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گزارش
پنج شنبه  ۲۴خرداد  ۲۹ . ۱۳۹۷رمضان  .۱۴۳۹شماره ۲۷۳۵

هوای بیرجند  20روز در سال ناسالم و بسیار ناسالم است

از میان خبرها

عملیاتی شدن  100پروژه کشاورزی طبس
 100پروژه زیربنایی و خدماتی در بخش کشاورزی طبس عملیاتی شد .مدیر جهاد کشاورزی طبس گفت:
در سال زراعی  96–97و به منظور تحقق شعار سال و با رویکرد اقتصاد مقاومتی و کاهش آثار خشکسالی
 100پروژه زیربنایی و خدماتی در بخش کشاورزی شهرستان با اعتباری بالغ بر 14میلیارد تومان مصوب
و با تخصیص اعتبار معادل 7/7میلیارد تومان اجرایی شد که این میزان  18درصد نسبت به سال قبل
افزایش داشته است.همچنین بیش از سه میلیارد تومان تسهيالت بانكي در قالب سرمایه در گردش و
سرمایه ای به بهره برداران بخش کشاورزی پرداخت شده است.
وی از مهم ترین و شاخص ترین پروژه های زیربنایی انجام شده به اجرایی شدن  14پروژه سامانه های نوین
آبیاری (تحت فشار و کم فشار) در  375هکتار با اعتباری معادل  29میلیارد و  193میلیون ریال ،احداث
شبکه فرعی آبیاری ،تسطیح و یکپارچه سازی اراضی زیر سدهای کریت و نهرین با تخصیص اعتبار12
میلیارد و  100میلیون ریال ،عملیات آب و خاک شامل تسطیح و یکپارچه سازی ،جاده بین مزارع و کانال
بتنی حوزه شرکت های تعاونی منتظریه و بهار کویر با اعتبار هشت میلیارد و  600میلیون ريال اشاره کرد.
این مسئول انتقال آب به وسیله لوله ،احداث و به سازی کانال آبیاری به طول پنج هزار و  517متر در 15
روستا و با اعتبار دولتی دو میلیارد و 128میلیونریال و احیا و مرمت  33رشته قنات در  33روستا با اعتبار
11میلیارد و  288میلیون ریال شامل عملیات کول گذاری و بغلبری و طوقهچینی به طول شش هزار و
 654متر را از دیگر پروژه های اجرا شده اعالم کرد.
«بخشایی» ادامه داد :در پی خشکسالی های 18سال اخیر و فقر شدید مراتع شهرستان و برای تحقق شعار
اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخلی و پس از بررسی ها و بازدیدهای کارشناسی بر روی نژادهای
شیری دنیا و مقاوم نسبت به شرایط گرم و خشک طبس و همچنین موفقیت بسیار چشمگیر عملیات دو رگ
گیری نژاد بز سانن با بز محلی ،این معاونت تصمیم گرفت تا از نژادهای شیری دیگر که هم قابلیت تولید
شیر و هم چربی باال داشته باشند در شهرستان استفاده کند بنابراین پس از بررسی های انجام شده برای
وارد کردن سه رأس نربز نژاد مورسیا اسپانیایی اقدام کرد تا در طرح اصالح نژاد دام های بومی شهرستان
استفاده شود.
مدیر جهاد کشاورزی طبس اضافه کرد :نژاد مورسیا یکی از نژادهای شیری دنیاست که قابلیت تولید900
کیلوگرم شیر در هر دوره شیرواری با میزان چربی  4.8درصد را دارد و میزان تولید شیر آن از نژاد سانن
پایین تر ولی میزان چربی شیر آن نسبت به نژاد سانن باالتر است.
به گفته وی با توجه به سازگاری بسیار خوبی که نژاد مورسیا با شرایط آب و هوایی شهرستان دارد قرار است
انجام عملیات اصالح نژاد با سه راس نربز مورسیا حمل شده به شهرستان به صورت کنترل شده با بزهای
بومی دو رگ گیری انجام شود که پس از ارزیابی و در صورت نتایج مثبت این طرح در شهرستان گسترش
خواهد یافت.عالوه براین میزان تولید شیر هر راس بز بومی شهرستان در یک دوره شیرواری  20کیلوگرم
است که پیش بینی می شود با انجام عملیات دو رگ گیری به  20برابر افزایش یابد.

