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امروز"فرش آرای مشهد"میزبان
قمی هاست

از میان خبرها
شناگر ملی پوش:

پنج شنبه  1۸مرداد  . 1397شماره 391۷

استخر استاندارد ۵۰متری ،حداقل
مطالبات شنای نیشابور است

دیدار پدیده – صنعت نفت آبادان  ،ساعت 20
جمعه در ورزشگاه امام رضا(ع) برگزار می شود

درخواست "مشکی پوشان"
برای تعویق زمان اولین دیدار
پیروز -مدیر عامل تیم "مشــکی پوشــان" مشهد گفت :از
فدراســیون تقاضا کردیم تا بازی اول ما با تیم نفت تهران
در لیگ دسته اول راکه قرار بود شنبه برگزار شود ،دو روز
به عقب بیندازند تا آمادگی الزم را به دســت آوریم و البته
وضعیت حریفمان( نفت تهران) نیز هم اکنون مشــخص
نیست .به گزارش ایسنا"،هاشم حســینی"افزود:با علی
حنطه (ســرمربی جدید تیم) درباره قراردادی ســه ساله
مذاکره کردیم و به او گفتیم تا روی بازیکنان بومی تمرکز
کند.ویهمچنینگفت:تمامتالشماایناستتابتوانیم
در رده های باال حضور داشته باشــیم؛ اما اگر این فصل یا
فصل بعد صعود نکردیم ،نباید تعجب کنیم،چرا که دنبال
تکمیل زیرساخت هســتیم و میخواهیم طوری شود که
گ برتر صعود کردیم ،دیگر سقوط نکنیم.
اگر دوباره به لی 
همچنیــن مشکیپوشــان در نخســتین قــدم ،بازیکنــان
سابقش را دوباره گرد هم جمع کرد و بهروز افشار ،وحید
فارغ،ساالرافراسیابی،علیرضاجلیلیومحمدحسنعین
افشار طی قراردادی رسمی به مشکیپوشان پیوستند.

گزارش تحلیلی
ترابی

هفتــه ســوم رقابــت هــای لیــگ برتــر فوتبــال
کشــور(گرامی داشــت روز خبرنگار) طــی امروز و
فردا بــا  8بــازی پیگیری می شــود و تنهــا نماینده
استان نیز از ســاعت  20جمعه شــب در ورزشگاه
امام رضا(ع) مشــهد پذیــرای صنعت نفــت آبادان
اســت .تیم فوتبال "پدیــده خراســان" در دو هفته
گذشــته یک باخت و یــک پیروزی به دســت آورده
و هم اکنون بــا  3امتیــاز در رده هفتم جــدول رده
بندی قرار دارد .بازی فرداشب با قضاوت "کوپال
ناظمــی" و همراهــی حمیــد ســبحانی ،محمــد
رســول ذوقی و علــی بــای بــا زرد پوشــان برزیلی
ایران(صنعت نفت آبادان) رو در رو می شود.

مقام سوم تیم واترپلوی نوجوانان
استان

•چشم انتظاری پدیده ای ها

تیم فوتبال پدیده که از همان ابتدای فصل جاری با
مشکالت مالی و مالکیتی رو به روست و در اولین
بازی (افتتاحیه لیگ برتر کشور ) که با حاشیه های
زیادی هــم رو به رو بــود ،به مانند فرزند ســر راهی
دســتش را به ســوی مدیران شــهری دراز کرد تا با
مســاعدت آن ها بتواند به میدان برود .هر چند که
در دیدار هفته دوم مقابل استقالل خوزستان ،به
واســطه کمک مدیریت شــهری به صورت موقت،

پیروز -تیــم واترپلوی پســران نوجوان خراســان رضوی
توانستمقامسوممسابقاتکشوریجام"شهدایغواص"
را از آن خود کند.به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش
وجوانان استان ،این مسابقات در رده سنی١۴-١٣سال
در استان زنجان برگزار شد که در پایان،تیم های زنده یاد
هوشنگ پروین ،تبریز و خراسان رضوی مقام های اول تا
سوم را کسب کردند.

