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ورزشی

رضــا بهارلو رئیــس آزمون رزم گیلما کشــور و رئیس رزم 
گیلما اســتان فارس گفت: یک دوره استاژ بزرگ داوری 
گیلما را با میزبانی شهر شهرستان شیراز و در مجموعه 

ورزشی المپیک برگزار گردید. 
بهارلو گفت: این دوره از اســتاژ با حضور تمامی داوران 
رزم گیلما استان فارس برگزار گردید و داوران رزم گیلما 

بــا جدیدتریــن قضــاوت هــای داوری ررزم گیلمــا آشــنا 
گردیدنــد. بهارلــو گفــت: رکــن اصلــی کمیتــه رزم گیلمــا 
اســتان و کشــور آموزش می باشــد و تمام تالشــمان بر 
این است که بتوانیم این رزم ایرانی را در سراسر کشور 

به بهترین شکل ممکن گسترش دهیم. 
بهارلــو بیــان داشــت: داوری رزم گیلمــا جــز اصلی ترین 
برنامــه ها و سیاســت های اســتان و کشــور می باشــد 
و قضــاوت در مســابقات گیلمــا نیاز به چشــمانی نکته 
ســنج و از لحــاظ بدنــی داوران با دارای قــدرت بدنی باال، 
چابکــی و در لحظــه تصمیــم گرفتــن جــز اساســی ترین 

اتفاقات داوری است. 
طــی اســتاژ داوری ا تمــام داوران شــرکت کننــده تســت 
ورزش گرفته شــد و تمام قبول شــدگان احــکام خود را 
دریافــت نمودنــد و عزیزانــی که نیــز در اســتاژ موفق به 
قبولی نشدند مقرر شد تست ورزش را دوباره امتحان 
بدهنــد.  الزم به ذکر اســت؛ در این اســتاژ غیــر از آزمون 
تســت ورزش داوران در امتحانــات کتبــی نیــز شــرکت 
نمودنــد و در پایــان اســتاژ نیــز از تــک داوران به صورت 

عملی آزمون گرفته شد. 
بهارلــو خاطــر نشــان کــرد: در رزم گیلمــا کیفیــت را در 

نظــر می گیریم نــه کمیت و برایمان فنــی بودن تک تک 
جامعــه هدفمــان مهم اســت و تــالش می کنیــم که در 

چهارچوب و قوانین گام برداریم. 
در پایــان نیز رضا بهارلو از تمامی مســئولین کمیته ها،  
مربیان، داوران و تمام قهرمانان رزم گیلما که در تمامی 
برنامه ها حضور چشــمگیر داشــتند تشــکر و قدردانی 
نمود و از حمایت های حجت جوانمردی ریاست هیأت 
کونــگ فــو فــارس و دکتر خداجــو رئیــس اداره ورزش و 
جوانان که همیشه یار و یاور هیأت کونگ فو و هنرهای 

رزمی شیراز بودند تشکر و قدردانی نمود.

فریدون رئیسی - سرویس ورزشی 
کشــتی اســتان فــارس و شــیراز همــواره مهــد پــرورش 
قهرمانــان و دالورانــی بــوده کــه توانســته انــد بارهــا در 
میادیــن ملــی و بیــن المللــی کســب افتخــار کننــد. در 
این راســتا آنچه که باعث شــده تا کشتی استان فارس 
در ایــران و جهان ســرآمد باشــد و شــاهد حضــور تعداد 
زیــادی از کشــتی گیران اســتان در ترکیب تیــم های ملی 

کشــورمان باشــیم برنامــه ریــزی در مدیریــت کالن این 
ورزش در ســطح اســتان مــی باشــد و در ایــن راســتا بــا 
دیــدگاه جدیــدی کــه در مدیریت هیأت کشــتی اســتان 
فارس و شــیراز ایجاد شــده بدون شــک می توان آینده 
بســیار روشــنی را در ایــن رشــته ترســیم کــرد. خوبیــاری 
بــه دنبــال جــذب بهتریــن هــا جهــت ســکانداری  کــه 
فــارس  اســتان  هــای  شهرســتان  کشــتی   هیأت هــای 
مــی باشــد تــا کنــون توانســته افــراد توانمنــد و خوبی را 
در مدیریت کشــتی اســتان فارس در شهرســتان ها به 
کار گیــرد. در ایــن راســتا طی چنــد ماه گذشــته با حضور 
محمــد مهــدی کوثــری بــه عنــوان رئیس هیأت کشــتی 
شهرســتان شــیراز شــاهد تحوالت خوبی در این رشته 
در کالنشهر شیراز و سازماندهی در کمیته های مختلف 

