فوتبال

آذري :نميتوانيم مانند چند تيم  60ـ  50ميليارد هزينه کنيم

استقالل تنها مشتري رسميتبريزي

مبعلي به استقالل خوزستان پيوست

گروه ورزش�ي :مديرعامل باشگاه ذوب آهن ميگويد
از فروش بازيکنانشان درآمدزايي ميکنند و نميتوانند
مانند بعضي از تيمها  ۵۰تا  ۶۰ميليارد تومان در يک
فصل هزينه کنند.به گزارش ايس��نا ،با موافقت ذوب
آه��ن ،مرتضي تبريزي در ص��ورت توافق با مديران
استقالل ،به آبيپوش��ان پايتخت منتقل ميشود اما
انتشار مبلغ رضايتنامه اين بازيکن در فضاي مجازي
موجب ناراحتي برخي از مديران وزارت ورزش ش��ده
است.س��عيد آذري در گفتوگو با ايسنا درباره اين که
گفته ميش��ود مدي��ران وزارت ورزش از اعالم مبلغ
رضايتنامه تبريزي در رس��انهها از سوي مديرعامل
ذوب آهن ناراحت هس��تند گفت :اين موضوع اصال
مهم نيس��ت .حتي استقالل درخواست يک ميليارد و
 ۸۰۰ميليون توماني داده بود که امروز ظهر نامه کتبي
اس��تقالل هم به دستمان رسيد.مديرعامل ذوب آهن
گفت :در صورتي که تبريزي با استقالليها به توافق
برسد ،انتقال نهايي ميشود اما اگر اتفاقي غير از اين
رخ بده��د ما نميتوانيم تبري��زي را مجبور به جدايي
کنيم.آذري با بيان اين که مجمع باش��گاه ذوب آهن
او را مج��اب به درآمدزايي کرده اس��ت تاکيد کرد :ما
در زمينه بيزينس ورزش��ي بايد مانند بنگاه اقتصادي
عمل کنيم .هيات مديره و مجمع باشگاه ميگويد که
بايد براي اداره باشگاه برنامه داشته باشيم و درآمدزايي
کنيم .يکي از راههاي درآمدزايي ،فروش بازيکن است
ک��ه ما با اخذ مبلغ براي ص��دور رضايتنامه تبريزي
بخش��ي از درآمدهاي باش��گاه را تعيي��ن ميکنيم.او
در واکن��ش به اين که اس��تقالل در چند مرحله مبلغ
رضايتنام��ه تبريزي را پرداخ��ت خواهد کرد گفت:

بازيکن س��ابق تيم ملي به تيم استقالل
خوزستان بازگشت.به گزارش ورزش سه،
ايمان مبعلي،هافبک فصل گذش��ته تيم
فوالد به تيم اس��تقالل خوزستان پيوست
و در تمري��ن اين تيم ش��رکت کرد.مبعلي
 ۳۶س��اله در اولين فصل حضور آبيهاي
خوزستان هم عضو اين تيم بود و همچنين
سابقه درخشاني در تيم سرخپوش اهواز و
البته استقالل تهران را در کارنامه خود دارد.
او در فصل گذشته  ۲۳بازي با پيراهن فوالد
در ليگ انجام داد.مبعلي در کنار آل نعمه،
دو بازيکن باتجربه اين فصل استقالليها
خواهند بود که تصمي��م گرفتهاند در کنار
جوان��ان کم نام و نش��ان اي��ن تيم ليگ
هجدهم را سپري کنند.
برنامه کيروش براي آمادهسازي
تيم ملي اعالم شد

