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اخبار

رئیسجمهوری از علیرضا بیرانوند
تقدیر کرد

حس��ن روحانی ،رئیسجمهوری ایران در
اجالس سراس��ری نم��از از علیرض��ا بیرانوند،
دروازهب��ان ملیپوش پرس��پولیس تش��کر و
قدردانی کرد .اجالس سراسری نماز در سمنان
برگزار شد و طی آن رئیسجمهور با اهدای لوح
تقدیر از علیرضا بیرانوند به خاطر فعالیتهایش
در این زمینه قدردانی کرد.
در متن تقدیر حسن روحانی آمده است:
«زیباترین عبادت حق نماز است که ستون
دین و معراج مومن اس��ت .همه آنهایی که در
اقامه باشکوهتر نماز تالش میکنند بیتردید در
استحکام دین خداوند و عروج انسانها به سوی
خالق مهربان کوشیدهاند .بدین وسیله از اهتمام
ارزشمند جنابعالی در ترویج فرهنگ نورانی نماز
در آوردگاههای ورزشی صمیمانه تقدیر و تشکر
میکنم .امید اس��ت تالشهای خالصانه شما
مورد پذیرش درگاه خداوند بزرگ قرار گیرد».

سرمربی جدید ساوتهمپتون
مشخص شد

رالف هازنهاتل اتریش��ی به عنوان سرمربی
جدید تیم فوتبال ساوتهمپتون انتخاب شد.
ب��ه گزارش ایس��نا و به نق��ل از دیلیمیل2 ،
روز بع��د از برکناری مارک هی��وز از هدایت تیم
س��اوتهمپتون ،رالف هازنهاتل اتریشی به عنوان
سرمربی جدید تیم فوتبال ساوتهمپتون انتخاب
شد.
ساوتهمپتون در این فصل رقابتهای لیگ
برتر فوتبال انگلیس نتایج ضعیفی کسب کرد
و در آخرین بازی خود در حالی که با  2گل از
منچستریونایتد پیش بود در نهایت به تساوی
 2 - 2رسید.
س��ران س��اوتهمپتون نیز در نهایت رالف
هازنهاتل ،سرمربی سابق الیپزیگ را به عنوان
سرمربی جدید این تیم انتخاب کردند.

فرشید باقری به بازی با سپیدرود
رسید

هافبک استقالل مشکلی برای بازی مقابل
سپیدرود رشت ندارد.
فرشید باقری ،هافبک تیم فوتبال استقالل
روز چهارشنبه در محل تمرین آبیپوشان حاضر
شد و با سایر بازیکنان تمرین کرد .دکتر امین
نوروزی ،معاون پزشکی باشگاه استقالل با اعالم
این موضوع که باقری تستهای نهایی خود را
با موفقیت س��پری کرد به س��ایت رسمی این
باش��گاه گفت این بازیکن مشکلی برای دیدار
با س��پیدرود رشت ندارد و کادرفنی در صورت
صالحدید میتواند از وی استفاده کند.
استقالل روز جمعه در شهر رشت میهمان
سپیدرود خواهد بود.