هیــأت کشــتی و برنامه ریزی جهت توســعه این ورزش 
در سطح شیراز بوده ایم. برگزاری مسابقات شهرستان 
شــیراز از اولویت هــای کاری رئیس جدید هیأت کشــتی 
شهرستان شیراز می باشد که خود سال های متمادی 
روی تشــک کشتی مبارزه کرده و طی چند سال گذشته 
 نیز در کنار کشتی گیران فارس منشأ خدمات ارزنده ای 
بــوده اســت، حــال بــا جــذب افــراد مســتعد و توانمنــد 
ســعی بر ایــن دارد تــا بتواند با یــک برنامه ریــزی اصولی 
و حساب شــده کشــتی شــیراز را به جایــگاه واقعی خود 
برســاند. در ایــن راســتا کوثــری طــی حکمــی مصطفــی 
دهقانــی را بــه عنــوان رئیس کمیته انضباطــی و حقوقی 
هیأت کشتی شهرستان شیراز منصوب کرد. دهقانی که 
دارای فوق لیســانس حقوق قضایی می باشد نماینده 

حقوقــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه شــمال غــرب 
استان تهران، مسئول روابط عمومی هیأت تیر و کمان 
استان فارس، معاون کانون های فرهنگی هنری ورزشی 
مســاجد اســتان فــارس، عضــو هیــأت مدیــره باشــگاه 
فرهنگــی ورزشــی شهرســتان خرامــه و بازرســی هیــأت 
هــای مذهبــی اســتان فــارس را در کارنامه دارنــد. بدون 
شــک حضور دهقانی در کمیته انضباطی و حقوقی این 
 هیأت می تواند در تعامل با ســایر مسئولین کمیته ها 
در جهــت رشــد و پویایــی کشــتی شــیراز گام بردارنــد. 
بــه دنبــال انتصــاب دهقانــی  بــه عنــوان رئیــس کمیتــه 
انضباطــی و حقوقــی هیــأت کشــتی شهرســتان شــیراز 
بــه خبرنــگار مــا گفــت: کشــتی اســتان فــارس و شــیراز 
همــواره در ایــران و جهان ســرآمد می باشــد و از آنجا که 

پتانسیل و ظرفیت های خوبی در این رشته وجود دارد 
لــذا خدمت در هیأت کشــتی شهرســتان شــیراز را برای 
خــود یــک افتخــار مــی دانــم و امیــدوارم بتوانــم در کنــار 
ســایر عزیــزان و خانواده بزرگ کشــتی اســتان فــارس و 
شهرســتان شــیراز در جهت ســازماندهی امور کشتی و 
برنامه ریزی جهت آینده این ورزش در ســطح اســتان و 

کشور اقدامات مؤثری انجام دهیم.

طی حکمی از سوی محمدمهدی کوثری منصوب شد؛ 

مصطفی دهقانی رئیس کمیته انضباطی و حقوقی  
هیأت کشتی شیراز 

رئیــس فدراســیون جانبــازان و معلولیــن گفــت: مــا در 
تــالش هســتیم تیم هــای ملــی پاراوزنه بــرداری بانــوان را 

برای اولین بار به بازی های آسیایی اعزام کنیم.
اردوی  خصــوص  در  اســبقیان  شــروین  محمــد  ســید 
بازی هــای  خصــوص  در  داشــت:  اظهــار  ملــی  تیم هــای 
آســیایی هانگــژو بایــد بگویــم کــه اردوی تیم هــای ملــی 
بســکتبال با ویلچر، تیرانــدازی، پاراشــنا و پاراوزنه برداری 
به منظور حضور در این رقابت ها در حال برگزاری است. 
تمام همت و تالش ما این اســت کــه تمرینات تیم های 
ملــی تعطیل نشــوند و تــا مســابقات بازی های آســیایی 
هانگژو ادامه داشــته باشــند. در این راستا وزارت ورزش 
و کمیته ملی پارالمپیک هم همراه ما هستند و به خوبی 

