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روایت داغ

 به دنبال یک پژمان جمشیدی 
بین الویس پریسلی های 

وطنی
  در روزهایی که از حضور فرزاد فرزین در مانکن انتقاد می شود،کاوه آفاق

 به المینور مهرجویی پیوست. بیایید حضور خوانندگان مقابل دوربین را مرور کنیم

روایت های جذاب مهرجویی در مصاحبه ای 
منتشر نشده  

 از ساعدی و گاو
 تا هامون و جالل مقدم و بقیه

داریوش مهرجویی به تازگی از خاطرات ساخت فیلم 
گاو و دایره مینا، واکنش خشم آلود او به اطبا در  جریان 
مرگ کیارســتمی و نحوه آشــنایی اش با غالمحسین 
ساعدی، نویسنده و پزشک ایرانی گفته و این که  چطور 
در ســیر زندگی حرفه ای اش به دنیای پزشــکی پیوند 

خورده است.
 بهانه این صحبت ها نامزد شدن این  کارگردان کهنه 
کار ایرانی برای جایزه افشــین یداللهی است که البته 
هنوز به طور کامل منتشر نشــده و  کانال همایش های 
 انجمــن علمــی روانپزشــکان ایــران بخش هایی از 
گفت و گوی ارســیا تقوا با مهرجویی را منتشــر کرده 
اســت. این جایزه هر ســال از ســوی  انجمــن  علمی 
روانپزشکان ایران به کســانی تعلق می گیرد که برای 
سالمت روان جامعه تالش بی وقفه ای داشته اند.  آن طور 
که داریوش مهرجویی می گوید غالمحســین ساعدی 
سوای روانپزشــک بودن برای او همیشه یک نویسنده 
 بوده اســت:  »برای نوشــتن فیلم گاو شب ها به مطب 
ســاعدی می رفتم و آن جا برایم جالب بود که می دیدم 
 بیماران مختلفی که اکثرا هم بی بضاعت بودند مراجعه 
داشــتند. خیلی مهربان بود و از خیلی هــا ویزیت هم 
 نمی گرفت. برای تحقیق درباره فیلم دایره مینا شب ها 
و ســاعت های زیادی را با دقت و حوصله با ساعدی در 
 مناطق جنوب شهر البه الی معتادها و فقرا می گشتیم، 
اما زمانی که فیلمنامه حاضر شــد ســاعدی توســط 

ساواک  دستگیر شد.«
 او معتقد اســت که ســاعدی از دانش پزشکی برای 
استحکام بخشــیدن به ادبیاتش کمک می گرفت  و قوه 
تخیل بسیار قوی ای هم داشت: »از بهترین نویسندگان 
و نمایشنامه نویســان ایران بود.« نحوه آشــنایی او با 
 غالمحســین ســاعدی هم به زمانی می گــردد که در 
آمریکا مجله ای به نام پارس ریویو   را   منتشــر می کرد: 
»داســتان  گدا از ســاعدی را آن جا منتشــر کردیم و 
این اولین باری بود که شــعر و ادبیــات مدرن ایران به 
انگلیسی معرفی  می شــد. زمانی که در برکلی بودم از 
مادرم خواستم هرچه از شــعر و ادبیات جدید در ایران 
منتشر می شود برای  من بفرستد. مادر یک روز به مطب 
ســاعدی می رود و ســاعدی هم تعداد زیادی کتاب و 
نوشــته از خودش و  دیگران برای من می فرستد. بعد از 
برگشتن به ایران ساعدی را بیشتر می دیدم.« بله و این 
دیدارها زمینه ساز  همکاری این دو هنرمند و نویسنده 
ایرانی در فیلم گاو شــد:»عزاداران بیل را قبال خوانده 
بودم و کتاب را  خواندم و دیدم امکان ســینمایی خیلی 
خوبی دارد و داســتان اجازه بســط و توسعه  می دهد. 
بنابرایــن اولین  همکاری من و ســاعدی در قالب فیلم 
گاو شکل گرفت. برای فیلم های خیلی از کارگردان های 
شــناخته شــده دنیا  مثل آنتونیونی و فلینی یک نفر 
سناریو را نمی نوشــت و مجموعه ای از نویسندگان اثر 
را می نوشــتند  . فیلمنامه نویسی یک علم است و دقایق 
و ظرایف خاص خودش را دارد و ما با ســاعدی به این 
کیفیت رسیدیم  که با هم یک اثر منسجم خلق کنیم.«

