
ورزشی 10
گــروه ورزشــي -  هفتــه دوم 
رقابت هــای لیگ برتر فوتبــال ایران از 
روز پنجشــنبه هفته گذشــته آغاز شــد 
و اکثــر تیم ها به دنبال این هســتند تا از 
همیــن ابتدای کار جایــگاه خوبی برای 
خود رقم بزنند. نقل و انتقاالت لیگ برتر 
فوتبــال ایران از ۶ شــهریور ۱۳۹۹ آغاز 
شد و تیم های مختلف با جذب بازیکنان 
جدید، سعی کردند نقاط ضعف خود را 

پوشش دهند.
  استقالل تهران

باشگاه استقالل که در حال حاضر 
با مشــکالت مدیریتی رو به رو است و 
هنوز تکلیف مدیرعامل این تیم مشخص 
نشــده اســت، در فصل نقل و انتقاالت 
حاشــیه های عجیبــی را تجربــه کرد. 
محمود فکری تصمیم گرفت از نساجی 
جدا شود و ســکان هدایت استقالل را 
قبول کند. در جذب بازیکن هم استقالل 

مشکالت عجیبی را تجربه کرد. 
انتقــال بابک مــرادی و رشــید 
مظاهری از ماشــین سازی و تراکتور به 
استقالل، باعث شــکایت این ۲ باشگاه 
تبریزی از آبی پوشــان شــد که البته در 
پرونــده مظاهری اســتقالل به پیروزی 
رســید و قرارداد این بازیکن با باشــگاه 

استقالل ثبت شد.
محمد نــادری هم دیگــر خرید 
پرحاشــیه اســتقالل بود. نادری از تیم 
پرسپولیس جدا شد و به تیم رقیب یعنی 
اســتقالل منتقل شــد تا رقابت جذابی 
را بــا هرویه میلیچ در پســت دفاع چپ 
داشــته باشــد. مهدی پور هافبک سابق 
ذوب آهن و تراکتور هم به تیم اســتقالل 
پیوست تا جانشــین علی کریمی شود. 
مرادمند هم جای روزبه چشــمی را که 
راهی ام صالح شده است، گرفت تا بلکه 
مشــکالت دفاعی استقالل در این فصل 

برطرف شود.
رشــید  ورودی:  بازیکنــان 
مظاهری، متین کریم زاده، بابک مرادی، 
احمد موســوی، محمد حسین مرادمند، 
محمد نادری، مهدی مهدی پور، ســجاد 

آقایی و محمدجواد به آفرین
بازیکنــان خروجــی: علــی 
دشــتی، محسن کریمی، میالد زکی پور، 
محمد بلبلی، روزبه چشــمی، شــاهین 
طاهرخانــی، عبدالعظیم گــوگ، علی 

کریمی و زکریا مرادی
  پرسپولیس تهران

تیم فوتبال پرسپولیس پیش از آغاز 
لیگ قهرمانان آســیا و قبل از بسته شدن 
پنجــره نقل و انتقاالتــی خود ۷ بازیکن 
لیــگ برتری جذب کرد تا بتواند حضور 
پرقدرتی در لیگ قهرمانان آســیا داشته 
باشــد. بازیکنان جدید سرخپوشان در 
لیــگ قهرمانان عملکرد فــوق العاده ای 
داشتند به گونه ای که حامد لک و عیسی 
آل کثیــر توانســتند بــا عملکرد خوب 
خــود محبوبیت زیادی بــرای خود به 
دســت آورند. در فصل نقل و انتقاالت، 
پرســپولیس بازیکنانی ماننــد علیرضا 
بیرانونــد، علی علیپور و مهدی ترابی را 
از دســت داد، اما با عملکرد خوب کادر 
فنــی به فینال مســابقات لیگ قهرمانان 

