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حاجمحمدي (ماشین سازی تبریز) ،مهرداد قنبري (ذوب آهن
اصفهان) ،احمد زندهروح (مس کرمان) ،میالد فخرالدینی (نفت
تهران) ،مسیح زاهدی (اکسین البرز) ،علي زندوي و علي فتحيان
(مس رفسنجان) ،دراگان ژرکوویچ ،احمد موسوی نفرات تازه وارد
گسترش فوالد هستند.
آبی های تبریزی اردوی آماده سازی خود را در ترکیه پشت سر
گذاشتند و مصمم هستند با آمادگی پای به لیگ بگذارند.
خروجی :بابك حاتمي ،داریوش شجاعیان ،لوسیانو پریرا ،مرتضي
اسدي ،مصطفي اكرامي ،محمد نصرتي ،سيدمحسن حسيني،
لوسيانو پريرا ،محسن حمیدی و مگنو باتيستا قطعا از این تیم رفته اند.
فرناندو دخسوس هم کماکان درصدد جدایی از این تیم است.

نفت تهران

ورودی :علی کریمی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شده تا اولین
تجربه سرمربیگری اش را پشت سر بگذارد.
نفتی ها تاکنون با بازیکنانی چون پیام صادقیان (ماشین سازی)،
مجتبی حقدوست (استقالل) ،محمدحسین مهرآزما (پارس جنوبی
جم) ،امین منوچهری (نساجی مازندران) ،حمیدرضا علیعسگری
(سیاه جامگان) ،مهدی دغاغله (مس کرمان) و امیرحسین فشنگچی
(خونه به خونه بابل) به توافق رسید و گفته می شود بهنام برزای،
سامان نریمانجهان ،محمدامین آرامطبع ،شهاب کرمی و محسن
بنگر هم به این تیم بپیوندند.
نفتی ها در روزهای اخیر در تهران تمرینات خود را دنبال کرده و در
چند بازی تدارکاتی هم به میدان رفته اند.
خروجی :آرش رضاوند ،رضا اسدي ،رضا علياري ،عباس بوعذار ،محمد
دانشگر ،اكبر صادقي ،توحيد غالمي ،ميالد فخرالديني ،محمد قاضی
و سجاد شهباززاده جدا شده های قطعی نفت هستند و آندرانيك
تيموريان و اميرارسالن مطهري هم احتماال از این تیم جدا می شوند.

فوالد خوزستان

ورودی :سیروس پورموسوی ،سرمربی فصل قبل استقالل خوزستان،
جانشین نعیم سعداوی در فوالد شده و تاکنون حميد گلزاري،
رحيم زهيوي (استقالل خوزستان) ،علی اصغر عاشوري (استقالل
خوزستان) ،آرش رمضاني ،پيمان شيرزادي (استقالل خوزستان)،
حامد لک (سایپا تهران) ،امیر زلیکانی (صنعت نفت آبادان) فرشاد
جانفزا (استقالل خوزستان) ،فرزاد جعفری (استقالل خوزستان)،
حسین غریبی و ايمان مبعلي (نفت تهران) و رضا دهقان را به خدمت
گرفته است .اميرارسالن مطهري هم کاندیدای حضور در این تیم
است.
فوالدی ها تاکنون یک اردو در زنجان داشته اند و اکنون هم در تهران
اردوی آماده سازی دارند.
خروجی :ساسان انصاري ،وحيد طالبلو ،مهرداد جماعتي ،اسماعيل
شريفات ،حميد بوحمدان ،بختيار رحماني ،ماتياس چاگو ،میثم
دورقی ،سروش سعیدی ،بهرام رشیدفرخی و مهرداد طهماسبی از
فوالد جدا شده اند.

(صبای قم) ،امين پورعلي ،داود نوشي صوفياني (پارس جنوبی جم)،
وحيد اسماعيلبيگي (مس کرمان) ،آگوستو سزار ،مگنو باتیستا،
محسن حمیدی و لوسيانو پريرا (گسترش فوالد) و محمدجواد
كردوني را به خدمت گرفته اند.
برزیلی های ایران هم اردوی تدارکاتی خود را در ترکیه برپا کردند.
خروجی :عقيل اعتمادي ،رشيد البي ،كيم گوي هيون ،برونو سزار
اولیویرا ،مجتبي ممشلي ،بهادر عبدی ،علیرضا نورمحمدی ،علی
صالح هاشم ،میالد داغری ،میالد جهانی ،حکیم نصاری ،امیر زلیکانی
و رضا نوروزی خروجی های زردهای برزیلی هستند.