برنام��ه آمادهس��ازي تيم مل��ي فوتبال
ب��راي ش��رکت در جام ملتهاي آس��يا
اعالم ش��د.به گزارش ايس��نا ،کارلوس
کيروش ،سرمربي تيم ملي ايران براي
حضور پرقدرت در جام ملتهاي آس��يا
درخواست کرده بود تا اردوهاي مختلفي
براي آمادهسازي تيم ملي برگزار شود .در
جلسه امروز فدراسيون فوتبال برنامه تيم
ملي براي جام ملتها مشخص شد.طبق
اين برنامه  ۹تا  ۲۱شهريور اولين اردوي
آمادهس��ازي تيم ملي برگزار خواهد شد
ک��ه در تاريخ  ۱۵و  ۲۰ش��هريورماه دو
بازي دوس��تانه براي تيم مل��ي در نظر
گرفته شده اس��ت.اردوي دوم نيز از ۱۳
تا  ۲۵مهر برگزار ميش��ود و در روزهاي
 ۱۶و  ۱۹مهر دو ب��ازي تدارکاتي ديگر
انجام خواهد شد.س��ومين مرحله اردوي
تيم ملي از تاريخ  ۲۴آبان آغاز ميش��ود
و  ۲۹هم��ان م��اه پاي��ان ميياب��د .در
اردوي س��وم نيز يک بازي تدارکاتي در
نظر گرفته شده اس��ت.از  ۲۹آذر تا اول
دي ماه چهارمي��ن اردوي تدارکاتي تيم
ملي انجام خواهد ش��د .همچنين از  ۸تا
 ۱۲دي م��اه پنجمي��ن و آخرين اردوي
آمادهسازي تيم ملي تشکيل ميشود.کل
هزينه اين اردوها  ۵ميليون و  ۸۰۰هزار
دالر تخمين زده شده است.

استقالل از محل رضايتنامه حسيني  ۴۰۰هزار دالر
دريافت ميکند و ميتواند پول تبريزي را پرداخت کند.
البته ما ترجيح ميدهيم اين مبلغ يکجا پرداخت شود
تا بتوانيم از آن اس��تفاده کنيم ام��ا هنوز درباره روش
پرداخت صحبتي انجام نشده است.مديرعامل باشگاه
ذوب آه��ن درب��اره برنامه اين تيم ب��راي جاي خالي
مرتضي تبريزي خاطرنش��ان کرد :درباره اين موضوع
امي��د نمازي بايد اظهار نظر کن��د اما ما بحث بودجه
را ه��م بايد لحاظ کنيم .بايد ب��ه اندازه جيبمان خرج
کنيم .هواداران ذوب آهن انتظارات خود را با ش��رايط
باشگاه تنظيم کنند .ما از مالي قدرت رقابت با برخي
تيمه��ا را نداريم و نميتوانيم مانند چند تيم  ۵۰تا ۶۰
ميليارد تومان هزينه کنيم .کارخانه و سهامداران اجازه
نميدهند باشگاه را با هزينه زياد اداره کنيم .کارخانه

واکنش رئیس فدراسیون والیبال به بازنشستگیاش

رئيس فدراسيون واليبال در واکنش
به بازنشستگي خود گفت :همه بايد
از قانون تمکين کنند و اگر نتوانم
به عنوان رئيس باش��م ،به عنوان
خدمتگ��زار در کنار واليبال خواهم
بود.احمد ضيايي در گفتگو با مهر
درب��اره موضوع من��ع بهکارگيري
بازنشس��تگان و قرارگيري نامش
در فهرست روسايي که بايد بعد از
ابالغ اين مصوبه ،پس��ت خ��ود را تحويل دهند ،گفت:
در گذشته نيز قانون ممنوعيت بهکارگيري بازنشستگان
وجود داشت ،منتهي با اين تفاوت که تبصره ايثارگران
در آن موج��ود بود و من نيز به دليل س��ابقه ايثارگري
خود ،مشغول به کار ش��دم.وي در ادامه افزود :دو ايراد
وجود دارد ،نخس��ت اينکه ابتدا اين قانون مراحل خود
را ط��ي کند ،يعني پ��س از مصوبه مجلس ،ش��وراي
نگهب��ان نيز آن را تائيد که در غي��ر اين صورت ديگر
نيازي به تصميمگيري ش��خصي به نام من و ديگران
نيست و آن زمان همه بايد از قانون تمکين کنند .ايراد