غباردربیشتر روزهایمرکزاستان
فرخنژاد-شاخص های آالیندگی در بیرجند در بیشتر
روزها در محدوده پاک و سالم قرار دارد اما حدود 20
روز در سال پا را از مرز این محدوده فراتر گذاشته و
به دلیل خشکسالی های چند ساله ،تاثیرگذاری
کانون های گرد و غبار و بادهای  120روزه سیستان و
بلوچستان روزهای ناسالم یا بسیار ناسالمی را تجربه
می کند .مسئله دیگری که این حوزه را با چالش مواجه
کرده این است که فقط در بیرجند و نهبندان ایستگاه
پایش آلودگی هوا وجود دارد و مدتی است که ایستگاه
نهبندان نیز به دلیل مشکل فنی غیر فعال است.
ایجاد و نصب ایستگاه های پایش آلودگی برای
شهرستان های طبس ،بشرویه و فردوس نیز بیش از
دیگر نقاط استان ضرورت دارد هر چند که الزم است
هر یک از شهرستان های خراسان جنوبی بهره مند
از این امکان با توجه به شرایط اقلیمی و خاص استان
باشد .قبل از این که به وضعیت سالم و ناسالم هوای
مرکز استان با توجه به این که فقط در بیرجند ایستگاه
پایش آلودگی فعال است بپردازیم باید دید که به چه
روزی روز پاک و سالم می گویند و چه روزهایی ناسالم
و آلوده است.

• •شاخص آلودگی

آنطورکهکارشناسآزمایشگاهایستگاهپایشآلودگی
اداره کل حفاظت محیط زیست استان به «خراسان
جنوبی» می گوید :میزان پاکی و ناسالم بودن یک روز
را براساس شاخصی با نام  AQIمی سنجند که این
شاخص نیز دارای محدوده از صفر تا باالی 300است.
مهندس«روح ا ...مالکی» با بیان این که اگر شاخص
پایش آلودگی بین صفر تا  50باشد آن محدوده پاک
است می افزاید :شاخص بین  51تا  100محدوده

سالم را نشان می دهد و از  101تا  150محدوده
ناسالم را شامل می شود که برای گروه های حساس
در این محدوده قرار گرفتن ضرر دارد.
به عالوه محدوده بین  151تا  200ناسالم200 ،
تا  300بسیار ناسالم و از  300به باال نشان دهنده
محدوده خطرناک است.
همچنین هرکدام از این محدوده ها با رنگ های
خاصی مشخص و از زرد شروع شده و در نهایت به
ارغوانی ختم می شود و شاخص ها براساس دیتاهایی
که دستگاه ارائه می دهد سنجش می شود.
به گفته وی ایستگاه پایش آلودگی بیرجند شش
آنالیزور دارد که ذرات گرد و غبار  10میکرون ،گاز
ازن ،co2،منواکسید کربن ،هیدروکربورها HC ،و
ناکس ها در آن به صورت ساعتی پایش یا اندازه گیری
می شود .بعد از اندازه گیری های روزانه میانگین هر
نوع ذرات و گازی که بیشتر باشد به عنوان شاخص
آن روز انتخاب می شود که این شاخص نیز در سامانه
پایش کیفی هوای کشور به ثبت می رسد و می توان
ساعت  11هر روز شاخص  24ساعت قبل هر نقطه ای
از کشور را در این سامانه مشاهده کرد.
این مسئول با بیان که اکنون به دلیل مشکل فنی که در
ایستگاهپایشآلودگینهبندانایجادشدهاینایستگاه
پایش ندارد می افزاید :در سامانه پایش کیفی کشور
تنها داده های ایستگاه بیرجند ثبت می شود.

• •بیشتر روزها همراه با گرد و غبار

به گفته «مالکی» براساس اطالعات به دست آمده از
ایستگاه پایش آلودگی بیرجند بیشتر روزهای مرکز
استان همراه با ذرات گرد و غبار است که در محدوده
پاک یا سالم قرار دارد .وی به این مسئله نیز اذعان

دارد که به طور متوسط به دلیل خشکسالی های
چند سال اخیر ،تاثیرگذاری کانون های گرد و غبار و
بادهای  120روزه سیستان و بلوچستان؛ داده های
این ایستگاه به محدوده ناسالم یا بسیار ناسالم نیز می
رسد .به گفته وی زمان دقیقی نمی توان برای روزهای
سالم و ناسالم در مرکز استان اعالم کرد زیرا یک روز
ممکن است سالم و پاک و چند روز دیگر ناسالم و دچار
آالیندگی باشد .عالوه براین به طور متوسط  15تا 20
روز بیرجند در سال ناسالم است که این عدد متغیر
بوده و ممکن است کم یا زیاد شود.
کارشناس آزمایشگاه ایستگاه پایش آلودگی بیرجند
با تاکید بر این که بیشتر روزهای مرکز استان سالم و
پاک است به این موضوع نیز اشاره دارد که بعضی از
روزها شاخص آالیندگی در بیرجند میزان ازن است.

