
ورزشی ر و زانمه 
6

سه شنبه 14 آبان  1398   شماره 483

 شماره:483

48
2 :

ره
ما

ه ش
نام

سخ
پا

1- مهم ترین برنامه دولت نهم برای كاهش بیكاری - رتبه دوم جهان 
از لحاظ نرخ تورم، نرخ تورم این كشور 39درصد است.

2-مركز استان مركزی - حقه و كلك - شغل و مقام وزیر
3-بازگشت از گناه - چهره - حرف ندا - پدربزرگ

4-بازیگر و كارگردان سرشناس هالیوود كه به عنوان رییس هیات 
داوران جشنواره فیلم كن در سال 2008 انتخاب شد - نماز مستحب 

- گرفتنی از هوا 5-پارچه مشبك - سنگریزه های درخشان
6-سیخ كباب - هنر هفتم - واحد شمارش غذا

7-خارج از زمین فوتبال - سرزمین افراسیاب - نوعی بید در جنگل های 
شمال

8-از پرفروش ها در بازار موسیقی سنتی اثر استاد افتخاری - به تازگی 
پیمان تجاری میان وزیر بازرگانی ایران و این كشور به امضا رسیده است.

9-استانی در كشورمان - رازدار - غرش مهیب جانور درنده
10-شوخی - هر نوع نوشته كه در آن قراردادی دو یا چند جانبه امضا 

شده باشد - پراكنده11-رباخوار - شاداب
12-صدمه - كج - اجاره13-تقویت رادیویی - خاندان - واحد پول این 

كشور به تازگی به یورو تبدیل شده است - سند رقم زده و ثبت شده
14- از نام  های مردانه - باهوش - گل سرخ

15-عبارت است از سندی كه مطابق آن، شخص متعهد می شود مبلغ 
معینی را در وجه یا حواله كرد شخص دی گری بپردازد - از قصه های 
رادیویی مرحوم »حمید عاملی« كه در 16دی 86 دار فانی را وداع گفت.

1-كهن ترین و مقدس ترین بخش اوستا - فرخنده - كنفرانسی كه در 
ماه دسامبر 2007 برگزار شد و در آن 90كشور و سازمان بین المللی جهان 
متعهد شدند 7/4میلیارد دالر كمك  بودند كه حاضران  شركت كرده 

بالعوض در اختیار حكومت خودگردان فلسطینی بگذارند.
2-ندای غیبی - راكب - مظهر سردرگمی

3-جعبه حمل مردگان - زمزمه كردن مانند دعا خواندن زرتشتیان - رتبه 
آرژانتین در جهان از لحاظ نرخ تورم، نرخ تورم این كشور 10/5درصد 

است.
4-حرف صریح - روشنایی - نمایشگاه آثار نقاشی - سودای ناله

5-مانع و حایل - از داروهای گیاهی - كشاورز
6-كشوری كه دارای دو پایتخت است. پایتخت رسمی آن »پورتونونو« و 

مركز مراكز دولتی آن »كوتونو« است - جدا - پذیرفته
7- اسم - جنسی برای كفش و كیف - استادی در كار - گشوده

8-دارای نرخی بیش از ارزش واقعی یا نرخ رایج - ناشایست - باور قلبی
9-ضمیر غایب - درامان - گربه صحرایی شبیه سمور - ماهوت پاک كن

10-از نمایش های بهرام بیضایی با هنرمندی »مژده شمسایی«، كه در 
تاالر وحدت به نمایش گذاشته شده است - صورت شگفتی - نوعی شنا

11-خانه كنار دریا - آقا و سرور - حیوان قطبی
12-ارجمندی - پشتیبان - نظرات - حیوان با وفا

13-بخشی از پا - قبیله ای كه در عهد پیامبر )ص( از دین مرتد شدند - از 
ایاالت دیدنی و توریستی هند

14-خط كج و ناراست - توصیه و دستور - مبدا تاریخ مسلمانان كه زمان 
رفتن حضرت محمد)ص( از مكه به مدینه می باشد.

15-آلت جنگ - مرد ستبر - شب تازی.

