدر به ش ش 375 پدر متوفی 4- فاطمه شــهباززاده فرزند 

حسین  به ش ش 120 مادر متوفی. همگی صادره از خوی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس اعتراض دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین آگهی ظرف ســه ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی- جعفرزاده چهراقی

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری 
خیریه مهرآفرینان شمال تنکا به شماره ثبت ۱50 

و شناسه ملی ۱09۸0۱۷۸00۷
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی تنکابن به آدرس شهرستان تنکابن، بخش 
مرکزی، دهستان گلیجان، آبادی زنگشامحله، محله روستای زنگشامحله، خیابان گیشا، 
خیابان شهید ابوذر حاتمیان، پالک 0، طبقه همکف کدپستی 4681111512 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. 2- تعداد اعضای هیئت مدیره 
به 3 نفر اصلی و 2 نفر علی البدل تغییر یافت، و ماده مربوطه اساســنامه اصالح گردید. 
3- مدت فعالیت بازرسین به 3 سال تغییر یافت، و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید. 
4- تعداد اعضای هیئت امنا از 6 نفر به 11 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
به نحو مذکور اصالح گردید. رونوشت به اداره بهزیستی شهرستان تنکابن بازگشت به 
شناسه آگهی: )711547( شماره 926/21/98/4468 مورخ 1398/9/10  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

آگهی تغییرات موسسه غیرتجاری
 خیریه مهرآفرینان شمال تنکا به شماره ثبت ۱50

و شناسه ملی ۱09۸0۱۷۸00۷
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عــادی مــورخ 1398/4/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شــد: 1- اعضا هیئت مدیره برای مدت ســه ســال به قرار ذیل تعیین گردیدند: 
سیدفریدون صابرحسینی به کدملی 2218240671- محمودرضا سبزمیدانی به کد ملی 
2219006204- علی ســبزمیدانی به کد ملی 2219792153 به ســمت اعضا اصلی و 
سیدعرفان صابر حسینی سید فریدون به کد ملی 2219815196 و شهربانو کوچکی به 
کدملی 2219304361 به ســمت اعضا علی البدل. 2- بازرسین شرکت برای مدت سه 
سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: حمیدرضا وطن خواه کوانده به کد ملی 0383609501 
به ســمت اعضا اصلی و محســن کریمــی راد به کد ملی 2219334597 به ســمت 
بازرس علی البدل. رونوشــت به اداره بهزیستی شهرســتان تنکابن بازگشت به شماره 
شناسه آگهی: )711548( 926/21/98/4468 مورخ 1398/9/10.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تنکابن