مورد حمایت قرار داریم.
* قهرمانان والیبال نشســته از اول بهمن مــاه وارد اردو 

می شوند
رئیــس فدراســیون جانبــازان و معلولیــن دربــاره اردوی 
تیــم  خصــوص  در  گفــت:  نشســته  والیبــال  ملــی  تیــم 
تیــم  بگویــم،   بایــد  کشــورمان  والیبــال نشســته  ملــی 
ملــی والیبال نشســته کشــورمان بــا قهرمانــی در جهان 
در بوســنی و ســجده شــکری کــه ملــی پوشــان بــر پرچم 
کشورمان داشتند، که یک کار فرهنگی و ملی بزرگی بود 
به کشــورمان باز گشــتند و پس از یک اســتراحت کوتاه 
وارد رقابت های لیگ والیبال نشسته شدند و در کوران 

مسابقات قرار بگیرند و بعد از پایان لیگ اردوی تیم ملی 
والیبال نشسته هم از اول بهمن ماه با دعوت کادر فنی 
شروع خواهد شد و در نهایت برترین ها در لیگ کنار هم 

در قالب تیم ملی به تمرین خواهند پرداخت.
* من نباید از طریق رسانه ها خرابی تجهیزات رشته های 

ورزش را بشنوم
ملــی  تیــم  ســرمربی  اظهــارات  خصــوص  در  اســبقیان 
بســکتبال بــا ویلچر در خصــوص خراب شــدن ویلچرها 
عنوان کرد: ببینید اگر تجهیزات رشته های ورزشی مانند 
بســکتبال با ویلچر خراب شده باشد من نباید از طریق 
رســانه هــا آن را بشــنوم. اگر مشــکلی هم وجود داشــته 
باشــد ســرمربی باید آن را بــا دبیر فدراســیون و یا رئیس 
فدراســیون در میــان بگــذارد. همانطــور که مــی دانید در 
اردوهــای متعددی که برای تیم ملی بســکتبال با ویلچر 
داشتیم نســبت به تعمیر و تجهیز ویلچرهای بازیکنان 
اقدام کردیم و تا به امروز که تمرینات تیم ملی بسکتبال 
با ویلچر انجام شده است در خصوص خرابی ویلچرهای 

چنین چیزی به من گزارش ندادند.
وی افزود: واقعیت امر در بخش بسکتبال با ویلچر این 
اســت کــه پارکت ســالن واقع در فدراســیون جانبــازان و 
معلولین فرسوده شده است و قابل استفاده برای تیم 
ملی بســکتبال نیســت. ســرمربی تیم ملی بسکتبال با 
ویلچر کشــورمان به من گفت پارکت ســالن فدراسیون 
مناسب تمرین نیست و باعث می شود ویلچر بازیکنان 
خراب شود. بعد از آن هماهنگی های الزم را انجام دادیم 
تا ملی پوشان در یک سالن استاندارد تمرینات پیگیری 

کنند.
* تعویض کفپوش کمپ تیم های ملی نیازمند اعتبارات 

است
رئیــس فدراســیون جانبــازان و معلولیــن در پاســخ بــه 
این ســوال که آیا فدراســیون به دنبال تعویض کفپوش 
ســالن کمــپ تیم هــای ملــی اســت یــا خیــر؟ گفــت: در 
فدراســیون  ملــی  تیم هــای  کمــپ  کفپــوش  خصــوص 
جانبازان و معلولین باید بگویم که ما به دنبال تعویض 