شارژ مالی شد،اما هنوز این سردرگمی در اردوی
"پدیده" نمایان است و چشم انتظار حمایت بیشتر
مدیران شهری و استانی است تا در ادامه کار بدون
هیچ اســترس و نگرانــی بتواند به عنــوان نماینده
استان برای فوتبال این شهر آبروداری کند.
شــاگردان "یحیی گل محمدی" در همــان اولین
بازی خانگی خود مقابل پرسپولیس تهران که با اما
و اگر پا به میدان گذاشــته بودند ،با وجود شکست
یک بر صفر ،عملکرد خیلی خوبی داشتند و نشان
دادند که در صورت حمایت و توجه می توانند برای
هر تیمی زهر دار ظاهر شــوند .درتایید این مطلب
می توان به بــازی دوم تیم پدیده مقابل اســتقالل
خوزســتان اشــاره کرد که با وجود  10نفره  ،بازی
باختــه را در دقایق پایانی بــازی و بــا تعویض های
طالیی "گل محمدی" به پیروزی تبدیل کردند.هر
چند که هنوز تیم ها از شــرایط ایده آل خود فاصله
زیادی دارند و قضاوت و ارزیابی از آن ها هنوز زود
اســت که با بــازی های بیشــتر بــه هماهنگی الزم
می رسند.
نماینده اســتان در این هفته بازی ســختی مقابل
صنعت نفت آبادان دارد.تیمی کــه در ضد حمله و
انتقال به مرحله دفاعی ســرعت عمل خوبی دارد
که تیم پدیــده باید با تاکتیک و حساســیت خاصی
به میدان برود.گل محمــدی در این هفته عالوه بر
این کــه "محمد قنبــری" را به خاطــر محرومیت به
همراه ندارد" ،محمد مهدی مهدی خانی""،محمد
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•تاکتیک سرمربی پرتغالی آبادانی

صنعت نفت آبادان با سرمربی پرتغالی خود در دو
بازی قبلی به دو تساوی مقابل سپاهان و گسترش
فوالد دســت یافته اســت و اکنــون بــا دو امتیاز در
رده یازدهــم جدول رده بنــدی قــرار دارد" .پائولو
سرجیو" ســرمربی آبادانی ها بیشتر به دنبال ارائه
بازی تاکتیکی مبتنی بر فوتبال تک ضرب اســت.
البته حساسیت ویژه ای نیز بر روی ساختار دفاعی
تیمش دارد که کار را برای مهاجمان پدیده خیلی
سخت می کند.در این میان "اکبر ایمانی" هافبک
میانی ســابق تیــم پدیــده در ایــن فصل بــرای تیم
صنعت نفت به میدان می رود که در دو بازی قبلی

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﭘﻠﻴﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب°،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪ°ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ïﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗـــﺎم ﺑــﻴــﺮون ﺟــﺪول،
ﻣــ ﮔــﻮــﻨــﺪ ــﻪ در ﻫﺮ
ﺳﻄﺮ ﺎ ﺳﺘﻮن ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ
دراﺷﻐﺎلادواتاﺳﺖ.

 °ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠ
ﺧﺎﻟ ٥در ٥و ﻫﻔﺖ ﺗﻪ
ﺗﺼﻮﺮ داﺷﺘﻴﻢ ﻪ دو
ﺗﻪ از ﺗﺼﺎوﺮ را در اﻦ
دو ﻣﺤﻞ از ﺟﺪول ﺑﻪ اﻦ
ﺻﻮرت ﻗﺮار دادﻢ.

ﻫﺮ روز

•آغاز بلیت الکترونیکی

سخنگوی باشــگاه پدیده در گفت و گو با خبرنگار
ما از حاشــیه هایی کــه در بــازی اول خانگی برای
هــواداران و خبرنــگاران خراســانی روی داد،
عذرخواهــی و تاکیــد کرد کــه ان شــاءا ...از بازی
جمعه شــب تیم پدیده در مشــهد ،شــرایط بهتری
برای ورود به ورزشــگاه مهیا شــود" .جــواد طاری
بخش" همچنیــن به امکان خریــداری بلیت دیدار
تیم های پدیده و نفت آبادان به صورت الکترونیکی
خبــر داد و گفت :هــواداران می توانند بــا مراجعه
بــه ســایت  WWW.QRTICKET.IRبلیــت این
مســابقه را خریداری کنند .عالوه بر بلیت فروشی
الکترونیکــی  ،تمامــی شــعب موسســه اعتبــاری
ملل در مشهد نیز از ســاعت  ۸تا  ۱۳روز پنج شنبه
 ۱۸مــرداد ماه  ،بــه فروش بلیــت این بــازی اقدام
خواهند کرد.

