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ورزش
این شرایط سبب می شود تا هر فرد بیش از حد نرمال به
مایعات و به ویژه آب نیاز پیدا کند« .سهیل سرابندی» می
افزاد :به طور قطع با توجه به چنین شرایط جوی نمی توان
در فضای آزاد ورزش کرد و سالن های ورزشــی مسقف
بهترین مکان برای این کار است ،اما این سالن ها هم اگر
سیستم سرمایشی نداشته باشد استفاده از آن نمی تواند
چندان مورد استقبال ورزشکاران قرار گیرد ،به همین
دلیل اغلب به دنبال سالن هایی هستند که سیستم
سرمایشی داشته باشد .وی اذعــان می کند :متاسفانه
سالن های ورزشی شهرستان به سیستم سرمایشی مجهز
نیست و برخی نیز فقط یک یا دو اسپیلت دارد که آن هم یا
خراب است یا نمی تواند نیاز ورزشکاران را برطرف کند،
به همین دلیل اغلب ورزشکاران عالقه دارند شب ها و
خنک شدن هوا سالن اجاره کنند و به ورزش بپردازند که
این سبب می شود به دلیل نبود ساعت خالی در شب ها،
گاه میان متقاضیان سالن جدال ایجاد شود.

گرمای هوا و شرجی بودن کنارک

سالنهایورزشی
کهسوناست!

درد مشترک ورزشکاران شمال و جنوب

متاسفانه سالن های ورزشی شهرستان سیستم سرمایشی ندارد و برخی از آن نیز فقط یک یا دو اسپیلت دارد که خراب است

ورزش به سالن های مختلف می رویم اما هیچ کدام از این
سالن ها سیستم سرمایشی نــدارد و همیشه در بدترین
شرایط ممکن تمرین و بــازی کردیم ،این مشکل حتی
سالمت ورزشکاران منطقه را هم تهدید می کند ولی هنوز
متولیان ورزش استان اقدامی برای رفع انجام نداده اند.
«مسعود ریگی» می افزاید :برای حضور در یک دوره رقابت
منطقه ای به یکی از سالن های ورزشی ادارات رفتیم که
از بهترین تجهیزات سرمایشی برخوردار بود اما استفاده
از آن بــرای عموم امکان پذیر نیست و فقط در اختیار
کارمندان مجموعه یا تیم های ورزشی قرار می گیرد ،در
حالی که هیچ کدام از سالن های اداره ورزش و جوانان در
شهرستان سیستم سرمایشی ندارد یا این که خراب است
و کار نمی کند .وی می افزاید :با توجه تهدید سالمت در
سالن های ورزشی گرم تصمیم گرفتم دیگر برای ورزش
به سالن نروم ،به همین دلیل گاهی شب ها با خنک شدن
هوا به همراه جمعی از دوستان برای ورزش به خیابانهای
اطراف یا سواحل ماسه ای منطقه می رویم.

این روزها هوا در برخی نقاط استان به
گروه ورزش
اندازه ای گرم است که حتی تحمل آن
از تــوان بومیان منطقه خــارج اســت ،ولی با این شرایط
عالقهمندان به ورزش ،میدان ها و سالن های ورزشی را
فراموش نمیکنند و در ساعات مشخص به سالن های
ورزشــی مراجعه می کنند .البته خیلی ها به دلیل این
مشکل از ورزش فاصله گرفته اند ،در حوزه جنوب استان
عالوه بر دمای باالی هوا ،شرجی بودن منطقه نیز شرایط را
سخت می کند و حتی ایستادن در فضای باز سبب تعریق
در افراد می شود اما با وجود این شرایط جوی ورزشکاران
کنارک مجبور هستند در سالن هایی ورزش کنند که از
هیچ سیستم سرمایشی برای خنک کردن آن ها استفاده
نشده اســت .در شش ماه پاییز و زمستان دو شهرستان
چابهار و کنارک به دلیل گرمای هوا بهترین روزهای سال
را دارد و بهاری ترین منطقه ایران است اما در این روزها که
گرمای هوا باالست باید از سیستم های سرمایشی برای
خنک شدن استفاده کرد اما هنوز متولیان ورزش استان
برای نصب این سیستم ها در سالن های ورزشــی اقدام
نکرده اند در حالی که به تازگی سرپرست اداره کل ورزش
و جوانان استان اعــام کــرد بــرای سرمایش سالنهای
ورزشی تجهیزات و اعتبارات الزم در اختیار است.