 داریوش مهرجویی در ادامــه صحبت هایش درباره 
جزییات ســاخت فیلم  هامون و واکنش ها به این فیلم 
می گویــد:  »دکتر ســماواتی در هامون بــرای من ما 
به ازایی از یک روانپزشــک  بیرونی نداشت. خیلی ها از 
این کاراکتر خوششــان آمده بود. خونسردی و راحتی 
او و سواالتی که می پرسد. یا  وقتی به مهشید می گوید 
مردهای ایرونی همشــون همین طورین دیگه از بس 
زور بهشــون گفتن یاد گرفتن زور  بگن. به نظرم حرف 
مهم و بزرگی بود که از دهان ســماواتی شــنیدیم. به 
نظــرم مجموعه  اینها همراه با فیزیــک  و نقش آفرینی 
به یاد ماندنی جــالل مقدم ســماواتی را جذاب کرده 
بود. خشک و رســمی نبود. یک خصوصیت و  ظرایفی 
داشت که  توجه تماشــاگر را به خودش جلب می کرد. 
همیشــه در انتخاب بازیگران برای من مهمتر از  ظاهر 
این جذابیت اصل بود. در فیلم های من بیشتر از آن که 
شــخصیت ها منفی و مثبت باشــند، این تناقض  بین 
آنهاســت که جذابیت دارد.  هاجر)گوهر خیراندیش( 
در بانــو با وجود گدا و بدبخت بودن یک وقار و شــأن و 

 غروری دارد که او را متمایز می کند.« 
ماجرای مرگ عباس کیارستمی، مهمترین سینماگر 
ایرانی بر اثر خطای پزشــکی خیلی ها را مثل داریوش 
 مهرجویی دل آزرده کرد. او در همان روزهای نخســت 
انتقادات تندی را نسبت به پزشکان کیارستمی مطرح 
 کرد و البته بعد از آن مورد هجوم جامعه پزشــکی قرار 
گرفــت. با وجود این حاال معتقد اســت کــه آن زمان 
 اشــتباهی درباره آن ماجرا شــکل گرفــت:  »کارنامه 
من نشــان می دهد که نگاه خوبی به پزشــکان دارم؛ 
در دایــره  مینا یا آســمان محبوب. کاش ایــن فیلم را 
ببینند که شخصیت اصلی فیلم پزشــک است. انتقاد 
من از جامعه  پزشــکی نبود. من فقط از پزشکی که در 
طبابت کیارســتمی قصور کرد، گله کــردم. با دکترها 
به طورکلی کاری  نداشــتم، ولی هرچی گفتیم بعدش 

فایده نداشت.« 

هیجان انگیز

فصل سوم سریال »ستایش« آغاز شده و گریم های غیرحرفه ای در فصل دوم آن دستمایه انتقادات فراوان به عوامل این سریال 
بود، بار دیگر حاشیه ســاز شده است. رســانه ها درباره گریم نرگس محمدی در فصل سوم »ستایش« نوشته اند به نظر می رسد 
نرگس محمدی همچون بنجامین باتن جوان شده است! فضای مجازی هم پر شده از شوخی هایی درباره این سریال و مقایسه 
آن با ماجرای بنجامین باتن که هرچه سنش باال می رفت، جوان تر می شد!  این اتفاق در فصل دوم ستایش هم افتاده بود اما برخی 
رسانه ها نوشته اند شاید این اتفاق به دلیل همزمانی ساخت سریال ستایش ۳ با بوی باران باشد و ممکن است محمدی در هر دو 
سریال همزمان جلوی دوربین می رفته و امکان گریم سنگین روی صورتش نبوده است! بر اساس گفته تهیه کننده ستایش چند 

وقتی این تداخل زمانی میان دو سریال ایجاد شده است.