• •ضرورت ایجاد ایستگاه

سوال دیگر این است که ضرورت ایجاد ایستگاه های
پایش آلودگی در استان تا چه حد است؟
«مالکی» نیاز استان را در این زمینه مبرم می داند
طوریکه عالوه بر ایجاد ایستگاه هایپایشآلودگیدر
هر یک از شهرستان های خراسان جنوبی راه اندازی
شبکه ایستگاهی نیز ضرورت دارد اما شهرستان های
طبس ،بشرویه و فردوس برای ایجاد این ایستگاه ها در

اولویت قرار دارند و برای این که از ایستگاه های پایش
آلودگی بهره مند شوند باید از منابع استانی اعتباری
در نظر گرفته شود .به گفته وی اداره کل حفاظت
محیط زیست سرفصل اعتباری برای خرید دستگاه
های پایش آلودگی هوا ندارد و چون قیمت این دستگاه
باالست باید سازمان حفاظت محیط زیست کشور آن
را تامین کند .دیگر این که این اداره کل نیز مکاتبات
زیادی با دفتر پایش سازمان حفاظت محیط زیست
برای تامین دستگاه ها و اعتبار مورد نیاز آن انجام داده
است .به گفته این مسئول پروژه های تحقیقاتی بین
دانشگاهی نیز با توجه به داده هایی که از ایستگاه
پایش آلودگی بیرجند به دست می آید انجام می شود.

• • 98روز گرد وخاکی

مدیر کل هواشناسی نیز روزهای همراه با گرد و خاک
و دید کمتر از پنج هزار متر را در هشت نقطه خراسان
جنوبییعنیبیرجند،قاین،نهبندان،فردوس،طبس،
سرایان ،سربیشه و حاجی آباد از ابتدای امسال تا 22
خرداد جاری به ترتیب  6 ،9 ،23 ،11 ،22 ،5 ،12و
 10روز اعالم می کند.
براساس آماری که مهندس«خندان رو» از روزهای
گرد و خاکی این نقاط ارائه می دهد  98روز در استان
همراه با گرد و غبار بوده است.

کشف  ۳۵۰کیلوگرم زغال قاچاق در طبس

چشم  10گروه استهالل به رویت هالل ماه شوال

تثبیت اشتغال با  17طرح کشاورزی در  22روستای درمیان

 ۳۵۰کیلوگرم زغال قاچاق توسط ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری طبس در بخش
دستگردان کشف و ضبط شد .رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طبس با اعالم این خبرگفت :در
پی ماموریت و گشت زنی روزانه این میزان زغال شناسایی شد« .فرخی» با اشاره به تخریب و بوته کنی
درختچههایتاغدرمنطقهچاهمسافربخشدستگردانوفقرپوششگیاهیمنطقهافزود:پسازگشت
زنی های انجام شده موفق به شناسایی و کشف ۳۵۰کیلوگرم زغال قاچاق از افراد سودجو شدیم.
به گفته وی این مقدار زغال حدود سه تا پنج برابر وزن خود بوته تر الزم دارد.
وی یادآور شد :با وجود تخریب بی رویه و سوخت زغال در این مناطق نیاز به حرکت جهادی و مساعدت
همه دستگاه ها و نهادهاست چرا که با نیروهای کم منابع طبیعی و تالش شبانه روزی باز هم نمی توان
جلوی این اقدامات سودجویانه را گرفت.

 10گروه استهالل رویت هالل ماه شوال را در استان رصد می کنند.رئیس گروه ستاد استهالل بیرجند
به «خراسان جنوبی» گفت 10 :گروه استهالل برای رویت هالل ماه شوال در ارتفاعات شهرستان های
قاینات ،فردوس ،نهبندان ،سه قلعه ،خضری دشت بیاض ،سربیشه ،بشرویه ،زیرکوه و بیرجند امشب
مستقر می شوند.دکتر«حمید ناصری» با بیان این که از این تعداد دو گروه در بیرجند مستقر می شوند
افزود :این گروه ها امشب از غروب خورشید یعنی ساعت  19:43تا غروب ماه که ساعت  20:20است
در ارتفاعات پارک صیاد شیرازی و یکی از ارتفاعات شمال بیرجند با نام کوه تقی قنبر برای رویت هالل
ماه شوال مستقر خواهند بود.وی مختصات ماه را هنگام غروب خورشید حدود هشت درجه از سمت
چپ خورشید و حدود شش درجه ارتفاع اعالم کرد و ادامه داد :در خراسان جنوبی احتمال رویت هالل
ماه شوال کم است مگر در منطقه ای که آسمان صاف باشد.