این کفپوش هســتیم و باید با هماهنگــی وزارت ورزش 
و کمیتــه ملــی پارالمپیک ایــن کار انجام شــود. کفپوش 
کمــپ تیم هــای ملــی بایــد توســط گــروه فنی مهندســی 
وزارت ورزش و جوانان بررسی شود و پس از بررسی های 
صــورت  آن  کفپــوش  تعویــض  مراحــل  کفپــوش  الزم 
بگیــرد. مــا بــرای تمریــن تیم هــای ملــی دچــار مشــکل 
نیســتیم و ســالن های متعددی در تهران وجود دارد که 
می توانیــم از آنهــا بــرای تیم های ملی بســکتبال با ویلچر 
و والیبــال نشســته اســتفاده کنیــم. در واقــع مشــکل 
خاضــی بــرای ســالن تمریــن تیــم های ملــی خــود نداریم 
آرامــش تمرینــات خــود را دنبــال آنهــا مــی تواننــد در   و 

 کنند.
کمــپ  کفپــوش  تعویــض  افــزود:  ادامــه  در  اســبقیان 
تیم هــای ملــی هــم در دســتور کار مــا اســت تــا در کوتــاه 
تریــن زمــان تعویــض آن را انجــام دهیــم، امــا اینکه قول 
بدهــم و زمانــی بــرای تعویض آن اعــالم کنم بایــد بگویم 
که اشــتباه اســت. تعویض کفپوش کمپ  تیم های ملی 

نیازمنــد اعتبارات اســت و بایــد اول اعتبــارات آن تامین 
شــود تا فدراســیون بتواند آن را عملی کند. اگر اعتبارات 
تامین شــود می توانم قول دهــم که چه زمانی می توانیم 
کفپــوش ایــن ســالن را تعویض کنیــم. تالش مــا بر این 
است که تمرینات تیم ملی به هیچ وجه تعطیل نشوند 
و همــواره در شــرایطی مناســب تمرینــات خــود را دنبال 

کنند.
* تیم هــای ملی پاراوزنه برداری بانوان و بوچیا برای اولین 

بار به بازی های آسیایی اعزام می شوند
در  پایــان  در  معلولیــن  و  جانبــازان  فدراســیون  رئیــس 
خصــوص اینکــه آیــا رشــته جدیــد به بــازی های آســیایی 
اعزام خواهد شد یا خیر؟ گفت: مسئله کیفی گرایی یک 
موضــوع فنــی تخصصــی، منطقــی و ارزشــمند اســت. در 
دیدار مســئوالن ورزشــی بــا مقام معظم رهبــری بر کیفی 
گرایــی در اعــزام تیم هــای ملــی نیــز تاکید شــد، امــا ظاهرا 
اما برای بازی های پاراآســیایی در ۷ رشــته ورزشــی حضور 
: پارادوومیدانی، پاراتیراندازی،  خواهیم داشــت که اعم از

پاراشــنا، والیبــال نشســته، بســکتبال بــا ویلچــر و پــارا 
وزنــه بــرداری رشــته هایی هســتند کــه باید بــه بازی های 
پاراآســیایی اعزام کنیــم. در این میان باید بگویم که تیم 
ملــی پاراوزنه برداری بانوان کشــورمان بــرای اولین بار در 
ایــن مســابقات حضــور خواهنــد داشــت کــه در صــورت 
کیفــی بــودن و بررســی رکوردهــای وزنه بــرداران آنهــا را به 

رقابت های پاراآسیایی اعزام خواهیم کرد. 

پاراوزنه برداری بانوان و بوچیا در آستانه اعزام به بازی های آسیایی؛

 اسبقیان: نگرانی برای اردوهای ملی نداریم

حضور کاراته کاهای ایران در رقابت های آزاد فرانسه
در صورت صدور روادید از سوی سفارت فرانسه در تهران، ۱۰ 
کاراته کای کشورمان برای حضور در رقابت های آزاد فرانسه 

راهی پاریس خواهند شد.
بعد از خروج کاراته از المپیک، فرانسه قید برگزاری مسابقات 

کاراته وان را زد، ولی همانند گذشته، رقابت های آزاد را برگزار 
می کند. این رقابت ها از معتبرین تورنمنت های دنیاســت 
کــه مــورد اقبــال برخــی از بهترین هــای دنیا قــرار می گیــرد. از 
ایران نیز برای حضور در این رقابت ها که طی روزهای ۲۹ دی 