صعود کرد.
بعد از بازی های آسیایی ۲ بازیکن 
کلیدی دیگر با ســر و صدای زیاد از این 
تیم جدا شدند. محمد نادری به تیم رقیب 
یعنی استقالل رفت و شجاع خلیل زاده، 
یکــی از ارکان موفقیت پرســپولیس در 
خط دفاعی به تیم الریان قطر پیوســت. 
محســن ربیع خواه پسر محبوب برانکو 
راهی آلومینیوم اراک شــد و کریســتین 
اوســاگونا به لیگ عــراق رفت. محمد 
انصاری هم که صحبت های زیادی مبنی 
بر حضورش در لیست مازاد پرسپولیس 
شنیده شــد، در نهایت پرسپولیسی باقی 
مانــد. این پایان کار نبود و پرســپولیس 
بــه دلیــل محرومیت عیســی آل کثیر، 
اقدام بــه جذب مهاجم کــرد و مهدی 
خانــی را کــه در واراژدین کرواســی 
حضور داشــت، به خدمــت گرفت. آل 
کثیر که شــایعات زیادی مبنی بر فســخ 
قراردادش شــنیده شــد، در پرسپولیس 
ماندنی شــد. محمدامین اسدی مهاجم 
جوان سرخپوشــان نیز قرارداد خود را 
فســخ کرد. همچنین حضور حقدوست 

در پرسپولیس منتفی شد.
بازیکنان ورودی: سعید آقایی، 
عیســی آل کثیــر، حامد لک، احســان 
پهلوان، میالد ســرلک، علی شــجاعی، 
آرمان رمضانی، محمد شــریفی، فرشاد 

فرجی و مهدی مهدی خانی
بازیکنــان خروجــی: علیرضا 

بیرانونــد، مهــدی ترابی، 
علی علیپور، کریســتین 
شــجاع  اوســاگونا، 
خلیــل زاده، امیــر 
محسن  روســتایی، 

ربیع خواه، محمــد نادری و محمدامین 
اسدی

  پیکان تهران
یکــی از تیم های باســابقه فوتبال 
کشورمان ســال گذشــته تا یک قدمی 
ســقوط به لیگ دســته یک پیش رفت، 
امــا در نهایت با هدایت عبداهلل ویســی 
از ســقوط نجات یافت و با ۲۹ امتیاز در 
مکان سیزدهم قرار گرفت. در فصل نقل 
و انتقاالت همواره جدایی بازیکنان پیکان 
به گوش رسید و در نهایت ستاره های این 
باشگاه راهی دیگر تیم ها شدند. شهریار 
مغانلــو که در لیگ نوزدهم با ۱۳ گل زده 
پــس از دیاباته، دومیــن گلزن برتر لیگ 
شد، به تیم سانتاکالرای پرتغال پیوست. 
امیرحســین کریمی و فراز امامعلی دیگر 
بازیکنانی بودند که از پیکان جدا شدند. 
فــراز امامعلــی به تیم مس رفســنجان 
پیوست و امیرحسین کریمی راهی شهر 
خودرو شد. شــاهین طاهرخانی مدافع 
فصل قبل اســتقالل در آخرین ساعات 

نقل و انتقاالت به پیکان پیوست.
ســعید واسعی هم که تا یک قدمی 
حضور در اســتقالل پیش رفت، در یک 
چرخش ۱۸۰ درجه ای راهی تبریز شــد 
و به تیم تراکتور پیوســت. با این وجود 
پیکانی ها بیکار ننشســتند و چند بازیکن 
لیگ برتری را جذب کردند. محمد نوری 
هافبک فصل گذشــته پارس جنوبی جم 
راهی پیکان شــد، مهدی شریفی مهاجم 
فصل گذشته ســومقاییت آذربایجان و 
معین عباســیان نیز دیگر خرید های مهم 
پیــکان بودند. روســتایی مهاجم جوان 
پرســپولیس هم به صورت قرضی راهی 

پیکان شد.
بازیکنــان ورودی: اســماعیل 
بابایی، حسین حیدری، رضا جبیره، فرزاد 
حاتمــی، مجید عیــدی، محمد دریس، 
محمد نوری، محمدامین درویشی، معین 
عباسیان، مهدی شریفی، امیر روستایی، 
معراج اســماعیلی، امیرحسین جدی و 

شاهین طاهرخانی
بازیکنــان خروجــی: جابــر 
انصاری، سعید واسعی، جالل الدین علی 
محمدی، امیرحسین کریمی، سیدمهران 
موســوی، فراز امامعلی، شهریار مغانلو، 