سایپا تهران

ورودی :نارنجی ها ابتدا علی دایی را به عنوان سرمربی جایگزین
حسین فرکی کردند و سپس نسبت به جذب طاها شريعتي
(استقالل تهران) ،محمدرضا اخباري (تراکتورسازی تبریز) ،محمد
عباسزاده (نساجی مازندران) ،آرش رضاوند (نفت تهران) ،رضا
علياري (نفت تهران) ،رضا اسدي (نفت تهران) ،دانيال ماهيني
(استقالل خوزستان) ،محمد دانشگر (نفت تهران) ،محمد شریفی
و محمدحسین کنعانی زادگان (استقالل) اقدام کردند .گفته می
شود محمدامين آرامطبع و آندرانیک تیموریان هم ممکن است
سایپایی شوند.
شاگردان دایی پس از تمرینات اولیه در تهران ،راهی سرعین شد و در
این شهر اردو زد و اکنون هم در رامسر به سر می برد.
خروجی :عزتا ...پورقاز ،محمدرضا خلعتبري ،غالمرضا رضايي ،حامد
لک ،سعید لطفی ،علی علیزاده ،سیامک کوروشی و احمد گوهري
تاکنون از این تیم جدا شده اند.

سیاه جامگان مشهد

ورودی :احسان پيرهادي (مس رفسنجان) ،محمدحسين عين
افشار (بادران تهران) ،كريم احمدي (پدیده مشهد) ،سبحان خاقاني،
حسين مددي ،يونس شاكري (پدیده مشهد) ،بهتاش میثاقیان
(بادران تهران) ،کیوان امرایی (صبای قم) امیرحسین صالحی و دانيال
موسوي چهره های تازه وارد سیاه حامگان هستند.
شاگردان میثاقیان اردوهای آماده سازی خود در تهران و ترکیه را

پشت سر گذاشته اند و اکنون در مشهد تمرین می کنند.
خروجی :محسن آذرپ��اد ،مصطفي احمدي و ميالد ميداودي
جداشده های قطعی سیاه پوشان مشهدی محسوب می شوند و
وضعیت فرشاد هاشمی ،محمدرضا خانزاده و حمیدرضا علی
عسگری هم  50-50است.

پارس جنوبی جم

ورودی :یاسر فیضی (ذوب آهن اصفهان) ،مهدي عبدي ،ميثم
نقيزاده (گسترش فوالد) ،واحد بخشي ،محسن فروزان (صبای
قم) ،محمد طيبي (استقالل خوزستان) ،مهدي زبيدي (استقالل
خوزستان) ،فرشاد ساالروند (استقالل خوزستان) ،ابراهيم صالحي
(فجرسپاسی شیراز) ،احسان اسدزادي ،احمد گوهري (سایپا تهران)،
آلویس نانگ (استقالل خوزستان) ايمان سليمي و مجيد علياري
نفرات تازه وارد این تیم تازه لیگ برتری شده هستند و ايگور پراهيچ
هم ممکن است به این تیم وارد شود.
شاگردان تارتار پس از برپایی یک اردوی آماده سازی در تهران ،در
ارمنستان به سر می برند و امروز و فردا به ایران بازمی گردند.
خروجی :داود نوشي صوفياني ،محمود خميسي و كاظم حياتمنش
تاکنون جدا شده های قطعی این تیم هستند.

سپیدرود رشت

وروردی :حسين ابراهيمي (ماشین سازی تبریز) ،ميعاد يزداني
(استقالل تهران) ،غالمرضا رضايي (سایپا تهران) ،ايمان صادقي
(ملوان بندرانزلی) ،عماد ميرجوان (اکسین البرز) ،سيدمحسن
حسيني (گسترش فوالد تبریز) ،علي دهقان ،توحيد غالمي (نفت
تهران) ،مهرداد جماعتی (فوالد خوزستان) و احمد آهی (ملوان
بندرانزلی) خریدهای تازه تیم پرطرفدار شمالی هستند و گفته می
شود آندرانيك تيموريان هم شاید قرمزپوش شود.
شاگردان علی نظرمحمدی تنها اردوی خود تا این لحظه را در کردان
کرج برپا کردند.
خروجی :شایان مصلح و سیدمحمد حسینی جدا شده های قطعی
سپیدرود تا این لحظه هستند.

پدیده مشهد

ورودی :مصطفي احمدي (سیاه جامگان) ،امين قاسمينژاد (ماشین
سازی تبریز) ،بابك حاتمي (گسترش فوالد تبریز) ،اكبر صادقي (نفت
تهران) ،محمد قاضی (نفت تهران) محمدمهدی مهدی خانی (نیروی
زمینی تهران) ،محمدرضا خلعتبري (سایپا تهران) ،محمدرضا
خانزاده (سیاه جامگان) و امیرحسین حسین پور خریدهای جدید
این تیم هستند.
شاگردان مهاجری بعد از اردوی آماده سازی خود در ترکیه ،این روزها
در مشهد تمرین می کنند.
خروجی :مجتبی روشنگر ،حسن جعفري ،كريم احمدي و يونس
شاكري جدا شده های پدیده تا این لحظه محسوب می شوند.

صنعت نفت آبادان

ورودی :با حضور فراز کمالوند به عنوان سرمربی جدید ،نفتی ها
تاکنون مرتضي اسدي (گسترش فوالد) ،كرار جاسم (تراکتورسازی
تبریز) ،فريد كريمي بهزادي (سپاهان اصفهان) ،اميد جهانبخش
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