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حضوردوبارهدرعرصهموسیقیبایکتکآهنگ

تهیه کننده فیلم عطاران به صبا
خبرداد

مهرمنتظر
«رد کارپت» باشید

آغاز «ساعت »77
از تیر ماه

همکاری مشترک عادل فردوسیپور و سیروان خسروی

دراین چند سال اخیر بازیگران زیادی از سینما و تلویزیون
وارد عرصه خواندگی شــدهاند ،گاه در حد یک دکلمه و
گاه در حد حضور در آلبوم یا خواندن ترانه تیتراژ .امین
حیایی یکی از آن بازیگرانی است که خوانندگی را خیلی
جدی دنبال میکند .حیایی پس از حضور در آلبوم باران
کار گروه کویر ،حضور در تئاتر موزیکال «قحطی نور» که
کارگردانیاش را هم خودش بر عهده داشــت و خواندن
ترانههای فیلم «بوی بهشت» به کارگردانی حمیدرضا
یاینباربایکتکآهنگجدیدبهدنیایموسیقی
محسن 
بازگشته است« .زندگی سفید» نام تک آهنگی است که
حیایی به تازگی آن را منتشر کرده و پدرام نصیری هم در
اینتکآهنگاوراهمراهیمیکند.تران هاینآهنگازدنیا
کندری است و محمدرضا رهنما تنظیم و کامبیز شاهین
گ این ترانه را بر عهده داشتهاند .باید دید استقبال مردم از آهنگ جدیداین بازیگر که دیروز در فضای
مقدم و میالد فرهودی میکس و مسترین 
اینترنتیمنتشرشد چگونهخواهدبود.

صبا خبر میدهد

سعید ابوطالب در گفتگو با صبا ،پروژه
جدیدش به جای «رالی ایرانی» را معرفی کرد

خبرخصوصی

«زندگی سفید» به روایت امین حیایی

خبرخصوصی

دومین فیلم سینمایی رضا عطاران که میتوان
آن را از کــم خر جترین فیلمهای چند ســال
اخیر ســینمای ایران دانســت برای اکران در
اول پاییز آماده خواهد شد .احمدرضا احمدی
تهیهکننده «رد کارپت» در گفتگو با صبا ضمن
اعالم این خبر از نمایش نســخه کامل فیلم در
اکران سراسری امســال خبر داد و گفت هیچ
تغییری در فیلم نسبت به اکران جشنواره فجر
اعمال نشده و قرار اســت تا چند روز آینده هم
پروانه نمایش فیلم گرفته شــود .علی سرتیپی
که خودش هم نقــش کوتاهــی در این فیلم
بازی کرده قرار اســت پخــش «رد کارپت» را
به عهده بگیرد« .رد کارپــت» که منتقدان آن
را همچــون «خوابم میاد» یک کمدی ســیاه
میدانند داستان هنروری اســت که به عشق
دیدن چهرههای سرشــناس سینمای جهان و
راهیابی به بازار جهانی بازیگری با هزار امید و
آرزو همه چیزش را ول میکند و به جشــنواره
فیلم کن میرود.

یگردد!
تقوایی بار دیگر باز م 

«به کودکان شلیک نکنید» نوشته نشده
تهیهکننده پیدا کرد

نمیدانم فیلم در
مورد چیست اما
تهیهاش میکنم!

چه خبری خوشــحال کنندهتــر از اینکه
بزرگان سینمای ایران پس از سالها دوری
قصد دارند فیلمهای جدیدشان را بسازند.
پس از خبر هموار کردن مسیر ساخت فیلم
سینمایی «مقصد» و بازگشت قریبالوقوع
بهرام بیضایی به ایران برای ســاخت فیلم
جدیدش صبا طبق خبرهای موثق خبر از
کلید خوردن فیلم جدیــد ناصر تقوایی در
آیندهای نزدیک را میدهد تا این کارگردان
 73ســاله پس از حدود  13سال از ساخت
آخرین فیلمــش و داشــتن دو فیلم نیمه
تمام باالخره فیلم جدیــدش را کارگردانی
کند .تقوایی که در این سالها بزرگترین
مشــکلش با تهیهکننده فیلمهایش بوده
گویا این بار خودش دست به کار شده و قرار
است تهیهکنندگی فیلم جدیدش را خودش
بر عهده داشته باشد .این فیلمنامه که هنوز
نام آن به بیرون درز نکرده و قرار اســت به
زودی برای گرفتن پروانه ساخت به سازمان
سینمایی ارائه شود موضوع روز شهری دارد
و گویا تقوایی هم با هدیه تهرانی برای حضور
در نقش اول این فیلم سینمایی به توافقات
اولیه رسیده اســت .اتفاقی که اگر رخ دهد
همکاری دوباره این بازیگــر و کارگردان را

