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تیم ملی؛ قدم به قدم دورتر از جام جهانی
بخش ورزش- دوری تیم ملی از برگزاری دیدارهای رسمی به 15 ماه 
رسیده است و با توجه به اعالم برنامه جدید از سوی AFC شاگردان 
دراگان اسکوچیچ باید 19 ماه پس از شکست مقابل عراق، چهار دیدار 
باقی مانده خود در انتخابی جام جهانی 2022 را برگزار کنند. چهار دیدار 
حساسی که با توجه به جایگاه فعلی ایران در جدول گروه C حیاتی است 
و تیم ملی باید با پیروزی در هر چهار دیدار خیال خود را از صعود به 
مرحله بعدی راحت کند، با این حال انگار این روزها آنچه اهمیت ندارد، 
سرنوشت تیم ملی است و فدراسیون فوتبال توجهی به این مسئله ندارد.
به خردادماه موکول  لغو و  بازی های تیم ملی در فروردین ماه 1400 
شد و هر چهار دیدار باقی مانده در همان تاریخ برگزار خواهد شد، اما 
هنوز برنامه آماده سازی تیم ملی مشخص نیست، این در حالی است که 
بحرین، از اصلی ترین رقبای ایران در گروه C سریعاً دو بازی دوستانه 
مقابل اردن و سوریه را در فیفادی پیش ِرو جایگزین کرد، در این بین 
تنها واکنش رسمی فدراسیون فوتبال در قبال این، افزایش یک هفته ای 
امروز  از جلسه  و  بود  ملی  تیم  دیدارهای  لغو  به خاطر  لیگ  تعطیالت 
دراگان اسکوچیچ با مهدی محمدنبی نیز برنامه اردویی برای تیم ملی 
اعالم نشد و قرار است در این خصوص تصمیم گیری شود و برنامه ریزی 

انجام شود.
پذیرفتنی  ملی  تیم  قبال  در  بی برنامگی  و  بودن  استراتژی  بدون  این 
نیست، مسئله ای که حتی مورد رضایت کادر فنی تیم ملی نیز نیست و 
آنها معتقدند لغو بازی ها موجب از بین رفتن برنامه ها و تالش های آنها 
کرونا  ویروس  همه گیری  به دلیل  بازی ها  لغو  مقصر  که  البته  می شود، 
فدراسیون فوتبال نیست و فیفا و AFC در این خصوص تصمیم گیری 
می کنند، اما فدراسیون می تواند با پیش بینی این مسائل روند برنامه ریزی 
بهتری داشته باشد، در حالی که فدراسیون فوتبال هیچ اقدامی برای 
جلوگیری از این اتفاق نکرده است و با اینکه از مدت ها قبل زمزمه لغو 
دیدارهای تیم ملی در فروردین ماه و برگزاری متمرکز بازی های انتخابی 
جام جهانی بود، اما تاکنون خبری از جایگزینی برنامه جدیدی برای تیم 
ملی نیست، خبری از بازی دوستانه هم که نیست یا اگر اقدامی صورت 

گرفته باشد، هنوز به صورت رسمی برنامه ای اعالم نشده است.
 10 انتخابات  فکر  در  همچنان  فدراسیون  مسئوالن  می رسد  به نظر 
اسفندماه هستند، چراکه از تمام ترفندها و استراتژی ها برای پیروزی 
خود یا کاندیداهای مدنظرشان استفاده می کنند و گویا همین مسئله 
باعث بی توجهی به تیم ملی شده است، در واقع تیم ملی در حال قربانی 
شدن در راه منافع شخصی یا گروهی عده ای خاص قرار گرفته است، 
حال چگونه باز هم باید این عده بر فدراسیون حاکم شوند و فوتبال ایران 

را از این هم ورشکسته تر کنند؟
انفعال و بی توجهی فعلی به تیم ملی، چه بسا باعث خواهد شد که ایران 
شانس میزبانی بحق خود از دیدارهای انتخابی جام جهانی 2022 را هم 
از دست بدهد و گویا تا برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال و انتخاب 
فردی شایسته به عنوان رئیس فدراسیون نباید امیدی به مسئوالن فعلی 
قرار  از جام جهانی  در خطر حذف  را  ملی  تیم  که  داشت، مسئوالنی 
داده اند و فوتبال ایران قدم قدم از جام جهانی 2022 قطر دورتر می شود.

