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20  سال از اولين دوره ليگ برتر 

سعيد احمديان
     گزارش

كه در س�ال 80 كلي�د خورد، 
مي گذرد و حاال از سه شنبه 27 
مهر قرار است فصل جديد فوتبال باشگاهي كشورمان 
آغاز شود. بيست ويكمين دوره رقابت هاي ليگ برتر كه 
بار ديگ�ر به مدت 9 م�اه هيجان را به خان�ه فوتبالي ها 
مي برد. دوباره تنور فوتبال داغ مي ش�ود ت�ا هواداران 
فوتبال چش�م انتظار يك فصل جذاب باش�ند و البته 
اميدوار به اينكه بتوانند پس از يك سال و نيم دوري از 
اس�تاديوم ها به دليل ش�يوع كرونا، دوب�اره از نزديك 

تماشاگر رقابت تيم هاي محبوبشان باشند. 

پرسپولیس؛ حمله به ششمین جام متوالي
قهرمان پنج دوره متوالي ليگ برتر فوتبال در فصل جديد 
همچنان به دنبال بهبود ركورد فوق العاده اش است و خبري 
از فروك��ش كردن عط��ش قهرماني قرمزها نيس��ت. آنها 
بيست ويكمين دوره ليگ برتر را با كمترين تغييرات نسبت 
به فصل قبل آغاز مي كنند تا يحيي گل محمدي همان تيم 
هماهنگ و يكدستي كه نتايج شگفت انگيز اين سال ها را 
رقم زده، همچنان در اختيار داش��ته باشد و با شاگردانش 
براي رس��يدن به شش��مين جام دورخيز كن��د. اگر چه 
گل محمدي در فصل جديد سه مهره تأثيرگذار پرسپوليس 
يعني احمد نورالهي، محمدحسين كنعاني زادگان و شهريار 
مغانلو را به دليل جدايي و رفتنش��ان به ليگ هاي امارات، 
قطر و س��پاهان ديگر در اختيار ندارد اما س��رخ ها در پنج 
سالي كه قهرمان شده اند، نش��ان داده اند كه رفتن يك يا 
چند بازيكن تأثيرگذار نمي تواند روندي را كه آغاز كرده اند، 
متوقف كند. عليرضا ابراهيمي، علي نعمتي، رضا دهقاني، 
حامد پاكدل و رضا اسدي، تازه واردان پرسپوليس هستند 
كه گل محمدي اميدوار است با اين خريدهاي تازه بتواند 
جاي سه ستاره مهمش را كه ديگر در اختيار ندارد، پر كند. 
با تمام اينها رقابت نزديك براي قهرماني در فصل گذشته كه 
بين سپاهان و پرسپوليس وجود داشت، نشان داد قرمزها 
در فصل جديد كار سختي براي رسيدن به ششمين جام 

متوالي پيش رو خواهند داشت. 

سپاهان؛ تنها به قهرماني راضي مي شوند
پس از رقابت نزديك و ميليمتري فصل گذشته با پرسپوليس 
كه تنها دو امتياز كم آوردند، در ليگ بيست ويكم تنها به 
باال بردن جام قانع مي ش��وند. با وج��ود ترديدهايي كه در 
آغاز فصل قبل با اولين تجربه محرم نويدكيا روي نيمكت 
سپاهان براي موفقيت زردها به وجود آمده بود اما سرمربي 
جوان و كم حرف اصفهاني ها از همان اول شروع كار نشان 
داد كه س��پاهاني ها مي توانند روي او براي موفقيت هاي 
بزرگ حساب ويژه اي باز كنند. سپاهان با حضور نويدكيا 
در فصل گذشته دوباره به جمع تيم هاي مدعي برگشت و 
تا هفته هاي آخر هم سايه به سايه قرمزها پيش آمد و حاال 
براي فصل جديد، نويدكيا به دنبال به س��رانجام رساندن 
پروژه قهرماني سپاهان است، به خصوص كه آنها تا جايي 
كه توانستند براي ليگ جديد بازيكن هاي اسم و رسم داري 
را به تركيبش��ان اضافه كردند، ش��هريار مغانلو و مسعود 
ريگي را از پرسپوليس و اس��تقالل و فرشاد احمدزاده را از 
فوالد به خدمت گرفتند تا با وجود جدايي بازيكناني مانند 
احسان حاج صفي، پيام نيازمند و كي روش استنلي، يكي 
از مدعيان اصلي بيست ويكمين دوره ليگ براي رسيدن به 
جام قهرماني در بهار سال آينده باشند و بعد از هفت سال 

دوباره جام را به زاينده رود ببرند. 