ستایش یا 
بنجامین 
باتن؟

ره
چه

پوالد امین| دیروز اخبار حوزه ســینما تحت الشعاع 
دو نام شناخته شده در حوزه موســیقی بود: کاوه آفاق و 
فرزاد فرزین. آفاق با انتشــار  خبری درباره انتخابش برای 
بازیگری در تازه ترین ساخته سینمایی داریوش مهرجویی 
به نام المینور؛ و فرزاد فرزین هم با موج  انتقادات مخاطبان 
ســریال نمایش خانگی مانکن از حضورش در کاراکتری 
الت منش که به گفته مخاطبــان کمترین هم خوانی با 
 فیزیک و ظاهر و به خصوص بینــی عمل کرده اش ندارد!  
فارغ از این که آیا کاوه آفاق کــه از بهترین خوانندگان و 
آهنگســازان پاپ و راک این روزهاســت، انتخاب خوبی 
برای حضور در کنار  بازیگران امتحــان  پس داده و اغلب 
کهنه کار فیلم تازه مهرجویی هســت یا نه؛ و گذشته از 
این که آیا منتقدین فرزاد فرزین در انتقاداتشان  در مورد 
این خواننده محبوب و موفق محق هســتند یا نه؛ انتشار 
همزمان این دو خبــر می تواند ذهن را ببرد به ســمت 
موضوعی که در  چند سال اخیر بحث های زیادی به وجود 
آورده:   خوانندگانی که ســودای بازیگری دارند یا کوچ 

خوانندگان به وادی بازیگری. 
فهرست خوانندگانی که خواسته اند در حیطه سینما 
نیز طبعی بیازمایند، فهرست پروپیمانی است. فهرستی 
شامل طیف گسترده ای از  خوانندگان؛ از شادمهر عقیلی، 
رضا یزدانی، رضا صادقی، بنیامین بهادری و فرزاد فرزین 
گرفته تا حمید عسگری، زانیار  خسروی، عماد طالب زاده، 
مهدی مقدم، مازیار فالحی، حمید خندان، امیر تاجیک، 
امید حاجیلی، گروه سون و همین کاوه آفاق که  به تازگی 
قبای بازیگری بر تنش نشســته اســت. اما مثل پژمان 
جمشــیدی که از فوتبال آمد و کارش گرفت، کســی را 

داریم؟

شادمهر  عقیلی
سردمدار خوانندگانی که وارد دنیای سینما شدند که 
البته در این حیطه به ماندگاری نرســید و بعد از دو فیلم 
نه چندان موفق عطای  این کار را به لقایش بخشــید و در 
آخر هم مهاجرت کرد و رفت!  شادمهر زمانی که در سال 
۱۳۷۹      در فیلم پر پرواز در نقشــی بسیار شبیه خودش 
بازی کرد، خواننده ای موفق بود و گمان  می رفت این فیلم 
تمام رکوردهای فروش را جابه جا خواهد کرد. اما این اتفاق 
نیفتاد. او  سال بعدش در فیلم شب برهنه سعید سهیلی 
هم  نقشــی کامال متفاوت از خودش برعهده گرفت؛ که 
این نیز چندان مورد توجه قرار نگرفت تا تنها یادگارهای 
ســینمایی یکی از  پدیده های موسیقی بعد از انقالب، دو 

فیلم شکست خورده  باشد! 
رضا یزدانی

رضا یزدانی را شاید بتوان پرکارترین خواننده بازیگرشده 
سینمای ایران نامید. خواننده ای که قرار بود اول بار با فیلم 
سربازهای  جمعه مســعود کیمیایی وارد سینما شود که 
این اتفاق رخ نداد و یزدانی در فیلم بعدی کیمیایی، حکم 
وارد دنیای سینما شد. او البته در  آن فیلم نقش خودش را 
بازی کرد. مثل چند فیلم بعدی اش، رئیس، کیفر، طهران 
تهران و حتی بوی گنــدم که در آنها نیــز یزدانی  نقش 
خوانندگان را در دنیای داستانی فیلم برعهده می گرفت. 
  برای این خواننده »پــاپ-راک« بازیگری از تیک آف به 
این سو جدی تر شده اســت. او بعد از آن فیلم جوانانه در 
فیلم هایی مانند سوفی  و دیوانه، حریم شخصی، خوک و 
البته سریال تلویزیونی از یادها رفته نقش های متفاوتی 
ایفا کرده. تا چند روز دیگر او را با فیلم  کروکودیل یک بار 

دیگر بر پرده سینماها خواهیم دید.