کریمی کم کم وارد فضای انتخابات می شود
بخش ورزش- علی کریمی بعد از انتشار یک بیانیه مشترک با مهدی 
انتخاباتی  تبلیغات  عنوان  تحت  فعالیت خاصی  هیچ  دیگر  مهدوی کیا 
مجمع  اعضای  با  تماسی  نزدیکانش  نه  و  او  نه  امروز  تا  است.  نداشته 
نداشته اند تا مشخص شود که که کریمی کماکان اعتقادی به این ندارد 

که برای گرفتن رای اعضای مجمع، نیاز به رایزنی با آنها دارد.
او هنوز تصمیمی برای حضور در برنامه تلویزیونی نامزدهای پست ریاست 
فدراسیون نگرفته و شاید فردا خبری از او در ساختمان سیمای سازمان 
صدا و سیما نباشد. البته گفته شده او یک گفت و گو با امیرعلی نبویان 
مجری و بازیگر در یک استودیو داشته و درباره برنامه هایش با او گفت و 
گو کرده است. مشاوران رسانه ای کریمی هم تقریبا کسانی هستند که 
در اپلیکیشن باشگاه پرسپولیس برای این اپ، تولید محتوا می کنند و 

حاال کارهای رسانه ای او را پیش می برند.
پست  برای  او  نظر  مورد  گزینه  که  مهدوی کیا  مهدی  دیگر  طرف  از 
نایب رییس اول فدراسیون است، در فاصله یک هفته مانده به انتخابات 
پروتکل های  نیامده و شاید ویروس کرونا و  تهران  به  فدراسیون هنوز 
آلمان  از  را  انتخابات  نتیجه  او  که  باعث شود  آن  به  مربوط  بهداشتی 
پیگیری کند. البته برخی خبرها حاکی از آن است که او می خواهد به 

تهران بیاید و یکی دو روز قبل از انتخابات، در تهران خواهد بود.
تا بحث کرونا است بد نیست به این نکته اشاره کنیم که شایعه شده 
یکی از دالیل سفر ناگهانی کریمی به امارات این بوده که او در این کشور 
واکسن کرونای فایزر بزند تا بدنش در قبال این ویروس مقاومت بیشتری 
داشته باشد. شایعه ای که البته کریمی و نزدیکانش هنوز واکنشی به آن 
نشان نداده اند و تایید و تکذیبش نکرده اند. در هر حال کریمی در یک 
هفته آینده تحرکات بیشتری خواهد داشت و انتخابات را داغ خواهد کرد.

7}ورزش{ سه شنبه  5  اسفند  1399 سال بیست و چهارم/ شماره 5690

علیرضا جهانبخش از 18 میلیون یورو به 5 میلیون یورو رسید

الماس ایرانی ارزان شد
پیوست،  برایتون  به  که  روزی  از  جهانبخش  علیرضا  ارزش  بخش ورزش- 
13 میلیون یورو کاهش پیدا کرده است. گراهام پاتر خالف هری پاتر با علم 

کیمیاگری نا آشناست، ضد جادوی او الماس ایرانی را ارزان 
کرده است!

علیرضا جهانبخش دقیقا در نقطه مقابل مهدی طارمی است؛ او 
که روزگاری روی قله ایستاده بود حاال رو به نزول است و البته 
در این نزول، بی اعتنایی سرمربی برایتون به توانایی علیرضا 
بی تاثیر نیست. چندی پیش در یادداشتی با عنوان مهدی 
طارمی مرد 12 میلیون یورویی | ارزش مهاجم ایرانی در پورتو 
7 برابر شد به بررسی ارزش مهدی طارمی طی مدت اخیر 
پرداختیم و حاال بد نیست نگاهی به ارزش علیرضا جهانبخش 
داشته باشیم. علیرضا جهانبخشی که سرنوشت متفاوتی نسبت 

