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سانتر از همه جا

پیشنهاد  ۲میلیون یورویی باشگاه فرانسوی به بازیکن ایرانی
رسانههای سوئد از پیشنهاد باشگاه متز به سامان قدوس خبر دادند .به گزارش خبرآنالین ،سایت فوتبال سوئد اعالم کرد سامان قدوس با پیشنهاد جدی باشگاه متز فرانسه روبرو شده است .به نوشته
این سایت باشگاه فرانسوی برای جذب هافبک جدید ایران پیشنهادی به ارزش  2میلیون یورو به باشگاه استرسوند ارائه داده است .البته باشگاه سوئدی اعالم کرده برای فروش این بازیکن  3میلیون
یورو می خواهد.

چهار برد پیاپی ایران مقابل کرهجنوبی چگونه به دست آمد؟

قاتلی به نام کیروش

برزگر :قطعا در کادر فنی تیم ملی تغییرات خواهیم داشت

قرارداد طالیی تا جهانی پاریس بود

عضو شورای فنی کشتی آزاد تاکید کرد:از آنجا که رقابتهای داخل سالن
آسیا را در پیش داریم تصمیم گرفتیم تغییرات در کادر فنی تیم ملی کشتی
آزاد را پس از این رقابتها اجرایی کنیم.
منصور برزگر در گفت و گو با ایسنا ،درباره تشکیل جلسه شورای فنی کشتی آزاد به
دنبال نتایج ضعیف تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی پاریس اظهار کرد:
علل ناکامی تیم ملی در این جلسه به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت و تمامی
اعضای شورای فنی نارضایتی خود را از عملکرد آزادکاران ایران اعالم کردند.
عضو شورای فنی کشتی آزاد در پاسخ به این سوال که آیا کادر فنی تیم ملی دچار
تغییرات خواهد شد یا خیر گفت:بر اساس مصوبه سال گذشته شورای فنی ،محمد
طالیی تا پایان رقابتهای جهانی پاریس قرارداد داشت.ما رقابتهای داخل سالن آسیا
را در پیش داریم و تیم ملی خود را برای حضور در این رقابتها آماده میکند ،به علت
درپیش بودن این رقابتها تصمیم بر ان شد تغییر و تحوالت در کادر فنی به بعد از این
رقابت ها موکول شود و قطعا این کار انجام خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه جامعه کشتی با این شکست متوجه شد که کشتی هم
برای مسئوالن اهمیت دارد افزود :به نظر من خوب شد که شکست خوردیم چرا که
باالخره مورد توجه مسئوالن قرار گرفتیم .وقتی پیروز میشدیم کسی به فکر کشتی
نبود و حال ما را هم نمیپرسیدند اما حاال فهمیدیم کشتی هم به عنوان ورزش اول
ایران در این مملکت مهم است.
عضو شورای فنی کشتی آزاد با اشاره به اینکه بودجه فوتبال دهها برابر کشتی است
گفت:مگر تیمهایی مثل ذوب آهن ،نفت ،سپاهان و  ...دولتی نیستند و دولت تاوان
آنها را نمیدهد؟ ما نمیگوییم به فوتبال کمتر بدهید اما  ۳۰۰سکه برای یک قهرمان
المپیک واقعا برای او مناسب است؟ با این پاداش یک کیوسک روزنامه هم نمیتوانند
خریداری کنند!
برزگر با بیان اینکه طی مصاحبهای خواستار توجه بیشتر وزارت ورزش و جوانان
به منظور تامین منابع مالی برای پوشش برنامههای پیش رو شده است گفت:من
این موضوع را بیان کرده ام که فدراسیون مشکل مالی دارد و امیدوارم با تدبیر وزیر
ورزش و جوانان الباقی مبلغ طلب فدراسیون طبق تفاهم نامه در اسرع وقت پرداخت
شود.به هیچ وجه هدفم رساندن واژه رانت خواری در این مورد نبوده و در این زمینه
سوءبرداشت شده و بنده چنین قصدی نداشتم.