فرخ نژاد-با عملیاتی شدن  17طرح کشاورزی در  22روستای شهرستان درمیان تثبیت اشتغال شد.
مدیر جهاد کشاورزی درمیان از عملیاتی شدن  17طرح کشاورزی در این شهرستان خبر داد و گفت:
با اجرای این طرح در  22روستای درمیان اشتغال تثبیت شد.
مهندس«وحید ضیائیان» اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح ها را یک میلیارد و  298میلیون
تومان اعالم کرد که از این میزان  770میلیون تومان اعتبار دولتی و  527میلیون تومان خودیاری
اهالی این روستاها بوده است.
به گفته وی بیشتر این طرح ها نیز مربوط به احیای قنات ها ،اجرای سیستم های نوین آبیاری ،کشت
نشایی چغندرقند و آبشخور دامی است.
وی جمعیت برخوردار از این طرح ها را هزار و  791نفر در قالب  374خانوار روستایی دانست.
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ﻧﺎوﺎب

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

دوﺷﻨﺒﻪﻫﺎ و ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

»ﻧﺎوﺎب« از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﻦ ﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺣﺮﻓﻪ ا
آن دراﺮان ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ »روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن« ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه اﺳﺖ و اﭘﻠﻴ¦ﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎبÀ،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪÀﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ¦ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ¦ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Ìﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.
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• ﻗﺎﻧﻮن:

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

واژه ﺎﺑ

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

ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

• 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
آﺧﺮﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

ﺷﺨﺼ ﻫﺮروزﻣﺠﺒﻮراﺳﺖدرﺳﺎﻋﺎتﺑﺴﻴﺎرﺧﻠﻮتﺑﻪﻃﺒﻘﻪﺑﻴﺴﺖودومآﭘﺎرﺗﻤﺎﻧ ﺑﺮود.ﺑﺎاﻦﻪﻫﻤﻪ
ﻃﺒﻘﺎتﺳﺎﺧﺘﻤﺎنآﺳﺎﻧﺴﻮردارﻧﺪوﺑﺮقﻫﻢﻗﻄﻊﻧﻴﺴﺖوآﺳﺎﻧﺴﻮرﻫﻢﺳﺎﻟﻢاﺳﺖ،وﻟ اوﻫﺮروزﻣﺠﺒﻮراﺳﺖ
ﺗﺎﻃﺒﻘﻪﭘﺎﻧﺰدﻫﻢﺑﺎآﺳﺎﻧﺴﻮرﺑﺮودوﺑﻘﻴﻪراهراﺑﺎﭘﻠﻪﺑﺮود!ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎﭼﺮااﻦاﺗﻔﺎقﻣ اﻓﺘﺪ؟
ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖﺑﻪﺟﻮابﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ،اﻣﺎﺟﻮابﻫﺎ ﻪﻤﺘﺮﺟﺪﻫﺴﺘﻨﺪﻓ¦ﺮﻨﻴﺪﺗﺎدﻟﻴﻞﺎرشراﺑﻴﺎﺑﻴﺪ.

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩راﻃﻮر
درﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ
ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻪ
درﻫﺮﺳﻄﺮ،
درﻫﺮﺳﺘﻮن
ودرﻫﺮﻣﺮﺑﻊ٣در٣
ﻫﻴﭻرﻗﻤ
ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

۵٠

دﻗﺖﻨﻴﺪﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ»راﻫﻨﻤﺎ«ﺑﻪﭼﻪﺷ¦ﻠ ﻫﺴﺘﻨﺪُ .ﭘﺮﺑﻮدناﻦﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺑﺎ»داﺮه«»،ﻧﻴﻢداﺮه«»،ﻣﺮﺑﻊ«ﺎ»آب«درﭘﺎﺳﺨ ﻪﺑﻪ
دﺳﺖﻣ آﺪﺎﻣﻼﻣﻮﺛﺮاﺳﺖ.
ﻧﺎوﺎب»ﻣﻨﻄﻘ «اﺳﺖ،ﭘﺲﭼﺎرهﺣﻞآن»ﺣﺪسزدن«ﻧﻴﺴﺖ!ﺑﺎﺸÌرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪوﺑﺎ
اﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ

٣٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻÀازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷ¦ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎÀﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ¦ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂÀﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ¦ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﺎرﻟﻮس  روش ،ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﺮان در ﺟﻤﻊ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران در ﺧﺼﻮص آﻣﺎدﮔ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ و ﺑﺎز
ﻧﺨﺴﺖ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮاﺶ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺎ ﺧﻴﻠ در
اﻦ ﻣﺪت ﺗﻤﺮﻦ ﺮدﻢ و آرزوﻤﺎن اﻦ ﺑﻮد ﻪ در
اﻦ ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎز ﻨﻴﻢ وﻟ اﻻن زﻣﺎن اﻦ اﺳﺖ
ﻪ ﺑﺎز¦ﻨﺎن و ﺗﻴﻢ ﺧﻮب ﻣﻦ ﻫﻴﺠﺎنﺷﺎن را ﺗﺨﻠﻴﻪ
ﻨﻨﺪ و آﻣﺎدﮔ ﺎﻣﻞ ﺑﺮا روﺎرو ﺑﺎ ﻣﺮاﺶ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ «.و درﺑــﺎره ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻓﺎﻋ ﺧﻮب
ﻣﺮاﺶ ﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ اﺮان اﺳﺖ،
ﺑﻴﺎن ﺮد» :ﭼﻴﺰ ﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ اﻦ اﺳﺖ ﻪ
ﻣﺮاﺶﺗﻴﻤ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوتاﺳﺖ.ﺗﻴﻤ ﻧﻴﺴﺖﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢﺑﮕﻮﻴﻢﻣﻨﺤﺼﺮاآﻓﺮﻘﺎ اﺳﺖﭼﺮاﻪاﺜﺮ
ﺑﺎز¦ﻨﺎنﺷﺎن ﺎ در اروﭘﺎ ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪهاﻧﺪ ﺎ در آنﺟﺎ
ﺑﺰرگ ﺷﺪهاﻧﺪ .آنﻫﺎ داﻧﺶ و ﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻓﻮﺗﺒﺎل
آﻓﺮﻘﺎ و اروﭘﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ .ﻣﻦ اﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺧﻴﻠ
ﺧﻮب اﻃﻼع دارم ﭼﺮاﻪ ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﻮع از
ﺑﺎز¦ﻨﺎن را دارد .ﻣﺎ اﺣﺘﺮام ﺎﻣﻠ ﺑﺮا ﻣﺮاﺶ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﭼﺮاﻪ ﺗﻴﻢ ﺧﻴﻠ ﺧﻮﺑ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
اﻃﻤﻴﻨﺎن دارم آنﻫﺎ ﻫﻢ اﺣﺘﺮام زﺎد ﺑﺮا اﺮان
ﻗﺎﺋﻠﻨﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧ ﻪ ﺑﺎز ﺷﺮوع ﻧﺸﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد
ﻗﻀﺎوت ﺮد و ﺑﺎ آﻏﺎز ﺑﺎز ﻫﺮ  ٢ﺗﻴﻢ ﺣﺮف ﺧﻮد را
در زﻣﻴﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد .ﻓﻘﻂ  Àﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻪ ﻣﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺿﻤﺎﻧﺖ دﻫﻴﻢ و آن ﻫﻢ اﻦ اﺳﺖ ﻪ ﻣﺎ در
زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدﻣﺎن ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺟﻨﮕﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻪ
ﻫﺪفﻣﺎن ﺑﺮﺳﻴﻢ «.ﺳﺮﻣﺮﺑ ﺗﻴﻢ ﻣﻠ ﺗﺎﻴﺪ ﺮد:
»ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ Àﺳﺮ از ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺖ
ﻪ ﺳﻌ ﻣ ﻨﻴﻢ از آن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻨﻴﻢ وﻟ ﺗﻼش
ﻣ ﻨﻴﻢ ﻪ در ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﻪ و دﻓﺎﻋ ﺎر ﻨﻴﻢ ﻪ ﺑﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺮﺳﻴﻢ.دﻗﻴﻘﺎزﺒﺎ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ ﺑﻪاﻦﺧﺎﻃﺮ
اﺳﺖ ﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻫﻮادار ﭼﺸﻢﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﻴﻢﻫﺎ
ﻣﻠ اﺳﺖ،ﺑﺮاﻣﺮاﺶﻫﻢﻫﻤﻴﻦﻃﻮراﺳﺖ،ﺸﻮر
ﻣﺮاﺶ ﻧﺰد Àﺑﻪ  ٨٠٠ﻫﺰار ﺗﺎ  Àﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در
اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻫﻮادارداردوﺸﻮراﺳﺖﻪﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﺮان
ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﻫﻮادار در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺸﻮر دارد.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

