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این تراکتور امسال مدعی است

عصرآزادی/ س�رویس ورزش�ی :بازیکن برزیلی که تابعیت ایتالیایی دارد به تیم 
تراکتور پیوست.

عصرآزادی، باشگاه تراکتور باالخره بمب نقل و انتقاالتی خود را رو کرده و گوستاوو به 
این تیم پیوست. گوستاوو واگنین، وینگر ۳۰ ساله برزیلی که تابعیت ایتالیایی هم دارد، 

با عقد قرارداد رسمی به جمع شاگردان بردیف اضافه شد.
گوس��تاوو فوتبالش را در تیم برزیلی اوداکس آغاز کرده و س��پس برای دنبال کردن 

رویاهایش به باشگاه ایتالیایی سالرنیتانا پیوست.
ای��ن وینگر برزیلی در ادامه دوران حرفه ایش پیراهن تیم های نوارا، لچه و مس��ینا در 
ایتالیا، یونیورس��یتاتیا کرایووا در رومانی، لیائونینگ هووین در چین و عجمان امارات را 
بر تن کرده اس��ت. این بازیکن در طول دوران بازی، چهار جام قهرمانی باالی سر برده 
اس��ت. گوس��تاوو در ۲۹۰ بازی رسمی ۶۹ گل به ثمر رسانده و ۳۰ پاس گل نیز ارسال 
کرده است. این وینگر برزیلی فصل گذشته در ۴۴ بازی برای تیم یونیورسیتاتیا کرایووا 

به میدان رفته و آمار ۱۲ گل و ۷ پاس گل برجای گذاشته است.

واکنش فدراسیون فوتبال به حاشیه های ورود 
جام جهانی به ایران

سرپرس�ت روابط عمومی فدراسیون فوتبال در واکنش به حاشیه های ایجاد 
ش�ده در خصوص ورود جام جهانی به ایران گفت: طبق نامه فیفا این جام دهم 
ش�هریورماه وارد ته�ران می ش�ود و در حال برنامه ریزی ب�رای رونمایی از آن 

هستیم.
محمدجواد پاینده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، اظهار داش��ت: طبق اعالم قبلی فیفا 
که مرجع این کار است جام  جهانی روز دهم شهریورماه وارد ایران می شود و هم اکنون 
نیز تیمی در فدراس��یون مش��غول برنامه ریزی و انجام امور محوله برای رونمایی از آن 
هستند. وی توضیح داد: از قبل هم قرار نبود جام جهانی به کیش برود. از ابتدا صحبت 
بر این موضوع بود که جام به تهران وارد شود و همه مسایل مربوط به آن هم در همین 
ش��هر دنبال ش��ود.  سرپرست روابط عمومی فدراس��یون فوتبال در خصوص اینکه چه 
برنامه هایی برای ورود و رونمایی جام جهانی در دس��تور کار فدراسیون است، گفت: در 
حال برنامه ریزی هستیم، چون فیفا مرجع این کار است باید بر اساس دستورالعملی که 
داده می شود جلو برویم. اینکه جام چه مدت و با چه شرایطی در تهران و ایران خواهد 

بود نیازمند هماهنگی هایی است که در حال حاضر مشغول آن هستیم.
کاپ وی��ژه جام جهانی در ۵۱ کش��ور به نمایش در خواه��د آمد و برای اولین بار، این 
کاپ به هر ۳۲ کشور حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲ برده خواهد شد که ایران نیز یکی از 

کشورهایی است که کاپ جام جهانی در آن به نمایش گذاشته می شود.

باشگاه پرسپولیس:

 هواداران به حاشیه سازی ها توجه نکنند
باشگاه پرسپولیس مدعی شد که قهر مدیرعامل این باشگاه با سرمربی تیم 

صحت ندارد و هواداران به حاشیه سازی توجه نکنند.
به گزارش ایرنا، باش��گاه پرسپولیس در اطالعیه ای نسبت به خبر قهر مدیرعامل این 