علی حمودی و محمد دریس
  تراکتور تبریز

از وقتی که زنوزی مالک باشــگاه 
تراکتور شــده، معموال ایــن تیم یکی از 
فعال ترین هــا در بازار نقــل و انتقاالت 
بوده اســت، اما در ایــن فصل وضعیت 
کمــی متفاوت پیش رفــت. تراکتور در 
فصل نقــل و انتقاالت بــه دلیل این که 
بازیکنــان سرشناســی در ترکیب خود 
داشــت به سراغ بازیکنان اسمی نرفت و 
اقدام به ترمیم نقاط ضعف خود کرد. در 
حالــی که نام هایی، چون علی کریمی و 
علی دایی به عنوان گزینه ســرمربیگری 
تراکتور مطرح می شد در نهایت مسئوالن 
این باشــگاه تصمیم گرفتنــد تا علیرضا 
منصوریان ســرمربی ســابق استقالل و 
ذوب آهــن را در راس کادر فنــی خود 
قرار دهند. رشــید مظاهری در فصل نقل 
و انتقاالت راهی اســتقالل شــد و رضا 
اســدی هافبک تاثیرگذار این تیم لژیونر 
شد. سعید واســعی و محمد عباس زاده 
نیز شــاخص ترین بازیکنانی بودند که به 

تراکتور پیوستند.
بازیکنان ورودی: امین اسدی، 
حبیب فرعباسی، حمید بوحمدان، سعید 
واسعی، عکاشــه حمزاوی، محمد خرم 
الحســینی، محمد عبــاس زاده، محمد 
قادری، محمد مســلمی پــور، محمد، 
مهــدی قنبــری، هادی محمــدی، وفا 

هخامنش و ابوالفضل رزاق پور
بازیکنان خروجی: محمد رشید 
مظاهری، رضا اســدی، ساسان انصاری، 
ابوالفضــل رزاق پور، ایمان ســلیمی و 

محمدرضا آزادی
  ذوب آهن اصفهان

یکــی از ۲ نماینده فوتبال اصفهان، 
فصل گذشته شرایط جالبی را در لیگ برتر 
نداشــت و یکی از گزینه های سقوط به 
لیگ دسته یک بود. با آمدن لوکا بوناچیچ 
این تیم روحیه تازه ای گرفت و در نهایت 
با ۳۰ امتیاز، دوازدهم شــد. مدیران این 
باشگاه تصمیم گرفتند این مربی را برای 
فصل آینده کنار بگذارند و هدایت ذوب 
آهن به رحمان رضایی سپرده شد. ذوب 
آهن در چند سال گذشته همیشه سکوی 
پرتاب بازیکنان بوده اســت، امسال هم، 
چنین موضوعــی اتفاق افتاد. ذوب آهن 
بازیکنانی مثل مهدی مهدی پور، احسان 
پهلوان و دانیال اسماعیلی فر را از دست 
داد. البتــه نماینده اصفهان میالد جهانی، 
بهترین گلساز فصل قبل را جذب کرد که 

خرید خوبی محسوب می شود.
بازیکنــان ورودی: ابوالفضل 
عکاشــه، دانیال مومنی، شهاب گردان، 
عبداهلل حســینی، علی دشــتی، علی نبی 
زاده، محمد قریشــی، مهــرداد قنبری و 

میالد جهانی
بازیکنان خروجی: مهدی مهدی 
پور، سجاد آقایی، احسان پهلوان، حمید 
بوحمدان، هادی محمدی، وفا هخامنش، 
دانیال اســماعیلی فر، محمد نژادمهدی، 
مهران درخشان مهر، محمدرضا عباسی، 

محمد باقر صادقی و رحیم زهیوی
  سایپای تهران

ابراهیم صادقی فصل گذشته اولین 
فصــل مربیگری خود را ســپری کرد و 
موفق شــد با زحمت این تیم را در لیگ 
برتر نگه دارد. این تیم با ۲۹ امتیاز در رده 
چهاردهم قرار گرفت. با این وجود او در 
این فصل هم هدایت نارنجی پوشــان را 
برعهده دارد. مهم ترین تغییر سایپا روی 
نیمکــت اتفاق افتاد و پیــروز قربانی به 
عنوان دســتیار ابراهیم صادقی در فصل 
آینده روی نیمکت خواهد نشست. آرمان 
رمضانی سرشناس ترین بازیکنی بود که 
ســایپا را ترک کرد و راهی پرســپولیس 
شد. آن ها مثل سال های گذشته سیاست 
اقتصادی خود را حفظ کردند. حســین 
ماهینی شاخص ترین بازیکنی بود که به 

