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اقتصاد
باید به مسئوالن خداقوت گفت

 11سرمایه گذار خارجی
در راه سیستان و بلوچستان

تنظیم بازار رمضانی نشد!

سفره روزه داران پهن شــد ولــی سفره
راشکی
همت مسئوالن نه! بلکه آنان انجام وظیفه
هم نکردند و حتی جلسه ستاد تنظیم بازار نیز تشکیل
ندادند ،این مسئله باعث شده برخی اقالم که مورد
نیاز مردم است قیمت آن ها ترمز ببرد و افزایش پیدا
کند؛ باید به این آقایان گفت قبول باشد.

پیدا کرده است را تهیه کنند.
وی می افزاید :چندی قبل برای خرید حداقل نیازها
به یکی از فروشگاه هــای زنجیره ای مراجعه کردم
اما برخالف تبلیغات انجام شده قیمت اقالم موجود
در فروشگاه با حساب تخفیف اعالمی با قیمت آزاد
چندان تفاوتی نداشت و قیمت تمام شده یک کیسه
برنج هندی دانه بلند با افزایش همراه است.

یکی از شهروندان می گوید :با توجه به افزایش قیمت
ها تصمیم های ستاد تنظیم بازار از فشار وارد بر مردم
برای تهیه مواد غذایی مورد نیازشان در این ماه می
کاهد اما با وجود این که ماه مبارک رمضان آغاز شد
متاسفانه هنوز ستادی در این بــاره تشکیل نشده و
قیمتی هم اعالم نشده است.
«محمد حسین دشتی» می افزاید :هر سال در روزهای
اول مــاه مبارک رمضان طبق رسمی دیرینه سفره
نذری برای نیازمندان پهن می کردم اما با توجه به
شرایط موجود ،انجام آن برایم سخت است و شاید
نتوانم آن را ادا کنم یا چاره ای جز کاستن از کیفیت
و کمیت آن ندارم.
به گفته وی ،این در حالی است که به دلیل شرایط
سخت اقتصادی توان خرید بسیاری از خانواده کاهش
پیدا کــرده اســت و تنظیم بــازار مــی توانست کمک
شایانی به آن ها کند ولی هنوز خبری از آن نیست در
حالی که تصویب آن ضروری است.

ابالغی برای تنظیم بازار دریافت نشده است

توان پایین خرید

دبیر ستاد تنظیم بازار استان در این باره می گوید :هر
سال از وزارتخانه برای تنظیم بازار رمضان برنامه ای
تدوین و به استان ها اعالم می شد اما امسال در حالی
که در روزهای اخیر برخی رسانه ها از طرف مدیرعامل
شرکت بازرگانی دولتی ایــران اعــام کــرده بودند از
 22اردیبهشت ماه تنظیم بازار در کل کشور اجرا می
شود اما چنین نشد و ابالغ آن به استان ها نرسید.
«سرابندی» می افزاید :ابالغ تنظیم بازار رمضان هر
سال از طریق جهاد کشاورزی صادر می شد اما امسال
مقرر شد از طریق کارگروه تنظیم بــازار کشور ابالغ
شود بنابراین باید این کارگروه تشکیل و نتایج را به
استانداری ابالغ کند که پس از آن استانداری برنامه
ریزی و کار را آغاز خواهد کرد که در این صورت توزیع
کننده و تامین کننده جهاد کشاورزی خواهد بود.
به گفته وی ،طی روزهــای اخیر قیمت مصوب ستاد
تنظیم بازار کشور برای اقالم مورد نیاز در ماه رمضان
به استان ابالغ که بر این اساس اجناس قیمت گذاری
شد اما در بازارها توزیع نشد زیرا در استان ها باید
ستاد تنظیم بــازار با حضور رئیس یا دبیر ستاد که
استاندار و معاون استاندار است تشکیل جلسه دهد
و زمــان توزیع را اعــام کند که تاکنون زمانی برای
تشکیل جلسه اعالم نشده است.

