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مروری بر پرسپولیس لیگ بیست ودوم؛ 
مستقیم، صدر

پرسپولیس با خریدهایش، قهرمانی کم دردســر در لیگ برتر را نشانه گرفته است. 
بــه گزارش فوتبال ۳۶۰، «ســریع به صــدر» این جمله کلیدی پرســپولیس در فصل 
نقل وانتقاالت بود. یحیی گل محمدی که با از دســت دادن ششــمین قهرمانی پی درپی 
انتقادات زیادی را متحمل شده بود، با این جمله کلیدی زودتر از سایر مربیان وارد بازار 
نقل وانتقاالت شــد؛ نقل وانتقاالتی که شامل بازیکنانی با یک خصوصیت مشترک بود؛ 
باتجربه و امتحان پــس داده. این همان راهی بود که یحیی برای جبران ناکامی فصل 
گذشته امتحان کرده بود. پرسپولیس فصل گذشته در دو محوطه جریمه نقطه ضعف 
داشت که به دنبال برطرف کردن هر دو بود. اولین ضعف در محوطه جریمه خودی و 
موقعیت هــای زیادی که به حریف می داد، بود و نقطه ضعف دوم در محوطه جریمه 
حریف و موقعیت های کمی که به  دست می آورد. نقطه ضعف اول خیلی زود برطرف 

شد و دومی همچنان در گیرودار مهاجمان خارجی و مدیر برنامه های شان است.
جداشده ها و تازه واردها: بازیکنان تازه وارد براساس فرمول بازیکنان زودبازده بازیکنان 
اسم و رســم  داری بودند. علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، گیورگی گولسیانی، 
دانیال اسماعیلی فر، سروش رفیعی و سعید صادقی. لیستی از بازیکنان که در مقطعی 
از فصل توانســت پرسپولیس را ملقب به کهکشــانی بودن بکند. در کنار این بازیکنان، 
ســینا اســدبیگی و محمدمهدی احمدی دو بازیکن جوان فصل گذشــته ذوب آهن و 
نفت مسجدســلیمان هم برای تقویت خط میانی سرخ پوشــان و همچنین دفاع چپ 
پرسپولیس جذب شدند. از آن سو هم یحیی با بازیکنانی که خودش به تیم آورده بود، 
خداحافظی کرد. خداحافظی هایی که از جمع بازیکنان به جمع دســتیاران هم رسید 
و پرســپولیس را کامال شکل و شمایلی جدید بخشید. عملکرد دفاعی بد باعث شد تا 
روند جدایی از زمین خودی شروع شود. حامد لک، رامین رضاییان، علیرضا ابراهیمی، 
رضا اسدی، ســعید آقایی، سیدجالل حسینی، منوچهر صفروف و علی شجاعی همه 
بازیکنــان فاز دفاعــی بودند که غزل خداحافظــی را خواندند. به غیــر از آنها باید به 
بازیکن مورد عالقه یحیی گل محمدی یعنی احســان پهلوان و همچنین محمد مهدی 

مهدی خانی هم اشاره کرد.
خداحافظی تلخ: در لیســت جداشــده ها رســیدن به یک نام قطعا با کمی تأمل 
و میــزان زیــادی ناراحتی همراه خواهد بود. کاپیتان ســیدجالل حســینی که با 
پرســپولیس و فوتبال هم زمان خداحافظی کرد تــا هوادارانش از این پس روی 
نیمکت به دنبال او باشــند. پیداکردن جانشین این وزنه روحی و فنی، بزرگ ترین 

چالش یحیی در این فصل خواهد بود.
سالم شیرین: بازگشــت اطمینان به دروازه بهترین خبر برای هواداران بود. البته آنها 
امیدوارند که علیرضا بیرانوندی که به پرسپولیس آمده، همان دروازه بانی باشد که از آن 
تیم جدا شده و بعد از یک فصل پرفراز ونشیب، اطمینان را به آنها هدیه کند. کلین شیت 
به همراه نیروهای تازه نفس دفاعی می تواند بهترین ماحصل خریدهای یحیی باشد که 

او را به جام قهرمانی نزدیک کند.
 جای خالی:مهاجم شــش دانگ بزرگ ترین دغدغه یحیی است. مهاجمی که حتی در 
صورت اضافه شــدن تا پیش از شروع فصل به دلیل تمرین نکردن با تیم و ناهماهنگی 
به زمانی چند هفتــه ای برای جا افتادن در ترکیب تیم نیاز دارد. پرســپولیس در فصل 
نقل وانتقــاالت تا خط حملــه خیلی خوب جلو آمد؛ اما در آنجــا کارش برای خریدن 
مهاجم گره خورد. این اتفاقی است که شاید در طول فصل هم برای تیم یحیی بیفتد. 

