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گــروه ورزشــی- ۱۱ هفته از 
رقابت های لیگ برتر می گذرد و تیم ها تا 
اینجای کار توانستند امتیازات متعددی 
را کســب کنند و مقابــل رقبای خود 
نتایج مختلفی به همراه بیاورند. با پایان 
هفته یازدهم رقابت های لیگ، استقالل 
توانســت با شکست تیم شهرخودرو 
مشــهد با ۲۵ امتیــاز در صدر جدول 
این مســابقات قرار بگیرد و سپاهان و 
پرسپولیس با ۲۲ امتیاز به ترتیب دوم و 
سوم جدول هستند. همچنین در انتهای 
جدول، شهرخودرو مشهد با ۲ امتیاز، 
قعرنشین لیگ است و تیم های صنعت 
نفت آبادان و نفت مســجد سلیمان با 
۱۰ امتیاز به ترتیب در رده چهاردهم و 

پانزدهم جدول قرار دارند.
آبی پوشــان پایتخت با پیروزی 
مقابل شــهرخودرو توانستند رکورد 
جالبــی برای خود به ثبت برســانند. 
فرهاد مجیدی و اســتقالل نیز در این 
فصل با نباختن در ۱۰ بازی اول خود، 

موفق شــدند هم تراز فصل نهم خود 
در رقابت هــای لیگ شــوند که در آن 
دوره اســتقالل در ۱۰ بازی اول خود 
شکســت ناپذیر شــد و با این روند، 
آبی پوشــان با کســب نتیجه پیروزی 
مقابل تیم شهرخودرو در هفته یازدهم 
توانستند در ۱۱ بازی اول خود در لیگ 
برتر شکست ناپذیر شــوند و رکورد 

تازه ای برای خود به ثبت برسانند.
همچنیــن تــا هفتــه یازدهم 
رقابت های لیگ، آماری به ثبت رسیده 
است که می تواند در نوع خودش قابل 
توجه باشد. با توجه به جزئیات جدول 
لیگ برتر تــا پایان هفته یازدهم لیگ، 
مشخص می شود که ۳ عدد صفر میان 
آمــار تیم های لیگ برتر وجود دارد که 
باعث شــده طلسم برخی تیم های در 

ثبت برخی آمارها هنوز پابرجا باشد.
آلومینیــوم،  و  اســتقالل 

نبازهای لیگ!
تیم فوتبال اســتقالل و آلومینیوم 

اراک تیم هایــی هســتند که همچنان 
طعم باخت را نچشــیدند. آبی پوشان 
پایتخت بــا ثبت ۷ نتیجه پیروزی و ۴ 

نتیجه تساوی و کسب ۲۵ امتیاز 
موفق شده است به صدر جدول 

مسابقات لیگ تکیه بزند و 

بدون باخت، تا اینجای کار توانســته 
اســت آمار قابل توجهی را نسبت به 
فصل های گذشته برای خود رقم بزند. 

همچنین تیم آلومینیوم اراک با کسب 
۵ پیروزی و ۶ نتیجه تساوی، توانسته 
بــا ۲۱ امتیــاز به در جایــگاه چهارم 

رقابت هــای لیگ برتر قرار بگیرد. این 
تیم ۴ امتیاز با صدر جدول مســابقات 
فاصله دارد و اگر ۲ تســاوی اخیر این 
تیم در هفته دهم و یازدهم لیگ کسب 
نمی شد، شاید شاگردان رسول خطیبی 
وضعیت بهتری را می توانســتند برای 

خود رقم بزنند.
که  تیمــی  شــهرخودرو؛ 

نمی خواهد ببرد!