سایپا پیوست.
حســین  ورودی:  بازیکنــان 
مالکی، حســین ماهینی، حمید گلزاری، 
فریبرز گرامی، محســن مسلمان، مهرداد 
حیدری، مهرداد عبدی و کوروش ملکی
بازیکنــان خروجــی: مرتضی 
آقاخان، آرمان رمضانی، محمد شریفی، 
معین عباســیان، آرمین ســهرابیان، امیر 
مهــدی جانملکــی، روزبه شــاه علی 
دوست، سعید بیگی، مصطفی نائیج پور، 

حامد فالح زاده و خالد شفیعی
  سپاهان اصفهان

پــس از این که امیــر قلعه نویی از 
ســپاهان جدا شد، مســئوالن این تیم با 
محــرم نویدکیا مذاکراتی را انجام داده و 
او را به عنوان ســرمربی جدید، انتخاب 
کردند. اولین تجربه مربیگری ســپاهان 
در لیــگ قهرمانان آســیا بــود که نتایج 
قابل توجهی گرفته نشــد. با این وجود 
هواداران این تیم همچنان به کاپیتان سابق 
خود امیدوار هستند تا در دوران مربیگری 
نیز موفقیت های چشــمگیری را کسب 
کند. در بین بازیکنان جدا شــده می توان 
به نام هایی، چون محسن مسلمان، کومان 
و سعید آقایی اشاره کرد. روح اهلل باقری 
و دانیال اســماعیلی فر شــاخص ترین 
بازیکنانــی بودنــد که راهی ســپاهان 
شدند. محمدرضا خلعتبری ستاره سابق 
زردپوشان هم بار دیگر تصمیم گرفت در 

اصفهان به فوتبال خود ادامه دهد.
بازیکنان ورودی: جالل الدین 
علی محمدی، دانیال اسماعیلی فر، روح 
اهلل باقری، ســبحان پســندیده، علیرضا 
صادقــی، محمد نژادمهدی و محمدرضا 

خلعتبری
بازیکنان خروجی: سعید آقایی، 
علــی قربانی، والدیمیــر کومان، محمد 

ایرانپوریان، علی بابایی و محمد طیبی
  شهرخودرو خراسان

بدون شــک شــهرخودرو یکی از 
پرحاشــیه ترین تیم ها در این تابســتان 
بــود. مدیران این تیم بــا معرفی مهدی 
رحمتی به عنوان ســرمربی، در شرایطی 
که او همچنان درون دروازه این تیم قرار 
می گرفــت، تصمیم عجیبــی را گرفتند 
و در لیــگ قهرمانان هــم بدون گل زده 
از مســابقات حــذف شــدند. رحمتی 
جایگزین ســهراب بختیاری زاده شــد. 
شــهرخودرو فصل گذشــته با ۴۶ امتیاز 
در مکان ششــم قرار گرفــت. در نقل و 
انتقاالت شــهرخودرو رفت و آمد های 
زیــادی را شــاهد بودیم. مهــم ترین 
خروجی هــای این تیم میالد ســرلک و 
محمدحسین مرادمند بودند که به ترتیب 

راهی پرسپولیس و استقالل شدند.
احمــد  ورودی:  بازیکنــان 
الجبوری، امیرحســین کریمی، رحمان 
جعفــری، صادق صادقــی بابااحمدی، 
عرفان معصومی، میالد فراهانی و سعید 

جاللی راد
خروجــی:  بازیکنــان 
محمدحســین مرادمند، میالد ســرلک، 
علــی نبی زاده، محمدرضــا خلعتبری، 
سعید صادقی، محمد آقاجانپور و محمد 

