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جامعه

تب و تاب انتخاب رشته
در کنکور سراسری شرکت کردم که از رتبه ام راضی نبودم و
انتخاب رشته نکردم .امسال دوبــاره در این آزمون سخت
شرکت کردم و اگر چه رتبه ام بهتر شد اما هنوز مردد در
انتخاب رشته هستم .با چندین مشاور در این زمینه صحبت
کردم و امیدوارم بتوانم با انتخاب رشته صحیح در رشته
تحصیلی مورد عالقه ام قبول شوم .دلم می خواهد در رشته
ماماییدانشگاهروزانهپذیرفتهشوم«.سرگلزایی»تصریحمی
کند :مشاوران مدارس تاثیر زیادی در انتخاب رشته آگاهانه
داوطلبان کنکور دارنــد .در صورتی که مشاوری گمان
می کند آگاهی الزم را برای مشاوره به داوطلبان کنکور
ندارد نباید به او مشاوره دهد ،زیرا زندگی و آینده شغلی
داوطلبان به انتخاب آگاهانه آن ها بستگی دارد .یکی دیگر
از داوطلبان کنکور اظهار می کند :چند سال پیش خواهرم
در کنکور سراسری شرکت کرد ،اگر چه رتبه خوبی داشت
اما به دلیل آن که به درستی مشاوره نشد در یکی از رشته
های علوم پایه در دانشگاه روزانه قبول شد و پس از دانش
آموختگی نتوانست شاغل شود« .شهرکی» ادامه می دهد:
برخی از موسسه های انتخاب رشته کنکور ،تخصص کافی
را در مشاوره به داوطلبان ندارند .خواهرم در رشته تجربی
تحصیل می کرد و پس از آن که به مرکز مشاوره مراجعه کرد
انتخاب رشته رایانه ای انجام و به مشاور رشته انسانی معرفی

نمی دانــد چگونه باید مسیر زندگی اش را
شهرکی
انتخاب کند ،خودش می گوید :میان دو راهی
مانده اســت .رتبه کنکورش لب مرز دکترای حرفه ای و
کارشناسی است و تردید دارد امسال انتخاب رشته انجام
دهد یا نه .می داند که انتخاب رشته صحیح و وجود مشاوری
آگاه می تواند بهترین کمک را به او کند اما نمی داند مشاور
آگاه و متخصص را چگونه بیابد که دلسوزانه به او کمک کند.
پس از اعالم نتایج کنکور یک قدم دیگر تا ورود داوطلبان به
دانشگاه باقی مانده که آن هم انتخاب رشته است .انتخابی
که در صورت آگاهانه بودن می تواند آینده داوطلبان را تا
حدودی تضمین کند .مهلت انتخاب رشته از دوشنبه 15
مرداد تا پایان روز شنبه  20مرداد ماه  1397اعالم شده
است .داوطلبان بسیاری در سال های گذشته انتخاب رشته
مناسبی انجام ندادند و حسرت گذشته را می خورند ،برخی
هم فقط به عالقه توجه داشتند و عده ای عالوه بر عالقه،
تضمین شغلی را مد نظر قرار دادند .برخی هم که دیگر نمی
خواهند استرس کنکور را تجربه کنند ترجیح می دهند به هر
طریقی وارد دانشگاه شوند.

انتخاب رشته آگاهانه؛ آینده شغلی پایدار

یکی از داوطلبان کنکور به خبرنگار ما می گوید :سال گذشته

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:

 1600تخت به ظرفیت بیمارستانی استان اضافه می شود

تجلیل از خبرنگار «سیستان و بلوچستان» به عنوان سالمت نگار برتر
هزار و  600تخت به ظرفیت بیمارستانی
گروه جامعه
اســتــان اضــافــه مــی شـــود .بــه گ ــزارش
«سیستان و بلوچستان» ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی
زاهــدان در مراسم تجلیل از خبرنگاران فعال در عرصه
سالمت که با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی و مدیر
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه و جمع کثیری از
خبرنگاران فعال در عرصه سالمت برگزار شد با تبریک روز
خبرنگار گفت :عملیات ساخت سه بیمارستان با هزار
و 600تخت بستری به زودی در سیستان و بلوچستان
آغاز می شود که نوید رسیدن استان به میانگین کشوری
در ایــن زمینه را می دهــد .دکتر سید «محمد هاشمی
شهری» بیان کرد :ارتقای سطح سالمت جامعه و نهادینه
کــردن فرهنگ سالمت در جامعه مستلزم همکاری
دانشگاه و رسانه هاست .دســت یابی به اهــداف نظام

سالمت ،نیازمند روش ها و برنامه های نوین و جذاب برای
مخاطب است و استفاده از روش های کلیشه ای ،قدیمی و
آموزش های مرسوم ،اثر بخشی الزم را در مخاطب ندارد.
وی تصریح کرد :ارائــه و ترسیم صحیح عملکرد اعضای
تیم سالمت در مراکز بهداشتی و درمانی برای ارتقای

شد .در حالی که هزینه انتخاب رشته پرداخت شده بود اما
نتوانست نتیجه خوبی بگیرد و خود به تنهایی انتخاب رشته
کرد و سال هاست که از نبود مشاور درست در انتخاب رشته
پشیمان است و حسرت می خورد.

