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فــراز و فرودهاي ورزش در سال 1397

خواس����ت براي جام جهاني و جام ملتهاي آس����يا ،تيم
مي
انتخاب كند ،كارش بسيار سخت بود چون چندين بازيكن
ديد .اما اين فقط از
همتراز و همسطح را در هر پست مي
روش در كنار مسائل فني آموخته
نظر فني بود .شاگردان كي
بودند تا با اتحاد كامل و بدون كوچكترين اختالف ،فقط
و فق����ط از يكديگر حماي����ت كنند .هيچكدام از بازيكنان
كنند و
روش منتي نداش����تند كه براي تيم ملي بازي مي
كي
هاي خود
احترامي خاص براي مربي و كادر فني ،همبازي
روش ياد گرفته
و بخصوص مردم قائل بودند .شاگردان كي
روند قدر
بودند كه حتي اگر فقط چند دقيقه به ميدان مي
آنرا بدانند و با تمام توان براي تيم ملي بجنگند نمونه آن
هم ،شجاعي كاپيتان تيم ملي بود كه كمترين فرصت حضور
را در زمين پيدا كرد اما نه تنها هرگز لب به شكوه نگشود
كرد.
بلكه همواره از جايگاهي كه داش����ت به نيكي ياد مي
روش به بزرگان فوتبال احترامي ويژه
تمام بازيكنان ك����ي
گذاش����تند و خالصه تيمي به تمام معنا «تيم» بودند .در
مي
روش ،خلق و خوي تند او بود
اين ميان اما تنها ايراد كي
داد.
الشعاع قرار مي
هايش را تحت
كه تمام قابليت
خل����ق و خويي كه ام����ا مقصر آن خودش نبود بلكه
مديريتي بود كه هيچگاه نتوانس����ت و يا نخواس����ت او را
ترين
داشت در حساس
اي مي
کنترل كند كه اگر چنين اراده
اش گله
روش از تمديد قرارداد شش ماهه
ش����رايط که كي
خواهد اما
گفت كه فدراسيون او را مي
داش����ت ،به او نمي
روش مخالف نيس����ت .موضوعي
وزير ورزش با ماندن كي
اي تند
روش تا مصاحبه
كه بنزيني ش����د بر آتش خشم كي
عليه شخص وزير ورزش انجام بدهد.
روش تندخو نبود اما تندخو شد چون ما مديريت
كي
روش از چارچوبها خارج شد چون مديريت
بلد نبوديم .كي
فوتبال م����ا چارچوبي برايش تعيين نكرده بود .بواقع چه
لزومي داش����ت حتي اگر وزير با ماندن او مخالف باش����د،
اين ماجرا به وي منتقل ش����ود .اما بعضي اوقات برخي از
شوند
هياهوها با بوجود آمدن هياهوهاي ديگر ،فراموش مي
ش هياهويي بپا
رو 
و چه بس����ا برخی باعث ش����دند تا كي
اي ديگر بدست فراموشي سپرده شود! با اين
كند تا قضيه
اوصاف اكثريت قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند كه اگر
روش در فوتبال ايران با معين شدن چارچوبهايي
حضور كي
يافت قطع ًا س����ود آن به مراتب بيش����تر از
برايش ،ادامه مي
روش
زيانش بود .به قول يكي از كارشناس����ان با رفتن كي
كند يا او؟ همين اتفاق هم افتاد و
آي����ا فوتبال ما ضرر مي
روش كه تا واپسين لحظات دوست داشت
كي
در فوتبال ايران بماند بالفاصله جذب كلمبيا ش����د تا
امروز متوليان فوتبال ايران ،كاسه چه كنم چه كنم بدست،

بیمارستان های تامین اجتماعی
ایام نوروز در آماده باش هستند
سازمان تامین اجتماعی اعالم
کرد :ط���رح آماده باش نوروزی
ها و مراکز
در تمامی بیمارس���تان
درمانی تأمی���ن اجتماعی برای
خدمت رسانی به مراجعه کنندگان
اجرا می شود.
به گزارش س���ازمان تأمین
اجتماعی ،این سازمان با تبریک
فرا رسیدن عید باستانی نوروز و
آرزوی سالی خوش برای تمامی
هموطنان به ویژه بیمه ش���دگان
و مس���تمری بگیران افزود :در
واحدهای بیمه ای ،ارائه خدمات
مرب���وط به دفترچه های درمانی
تداوم خواهد داشت.
بیم���ه ش���دگان در زمان
مسافرت دفترچه درمانی خود را
همراه داشته باشند و در صورت
نی���از برای تمدید اعتبار آن اقدام
کنند.
براس���اس این گزارش ،با
استفاده از تجربیات سال های قبل
برنام���ه ریزی دقیقی برای تداوم
خدمت رس���انی مراکز درمانی و
بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی
به هموطنان در ایام نوروز صورت
گرفته است.
فعالیت مراکز درمانی به ویژه
بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه
روزی مطابق با روال همیش���گی
تداوم خواهد داشت و متناسب با
تعداد مسافران نوروزی هر استان،

ارائه خدمات به مراجعه کنندگان
انجام می شود.
همچنین با توجه به افزایش
تعداد مس���افران در ایام نوروز،
ارائه خدمات به مراجعه کنندگان
واحده���ای درمان���ی از طریق
رسانه های محلی و نصب پالکارد
در سطح ش���هر و به خصوص
ورودی ش���هرها ،اطالع رسانی
می شود.
مدیران درمان و روس���ای
بیمارستان ها و مراکز درمانی هم
در طول زمان اجرای طرح آماده
باش نوروزی به صورت مستمر
نحوه ارائ���ه خدمت به بیماران
را تح���ت نظارت کامل خواهند
داشت.
خاطر نشان می سازد ،ارائه
خدمات مربوط به دفترچه های
درمان���ی در واحدهای بیمه ای
این سازمان تداوم دارد و تمامی
کارگزاری های رس���می سازمان
تأمین اجتماع���ی در ایام نوروز
خدمات مرب���وط به دفترچه را
مطابق با مقررات و ضوابط جاری
ارائه خواهند داد.
در ش���عب فاقد کارگزاری
هم در هر ش���هر یا شهرس���تان
ش���عبه ای به عنوان ستاد ارائه
خدم���ات دفاتر درمانی تعیین و
خدمات م���ورد نیاز به مراجعه
کنندگان ارائه خواهد شد.