تیم رضا درویش با یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان واکنش نشان داد.
باش��گاه پرس��پولیس اعالم کرد: خبری که در مورد قهر مدیرعامل و سرمربی باشگاه 
منتش��ر ش��ده، کذب محض اس��ت و دو طرف تمام امور تیم بزرگساالن را با هماهنگی 
کامل پیش می برند.  بار دیگر اعالم می کنیم هواداران به حاشیه سازی و جریان سازی ها 
علیه پرس��پولیس توجه نکنند. تمام ارکان باشگاه پرسپولیس در جهت موفقیت تیم و 
خوش��حالی هواداران قدم برمی دارند و باشگاه نیز به دنبال تامین خواسته های سرمربی 
موفق تیم است. همچنین خبری که پیرامون انتشار قراردادهای تیم منتشر شده صحت 
ندارد و باشگاه پرسپولیس حق خود می داند از افرادی که اخبار و اطالعات کذب منتشر 

می کنند به صورت قانونی برخورد کند.

طارمی: شخصیت بزرگ پورتو را ثابت کردیم
درخش�ش »مهدی طارم�ی« مهاجم ملی پ�وش فوتبال ایران در س�وپرجام 
پرتغال یک بار دیگر موجی از تحس�ین درباره او را به دنبال داش�ت. او پس از 

قهرمانی تیمش گفت: بار دیگر شخصیت بزرگ پورتو را ثابت کردیم.
به گزارش ایرنا، تیم فوتبال پورتو با درخشش مهدی طارمی توانست با نتیجه سه بر 
صفر مقابل توندال به پیروزی برسد و سوپرجام پرتغال را از آن خود کند. طارمی گل های 
اول و دوم بازی را به ثمر رساند و گل سوم تیمش هم با پس از اینکه او توپ را به تیر 
دروازه حریف زد به ثمر رسید. مهاجم تیم ملی ایران در پایان به عنوان بهترین بازیکن 
میدان هم معرفی ش��د. توئیتر باشگاه پورتو هم در پایان این دیدار به تمجید از طارمی 
پرداخ��ت. این مهاجم ایرانی پس از تصاحب جایزه بهترین بازیکن زمین اظهار کرد: در 
یک ماه گذش��ته تالش زیادی کردیم و تمام تمرکزمان روی این بازی بود تا شخصیت 
بزرگ خود را نش��ان دهیم. وی درباره حمایت هواداران پورتو گفت: هواداران همیش��ه 
کم��ک زی��ادی به ما می کنن��د و در این بازی هم این کار را تک��رار کردند. به هواداران 
خودمان افتخار می کنیم، بدون آنها هیچی نیس��تیم. طارمی که پیش از این هم سابقه 

درخشش مقابل تیم توندال را در کارنامه دارد گفت: توندال برایم خوش یمن است.

عضو هیئت مدیره استقالل:

 آجورلو فقط از ساپینتو حرف شنوی دارد
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل گفت: مدیرعامل استقالل فقط و فقط به 
ساپینتو وابسته است و از هیچ کس دیگری به جز سرمربی حرف شنوی نداشته 

و به خواسته های سرمربی تیمش احترام می گذارد.
به گزارش ایرنا، »محمد مومنی« عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل در گفت وگو با خبرنگار 
ورزشی ایرنا اظهار داشت: استقالل اردوی مناسبی را کیلومترها دورتر از ایران یعنی در کشور 
ترکیه برگزار کرد و در این اردو آبی پوشان زیر نظر ریکاردو ساپینتو تمرینات منظم و فشرده ای 
را پشت سر گذاشتند به طور حتم تاثیر این اردو در شروع لیگ برتر مشخص خواهد شد. 
وی افزود: ش��روع لیگ برتر می تواند با اقتدار استقالل همراه باشد، بازی با سپاهان یکی از 
تیم های مطرح و قدرتمند فوتبال ایران گرچه آسان نیست اما آبی پوشان تالش خواهند کرد 
در افتتاحیه مسابقات و با استفاده از شرایط میزبانی که حمایت هواداران پرشور را به همراه 
خواهد داشت، نتیجه خوبی را گرفته تا اقتدار خود را به همه تیم های لیگ برتر نشان دهند. 
عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل خاطرنشان کرد: استقالل همواره مدعی اصلی قهرمانی 
در لیگ برتر خواهد بود. آبی پوش��ان به دنبال این هس��تند در فصل جدید نیز با استفاده از 
ش��رایطی که دارند برای رسیدن به عنوانی تالش کنند که لیاقت و شایستگی آن را دارند. 
مومنی تصریح کرد: مدیریت باشگاه استقالل تالش خود را انجام داد تا همه نیازهای سرمربی 
تیم را برآورده س��ازد. مصطفی آجورلو انژری زیادی را صرف برآورده کردن خواس��ته های 
ساپینتو کرد و شاید منتقدانی داشته باشد اما عملکرد خوبی داشت. وی تاکید کرد: به نظرات 
و خواسته های همه آنهایی که استقالل را دوست دارند و از سر دلسوزی اعالم می کنند که 
استقالل در چه پست هایی به بازیکن نیاز دارد، احترام گذاشته می شود اما کارشناس برتر 
استقالل سرمربی تیم یعنی ساپینتو است و باید دید او چه خواسته هایی دارد، آجورلو فقط 
و فقط به ساپینتو وابسته است و از هیچ کس دیگری به جز سرمربی حرف شنوی ندارد. او 
مدیری است که نشان داده به خواسته های سرمربی اش احترام می گذارد و به دور از حواشی 