فرزاد فرزین
یکی دیگــر از خوانندگان پــرکار در عرصه بازیگری؛ 
که با فیلم پســران آجری مجید قاری زاده سفرش را در 
وادی سینما آغاز کرد.  فرزاد فرزین بعد از آن هم در فیلم 
کنسرت روی آب جهانگیر جهانگیری بازی کرد. دو فیلم 
که هر دو متعلق به کارگردانانی بودند  که چندان در رادار 
رسانه ها و مردم نبودند و بنابراین کار فرزین در این دو فیلم 
چندان به چشم نیامد.  فرزاد فرزین در کار بعدی اش نیز 
که سگ های پوشالی نام داشت به این معضل دچار آمد. 
فیلمی که البته از این نظر که بــرای  اول بار فرزاد فرزین 
نقشی بی ارتباط با موسیقی و خوانندگی داشت، می تواند 
در کارنامه بازیگری او مهم قلمداد شود.  بدشانسی فرزاد 
فرزیــن در حوزه ســینما اما در عرصــه نمایش خانگی 
جبران و او با بازی در سریال عاشقانه دیده شد. اتفاقی که 
 بی تردید با سریال مانکن نیز تکرار خواهد شد )که شده!(. 
با این که نمی توان سیل انتقاداتی را که به بازی او در نقشی 

بی ربط به  عمل آمده است، نادیده گرفت! 
رضا صادقی

صادقی شــاید تنها خواننده ایرانی بعد از انقالب باشد 
که براساس داستان زندگی اش فیلمی سینمایی ساخته 
شده اســت. فیلمی به نام  بی خداحافظی ساخته احمد 
امینی؛ که رضا صادقی دراین اثر سینمایی نقش خودش 

را بازی می کند و قصه اثر به نوعــی زندگی نامه  خودش 
است:   خواننده ای جنوبی که برای رسیدن به رویایش از 
بندرعباس عازم تهران می شود. رضا صادقی در مستندی 
به نام رمز شب نیز حقایقی در مورد زندگی و کار خود بیان 

می کند. 
 دو فیلمه ها:   

مازیار فالحی و حمید عسگری       و زانیار
مازیار فالحی و حمید عسگری خوانندگان بازیگرشده 
دو فیلمه این فهرست هســتند. مازیار فالحی با بازی در 
فصل سوم ســریال قلب  یخی )در نقش خودش( و فیلم 
یادم تــو رو فراموش؛ و حمید عســگری نیز با فیلم های 
شانس، عشق، تصادف آرش معیریان و دو  دوست محمد 
بانکی. هر دو نیز نه چندان در حد انتظار. با این که حضور 
مازیار فالحی در قلب یخی که توسط سامان مقدم ساخته 
 شــده نشــان از این دارد که این خواننده که به سلطان 
احساس معروف است، با هدایت کارگردانی کاربلد و آگاه 
می تواند امید حضوری  مستمرتر را در سینما داشته باشد!  
زانیار خسروی اما چه در فیلم »برف روی کاج ها«ی پیمان 
معادی و چه در ســریال »عشــق تعطیل نیست« نشان 
داد که می توان به  آینده بازیگری او امید بســت. یا به قول 
منتقدی: بعید اســت که زانیار دوباره به عرصه بازیگری 

روی نیاورد! 
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هر کسی که در خانه شما 
حضور دارد باید بداند هنگام 
وقوع زلزله چه اقدامی انجام 

دهد حتی اگر شما موقع وقوع 
حادثه آنجا نباشید.

شــهروند| علیرضا بیرانوند باز هم به چهره جنجالی 
فوتبال ایران تبدیل شده اســت. در 48ساعت گذشته 
شاهد انواع و اقســام اخبار و اتفاقات پیرامون نام گلر 
شماره یک تیم ملی ایران بوده ایم و نتیجه آن هم چیزی 
نبوده جز حاشیه و ســوءتفاهم و درگیری با هواداران و 

رسانه ها!
محرومیت حداقلی ازسوی کمیته مجازات

بیرانوند ظهر روز شنبه ابتدا به خاطر حرکت زشتی 
که با دستان خود مقابل تماشاگران تراکتورسازی انجام 
داد، به کمیته انضباطی رفت. او و باشگاه پرسپولیس به 
خاطر این رفتار عذرخواهی کرده بودند و مهدی تاج و 
مارک ویلموتس هم از ایــن دروازه بان حمایت کردند. 
درنهایت کمیته انضباطی تصمیــم گرفت که بیرانوند 
را یک جلســه از همراهی پرســپولیس محروم کند. 
تماشاگران تراکتورســازی هم به خاطر فحاشی به او و 
سایر پرسپولیسی ها یک جلسه از حضور در ورزشگاه 