انتخاب شب ها برای ورزش

یکی دیگر از شهروندان کنارک می گوید :کنارک در برخی
از روزهای سال به عنوان گرم ترین نقطه ایران معرفی می
شود ،گاهی رطوبت این منطقه بسیار باالست که افراد
بدون هیچ تحرکی عرق می کنند ،به همین دلیل توان
افراد برای انجام امور روزانه کاهش پیدا می کند ،از طرفی

کناره گیری از ورزش به دلیل شدت گرما

یکی از ورزشکاران کنارک می گوید :سال هاست که برای

ورزشکار دیگری هم می گوید :به دلیل شرایط شغلی
سال ها در منطقه سیستان مشغول به کار بودم و برای
حفظ سالمتی به ورزش منظم نیاز داشتم ،به همین دلیل
چند بار به همراه دوستان به سالن های بدنسازی منطقه
و پس از آن به سالن های ورزشی برای فوتبال و والیبال
مراجعه می کردیم اما به دلیل گرمای هوای سیستان در
دو فصل بهار و تابستان امکان تحمل دمای باالی سالنها
وجــود نداشت ،به همین دلیل اغلب ،شب ها را برای
پرداختن به ورزش انتخاب می کردیم« .دهمرده» می
افزاید :پس از مدتی به منطقه کنارک منتقل شدم و در این
شهر هم طبق روال گذشته برای پرداختن به ورزش اقدام
کردم اما همه مشکالتی که از نظر سیستم سرمایشی در
منطقه سیستان وجود داشت ،در این منطقه هم به چشم
می خورد ،باید گفت که تبدیل شدن سالن های ورزشی
به سونا درد مشترک ورزشکاران شمال و جنوب استان
است ولی متولیان ورزشی برای رفع آن هنوز دست به کار
نشده اند .به گفته وی ،به دلیل گرمای شدید سالن های
ورزشی بسیاری از عالقه مندان به ورزش ترجیح داده اند
در خانه مکانی را مختص ورزش ایجاد کنند و عده ای
هم دیگر عالقه ای به آن ندارند و اگر این شرایط پیش
رود افراد بیشتری به دلیل گرمای سالن های ورزشی و
احتمال وجود بیماری ها در فضاهای ورزشی به دلیل
رعایت نشدن بهداشت از سوی برخی ،آن را ترک کنند.

نبود اعتبار برای خرید سیستم سرمایشی

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان در این باره می
گوید :مشکل سرمایشی سالن هــای ورزشــی کنارک
موضوعی اســت که بر هیچ کس پوشیده نیست و این
اداره شهرستان هم به طور کامل در جریان این مشکالت

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ
ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

١٠

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´،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪ´ﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Çﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺳﺎده

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

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

اختصاص احتمالی اعتبار به کنارک

ﺷﺶﻋﺪدﭘﻨﺞرﻗﻤ دارﻢﻪ ازآنﻫﺎﺑﺎﺪﺑﻪدﻟﻴﻞاﺧﺘﻼﻓ ﻪﺑﺎﭘﻨﺞﺗﺎدﮕﺮداردازاﻦﮔﺮوهﺑﻴﺮون
ﺑﺮود.ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎﺪام´ازاﻦاﻋﺪادﺑﺎدﮕﺮاﻋﺪادﻫﻤﺨﻮاﻧ ﻧﺪاردوﺑﺎﺪﺣﺬفﺷﻮد؟!

