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گزارش «فرهیختگان» از  پایان سفر 294روزه هجدهمین دوره لیگ برتر

سرانجام بعد از  9ماه

و  22روز یا دقیقتر،

نوید استاد رحیمی

پرونده هجدهمین
دورهرقابتهایلیگ

برتر امشب با انجام هشت بازی به صورت همزمان از ساعت21:30
دقیقه بسته میشود .در این هفته قرار است تکلیف قهرمان لیگ،

دومینتیمسقوطکننده،همچنیندو(رویکاغذ)سهمیهباقیمانده
لیگ قهرمانانآسیای فصل بعد و آقای گل لیگ مشخص شود.

تارتار خیلی مَرده یا باز هم پرسپولیس؟

فقطیکامتیازنیازاستتاسرخپوشانتهرانیبدونتوجهبههرآنچه
در اصفهان رخ میدهد هتتریک قهرمانی خود را کامل کنند و در

تعداد فتوحات لیگ برتری خود به سپاهان برسند .شاگردان برانکو

ایوانکوویچ برای رسیدن به این مهم مقابل تیمی باید بازی کنند که
درهفتههایاخیرهمحواشیزیادیداشتهوهمنتوانستهآنطورکه

انتظار میرفته نتیجه بگیرد .پرسپولیس در سه رویارویی قبلی خود

با پارس جنوبی در لیگ برتر به دو برد و یک تساوی دست پیدا کرده

امتیازرسیدهاست.آخرینپیروزیآنهامقابلسایپارقمخوردکهموفق

بازیکنانموردعالقهبرانکودرجامملتهایآسیای 2004بود.اودر

باید دید باز هم یک پرسپولیسی سابق برای آنها خوشیمن خواهد

حال باید دید بعد از 15سال علوی میتواند زحمات سرمربی سابق

بهنامخودثبتکنند.احتماالچندبازیکندیگراستقاللهمآخرین

ن انگیزه را
نکردهاند ولی حاال شاید دیدار با تیم سابق ،بتواند ای 

شدندباحساب2-3بهعنوانتیمبرندهزمینمسابقهترککنند.حال

بود یا خیر .در این دیدار علیرضا بیرانوند به ترکیب اصلی برمیگردد
امابشاررسن،محمدانصاریوحسینماهینینمیتوانندتیمشان

رایاریکنند.درطرفدیگرجدالمحمدنوری،روحاللهسیفاللهی
و رحمان احمدی با تیم سابقشان هم میتواند جالبتوجه باشد.

شاگرد سابق برانکو علیه سپاهان

سپاهان هم قهرمانی لحظه آخری را تجربه کرده و هم از کف
رفتن جام را از ثانیههای آخر به چشم دیده است .آنها

برتریرسیدند،درهمانمسابقهایکهمحسنفروزانپنالتیرا

بهتیرزد.دردیداررفتهمینفصلهمپرسپولیسبا
نتیجه1-3بهپیروزیرسیدویکیازپرگلترین
بردهای این فصل خود را رقم زد.

این بار باید در ورزشگاه خانگی خود به مصاف
تیم سقوطکرده استقالل خوزستان بروند و

این تیم را شکست دهند تا  50درصد ماموریت

شاگردان مهدی تارتار در پنج بازی اخیر

قلعهنوییاورا«خیلیمرد»خطابکندیا

خیر.استقاللخوزستانهمبایدآخرین

استقالل خوزستان گذشتند .در

سوی مقابل پرسپولیس هم 6

حضور خود در لیگ برتر را تجربه کند؛

حداقل تا زمان نامعلومی که بخواهند

مسابقه اخیر خود را نبرده و در چهار

بازیانتهاییاشدرلیگبرتربهچهار

او فعال با 15گل آقای گل لیگ است اما شیمبا و علیپور با 14گل او

را تعقیب میکنند .استقالل خوزستان گزینه خوبی برای باال رفتن
تعداد گلهای این بازیکن برزیلی خواهد بود.

به دنبال معجزه در شب خداحافظی خسرو

چهارمینآزمونفرهادمجیدیدرحالیامشبرقممیخوردکهخوداو
بهدلیلمحرومیتاجازهایستادنکنارزمینرانداردوبیژنطاهریبه
کمکفرشادماجدیاینکارراانجامخواهندداد.بااینحالهمهچیز
تحتتاثیرخداحافظیخسروحیدریخواهدبود.هافبکبااخالق

بود .آنها باید پرسپولیس را در جم شکست

مجید جاللی عمل کند و باعث شود تا

برمیگردد که با نتیجه  1-2از سد

راقطعیکندیاخیر.ایندیداربرایکیروشاستنلیهممهماست.

