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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان جنوبی

بازارگرمی مشکالت درچهارشنبهبازار

تریبون

ماشین ها کنار هم پارک شده اند به گونه ای که
راهی برای عبور عابران با پالستیک های بزرگ
خرید باقی نمانده است و به زحمت از البه الی
ماشین ها عبور می کنند.
کمی آن طرف تر کنار پارک خانواده جمعیتی
در صف سرویس بهداشتی ایستاده اند  .هر چند
دقیقه قطاری از خودروها پشت سر هم قرار می
گیرند ،ترافیک چهارشنبه ها مقابل چهارشنبه
بازار کالفه کننده است.
کمی آن طرف تر تنها خودپرداز جانمایی شده
نزدیک چهارشنبه بازار مجال نفس کشیدن ندارد.
مشتری پشت مشتری برای برداشت پول کنار باجه
می ایستند .برخی ها هم به ناچار خودشان را به
خودپرداز سر خیابان می رسانند .
بوی سبزی تازه پشت دیوار چهارشنبه بازار هم
حس خوشایندی دارد و عطر گل های طبیعی
داخل وانت های پارک شده کنار دیوار چهارشنبه
بازار هم امتداد این حس است .بیا این طرف بازار
 ،حراج شد فقط کیلویی هزار و  500تومان ،بدو
بدو که تمام شد ،سه بسته دستمال کاغذی 5هزار
تومان و ...صدا از صدا نمی افتد.
میوه و تره بار زیر سایبان ها روی میزها قطار شده
اند و فروشندگان به بازار گرمی مشغول هستند،
البسه با هر وزش باد به رقص در می آیند و بساط
مرد پارچه فروش زیر نور آفتاب رنگ می بازد.
مرد پارچه فروش می گوید :در کنار مزایای برپایی
چهارشنبه بازار نواقصی هم وجود دارد ،سرویس
های بهداشتی خارج از محوطه چهارشنبه بازار و
کنار پارک خانواده ساخته شده و مدام شلوغ است.
روشنایی هم آن طور که باید در نظر گرفته نشده
است به همین دلیل به محض تاریکی هوا بساطم
را جمع می کنم.
زن سبزی فروش هم می گوید :دم غروب غرفه ها
تاریک می شود و اگر همسایه چراغی روشن نکند
باید زود بساطم را جمع کنم و به خانه بر گردم در
حالی که بیشتر مردم دم غروب به چهارشنبه بازار

شروع عملیات محوطه سازی
آرامستان مصعبی
عرب نجات -عملیات محوطه سازی و تامین روشنایی
آرامستان روستای مصعبی بخش آیسک شروع شد.
دهیار روستای مصعبی بخش آیسک گفت  :از محل
اعتبارات دهیاری روستا عملیات زیرسازی ،محوطه
سازی و نصب پایه چراغ محوطه آرامستان روستای
مصعبی به مساحت  2هزار و  500متر مربع و با
اعتباری بیش از 500میلیون ریال شروع شد و طی
یک ماه آینده به اتمام می رسد .
«غالمی» افزود  :با توجه به وضعیت نامناسب
آرامستان و قرار گرفتن جلوی امامزاده و گلزار
شهدای روستا با دریافت مصوبه الزم ،عملیات اجرای
پروژه شروع شد و هم اکنون پیشرفت فیزیکی 80
درصدی دارد.
وی افزود  :دهیاری قصد دارد بانصب مجموعه بازی
پلی اتیلن و احداث سوئیت و آشپزخانه مرکزی و
آالچیق زمینه جذب مسافر را نیزفراهم کند.

