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فوتبال باشــگاهی در اروپا رسما به 
پایان رسیده و حاال زمانی برای ستایش 
بازیکنانی است که یک فصل رویایی را 
ســپری کرده اند. به جز انگلیس که دو 
بازیکن در آن به صورت مشترک برنده 
کفش طال شده اند، در 6 لیگ مهم دیگر 
قاره اروپا اختالف نســبتا زیادی بین 
بهترین گل زن و سایر گل زن ها وجود 
داشته است. امسال یکی از ان سال هایی 
که مسی و رونالدو، هیچ کفش طالیی 
را به دست نیاورده اند و این جایزه سهم 

ستاره های دیگر شده است.
لیگ برتر؛ افتخار مشترک

رقابت آقای گلی محمد صالح و سون 
هیونگ مین در هفته های پایانی لیگ 
برتر به شدت جذاب شده بود. حتی سون 
در یکی از مســابقه ها به خاطر تعویض 
کونته از این مربی به شدت ناراحت شد. 
چراکه دوست داشت در زمین بماند و گل 
دیگری به ثمر برساند. به هر حال سون و 
صالح در حالی به هفته پایانی رسیدند 
که مهاجم مصــری لیورپول با یک گل 
بیشتر صدرنشــین جدول گل زنان به 
حساب می آمد. صالح در هفته پایانی 
موفق شد دروازه ولووز را باز کند اما این 
برای صدرنشینی او در جدول گل زنان 
بدون داشتن یک شریک، کافی نبود. 
چراکه ستاره کره ای تاتنهام در مسابقه 
همزمان دو بار تــوپ را از خط دروازه 

نوریچ عبور داد تا 23 گله شود و در 
کنار صالح قرار بگیرد. این دو نفر به 

طور مشترک بهترین گل زنان 
این فصل لیگ برتر شدند. دو 

بازیکــن غیراروپایی که 
یک فصل درخشان را 

در رقابتی ترین لیگ 
اروپایــی تجربــه 
کردند. سون البته 
برخــالف صالح، 

پنالتی زن اول تیمش 
نبود و این آمــار را بدون 

پنالتی به دست آورد. نفر سوم 
این فهرست هم کریســتیانو رونالدو 
با 18 گل زده برای منچســتریونایتد 
بود. جالب اینکه صالح این فصل با 13 

پاس گل، بهترین پاسور فصل هم شد 
تا با اختالف بسیار زیاد نسبت به رقبا، 
موثرترین بازیکن لیگ باشد اما جایزه 
بهترین بازیکن فصل به ستاره ای از تیم 

قهرمان یعنی کوین دی بروینه رسید.
اللیگا؛ کریم بدون رقیب

درست همان طور که در صدر جدول 
اللیگا رقابت چندانی بــرای قهرمانی 
وجود نداشــت، در جدول گل زنان نیز 
چنین وضعیتی جاری بود. کریم بنزما 
در بهترین فصل فوتبالــی اش در رئال 
مادریــد بــا 27 گل زده کفش طالی 
رقابت هــای اللیــگا را از آن خودش 

کرد. کریم در سراســر 
هفته هــای فصل 
فوتبال درخشانی 
بــازی کــرد و 
کامال شایســته 

بردن ایــن عنوان 
به نظر می رســید. 

جالــب اینکــه 

نزدیک ترین رقیب او یعنی یاگو آسپاس 
از سلتاویگو تنها 18 گل به ثمر رساند. 
در حقیقت فاصله بنزما با نزدیک ترین 
تعقیب کننــده اش 9 گل بود. در اولین 
فصل غیبت مســی در  فوتبال اسپانیا، 
کریم این جایزه را به راحتی از آن خودش 
کرد. او جزو برترین پاسورهای فصل نیز 
بود و 12 پاس گل به هم تیمی ها داد تا 
در مجموع موثرترین بازیکن این فصل 
اللیگا لقب بگیرد. عنوان بهترین پاسور 
فصل البته با 13 پاس به وینگر فرانسوی 
بارسلونا عثمان دمبله رسید. بازیکنی 
که قراردادش با باشگاه به پایان رسیده 
و زمزمه هایی جدایی اش از این تیم این 

روزها به شدت به گوش می رسد.
سری آ؛ چیره مثل چیرو! 