تا ۲ بهمن ماه برگزار می شود، ۱۰ کاراته کا ثبت نام کرده اند.
علــی اصغــر آســیابری، بهمــن عســگری، ســجاد گنــج زاده، 
ابراهیم حســن بیگی، مهدی خدابخــش، محمود و مرتضی 
و  ابــاذری  نعمتــی، علــی صفــدری، مهــدی شــهگل، صالــح 

 گلشــن اسدی کاراته کاهایی هستند که برای حضور در این 
رقابــت هــا ثبــت نــام کــرده اند که تــا کنون ســفارت فرانســه 
 در تهــران بــرای ایــن نفــرات اقــدام بــه صــدور روادیــد نکرده 

است.

در ایــن مورد حضور ســجاد گنج زاده، صالــح اباذری و مهدی 
خدابخشــی بــه دلیــل داشــتن رودادیــد بلنــد مــدت در این 
رقابت ها قطعی اســت، ولی ســایر نفرات به همراه کادر فنی 

در انتظار صدور روادید هستند.

برگزاری اولین جلسه هماهنگی آغاز 
 فعالیت های جامع و مشترک

 اداره کل ورزش و جوانان و دانشگاه 
آزاد اسالمی فارس

معــاون فرهنگــی و امــور جوانــان اداره کل ورزش و جوانان 
آغــاز فعالیــت هــای جامــع و مشــترک اداره کل  فــارس از 
خبــر  فــارس  اســالمی  آزاد  دانشــگاه  و  جوانــان  و   ورزش 

داد.
و  ورزش  کل  اداره  جوانــان  امــور  و  فرهنگــی  معــاون 
و مشــترک  هــای جامــع  آغــاز فعالیــت  از  فــارس  جوانــان 
 اداره کل ورزش و جوانــان و دانشــگاه آزاد اســالمی فــارس

 خبر داد.
ســه  افــزود:  شــکوهی  ســرفراز  مهــدی  محمــد  دکتــر 
و  پــارس  گســتران  مهــر  فــارس،  عشــایر  جوانــان  ســمن 
آفریــن راه ســازندگی بــه عنــوان ســمن هــای  جوانــان کار 
معیــن معاونــت جوانــان در حــوزه هــای دانــش بنیــان و 
 اشــتغال آفریــن نزد دانشــگاه آزاد اســالمی اســتان معرفی 

شدند.
نیــاز هــای فناورانــه حــوزه ورزش در  ارائــه  رویــداد  برپایــی 
 هفته جوان توســط ســمن جوانان عشــایر فارس و برپایی 
ســما  معیــن  مــدارس  در  نشــاط  و  خالقیــت  هــای  دوره 
گســتران  مهــر  ســمن  توســط  آزاد  دانشــگاه  بــه  متعلــق 
 پــارس به همــراه برنامه ریــزی ماهیانه دوره هــای مهارت و 
اشــتغال زایی توسط سمن جوانان کار آفرین راه سازندگی 

از جمله مصوبات این جلسه بود.
این جلســه با حضور دکتر محمدمهدی ســرفراز شکوهی، 
و  خــالق  صنایــع  نــوآوری  ســرای  رئیــس  خســروانی  دکتــر 
 ، فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز، سجاد اکبرپور
حمیــد رضا کاویانی و رضا نمازی دبیران ســمن های مذکور 

برگزار شد.

اعضای شورای فرهنگی هیأت کونگ فو 
 و هنرهای رزمی شیراز معرفی

 گردیدند 
رضــا بهارلــو رئیس هیأت کونگ فــو و هنرهای رزمی شــیراز 
گفــت: طــی جلســه ای کــه با اعضــای هیــأت رئیســه هیأت 
و  فــو  کونــگ  هیــأت  فرهنگــی  شــورای  اعضــای  داشــتیم 

هنرهای رزمی شیراز معرفی گردیدند.
کونــگ  هیــأت  رســالت  تمــام  گفــت:  این بــاره  در  بهارلــو 
 فــو و هنرهــای رزمــی شــیراز بــر ایــن اســت کــه در تمامــی 
برنامــه هــای ورزشــی قهرمانــی و فرهنگی اجتماعــی حضور 