استقالل؛ طلسم 8 ساله   باالخره مي شكند؟
حسرت استقاللي ها براي قهرماني انگار تمام شدني نيست 
و از فصلي به فصل ديگر منتقل مي شود، آنها كه هشت سال 
از آخرين قهرماني شان در ليگ برتر مي گذرد، در فصل هاي 
اخير با توجه به تغييرات مديريتي زياد و همچنين رفت و 
آمدهاي زياد روي نيمكتشان، نتوانسته اند ثباتي را كه يك 
تيم براي موفقيت الزم دارد داشته باشند. آنها در حالي با 
فرهاد مجيدي براي فصل جديد آماده مي شوند كه ليگ 
قبل اگر چه در جمع سه تيم اول ليگ بودند اما با توجه به 
فراز و نشيب هاي زيادشان كمتر توانستند هواداران آبي را 
به نزديك بودنش��ان به جام اميدوار كنند. حاال آنها فصل 
جديد را هم با يك هدف تكراري كه هشت سال است در پي 
آن هستند آغاز مي كنند، كسب چهارمين قهرماني در ليگ 
برتر؛ هدفي كه البته حريفان جدي و قدرتمندي پيش روي 
مجيدي و شاگردانش است. استقاللي ها براي فصل جديد 
تغييرات زيادي داش��ته اند و مهدي قايدي، هروره ميليچ، 
شيخ دياباته، مسعود ريگي و فرشيد اسماعيلي مهم ترين 
جداشدگان آبي ها هستند كه قرار است جايشان با نام هايي 
مانند امين قاس��مي نژاد، زبير نيك نفس و روزبه چشمي 
كه بار ديگر به استقالل برگشته است، پرشود. با تمام اين 
تغييرات به نظر مي رسد ليگ بيست ويكم آخرين فرصت 

مجيدي خواهد بود و او تنها با شكس��تن طلسم قهرماني 
خواهد توانست جاي پايش را در استقالل محكم كند. 

تراكتور؛ خالي از ستاره در فصل جديد
پرش��ورها در چند فصل گذشته پرحاش��يه ترين روزهاي 
تاريخشان را س��پري كردند، تيمي كه در فصل 94 - 93 
تا يك قدمي جام هم پي��ش رفت اما پ��س از  آن با توجه 
به واگذاري هاي متعدد مديريتي و دس��ت به دست شدن 
بين مالكان مختلف، ديگر از آن تيم مدعي كه با هواداران 
پرشورش براي هر تيمي يك حريف ترسناك بود، خبري 
نيست. اوج آن در س��ه فصل اخير و پس از انتقال مالكيت 
تراكتور ب��ه محمدرضا زن��وزي س��رمايه دار تبريزي بود، 
سال هايي كه تراكتور به صورت متوسط در هر فصل حضور 
سه مربي جديد را روي نيمكت تجربه كرده، تغييرات زيادي 
كه سبب شده است اين تيم تبريزي از جمع مدعيان فاصله 
بگيرد. آنها در شرايطي براي فصل جديد آماده مي شوند كه 
فصل گذشته روي پله چهارم قرار گرفتند و ليگ بيست ويكم 
را با فيروز كريمي آغاز خواهند كرد، آن هم بدون اش��كان 
دژاگه و مسعود شجاعي كه از اين تيم جدا شده اند تا مثلث 
كاپيتان هاي سابق تيم ملي در تراكتور از بين برود و دژاگه 
و شجاعي هم يك فصل بعد از احسان حاج صفي، اين تيم 
را ترك كنند. تراكتور هم بر خالف فصل هاي پيش ترجيح 
داده است براي ليگ بيس��ت ويكم دنبال اسم هاي بزرگ 
نرود تا اين تيم در فصل جديد يكي از بي ستاره ترين تركيب 

سال هاي اخيرش را به ميدان بفرستد. 