تیمی که تا محوطه جریمه حریف خوب پیش بیاید؛ اما یک تمام کننده نداشته باشد.

چرا میالن ۲۰ میلیون یورو برای طارمی 
هزینه نمی کند؟

در حالی کــه مهدی طارمی یکــی از گزینه های تقویت خط حمله باشــگاه میالن 
اســت؛ اما بعید به نظر می رســد این باشــگاه ایتالیایی ۲۰ میلیون یورو برای مهاجم 
ایران هزینه کند. به گزارش مهر، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در ســه 
فصل گذشته در لیگ پرتغال حضور داشت. او کارش را در تیم ریوآوه شروع کرد و دو 
فصل در تیم پورتو درخشــید تا به یکی از سوژه های نقل و انتقاالت فوتبال اروپا تبدیل 
بشود. درخشش طارمی در لیگ قهرمانان اروپا مقابل تیم های بزرگی مانند یوونتوس، 
چلسی و میالن هم مزید بر علت شد تا توجهات به این مهاجم ایرانی بیشتر شود. در 
آســتانه ســومین فصل حضور در پورتو، طارمی اظهار تمایل کرد که برای درآمدزایی 
این باشگاه پرتغالی در ۳۰ ســالگی به تیم دیگری منتقل بشود. هم زمان با این انتشار 
مصاحبه طارمی، رســانه های ایتالیا از تمایل باشگاه میالن به جذب مهاجم ۳۰ ساله 
ایران خبر می دهند. نشــریه «کالچو مرکاتو» دو روز پیش در گزارشی اعالم کرد میالن 
یکــی از گزینه های خود یعنی مهــدی طارمی را زیر نظر دارد؛ اما باشــگاه پورتو هم 
حاضر نیســت این مهاجم را با مبلغی کمتر از ۲۰، ۲۵ میلیون یورو آزاد کند. همچنین 
وب سایت blastingnews ایتالیا دیروز با انتشار مطلبی، زیر نظر گرفتن طارمی از سوی 
میالن را تأیید کرد؛ اما مشــکل اصلی را مبلغ باالی این بازیکن عنوان کرد که به جای 
او می توان این مبلغ را به تکمیل کادر فنی و تقویت ســایر بخش های تیم اختصاص 
داد. این رسانه با بیان اینکه میالن عالوه بر «دیووک اوریگی» به دنبال یک گزینه دیگر 
برای خط حمله است، نوشت: «در میان نام هایی که مالدینی و ماسارا دنبال می کنند، 
نام مهدی طارمی، مهاجم ایرانی شــاغل در پورتو  نیز وجود دارد که روسونری فصل 
گذشــته در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا با آن روبه رو شده بود. میالن اوضاع را 
با دقت زیر نظر دارد  اما به خوبی می دانیم که پورتو یک فروشــگاه گران قیمت است و 
برای جواهراتش ارزش زیادی قائل است. در واقع برای شماره ۹ متولد ۱۹۹۲، باشگاه 
پرتغالی رقمی نزدیک به ۲۰ میلیون یورو برای مذاکره احتمالی می خواهد. بعید است 
روســونری بتواند این مبلغ را بــا توجه به تمایل به تکمیل کادر فنی و تقویت ســایر 

بخش های تیم هزینه کند».
blastingnews همچنیــن با اشــاره به جدایی «متئو گابیــا» و «باکایوکو» از میالن، 
نوشــت: «با کنار گذاشتن گابیا و باکایوکو، میالن می تواند کادر فنی پیولی را با دو خرید 
مهــم تقویت کند. در قســمت عقب نیز نام تانگگا از تاتنهام و آدبو دیالو از پاری ســن 
ژرمن ارزیابی می شــود. در نهایت خط هافبک را با نام رناتو ســانچس تکمیل می کنیم 
که همچنان هدف شماره یک است. در چند ساعت آینده، این بازیکن پرتغالی می تواند 
دربــاره آینده خــود با آث میالن که گزینه های احتمالی مانند فراتســی از ساســولو و 

