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یادی از شهید مدافع حرم حجت االسالم میالد بدری
سفارششهیدبرایصرفهمهسرمایهاش

امروز چهارمین ســالگرد شهادت طلبه 
مدافع حرم، حجت االســام میــاد بدری 
همزمان بود. وی یکی از شهدای مدافع حرم 
دهه هفتادی بود؛ اهل شهرستان امیدیه در 
استان خوزستان؛ 20 سال بیشتر نداشت که 
در بیســتمین روز حضورش در ســوریه، به 

شهادت رسید. 
پدر شهید گفته بود: »زمانی که میاد می خواست اجازه رفتن به سوریه 
را کسب کند، یک شــبانه روز دست من و مادرش را می بوسید و می گفت 
می خواهم برای دفاع از حرم زینب)س( به سوریه بروم، ما در نهایت گفتیم 

چه جایی بهتر از آنجا.«
وی ســرانجام 11 آذر ســال 1394 همزمان با اربعین سرور و ساالر 

شهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( جام شهادت را نوشید.
همه سرمایه مالی وی در زمان شهادت، 500 هزار تومان بود که آن را 

هم طبق وصیت نامه اش به کار فرهنگی اختصاص داد.
شهید مدافع حرم حجت االسام میاد بدری در بخشی از وصیت نامه اش 
نوشــته بود: »برای دوستان، آشنایان، و کسی که از من توصیه ای بخواهد، 
می گویــم که رضایــت »اهلل« تبارک و تعالــی، از رضایت هر کس مهمتر 
اســت، و اولویت دارد. در کامی دیگر، اصا قابل مقایســه نیست. از کار 
شــبهه ناک پرهیز کردن واقعا هنر است، و دعا کنیم، که نصیبمان شود. از 
شما می خواهم که برای نابودی استکبار جهانی )آمریکا، اسرائیل، عربستان( 
دعا کنید، که ان شــاءاهلل، با نابودی این ها، ظهور، زمینه سازی خواهد شد. 
مبلغ 500 هزار تومان کارت بانکی بنده را، به کار فرهنگی کمک کنید که 

خیالم راحت باشد.«
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برخورد قاطع با خاطیان دیدار پرسپولیس و ماشین سازی
فدراسیون فوتبال با انتشار پیامی ضمن محکومیت برخی اتفاقات رخ داده در 

دیدار پرسپولیس و ماشین سازی، از برخورد قاطع با خاطیان خبر داد. 
در پیام منتشــره آمده اســت: بدون شــک، حفظ ارزش ها و شــئون در 
ورزشــگاه ها رکن رکینی برای آحاد جامعه و عاقمندان ورزش است و همگان 
بر این موضوع تاکید و تصریح دارند.شکی نیست هزاران جام زرین نمی تواند با 
قطره ای از مجاهدت ها،فداکاری ها و عزت پهلوانان واقعی ایران اسامی در جنگ 
تحمیلی برابری کند.از این رو، فدراسیون فوتبال ضمن ابراز تاسف و محکومیت 
اقدام معدودی در بی احترامی به خانواده معزز و محترم خطیبی که والده ارجمند 
دو شهید دفاع مقدس و رسول خطیبی که برادر آن دو شهید بزرگوار می باشد، 
بافاصله پس از مســابقه پنج شنبه شب گذشته پرونده مربوطه را در باالترین 
سطح ارکان حقوقی و انضباطی فدراسیون باز کرده است و اقدام قاطعانه با عامل 
یا عوامل این اتفاق با هدف پاک ســازی کامل فضای کلیه ورزشگاهها به عمل 

خواهد آمد.
احضار قلعه نویی به کمیته اخالق 

 کمیته اخاق فدراسیون فوتبال از سرمربی تیم سپاهان جهت ادای پاره ای 
از توضیحات در محل این کمیته دعوت کرد.ســرمربی سپاهان بعد از دیدار با 
سایپا، در نشست خبری جمات ناپسندی را درباره تعدادی از هواداران حاضر در 
سکوها به کار برد که بعد از گذشت یک هفته واکنش نهاد انضباطی فدراسیون 

فوتبال را به دنبال داشته است.
انتقاد کالدرون از علیپور: کار او بی احترامی به خودش و تیم بود

سرمربی پرسپولیس از علی علیپور بابت نحوه زدن پنالتی تیمش انتقاد کرد.
گابریل کالدرون،پس از تســاوی تیمش مقابل ماشــین سازی در نشست 
خبری اظهار کرد: ما نتوانستیم سه امتیاز مهم این دیدار را بگیریم. تیم حریف 
خوب بازی کرد و نمایش مدنظرشــان را داشــتند. ما آمار خوبی در این دیدار 
داشتیم ولی آن ها اجازه ندادند ما فوتبال مان را ارائه دهیم و بازی مساوی شد. او 
درباره انتقاد هواداران درباره انتخاب علیپور به عنوان پنالتی زن اول پرسپولیس 
گفت: دیروز با علیپور صحبت کردیم و قرار شــد یا او یا ترابی بزند. من خودم 
در پنالتی زدن تخصص داشتم و در تمرینات دیدم که علی آن طور که باید در 
تمرینات پنالتی ها را  نمی زند. او خواست که اعتماد کنم و من به او گفتم که یک 
بار به او فرصت نمی دهم. کار او بی احترامی به خودش، تیم، خانواده و هواداران 
پرســپولیس بود. پنالتی باید جدی زده شود ولی این پنالتی جدی زده نشد و 
دیگر او پنالتی های پرسپولیس را نمی زند. من نمی دانم صحنه پنالتی بود یا نه و 
اگر پنالتی نبود، عدالت هم برقرار شد چون تیم حریف خوب بازی کرد. سرمربی 
پرسپولیس درباره پنالتی بحث برانگیزی که برای این تیم گرفته شد و مدارکی 
که باید به فدراسیون ارائه کند گفت: یک درگیری در هوا بود و ممکن بود پنالتی 

باشد یا نباشد. ما پنالتی را از دست دادیم و عدالت برقرار شد.
استعفای مهاجری بعد از توقف نساجی

سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران به دنبال توقف خانگی تیمش مقابل 
صنعت نفت آبادان از سمت خود کناره گیری کرد. 