امكان اسكان موقت مسافران شهرستاني
در  7بوستان پایتخت فراهم شد

معاون خدمات ش���هری شهرداری تهران از آماده باش پنج هزار
نیروی آتش نشان همزمان با سه شنبه آخرسال خبر داد.
مجتب���ی یزدانی با تاکید بر اقدامات الزم برای کاهش خطرات
در چهارش���نبه س���وری توضیح داد :جلساتی با حضور مدير عامل و
مديران مناطق س���ازمان آتش نش���انی  ،معاون خدمات شهری مناطق
 ۲۲گانه ،برگزار شد .برهمین اساس ،در ستاد بحران شهرداری تهران
از بعدازظهر امروز اداراتی که حضورپرسنل آنها الزامی است فراخوان
شوند .
می
های ش���هر و
وي با اش���اره به حضور آتش نش���انان در ورودی
های پايتخت به منظور رفت و آمد در ایام نوروز گفت :امسال
بوستان
هایی هم برگزار شده است که آتش نشانان در آن جا مستقر
نمایشگاه
هستند تا اگر موردی پیش آمد سریع ًا اقدام کنند.
به گفته یزدانی ،در طرح استقبال از بهار هر منطقه ۴ ،تا  ۷معبر
اصلی خود را تزئین ،گلکاری و نورپردازی کرده اس���ت .همچنین در
لکه گیری ،ظرفیت تناژ آسفالتی که از سوی معاونت عمرانی تحویل
داده شده بین  ۳تا  ۴برابر روزهای عادی بوده است.
معاون شهردار تهران افزود :امسال  ۱۷هکتار فضای سبز به شهر
های پایتخت به دو هزار و ۲۶۰
تهران اضافه شده است و تعداد بوستان
رس���د .در  ۷بوس���تان ورودی شهر هم امکان اسکان موقت
مورد می
های بحران برای مس���افرانی که در طول عید به تهران سفر
در س���وله
کنند فراهم شده است.
می
به گفته یزدانی از  ۲۹اسفند ماه تا  ۵فروردین هیچ کار عمرانی
شود.
و ساختمانی در تهران انجام نمی
های
وی در باره جمع آوری مخازن زباله هم گفت :زمانی زباله
شد ،اما بعد از تعبیه مخازن
شهر در دو میلیون نقطه از تهران رها می
پسماند  ۶۳هزار نقطه به این موضوع اختصاص داده شد .اگر قرار بر
جمع آوری مخازن زباله باشد این کار باید به مرور انجام شود و مخازن
زباله را باید به منازل مردم ببریم تا تفکیک از مبدا صورت گیرد.

اي براي تيم ملي باشند!
بدنبال گزينه
شروع بد ليگ قهرمانان
در فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا ،ايران سه نماينده
ها كه به طور مستقيم به اين مسابقات راه
دارد ،س����رخابي
آف به اين مس����ابقات رسيد.
يافتند و ذوب آهن كه از پلي
تيمي كه اما در پايان هفته دوم مرحله گروهي و قبل از سال
ها گرفت.
اي به مراتب بهتر از سرخابي
جديد نتيجه
عليرضا منصوريان با تيم ذوب آهن با يك تس����اوي
و يك برد با 4امتياز و تفاضل گل كمتر نسبت به الزوراء
در رده دوم جدول قرار گرفت اما پرس����پوليس و استقالل
هاي خود هستند تا راهي دشوار را براي
قعرنش����ين جدول
صعود به مرحله بعدي داش����ته باشند .راهي سخت كه اما
غير ممكن نيس����ت و در فوتب����ال بارها اتفاق افتاده جاي
های پايتخت با
جبران وجود دارد .با اين اوصاف سرخابي
مربيان شناخته شده خارجي در پايان سال ،97انتظارات را
برآورده نكردند و هر چند كه هواداران همچنان اميدوار به
هاي خود هستند.
هاي آينده تيم
بازي
ها
سرانجام سرخابي
بحث بي
ها در سال 97و درخواست دكتر
واگذاري س����رخابي
فر باز هم مطرح شده است .بحثي كه بعيد به نظر
سلطاني