میالن در حالــی قهرمانی 
این فصل ســری آ را به دست 
آورد که در بیــن پنج گل زن 
برتر فصل هیــچ نماینده ای 
نداشــت. در حقیقــت آنها 
بیشتر یک تیم بودند و برای 
قهرمانی به درخشش فردی 
نیاز مبرمی پیدا 
 . نــد د نکر

کفش طالی فوتبال ایتالیا 
در این فصل هــم همانند 
چند فصل قبــل، به چیرو 
ایموبیله رسید. مرد گل زن 
خــط حمله التزیــو این 
عنوان را با زدن 27 گل در 

لیگ به دست آورد. بازیکنی که در سری 
آ همیشه درخشان است اما در تیم ملی، 
همواره بســیار ضعیف ظاهر می شود. 
دوشان والهوویچ که نیم فصل اول را در 
فیورنتینا سپری کرد و در نیم فصل دوم 
به یووه ملحق شد، با 24 گل زده دومین 
گل زن برتر این فصل سری آ بود. او شروع 
بسیار خوبی در یووه داشت اما نتوانست 
روند درخشــانش را با همان فرم ادامه 
بدهد و همین مساله موجب شد پشت 
سر ایموبیله قرار بگیرد. الئوتارو مارتینز، 
جیووانی سیمئونه و تامی آبراهام هم 
گل زنان برتر دیگر این فصل لیگ فوتبال 

ایتالیا به حساب می آمدند. 
عنــوان بهتریــن 

پاسور این فصل 
سری آ هم به 
دومینیکــو 
بــراردی از 
ساســولو با 

14 پاس گل 
رســید. به نظر 
می رسد دیگر 
وقتش رسیده 

پدیده، کــه ایــن 
لو  سو را ترک کند سا

و به دنبال تیم 
بزرگ تری برای 

خودش باشد.
بوندس لیگا؛ 
آخرین کفش لوا

قبــل از یــک طغیان 
تمام عیار برای تــرک بایرن 
مونیخ، رابرت لواندوفسکی فصل 
درخشان دیگری را در این تیم سپری 
کرد. او با 35 گل زده در لیگ 34 هفته ای 
بوندس لیگا، هم توانست بهترین گل زن 
فصل فوتبال آلمان باشد و هم کفش 
طالی این فصل فوتبــال اروپا را از آن 
خودش کند. عملکرد لوا در این فصل 

هم همانند فصل های گذشته، شاهکار 
به نظر می رســید. او یــک قهرمانی 
دیگر با بایرن را نیز از آن خودش کرد. 
نزدیک تریــن تعقیب کننــده لوا نیز 
مهاجم تیم لورکوزن پاتریک شــیک 
بود که 11 گل کم تــر از این بازیکن به 
ثمر رساند! توماس مولر با 18 پاس گل، 
بهترین پاسور این فصل بوندس لیگا 
شــد اما جایزه بهتریــن بازیکن این 
فصل به دومین پاسور برتر فصل یعنی 
کریستوفر انکونکو تعلق گرفت. بازیکنی 
که این فصل در لباس الیپزیک، چشم ها 
را خیره کرد و روزهــای فوق العاده ای 
در این باشگاه داشت. مدیران باشگاه 
بایرن مونیخ همچنان به حفظ دارنده 
کفش طالی این فصل تــا آخر روز از 
قراردادش تاکید دارند اما نشانه ها حاکی 
از این هستند که رابرت تصمیمش را 
برای جدایی گرفته و دیگر نمی خواهد 
در این باشــگاه به میدان برود. به نظر 
می رســد او آخرین کفش طالیش در 

بوندس لیگا را به دست آورده باشد.
لوشامپیونه؛ همه جا کیلین! 