محمدرضا مهاجری در نشســت خبری پس از تســاوی بدون گل نساجی 
مقابل صنعت نفت آبادان اظهار داشت: واقعاً شرمنده هواداران شدیم. این آخرین 
بازی بود که مســئول فنی تیم نساجی بودم. خیلی سختی کشیدیم و خیلی ها 
قــول دادند و ما نیز تاش کردیم تا مردم را خوشــحال کنیم، اما نشــد و من 
تمام تقصیرها را گردن می گیرم. مردم قائمشــهر الیق بهترین ها هستند و باید 
اعتراف کنم زمانی که مسئولیت این تیم را قبول کردم نمی دانستم این باشگاه 
چه جایگاهی دارد. قطعاً اگر این عشــق و جایگاه نساجی و مردم به این تیم را 
می دانستم تیمی بهتر، باتجربه تر و با بودجه بیشتری را می بستم تا این اتفاقات 
نیفتد و من مردم را خوشــحال ببینم. نمی خواهم شاگردانم را زیر سؤال ببرم و 
امروز نیز به آنها گفتم که شــرف خود را وســط گذاشتند و من به آنها افتخار 
می کنم، اما اتفاقی که باید بیفتد تا به امروز نیفتاده است.ســرمربی تیم فوتبال 
نساجی در پاســخ به این سؤال که باید استعفای او از هدایت نساجی را قطعی 
بدانیم، گفت: بحث اســتعفا در میان نیست، اما من دیگر نمی توانم در این تیم 
کار کنم. تا امروز نیز با دلم کار کردم. هیچ گاه در دوران مربیگری خود اهل گله 
و شکایت نبودم و به دنبال منت گذاشتن بر سر کسی نیستم. اگر من همچنان 
در تیم نســاجی به کار خود ادامه دهم روزهای خوبی در انتظار هواداران عاشق 
این تیم نیست. هواداران نســاجی الیق بهترین ها هستند و من نمی توانم این 
بهترین ها را برای آنها فراهم کنم. اهل ناز کردن و اینگونه مسائل نیستم. با دلم 
کار کردم و با دلم نیز تصمیم می گیرم. چون چیز بیشتری نمی توانم ارائه کنم، 

تصمیم به جدایی گرفتم.
قلعه نویی: از استانداردها باالتر بازی می کنیم

امیر قلعه نویی سرمربی تیم سپاهان اصفهان در نشست خبری بعد از بازی 
با تیم فوتبال پارس جنوبی جم گفت: ما از اســتانداردها باالتر بازی می کنیم و 
همه جوره ایجاد موقعیت کردیم اما توپ های ما تبدیل به گل نشــد. وی با بیان 
اینکه بازی خیلی خوبی بود و پارس جنوبی هم تیم بســیار خوبی است، افزود: 
شما بازی قبل با استقال را هم دیدید که در تهران چقدر استقال را تحت فشار 
گذاشت. فوتبال خیلی خوبی بود به غیر از صحنه پنالتی که ان شاءاهلل کارشناسان 
داوری درباره آن صحبت کنند. من باز هم از تیم داوری تشــکر می کنم اما دو 
هفته است که از موقعیت هایمان اســتفاده نمی کنیم، بچه های ما بازی خیلی 

خوبی ارائه می دهند اما وقتی پنالتی ات هم گل نمی شود باید جریمه بدهی.
تارتار: اگر حق مان را نداده باشند داوران را حالل نمی کنم

سرمربی تیم فوتبال نفت مسجد ســلیمان گفت: امیدوارم داوران تصمیم 
درستی برای مردود اعام کردن گل های ما گرفته باشند در غیر این صورت آنها 
را حال نمی کنم.  مهدی تارتار پس از تســاوی بدون گل نفت مسجد سلیمان 
مقابل فوالد خوزستان اظهار داشت: بازی جذابی بود که دو گل هم داشت اما از 
سوی داور مردود اعام شد. امیدوارم داوران تصمیم درستی گرفته باشند در غیر 
این صورت ما 2 امتیاز را از این بازی از دست دادیم و نمی دانم داور ها می خواهند 
چه پاسخی به ما بدهند. کاظمی و تیم داوری این بازی داوران خوبی هستند اما 
اگر حق مان را نداده باشــند، آنها را حال نمی کنم و این موضوع را به خودشان 
هم گفتم. اگر گل های ما صحیح اعام می شد بعد از پایان بازی جای دو تیم در 

جدول عوض می شد.
تقدیر امام جمعه قم از اقدام ارزشمند ترابی

امام جمعه قــم در نامه ای با تقدیر از اقدام مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال 
پرسپولیس گفت:اقدام ارزشمند و به موقع جنابعالی مانند پیامی صریح و روشن 

به مسئوالن و آحاد جامعه در راستای حمایت از ولی فقیه بود.
آیت اهلل سعیدی امام جمعه قم و نماینده ولی فقیه در استان در نامه ای خطاب 
به مهدی ترابی بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس از وی تقدیر کرد. متن نامه به 
این شرح است: بسیار خرسندیم که جنابعالی به پیروی از خیل شهدای به خون 
تپیده چهل سال گذشته در عرصه دفاع مقدس و به مانند مدافعین شجاع حرم 
اهل بیت)ع( و جوانان ارزشــی و انقابی پرشمار این مرزوبوم یک بار دیگر ثابت 
کردید که پای کار انقاب و نظام ایســتاده اید و لبیکی جانانه به بیانیه گام دوم 
انقاب گفتید.اقدام ارزشــمند و به موقع جنابعالی مانند پیامی صریح و روشن 
به مســئوالن و آحاد جامعه در راســتای حمایت از ولی فقیه بود و این جانب به 
نمایندگی از ائمه محترم جمعه قم مراتب تقدیر و تشــکر از این عمل انقابی و 
بزرگ شــمارا اعام داشته و امیدوارم آحاد جامعه و جوانان این مرزوبوم بدانند 
که رمز موفقیت و عبور از تمامی بحران ها تبعیت و پیروی از مقام معظم رهبری 

حضرت آیت اهلل خامنه ای است.

5 تساوی بدون گل در هفته نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر

  کابوس »پنالتی« بالی جان پرسپولیس و سپاهان شد
پیروزی بزرگ استقالل در تبریز با غلبه بر تراکتور

رئیس کمیته »ژیمناســتیک برای همه« که به تازگی از این سمت برکنار شده، معتقد است که باید وزیر  ورزش 
تصمیم درستی در خصوص فدراسیون ژیمناستیک بگیرند و مشکالت این فدراسیون را سریع حل و فصل کنند.