سید سعید سیدزاده تهیهکنندگی فیلم جدید انسیه
شاه حسینی را به عهده گرفته است .امااین مسئله از
آن جهت جالب است که او تنها نام فیلمیکه قرار است
ساخته شود را میداند .فیلمیبه نام «به کودکان شلیک
نکنید» کهاین روزها شاه حسینی در حال اتمام نگارش
آن است .با توجه به نام فیلم و ســابقه کارگرداناین
احتمال وجود دارد که فیلم در زمینه کودک و نوجوان
ساخته شود اما جالب است که سیدزاده همین موضوع
را هم نمیداند و به صبا میگویــد« :واقعاً هنوز خود
من هم اطالعی از موضوع فیلم ندارم .حتی نمیدانم
ژانر فیلم کودک اســت یا نه .ما تمام تالشمان را انجام

تا آخرین لحظات تنظیم این خبر هنوز معلوم نشــده
که دیشب اجازه داده شــده که تیتراژ برنامه «بیست
چهارده» با صدای سیروان خسروی روی آنتن برود یا
نه .بله درست خواندید ،سیروان خسروی ترانه این ویژه
برنامه را خوانده است .طبق شنیدههای صبا سیروان
عالوه بر خواندن ترانه ،ساخت موسیقی متن کل برنامه
را هم بر عهده داشته است .اما سیروان خسروی خاطره
خوشــی از همکاری با تلویزیون ندارد .در سال  90او
اولین و تنها همکاری رســمیاش را با خواندن ترانه
تیتراژ پایانی ساختمان پزشکان تجربه کرد .بعد از چند
قسمت نام زانیار خسروی (برادر سیروان) از این سریال
حذف و شعر تیتراژ پایانی یعنی آهنگ «من عاشقت
شدم» سانسور شد .البته او مدتی بعد به برنامه خوشا
شیراز رفت و در ویژه برنامه نوروز سال  91هم به دعوت فرزاد حسنی پاسخ مثبت داد و در این برنامه ترانه سریال «ساختمان پزشکان»
را به صورت زنده اجرا کرد.

سیزده سال پس از ساخت «کاغذ بیخط»
رقم خواهد خورد .طبق شــنیدهها تقوایی
قرار است پیش تولید و تولید کار را در دفتر
ایرج شــهزادی صدابردار فیلمهایی چون
«برف روی کاجها» و «سنتوری» انجام دهد.
اما تقوایی در این سالها تالش زیادی برای
ســاخت فیلم کرد ،حتی ساخت دو فیلم را
هم آغاز کرد که هر دو فیلم به دلیل اختالف
با تهیهکنندههایش نیمه تمام ماند .در سال
ی و زنگی» را
 1381تقوایی ســاخت «روم 
آغاز کرد ،فیلمیکه فرامرز قریبیان ،سعید
راد ،هدیه تهرانی و شاهد احمدلو بازیگران
اصلی آن بودند و حسن جالیر تهیهکنندگی
آن را برعهده داشت .تقوایی در این دوازده
سال هیچ گاه در خصوص علت اینکه چرا
فیلم اندکی پس از آغــاز تولیدش متوقف
شد حرفی نزد فقط یک بار در یکی از معدود
مصاحبههایش با روزنامه شــرق گفته بود:
«اين پروژه کلي هزينه و وقت صرفش شد
و باالخره تعطيل شد چون تهيهکنندهاش
کار را متوقف کرد .حسن جالير ،تهيهکننده
فيلم از يک جاي کار ديگــر مايل به ادامه
نبود .داســتانش مفصل است ».تقوایی که
میخواست این فیلم را در خصوص هشت