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139860326006000998- 1398/8/26 هیئت اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حــوزه ثبت ملک مالیر تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضــی آقای خداکرم 
نگاهدار جوزانی فرزند ابوالحســن به شماره شناسنامه 344 صادره از مالیر ششدانگ 
یک باب خانه به مســاحت 130/83 مترمربع قســمتی از پــالک یک اصلی اراضی 
دولت آبــاد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از مالک رســمی ملک احمد گلبرودی 
محرز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض 
داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اســت در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/7 تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/9/21           
محمدرضا امینی
م الف 35۰ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
پرونده اجرایی کالسه 9700127 به استناد سند رهنی شماره 25026-94/11/12 دفتر اسناد رسمی شماره چهار اراک له  بانک ملت شعبه شهید شیرودی اراک 
علیه علی عزیزی فرزند براتعلی متولد 1343/01/01 ش ش 113 کد ملی 0532198371 به نشــانی: اراک، الهیه، مجتمع یاســمین، بلوک 14، طبقه سوم، کد 
پستی )3818781989( در قبال مبلغ 1/454/394/675 ریال اصل طلب و خسارت و سایر هزینه ها تا روز مزایده 98/10/24 و مبلغ 73/592/784 ریال نیم عشر 
اجرایی تشکیل و اجراییه در مورخه 97/04/24 ابالغ گردید و رعایت ماده 111 آیین نامه اجرا نیز گردیده است. مورد وثیقه سند رهنی مورد اشاره همگی و تمامت 
ششدانگ آپارتمان پالک 10623 فر عی از 40 اصلی مفروزه و مجزی از فرعی 5597 الی 5599 فرعی از اصلی مذکور به انضمام انباری شماره 18 به مساحت 
5 متر مربع قطعه نه طبقه ســوم بلوک چهارده ســمت شــمال غربی حومه بخش دو اراک به مســاحت 78/5 )هفتاد و هشت متر مربع و پنجاه صدم( که سند 
مالکیت دفتر الکترونیکی 1397020305001012747 ثبت و به نام علی عزیزی صادر و تسلیم شده است، حدود آن به شرح ذیل است: شمااًل: به طول 3/05 
متر دیوار و پنجره است فضای محوطه مشاعی شرقاً در سه قسمت که دوم شمالی و سوم مایل به شمال به طول های 5/25 )پنج متر و بیست وپنج سانتیمتر( و 
دو متر و 7/25 )هفت متر و بیست وپنج سانتیمتر( دیواریست مشترک با آپارتمان قطعه هشت تفکیکی 2/30 )دومتر و سی سانتیمتر( درب و دیواریست و سوم 
به طول 5/10 )پنج متر و ده ســانتیمتر( درب و دیواریســت این دو قســمت به راه پله مشترک جنوباً: اول که مایل به شرق است به طول 5/35 )پنج متر و سی 
و پنج سانتیمتر( در و دیواریست به راه پله اشتراکی دوم در پنج قسمت که دوم به صورت پخ است و چهارم غربیست به طول های 2/10 متر و یک متر و 2/5 
متر و هشتاد سانتی متر و دو متر پنجره دیوار و لبه تراس است به فضای محوطه مشاعی غرباً: اول به طول 6/30  دیواریست به درز انقطاع مابین این بلوک و 
بلوک 13 دوم در سه قسمت که اول شمالی و سوم جنوبی به طول های نود سانتیمتر و چهل سانتیمتر و نود سانتیمتر دیواریست به هواکش مشترک سوم به 
طول 5/70 متر دیواریست به درز انقطاع مابین این بلوک و بلوک 13 که کف به سقف طبقه دوم اشتراکی است ملک یاد شده طبق آدرس مورد اشاره واقع در 
کوی الهیه در یک مجتمع چهار طبقه )سه طبقه و یک پیلوت( که در هر طبقه 3 واحد مسکونی واقع شده است. این ملک یک سند چهاردانگ به شماره ملک 
40/10623 و دفتر 278 و شماره ثبت 127040 صفحه 365 و یک سند دو دانگ به شماره ملک 40/10623 دفتر 278 و شماره ثبت 127041 و صفحه 368 
دارا می باشد. ضمناً مالک ارزیابی کارشناسی شش دانگ می باشد. قدمت آپارتمان بیش از 15 سال می  باشد. این واحد در طبقه سوم که دارای سه واحد مسکونی 
و از طریق یک راه پله مشترک و بدون آسانسور که دارای پله سنگی و قسمتی از بدنه سنگ و نرده فلزی و درب و پنجره فلزی می باشد. آپارتمان یادشده دارای 
دو اطاق خواب با دیوارهای کاغذ دیواری و کف موزاییک و موکت یک سالن پذیرایی با دیوار کاغذ دیواری و کف موزاییک و موکت کرده و سرویس بهداشتی 
و حمام و یک آشــپزخانه با کف و بدنه ســرامیک و کاشــی و کابینت MDF و یک دستگاه آبگرمکن آب و گاز مشترک و یک موتورخانه گرمایش مشترک و 
سیستم سرمایش کولر آبی برق و تلفن جداگانه و یک انباری به مساحت 5 متر مربع که در بلوک 13 واقع شده است. این آپارتمان به مساحت اعیانی 78/5 متر 
مربع که 2/78 متر مربع آن تراس مسقف جهت عبور کانال کولر و نیم متر مربع از مساحت کسر شده است. در حال حاضر با کاربری مسکونی و سکونت در 
آن اســت و قدرالســهم از عرصه و مشاعات و مشترکات مطابق قانون تملک آپارتمان و آیین نامه اجرایی مربوط به آن دارا می باشد. با توجه به توضیحات مورد 
اشاره و درنظر گرفتن جمیع جهات مؤثر در قضیه و بدون دیون به سازمان ها و بانک ها و استعالم از شهرداری و ثبت با ارزش گذاری پایه قیمت گذاری به مبلغ 
2/600/000/000 ریال )دومیلیارد و ششصد میلیون ریال( توسط هیأت کارشناسی )سه نفره( رسمی دادگستری ارزیابی گردید و تمامت ملک فوق در قبال کل 
طلب بانک و نیم عشر اجرایی در روز سه شنبه 98/10/24 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اجرای ثبت اراک از طریق مزایده به فروش می رسد و مزایده از 
مبلغ 2/600/000/000 ریال )دویست و شصت میلیون تومان( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده 
برای عموم آزاد است، فروش کاًل نقدی می باشد خریداران می توانند جهت شرکت در مزایده با ارائه چک رمزدار بانک ملی به مبلغ پایه مزایده در وقت مقرر در 
جلسه مزایده شرکت کنند. خریداران می توانند قبل از برگزاری مزایده از ملک مورد رهن واقع در اراک، الهیه، مجتمع یاسمین، بلوک 14، طبقه سوم، کد پستی 
)3818781989( دیدن نمائید و کلیه هزینه های متعلق تا روز برگزاری مزایده به عهده بدهکار اســت کلیه بدهی های مربوط به آب و برق اعم از حق انشــعاب 
و اشتراک و مصرف و همچنین بدهی های مالیاتی و سایر هزینه های انتقال به عهده خریدار می باشد و میزان بدهی های مذکور مشخص نیست و تنظیم سند 
انتقال موکول به ارائه مفاصاحساب دارایی و شهرداری است و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رسمی غیرمترقبه باشد روز اداری بعد از تعطیلی در همان 
تاریخ انتشار: 98/10/07 ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد ضمناً طبق اعالم بستانکار ملک مورد اشاره تحت بیمه آتش سوزی بیمه ما می باشد.  
رئیس اجرای ثبت اراک- منصوری م الف 1148