شــهرخودرو، تیمی اســت که 
بدتریــن نتایج ممکن را در چند فصل 
اخیر رقابت های لیگ برتر کسب کرده 
است و نســبت به قعرنشینان ۵ فصل 
اخیر رقابت های لیگ برتر تا پایان هفته 
یازدهم، کمتریــن امتیازات ممکن را 

کسب کرده است. 
شاگردان سیدعباسی با کسب ۲ 
امتیاز قعرنشین مطلق رقابت های لیگ 

برتر هســتند و از ۱۱ بازی اخیر خود 
تنها در ۲ بازی مقابل آلومینیوم اراک و 
فجرسپاسی موفق شدند نتیجه مساوی 
کسب کنند و در بقیه  بازی های خود تن 

به شکست داده اند. 
شــهرخودرو تیمی اســت که 
همچنــان طعم پیروزی را نچشــیده 
است و مشــخص نیست این روند تا 

چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد.

گروه ورزشــی- در جدیدترین 
وعده، اعالم شده است که عرضه اولیه 
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس تا پایان 
بهمن ماه سال جاری در فرابورس کلید 
می خورد؛ وعده ای که طی چند ســال 
اخیر بارها و بارها از ســوی مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان، وزارت امور 
اقتصادی و ســازمان خصوصی سازی 

تکرار شده و بی سرانجام مانده است!
آخرین بار ۱۸ شهریور سال جاری 
بود که سجادی، وزیر ورزش و جوانان 
اعالم کرد خصوصی سازی استقالل و 
پرســپولیس تا دو ماه بعد یعنی ۱۸ آبان 
بــا عرضه اولیه در بازار ســرمایه کلید 
می خورد،   اتفاقی که با گذشت بیش از 
سه ماه جامه عمل نپوشیده و از وزارت 
ورزش و جوانــان در رابطه با واگذاری 
این دو باشــگاه بــه بخش خصوصی 

صحبتی نمی شود.
وزیــر ورزش و جوانان در رابطه 
با خصوصی ســازی دو باشگاه فوتبال 
اســتقالل و پرسپولیس و اینکه وزارت 
ورزش و جوانــان تحت مدیریت یک 
مجمــع در حال مدیریت دو باشــگاه 
فوتبال در ســطح لیگ برتر است و این 
رویه یک تخلف به شمار می رود، اظهار 
کــرد: مقدمــات کار در دوره مدیریت 
قبلی وزارت ورزش و جوانان طی شده 
است و در حال حاضر دو باشگاه آماده 

واگذاری هستند.

وی ادامــه داد: اصــوال در تمامی 
کشــورها، باشــگاه ها معموال مردمی 
هســتند و دولت ها کمتــر در اینگونه 
موارد دخالت می کنند و سیاســت نیز 
بر واگذاری دو باشــگاه اســتقالل و 
پرسپولیس به بخش خصوصی است و 
به شما قول می دهم فقط یک هماهنگی 
بین وزارت ورزش و جوانان و وزارت 
امور اقتصادی و دارایی اســت که باید 
انجام شــود و بیشتر زحمت ها کشیده 
شده اســت و با هماهنگی می تواند در 

زمان بسیار کوتاه این اتفاق رخ دهد.
وزیر ورزش و جوانان با اشــاره 
به موافقت رییس جمهــوری مبنی بر 
واگذاری دو باشــگاه پرســپولیس و 
استقالل به بخش خصوصی، بیان کرد: 
کار سختی در پیش نیست، طی یک تا 
دو مــاه آینده این اتفاق رخ می دهد و به 
تدریج پیش می رود و بخشی از سهام را 
می توان به مردم واگذار کرد،   پاس گل 
را به ما داده اند و ما فقط باید گل بزنیم.  
با وجود این اظهارات وزیر ورزش 
و جوانان اما خصوصی سازی استقالل 
و پرســپولیس با شروع دی  نیز محقق 
نشده و حال نوبت به حسین قربان زاده، 
رییس سازمان خصوصی سازی رسیده 
است؛ وی در جدیدترین وعده نسبت 
به آغاز واگذاری دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس به بخش خصوصی و عرضه 
اولیه آن هــا در فرابورس، اعالم کرد: تا 

پایان بهمن ماه سال جاری عرضه اولیه 
اســتقالل و پرسپولیس کلید می خورد 
و باید صورت  حســاب های مالی دو 
باشگاه به صورت صحیح و درست به 