قیمت های متفاوت

شهروند دیگری هم می گوید :مدتی است که شرایط
بازار در استان متالطم است و در مواردی قیمت کاال
هر روز متفاوت است به همین دلیل با توجه به رسیدن
ماه مبارک رمضان بسیاری از خانواده ها برای خرید
اقالم مورد نیازشان دچار مشکل شده اند و نمی دانند
در چه بازه زمانی برای تهیه چه چیز اقدام کنند و حتی
برخی به این گمان که شاید قیمت ها مناسب شود
خرید نمی کنند .به گفته «حمید نوربخش» ،امروز همه
به دنبال ثبات در بازار هستند و هنوز خیلی ها برای
ماه رمضان خود خرید نکرده اند در حالی که رمضان
ما و مردم روزه دار انتظار دارند در این ایام قیمت هایی
مصوبی توسط ستاد تنظیم بازار استان اعالم شود تا
بتوانند برنج ،گوشت و غیره که قیمت های آن افزایش
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مردم نگران تامین اقالم مورد نیاز نباشند

وی می گوید :هر چند ستاد تنظیم بازار هنوز تشکیل
جلسه نداده و قیمت های مصوبی اعالم نشده است
اما اقــام مــورد نیاز مــردم استان به انــدازه کافی در
انبارهای استان موجود است بنابراین مردم نگران
تامین اقــام مــورد نیازشان در این ماه نباشند .وی
تصریح می کند :دو هــزار و  594تن انــواع کــاال با
کیفیت مطلوب ویــژه مــاه مبارک رمضان در استان

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ورزش ذﻫﻦ
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
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دﻗﻴﻘﻪ

»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،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿﻣﺮﺑﻌاﺳﺖﻪﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ« در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ëﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

• ﻗﺎﻧﻮن:

ﻣﺴﻦﺗﺮﻦﭘﻴﺮﻣﺮددﻧﻴﺎﺷﺨﺼاﺳﺖﻪﻧﻮه
ﻫﺎﺶﻫﻢﺧﻮدﺷﺎنﻧﻮهدارﻧﺪ.درواﻗﻊﻫﻤﻪ
اﻦﺑﭽﻪﻫﺎﺑﻪﻧﻮﻋﻓﺮزﻧﺪاناﻦﭘﻴﺮﻣﺮد
ﺑﻪﺣﺴﺎبﻣآﻨﺪ.ﻓﺮضﻨﻴﺪﻪﺗﻌﺪاد
ﻓﺮزﻧﺪاندراﻦﺧﺎﻧﻮادهﺛﺎﺑﺖاﺳﺖ.ﻌﻨ
ﻫﺮﺗﻌﺪادﻪﭘﻴﺮﻣﺮدﻓﺮزﻧﺪدارد،ﻫﺮاز
ﻓﺮزﻧﺪاناوﻫﻢﺑﻪﻫﻤﺎنﺗﻌﺪادﻓﺮزﻧﺪداﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪوﻫﺮﺪامازﻓﺮزﻧﺪانآنﻫﺎﻫﻢﺑﻪ
ﻫﻤﺎنﺗﻌﺪادﻓﺮزﻧﺪداﺷﺘﻪﺑﺎﺷﻨﺪو...
روزﺗﻤﺎمﻓﺮزﻧﺪانوﻧﻮهﻫﺎوﻓﺮزﻧﺪانﻧﻮهﻫﺎ
وﻧﻮهﻫﺎﻧﻮهﻫﺎﺑﻪﻣﻨﺰلﭘﺪرﺑﺰرگﻣآﻨﺪ.
ﺟﻤﻌﻴﺖاﻦﭘﻨﺞﻧﺴﻞﺑﺎﻫﻢ٢٨٠١ﻧﻔﺮﻣ
ﺷﻮد.ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎاﻦﭘﻴﺮﻣﺮدﻬﻦﺳﺎلﭼﻨﺪ
ﻓﺮزﻧﺪاﺻﻠداﺷﺘﻪاﺳﺖ؟!