کفشهایش را آویزان کند .خسرو طی این  17سالی که در سطح

 50درصد دیگر به عهده مهدی تارتار خواهد

باید دید مهدی تارتار میتواند در نقش

پیروزی آنها به هفته بیستوچهارم

خود را جبران کند و با متوقف کردن سپاهان ،قهرمانی سرخپوشان

خود را به نحو احسنت انجام داده باشند.

ششمین قهرمانی را جشن بگیرند .حال

خود هیچ بردی نداشتهاند و آخرین

بازینیمهنهاییهمموفقشدتکگلتیمملیراوارددروازهچینکند.

آبیپوشان تهرانی که سابقه حضور در تیمهای ابومسلم ،پیکان،

دهند تا سپاهان و قلعهنویی به اتفاق هم

بهلیگبرتربرگردند.محمدعلوییکیاز

پاس و سپاهان را هم در کارنامه خود دارد میخواهد در 35سالگی

اولفوتبالایرانحضورداشتهبارهاتوانستباسانترهایبینظیرش
کمکحال تیمهای باشگاهیاش باشد .او  59بار نیز پیراهن تیم
ملی ایران را بر تن کرد .او سه قهرمانی و دو نایبقهرمانی در لیگ

برتر با تیمهای استقالل و سپاهان به دست آورد و حاال وقت رفتن

فرارسیدهاست.آبیپوشانتهرانیهماکنونبا 54امتیازدرردهسوم
قرار دارند و با توجه به فاصله زیادی که در تفاضل گل با تراکتورسازی

دارد و با در نظر گرفتن این نکته که داماش حتی در صورت قهرمانی
درجامحذفینمیتواندنمایندهایراندرلیگقهرمانانآسیاباشد؛

سهمیهاش برای فصل بعد لیگ قهرمانان آسیا قطعی است .آنها به

حیدری در گفتوگو با «فرهیختگان» :فرهاد هنوز به پختگی الزم نرسیده

قطار لیگ هجدهم به ایستگاه آخر

صنعت نفت عمدی یا سهوی ،پیش میآید و مربی نباید زود از کوره در رود.

در جمع مدعیـــان تا پایان بازیها

باید او را آرام کند نه اینکه خود مربی به حاشیه و درگیری دامن زند .فرهاد

رسید و تیم استقالل که نتوانست
باقـــی بمانـــد ،امشـــب رودرروی

سپیدرود قرار میگیرد و در صورت

برد عالوهبر کسب ســـهمیه آسیایی ،تیم رشتی را به دسته پایینتر
رهســـپار میکند .برای بررسی این بازی و عملکرد آبیپوشان در این
فصل ،به ســـراغ یکی از پیشکسوتان اســـتقالل رفتیم .گفتوگوی
«فرهیختـــگان» بـــا هاشـــم حیـــدری را در

زمانی که بازیکن تحتفشار است و پرخاشگری میکند ،این مربی است که

حداقـــل اجازه میداد کمکهای او اعتـــراض کنند و آرامش خود را حفظ
میکرد .از نظر من فرهاد هنوز به پختگی الزم نرســـیده اســـت .او در هیچ

تیمی مربیگری نکرده بود که بخواهد سرمربی تیم بزرگی مثل استقالل شود.
امشب قرار است حیدری از فوتبال خداحافظی کند .تصمیم درستی
گرفته؟

باثبتیککلینشیتدیگرکمترینگلخوردهتاریخاینمسابقاترا

حضور خود را در این تیم تجربه میکنند و فصل دیگر جایی در این
تیم نخواهند داشت .دیدار رفت دو تیم با پنج گل به سود استقالل

تمام شد تا بهترین برد این فصل آنها رقم بخورد .در آن زمان هدایت
آبیپوشانبرعهدهشفربودودرسویمقابلهمعلیکریمیحضور

داشت ولی حاال نادر دستنشان سرمربی نماینده گیالن است.

استقالل را باخته و  10گل دریافت کرده است.

یک تیم ایجاد شود .مشکل این روزها و سالهای
استقالل عدممدیریت صحیح در باشگاه است.