تبليغات شبكههاي ماهوارهاي براي
سلولدرماني بيماران اماس ،سودجويانه است

رسد به سرانجام برسد چرا كه پيش از اين هم به همين
مي
اي كه امروز از واگذاري آنان با قدرت سخن به ميان
اندازه
شد.
آيد ،صحبت مي
مي
در هم����ان ابتداي امر ك����ه وزارت ورزش و جوانان
عنوان كرد در صدد واگذاري اين دو باشگاه بزرگ مردمي
اس����ت بسياري از كارشناسان و پيشكسوتان شاخص اين
تأكيد كردند اين موضوع تحقق نخواهد شد،
دو باش����گاه،
اي كه تا به امروز محقق نش����ده اما عزم وزارت
همانگونه
ورزش براي واگذاري ،آنچنان جزم بود كه حتي اعالم شد
اين اتفاق تا پايان سال 97رخ خواهد داد و اما آنجايي كه از
هاي قانوني براي واگذاري اين دو باشگاه در اين
محدوديت
هاي مربوطه ،سخن به
فرصت نسبت ًا كوتاه از سوي دستگاه
هاي
ها ،آگاهي
ميان آمد مشخص شد كه اوال وزارت ورزشي
اند و ثاني ًا
ها نداشته
الزم را در مورد نحوه واگذاري سرخابي
تأييدي شد بر اظهار نظر كارشناسان كه معتقدند هرازگاهي
شود.
موضوع واگذاري اين دو باشگاه مطرح مي
بدون اينكه س����رانجامي داش����ته باشد .به هر حال در
بهترين شرايط مقدمات واگذاري اين دو باشگاه به سال98
موكول شده است و از آنجايي كه يك سيب که به هواپرتاب
خورد تا به زمين برس����د بايد ديد كه
ش����ود هزار چرخ مي

ابالغ دستورالعمل ستاد نوروزی وزیر بهداشت
برای رسیدگی بیشتر به بیماران در نوروز

اي
هاي ماهواره
اي تبليغات شبكه
انجمن ام.اس ايران با صدور اطالعيه
هاي بنيادي را يك نوع كالهبرداري
در ارتباط با درمان ام.اس از طريق سلول
كنندگان آن
و ش���يادي و كس���ب درآمدهاي كالن براي مروجين و تبليغ
گونه اثر
درماني در بيماران ام.اس هيچ
دانس���ت و تأكيد كرد :روش سلول
درماني در پي ندارد.
در اطالعيه كميته علمي انجمن ام.اس ايران همچنين آمده است :نقش
س���لول بنيادي در درمان بيماري ام.اس در مراكز تحقيقاتي معتبر در دنيا
در حال انجام اس���ت ولي نتايج آن هنوز اعالم نش���ده ،گرچه نتايج اوليه،
اميدهايي را در خصوص اين روش درماني به همراه داشته است.
اين روش درماني فقط بايد در مراكز بسيار مجهز به امكانات خاص
و توسط افراد مجرب انجام گيرد و مراكزي كه فاقد امكانات الزم هستند
وجه مجاز به انجام اين مطالعات نيس���تند .در بخش ديگري از
به هيچ
اين اطالعيه آمده اس���ت :اين روش درماني از طريق تزريق نوع خاصي
گيرد و تجويز داروهاي
از سلول بنيادي و تحت شرايط خاص انجام مي
خوراكي هيچ اثري در تغيير سيس���تم ايمني بيمار نداش���ته و در دستگاه
گ���وارش ،دارو تغيير ماهي���ت داده و به هيچ وجه اثر درماني ندارد .لذا
ش���ود كه به هيچ وجه اقدامات درماني
به بيماران عزيز ام.اس توصيه مي
توصيه شده توسط پزشكان ،درمان خود را ترك نكنند و فريب تبليغات
غيرعلمي و سودجويانه را نخورند .در قسمت پاياني اين اطالعيه تأكيد
هاي
هاي درماني مؤثر نيازي به ارائه از طريق شبكه
ش���ده اس���ت :روش
الحال نداشته و به راحتي در مراكز درماني مجاز در اختيار
اي معلوم
ماهواره
گيرد.
بيماران قرار مي
عبدالحسين هوشمند مديرعامل انجمن ام.اس ايران

های
وزیر بهداشت ،دستورالعمل ستاد نوروزی به رؤسای دانشگاه
علوم پزش���کی کشور را برای رس���یدگی بیشتر به بیماران در نوروز
ابالغ کرد.
به گزارش فارس ،وزیر بهداش���ت در این دستورالعمل ،بر تنظیم
ها اعم از عمومی
برنامه کاری همه بیمارستان های وابسته به دانشگاه
دولتی و خصوصی به منظور ارائه خدمات درمانی به افراد مراجعه کننده
به این مراکز در ایام تعطیالت ،تاکید کرد .
های بیمارستانی
همچنین در این دستورالعمل آمده است :اورژانس
با ظرفیت کامل و رس���یدگی به موارد اعزام و حوادث غیر مترقبه در
ت
اسرع وقت از طریق واحدهای EOCو ستادهای هدایت ،چرخه خدم 
رسانی را کامل کرده و قطع ًا انجام آن ضروری است.
وزیر بهداش���ت در دستورالعمل ستاد نوروزی تاکید کرده است:
علیرغم حجم باالی کار مراکز اورژانس پیش بیمارستانی در این ایام،
انتظار دارد در زمان ضرورت و نیاز ،همکاری الزم در اعزام بیماران از
ها و همچنین از مراکز روستایی به مراکز درمانی را معمول دارند
بیمارستان
تا اختاللی در اعزام بیماران بد حال به مراکز ریفرال صورت نپذیرد.
همچنین در این دستورالعمل تاکید شده است :به منظور پیشگیری
از اخت�ل�ال ارائ���ه خدمت در عرض���ه دارو در ایام نوروز ،به طریقی
ریزی گردد که در این ایام تعدادکافی داروخانه خصوصی عالوه
برنامه
بر داروخانه های دولتی به صورت نیمه وقت و شبانه روزی ،به ویژه
در شهرهای مسافرپذیر ،به صورت کشیک فعال باشند .همچنین فعالیت
های تامین کننده دارو برای بیماران خاص مورد توجه
مستمر داروخانه
اکید قرار گیرد.

