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سامان دهی میراث فرهنگی کاشمر معطل مدیریت بین بخشی

رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کاشمر :برای مرمت و نگهداری ابنیه تاریخی کاشمر به رقمی بالغ بر 30میلیارد تومان نیاز است
گفت و گو
مهدیان

رئــیــس مــیــراث فــرهــنــگــی ،صــنــای ـعدســتــی و
گــردشــگــری کاشمر بــا اشــــاره بــه ای ـنکــه این
شهرستان دارای  22اثر ثبت شده تاریخی حوزه
میراث ملموس در فهرست میراث فرهنگی کشور
است ،گفت  :برای مرمت و نگهداری ابنیه تاریخی
کاشمر به رقمی بالغ بر  30میلیارد تومان نیاز
است و با توجه به اینکه  80درصد ابنیه کاشمر
موقوفه اســت ،باید با ایجاد تعامل و مدیریت
بینبخشی میان ارکان شهرستان به ویژه اوقاف،
شهرداری و میراث فرهنگی بتوانیم جریان حفظ
میراث را انجام دهیم.
رئــیــس مــیــراث فــرهــنــگــی ،صــنــای ـعدســتــی و
گــردشــگــری کاشمر بــا اشـــاره بــه ایــن کــه این
شهرستان دارای  22اثر ثبت شده تاریخی حوزه
میراث ملموس در فهرست میراث فرهنگی کشور
است ،افزود :آثار شاخصی از جمله مدرسه علمیه
حاج سلطانالعلما مربوط به اواسط دوره قاجاریه
و بقیه نیز تا دوران پهلوی اول است.
رضا یوسفی با بیان اینکه عالوه بر آثار ثبت شده
ملموس ،سه اثــر شاخص کاشمر نظیر تعزیه،
قنبرخوانی و نخلگردانی دسته بنیاسد در
فهرست میراث ناملموس به ثبت رسیده است،
افــزود :اثر تاریخی سرو کهنسال باغمزار نیز
امسال به عنوان اولین اثــر میراث طبیعی در
فهرست میراث طبیعی کشور از کاشمر به ثبت
رسیده است.
وی با بیان اینکه پرونده ثبت سوهان ورقهای
کاشمر در حوزه میراث ناملموس در دست اقدام
است ،افزود 10 :مورد پرونده دیگر در حوزه های
مختلف بنا ،میراث ناملموس و میراث طبیعی
جزو اولویتهای اصلی است که تالش می کنیم
با ارائه مستندات بتوانیم آنها را به ثبت برسانیم.
رئــیــس مــیــراث فــرهــنــگــی ،صــنــای ـعدســتــی و

گــردشــگــری کاشمر بــا اشـــاره بــه اقــدامــات و
پیگیریهای انجام شده در خصوص نگهداری
و مراقبت از آثار تاریخی خاطرنشان کرد :در این
زمینه حفاظتها و سرکشیهای دورهای از آثار
تاریخی انجام و آسیبهای ابنیه رصد میشود
که خوشبختانه آسیب جدی در ابنیه تاریخی
شهرستان نداریم.
وی بــا بــیــان ایــنکــه مــدرســه علمیه «حــاج
سلطا نالعلما» در سال  ۸۴در فهرست میراث
فرهنگی به ثبت رسیده است ،افزود :با توجه به
نیاز واقعی این اثر به مرمت ،امسال  2میلیارد
ریال اعتبار به این موضوع اختصاص یافته که
عملیات اجرایی آن در دست اقدام است.
یوسفی با تاکید بر اینکه مدرسه علمیه حاج
سلطا نالعلما در کاشمر یک اثر شاخص است
که در قدم اول با حمایت همهجانبه مسئوالن
شهرستان ،اعتبار خوبی از سوی میراث به این
مجموعه اختصاص یافت ،ادامه داد :اثر تاریخی
ج سلطانالعلما نیازمند حمایت
مدرسه علمیه حا 
جدیوهمهجانبهاست.لذاضروریاستدرکنار
اوقاف به عنوان متولی این مجموعه ،شهرداری
این اثر را به عنوان یک جلوه هویتی تاریخی شهر
درنظر بگیرد و با توجه به نقطه قرارگیری این اثر
از آن بهرهبرداری کند.
وی افزود :امیدواریم بتوانیم فازهای بعدی مرمت
و نگهداری این بنای تاریخی را ادامه دهیم و در
این میان نیازمند کمک اوقاف و سایر مجموعه
های شهرستان در راستای تسریع آن هستیم
تا هرچه زودتر عملیات مرمت شروع شود تا این
مدرسه در گام اول ،د ِر آن به روی طالب علوم
دینی بــاز شــود و در ادامــه مکانی بــرای بازدید
گردشگران و حضور زائران در این شهر باشد.
یوسفی با اشــاره به مرمت آب انبار حاج نظام،
مسجد جامع و مسجد حاجی جالل به عنوان
برنامه های شاخص میراث فرهنگی در سالهای
گذشته ،یــادآور شد :آغاز مرمت بنای امامزاده
سیدحمزه(ع) در حوزه کاشی های گلدسته و

