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روایت داغ

دریــا فرج پــور| ظاهــرا از این پــس بایــد دکورهــا و دیگــر یادبودهای 
برنامه هــای، زمانــی محبــوب، صداوســیما و به خصــوص شــبکه ســه را در 
اوراق فروشــی ها و سمســاری ها، شــاید هم هندوانه فروشــی ها، ســراغ گرفت؛ 
روندی کــه از زمان تغییر مدیریت شــبکه ســه آغاز شــده و این روزهــا به  نظر 
 می آید که این سیاســت به بار نشســته و گل داده و وقت خوشــه چینی مدیران 

فرا رسیده است.
فالش بک

زمانی که کاربر کنجکاو و خوش ذوق فضای مجازی میز آشنای عادل فردوسی پور 
در برنامه نود را در یک هندوانه فروشــی پایین شهری دید و با انتشار این جگر زلیخا 
دل جماعتی را که بیست  سال پای عادل و برنامه اش نشسته بودند، به آتش کشید، 
خیلی ها این کفران نعمت را یک اتفاق منحصربه فرد دانستند که نشان از بازی قدرت 
در شبکه سه داشت. نبردی بی برنده که دل هر آن  کسی را که سیاست باز نبود، به  درد 
می آورد و برای همین نیز به  نظر می آمد که تنها یک بار خواهد بود، برای همیشه، تا 
همیشه.اما کسانی که به  هر دلیلی گذرشان به استودیوی کوچک برنامه حاال خورشید 
در مالصدرا افتاده، حکایت می کنند که این داستان در مورد این برنامه هم مکرر در 
مکرر شده است؛ پنداری این قصه سر دراز دارد و ظاهرا دکورها و صندلی ها و میزهای 
بی پایه بیشتری را از این پس در کهنه فروشی های این شهر خاکستری خواهیم دید 

-که گویا کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است!
 استراحت طوالنی 

اول بار با انتشــار تصاویر ناباورانه و متفاوت رضا رشیدپور بود که گفته شد شاید او 
هم قرار شــده که به راه عادل فرستاده شــود. آن روز که آن عکس ها رسانه ای شد، 
چهل روزی می شد که رشــیدپور روی آنتن نرفته بود؛ با این  حال در آن اولین چله 
هنوز کسی به این فکر نیفتاده بود که شاید رشیدپور و حاال خورشیدش از این پس 
دیگر امکان ادامه راه در شبکه سه را نداشته باشند. هر چه باشد، فارغ از بدقلقی های 
گاه به گاه رشیدپور، عده ای معتقدند که او یکی از امتیازهای انگشت شمار تلویزیون 
رسمی ایران بود . بعد از آن چهل روز دوری، اما دومینوی رخدادها جدایی را دم به دم 
محتمل تر کرد. رشیدپور هوس فیلمسازی به سرش زد. تلویزیون هم از آغاز برنامه ای 
به  نام »ســالم صبح بخیر« خبر داد که قرار است تا پایان تیرماه صبح ها پخش شود؛ 
در ساعاتی که برای مدتی طوالنی در اختیار حاال خورشید بود.البته در آن روزهای 
اول اعالم شد که ســالم صبح بخیر جایگزین حاال خورشید نخواهد بود و زمانی که 
رشیدپور دوران استراحتش را به پایان برساند، به باکس زمانی دیگری منتقل خواهد 
شد؛ اما وقتی رشیدپور در واکنشی غیرمستقیم از دلتنگی اش برای حاال خورشید 
نوشت، معلوم شد که ظاهرا در پشت پرده خبرهایی است و صدای سازش هم فرداها 
شنیده خواهد شــد!دیروز یکی از روزنامه نگاران در توییتی پرواکنش ضمن انتشار 
تصاویری از استودیوی برنامه حاال خورشید، از جمع شدن دکور و تخلیه استودیوی 

این برنامه گفت. تصاویری دلگیرکننده از فضایی که زمانی نه چندان دور نبض زندگی 
در آن جا می تپید؛ اما در این چند وقت تبدیل شده به ویرانه ای مرده، درب وداغان و 