یادداشت

دلیل شلوغ بازی بیمورد برانکو درباره داوریهای پرسپولیس

فکر بازی با سپاهان است

آخرین وضعیت درمان بازیکن
پیشین استقالل و تیمملی تشریح شد

به گفته رئیس فدراسیون پزشکی -ورزشی،
ایرج داناییفرد که به بیماری «سیروز» کبدی
مبتال اس��ت ،باید برای عم��ل جراحی هر چه
زودتر در نوبت پیوند کبد قرار بگیرد.
ای��رج داناییفرد از پیشکس��وتان باش��گاه
استقالل است که تنها گل تیمملی ایران مقابل
اس��کاتلند در جامجهانی آرژانتی��ن را به ثمر
رس��اند و اینگونه نامش را به عنوان نخستین
گلزن تاریخ فوتب��ال ای��ران در ادوار جامهای
جهانی به ثبت رساند .این پیشکسوت فوتبال
ایران از ابتدای هفته به دلیل نارس��ایی کبدی
در بیمارستان بس��تری است .در همین راستا
مسعود س��لطانیفر ،وزیر ورزش به فدراسیون
پزش��کی -ورزشی دستور داده تا تمام اقدامات
الزم ب��رای حمایت و پیگی��ری درمانی وی را
انجام دهد .غالمرضا نوروزی ،رئیس فدراسیون
پزش��کی -ورزشی در گفتوگو با مهر با تاکید
بر اینکه این فدراس��یون پیگیر مراحل درمانی
ایرج داناییفرد است ،گفت :داناییفرد به دلیل
خونریزی گوارشی به بیمارستان مراجعه کرد اما
معاینات تکمیلی برای آغاز روند درمان او نشان
داد به بیماری مزمن کبدی مبتال ش��ده است.
وی تصریح کرد :این پیشکسوت فوتبال ایران
به بیماری «س��یروز» که نوعی نارسایی شدید
کبدی به حس��اب میآید ،مبتال ش��ده است.
وضعیت وی به گونهای است که باید متقاضی
پیوند کبد ش��ود .در صورت مس��اعد ش��دن
وضعی��ت عمومی داناییف��رد باید حتما عمل
پیوند کبد شود .داناییفرد باید به مراکز پیوند
معرفی شود تا در نوبت عمل قرار بگیرد .رئیس
فدراس��یون پزشکی -ورزشی با تاکید بر اینکه
این فدراسیون بنا به وظایف ذاتی در کنار لحاظ
کردن دستور وزیر ورزش ،وضعیت درمانی ایرج
داناییفرد را پیگیری میکند ،گفت :فدراسیون
پزش��کی -ورزش��ی تا حد امکان کمک حال
وضعی��ت درمانی ایرج داناییف��رد خواهد بود،
البته به لحاظ هزینه کار زیادی از دستمان بر
نمیآید اما برای تسریع در روند درمان کوتاهی
نخواهیم کرد.
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افشین خماند :سوت پایان بازی که زده شد ،انگار
برانکو ایوانکوویچ خوشحال به نظر نمیرسید؛ او
مثل برندهها نبود ،ش��اد نبود ،با مربی تیم بازنده
خیلی خوش و بش نکرد ،زیر لب غرولند میکرد
و میرفت تا دوربین تلویزیون از روی او برداشته
ش��د .برانکو از چه چیز ش��اکی ب��ود؟ کنفرانس
مطبوعاتی میگوید که از داور! مگر داور چه کرده
ب��ود؟ آن چیزی که برانک��و را عصبی کرده بود،
کارت زردی بود که به کمال کامیابینیا داده شده
بود .مگر مهم اس��ت؟ کارت زرد اس��ت دیگر ،در
همه مسابقههای دنیا ممکن است داور کارت زرد
بده��د یا ندهد ،چرا باید یک مربی که به آرامش
مشهور است ،برای این مساله اینگونه به خروش
برآید و آس��مان و زمین را به هم بدوزد؟ ش��اید
برای جواب به این سوالها باید به عقب بازگشت
و هم��ه اتفاقهایی که از ابتدای فصل رخ داده را
مرور کرد ،از همان روزی که پنجرهها بسته شد،
از همان روزی که هر بازی و هر چند بازی یکی
از بازیکنانش را از دست داد؛ او در طول فصلی که
خیلی بازیکن نداشته ،هر بازی هم چند بازیکن
را به دالیل مصدومیت ی��ا محرومیت در اختیار
نداشته ،برای همین است که انگار برانکو شرطی
شده است ،به هر کارت به عنوان یک شروع برای
یک معم��ای تازه نگاه میکن��د و به هر تکل به
عن��وان کلیدی برای ی��ک مصدومیت احتمالی.
این اتفاقات برانکو را عصبی میکند ،البته شاید
کلمه بهتر عصبیتر است ،او انرژی زیادی هم سر
این جدالهای بیفای��ده با کیروش میگذارد...
پرسپولیس برانکو دارد همه مشکالت را پشت سر
میگذارد ،او تراکم بازی ها را پشت سر گذاشته،
او خس��تگی و بدون بازیکن بودن را پش��ت سر
گذاش��ته و هنوز هم در کورس است؛ شاید بهتر
باش��د برانکو هنوز هم عصبی نباش��د ،یک خبر
خوب وج��ود دارد؛ «.»Winter is coming
آقای برانکو زمستان میآید و همه این مشکالت
حل میش��ود ،مگر اینکه عصبانیت اس��تراتژی
باشد برای اینکه از بازی ذوبآهن استفاده کرده
باش��ی و پیام داده باش��ی که ب��ه داوری بازی با
سپاهان همه را حساس کنی که باز هم این کار...
نمیدانم ولی هر چه هست ،این چهره عصبی به
برانکو نمیآید؛ او باید به زمس��تان فکر کند ،به
پنجرهای که باالخره باز خواهد شد.
■■بررسی ادعای برانکو