روح اهلل وین در تازه ترین صحبت های خود اظهار داشت: تمام وظایف و کارهای فدراسیون را من انجام می دادم، اما همه 
سفرهای فدراسیون بدون اطاع من بود. نمی گویم که باید از من اجازه بگیرند ولی ای کاش به خودشان احترام می گذاشتند 
و با من هماهنگ می کردند. درگاهی، رئیس دفترش را برای کاس مربیگری به ســریانکا فرســتاد. خیلی ها از من در این 
خصوص سوال می پرسیدند ولی من به آنها می گفتم اصا از اعزام این خانم اطاعی ندارم. زمانی که از درگاهی در این خصوص 
سوال می کردم پاسخ می داد که من اختیار دارم. وین در ادامه گفت و گوی خود با خبرگزاری ایسنا یادآور شد: خواهر رئیس 
فدراســیون که ژیمناست کار نبوده است حال چگونه کارت ژیمناستیک دارد. چرا او را به اتریش برده است؟ سفر درگاهی و 
خواهرش به اطاع من نرســیده بود. در صورتی که اگر هم کاس آموزشی خارجی باشد باید مربیان اعزام شوند تا عاوه بر 
کســب تجربه کافی به مربیان ژیمناســتیک اضافه شود. وی تاکید کرد: در سال 9۷، هیات تهران 1۶0 میلیون را به حساب 
فدراسیون  ژیمناستیک ریخت. حتی در سال 9۸، مبلغ 1۶5 میلیون پول به فدراسیون داده شد درحالی که رئیس فدراسیون 
درآمد استان ها را در گزارش مالی فدراسیون صفر اعام کرده که این امکان ناپذیر نیست. بر این اساس معتقدم وزارت ورزش 
و جوانان که نقش بسیار مهمی در ادامه حیات این رشته دارد باید وزیر در مورد فدراسیون ژیمناستیک سریع تصمیم بگیرد 

و به داد ژیمناستیک برسد، چون همه افراد باتجربه کنار گذاشته شده اند و کسی در میدان نیست.

ادامهاتفاقاتعجیب؛وزارتورزشبهدادژیمناستیکبرسد
جدیدترین رنکینگ المپیکی کاراته کاها حکایت از شرایط خوب ۶ کاراته کای کشورمان در مسیر کسب 

سهمیه توکیو ۲۰۲۰ دارد.
فدراســیون جهانی کاراته در پایان ماه نوامبر و بعد از برگزاری رقابتهای لیگ جهانی در مسکو رده بندی بهترین کاراته 
کاهای دنیا در اوزان المپیکی را اعام کرد که در وزن ۷5- کیلوگرم مردان بهمن عسگری با مدال برنزی که در این رقابتها 
کسب کرد جمع امتیازات خود را به ۶1۸۷ رساند و با یک پله صعود به صدر جدول این وزن بازگشت. در این وزن علی اصغر 
آسیابری رتبه هفدهم را دارد.  در وزن ۷5+ کیلوگرم رتبه دوم و سوم از آن نمایندگان ایران است. گنج زاده با ۶۶52 امتیاز 
رتبه دوم را بعد از »ایگو آکتاش« ترکیه ای )۷41۷( در اختیار دارد.  پورشیب هم که در مسکو مدال نقره کسب کرد با ۶5۷0 

امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است. صالح اباذری نیز در همین وزن در رده یازدهم ایستاده است.
در بخش بانوان سارا بهمنیار در ادامه درخشش خود در رقابتهای کاراته وان با طایی که در روسیه کسب کرد، با 4252 
امتیاز و چهار پله صعود به رده پنجم وزن 55- کیلوگرم رسید. در همین وزن طراوت خاکسار با 39۸2 امتیاز جایگاه هفتم 
را در اختیار دارد.  در وزن ۶1- کیلوگرم بانوان رزیتا علیپور که لیگ جهانی روســیه را کســب مدال طا پشت سر گذاشته 
بود با دو پله صعود و 3۷۷2 امتیاز تا رتبه پنجم باال آمد. حمیده عباسعلی هم در وزن ۶1+ کیلوگرم با 3۸32 امتیاز جایگاه 

هشتم را در اختیار دارد. 

اعالمرنکینگالمپیکیکاراتهوبازگشتعسگریبهصدرجدول

 با توجه به اینکه عراق به دنبال ناآرامی های اخیر وضعیت امنیتی خوبی ندارد این احتمال زیاد است که 
بازی تیم ملی این کشور با ایران در اربیل برگزار شود.

تیم ملی فوتبال عراق در انتخابی جام جهانی 2022 باید 23 آبان از ایران میزبانی کند. قرار است که این بازی به میزبانی 
عراق و در ورزشگاه بزرگ بصره برگزار شود اما اوضاع امنیتی در این شهر و دیگر شهرهای عراق به دنبال ناآرامی های اخیر 

که از روز جمعه این کشور را در بر گرفته مناسب نیست و بعید است که بصره آمادگی میزبانی را داشته باشد.
دیدار تیم های مولودیه الجزایر و نیروی هوایی عراق از سری رقابت های جام باشگاه های کشورهای عربی که قرار بود 
در ورزشگاه بصره برگزار شود به دلیل ناامنی لغو شد و رسانه های عراقی نوشتند اربیل در اقلیم کردستان به عنوان میزبان 
این بازی انتخاب شــده اســت. با توجه به اینکه اربیل ورزشگاه بزرگ و مجهزی دارد این احتمال زیاد است که دیدار تیم 
ملی فوتبال ایران و عراق هم به این ورزشگاه منتقل شود. در این گروه تیم ملی فوتبال عراق با ۷ امتیاز صدرنشین است 

و بحرین هم با ۷ امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده دوم است و ایران با ۶ امتیاز سوم است.