برگ سبز و کارت مشخصات خودرو تراکتور دو دیفرانسیل ITM399 به شماره پالک 
772 ک13- ایــران14 به رنگ قرمز مدل 1390 و شــماره موتور YAW0552X و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشماره شاسی L03504 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
سند کمپانی خودروی سواری رنو تندر لوگانL90 به شماره پالک 519ط78- ایران 14 
 7702035322D113148 به رنگ ســفید شیری- روغنی مدل 1390 و شماره موتور
 و شــماره شاســی NAALSRALDAA060412 مفقود شــده و از درجه اعتبار

ساقط می باشد.

 OPTIMA-2400CC کارت ســبز و برگ گمرک ســواری کیا تیپ
بــه رنــگ ســفید صدفــی- متالیک مــدل 2015 بــه شــماره موتور 
 KNAGN412BF5558167 و شــماره شاسی G4KEEH164569
و شماره پالک 944 ط18 ایران99 متعلق به سیدحسین میرزایی به شماره 

شناسنامه 17783 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ ســبز یک دســتگاه مینی بــوس بنز تیــپ 309 مدل 
1363 به شــماره انتظامی 394 ع 45 ایران 62 شماره موتور 
33491110095154 و شــماره شاسی 37939150419773 
به نام آقای ســیف اهلل روح اهلل نژاد کاسگری فرزند نبی اهلل به 
 شــماره ملی 4989352378 مفقود گردیــده از درجه اعتبار

ساقط می باشد.

تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار معوقه خود در لیگ برتر موفق شد 
تیم نساجی را شکست بدهد و جای سپاهان را در صدر جدول رده بندی 

بگیرد. این برد در حالی رقم خورد که پرسپولیس ۱۰ نفره بود.
در یکی از دیدارهای معوقه از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران، عصر دیروز 
تیم های پرسپولیس و نساجی مازندران به مصاف هم رفتند که این بازی با یک گل 
به سود پرسپولیس تمام شد.  در این مسابقه که از ساعت ۱۶:30 در ورزشگاه آزادی 
با حضور 35 هزار تماشاگر آغاز شد، وحید امیری )34( برای پرسپولیس گلزنی کرد. 
به این ترتیب پرسپولیس 34 امتیازی شد تا با یک بازی بیشتر نسبت به سپاهان در 
صدر جدول رده بندی قرار بگیرد. سپاهان هم 3۱ امتیازی است. این تیم هم یک 

بازی معوقه با صنعت نفت دارد که امروز برگزار می شود. 
گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس ترکیب تیمش برای این مسابقه را به این 
شرح انتخاب کرد:بوژیدار رادوشوویچ، شجاع خلیل زاده، محمدحسین کنعانی زادگان، 

محمد انصاری، مهدی شیری، احمد نوراللهی)کاپیتان(، محسن ربیع خواه، مهدی 
ترابی )۷۷- سیامک نعمتی(، بشار رسن )84- سیدجالل حسینی(، وحید امیری، 

علی علی پور )88- فرشاد احمدزاده(.
دقایق ابتدایی بازی موقعیت چندانی نصیب دو تیم نشــد اما پس از گذشت 
نیم ساعت از بازی در دقیقه 34 بود که پرسپولیس روی یک ضد حمله و حرکت 
مهدی ترابی صاحب موقعیت شد و توپ به علی علیپور رسید. علیپور هم توپ را به 
نزدیکی های محوطه شش قدم نساجی سانتر کرد و وحید امیری با یک ضربه سر 