می آیند و خرید می کنند .او ادامه می دهد :برای
ورود به چهارشنبه بازار باید هر هفته 15هزار
تومان بپردازم اما چندان امکاناتی در این مکان
برای غرفه دارها در نظر گرفته نشده است حتی
باید آب سرد را هم همراه خودمان بیاوریم چون
آب آب سردکن گرم است و قابل استفاده نیست.
پسر جوانی که در حاشیه چهارشنبه بازار بساط
لباس فروشی اش را پهن کرده است می گوید:
روشنایی چهارشنبه بازار بسیار کم است و
خودمان با موتور برق شخصی غرفه مان را روشن
نگه می داریم .وی ادامه می دهد :تعداد سرویس
های بهداشتی کم است و خارج از چهاردیواری
چهارشنبه بازار قرار گرفته و بیشتر اوقات شلوغ
است و بر در تنها نمازخانه ای هم که در نظر گرفته
شده بیشتر اوقات قفل بزرگی خودنمایی می کند.
به گفته وی مسئوالن به مشکالت این جا توجه
نمی کنند به طوری که هنوز حتی یک خودپرداز
تعبیه نشده است.

• •کمبود سرویس بهداشتی

یکی از شهروندان هم با بیان این که قیمت اجناس
در چهارشنبه بازار نسبت به بازار بسیار مناسب
است می افزاید :بهتر است مسئوالن برای رفع
مشکالت این جا هر چه زودتر دست به کار شوند
و خودپرداز ،سرویس بهداشتی ،آب سردکن و
روشنایی مناسب در نظر بگیرند.
یکی دیگر از شهروندان هم با گالیه از رفع نشدن
برخی مشکالت توسط مسئوالن سازمان میوه و تره
بار می گوید :افرادی که این جا برای اجاره هر غرفه
مبلغی می پردازند به امید فروش محصوالتشان
حاضر می شوند و می توانند به شرط تامین نور و
روشنایی مناسب تا 12شب هم به مردم خدمات
دهی کنند .فروشنده ای هم در حالی که لباس ها
را در معرض دید مشتری ها قرار می دهد می گوید:
هر هفته برای اجاره غرفه باید30هزار تومان به
شهرداری بپردازیم و روز قبل هم برای گرفتن غرفه

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

▪

▪

و سایبان درست کردن این جا باشیم اما خدمات
چندانی دریافت نمی کنیم وهنگام شب با موتور
برق غرفه را روشن نگه می داریم ،به عالوه سرویس
بهداشتی کم است و خودپرداز هم نیست.

• •اقدام می کنیم

مدیر عامل سازمان میوه و تره بار شهرداری بیرجند
می گوید :خودپرداز در ضلع غربی چهارشنبه بازار
تعبیه شده است .
«عباسی» می افزاید :تا آن جا که در توان بوده برای
روشنایی این مکان تالش کرده ایم اما غرفه داران
انتظار دارند محیطشان مانند روز روشن باشد که
این موضوع با توجه به هزینه های باالی اداره کردن
چهارشنبه بازار امکان پذیر نیست.
به گفته وی ولتاژ برق که توسط شرکت توزیع برق
به چهارشنبه بازار اختصاص یافته توان زیادی
برای روشن کردن تمام آن محیط ندارد و از طرفی
روشنایی بیشتر نیاز به خرید امتیاز برق 3فاز و...
دارد که نمی توانیم هزینه هایش را پرداخت کنیم.
وی ادامه می دهد :به عالوه برای ایجاد امنیت
بیشتر به منظور نصب 21دوربین مدار بسته نیز
اقدام شده است ،همچنین خط کشی هایی برای
ایجاد نظم در پارک ماشین ها نیز روبه روی این
مکان انجام شده و هنوز این کار ادامه دارد.
وی اضافه می کند :زمینی هم اطراف اراضی
موسویه برای پارک ماشین ها در حال آماده سازی