هم امتیازات اول فصل را از دست دهد!

مدیران استقالل در تکاپوی به خدمت گرفتن
مربی جدید هستند .به نظر شما باید خارجی
باشد یا ایرانی؟

مربی ایرانی باشد یا خارجی فرقی نمیکند .مهم

این اســـت مربیای به استقالل بیاید که کاربلد باشد .اگر قرار بر این است

پول نداریم .مربی متوسط خارجی هم به کار نمیآید ،در ایران خودمان در

به فکر جذب بازیکن باشـــند .با این وضعیت بعید میدانم استقالل فصل

مربی خارجی بیاید باید مربی بزرگ بیاورند که البته خود مدیران میگویند
این سطح مربی داریم.

بعد هم موفق ظاهر شود.

اردالن بزرگنیا

روزنامهنگار

تکلیـف قهرمانـی لیـگ برتـر

پرسـپولیس علیرغـم اینکـه

و حتـی برخـی از کمـک سـایر تیمهـا بـه ایـن تیم حرف میزنند .شـما

کشـور بـه هفتـه آخر کشـید و
همچنـان بـا اختالفامتیـاز از

رقیبـش سـپاهان جلو هسـت

امـا بایـد در هفتـه پایانـی بـرای تصاحـب جـام تلاش بیشـتری کنـد.

بـه بهانـه بـازی ایـن تیـم مقابـل پـارس جنوبـی جـم و تکامتیـازی کـه

پرسـپولیس بـرای رسـیدن بـه قهرمانـی به آن نیـاز دارد به سـراغ مدافع
اسـبق پرسـپولیس و سـایپا رفتیم تا حرفهای

روزنامهنگار

روز پیـــش در حضور وزیر

ورزش و معاونانش میزبان

مدیران ارشد فدراسیون

فوتبال و مدیران عامل باشگاههای لیگ برتری بود .نکته قابلتوجه اینکه هیچ
خبر ،عکس و گزارشی از این جلسه در سایت خبری این وزارتخانه و حتی سایر
رسانهها طی دو روز اخیر منتشر نشد.

با این حال و طبق اخبار واصله به خبرنگار «فرهیختگان» این جلســـه گویا در
راستای بررسی مشکالت باشگاهها در جریان برگزاری رقابتهای لیگ برتر برگزار

شده که طی آن وزیر و معاونانش بیشتر سعی کردند تا موانع و اشکاالت برگزاری
رقابتها را از نزدیک از زبان مســـئوالن و نفرات اول تیمهای حاضر در رقابتها

بشـــنوند .در این جلســـه که در حضور تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال و اعضای
هیاترئیسه برگزار شد ،وزیر ورزش از مدیرانعامل خواست موانع و ایرادها و از

ســـوی دیگر راهکارهای الزم برای هرچه بهتر برگزار شدن رقابتهای لیگ برتر

ایـن پرسـپولیس واقعـا بـه کمـک کسـی نیـازی نـدارد کـه بخواهـد بـا آن
قهرمـان شـود .همیشـه ایـن حـرف و حدیثهـا بـوده اسـت .زمـان مـا هـم

کـه بـازی میکردیـم چنیـن مسـائلی را مطـرح میکردنـد .امـا مشـخص
اسـت کـه برخـی بـا عوامفریبـی میخواهنـد ضعفهـای خـود را از چشـم
هـواداران تیمهـای خـود یا مسـئوالن باشـگاهها

پنهـان کنند.

پرسـپولیس در بحث داوری هم به حمایت
متهم شده است.

شـما ببینیـد در طـول فصـل چقـدر اشـتباهات
داوری بـه ضـرر پرسـپولیس بـوده اسـت .اصلا

همـه منتظرنـد تـا در هفته پایانی لیگ چهره

هـم نمیگویـم ایـن اشـتباهات عمـدی بـوده

تیـم قهرمـان مشـخص شـود .فکـر میکنیـد

اسـت .ببینید چقدر اشـتباهات سـهوی داوری

جـام به کـدام تیم میرسـد؟

یـک درصـد هـم شـک نـدارم کـه پرسـپولیس

سـهم پرسـپولیس بوده اسـت .در آسـیا هم این

قهرمـان میشـود.