فعال وچشمگیری داشته باشد. 
بهارلــو گفــت: شــورای فرهنگــی بــا حضــور اعضــای فعــال 
فرهنگــی هیأت انجام گرفــت و برنامه های مدون فرهنگی 
هیــأت را بــا حضور ایــن عزیزان ســعی داریم که بــه بهترین 

شکل ممکن انجام دهیم. 
نفــرات شــورای فرهنگی، مهنــدس حســین ابراهیمی فرد، 
دکتــر قهرمانی، دکتر رضایی، مهنــدس عابدینی و با حضور 
نائب رئیس هیأت کونگ فو شیراز، مرضیه توالیی و راضیه 
پیوســته از مربیان ارزشــی هیأت کونگ فو شــیراز و استان 

می باشند. 
بهارلــو در پایــان بــرای تــک تــک عزیــزان آرزوی موفقیــت و 
ســربلندی داشــت و گفــت: بــه زودی شــاهد برنامــه هــای 
زیــادی از شــورای فرهنگــی هیأت کونگ فــو وهنرهای رزمی 

شیراز خواهیم بود. 
بهارلــو در پایــان از حمایــت هــای دکتر خداجو رئیــس اداره 
 ورزش و جوانــان شــیراز و اعضــای هیــأت رئیســه هیــأت 
قدردانــی  و  تشــکر  شــیراز  رزمــی  هنرهــای  و  فــو   کونــگ 

نمود.

 برگزاری استاژ بزرگ داوران رزم گیلما استان فارس
 در بخش آقایان 

شــاگردان گل محمــدی بســیاری از آمارهــای 
و  کردنــد  درو  را  نخســت  نیم فصــل  مثبــت 
نفت مسجدســلیمان نیز در آمارهای منفی، 

سرآمد دیگر تیم ها بوده است.
بــا تســاوی بــدون آلومینیــوم اراک و گل گهــر 
ســیرجان در دیــدار معوقــه هفته ســیزدهم، 
نیم فصــل لیــگ برتــر فوتبــال ایــران بــا انجام 
۱۲۰ بــازی خاتمه یافت کــه در مجموع ۲۱۵ گل 
در ایــن دیدارها بــه ثمر رســید و آمار ضعیف 
۱.۷۹ گل در هر بازی را در مقایسه با لیگ های 

ح اروپایی به ثبت رساند. مطر
بررســی عملکــرد ۱۶ تیــم لیــگ برتــری نشــان 
را  عملکــرد  بهتریــن  پرســپولیس  می دهــد 
توانسته از خود ثبت کند و با اقتدار قهرمان 
نیم فصــل شــود و نفت مسجدســلیمان نیز 
بدترین عملکرد نیم فصل نخست را به خود 
اختصاص داده است. پرسپولیس، سپاهان 
تیم هــای  هجومی تریــن  جــزو  گل گهــر  و 
نیم فصــل نخســت لیــگ بودنــد و میانگین 
گلزنــی را باال برده اند. با وجــود جدایی لوکادیا 
ایــن  نیم فصــل،  اواســط  در  پرســپولیس  از 
بازیکــن هنــوز هــم بهتریــن گلــزن لیــگ برتــر 
اســت و فقط عباس زاده توانســته هم پای او 

برای تیمش گلزنی کند.
تیم هایــی مثــل تراکتــور و نســاجی نیــز هــم 
عملکــرد هجومــی خوبــی داشــتند و هــم در 
خط دفــاع ضعیف بودند تا بازی هایی که این 
تیم ها در آن به میدان رفته اند، جزو بازی های 
پــرگل لیــگ برتر باشــد. آمار کامــل نیم فصل 