بهتریــن پاســور، بهترین 
گل زن و بهتریــن بازیکن این 
فصل فوتبال فرانســه، همگی 
یک نفر هســتند! کیلین امباپه 
این فصــل 28 گل در رقابت های 
لوشامپیونه به ثمر رساند و با 17 پاس 
گل، تیمش را در مســیر یک موفقیت 
دیگر قرار دارد. او البته در هر دو زمینه، 
یک رقیب بسیار جدی داشت. در جدول 
گل زنان وسام بن یدر تالش زیادی کرد 
تا به امباپه در جدول گل زنان برسد اما 
در نهایت فصل را با 25 گل زده تمام کرد. 
در جدول بهترین پاسورها نیز مسی در 
اولین فصل حضور در  فوتبال فرانســه 
14 پاس گل داد و تنها به اندازه سه پاس با 
امباپه فاصله داشت. انتظار می رفت این 
آخرین فصل حضور ستاره فرانسوی در 
پی اس جی باشد اما باشگاه به هر قیمتی 
توانست او را حفظ کند تا دوران حضور 
کیلین در پــارک دو پرنس همچنان 
ادامه پیدا کند. بــرای تمدید قرارداد با 
این ستاره، مراسم ویژه ای ترتیب داده 
شده و ناصر خلیفی او را بهترین بازیکن 
حال حاضر دنیای فوتبال دانسته است. 

بازیکنی که مادریدی ها رویای داشتنش 
را در سر می پروراندند اما در نهایت راهی 
این باشگاه نشد و ترجیح داد فوتبالش را 

در فرانسه دنبال کند.
پرتغال؛ تکامل داروین! 

پورتو قهرمان این فصل لیگ پرتغال 
شــد اما کفش طال بــا 26 گل زده به 
دارویــن نونیز رســید. بازیکنی که از 
همین حاال در تیررس باشــگاه های 
بزرگ اروپایی قرار گرفته و بعید نیست 
خیلی زود با منچستریونایتد قرارداد 
امضا کند. پشت ســر داروین، مهدی 
طارمی بــا 20 گل زده قــرار گرفت. 
بازیکنی که 12 پــاس گل هم داد تا با 
اثرگــذاری روی 32 گل، موثرتریــن 
بازیکن این فصل لیگ پرتغال باشــد. 
مهدی هم می تواند مثل داروین، راهی 
یک باشگاه بزرگ تر شود و فصل را در 

لیگ معتبرتر اروپایی دنبال کند.
اردیویزی؛ هیوالیی به نام سبا

21 گل زده کافی بود تا سباســتین 
هالر آقای گل ایــن فصل فوتبال هلند 
لقب بگیرد. بازیکنی که در تیم تن هاگ، 
فراتــر از حد انتظار ظاهر شــد و فصل 
فوق العاده ای را در این تیم پشــت سر 
گذاشت. بهترین پاســور این فصل هم 
به باشگاه آژاکس تعلق داشت. دوشان 
تادیچ با 19 پاس گل، آماری رویایی را 
به ثبت رساند و بهترین گل ساز این فصل 
فوتبال هلند شد. حاال باید منتظر ماند و 
دید که آیا تن هاگ این دو ستاره موفق 
را با خودش به یونایتد می برد و یا اینکه 
تصمیم های دیگــری برای خط حمله 

تیمش می گیرد. 

نگاهی به بهترین گل زنان هفت لیگ مطرح اروپایی

کلکسیونرهای کفش طال! 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

تنها یک دلیل بــرای قهرمانی هیچ تیمی در 
هیچ جامی وجود ندارد. فرمولیــزه کردن یک 
موفقیت هم به همین سادگی نیست که تنها با 
یک دلیل توجیه شود. دالیل مختلفی در کنار هم 
قرار می گیرند تا یک تیم قهرمان را بسازند. با این 
وجود می توان ادعا کرد که »شروع« روند قهرمانی 
اســتقالل در این فصل و شــروع روند تضعیف 
پرسپولیس، به پنجره نقل و انتقاالتی برمی گردد. 
جایی که دو مربی در آن عملکرد کامال متفاوتی 
داشــتند و همین تفاوت در نهایت خودش را در 