و چراغ خاموش برنامه های کادرفنی را به بهترین شکل ممکن انجام می دهد.
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عصرآزادی/ س�رویس ورزشی :دانش�گاه تبریز در جمع 
دانشگاه برتر کشور قرار گرفت.

عصرآزادی، در المپیاد دانش��جویان کش��ور در دو رده پسران و 
دختران با حضور بیش از ۳ هزار ورزش��کار به میزبانی دانشگاه 
تبریز برگزار ش��د. دانش��گاه تبریز در بخش دختران با پنج پله 
صعود به دوره گذشته در رده هفتم قرار گرفت و در رده پسران 

هم با یک پله صعود هفتم شد.
نتایج مشروح مسابقات به شرح زیر است: 

تیراندازی
تپانچه بادی )انفرادی(:

مقام اول: مهدی تندری )تربیت دبیر شهیدرجایی(
مقام دوم: سجاد پورحسینی )گیالن(

مقام سوم: علیرضا میرزایی )تهران(
تپانچه بادی)تیمی(:

مقام اول: تهران
مقام دوم: فردوسی مشهد

مقام سوم: اصفهان
تفنگ بادی انفرادی:

مقام اول: امیرمحمد نکونام )جامع علمی کاربردی(
مقام دوم: مهیار صداقت )شهیدبهشتی(

مقام سوم: علی رضایی )کاشان(
تفنگ بادی تیمی:

مقام اول:  اصفهان
مقام دوم:  تهران

مقام سوم: علم و صنعت ایران
تکواندو
پومسه:

مقام اول: محمدمهدی جمشیدی )پیام نور همدان(
مقام دوم: علی سلمانی )اصفهان(

مقام سوم مشترک: علی س��هرابی)عالمه طباطبایی( وامیررضا 
مهربان )تهران(

کیورگی:
وزن اول)۵۴- کیلوگرم(:

مقام اول: احسان عرفانیان )بیرجند(
مقام دوم: امیرحس��ن هوش��مند )صنعتی خواج��ه نصیرالدین 

طوسی تهران(
مقام سوم مش��ترک: علیرضا ناصری )هرمزگان( وعلیرضا غیب 

اله )لرستان(
وزن دوم)58- کیلوگرم(:

مقام اول: امیرحسین دوستدار )صنعتی همدان(
مقام دوم: سیدمحمدرضا قریشی )شیراز(

مقام سوم مشترک: امیرعلی دعاگویان )فنی و حرفه ای مازندران( 
وامیرساالر امیری فرد )ایالم(
وزن سوم)63- کیلوگرم(:

مقام اول: عرفان بزرگی )فنی و حرفه ای مازندران(
مقام دوم: محراب عباسی )صنعتی سهند(

مقام س��وم مش��ترک: امیرمحمد زارعی )خلیج فارس بوشهر( 
وآرمان شیری پور )ایالم(

وزن چهارم)68- کیلوگرم(:
مقام اول: هادی تیران ولی پور)خوارزمی(

مقام دوم: امیرحسین ساداتی )فنی و حرفه ای مازندران(
مقام سوم مشترک: حماد همتی )غیرانتفاعی بم( ومعین هاشمی 

)اصفهان(
وزن پنجم)74- کیلوگرم(:

مقام اول: مسعود خوش نیت )فردوسی مشهد(
مقام دوم: محمدمهدی عمادی )شهیدبهشتی(

مقام سوم مشترک: پارسا مومنی )شهیدباهنر کرمان( و احمدرضا 
مختار )شیراز(

وزن ششم)80- کیلوگرم(:
مقام اول: مجتبی روحی )شهیدبهشتی(

مقام دوم: ابوالفضل تمجیدی )زنجان(
مقام سوم مشترک: امیررضا طاووسی)رازی کرمانشاه( وامیررضا 

نوری )غیرانتفاعی نبی اکرم)ص( تبریز(
وزن هفتم)87- کیلوگرم(:

مقام اول: یاسین علیزاده )ارومیه(
مقام دوم: سعید بهشتی )گلبهار مشهد(

مقام سوم مشترک: علیرضا دهخواری)آیت اهلل بروجردی( و علی 
جعفری )خوارزمی(

وزن هشتم)87+ کیلوگرم(:
مقام اول: سعید فتحی )شهرکرد(

مقام دوم: آرمان مهدوی راد )مازندران(
مقام س��وم مش��ترک: ابوالفضل طالبی )زنج��ان( ورضا تنهایی 

)تهران(
بدمینتون

بخش انفرادی:
مقام اول: مهدی رضایی )فردوسی مشهد(

مقام دوم: مهدی انصاری )خوارزمی(
مقام سوم مش��ترک: متین مقیمی)سمنان( و محمد طاهرزاده 

)مازندران(
بخش دونفره:

مقام اول: محمدمهدی میرشکاری _ صالح سنگ تراش)هاتف 
سیستان و بلوچستان(

مقام دوم: علی شاه حسینی _ محمدجواد غریب)تهران(
مقام س��وم مش��ترک: علی حسین خانی_محس��ن معصومی 

)زنجان( و محمدرضا قیصری_محمد چارمالی )شیراز(
بخش تیمی:

مقام اول: هاتف سیستان و بلوچستان
مقام دوم: شیراز

مقام سوم مشترک: قم و گیالن
تنیس روی میز

بخش انفرادی:
مقام اول: سیدمحمد موسوی طاهر )گنب کاووس(

مقام دوم: محمدامین حنطه )تهران(
مقام سوممشترک:  ماهان چینه وری )فنی و حرفه ای گیالن( و 

حمید نجف پور )فنی و حرفه ای گیالن(
بخش دونفره:

مقام اول: افشین نوروزی_محمدامین حنطه )تهران(
مقام دوم: مصطفی نوری_هومان صباغیان)مالیر(

مقام س��وم مشترک: ماهان چینه وری_محمد محمدی فنی و 
حرفه ای گیالن( ومرتضی رضایی_سیدحماد ذوالحواریه )بوعلی 

سینا همدان(
بخش تیمی:

مقام اول: تهران
مقام دوم: فنی و حرفه ای گیالن

مقام سوم مشترک: محقق اردبیلی و صنعتی امیرکبیر
کاراته

کاتا انفرادی:
مقام اول:  ابوالفضل شهرجردی ) تهران(

مقام دوم:  سهند اسالمی )تبریز(
مقام س��وم مش��ترک:  میالد فرازمه��ر )اراک( ومهدی رضایی 

)کرمان(
کومیته55- کیلوگرم:

مقام اول:  محمدطاها کالنه )مازندران(
مقام دوم: محمدحسین جعفریان )یزد(

مقام سوم مشترک: نوید رسولی )کردستان( و حسین خاکدامن )قم(
کومیته60- کیلوگرم:

مقام اول:  پوریا اقدسی )تهران(
مقام دوم: محمدرضا غفوری )ادیب مازندران(

مقام سوم مشترک: سیدرضا راستین )امام حسین)ع(( و محمد 
صفری )قم( 

کومیته67- کیلوگرم:
مقام اول: سیدعلی کریمی )تبریز(

مقام دوم: محمدامین قنبری )خوارزمی(
مق��ام س��وم مش��ترک: فردی��ن قادرپور)جه��رم( وابوالفض��ل 

میرزایی)تهران(
کومیته75- کیلوگرم:

مقام اول: علیرضا حیدری)اراک(
مقام دوم: محمد کاویانی منش )غیرانتفاعی زندشیراز(

مقام سوم مش��ترک: علی ابراهیمی)ش��یدباهنر کرمان( ونوید 
رنجبر )ادیب مازندران(

کومیته 84-کیلوگرم:
مقام اول:  نیما مرادی )غیرانتفاعی پیام گلپایگان(

مقام دوم: محمدجواد اشرفی)جامع علمی کاربردی(
مقام س��وم مش��ترک: امیر اس��المی )ته��ران( و باربد صداقت 

)تبریز(
کومیته 84+کیلوگرم:

مقام اول:  علی نجفی )قم(
مقام دوم: علیرضا حسنی)غیرانتفاعی آذرآبادگان(

مقام سوم مش��ترک: محمدرضا عطایی )تهران( و سینا خسرو 
)غیرانتفاعی قروردین قائمشهر(

دوومیدانی
۳۰۰۰متر :

مقام اول:  عطا اسدی )شهیدمدنی آذربایجان(
مقام دوم:  سیدمحمد هادی موسوی )اصفهان(

مقام سوم:  سیدپارسا )شهیدبهشتی(
پرش طول:

مقام اول:  مجتبی زاهدی )سناباد گلبهار(
مقام دوم:  محمدرضا قاسمی )مالیر(

مقام سوم:  سید داود نورالدینی )لرستان(
پرش ارتفاع:

مقام اول: عباس عمادی )شهیدبهشتی(
مقام دوم: امیرمهدی رضوانی )فردوسی مشهد(

مقام سوم: میالد میری )تربیت دبیر شهید رجایی(
800متر:

مقام اول: علیرضا نوری )شهرکرد(
مقام دوم: محمدصادق شریفیان )آموزش عالی محالت(

مقام سوم: محمدجواد روبنده )بیرجند(
60متر:

مقام اول: محمدجواد رنجکش )غیرانتفاعی رجا قزوین(
مقام دوم: علی عباسپور )فردوسی مشهد(

مقام س��وم مش��ترک: محمد جعف��ری )آپادانا ش��یراز( و  علی 
سالمتیان )شهاب دانش قم(   

پرتاب نیزه:
مقام اول: صنعان محمدی خو )تربیت دبیر شهید رجایی(

مقام دوم: شهاب کیانی )قم(
مقام سوم: مهدی عنایتی )ایالم(

پرتاب وزنه:
مقام اول: علی حیدری گرجی )فنی و حرفه ای مازندران(

مقام دوم: برانوش افشاری )شیراز(
مقام سوم: صنعان محمدی خو )تربیت دبیر شهید رجایی(

60 متر بامانع:

مقام اول: علی سالمتیان )غیرانتفاعی شهاب دانش(
مقام دوم: محمد جواد رنجکش )غیرانتفاعی رجاء قزوین(

مقام سوم: امیر مهدی رضوانی )فردوسی مشهد(
400متر:

مقام اول: علی عباسپور )فردوسی مشهد(
مقام دوم: محمدرضا بیگی )سمنان(

مقام سوم: مهدی احمدی اصل )سمنان(
۱500متر:

مقام اول: عطا اسدی )شهید مدنی آذربایجان(
مقام دوم: علیرضا نوری )شهر کرد(

مقام سوم: سید محمد هادی موسوی )اصفهان (
پرش سه گام:

مقام اول: مجتبی زاهدی )غیرانتفاعی سناباد گلبهار(
مقام دوم: علیرضا حقیقی )اصفهان(

مقام سوم: محمد رضا قاسمی )مالیر(
4×400متر:

مقام اول: فردوسی مشهد
مقام دوم: اصفهان 

مقام سوم: فنی و حرفه ای 
پرتاب دیسک:

مقام اول: پیام عباسیان )فردوسی مشهد(
مقام دوم: دانیال صفی شلمزاری )شهرکرد(

مقام سوم: برانوش افشاری )شیراز(
پرتاب چکش:

مقام اول: پیام عباسیان )فردوسی مشهد(
مقام دوم: محمد اکبرزاده امیر دهی )گیالن(

مقام سوم: علی محمد محمدی )مازندران(
پیاده روی:  

مقام اول: ابوالفضل امینی )محقق اردبیلی(
مقام دوم: رضا حسینی اقدم )تبریز(

مقام سوم: سیروان فتحی )تهران(
شنا

۱۰۰متر کرال سینه: 
مقام اول: سید محمد حسینی) کاشان (
مقام دوم: امیررضا خراسانی )خوارزمی( 