گل گهر سیرجان
ريخت وپاش هايي كه به نتیجه نمي رسد

يكي از گران ترين و پرخرج تري��ن تيم هاي حاضر در ليگ 
برترند كه به واس��طه وصل بودن به مع��ادن مس، كمتر 
محدوديتي را در بحث مالي براي خودشان معين كرده اند 
و شايعه قرارداد 50 ميلياردي امير قلعه نويي براي سه سال 
در اين تيم ب��ه خوبي گوياي همه چيز اس��ت. با تمام اين 
ريخت و پاش ها اما گل گهر كه تبديل به تيم دوم بازيكنان 
سابق استقالل و پرسپوليس شده است، در فصل گذشته 
توانست پنجم شود. براي فصل جديد هم به نظر مي رسد 
س��يرجاني ها همان رويكرد دو فصل گذش��ته را در پيش 
گرفته اند و با جذب بازيكناني كه س��ابقه بازي در تركيب 
سرخابي ها را دارند، مي خواهند ادامه دهند. شايان مصلح، 
محسن فروزان و محمدرضا خان زاده جديدترين خريدهاي 
امير قلعه نويي هس��تند كه س��ابقه بازي در دو تيم بزرگ 
پايتخت را داشته اند و قرار است در فصل جديد به گل گهر 
براي رس��يدن به رده هاي باالتر كمك كنن��د، هدفي كه 
تجربه دو فصل حضور گل گهر در ليگ برتر نشان مي دهد 
يك تجربه شكست خورده است و هواداران نماينده استان 
كرمان در ليگ نبايد منتظر يك معجزه از تيمشان در ليگ 

بيست ويكم باشند. 

فوالد؛ فصل جديد بدون ستاره ها
تيم ششم فصل گذشته ليگ در شرايطي براي حضور 
در ليگ بيس��ت ويكم آماده مي ش��ود كه سرمربي سه 

فصل اخيرش��ان  را در اختيار ندارند و جواد نكونام كه 
توانست فوالد را در سه دوره گذشته به جمع تيم هاي 
باالی جدولي برس��اند و جام حذفي را فصل گذشته به 
اهواز ببرد، پس از به مشكل خوردن با هيئت مديره تيم 
از جمع اهوازي ها جدا شد. با جدايي نكونام، قرمزهاي 
فوالد با عبداهلل ويس��ي ليگ جديد را آغ��از مي كنند، 
مربي اي كه با قهرمان كردن اس��تقالل خوزس��تان در 
ليگ پانزدهم نامش بيشتر از هر زماني سر زبان ها افتاد 
اما در پنج سال گذشته بيش��تر تجربه هاي ناموفقي را 
در تيم هاي ليگ برتري و دسته اولي ثبت كرده است. 
ويس��ي در حالي كارش را در فوالد ش��روع مي كند كه 
اين تيم بازيكنان تأثيرگذاري مانن��د زبير نيك نفس، 
حسين ابراهيمي، فرشاد فالحت زاده و محسن فروزان 
را از دست داده و در نقطه مقابل تنها بازيكن مطرحي 
كه توانسته اند جذب كنند، آرش افشين است، مهاجم 
فصل هاي گذشته ش��ان كه دوباره قرار اس��ت در ليگ 
بيس��ت ويكم در تركيب فوالد به ميدان برود. با توجه 
به تغيير و تحوالت فوالد، آنها كار س��ختي حتي براي 
حفظ همان رده شمشمي فصل گذشته در ليگ جديد 

خواهند داشت. 

پیكان؛ تكیه به جوان ها 
فصل گذشته تا نزديكي هاي س��قوط به ليگ دسته اول 
پيش رفتند اما در يك س��وم پاياني لي��گ با نتايجي كه 
شاگردان مهدي تارتار گرفتند، توانستند در پايان فصل 
يكي از تيم هاي ميانه جدول باش��ند و ماندني ش��وند، 
برخالف ديگر رقيب خودروسازش��ان يعني س��ايپا كه 
براي اولين بار به دسته اول سقوط كرد و ديگر در فصل 
جديد خبري از دربي خودروس��ازان نيست. پيكان براي 
ليگ بيس��ت ويكم با توجه به جدايي تارتار و رفتن او به 
ذوب آهن با مجتبي حسيني كارش را آغاز مي كند، مربي 
جواني كه در فصل هاي اخير توانس��ته است به خصوص 
در ذوب آهن و نفت مسجد سليمان، كارنامه نسبتاً قابل 
قبولي را ثبت كند. پيكان در حالي با حسيني وارد فصل 
جديد مي شود كه اين تيم مانند سال هاي اخير با توجه 
به بودجه محدودي كه در اختيار دارد، مديران آن سعي 
كرده اند، روي جذب بازيكنان جوان و گمنام زوم كنند و 
ميانگين سني تيمشان را پايين نگه دارند، سياستي كه 
يكي از مهم ترين خروجي هايش در س��ال هاي گذشته 
شهريار مغانلو مهاجم فصل گذشته پرسپوليس و فعلي 
س��پاهان بوده  و پيكاني ها اميدوارند با اين سياست در 
فصل پيش رو هم بتوانن��د بازيكناني در حد و اندازه هاي 