تیـم بـا اشـتباهات داوری شـانس صعـودش را
از دسـت داد .در دو بـازی بـا پاختاکـور و بـازی

رفـت بـا السـد چـه اتفاقـی افتـاد؟ کسـانی کـه

چون مطمئن هسـتم .چرا باید در این مورد شـک

از قهرمـان شـدن پرسـپولیس ناراحـت هسـتند

قهرمانـیاش را پیـدا کـرده اسـت .ایـن تیـم در

پرسـپولیس شـده اسـت .ضمـن اینکـه هیـچ

بداننـد که  80درصد اشـتباهات داوری نصیب

همین چند روز و ماه سـاخته نشـده و حاصل تالشـی چند سـاله اسـت.

مربـیای هـم حاضـر نیسـت بـا راه دادن بـه پرسـپولیس تلاش خـودش

اما بسـیاری از هواداران این تیم از چند بازی اخیر پرسـپولیس

حـاال کـه دچـار افـت شـده بـاز هـم بـه حریفانـش نباختـه اسـت .بهتـر

قبـول دارم کـه تیـم کمـی دچـار افت و خسـتگی شـده اسـت .در این چند

زیرسـوال نبریـم.

بازیهـای لیـگ قهرمانـان آسـیا هـر تیمـی را خسـته میکنـد .تالشهای

بـازی با پـارس جنوبی جم را چطور میبینید؟

اصال راضی نیستند.

در همه جای دنیا اشتباهات داوری وجود دارد .حاال اشتباه داوری بازی با

وزارت ورزش و جوانان دو

در ایـن مـورد چـه نظـری دارید؟

در دهـه  70چشـیده در ادامـه میخوانیـد.

هم تیم ملیمان و هم تیمهای باشگاهیمان کارشان سختتر میشود.

گزارش

شـدن پرسـپولیس را بـه حمایتهـای بیـرون زمیـن نسـبت میدهند

گفتوگوی «فرهیختگان» با داوود محبوب که

به خاطر رفتارهایش بعد از بازی با نفت که منجر به اخراجش شـــد و
پستهای اینستاگرامی میگویید؟

نساجیراقبولکرد.

حـرف و حدیثهـا در هفتههـای پایانـی زیـاد شـده و برخـی قهرمـان

فوتبال ما بیشتر به مشکل میخورد .البته اینها نشاندهنده ضعف مدیریتی
اســـت .مدیران ما هنوز آنقدر آگاهی و دانش ندارند .هرچه جلوتر میرویم

نیمفصلازپیکانجداشدوچندروزبعدهدایت

پرسپولیسبرایقهرمانینیازبهکمککسیندارد

پنجـره نقـل و انتقاالتـیاش بسـته بـود ،نشـان داد که شـخصیت قهرمانی

با مشکالتی روبهرو شد و تیم ما هم موفق نبود .من فکر میکنم با ویلموتس

تیمش خواهد نشست یا خیر .او در تعطیالت

نفت نیاز به پیروزی دارد؛ آن هم مقابل

کارلوس کیروش با افتخاراتی که داشت و مربی تیمهای بزرگی بود در ایران

از حاال شود تا بتواند سرمربی استقالل باشد.

امشبمجیدجاللیبدونمشکلروینیمکت

هم چنین اتفاقی رخ داد .در این صورت

بسـیاری شـد تا این تیم متوقف شـود.

فکر میکنید فرهاد مجیدی گزینه مناسبی باشد؟

مجیدجاللیلیگراتمامکند.بایددیددربازی

در هفته آخر شکست دهند و شاید این بار

کمی هم درخصوص تیم ملی و ویلموتس صحبت کنیم .به فوتبال

بهتر است بهعنوان مربی در استقالل بماند نه سرمربی .باید تجربه ا و بیشتر

درگیرحاشیهاستبایدبامیزبانیازتیمسابق

وملوانبندرانزلیموفقشدهانداستقاللرا

بازی هم این خسـتگی مشـهود بوده اسـت .فشـردگی این بازیها در کنار

ما کمک خواهد کرد؟

کرده است .نساجی نیز که بهشدت در این روزها

خود دیده است .پیش از این داماش گیالن

اما استقالل فصل بعد هم با این وضعیت مثل چند

صورتی که اول باید مربی بیاید و دســـتیارانش را خودش انتخاب کند و بعد

نفتی که  13امتیاز در پنج بازی اخیر خود کسب

با این حال فوتبال حوادث بسیار زیادی را به

داشـته باشـم .برانکو تیمی ساخته که شخصیت

مشخص نیست اما باشگاه در حال مذاکره با بازیکنان مدنظرش است .در

صادقی روی نیمکت خواهد بود .آن هم مقابل صنعت

گلشان منفی  18است و سپیدرود منفی .28

نمیدانـــم سیاســـت وزارت ورزش اســـت یا نه!