مقام سوم: سید مرتضی حسینی)خواجه نصیرالدین طوسی( 
66متر قورباغه: 

مقام اول: فرشید قناعتی )صنعتی شاهرود( 
مقام دوم: آرش وطن پرست )صنعتی شریف(

مقام سوم: سید امین مهدی زاده )صنعتی شاهرود(
 ۱00متر پروانه: 

مقام اول: یاسین قنبر زاده )فردوسی مشهد( 
مقام دوم: امیررضا خراسانی )خوارزمی(

مقام سوم: علی نقوی )اصفهان(
66×4مختلط تیمی: 

مقام اول: تهران 
مقام دوم: اصفهان 

مثام سوم: خواجه نصیرالدین طوسی
 66متر آزاد: 

مقام اول: سید محمد حسنی)کاشان( 
مقام دوم: متین سهران) اصفهان (

مقام سوم: کیانوش مشایخی) خواجه نصیرالدین طوسی (
۲00متر قورباغه: 

مقام اول: آرش وطن پرست) صنعتی شریف (
مقام دوم: فرشید قناعتی) صنعتی شاهرود (

مقام سوم: سید امین مهدی زاده) صنعتی شاهرود (
۱00متر کرال پشت: 

مقام اول: آریان صلواتی) کردستان( 
مقام دوم: یاسین قنبر زاده )فردوسی مشهد( 
مقام سوم: امیرحسین بیک محمدی) تهران (

۱33متر مختلط: 
مقام اول: محمد مهمان نواز) موسسه آموزش عالی توس( 

مقام دوم: سید مرتضی حسینی) خواجه نصیرالدین طوسی( 
مقام سوم: علی نقوی) اصفهان (

۲00متر آزاد: 
مقام اول: متین سهران) اصفهان (

مقام دوم: محمد مهمان نواز) موسسه آموزش عالی توس (
مقام سوم: سید محمد مهدی موسوی زارع) جهرم (

66متر پروانه: 
مقام اول: سید محمد حسینی) کاشان (

مقام دوم: متین سهران) اصفهان (
مقام سوم: آریان صلواتی) کردستان(

 66متر کرال پشت: 
مقام اول: یاسین قنبر زاده) فردوسی مشهد (

مقام دوم: آریان صلواتی) کردستان( 
مقام سوم: سید امیر کامی شیرازی) تهران (

۱00متر قورباغه: 
مقام اول: فرشید قناعتی )صنعتی شاهرود(

مقام دوم: سید امین مهدی زاده )صنعتی شاهرود(
مقام سوم: احمد دوروزی) شهید باهنر کرمان (

66×4متر آزاد تیمی: 
مقام اول: خواجه نصیرالدین طوسی 

مقام دوم: اصفهان 
مثام سوم: فردوسی مشهد 

کشتی آزاد
وزن 57 کیلوگرم: 

مقام اول: رسول مهدی پور زرین کمر )مازندران(
مقام دوم: محمد پیدایی )تربیت دبیرشهید رجایی (

مقام سوم مشترک: سجادطاهری نیا )بوعلی سینا همدان( و رضا 
خالقی )سناباد گلبهار(

 وزن 65 کیلوگرم:
مقام اول: سپهر اسماعیلی )فنی و حرفه ای مازندران(

مقام دوم: داریوش شهبازی )تهران(
مقام سوم مشترک: امیرحسین خورشیدی )اورمیه(و سید فردین 

حیدری )غیر انتفاعی خراسان(
 وزن 74 کیلوگرم:

مقام اول: محمد بخشی )فنی و حرفه ای مازندران(
مقام دوم: محمد یدالهی نیا )ادیب مازندران(

مقام سوم مش��ترک: فرزین صیاد بیرانوند )صنعتی اصفهان( و 
علی اکبر زرودی )جامع علمی کاربردی (

وزن 86 کیلوگرم:
مقام اول: اشکان عزیزی )شمال آمل(

مقام دوم: سجاد حبیبی )تهران(
مق��ام س��وم مش��ترک: محم��د کش��اورز )صنعتی س��هند( و 