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

دﻗﻴﻘﻪ

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

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

واژه ﺎﺑ
ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ
• ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺮازاﻦﻠﻤﺎتﺑﻪﺻﻮرت
 ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﺪول ﻣﺨﻔ
ﺷﺪه اﻧﺪ .آنﻫﺎ را ﺑﻴﺎﺑﻴﺪ و ﺧﻂ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

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،

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

٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷﻠﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣآﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ«اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸËرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌﺑﻌﻀﺧﺎﻧﻪﻫﺎرا ﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﺷﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

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

کاالهای دولتی در نظر گرفته شده و یارانه دریافت
می کند بنابراین با قیمت کاالهای آزاد موجود در
بازار تفاوت دارد .به گفته سرابندی اقالم مورد نیاز ماه
مبارک رمضان به اندازه کافی در استان وجود دارد
اما میزان قابل توجهی هم در کل کشور ذخیره سازی
شده است که با این احتساب می توان گفت مردم در
این ایام برای تامین اقالم مورد نیازشان با مشکلی رو
به رو نخواهند شد.
عدم برنامه ریــزی بــرای تنظیم بــازار ایــام رمضان در
حالی است که چندی پیش متولیان امر در گفت و
گوی با شبکه خبر اعــام کردند برنامه ریــزی ها در
این باره انجام شده و قیمت ها هم به تصویب رسیده
است اما با این وجود هنوز در سیستان و بلوچستان
کارگروه ستاد تنظیم بازار رمضان تشکیل نشده است
و این خود سبب شد بسیاری از خانواده هایی که از
قدرت مالی مناسبی برخوردار نیستند در خرید اقالم
مورد نیاز با مشکل مواجه شوند و افرادی هم شرمنده
خانواده شوند.

][١٣٩٧/٢/٢٧

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺮ روز

ذخیره سازی شد که شش قلم کاالی اساسی از قبیل
برنج ،شکر سفید ،روغــن نباتی ،گوشت قرمز ،مرغ
منجمد و تخم مرغ در استان برای این ماه ذخیره است
و به زودی توزیع آغاز می شود.
بــه گفته وی بـــرای ایــن ایـــام گــوشــت مــرغ منجمد
هرکیلوگرم شش هزار و  200تومان ،قیمت گوشت
مخلوط گوساله هر کیلو  23هزار تومان و تخم مرغ هر
شانه  12هزار و  600تومان قیمت گذاری شده است
و برای روغن نباتی هم نسبت به قیمت درج شده روی
محصول  15درصد کمتر تعیین قیمت شد.
دربـــاره قند و شکر هــم قیمت آن پــس از انتقال به
شهرستان ها تعیین می شود .وی بیان می کند :برای
این ماه سه نوع برنج در نظر گرفته شده و بر این اساس
هر کیلوگرم برنج هندی کد  1121با قیمت  56هزار
ریال فروخته خواهد شد و برنج تایلندی هومالی هم
کیلویی  39هزار ریال تعیین قیمت شد و برای برنج
هندی پی آر قیمت در نظر گرفته شده  26هزار ریال
است اما این قیمت ها ،قیمت هایی است که برای

ﻧﺎوﺎب

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﺳﻮدوﻮ

یک شهروند :به دلیل شرایط سخت اقتصادی توان خرید بسیاری از خانواده ها کاهش پیدا کرده است