قاضی
  صنعت نفت آبادان

تیم پرطرفدار آبادانی کشــورمان 
فصل گذشــته را خوب شــروع کرد و 
حتــی تا چند هفتــه در رتبه خوبی قرار 
داشت، اما بعضی مشکالت این تیم را از 
شرایط آرمانی دور کرد. آن ها در نهایت با 
هدایت بهنام سراج ۴۱ امتیاز کسب کرده 
و در مکان هفتم جدول قرار گرفتند. این 
فصــل مدیران صنعت نفت، هدایت تیم 
خود را به سیروس پورموسوی سرمربی 
اسبق پارس جنوبی سپردند. صنعت نفت 
تــا این لحظه انتظارات هواداران خود را 
در نقل و انتقاالت برآورده نکرده است. 
عیســی آل کثیر بهترین گلــزن این تیم 
راهی پرســپولیس شــد و میالد جهانی 
بهترین گلســاز لیگ بــه تیم ذوب آهن 

پیوست.
بازیکنــان ورودی: حامد فالح 
زاده، حســن بیت سعید، حکیم نصاری، 
رضــا خالقی فــر، علــی آل کثیر، علی 
پورمحمــد، علی عبــداهلل زاده، فرزین 
گروسیان، محســن آقایی، محمد طیبی 

و مهدی زبیدی
مصطفی  خروجــی:  بازیکنان 
احمدی، عیســی آل کثیــر، رضا جبیره، 
محمــد دریس، محمد قریشــی، میالد 
جهانی، مهدی مومنی، عقیل کعبی، ناصر 
ساالری، مسلم مجدمی و سیروان قربانی

  فوالد خوزستان
فوالد جزء تیم هایی بوده اســت که 
توانســته سرمربی فصل قبل و شاکله تیم 
خود را حفظ کند و بازیکنان جدید را نیز به 
ترکیب خود اضافه کند. ساسان انصاری، 
مهران درخشان مهر جزو بازیکنان خوبی 
هســتند که جمع فوالدی ها اضافه شده 
اند. تیم فوالد خوزســتان فصل گذشته با 
هدایت جواد نکونام در رده ســوم لیگ 
برتر قرار گرفت و موفق شــد ســهمیه 
لیگ قهرمانان آســیا را کسب کند. مهم 
ترین خبر برای فوالدی ها در بازار نقل و 
انتقاالت، تمدید قرارداد نکونام بود که با 
وجود چند پیشنهاد، ترجیح داد در اهواز 

به کار خود ادامه دهد.
مهــران  ورودی:  بازیکنــان 
درخشــان مهر، بهزاد دودانگه، حسین 
ابراهیمی، ساســان انصاری، سیدمهران 
موســوی، سینا شاه عباســی، شروین 
بزرگ، عارف غالم پور، علی سبحانی، 
محســن فــروزان، محمــد میــری و 

محمدرضا عباسی
بازیکنــان خروجی: شــهاب 
گردان، حســن بیت سعید، امیرحسین 

باقرپور و هیثم هاشمی زاده
  ماشین سازی تبریز

ماشــین ســازی تبریــز یکی از 
تیم هایی بوده کــه ورودی و خروجی 
زیادی را در بازار نقل و انتقاالت داشته 
اســت. این تیم فصل گذشــته بسیار به 
سقوط نزدیک بود، اما با هدایت هومن 
افاضلی به زحمــت در لیگ برتر باقی 
مانــد و با ۳۱ امتیاز در رده یازدهم قرار 
گرفت. با این وجود مســئوالن ماشین 
ســازی ترجیح دادند، وحیــد بیاتلو را 
جانشــین افاضلی کنند. ماشین سازی 
در هفتــه اول مســابقات این فصل با ۳ 
گل مقابل شهرخودرو شکست خورد. 
مســئوالن ماشین ســازی موفق شدند 
طلب شــیمبا را پرداخت کنند تا پنجره 
نقل و انتقاالتی این تیم باز شــود. اکثر 
بازیکنان جدید ماشــین سازی از لیگ 
یک جذب شــدند. پیمان بابایی مهاجم 
این که در لیگ جمهــوری آذربایجان 
حضو داشــت نیز دوباره به تیم تبریزی 
منتقل شد. حامد لک هم پس از جدایی 

