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کرمانیمقدم:

هر بازیکنی برود،
بازهم پرسپولیس
شانس قهرمانی است

سال بیست و سوم شماره 6390

سلطانیفر:

استقالل و پرسپولیس در بهترین شرایط قرار دارند
وزیــر ورزش و جوانــان گفــت :دو تیــم فوتبــال اســتقالل
و پرســپولیس بــه لحــاظ برگــزاری اردوهــا ،اسپانســرینگ
و مربیــان و بازیکنــان خــوب  ،تأمینشــده و وضعیــت
خوبــی دارنــد تــا پشــتوانههای مناســبی بــرای فوتبــال
کشــور باشــند.
بــه گــزارش ایســنا ،مســعود ســلطانیفر در دیــدار بــا
اســتاندار هرمــزگان بــا اشــاره بــه وضعیــت دو تیــم
فوتبــال اســتقالل و پرســپولیس ،عنــوان کــرد :ایــن دو

پیشکســوت تیــم فوتبــال پرســپولیس میگویــد
ایــن باشــگاه بــا وجــود همــه رفــت و آمدهــا،
همیشــه بــزرگ اســت.
مرتضــی کرمانــی مقــدم ،پیشکســوت تیــم فوتبــال
پرســپولیس در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
شــرایط ایــن تیــم در فصــل آتــی رقابتهــای
لیــگ برتــر اظهــار کــرد :پرســپولیس نســبت بــه
فصــل گذشــته چنــد مهــره کلیــدی خــود را از
دســت داده و در ایــن فصــل کار ســختی پیــش رو
دارد .بــا اینحــال امیدواریــم امســال هــم ســال
خوبــی بــرای پرســپولیس باشــد .پرســپولیس در
ســالهای گذشــته هــم در مقاطعــی تیمــی کــم
مهــره و ضعیــف بــود امــا بــا تــاش و پشــتکار
توانســت فصــل موفقــی را پشــت ســر بگــذارد و
نتایــج خوبــی کســب کنــد .بـه هــر حــال امیدواریــم
بــا توجــه بــه بازیکنانــی کــه نیــم فصــلاضافــه
میشــوند بتوانیــم نتایــج گذشــته را تکــرار کنیــم.
نکتــه مهمــی کــه میخواهــم بــه آن اشــاره کنــم
ایــن اســت کــه هــر بازیکنــی از پرســپولیس بــرود
و هرکســی هــم بیایــد ،ایــن تیــم بــزرگ اســت و
همیشــه شــانس قهرمانــی دارد.
او در مــورد بازیکنانــی کــه در نیــم فصــل بــه تیــم
اضافــه میشــوند ،اظهــار کــرد :بازیکنانــی کــه در
نیــم فصــل بــه تیــم ملحــق میشــوند بازیکنــان
بزرگــی هســتند و بــه پرســپولیس کمــک خواهنــد
کــرد امــا چــون تــا نیــم فصــل شــرایط بــازی
کــردن بــا پرســپولیس را ندارنــد یــک مقــدار
زمــان میبــرد تــا بــا تیــم هماهنــگ شــوند و
چــون بعضــی از ایــن بازیکنــان شــرایط بــازی
رســمی نیــم فصــل را هــم ندارنــد ،از وضعیــت
مطلوبشــان دور میشــوند و افــت میکننــد .بــا
اینحــال بایــد دیــد کــه در آینــده چــه اتفاقــی رخ
میدهــد.
پیشکســوت پرســپولیس در مــورد بــازی بــا الدحیل
قطــر در لیــگ قهرمانــان آســیا گفــت :واقعــا در
ایــن بــازی اصــا کار راحتــی نداریــم و اگــر خــدای
نکــرده نتوانســتیم از مرحلــه یــک چهــارم نهایــی
صعــود کنیــم ،هــواداران ناراحــت نباشــند چــون
امســال بــا توجــه بــه اتفاقــات پیــش آمــده  ،بــرای
صعــود کار ســختی داریــم امــا بــه بــازی برگشــت
بــا حضــور پرشــور هــواداران در ورزشــگاه آزادی
امیدواریــم.
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تیــم در بهتریــن شــرایط قــرار دارنــد و در فصــل گذشــته
قهرمــان جــام حذفــی و لیــگ برتــر کشــور شــدهاند
و بــه جمــع هشــت تیــم برتــر لیــگ قهرمانــان آســیا
صعــود کردهانــد.وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه اقدامــات