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

»ﻧﺎوﺎب«ازﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎناﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻧﺎوﺎب  ،اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖ ﻪ ﭼﻨﺪ »رزم ﻧــﺎو«» ،ﻧﺎوﺷﻦ«،
»اژدراﻓﻦ«و»زﺮدرﺎ «درآنﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪوﻣﺎﺑﺎﺪﺟﺎادواتﭘﻨﻬﺎنراﺸﻨﻴﻢ.
ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ادواﺗ ﻪ ﺑﺎﺪ در ﻫﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﺑﺎﺷﺪ ،زﺮ آن ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺿﻤﻨﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ
»رزمﻧﺎو«٤ﺧﺎﻧﻪ»،ﻧﺎوﺷﻦ«٣ﺧﺎﻧﻪ»،اژدراﻓﻦ«٢ﺧﺎﻧﻪو»زﺮدرﺎ «ﺧﺎﻧﻪﺟﺎاﺷﻐﺎل
ﻣ ﻨﺪ.ﺑﺮاراﻫﻨﻤﺎ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﺑﻌﻀ ازﺧﺎﻧﻪﻫﺎازاﺑﺘﺪاﻣﺸﺨﺺﺷﺪهاﺳﺖ.

• ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

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

ﺳﺨﺖ
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

▪

ﻗﺎﻧﻮن:ﻠﻤﺎﺗ از ﻣﺘﻦ زﺮ ،رﻧﮕ

•

ﻧ ﺘﻪﻫﺎ  :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
ﺳﺮاغﻠﻤﺎتﻮﭼ٤ﺣﺮﻓ ٣،ﺣﺮﻓ
و٢ﺣﺮﻓ ﺑﺮوﺪ.
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻨﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺑﺎﺪ ُﭘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟ ﺷﻞُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺷﺎنﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
 ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻌﻤﺎ اﻣﺮوز را در روز ﺑﻌﺪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ و ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺎن ﻣﻘﺎﺴﻪﻨﻴﺪ.ﻓﺮاﻣﻮشﻧﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

▪

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.

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧ ﺘﻪﻫﺎ :

▪

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

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

ﺷﻜﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻬﻢاﺳﺖو ُﭘﺮﺑﻮدنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ»داﺮه«،»ﻧﻴﻢداﺮه«ﺎ»ﻣﺮﺑﻊ«درﺻﺤﺖﺟﻮابﺗﺎﺛﻴﺮدارد.
 »ﻧﺎوﺎب«  ﻣﻌﻤﺎ ﻣﻨﻄﻘ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎ را ﺣﺪسﻧﺰﻧﻴﺪ! ﺑﺎ ﺸ رواﺑﻂ ﻣﻨﻄﻘ  ،ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ،ﻢ ﻢ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
دﮕﺮراﻫﻢﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.