ﻣﺘﻮﺳﻂ

برای توسعه اقتصادی سیستان و
گروه اقتصاد
بــــلــــوچــــســــتــــان  11طــــرح
سرمایهگذاری خارجی برای اجرا در استان تصویب
شد .مدیر کل امور اقتصادی و دارایی سیستان و
بلوچستان به خبرنگار ما گفت :با توجه به موقعیت
اســتــراتــژیــک اســتــان قابلیت هــایــی چــون منابع
طبیعت وی ــژه ،نظر بسیاری از سرمایه گــذاران
داخــلــی و خــارجــی بــه سمت اســتــان جلب و در
خواست هایی برای اجرای طرح در استان توسط
آن ها ارائه شده است.
«امیر مرتضوی» افزود :در این زمینه از خرداد ماه
سال  96تا اواخــر این سال طرح های ارائــه شده
متعددی بــرای سرمایه گــذاری در اســتــان ارائــه
شد و مورد برسی قرار گرفت که در پایان بررسی
ها در این  9ماه  10طرح برای اجرا در سیستان
و بلوچستان با مجموع سرمایه گــذاری حــدود به
 869میلیون دالر به تصویب رسید .به گفته وی
در هفته های گذشته نیز چند طرح برای سرمایه
گــذاری در استان ارائــه شــده بــود که هفته قبل
پس از انجام بررسی های الزم و تشکیل جلسات
در تهران ،سرانجام یک طرح جدید برای سرمایه
گــذاری خارجی در استان تصویب شد بنابراین
طی  14ماه اخیر  11طرح سرمایه گذاری خارجی
بــرای استان تصویب شــده اســت .وی بیان کرد:
از نظر تعداد پــروژه ها طی این مدت میزان طرح
های تصویب شده برای استان نسبت به سال 95
بیش از  2/5برابر افزایش داشته است اما از نظر
حجم سرمایه گذاری افزایش پنج برابری دیده می
شود این در حالی که طبق اعالم سازمان سرمایه
گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران سهمیه
سرمایه مصوب سال  96استان فقط  470میلیون
دالر پیش بینی شــده بــود امــا ایــن میزان فقط با
احتساب  10پروزه سال  96با افزایش دو برابری
به  868میلیون و  800هزار دالر رسید .به گفته
مرتضوی ساخت یک نیروگاه های خورشیدی و
بــادی ،احــداث کارخانه بسته بندی انــواع روغن
موتور ،تولید بلدینگ انواع هیدوکربن های سبک
و سنگین ،تجهیز و بهره ب ــرداری از پایانه های
کانتینری و چند منظوره مرحله نخست اسکله
شهید بهشتی ،ساخت دو واحــد جــدا ســازی هوا
در چار چوب روش های ترتیبات قراردادی و طرح
انتقال گاز ایرانشهر به چابهار طرح هایی است که
سال گذشته به تصویب رسید.
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ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

روش،ﺳﺮﻣﺮﺑ ٦٣ﺳﺎﻟﻪﭘﺮﺗﻐﺎﻟﺑﺎوﺟﻮداﻦﻪ
ﺑﺮاﺧﻮدشﻧﻮعاﻣﭙﺮاﺗﻮردراﺮاندرﺳﺖﺮده،
اﻣﺎﻧﺘﺎﺠﻪاﻦﭼﻨﺪﺳﺎلﮔﺬﺷﺘﻪﮔﺮﻓﺘﻪ،ﺑﺎﻋﺚﺷﺪه
ﻪﻣﻨﺘﻘﺪاﻧﺶﺳﻮتﻨﻨﺪ.ﺗﻴﻢﻣﻠاﺮانﺑﻪﻋﻨﻮان
دوﻣﻴﻦ ﺗﻴﻢ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ اﻗﺘﺪار ﺑﻪ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﺻﻌﻮد ﺮد ﺗﺎ
رﻮردﺑﺳﺎﺑﻘﻪﺑﺮااﺮانوروشﺛﺒﺖﺷﻮد.
ﻮزﻫﺎاﺮاندرﻣﻘﺪﻣﺎﺗﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ٢٠١٨ﺑﺪون
ﻫﻴﭻ ﺷﺴﺘ ﺑﻪ ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ راه ﭘﻴﺪا ﺮدﻧﺪ و ﺣﺘ
ﺗﺎ آﺧﺮﻦ ﻫﻔﺘﻪ از اﻦ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻠ ﻧﻴﺰ درﺎﻓﺖ
ﻧﺮدﻧﺪواﻦرﻮردﻫﺎﺑﻧﻈﻴﺮﻧﺸﺎندﻫﻨﺪهﻗﺪرت
دﻓﺎﻋﺑﺎﻻﺗﻴﻢروشاﺳﺖﻪﻣﻠﺖاﺮانراﺑﻴﺶ
ازﭘﻴﺶاﻣﻴﺪوارﻣﻨﺪ.
ﺑﺪونﺷﺳﺘﺎرهدرﺧﺸﺎناﻦروزﻫﺎﻓﻮﺗﺒﺎلاﺮان
وآﺳﻴﺎﻋﻠﻴﺮﺿﺎﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶاﺳﺖ.وﻨﮕﺮﻃﺮاحآﻟﻤﺎردر
اﻦﻓﺼﻞازﻟﻴﮓﺑﺮﺗﺮﻫﻠﻨﺪآﻗﺎﺮدوﻧﺎمﻓﻮﺗﺒﺎلاﺮان
رادرﻗﺎرهﻬﻦواروﭘﺎﺑﻪﻗﻠﻪاﻓﺘﺨﺎررﺳﺎﻧﺪ.ﻋﻠﻴﺮﺿﺎدر
اﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮا ﺗﻴﻤﺶ٢١ﮔﻞ زد و١٢ﭘﺎس ﮔﻞ داد