خوبــی از ســوی دولــت بــرای ایجــاد امکانــات ورزشهای
همگانــی و قهرمانــی در سراســر کشــور در حــال انجــام
اســت ،اظهــار کــرد :نزدیــک بــه چهــار هــزار پــروژه
ورزشــی نیمهتمــام در سراســر کشــور وجــود دارد کــه
بــا تالشهــای متعــددی کــه در دولــت تدبیــر و امیــد
صــورت گرفتــه از ایــن تعــداد  600پــروژه تــا پایــان ســال
جــاری تکمیــل و بــه بهرهبــرداری خواهنــد رســید.
وی ادامــه داد :پروژههــای بزرگــی همچــون ســالنهای

ورزشــی شــشهزارنفره ،اســتخرهای بــزرگ و
پیســتهای دوچرخهســواری نیــز تــا پایــان ســال 98
در اســتانهای مختلــف کشــور تکمیــل خواهنــد شــد.
وزیــر ورزش و جوانــان افــزود :بــه مناســبت چهلمیــن

ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی نیــز پروژههــای
متعــدد ورزشــی از هفتــه دولــت تــا دهــه فجــر ســال
جــاری در عرصههــای ورزش همگانــی و قهرمانــی در
ایــران اســامی افتتــاح میشــوند.
ســلطانیفر بــا بیــان اینکــه اســتان هرمــزگان
قهرمانــان بســیاری در عرصــه ورزش دارد ،تصریــح
کــرد :ورزشــکاران خوبــی از ایــن اســتان در اردوهــای
تیــم ملــی حضــور دارنــد کــه امیــد بســیاری بهافتخــار
آفرینــی آنهــا در مســابقات بینالمللــی وجــود
دارد.
وی اضافــه کــرد :در ســال جــاری رویدادهــای مهمــی
بــرای ورزش کشــور برگــزار میشــود کــه ایــن رویدادهــا
بــا جــام جهانــی فوتبــال آغــاز شــد و خوشــبختانه تیــم
ملــی فوتبــال ایــران بــا تدابیــر  ،هماهنگــی و هدایــت
مناســب  ،توانســت نتیجـهای تاریخــی در ایــن مســابقات
رقــم بزنــد و موجــب عــزت و ســربلندی ایــران اســامی
در سراســر جهــان بشــود.
وزیــر ورزش و جوانــان خاطرنشــان کــرد :در ادامــه نیــز
بازیهــای آســیایی جاکارتــا را در پیــش داریــم کــه
کاروان گســتردهای از ورزشــکاران جمهــوری اســامی
ایــران در قالــب  40رشــته ورزشــی در ایــن رویــداد
حضــور خواهنــد یافــت و تعــداد بانــوان ورزشــکار
کشــورمان نیــز در ایــن مســابقات افزایــش چشــمگیری
مییابــد کــه امیدواریــم بتوانیــم نتایــج بســیار خوبــی
نیــز کســب کنیــم.
ســلطانیفر در پایــان بیــان کــرد :المپیــک جوانــان در
کشــور آرژانتیــن از دیگــر مســابقات مهمــی اســت کــه
بــرای حضــور در آن برنامهریزیشــده و همچنیــن در
دیمــاه نیــز رقابتهــای فوتبــال جــام ملتهــای آســیا
برگــزار خواهــد شــد کــه تیــم ملــی ایــران از شــانسهای
اصلــی قهرمانــی در ایــن رقابتهاســت.