پرسپولیس موفق شد در دیدار مقابل ذوبآهن
در ورزشگاه آزادی با نتیجه یک بر صفر به برتری
برسد و این  3امتیاز مهم در حالی به دست آمد
که برانکو و س��ایر بازیکن��ان و اعضای کادرفنی
این تیم بش��دت به عملکرد داور معترض بودند.
برانکو در نشس��ت خبری پس از ب��ازی با اعالم
چند باره اینکه در طول دوران  4ساله حضورش
روی نیمکت این تیم حتی به اندازه یک اوت هم
از اشتباهات داوری س��ود نبرده است ،از داوران
خواست مانند س��پاهان برای آنها داوری کنند؛
اظهارنظری عجیب که بازتاب زیادی هم داشت.

سوای اینکه ادعای حتی نبودن یک اوت اشتباه
داوری به س��ود پرس��پولیس به قدر کافی جای
بح��ث دارد و میتوان به صحنه گل بحثبرانگیز
تراکتورسازی ،گل نخست پرسپولیس به پیکان
که روی خطای به اشتباه گرفته شده توسط داور
به ثمر رس��ید ی��ا عدم اخراج ش��جاع خلیلزاده
در دی��دار با پیکان و عدم اع�لام خطای پنالتی
توس��ط او در بازی با ماشینسازی اشاره کرد که
تنها گوش��های از سودهایی است که پرسپولیس
فق��ط در هفتهه��ای اخیر از داوری برده اس��ت
که روی نتیجه و تقس��یم امتی��ازات بازی تاثیر
مستقیم داشتهاس��ت .در حالی که تنها اشتباه
فاحش در این هفتهها که به زیان سرخپوش��ان
تمام ش��د گل دوم آنها به ماشینس��ازی بود که
از لحاظ امتیازی موثر نبود .س��پاهان هم یکی از
باشگاههایی است که اعتراضات زیادی نسبت به
عملکرد داوران در طول لیگ برتر داشته و مدعی
متضرر شدن از جانب داوری است و البته تعداد
زی��ادی از این اعتراضات طبق کارشناس��یهای
انجام ش��ده در برنامه نود و س��ایر رس��انهها به
درس��تی صورت گرفته است و طالییپوشان در
آن متضرر ش دهاند .در اینجا به بررسی اشتباهاتی
میپردازیم که تاکنون س��پاهانیها متحمل آن
شده اند:
سپاهان-سپیدرود

عدم اخراج دروازهبان سپیدرود در دقیقه ۵۶
اعالم پنالتی برای سپیدرود با تصمیمی اشتباه

سپاهان-پیکان

عدم اخراج مدافع پیکان در دقیقه ۱۸

سپاهان -ذوبآهن

عدم اخراج بازیکن ذوبآهن در دقیقه ۳۷
عدم اعالم پنالتی برای سپاهان در دقیقه ۵۷
عدم اعالم پنالتی برای سپاهان در دقیقه ۶۱

سپاهان-تراکتورسازی

عدم اعالم پنالتی برای سپاهان در دقیقه ۵۰

سپاهان -پارس جنوبی

قب��ل از گل اول پارسجنوب��ی روی بازیک��ن
سپاهان خطا شده بود.
مردود اعالم کردن گل سالم سپاهان
اعالم پنالتی برای پارسجنوبی در دقیقه  ۴۵با
تصمیمیاشتباه

سپاهان-نفتمسجدسلیمان

عدم اعالم پنالتی برای سپاهان

سپاهان -نساجی مازندران

عدم اعالم پنالتی برای سپاهان

سپاهان -استقالل تهران

پس از اعالم پنالتی برای سپاهان کمک داور به
شکلی عجیب نظر داور را تغییر داد!
سپاهان-ماشینسازی

عدم اعالم پنالتی برای س��پاهان و عدم اخراج
بازیکنماشینسازی
البته بدون ش��ک س��پاهان هم در م��واردی از
تصمیم داوری س��ود برده است و رفتاری مشابه با
رفتار برانکو از این تیم پیش از بازی با اس��تقالل با
صدور بیانیه درباره قضاوت بازی سر زده که آن هم
به نوبه خود مذموم و دارای اش��کال اس��ت .به نظر
میرسد برانکو در آستانه بازی  6امتیازی و حیاتی
با سپاهان در حال جوسازی علیه داوری است تا به
این شیوه قاضی مسابقه را از پیش تحت تاثیر قرار
دهد که کار درستی نیست.