برنامه سفر پرسپولیس به ابوظبی اعالم شد
مدیر روابط عمومی پرسپولیس گفت :طبق برنامهریزی انجام شده برای بازی
با االهلی عربستان ،چهار شب و پنج روز در امارات خواهیم بود.
به گزارش تسنیم ،پندار خمارلو در گفتوگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس
اظهار داشت :با توجه به فاصله نزدیک دبی و ابوظبی برنامهریزی سفر به این شکل شد
که تیم صبح دوشنبه بعد از صبحانه با اتوبوس راهی ابوظبی و در هتل گرند میلینیوم
مستقر خواهد شد .کنفرانس خبری و نشست هماهنگی پیش از این بازی نیز در همین
هتل انجام میشود که منتظر اعالم زمانهای آنها و ساعت تمرین در زمین اصلی
ورزشگاه بن زاید از سوی کنفدراسیون هستیم.
وی ادامه داد :زمان پرواز تیم از تهران به مقصد دبی ،ساعت  11:45روز شنبه 18
شهریور خواهد بود .در دبی در باشگاه ایرانیان مستقر خواهیم شد در روزهای شنبه و
یکشنبه دوتمرین از ساعت  19:30در زمین چمن همین مجموعه داریم .روز دوشنبه
هم به ابوظبی میرویم و بعد از بازی ،همان سه شنبه شب به دبی برمیگردیم .پرواز
برگشت به تهران نیز برای ساعت  21چهارشنبه به وقت محلی تهیه شده است.
مدیر روابط عمومی پرسپولیس درباره بلیتهای این مسابقه خاطرنشان کرد :قیمت
بلیتها هنوز به شکل رسمی به ما اعالم نشده است ولی بررسیهایی داشتیم .بلیت
فروشی مثل بازیهای قبلی ،به شکل حضوری در روز بازی در همان شهر برگزاری
مسابقه انجام خواهد شد.

جلسه بازیکنان و مربیان استقالل پیش از آغاز تمرین
در غیاب منصوریان

تمرین تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر
سرمربی پرتغالی در ورزشگاه جام جهانی
برگزار شد.
به گزارش فارس ،اصحاب رسانه تنها 15
دقیقه فرصت پوشش خبری و تصویری از
تمرین تیم ملی فوتبال ایران را داشتند .پیش
از این  21بازیکن در اردوی تیم ملی ایران
حضار بودند و در تمرین امروز هر  23بازیکن
حضور داشتند.
کیروش پیش از آغاز این تمرین با
بازیکنان صحبت کرد و فضایی با نشاط و
مملو از انگیزه در این تمرین بین بازیکنان
مشاهده میشد.
تیم ملی فوتبال ایران امروز در ورزشگاه جام
جهانی تمرین کرد ،جایی که قرار است امروز
ساعت  16/30به وقت ایران مقابل میزبان
خود ،تیم ملی کره جنوبی به میدان برود.
کرهجنوبی یکی از رقبای سنتی ایران در قاره محسوب
می شود ،تیمی که در  ۲۰سال اخیر معموال در جام
ملتهای آسیا یا مقدماتی جام جهانی مقابل ایران قرار
گرفته است.
به گزارش سایت نود ،تاریخچه نبرد ایران و کرهجنوبی را باید
به دو بخش قبل از آمدن کارلوس کیروش و پس از حضور او
در ایران تقسیم کرد.
پیش از آمدن کیروش ایران و کرهجنوبی بیشتر در جام
ملت ها باهم روبه رو می شدند .در این میان برتری با کره ای
ها بود که موفق شده بودند در سالهای  ۲۰۰۷ ،۲۰۰۰و ۲۰۱۱
ایران را حذف کنند .دو برتری ایران هم در سالهای  ۱۹۹۶و
 ۲۰۰۴رقم خورده بود.
کرهجنوبی از طرفی در نرسیدن ایران به جام جهانی ۲۰۱۰
هم نقش داشت .قبل از حضور کارلوس کیروش در تهران،
ایران و کرهجنوبی  ۲۵بار باهم بازی کردند که حاصل این ۲۵
تقابل ۹ ،برد برای هر کدام از دو تیم و  ۷تساوی بود.
 -۱بقای کیروش
اولین تقابل ایران و کرهجنوبی یک نبرد مرگ و زندگی برای
کارلوس کیروش بود .در دیدارهای انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴

ایران شروع ناامیدکننده داشت .باخت ناباورانه ایران در لبنان،
کیروش را در منگنه قرار داد ،حتی خبرهایی مبنی بر اخراج
این مربی هم به گوش می رسید .در این شرایط برنده شدن
مقابل کرهجنوبی از نان شب هم برای ایران واجب تر بود .ایران
خاطره خوشی از بازی با کره در آن سالها نداشت اما پیروزی
بزرگ رقم خورد .در  ۲۵مهر  ۱۳۹۱ایران در ورزشگاه آزادی
میزبان کرهجنوبی قدرتمند بود .گل نیمه دوم جواد نکونام یک
برد ارزشمند را برای ایران رقم زد .کره ای ها تقریبا تیم برتر
میدان بودند اما کیروش به خوبی بازی را مدیریت کرد .اخراج
مسعود شجاعی هم نتوانست برد حیاتی ایران را از بین ببرد.
ایران به مسابقات برگشت.
 -۲حماسه اولسان
دومین مالقات مربی پرتغالی با کرهجنوبی دوباره یک دیدار
مرگ و زندگی از آب در آمد؛ نه فقط برای کیروش بلکه برای
ایران .ایران تا آستانه از دست دادن جام جهانی برزیل پیش
رفت اما برد مقابل قطر و لبنان امیدهای تیم ملی را زنده نگه
داشت .حماسه رقم خورد؛ ایران در  ۲۸خرداد  ۹۲با تک گل
رضا قوچان نژاد میزبان خود را شکست داد تا آن بازی در تاریخ
فوتبال ایران ماندگار شود .کیروش و شاگردانش در اولسان

جشن صعود گرفتند .تصویری که از آن بازی در ذهنها مانده
مشتهای گره کرده کیروش پس از بازی است .کیروش با
قبل بازی وارد مشاجره
سرمربی کرهجنوبی ،چوی کانگ هی ،از ِ
شده بود .سرمربی کرهجنوبی عنوان کرده بود که ازبکستان برای
حضور در جام جهانی از ایران شایستهتر است ،کیروش هم در
جوابش گفته بود که «چوی» بهتر است پیراهن ازبکستان را
بپوشد .جواب محکمتر را کیروش پس از به صدا در آمدن سوت
پایان بازی داد .جایی که مشت او به سمت نیمکت کرهجنوبی
باعث تنش و درگیری شد .رفتاری که چندان جالب به نظر
نمیرسید .به هر حال کیروش نشان داد راه بردن کرهجنوبی را
بلد است .رفت و برگشت کره را شکست داد و به عنوان تیم اول
گروه راهی جام جهانی شد ۴۱ .سال بود که ایران دو بازی پشت
سرهم کرهجنوبی را شکست نداده بود.
-۳تاریخسازی با برد سوم
در تاریخ سابقه نداشت ایران سه بار پشت سرهم کرهجنوبی را
ببرد اما این اتفاق رخ داد؛ برد سوم کیروش مقابل رقیب شرقی
در یک بازی دوستانه رقم خورد .دو تیم پس از نبردهای قبل
این بار در یک بازی دوستانه در ورزشگاه آزادی به مصاف هم
رفتند .در  ۲۷آبان  ۹۳ایران یک بار دیگر یک-صفر کرهجنوبی

را شکست داد؛ این بار با گل سردار آزمون .در این بازی هدایت
کرهجنوبی را اولی اشتلیکه آلمانی برعهده داشت .با اینکه بازی
دوستانه بود اما درگیریهای آخر بازی نشان داد که برای دو
تیم چقدر شکست دادن حریف مهم است .کیروش در سومین
تقابلش با کرهجنوبی سومین برد یک -صفر را جشن گرفت.
-۴رزرو کردن بلیت روسیه
ایران و کرهجنوبی یک بار دیگر در راه رسیدن به جام جهانی
مقابل هم قرار گرفتند .بازی رفت در آزادی برگزار می شد البته
به حساسیت دو بازی مقدماتی  ۲۰۱۴نبود اما ایران کارش را
بلد بود ،تیم ملی در شب تاسوعا( ۲۰مهر  )۹۵در یک نمایش
برتر با تک گل سردار آزمون حریف را شکست داد .این برتری
صعود ایران به جام جهانی را آسان کرد و کرهجنوبی را به دردسر
انداخت.
آمار کیروش بهتر هم شد؛ چهار بازی با کرهجنوبی و چهار برد
تیم کیروش گل بزند.
یک-صفر .کرهجنوبی هنوز نتوانسته به ِ
در تقابلهای دو تیم هم برتری ایران محسوس است؛ ۲۹
بازی؛  ۱۳برد برای ایران ۹ ،برد برای کرهجنوبی و  ۷تساوی.
کارلوس کیروش امروز برای پنجمین بار مقابل کرهجنوبی قرار
می گیرد .او در پی برد پنجم است.