ﺗــﻤــﺎم ادوات در اــﻦ
ﻣ ــﻌ ــﻤ ــﺎ»اﻓـــــﻘـــــ «ــﺎ
»ﻋـــﻤـــﻮد« ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﺮﮔﺰﻣﻮرب ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺮداﻓﮑﻦ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

پیروز -باشــگاه فرهنگــی ورزشــی "پدیده خراســان" با
انتشار پیامی به مناسبت "روز خبرنگار" با گرامی داشت
یاد خبرنــگار شــهید صارمی و فعــاالن عرصــه فرهنگ و
آگاهی بخشــی مردم از تالشــگران این عرصه به ویژه در
حــوزه ورزش و فوتبــال قدردانی کــرد" *.وحید فرجی"
از مربیان فوتبال خراســان رضوی  ،هدایــت تیم جوانان
پدیده را به عهده گرفت*.هیئت فوتبال استان در بیانیه
ای 17مرداد ماه  ،روز خبرنــگار را به تمامی خبرنگاران،
گزارشگران ،عکاسان و دیگر تالشگران عرصه خبر به ویژه
اهالی ورزشی نویس تبریک گفت *.هیئت کوهنوردی و
صعودهای ورزشی خراســان رضوی با عملکرد مثبت در
بخشتوسعهورزشقهرمانیوهمگانیتوانستدرجایگاه
دوم برترین هیئتهای کشور قرار بگیرد *.وزیر ورزش و
هیئت همراهش عصر روز گذشــته گود باستانی "رستم
دستان" واقع در بولوار شهید آوینی مشهد را افتتاح کرد.
ویهمچنیندرادامه،مجموعهورزشی"نشاطوزندگــی"
شــهرداری مشــهد را نیز افتتاح کر و امروز مراســمی در
مشهد وشهرستان ها خواهد داشت،*.تیم فوتسال"مس
سونگون"باسرمربیگرییکخراسانی(بیغم)ودرغیاب
بازیکن مشهدی(طیبی)باپیروزی پرگل6بر یک مقابل
نماینده قرقیزســتان راهی مرحله نیمه نهایی مسابقات
جام باشگا ه های آسیا شــد* .تیم های فوتســال بانوان
پویندگان فجر شــیراز و هیئت فوتبال خراســان رضوی
در هفته اول لیگ برتر فوتسال کشــور جمعه در شیراز به
مصاف یکدیگر می روند.

• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.
ﺧﻮاﻫﻴﺪدﺪ ﻪ ﺑﺮﺧ ﺣﺮوف ﻫﻨﻮز
ﺧﻂ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐدرﻨﺎرﻫﻢﻗﺮاردﻫﻴﺪﺗﺎرﻣﺰ اﻦ
ﺳﺮﮔﺮﻣ»واژهﺎﺑ«راﺸﻨﻴﺪ.
• ﻧﺘﻪ ﻫﺎ :ﻠﻤﺎت ﺷﺎﺪ در ﺟﻬﺎت
ﻣﺨﺘﻠ ﺣﺘ ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ،ﭘﺎﻴﻦ
ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺎ ﻣﻮرب درج ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .در
آﻏﺎز ﻠﻤﺎت ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻨﻴﺪ و در
آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻ°ازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎ°ﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂ°ﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

کوتاه

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

ادوات در اــﻦ ﻣﻌﻤﺎ ﺑﻪ
ﻫﻴﭻ وﺟﻪ در ﻫﻤﺴﺎﮕ
ﻫــﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ )ﺣــﺘـ از
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ(.

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÏرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪو
ﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

اخبار

واژه ﺎﺑ

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺪ  ٥ﺗﻪ
دﮕﺮ را ﭼﻄﻮر در ﻫﻤﻴﻦ
ﺟﺪول ﺟﺎﮕﺬار ﻨﻴﻢ
ﺗﺎ ﻧﻬﺎﺘﺎ در ﻫﺮ ﺳﻄﺮ و ﻫﺮ
ﺳﺘﻮن از ﻫﺮ ﺗﻮپ ﻓﻘﻂ
 °ﻣﺮﺗﺒﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﺳﻮدوﻮ

تیمش با دقت پاس بــاال ،جزو بهترین هــا بود و در
جمعه شــب نیز قطعا در مقابل تیم ســابقش یعنی
پدیده انگیزه های زیادی برای درخشــش خواهد
داشت.همچنین بر اساس خبرهای ضد و نقیضی
که رسیده " جاسم کرار" یکی از مهره های کلیدی
که به دلیل مســائل مالی با زرد پوشــان آبادانی به
مشکل برخورده بود ،به تازگی در تمرینات صنعت
نفت آبادان حضور یافته و باید دید که آخر هفته در
مشهد به میدان می رود یا نه ؟