به مهدی طارمی داشت.
فوتبال  در  را  خوبی  شرایط  روزها  این  جهانبخش  علیرضا 
انگلیس تجربه نمی کند، روزهایی که مملوء از نیمکت نشینی 
و مصدومیت است. در روزهایی که کمتر شاهد حضور ستاره 
های فوتبال مان در فوتبال اروپا بودیم، علیرضا جهانبخش مثل 

یک المالس می درخشید.
علیرضا جهانبخش را به خوبی به یاد داریم، آن روزهایی که 
استقالل و پرسپولیس ویترین فوتبال ایران بودند و بازیکنان 
برای رسیدن به آرزوی بازی در اروپا این تیم ها را انتخاب می 
کردند، جهانبخش از دل گیالن به شهر نایمخن رفت و پیراهن 
تیم ان ای سی نایمخن را به تن کند. علیرضا جهانبخش کم 

کم به ترکیب اصلی نایمخن رسید و پس از چند ماه به ستاره اصلی این تیم 
تبدیل شد. آن روزها نایمخن در لیگ دسته اول کشور هلند حضور داشت و 
جهانبخش پس از درخشش در این تیم، با وجود پیشنهادهایی که از تیم های 
سطح اول هلند داشت، ترجیح داد در نایمخن بماند و یک فصل بعد با همین 
تیم حضور در سطح اول فوتبال هلند را با قهرمانی در دسته نخست تجربه کرد.
جهانبخش که در ابتدای فصل مثل یک پسر بچه سردرگم بود، گویا مسیرش را 
پیدا کرده بود، در پایان همان فصل موفق شد برای نایمخن 12 گل بزند و 18 
پاس گل هم به هم تیمی هایش بدهد تا در نهایت جایزه گاو طالیی )بهترین 
بازیکن فصل لیگ دسته اول لیگ هلند( را از آن خود کرد. در پایان فصل 

جهانبخش تصمیم گرفت مسیر فوتبالی خود را تغییر دهد.
زمانی که علیرضا جهانبخش به نایمخن رفت، ارزشش 750 هزار یورو بود و 
زمانی که قرار بود از این تیم جدا شده و به آلکمار برود، ارزشش 2 میلیون 

یورو شده بود. هرچند باشگاه آلکمار برای خدمت گیری او 1.8 میلیون یورو 
پرداخت کرد.

جهانبخش که به خوبی با فضای لیگ هلند آشنا شده بود، خیلی زود با پیراهن 
تیم جدیدش هم شروع به درخشش کرد.

جهانبخش بعد از 3 فصل حضور در آلکمار و با ثبت 37 گل و 31 پاس گل، 
این بار نه فقط به یک ستاره در سطح لیگ هلند، بلکه به عنوان یک ستاره در 
سطح اول فوتبال دنیا مطرح شده بود و همه از او به عنوان آقای گل لیگ هلند 
نام می بردند و در رسانه های کشورهای مختلف از علیرضا جهانبخش به عنوان 
یک خرید مناسب نام برده می شد.  انتخاب علیرضا جهانبخش از میان تیم های 
زیادی که به عنوان مقصد بعدی او یاد می شد، برایتون بود. تصمیمی که شاید 
اگر زمان به عقب برگردد، تبدیل به آخرین انتخاب علیرضا جهانبخش هم نشود 

و او ترجیح بدهد حتی در هلند بماند تا به برایتون برود.
زمانی که علیرضا جهانبخش آلکمار را ترک کرد، ارزشش 9 برابر شده بود. با 
وجود اینکه علیرضا جهانبخش در ترانسفر مارکت 18 میلیون یورو ارزش گذاری 

شده بود، با 19 میلیون یورو از سوی برایتون خریداری شد چرا که رقابت باالیی 
برای جذب جهانبخش وجود داشت و حتی باشگاه انگلیسی حاضر شد فراتر از 
ارزش وینگر ایرانی را پرداخت کند تا او را به خدمت 
بگیرد.  25 روز بعد از پیوستن جهانبخش به برایتون، 
ارزش این بازیکن در ترانسفر مارکت 3 میلیون یورو 