بیرانوند به پرسپولیس رفت.
بازیکنان ورودی: اکبر آفاقی، 
ایمــان باصفا، بهمن ســاالری، پیمان 
بابایی، ســید محمد حسینی، سیروس 
صادقیان، فرشاد اسدی، فرشاد بیابانی، 
محمــد باقر صادقی، مهدی رســتمی، 
مهدی مومنی، میالد خدایی و ابوالفضل 

رزاق پور
بازیکنان خروجی: شــاهین 
توکلــی، بابک مــرادی، حامد لک، 
محمد خرم الحسینی، محمد قادری، 
محمد مســلمی پور، علی آل کثیر، 
قائم اســالمی خواه، مسیح زاهدی، 
فریــد بهزادی کریمی، عزیز معبودی 

و علیرضا حیدری
  گل گهر سیرجان

امیر قلعه نویــی پس از اینکه 
ســپاهان را ترک کرد بــه تیم گل 
گهر پیوســت تا در ســیرجان به 
مربیگری ادامه دهد. او همیشــه 
یکی از مربیانی بوده که در نقل و 
انتقاالت بازیکنان گران قیمت 
را جذب کرده است، اما چنین 
اتفاقی در گل گهر نیفتاد. با این 

وجود گل گهر چند بازیکن شــاخص از 
جمله علیرضا حقیقی، محســن کریمی، 
میالد زکی پور و آرمین ســهرابیان را به 
خدمت گرفت. گل گهر فصل گذشته با 
۳۳ امتیاز در رده دهم جدول قرار گرفت.
آرمیــن  ورودی:  بازیکنــان 
سهرابیان، رضا شــربتی، سعید صادقی، 
علی اصغر عاشــوری، علیرضــا آرتا، 
علیرضا حقیقی، علیرضا علیزاده، محسن 

کریمی و میالد زکی پور
بازیکنان خروجی: ســید احمد 
موسوی، عبداهلل حسینی، مهرداد عبدی، 
میالد فراهانی، فرشــاد بیابانی، ســجاد 
آشوری، مهرداد بایرامی و میالد کمندانی

  نساجی مازندران
نســاجی یکی از تیم هایی است که 
عالقه مندان مشتاق دیدن وضعیت آن در 
فصل پیش رو هســتند. محمود فکری از 
اواســط فصل گذشته هدایت نساجی را 
برعهــده گرفت و نتایــج قابل قبولی را 
کســب کرد. با این وجود فکری تصمیم 

گرفت راهی استقالل شود. این تیم 
در نهایــت با ۳۸ امتیاز در مکان 
نهم جدول قــرار گرفت. علی 
شجاعی یکی از نفرات کلیدی 
نســاجی در فصل گذشته بود 
که راهی پرســپولیس شــد. 

وحیــد فاضلی هدایت ایــن تیم را برای 
فصل پیش رو برعهده خواهد داشــت. 
محمــد میری ســتاره نســاجی هم که 
مشــتریان زیادی دربازار نقل و انتقاالت 

داشت به تیم فوالد خوزستان پیوست.
بازیکنان ورودی: آرش افشین، 
امیر مهدی جانملکی، امیرحسین یحیی 
زاده، ایــوب کالنتری، روزبه شــاه علی 
دوست، ســعید بیگی، شاهین مجیدی، 
محمود قائد رحمتی، مصطفی نوروزی، 
مهرداد بایرامی، مهرداد طهماسبی، میالد 

کمندانی و کریم اسالمی
بازیکنــان خروجــی: علــی 
شــجاعی، محمد عباس زاده، حســین 
ماهینی، روح اهلل باقری، رحمان جعفری، 
عرفــان معصومی، محمــد میری، علی 

اصغر عاشوری، علیرضا حقیقی
  آلومینیوم اراک

تیم فوتبــال آلومینیوم که جزء تازه 
وارد های لیگ محســوب می شــود، در 
روز هــای ابتدایی نقل و انتقاالت چندان 
فعــال نبــود و قصد داشــت با 
همــان اســکلت لیگ یک 
وارد مســابقات لیگ برتر 
شــود. رسول خطیبی که 
موفق شــده اســت این 
تیم را به باالترین ســطح 
فوتبال کشــورمان برساند، 