دوم اينکه فدراسيون جهاني از
قوانين دولتها تبعيت نميکند،
نبايد اين نکته را فراموش کنيم
که در گذش��ته در رش��تههاي
مختلفي اين تصميم گرفته شد
و فدراسيونهايي مانند فوتبال و
قايقراني تعليق شدند و مجبور
ش��ديم از اين قانون برگرديم.
رئيس فدراسيون واليبال تصريح
کرد :در اين موضوع ما نيز بايد مراقب اين نکته باشيم
تا چنين محروميتهايي دوباره تکرار نشود .من در بدو
ورودم به فدراسيون واليبال خوشبختانه ريالي حقوق و
مزايا دريافت نکردم .از طرفي ديگر به نظر شخصي من
در تمام فدراسيونهاي ورزشي دنيا به پست رياست به
عنوان يک شغل نگاه نميکنند.وي در ادامه گفت :از ۱۰
سال پيش که به عنوان عضو هيأت رئيسه فدراسيون
واليبال مشغول شدم تا به امروز ريالي را دريافت نکردهام؛
لذا نگراني از اين بابت ندارم و اگر اين قانون اجرايي شود
و نتوانم به عنوان رئيس فدراسيون واليبال باشم .
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ساير پيشنهادهاي تبريزي بمانيم تا بهترين انتخاب را
درباره اين بازيکن داشته باشيم.مديرعامل اين باشگاه
با بيان اين که خواس��تار پيشرفت تبريزي در فوتبال
اس��ت افزود :دوس��ت دارم تبري��زي در اروپا فوتبال
بازي کند اما تنها درخواس��ت کننده او استقالل بوده
که امش��ب با آنها جلسه ميگذارد و ما هم در صورت
توافق با يک ميليارد و  ۸۰۰ميليون تومان رضايتنامه
او را ص��ادر ميکني��م.او خطاب به ه��واداران تيمش
گفت :از هواداران ميخواهم اس��ير غوغاساالريها و
حاشيهسازيها و اخبار کاذب نشوند .نفراتي در باشگاه
ذوب آه��ن بودند که در ب��ه خصوص در بخش پايه،
داللي ميکردند اما م��ا آنها را اخراج کرديم و آنها
اکنون کانالهاي هواداري مجازي راهاندازي کردند و
حاشيهس��ازي ميکنند .همه عملکرد پنج ساله ذوب
آهن را تقدير ميکنند .از مردم ميخواهم تحت تاثير
فضاسازيهاي عنادورزانه قرار نگيرند .مردم ميدانند
که ذوب آهن در انعقاد قراردادها عملکرد بسيار خوبي
دارد .تا زماني که اين افراد از باش��گاه منافعي داش��ته
باش��ند «بهبه و چهچه» ميکنند ام��ا به محض اين
که کنار بروند ،عملکرد باش��گاه را زير سوال ميبرند.
آذري همچني��ن درباره ضرباالج��ل  AFCبراي
صدور مجوز حرفهاي براي حضور در فصل آينده ليگ
قهرمانان آس��يا گفت :مهندس يزديزاده مديرعامل
ذوب آهن در گذش��ته عضو هيات مديره باشگاه بوده
و به خوبي شرايط را ميداند .تنها کاري که بايد انجام
دهيم پرداخت حقوق بازيکنان و تس��ويه حس��اب با
آنهاس��ت تا مجوز حرفهاي را دريافت کنيم که اين
موضوع در مدت زمان پيش رو انجام ميگيرد.

