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ورزش

سرمربی تیم فوتبال ساحلی پارس جنوبی در گفتگو با پیام عسلویه:

یادداشت
فاضلقنبرپور

سهم مردم جم
نبایدفقطبوی
گاز و گوگرد
باشد!

مهدی تارتار بعد از آخرین دیدار تیمش با سیاه جامگان از مدیران تیمش گله
کرد و گفت از ابتدای فصل به تیم مان پاداش نداده ایم در حالی که در  ۱۲بازی
طبق برنامه اعالمی از سوی باشگاه مستحق دریافت پاداش بودیم.
صنعت نفت هم با وجود پیش رو بودن بازی با پرسپولیس چند روزی تمرین
نکرد و فراز کمالوند حتی به این بهانه نیت ترک آبادان را داشت که فعال همه
چیز ختم به خیر شده است.
جالب اینکه این تیم ها در روزهای حضور در لیگ یک مشکلی برای تامین
هزینه ها نداشتند اما در لیگ برتر وجود یک قانون آنها را با بن بست مواجه کرده
است .قانونی که بی شک کارشناسی نیست.
گویی وزارت نفت ملزم به هزینه در ورزش قهرمانی نیست و ورزش قهرمانی
در این قانون فقط تیم فوتبال در لیگ برتر تعریف شده است! به واقع این
وزارتخانه می تواند برای تیم های لیگ برتری در سایر رشته ها و فوتبال در
لیگ یک هزینه کند اما برای تیم لیگ برتری فوتبال نه!
پارس جنوبی که فصل گذشته در لیگ یک بود منظم ترین پرداختی را در
بین تیم های حاضر در این رقابت ها داشت و یکی از دالیل قهرمانی تیم در
لیگ یک هم همین بود .البته اینطور نبود که این تیم برای قهرمانی در لیگ یک
متحمل هزینه های کالن شود و حتی در جدول هزینه کرد در رده یازدهم
قرار داشت اما این فصل که به لیگ برتر آمد یک نیم فصل به بازیکنان پاداش
نداده با اینکه بهترین نتایج را گرفته و در اولین فصل حضور در لیگ برتر با
نایب قهرمانی به نیم فصل پایان داده است .صنعت نفت آبادان هم بی شک با
مشکل مشابهی مواجه است .قانونی که موجب نابودی تیم نفت تهران شد.
تیمی که تا دو سه فصل پیش تیم حاضر در لیگ قهرمانان آسیا بود امروز هیچ
شباهتی به یک تیم حرفه ای ندارد و وقتی شب پیش از بازی در مسافرخانه
می خوابد حتی باید گفت شبیه یک تیم محلی شده است .حمایت از صنعت
نفت ،حمایت از پارس جنوبی جم و حمایت از تیم های نفتی کمک به فوتبال
باشگاهی و کمک به فوتبال ملی است .سهم مردم جم از منطقه ویژه عسلویه
نباید بوی گاز و گوگرد باشد .پارس جنوبی جم مایه مباهات مردم مهربان این
شهر کوچک شده و حاال یکی دو سالی است آخر هفته ها را با فوتبال می
گذارنند .به استادیوم می روند و عاشقانه تیم شان را تشویق می کنند .نمی شود
انکار کرد در آبادان صنعت نفت عشق مردم است .مردمی که شاید فوتبال مهم
ترین دلخوشی آنها باشد .دریغ از این ها با این قانون بی انصافی است و متاسفانه
قانون گذار اصال به خواست های مردم توجه نکرده است.
درهمه ممالک برای ورزش و فوتبال هزینه می کنند چرا که ورزش بهترین راه
برای مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی است اما متاسفانه در این جا از هزینه
دریغ می کنیم و امروز شاهد صحبت هایی پیرامون انحالل تیم صنعت نفت
آبادان هستیم و پارس جم هم انگیزه اش را برای ادامه درخشش در لیگ برتر
از دست داده است
سوال اینجاست اگر برای فوتبال که مردم دوستش دارند هزینه نکنیم پس برای
چه باید هزینه کنیم؟