نیز دیواره های اطراف بنا برای اولینبار به همت
اداره اوقاف و نظارت میراث فرهنگی به عنوان
یک کار شاخص و برخاسته از تعامل دو مجموعه
در سال جاری در دست انجام است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ اثر تاریخی ثبت شده در
کاشمر که تخریب کامل شده باشد ،وجود ندارد،
خاطرنشان کرد :در بحث برخی از محوطه های
تاریخی به دلیل تجاوزهایی که از سوی برخی
سوءاستفاده کنندگان انجام می شود ،باید یک
نظارت جدی شود و با رصد دقیق آن موضوعات
حل و فصل می شود.
رئــیــس مــیــراث فــرهــنــگــی ،صــنــایــع دســتــی و
گــردشــگــری کاشمر بــا بــیــان ایــن کــه موضوع
رسیدگی به بناهای تاریخی با اقدامات حفاظتی
و رصد آسیبهای احتمالی در دستور کار قرار
دارد ،تصریح کرد :با توجه به این که این آسیب
ها می تواند اقلیمی یا از طرف انسان ها باشد،

اقدامات پیشگیرانه با سرکشی های مستمر و
بازدیدهای منظم از ابنیه انجام می شود تا جلوی
خسارت ها گرفته شود.
وی ادامه داد :هر بنا دارای یک پرونده حفاظتی
است و آن مجموعه همواره رصد و نظارت می
شود؛ لذا اگر آسیب جدی در بنا مشاهده شود،
این موضوع به استان برای عملیات ترمیم و مرمت
ارجاع داده می شود.
یوسفی همچنین درباره نگهداری از آثار و ابنیه
تاریخی افــزود :در این زمینه تالش می کنیم با
جذب اعتبارات اضطراری بناها را در وضعیت
نرمال نگه داریم تا آسیب به آن وارد نشود.
وی با بیان اینکه برای مرمت و نگهداری ابنیه
تاریخی کاشمر به رقمی بالغ بر  30میلیارد
تومان نیاز اســت ،تصریح کــرد :با توجه به این
که  80درصد ابنیه کاشمر موقوفه است باید با
ایجاد تعامل و مدیریت بینبخشی میان ارکان

شهرستان به ویژه اوقــاف ،شهرداری و میراث
فرهنگی بتوانیم جریان حفظ میراث را انجام
دهیم.
رئــیــس مــیــراث فــرهــنــگــی ،صــنــایــع دســتــی و
گردشگری کاشمر با بیان این که در چند سال
گذشته از محل اعتبار مرمت ابنیه تاریخی
توانستیم قسمتی از ساماندهی محوطه خانه
تاریخی دانش و نیز مرمت جداره بیرونی آب انبار
حاج نظام را به صورت کامل انجام دهیم ،افزود :با
توجه به این که مالکیت بیشتر آثار تاریخی کاشمر
در حوزه وقف است که ثبت آثار میراث فرهنگی
شده است ،باید مرمت و نگهداری با مشارکت و
همراهی اوقاف انجام شود .در همین زمینه با
مشارکت مردم تجربهای در حوزه تعمیر و مرمت
مساجد به عنوان یک کار ارزشمند حاصل شد.
وی با بیان ایــن که ابنیه مدرسه علمیه حاج
سلطانالعلما ،سرای امین تجار ،مسجد جامع
و امامزادگان سیدحمزه(ع) و سیدمرتضی(ع)
جزو مهمترین آثار تاریخی کاشمر به لحاظ قدمت
اســت ،تصریح کــرد :در این میان محوطههای
تاریخی اگرچه جاذبهای مثل ابنیه ندارند اما
قدمت این محوطهها که به  3هزار سال قبل از
میالد برمیگردد ،نیازمند توجه جدی در بحث
کاوش های باستانی در این منطقه است.
یوسفی بیان کرد :یک محوطهای که قدمت آن
به دوران پیش از تاریخ برمیگردد ،در محدوده
باالوالیت شناسایی و ثبت شده است که با مراکز
آموزشی و دانشگاهی که دارای رشته باستان
شناسی هستند بــرای موضوع کــاوش در حال
رایزنی و گمانهزنی هستیم تا بتوانیم دادههای
آن مجموعه را احصا کنیم.
وی با اشاره به اینکه اکثر ابنیه تاریخی کاشمر
مالکیت موقوفه دارد و برخی از آب انبارها و
حمام های عمومی نیز در اختیار دهیاری ها
قرار دارد ،افزود :با توجه به کاربری این آثار می
توان آنها را احیا کرد ،به عنوان مثال شهرداری
در سطح شهر می تواند فضای آب انبارها را به