جباری:

خداحافظی کردم چون امکان بازی در استقالل وجود نداشت
بازیکــن فصــل گذشــته اســتقالل از دنیــای
فوتبــال خداحافظــی کــرد.
ب ـه گــزارشایســنا ،مجتبــی جبــاری ،بازیکــن
بــا ســابقه فوتبــال ایــران کــه در تیمهــای
اســتقالل و ســپاهان بازیهــای درخشــانی از
خــود بــه نمایــش گذاشــت در لیــگ هفدهــم
یــک فصــل نــاکام در اســتقالل داشــت کــه در
نهایــت منجــر بــه شــکایت ایــن بازیکــن از
آبیپوشــان پایتخــت شــد.
مجتبــی جبــاری در گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره
وضعیتــش در فصــل هجدهــم لیــگ برتــر،
اظهــار کــرد :مــن تصمیــم بــه خداحافظــی از
فوتبــال گرفت ـهام .االن بــه شــرایطی رســیدهام

وزنههای  120کیلویی ،باالی سر بانوان فارس
وزنهبـرداری همـواره بـا یـاد کردن
از قـدرت و پهلوانـی همـراه بوده و
دارای محبوبیـت فـراوان در میـان
مردم کشـورما اسـت.
بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس،
بعضـی کارهـا همیشـه مردانـه
شـناخته میشـوند مثـل بنایـی؛
برخـی رشـتههای ورزشـی
ماننـد وزنهبـرداری و کشـتی هـم
همینطـور هسـتند .امـا ایـن بـار
بایـد گفت کـه درهـای وزنهبرداری
بـه عنـوان یک رشـته حرفـهای به
روی زنـان گشـوده شـده و فارس

در ایـن حـوزه عملکـرد خوبـی در پیـش گرفتـه اسـت.
پیش به سوی تازهها
رئیـس هیـات وزنهبـرداری فـارس در گفتوگـو بـا خبرنـگار فـارس بـا اعلام برگـزاری نخسـتین دوره
مقدماتـی وزنهبـرداری بانوان کشـور در شـیراز بیان کرد :ایـن دوره به میزبانـی هیات وزنهبرداری اسـتان
اجرا میشـود.
علـی رهایـی ادامـه داد :نائـب رئیـس و مـدرس فدراسـیون وزنهبـرداری جمهوری اسلامی ایـران نیز در
روز  21و  22تیرمـاه در برگـزاری ایـن دوره مقدماتـی کـه در سـالن شـهید دسـتغیب برگـزار میشـود،
حضـور مییابنـد.
وی تاکیـد کـرد  :حداقـل سـن بانـوان شـرکت کننـده  15سـال در نظـر گرفته شـده اسـت و عالقمندان
میتواننـد بـا ارائـه کپـی و اصل بیمه ورزشـی ،کپـی صفحه اول شناسـنامه ،کپـی کارت ملـی و ارائه فیش
واریـزی بـه مبلـغ  100هـزار تومـان ورودی بـه حسـاب  ٠١١١٣٩٠٣٩٣٠٠٢بانـک ملـی بـه نـام هیات
وزنهبـرداری اسـتان در ایـن دوره آموزشـی شـرکت کنند.
توانمندی ورزشی بانوان فارس
نایـب رئیـس هیات وزنهبـرداری فـارس نیز با ابـراز رضایت از برگـزاری ایـن دوره در شـیراز اظهار کرد:
ایـن دوره فرصتـی اسـت تـا بانوان عالقمند به این رشـته ورزشـی برای شـرکت در دورههـای مربیگری و
داوری وزنهبـرداری از آموزشهـای اولیـه و ضروری برخوردار شـوند.
پـوران ندایـی ادامـه داد :کشـور ما آخرین کشـوری اسـت که تیـم وزنهبرداری بانـوان را تشـکیل میدهد
و بـرای نخسـتین بار سـال گذشـته  14اسـتان از کشـور کـه فارس نیز در شـمار آنهاسـت به این رشـته
بـرای بانوان توجه ویژه نشـان داده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه عدم وجود مربـی وزنه برداری بانو در کشـور اظهار کرد :سـال گذشـته بـا راهنمایی چند
مربـی وزنـه بـرداری مـردان ،موفـق به آمـوزش وزنـه برداری بـه  6بانوی ورزشـکار شـیرازی شـدیم که
تیـم فـارس در مسـابقات این رشـته برای بانـوان که در تهران برگزار شـد در مقام نخسـت قـرار گرفت.
موفقیت بانوان وزنهبردار استان
مسـوول بانـوان وزنهبـردار در فـارس ادامـه میدهـد :رکـورد بانـوان وزنهبـردار مـا در آن زمـان 120
کیلوگـرم بـود کـه پـس از شـرکت  3وزنهبـردار مـا در اردوی  15روزه تیـم ملـی در اسـفند  96پیشبینی
مطلوبـی بـرای افزایـش ایـن رکـورد داریم.
ندایـی بـا اعلام برگـزاری رقابتهـای وزنهبـرداری بانـوان در مشـهد در  10مـرداد  97بیـان کـرد :این
رقابتهـا بـا هـدف انتخـاب اعضـای تیـم ملی بـرای ایـن رشـته نوپای بانـوان برگـزار خواهد شـد.
وی ابـراز امیـدواری میکنـد :بـا رونـدی کـه در طول یـک سـال فعالیت بانـوان ورزشـکار اسـتان در این
رشـته داشـتهایم ،بـه نظـر میرسـد که فـارس در ایـن رشـته ورزشـی نوپـا موفقیتهای مطلوبی کسـب
کند .