ح زیر است: نخست لیگ برتر به شر
بیشترین امتیاز

۱. پرسپولیس ۳۲ امتیاز

۲.گل گهر ۲۸ امتیاز
۳. سپاهان ۲۷ امتیاز

بهترین خط حمله
۱. سپاهان ۲۱ گل زده

۲. پرسپولیس ۲۰ گل زده
۲. گل گهر سیرجان ۲۰ گل زده

بدترین خط حمله
۱. آلومینیوم اراک ۸ گل زده

۲. مس کرمان ۹ گل زده
۲. صنع نفت آبادان ۹ گل زده

۲. مس رفسنجان ۹ گل زده
بهترین خط دفاع

۱. مس رفسنجان ۴ گل خورده
۲. پرسپولیس ۶ گل خورده

۲. آلومینوم اراک ۶ گل خورده
بدترین خط دفاع

۱. نفت مسجدسلیمان ۳۵ گل خورده
۲. نساجی ۲۰ گل خورده

بیشترین پیروزی
۱. پرسپولیس ۹ پیروزی

۲. گل گهر ۸ پیروزی
کمترین برد

مــس کرمــان، صنعــت نفــت آبــادان و نفــت 
مسجدسلیمان ۲ برد

بیشترین تساوی
۱. مس رفسنجان ۱۰ تساوی

۲. ذوب آهن ۹ تساوی
کمترین تساوی

نفت مسجدسلیمان ۳ تساوی
بیشترین شکست

۱. نفت مسجدسلیمان ۱۰ شکست
۲. صنعت نفت آبادان ۹ شکست

کمترین شکست
پرسپولیس و مس رفسنجان یک شکست

بهترین گلزنان
۱. یورگن لوکادیا با ۶ گل از پرسپولیس

۱. محمد عباس زاده با ۶ گل از تراکتور
بهترین پاسورها

۱. ریکاردو آلوز از تراکتور با ۸ پاس گل
۲. مهدی ترابی از پرسپولیس با ۵ پاس گل

۲. فرشاد احمدزاده از سپاهان با ۵ پاس گل
بیشترین کلین شیت )از نظر تیمی(

کلیــن  بــا ۱۰  اراک  آلومینیــوم  پرســپولیس و 
شیت

بیشترین کلین شیت )از نظر فردی(
 ۱۰ بــا  پرســپولیس  از  بیرانونــد  علیرضــا   .۱

کلین شیت
۱. حســین پورحمیــدی از آلومینیــوم ارام با ۱۰ 

کلین شیت
بیشترین پنالتی

۱. استقالل ۴ پنالتی )۴ گل زده(
۱. فوالد ۴ پنالتی )۴ گل زده(

۱. پرسپولیس ۴ پنالتی )۳ گل زده(
۱. نساجی ۴ پنالتی )۴ گل زده(

۱. نفت مسجدسلیمان )۳ کل زده(
بیشترین کارت زرد )از نظر فردی(

امیرحسین عسگری از مس کرمان با ۶ کارت 
زرد

بیشترین کارت قرمز ) از نظر فردی(
صادق صادقی و نادر محمدی از ذوب آهن با 

۲ کارت قرمز
خشن ترین تیم

هوادار با ۳۷ کارت زرد و یک کارت قرمز
ذوب آهن با ۲۴ کارت زرد و ۴ کارت قرمز

پر تکرارترین نتایج نیم فصل
۱. پیروزی یک بر صفر در ۳۲ مسابقه

۲. تساوی بدون گل در ۲۷ مسابقه
مقتدرانه ترین پیروزی

۱. پیــروزی ۵ بــر صفــر گل گهــر ســیرجان برابر 
نفت مسجدسلیمان در هفته هشتم

۲. پیــروزی ۵ بــر یــک ذوب آهــن برابــر نفــت 
مسجدسلیمان در هفته یازدهم

۲. پیروزی ۵ بر یک پرسپولیس برابر نساجی 
در هفته پانزدهم

پرگل ترین بازی
)هفتــه  یــک  نســاجی   -  ۵ پرســپولیس   .۱

پانزدهم(
۲. ذوب آهــن ۵ - نفــت مسجدســلیمان یک 

)هفته یازدهم(
۳. سپاهان ۴ - تراکتور ۲ )هفته دهم(.

نیم فصل نخست لیگ 
برتر به روایت آمار؛

پرسپولیس، 
بهترین و نفت 

مسجدسلیمان، 
بدترین تیم 

نیم فصل لیگ 
برتر