کالسی که برانکو آن را از دست داد

منصوریان هم کالسی کاپلو و ماگات شد
علیرضا منصوریان سرمربی استقالل این شانس را دارد تا در کالسی با حضور
مربی های بزرگ و بین المللی شرکت کند.
به گزارش ورزش سه ،علیرضا منصوریان که در اجالس مربی های نخبه فوتبال آسیا
حضور دارد ،به همراه چند سرمربی دیگر سرشناس آسیایی در جلساتی که زیر نظر
کمیته فنی  AFCبرگزار می شود ،حضور یافته است .این در حالی است که برانکو
سرمربی پرسپولیس به دلیل آماده نشدن ویزا ،حضور در این دوره را از دست داده است.
فابیو کاپلو سرمربی جیانگ سوسانینگ چین ،فیلیکس ماگات سرمربی سابق تیم
بایرن مونیخ ،کریستین گروس ،سرمربی سابق تاتنهام و االهلی عربستان و آندری ویاش
بواش سرمربی شانگهای شاخص ترین مربی های این دوره هستند ،نشستی که زیر نظر
اندی راکس بورگ مدیرفنی  AFCو سرمربی سابق تیم ملی اسکاتلند برگزار می شود.
چوی کانگ هی سرمربی سابق تیم ملی کره که  4سال پیش در همین روزها نبرد

سختی با کارلوس کی روش داشت ،نیز در این اجالس حضور دارند.
در این کالس دو روزه آخرین تحوالت فنی مربیگری به بحث گذاشته می شود و
در آن مربی های شناخته شده ای از عربستان ،ازبکستان ،چین ،کره جنوبی ،ژاپن،
استرالیا و ایران حضور دارند .اندی راکسبورگ ،مدیر فنی  ،AFCاز تاثیر رو به رشد
این رویداد خوشحال است.
او می گوید :این گردهمایی در آسیا خاص ( منحصر به فرد ) است؛ زیرا به مربیان از
همه باشگاه های برتر ،فرصتی برای به اشتراک گذاشتن ایده ها ،نوآوری ها و در بعضی
موارد چالش های خود می دهد.آنها فرصت دارند پیشنهادات خود را در زمینه آینده
فوتبال باشگاه های نخبه در آسیا و ورود به ساختار و قالب رقابت های باشگاه های
برتر آسیا ارائه دهند .آنها همچنین می توانند به برخی از پیشرفت های فنی جدید در
بازی جهان نگاه کنند.

باشگاه اسپانیول درباره حضور فرهاد مجیدی در کاتالونیا شفاف سازی کرد

آفساید

سفر شماره  7آبی ها برای آشنایی با ساختار باشگاه اسپانیول
فرهاد مجیدی ،آشنایی با مربیگری حرفهای را در
اسپانیا آغاز خواهد کرد.
به گزارش وبسایت نود ،حدود دو هفته قبل پست
اینستاگرامی فرهاد مجیدی درباره شروع مربیگری در
اسپانیول حاشیهساز شد .بعضی رسانهها ،نوشتند او مربی
یا سرمربی تیم زیر  ۱۶سال این باشگاه شده اما نه در
پست مجیدی و در سایت باشگاه اسپانیول ،خبری در این
خصوص منتشر نشده بود .مجیدی در تمرینات اسپانیول
شرکت کرد و سایت اسپانیول ،خبر مربوط به حضور او را
به عنوان تیتر یک روی سایت برد.
در خبر اول سایت اسپانیول ،توضیح داده شده فرهاد
مجیدی قرار است در کاتالونیا ،با ساختار باشگاه اسپانیول
آشنا شود و به توسعه برند این باشگاه در خاور میانه کمک
کند .سایت اسپانیول در این باره نوشته است «:فرهاد
مجیدی ملیپوش سابق فوتبال ایران و یکی از بازیکنهای
شناخته شده آسیا با دعوت باشگاه اسپانیول از این باشگاه
دیدن کرد .این ملیپوش سابق ایران که سال ۲۰۱۴
یک بار در استادیوم «آر سی دی ای» حضور پیدا کرد
در این دیدار نحوه کار با بازیکنهای جوان در مجموعه
تمرینی «دنی خارکه» را خواهد دید؛ این مجموعه یکی از