داگالس لوئیز از استون ویال را ارزیابی می کند، تصمیم بگیرد».
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 زمان زیادی به شروع انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نمانده است؛ در شرایطی 
که به نظر می رسید بعد از محرومیت شهاب عزیزی خادم، اتفاقی نو در فوتبال رخ دهد 
و چهره های جذاب تری وارد کارزار انتخاباتی فوتبال شوند؛ ولی عمال چنین نشد تا سه 
گزینه نهایی برای ریاست مبارزه کنند. در بین سه نفر باقی مانده، عزیز محمدی، میرشاد 
ماجدی و مهدی تاج، حضور نفر آخر از دو گزینه دیگر جذاب تر اســت. جذابیت ماجرا 
نه به دالیل فنی بلکه به خاطر مســائل پشــت پرده ای است که در فوتبال ایران ساری 
و جاری اســت. صالحیت اولیه مهدی تاج برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال 
ایران درحالی تأیید شــده که او متهم اصلی پرونده ســنگین «ویلموتس گیت» است. 
پرونده ای که هزینه زیادی به فوتبال ایران تحمیل کرده و ابعاد جدیدتری از آن در حال 
روشــدن اســت. تاج که مقصر اصلی در بســتن قرارداد با مارک ویلموتس بود، چنان 
تحت فشار قرار گرفت که «قلب درد» را بهانه کرد و صندلی ریاست فدراسیون فوتبال 
را به حال خود رها کرد. او اســتعفایش را نوشــت و رفت. اندکی بعد و با روشن شدن 
ابعاد تاریک قرارداد مهدی تاج، ســازمان بازرســی و کمیســیون  اصل ۹۰ مجلس به 
همــراه یکی، دو نهاد بازرســی دیگر وعده تحقیق و تفحص از پرونــده را دادند. طولی 
نکشــید که مهدی تاج به همراه هفت نفر دیگر از همکارانش در فدراســیون فوتبال 
به عنوان مقصر اصلی این قرارداد جنجالی به دادسرا معرفی شدند. نهادهای بازرسی، 
کمیســیون اصل ۹۰ و چندین نماینده مجلس وعده دادند که مقصران این پرونده را به 
سزای اعمال شان خواهند رســاند. آنها حتی از این گفتند که پول ویلموتس و غرامتی 
را که او طلب کرده، از اموال مقصران آن که مهدی تاج در رأس قرار داشــت، خواهند 
گرفت. با این حال چنین شور و هیجانی درباره رسیدگی به پرونده ویلموتس خیلی زود 
فــروش کرد. در آن برهه فوتبالی های حاضر در فدراســیون تهدید کردند که اگر ارکان 
رســمی فوتبال را به دادسرا بکشــانید، فوتبال ایران تعلیق می شــود. این طور شد که 
پرونده رسیدگی به داستان ویلموتس و تاج، قرار شد در خفا پیگیری شود. عجیب آنکه 
با گذر دو ســال از آن ماجرا و کوچ کردن همه مقصران آن پرونده که ســازمان بازرسی 
معرفی کرده بود، از فدراســیون فوتبال، حتی یک نفر هم جریمه و حتی محکوم نشد. 

در واقع حتی زمانی که مقصران پرونده، سمتی اجرائی در فوتبال ایران نداشتند، باز هم 
هیچ نهادی چه بازرسی و چه امنیتی، پیگیر این پرونده نشدند. از همه عجیب تر اینکه 
مهدی تاج که پیش تر متهم ردیف اول شــناخته شــده بود، نه تنها جرئت زیادی برای 
بازگشت به فوتبال پیدا کرده؛ بلکه سالمتی اش را به دست آورده و قلبش مثل ساعت 
مشغول کار کردن است! او حاال مجوز الزم برای حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال 
را هــم به دســت آورده و با روحیه ای عجیــب در تلویزیون بــه منتقدانش می تازد و 
می گوید به خاطر حجب و حیایش در این چند وقت چیزی نگفته است. با این حال ورود 
یا حداقل تالشــش برای ورود مجدد به فوتبال، دوباره حساسیت  عده ای را برانگیخته 
اســت؛ همان هایی که پیش تر هم وعده برخورد ســریع و فوری با مهدی تاج را داده  