][١٣٩٧/٥/١٨

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

١۵

• ﻗﺎﻧﻮن:

آقاجان پور" و "سینا زامهران" را نیز به خاطر حضور
در تیم ملی امید در اختیار ندارد.از طرفی ،پدیده
ای ها در پست مهم دروازه بانی خالئی را احساس
می کنند که بــا توجه بــه اتفاقاتی که برای ســعید
جاللی به خاطر شرایط سربازی روی داد،یا باید به
محمد ناصری جوان که در فصل قبل برای مشکی
پوشان عملکرد خوبی داشــت،اعتماد کنند یا این
که به دنبال دروازه بان جدیدی باشند.
ایــن دو تیــم خراســانی و جنوبــی در فصــل های
شانزدهم و هفدهم نیز به مصاف یکدیگر رفتند که
حاصل این دیدارها با دو پیروزی برای پدیده و یک
پیــروزی برای صنعت نفــت بوده و یک بــازی نیز با
تساوی به پایان رسید.

ﻧﺎوﺎب

ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

عکس :آرشیو(دهقانی)

نقش ه«پدیده»
برای
سوزاندننفت

بهروز/تیم فوتســال"فرش آرای مشــهد"امروز ازســاعت
17و 30دقیقــه در ســالن "شــهید بهشــتی" میزبــان
تیم"سوهان محمد سیمای قم"است .به گزارش خبرنگار
ما شاگردان "محسن حسن زاده"که هفته قبل ،نخستین
شکست خارج از خانه خود را متحمل شدند؛امروز در آغاز
هفته پنجم لیگ برتر فوتســال کشــور در اندیشــه جبران
شکست قبلی هستند.مشــهدی ها در این بازی به دنبال
ادامه روند بازی های بدون شکست خانگی هستند.

پیــروز -شــناگر ملــی پــوش خراســان رضــوی اعزامی
به بازیهای آسیایی جاکارتا گفت :یک استخر استاندارد
 ۵۰متری حداقل مطالبات شنای نیشابور است.
به گزارش پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان استان،
"سینا غالمپور" خاطرنشــان کرد :در نیشــابور بیشتر در
استخرهای آموزش و پرورش و خصوصی تمرین میکنیم
الزم اســت با توجه به این که نیشــابور یکــی از قطبهای
شنای کشور است حداقل یک استخر استاندارد  ۵۰متر
داشته باشــد چراکه شــناگران خوبی در این شهرستان
وجود دارند.
وی همچنین افزود :در رشته  ۵۰و ۱۰۰متر کرال سینه و
 ۴در صد آزاد تیمی در بازی های آسیایی شرکت میکنم
و تا  ۲۲مــرداد در تهران تمرین میکنیــم و  ۶روز پیش از
آغاز مسابقات برای تمرین و قرار گرفتن در شرایط جوی
اندونزی ،به این کشور اعزام میشویم.
در خــور ذکــر اســت مدیــرکل ورزش اســتان(کوروش
صبوریان) با هدف ایجاد انگیزه و حمایت از ورزشــکاران
ملی پوش ،پیش از اعزام سیناغالمپور به اردوی آمادگی
تیم ملی از وی با اهدای هدیهای تجلیل و قدردانی کرد.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