این راهش نیست آقای میناوند!

■■مدیر سپاهان :مزاح و جوسازی است!

مدیرعامل باشگاه سپاهان با انتقاد از صحبتهای
سرمربی پرسپولیس درباره اشتباهات داوری گفت:
اظهارات برانکو ایوانکوویچ جوسازی است و به نظرم
او زرنگی کرده اس��ت! مس��عود تابش در واکنش به
صحبته��ای برانک��و ایوانکوویچ بع��د از برد مقابل
ذوبآه��ن و انتق��اد از داوریها در آس��تانه دیدار با
سپاهان گفت :صحبتهای برانکو دقیقا جوسازی بود.
به نظرم برانکو مزاح کرده اس��ت که داوریها به نفع
س��پاهان و ذوبآهن است .ما با اصرار از صداوسیما،
فدراس��یون فوتب��ال و س��ازمان لی��گ میخواهیم
بازیهای لیگ را از ابتدا تا االن بررس��ی کنند .بدون
شک سپاهان و ذوبآهن  2تیمی هستند که بشدت
از داوری لطمه خوردهاند .وی افزود :پرسپولیس هم
تیمی بوده که بیش��ترین نفع را از اشتباهات داوری
برده اس��ت .در بازی ماشینس��ازی با پرسپولیس،
پنالتی محرز برای ماشینسازی گرفته نشد .در بازی
با پیکان ،خطایی که منجر به گل پرس��پولیس شد
اصال خطا نبود .ب��رای همین معتقدم صحبتهای
برانکو از روی زرنگی به و نوعی مزاح اس��ت تا قبل از
بازی با سپاهان ،اذهان عمومی را منحرف کند .این
مزاح جالب و در نوع خودش عجیب است .مدیرعامل
باش��گاه س��پاهان خاطرنش��ان کرد :ما در دیدار با
ماشینسازی و پدیده ،از داوری متضرر شدیم .مقابل
پدیده یک خطای عجیب روی دروازهبان ما شد که
نگرفتند و توپ به کرنر رفت .نزدیک بود همان صحنه
به گل پدیده تبدیل شود .یک آفساید اشتباه هم برای
سجاد شهباززاده مهاجم ما گرفتند .به هر حال ضمن
احترام به برانکو ،میگویم ایش��ان زرنگی کرده است
و میخواهد قبل از بازی با سپاهان جوسازی کند.
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مرتضیرضاییکاسککی:سالها قبل ،که شبکه
 3تازه راهاندازی شده بود ،نه اینترنت قدرتمندی
بود ،نه کانالی و نه شبکهای به معنای امروزی
اجتماع��ی .به همین دلیل هم ب��ود که وقتی
مداح��ی کردن و قرآن خواندن بازیکنانی مثل
میناوند ،منصوریان و هاشم حیدری از تلویزیون
پخش میش��د بازتاب زیادی داش��ت .در بین
هواداران قدیمی فوتبال ،کمتر کسی است که
بازی با نانت فرانس��ه و رختکن تیم ایران را از
یاد برده باشد .حرکت ارزشی مهرداد میناوند در
بین  2نیمه همان زمان الگوی خیلی از جوانها
ش��د .آن زمان تیمملی داشت خودش را برای
جامجهانی  98آماده میکرد که س��ال تحویل