توافق نهایی سیدمجید حسینی با ترابزون اسپور ترکیه
سـیدمجید حسـینی بازیکـن اسـتقالل تهران بـا باشـگاه ترابزون اسـپور ترکیه به توافق رسـیده اسـت و
طرفیـن فردا قـرارداد همـکاری امضـا میکنند.
بـه گـزارش ایسـنا ،روزنامه صبـاح اعالم کرد که سـیدمجید حسـینی امـروز به ترابـزون ترکیـه میرود و
مذاکـرات بیـن طرفیـن به نتیجه خوبی رسـیده اسـت.
یکـی از مسـووالن ترابـزون اسـپر اعلام کرد که هـر دو طرف بـا شـرایط انتقـال مجید حسـینی بازیکن
 22سـاله ایرانـی موافـق هسـتند و بـه احتمال بسـیار  ،ایـن قـرارداد انتقال بـه زودی امضاء خواهد شـد.
ازوکان سـومر ،مدیـر هماهنگـی ایـن باشـگاه ترکیـهای ترکیـه اعالم کـرد :به احتمـال بسـیار ،انتقال این
بازیکـن انجـام خواهد شـد .به مراحـل نهایی مذاکرات رسـیدهایم .اگر مشـکلی پیش نیاید روز پنجشـنبه
 ،ایـن بازیکن رسـما بـه ترابزون خواهد پیوسـت.
بـه گـزارش ایسـنا ،قرارداد سـیدمجید حسـینی با باشـگاه اسـتقالل تهـران ،یکسـال دیگر معتبر اسـت
و بـر اسـاس ایـن قـرارداد ،در صـورت جدایـی ایـن بازیکن ،حسـینی بایـد رضایت باشـگاه اسـتقالل را
جلـب کند.
البته در قرارداد او با استقالل قید شده که این رضایت با پرداخت  100هزار دالر انجام خواهد شد.
سیدمجید حسینی در بازیهای جام جهانی عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشته بود.

ه فوتبالــم وجــود
کــه دیگــر امــکان ادامــ 
ندارد.
او دربــاره علــت خداحافظــیاش از میادیــن
حرفــهای گفــت :دلیــل خداحافظــی مــن ایــن
بــود کــه دیگــر شــرایط بــازی کــردن در
اســتقالل وجــود نداشــت و بــه همیــن دلیــل من
انگیــزهای بــرای ادامــه فوتبــال نداشــتم.
بازیکــن پیشــین تیـمملــی در پایــان در پاســخ
بــه ایــن ســوال کــه چــه برنامــهای بــرای
پــس از خداحافظــیاش از میادیــن حرفــهای
دارد ،گفــت :احتمــاال در کالسهــای مربیگــری
شــرکت کنــم تــا در آینــده وارد ایــن حرفــه
شــوم.