خاک گرفته. 
بازی قدرت

همه ساله بعد از تولید یک  سری از حاال خورشید، دکور و صحنه برنامه 
دســت نخورده باقی می ماند تا چند ماه بعد که بیایند و دستی بر سرش 
بکشند و کار را ادامه دهند. امســال اما شنیده می شود که دستور رسیده 
استودیو تخلیه و دکور برنامه جمع شود که این اتفاق افتاده و حاال استودیوی 

حاال خورشید انبار ویرانه ای است که تصاویرش را می بینید. در 
این که چرا کار به این جا رسید، حرف وحدیث های زیادی وجود 
دارد. بســیاری گفته اند که مشکالت موجود بیشتر سر این 
بوده که مدیران شــبکه در پی این بودند که حاال خورشید 
در تمام جزییات،  مجری خواســته ها و سیاســت های 
صداوسیما باشد؛ اما رضا رشیدپور به  واسطه روابطی که 
داشت، اعتمادی که مردم به او داشتند و اعتماد به نفسی 
که سال ها برنامه ســازی موفق به او تزریق کرده بود، 
نمی خواست زیر بار فشارهای مدیران شبکه برود. این 

 اصلی ترین دلیل شکرآب شدن رابطه رشیدپور با مدیران
 شبکه 3 بود.

شــنیده ها حاکی از این اســت که ارتباطات رضا رشیدپور 
با دولــت و وزرا و حتی چهره های موثــر اصولگرایان،  مدیران 

تلویزیون را خوش نمی آمد. درواقع مدیران شــبکه از این که رشیدپور بارها و بارها 
بدون رعایت پروتکل های ارتباطی و تشــریفاتی صداوســیما دست به هماهنگی 
گفت وگو با مسئوالنی چون آذری جهرمی، محسن رضایی، سردار سلیمانی، زنگنه، 
شریعتمداری، محسن  هاشمی و... زد و آنها را پای میز پاسخگویی کشاند، برآشفته 
بودند و می خواستند تعیین کننده روش و منش برنامه در ارتباط با چهره های سیاسی 
آنان باشــند؛ انتظاری که یکی از اولین اختالفات علنی شــده عادل فردوسی پور با 
تلویزیون را هم رقم زد -وقتــی گفت وگوی نوروزی دکتر ظریف از کنداکتور بیرون 
ماند!زیر پاگذاشتن و نادیده گرفتن زاویه ای که در تمام این سال ها صداوسیما با دولت 
داشته، دیگر اتهام رشیدپور است. او در قبول دعوت از میهمانان سفارشی مدیران هم 
ناخن خشک بود و به راحتی زیر بار نمی رفت و چنین شد که حاال خورشید به پایان راه 
رسیده است. فرجامی که به  گفته یکی از عوامل برنامه حاال خورشید که نمی خواهد، 
نامش ذکر شــود »به  این دلیل بود که حاال خورشید مردم محور و مردم پسند بود و 

برنامه های دیگر ازجمله همین برنامه جایگزین مدیرمحور و مدیرپسند هستند«.
تنبیه

تاکنون بارها و بارها قرار بود حاال خورشــید متوقف شود اما امدادهای غیبی مانع 
از این امر شــده بودند. جدی ترین مــورد اختالف زمانی بود که بعد از درگذشــت 
آیت اهلل هاشمی رفســنجانی فرزند آن مرحوم دعوت شــد که تبعات زیادی تاحد 
زمزمه های تعطیلی برنامه داشت.بعد از آن فشارها روی رشیدپور زیاد بود و چندین بار 
هم چوب خودسری اش را خورد، حتی در مورد میهمانانی که چهره های سیاسی هم 
نبودند؛ مثال در برنامه ای که قرار بود با عباس قانع باشد، جلوی ورود قانع گرفته شد. 
گزارشــگری که بعد از خروج عادل به فهرست گزارشگران افزوده شد تا معلوم شود 
مخالفت با حضورش به  خاطر مخالفت با رشیدپور بوده. در مورد آرش و مسیح هم این 
اتفاق افتاد و با حضور آنها در برنامه موافقت نشد و البته آنها چندی بعد در برنامه تحویل  
سال احسان علیخانی حضور یافتند تا حساب کار دست رشیدپور بیاید که البته 
گفته می شد خودش هم این اواخر سرد شده و دیگر حال وحوصله سروکله 
زدن با مدیران شبکه را نداشت و به  سیاق قهرمانان کیمیایی »بدش نمی آید 