اربیلمیزباندیدارتیمهایفوتبالعراقوایرانمیشود؟
  فصــل جدید لیگ برتر بســکتبال باشــگاه های ایران بــا پیروزی مدعیــان قهرمانی در هفته نخســت

آغاز شد.
فصل جدید لیگ برتر بسکتبال باشگاه های ایران )فصل 139۸( از عصر پنج شنبه با برگزاری هفت دیدار به میزبانی هفت شهر 
آغاز شد که در پایان، تیم های مدعی کسب عنوان قهرمانی توانستند مقابل حریفان خود به برتری برسند. در حساس ترین بازی های 
پنجشنبه، تیم مهرام تهران که بار دیگر فعالیت خود را پس از یک سال غیبت در لیگ برتر آغاز کرده، مقابل میزبانش ذوب آهن اصفهان 
پیروز شد، نفت آبادان  مدافع عنوان قهرمانی، تیم تازه لیگ برتری شده اکسون تهران را در یک بازی سخت شکست داد و پتروشیمی 
بندر امام مدعی عنوان قهرمانی نیز با هدایت مهران شاهین طبع از سد میزبانش نیروی زمینی تهران گذشت. نتایج بازی های هفته 
نخســت این رقابت ها به این شرح رقم خورد: *شــهرداری بندرعباس 5۶ – ۷2 شهرداری گرگان   *شیمیدر قم 9۷ –  ۷1 شورا و 
شهرداری قزوین   *آویژه صنعت مشهد ۸۶ – ۶۶ توفارقان آذرشهر   *پاالیش نفت آبادان 91 – 90 اکسون تهران   *نیروی زمینی 

53 - 9۶ پتروشیمی بندرامام   *ذوب آهن اصفهان 53 – ۸1 مهرام تهران    *رعد پدافند هوایی ۶9 – ۷2 صنعت مس کرمان

پیروزیمدعیاندرهفتهنخستفصلجدیدلیگبرتربسکتبال

تیم کشتی آزاد زیر ۲۳ سال )امید( با کسب 
۳ مــدال طال، یک مدال نقره و ۲ مدال برنز و به 
رغم یک کشتی گیر کمتر از روسیه، عنوان نایب 
از آن  را  قهرمانی رقابت های جهانی مجارستان 

خود کرد.
 رقابت های کشــتی آزاد زیر 23 ســال قهرمانی 
جهــان روزهای ۶ تا ۸ آبان ماه در شــهر بوداپســت 
مجارستان برگزار شد که در پایان تیم ایران با 3 مدال 
طای کامران قاســم پور، مجتبی گلیج و امیرحسین 
زارع در اوزان ۸۶، 9۷ و 125 کیلوگــرم، یــک مدال 
نقــره محمد نخــودی در وزن ۷4 کیلوگرم و 2 مدال 
برنز علیرضا ســرلک و حسین شهبازی در اوزان 5۷ و 
92 کیلوگرم و کسب 139 امتیاز بعنوان نایب قهرمانی 
دســت یافت. تیم های روســیه نیز بــا 145 امتیاز و 
آذربایجان با 111 امتیاز عنوان های اول و ســوم را از 

آن خود کردند.
نمایندگان کشــورمان در این رقابت ها صاحب 2۶ 
پیروزی و ۷ شکست شدند که در این بین امیرحسین 
زارع در وزن 125 کیلوگــرم تمــام حریفانــش را با 
 امتیاز عالی )اختاف 10 امتیاز( شکست داد تا ستاره

بی چون و چرای آسمان بوداپست باشد.
البتــه مجتبی ُگلیج هم که مــدال طای 201۷ 

امیدهای جهان را در کارنامه داشــت بعد از یک سال 
دوری بازگشت خیره کننده ای داشت و مقتدرانه صاحب 
مدال طا شد. از سوی دیگر کامران قاسم پور در حالی 
به عنوان مدافــع عنوان قهرمانــی وزن ۸۶ کیلوگرم 

گام به رقابت ها گذاشــت که پیش از مسابقات جهانی 
قزاقســتان در اردوی تیم ملی بزرگساالن در تمرین با 
حســن یزدانی از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدیدی 
شــده بود و مدت ها از تمرین و شرایط آرمانی به دور 

بود، اما با غیرتی مثال زدنی 5 دور کشــتی گرفت و با 
5 پیروزی تیم ایران را صاحب مدال طایی دیگر کرد.

در بین نمایندگان کشورمان حاجی پور و یخ کشی 
ضعیف تریــن عملکرد را داشــتند به طــوری که از 
کشتی گیری مانند یخ کشی که مدعی پوشیدن دوبنده 
تیم ملی بزرگســاالن اســت حداقِل انتظار، حضور در 
جمع ۶ کشتی گیر پایانی بود، اما به حریفی باخت که 
خودش به مدال نرســید و به عنوانی بهتر از ششمی 
دست نیافت که نشــان از ضعف حریفش و همچنین 
خودش بوده است. حا جی پور هم در همان دور نخست 
باخت و حذف شــد تا به عنوانی بهتر از بیســت ودوم 

نرسد.
اشتباهی که گران تمام شد

تیم ایران در حالی به عنوان نایب قهرمانی رســید 
کــه علی ســوادکوهی آزادکار وزن ۷9 کیلوگرم را به 
دلیــل عدم اقدام به موقع بــرای صدور ویزا در اختیار 
نداشت و بدین ترتیب با 9 ملی پوش و یک کشتی گیر 
کمتر نســبت به مدعیان اصلی، راهی مجارستان شد. 
با توجه به امتیازات کسب شــده اگر سوادکوهی هم 
در ترکیب تیم ایران حضور داشت و حداقل به عنوان 
پنجمی هم می رسید تیم ایران  به جای کسب عنوان 

نایب قهرمانی، بر سکوی قهرمانی می ایستاد.

نایب قهرمانی آزاد کاران با ۳ طال، یک نقره و ۲ برنز

اشتباهی که عنوان قهرمانی را از تیم امیدهای کشتی ایران گرفت!