زمین مناسب در شیراز برای رشته پرتاب دیسک نداریم؛

از ورزشکاران معلول حمایت نمیشود

ورزشــکار معلــول شــیرازی کــه مقــام
دوم پرتــاب دیســک مســابقات جهانــی
را در کارنامــه دارد ،از مشــکالت و نبــود
امکانــات در ایــن رشــته ورزشــی ســخن
گفــت.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از شــیراز،
" خواســتن ،توانســتن اســت" ایــن
جملــهای اســت کــه بارهــا شــنیدهایم
امــا برخــی از افــراد هســتند کــه بــا
وجــود محدودیتهــای زیــاد ،ایــن جملــه را بــه اثبــات رســاندند ،مرضیــه قاســمی ورزشــکار
معلــول شــیرازی یکــی از ایــن افــراد اســت.
وی بــا وجــود معلولیــت جســمی توانســت در مســابقات جهانــی پرتــاب دیســک بــه میزبانــی
ســوئیس در ســال  2017بــه مقــام دوم دســت پیــدا کنــد .ورزشــکاری کــه توانســته در بیــن
بهترینهــای ایــن رشــته نامــی بــرای خــود دســت و پــا کنــد و بــا وجــود مشــکالت زیــاد
و کمبــود امکانــات روز بــه روز پیشــرفت بیشــتری داشــته باشــد.
از چه زمانی فعالیت خود را شروع کردید؟
متولــد تیرمــاه ســال  80هســتم و از ســال  1393فعالیــت خــود را شــروع کــردم .نخســتین
مقــام خــود را در همــان ســال  93در مســابقات مهــر رضــوی کســب کــردم .از رشــته
والیبــال شــروع کــردم پــس از انجــام اســتعدادیابی بــه رشــته دو و میدانــی عالقهمنــد
شــدم و در حــال حاضــر در رشــته پرتــاب دیســک و پرتــاب وزنــه فعالیــت میکنــم.
تاکنون چه افتخاراتی را کسب کردید؟
مقــام ســوم کشــوری در مســابقات مهــر رضــوی ،ســه مقــام اول و یــک مقــام ســوم
مســابقات بزرگســاالن ،یــک مقــام اول جوانــان  ،مقــام دوم پرتــاب دیســک مســابقات
جهانــی ســوئیس ( 2017مــرداد مــاه  ) 96در رده ســنی جوانــان و مقــام دوم پرتــاب
وزنــه در مســابقه آذر مــاه  96کــه بــه میزبانــی کشــور امــارات متحــده عربــی برگــزار
شد.
رکــورد شــخصی شــما در ایــن رشــته و ایســتگاه پرتابــی چــه انــدازه
اســت؟
در پرتــاب دیســک  23.80و در پرتــاب وزنــه  7.96متــر رکــورد مــن اســت .پرتــاب وزنــه
بســتگی بــه مســابقات دارد در رده ســنی بزرگســاالن  4کیلــو و در رده ســنی جوانــان 3
کیلــو  ،ایســتگاه پرتابــی بــه ایــن صــورت اســت کــه پرتــاب دیســک مــن یــک کیلویــی
بــوده اســت.
فاکتورهــای الزم در ایــن رشــته چیســت و شــما چــه افقــی را بــرای خــود
در نظــر داریــد؟
عالقــه ،قــدرت بدنــی ،تواناییهایــی شــخصی ،پشــتکار ،دس ـتهای قــوی را میتــوان از
فاکتورهــای مــورد نیــاز ایــن رشــته معرفــی کــرد .رســیدن بــه بهتریــن مقــام پارالمپیــک و
اینکــه بتوانــم پاســخگوی زحمــات خانــواده و مربــی عزیــزم باشــم.
نقاط ضعف و قوت خود را در چه چیزی میبینید؟
اســترس زیــاد از نقــاط ضعــف مــن اســت ،گاهــی اوقــات زود روحیــه خــود را از دســت
میدهــم .قــدرت بدنــی بــاال و پشــتکار نیــز از نقــاط قــوت مــن اســت.
چه انتظاراتی از مسئوالن دارید؟
از مســؤلین درخواســت میکنــم کــه تشــریف بیاورنــد و از نزدیــک  ،زمیــن تمرینــی مــا
را مشــاهده کننــد .ایــن زمیــن شــرایط بســیار بــدی دارد و در نقطهایســت کــه بــرای یــک
دختــر شــرایط ســختی دارد.
زمانــی کــه مــا وارد پیســتهای مســابقه میشــویم؛ ایســتگاه نــو و زمیــن چمــن بــرای
مــا تازگــی خاصــی دارد و ســبب میشــود رکودهــای خوبــی بــه جــا نگذاریــم .مــورد بعــدی
نبــود اسپانســر و عــدم حمایــت مالــی اســت کــه بــه خاطــر مســائل مالــی متاســفانه امســال
نتوانســتیم در مســابقات لیــگ کــه در مشــهد برگــزار شــد ،حضــور پیــدا کنیــم.