مربیان و بازیکنان تیم فوتبال استقالل پیش از تمرین جلسهای را برگزار
کردند.
به گزارش تسنیم ،در حالی تمرین دیروز تیم فوتبال استقالل برگزار شد که مربیان
و بازیکنان دو ساعت زودتر در محل تمرین حضور یافتند تا جلسهای را برگزار کنند .این
جلسه بدون حضور علیرضا منصوریان و ملیپوشان برگزارشد.

کمیته اخالق یک مدیر را محروم کرد
کمیته اخالق فدراسیون فوتبال رای خود را در خصوص مدیر باشگاه صبای
البرز اعالم کرد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،با اعالم کمیته اخالق ،محمد کشاورز،
مدیر باشگاه صبای البرز به مدت  6ماه از تمام فعالیتهای رسمی در حوزه فوتبال
محروم است .وی از تاریخ  8شهریورماه به مدت  6ماه از تمام فعالیتهای رسمی
مربوط به فوتبال محروم خواهد بود.

حاجصفی از کسب جایزه  ۵هزار یورویی بازماند
ملیپوش ایرانی تیم پانیونیوس از کسب جایزه  ۵هزار یورویی زیباترین گل
هفته سوپر لیگ یونان بازماند.
به گزارش تسنیم ،سایت نوا اسپورت به عنوان حامی رسانهای سوپر لیگ یونان نتایج
نظرسنجی مردمی و کارشناسی زیباترین گل هفته دوم این رقابتها را اعالم کرد
که بر اساس آن گل احسان حاجصفی ،ملیپوش ایرانی تیم پانیونیوس در رده پنجم
جای گرفت .حاجصفی در دیدار هفته سوپر لیگ یونان زننده گل اول پانیونیوس برابر
اسمیرنیس بود که با دریبل زیبای  2مدافع حریف از سمت چپ دروازه به ثمر رسید.
پانیونیوس در این بازی با نتیجه  2بر صفر پیروز شد و هماکنون با  6امتیاز رتبه دوم
جدول ردهبندی سوپر لیگ یونان را در اختیار دارد.
آلیوبا دایودا ،مهاجم نیجریهای تیم آترومیتوس با کسب  35.8درصد آرا جایزه 5
هزار یورویی زیباترین گل هفته دوم سوپر لیگ یونان را دریافت کرد .الزاروس المپورو
(پانیونیوس) ،اپیک و بریتو (زانتی) ،احسان حاجصفی (پانیونیوس) و روبرت ماک
(پائوک) رتبههای دوم تا ششم را کسب کردند.

آخرین تمرین تیم ملی ایران
قبل از رویارویی با کرهجنوبی
برگزار شد

مشهورترین آکادمیهای دنیای فوتبال است.
این فوتبالیست سابق برای چند هفته به عنوان مهمان
در بارسلونا میماند تا از نزدیک با متدهای کار کردن با
بازیکنهای جوان و همچنین برنامههای روزانه تیمهای
اصلی باشگاه آشنا شود .این فوتبالیست مشهور همچنین
شخصا با نحوه کارکرد سیستمهای فوتبالی یکی از
بزرگترین باشگاههای اللیگا آشنا خواهد شد .مجیدی
فصل  ۱۹۹۹-۲۰۰۰برای راپیدوین بازی کرد و بیشتر
دوران حرفهایش را در آسیا بود .او یک الگوی واقعی
در فوتبال خاورمیانه است .او زیر نظر فدراسیون فوتبال
انگلیس در یک کالس مربیگری در لندن حضور داشته
است».
مجیدی در اسپانیا ،همکاری دو جانبهای با اسپانیول
خواهد داشت .او در این باشگاه ،از نزدیک با سبک کاری
یکی از بهترین باشگاههای فوتبال اسپانیا در رده پایه آشنا
خواهد شد و در طرف مقابل ،به مطرحتر شدن نام آنها
در خاور میانه و به صورت خاص ایران ،کمک خواهد کرد.
همکاری که میتواند قدم اول شروع دوران مربیگری
کاپیتان سابق استقالل و یکی از محبوب ترین بازیکنان
تیم استقالل باشد.