دست سازمان خصوصی سازی برسد.
ســازمان  رییــس  پیش تــر 
خصوصی سازی در رابطه با چالش های 
واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی 
اعالم کرده بود: تعیین تکلیف در مورد 
حق پخش مسابقات ورزشی در رابطه 
با ســازمان صداوسیما، بحث تبلغات 
محیطی و مســائل اینچنینــی هر دو 

باشگاه استقالل و پرسپولیس حتما باید 
مشــخص و روشن شود. عالوه بر این 
بنابر الزام کنفدراســیون فوتبال آسیا در 
رابطه با تعیین تکلیف مالکیت یگانه این 
دو باشگاه، باید مسئله در کمیته حرفه ای 
سازی فدراســیون فوتبال مدنظر قرار 
گیــرد چرا که مالکیت هر دو باشــگاه 
بر عهــده دولت اســت و باید در این 
حوزه تدابیری لحاظ شــود و با رایزنی  
بــا وزارت ورزش و جوانــان، مصوبه 
کمیته حرفه ای سازی با تدبیری خاص 
اخذ شود. همچنین برای واگذاری این 

دو تیم حتما به تضمین موفقیت بعد از 
واگذاری نیــاز داریم و تا این تضمین 
اتفاق نیافتد، واگذاری این دو بنگاه نیز 
ممکن است به سرنوشت بقیه بنگاه ها 

دچار شوند.
حال باید منتظر ماند و دید آیا این 
وعده رییس سازمان خصوصی سازی 
آخریــن وعــده محقق شــدن آغاز 
خصوصی ســازی دو باشگاه استقالل 
و پرســپولیس و عرضه اولیه آن ها در 
فرابورس اســت یا باز هم این ماجرا به 

تعویق می افتد؟

استقالل، آلومینیوم اراک و شهرخودرو مشهد، تیم هایی هستند که در جدول آماری رقابت های لیگ برتر فوتبال
 عدد صفر دارند؛ ۲ تیم طعم باخت را نچشیده و یک تیم نیز هنوز پیروز بازی ها نبوده است.

همه صفرهای لیگ برتر 
فوتبال، از صدر تا قعر

گروه ورزشــی- ژیمناست این جزیره در رقابت های انتخابی تیم ملی با کسب عنوان نایب قهرمانی جواز 
حضور در مسابقات جهانی باکو را کسب کرد.

به گزارش اقتصاد کیش محمد سعید آبادی ژیمناستیک کار این جزیره از سه سال گذشته به صورت متوالی 
عضو تیم ملی بوده که اخیرا دوباره به عنوان عضو این تیم انتحاب شده است.

رقابت های انتخابی تیم ملی ترامپولین با حضور ژیمناســت هایی از استان های آذربایجان غربی، آذربایجان 
شــرقی، همدان، اصفهان، مرکزی، مازندران و جزیره کیش برگزار شــد و در نهایــت نفرات برتر این رقابت ها 

مشخص شدند.
آریا مام عبداهلل، محمد سعیدآبادی، امیرحسین حسینی، متین حاجی، محمدمهدی نجفی، امیررضا مسگری، 

امیر فراهانی و ابوالفضل کیماسی در رده های اول تا هشتم این رقابت ها قرار گرفتند.
ترامپولین یکی از رشته های ورزش ژیمناستیک است که بر روی تشک فنری برگزار می شود و ورزشکاران 

با انجام پرش و حرکات نمایشی )پشتک و وارو( امتیاز کسب می کنند.
مسابقات این رشته که به صورت یک نفری و ۲ نفری انجام می شود برای نخستین بار در سال ۲۰۰۰ میالدی 

به عنوان یکی از بخش های ورزش ژیمناستیک به بازی های المپیک سیدنی استرالیا راه یافت.

حضور محمد سعید آبادی از کیش
وعده هزارم!در مسابقات جهانی باکو 

آغاز خصوصی سازی سرخابی ها تا پایان بهمن؟

بسکتبال صنایع هرمزگان
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