سرمربی صربستانی تیم آویژه پارسا از زندگی در مشهد و دنیای بسکتبال ایران می گوید

سیروس سنگچولی:

ایوانوویچ :نصفم ایرانی است
که تیمش را در جمع برترین ها
کرده است ،به دنبال این است
ضباط بسکتبال ایران پیدا
دهیم .اگر بازی
خودش نصفش ایرانی است که
دیسیپلین خاصی دارد .نظم و ان
ران و شهر مشهد شده و به گفته
خیلی آرام و خوش اخالق است.
ای
ران باز قرار دهد .او عاشق
هــای بیشتری
علی ترابی-
رد .در آستانه آغاز رقابت های
الی است که پایش به بسکتبال ای
شور احساس آرامش و راحتی دا
س
چیزی مهمتر است .حدود شش
ک
این
ساله چهار برای همین در
انـــجـــام دهــیــم
متفاوت با این سرمربی خوش
برایش از هر
می کند .سرجان ایوانوویچ 46
ور ،بهانه ای شد تا گپ و گفتی
در کسوت سرمربیگری فعالیت
ها لیگ برتر بسکتبال کش
ق ــط ــع ــا رونـــــد
را صادق جانداری دستیار اول
شده و حاال
سای مشهد است و در این سال
شته باشیم که زحمت ترجمه آن
دار تیم بسکتبال آویژه صنعت پار
ایی برخورد صربستانی دا
کان
رشــد بیشتری
س
که
سال است
چند در چند فصل فراز و فروده
ولی در لیگ برتر داشته است .هر
یگ برتر او متقبل شده است.
قب
خـــــواهـــــیـــــم
ابل
عملکرد ق
سال با تو جه به شناختی که از ل
ای تحلیل و برر سی دا رد ،اما ام
داشـــت .البته
دا شت و ج
تـــــیـــــم م ــل ــی
بسکتبال ایران یکی از بهترین ها در آسیاست.
حرکت می کنیم و یک هدف داریم .این نقطه ای
آمادگی خود را به
من بهترین بسکتبالیست های مستعد را در تیم
است که شروع کنیم و مثل یک خانواده بزرگ
سطح دلخواه برسانیم و در مرحله بعدی ببینیم
ملی دیدم .به نظرم بسکتبال ایران آینده خوبی
شویم.
که کیفیت دیگر تیم ها چگونه است .بعد از آن می
در ابتدا بفرمایید شرایط تیم بسکتبال آویژه
خواهد داشت.
بــه نظر شما لیگ بــرتــر بسکتبال ایــران
توانیم بگوییم که در جمع هشت تیم یا چهار تیم
صنعت پارسای مشهد که این روزهــا خود
از عملکرد خودتان طی این سال ها به عنوان
پویاست؟
برتر باشیم .به نظرم هیچ تیمی در ابتدای فصل به
را برای حضور در لیگ برتر آماده می کند،
سرمربی راضی هستید؟
اگر بخواهم با دو فصل قبل مقایسه کنم ،خیلی
راحتی نمی تواند بگوید که در چه جایگاهی قرار
چطور است؟
 90درصد از عملکرد خودم راضی هستم و 10
بهتر و متفاوت تر شده است .اولین دلیل آن را
می گیرد به جز تیم گرگان که خیلی قوی است و
مدت طوالنی بود که بازیکنان از شرایط مسابقه و
درصد دیگر هم تحت کنترل ما نبوده است .دو
می توان حضور تماشاگران دانست که طی دو
برای قهرمانی به میدان می آید.
تمرین دور بودند و برای همین سعی کردیم روی
سال گذشته یکی از بهترین تیم ها در لیگ برتر
فصل گذشته از حضور آن ها محروم بودیم .حتی
با توجه به این که سه سال است در مشهد
بدنسازی آن ها بیشتر کار کنیم .اهداف متفاوتی
بودیم که متاسفانه کرونا لیگ را متوقف کرد.
بازی ها هم به صورت رفت و برگشت برگزار می
مربیگری مــی کنید و بــه شناخت نسبی
داریموطبقبرنامهپیشمیرویم.البته دراینمدت
فصل قبلی هم بازی های خوبی در مقابل تیم
شود .امسال قرار است هر هفته دوشنبه و پنج
رسیده اید ،می توانید قول دهید که امسال
تمرکز ما بر این بود که بازیکنان با مصدومیت هم
هــای قــوی لیگ داشتیم .امــیــدوارم ایــن فصل
شنبه بازی کنیم .سال های گذشته دو بازی
جزو سه تیم برتر کشور باشید؟
مواجه نشوند ،چرا که بعد از این همه دوری از تمرین
نسبت به فصل گذشته بهتر عمل کنیم .معموال
پشت سر هم انجام می دادیم و لیگ به مدت 10
قطعا دلمان می خواهد که جزو تیم های برتر قرار
هایسنگین،رخدادنآنطبیعیاست.اینموضوع