آگهی مزایده مال غیرمنقول سند رهنی 
کالسه 9500۳7۱

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9500371 له بانک ملت شعبه خواجه رشید و علیه امیرحسین پاک صفات 
)وام گیرنده( و آقای گوهرعلی موالئی  شــاد )راهن( ششــدانگ یک باب خانه به مساحت 147/25مترمربع 
پالک 18/1265 حومه بخش دو همدان به نشانی همدان، کوی خضر، ایستگاه خضر، کوچه شاهد،  پ29 
با حدود و مشــخصات: شــماال درب و دیواریست به کوچه 4متری به  طول 8/75 متر،  شرقا دیوار به دیوار 
منزل ســید علی باقیمانده پالک 18 به طول 17متر. جنوبا به طول 8/75 متر دیوار به دیوار منزل مشهدی 
حسینعلی زیوری جمیل پالک باقیمانده 18. غربا به  طول 17 متر دیوار به دیوار باقیمانده پالک 18 منزل 
حسینقلی تشکری. که سه دانگ مشاع از ششدانگ آن ذیل ثبت 38395 صفحه 224 جلد 100 و سه دانگ 
دیگر آن ذیل ثبت 38394 صفحه 221 دفتر 100 ســند مالکیت به نام آقای گوهر علی موالئی شاد ثبت 
و صادر شــده است و طبق سند رهنی شماره 38353-93/5/20 دفترخانه 32 همدان در رهن بانک ملت 
همدان قرار گرفته و طبق نظریه مورخ 97/9/6 کارشناس رسمی به مبلغ 1/500/000/000 ریال ارزیابی 
شده پالک فوق شامل یک طبقه ساختمان مسکونی قدیمی با اسکلت آجری و سقف طاق ضربی و نمای 
ســیمانی است که شامل 3 اتاق مجاور هم بوده و سرویس حمام و توالت در بیرون ساختمان و در ورودی 
حیاط بنا شــده است و شــواهد حاکی از آن است که از معبر 4 متری فعلی تعریض دارد، ملک دارای یک 
انبار کوچک در زیرزمین و مساحت کل اعیان حدود 105 مترمربع می باشد و یک حلقه چاه آب و امتیازات 
آب و برق و گاز شــهری اســت. پالک فوق به علت عدم انجام تعهد از ســاعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 
98/9/2 در اداره اجرای اســناد رسمی همدان واقع در بلوار سعیدیه، نبش بلوار غنی زادیان از طریق مزایده 
به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. الزم 
به ذکر اســت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشــعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشــد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شــده یا نشــده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد،  وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مســترد خواهد شــد و نیم 
عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،  مزایده روز اداری 
تاریخ انتشار: 98/8/11 بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. 
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان- جالل حدادی

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی 
مسکن ایثار فجرآفرینان به شماره ثبت ۳0۱۳55

بدین وســیله از کلیه اعضاء دعوت به عمل می آید در جلســه مجمــع عمومی عادی نوبت اول 
که راس ساعت 15 روز دوشــنبه تاریخ 1398/9/11 در محل: تهران- تهران پارس- 
بین فلکه دوم و سوم تهران پارس- نبش خیابان شهید قانع عبادی- مسجد 

آیت اهلل شهید بهشتی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. 
توجه: در صورتیکــه هر یک از اعضاء نتوانند در مجمع عمومی فــوق حضور یابند می توانند 
اســتفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار 
واگذار  کنند. تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر ســه رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای 
خواهد بود، الزم به ذکر اســت تائید نماینــده تام االختیار با مرتضی کوثری بازرس تعاونی و 
مسعود خوشبین منفرد رئیس هیئت مدیره تعاونی خواهد بود. بدین منظور عضو متقاضی 
اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف 20 روز از انتشــار این آگهی به همراه نماینده خود و با در 
دســت داشتن مدرک موید عضویت در تعاونی و کارت شناســایی معتبر در محل دفتر شرکت 
تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفین )عضویت متقاضی و اهلیت نماینده(، برگه نمایندگی 

مربوط توسط مقام مذکور تایید تا برگه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
ضمنا یادآوری می شود این مجمع با حضور اکثریت اعضاء )نصف +1( رسمیت 
می یابد و تصمیماتی که در آن اتخاذ می شــود برای کلیه اعضاء )اعم از غائب، 

مخالف و حاضر( نافذ و معتبر خواهد بود.
دســتور جلسه: 1- اســتماع گزارش هیئت مدیره و بازرس 2- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در 
خصوص صورت های مالی سال های 94، 95، 96 و 97 و بودجه جاری سال جاری 3- تصویب 
آیین نامه حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان 4- طرح و تصویب آیین نامه شرح وظایف 
و حقوق و مزایای مدیرعامل 5- تعیین تکلیف اعضای انصرافی از عضویت در شــرکت تعاونی 
و کاهش اعضاء، کاهش ســرمایه و سهام شرکت تعاونی 6- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 

هیئت مدیره و بازرس 7- حذف روزنامه کثیراالنتشار از اساسنامه
داوطلبان تصدی سمت های هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده )9( دستورالعمل موظفند حداکثر 

ظرف یک هفته از انتشار آگهی دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند.
رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ایثار فجرآفرینان
مسعود خوشبین منفرد

آگهی تغییرات شرکت هدیش سازه پاسارگاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 70۸0 و شناسه ملی ۱0760۳۴6065

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/12/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی ساری به آدرس استان مازندران شهرستان 
ســاری بخش مرکزی شهر ســاری پیام نور خیابان پیام نور کوچه مهدیه چهاردهم 
]گلســار[ پالک 0 طبقه اول کدپســتی 4818857119 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
شناسه آگهی: )646990( اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری 

ســند کمپانی خودرو سواری پژو  405GLX-XU7 به شماره پالک 251 ق 74- ایران 
34 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1396 و شــماره موتور  124K1121303 و شــماره 

شاسی  NAAM11VEXHK012089 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــ 

سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پژو  PARSXU7 به شماره پالک 391 ل 96- 
ایران 14 به رنگ ســفید- روغنی مدل 1393 و شماره موتور  124K0533319 و شماره 

شاسی  NAAN01CA5EH156025 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــ

بــرگ ســبز خــودرو کامیونت ایســوزو کولــردار  FH به شــماره پــالک 352 ص 
 63- ایــران 43 بــه رنگ ســفید مدل 1388 و شــماره موتــور 739461  و شــماره

شاسیNAG088NPRF17840 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
ــــــــــــــــــــــــــ

آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم
دانشــنامه پایان تحصیالت اینجانب الهام بحرینی فرزند زاهد به شــماره شناسنامه 258 
صادره از رامهرمز در مقطع کارشناســی ناپیوسته رشته مدارک پزشکی صادره از دانشگاه 
علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز با شماره 8010493694 مفقود گردیده 
اســت و فاقد اعتبار می باشــد. از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه علوم 
پزشکی شیراز به نشانی: شیراز- خیابان زند- روبروی خیابان فلسطین- ساختمان مرکزی 

ارسال نماید.