درخشش ذخیرههای کیروش در اروپا؛

شوک به آزمون و گوچی
دو مهاجم ناکام تیم ملی در اروپا،
حاال دو رقیب آماده پشت سرشان
دارند و جایگاهشان در جام جهانی
به خطر افتاده است.
به گزارش پیام عسلویه به نقل از
وبسایت نود ،ترکیب تیم کیروش
برای جامجهانی تا حدود زیادی
مشخص است .عالمت سوالهای
زیادی وجود ندارد و تقریبا همه
میدانند که کدام بازیکنان قرار است
در ترکیب اصلی قرار بگیرند کدام
بازیکنان تعویضی به میدان میآیند.
البته کیروش در تمام اینسالها
نشان داده که از قدرت غافلگیری
باالیی هم برخوردار است و
میتواند تصمیماتی شگفتانگیز در
آخرین لحظه بگیرد.
یکی از حیاتیترین بازیکنان تیم ملی در جامجهانی روسیه تک مهاجم ایران
خواهد بود .بازیکنی که قرار است تک تیرانداز کیروش مقابل قدرتهای
فوتبال باشد .اگرچه تیم ملی چهار مهاجم دارد اما مشخص است که اولویت
با کدام بازیکن برای حضور در خط حمله خواهد بود .آزمون و قوچان نژاد
دو گزینه اصلی هستند و کریم انصاریفرد و کاوه رضایی دو گزینه بعدی .آن
چیزی که نگرانکننده است روند معکوس عملکردی این بازیکنان است .یعنی
این که مهاجمان اصلی مدتهاست عملکرد خوبی ندارند و بازیکنان فرعی در
حد ستاره ظاهر شدهاند .سردار آزمون البته قبل از آن که گلنزدنش به بحران
تبدیل شود باالخره توانست در هفته بیستم موتورش را روشن کند و مقابل
تیم انتهای جدولی با یک گل و یک پاس گل فعال آبی بر آتش انتقادات بریزد.
اگرچه بیست هفته و یک گل و دوپاس گل آمار اصال مناسبی نیست اما
میشود امیدوار بود که موتورروشنشده آزمون در بازیهای بعدی هم بتازد.
قوچان نژاد هم مثل آزمون شرایط خوبی ندارد با این تفاوت که آخرین بازی
نه تنها اتفاق خوبی برای او نیفتاد که اولین نیمکتنشینی نود دقیقه ای او رقم
خورد .قوچان نژاد در هفته پانزدهم با یک گل و یک پاس گل نیمکتنشین
شد تا راه یافتنش به ترکیب اصلی شاید کمی سخت شود.
در آن سو اما مهاجمان غیراصلی تیمملی عملکرد فوقالعادهای داشتهاند .کاوه
در هفده هفته هم شانزده بازی انجام داده و  ۷گل زده و  ۵پاس داده .عملکرد
او در  ۵بازی آخر با سه گل و  ۴پاس گل رویاییتر هم بوده است .جالب
است که کاوه رضایی این فصل بهترین عملکردش در زمان فوتبالش را به
نمایش گذاشته است .او در بهترین فصلش در لیگ برتر تنها  ۷گل زده است،
یعنی معادل گلهایش در نیمی از فصل بلژیک.
کریم انصاریفرد هم شرایطی مشابه کاوه رضایی دارد .او در  ۱۴هفتهای که
از لیگ یونان گذشته  ۱۰بازی انجام داده و با  ۷گل و سه پاس گل ،توانسته
آماری طالیی ثبت کند .آمار میانگین تاثیر گذاری روی یک گل در هر مسابقه،
جایگاه او را در تیم ملی را هم محکمتر کرده است.
جابجایی حقیقی و احمدی در جام جهانی قبل ،نشان داد کیروش قابلیت
سورپرایزهای لحظه آخری در جام جهانی را دارد .سورپرایزهایی که شاید با
ادامه عملکرد بد آزمون و گوچی و موفقیت انصاریفرد و رضایی ،تکرار شود
و چهره جدیدی در روسیه ،به ترکیب اصلی تیم ملی برسد.

