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 خروج ورود تیم

 
 صنایع گیتی پسند اصفهان

 علی مروتی از سن ایچ ساوه 
 ابوالقاسم عروجی از مس سونگون ورزقان 
 محمدحسین درخشانی از مس سونگون ورزقان 
 خانی از رعدی پدافند هوایی اصفهانابوالفضل حسین 
 کهن از مس سونگون ورزقانعلیرضا عسگری 
 های پایهحسین خدامی از تیم 
 های پایهسینا اسفندیاری از تیم 

 فرید نادری به گهر زمین سیرجان 
 گهر زمین سیرجان خانی به مهدی مهدی 
 مس سونگون ورزقانسفیدی محمدرضا سنگ 
 امیرحسین رسولی به شیجاژوانگ چین 
 طاها مرتضوی 
 میثم برمشوری 

 سونگون ورزقانمس 

 مهدی جاوید از کراپ الوند ایرانیان 
 بالل اسماعیلی از شهروند ساری 
 ممبینی از فرش آرا مشهد سینا 
 محمد طاهری از الشرطه عراق 
 از مجتمع فردوس قم هامهدی رستمی 
 مرتضی عزتی از مقاومت البرز 
 صنایع گیتی پسند سفیدی ازمحمدرضا سنگ 
  سپاهانبابک نصیری از فوالد مبارکه 
 ای از عقاب نیرو هوایی تبریزیاشار گنجه 

 سعید مومنی به کراپ الوند ایرانیان 
 القاسم عروجی به صنایع گیتی پسندابو 
  صنایع گیتی پسندمحمدحسین درخشانی به 
 فارینها 
 جان گائوش 
 محمد طاهری 
 بهمن جعفری به فرش آرا مشهد 
 زادهسعید تقی 
  چین هانگژوحمید احمدی به 
  کهن به صنایع گیتی پسندعسگریعلیرضا 
 وند به سفیر گفتمان تهرانمصطفی نعمت 
 مانی قانع به چیپس کامل مشهد 
  حمتی به فردوس قمرمحمد 

 کراپ الوند ایرانیان

 علیرضا جوان از سن ایچ ساوه 
 سعید مومنی از مس سونگون ورزقان 
 علیرضا اکرمی از شهروند ساری 
  اصفهانهادی افشاری از رعد پدافند هوایی 
 فرد از مقاومت البرزرضا ابوالقاسمییعل 
 شهاب طالبی از مقاومت البرز 
 علی احسانی از زندی بتن کالردشت 

 مسلم اوالدقباد به پالما اسپانیا 
  سن ایچ ساوهسینا پرکاس به 
  مس سونگون ورزقانمهدی جاوید به 
  سارا کمپانی تاجیکستانمهدی مصطفایی به 
 گفتمان تهرانسفیر ها به مسلم رستمی 
 مهدی امامی 

 فوالد زرند ایرانیان

 سجاد بابایی از مقاومت البرز 
 امیر مرادی از اروم اأیاژ 
 رضا رمضانی از اروم آلیاژ 
 میالد چراغی ار فوالد مبارکه سپاهان 
 میالد قنبرزاده از فرش آرا مشهد 
 علیرضا شیرازی از ثامن جیرفت 
 مصطفی احمدی از پاس تهران 
 ملی حفاری اهواز هاشم شیرعلی از 

 به سن ایچ ساوه لومحمد یقین 
 رضا امانی 
 مهرزاد صادقی 
 امیرعلی محمدپور 
 سروش احمدنیا به مقاومت البرز 
 محمدرضا کرد به زندی بتن کالردشت 

 گهر زمین سیرجان

 علی رستمی از سن ایچ ساوه 
 امیرحسین کهزادی از شهدای ایالم 
 خانی از صنایع گیتی پسندمهدی مهدی 
 گیتی پسند فرید نادری از صنایع 
 پور از قند فریمانحسام سلطان 
 هامحراب پورحعفر از پایه 
 هامهدی برزکار از پایه 
 هاعلی دادرسان از پایه 
 هاامین رضایی از پایه 

 پورطالب عرب 
 وحید کاظمی 
 مهدی عباسلو 
 عرفان فیروزی به رعد پدافند اصفهان 
 حمید زیدآبادی به رعد پدافند اصفهان 
 حسین حیدری 
  صادقی به رعد پدافند اصفهانمحمد 