کلکش یه جور خوبی کنده بشه«!
فینال

حاال دیگر نشانی از حاال خورشید در تلویزیون نیست و این برنامه 
نیز به دیگر برنامه های متوقف شده شبکه پیوسته است. شنیده 
می شــود به این زودی ها برنامه فوتبال ۱۲۰ هم احتماال 
تعطیل خواهد شد! تغییر و تحوالتی که گفته می شود بیشتر 
به دلیل نزدیک شدن به ایام انتخابات است و مدیران در 
تالشند تا از همین االن ترکیب تلویزیون را در آن روزها 
چیده و در روزهای حساس انتخابات از هر دردسری 
اجتناب کنند.حاال عالقه مندان جمع آوری خاطرات 
و یادبودهایــی از برنامه هــای محبــوب می توانند 
سمســاری ها را زیر پا گذارند تا تکــه ای از دکورهای 
این برنامه ها را صاحب شــوند! اما این که تکلیف برنامه ســازان و 
مجری هایی که عمرشان را گذاشتند تا این برنامه ها محبوب و 

تناور شوند، چه می شود، داستانی است دیگر!

آیا همکاری رضا رشیدپور و شبکه سه به سکانس آخر رسیده؟

نور،صدا،دوربین،بایبای!

بدوندولتکجاخواهیمبودآقایتاج؟!
 رئیس فدراسیون فوتبال در حالی به انتقاد از دولت پرداخت

 که اگر حمایت های دولتی نبود، مجموعه  تحت مدیریت او بدترین شرایط را تجربه می کرد

 مدیری، فتحی، جواد رضویان و سیامک انصاری
 سریال می سازند

مهرانمدیریدوبارهدرقابتلویزیون

شهروند| صداوسیما در ماه های آینده دست پری 
دارد؛ جز دورهمی یک پروژه 30 قسمتی سریال برای 
مهران مدیری تعریف  شده، سیامک انصاری و جواد 
رضویان سریال نیوجرسی را در دست دارند و حسن 
فتحی هم بابت ساخت سریال »ده پهلوان« با سیما 

 قرارداد بسته است.  
سرانجام طلســم اطالع رســانی درباره دورهمی 
مهران مدیری شکسته شد و یک نفر از طرف سازمان 
صداوسیما به ابهامات پاســخ  داد. تقریبا از شب سال 
نو خبرهایی از ســاخت فصل جدید دورهمی برای 
عید نوروز مطرح شــد، اما همه آنها بــه یک برنامه 
جنجالی  در روز سیزدهم فروردین خالصه شد. بعد 
از صحبت های انتقادی مهــران مدیری درباره نحوه 
کمک رسانی در سیل نوروز امســال  در این برنامه و 
متعاقب آن تذکر وزیر کشــور دیگر به ندرت خبری 
از مهران مدیری آمد. شــایعات از اختالف مدیری با 
مدیران  ســیما حکایت داشــت و در این بین جسته 
گریخته برخی از جلســات صداوســیما بــا او خبر 
می دادند، اما هیچ کس رسما نمی گفت که  آیا باالخره 
دورهمی ساخته می شود یا نه؟ حاال حسین کرمی، 
رئیس ســیمافیلم در گفت وگو با تسنیم توضیحاتی 
درباره برنامه های  جدید ســازمان با مهران مدیری 
داده اســت: »با مهــران مدیری توافق اولیه بر ســر 
ساخت یک ســریال 30 قســمتی انجام شده است. 
البته  برنامه »دورهمــی« هم امیدواریم هرچه زودتر 
روی آنتــن برود که جزییات بیشــتر آن را شــبکه 
نســیم اعالم خواهد کرد. از طرفــی دیگر  امیدواریم 
ساخت این سریال 30 قسمتی هرچه زودتر مهیای 
تصویربرداری و ساخت بشود تا بعد از مدت ها مردم 
کار دیگری به عنوان  کارگردان سریال تلویزیونی، از 