برایدفاعازنامایرانراهیرقابتهایبرزیلمیشویم
مسلم مسیگر در گفتگو با پیام عسلویه گفت :برای دفاع از نام
ایران راهی رقابتهای برزیل می شویم و مطمئن باشید نتایج
خوبی را خواهیم گرفت.
مسیگر با بیان این مطلب ادامه داد:به لطف تدارک خوب
پارس جنوبی و مسئوالن باشگاه راهی برزیل خواهیم شد و
همه خبرها مبنی بر این است که سطح بازی ها از جام جهانی
هم باالتر است.چکیده ای از بازیکنان مطرح دنیا در تیمهای
باشگاهی مختلف حضور دارند و همین امر باعث شده تا انتظار
یکتورنمنتسطحباالرابکشیم..
سرمربی پارس جنوبی تصریح کرد:قانون داوری در این بازی
ها تغیر خاصی نکرده اما هر تیم باید  5ملی پوش و دو بازیکن
خارجی داشته باشد.از نکات جالب این بازی ها و نحوه صعود
تیمها به مرحله بعد می توان به برخوردهای تیمهای هم رتبه
در گروهای مختلف به یکدیگر اشاره کرد.یعنی اگر در گروه
خودمان اول شویم راهی فینال شده و اگر دوم شویم برای رتبه
سوم و چهارمی جام تالش خواهیم کرد.
مسیگر از مصدومیت محمد احمدزاده ملی پوش این تیم خبر
داد و افزود:این اولین تورنمنت باشگاهی است که از ایران

یک تیم شرکت میکند.قطعا برای کسب تجربه و میدان دادن
به جوانهای تیم راهی این رقابتهای بزرگ شده ایم که امیدوارم

نتیجه الزم را هم بگیریم.این را باید اضافه کنم که اهداف دیگری
نیز در سر دارم که به مرور زمان اجرایی خواهد شد.

حسین پورامینی کاپیتان پارس جنوبی جم:

تنها رمز موفقیت ما رفاقت،همدلی و ریاضت
کشیدنبود
مشکالت مالی حل می شود
تیم فوتبال پارس جنوبی که اولین فصل
حضورش در لیگ برتر را تجربه میکند
توانست در نیمفصل اول به نایب قهرمانی
برسد و شگفتیساز لیگ هفدهم شود .شاید
یکی از مهمترین دالیل موفقیت این تیم
یکدست بودن بازیکنان و نزدیکی مربیان
و بازیکنان و تمام عوامل به یکدیگر است.
با حسین پورامینی کاپتیان تیم فوتبال پارس
جنوبی در مورد شرایط این تیم در نیمفصل
اول گفتوگویی انجام دادیم که در زیر
میخوانید:
نایب قهرمان لیگ شدید!
بله ،زمانی که وارد لیگ برتر شدیم اص ً
ال
تصور نمیکردیم چنین جایگاهی به دست
بیاوریم .با تالش بازیکنان و دانش فنی کادر
فنی و در رأس آنها مهدی تارتار توانستیم
نتایج خارقالعادهای را بگیریم.
رمز موفقیت تیمتان چه بود؟
تنها رمز موفقیت ما رفاقت،همدلی و
ریاضت کشیدن بود .بازیکنان ما همگی
در کنار هم بودند .با مدیریت خوب آقای
رضاییان و دانش فنی و تجربه مربیگیری
مهدی تارتار توانستیم موفق شویم .همه در
هفتههای ابتدایی لیگ میگفتند نتایج تیم
شما اتفاقی است و جرقهای بیشتر نیست

اما خدا را شکر که تا پایان نیمفصل خوب
بازی کردیم و خوب هم نتیجه گرفتیم.
پنالتی و گل نایب قهرمانی را تو زدی.
بله ،قبل از بازی همیشه ما در تمرینات
پنالتی تمرین میکنیم قرار بود اگر در
این بازی پنالتی شود من یا تیموری بزنیم
که پنالتی به من رسید .ما میتوانستیم در
جریان بازی هم گل بزنیم و پیروزی مقابل
سیاهجامگان حق ما بود.
چرا در بازی با پرسپولیس پنالتی نزدی و
پنالتی به محسن فروزان رسید؟
همانطور که گفتم قبل از هر بازی تمرین
پنالتی میکنیم اما قبل از بازی با پرسپولیس
به دلیل بارندگی تمرین پنالتی نکرده بودیم در
نهایت سرمربی تیم تصمیم گرفت که فروزان
پنالتی را بزند .او ضربهاش را هم خوب و
خالف جهت حرکت دروازهبان زد اما توپ
به دو تیر دروازه خورد و بیرون آمد.
ظاهراً پارس جنوبی هم دچار مشکالت
مالی شده است؟
بازیکنان  ۳۰درصد مبلغ قراردادشان را که
قرار بود تا پایان نیمفصل بگیرند دریافت
کردند البته پاداشها پرداخت نشده که فکر
میکنم به زودی این اتفاق هم میافتد و با
شناختی که از رضاییان مدیرعامل باشگاه