در حالی كه قرار بود كه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تا پایان شهریور امسال به 
بخش خصوصی واگذار شوند هنوز این دو باشگاه صورت های مالی حسابرسی شده 
خود را به نهادناظر بازار سرمایه تحویل نداده اند. عالوه بر این، یكی از این دو باشگاه 
سهامی عام نیست و این یعنی سرخابی ها هنوز پابه ای ترین مواردی كه نیاز است 

یك شركت وارد بازار سرمایه شوند را ندارند.
 در سال 1394 بود كه هیات وزیران مصوبه ای را تایید كرد كه طبق آن دو باشگاه 
استقالل و پرسپولیس، بنگاه های فرهنگی محسوب شدند و طبق قانون بنگاه های 
فرهنگی نباید به بخش خصوصی واگذار شوند، اما بسیاری معتقد بودند كه این دو 
باشگاه جنبه ورزشی دارند، نه فرهنگی و باید از  تصدی دولت خارج شوند.اما طی 
سال های اخیر با این استدالل كه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس از سوی هیئت 
دولت به عنوان بنگاه فرهنگی شناخته شدند واگذاری آن ها امكانپذیر نبود و برای  
اینكه بتوان این دو باشگاه را به بخش خصوصی واگذار كرد باید هیئت دولت بر 

مصوبه خود، بازنگری می كرد و آن را تغییر دهد در آن صورت این دو باشگاه 
می توانستند به چرخه واگذاری برگردند.در سال گذشته پس از نامه ای كه مسعود 
سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان به رئیس جمهوری داد و خواهان واگذاری این دو 
باشگاه شد، هیات وزیران بعد از سال ها مصوبه خود را مبنی بر فرهنگی بودن دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس لغو و اعالم كرد كه استقالل و پرسپولیس می توانند 

به بخش خصوصی واگذار شوند.
اما بعد از اینكه اقداماتی برای ارزشگذاری این دو باشگاه انجام شد مجلس شورای 
اسالمی اعالم كرد كه این دو باشگاه نه از طریق مزایده بلكه باید از طریق فرابورس 
بازه زمانی هم مشخص كرد و گفت كه  اقدام  این  واگذار شوند. مجلس برای 
باید تا شهریور ماه سال 1398 این واگذای انجام شود اما همانطور كه می دانیم 
شركت هایی می توانند در بورس و فرابورس عرضه شوند كه برای چند سال متوالی 
صورت های مالی شفاف و حسابرسی شده داشته و سود ده باشند این شركت ها باید 

حاكمیت شركتی را نیز رعایت كنند.
به این ترتیب سرخابی ها باید تمام الزاماتی كه برای عرضه شدن در فرابورس مورد 
نیاز است را با دقت رعایت كنند و در چارچوب آن عرضه اولیه شوند در عین حال 
صحبت های زیادی شنیده شد كه دو باشگاه استقالل و پرسپولیس صورت های 
مالی حسابرس شده ندارند.به تازگی نیز علی بیك زاده میالنی، مدیر بازار اولیه 
سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم كرده كه این دو باشگاه هنوز صورت های مالی 
حسابررسی شده به سازمان بورس نداده اند. این موضوع می تواند نشان دهنده این 
باشد كه این دو باشگاه فعال صورت های مالی حسابررسی شده ندارند و طبیعی 
است كه صورت های مالی حسابررسی شده باید در طول چند دوره تهیه شده باشد.

جدا از این موضوع، باشگاه استقالل باید از حالت شركت سهامی خاص به شركت 
سهامی عام تبدیل شود. البته باشگاه پرسپولیس در حال حاضر ساختار حقوقی 
سهامی عام دارد.این طور كه بیك زاده اعالم كرده از طرفی سرمایه شركت ها 

پایین است و در حد یك تا 10 میلیون تومان سرمایه اسمی است كه برای واگذار 
شدن باید سرمایه دو باشگاه افزایش پیدا كند و باید هیأت مدیره این دو باشگاه در 

این زمینه اقدام كنند.
 دو شركت فرهنگی ورزشی استقالل و پرسپولیس مشمول ماده 141 قانون تجارت 
است بر اساس این قانون "اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شركت 
از بین برود، هیات مدیره مكلف است بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
سهام را دعوت نماید تا موضوع انحالل یا بقاء شركت مورد شور و رای واقع شود. 
هرگاه مجمع مزبور رای به انحالل ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات 
ماده 6 این قانون سرمایه شركت را به مبلغ سرمایه موجود كاهش دهد. در صورتی 
كه هیات مدیره برخالف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نكند 
یا مجمعی كه دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع 

می تواند انحالل شركت را از دادگاه صالحیت دار درخواست كند".

قهرمان پرتاب دیسك آسیا می گوید به دنبال شركت در انتخابات فدراسیون و گرفتن پست و 
مقام نیست.

 احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسك آسیا دنبال آغاز برنامه آماده سازی خود برای حضور در 
المپیك توكیو است. او مشهد را به عنوان اولین شهر برای برگزاری اردو انتخاب كرده است. حدادی 
در كنار تمرین قصد دارد دوره هایی را برای ورزشكاران نوجوان و جوان برگزار و تجربیات خود را به 
آنها منتقل كند. این طرح نه تنها در مشهد بلكه قرار است در سایر نقاط كشور هم انجام شود. البته 
چنین سفرهایی در حالی كه فدراسیون با سرپرست اداره می شود و همه در فكر انتخابات هستند، 
شائبه هایی در مورد تالش حدادی برای انتخابات را مطرح می كند. حدادی این مسائل را رد كرد 
و هدف از برگزاری این دوره ها را انتقال تجربیات خود دانست. حدادی با اشاره به آغاز اردوهای 
آماده سازی خود برای المپیك 2020 بیان كرد: بعد از قهرمانی جهان تمریناتی داشتم اما تمرینات 
حرفه ای خود را  از چند روز آینده و به صورت جدی شروع می كنم. شهری كه برای اولین اردو 
انتخاب كردم شهر امام رضا است. از این شهر خاطرات خوبی دارم؛  سال 2012 و قبل از المپیك 
لندن اردویی 20 روزه در مشهد داشتم كه از نظر روحی به من آرامش داد. عالوه بر این تمرینات 
خوبی داشتم كه بعد از آن به دایموند لیگ و سپس به المپیك رفتم. او در این مورد افزود: هدفم 
از برگزاری اردو در مشهد اجازه از امام رضا برای انجام كار فرهنگی در كشور است. در كشورهای 
مختلف از ما می خواهند كه برای دوومیدانی كاران نوجوانان و جوانان شان صحبت و تجربیاتمان را 
به آنها منتقل كنیم، حتی در مرحله اول مسابقات دایموند لیگ قطر هم برای تقریبا 40 ورزشكار 
جوان صحبت كردیم در نتیجه  به این فكر كردم كه وقتی سال های زیادی از بیت المال برایم 
هزینه شده است چرا این تجربیات را در اختیار جوانان كشور خودم قرار ندهم.حدادی در این مورد 
بیان كرد: شاید شرایط برای ورزشكاران جوان فراهم نباشد كه به تهران بیایند و سواالتشان را 
بپرسد بنابراین به فكر افتادم اكنون كه توان و فرصت دارم این كار را انجام بدهم. از نظر معنوی 
هم كار بزرگی است و اگر دعای پدر و مادر یكی از این ورزشكارن هم پشت سرم باشد از نظر 
روحی من را راضی می كند. فدراسیون هم از این كار حمایت می كند.حدادی در پاسخ به این سوال 
كه با توجه به شرایط فدراسیون و نزدیك بودن انتخابات آیا از این كار سوء برداشت نمی شود؟ بیان 
كرد: قرار نیست كه در فدراسیون پست و سمت بگیرم و كاندیدای انتخابات شوم. برای كسی این 
كار سو برداشت می شود كه دنبال كاندیداتوری و رای جمع كردن است اما من در  فدراسیون دو 
ومیدانی هستم و هر كمكی از دستم بربیاید برای تمام افراد حاضر در دو و میدانی انجام می دهم.

قهرمان آسیا در مورد مسابقات قهرمانی جهان قطر بیان كرد: امسال برایم سال نسبتا خوبی بود 
چون  با حدود دو ماه تمرین، در مسابقات قهرمانی آمریكا ركورد  67 متر را ثبت كردم و ورودی 
المپیك را به دست آورم. عالوه بر این ركورد آسیا را بعد از حدود 14 سال افزایش دادم. همچنین 
در دایموند لیگ های مختلف هم جز سه نفر برتر بودم با این حال در قهرمانی جهان به دلیل 
آسیب دیدگی پا نتیجه نسبتا ضعیفی به دست آوردم. البته برخی از دوستان هفتمی جهان را خوب 

ارزیابی كردند چون حضور در فینال قهرمانی جهان بعد از هفت سال اتفاق خوبی بود.
او در این مورد افزود: خودم توقع مدال داشتم اما این اتفاق نیفتاد. بعد از برگشت به ایران برای 
كارهای درمانی اقدام كردم و همه آزمایش های الزم  را انجام دادم،  فقط مشكل خار پاشنه داشتم 
كه با دوره درمانی  25 روزه  خیلی بهتر شده است و اكنون  آسیب دیدگی جدی ندارم.حدادی در 
مورد ثبت قرارداد با مك ویلكینز گفت: قرارداد مربی من باید اول نوامبر تمدید می شد اما اكنون 
كارهایش را انجام دادیم و آقای عرب دستور تمدید قرارداد او را داده است. از یك ماه و نیم دیگر 
هم اردوی خارج از كشور شروع می شود. آقای مك هم خیلی پیگیر است و برنامه های تمرینی را 

برایم می فرستد، من هم طبق آن برنامه ها تمرین می كنم.