هر تیمی دوست دارد فصل به فصل بهتر شود.
روز تعطیل می شد که این اصال حرفه ای نیست
گیریم و به سطح دلخواهمان برسیم ولی االن در
برایماخیلیاهمیتدارد.
سال گذشته با وجود این که با باشگاه قرارداد
اما االن وضعیت خیلی متفاوت است .شرایط
ابتدای فصل هستیم و تا انتهای فصل هم شش
از انتخاب بازیکنان برای حضور در ترکیب
داشتید اما قرارداد خود را فسخ کردید
کامال تغییر کرده است.
ماه دیگر زمان داریم .االن نمی خواهم فکر کنم
تیم راضی هستید؟
و در ایران حضور پیدا نکردید ،علت
آیا لیگ برتر کیفیت الزم را دارد؟
که آخر فصل چه اتفاقی می افتد .شخصا دوست
ما تمام بازیکنانی را که نیاز داشتیم ،در اختیار
خاصی داشت؟
کیفیت بــازی ها خــوب اســت امــا ما اســم های
ندارم در جمع چهار تیم برتر باشم بلکه دوست
داریم .بازیکنان با کیفیتی در هر پست انتخاب
ایــن مــوضــوعــی اســت کــه بین مــن و
یکسانی در این سال ها در همه تیم ها می بینیم.
دارم قهرمان ایــران شــوم ولــی شاید واقعیت
کــرده ایــم .فقط در این جا ســوال پیش می آید
باشگاه وجــود دارد .ما زمانی می
باشگاه های با قدرت مالی باال سراغ بازیکنان
گرایانه نباشد.
که تا چه زمانی می توانیم همه این بازیکنان را
خواستیم که کمی دور از هم باشیم.
ملی پوش می روند که قهرمان لیگ شوند .من
آیا مدیران باشگاه آویژه صنعت انتظار خاصی
در شرایط خوب نگه داریــم .این شرایط عادی
حاال وقت آن رسیده و صحبت کردیم
این نگاه را دوست ندارم .دوست دارم بازیکنان
از شما در مسابقات امسال داشتند؟
است .از طرفی وقتی  7-6بازیکن جدید جذب
و قرار است با هم کار کنیم.
پیشرفت کنند و ساخته شوند .من ساخته شدن
این که کنار هم سخت کار کنیم و  100درصد
می کنیم نیاز به زمان داریم تا به یک هماهنگی
سال های زیادی است که در ایران
بازیکن جوان را دوست دارم .در این سال ها چند
توان خود را در مسابقات بگذاریم تا بهترین نتیجه
خاص برسند.
حضور دارید ،این کشور را چطور
بازیکن از تیم مشهد به تیم ملی معرفی کردیم.
را کسب کنیم .اخالق و نظم خوب سرلوحه کار
هم اکنون کمبود بازیکن در پست خاصی
دیدید؟
صالح فروتن ،نوید خواجه زاده و عماد سلمانی
ماست .مدیران باشگاه روی ما فشار خاصی
ندارید؟
ششمین ســال اســت کــه در ایــران
را از تیم ما به تیم ملی دعوت کردند .من باور دارم
نیاوردند که حتما هر بازی را باید ببریم ولی ما
خوشبختانه هم اکنون مشکلی نداریم .البته
هستم .در واقع احساس می کنم نصفم
این همان راهی است که باید آن را ادامه دهیم.
باید سعی کنیم بهترین نمایش را در زمین ارائه
شرایط تمرین با مسابقه فرق می کند .ممکن
ایرانی است .برای من سنت های این جا و
لیگ ایران را حرفه ای می بینید؟
دهیم.
است در مسابقات لیگ برتر هر اتفاقی بیفتد و به
عواملی که در کشور هستند ،تازگی ندارد
لیگ بسکتبال ایــران حرفه ای است ولی می
شما هم درخواستی از باشگاه داشتید که
بازیکن جدید نیاز پیدا کنیم.
و به آن عادت دارم .به نظرم مردم ایران
توانیم بهتر از این هم باشیم .در اروپا که من بازی
عملی نشده باشد؟
هــدف گـــذاری امــســال شما در لیگ برتر
خیلی خوب و با احترام هستند .در ضمن
کــردم در طــول فصل بیش از  30یا  40بازی
نه ،درخواست خاصی نداشتیم .هر چیزی که
چیست؟
دوستان زیادی در این جا دارم و همیشه
صــورت می گرفت که از مسابقات لیگ ایران
درخواست کرده بودیم برای ما فراهم شده است.
اولین هــدف ما ایــن اســت که همه با هم خوب
وقتی دارم به ایران برمی گردم ،خیلی
هم بیشتر است .شاید در ایران  20بازی انجام
مدیران ،کادر فنی و بازیکنان ،همه در یک مسیر
بجنگیم و نتیجه خوبی بگیریم .از طرفی بتوانیم