جدول لیگ برتر نشان داد.
خط دروازه؛ خوب و خوب تر، بد و بدتر

یکی از اولین خریدهای استقالل فرهاد در این 

فصل، جذب علیرضا رضایی بود. این اتفاق در حالی 
رخ داد که باشگاه رشید مظاهری و سیدحسین 
حسینی را نیز در اختیار داشت. طبیعتا در چنین 
شرایطی نیاز به خرید یک گلر احساس نمی شد 
اما فرهاد احساس کرد که شاید رشید تیم را ترک 
کند و به همین خاطر یک گلر جوان را به خدمت 
گرفت. تصمیمی که فوق العاده از کار درآمد و یکی 
از بهترین فصل های ممکن را درون دروازه استقالل 
ساخت. پرسپولیس یحیی نیز دو گلر داشت اما این 
مربی اصال به احتمال باالی جدایی رادو دقت نکرد 
و دروازه این تیم در بدترین زمان ممکن با بحران 
روبه رو شد. تیم در نیم فصل دوم به سراغ خرید یک 
سنگربان رفت اما جذب احمد گوهری، خودش 
یک خطای استراتژیک دیگر بود که شرایط را برای 
پرسپولیس بدتر کرد. اولین تفاوت دو تیم در واقع 

از همین جا شروع شد. استقالل دو سنگربان کامال 
مطمئن را در اختیار داشت و خیالش از خط دروازه 
راحت بود اما پرسپولیس در طول این فصل به شدت 

از عملکرد دروازه بانانش زجر کشید و آسیب دید.
خط دفاع؛ یک ترمیم به موقع

خریدهای اســتقالل برای خــط دفاعی در 
نیم فصــل اول چندان موفــق از کار درنیامدند. 
نفراتی مثل ابوالفضل جاللی و عارف آقاســی، 
فرصت چندانی برای بازی در استقالل نداشتند. 
با این وجود جذب جعفر ســلمانی به عنوان یک 
دفاع چپ، تصمیمی بسیار مهم و ایده آل از سوی 
فرهاد مجیدی به حساب می آمد و روزبه چشمی 
نیز عملکرد خوبی در این فصل داشت. در میانه 
فصل، فرهاد ناگهان دو مدافــع میانی اش را به 
دلیل سربازی از دست داد اما به سرعت دست به 
کار شد و رافا سیلوا را به خدمت گرفت. یک ترمیم 
به موقع که به شــدت به کار تیم آمد. خرید مهم 
دیگر مجیدی برای تیم هم صالح حردانی بود که 
به یکی از بهترین خریدهای فصل باشگاه تبدیل 
شد. همه این خریدها استقالل را صاحب عنوان 
بهترین خط دفاعی لیگ برتر کردند. پرسپولیس 
اما با علیرضــا ابراهیمی، منوچهــر صفروف و 
وحدت هنانوف راه را اشتباه رفت و با جذب رامین 
رضاییان فقط بخش کوچکی از این اشــتباه را 
جبران کرد. کلیدی ترین مشکل سرخ ها در این 
فصل، ترکیب متغیر خط دفاعی و اشــتباه های 
متعدد مدافعان این تیم بود که در تک تک بازی ها 
کار دست این باشــگاه داد و شرایط بسیار بعدی 

برای قرمزها رقم زد.
خط هافبک؛ یک اشتباه نابخشودنی

 استقالل در تابســتان، هافبک های زیادی 
را از دســت نداد و بــه همین خاطر به ســراغ 
خریدهای گســترده ای در این پســت نرفت. 
آنها زبیر نیک نفس و عزیزبک آمانوف را در خط 

هافبک جذب کردند که هر دو نفر نیز خریدهای 
موثری برای باشگاه بودند. کلیدی ترین اشتباه 
نقل و انتقاالتی یحیی اما در همین نقطه از زمین 
رقم خورد. جایی کــه او تصمیم گرفت به جای 
ستاره ای مثل احمد نوراللهی که با قرارداد آزاد 
تیم را ترک کرده بود، رضا اسدی را جذب کند. 
یک خرید بســیار بد که نتیجه ای ناامیدکننده 
برای باشــگاه به همراه داشت. اسدی نه تنها در 
طول فصل کمک چندانی به تیم نکرد، بلکه به 
یکی از دالیل مهم از دست رفتن قهرمانی تیم 

تبدیل شد.