مغانلو رو كنند. 

مس رفسنجان؛ دومین تجربه لیگ برتري
دومين نماينده استان كرمان در حالي آماده شروع فصل 
جديد مي شود كه آنها در ليگ گذشته و  اولين تجربه شان 
در سطح اول فوتبال باشگاهي محمد ربيعي يك تجربه 
پر فراز و نشيب داش��تند اما در نهايت توانستند در ميانه 
جدول ليگ قرار بگيرند، نتيجه اي كه در اولين تجربه ليگ 
برتري رفسنجاني ها نمره قبولي گرفت. مس رفسنجان 
براي ليگ بيس��ت و يكم تغييرات زيادي نداشته است و 
همچنان با ربيعي كه توانسته بود اين تيم را ليگ برتري 
كند، كارش را آغاز مي كند. البته برخالف گل گهر ديگر 
نماينده استان كرمان، به نظر مي رسد در مس رفسنجان 
خبري از ريخت و پاش نيست و آنها با يك بودجه محدود 

وارد ليگ برتر مي ش��وند. تيمي كه با توجه به سياست 
سرمربي اش، بيشتر از آنكه به دنبال جذب بازيكنان اسم 
و رسم دار باشد، سعي كرده است با استفاده از بازيكنان 
جوان و بومي استان كرمان، آماده حضور در ليگ شود، 
البته با توجه به برداشته شدن محدوديت جذب بازيكن 
خارجي براي فصل جديد، مسي ها براي فصل جديد يك 
بازيكن خارجي هم به خدمت گرفته اند و فايز الرشيدي، 
دروازه بان تيم ملي عمان را در ليگ بيس��ت ويكم درون 

دروازه شان خواهند داشت. 

پديده مشهد؛ تیمي كه مالك ندارد!
يكي از پرحاش��يه ترين تيم هاي س��ال هاي اخير فوتبال 
ايران هس��تند، تيمي كه مانن��د تراكتور باره��ا با تغيير 
مالك روبه رو ش��ده و همين تغيير و تحوالت سبب شده 
است تيم شگفتي ساز چند فصل پيش در دو فصل اخير 
نتواند روزهاي خوبي داش��ته باشد. در اين شرايط پديده 
كه پس از تغيير نام به ش��هر خودرو دوباره نامش پديده 
شده است، آماده حضور در ليگ بيس��ت ويكم مي شود. 
حواش��ي و نامش��خص بودن مديريت و البته بودجه اين 
تيم كه مشخص نيست از سوي چه نهادي در مشهد بايد 
مورد حمايت مالي قرار گيرد، سبب شد تا مهدي رحمتي 
از اين تيم جدا شود و رضا مهاجري پس از سه سال دوباره 
به اين تيم برگردد و هدايت اين تيم مش��هدي دوباره به 
يك مربي بومي سپرده ش��ود. البته پديده اي ها در فصل 
جديد قصد داشتند از خداداد عزيزي هم به عنوان مشاور 
اس��تفاده كنند كه عزيزي پس از تنها چن��د هفته از اين 
مسئوليت استعفا كرد. امين قاسمي نژاد كه به استقالل 
رفته مهم ترين جدا شده پديده است و داريوش شجاعيان 
معروف ترين ورودي اين تيم مشهدي است؛ هافبكي كه 
پس از قرار گرفتن در ليست مازاد استقالل به مشهد رفته 
و قرار اس��ت در ليگ بيس��ت ويكم در ميانه زمين پديده 

بازي كند. 