شناسنامه مالکیت سواری پراید 131SX مدل 1390 
به شماره انتظامی 359 م 67 ایران 14 شماره موتور 
 S1412290075420 4549628 و شــماره شاسی
به مالکیت ســیدعادل موسوی مفقود گردیده فاقد 

اعتبار است.
آگهی تغییرات شرکت نوین افزار سیستم اسپادانا سهامی خاص 

به شماره ثبت 5696۳ و شناسه ملی ۱۴006۱79۲۸۳
به اســتناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/6/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به 
نشانی استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، محله اردیبهشت، خیابان 
شیخ بهایی، بن بست مینا]29[، پالک-14، طبقه اول، واحد 14 به کد پستی 8135818318 تغییر 
)شناسه آگهی 6۴۳۴97( یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری لیفان سیستم 
620 به رنگ سفید- روغنی مدل 1391 به شماره انتظامی 
 Y00901568 231 ص 16- ایــران 77 به شــماره موتور
و شماره شاسی NAKNF4218BB105363 مربوط به 
خانم اکرم علیا به شــماره کد ملــی 0420975195 مفقود 

گردیده از درجه اعتبار ساقط است.

اقدام مهاجم پرسپولیس در جهت منافع تیم نبود
کاریکهعلیپورکرد

ورونالدوجرأتآنرانداشت!
علی علیپور در بازی برابر ماشــین سازی در موقعیتی قرار 
گرفت که رونالدو ســتاره فوتبال جهان یک شب پیش از آن در 
موقعیتی مشابه برابر تیم ته جدولی جنوا جرات انجام را نداشت!

پرســپولیس در بازی برابر ماشین ســازی در حالیکه احتیاج به برد 
داشــت با سد دفاعی حریف روبرو شــده بود و نتوانست موقعیت زیادی 
روی دروازه حریــف ایجاد کند تا اینکه در اواخر بازی صاحب یک ضربه 

پنالتی شد.
تیم قرمزپوش برای اینکه فاصله خود را با صدر جدول کم کند باید 
3 امتیاز این دیدار را به دســت مــی آورد و در هنگام اعام پنالتی نیز 
میلیون ها هوادار پرســپولیس در منزل و هزاران هواداری که در سرمای 
ورزشگاه منتظر برد تیمشان بودند، نگاه خود را به نقطه پنالتی دوختند 

تا برد تیمشان را همراه با گرفتن کاپ سوپرجام جشن بگیرند.
علی علیپور که چند وقت پیش در بازی جام حذفی یک ضربه پنالتی 
را برابر ماشــین ســازی و حامد لک هدر داده بود این بار نیز پشت توپ 
ایســتاد تا خیال هواداران از بابت گل شدن این پنالتی با توجه به انگیزه 

باالی علیپور برای انتقام از لک راحت شود.
بعــد از وقفه طوالنی در بازی بخاطر اعتراضات کادر فنی و بازیکنان 
ماشین سازی، علیپور پشت ضربه ایستاد اما در کمال ناباوری و به بدترین 
شکل ممکن پنالتی خود را به صورت چیپ و ضربه ای بسیار آرام تقدیم 
دروازه بان حریف کرد تا آه از نهاد  هواداران بلند شــود و همه از چرایی 

این اقدام بازیکن گلزن پرسپولیس شوکه شوند.
در حقیقت علیپور با زدن ضربه چیپ قصد داشــت به بدترین شکل 
ممکــن و مبتدیانه از لک انتقام بگیرد؛ انتقامی شــخصی و نه در جهت 

منافع تیم بزرگ پرسپولیس!
ایــن اتفاق در حالــی رخ داد که روز قبل از این بازی)چهارشــنبه( 
یوونتوس در خانه برابر تیم پاییــن جدولی جنوا به میدان رفت که این 
دیــدار تا ثانیه های پایانی علی رغم حمله های مداوم یاران رونالدو و دفاع 
همه جانبه حریف با تساوی یک بر یک در جریان بود تا اینکه رونالدو در 
وقت اضافه بازی موفق به گشــودن قفل دروازه حریف شد اما داور بازی 

آن را آفساید اعام کرد.
موج حمات یوونتوس و در راس آن ها کریستیانو رونالدو ادامه پیدا 
کرد تا اینکه با خطای مدافعان حریف بر روی رونالدو، داور سوت خود را 

به نشانه پنالتی به صدا درآورد.
رونالدو به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان تاریخ فوتبال با کوله باری 
از افتخارات، در دقیقه 9۶ پشت ضربه ایستاد و با ضربه ای محکم و فنی 
آن را به تور دروازه چسباند و 3 امتیاز شیرین را نصیب یوونتوس کرد تا 

تیمش همچنان جدی ترین مدعی کسب عنوان قهرمانی سری آ باشد.
این دو صحنه مقایســه جالبی بین علیپور آقای گل لیگ برتر ایران 
با رونالدو یکی از برترین بازیکنان جهان از نظر گرفتن تصمیم حرفه ای 
در دقایق حساس بازی نشان می دهد. اینکه چطور یک بازیکن به خود 
اجازه می دهد در حســاس ترین دقیقه بازی وقتی بازی با تساوی رو به 
اتمام است به خود اجازه زدن پنالتی نمایشی می دهد کاما در تضاد با 
حرفه ای گری یک بازیکن است. وقتی بدانید که حتی کریستیانو رونالدو 
نیز به خود اجازه چنین کاری را در این موقعیت مشابه نمی دهد و فقط 

به گلزنی فکر می کند.