وحیدساالری )سناباد گلبهار(
  وزن 97 کیلوگرم:

مقام اول: مصطفی نجفی )بجنورد(
مقام دوم: امیرحسین قاسمی )علم و صنعت ایران (

مقام س��وم مشترک: محمد امین محرمی )تبریز( و علی اسدی 
طایقی )غیرانتفاعی میزان تبریز(

 وزن ۱۲5 کیلوگرم:
مقام اول: ساالر حبیبی )تهران(

مقام دوم: مرصاد مرغزاری )طبری بابل (
مقام س��وم مش��ترک: امین برزگر )تبریز( و رضا ارجی )سناباد 

گلبهار(
کشتی فرنگی

وزن 60 کیلوگرم:
مقام اول: محمد جانقلی ) شهاب دانش قم(

مقام دوم: محمد هادی شعبانی )غیرانتفاعی زند شیراز(
مقام سوم مشترک: حسین روستا )آپادانا شیراز( و مسعود قجه 

یگانه )تهران(
وزن 67 کیلوگرم:

مقام اول: سینا رضایی ) فردوسی مشهد(
مقام دوم: احمدرضا بیاتی )غیرانتفاعی زند شیراز(

مقام سوم مشترک: رضا مردی )غیرانتفاعی طلوع مهر( و محمد 
اسکندری جهمانی )شهید مدنی آذربایجان(

وزن 77 کیلو گرم:
مقام اول: امیر حسین عرب غیرانتفاعی رجا قزوین(

مقام دوم: طاها خانپور )طبری بابل(
مقام س��وم مشترک: علی ایمانی )فرهنگیان  خراسان رضوی( و  

آریا اسدیان )اراک(
وزن 87 کیلوگرم:

مقام اول: علی کبیری )شهرکرد(
مقام دوم: ابوالفضل شریفی )علوم و فنون مازندران(

مقام سوم مش��ترک: علیرضا غفاری )غیرانتفاعی زند شیراز( و 
سید محمد مهدی میررحمتی )فنی و حرفه ای مازندران(

وزن 97 کیلوگرم:
مقام اول: وحید دادخواه )فردوسی مشهد(
مقام دوم: احتشام لرستانی )جندی شاپور(

مقام سوم مشترک: امیرحسین راستی )صنعتی شریف( و مسلم 
مرادی )کردستان(

وزن ۱30 کیلوگرم:
مقام اول: مسعود میرزاییان )شهرکرد(

مقام دوم: حسام بابایی )محقق اردبیلی(
مقام سوم مشترک: ارش��یا توکلی )گلستان( و سجاد میرزازاده 

)طبری بابل(
فوتسال:

مقام اول: افسری امام حسن مجتبی)ع(
مقام دوم: تربیت دبیر شهیدرجایی

مقام سوم: اصفهان
والیبال:

مقام اول: غیرانتفاعی زند شیراز
مقام دوم: غیرانتفاعی امام رضا)ع( مشهد

مقام سوم: تهران
بسکتبال:

مقام اول: تهران
مقام دوم: مازندران

مقام سوم: شهیدبهشتی
مجموع:

۱_دانشگاه تهران
۲_دانشگاه فردوسی مشهد

۳_دانشگاه اصفهان
با پایان مس��ابقات المپیاد دانشجویان، دانشگاه تهران با کسب8 
مدال طال، ۵ نقره و۱۱ برنز ۱۹۹ امتیاز باالتر از سایر دانشگاه های 
ش��رکت کننده در این مسابقات ایس��تاد و عنوان قهرمانی را از 
آن خود کرد. دانش��گاه فردوسی مشهد با کسب ۱۰نشان طال، 
۴ نقره و  ۲ برنز و ۱۵۵امتیاز و دانش��گاه اصفهان با کس��ب ۲ 
مدال ط��ال، 8 نقره،۶  برنزو  ۱۲۰ امتیاز به ترتیب دوم وس��وم 
شدند. همچنین دانشگاه های فنی و حرفه ای مازندران، خوارزمی، 
شهرکرد، شهیدبهشتی و تبریز)با امتیاز برابر(، شیراز و مازندران 

در رده های چهارم تا نهم قرار گرفتند.

گزارش کامل نتایج المپیاد دانشجویان پسر

  دانشگاه تبریز
در جمع دانشگاه های برتر