محروم شدند. 
صدای اعتراض ها بلند شد

محرومیت یک جلسه ای بیرانوند در وهله اول صدای 
اعتراض تماشاگران استقالل را درآورد. آنها مدعی بودند 

که کمیته انضباطی از پرسپولیس جانبداری 
کرده و با حمایت از بیرانوند طوری رأی داده 

که این دروازه بان بتواند با سپری کردن 
یک جلســه محرومیت در دربی هفته 
چهارم حضور داشته باشد. طرفداران 

مثلث استقالل، تراکتور و سپاهان بر این 
عقیده هستند که بیراند چون خردادماه از 
سوی کمیته اخالق با محرومیت تعلیقی سه 

جلسه ای روبه رو شد، حاال با تکرار 
تخلف  حاال باید ســه جلسه 
محروم میشد نه یک جلسه و 
فدراسیونی ها برای او تبعیض 
قایل شــده  اند. حسابش را 
بکنید در چنین فضایی هم 
تماشاگران پرسپولیس به 

این غائله اضافه شدند.

ماجرای خداحافظی و پشت اینستاگرامی
اتفاق بعدی انتشار یک مصاحبه از علیرضا بیرانوند 
در واکنش به محرومیت یک جلسه ای بود. او در این باره 
به خبرگزاری ایســنا گفته بود: »من از فوتبال ایران 
خداحافظی می کنم و همین االن می خواهم موبایلم را 
خاموش کنم و به شهرستان بروم.« البته قبل از انتشار 
رسمی این مصاحبه در فضای مجازی عنوان شده بود 
که این دروازه بان از رأی صادرشده بشدت شاکی است 
و قصد دارد مصاحبه ای جنجالی انجام بدهد که به این 
صحبت ها ختم شد. خداحافظی بیرانوند خیلی زود با 
تعجب بسیاری از هواداران پرسپولیس و البته واکنش 
بســیار تند خیل عظیمی از آنها روبه رو شد. بیرانوند 
قبال هم سابقه انجام چنین رفتارهایی را داشته و برای 
پرسپولیســی ها قابل باور نبود که با چنین واکنشی 
روبه رو شوند و به باشگاه فشار آوردند که تکلیف ابهامات 
به وجود آمده را حل کند. به  هرحــال بیرانوند در یک 
استوری اینســتاگرامی هم در واکنش به حکم کمیته 
انضباطی نوشت: »قانون بعضیا رو گرم می کنه! بعضیارو 

می سوزونه!«
جنجال ها چگونه پایان یافت؟

در نهایت جنجال به قدری باال گرفت که وکیل بیرانوند 
در گفت وگو با رسانه ها هرگونه مصاحبه این دروازه بان 
با رسانه ها و خبرنگاران با این محتوا که اعالم کرده 
از فوتبال ایران خداحافظی خواهد کرد را تکذیب 
کرد و وعده شکایت از منتشرکنندگان مصاحبه 
بیرانوند داد. این درحالی است که پیگیری های 
انجام شــده از خبرگزاری ایسنا مشخص کرد که 
مستندات اعالم خبر خداحافظی بیرانوند 
از فوتبــال ایران موجــود بوده و 
واقعا  پرسپولیس  دروازه بان 
این صحبت هــا را مطرح 
کــرده اســت و حتما به 
خاطر اعتراض هواداران 
شده  مجبور  فشارها  و 
را  صحبت هایــش 

تکذیب کند.

شهروند| حرف هایی که دیروز 
بیژن زنگنــه، وزیر نفــت درباره 
ممنوعیت هرگونــه کمک مالی 
به تیم های تابعه ایــن وزارتخانه 
زده، سروصدای زیادی در فوتبال 
ایران ایجاد کــرده؛ حاال خیلی ها 
نگران آینــده پارس جنوبی جم، 
نفت آبادان و نفت مسجدسلیمان 
هســتند. با این شــرایط سه تیم 
مذکــور یا بایــد منحل شــوند 
 یــا این که مراحــل واگــذاری  را 
پشــت ســر بگذارند. اتفاقی که 
می تواند بحران جدیدی در لیگ 