دوشنبه 1۳ آبان 1۳98
*فوالد....................................................................پرسپولیس)ساعت1۷:45(

سهشنبه 14 آبان 1۳98
*استقال.............................................صنعت نفت آبادان )ساعت 15:30(
*سپاهان......................................................................تراکتور)ساعت15:30(

پنجشنبه 1۶ آبان 1۳98
*پیکان...........................................................................سایپا)ساعت 15:30(

جمعه 17 آبان 1۳98
*ماشین سازی تبریز...............................................ذوب آهن)ساعت15:30(
*شهر خودرو...................................................پارس جنوبی جم)ساعت1۶(
*نفت  مسجدسلیمان................................نساجی مازندران)ساعت1۶:45(
*شاهین شهرداری بوشهر ........................گل گهرسیرجان)ساعت1۷:45(

برنامه هفته دهم لیگ برترفوتبال ایران

شنبه 11 آبان1۳98 
هفته 11 لیگ برتر انگلیس

*بورنموث ............................. منچستریونایتد)ساعت 1۶-  شبکه ورزش(

برنامه پخش زنده ورزش از تلویزیون

سرویس ورزشی-
تیم فوتبال استقالل در شــرایطی با برتری مقابل 
تراکتور در حســاس ترین بازی هفتــه نهم لیگ برتر 
زنگ خطر را برای تیم های مدعی باالی جدول به صدا 
درآورد که ســه تیم مدعی دیگر سپاهان،پرسپولیس 
و شهرخودرو مشــهد هم مقابل حریفان خود متوقف 

شدند.
بــازی های هفته نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر طی روز 
های پنج شنبه )5بازی( و جمعه)3 بازی( هفته گذشته برگزار 
شــد. تیم پرســپولیس روز پنجشــنبه در حالی که از ساعت 
1۶:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ماشین سازی بود 
با تساوی بدون گل مقابل حریف خود متوقف شد.سرخپوشان 
تهرانی که برای رســیدن به جمع تیم های صدرنشین نیاز به 
پیروزی در این دیدار داشتند، از همان ابتدا تاش کردند به گل 
برســند اما موقعیت های این تیم آنقدر زهردار نبود که دروازه 

ماشین سازی را تهدید کند. 
تیم ماشین سازی در دقیقه 14 این دیدار روی یک ارسال 
از جناح راست به گل رسید که داور این گل را به نشانه آفساید 
مردود اعام کرد. در دقایق پایانی نیمه اول سرخپوشــان نظم 
بهتری گرفتند و چند حمله خطرناک را روی دروازه ماشــین 
ســازی پی ریزی کردند اما بازهم نتوانستند دروازه شاگردان 

رسول خطیبی را باز کنند.
نیمه دوم اما برای سرخپوشان شرایط متفاوتی داشت. این 
تیم بارها به ســمت دروازه مهمان تبریــزی حمله کرد اما در 
زدن ضربــات آخر توفیق زیادی نداشــت و هــر چه زد به در 

بسته خورد. 
در حالــی که بازی وارد پنج دقیقه پایانی شــده بود یک 
ارســال از جناح راســت با خطای بازیکن ماشین سازی روی 
مهدی ترابی همراه شــد تا داور به نشانه پنالتی در سوت خود 
بدمد. بازیکنان و اعضای کادر فنی ماشین سازی به این تصمیم 
داور اعتراض داشــتند اما در نهایت علی علیپور در دقیقه 90 
پشت توپ ایستاد و این ضربه پنالتی را به صورت چیپ زد که 
حامد لک بدون اینکــه از جایش تکان بخورد توپ کم رمق و 
آرام او را گرفت.علیپور در حالی این ضربه پنالتی را از دســت 
داد که در دیدار قبلی باالخره پایش به گلزنی باز شــده بود و 
در این دیدار هم پس از بیرون رفتن نورالهی و عالیشاه بازوبند 
کاپیتانی را بر بازو بسته بود اما این کاپیتانی برای او خوش یمن 
نبود. پرســپولیس که می توانست با پیروزی در این دیدار 1۸ 
امتیازی شود و به جمع مدعیان قهرمانی اضافه شود، با توقف 
بدموقع برابر ماشین ســازی 1۶ امتیازی شد و به رده چهارم 

جدول رده بندی سقوط کرد.
کیروش پنالتی خراب کرد

مصاف دو تیم پارس جنوبی جم و سپاهان با تساوی یک 
بر یک به پایان رســید. در این بازی که در ورزشگاه تختی جم 
برگزار شد، شــاگردان فراز کمالوند شروع هجومی داشتند اما 
فرصت های ایجاد شــده در نهایت به گل تبدیل نشد. در ادامه 

حمات سپاهان آغاز شد و شــروع حمات سپاهان، گل اول 
مسابقه را به همراه آورد. در دقیقه 3۸ رضا میرزایی، با دریافت 
توپ در محوطه جریمه پارس جنوبی جم، با یک شــوت پای 
راســت محکم، موفق شد گل اول بازی را به ثمر برساند.با گل 
اول ســپاهان، تیم پارس جنوبی به فکر جبران نتیجه افتاد و 
حماتی را روانه دروازه شــاگردان امیــر قلعه نویی کرد که در 
نهایت در وقت های تلف شــده نیمه اول پنالتی به سود پارس 
جنوبی اعام شد و محمد نوری موفق شد از روی نقطه پنالتی 
گل اول پارس جنوبی را به ثمر برســاند. این گل باعث شــد 
رکورد کلین شــیت پیام نیازمند پس از 940 دقیقه شکســته 
شود. نیازمند در هشت بازی گذشــته لیگ برتر و دیدار برابر 
استقال خوزستان در لیگ هجدهم، دروازه خود را بسته نگه 
داشــت و آخرین گلی که دریافت کرد، به گل دقیقه 5 امین 
قاســمی نژاد در هفته بیســت ونهم لیگ برتر در فصل گذشته 
بازمی گردد.در نیمه دوم، شــرایط بیشتر به سود سپاهان بود 
و موقعیت های ایجاد شــده، توسط شاگردان قلعه نویی صورت 
گرفت امــا هیچ کدام از فرصت های ایجاد شــده در نیمه دوم 
برای سپاهان به گل تبدیل نشد.محمد محبی بازیکن ملی پوش 
ســپاهان در دقیقه ۸۷ این بازی بــا دریافت کارت زرد دوم از 
زمین اخراج شد تا تیمش 10 نفره به بازی ادامه دهد.در پایان 
تاش دو تیم برای به ثمر رســاندن گل دوم ســودی نداشت، 

