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پیمانکاران درخواست تسهیالت کردند

رئیس کمیسیون امور هماهنگی بانک ها اعالم کرد:

 370میلیارد تومان مطالبات بانکی استان

فرخ نژاد -مطالبات بانک های استان از افرادی که تسهیالت دریافت کرده اند  370میلیارد تومان است.
رئیس کمیسیون امور هماهنگی بانک های استان با بیان این که  19بانک و موسسه مالی عضو کمیسیون
هستند افزود :براساس آمار و اطالعاتی که  16بانک و موسسه به این کمیسیون ارائه کرده اند منابع آن
ها تا پایان خرداد هفت هزار و  10میلیارد تومان است که از این میزان پنج هزار و  600میلیارد تومان جزو
مصارف به حساب می آید.
«دهباشی» مطالبات بانک های استان را از افرادی که تسهیالت دریافت کرده اند  370میلیارد تومان
اعالم کرد و بیشترین مطالبات را نیز مربوط به بانک های کشاورزی و مسکن دانست.
وی با بیان این که نسبت منابع به مصارف در استان  88درصد است افزود  :در سه ماه ابتدای امسال بانک
های استان  570میلیارد تومان به متقاضیان تسهیالت پرداخت کرده اند.

نماینده مردم در مجلس مطرح کرد:

خراسان جنوبی نیازمند سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های کالن
باید مجلس اجازه سرمایه گذاری بانک ها و شرکت های کالن سرمایه گذاری در استان های محروم و
نیازمند سرمایه گذاری چون خراسان جنوبی را بدهد.
نماینده مردم فردوس ،سرایان ،بشرویه و طبس در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از مصوبه مجلس در
مورد منع ورود بانک ها به فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری و شرکت های سرمایه گذار مانند ایمدرو
و ...گفت :چون بانک ها تسهیالت برای اشتغال زایی در اختیار متقاضیان قرار می دهند اما کار اشتغال
زایی نمی کنند سیستم گردش مالی آن ها از کار افتاده است.
دکتر«محمد رضا امیر حسنخانی» افزود :به عنوان مثال در بشرویه منابع بانکی آن به نسبت جمعیت و
شعب این شهرستان باالست یعنی پول مردم از طریق کشاورزی و دامداری حاصل اما درآمد آن ها در بانک
ها سپرده گذاری شده است و در کار تولیدی و سرمایه گذاری به کار گرفته نمی شود.
به گفته وی درست است که بانک ها باید مشتریان را تشویق به سرمایه گذاری کنند اما چون مردم تضمینی
برای کسب سود و درآمد در آینده نمی بینند بهتر می بینند که پول خود را پس انداز کنند به جای این که
در کار تولیدی سرمایه گذاری کنند.
منتخب مجمع نمایندگان استان در کارگروه تخصصی اشتغال ادامه داد :برای این که در خراسان جنوبی
اشتغال زایی و سرمایه گذاری انجام شود باید دست به دامان سازمان های توسعه ای شد و باید مجلس
مصوبه ای داشته باشد که بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری اجازه اجرای طرح های اقتصادی را در
استان محرومی مثل خراسان جنوبی داشته باشند و بعد از راه اندازی این طرح ها را به مردم یا بخش
خصوصی واگذار کنند«.امیر حسنخانی» افزود :دراین زمینه نمی توان برای همه نقاط کشور یک نسخه
پیچید و باید این قفل برای خراسان جنوبی شکسته شود.

اطالعات نیمی از بانک ها و موسسات استان در دسترس نیست
فرخ نژاد-نیمی از بانک ها و موسسه های خراسان جنوبی هنوز به عضویت شورای هماهنگی بانک های
استان در نیامده اند.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری گفت :این که نیمی از بانک های خراسان
جنوبی به عضویت شورای هماهنگی درنیامده اند یک نقص به حساب می آید زیرا هیچ اطالعاتی از
فعالیت و اقدامات این بانک ها و موسسه های مالی در استان وجود ندارد.
دکترسید «امید حسینی» از بانک ها خواست تسهیالتی که به صاحبان واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه
در گردش در قالب تسهیالت طرح رونق تولید می دهند یک ساله باشد تا واحد تولیدی بتواند سرپا شود.
به گفته وی اگر بانک ها مدت بازپرداخت این تسهیالت را بشکنند و در نوبت شش ماه به صاحبان
واحدهای تولیدی پرداخت کنند جفای مضاعفی در حق آن ها خواهند کرد زیرا هزینه هایی که باید
بپردازند دو برابر می شود.