میدهیم با آماده شدن فیلمنامه پیش تولید و تولی د
این فیلم را شروع کنیم و به جشنواره امسال برسیم».
سیدزادهاین روزها مشغول آماده سازی مقدمات اکران
فیلم «زیباتر از زندگی» اســت فیلمیکه باز هم شاه
حسینی آن را کارگردانی کرده و حامد کمیلی در نقش
شهید سید حســین علم الهدی ظاهر شده است .اما
ی نساخته
سیدزاده به عنوان تهیهکننده تا به حال فیلم 
که از حداقل فروش در اکران برخوردار باشد اما اینکه
او چرا فیلمهایی تهیه میکند که معموالً فروش خوبی
ندارند هم مسئلهای است که سیدزاده در خصوص آن
میگوید« :قبول دارم فیلمهایی که من تهیه کردهام

ســال دفاع مقدس بســازد به دلیل آنکه
در آن زمان به قول خــودش به دالیلی این
اتفاق رخ نداد مجبور شــد داســتان فیلم
را به زمــان حضور انگلیســیها در مناطق
جنوب کشــور ببرد .پــس از آن تقوایی به
سراغ ساخت «چای تلخ» رفت ،فیلمیکه
تقوایی فیلمنامهاش را سال  67و بالفاصله
پس از پایان جنگ نوشت اما در دهه هشتاد
ساخت آن را آغاز کرد .فیلمیکه داستانش به
روزهای ابتدایی جنگ برمیگردد و مشکالت
یک خانواده روستایی لب مرز را در مقابله با
نیروهای بعثی روایــت میکرد و تلخ ترین
قســمت ماجرایش تجاوز یک افسر عراقی
به دختر جوان خانواده بود .ساخت فیلم با
حضور مرتضی احمدی و مرضیه وفامهر به
عنوان بازیگران اصلی آغاز شــد اما تقوایی
که در کارکردن با تهیهکنندهها همیشه به
مشــکل خورده بود با حاجی میری هم به
همین مشــکل برخورد کرد« :تهيهکننده
فيلم زيربار مخارج ضروري فيلم نميرفت.
فيلم نياز به دکور داشت .نياز به آتش سوزي
نخلستان داشت .يک روســتا در اين فيلم
رفته رفته نابود ميشد .او زيربار نميرفت.
ميگفت يک کاريش بکــن .نميفهميدم

يعني چه؟» تقوایی ممیزیهای فراوانی که
حاجی میری در فیلمنامه اعمال میکرد تا
بتواند نظر نهادهــای مختلف را جلب کند،
مشکل دیگر کار با حاجی میری عنوان کرده
بود .البته حاجی میری هــم بعدها در یک
مصاحبه مفصل روایتــی دیگر از این ماجرا
را ارائه داد که تقریبــاً عکس صحبتهای
تقوایی بود با این حال هر دو نفر هیچگاه از
موضع خودشان پایین نیامدند و حتی کار را
به یکدیدگر هم واگذار نکردند تا این پروژه
هم نیمه تمام بماند .بعد از نیمه کار ماندن
رومی زنگی و ای تلخ در این سالها تقوایی
چندین برای ساخت فیلم جدید تالش کرد،
اما هر بار با مشکالتی نظیر عدم پیدا کردن
ســرمایهگذار و تهیهکننده یا ندادن مجوز
رو به رو شد تا نتواند هشــتمین فیلمش
را بســازد .کارگردانی که شــاید لیاقتش
بود خیلی بیشــتر از این فیلم در کارنامه
کاریش داشــته باشــد .اما حاال میتوان
امیدوار بود بــا توجه به اینکــه در فیلم
جدید تقوایی همه چیز دســت خودش
خواهد بود یک بار هم که شده پس از یک
دهه کارگردان نابغه آبادانی فیلمیبسازد
که مردم منتظر اکرانش باشند.

فروش خوبی نداشتهاند اما بهاین دلیل نیست که فیلم
نفروش میســازم .فیلمهای من هیچگاه در شرایط و
با امکانات مناسب اکران نشدهاند .امیدوارم «زیباتر از
زندگی» در شــرایط بهتری اکران شود .اگ ر این اتفاق
بیفتداین فیلم حتماً فروش خوبی خواهد داشت .من
معتقدم فیلم باید اول اندیشه داشته باشد سپس گیشه.
فیلمهای پر فروش هجو را نمیپسندم ».البته به گفته
ســیدزاده او «زیباتر از زندگی» را قطعاً در ماه رمضان
اکران نخواهد کرد .سیدزاده تا کنون فیلمهایی چون
«پنالتی»« ،شب بخیر فرمانده» و «مرزی برای زندگی»
را تهیه کرده است.