تا این بازی در پایان با تساوی یک بر یک به به اتمام برسد. 
در ســایر دیدارهای روز پنج شنبه نیز توپی از خط دروازه 
ها عبور نکرد. پس از تساوی سایپا برابر سپاهان در هفته هشتم 
لیگ ، شــاگردان صادقی میزبان تیم سوم جدولی شهر خودرو 
بودند کــه این دیدار در نهایت با تســاوی صفر بر صفر پایان 
یافت. در مازندران دو تیم نســاجی و صنعــت نفت آبادان به 
مصــاف رفتند که این بازی در نهایت با تســاوی بدون گل به 
پایان رسید.در این بازی که دو تیم احتیاج به پیروزی داشتند 
تا بتوانند شــرایط خود را در جدول بهبود ببخشند، در نهایت 

نتوانســتند موقعیت های خود را به گل تبدیل کنند و بازی با 
تساوی بدون گل به پایان رسید تا دو تیم با کسب یک امتیاز 
ورزشگاه شــهید وطنی قائمشهر را ترک کنند. مصاف دو تیم 
نفت مســجد سلیمان و فوالد خوزســتان هم با تساوی بدون 
گل به پایان رسید.در این بازی که دو تیم موقعیت های خوبی 
برای گل زدن داشــتند، در نهایت نتوانستند فرصت های خود 
را به گل تبدیل کنند و دو تیم در پایان بازی، زمین مســابقه 
را با کسب یک امتیاز ترک کردند.در این مسابقه نفت مسجد 
ســلیمان در دقیقه 1۷ به گل رسید اما کمک داور این گل را 

آفساید اعام کرد.
در روز دوم رقابــت های هفتــه نهم لیگ برتر، گل گهر و 
پیکان از ســاعت 15 دیروز به مصاف هم رفتند که این بازی 
در نهایت با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.در این بازی 
که در سیرجان برگزار شد، تاش دو تیم برای به ثمر رساندن 
گل حاصلی نداشــت تا پنجمین بازی بدون گل در هفته نهم 

رقم بخورد.
نخستین برد ذوب آهن

تیم های ذوب آهن و شــاهین بوشهر نیز از ساعت 1۸ در 
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی در 
پایان با نتیجه 2 بر صفر به سود ذوب آهن به پایان رسید.میاد 
فخرالدینی ) دقیقه31 - پنالتی ( و ارسان مطهری )۷2( برای 
تیم ذوب آهن گلزنی کرد تا شاگردان منصوریان به اولین برد 
خود در این فصل دست یابند. ذوب آهن با این برد ۷ امتیازی 
شد و در رده چهاردهم باقی ماند. شاهین هم با یک امتیاز در 

رده شانزدهم باقی ماند.
هت تریک دیاباته

 و عبور استقالل از مرز 1۰۰۰ امتیاز
اما در حســاس ترین بازی هفته نهم تیم های استقال و 
تراکتــور به مصاف هم رفتند که ایــن بازی با نتیجه پرگل به 
ســود استقال خاتمه یافت و تراکتور فرصت صدرنشینی را از 

دست داد. در این دیدار که از ساعت 1۸ و با حضور بیش از ۷0 
هزار تماشاگر برگزار شد تیم های استقال با نتیجه 4 بر 2 بر 
میزبانش غلبه کرد.در این مسابقه که با قضاوت بیژن حیدری 
آغاز شد، محمدرضا آزادی )20( و ساسان انصاری )۷9( برای 
تراکتور و شــیخ دیاباتــه )40، ۶5 و ۶9( و علی کریمی )۸4( 
برای استقال گلزنی کردند تا آبی ها به چهارمین برد متوالی 

خود در لیگ برسند. 
اســتقال با این پیروزی عاوه بر اینکه 15 امتیازی شد و 
بــه رده هفتم جدول رفت، فاصله اش را با صدر جدول به عدد 
چهار رساند. آبی پوشان با پیروزی در خانه تراکتور تبریز از مرز 
هزار امتیاز در تاریخ لیگ برتر گذشتند تا صاحب رکورد شوند. 
شــاگردان استراماچونی با این برد، همچنین طلسم چند سال 
عدم پیروزی در ورزشگاه یادگار امام )ره( تبریز را نیز شکستند.

 تراکتور هم که باتوجه به توقف شــهر خودرو و سپاهان 
شــانس صدرنشینی داشــت، با این باخت به این فرصت خود 
پشت پا زد و اولین باخت خانگی خود و دومین شکست پیاپی 
اش را در این فصل را تجربه کرد. آندره استراماچونی سرمربی 
استقال برای این مســابقه این بازیکنان را به زمین فرستاد: 
سید حسین حسینی، عارف غامی، علی کریمی، شیخ دیاباته 
)۸۸ - مرتضی تبریزی(،  فرشید اسماعیلی )۷9 - علی دشتی(، 
مهدی قائــدی )۶3 - آرش رضاوند(، وریــا غفوری)کاپیتان(، 
سیاوش یزدانی، هرویه میلیچ، مسعود ریگی و محمد دانشگر. 
سیاوش یزدانی بعد از چند هفته مصدومیت دوباره در ترکیب 
قرار گرفت و شــیخ دیاباته هم از ابتدا برای آبی پوشــان بازی 
کرد. برای تیم تراکتور هم رشــید مظاهری، ایمان ســلیمی، 
مهدی تیکدری، رضا اسدی، میثم تیموری، سید احمد موسوی 
)۷۶ - ساســان انصاری(، اکبر ایمانی )۷۶ - مسعود شجاعی(، 
ویلیان میمبا )۸9 - فورچونه(، احسان حاج صفی)کاپیتان(، 
مــازوال و محمدرضا آزادی به میدان رفتند. نیمکت نشــینی 
مسعود شجاعی و اشکان دژاگه از نکات جالب توجه تصمیمات 

مصطفی دنیزلی سرمربی تراکتور بود.
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جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال ـ جام خلیج فارس
امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

1111019-1954. سپاهان

29522116517. تراکتور

3852183517. شهر خودرو

49513105516. پرسپولیس

5944174316. صنعت نفت آبادان

6944174316. فوالد

79432169715. استقالل

75213-8927. نفت  مسجدسلیمان

310-992431215. نساجی مازندران

109234151509. پیکان

49-119234913. ماشین سازی تبریز

59-129234914. سایپا

38-139153710. پارس جنوبی جم

37-149144811. ذوب آهن

54-4438-158. گل گهرسیرجان

171-18421-169. شاهین شهرداری بوشهر