پرسپولیس را به گل اول رساند.
تیم نساجی نیمه دوم را با انگیزه جبران نتیجه آغاز کرد و در مجموع حمالت 
بیشتری را نسبت به پرسپولیس انجام داد؛ بخصوص زمانی که سرخپوشان تهرانی 
۱0 نفره شدند. در دقیقه 58 محسن ربیع خواه هافبک پرسپولیس با دریافت کارت 
زرد دوم از زمین اخراج شد تا این تیم بیش از 30 دقیقه با یک بازیکن کمتر بازی 

کند.رادو شــوویچ دروازه بان پرسپولیس که بعد از نیمکت نشینی بیرانوند روزهای 
خوبی را درون دروازه داشته است، دیروز هم عملکرد خوبی داشت. او ابتدا در دقیقه 
۶4 به خوبی ضربه سر بازیکنان نساجی را مهار کرد. در دقیقه ۷3 هم رادو توانست 
حمله در عمق نساجی و ضربه عرفان معصومی را راهی کرنر کند و دروازه را نجات 
بدهد.با نزدیک شدن به زمان مسابقه، این تیم نساجی بود که فشار را روی دروازه 
پرسپولیس بیشتر کرد ولی سرخپوشان تهرانی از تک گل خود به خوبی محافظت 
کنند. سیامک نعمتی یکی از بازیکنان تعویضی پرسپولیس در دقیقه 90 مصدوم 

شد تا تیم کالدرون در وقت های تلف شده 9 نفره بازی کند!
برنامه سایر بازی های معوقه لیگ برترفوتبال به این شرح است:

شنبه ۷ دی 9۸
*پیکان تهران........................................................................................ تراکتور سازی تبریز
*صنعت نفت آبادان.................................................................................. سپاهان اصفهان

با پیروزی سرخپوشان پایتخت مقابل نساجی به دست آمد

صعود تیم پرسپولیس ۱۰ نفره به صدر جدول

پروژه سرمربیگری استقالل 
پیچیده تر از قبل شد

در شرایطی که از فرهاد مجیدی به عنوان جدی ترین گزینه سرمربیگری 
اســتقالل نام برده می شــد، این پیشکســوت آبی ها اعالم کرد به پیشــنهاد 

جانشینی استراماچونی پاسخ منفی داده است.
فرهــاد مجیدی دیــروز جمعه در حالی که از وی بــه عنوان اصلی ترین 
گزینه جانشــینی آندره اســتراماچونی روی نیمکت اســتقالل یاد می شد، با 

انتشار پیامی اعالم کرد که سرمربی استقالل نخواهد شد.
مجیــدی در صفحه شــخصی خود نوشــت: »در ورزش اگر یک نکته را 
یاد گرفته باشــم این است که ورزشــکار هویت حرفه ای خود را از باشگاه و 
هوادارانش می گیرد. اســتقالل تا ابد خانه من اســت و با هوادارانش احساس 
مشترک دارم و در هر مســیری همراهشان هستم، مثل دو هفته اخیر که با 
آنها بدترین روزها را گذراندم.با ســپاس از باشگاه استقالل که برای سرمربی 
گیری به من اعتماد کــرد، باید اعالم کنم فقط روزی به خانه ام بر می گردم 
که هواداران- صاحبان اصلی آن خانه- منتظرم باشند و پای دعوتنامه امضای 
معنوی آنها باشــد. سپاســگزارم از محبت بازیکنان عزیز استقالل که در این 

روزگار به شدت مظلوم واقع شدند.«
به این ترتیب وضعیت نیمکت تیم اســتقالل مبهم تر از گذشــته خواهد 
شــد. هرچند اســتقالل به صورت رســمی از قطع همکاری با استراماچونی 
خبر داده امــا برخی گمانه زنی ها حاکی از احتمــال مذاکره مجدد این مربی 

با استقالل است.

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازیتیم

۱۱6۱۱۱42۰7۱334. پرسپولیس

2۱587۰256۱93۱. سپاهان

3۱685333۱7۱629. استقالل

4۱6844۱39428. شهر خودرو

5۱5834۱6۱۱527. تراکتور

6۱5762۱5۱4۱27. صنعت نفت آبادان

7۱6664۱29324. فوالد

8۱64۱۱۱۱۱8323. نفت  مسجدسلیمان

۱22-9۱6646۱7۱8. ماشین سازی تبریز

6۱6-۱۰۱6376۱622. نساجی مازندران

6۱5-۱۱۱6367۱3۱9. ذوب آهن

4۱4-۱2۱6286۱3۱7. پارس جنوبی جم

8۱4-۱3۱6358۱32۱. سایپا

5۱3-۱4۱53482۱26. پیکان

9۱۰-۱5۱6۱786۱5. گل گهرسیرجان

256-۱6۱6۰6۱۰833. شاهین شهرداری بوشهر

جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال- جام خلیج فارس