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر 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،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

ﻣﺘﻮﺳﻂ

خانه روستایی روستای چهزار خاش به بهره برداری
رسید .رئیس اداره ورزش و جوانان خاش به خبرنگار
ما گفت :با توجه به اهمیت ورزش میان روستاییان و
به ویژه بانوان روستایی طی ماه های اخیر چند خانه
ورزش روستایی در روستاهای خاش افتتاح شد که
استقبال از این مکان ها بیش از حد تصور بود و تعداد
قابل توجهی از جوانان و روستاییان را می توان در این
خانه های ورزشی دید« .مسافر شهنوازی» افزود :هفته
جاری نیز خانه ورزش روستایی روستای دهپابید به
بهره برداری رسید اما در کمتر از یک هفته دومین خانه
روستایی شهرستان در چهزار خاش افتتاح شد و در
اختیار روستاییان قرار گرفت .به گفته وی ،به زودی سه
خانه ورزش روستایی دیگر هم در دهستان پشت کوه،
سنگان و بخش نوک آباد خاش به بهره بــرداری می
رسد هرکدام از این خانه ها با لوازم ورزشی از قبیل میز
و تجهیزات تنیس روی میز ،توپ ،دارت ،تشک رزمی و
لوازم بازی های بومی و محلی برای استفاده روستاییان
تجهیز می شود.

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

افتتاح خانه روستایی
در چهزار خاش

واژه ﺎﺑ

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!ﺑﺎﺸÇرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

بانوان تیرانداز استان به مناسب دهه
گروه ورزش
کرامت پشت خط آتش قرار گرفتند.
رئیس هیئت تیراندازی استان به خبرنگار ما گفت:
مسابقات تیراندازی بانوان به مناسبت سالروز والدت
حضرت معصومه (س) ،روز دختر و دهه کرامت در
زاهدان برنامه ریزی شد که پس از اعالم برگزاری 40
نفر از بانوان تیرانداز برای حضور در رقابت ها آمادگی
خود را به طور قطعی اعالم کردند« .رضا هراتی» افزود:
این دوره از رقابت ها در دو اسلحه تفنگ بادی و تپانچه
برگزار شد که سرانجام در رقابت های تفنگ الهام
جاللی توانست مقام اول را به خود اختصاص دهد،
نرجس کیخا نیز بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد و مقام
سوم این هم به فاطمه صاحبکار رسید ،در پایان رقابت
هــای تپانچه نیز فاطمه سرگلزایی توانست مقام
قهرمانی این رشته را کسب کند و مریم علمی و یگانه
قهقایی به ترتیب رده های دوم و سوم را ازآن خود
کردند .وی ادامــه داد :چند سالی اســت که رشته
تیراندازی در استان توانسته است افراد بیشتری را به
سمت خود جذب کند و برگزاری چنین رقابت هایی
می تواند در توسعه این رشته و ارتقای سطح کیفی
تیراندازان استان نقش مهمی ایفا کند.