صنعت نفت آبادان؛ علي منصور وارد مي شود
آباداني ها براي فصل جديد در حالي آماده مي شوند كه 
فصل پيش را با رده دهمي به پايان رساندند و با سيروس 
پورموس��وي نتوانس��تند روند نتايج خوبي را كه در نيم 
فصل اول داش��تند ادامه دهند تا رتبه ش��ان در جدول 
ليگ دو رقمي ش��ود. نفتي ها پس از جدايي پورموسوي 
كه به نفت مسجد س��ليمان رفت، با عليرضا منصوريان 
به توافق رس��يدند تا سرمربي فصل گذش��ته آلومينيوم 
اراك كه نتوانسته بود در اين تيم كارنامه موفقي داشته 
باشد، در ليگ بيست ويكم روي نيمكت آباداني ها بنشيند 
تا صنعت نفت شمش��مين تي��م منصوري��ان در دوران 
مربيگري اش در ليگ برتر نام بگيرد. نفت آبادان كه براي 
فصل جديد مهم ترين چهره هاي جدا ش��ده اش محمد 
طيبي و رضا خالقي فر هس��تند،  مانند تمام س��ال هاي 
گذش��ته با مهم ترين مش��كلي كه روبه روست، بودجه و 
مسائل مالي است، به خصوص كه وزارت نفت نتوانسته 
است در چند فصل گذشته از اين تيم حمايت مالي خوبي 
داش��ته باش��د. اين معضل باعث شده اس��ت نفتي ها به 
جاي جذب بازيكنان گرانقيمت، با سرمايه گذاري روي 
بازيكنان بومي براي ليگ آماده شوند. بايد ديد با توجه به 
اين محدوديت ها منصوريان مي تواند تجربه موفقش در 
نفت تهران را كه با بازيكنان گمنام نتايج خوبي گرفت  اين 

بار در آبادان تكرار كند يا نه؟

آلومینیوم اراك
 نمي خواهند دسته اولي شوند

ليگ بيست ويكم دومين حضور آلومينيوم اراك در ليگ برتر 
است، تيمي كه سال 99 توانس��ت با قرار گرفتن در رده دوم 
ليگ دسته اول، ليگ برتري شود و در نخستين دوره حضور در 
سطح اول فوتبال باشگاهي در رده يازدهم قرار گيرد. اراكي ها 
را هم بايد يكي از تيم های پر سر و صداي ليگ به حساب آورد 
كه نيمكت اين تيم در يك سال گذشته سه بار دچار تغيير و 
تحول شده است، از جدايي غير منتظره رسول خطيبي پس 
از پيش��نهاد تراكتور پيش از پايان نيم فصل گرفته تا آمدن 
منصوريان به اراك و حاال هم براي فصل جديد دوباره نيمكت 
آلومينيوم تغيير كرده و خطيبي پس از چند ماه دوري از اين 
تيم، دوباره به اراك بازگش��ته است تا مانند فصل گذشته، در 
ليگ بيست ويكم هم آلومينيومي ها فصل را با اين مربي شروع 
كنند. البته اراكي ها خوش شانس هستند كه امسال هم در ليگ 
برتر حضور دارند، در حالي كه آنها در پنج هفته پاياني ليگ، پنج 
شكست متوالي كسب كردند كه امتيازهاي كسب شده در نيم 
فصل اول و10 هفته اول نيم فصل دوم به داد اراكي ها رسيد تا 
آنها همچنان ليگ برتري باقي بمانند. نتايج ضعيف در هفته 
آخر فصل گذشته بود كه مسئوالن اين تيم را به فكر تغيير كادر 
فني انداخت تا روند تيم را تغيير دهند و نتايج پاياني ليگ در 

فصل جديد تكرار نشود. 

