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 خروج ورود تیم

 صنایع گیتی پسند اصفهان

 فرید نادری از اهورا بهبهان 
 طاها مرتضوی از شهروند ساری 
 کیانوش شیرپور از مقاومت البرز 
 میثم خیام از مس سونگون ورزقان 
 مهدی کریمی از سن ایچ ساوه 
 هاموسوی از پایه سجاد 
 هاعبداللهی از پایه مهدی 
 هااسفندیاری از پایه سینا 
 هااصغر سلیمانی از پایهعلی 
 هااز پایه یوسفی هادی 
 هااز پایه غضنفری محمدامین 
 هااز پایه بهاری پوریا 

 رضاپور به فردوس قم مهران 
 به فوالد زرند ایرانیان احمدنیا سروش 
  ورزقانحمید احمدی به مس سونگون 
 وحید شفیعی 
 قدرت بهادری به نفت الوسط عراق 
 به سرو کمپانی تاجیکستان مهدی مصطفایی 
 میثم برمشوری 

 مس سونگون ورزقان

 شکری از اروم شاپرک محمد 
  راگا شهر رریعلی ابراهیمی از 
 بهمن جعفری از فرش آرا مشهد 
 ابوالقاسم عروجی بازیکن آزاد 
 حمید احمدی از گیتی پسند اصفهان 
 زاده از راگا شهر ریسعید تقی 
 محمد رحمتی از مجتمع فردوس قم 
 مجتبی پارساپور از منصوری قرجک 
 مانی قانع از چیپس کامل مشهد 

 فوالد مبارکه سپاهانبه  زارعی محمد 
 به زندی بتن کالردشت نژادمهدی دهقان 
 میثم خیام به گیتی پسند اصفهان 
 قباد به کراپ الوند ایرانیانمسلم اوالد 
 محمد شجری به کراپ الوند ایرانیان 
 سامان دشن به فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
 بابک نصیری به فوالد مبارکه سپاهان 

 کراپ الوند ایرانیان

 سینا پرکاس از سن ایچ ساوه 
 قباد از مس سونگون ورزقانمسلم اوالد 
 محمد شجری از مس سونگون ورزقان 
 زنگی از شهید منصوری قرچکمحمد نجف 
 مبین اسدی از زندی بتن کالردشت 
 فرد بازیکن آزادامیرحسین الوندی 

 به زندی بتن کالردشت منتظمی محسن 
 مسعود محمدی به سن ایچ ساوه 
 فرهمند محسن 
 گیویلی دانیال 
 سهیلی فرید 
 شهبازی ابوالفضل 
 حمیدرضا کریمی 
 افشین کاظمی 
 علی امامی 

 فوالد زرند ایرانیان

 اصفهان پسند گیتی از احمدنیا سروش 
 ساوه شهرداری از غالمی امیرحسین 
 کوثر اصفهانبازارهای روز  از گمزکی کامبیز  
 ساحل آبادان نماسازان از علیزاده افشین 
 کرمانشاه شاهین از محمدی جواد 
 مجتبی نعمتی از مجتمع فردوس قم 
 لو از راگا شهر ریمحمد یقین 
 داود خسروی از مقاومت البرز 
  ساریمحمدرضا کرد از شهروند 
 ناسدی از آیندگان هرمزگامحمد بنی 

 به شهروند ساری  حیدری سروش 
 سیرجان گهرزمین به شجاعی محمدامین 
 صادقیان کیهان 
 تهامی سیدمحسن 
 محسنی میالد 
  سن ایچ ساوهحمید رشیدی به 
 محمدحسین ابوالقاسمی به شهروند ساری 
 سروش بهرامی به مقاومت البرز 

 شهروند ساری

  سازان فیروزکوهاز پدیدهمحمدتقی علیزاده 
 سروش حیدری از فوالد زرند ایرانیان 
 بازیکن آزاد احسان موسوی 
 از الهیگ الهیجان فرشید مقدم 
 محمدحسین ابوالقاسمی از فوالد زرند ایرانیان 

 به سپاهان اصفهان ناظری مراد 
 به مقاومت البرز زادهحسین عرفان 
 به شرکت ملی حفاری اهواز زادهقلی مهدی 
  مرتضوی به گیتی پسند اصفهانطاها 
 به فوالد زرند ایرانیان محمدرضا کرد 
 احمدیبهداد شیخ 
 پورعلیرضا حسن 