کاهش پیدا کرد.
این  به  بیشتر  گذشت،  می  بیشتر  زمان  چقدر  هر 
علیرضا  انتخاب  شاید  که  بردیم  می  پی  موضوع 
جهانبخش اشتباه بوده است یا شاید حداقل فرمول 

پاتر - جهانبخش قرار نیست در برایتون جواب دهد. 
231 روز بعد باز هم جهانبخش با افت ارزشش همراه 

شد و ارزش او به 12 میلیون یورو رسید.
تصور کنید یک ساختمان را ساخته اید، آن هم نه 
آسان، سخت. آجر به آجرش را روی هم گذاشتید تا 
یک بنا شود. بعد آن بنا را به یک خانه مجلل تبدیل 

کرده اید.
علیرضا جهانبخش هم دقیقا همچین شرایطی را داشت، 
در آن روزهایی که همه از استقالل و پرسپولیس ستاره 
می شدند، جهانبخش از زمین های پر از گل گیالن 
ستاره شد و همه سختی ها را به جان خرید. در آن 
روزها که کمتر کسی جرات می کرد ریسک کند و به 
لیگ دسته پایین تر برود، جهانبخش به نایمخن رفت 
و با این تیم به سطح اول هلند رسید.  در آن جا آنقدر 
درخشید که نظر تیم های زیادی را به خود جلب کرد ولی وقتی به برایتون 

رسید، گویی آن ساختمان مجللی که ساخته بود، داشت فرو می ریخت.
در اواخر سال 2019 ارزش جهانبخش به 8 میلیون یورو رسید و با شروع سال 

2022 حتی تا 6.5 میلیون یورو هم کاهش پیدا کرد.
در حالی که صحبت هایی زیادی در خصوص جدایی علیرضا جهانبخش از 
برایتون مطرح می شد ولی برایتون جهانبخش را نفروخت و او هم در تیمش 

ماند به امید اینکه سرنوشت خود را تغییر دهد.
جهانبخش چند بار در این فصل برای برایتون به میدان رفت و حتی گل قیچی 
برگردان تماشایی او باعث شد دوباره نامش سر زبان ها بیفتد ولی این دوران هم 
خیلی زود گذشت و جهانبخش تا چشم بهم زد باز هم به نیمکت پیچ و مهره 
شده بود. حاال علیرضا جهانبخش در ترانسفر مارکت 5 میلیون ارزش دارد، یعنی 

13 میلیون یورو کمتر از روزی که او به برایتون رفته بود!

آگهی تغییرات شرکت شعله گستران خاک و خط شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 19649 و شناسه ملی 14005653781 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت به آدرس : استان گیالن ، شهرستان شفت ، بخش مرکزی ، 
دهستان مالسرا ، آبادی مالسرا، محله ندارد ، خیابان ) جاده مالسرا ( ، بن 
بست بیست و یکم شهید اسماعیل زورمند ، پالک 30 ، طبقه اول کدپستی: 
4355146195 انتقال یافت در نتیجه ماده 3 اساسنامه به شرح فوق اصالح 

می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1099478(
---------------------------------------------------------- 

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صنعتی پاسارگاد قائم کاسپین شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 21209 و شناسه ملی 14007670282 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399/10/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
کدملی  حساس  عشقی  زهرا  و   2592637427 کدملی  رهبری  جالل 
2581156392 و پروانه رهبری کدملی 2591131376 برای مدت دو سال 

تا تاریخ 1401/10/30 انتخاب شدند.
2- جواد دارابی کلوزان کدملی 2580046097 به سمت بازرس اصلی و فاطمه 
صفایی گیلوائی کدملی 2580806466 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.
3- روزنامه کثیراالنتشار گیالن امروز جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )1099479(

بدین وسیله از کلیه اعضای انجمن دعوت 
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  می شود 
مورخ  صبح   9 ساعت  در  که  فوق العاده 
1399/12/19 که در محل قانونی انجمن 

تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
الف( دستور مجمع عمومی فوق العاده:

1 – انحالل انجمن
مقام دعوت کننده: هیات مدیره انجمن

تاریخ انتشار: 1399/12/05

آگهی دعوت از اعضای انجمن هدایت از 
راه دور مدل های پروازی استان گیالن 

به شماره ثبت 1321 و شناسه ملی 
 14007085492

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم شرکت تعاونی چندمنظوره منطقه آزاد انزلی راس 
ساعت 10:00 صبح روز  یک شنبه مورخ 99/12/17 در محل غازیان – خیابان معلم – اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تشکیل می گردد.  از عموم سهامداران محترم شرکت دعوت می گردد راس ساعت 

مقرر جهت رسیدگی به دستورات جلسه حضور به هم رسانند. 
توجه: هریک از اعضای شرکت می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای در مجمع عمومی به 
یک نفر به عنوان نماینده تام االختیار از میان اعضاء یا خارج از اعضاء واگذار نماید. لکن هیچ کس نمی تواند عالوه 

بر رای خود بیش از 3 رای باوکالت داشته باشد. غیرعضو تنها می تواند از یک عضو وکالت داشته باشد. 
داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسی باید واجد شرایط زیر باشند:

1 – ایمان و تعهد عملی به اسالم.
2 – دارا بودن اطالعات یا تجربه الزم برای انجام وظایف متناسب با آن تعاونی. 

3 – عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
4 – عدم عضویت در گروه های محارب و عدم ارتکاب جرایم بر علیه امنیت کشور و عدم محکومیت به جعل اسناد.

5 – عدم سابقه محکومیت، ارتشاء، اختالس، کالهبرداری،  خیانت در امانت، تدلیس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، 
ورشکستگی به تقصیر.

6 – دارا بودن حداقل مدرک دیپلم.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش کتبی بازرس.
2 – استماع گزارش کتبی هیات مدیره یا مدیرعامل.

3 – استماع گزارش کتبی حسابرس.
4- تصویب صورت های مالی سال 98

5 – تصویب بودجه پیشنهادی سال 99
6 – کاهش سرمایه شرکت به دلیل کاهش در تعداد اعضاء

7 – تعیین حسابرس قانونی برای سال 99
8 – تصویب حق الزحمه حسابرس.

9 – تعیین روزنامه محلی جهت درج آگهی ها.
10 – انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس به دلیل اتمام دوره قانونی.

11 – تعیین خط مشی آینده شرکت.
در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر نباشد می تواند حق اعمال رای خود را به نماینده تام االختیار خود 
واگذار نماید که برای این منظور حضور وکیل و موکل جهت اعطای نمایندگی و امضاء برگه وکالت شخصا از 
تاریخ 99/12/12 لغایت 99/12/14 از ساعت 10:00 الی 12:00 ظهر به امور سهامداران شرکت با حضور بازرس 
شرکت الزامی است در این صورت تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر 3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک رای 

خواهد بود.
هیات مدیره شرکت تعاونی چندمنظوره بندر منطقه آزاد انزلی

تاریخ انتشار: 99/12/5

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
)نوبت دوم(

رشد فوق العاده مهدی عبدی و مهدی قایدی
ارزشمندترین بازیکنان لیگ بیستم

روز  ارزش  از  مارکت  ترانسفر  سایت  جدید  به روزرسانی  با  بخش ورزش- 
بازیکنان لیگ برتر فوتبال ایران، مهاجم مالیایی آبی ها ارزشمندترین بازیکن 

لیگ به شمار می رود .
سایت ترانسفرمارکت مرجع اطالعات و اخبار مرتبط با نقل و انتقاالت بازیکنان 
و مربیان در سطح دنیای فوتبال، که حدود یکسال بود در حوزه لیگ برتر 
فوتبال ایران به روزرسانی را انجام نداده بود و ارزش گذاری بازیکنان مرتبط با 
فصل گذشته بود، دو روز قبل این اقدام را انجام داد تا تکلیف باارزش ترین 
انتقاالت  و  نقل  پنجره  بازگشایی  آغاز  ایران در  فوتبال  برتر  لیگ  بازیکنان 

زمستانی مشخص شود.
همچنان  استقالل  مالیایی  مهاجم  دیاباته  شیخ  جدید،  آپدیت  براساس 
ارزشمندترین بازیکن لیگ فوتبال ایران به شمار می رود؛ هر چند دیاباته به 
واسطه غیبت های سریالی اش در ترکیب آبی پوشان و کارنامه ناموفقی که در 
لیگ بیستم داشته، با افت 500 هزار یورویی مواجه شده اما با ارزش گذاری 
1 میلیون و 900 هزار یورو در میان بازیکنان لیگ فوتبال ایران پیشتاز است.