 ۱۴۰۱-۰۲جدول نقل و انتقاالتی پیش فصل لیگ برتر فوتسال فصل 

 زندی بتن کالردشت

 علی اسمعیلی از سبحان فلز گرمسار 
 محمدرضا کرد از فوالد زرند ایرانیان 
 مهدی آهنگری از اروم آلیاژ ارومیه 
 ابوالفضل افضلی از مقاومت البرز 
 علیرضا حمداللهی از راگا شهر ری 
 محمود محمودی از امید جلین گرگان 
 و از ایرالکو اراکامیرحسین ناصرخانل 

 قند کاترین آملنژاد به مهدی دهقان 
 رضا سپندار به سن ایچ ساوه 
 ژن چینمراد ناظری به شن 
 قزاقستان بایترک آکژایک به عبدالرحمان سارانی 
 ابوالفضل مینویی به چیپس کامل مشهد 
 به چیپس کامل مشهد سجاد امانی 
 محمدجواد صفری به چیپس کامل مشهد 
  مقاومت البرزمبین اسدی به 
 زاده به قند کاترین آملمهدی قلی 
 علی احسانی به کراپ الوند ایرانیان 

 مقاومت البرز

 محمد بیاتی از فوالد مبارکه سپاهان 
 مبین اسدی از زندی بتن کالردشت 
 علی رحیمی از فرش آرا مشهد 
 امیرحسین تقوی از بوتا پارس ایرانیان 
 محمدحسین ابوالقاسمی از شهروند ساری 
 عرفان محمدپور از صنایع پشتیبان هرمزگان 
 مرتضی نصیری از مس سونگون ورزقان 
 زاده از پاس تهرانشهاب فتحی 
 شایان بنادری از ملی حفاری اهواز 
 سروش احمدنیا از فوالد زرند ایرانیان 
 علیرضا بهلولی از ایرالکو اراک 
 زاده از پاس تهران )فسخ قرارداد(شهاب فتحی 

 فرد به کراپ الوند ایرانیانعلیرضا ابوالقاسمی 
 زندی بتن کالردشتبه  ابوالفضل افضلی 
 شهاب طالبی به کراپ الوند ایرانیان 
  مس سونگون ورزقانمرتضی عزتی به 
 سجاد بابایی به فوالد زرند ایرانیان 
 علیرضا صدیق به سن ایچ ساوه 
 پور به فرش آراسجاد عادلی 
 آرش دهدار 
 پورمهدی حاجی 
 کامل مشهد چیپسبه  سهند رضاپور 
 سروش بهرامی 
 سیدعلی سیدی 
 توحید لطفی 
 )مهدی نوروزی به هالوس اندونزی )قرضی 

 سفیر گفتمان تهران

 علیرضا بیات از ایرالکو اراک 
 مرتضی فرزانیان از راگا شهر ری 
 وند از مس سونگون ورزقانمصطفی نعمت 
 بهنام فعال از شهروند ساری 
 صابر خوشنما از شهرداری ساوه 
 ها از کراپ الوند ایرانیانمسلم رستمی 
  رهنما از شهرداری ساوهعلی 
 الیاس براتی از راگا شهر ری 
 مجتبی نصیرنیا از شهرداری ساوه 
 هادی شجاع از راگا شهر ری 
 نادر قنبری از فوالد هرمزگان 
 زاده از سبحان فلز گرمسارامیرحسین رحیم 
 علی خلیلوند از بوتا پارس ایرانیان 
 )علی جعفری )بازیکن آزاد 
 سقز زاده از جنرال ویندرضا حسین 
 نژاد از پارس ایراکام تهرانمحمدهاشم ابرقویی 
 محمدعلی شاهسون از سبحان فلز گرمسار 
 مهدی مهربخس از پارس ایراکام تهران 

----------- 

 فرش آرا مشهد

 بهمن جعفری از مس سونگون ورزقان 
 علی اسعدی از نفط الوسط عراق 
 سعید ممبینی از ملی حفاری اهواز 
 مقاومت البرزپور از سجاد عادلی 
 محمدرضا احمدی از بازارهای روز کوثر اصفهان 
 حجت وفایی از مقاومت شهرداری مشهد 
 از چیپس کامل مشهد محمدرضا کریمی 
 نژاد از شهروند ساریکیارش طاهری 
 مهدی جهانشیری بازیکن پایه 

  مقاومت البرزعلی رحیمی به 
 سینا ممبینی به مس سونگون ورزقان 
  فوالد زرند ایرانیانمیالد قنبرزاده به 
 زاده به فردوس قمهاشم فرج 
 کج به سیپر خجند تاجیکستانفرهاد کاله 
 امیرحسین داودی 
 به هالوس اندونزی )قرضی( حمیدرضا حسینی 
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 ند کاترین آملق