مهران مدیری ببینند.« 
ظاهرا سیامک انصاری و جواد رضویان تجربه خوبی 
را در زهر مار با هم پشت سر گذاشته اند و حاال به گفته 
کرمی، پروژه  جدیدی تحت عنوان نیوجرسی تعریف 
کرده اند که به زودی به مرحله تولید خواهد رســید. 
»درحال نگارش هستیم و برآورد تولید آن  نیز تعیین 
شده. نام موقت این سریال تلویزیونی »نیوجرسی« 
اســت. ماجرای این ســریال به بلوک های سیمانی 
شــهرداری ها برمی گــردد که  جلــوی مغازه هایی 
می گذارند که مالیات و عــوارض نمی دهند. دغدغه 
اصلی این ســریال، مسائل شــهری است و مشکلی 

پیش نیاید، هرچه زودتر جلوی دوربین می رود.« 
رئیس ســیمافیلم همچنین از همکاری تلویزیون 
با حســن فتحی خبر داد و گفت:»حسن فتحی با ما 
قراردادی داشــت، ولی کار نمایش  خانگی را در نظر 
دارد که باعث شــده فرصت نکند به اجرای تعهد ما 
برســد. قرارداد بســتیم و نام آن »ده پهلوان« است. 
واقعا کار  شــبکه نمایش خانگی یک جریانی شــده 
که متاســفانه در فضای تولید، تأثیر منفی از جهت 
 نرخ و قیمت عوامل گذاشــته و باعث شده  آدم های

 آموزش دیده که برای تلویزیون کار می کردند به این 
سمت و سو بروند. «

هیجان انگیز

احسان علیخانی، مجری برنامه »عصر جدید« در ابتدای قسمت دوشنبه شب این برنامه به انتقاداتی 
که به برنامه اش مطرح شده است، پاسخ داد و بعد هم از سریال های تلویزیونی انتقاد کرد. او با بیان این که 
بعضی انتقاد می کنند که چرا شرکت کننده ها در رشته های مختلف و متفاوت با هم مقایسه می شوند و 
رقابت می کنند، گفت: »نمی توانیم هر قسمت را به یک رشته اختصاص بدهیم، با شیوه ای که االن »عصر 
جدید« برگزار می شود، بیننده غافلگیر می شود.« علیخانی در ادامه انتقادی هم به سریال های تلویزیونی 
داشت و گفت: »بسیار تأسف برانگیز است که مخاطب می تواند پایان سریال های تلویزیون را حدس بزند.«

احسانعلیخانیهم
منتقدشد ره

چه

 کفایت به دستاورد است؛ دستاورد فدراسیون فوتبال به مراتب بهتر از نهادهای دولتی 
است؛  با داشته های ناچیز بهترین افتخارات را کسب کرده است!

 وظیفه فدراسیون نیســت که خودش ورزشگاه ها را بسازد، تالش فدراسیون تهیه 
کمپ تیم ملی است. هر چند این جا هم اشــکاالتی وجود دارد اما در تالش هستیم که 

حل کنیم. 
  اعتقاد دارم دولت باید دست از سر فوتبال بردارد و اجازه دهد فوتبال عادی پیش برود؛ 
یعنی به گونه ای عمل شود که درباره پخش فوتبال صحبت کنند. اگر قرار است دخالتی 

صورت بگیرد، پولش را پرداخت کنند.
مهدی تاج  این حرف ها را زده است. این رئیس فدراسیون فوتبال است که می گوید 
دولت دست از سر فوتبال بردارد! در جایی دیگر می گوید که دستاورد فدراسیون فوتبال 
به مراتب بهتر از نهادهای دولتی است. او در کنفرانس خبری چند روز قبل خود در کنار 
حمله به دولت از موفقیت های فدراسیون فوتبال حرف زد و از ناکامی ها چیزی نگفت! از 
فجایع و فساد مالی و شرط بندی و فساد اخالقی در مدارس فوتبال و ناهنجاری های دیگر 
فوتبال ایران سخنی نگفت؛ اما با استناد به همین صحبت های آقای رئیس بیایید با هم 

یک لحظه فکر کنیم که دولت دست حمایتی خود را از سر فدراسیون فوتبال بردارد!
اگر ورزشگاه  آزادی و استادیوم های دیگر نباشد

ورزشــگاه آزادی که تمام بازی های تیم ملی در آن برگزار می شود، متعلق به دولت 
است. فدراسیون فوتبال در تمام این سال ها در ساخت یک ورزشگاه ملی در خور شأن 
فوتبال ایران ناکام بوده و از امکانات دولتی اســتفاده کرده و می کند. این موضوع درباره 
اکثر استادیوم های ورزشی کشور صادق است و مسابقات فوتبال ایران در ورزشگاه هایی 

برگزار می شود که مالکیت آن بر عهده اداره کل ورزش و جوانان استان هاست.
تشکیالت مرکز ملی فوتبال روی زمین دولت به صورت رایگان!