سامان سالور در خصوص کناره گیریاش از سریال «پرواز در ارتفاع صفر»

آخرینوضعیتفیلمهایکاوهسجادیحسینیکارگردانجوانوپرکاراینرزوها

سامان سالور از یک ســال و نیم پیش درگیر نگارش
فیلمنامه سریال «پرواز در ارتفاع صفر» بود اما چند
روز پیش و در حالی که همــه فکر میکردند پس از
ساخت فیلم سینمایی «سیزده  »59او با این سریال
دومین اثر دفاع مقدسیاش را خواهد ساخت .سریالی
که قرار بود در مرکز سیما فیلم تهیه شود و به روایت
زندگی یک خلبان جنگی میپــردازد که در ابتدای
جنگ متوجه میشــود نامزدش بــه بیماری قلبی
مبتالست و او باید بین عشق به وطن و عشق به همسر
یکی را انتخاب کند .حتی خبر مشــارکت ارتش هم
برای ساخت این سریال به میان آمده بود اما ناگهان
چند روز پیش محمد نشاط تهیهکننده این فیلم از
انصراف سالور برای ساختاین سریال خبر داد .سالور
دراین چند روز سکوت اختیار کرده بود و حرفی در خصوص علت کناره گیریاش نگفته بود اما پس از پیگیریهای صبا باالخره به حرف
آمد و درباره کناره گیریاش ا ز این سریال صحبتهای قابل تأملی زد .سالور که به گفته خودش پس از یک سال و نیم وقت گذاشتن
روی فیلمنامه «پرواز در ارتفاع صفر»این روزها روی فیلمنامهای کار میکند که احتماالً تابستان یا پاییز به مرحله تولید میرسد در
خصوص علت کناره گیریاش از ساخت سریال گفت« :شرایط تصمیمگیری مدیران صدا و سیما شرایط خوبی نیست و باید گفت
من یک سال و نیم وقت خود را برای فیلمنامهای گذاشتم که د ر این مدت مکررا ً گفتند باید بازنویسی شود .حتی با گروه بازنویسی که
معاونت سیما معرفی کرداین فیلمنامه را باز نویسی کردیم که باید گفت سه با ر این فیلمنامه دراین مدت باز نویسی شده .متأسفانه
ت این سریال در رسانهها به راه افتاد اما من اص ً
ال دوست نداشتم وارد حاشیه ،نامهنگاری و یا حتی
جنجالی پس از انصراف بنده از ساخ 
ن این سریال باشد نه چیز دیگری .چرا که اگه
تکذیبیه شوم .امیدوارم صحبتهایی که مسئوالن تلویزیون انجام دادهاند فقط برای مت 
قرار باشد روی هر فیلمنامهاین قدر زمان گذاشته شود وضعیت کیفیت سریالهای صدا وسیما نباید بهاینگونه باشد که میبینیم.
حرفهایی دراین باره در دلم نگه داشتهام که ترجیح میدهم در دلم بماند و امیدوارم واقعیت چیز دیگری غیر از متن فیلمنامه نباشد».
او با تقدیر از محمد نشاط تهیهکنند ه این سریال گفت« :امیدوارم هر چه که پیش میآید به نفع سریال باشد چه من کارگردان باشم
چه نباشم چراکه آقای نشاط تهییه کننده این سریال یک سال و نیم وقتش را برایاین سریال گذاشته و باید گفتاین تهیه کننده
صبرایوب دارد ».سالور پس ازاین صحبتها ترجیح داد توضیح بیشتری د ر این خصوص ندهد .سالور در حال حاضر جدا از نگارش
فیلمنامه جدیدش منتظر پروانه نمایش فیلم «آمین خواهیم گفت» است فیلمنامهای که امیدوار است با تعامالت و حضور مدیران
ش این فیلم را بگیرد و آن را اکران کند.
جدید در سازمان سینمایی بتواند پروانه نمای 