کار ســختی برای نگه داشــتن این تیم 
خواهد داشــت، اســماعیل شریفات، 
مرتضــی آقاخان و محســن ربیع خواه 
بازیکنان شاخصی بودند که راهی اراک 
شدند تا در تیم آلومینیوم اراک بازی کند. 
آلومینیــوم در هفته اول لیگ برتر با ۳ گل 
مغلوب نساجی شد. مجید عیدی، معراج 
اسماعیلی، رضا فرجی، امیرحسین یحیی 
زاده و مهدی یاراحمدی بازیکنانی بودند 
که پس از پیوســتن به آلومینیوم قرارداد 

خود را فسخ کردند.
بازیکنــان ورودی: اســماعیل 
شــریفات، پوریا آریاکیا، جابر انصاری، 
شــاهین توکلی، عزیز معبودی، محسن 
ربیع خواه، محمد ایران پوریان، مرتضی 
آقاخان، مصطفی احمدی، پورحمیدی، 
سینگ، محمدرضا ناصری، محمدجواد 

عباسی
بازیکنان خروجی: امیرحســین 
جــدی، محمود قائد رحمتی و ســجاد 

بیرانوند
  مس رفسنجان

دیگــر تیم تــازه وارد به لیگ برتر 
بازیکنان جدید زیــادی را جذب کرده 
اســت و ظاهراً قصد ندارد در این فصل 
دوبــاره به لیگ یک ســقوط کند. مس 
رفسنجان ۱۷ بازیکن جدید جذب کرده 
است و با چهره ای کامال متفاوت نسبت 
به لیگ یک در لیگ برتر شرکت خواهد 

کرد. از تیم مس به عنوان یک پدیده 
احتمالی در لیگ بیســتم نام 
برده می شــود. هدایت این 

تیــم برعهده محمــد ربیعی 
اســت. مس در هفته اول لیگ 
برتر با قرعه سختی رو به رو شد 

و با حســاب ۲ بر صفر نتیجه را به 
استقالل واگذار کرد.

بازیکنان ورودی: امید لطیفی، 
حســین شــنانی، داود نوشی صوفیانی، 
رحیم زهیوی، ســجاد آشــوری، سعید 
کریمی، عقیل کعبــی، علیرضا دغاغله، 
علیرضا نقــی زاده، عماد میرجوان، فراز 
امامعلی، قائم اســالمی خــواه، محمد 
آقاجانپور، محمد قاضی، مسیح زاهدی، 

میثم نقی زاده و ناصر ساالری
حمید  خروجــی:  بازیکنــان 
گلــزاری، کــوروش ملکــی و علــی 

پورمحمد
  نفت مسجد سلیمان

نفتی هــا چندان عملکــرد خوبی 
در فصــل نقل و انتقاالت نداشــتند و به 
اندازه  بازیکنانی که از این تیم جدا شــده 
اند، بازیکن جذب نشــده است. در بین 
بازیکنان ورودی می تــوان به نام هایی، 
چون فرید بهزادی کریمی و محمد بلبلی 
اشاره کرد. مجتبی حسینی سرمربی سابق 
ذوب آهن هدایت نفت مسجدســلیمان 
را برعهده خواهد داشــت. او با توجه به 
وضعیت این تیم شرایط سختی را تجربه 

خواهد کرد.
بازیکنــان ورودی: مصطفــی 
نائیج پور، امین جهان کهن، فرید بهزادی 
کریمی، میثم تهیدســت، نیما انتظاری، 

محمد بلبلی
بازیکنان خروجی: پیام ملکیان، 
مجید عیدی، حبیب فرعباسی، 
احمــد الجبــوری، صادق 
صادقی بابااحمدی، مهدی 
زبیدی، حسین ابراهیمی، 
مهدی  علیزاده،  علیرضا 
رســتمی، سعید کریمی، 
عماد میرجــوان و میثم 

نقی زاده

چه تیمی بهترین عملکرد را در بازار نقل و انتقاالت داشت؟

استقالل رشید؛ پرسپولیس پهلوان
   عملکرد تیم ها در بازار نقل و انتقاالت لیگ بیستم فوتبال ایران مورد بررسی قرار گرفت.
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