برتر ایران به وجود بیاورد.
صحبت های وزیر و تعیین تکلیف تا اول آذر

بیژن زنگنه، وزیــر نفت در این خصوص گفتــه: »به  منظور 
صرفه جویی و کاهش هزینه ها، انجام مســئولیت های مدرس، 
سرپرست، ســرمربی، مربی، کمک مربی، دبیر، عوامل فنی و 
پزشکی و دیگر عناوین مشــابه در تیم های باشگاهی در همه 
ســطوح مرتبط با ورزش قهرمانی، تنها از طریق افراد حقیقی 
بخش خصوصی )غیردولتی( مجاز اســت و پرداخت هرگونه 
وجهی به کارکنان در قالب تیم هــای قهرمانی تحت هر عنوان 
ممنوع است.«  وزیر نفت، مالکیت و مدیریت و حتی کمک مالی 
به باشگاه های حرفه ای توســط شرکت های تابعه صنعت نفت 
به هر صورت )مستقیم و غیرمستقیم( را ممنوع کرده و دستور 
داده اســت مدیریت و مالکیت تیم هــای فوتبال صنعت نفت 
 مسجد سلیمان، صنعت نفت آبادان و پارس جنوبی جم تا تاریخ

  ۱/ ۹/ ۱۳۹۸ در چارچوب ضوابط و مقررات ذیربط تعیین تکلیف 
شود. در این ابالغیه تاکید شده است با توجه به کمبود منابع مالی، 
در  سال۱۳۹۸، صنعت نفت هیچ اعتباری برای اعزام برون مرزی 
تیم های ورزشــی اعم از قهرمانی )برای شــرکت در مسابقات 
رسمی بین المللی دوره ای آســیایی و جهانی به عنوان سهمیه 

فدراسیون های مربوطه و مشابه آن( تخصیص نمی دهد.
وضعیت نامعلوم سه تیم لیگ برتری

با ابالغیه صریح تکلیف سه باشــگاه فعال در لیگ برتر کامال 

نامعلوم به نظر می رســد. نفت آبادان، نفت مســجد سلیمان و 
پارس جنوبی جم سه تیمی هستند که توسط شرکت های تابعه 
وزارت نفت در سه شهرستان مختلف اداره شدند و بودجه خود را 
در قالب مسئولیت های اجتماعی از آنها دریافت می کنند. اما حاال 
که وزیر نفت چنین دستوری را به کل مجموعه و شرکت های 
تابعه ابالغ کرده است، آینده این سه باشگاه کامال نامعلوم به نظر 
می رسد. از آن جا که زنگنه خواستار تعیین مالکیت این سه باشگاه 
شده، به نظر می رسد وزارت نفت دیگر عالقه ای به اداره تیم های 
فوتبال ندارد، بنابراین این دستور را باید به منظور پایان نام یک 
پیشوند همیشگی در فوتبال ایران دانست؛ این که دیگر نفتی در 
فوتبال ایران قرار نخواهد داشت. وزارت نفت قبل تر بدون توجه به 
مسائل و مخالفت ها این کار را درباره نفت تهران انجام داده و حاال 
با توجه به محدودیت های مالی، آن را درباره سایر تیم های نفتی 
به اجرا درآورده است. پیشگامی وزارت نفت در این تصمیم البته 
ممکن است معنای دیگری داشته باشد و آن پایان باشگاه داری 
دولتی در فوتبال ایران است که به شریان های نفتی و صنعتی 
وابسته است. نکته مهم دیگر هم این است که با این دستورالعمل 
تکلیف سه باشگاه نفتی در رقابت های لیگ امسال ناروشن خواهد 
بود و باید دید این سه باشــگاه تا کی به فعالیت رسمی خود در 
فوتبال ایران )بــدون دریافت بودجه( ادامــه خواهند داد و این 

مسأله ای ا ست که لیگ برتر ایران را هم تهدید می کند.

علی بیرو و یک فیلم سینمایی حاشیه!
  دروازه بان شماره یک تیم ملی بازهم محروم شد

 اما اعتراض ها به او ادامه دارد، خیلی ها تصور می کنند بیرانوند تمرکزش را از دست داده است

آتش نفت به جان فوتبال ایران!
  وزیر نفت رسما اعالم کرده سه تیم تحت پوشش این مجموعه یا منحل یا واگذار شوند

 با این روند سرنوشت لیگ نوزدهم در  هاله ای از ابهام است