پس از دیاباته، مهدی قایدی زوج او در خط حمله آبی ها که اتفاقا این روزها 
به دلیل مشکالت قراردادی و مالی که دارد در تمرینات استقالل غایب است، 
قایدی  دارد؛  تسخیر  در  را  ایران  لیگ  بازیکنان  ارزشمندترین  دوم  جایگاه 
نسبت به گذشته رشد فوق العاده 235 درصد را داشته که به واسطه درخشش 
او در لیگ نوزدهم و البته لیگ بیستم به دست آمده و حاال با ارزش باشوی 
فوتبال ایران از 450 هزار یورو به 1 میلیون و 600 هزار یورو رسیده است! 
آن هم در شرایطی که شنیده می شود قراردادش با استقالل زیر 1 میلیارد 
تومان منعقد شده است و در اعتراض به این مسئله او در تمرینات حضور پیدا 
نمی کند. احمد نوراللهی کاپیتان پرسپولیس هم با رشد 75 درصدی نسبت 
به گذشته، بیش از 1 میلیون یورو ارزش گذاری شده و با 1 میلیون و 400 
هزار یورو سومین بازیکن ارزشمند لیگ بیستم است؛ عملکرد خوب احسان 
حاج صفی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه تراکتور باعث افزایش ارزش 
او در یکسال گذشته شده و حاال براساس آمار ترانسفرمارکت حاج صفی با 
1 میلیون و 100 هزار یورو در جایگاه چهارم جدول ارزشمندترین بازیکنان 

لیگ قرار دارد.
مورد عجیب و جالب توجه در لیست منتشره از سوی ترانسفرمارکت، مرتبط 
بازیکنی که در ماه های گذشته  با مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس است؛ 
به امید اول گلزنی سرخ پوشان بدل شده و در رقابت های مهمی از جمله 
نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان آسیا تجربه گلزنی دارد. عبدی با رشدی 
1500 درصدی توانسته به مهاجمی با ارزش 800 هزار یورو برسد و در طول 
یکسال گذشته افزایش 750 هزار یورویی به لحاظ ارزش گذاری تجربه کند. 

عدد ویژه ای که می تواند با تداوم درخشش او در ترکیب پرسپولیس، به فراتر 
از یک میلیون یورو نیز برسد. او با این رشد فوق العاده ای که سپری کرده حاال 

نهمین بازیکن ارزشمند لیگ برتر فوتبال ایران به شمار می رود.
در فهرست 10 بازیکن ارزشمند لیگ بیستم، نام چهار استقاللی )شیخ دیاباته، 
مهدی قایدی، ارسالن مطهری و داریوش شجاعیان(، چهار پرسپولیسی )احمد 
نوراللهی، مهدی ترابی، میالد سرلک و مهدی عبدی( و یک بازیکن از تراکتور 

)احسان حاج صفی( و یک بازیکن از فوالد )آیاندا پاتوسی( به چشم می خورد.
ضمن آن که براساس آمار ترانسفرمارکت در میان 16 تیم لیگ برتری، استقالل 
تهران با ارزش گذاری 14 میلیون و 530 هزار یورو در صدر جدول قرار دارد؛ 
پرسپولیس که در قیاس با استقالل 4 بازیکن کمتر در لیست خود دارد، با 
12 میلیون و 280 هزار یورو در جایگاه دوم است و فوالد خوزستان، سپاهان 

اصفهان و تراکتور تبریز به ترتیب در جایگاه سوم تا پنجم حضور دارند.