عنوان نگارخانه یا فضای هنری برای استفاده
هنرمندان و شهروندان آماده کند.
رئــیــس مــیــراث فــرهــنــگــی ،صــنــایــع دســتــی و
گردشگری کاشمر درخصوص تخریب ،حفاری
و سرقت در ابنیه تاریخی تاکید کــرد :در این
حوزه تخریب اثر تاریخی نداشتیم اما در بحث
حفاری و سرقت مــوارد محدودی داشتیم که
با تشکیل پرونده در مسیر قضایی قرار گرفته
است؛ همچنین تعدادی دستگاه فلزیاب از ناحیه
افرادی که قصد جستوجوی آثار تاریخی را به
صورت غیرمجاز داشتند ،کشف شده است .لذا
ضروری است با تنویر افکار عمومی درباره جرایم
و عواقب حفاریهای غیرمجاز اطالع رسانی شود
تا افراد در دام سوداگران گرفتار نشوند.
وی موضوع بافت های با ارزش شهری و روستایی
را یکی از قسمت های جذاب گردشگری بیان
کرد و یــادآور شد :قسمت هایی از شهر کاشمر
دارای بافت باارزش است که با یک برنامه ریزی
درست که عمال در حوزه مدیریت شهری است،
باید اقدامی انجام شود تا این فضاها بیشتر حفظ و
به یکی از مقاصد دیدنی گردشگران تبدیل شود.
یوسفی با تاکید بر اندیشیدن تمهیدات الزم
برای رویت بهتر و بیشتر بافت های قدیمی و با
ارزش در نقاط شهری و روستایی بیان کرد:با
توجه به اینکه کاشمر ظرفیت باالیی در حوزه
زیارت دارد و از طرفی هم خانه هایی که در دل
این بافت ها قرار دارد به دلیل این که معماران
این بناها یزدی بودند خانههای زیبایی هستند،
این خانه ها قابلیت تغییر کاربری نظیر هتل و
مجموعه های اقامتی را دارد تا مشکل اسکان
زائــران و گردشگران را برطرف کند و جریان
توسعه پایداری را رقم بزند .همچنین در برخی از
روستاها که در آن بافت های قدیمی حفظ شده،
دهیاران و بخشداران می توانند عالوه بر حفظ
این بافت ها زمینه جذب و حضور گردشگر را هم
فراهم کنند و موضوع درآمدزایی را برای جامعه
محلی رقم بزنند.