به گفته وی ،گالیه و ناراحتی ورزشکاران شهرستان از
نبود سیستم سرمایشی است و به دلیل محدودیتهای
اعــتــبــاری هــنــوز پابرجا
مــانــده اســـت ،در حالی
که هنوز هیچ تجهیزاتی رئیس اداره ورزش و جوانان کنارک:
به اداره ورزش و جوانان مشکل سرمایشی سالنهای ورزشی
شهرستان واگــذار نشده کنارک موضوعی است که بر هیچ کس
و به عبارتی اعتباری به پوشیده نیست و این اداره هم به طور
ایــن اداره تعلق نگرفته کامل در جریان این مشکالت و عواقب
اســـت .وی مــی افــزایــد :ناشی از آن است اما از سوی اداره کل
اعتبارات خرید تجهیزات ورزش و جوانان هیچ اعتباری برای
سرمایشی بــا اداره کل خرید سیستم سرمایشی برای سالنهای
ورزش و جــوانــان اســت ،ورزشی اختصاص نیافته است
برای تعمیر اسپیلتهای
معیوب اعتباراتی تعلق
گــرفــت و بــرخــی تعمیر
شد ولی با توجه به این که اعتبارات تجهیزات به صورت
اسناد خزانه است یکی از مشکالتی که شهرستان ها را
با چالش رو به رو کرده نقد کردن آن است .وی تاکید می
کند :برای خرید تجهیزات سرمایشی هیچ گونه اعتبارت
نقدی یا اسناد خزانه به اداره ورزش و جوانان تعلق نگرفته
اما اعالم شده است شاید طی روزهای آینده به این اداره
هم اعتبار الزم تخصیص یابد .وی می گوید :با توجه به
اهمیت ورزش در میان روستاییان و عالقه مردم منطقه به
ورزش سه خانه ورزش روستایی در روستاهای تنگ و بیر
در بخش مرکزی و دو خانه در روستاهای کهری کاروان
و همت آباد زرآباد به بهره برداری رسیده است که مورد
استقبال روستاییان نیز قرار گرفت .با توجه به مشکالت
اعتیاری در حوزه ورزش ،پروژه جدید تعریف نمی شود
اما تکمیل پروژه های ناتمام هدف گذاری شده است و
مراحل تکمیل زمین فوتبال کنارک مجدد با مشخص
شدن پیمانکار آغاز شد.

][١٣٩٧/٤/٢٨
ﻧﺎوﺎب

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

و عواقب آن است اما از سوی اداره کل ورزش و جوانان
هیچ اعتباری برای خرید سیستم سرمایشی سالن های
ورزشی اختصاص نیافته است« .لعل بخش امیری» می
افزاید :با توجه به مشکالت سرمایشی سالن های ورزشی
شهرستان بارها برای اختصاص اعتبار و فراهم کردن
سیستم هــای سرمایشی با اداره کل ورزش و جوانان
مکاتبه انجام شده اما هنوز به سرانجام مطلوبی نرسیده
است .طی روزهای اخیر هم این مکاتبه ها مجدد انجام
شد و در انتظار نتیجه از سوی این اداره کل هستیم .وی
بیان می کند :سالنهای ورزشــی برخی از روستاهای
کنارک هیچ گونه لــوازم و تجهیزات سرمایشی نــدارد،
اسپیلت برخی از سالن ها هم به دلیلی فرسودگی خراب
شده است که تعدادی از این اسپیلت ها تعمیر شد.