نساجي مازندران؛ با تجربه ها آمدند
»اميد شهر خس��ته« هستند، ش��عاري كه تا پيش از كرونا و 
برگزاري بازي های بدون تماشاگر، هواداران نساجي در ورزشگاه 
وطني فرياد مي زدند. آنها در ليگ بيست ويكم چهارمين حضور 
در ليگ برتر را تجربه مي كنند، تيمي كه سال 97 توانست با 
قهرماني در ليگ دس��ته اول پس از 24 سال دوباره به سطح 
اول فوتبال بازگردد و در اين سه سال با تماشاگران پرشورش 
توانست يكي از جذابيت هاي ليگ برتر باشد. قائمشهري ها در 
حالي مهياي ليگ بيست ويكم مي شوند كه فصل پيش تا يك 
قدمي سقوط هم رفتند اما پس از آمدن ساكت الهامي با نتايجي 
كه در نيم فصل دوم كسب كردند، از سقوط فاصله گرفتند تا 
هواداران اين تيم پس از تجربه يك فصل پر از استرس، همچنان 
خوشحال باشند كه تيمشان در فصل جديد هم در ليگ برتر 
به ميدان مي رود. نساجي براي ليگ بيست ويكم هم همچنان 
با الهامي كه توانست اين تيم را از س��قوط نجات دهد، ادامه 
مي دهد و مسعود شجاعي كاپيتان سابق تيم ملي، مشهورترين 
بازيكني است كه در فصل نقل و انتقاالت به نساجي پيوسته و 
در فصل جديد با لباس عنابي رنگ تيم قائمشهري به ميدان 
مي رود. البته عليرضا حقيقي هم به دروازه اين تيم برگشته تا 
اين تيم مازندراني با استفاده از بازيكنان باتجربه به دنبال تكرار 

نشدن نتايج فصل گذشته در ليگ جديد باشد. 

نفت مسجد سلیمان
نمي خواهند براي سقوط نكردن بجنگند

تيم شهر اولين ها كه مي گويند فوتبال هم توسط انگليسي ها 
در اين شهر براي نخستين بار به ايران آورده شده است، در ليگ 
بيست ويكم، چهارمين حضور در ليگ برتر را تجربه مي كند؛ 

تيمي كه با وجود قرار گرفتن در ي��ك منطقه نفتخيز مانند 
صنعت نفت يكي از مهم ترين مشكالتش مسائل مالي است، 
دغدغه اي كه در دوره هاي اخير ليگ، حاش��يه هاي زيادي را 
براي آنها به وجود آورده و اين تيم قهر و آشتي مربيان زيادي را 
به همين دليل به خود ديده است. با تمام اين مشكالت، نفتي ها 
تاكنون توانسته اند سهميه ليگ برتري مسجد سليمان را حفظ 
كنند. آنها پس از جدايي سيروس پورموسوي كه به اهواز و تيم 
فوالد رفته است، با فراز كمالوند به توافق رسيدند تا با سرمربي 
فصل گذشته سايپا فصل جديد را آغاز كنند. كمالوند هم به 
نظر مي رسد مانند مربيان قبلي مس��جد سليمان با توجه به 
مشكالت مالی، روزهاي سختي را در اين تيم پيش رو خواهد 
داش��ت و بايد ديد كه روند نزولي نفت در ليگ گذشته كه در 
شش بازي پاياني با پنج شكست و تنها يك برد همراه بود، در 
فصل جديد با تغييراتي كه صورت گرفته است، تغيير مي كند يا 
همچنان نفت در فصل جديد هم در انتهاي جدول براي سقوط 

نكردن خواهد جنگيد. 

ذوب آهن
خانه تكاني براي فراموشي فصل سخت

فاصله اي تا سقوط به دسته اول نداشتند و تنها به دليل تفاضل 
گل بهتر توانس��تند در ليگ برتر ماندني شوند، حكايت ذوب 
آهن كه با خوش شانسی يكي از 16 تيم حاضر در فصل تازه 
ليگ برتر است. ذوبي ها فصل گذش��ته يكي از بحراني ترين 
دوره هاي حضور در ليگ برتر را داشتند كه سرانجام برايشان به 
خير گذشت تا با استفاده از اين تجربه در فصل جديد به دنبال 
تغيير برای تكرار نشدن آن باشند. به همين دليل در اولين قدم 
ذوبي ها از نيمكت تيم شروع كردند و مهدي تارتار كه توانسته 
بود در ليگ گذشته با پيكان نتايج قابل قبولي را بگيرد به عنوان 
سرمربي انتخاب كردند تا با اس��تفاده از تجربه اين مربي، در 
فصل جديد ديگر استرس سقوط را نداشته باشند. سرمربي 
فصل گذشته پيكان در بدو ورود به ذوب آهن با جذب بازيكنان 
متعدد از دسته اول و ليگ برتر متناسب با بودجه باشگاه سعي 
كرده است در تيم اصفهاني فضاي جديدي را به وجود بياورد 
تا اين تيم از روزهاي تلخ فصل گذشته فاصله بگيرد. تارتار با 
شعار »كار و تالش سخت، پايان خوب و ماندگار« به دنبال تكرار 
روزهاي خوب مربيگري اش كه در پيكان، نفت مسجد سليمان 

و پارس جنوبي تجربه كرده، است. 