سالمت جامعه اهمیت دارد و این نقش مهم و خطیر بر
عهده ما و شماست که انجام صحیح و کارآمد این وظایف،
زمان ،تالش و همت فراوانی را می طلبد .وی با بیان این
که در هر سطحی باید اشتباه های خود را بپذیریم زیرا
اگر اشتباه مان را نپذیریم ،هیچ گاه در صدد اصالح آن
بر نخواهیم آمد و پیشرفت ها نیز حاصل نمی شود اظهار
کرد :خبرنگاران به ویژه خبرنگاران فعال در حوزه سالمت
برای وحــدت ،آرامــش و سالمت مردم کار می کنند و با
پیشنهادهای سازنده ،نقشی برجسته در پیشرفت های
حــوزه سالمت دارنــد .وی ادامــه داد :در دو سال اخیر
پیشرفت های چشمگیری از قبیل توسعه مراکز بهداشتی،
سیاست های مربوط به سالمتی مادر و کودک ،کلینیک
های ویژه ،خانه های بهداشت ،مراکز سالمت و بسیاری
اقدام های دیگر ایجاد شده است .دانشگاه علوم پزشکی
زاهــدان آمادگی دارد که نسبت به موضوع های جاری
در دانشگاه اطالع رسانی کند زیرا همه کارها در سطوح
مختلف دانشگاه روشن و واضح است و تالش ها برای ارائه
خدمات با کیفیت به مردم انجام می شود.

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش
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

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

اکتفا نکنند زیرا رایانه نمی تواند استعداد ،عالقه و شخصیت
آن ها را در نظر بگیرد .اما انتخاب رشته رایانه ای می تواند
به عنوان راهنما به آن ها کمک و انتخاب آن ها را راحت تر
کند .در صورتی که داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در هر
یک از رشته های دانشگاه پیام نور یا غیر انتفاعی هستند
رشته های این دانشگاه را انتخاب کنند .وی خاطرنشان می
کند :داوطلبان شانس خود را در انتخاب رشته های شبانه
غیر انتفاعی پیام نور و سیستم حضوری امتحان کنند زیرا
در صورت ثبت نام نکردن و ادامه تحصیل در سال آینده از
شرکت در کنکور سراسری محروم نخواهند ماند .داوطلبان
فقط با افراد خبره و آگاه که با شرایط و نحوه پذیرش دانشجو
طبق دفترچه راهنمای انتخاب رشته امسال آشنایی کامل
دارنــد ،مشورت کنند زیرا هر سال نحوه گزینش و شرایط
پذیرش در برخی رشته ها تغییر می کند.

در استان 19
پایگاه انتخاب
رشته در نظر
گرفته شده
است که 16
پایگاه دولتی
و سه پایگاه
غیردولتی است

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

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

سرپرست روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی
زاهــدان نیز در این مراسم گفت :در شش ماه
گذشته  297خبر از حوزه های مختلف دانشگاه
تهیه و منتشر شد و تعداد موارد بارگذاری و بهره
برداری رسانه ها از این اخبار نیز بیش از 500
مورد است.
دکتر «محمد هــادی عباسی» بیان کــرد :این
مراسم به پاس خدمات جامعه خبری استان و
تبریک و بزرگداشت روز خبرنگار برگزار شد و با
وجود این که همه خبرنگاران را شایسته تقدیر
و تشکر می دانیم اما خبرنگارانی که بیشترین
آمار انعکاس اخبار و رویدادهای حوزه سالمت،
ارتــقــای ســواد و تــرویــج فرهنگ سالمت را در
کارنامه یک ساله خود داشتند تقدیر شدند.
به گزارش خبرنگار ما ،در این مراسم از «مطهره
مرادی» خبرنگار روزنامه سیستان و بلوچستان به
عنوان سالمت نگار برتر تجلیل شد.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ق
فائزه نقاش ،کارشناس حقو 

فروش زمین فاقد سند تفکیکی به  ۲نفر

زمینی بــدون سند تفکیکی و به صــورت قطعه
و دارای سند مادر ابتدا به یک شخص در سال
 ۷۴به صــورت قولنامه و بعد از فوت فروشنده
توسط وراث او به شخص دیگری نیز به صورت
قولنامه فروخته شد .خریدار برای رسیدن به حق
خویش گرفتن سند و مالکیت یا فسخ چه دعاوی
را می تواند طرح کند و نرخ ثمن به روز چگونه
محاسبه می شود؟
می تواند علیه وراث شکایت کیفری مبنی بر فروش
مال غیر کند و با استناد به تاریخ قولنامه خود که از نظر
زمانی مقدم بر قولنامه دیگر است به اثبات مالکیت
خویشبپردازد.