دقیقا افتاده بود بین  2نیمه بازی دوستانه ایران
با نانت و دوربین یک لحظه میناوند را نشان داد
که در حال خواندن نماز بود.
میناوند یکی از بهترین چپپاهای ایران بود
و در این اصال ش��کی وجود ندارد؛ بازیکنی که
ارسالهایش روی محوطه جریمه شکل خاصی
داش��ت و به قول نس��ل قدیم خطکشی شده
ب��ود .اما فوتبال چندان ب��رای او پرفروغ نبود.
یعنی نشد ستارهای مثل مهدویکیا ،کریمی
و خیلیهای دیگر .نش��د س��تارهای که جای
مش��خصی در قلب هواداران داش��ته باشد .او
میناوند بود و رفتهرفته داشت از ذهن خیلیها
پاک میش��د .اما میناوند دوست نداشت این
رویه تکراری که س��تارهها را از مردم میگیرد
ب��رای خودش اتف��اق بیفتد .مه��رداد بازیکن
خوبی بود اما محبوبیت خیلیها را نداشت! او
در سالهایی که شاید از فوتبال دور افتاده بود
تالش زیادی کرد تا خودش را یک پرسپولیسی
دوآتشه نش��ان بدهد و بهترین راه این بود که
در رس��انهها باشد! کلکل کند ،برای تیمهای
رقیب کری بخواند و از این طریق در اصطالح
خودش را روی بورس نگه دارد .ش��کایتهای
رحمت��ی و منصوریان از میناوند ،آن هم برای
اس��تفاده از القابی که فقط تیفوس��یها از آن
استفاده میکنند آیا برازنده فوتبالیستی است
که زمانی الگوی اخالقی بوده و خیلیها روی
سر و جانش قسم میخوردند؟ اصال یک سوال
از میناون��د؛ آیا واقعا ارزش��ش را دارد که برای
روی بورس ماندن و برای اینکه مردم فراموشت
نکنند از این طریق مطرح باش��ی؟ در فوتبال
ایران بازیکنهایی داریم که شوخطبع هستند
و ممک��ن اس��ت در مصاحبههایش��ان کمی
ش��یطنت هم بکنند ،مثل خداداد عزیزی اما
آنها از دایرهای که به آن ادب میگویند خارج
نمیش��وند .راه یافتن به قلب هواداران راهش
این نیس��ت که شما انتخاب کردهای .در طول
سال بازیکنی مثل مهدویکیا چند بار مصاحبه
میکند یا چند بار خودش را وارد کلکلهای
استادیومی میکند تا رسانهها از او بنویسند؟
آیا مهدویکیا که کمتر حاش��یه دارد و کمتر
مصاحبه میکند محبوبیتش را از دس��ت داده
یا از یاد کس��ی رفته اس��ت؟ ما از ش��ما توقع
نداریم قدمی برای اجرای درس��ت شیوههای
فرهنگ��ی در این مملک��ت بردارید اما حداقل
احت��رام بقیه را نگه دارید و هر کس��ی را با هر
لقبی خطاب نکنید .راستی سهشنبه هم یک
اتهام به ذوبآهنیها زدید و مدعی شدید که
آمده بودند داور را بخرند اما نتوانستند .با همین
حرف دوباره تیتر یک خیلی از رسانهها شدید.
این راهش نیست آقای میناوند!
خبر