امیرحمزه توسلی عضو
هیات رئیسه فدراسیون گلف شد
وزیر ورزش طی حکمی امیرحمزه توسلی
را به عضویت در هیات رئیسه فدراسیون
گلف منصوب کرد.
به گزارش خبرآنالین؛ با حکم مسعود سلطانی فر
وزیر ورزش و جوانان امیر حمزه توسلی به عضویت
هیات رئیسه فدراسیون گلف در آمد.
متن حکم وزیر ورزش به شرح زیر است:
جناب آقای امیر حمزه توسلی
با استعانت از خداوند متعال بنا به پیشنهاد
ریاست محترم فدراسیون گلف و به استناد
بند  6ماده  8اساسنامه فدراسیون های
ورزشی آماتوری ،به موجب این حکم به
عنوان عضو هیات رئیسه فدراسیون گلف
منصوب می شوید.
توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران و اعتالی ورزش
کشور از خداوند متعال خواهانم.

رقابت های جودو قهرمانی جهان  -مجارستان

مالیی سومین نماینده ایران امروز روی تاتامی بوداپست
سعیدمالیی نماینده وزن  -81کیلوگرم تیم ملی جودوی ایران امروز
به عنوان سومین نماینده ایران در تاتامی بوداپست به مصاف نماینده
قزاقستان خواهد رفت.
به گزارش فارس ،سی و یکمین دوره رقابتهای جودو قهرمانی جهان در حالی از
روز دوشنبه به میزبانی کشور مجارستان آغاز شده است که تیم ملی جودوی ایران
با  4نماینده در این مسابقات حضور پیدا کرده است .این مسابقات با حضور 731
جودوکار از  126کشور جهان در شهر بوداپست در حال پیگیری است.
امروز سعید مالیی سرگروه تیم ملی کشورمان و بخت نخست کسب مدال در
تیم اعزامی کشورمان در وزن  -۸۱کیلوگرم به روی تاتامی می رود .در این وزن

 ۶۶جودوکار حضور دارند که «زولوف» از قرقیزستان اولین حریف مالیی است .این
جودوکار کشورمان در صورت برتری به دیدار برنده فرانسه و یونان خواهد رفت.
الزم به یادآوری است ،در سومین روز از مسابقات در وزن  -73کیلوگرم،
محمدمحمدی بریمان بعد از یک دور استراحت به دیدار «ندیم اکرم» از پاکستان
رفت و با شکست نخستین حریف خود به دور بعدی رقابتها راه یافت .وی در دومین
مباررزه خود به مصاف نماینده کره جنوبی رفت و با شکست مقابل این جودوکار از
گردونه رقابتها حذف شد.
روز دوشنبه (در نخستین روز مسابقات) محمدرشنونژاد که با برتری مقابل «ویجی
کومار» از هند و «ماریمون تورس» از کوبا به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرده

بود ،در این مرحله برابر «عصمتوف» از قزاقستان به میدان رفت و با قبول شکست از
گردونه مسابقات خارج شد.
هدایت این تیم را محمدمنصوری برعهده دارد و محمدرضا رودکی به عنوان
سرپرست کنار جودوکاران حضور دارد و تیم ملی به دلیل اینکه ترکیب کاملی در این
مسابقات ندارد نمیتواند در بخش تیمی این رقابتها حضور داشته باشد.
محمدرشنونژاد ،محمد محمدی بریمان لو ،سعید مالیی و رامین صفویه  4جودوکار
اعزامی کشورمان به این رقابتها هستند.
رقابتهای جودو قهرمانی جهان از روز دوشنبه در مجارستان آغاز و تا روز یکشنبه
 ۱۱شهریورماه ادامه خواهد داشت.