نمایندگان  ۴نهاد ناظر ديروز قیمت انواع میوه و محصوالت کشاورزی
بار تهران را ابالغ کردند که اين قيمت ها تا
در میدان مرکزی میوه و تره
 ۵فروردین معتبر خواهد بود.
به گزارش فارس ،ديروز نماینده جهاد کش���اورزی تهران ،کارشناس
اتحادیه فروشندگان میوه و سبزیجات تهران ،کارشناس اتحادیه بارفروشان و
بار تهران
مسئول واحد بازرسی و نظارت اصناف میدان مرکزی میوه و تره
فروشی محصوالت کشاورزی در میدان مرکزی
در آستانه عید قیمت عمده
ای اعالم کردند .این
میوه و تره بار تهران را تعیین و طی صورت جلس���ه
بار مرکزی تهران معتبراست.
ها تا  ۵فروردین در میدان میوه و تره
قیمت
براين اساس ،قیمت هر کیلو انار  ۵۰۰۰تا  ۷۰۰۰تومان تعیین شده و

انار ممتاز هم کیلویی  ۱۰هزار تومان اعالم شده است .بهاي پرتقال تامسون
شمال کیلویی  ۴۰۰۰تا  ۵۰۰۰تومان است و قیمت پرتقال ممتاز هم ۶۵۰۰
تومان تعیین شده است .هر کیلو پرتقال جنوب هم  ۵تا  ۷هزار و پرتقال
ممتاز درجه یک  ۱۰هزار تومان است .پرتقال خونی جنوب  ۵تا  ۷هزار
تومان و پرتقال خونی ش���مال  ۴تا  ۶هزار تومان و پرتقال رس���می شمال
 ۳۵۰۰تا  ۴۵۰۰تومان کشف قیمت شده است.
همچنین هر کیلو لیمو شیرین  ۳تا  ۴هزار تومان و موز  ۱۰تا  ۱۱هزار
گذاری شده است .نارنگی بندری بین  ۹۰۰۰تا  ۱۴۰۰۰تومان،
تومان قیمت
نارنگی پیچ  ۳۵۰۰تا  ۵۰۰۰تومان و نارنگی"تانجلو"  ۴تا  ۵هزار تومان و
نارنگی تخم پاکستانی  ۶تا  ۸هزار تومان کشف قیمت شده است.

اعالم قیمت انواع ميوه در میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران

بزرگترين پارك تفريحي شمال كشور زير آب رفت

سرويس شهرستانها :پارک ملل
س���اري به عنوان بزرگترين پارک
تفريحي شمال کشور بر اثر طغيان
رودخانه تجن ،زير آب رفت.
مدي���ر عامل فضاي س���بز
شهرداري س���اري گفت :جزيره
هاي
مصنوعي ،نمازخانه ،سرويس
بهداشتي ،فضاي س���بز ،وسايل
رو و پيست
ورزش���ي ،مسير پياده
دوچرخه سواري پارک ملل ساري
بر اثر بارش باران و وقوع س���يل
کامال زير آب رفته است.
زارع با بيان اين که سطح آب
همچنان در حال افزايش اس���ت،
افزود :براي جلوگيري از خطرات
احتمالي هماهنگي براي مس���دود
کردن پل تجن از س���مت غرب به
شرق در حال انجام است.
 هواشناس���ي مازندران اعالم
ک���رد :از عصر يكش���نبه تا صبح
ديروزدر بندر امير آباد بهشهر 100
ميلي متر باران باريد.هواشناس���ي
همچنين ميزان بارش برف در السم
آمل را  76سانتيمتر اعالم کرد.
بارش برف در کوهرنگ
بارش برف همراه با کوالک،
موج���ب اختالل در ت���ردد در

سرانجام بودن اين ماجرا
اظهارنظر كارشناسان در مورد بي
شود يا اينكه باالخره يك بار براي هميشه خالف
تأييد مي
آن ثابت خواهد شد؟!
بالتكليفي پاداش ها
سيايي و بخصوص
هاي آ
ورزشكاران كشورمان در بازي
هاي فراواني دس����ت پيدا كردند.
در پاراآس����يايي به مدال
هايي كه معادل هر كدام بايد تعدادي سكه به آنان تلعق
مدال
بگيرد .براي طال 160 ،براي نقره 80و براي برنز40سكه البته
گرفتن چند مدال از سوي يك ورزشكار هم شرايط خاص
بيني ش����ده از طرف
هاي پيش
خود را دارد و برتعداد مدال
وزارت ورزش آنچنان افزوده كه قهرمانان نسبت به دريافت
حقشان ،مردد هستند و اظهار نظر متوليان ورزش هم به اين
هاي ورزشكاران را
ها و نااميدي
ترديدها دامن زده تا گاليه
هايشان به همراه داشته باشند.
در دريافت پاداش
هايي كه براي آنان زحمت كش����يده و روي آن
پاداش
رسند يا
دانند به آن مي
اند اما امروز نمي
حس����اب بازكرده
نه یا در بهترين شرايط ،كي قرار است به آن برسند يا به
هايي ديگر
چند درصد آن چون بحث معادل ريالي يا شيوه
ها
به غير از تعلق س����كه به قهرمانان نيز از س����وي وزارتي
مطرح شده است.

محوره���اي ارتباطي شهرس���تان
كوهرن���گ چهارمحال و بختياري
شد.
مرتضي زمانپ���ور فرماندار
کوهرنگ گفت :بارش برف ،برق
مناطق���ي از بازفت و صمصامي را

قطع کرد ک���ه با تالش نيروهاي
راهداري و پشتيباني شرکت برق،
برق اين مناطق متصل شد.
جاده سمنان ـ فيروزکوه که بر
اثر بارش برف و کوالک مس���دود
شده بود ،بازگشايي شد.