او در مورد المپیك توكیو گفت: قطعا افتخار به دست آوردن مدال در المپیك ابتدا برای خود 
ورزشكار است و كسی دوست ندارد به مدال المپیك نرسد. برخی ورزشكاران آرزوی رسیدن به 
المپیك را دارند، برخی به دنبال این هستند كه در المیپك حاضر شوند وآنجا هم دری به تخته 
بخورد كه قطعا اینگونه مدال نمی گیرند اما برخی نیز به دنبال مدال آوری هستند. من هم دوست 
دارم مدال بگیرم چون یك بار این مدال را گرفتم و تجربه داشتم. این دوره چهارمین دوره 
حضورم در المپیك است و هدفم  كسب بهترین نتیجه است اما اینكه چه اتفاقی آنجا می افتد قابل 
پیش بینی نیست.او در این مورد افزود: چند روز پیش در صحبت هایم با آقای صالحی امیری به من 
گفت دست ورزشكارانی كه مدال می گیرند یا نمی گیرند درد نكند چون همه زحمت می كشند؛ این 
مهمترین چیزی است كه یك ورزشكار از طرف مسئول می شنود چون وقتی ورزشكار این فشار را 
احساس می كند كه اگر مدال نگیرد چه اتفاقی می افتد؟ این دقیقا زمانی است كه نمی تواند مدال 

بگیرد. در نتیجه مهمترین چیز آرامش است.
حدادی در ادامه بیان كرد: قطعا یكی از نتایج خوب ایران در رشته های مختلف در المپیك پیش رو 
به دست می آید. همه دنبال كسب بهترین نتیجه هستند و من هم این را می خواهم. آرزو دارم  كه 
دوباره در المپیك مدال بگیرم و این بار خوش رنگتر باشد چون خیلی سختی و زجر كشیدم تا به 
مدال طالی المپیك برسم اما با 9 سانتی متر اختالف دوم شدم. در این هشت ماه هم تمام تالشم 

را می كنم تا بهترین نتیجه را بگیرم و دل مردم را شاد كنم.
قهرمان پرتاب دیسك آسیا در پایان خواستار حمایت رسانه ها شد و گفت: از رسانه ها می خواهم 
در این چند ماه مانده به المپیك خیلی به خاطر نتایج ضعیف به ورزشكاران فشار نیاورند. احسان 
حدادی دوست داشت در مسابقات جهانی مدال بگیرد اما نشد؛ تمام تالش خود را هم كردم البته 
برخی كم و كاستی هایی بود اما در كل بعد از المپیك لندن برای اولین بار به فینال جهانی رفتم 
و این انگیزه ام را بیشتر كرد. همه رقبا هم دیدند كه اختالف نفر اول و هشتم فقط دو متر بود.   

دروازه بان نوشهری تیم ملی فوتبال ساحلی ایران نسبت به بی توجهی ها به 
این رشته گالیه دارد؛ او می گوید شرایط مالی این رشته در ایران خوب نیست 

و باید به آن پرداخته شود.
به گزارش مازندلیگ، فوتبال ساحلی ایران فارغ از افتخارات تیمی متعددی كه 
به دست آورده در بخش جوایز و افتخارات فردی نیز همواره پیشگام بوده است. 
آخرین افتخار فردی ای كه برای این رشته در ایران به دست آمده، قرار گرفتن 
پیمان حسینی در فهرست 10 بازیكن برتر تاریخ فوتبال ساحلی جهان است.

دروازه بان 35 ساله و باتجربه فوتبال ساحلی ایران به واسطه سالها درخشش 
درون دروازه این تیم توانسته عناوین زیادی را در این عرصه كسب كند و حاال 
قرار گرفتن نامش در بین 10 فوتبالیست برتر تاریخ فوتبال ساحلی دنیا از سوی 
نشریه فرانس فوتبال بار دیگر نام او را در سطح جهانی مطرح كرده است.