آخرین اخبار نقل و انتقاالت لیگ برتر فوتبال

 ۱۶روز تــا آغــاز لیــگ برتــر باقــی مانــده اســت و
باشــگاهها ،بــرای تقویــت خــود مشــغول انجــام
مذاکــره و بســتن قــرارداد بــا بازیکنــان مختلــف
هســتند.
بــه گــزارش ایســنا ،فصــل نقــل و انتقــاالت لیــگ
برتــر فوتبــال ایــران زیــر ســایه جــام جهانــی ۲۰۱۸
روســیه جریــان دارد و در روزهایــی کــه تــب و تــاب
فوتبــال ،جهــان را فراگرفتــه ،باشــگاههای لیــگ
برتــری ایــران مشــغول جــذب بازیکنــان مــد نظــر
خــود هســتند.
پرسپولیس
قهرمــان فصــل گذشــته لیــگ برتــر تــا ایــن جــای
کار از رقیــب تهرانــی خــود ،بــه علــت محرومیــت در
نقــل و انتقــاالت ،بازیکنــان کمتــری جــذب کــرده
امــا در حــال حاضــر بــا مهــدی شــریفی مهاجــم
فصــل پیــش ســپاهان ،مهــدی شــیری مدافــع
راســت پیشــین پیــکان و ســعید کریمــی ،مهاجــم
تیــم ملــی امیــد ایــران بــه توافــق رســیده اســت.
امیــد عالیشــاه ،هافبــک فصــل گذشــته تراکتــور
ســازی ،کــه فصــل گذشــته بــه صــورت قرضــی
بــه ایــن تیــم پیوســته بــود در ایــن فصــل ،بــه
جمــع قرمــز پوشــان بازمیگــردد .ســروش رفیعــی
هافبــک تیــم الخــور قطــر ،بــا قــراردادی یــک ســال
و نیمــه بــا ایــن تیــم بــه توافــق رســید .مهــدی
ترابــی هــم در نیــم فصــل دوم بــه قرمــز پوشــان
پایتخــت اظافــه خواهــد شــد .محســن مســلمان،
صــادق محرمــی و فرشــاد احمــدزاده بازیکنــان
ســابق ایــن تیــم هســتند کــه در فصــل آینــده در
پرســپولیس نخواهنــد بــود.
ذوبآهن
هــادی محمــدی و محســن مســلمان بازیکنانــی
هســتند کــه در فصــل جدیــد بــه ذوب آهــن
بازمیگردنــد و بــه همــراه مســعود ابراهیــمزاده،
بازیکــن فصــل پیــش صنعــت نفــت آبــادان و
مســعود حسـنزاده مهاجــم ســابق ســپاهان ،شــاگرد
امیــد نمــازی خواهنــد شــد .ادی گابریــل هرنانــدز
مهاجــم تیــم ملــی هنــدوراس ،تنهــا خریــد خارجــی
ذوبیهــا ،تــا اینجــای کار اســت .نایــب قهرمــان
فصــل  ۹۷-۹۶لیــگ برتــر ،ایــن فصــل بــا هدایــت
ســرمربی جدیــد خــود امیــدوار اســت رونــد قابــل
قبــول خــود در در فصــل پیــش را ادامــه دهــد.
استقالل
شــاگردان شــفر ،کــه فصــل پیــش نایــب قهرمانــی
لیــگ برتــر را از دســت دادنــد ،خــود را بــرای حضــور
پــر قــدرت در لیــگ قهرمانــان آمــاده میکننــد.
اســتقالل کار خــود را بــا خریــد مرتضــی آقاخــان،
مهاجــم فصــل پیــش پیــکان آغــاز کــرد .الهیــار
صیادمنــش مهاجــم تیــم ملــی نوجوانــان ایــران،
بــا قــراردادی پنــج ســاله ،بــه جمــع آبــی پوشــان
اظافــه خواهــد شــد .ایــن تیــم همچنیــن از تیــم
پیــکان ،امیــر حســین اســماعیل زاده ،مدافــع چــپ