کاوه سجادی حسینی در جشــنواره سی و دوم فجر با
فیلم «شب بیرون» در بخش نوعی تجربه حضور داشت.
ی با قصه چند جوان که شب بیرون از خانههایشان
فیلم 
هســتند و برایشــان اتفاقهایی میافتد .فیلمیکه
سهیال گلستانی ،هوتن شکیبا،حسام محمودی ،باران
کوثری ،هومن سیدی و نگار عابدی بازیگران اصلی آن
هستند.این فیلم که با بودجهای بسیار محدود ساخته
شد و پرویز پرستویی هم تهیهکنندگی آن را بر عهده
داشت .سجادی حسینی در گفتگو با صبا از انتظار برای
دریافت پروانه نمایشاین فیلم خبــر داد و گفت« :تا
هفتهآینده به احتمال فراوان پروانه نمایش این فیلم
صادر میشود و سپس کارهای تبلیغاتی مربوط به فیلم
را انجام میدهیم و تالش میکنیم در گروه هنر و تجربه
ت این فیلم به سراغ ساخت فیلم جدیدش «ضد نور» رفت .فیلمیکه باز هم
اکران کنیم ».اما سجادی حسینی بالفاصله پس از ساخ 
پرویز پرستویی با سجادی حسینی همکاری کرده امااین بار به عنوان بازیگر و تهیهکننده کار هم چهره مطرح دیگری از سینمایایران
یعنی همایون اسعدیان است .غیر از پرستویی هم سهیال گلستانی ،پانتهآ پناهیها ،سیامک ادیب ،محمدرضا فتحی و هومن سیدی
ن این فیلم در شهر انزلی و تاالب انزلی اتفاق میافتد .شکوفه و پیمان زوج جوانی هستند که مرتکب
دیگر بازیگران آن هستند .داستا 
دزدی شدهاند و به بندر انزلی میروند تا شخصی را مالقات کنند غافل ا ز اینکه طمعشان پرخطر است .سجادی حسینی در خصوص
آخرین وضعیت «ضد نور» هم به صبا میگوید« :فیلم در مرحله صداگذاری قرار دارد که توسط محمد کشفیاین کار انجام میشود.
موسیقیاین فیلم هم بر عهده فرهاد اسعدیان است که در حال ساخت موسیقی و آهنگســازی فیلم است .فیلم «ضد نور» را برای
جشنواره سی و سوم آماده میکنم و تا قبل از جشنواره هیچ نمایش دیگری نخواهد داشت ».اما گویا موتوراین کارگردان جوان فع ً
ال
خاموش شدنی نیست چرا که او هنوز فیلم جدیدش آماده نشده در حال نگارش فیلمنامه جدیدی است که به گفته خودش احتماالً
قبل از پایان سال  93آن را جلوی دوربین خواهد برد .اما وجه مشترک دو کار اخیر او حضور پرویز پرستویی است؛ اتفاقی که او امیدوار
است در فیلم جدیدش هم رخ دهد تا در کارکردن با پرستویی خیلی ســریع تبدیل به یک رکورددار شود ».اما این کارگردان جوان
گالیههایی از مسئوالن فرهنگی کشور هم دارد که بی هیچ توضیحی بهتر است آن را بخوانید« :به نظر من مسئوالن و مدیران فرهنگی
باید از فیلمها و فیلمسازانی که با بودجه بسیار کم فیلم میسازند حمایت کنند .چرا که سینما فقط سینمای گیشه و معراجیها نیست.
سینما به جز چرخه اقتصادی و پول در آوردن باید بهاین بخش سینما که سینمای تجربی و مستقل است نیز توجه کنند .این سینما
سینمایی است که در آن فکر در جریان است».

سه بار کار را بازنویسی کردم اما...

سال پیش بود که سعید ابوطالب مسابقه «رالی
ایرانی» را با حضور ستارههایی چون محمدرضا
فروتن ،الناز شاکردوســت ،بهنــوش بختیاری،
سیروان خســروی ،فرزاد حســنی ،نیما فالح و
سحر ولدبیگی کلید زد .مســابقهای هیجانی و
چند مرحلهای که در شــش قسمت وارد شبکه
نمایش خانگی شد .قرار بود بالفاصله سری دوم
این مجموعه هم با توجه به استقبال مردم ساخته
شود که به علت مشــکالت مالی ساخت سری
دوم به تأخیر افتاد .اما سعید ابوطالب در گفتگو
با صبا از آغاز ســاخت سری جدید این مجموعه
در نیمه تیر ماه خبر داد .به گفته ابوطالب مجوز
سری جدید با نام «ســاعت  »77گرفته شده و
پیش تولید آن هم آغاز شــده اما احتمال دارد
در نهایت نام رالی ایرانــی  2را برای آن انتخاب
کنند .به گفته ابوطالب قرار بود ســاخت سری
دوم این مســابقه زودتر از این آغاز شــود اما به
دلیل سختی مراحل اداری گرفتن مجوز تا امروز
به طول انجامیده است .البته ابوطالب هیچ نامی
از چهرههای جدید ایــن مجموعه نبرد چون به
قول خودش نمیخواست جذابیت و غافلگیری
سری جدید به این زودیها از بین برود! به گفته
ابوطالب کارگردانی سری دوم هم بر عهده آرش
معیریان است.
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سه گانه با پرستویی تکمیل میشود؟