حسینی در تركیب تیم ملی ساحلی ایران راهی امارات شد تا در رقابت های 
جام بین قاره ای حضور داشته باشد. او قبل از سفر به امارات در گفت و گویی با 

خبرنگار ما موضوعات جالبی را مطرح كرد كه در ادامه می خوانید:
**انتخابم به عنوان 10 بازیکن برتر تاریخ افتخار است

انتخابم از سوی فرانس فوتبال به عنوان یكی از 10 بازیكن برتر تاریخ فوتبال 
ساحلی جهان اتفاق خوبی برایم بود كه بسیار ارزشمند است. اینكه نام یك 
ایرانی در این فهرست باشد، یك افتخار برای من و كشورم است. جا دارد از 
تمام بازیكنانی كه كنارشان حضور داشتم، تشكر كنم كه در این موفقیت فردی 
من تاثیرگذار بودند. امیدوارم در تمام مراحل زندگی نماینده شایسته ای برای 

كشورم باشم.
**موفقیت های ساحلی به خاطر دوستی ها و اتحاد است

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران تیم بزرگی است. تمام اتفاقاتی كه در ساحلی 
ایران رخ می دهد، به خاطر دوستی ها و نظم و اتحاد تیم است. ما با این اتحاد 
در هر مسابقات و تورنمنتی شركت كردیم، موفق بودیم و حاال به دنبال آن 
هستیم تا در جام بین قاره ای نیز موفق باشیم. ما هر ساله جزو 4 تیم برتر این 

تورنمنت بودیم و انشااهلل امسال هم عنوان خوبی كسب كنیم.
**گلر افسانه ای دنیا شدم، هیچ کس نفهمید!

مسلما به انتخاب من از سوی فرانس فوتبال و عنوان مهمی كه برایم ثبت شده، 
آنقدر كه باید پرداخته نشد. خیلی از مردم ایران نمی دانند چه اتفاقی افتاده و 
این موضوع عجیب است. به هر حال من به عنوان یكی از 10 اسطوره فوتبال 
ساحلی انتخاب شدم و با توجه به اینكه تنها دروازه بان این لیست هستم، به 
نوعی گلر افسانه تاریخ فوتبال ساحلی محسوب می شوم. اما آنقدر كه باید 

اطالع رسانی خوبی انجام نشد و این مساله كمی ناراحت كننده است.

**مشکالت مالی بیداد می کند
متاسفانه در سال های اخیر هرگز فوتبال ساحلی مورد توجه نبوده است؛ البته 
دید فدراسیون فوتبال به ساحلی مثبت بوده اما فكر می كنم باید بیشتر به 
این تیم ملی پرداخته شود. ساحلی ایران اصال شرایط خوبی ندارد. مشكالت 
مالی در ساحلی بیداد می كند و به همین خاطر بازیكنان ترجیح می دهند به 

كشورهای دیگر بروند تا بتوانند پول مناسبی بگیرند.
**باشگاه ها را ملزم به تیمداری در ساحلی کنند

در لیگ برتر فوتبال ساحلی اسم های بزرگ بسیار كم هستند و االن خود من 

ترجیح دادم به تركیه بروم. من عضو تیم آالنیا اسپور تركیه هستم و دلیل این 
انتخابم مشكالت مالی در لیگ ساحلی ایران است. من فكر می كنم فدراسیون 
می تواند قانونی بگذارد كه باشگاه ها در ساحلی هم سرمایه گذاری داشته 
باشند. همانطور كه در گذشته باشگاه ها ملزم بودند تیم بانوان هم داشته باشند، 
می شود این كار را برای فوتبال ساحلی انجام داد تا لیگ برتر ما خوب شود و 

خروجی خوبی داشته باشیم.
**شرایط تیمداری در ساحلی اصال خوب نیست

شرایط تیم داری در ساحلی اصال خوب نیست و این شرایط روی تیم ملی ما 
نیز تاثیر می گذارد. اگر می خواهیم جزو 4 تیم برتر فوتبال ساحلی دنیا بمانیم، 
نباید به شرایط فعلی راضی شویم و با حمایت های بیشتر می شود ساحلی را به 