مدیر باشگاه ورزشی صفا شهر دیر گفت:
هزینه ورزش فوتبال دراین شهرستان برای
ورزشکاران بسیار باال و بیشتر آنها که از اقشار
کم درآمد جامعه هستند ،توان پرداخت این
هزینه ها را ندارند.
محمود موجی دیری افزود :اگر افراد خیر
و عالقه مند ،خانواده ها ،شهرداری ها و
مسئوالن به ورزش اهمیت بدهند با توجه به
سابقه طوالنی ورزش در این شهرستان ،شاهد
رشد این بخش در این شهرستان خواهیم بود.
وی با اشاره به ضرورت توجه به اهمیت
مدرسه فوتبال پایه گفت :مسئوالن می توانند
مدرسهفوتبالپایهراباهزینهسالی 200میلیون
ریال در این شهرستان راه اندازی کنند .مدیر
باشگاه ورزشی صفا شهر دیر اظهارداشت:
نخبه پروری ،عملیاتی شدن مصوبات
جلسات ،تسهیالت بانکی با کارمزد اندک و
مجوز ورود کاالهای تجاری برای باالبردن
توان مالی باشگاه های ورزشی و حمایت
یکی از تیم های ورزشی توسط شرکت های
پیرامونی در ارتقا و تقویت بنیه مالی باشگاه ها
بسیارموثراست.
رئیسهیاتفوتبالشهرستاندیرگفت:هزینه
تهیهوسایلورزشیبرایورزشکارانباالست
و تامین هزینه آن توسط ورزشکاران میسر
نیست .احمد صحافی زاده افزود :ورزشکاران
این شهرستان بصورت تیمی و انفرادی دارای
افتخاراتبسیاریهستندکهبایدمسئوالنقدر
این افتخارات را بدانند.
مسئولهیاتفوتبالشهرستاندیرضمنتایید
مشکالت ورزش فوتبال در این شهرستان
گفت :توسعه ورزش فوتبال در دیر به عزم
جدی مسئوالن و توجه و حمایت همگانی
نیاز دارد .وی بیان کرد :در زمان حاضر به
دلیل نبود امکانات و حمایت مالی از باشگاه
ها ،فوتبال شهرستان در آستانه ورشکستگی
قراردارد.

حسن بیت سعید مهاجم سوسنگردی،
نیمفصلاولدراستقاللتهراننتوانست
موفق شود و عملکرد غیر قابل قبولی
داشت تا باعث شود صحبت هایی مبنی
بر جدایی زودهنگام وی از این تیم شنیده
شود و مقصد قطعی وی در صورت
جدایی فوالد خوزستان خواهد بود.
بیت سعید پس از قهرمانی با تیم شهرش
در مسابقات لیگ استان به فوالدنوین در
لیگ دو پیوست ،در سال اول با این تیم
قهرمان لیگ دو و در فصل بعد قهرمان
لیگبرترشد.
دراگان اسکوچیچ سرمربی وقت فوالد
البته روی این بازیکن نظری نداشت تا
او از این باشگاه جدا شود و به استقالل
خوزستانبپیوندد.
مهاجمسوسنگردیبااستقاللخوزستان
در لیگ پانزدهم قهرمان شد و فصل بعد
در آسیا درخشید تا به یکی از شاه ماهی
های نقل و انتقاالت بدل شود و راه
استقالل را در پیش گرفت.
بیت سعید در صورت بازگشت به فوالد
پس از سه فصل دوباره پیراهن این
باشگاه را بر تن می کند و دوباره شاگرد
سیدسیروسپورموسویخواهدشد.