▪

▪در روســتــای خلف چند سالی اســت کــه بحث
احداث پل مطرح شده و حتی در خرداد ماه ۹۳
کار زیرسازی احداث پل شروع شد اما بعد از آن
این کار متوقف شد و از آن پس وعده های عملی
نشده زیادی شنیده ایم  .این مسیر تنها راه رفت و
آمد به داخل روستاست و زمان بارندگی به دلیل
آبگرفتگی رفت وآمد مردم بسیار سخت می شود.
▪شهرداری بیرجند فکری برای پرسه گاه و بیگاه
سگ های ولگرد در مجتمع زعفرانیه بلوار شهید
ناصری بــردارد چون آسایش را از ساکنان این
مجتمع سلب کرده اند.
▪از اهالی دهستان غنی آبــاد از توابع بشرویه
هستم ،چهار سال است که سالن ورزشی روستا
نیمه تمام رها شده و هیچ اقدامی برای تکمیل
آن انجام نشده است و جوانان روستا برای ورزش
کردن باید به شهر بشرویه بروند  .مسئوالن برای
رفع مشکل اقدام کنند.
▪یکی از مشکالت شهربیرجند بعد از اجرای طرح
فاضالب کشی همسطح سازی نکردن محل توسط
عوامل اجرایی است که این مشکل درخیابان های
متعددی از جمله پاسداران  ،بلوار غدیر و  ...دیده
می شود .به دلیل روکش نامناسب محل اجرای
طرح فاضالب و بلندی محل دریچه ها یک الین
خیابان کارکرد خود را از دست داده است و باعث
آسیب به وسیله نقلیه می شود.
▪با وجود درخواست های متعدد درمورد وضعیت
نامطلوب آب شرب روستاهای عشایری چاهنو و
کجه شهرستان فــردوس اما خبری از رسیدگی
مسئوالن به این موضوع نیست وآن ها باز هم
مشکالت مالی را بهانه می کنند.
▪وضعیت فاضالب مجتمع مسکونی غدیر قاین
روز به روز بدتر می شود وکسی برای این وضعیت
فکری اساسی برنمی دارد .صدایمان به هیچ
کس نمی رسد نه فرمانداری ،نه استانداری ،نه
نماینده ونه مسئوالن کشوری ،هیچ کدام کاری
نکرده و به ایــن وضعیت رسیدگی نداشته اند
وحتی برخی در پیگیری هایمان می گویند آن
هایی که ساخته اند فکری اساسی بردارند.
▪واحد عمران شهرداری بیرجند به وضعیت کوچه
های محله خیرآباد هم رسیدگی کند .واقعا وضع
کوچه ها نابه سامان و به هم ریخته است ،بسیاری
از منازل تخریب شده اند و بقیه درحال تخریب
هستند ،محله بیشتر شبیه خرابه است تا یک
محله قابل سکونت.

واژه ﺎﺑ
•

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

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

است ،به عالوه سمت دیگر پارک خانواده هم خط
کشی می شود.
وی می گوید :ساخت سرویس بهداشتی در
چهارشنبه بازار هم پیگیری شده است اما از آن جا
که باید فاضالب این سرویس ها به فاضالب شهری
متصل شود مشکالتی دارد از جمله این که باید از
عمق کانال کنار چهارشنبه بازار به سمت دیگر
خیابان این کار انجام شود و به دلیل اختالف ارتفاع
لوله های فاضالب در ضلع شمالی کف کانال با
منازل آن طرف خیابان این کار امکان پذیر نیست و
در حال حاضر در حال بررسی این موضوع هستیم .
وی ضمن گالیه از صحبت های غرفه داران اضافه
می کند :با سرد شدن هوا خود فروشنده ها
درخواست خاموش کردن آب سردکن را داشتند
و حتی تصمیم داشتیم دو آب سردکن دیگر هم
اضافه کنیم که اعالم کردند برای سال بعد اقدام
کنید چون هوا روبه سردی است.
وی ادامه می دهد :با توجه به اولویت مکانی در
چهارشنبه بازار هزینه ورودی برای هر ماشین
متفاوت است و این ارقام باتوجه به مصوبه شورای
شهر دریافت می شود ،به عنوان مثال از نیسان
22هزار تومان بابت ورودی دریافت می شود.
وی از در نظر گرفتن مکانی در ضلع شمالی
کانال و در همسایگی چهارشنبه بازار برای عرضه
محصوالت توسط غرفه داران دیگر شهرها هم
صحبت می کند.

][١٣٩٦/٧/٢٠
ﻧﺎوﺎب

دو ﻣﻬﺮه وزﺮ دارﻢ
ﻪ ﻫﺮ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻌﺪاد از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را
ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺮﺖ
وزﺮ ،ﺗﻬﺪﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﻠﻪ
ﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﻄﻮر
ﻣ ﺗﻮان اﻦ دو ﻣﻬﺮه را
در ﺻﻔﺤﻪ ﺟﺎﮔﺬار
ﺮد ﺗﺎ اﻦ دو وزﺮ
ﻤﺘﺮﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
را ﺗﻬﺪﺪ ﻨﻨﺪ؟!
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻪ در اﻦ ﻣﻌﻤﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺼﻮن ﻣﺎﻧﺪه از ﺗﻬﺪﺪ
ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﻤ ﻨﺪ ﻪ
 وزﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪا
ﺣﻤﻠﻪ ﻨﺪ ﺎ دو وزﺮ.