بودند.
نصــراهللا پژمانفــر، رئیس کمیســیون اصل ۹۰ مجلس شــورای اســالمی، همان 
کمیســیونی که پیش تر وعده رســیدگی به این پرونده جنجالــی را داده بود، به تازگی 
خواســته تا اجازه ورود مهدی تاج به انتخابات فدراســیون فوتبال ایران گرفته شــود. 
او می گوید پرونده مهدی تاج مفتوح اســت و صالحیت او نباید تأیید شود. «نسبت به 
پرونده مارک ویلموتس شــکایت هایی از ســوی مردم صورت گرفت و کمیسیون اصل 
۹۰ مجلس شــورای اسالمی در کنار سازمان بازرســی کل کشور و دیوان محاسبات به 
ایــن پرونده ورود کرد و آن را مورد بررســی قــرار داد. برای ما محرز شــد که در عقد 
قرارداد با این مربی سوء مدیریت صورت گرفته است و به همین خاطر ضرر و زیان زیادی 
متوجه کشــور شــده اســت. در خصوص این پرونده رأی نهایی هم صادر شده است و 
ما این مســیر را دنبال می کنیم تا حقایق پشــت پرده این پرونده برای مردم روشن شود. 
من از اینکه در خصوص این پرونده برای مردم صحبت کنم، واقعا خجالت می کشــم؛ 
ضرر روحی و روانی که به خاطر این قرارداد به مردم و اهالی فوتبال وارد شــده است، 
به نســبت ضرر مالی قابل مقایسه نیســت. ما میلیون ها عالقه مند به فوتبال در کشور 
داریــم و قرارداد با مــارک ویلموتس و عملکرد این مربی آســیب های روحی و روانی 
زیادی را به عالقه مندان به فوتبال وارد کرد. ما نباید اجازه دهیم کسانی که در گذشته 

مســبب این قرارداد شدند، بار دیگر وارد صحنه شوند و کار را پیش ببرند. از کسانی که 
درخصوص بررســی صالحیت افراد تالش می کنند، خواهش می کنم در این باره دقت 
عمل الزم را داشــته باشند؛ چرا که با صدور رأی نهایی این پرونده، پرونده مفتوح دارند 
و از ســویی پرونده هایی علیه آنها در جریان اســت که منجر به صدور رأی محکومیت 
قطعی شده است. االن نزدیک بازی های جام جهانی هستیم و نباید اجازه دهیم برای 

فوتبال تصمیماتی گرفته شود که همان مسیر گذشته دنبال شود».
احســان قاضی زاده هاشمی، عضو فراکســیون ورزش مجلس شورای اسالمی، که 
در زمان حضور مارک ویلموتس هشــدارهای زیادی درباره رقم قرارداد این مربی داده 
و همــواره یکی از مخالفان وقت مهدی تاج بود  هــم به تازگی در صحبت هایی که با 
تلویزیون داشــته، از تخلفات پرونده ویلموتس با جزئیات بیشــتری حرف زده اســت. 
«موضوع این پرونده از مجلس قبل در دســتور کار قرار گرفت و اواخر مجلس دهم و 
در مجلس یازدهم پیگیری شد. آن زمان با پیگیری هایی که مجلس در کمیسیون اصل 
۹۰ داشــت - و هنوز هم کمیســیون اصل ۹۰ پیگیر اســت - و چه در سازمان بازرسی 
کل کشــور صورت گرفت، پرونده ای تشکیل شد. قریب به دو سال گذشته، به این دلیل 
به پرونده رســیدگی قضائی صورت نگرفت و این هشت نفر عضو هیئت رئیسه احضار 
نشــدند و صدور کیفرخواســت در دادســرا صورت نگرفت که همه منتظر رأی نهایی 