 زندی بتن کالردشت

 ساوه ایچ سن از حنیفی نادر 
 اصفهان کوثر روز بازارهای از پورقلی رشید 
 ایرانیان الوند کراپ از منتظمی محسن 
 رضا سپندار از سن ایچ ساوه 

 به چیپس کامل مشهد محمدجواد رضائی 
 میرعمید مدنی 
 احمد دستیاران 
 ی به سپاهان اصفهانمحمدعلی میرزای 
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 اراک ایرالکو از زادهشریف شهرام 
 مس سونگون ورزقان از نژادمهدی دهقان 
 رحمان سارانی از فوالد سیرجان 
 علی احسانی از سن ایچ ساوه 
 الوسط عراقمحسن لطفی از نفت 

 پورمیثاق حسن 
 مجتبی علیزاده 
 محمد احمدی به سپاهان اصفهان 
 سیدعلی سیدی به مقاومت البرز 

 مقاومت البرز

 البرز کریمی مبل از فردابوالقاسمی علیرضا 
 سیرجان گهرزمین از مقدمسهیلی احسانسید 
 مشهد آرا فرش از ابراهیمی علی 
 بهبهان اهورا موسوی از سیدفخرالدین 
 بهبهان اهورا از نیارفیع منصور 
 اهورا بهبهان سجاد مسیحی از 
 قرچک منصوری شهید از عظیمی بهروز 
 ساری شهروند از زادهحسین عرفان 
 از زندی بتن کالردشت سیدعلی سیدی 
 سعید ترابیده از ملی حفاری اهواز 
 سروش بهرامی از فوالد زرند ایرانیان 
 هاسبحان دهاقین از پایه 

 به راگا شهر ری شجاع هادی 
  اصفهانکیانوش شیرپور به گیتی پسند 
 سجاد دارابی 
 به فوالد زرند ایرانیان داود خسروی 
 محسن باغیشنی به چیپس کامل مشهد 
 محمد کیان 
 هادی دهقانی 
 سعید نعمتی 
 امید پرویزی 
 رضا تمیزی 
 مهدی آهنگری 
 علیرضا کریمی 

 سپاهان اصفهانفوالد مبارکه 

 ورزقان سونگون مس از زارعی محمد 
 مس سونگون ورزقان سامان دشن از 
 بابک نصیری از مس سوگون ورزقان 
 ساری شهروند از ناظری مراد 
 البرز فردیس نصر از نژادحسن مجتبی 
 عراق جنوب گاز از آبگون رضا 
 فیروز فخری از اهورا بهبهان 
 جهان از فوالد هرمزگانامیررضا خون 
 کالردشت محمد احمدی از زندی بتن 
  پایهسجاد رحیمی بازیکن 
  از گیتی پسند اصفهانمحمد بیاتی 
 میالد چراغی از گهرزمین سیرجان 
 متین قادری از آیندگان هرمزگان 
 محمدعلی میزایی از زندی بتن کالردشت 
 از صبا یزد فرشاد شارقی 

----------------------------- 

 فرش آرا مشهد

 راگا شهر ریقنبرزاده از  میالد 
 کوثر اصفهانرحمانیان از  محمدرضا 
 سینا ممبینی از شرکت ملی حفاری ایران اهواز 
 مصطفی طیبی از الجنسیه عراق 
 سینا اسدی از پایه 

 به مقاومت البرز ابراهیمی علی 
 بهمن جعفری به مس سونگون ورزقان 
 علی رستمی به سن ایچ ساوه 
 مجید خزایی به سن ایچ ساوه 
 به چیپس کامل مشهد فرجاممحمدرضا نیک 
 پورامین مجیدی 
  به گهرزمین سیرجان نژادبیضاییمحمد 
 محسن محمدزاده به سرو کمپانی تاجیکستان 