در نهاي����ت اين ماجرا ادامه دارد و قاعدت ًا اگر وزارت
ورزش نتوان����د به تعه����دات خود در اين زمينه عمل كند
هاي
اعتمادي قهرمانان به قول
مس����اوي خواهد ش����د با بي
متوليان ورزش براي مدال آوري در مسابقات مهم بخصوص
كه المپيك 2020توكيو پيش روي قهرمانان است .بنابراين
هاي آس����يايي و پاراآس����يايي از سوي
اگرچه قبل از بازي
ها در آخر سال 97داده
متوليان ورزش قول پرداخت پاداش
ش����ده بود اما به هر شكل ممكن از زيربار مسئوليت شانه
ها در اولويت كاري
خالي كردند پس بايد پرداخت پاداش
وزارت ورزش و جوانان در سال 98قرار گيرد.
بزرگ كردن المپيك جوانان
اصوالً هدف برگزاركنندگان المپيك جهاني نوجوانان و
هاي المپيك است.
جوانان ،بازگشت روح المپيك به بازي
گرايي از
هاي المپيك هم باتوجه به نتيجه
از آنجا كه بازي
اهداف و ش����عارهاي اوليه مبني بر صداقت و جوانمردي
هاست كه دور شده و بعض ًا تخلفاتي از قبيل دوپينگ
سال
اي از
براي رس����يدن به مدال رواج پيدا ك����رده و در پاره
ها و به هر
هاي ناخوشايند و حاشيه
مس����ابقات هم صحنه
قيمتي برنده شدن ،جاي اهداف المپيك را گرفته است از
هاي المپيك تصميم گرفتند تا
چندس����ال قبل متوليان بازي
هاي نوجوانان و جوانان ،برنده و بازنده
با استارت المپيك
ها
هاي سني را بر مبناي مدال
هاي المپيك اين رده
در بازي
ها ،معرفي نكنند بلكه هدف اصلي و اوليه تكيه بر
و مقام
ها و اخالقيات باشد.
ارزش
اي����ن ماجرا تا آنج����ا پيش رفت كه حتي در جريان
هاي كسب شده
ها سعي شد به مقام
مسابقات و در بولتن
اشاره نشود .در چنين شرايطي بسياري از كشورها با عدم
هاي منتخب اصلي خود
گرايي ،حتي تيم
توجه ب����ه نتيجه
كنند و طبيعي است كه در چنين
را روانه مس����ابقات نمي
فضايي رسيدن به مدال و مقام كارچندان سختي نباشد چون
هاي رقابتي به اين مسابقات
اصوالً كشورهايي كه براي جنبه
گذارند ،زياد نيس����تند .در چنين شرايطي در المپيك
پا مي
جوانان آرژانتين ،كاروان ايران با در بوق و كرنا كردن مقام
به دس����ت آمده ،نش����ان داد كه در جمع آن دسته از معدود
گيرد كه قصد دارند از اين بازار ،مقام
كشورهايي قرار مي
هاي بزرگ
و مدال كس����ب كرده و آن را دليلي بر موفقيت
و پيشرفت ورزش ،نشان بدهند.
حال آنكه رفتن اين راه از همين ابتدا غلط اس����ت و
الزم است تا به اصول اين المپيك و اهدافي كه دارد قبل
از مدال آوري ،توجه شود.

آماده باش نیروهای امدادی هالل احمر برای چهارشنبه سوری
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر با بیان اینکه در شب
چهارشنبه آخر سال نیروهای امدادی این سازمان در سراسر کشور در آماده باش
کامل به سرمی برند ،به والدین توصیه کرد مراقب فرزندانشان باشند تا در حوادث
احتمالی چهارشنبه سوری آسیب نبینند.
مرتضی سلیمی در گفتگو با ایرنا افزود :این آماده باش امدادی با حضور
 5442امدادگر و نجاتگر هالل احمر و بهره گیری از  1026دستگاه آمبوالنس،
 475موتورسیکلت امدادی و  122موتور آمبوالنس حاضر در طرح ملی امداد
و نجات نوروزی سال  98در سراسرکشور اجرا خواهد شد.
وی همچنین ازهمکاری و هماهنگی نیروهای امدادرس���ان این سازمان با
نهادهایی همچون اورژانس ،آتش نشانی ،خدمات ایمنی و پلیس برای مقابله با
حوادث احتمالی چهارشنبه آخر سال خبر داد.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر توضیح داد :طبق گزارش
های دریافتی و ثبت شده از گروه های امداد و نجات جمعیت هالل احمر در
شب چهارشنبه پایانی سال های گذشته و در ارزیابی مصدومان ،جراحت های
پوستی در بین حادثه دیدگان شایع تر بوده که این آسیب دیدگی یا به صورت
سوختگی و یا جراحات کوچک و بزرگ تا عمق پوست گزارش شده است.
سلیمی با هشدار زودهنگام به استفاده کنندگان از مواد محترقه و آتش زا
در چهارشنبه پایان سال ،گفت :آسیب های ناشی از ترقه بازی و استفاده از مواد
محترقه بر گوش و سیستم عصبی تاثیر مخربی دارد به طوری که روان فرد را
متزلزل می سازد .وی اضافه کرد :مواد محترقه بر اثر جابجایی ،حمل و نقل ،وارد
شدن ضربه ،فعل و انفعاالت شیمیایی یا حتی در مقابل ارتعاش هوا و قرار گرفتن
در محدوده یک فرکانس خاص ،ممکن است خود به خود فعال شده و منفجر
شوند که در صورت انفجار این مواد در محیط بسته ،اثر تخریبی آنها فوق العاده
زیاد است ،بنحوی که  250گرم از این مواد می تواند یک خانه  70متری را کامال
تخریب کرده و شیشه های ساختمان ها را تا شعاع  250متری بشکند.
این مقام مسئول در جمعیت هالل احمر با بیان اینکه کودکان و نوجوانان
زشتی آتش بازی و خطرات آن را درک می کنند و به همین دلیل اغلب کبریت
و وسائل آتش زا را در نقاط غیر قابل دیدی همچون انباری ،زیر زمین و پشت
بام مخفی می کنند ،به والدین توصیه کرد :در صورت امکان در ایام نزدیک به
چهارشنبه آخر سال درب این محل ها را قفل کرده و وسایل شخصی کودکان
خود را در این چند روز بررسی کنند.
رئی���س س���ازمان ام���داد و نجات جمعی���ت هالل احمر با اش���اره
ب���ه اینک���ه یکی از عوام���ل عمده ایجاد حری���ق ،پرتاب م���واد آتش زا
مث���ل فشفش���ه ب���ه آس���مان و افتادن آتش روی پش���ت ب���ام و بالکن و
پنجره های باز یا روی شاخه های خشک است ،به عموم مردم توصیه کرد :با
توجه به اینکه معموال فشفشه ها براثر به آتش کشیده شدن شعله ور شده و
سوختن آنها هم تدریجی است ،از این رو توصیه می شود که بالکن ها و پشت
بام ها را از ضایعات احتمالی پاکسازی کنند.
سلیمی یادآور شد :بررسی های آماری ثبت شده در سامانه های مختلف عملیاتی
سازمان های امدادرسان از حوادث چهارشنبه آخر سال در سال گذشته نشان می
دهد که شدت مصدومیت جسمی حادثه دیدگان مرتبط با ساختن مواد محترقه و
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هاس���بب
همچنين بارندگي
جاري ش���دن سيل در جاده عشق
آباد ـ ده محمد شهرستان طبس و
گرفتار شدن مسافران و خودروهاي
سبک و سنگين شد.