خط حمله؛ خارجی های متفاوت!
استقالل در خط حمله، هوشمندانه عمل کرد 
و بعد از جدایی قایدی و دیاباته، به سراغ دو بازیکن 
خارجی رفت. کوین یامگا که در این فصل گل های 
زیادی برای تیم زده و رودی ژســتد که چند گل 
حساس برای استقالل به ثمر رسانده، خریدهای 
مهم فرهاد بودند. او همچنین پدیده جوانی مثل 
امیرحسین حســین زاده را نیز به خدمت گرفت. 
با توجه به مصدومیت های متوالی حســین زاده 
یک مربی ریسک گریز به سراغ او نمی رفت اما این 
فوتبالیست جانشین خوبی برای مهدی قایدی 

در استقالل شد. در پرســپولیس اما نفراتی مثل 
حامد پاکدل و شرزود تمیروف اصال نمی توانستند 
گره بازی های بزرگ را باز کنند. دو فوروارد بسیار 
متوسط که در نهایت فصل متوســطی را نیز در 
پرسپولیس سپری کردند. شــاید با چند ستاره 
در خط حمله، پرســپولیس می توانست قهرمان 
این دوره لیگ شود اما با نفراتی که آنها در اختیار 
داشتند، رسیدن به این هدف مهم اصال امکان پذیر 
نبود و در نهایت نیز به حقیقت تبدیل نشــد. این 
اشــتباه بزرگی بود که یک دردســر بزرگ برای 

یحیی ساخت.

درباره یک تفاوت کلیدی بین فرهاد و یحیی در این فصل

مشتری خوب، مشتری بد! 

چهرهبهچهره

درست همان طور که در 
صدر جدول اللیگا رقابت 

چندانی برای قهرمانی 
وجود نداشت، در جدول 

گل زنان نیز چنین وضعیتی 
جاری بود. کریم بنزما در 

بهترین فصل فوتبالی اش 
در رئال مادرید با 27 گل 

زده کفش طالی رقابت های 
اللیگا را از آن خودش کرد
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  سحر غنی زاده از انگیزه ها 
و دالیل مهاجرتش می گوید؛
دریغ از یک تبریک! 

زمانی که صحبت از 
مهاجرت ورزشکاران 
و به خصــوص بانوان 
می شــود، مسئوالن 
ورزش کشور به جای 
پیدا کــردن راه حل و 
ایجاد انگیزه برای جلوگیری از این پدیده، با نگاهی 
از باال امکانــات و پول بیت المالی کــه برای پرورش 
ورزشکاران هزینه شده را لیست می کنند و ناراحت 
می شوند که چرا وطن برای این دسته از ورزشکاران 
به مثابه هتل است و با نارضایتی از امکانات چمدان ها 
را برمی دارند و هتلی دیگر را بــرای اقامت انتخاب 
می کنند. ایــن واکنش های برخی مســئوالن )!( 
زمانی قابل تامل تر می شود که پای صحبت بسیاری 
از ملی پوشان بنشینید. کســانی که اغلب از داشتن 
شغل، حقوق و بیمه بی بهره هستند. بسیاری از آنها 
حتی بعد از مدال آوری یک تشکر و تبریک و استقبال 
خشک و خالی هم از مدیران نمی بینند. آخرین نمونه 
این گالیه ها در صحبت های ســحر غنی زاده دیده 
می شود. کشتی گیری که در قهرمانی آسیا در آزاد به 
مدال طال رسید و در کشتی کالسیک مدال نقره را به 
گردن انداخت تا سهم خوبی در قهرمانی کشورمان در 
این مسابقات داشته باشد. او که برای نخستین بار طعم 
مدال طال در مسابقه ای برون مرزی را چشید، از اینکه 
رشته اش با بی توجهی مسئوالن روبه رو است و گاهی 
حتی یک پیام تبریک را از آنها دریغ می کنند، گالیه 
دارد. غنی زاده در این باره گفت: »خیلی وقت است که 
بی مهری زیادی می بینیم. تیمی که با اقتدار در دو روز 
قهرمان شد، آنگونه که باید حمایت نمی شود. تیم ما در 
مسابقات جهانی و آسیایی روی سکوی قهرمانی رفت 
اما آنگونه که باید حمایت نشد. این یکی از نگرانی های 
ماست که گاهی دلسرد می شــویم در حالی که اگر 
حمایت کنند، انگیزه مان بیشتر می شود. انتظار دارم 
فدراسیون هم پیگیر این موضوع باشد تا مسئوالن 
بیشتر به این رشته توجه کنند.« قدرشناسی یکی 
از ابتدایی تریــن و بدیهی ترین اقداماتی اســت که 
می توانــد انگیزه های یک ورزشــکار را حفظ کند. 
آن هم در شرایطی که کشورهای دیگر به استقبال 
استعدادهای ورزشــی می آیند و شرایط و امکانات 
مورد نیازشان را تامین می کنند. ای کاش مسئوالن 
حداقل تبریک کالمی و حمایت معنوی را در دستور 

کارهای شان قرار بدهند.