 2بانوی بوشهری به
مسابقاتپاراآسیایی
امارات اعزام شدند

و اعضای هیأت مدیره داریم پاداشها هم
پرداخت میشود.
ظاهراً برخی باشگاههای لیگ برتری به
دنبال جذب بازیکنان تیم شما هستند آیا
به خود شما هم پیشنهادی شده است؟
به هر حال وقتی تیمی موفق میشود و
به نایب قهرمانی میرسد طبیعی است که
بازیکنانش مورد توجه باشگاههای دیگر
قرار میگیرد .بله به بازیکنان تیم ما هم
پیشنهادهای زیادی شده به خود من هم
پیشنهاد دادهاند اما من و سایر بازیکنان
پارس جنوبی تا روز آخر در این تیم
خواهیم ماند و فصل را با پارس جنوبی به
پایان میرسانیم .شاید باورتان نشود حتی
بازیکنانی که در تیم ما کمتر بازی کردهاند،

پیشنهاد دریافت کردهاند.
واقع ًا؟
بله ،زیرا در تیم پارس جنوبی همه بازیکنان
یکدست هستند .تقریب ًا به جز دروازهبان دوم
ما همه بازیکنان تیم در نیم فصل اول بازی
کردهاند بازیکنانی هم کمتر بازی کردهاند به
خاطر شرایط تاکتیکی ،بازی به آنها نرسیده
استوگرنههمهبازیکنانماباکیفیتهستند.
نیمفصل دوم هم میتوانید این نتایج را
ادامه بدهید؟
ما تازه به لیگ برتر آمدهایم نباید توقع از تیم
ما باال برود .تیمهایی که تازه به لیگ برتری
میآیند باید هدفشان بقا در لیگ باشد اما
اکنون ما جایگاهی مناسبی در لیگ داریم و
تالش میکنیم که این جایگاه را حفظ کنیم.

مسئوالن هیات های ورزشی دیر خواستار حمایت از ورزش این شهرستان شدند
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دیر
گفت :تالش ما این است که با حمایت ها
و همکاری رئیسان هیاتها ،فرماندار و مدیرکل
ورزش و جوانان استان بوشهر بتوانیم ورزش
دیر را در استان و کشور مطرح کنیم.
جلیل پوالدی ،اهمیت به ورزشهای همگانی
را اولویت کار اداره ورزش و جوانان شهرستان
دانستوافزود:توسعهورزشنیازمندحمایت
جدی و همکاری همه دستگاههای اجرایی
است .وی گفت :در زمان حاضر از فروردین
تا آبان امسال  2هزار و  700ورزشکار بیمه
شده است .رئیس اداره ورزش و جوانان
شهرستان دیر با اشاره به اعتبارات شهرستانی
و ارزش افزوده بیان کرد :در سال جاری
اعتبارات شهرستانی و ارزش افزوده برای
ورزش شهرستان  30میلیارد ریال اختصاص
یافته است .وی گفت :از اعتبارات نفت برای
ورزش شهرستان که با پیگیری های نماینده
مردم شهرستان در مجلس شورای اسالمی
به نتیجه رسیده  300میلیارد ریال است که در
مدت چهار سال جذب می شود از این میزان
برای سال اول پنج میلیارد ریال برای تجهیز و
تعمیرسالن بردستان و پنج میلیارد ریال برای
تجهیز و تعمیر سالن ورزشی آبدان جذب
شده و در دست اجراست .پوالدی افزود:
همچنینطرحهایزمینهایچمنمصنوعی
فوتبالبردستانودیر،اجرایسیستمروشنایی
زمین چمن دیر و بردخون ،نصب کفپوش
سالن نصر دیر ،تجهیز خوابگاه و محوطه
سازی استادیوم دیر و تعمیرات سالن بانوان و
نصر دیر در دست اجراست.
رئیس شورای اسالمی شهر دیر گفت :شورای
شهر دیر با وجود محدودیت های اعتباری
برایارتقایفرهنگورزش،حمایتازجامعه
ورزشی را در دستور کار خود قرار داده و تا
حد امکان از ورزشکاران حمایت می کند.
عبدالعزیز نصاریوسفی افزود :توجه مسئوالن