پاداش  ۲میلیون دالری فیفا
به تیمهای ایرانی

علیرض�ا هنرمن�ش :نزدیکان یک��ی از گزینههای
ریاست فدراسیون کشتی مدتی است با رایزنیهای
خودمانی و مکرر با روسای برخی هیاتهای کشتی
اثرگ��ذار ،در حال جل��ب نظر و کس��ب آرای الزم
هستند.
بازار شایعات و گمانهزنیهای مختلف درباره
انتخاب جانش��ین رس��ول خادم در فدراس��یون
کش��تی هر روز داغتر از روز قبل میشود .برخی
معتقدند به رغم این همه جنجال و هیاهو ،تنها
فردی که از هر نظر ش��رایط ریاس��ت فدراسیون
کش��تی را دارد« ،حمید بنیتمیم» سرپرس��ت
کنونی فدراسیون است .او تنها گزینهای است که
فعال هم جایگاه خوبی در میان گوششکس��تهها
دارد و ه��م از حمایت مطلوبی از س��وی وزارت
ورزش برخوردار است.
این در حالی اس��ت که نام برخ��ی گزینههای
شناخته شده و مطرح دیگر همچون امیررضا خادم و
حسن رنگرز نیز بارها در محافل کشتی مطرح شده

رایزنی پنهانی حامیان«گزینه خاص» با رؤسای هیأتهای کشتی

برای جانشینی خادم

ولی با توجه به اتفاقات یکماه
اخیر ،نمیتوان شانس زیادی
برای انتخاب این گزینهها برای
ریاست فدراسیون کشتی قائل
ش��د مگر اینکه اتفاق خاصی
رخ دهد و نظر متولیان امر در
لحظه آخر به سود این دو چهره تغییر کند.
اما در حالی که نگاه اهالی کش��تی به س��مت و
سوی اسامی مذکور دوخته شده ،گزینهای شناخته
ش��ده و عنواندار در کش��تی ایران ه��م در کمال
س��کوت و آرامش در حال تالش برای رس��یدن به
صندلی ریاست است؛ گزینهای که به قول معروف
ب��ا «چراغ خاموش» در حال حرکت اس��ت و بیش
از آنک��ه خ��ود را درگی��ر س��روصداهای تبلیغاتی

کن��د ،مش��غول پیش��روی به
مجمع انتخابات و سپس فتح
رفیعترین جایگاه مدیریتی در
کشتی است.
گفته میش��ود دوستان و
نزدی��کان ای��ن گزینه خاص
که اتفاقا از رفقای گرمابه و گلس��تان این چهره
هس��تند ،مدتی است طی رایزنی و تماس تلفنی
ب��ا برخی اعض��ای مجمع و روس��ای هیاتهای
تاثیرگذار در انتخابات ،مش��غول کسب آرا و نظر
ش��فاهی به س��ود گزینه مورد نظرشان هستند؛
گزین��های ک��ه در طول دوران ریاس��ت رس��ول
خادم در فدراس��یون کش��تی از منتقدان اصلی
او ب��ود اما ترجیح داد همواره س��کوت کند و به

هنگام پیروزی و شکس��ت هم هیچ اظهارنظری
در رسانهها نداشته باشد.
این گزینه خاص که اتفاقا تا همین چند س��ال
پیش هم دس��تی بر آتش مدیریت داشته ،در نظر
دارد ب��ا حمایت ویژه کمیته ملی المپیک و ش��اید
وزارت ورزش جانشین رسول خادم شود و ثابت کند
میتواند پرافتخارترین ورزش ایران را به سالمت به
سر منزل مقصود برساند.
ه��ر چند تا ب��ه ام��روز از او به عن��وان یکی از
گزینههای اصلی و مدعیان بزرگ مجمع فدراسیون
کش��تی نام برده ش��ده ام��ا باید تا زم��ان ثبتنام
کاندیداهای ریاست صبر کرد و منتظر ماند.
بدین ترتیب از یکس��و اگر حمید بنیتمیم با
مجوز وزارت ورزش بخواهد وارد گود انتخابات شود
و از س��وی دیگر گزینه خاص ه��م با تایید مراجع
ذیصالح به این رقابت راه یابد ،ش��اهد زورآزمایی
جذاب و حساس��ی بین این دو گوششکسته برای
جانشینی خادم خواهیم بود.

فیفا جوایز تیمهای باشگاهی برای جامجهانی
را اع�لام کرد که  ۷تیم ایرانی ش��امل این جوایز
شدند.
فیفا پاداش تیمهای ایرانی را برای جامجهانی
 ۲۰۱۸روس��یه اع�لام کرد که ب��ه این ترتیب 7
باش��گاه پرسپولیس ،سپاهان ،اس��تقالل ،سایپا،
پدیده ،س��یاهجامگان و ذوبآهن ش��امل پاداش
جامجهانی شدند .در این بین ،دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس به ترتیب جوایز بیشتری را نسبت
به سایر تیمها کسب کردند .در مجموع تیمهای
ایرانی  ۲میلی��ون و  ۲۵۴هزار و  ۹۵دالر دریافت
میکنند.
جوایز تیمهای ایرانی برای جامجهانی به شرح
زیر است:
استقالل  ۸۴۰هزار و  ۵۱۰دالر
پرسپولیس  ۶۴۹هزار و  ۴۸۵دالر
ذوبآهن  ۲۲۹هزار و  ۲۳۰دالر
سایپا  ۲۲۹هزار و  ۲۳۰دالر
پدیده  ۱۵۲هزار و  ۸۲۰دالر
س��یاهجامگان  ۷۶هزار و  ۴۱۰دالر (این تیم
منحل شده و با قیمت امروز دالر ،جایزهای معادل
حدود  ۸۷۰میلیون تومان دریافت میکند)
سپاهان  ۷۶هزار و  ۴۱۰دالر