نی
ایا
شپ
بخ

ديروز به قس����مت هايي از فراز و فرودهاي برجس����ته
ورزش در سال  97اشاره شد وامروز در بخش دوم وپاياني
اين بحث را چنین پی می گیریم :
نايب قهرماني پرسپوليس
منصفانه نيست كه در بين رويدادهاي سال  97به نايب
قهرماني ارزش����مند پرسپوليس اشاره نشود .تيمي كه سالي
پر از مش����كالت را پش����ت سر گذاشت و حتي نتوانست
در شرايط مقتضي بازيكنان مورد نظر خود را با توجه به
هاي قانوني جذب كند اما در همين شرايط هم
محدوديت
ها را فراموش
براي هواداران خود ،مردانه جنگيد و نامهرباني
پله به موفقيت نزديك شد .شايد كمتر كسي فكر
كرد و پله
كرد پرسپوليسي كه با شرايط مالي بسيار مشكلي روبرو
مي
ترين
بود بتواند حريفان تا بن دندان مسلح از نظر شاخص
ها را پش����ت سر بگذارد و به فينال
ترين مهره
قيمت
و گران
برسد اما برانكو و شاگردانش كاري كردند كارستان و با از
پيش رو برداشتن تيمهاي متمول و پرامكانات ،خود را به
فينال رساندند تا ثابت كنند خواستن بواقع توانستن است
حتي با دستان خالي .قرمزپوشان پايتخت همدل شده بودند
مندان و هواداران را
كه پش از ساليان سال ،دل مردم ،عالقه
شاد كنند و همين هم شد كه تا فينال ليگ قهرمانان آسيا بدون
كوچكترين درنگي تاختند .فينالي كه در استاديوم ورزشي
شد و همين مورد هم باني خيري شد تا
آزادي برگزار مي
متوليان ورزش از وزير گرفته تا مديران فدراسيون فوتبال
اي نداشته باشند جز اينكه استانداردهاي الزم از نظر
چاره
« »A.F.Cرا براي اين مسابقه و در ورزشگاه  100هزار نفري
آزادي ،مهيا كنند .اما اين اتفاق خوب هم افتاد و در مدت
زماني محدود و اندك ،اين استاديوم به استانداردهاي الزم
رسيد تا جائيكه متوليان فوتبال آسيا ،اعتراف كردند هرگز
كردند در مدت زماني محدود ،تمام استانداردهاي
فكر نمي
مورد نظر آنان ،تامين ش����وند .در اين ش����رايط سوت آغاز
فينال ليگ قهرمانان آسيا در استاديوم آزادي به صدا درآمد
كردند پرسپوليس����ي كه تا به اينجا
در حاليكه همه فكر مي
ش����ود اما الحق و االنصاف كه
ش����جاعانه آمده ،قهرمان مي
كاشيما آنتلرز ژاپن ،بازي بهتري ارائه داد و به مقامي رسيد
هاي پرافتخار جام قهرماني
كه شايس����ته آن بود .كاشيمايي
را تصاحب كردند و سرخپوشان پايتخت به نايب قهرماني
مندان به
اكتفا كردند در حاليكه همين مقام هم از نظر عالقه
دانستند بسيار ارزشمند
ورزش كه شرايط پرسپوليس را مي
كننده بود.
و راضي
پرسپوليس نماينده شايسته كشورمان ،قهرمان نشد اما
قهرماني را پس از گذر س����الها براي ورزش ايران به
نايب
كننده بود.
ارمغان آورد كه ارزشمند و راضي
روش
سرانجام مديريت نشدن كي
روش س����رمربي كارآمد فوتبال ايران ،تيم
كارلوس كي
بسيار خوبي را براي جام جهاني و جام ملتهاي آسيا ،آماده
روش ،كارش را از نظر فني خوب بلد بود ،تا آن
كرد .كي
اندازه كه در جريان جام ملتهاي آس����يا ،مربي بزرگي چون
هاي
مورينيو در مورد او لب به تحسين گشود .دست پرورده
روش هم در جام جهاني خوش درخش����يدند و هم در
كي
جام ملتها فوتبالي پيش����رفته را به نمايش گذاشتند هرچند
كه قهرمان نشدش����ان ،پيش از آنكه به مسائل فني بازگردد
به اش����تباه فردي همزمان پنج بازيكن در بازي نيمه نهايي
روش در حدود
گش����ت .اما بحث اين است كه كي
بازمي
 8س����ال حضورش در ايران ب����راي اولين بار تيمي «تيم»
ساخت ،تيمي كه نه فقط در اسم و ظاهر بلكه در ُكنه و
باطن هم« ،تيم» بود.
اي .دس����ت
يك تيم واقعي و با ش����خصيت حرفه
ش����مار
روش فقط به چند بازيكن انگشت
هاي كي
پرورده
محدود شدند .در هر پستي آنچنان جوانان توانمندي ساخت
ها ،به راحتي جايگزين
ها و محروميت
ك����ه در مصدوميت
روش ،وقتي كه به فوتبال ايران
شدند .به قول خود كي
مي
آمد ،جمع و جور كردن يك تيم هم كار س����ختي بود اما
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�ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺟﻬﺎ� ��ﻧﺸ��ﮕﺎﻫﻲ ��ﻧﻈﺮ ���� ﻧﺴ���ﺒﺖ ﺑﻪ
��ﮔﺬ��� ﺷﺸﺪ�ﻧﮓ ﻋﺮﺻﻪ � ﻛﻠﻴﻪ ﺣﻘﻮ� ﻣﺘﺼﻮ�� �ﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪ 2
�� ﭘﺎ�ﻛﻴﻨﮓ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﺑﻠﺴ���ﺮ ﺑﻪ ﻣﺴ���ﺎﺣﺖ  4523/48ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ
ﻛﺎ�ﺑﺮ� ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺗﻮ�ﻳﺴ���ﺘﻲ �ﻧﺘﻘﺎﻟﻲ �� ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮ�� � ﻣﺴﻜﻦ
ﺷ���ﻤﺎ� ﻣﻮﺿﻮ� ﻗﺮ����� ﻓﺮ�� ﺷ���ﻤﺎ��  9/23/1992ﻣﻮ�ﺧﻪ
 1397/4/11ﺑﺎ ﺣﺪ�� ��ﺑﻌﻪ ﺷ���ﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﻃ���ﻮ�  51/45ﻣﺘﺮ ﺑﻪ
ﺧﻴﺎﺑﺎ�  16ﻣﺘﺮ�� ﺷ���ﺮﻗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ�  89/34ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ �3ﺟﻨﻮﺑﺎ
ﺑﻪ ﻃﻮ�  50/04ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮ�� ﺳ���ﺒﺰ  25ﻣﺘﺮ� ﻏﺮﺑﺎ ﺑﻪ ﻃﻮ� 88/74
ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� �� 1ﻗﻊ �� ���ﺿﻲ ﻧﻮ�� ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ
ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻠﻚ ���ﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ ﻣﺰ�ﻳﺪ� �� �ﻳﺎ�
����� �� ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 14ﻣﻮ�ﺧﻪ  � 1398/1/11ﭘﺲ
�� ﺑﺎ��ﻳﺪ �� ﻣﻠﻚ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺳﺎ��
ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻣﻴﺮ ﻣﺎ�ﻧﺪ��ﻧﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﺻﺎ� ﺟﻬﺎ� ��ﻧﺸ���ﮕﺎﻫﻲ ��ﺣﺪ
ﻣﺎ�ﻧﺪ��� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ
� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎ� ��ﻧﺸﮕﺎﻫﻲ