چهرهها گفتند
بهرام بیضایی :بزرگداشت هر فیلمساز
ساخت فیلم دیگر وی است

از شــما دورم ولی نزدیکــم اما امــروز چــه دارم بگویم
که شادباشی باشــد برای واروژ کریممســیحی .چه دارم
بگویم که شادباشــی باشــد برای فیلمهای نســاخته وی،
هــر چند کــه همیشــه ویرانگــران آبادند .بزرگداشــت
هر فیلمســاز ســاخت فیلم دیگر وی اســت اما امروز در
بزرگداشــت واروژ باید بگویم کــه وی نمونــه کامل یک
عشق فیلم و ســینما است که حاشــیه برایش مهم نبود و
باید امیدوار باشــیم که وی فیلم دیگری بسازد.
(ایلنا)

محمدرضا رحمانیان :اجازه اجرای «گوزنها» را
از کیمیایی گرفتهام

نمایشــنامه «هامــون بازهــا» مشــکلی بــرای اجرا نــدارد و
یک ســهگانه اســت که با «هامون بازها» شــروع میشود ،با
«گوزنها»ی مســعود کیمیایی ادامــه مییابد و بــا «طبیعت
بیجان» سهراب شهید ثالث هم تمام میشــود .هر سه متن
هم آماده اســت و حتی اجازه اجرای نمایش «گوزنها» را هم
از کیمیایی گرفتــهام .بنابراین امیدوارم ایــن کار بتواند در
شرایط مناسبی اجرا شود .این نمایش در ستایش سینماست
و درباره نســلی اســت که فیلم «هامون» تأثیر بسیاری روی
زندگیشان گذاشته است( .مهر)

همایون اسعدیان :خرداد؛ پایان نگارش سریال «دا»

نگارش فیلمنامه سریال «دا» در مرحله نهایی قرار دارد و
تا پایان خرداد به پایان میرســد .نــگارش بخش عمده این
سریال انجام شده و در اختیار مسئوالن حورزه هنری قرار
گرفته و بــه زودی نگارش فیلمنامه تمام میشــود؛ پس از
تصمیمگیری و تأمین اعتبار این ســریال کار پیشتولید را
شــروع میکنیم .چارچوب کلی ســریال و داستان مشخص
است و براساس آن جلو میرویم و احتماال ً در جریان تولید
تغییراتی نیز به متن اعمال میشود .سریال «دا» اقتباسی
اســت از کتاب پرفروش «دا» که مجموعه خاطرات ســیده
زهرا حسینی از  8سال دفاع مقدس است( .تسنیم)

حبیب ایل بیگی :رشد فرهنگی کشور
در گرو توجه به نسل جوان است

جامعه ما بر اساس آمارهای موجود ،در سطح جهان ،جامعهای جوان
شمرده میشود و از منابع انسانی الزم برای رشد در تمامی عرصهها
برخوردار اســت .به همین دلیل ،بهرهگیری هر چــه بیش از توان
و انرژی جوانان این مرز و بــوم را میتوان ضرورت اصلی کشــور
دانســت .پشــتوانه علمی و بهرهگیری از دانش روز ،نســل جوان
را برای ســاختن آینده کشــور مجهز میکند .در حوزه فرهنگ ،طی
سالهای گذشته شاهد ســرمایهگذاریهای مختلفی برای شناخت
جوانان مســتعد در سراســر بودهایم که باید در ایــن حوزه به حد
مطلوب و متناسب با شأن جامعه جوان ایرانی برسیم( .ایرنا)