در طول فصل  ۲۰ميليارد تومان به ما پرداخت ميکند
که تاکنون  ۴۰درصد از اين مبلغ به دس��ت ما رسيده
است و بايد در طول فصل خودمان  ۱۲ميليارد تومان
از طريق فروش بازيکن و يا جذب اسپانسر درآمدزايي
کنيم.او با اشاره به انتقال کريستيانو رونالدو از منچستر
به رئال و از رئال به يوونتوس تاکيد کرد :مطمئن باشيد
پش��ت اين انتقال يک استراتژي وجود داشته و مباني
مالي در نظر گرفته شده است .اين طور نبوده که صبح
تصميم بگيرند بازيکني را بفروش��ند .يک حس��اب و
کتاب و بررس��ي دقيق درباره نقل و انتقاالت صورت
ميگيرد.آذري تصريح کرد :تبريزي پيش��نهادهايي از
قطر ،ترکيه و ساير کشورهاي اروپايي داشت اما هيچ
کدام آنها کتبي نبود و فقط استقالل درخواست کتبي
داده اس��ت .ما ميتوانيم تا فردا بعد از ظهر هم منتظر
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اخبار
برخورد رييس و دبير فدراسيون
واليبال با يک خبرنگار

در حالي که خبرنگار ش��بکه تلويزيوني
خبر به دعوت فدراس��يون واليبال براي
تهي��ه گزارش از مراس��م اس��تقبال تيم
ملي واليب��ال جوانان به ف��رودگاه رفته
ب��ود ،با برخورد نامناس��ب رييس و دبير
اين فدراس��يون روبهرو ش��د.به گزارش
ايس��نا ،تيم ملي واليبال جوان��ان ايران
پس از قهرماني در رقابتهاي قهرماني
آس��يا روز گذش��ته از طري��ق ف��رودگاه
امام خمين��ي (ره) به تهران بازگش��ت.
مسئوالن فدراسيون و همچنين تعدادي
از خانوادهه��ا و ه��واداران واليبال براي
استقبال در س��الن فرودگاه حاضر بودند
ک��ه در جري��ان فعاليتهاي رس��انهاي
خبرنگار ش��بکه خبر صداوس��يما رييس
فدراس��يون واليبال نس��بت به پرسشي
ي ش��د و
درباره بازنشس��تگياش عصبان 
برخورد تندي با خبرنگار مربوطه داشت
که امير حس��ين منظميدبير فدراسيون
هم ب��ه حمايت از رئيس فدراس��يون با
خبرنگار وارد مشاجره شد.

تاج :از قانون منع حضور بازنشستهها تمکین میکنم

رئي��س فدراس��يون فوتب��ال
ب��ه بحث قان��ون منع حضور
بازنشس��تهها در ارگانه��اي
دولتي واکنش نش��ان داد .به
گ��زارش باش��گاه خبرنگاران
جوان؛ سه ش��نبه هفته پيش
( ۲م��رداد) قان��ون ممنوعيت
اس��تفاده از بازنشس��تگان در
دستگاهها و نهادهاي دولتي از
سوي هيئت رئيسه مجلس شوراي اسالميتصويب
و در همين راس��تا قانون جديد شامل حال برخي
از مديران شد.بر اس��اس تبصره يک ماده واحده
اين طرح ،به کارگيري بازنشستگان در سمتهاي
روس��اي سه قوه ،معاون اول رئيس جمهور ،نواب
رئيس مجل��س ،نمايندگان مجلس ،وزرا ،اعضاي
ش��وراي نگهبان و معاونان رئيس جمهور ش��ده
ذکر ش��ده در م��اده  ۷۱قان��ون مديريت خدمات
کش��وري مص��وب  ۸مه��ر  ۸۶و همچني��ن به
کارگيري بازنشس��تگان نيروهاي مسلح با تدابير