منهایفوتبال

آدرنالین

آریا رهنورد

آریا طاري 

آگهی  مزاید    ه   

مهدی قزاقی رییس  اداره آموزش و پرورش منطقه خلجستان

اداره آموزش و پرورش  منطقه خلجستان در نظر دارد تعدادی از امالک مازاد 
خود در بخش خلجستان را )بصورت اجاره( از طريق مزايده به اشخاص حقيقي 
و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد . متقاضيان می توانند از تاريخ درج آگهی 
لغايت پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/3/19 برای بازديد از مکان 
های مورد نظر واقع در بخش خلجستان با هماهنگی اداره آموزش و پرورش 
جهت  و  مراجعه   )  35223451 تماس:  شماره  )به  قم،   خلجستان  منطقه 
دريافت و تحويل اسناد و شرايط مزايده می توانند از تاريخ انتشار آگهی  لغايت 
پايان ساعت اداری روز پنجشنبه مورخ 1401/3/19 به واحد حقوقی آموزش 
تاريخ  نمايند.  مراجعه  دستجرد   شهر  در  واقع  خلجستان  منطقه  پرورش  و 
بازگشايي پاکت ها  روز شنبه  مورخ 1401/3/21 ساعت 11 صبح  درمحل 
قيمت  و  مزايده  برگزاری  اداره مي باشد. ضمنا هزينه های  اين  اتاق جلسات  

گذاری کارشناس رسمی بر عهده برنده مزايده خواهد بود.
بهای کارشناسی پایه اجاره اعیان عرصه نام مدرسه روستا/شهرردیف

ماهیانه)ریال( 

5/000/000 4000360انقالب اسالمیفوجرد1

5/000/000 1068455نواب صفویگیو2

5001355/000/000شهید مصطفی خمینیرستگان3

10/000/000 1106260آیت ا... کاشانیسرخده4

5/000/000 2250375شهید شیخموجان5

5/000/000 432144سید الشهدا)ع(جریک آغاج6

10/000/000 500200آیت اهلل سعیدینایه7

فروشگاه تعاونی  مغازه)دستجرد(8
230/000/000 277277سابق)بلوار معلم(

شماره مزایدهعنوانردیف

50010945500000030اجاره جایگاه CNG شهید مطهری جهت بهره برداری، نگهداشت، تعمیرات تجهیزات و تاسیسات جایگاه1
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:

آدرس: بزرگراه آيت اله سعيدی- روبروی سه راهی بوتان- خيابان شهيد حاجی احمد - پالک10- ساختمان شهرداری و تلفن: 
021-55279295

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 85193467 و 88969737
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/03 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/03/08

آگهی تجدید مزایده عمومی نوبت دوم

امور قراردادهای شهرداری چهاردانگه

شهرداری در نظر دارد مزايده عمومی تحت عنوان ذيل را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکی دولت برگزار نمايد.
کليه مراحل برگزاری مزايده از دريافت اسناد مزايده تا ارائه پيشنهاد مزايده گران و بازگشايی پاکت ها از طريق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونيکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد والزم است مزايده گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل 

ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند.
تاريخ انتشار مزايده در سامانه تاريخ 1401/03/02 می باشد.

مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده از سايت تا: ساعت 14:30 روز پنجشنبه تاريخ 1401/03/12
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 12 روز يکشنبه تاريخ 1401/03/22

زمان بازگشايی: ساعت 14:30 روز يکشنبه تاريخ 1401/03/22

اداره آموزش و رپورش  منطقه خلجستاناداره آموزش و رپورش  منطقه خلجستان