ﻫﺮ روز

▪

رنجبر

حسین قربانی  -بیمه شدگان ،بازنشستگان،
مستمری بگیران و افراد تبعی آن ها می توانند با
مراجعه به هرشعبه یا کارگزاری تامین اجتماعی
در سراسر کشور از خدمات دفترچه بیمه برخوردار
شوند .مسئول روابط عمومی اداره کل تامین
اجتماعی گفت :برای دریافت تسهیالت خدمات
دفترچه درمانی ،تمامی بیمه شدگان ،مستمری
بگیران و افراد تحت تکفل آنان می توانند با مراجعه
به هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی از تمام
خدمات دفترچه درمانی مانند تمدید و تامین اعتبار
بهره مند شوند.
«تیز کاری » با اعالم این که ثبت اطالعات و نام نویسی
اولیه بیمه شده و افراد تبعی آنان برای اولین بار در
شعبه محل بیمه پردازی بیمه شده اصلی انجام می
شود ،افزود :پس از آن این افراد می توانند خدمات
دفترچه درمانی را در همه شعب و کارگزاری های
رسمی سازمان تامین اجتماعی دریافت کنند.

ﺳﻮدوﻮ

پیام کوتاه2000999:
تلفن056-32445080-32448050:
نمابر056-32448054:
ایمیلBirjand@khorasannews.com :
تلگرام09033 337010:

مدیر عامل سازمان میوه و تره بار شهرداری بیرجند :ولتاژ برق که توسط شرکت
توزیع برق به چهارشنبه بازار اختصاص یافته توان زیادی برای روشن کردن تمام
آن محیط ندارد و از طرفی روشنایی بیشتر نیاز به خرید امتیاز برق 3فاز و ...دارد
که نمی توانیم هزینه هایش را پرداخت کنیم

برخورداری سراسری از خدمات
دفترچه های بیمه

ﺑﺮا ﺎدآور ،ﻗﺎﻧﻮن
ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻬﺮه وزﺮ در
ﺷﻄﺮﻧﺞ ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

حرف مردم

٢٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺎده

ﺳﺎده

در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪﺸ دﺪارﻫﺎ
ﻣﺮﺣﻠﻪﻫﺸﺘﻢﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎتﻓﻮﺗﺒﺎلﺟﺎمﺣﺬﻓ
ﺑﺎﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺸﻮر از ﺳﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﻓﺘﺎﺣ  ،رﺋﻴﺲ
ﻤﻴﺘﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻴﮓ اﻋﻼم ﺮد ،ﻫﺸﺘﺎدو
ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ دارﺑ ﺗﻬﺮان روز ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ  ٤آﺑﺎن ﻣﺎه در
ورزﺷﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﻴﺶ از
اﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد دﺪار اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ٥
آﺑﺎنﻣﺎهﺑﺮﮔﺰارﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.ﺑﻌﺪازاﻋﻼمﺗﺎرﺦﺟﺪﺪ
دارﺑ ﺧﻴﻠ ازﺳﺎﺖﻫﺎوروزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﺸﻮرﺑﺎﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪﺣﻀﻮرﺑﺮاﻧﻮوﺷﻔﺮدرراسﺎدرﻓﻨ ﺳﺮﺧﺎﺑ از
دارﺑ  ٨٥ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ دارﺑ ﺗﻤﺎم ﺧﺎرﺟ ﻧﺎم
ﺑﺮدﻧﺪ اﻣﺎ درواﻗــﻊ دارﺑـ  ٨٥اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ  ٢ﻣﺮﺑ
ﺧﺎرﺟ درﺗﺎرﺦدارﺑ ﻫﺎﺗﻬﺮانﻧﻴﺴﺖوﭘﻴﺶاز
اﻦ ﻫﻢ ﺳﺮﺧﺎﺑ ﺑﺎ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﺧﺎرﺟ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.درﺗﺎرﺦ ٤٩ﺳﺎﻟﻪدارﺑ ﺗﻬﺮانﺗﺎﻨﻮن٨
ﺑﺎز ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ٢ﻣﺮﺑ ﺧﺎرﺟ رو ﻧﻴﻤﺖ  ٢ﺗﻴﻢ
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﻦ  ٨ﺑﺎز ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ  ٤ﺑﺎر

ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ

ﭘﻴﺮوز ﻣﻴﺪان ﺑﻮده و اﺳﺘﻘﻼل  ٢ﺑﺎر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ رﻗﻴﺐ
دﺮﻨﻪ ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ دﻫﺪ و  ٢ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﺴﺎو ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪه .دارﺑ ـ ﺷﻤﺎره  ،٨اوﻟﻴﻦ
دﺪارﺳﺮﺧﺎﺑ ﺑﺎ ٢ﻣﺮﺑ ﺧﺎرﺟ ﺑﻮدﻪدرآنﺑﺎز،
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲﺑﺎﻫﺪاﺖآﻟﻦراﺟﺮزﺗﻮاﻧﺴﺖاﺳﺘﻘﻼلﺑﺎ
ﻣﺮﺑ ﮔﺮ راﻮف را ﺷﺴﺖ دﻫﺪ .در دارﺑ ﻧﻬﻢ
ﺑﺎزﻫﻢاﻦ٢ﻣﺮﺑ ﻣﻘﺎﺑﻞﻫﻢﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻪاﻦﺑﺎز
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮ  -٢ﺻﻔﺮ ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﻴﺪ.
در دارﺑ ﺷﻤﺎره ١٠اﺳﺘﻘﻼل ﺑﺎ راﻮف ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ راﺟﺮز را ﺷﺴﺖ دﻫﺪ .دارﺑ ﺎزدﻫﻢ
ﺗﻘﺎﺑﻞﺳﺮﺧﺎﺑ وراﻮفوراﺟﺮزﺑﺎﻧﺘﻴﺠﻪ-ﺻﻔﺮﺑﻪ
ﺳﻮداﺳﺘﻘﻼلﺑﻪاﺗﻤﺎمرﺳﻴﺪ.درﺳﺎل٥٢ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ
ﺑﺎزﻫﻢﺑﺎراﺟﺮزﻣﻘﺎﺑﻞاﺳﺘﻘﻼلوراﻮفﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ﻪ در آن ﺑﺎز ﺑﺮد ﺗﺎرﺨ ﺳﺮخﭘﻮﺷﺎن ﺑﺎ ٦ﮔﻞ رﻗﻢ
ﺧﻮرد .ﺑﻌﺪ از آن در دارﺑ ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺑﺎزﻫﻢ راﻮف و
راﺟﺮزدرﺗﻬﺮانﺑﻪﻫﻢرﺳﻴﺪﻧﺪﻪاﻦﺑﺎرﺑﺎزﺑﺎﺗﺴﺎو
-ﺑﻪاﺗﻤﺎمرﺳﻴﺪ.

اﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  e٣ﻣ رود.
اﮔﺮ ﺷﺎه ﺳﻴﺎه ﺑﻪ  f٣ﺑﺮود ﺎ ﺳﺮﺑﺎز ﺳﻴﺎه رد  fاﺳﺐ ﺳﻔﻴﺪ
را ﺑﺰﻧﺪ ،وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  g٢ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﺳﺮﺑﺎزﻫﺎ ﺳﻴﺎه ﻫﺮ ﺣﺮﺖ دﮕﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
وزﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  d٥ﻣ رود ﺗﺎ ﺳﻴﺎه ﻣﺎت ﺷﻮد.