 فرهاد ابراهیمی از فوالد مبارکه سپاهان 
 جهان از فوالد مبارکه سپاهانامیررضا خون 
 بتن کالردشتنژاد از زندی مهدی دهقان 
 امیرحسین زینلی از مجتمع فردوس قم 
  قزاقستان بایترک آکژایکعبدالرحمان سارانی از 
 محمدتقی علیزاده از شهروند ساری 
 رضا آبگون از فوالد مبارکه سپاهان 
 مسعود محمدی از سن ایچ ساوه 
 سازان بمزاده از آیندهمحمدسبحان حبیب 
 زاده از شهروند ساریآرش قاسم 
 ن بابائی نیک از اسپیناس زنجانالدیحسام 
 )علیرضا یعقوبی )بازیکن آزاد 
 صادق زیوری از قند فریمان 
 مسعود عباسی از مجتمع فردوس قم 
 محمد زارعی از پاس تهران 
 ابوالفضل حیدری از امید جلین گرگان 
 زاده از زندی بتن کالردشتمهدی قلی 
 اصفهانی از آروین قاال ماکوامید سیف 

----------- 

 صنایع پشتیبان هرمزگان

 نژاد از سن ایچ ساوهمجتبی حسن 
 حسن محمدی از اسپیناس زنجان 
 علیرضا محمودی از بوتا پارس ایرانیان 
 جعفر نجفی از پاس تهران 
 حسن دهقانی بازیکن آزاد 
 سبحان شراعی از فوالد هرمزگان 
 محمدامین فارسی از آیندگان هرمزگان 

 عرفان محمدپور به مقاومت البرز 
 پورعلی رمضان 

 فردوس قم

 حمید رشیدی از سن ایچ ساوه 
 زاده از فرش آرا مشهدهاشم فرج 
 بهنام فکور از شهرداری ساوه 
 مهدی وفایی از شهرداری جیرفت 
  ساوهمحمد هاتفی از شهرداری 
 محمد رحمتی از مس سونگون ورزقان 
 فرهاد فالمرزی از راگا شهر ری 
 پوررضا حسین 
  دلسوختگان قمسجاد نوروزی ار هیئت 
 )مهدی کبیری )بازیکن آزاد 

 هللا ایثاری به سن ایچ ساوهروح 
 به مس سونگون ورزقانها مهدی رستمی 
 به سن ایچ ساوه دوست شهاب بشری 
 امیرحسین زینلی به قند کاترین آمل 
 مسعود عباسی به قند کاترین آمل 
 مهران رضاپور به سپپر خجند تاجیکستان 
 پور به رعد پدافند هوایی اصفهانسجاد هاشمی 

 چیپس کامل مشهد

 مینویی از زندی بتن کالردشت ابوالفضل 
 سجاد امانی از زندی بتن کالردشت 
 محمدرضا رحمانیان از الجیش عراق 
 سیدحسین موسوی 
 مانی قانع از مس سونگون ورزقان 
 سعید بلباسی از شهروند ساری 
 محمدجواد صفری از زندی بتن کالردشت 
 سهند رضاپور از مقاومت البرز 
 سروش حیدری از شهروند ساری 

 کان روزمحمد پی 
 محسن باغیشنی 
 حسین عظیمی 
 علی مرتضایی 
 محمدرضا کریمی به فرش آرا مشهد 
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 سن ایچ ساوه

 مهدی اسدشیر از راگا شهر ری 
 هادی منجمی از شهرداری ساوه 
 علیرضا صدیق از مقاومت البرز 
 از مجتمع فردوس قم دوست شهاب بشری 
 سینا پرکاس از کراپ الوند ایرانیان 
 مجتمع فردوس قمهللا ایثاری از روح 
 رضا سپندار از زندی بتن کالردشت 
 لو از فوالد زرند ایرانیان )فسخ قرارداد(محمد یقیین 

 علیرضا جوان به کراپ الوند ایرانیان 
 علی مروتی به صنایع گیتی پسند 
  قند کاترین آملمسعود محمدی به 
  فردوس قمحمید رشیدی به 
 نادر حنیفی 
 نژاد به صنایع پشتیبان هرمزگانمجتبی حسن 
 محمد گراوند به کنسیل بیکا اندونزی 
  رستمی به گهر زمین سیرجانعلی 