فجر شهید سپاسي؛ بازگشت شیرازي ها
مهمان تازه و البته آشناي ليگ بيست ويكم، تيم فجر شهيد 
سپاسي است، تيمي كه پس از هشت سال با هدايت علي اصغر 
كالنتري و حمايت فرمانده سپاه فجر در پايان فصل گذشته 
ليگ آزادگان با كسب عنوان قهرماني ليگ يك به ليگ برتر 
صعود كرد. حاال ش��يرازي ها كه در هش��ت س��ال گذشته از 
غايبان بزرگ ليگ بودند، دوباره مي توانند تماشاگر بازي هاي 
نماينده دوست داشتني شان در ليگ برتر باشند، تيمي كه در 
دوره هاي حضور در ليگ با غالمحسين پيرواني و ستاره هاي 
زيادي كه به فوتبال ايران معرفي كرد، يكي از نوستالژي هاي 
ليگ بوده و همواره يكي از بازيكن ساز ترين باشگاه هاي فوتبال 
لقب گرفته است؛ باشگاهي كه البته در يك دهه اخير با دوري 
از سطح اول فوتبال از جايگاه اصلي اش فاصله گرفته است به 
خصوص كه فجري ها هنوز ليگ شروع نشده با مشكالت زيادي 
روبه رو شده اند كه مي تواند اين تيم را براي ماندن در ليگ به 
دردسر بيندازد و در صورت تداوم اين تيم را جزو گزينه هاي 
س��قوط قرار دهد. يكي از مهم ترين آنها نقص ورزشگاه هاي 
شيراز و مورد تأييد نبودن آن براي انجام بازي هاي ليگ برتر 
است كه شايد سبب شود شيرازي ها بازي هايشان را خارج از 

استان برگزار كنند!

هوادار؛ سورپرايز رضاي آقاي گل
ديگر تيم تازه وارد ليگ برتر »هوادار« است، تيمي كه نام آن 
را با رضا عنايتي مي شناسند، مالك سابق و سرمربي اين تيم 
كه فصل گذشته توانست در يك رقابت نزديك با تيم بادران 
با توجه به تفاضل گل بهتر، نايب قهرمان ليگ دسته اول شود 
و به ليگ برتر صعود كند. پس از ليگ برتري ش��دن هوادار، 
عنايتي اگر چه به دليل مش��كالت مالي براي حضور در ليگ 
برتر، مالكيت تيم را واگذار كرده اس��ت اما همچنان به عنوان 
سرمربي تيم فعاليت مي كند تا هوادار يكي از تيم هايي باشد كه 
خيلي ها منتظرند نمايش آنها را ببينند؛ تيمي كه تنها سه سال 
از تأسيس آن مي گذرد و در همين مدت كوتاه توانسته است به 
سطح اول فوتبال باشگاهي برسد و مطرح شود. هوادار در حالي 
يكي از تيم هاي حاضر در ليگ بيست ويكم است كه اين تيم با 
خريد امتياز تيم استقالل جنوب تهران در فصل 98–1397 با 
سرمربيگري فرهاد كاظمي وارد ليگ آزادگان شد و با تصميم 
هيئت مديره نام اين تيم )پرسپوليس پاكدشت( پيش از آغاز 
فصل 98–1397 ليگ آزادگان به سرخپوش��ان پاكدش��ت 
تغيير يافت. سپس اواسط فصل 99–1398 ليگ آزادگان نام 
اين تيم  به هوادار تغيير يافت تا اينكه فصل گذشته توانست 

ليگ برتري شود. 

جامی چنین میانه میدان آرزوست!
نگاهي به 16 تيم حاضر در بيست ويكمين دوره ليگ برتر فوتبال كه از 27 مهر آغاز مي شود