مدیران فدراسیون فوتبال چند سالی می شود که به ساخت وساز در مرکز ملی فوتبال 
می نازند؛ باید انصاف را رعایت کرد و هر چند با تأخیر اما مجموعه امکانات ساخته شده در 
این مرکز و آکادمی ملی فوتبال کاری ماندگار است! اما زمین های تمرینی،  هتل آکادمی،  
مرکز پک، ساختمان اداری فدراسیون در مرکز ملی فوتبال،  سالن تمرینی تیم های ملی 
فوتسال و... در کجا دایر شده اند؟ جواب مشخص است! محدوده نسبتا بزرگی از مجموعه 
ورزشی آزادی! مجموعه ورزشی آزادی هم متعلق به دولت است و دولت و وزارت ورزش 
بدون دریافت اجاره و هیچ امتیاز دیگری به صورت رایگان این زمین با مساحت بزرگ را 
در اختیار فدراسیون فوتبال قرار داده  اند. یک لحظه فکر کنید حاال دولت بخواهد دست 
از سر فوتبال بردارد و این زمین را از فدراسیون فوتبال بگیرد یا در ازای آن اجاره دریافت 

کند! چه خواهد شد؟
مساعدت برای دریافت ارز دولتی

بسیاری از فعل وانفعاالت مالی فدراســیون فوتبال در طول  سال با ارز انجام می شود. 
مدیران فدراســیون قطعا این موضوع را تکذیب نمی کنند که بعد از باالرفتن نرخ ارز  با 

مساعدت وزارت ورزش و جوانان و کمک مستقیم دولت در چند نوبت آنها توانستند ارز 
مورد نیاز خود را به صورت دولتی تهیه کنند و عدم فعالیت آنها در بازار آزاد ارز صرفه جویی 
مالی قابل توجهی را برای آنها به همراه داشــت. حاال اگر دولت دســت از ســر فوتبال 
برمی داشت، آن وقت مخارج این سیستم مدیریتی چند برابر می شد؟ عالوه بر آن سالیانه 
فدراسیون مبالغ قابل توجهی از وزارت ورزش بودجه دریافت می کند و فوتبال یکی از 
رشته هایی است که بیشترین کمک مالی را از دولت می گیرد. حاال اگر این بودجه قطع 

شود و دولت بگوید این پول ها پس داده شود؛ فاجعه رخ نمی دهد؟
پاداش های کی روش و شاگردانش در روسیه و امارات را دولت داد!

در حاشیه برگزاری جام جهانی روســیه،  وزیر ورزش با سفر به این کشور و برگزاری 
جلسه با بازیکنان و مربیان تیم ملی ، پاداش های بازیکنان تیم ملی را به خاطر پیروزی 
مقابل مراکش به آنها پرداخت کرد. در چند نوبت وزارت ورزش اقدامات موثری در جهت 
پرداخت حقوق کارلوس کی روش انجام داد. در جام ملت های آسیا هم این محمدرضا 
داورزنی بود که نزدیک به 500 هزار یورو به امارات برد و پاداش عقب افتاده  تمام اعضای 
تیم ملی را پرداخت کرد. با شناختی که از کی روش و رفتارهای اعتراضی بازیکنان تیم ملی 
دارید، فکر می کنید اگر وزارت ورزش به کمک فدراســیون فوتبال نمی آمد، چه اتفاق 
تلخی رخ می داد و واکنش سرمربی و شاگردانش به عدم دریافت پاداش و حق و حقوق 
چه بود؟ مدیران فدراسیون به خوبی می دانند که کی روش تهدید کرده بود اگر پاداش او را 

پرداخت نکنند، روی نیمکت تیم ملی در جام ملت های آسیا نخواهد نشست!
افشاگری داورزنی درباره کمک ارزی 4.5 میلیون دالری و کمک ریالی 

27 میلیارد تومانی
محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش 5 ماه قبل در تاریخ 17 بهمن 