آنﭼﻪ در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد و  ٣ﻧﻮﺟﻮان 
از آﺎدﻣ ﻫﺎ ﻓﻮﺗﺒﺎل ــﺰد ﻏــﺮق ﺷﺪﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗ اﺳﺖﻪﺑ رﺑﻂﺑﺎآﺷﻔﺘﻪﺑﺎزارارزدوﻟﺘ
ﻧﻴﺴﺖ ﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧ ﺑﻪ زدو ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﻮرﻫﺎ
ﮔﺮدﺷﮕﺮ ﺗﺒﺪﻞ ﺷﺪ .ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺰ ،ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن،
ﺗﺮﻴﻪ و ﺣﺘ ﺻﺮﺑﺴﺘﺎن در اﻦ آﺷﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ارز ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮا ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻫﺰﻨﻪا ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻠﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮ
ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖﺳﻮدﻫﻢازﺳﻔﺮﺗﻔﺮﺤ ﺧﻮدﺑﻪﺟﻴﺐ
ﺑﺰﻧﺪ .در اﻦ اوﺿــﺎع و اﺣــﻮال ﻫﻢ ﺎر و ﺑﺎر ﺗﻮرﻫﺎ
ﮔﺮدﺷﮕﺮﺑﺎﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهازﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﺑ اﻃﻼع
از ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻄ  ،ﺣﺴﺎﺑ ﺳﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ  °ﻋﺪه
ﺳﻮدﺟﻮ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻴﻦ آﻗﺎ ﻣﺴﺌﻮل آﺎدﻣ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺎ
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش ،واﻟﺪﻦ ﺑﺎزﻨﺎن
را ﻓﺮﺐ ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻮر ورزﺷ از اﻦ ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ
 °ﺳﻮد ﻫﻨﮕﻔﺖ دﺳﺖ ﭘﻴﺪا ﻨﺪ .ﻋﺒﺎرت ذﻞ ﻋﻴﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎدر ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦورﻣﺰﺎر اﺳﺖ ﻪ ﺧﻮدش و
ﻓﺮزﻧﺪشﻗﺮﺑﺎﻧ اﻦﺳﻮدﺟﻮ ﺷﺪهاﻧﺪ»:ﻣﺴﺌﻮلﺗﻴﻢ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﮔﻔﺖﺑﺮاﺳﻔﺮﺑﭽﻪﻫﺎﻫﻴﭻﭼﻴﺰﻧﻤ ﺧﻮاﻫﻴﻢ،ﻓﻘﻂ
ﭘﺎﺳﭙﻮرتوﻋﻮارضﺧﺮوجازﺸﻮرراازﺷﻤﺎﻣ ﮔﻴﺮﻢ.
ﺑﻌﺪﻪﺑﭽﻪﻫﺎﺑﻪﺗﻴﻢرﻓﺘﻨﺪودرﺑﺎرهﺗﺎرﺦﭘﺮوازوﻣﺮاﺣﻞ
ﺳﻔﺮﺷﺎنﺳﻮالﺮدﻧﺪ،ﺑﻪآنﻫﺎﮔﻔﺘﻪﺷﺪﻪﺗﺎرﺦﭘﺮواز
١٥ﻣﺮداداﺳﺖ.ﺑﺎز٢روزﺑﻌﺪﻪﭘﺴﺮﻣﻦﺑﻪﺗﻤﺮﻦﺗﻴﻢ
ﻓﻮﺗﺒﺎلرﻓﺖوﺑﻪﺧﺎﻧﻪﺑﺎزﮔﺸﺖ،ﺑﻪﻣﺎﮔﻔﺖﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻋﻮض ﺷﺪه و ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ.
اولﺑﻪآنﻫﺎﮔﻔﺖﭘﺎﺳﭙﻮرتﺑﻴﺎورﺪ،ﺑﻌﺪﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪﻫﺎ
راﺗﺤﻮﻞﺑﮕﻴﺮﺪوﺳﭙﺲازﺑﭽﻪﻫﺎﺗﻘﺎﺿﺎوﺰاﺮدو
اﻦﻪ ٥٠٠ﻮرو ﺑﮕﻴﺮﺪ و ﺣﻮاﻟﻪ آن را ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﻞ
دﻫﻴﺪ .ﺑﻌﺪ ﻪ ٥٠٠ﻮرو ﺣﻮاﻟﻪ را ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﮔﻔﺖ ﻪ
ﻫﺰﻨﻪﺑﻴﺮونرﻓﺘﻦوﻫﺮﺟﺎ ﻪﺑﺨﻮاﻫﻨﺪدرﺗﻔﻠﻴﺲ
ﺑﺮوﻧﺪ،ﺑﺎﺧﻮدﺑﭽﻪﻫﺎﺳﺖ!ﭘﺲ ٤٠٠-٣٠٠ﻮروﺑﺎﺪ
ﻫﻤﺮاﻫﺘﺎنﺑﺎﺷﺪ!«ﻣﺸﺎﺑﻪاﻦﻣﺎﺟﺮادرزﻣﺎﻧ ﻪدوﻟﺖ
ارزﻣﺴﺎﻓﺮﺗ ﭘﺮداﺧﺖﻣ ﺮدزﺎدرخدادهاﺳﺖ،اﻣﺎ
ﻓﻘﻂ  °ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺮده از اﻦ ﺳﻮدﺟﻮ
ﻫﻮﻟﻨﺎÉﺑﺮدارد.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