 راگا شهر ری

 البرز مقاومت از شجاع هادی 
 ایرانیان سیرجان فوالد از امیرخانی مجتبی 
 آبادان ساحل نماسازان از فالمرزی فرهاد 
 تهران گفتمان سفیر از عیسایی سعید 
 اصفهان کوثر روز بازارهای از فالحی مسعود 
 قرچک منصوری شهید از خواهوطن اسماعیل 
 ایرانیان فوالد سیرجان از براتی الیاس 
 امیرحسین زارع از شاهین کرمانشاه 
 قرقیزستان استرویمیراز  میثم نوری 
 علی حمداللهی از شهید منصوری قرچک 

 انجام به آکژایک بایترک قزاقستانحمیدرضا ره 
 محمد کشاورز به گیتی پسند اصفهان 
 زاده به مس سونگون ورزقانسعید تقی 
 علی ابراهیمی به مس سونگون ورزقان 
 بنده به زندی بتن کالردشتمجید حاجی 
 میالد قنبرزاده به فرش آرا مشهد 
 دوستموسی حسن 
 محمد محبی 
 نیامجتبی نصیری 
 لو به فوالد زرند ایرانیانمحمد یقین 

 ایران اهوازشرکت ملی حفاری 
 بهبهان اهورا از شیرعلی هاشم 
 اراک ایرالکو از آلبوفتیله مهدی 

 سینا ممبینی به فرش آرا مشهد 
  کامل مشهدمحمد پیکان به چیپس 
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 ساری شهروند از زادهقلی مهدی 
 حامد میرچناری از جدی شاپور دزفول 
 هاابوالفضل غالمی از پایه 
 ابوالفضل عباسی از نفت امیدیه 
 بهزاد خلیلی از نفت امیدیه 
 رحمان اسکندری بازیکن آزاد 

 به مقاومت البرز سعید ترابیده 
 احمد مالعلی 
 فرید نمازی 
 فارث ضیاغم 

 مجتمع فردوس قم

 رضاپور از گیتی پسند اصفهان مهران 
 امیر احمدپور از ایمان شیراز 
 محمدحسین کوهستانی بازیکن آزاد 
 هامعظمی از پایه امیرحسین 
 هاقاسمی از پایه فردین 
 هااز پایهپور سجاد هاشم 
 اهل بیت دلسوختگان هئیت از عباسی مسعود 
 احمدی از ایمان شیراز محمدرضا 
 قلندری از شهرداری ساوه سعید 
 منصوری قرچک فرزین مهری از شهید 
 از سفیر گفتمان تهران محمد برزگر 
 حسن عسگری از ایرالکو اراک 
 ایمان مطهری از گیتی پسند اصفهان 

 ناصر اطمینان 
 تاجیکستان علی میکائیلی به سارا کمپانی 
  ایچ ساوهوحید ندری به سن 
 مهدی کبیری 
 مجتبی نعمتی به فوالد زرند ایرانیان 
 محمد رحمتی به مس سونگون ورزقان 
 امیر احمدپور 
 هللا ایثاری به سرو کمپانی تاجیکستانروح 

 چیپس کامل مشهد

  از شرکت ملی حفاری اهوازروز محمد پیکان 
 فرجام از فرش آرا مشهدمحمدرضا نیک 
 علی مرتضایی از سبحان فلز گرمسار 
 محمد معظم از وحدت تربت جام 
 محسن باغیشنی از مقاومت البرز 
 محمدجواد رضائی از زندی بتن کالردشت 
 جواد اکبرزاده از پاس تهران 

 مانی قانع به مس سونگون ورزقان 
 رضا خانچه 
 مسعود امیدوار 

 سن ایچ ساوه

 مسعود محمدی از کراپ الوند ایرانیان 
  رستمی از فرش آرا مشهدعلی 
 مجید خزایی از فرش آرا مشهد 
 وحید ندری از مجتمع فردوس قم 
 حمید رشیدی از فوالد زرند ایرانیان 
 از پایه نصیری محمد 
 از پایه بیرامی محمدحسین 
 محمد گراوند از سلنگور مالزی 

 به زندی بتن کالردشت حنیفی نادر 
 سینا پرکاس به کراپ الوند ایرانیان 
  کریمی به گیتی پسند اصفهانمهدی 
 علی احسانی به زندی بتن کالردشت 
 سینا قاسمی 
 رضا سپندار به زندی بتن کالردشت 
 محمدناصر صفا 

 