تیــم ملــی فوتبــال امیــد را بــه خدمــت گرفــت.
آبیهــای تهــران بــرای تقویــت بیشــتر خــط دفــاع
خــود بــا بازیکنانــی چــون ،محمــد دانشــگر ،میثــم
تیمــوری و امیــد ســامکن هــم قــرارداد بســتند.
بهنــام بــرزای ،امیــد ابراهیمــی ،علــی قربانــی ،جابــر
انصــاری و امیــد نورافکــن بازیکنــان خروجــی ایــن
تیــم هســتند.
سایپا
تیــم علــی دایــی کــه ســال گذشــته ،فصــل خوبــی

پیــکان کــه فصــل گذشــته را بــا  ۴۵امتیــاز در
جایــگاه ششــم بــه پایــان رســاند ،بــرای فصــل
پیــش رو محــد قاضــی ،عیســی آل کثیــر و مگنــو
باتیســتا را بــه خدمــت گرفتــه و از بازیکنــان جــوان
تــازه واردی چــون ،ســعید واســعی ،علــی شهســواری
و مهــدی امینــی اســتفاده خواهــد کــرد.
فوالد خوزستان
فوالدیهــا کــه فصــل پیــش ،بــا کســب رتبــه
هفتــم عملکــرد بــدی نداشــتند ،فصــل آینــده را بــا

را پشــت ســر گذاشــت و بــا  ۵۴امتیــاز در رده چهــارم
ایســتاد ،توانســته تــا ایــن جــای کار ،رحیــم زهیــوی
و عبــد اهلل ناصــری را از پــارس جنوبــی جــم ،محمــد
امیــن حاجمحمــدی را از پدیــده و معیــن عباســیان را
از خونــه بــه خونــه بابــل بــه خدمــت بگیــرد .مهــدی
ترابــی تــا نیــم فصــل اول در ســایپا خواهــد مانــد و
ســپس بــه پرســپولیس منتقــل میشــود .علــی قلــی
زاده ،ایــن فصــل در جمــع نارنجــی پوشــان نخواهــد
بــود و در تیــم شــارلروا بلژیــک تــوپ خواهــد زد و
محمدرضــا اخبــاری هــم احتمــال ماندنــش در ایــن
تیــم بســیار کــم اســت.
پارس جنوبی جم
تیــم پــارس جنوبــی جــم ،کــه فصــل گذشــته اولیــن
حضــور خــود را در لیــگ برتــر تجربــه کــرد ،بــرای
شــروع ایــن فصــل توانســت بــا رحمــان احمــدی،
دروازبــان فصــل پیــش پیــکان و محمــد ســتاری،
مدافــع فصــل قبــل تیــم ذوب آهــن بــه توافــق
برســد .همچنیــن ایــن تیــم بوشــهری از شــهرداری
ماهشــر دســته یکــی ،ســه بازیکــن بــه نامهــای
فرشــید پــاداش ،میــاد شــیخ ســلیمانی و پویــا زارع
را بــه خدمــت گرفــت .محســن فــروزان و محمــد
طیبــی از خروجیهــای مهــم ایــن تیــم هســتند.
پیکان

حضــور دوبــاره لوســیانو پریــرا پیــش خواهنــد بــرد.
شــاهین شــفیعی ،هافبــک فصــل گذشــته اکســین
البــرز و میثــم دورقــی ،کاپیتــان فصــل پیــش
اســتقالل خوزســتان ،بازیکنانــی هســتند کــه در
فصــل پیــشرو شــاگردان ســیروس پــور موســوی
خواهنــد شــد.
صنعت نفت آبادان
بهنــام بــرزای و شــهاب گــردان ،خریدهــای جدیــد
صنعــت نفــت آبــادان در فصــل  ۹۸-۹۷هســتند
و لوســیانو پریــرا هــم احتمــاال در ایــن فصــل در
صنعــت نفــت حضــور نخواهــد داشــت و بــه فــوالد
میپیونــدد .طالییپوشــان کــه فصــل گذشــته بــا
هدایــت فــراز کمالونــد پیــش رفتنــد و بــا  ۴۰امتیــاز
در رده هشــتم بــه کار خــود پایــان دادنــد ،با ســرمربی
پرتغالــی جدیــد خــود ،پائولــو ســرجیو بنتوبریتــو بــه
روزهــای آینــده امیدوارنــد.
تراکتورسازی
تراکتــور ســازی تبریــز بــرای فرامــوش کــردن
عملکــرد نــه چنــدان خــوب خــود در فصــل گذشــته
لیــگ برتــر ،ایــن فصــل علیرضــا تق ـیزاده و علــی
عبــد اهللزاده جــوان ،بــه همــراه محمــد طیبــی و
محســن فــروزان بــا تجربــه را بــه خدمــت گرفتــه
اســت .تراکتــور ســازان ،مهــدی کیانــی ،بازیکــن