بازگشتبیتسعید
به فوالد؟

رئیسهیاتورزشهایمعلوالنوجانبازان
استان بوشهر گفت :فاطمه انصاری در
رشته پرتاب وزنه و سعیده عبدالهی در
رشته پرتاب دیسک به مسابقات پارا
آسیایی 2017اماراتاعزامشدند.
به گزارش پیام عسلویه سید ابراهیم
بحرانی روز دوشنبه در گفت و گو با
ایرنا افزود :این  2ورزشکار بوشهری
از  10تا  17آذرماه در اردوی متصل به
اعزام در تهران زیر نظر مربیان تیم ملی
به تمرین پرداختند که فاطمه تشنه دل
نیز به عنوان مربی از استان بوشهر در
این اردو حضور داشت .وی بیان کرد:
مسابقات پارا آسیایی امارات در رده
سنی جوانان برگزار می شود و با توجه
به سابقه درخشان انصاری و عبدالهی از
آنها در مسابقات پیش رو انتظار کسب
مدال های خوش رنگ داریم.
بحرانی یادآور شد :در این دوره 114
نفر از ورزشکاران سراسر کشور به این
مسابقات اعزام شده اند .رئیس هیات
ورزشهای معلوالن و جانبازان استان
بوشهر ادامه داد :با توجه به افتخارآفرینی
ورزشکار معلول و جانباز استان بوشهر
در مسابقات جهانی نیاز است که به آنها
توجه ویژه ای شود

سومینفستیوالمدارس

فوتبالاستانبوشهربهمیزبانی
ایرانجوانکنگان

نسبت به باشگاه های ورزشی و قهرمانان
ارزشمند باعث دلگرمی و امیدواری آنها در
عرصه های مختلف ورزشی می شود.
وی مباحث مالی را از مشکالت جامعه
ورزشیشهرستانبرشمردواضافهکرد:باحل
مشکالت مالی می توان از ظرفیت شهرستان
در رشته های ورزشی بهره برد تا باشگاههای
ورزشی نیز با دلگرمی به کار خود بپردازند
و ورزشکاران نیز بتوانند در عرصه ورزشی
ظهور پیدا کنند .رئیس شورای اسالمی شهر
دیر اظهارداشت :برای ارتقای موفقیت های
بیشتر و جذب بیشتر جوانان به ورزش ،نیاز
به حمایت جدی مسئوالن است.
وی از مسئوالن استانی و شهرستانی خواست
تا در تقسیم اعتبارات ورزشی سهم بیشتری به
مناطقمحروماستانبوشهردرنظرگرفتهشود.
نایب رئیس شورای اسالمی شهرستان دیر

گفت :ورزش در رشد و اعتالی سالمت
جسمی و روحی جامعه ،کاهش آسیب
های اجتماعی و جلوگیری از سوق جوانان
شهرستانبهسمتاینآسیبهانقشبسزایی
دارد .حبیبه فخرایی افزود :شهرستان دیر از
استعدادهای درخشانی در رده های سنی
مختلف رشته های ورزشی اعم از فوتبال،
والیبال ،ووشو ،بدمینتون و غیره برخوردار
است که بدلیل مشکالت مالی و فنی باشگاه
هامانعاززمینهسازیبرایکشفوشکوفایی
نخبگان ورزشی شده است .وی اضافه کرد:
امیدواریم با ایجاد ارتباط و هماهنگی بین
مؤسسه های دولتی و غیر دولتی و با نهادینه
سازی تفکر راهبردی در مدیریت ورزش
شاهد ایجاد زمینه مساعد در روی آوردن
جوانان شهرستان به امر ورزش ،باال بردن
نشاطجمعیشهروندانباشیم.

سومین فستیوال مدارس فوتبال استان
بوشهر به میزبانی ایرانجوان کنگان در
رده ی سنی نونهاالن (طرح نشاط
اجتماعی شهرستان کنگان) برگزارشد.
این مسابقات با حضور تیم های
ایرانجوان کنگان  -آیندگان دیر ،مجتمع
گاز پارس جنوبی جم ،ایرانجوان
بوشهر،ایرانجوان خورموج ،پارس
دشتستان ،انرژی پارس جنوبی جم در
استادیوم شهید فرحی شهرستان کنگان،
برگزار شد.
حسن پور سرپرست اداره ورزش و
جوانان شهرستان کنگان ضمن خوش
آمدگویی به تیم های شرکت کننده و
امیدواری به اینکه کنگان بتواند میزبان
خوبی برای این دوره از مسابقات باشد
وی توجه به مدارس فوتبال رایکی از
الولت های ورزش کنگان عنوان نمود.

صفحه ورزشی

روزنامه پیام عسلویه

منتظر پیامها ،انتقادها ،و پیشنهادات شما

خوانندگان گرامی می باشد .سوژه ها
و هرگونه اظهارنظر خود را به شماره

09359866922

ارسال نمائید.