مسابقات تیراندازی بانوان
به مناسبت دهه کرامت

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﺳﻔﺮدوﺑﺎرهﺎرﻟﻮس روشوﻣﻬﺪﺗﺎج،ﺳﺮﻣﺮﺑ
ﺗﻴﻢ ﻣﻠ و رﺋﻴﺲ ﻓﺪراﺳﻴﻮن ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺮان ﺑﻪ روﺳﻴﻪ
ﺑــﺮا ﺗﻤﺎﺷﺎ دــﺪار ﻓﻴﻨﺎل ﺟﺎم ﺟﻬﺎﻧ ٢٠١٨
ﻓﺮﺻﺘ ﺷﺪﺗﺎرﺋﻴﺲوﻣﺮﺋﻮسﭘﺲازﺣﺪوددوﻫﻔﺘﻪ
دوﺑﺎرهﻫﻤﺪﮕﺮراﺑﺒﻴﻨﻨﺪوﺑﺮااداﻣﻪﻫﻤﺎرﺑﺎﻫﻢ
ﮔﻔﺖوﮔﻮوﻣﺬاﺮهﻨﻨﺪ.ﻫﻔﺘﻪدومﺗﻴﺮﻣﺎهﺑﻮدﻪﺗﺎج
و  روش ﺑﺮا اداﻣﻪ ﻫﻤﺎر در ﺗﻬﺮان ﻣﺬاﺮه
ﺮدﻧﺪوﺑﺴﺘﻪﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻓﺪراﺳﻴﻮنﻓﻮﺗﺒﺎلﻗﺮارداد
ﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺎ ﻣﺮد ﭘﺮﺗﻐﺎﻟ ﺑﻮد ﻪ در
ﺻﻮرتﻣﻮﻓﻘﻴﺖدرﺟﺎمﻣﻠﺖﻫﺎآﺳﻴﺎ ٢٠١٩ﺑﺮا
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل دﮕﺮ ﻌﻨ ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺗﻤﺪﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﺪ ﺑﺎره ﻣﺬاﺮه  ،روش ﭘﺎﺳﺦ
ﻗﻄﻌ ﻧﺪادواﺻﺮارﺑﻪﻋﻘﺪﻗﺮاردادﺑﻠﻨﺪﻣﺪتداﺷﺖ.
ازاﻦروﻧﻈﺮشراﺑﻪﺗﺎجﮔﻔﺖو ١٠روزﺑﻪﻓﺪراﺳﻴﻮن
ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺮان ﻓﺮﺻﺖ داد ﺗﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮد.
ﻓﺮﺻﺖ  ١٠روزه  ٢٣ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﺎن رﺳﻴﺪ؛ درﺳﺖ ´
روز ﭘﻴﺶ از ﻣﻼﻗﺎت دوﺑﺎره ﺗﺎج و  روش در ﻣﺴﻮ.

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

درﻫﻤﻴﻦﮔﻴﺮودارﺑﻮدﻪﺳﺎﺖﻫﺎﺧﺒﺮداﺧﻠ و
ﺧﺎرﺟ ازﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎآﻓﺮﻘﺎ  روشﻧﻮﺷﺘﻨﺪو
ازدورﺷﺪنﻣﺮدﭘﺮﺗﻐﺎﻟ ازﺗﻴﻢﻣﻠ اﺮانﺧﺒﺮدادﻧﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﻬﺪ ﺗﺎج و ﺎرﻟﻮس  روش
در ﻫﺘﻞ رادﺴﻮن ﺑﻠﻮ ﻣﺴﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻨﺪ
و درﺑــﺎره ﺗﻤﺪﺪ ﻗــﺮارداد ﺻﺤﺒﺖ ﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺳﻮت ﺗﺎج در ﺑﺎزﮔﺸﺖ از روﺳﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻮاﻓﻘ
ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﺎج ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن رده
ﺑﺎﻻورزشووزﺮﺧﻮاﺳﺘﺎرﻋﻘﺪﻗﺮاردادﻮﺗﺎهﻣﺪت
ﻣﺸﺮوطاﺳﺖو روشﻫﻢﻋﻘﺪﻗﺮاردادﺷﺶﻣﺎهرا
ﺑﺮاﺧﻮدﻪﭼﻬﺮهاﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهدردﻧﻴﺎﻓﻮﺗﺒﺎل
اﺳﺖ ﺴﺮ ﺷﺎن ﻣ داﻧﺪ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻄ  از
ﻃﺮﻓﻴﻦﺑﺎﺪﻮﺗﺎهﺑﻴﺎﺪﻪاﮔﺮﻓﺸﺎروزارتﻧﺒﻮدﺷﺎﺪ
ﻗﺮﻋﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎج ﻣ اﻓﺘﺎد اﻣﺎ ﻫﻢاﻨﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻن رده
ﺑﺎﻻ ورزش اﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺮوط و
ﺷﺶﻣﺎﻫﻪﻫﺴﺘﻨﺪودرﺷﺮاﻂﻨﻮﻧ ﻗﺮاردادﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻟﻪراﻣﻨﻄﻘ ﻧﻤ داﻧﻨﺪ.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