سرشــناس و قدیمــی خــود را بــه همــراه محمــد
ایــران پوریــان بــه ســپاهان داده انــد .مهــدی کیانــی
بعــد از  ۱۰ســال حضــور در تبریــز ،در تیــم اصفهانــی
تــوپ خواهــد زد.
پدیده
پدیــده فصــل پیــش را در جایــگاه یازدهــم بــه
پایــان رســاند و ایــن فصــل بــا هدایــت یحیــی گل
محمــدی ،تــا ایــن جــای کار تنهــا مســعود ریگــی،
هافبــک ســابق بــادران تهــران و یونــس شــاکری،
مهاجــم ســابق ســیاه جامــگان را بــه خدمــت گرفتــه
اســت .محمــد قاضــی و شــهاب گــردان از ایــن تیــم
جــدا شــدهاند.
سپیدرود رشت
ایــن تیــم گیالنــی کــه فصــل گذشــته را بــا حاشــیه
هــای زیــادی پشــت ســر گذاشــت و در اولیــن فصــل
حضــورش ،بــا  ۳۰امتیــاز در جایــگاه ســیزدهم به کار
خــود پایــان داد ،در حــال حاضــر بــرای فصــل آینــده،
یعقــوب کریمــی و ایــوب کالنتــری را در اختیــار دارد
و همینطــور بــا علیرضــا عــزت کرامــت ،کاپیتــان
ســابق نفــت تهــران بــه توافــق نهایی رســیده اســت.
سپاهان
تیــم ســپاهان اصفهــان کــه فصــل کابــوسواری را
گذرانــد ،قــرار اســت بــا هدایــت امیــر قلعــه نویــی در
فصــل جدیــد ،و جــذب بازیکنــان سرشناســی چــون
مهــدی کیانــی ،سجادشــهباززاده و خالــد شــفیعی،
اتفاقــات تلــخ فصــل پیــش را جبــران کنــد .مهــدی
شــریفی و علــی کریمــی  ،در فصــل آینــده ایــن تیــم
را همراهــی نخواهنــد کــرد.
نساجی مازندران
نســاجی مازنــدران ،تیــم تــازه وارد لیــگ برتــر ،بــرای
اولیــن حضــور خــود در لیــگ برتــر ،بــا حامــد لــک
بــه توافــق رســیده و در تــاش اســت کــه علــی
قربانــی و میــاد زکیپــور را بــرای تقویــت بیشــتر
تیــم بــه خدمــت بگیــرد .شــاگردان جــواد نکونــام،
فصــل گذشــته را در لیــگ آزادگان بــا  ۶۴امتیــاز در
جایــگاه دوم پایــان دادنــد و جــواز حضــور در لیــگ
برتــر را بــه دســت آوردنــد.
نفت مسجدسلیمان
نفــت مســجد ســلیمان کــه دوبــاره بــه لیــگ برتــر
بازگشــته ،تــا ایــن جــای کار ،میــاد فراهانــی
دروازهبــان نفــت تهــران و موســی کولیبالــی ،مدافــع
آفریقایــی فصــل گذشــته اســتقالل خوزســتان را بــه
خدمــت گرفتــه اســت .طالییپوشــان خوزســتانی
فصــل پیــش در لیــگ آزادگان ،بــا اختالفــی بســیار
کــم نســبت بــه تیــم دوم ،قهرمانــی ایــن لیــگ را بــه
دســت آوردنــد و موفــق بــه حضــور دوبــاره در لیــگ
برتــر خلیــج فــارس شــدند.
گســترش فــوالد و اســتقالل خوزســتان هــم
تیمهایــی هســتند کــه تــا ایــن جــای کار بــا
بازیکــن خاصــی بــه توافــق نرســیدهاند و در حــال
حاضــر بازیکــن ورودی ندارنــد.