97 مصاحبه بسیار مهمی انجام داد که به خوبی مشخص کرد دولت چه کمک های قابل 
توجهی به فدراسیون داشته است. داورزنی گفته بود: »از ابتدای  سال 97 مبلغ 27 میلیارد 
تومان کمک و چهارونیم میلیون دالر ارز به فوتبال پرداخت کرده اند که بسیار بیشتر از 
تعهد ابتدای  سال وزارتخانه بوده است. این اتفاق با پیشنهاد مسعود سلطانی فر و موافقت 
معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت و یازده میلیارد تومان در سه مرحله )دوونیم، 
پنج و سه ونیم میلیارد تومان( طی دو ماه به مهدی تاج جهت تأمین هزینه های تدارکاتی 
و پشتیبانی و آماده سازی تیم ملی و همچنین پاداش بازیکنان پرداخت شد. با مساعدت 
 وزارت ورزش  ســال قبل مبلغ 43.5 میلیون دالر هم ارز دولتی در اختیار فدراســیون 

قرار گرفت!
به روزگار بی دولت فکر کرده اید؟

آیا مدیران فدراســیون فوتبال می توانند نقش وزیر ورزش و دولت در حل شدن 
بحران مالیاتی که گریبان فدراســیون و ســازمان لیگ و باشــگاه ها را گرفته بود، 
کتمان کنند؟ یا همراهی همیشــگی وزارت امور خارجه و سفارتخانه های ایران در 
کشورهای مختلف! یا حتی سرمایه گذاری دولت در باشگاه های فوتبال که اگر نبود 
لیگ و باشــگاه های بزرگ در این ساختار نابود می شــدند. درست است که دولت 
هیچ وقت دســت فوتبال را ول نمی کند؛ منتهی ســوال اینجاست که جایگاه این 
مدیریت در فوتبال ایران بدون کمک های دولت کجاســت؟ آیا مدیران فدراسیون 
حاضر هســتند از دریافت کمک های نقدی و امتیازات دولتی صرف نظر کنند؟ آن 

وقت می توانند روی صندلی قدرت تکیه بزنند؟ 
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و میر را در سرنشینان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.

دورهمیدخترانصفویهبابهارهرهنما

بهاره رهنما هم با سریال »دورهمی دختران صفویه« 
به جمع تولیدکنندگان محتوا برای شــبکه نمایش 
خانگی پیوست و به  زودی ســاخت این سریال را آغاز 
می کند. او پیش از ساخت این سریال، نخستین مستند 
خود به نام »صدام کن: مامان« را هم کلید زده بود که 
این روزها آخرین مراحل تولید را ســپری می کند و 
»دورهمی دختران صفویه« دومین تجربه او در حوزه 
کارگردانی تصویر است. داستان این سریال حول محور 
۷ شخصیت زن که پس از گذشت سال های دبیرستان 
مجددا دور هم جمع شده تا تئاتری را بازسازی کنند، 
است. طرح فیلمنامه این سریال به نویسندگی بهاره 
رهنما در خانه ســینما ثبت شــده و اکنون مراحل 

پیش تولید خود را سپری می کند. 

خبر

|  حسین قهار  | 

 سند یکی از کمک های نقدی ریاست جمهوری و وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال

فقط60میلیارد
با دقت این تصویر را بررســی کنید! این فقط یک نوبــت کمک مالی نهاد 
ریاست جمهوری به فدراسیون فوتبال است؛ 60 میلیارد ریال برای حل مشکالت 
مالی آماده سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی روسیه! در آن مقطع البته 
همه به یاد دارند که مجموع کمک های دولت به فوتبال به مرز 10 میلیارد تومان 
رسید. برای جام جهانی 2014 برزیل هم دولت کمک های مالی قابل توجهی به 
فوتبال داشت. حواله واردکردن خودرو به کشور برای صعود به جام جهانی 2014 
و پاداش نقدی برای صعود به جام جهانی 2018 برزیل هم توسط دولت به بازیکنان 
و مربیان تیم ملی و مدیران فدراسیون پرداخت شد. راستی!  در این تصویر میزان 
کمک های وزارت ورزش به فدراســیون فوتبال هم به خوبی مشخص است! به 

اعداد و ارقام توجه کنید!