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

٢۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺮداﻓﮑﻦ

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

مشاورحقوقی
جریان انداختن دوباره حکم جلب چک

انعکاس  297خبر در  6ماه

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.

چهار واحد عرضه غیر مجاز مرغ زنده در
شهرکی
هــیــرمــنــد پــلــمــب شـــد .رئــیــس اداره
دامپزشکی هیرمند به خبرنگار ما گفت :با توجه به
ممنوعیت عرضه مرغ زنده و در اجرای مصوبات ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان ،این واحدهای عرضه
غیرمجاز مرغ زنــده پس از هماهنگی با مراجع ذی
صالح پلمب شد« .محمد علی رخشانی زاده» افزود :با
پیگیری و شکایت این اداره حکم ورود به منزل یکی از
شهروندان که در منزل مسکونی خود اقدام به فروش
مرغ زنده و عرضه مرغ پر کنده به صورت غیر بهداشتی
می کــرد ،از دادستانی هیرمند اخــذ و با همکاری
شهرداری و نیروی انتظامی دستگاه های مرغ پرکنی
وی پس از صورت جلسه توقیف و ضبط شد.

برادرم از شخصی  15میلیون تومان چک داشت
که برگشت خورد و پس از چند جلسه مراجعه به
دادگاه حکم جلب شخص را صادر کردند ولی او
متواری شد .چهار سال از صدور حکم جلب می
گذرد؟ چطور می توان دوباره پرونده را به جریان
انداخت؟ آیا می توان مبلغ چک را احیا کرد؟
مدت مرور زمان برای چک پنج سال از تاریخ آخرین
تعقیبقضاییاست.

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

یکی از داوطلبان :زندگی و آینده شغلی داوطلبان زیادی به انتخاب رشته آگاهانه آن ها بستگی دارد

][١٣٩٧/٥/١٨
ﻧﺎوﺎب

١۵

 4واحد عرضه غیرمجاز مرغ
زنده پلمب شد

 19پایگاه انتخاب رشته در استان

رئیس اداره مشاوره تحصیلی و تربیتی اداره کل آموزش و
پرورش به خبرنگار ما می گوید :در استان  19پایگاه انتخاب
رشته در نظر گرفته شده که  16پایگاه دولتی و سه پایگاه غیر
دولتی است که از  19پایگاه هشت مورد با نظارت و مجوز
آموزش و پرورش در زاهدان و بقیه در دیگر شهرستان ها
واقع شده است« .حسینعلی شیرازی» بیان می کند :هزینه
انتخاب رشته در پایگاه های دولتی و غیر دولتی آموزش
و پرورش در زاهدان  50هزار تومان و در دیگر شهرستان
ها  40هزار تومان است .به داوطلبان و متقاضیان انتخاب
رشته کنکور سراسری توصیه می شود قبل از انتخاب رشته
با خانواده و مشاوران آگاه مشورت کنند .در انتخاب رشته با
توجه به استعداد ،توانایی ها ،عالقه و شناخت خود تصمیم
آگاهانه بگیرند زیرا ممکن است تغییر یا انتقال رشته برای
آن ها مقدور نباشد .قبل از انتخاب رشته درباره موقعیت
جغرافیایی و جایگاه علمی دانشگاه و رشته مورد نظر خود
مطالعه کنند و بررسی های الزم را انجام دهند .داوطلبان
باید دفترچه راهنمای انتخاب رشته را به دقت مطالعه کنند
و هنگام تکمیل فرم انتخاب رشته به اصالحیه ها و نکته
هایی که سازمان سنجش یا دانشگاه ها دربــاره ظرفیت و
شرایط پذیرش منتشر می کنند ،توجه داشته باشند .وی
تصریح می کند :داوطلبان هرگز به انتخاب رشته رایانه ای

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

ﻣﺘﻮﺳﻂ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

رئیس اداره دامپزشکی هیرمند:

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
ﺟﻤﻠﻪﻣﺎدرﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦورﻣﺰﺎراﺳﺖﻪﺧﻮدشو
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
را ﺗﺤﻮﻞ ﺑﮕﻴﺮد و ﺳﭙﺲ از ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ وﺰا ﺮد و
اﻦﻪ ٥٠٠ﻮرو ﮔﺮﻓﺘﻪ 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.

ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