منفجره از شدت بیشتری برخوردار بوده و خطرناکترین حالت در این مورد زمانی
است که افراد مبادرت به ساخت یا تولید اینگونه مواد خطرناک می کنند.
وی ب���ا اش���اره ب���ه آث���ار زیان بار روح���ی و روانی حوادث ش���ب
چهارش���نبه آخر س���ال افزود :این حوادث عالوه بر خس���ارات مالی ،موجب
زیان های روانی و بروز ناهنجاری های روحی ش���ده که در س���الیان اخیر
ش���اهد دهها مورد آن بوده ایم .رئیس س���ازمان امداد و نجات با اش���اره به
هزینه های ناشی از حوادث شب چهارشنبه سوری خاطرنشان کرد :هزینه های
وارده شامل دو دسته مستقیم و غیر مستقیم است که همه ساله موجب تحمیل
زیان های بسیاری به جامعه می شوند .وی اظهار داشت :هزینه های مستقیم شامل
خدمات مربوط به امداد و نجات ،درمان ،بستری ،بازتوانی ،اندام مصنوعی،هزینه
های مراقبت از معلولین و همچنین خسارات وارده به اماکن عمومی و خصوصی
می شود .سلیمی ،تهیه و تدوین طرح بهبود کیفی مراسم چهارشنبه سوری ،تقسیم
وظایف اصولی بین نهادها و سازمان های مرتبط به منظور حسن انجام مراسم،
توس���عه و ترویج فرهنگ ایمنی از طریق آموزش���های عمومی به ویژه از سوی
رسانه های جمعی و مطبوعات را از جمله راهکارهای یادشده دانست.
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر از مردم خواست تا در
صورت قرارگرفتن در ش���رایط اضطراری و پیچیده انواع حوادث و س���وانح با
شماره  112مرکز پاسخگویی به انواع حوادث سازمان امداد و نجات جمعیت
هالل احمر در سراسر کشور تماس بگیرند.
دیده برف و کوالک در  24استان
امدادرسانی به حادثه
خبر دیگری حاکی اس���ت :رئیس س���ازمان امداد و نجات هالل احمر از
امدادرسانی  ۴۸۰امدادگر در  ۲۴استان متاثر از برف و کوالک خبر داد و گفت:
 5600نفر به دلیل این حادثه امدادرسانی شدند.
مرتضی سلیمی ،در زمینه وقوع سیل ،برف و کوالک در کشور اظهار داشت:
 24استان آذربایجان شرقی و غربی ،اردبیل ،اصفهان ،ایالم ،تهران ،چهارمحال و
بختیاری ،خراسان رضوی و جنوبی ،خوزستان ،زنجان ،سمنان ،فارس ،قزوین،
کردس���تان ،کرمان ،کهگیلویه و بویراحمد ،گلستان ،لرستان ،مازندران ،مرکزی،
اند.
هرمزگان و همدان در  24ساعت گذشته درگیر سیل ،برف و کوالک شده
وی افزود 5600 :نفر در  123شهر ،روستا و محور کوهستانی امدادرسانی
اند و بیش از  2400نفر از مسافران در راه مانده اسکان اضطراری یافتند.
شده
رئیس سازمان امداد و نجات خاطرنشان کرد 556 :دستگاه خودروی گرفتار
در برف رهاسازی و  60واحد مسکونی از آب تخلیه شده است.