سال اخیر دیر شروع میکند .هنوز سرمربی بعدی

تهرانی در آن چه کار میکنند .سایپا سومین تجربه ابراهیم

بقای نماینده شهر اولینها .نفتیها تفاضل

خیلـی مطمئن صحبت میکنید!

نمیدانم واقعا این اتفاقات عمدی اســـت یا نه!

و دو بازی نهچندان مهم

دودیدارنهچندانحساسباقیماندهکهبایددیدخودروسازان

استقالل را در آزادی شکست دهد و این یعنی

مدیر و مربی تغییر کـــرد .هیچ جای دنیا اینطور

مثل ســـه فصل اخیر تیم دیر بسته شود و باز

گواه همین مساله است.

سپیدرود به احتمال بسیار زیاد نمیتواند

نظر زمان خوبی را انتخاب کرده است.

نیســـت که این همه تغییـــرات در یک فصل و در

تیمهای بزرگ نمایش خوبی داشته و برد آنها مقابل پرسپولیس

مسجد سلیمان نشده است .او میداند که

مشـــکل از همان روز اول به وجود آمد ،بازیکنانی

هواداران اســـتقالل نگرانند که فصل بعد هم

پدیده مقابل سپاهان و استقالل نشان داد که چقدر برای کسب

فیروز کریمی هنوز موفق به پیروزی با نفت

روی نیمکت مدام بنشیند و به بازی گرفته نشود.

که از تیم رفتند و مهرههای خوبی جذب نشدند،

سهمیه باقیمانده را به دست بیاورد .بیشک هم ماشینسازی و

فیروز یک تیم دیگر را نگه میدارد؟

اســـتقالل نتوانست هیچ جامی در این فصل

او نمیخواســـت در تیم دیگری هم بازی کند و به

را از فوالد بگیرد و با شکست آنها به رتبه چهارم دست پیدا کند و

دید رخ میدهد یا خیر .سپیدرود هر سه تقابل پیشین خود در برابر

و نمایش خوبی هم داشـــت .به نظر من تصمیم

کسب کند .دلیل این ناکامیها چه بود؟

است تا طلسم نبرد نهایی خود را بشکند و انتقام باخت دیدار رفت

سهمیهانگیزه دارد و آماده است .فوالد هم با افشین قطبی مقابل

مسجد سلیمان مقابل ذوبآهن باشند؛ اتفاقی بسیار بعید که باید

خودش طعم قهرمانی را با پرسپولیس و سایپا

خـــوب و بجایی گرفته اســـت .بهتر از این بود که

این دیدار را کسب کند .در اهواز اما تراکتورسازی به دنبال این

آنها برای بقا باید از سد استقالل بگذرند و امیدوار به توقف نفت

خســـرو در دو فصل اخیر چند مرتبه مصدوم شد

ادامه میخوانید.

برای سرمربی اسبق نماینده مشهد ایجاد کند تا سه امتیاز حساس

هم تراکتورسازی کار دشواری را پیش روی خود خواهند داشت.

او را در مـورد شـرایط ایـن مسـابقه بشـنویم.

و البته شـــفر در بازیهای آخر از او استفاده کرد

ادا کنند .شاگردان رضا مهاجری در سال  98به بردی دست پیدا

محبوب در گفتوگو با «فرهیختگان» :با عوامفریبی ضعف خودشان را میپوشانند

استقالل با این وضعیت فصل بعد را هم از دست میدهد

محمدرضا حاجیعبدالرزاق

جدال تبریزیها با نمایندگان مشهد و اهواز

ماشینسازینتوانستدرمسیرقهرمانیکمکحالتراکتورباشد.با

مصافسپیدرودمیروندتالیگرابایکبرددیگربهاتمامبرسانندو

تختی جم ،سرخپوشان با گل دقیقه نود و پنج شایان مصلح به

روزنامهنگار

به این مهم آنها باید از سد میزبان خود بگذرند.