فرمانده��ي معظ��م کل ق��وا
صرفا در دس��تگاه متبوع خود
مجاز اس��ت ،اما اجرايي شدن
اي��ن قان��ون وزارت ورزش و
فدراس��يونهاي ورزشي هم
ش��امل تغييراتي ميش��وند.
همچنين در روزهاي گذشته
اخب��اري مبن��ي ب��ر احتمال
خروج مهدي تاج از رياس��ت
فدراسيون فوتبال هم شنيده ميشد که او در اين
باره بيان کرد :اگر اين قانون به اجرا گذاشته شود،
م��ن هم به آن احترام ميگ��ذارم و به آن تمکين
ميکنم و مش��کلي از اين بابت ندارم ،اما مواردي
دارم ک��ه اين م��وارد ش��امل حال بازنشس��تهها
نميش��ود.گفتني اس��ت ،هفته پي��ش ( ۲مرداد)،
قان��ون ممنوعي��ت اس��تفاده از بازنشس��تگان در
دستگاهها و نهادهاي دولتي از سوي هيئت رئيسه
مجلس شوراي اسالميتصويب و در همين راستا
قانون جديد شامل حال برخي از مديران شد.

صدرنشینی تیم بسکتبال نوجوانان
ایران با پیروزی بر اردن

تيم بس��کتبال نوجوانان اي��ران با برتري
براب��ر اردن ،ص��در ج��دول رده بن��دي
رقابتهاي قهرماني غرب آس��يا را از آن
خود ک��رد .به گزارش مهر ،دي��دار برابر
اردن دومين ديدار تيم بسکتبال نوجوانان
ايران در مس��ابقات قهرماني غرب آسيا
بود که دوش��نبه در گرگان برگزار شد و
طي آن ش��اگردان علي آرزومندي موفق
ش��دند حريف خود را با نتيجه  ۹۰بر ۲۵
شکس��ت دهند.اين ديدار که با قضاوت
داوران��ي از عمان ،س��وريه و يمن برگزار
شد.تيم بسکتبال نوجوانان کشورمان در
روز نخست مس��ابقات غرب آسيا ،عراق
را شکس��ت داده ب��ود و دو روز پی��ش
هم استراحت داش��ت .اين تيم با کسب
پيروزي در ديدار دی��روز به صدر جدول
ردهبندي بازگشت.
نوبت اول
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(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد.
ردیف

شماره مناقصه

2

200973489000035

1

مبلغ برآورد

موضوع

200973489000037

احداث پل گلیج تنکابن

3

200973489000036

روکش آسفالت محور چالوس تنکابن

5

200973489000048

ایمن سازی و نگهداری راه های استان (محور بابل -درزیکال)(-تجدید)

3/949/496/108

7

200973489000047

لکه گیری و روکش آسفالت محور زرگرشهر دریاکنار (تجدید)

8/113/270/515

9

200973489000050

احداث زیر گذر سه راهی درازکال

4
6

8

200973489000052
200973489000049
200973489000051

تعمیر و مرمت پل های محور کندوان

5/545/481/837
21/331/883/369

1/066/594/168

 6ماه

197/474/805

 4ماه

4/854/310/558

بهسازی محور احمد چاله پی (تجدید)

35/579/014/667

نگهداری جاری ابنیه فنی حوزه استحفاظی استان (تعمیر قرنیز و نرده و( )...تجدید)

424/605/687

 6ماه

 24ماه

277/274/092

8/492/113/740

تعمیر و مرمت پلهای محور سوادکوه (تجدید)

مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار

مدت اجرای کار

دوره تضمین

9/804/248/125

30/493/856/332

242/715/528

1/788/950/733
405/663/526
490/212/406

1/524/692/817

 6ماه

 6ماه

 12ماه
 3ماه
 9ماه

 12ماه

 24ماه
 24ماه
 24ماه
 24ماه
 24ماه
 24ماه
 24ماه
 24ماه

دارا بودن حداقل رتبه  5در رشته راه ترابری و با رعایت سقف ارجاع کار از سازمان برنامه بودجه (معاونت برنامه ریزی سابق) الزامی می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد  :تا ساعت  14مورخ 97/05/17
مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد  :ساعت  14مورخ 97/05/17
زمان بازگشایی پیشنهادات  :ساعت  8صبح مورخ  97/05/28در دفتر مدیر کل
آدرس  :ساری خیابان انقالب مقابل استانداری اداره پیمان رسیدگی تلقن 011-33326002
این آگهی همزمان در سایت  iets.mporg.irنیز درج گردیده است.