)�ﮔﻬﻲ ﻓﺮ�ﺧﻮ�� ﻋﻤﻮﻣﻲ
���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ��(
)ﻧﻮﺑﺖ ���(

ﻣﻮﺿ�ﻮ�� :ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ � ﻣﺤﻮﻃﻪﺳ���ﺎ�� �ﻳﺴﺘﮕﺎ�
ﻗﻠﻪ �ﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ�� � �ﺣﺪ�� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� �ﺻﺪﺳﺮ�
ﭘﮋ�ﻫﺸ���ﮕﺎ� ��ﻧﺶﻫﺎ� ﺑﻨﻴﺎ�� �� ﻧﻈﺮ ���� ﻣﻮﺿ���ﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻳﺮ �� ﺑﻪ ﺻﻮ��
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻧﻤﻮ�� � ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻣﺪت و ﻣﺤﻞ اﺟﺮا

رﺗﺒﻪ و رﺷﺘﻪ
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎري

اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ و
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﻠﻪ رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻠﻲ اﻳﺮان و اﺣﺪاث ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن رﺻﺪﺳﺮا

 18ﻣﺎه *
اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎن،
ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻮ **

رﺗﺒﻪ 4
ﺗﺨﺼﺺ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
و اﺑﻨﻴﻪ

* :ﻣﺪ� �ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ � ﻣﺤﻮﻃﻪﺳ���ﺎ�� �ﻳﺴ���ﺘﮕﺎ�
ﻗﻠ���ﻪ �ﺻﺪﺧﺎﻧﻪ  6ﻣﺎ� � ﻣﺪ� �ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� �ﺣﺪ�� ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ� �ﺻﺪﺳ���ﺮ�
 18ﻣﺎ� ﻣﻲﺑﺎﺷ���ﺪ .ﺑﺎ �� ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎ�� ﻣﺪ� �ﺟﺮ�� ﻛﻞ ﭘﺮ���
 18ﻣﺎ� �ﺳﺖ.
** :ﻣﺤﻞ �ﺟﺮ�� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ � ﻣﺤﻮﻃﻬﺴﺎ�� �ﻳﺴﺘﮕﺎ� ﻗﻠﻪ
�ﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  11ﺟﺎ�� �ﺧﺘﺼﺎﺻﻲ �ﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ�� -ﻗﻠﻪ ﮔﺮﮔﺶ
� ﻣﺤﻞ �ﺟﺮ�� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� �ﺻﺪﺳﺮ�� ﺷﻬﺮﻛﺎﻣﻮ � ﭼﻮﮔﺎ�� ﺑﻠﻮ�� �ﻣﺎ� ﺧﻤﻴﻨﻲ )��(�
ﺣﺪﻓﺎﺻﻞ ﺷﻬﺮ� ﺻﻨﻌﺘﻲ � ﺳﺎﻟﻦ ���ﺷﻲ ﻛﺎﻣﻮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ�:
ﻣﻬﻠﺖ �ﻣﺎ� ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ���ﻨﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ� �� ��� ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 97/12/28
ﻟﻐﺎﻳﺖ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ ����� ��� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ  98/01/11ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ � ﻣﺤﻞ ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ:
�ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠ���ﺖ ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﭘﺎﻳﺎ� �ﻗﺖ ����� ��� ﭼﻬﺎ�ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��
 98/01/28ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﻞ ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�ﻫﺎ :ﺗﻬﺮ��� �ﺑﺘﺪ�� ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ��ﺗﺶ�
��ﺑ���ﺮ�� ����� ﺑ���ﺎ� ﻻ��� ﭘﮋ�ﻫﺸ���ﮕﺎ� ��ﻧﺶﻫﺎ� ﺑﻨﻴﺎ��� ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ�
ﻃﺮ� �ﺻﺪﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻲ �ﻳﺮ��.
ﺗﻠﻔﻦ021-26130672-3 :
ﻧﺸﺎﻧﻲ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� � ﺷﻤﺎ�� ﺗﻤﺎ� �ﺳﺘﮕﺎ� ﻧﻈﺎ��:
ﺗﻬﺮ��� ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﻛﺮ�ﺳ���ﺘﺎ� ﺟﻨﻮ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ�  �27ﺧﻴﺎﺑﺎ�  �26ﭘﻼ�  �24ﺷﺮﻛﺖ
ﻃﺮ� ﻧﻮ�ﻧﺪﻳﺸﺎ�� ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮ�� ﮔﺮ�� ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ.
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