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻗﺎ ﮔﻠ ﻓﺼﻞ  ٢٠١٧-٢٠١٨ﻫﻠﻨﺪ
ﺑﺮﺳﺪ .دﮕﺮ ﺳﺘﺎره اﺮان ﺳﺮدار آزﻣﻮن اﺳﺖ .ﺳﺘﺎره
ﻢﺳﻦوﺳﺎلﮔﻨﺒﺪﻪﻫﻤﻴﺸﻪﺑﺎﺣﻮاﺷﺧﺎﺻ
ﻫﻤﺮاهاﺳﺖوﻟﻫﻤﭽﻨﺎنﻣﻬﺎﺟﻢاولﺗﻴﻢﻣﻠاﺮان
اﺳﺖوﻫﺮزﻣﺎنﻪروشﺑﻪاواﻋﺘﻤﺎدﺮده،اودﺳﺖ
ﺧﺎﻟ ﺑﺮﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮدار ﭘﺲ از درﺧﺸﺶﻫﺎ
زﺎدﻪدرﻓﺼﻞﮔﺬﺷﺘﻪﺑﻪﻫﻤﺮاهروﺳﺘﻮفداﺷﺖ
و در ﻟﻴﮓ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اروﭘــﺎ ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ ﺑﺰرﮔ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺎﺮنﻣﻮﻧﻴﺦ و اﺗﻠﺘﻴﻮ ﻣﺎدرﺪ ﮔﻠﺰﻧ ﺮد ،ﺑﻴﺶ از
ﭘﻴﺶ زﺮ ذرهﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺰرگ اروﭘﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﺴاﺮانﺑﺎﮔﻠﺰﻧﻫﺎزﺎدشدرﺗﻴﻢﻣﻠ
اﺮانﺧﻴﻠﻫﺎراوادارﺮدﺗﺎاوراﺟﺎﻧﺸﻴﻦﻋﻠدا،
اﺳﻄﻮرهﺗﻴﻢﻣﻠﺸﻮرﻣﺎنوآﻗﺎﮔﻞﻓﻮﺗﺒﺎلﺟﻬﺎن
ﺑﺪاﻧﻨﺪ.درﺧﻂﺣﻤﻠﻪﺗﻴﻢﻣﻠاﺮانآنﻗﺪرﻣﻬﺮهﻫﺎ
ﻠﻴﺪ وﺟــﻮد دارد و ــروش در اﻦ ﺧﻂ آنﻗﺪر
ﺑﺎزﻨﺎنآﻣﺎدهداردﻪﻧﻤﺗﻮانازﺣﻀﻮراﻧﺼﺎرﻓﺮد،
ﻣﻬﺎﺟﻢاﻟﻤﭙﻴﺎﻮسﭼﺸﻢﭘﻮﺷﺮد.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