این حال شاید با متوقف کردن پدیده بتوانند دین خود را به پرشورها

و هیچوقت بازنده نبوده است .فصل گذشته در همین ورزشگاه

زهره فالحزاده

علیرضامنصوریانتنهابهحفظردهششمفکرمیکندوبرایرسیدن

جنگ جام در جم و نقشجهان

پس از  294روز

روزنامهنگار

تیمیکهبدونشکآمادهترینتیمایراناست.ذوبآهناصفهانبا

و تیمـش را زیـر سـوال ببـرد .ایـن پرسـپولیس خـوب بـازی کـرده و حتـی
اسـت بـا حرفهـای بیهـوده زحمـت یـک تیـم و مربـیاش را بـه ناحـق

اصلا بـازی آسـانی بـرای پرسـپولیس نخواهـد بـود .تیـم تارتـار همیشـه

فشـارهای زیـادی بـه ایـن تیـم وارد شـد امـا پرسـپولیس در روزهایـی کـه

دونـده و جـوان بـوده و در زمیـن خودشـان هـم بازیهـای خوبـی را انجـام

دارد .ایـن بچههـا بـا همـت خـود در همیـن بـازی آخـر تکلیـف قهرمانی را

سـختتر خواهـد بـود .امـا پرسـپولیس از پـس آنهـا بـر میآیـد و بـا همـت

بـه نـام پرسـپولیس ثبـت خواهنـد کرد.

سری در وزارت ورزش
گزارش «فرهیختگان» از یک جلسه ّ

لغواردویخارجی،جذبباوسواس
بازیکنخارجیوتعلیق  کانونهایهواداری  

داده اسـت .هوا هم رو به گرمی رفته و قطعا کار برای پرسـپولیس در آنجا
بچههـا قهرمانـی از آن پرسـپولیس خواهـد شـد.

دقت و وسواس بیشتری عمل کرده و هر بازیکن خارجی را به خدمت نگیرند.

همچنین از باشـــگاهها خواسته شد حتیالمقدور با بازیکنان خارجی خود به

ریال قرارداد ببندند .البته این موضوع هم مطرح شد که به نمایندگان آسیایی
در این زمینه باید کمک بیشتری شود.

درخصوص مسائل داوری و لزوم استفاده از سیستم  VARنیز مقرر شد باشگاهها

در این زمینه و برای حل مشکالت جلسات بیشتری با هم داشته باشند.

بحث تجهیز و بهینهســـازی بلیتفروشـــی برای هواداران ،استقرار گیتهای
ورودی ،شمارهگذاری صندلیها و سایر موارد مرتبط با رفاه تماشاگران نیز در

را بازگو کنند .از نکات قابلتوجه در این جلسه که محتوای آن بررسی وضعیت

فیفا باید اسناد حق پخش از سال آینده برای فدراسیون جهانی فوتبال ارائه شود

این جلسه مطرح و از باشگاهها درخواست شد تا امکانات مناسب رفاهی برای

شود ،میتوان به گالیه مشترک اکثر مدیران نسبت به عدمپرداخت حق پخش

ذیربط اقدام شـــود .نکته دیگر در این میان توصیه وزارت ورزش به باشگاهها

دربارهفرهنگسازیدرورزشگاههاازسویباشگاههانسبتبهتقویتکانونهای

فوتبال کشور برای پیدا کردن راهحل بود تا فصل آینده از میزان مشکالت کاسته
تلویزیونی اشـــاره کرد و اینکه اکثر قریب به اتفاق حاضران در این جلسه از این
موضوع بهعنوان یکی از موانع برای تامین هزینههای تیمداری یاد کردند.

البته در این خصوص مسئوالن فدراسیون نیز این هشدار را دادند که طبق اعالم

و این موضوع میطلبد تا هرچه زودتر نسبت به رفع این مشکل از سوی مبادی
درخصوص ممنوعیت حضور در اردوهای خارجی بود که این امر قطعا با توجه

به مشکالت اقتصادی و بازار پرنوسان ارزی کشور ،در دستور کار این جلسه قرار

گرفت ،ضمن اینکه به تیمها توصیه شد تا نسبت به جذب بازیکنان خارجی با

آنها در نظر گرفته شود.

هواداری نیز درخواستهایی صورت گرفت که مقرر شد در حال حاضر تمامی
کانونهای هواداران باشگاهها تعلیق شوند و سپس با راهکاری جدید و جدی

نسبت به ایجاد کانونهای جدید اقدام کنند.