CAS بودند».
مشــخص اســت که دوباره نهادهای بازرســی در ظاهر هم که شده درباره حضور 
مهدی تاج حساس شــده اند؛ ولی مسئله اینجاست که چرا با وجود گذر زمان زیاد، به 
تخلفات تاج و اعضای هیئت رئیســه وقت رسیدگی نشده است. قاضی زاده هاشمی در 
ایــن مورد ادعای جدیدی دارد: «برخی از آنهایی که آن زمان از هیئت رئیســه حمایت 
می کردند، صرفا به این دلیل بود که ما روند رســیدگی را در نهادهای داخلی به حالت 
تعلیق دربیاوریم و رأی را در CAS پیگیری کنیم تا بتوانیم در این پرونده برائت بگیریم. 
اکنون رأی نهایی صادر شــده و قریب ۱۷ ماه CAS آن را ماه به ماه به تأخیر انداخت و 
اکنون که رأی صادر شــده، دســت نهاد قضائی ما برای رســیدگی به پرونده باز است. 
دســتگاه های نظارتی در همان زمان راجع به این پرونده ورود کردند، برای هشــت نفر 
گزارش و ایراد اتهام وارد کردند و سازمان بازرسی گزارشی را به دادسرای تهران داد و 
اکنون مراحل رسیدگی در دادسرا با صدور رأی نهایی CAS شروع خواهد شد. مجلس 
شورای اسالمی هم در کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات و حفظ 
حقوق عامه ورود می کند و با پیگیری های مجلس و بازرسی کل کشور از وزارت ورزش 
و جوانان، معاونت حقوقی وزارت ورزش و جوانان هم درخواســت رســیدگی سریع و 
عاجل را بابت حفظ حقوق عامه از مرجع قضائی خواســته اســت». عضو فراکسیون 
ورزش مجلــس در واکنــش به این مســئله که آیــا ورود به موضــوع قضائی پرونده 
انتخابات فدراســیون فوتبال تحت تأثیر قرار می گیرد، گفته اســت: «به هیچ وجه و من 
دیدم دوســتان گفتند دخالت نهادهای قضائی و شــبه قضائی و نهادهای دیگر؛ امروز 
که ما صحبت می کنیم، هیچ کدام از این هشــت نفر ســمت رســمی در فوتبال کشور 
ندارند و آخرین آنها یک نفر بود که همین چند هفته پیش برکنار شد. هیچ کدام سمت 
رســمی ندارند که بحثی را پیش بکشــند. اگر با ما برخورد قضائی شود یا مورد سؤال 
قــرار بگیریم، نهادهای بین المللــی مثل AFC یا فیفــا ورود می کنند؛ چون هیچ کدام 
درون فدراســیون فوتبال ما ســمت ندارند. رأی CAS هم مســیر را برای رسیدگی باز 

کرده است».
رأی CAS درباره پرونده ویلموتس به تازگی صادر شــده و فدراســیون فوتبال ایران 
رقــم ۳٫۲ میلیــون یورو باید به ویلموتــس و چیزی قریب به ۳۵۰ هــزار یورو باید به 
دســتیارش غرامت بدهد. مهدی تاج هــم با صدور چنین رأیی خــودش را برنده (!) 
ماجــرا می داند و از قراردادی که با ویلموتس بســته دفاع می کند. با این حال او نه تنها 
قریب به ۳٫۵ میلیون یورو به عالوه ســود ساالنه پنج درصد به فوتبال ایران ضرر زده؛ 
بلکه دو میلیون یورو از شســتا قرض گرفته و ساختمان فدراسیون فوتبال را هم به باد 
داده اســت. او با چنین شرایطی مهیا می شود تا دوباره روی صندلی ریاست فدراسیون 
فوتبال ایران بنشیند و ظاهرا خیالش هم راحت است. با چنین فضایی این سؤال مطرح 
می شود آنهایی که وعده دادگاهی کردن دوباره مهدی تاج را می دهند، آیا قدرتی دارند 
یا خیر؟ تاج و دوســتانش مدت هاست قرار است دادگاهی شــوند و مشکلی برایشان 