تجديد آگهی مزایده کتبی

نوبت اول

(بازارچه بانوان)  ،از طريق مزايده کتبی به متقاضيان واجد شرايط بصورت اجاره اقدام نمايد.
متقاضيان مي بايست قبل ازشركت درمزايده كتبي از محل مذكورموردمزایده بازديد به عمل آورند .
شهرداري در رد ياقبولي يك يا كليه پيشنهادات مختار ميباشد .هزينه آگهي و تشريفات بر عهده برندگان كتبي خواهد بود 0به پیشنهادات
مخدوش و نا خوانا ترتیب اثرداده نخواهدشد.
برنده مزايده حق واگذاري مورد اجاره به غير را ندارد .
متقا ضیان شرکت درمزایده ,متقاضیان برگه پیشنهاد قیمت را در پاکت (ب) و اسناد مزایده و فیش واریزی را در پاکت (الف) قرار داده
و به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری تا مورخ  97/05/25جهت شرکت در مزایده تحویل نمایند .
تاریخ بازگشایی پاکات رسیده  97/05/27ساعت  13:30می باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول  :سه شنبه  - 97/05/09تاریخ انتشارنوبت دوم  :سه شنبه 97/05/16
ابوذر اسفندياري پورـ شهردار علي آباد كتول

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده  3قانون و ماده  13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی حوزه
ثبتی شهرستان فومن برابر رای شماره  97/4 /30-139760318003003576هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
وس��اختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی فومن تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه واقعی شکالگورابی
فرزند ابراهیم بش��ماره شناسنامه  751صادره از فومن به شماره ملی  2668719275ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکبابخانه
بمس��احت  190/81مترمربع پالک  750فرعی از  10اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک یک فرعی از  10اصلی واقع در سنگ بیجار
بخش  24گیالن خریداری از مالک رس��می اقای قنبر علی فالح کامل محرز گردیده اس��ت .لذا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به
فاصله  15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند میتوانند از
تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شدتاریخ انتشار نوبت اول 97/5/9 :تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/23 :
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان فومن -علی نصرتی

نوبت اول

«سال حمایت از کاالی ایرانی»

مناقصه عمومی

شهرداری مالرد در نظر دارد پروژه تکمیل سالن ورزشی مارلیک را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد
شرایط طبق شرایط مشروحه ذیل واکذار نماید:
-1دارا بودن رتبه  5ابنیه از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی -2س��پرده شرکت در مناقصه به میزان  750.000.000ریال
که می بایست همراه اسناد مناقصه تحویل گردد-3 .برندگان اول و دوم و سوم  ،مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد
نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد-4 .کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی با ارائه معرفی
نامه و مجوز معتبرجهت دریافت اسناد مناقصه و کسب اطالعات بیشتر از تاریخ  97/5/16لغایت  97/5/18از ساعت  9لغایت
 12/30به امور قراردادها شهرداری مالرد مراجعه و از تاریخ  97/5/16لغایت ساعت  12مورخ  97/5/27پیشنهادهای خود
را تحویل دبیرخانه شهرداری مالرد نمایند .زمان گشایش پیشنهادها در ساعت  14/30مورخ  97/5/27می باشد-5 .هزینه
آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد-6 .متقاضیان می بایست جهت دریافت اسناد مناقصه معرفی نامه ( به همراه کارت
شناسایی ملی) و اصل فیش واریزی به مبلغ  500.000ریال به حساب شماره  100790829443بانک شهر به نام شهرداری
مالرد  ،تحویل امور قراردادها نمایند-7 .برآورد  15.000.000.000ریال و محل اجرا بلوار الغدیر باشد  .مدت اجرا 6 :ماه و
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده است .شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
تاریخ انتشارنوبت اول97/5/9 :
تاریخ انتشار نوبت دوم97/5/16 :
علی سلگی ـ شهردار مالرد