خوشحال هستم.
آیا تاکنون به حرم مطهر امــام رضــا(ع) هم
رفتهاید و این فضا را چگونه دیدید؟
تاکنون چندین مرتبه به حرم مطهر مشرف شدم.
خیلی قشنگ و جذاب است .خیلی دوست دارم
ببینم آدم ها چطور با خدا در ارتباط هستند .هر
وقت کسی از خانواده و بستگانم به ایران سفر می
کنند ،حتما آن ها را به حرم می برم.
اسکوچیچ سرمربی سابق تیم ملی فوتبال
ایران یکی از دوستان نزدیک شماست ،آیا
با او درباره اتفاقی که برایش در تیم ملی رخ
داده صحبت کرده اید؟
من بعد از این اتفاقی که برایش افتاد با او صحبت
کــردم .اسکوچیچ خیلی حرفه ای است .او به
من گفته بود که زندگی بعضی مواقع خوب و
بعضی مواقع بد اســت .حتی گفته بود که من
عاشق ایرانم و در این مدت
تمام انــرژی ام را برای
تیم ملی گذاشته بودم.

قرارداد ترکمنچای در
شهرخودرو بسته شد
ســیــروس سنگچولی سرمربی جــدیــد تیم
شهرخودرو یا همان امید وحدت که تاکنون
روی نیمکت ننشسته است و دو روز قبل پیش
از بازی با دریای بابل ،تصمیم به استعفا گرفت
و ورزشگاه محل برگزاری مسابقه را ترک کرد،
انتقادهای زیــادی به قــرارداد بین دو باشگاه
امید وحدت و شهرخودرو دارد وی در این باره
گفت :قراردادی که چوپانی مدیرعامل امید
وحدت با شهرخودرو بسته ،مثل ترکمنچای
است .او یک میلیارد داده و باید مبلغ دیگری
را هم می داد که چکش برگشت خورده است.
متاسفانه قراردادی که بسته کامال یک طرفه
است.چوپانیاالنمدیرعاملاستولینهحق
امضادارد،نهمهردستشاستونهیوزرپسورد
فدراسیونفوتبالدستشاستکهنامبازیکنرا
درفدراسیونثبتکنیم.ماسهروزپیشمدارک
تیمراتحویلدادیمولیاینهابهدنبالنابودی
آن هستند .تا االن هم موفق شدهاند ،چون
تیمی که در لیگ برتر بود با مربیان و بازیکنان
بــزرگ را نابود کردند.به گــزارش ورزش سه
وی افــزود :با این که میدانستیم پنجره تیم
بسته است ولی  5-4روز بود که با این تیم
تمرین می کردیم .چند بازیکن خوب تیم امید
که شاگرد خــودم بودند و با باشگاه قــرارداد
داشتند،بهخاطریکسریرفتارهایباشگاه،
قطع همکاری کردند .ما این چهار بازیکن را
برگرداندیم و شرط این بود که با حضور آن ها و
 12-10جوان نتیجه بگیریم و تیم را از بحران
خارج کنیم .حتی گفته بودم که با حضور این
بازیکنان ،سه امتیاز بازی دو روز قبل را هم
کسب خواهیم کرد.سنگچولی ادامه داد :یک
ساعت مانده به بازی مقابل دریای بابل گفتند
کهبازیکنانمیتوانندبازیکنندولیدوستان
مادرباشگاهشهرخودروبهقدریسنگاندازی
کردندکههیچکاریازدستمبرنیامدجزاستعفا
کردن و این که به حال باشگاه تاسف بخورم.
مشکالت باشگاه به این جا ختم نمیشود.
وی با انتقاد از مالک شهرخودرو تاکید کرد :از
روزیکهآقایحمیداویبهفوتبالمشهدآمده،
شروع به نابودی این ورزش کرده است .االن
هم این کار ادامه دارد .اگر تیم را واگذار کرده
باید حق امضا ،مهر و دیگر چیزها را هم تحویل
بدهد ،اگر هم تحویل نداده بیاید و تیم را جمع
کند .االن یک هفته است که کسی سر تمرین
مانیامدهاست.