پیش نیامده است؛ آیا وعده جدید باورپذیر است؟

بازخواست مهدی تاج در دادگاه
 چه کسی باور می کند؟

تیم فوتبال امید ایران که چند وقتی می شــود کارش را با 
مهدی مهدوی کیا به عنوان ســرمربی شروع کرده، از حضور 
در بازی هــای همبســتگی کشــورهای اســالمی، آن هم در 
فاصلــه چند روز مانده به اعزام انصــراف داد. انصراف تیم 
امیــد در حالی رقم خورده کــه حرف و حدیث های زیادی به 
وجود آمده اســت. از یک طرف عنوان شــده دلیل لغو این 
سفر عصبانیت مهدی مهدوی کیا از وضعیت تیم امید است. 
او از اینکه چند باشــگاه لیگ برتری حاضر به دادن بازیکنان 
امیدشان به این تیم نشده اند، قید حضور در بازی های قونیه 
را زده اســت. این موضوعی است که فراز فاطمی، مدیر تیم 
ملی امید، به آن اشــاره کرده و گفته اســت: «متأسفانه تیم 
امید در همه دوره ها با مشــکل نبود بازیکنان مواجه است 
و این بار نیز به همین دلیل شــانس حضور در مسابقات قونیه 

را که می توانست یک فرصت خوب برای آماده سازی باشد، 
از دســت می دهیم. حقیقت این است که عالوه بر تماس ها 
و مکاتبات فدراســیون فوتبال، خود مــن از یک ماه پیش با 
تک تک مدیران یا ســرمربیان باشــگاه ها صحبت کرده بودم 
و همه عزیزان قول همکاری داده بودند، اما یک باره شرایط 
تغییر کرد و دچار این وضعیت شدیم؛ برای مثال دوستان ما 
در یکی از باشــگاه ها قول همــکاری قطعی داده بودند، اما 
بعد از انتخاب ســرمربی خارجی این تیــم در روزهای اخیر 
اعالم شــد بازیکن شــاخص این تیم در اختیار تیم امید قرار 
نمی گیرد یا با باشگاه دیگری توافق کرده بودیم که قرار بود 
ملی پوشــانش را در ترکیه به ما تحویل بدهد، اما ســرمربی 
خارجی این تیم هم مخالفت کرد و از حضور بازیکنانشــان 
جلوگیری شد. از این موارد در باشگاه های دیگری هم وجود 

داشــت و در نهایــت باید بگویــم همه باشــگاه ها بازیکنان 
شاخص و اصلی خودشان را در اختیار ما نگذاشتند. طبیعی 
اســت که مهدوی کیا انتظار داشــته باشد با یک تیم آماده و 
کامل راهی این مسابقات شود و با تیم ناقص نمی توانستیم 
راهی این رقابت ها شویم». بااین حال شایعات دیگری هم به 
راه افتــاده که کادر فنی با توجه به گروه ایران در این بازی ها 
چندان تمایلی به شرکت در آن نداشته است. این شایعه که 
مورد تأیید نیســت، به وضعیت روحی بازیکنان برمی گردد؛ 
ظاهــرا مهدوی کیا که تیمــش چندی پیــش در تورنمنت 
آســیایی نتایــج خوبی نگرفته، بــا توجه بــه هم گروهی با 
تیم هایی مثل مراکش و عربستان و نداشتن بازیکنان اصلی، 
نگران این بوده که بازیکنان جوانش با ضربه روحی جدیدی 
همراه شــوند. ظاهــرا این تصمیم او بعــد از عدم موافقت 

تیم های باشــگاهی بــرای دادن بازیکن به تیم ملی شــکل 
جدی تری به خود گرفته اســت. فرضیه ســوم که یکی، دو 
روزی است شــکل گرفته مربوط به شایعه ای است که خبر 
از کرونایی شــدن تعدادی از بازیکنان تیم امید می دهد. این 
یکی چندان صحت و ســقمش مشــخص نیست ولی طبق 
چیزی که مســئوالن کمیته المپیک گفته اند ظاهرا چند نفر 
از بازیکنان مبتال شده اند و بازی ها را از دست داده اند. اینکه 
بیــان چنین موضوعی بــرای فرار از جریمه هــای احتمالی 
مبنی بر عدم شــرکت تیم امید در بازی های قونیه اســت یا 
اینکه واقعا تأثیرگذار اســت، با واکنش اهالی کمیته روبه رو 
شده اســت. آنها گفته اند با توجه به کرونایی شدن تعدادی 
از بازیکنــان، محرومیت یا جریمه ای متوجــه کاروان ایران 

نخواهد بود.

کرونا، عصبانیت یا گروه سخت؛ تیم امید قید قونیه را زد

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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