موفقیت های بیشتر هم رساند.
**رویم نمی شود دریافتی ام از لیگ ایران را بگویم

زمانی كه در لیگ ایران بازی می كردم، دریافتی ام آنقدر پایین بود كه رویم 
نمی شود مبلغش را بگویم. جالب اینكه قرارداد 3 سال پیش من از قرارداد 
سال گذشته ام در لیگ ساحلی بیشتر بود. این شرایط واقعا دردآور است. همین 
مسائل است كه دیگر حاضر نشدم در لیگ ایران بازی كنم. شرایط مالی لیگ 
فوتبال ساحلی واقعا بد است و با این شرایط دیگر هم در لیگ ایران بازی 

نمی كنم.
**عابدزاده الگوی فنی و کریمی الگوی اخالقی ام هستند

علی  ام  اخالقی  الگوی  و  است  عابدزاده  احمدرضا  من  بانی  دروازه  الگوی 
كریمی؛ این دو نفر بازیكنان محبوبم هستند. با هردوی آنها نیز ارتباط دارم 

و از ته قلب دوست شان دارم.
**خستگی اذیت مان می کند

موضوعی كه اكنون درباره تیم ملی فوتبال ساحلی وجود دارد، خستگی است؛ 
ما چند تورنمنت متوالی رفتیم و االن هم باید در جام بین قاره ای شركت كنیم. 
كمی خسته شده ایم و نیاز به استراحت داریم. انشااهلل بتوانیم در جام بین قاره 

ای هم خوب كار كنیم و موفق باشیم تا با خیالی آسوده به موفقیت برسیم.
**امیدوارم فینالیست جام بین قاره ای شویم

تورنمنت بین قاره ای برایمان بسیار مهم است. می توانیم روی سكو برویم. 
انشااهلل بتوانیم با انجام بازی های خوب به فینال برسیم و روزهای خوبی را 

پشت سر بگذاریم./ورزش سه

گالیه های پیمان حسینی از بی توجهی  به انتخابش از سوی فرانس فوتبال

گلر افسانه ای جهان شده ام؛ کسی حواسش هست؟

عقب گرد سرخابـی ها برای واگذاری در بـورس!

احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک آسیا:

 نه در فدراسیون پست می خواهم و نه کاندیدا می شوم

در واحد قائم شهر صورت گرفت: 

اختتامیه رقابت های فوتسال 
لیگ دسته یک کارکنان و اعضاء

 هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی 
رقابت فوتسال لیگ دسته یك كاركنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی با 
معرفی تیم های گیالن , اردبیل و مازندران به عنوان مقام اول تا سوم به میزبانی واحد 

قائم شهر به كار خود پایان داد.

علیرضا محمودپور مدیر روابط عمومی واحد قائم شهر از پایان رقابت های فوتسال 
لیگ دسته یك كاركنان و اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی در واحد قائم 
شهر خبرداد.محمودپور گفت: این دوره از مسابقات از تاریخ 8 آبان جاری با حضور 16 
تیم و 240 بازیكن از دانشگاه های آزاد اسالمی گلستان,سازمان مركزی, كرمانشاه, 
خوزستان, گیالن, اصفهان,تهران, اردبیل, یزد, فارس, چهارمحال بختیاری,همدان, 
بوشهر, كردستان, مازندران و كرمان در 34 بازی با داوری 4 داور بین المللی در سالن 

ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائم شهر برگزار شد.
محمودپور ادامه داد: پس از بازیهای مقدماتی 8 تیم مازندران, سازمان مركزی, فارس, 
تهران, اردبیل ,گیالن, همدان و خوزستان به مرحله حذفی راه یافتند كه در پایان مرحله 

حذفی تیم های مازندران, گیالن, اردبیل و سازمان مركزی به مرحله نیمه نهائی راه 
یافتند كه در پایان تیم های گیالن با سرپرستی حاجی محمد حسینی و مربیگری 
مجید فالحتی مقام اول, تیم اردبیل با سرپرستی غالمرضا صداقت و مربیگری محمد 
اخوان مقام دوم و تیم مازندران با سرپرستی علی رمضانپور عمران و مربیگری مهدی 
عربیان مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود كردند.مدیر روابط عمومی واحد 
قائم شهراظهاركرد: پس از پایان بازیها و رأی داوران كاپ اخالق این دوره مسابقات به 
تیم گلستان اهداء شد و مهران نصیری از گیالن , بهبود باقری از اردبیل و خلیل موسی 
النی از سازمان مركزی به عنوان فنی ترین بازیكنان و نیك انجام از گیالن و تاج الدین 

از سازمان مركزی به عنوان با اخالق ترین بازیكن معرفی شدند.