فتحبابیبرای اتمام محور بیرجند-قاین
اشتیاق برای اجرای طرح های اقتصادی متوسط به باال
در استان رو به فزونی است
فرخ نژاد
شده به خزانه استان کم است و بیشتر منابع مالی از
طریق اوراق تامین می شود تسهیالت بانکی بهترین
را ِه کارگشایی در خراسان جنوبی است.

از درخواست پیمانکاران محور بیرجند  -قاین برای
دریافت تسهیالت از بانک ها به منظور ادامه کار و
به سرانجام رساندن قطعاتی که متعهد به انجام آن
هستند باید به عنوان فتح بابی برای اتمام این محور
شریانی یادکرد.
این اقدام در خور تحسین پیمانکاران سه شنبه شب
استاندار خراسان جنوبی را به عنوان رئیس کارگروه
تخصصی اشتغال و رئیس کمیسیون هماهنگی بانک
های استان بر آن داشت که اعالم کند خود پیگیر
درخواست پیمانکاران در پایتخت خواهد شد و حتی
اگر بانک ها بپذیرند یارانه تسهیالتی که پیمانکاران
دریافت می کنند را استان تقبل کند.
به گزارش «خراسان جنوبی»مسئله حائز اهمیت دیگر
مطرح شده در این کارگروه این بود که اشتیاق سرمایه
گذاران برای اجرای طرح های اقتصادی متوسط به
باال در استان رو به فزونی گذاشته است طوری که در
همین جلسه قرار شد پیگیری برای بهره مندی شش
طرح از تسهیالت شش تا  15میلیارد تومانی صندوق
توسعه ملی در مرکز انجام شود.

• •شش طرح در راه کارگروه ملی

وی با بیان این که تصویب بخشی از منابع مالی طرح
های اقتصادی و کارآفرینی مربوط به اشتغال پایدار
روستایی خارج از حیطه اختیارات استانی است افزود:
ششطرحکهتسهیالتیبینششتا 15میلیاردتومان
نیاز دارند و بیشتر آن ها طرح های اقتصادی متوسط
به باال هستند هفته آینده در تهران پیگیری می شوند تا
مصوبه کارگروه ملی دریافت شود و بتوانند در مهلت
باقی مانده از منابع سال  96بهره مند شوند.
«مروج الشریعه» با بیان این که درخواست های سرمایه
گذاری برای ایجاد طرح های بزرگ اقتصادی رو به
افزایش است این اقدام را قدمی رو به جلو برای توسعه
استان در حوزه اشتغال زایی و کارآفرینی دانست.
وی با تذکر این نکته که طرح های کوچک و زودبازده
اقتصادی که در نقاط مختلف به ویژه روستاها نیز به
اجرا در می آید در جای خود می تواند در اشتغال زایی
و روند رو به رشد توسعه استان تاثیر گذار باشد از این
که استان وارد فاز جدیدی از طرح های متوسط به باال
و تا حدودی بزرگ شده به عنوان قدم مثبت و تاثیرگذار
دراین عرصه یاد کرد.
وی اظهار کرد  :مشکل دو طرح به نسبت بزرگ مربوط
به شرکت های سهامی زراعی قاینات به این برمی
گردد که دارای  20درصد سهم دولتی است و بانک
ها پرداخت تسهیالت به این گونه طرح ها را در دستور
کار ندارند که این مشکل در تهران پیگیری می شود
و مکاتبه شده تا نظر وزرای جهاد کشاورزی و تعاون،
کار و رفاه اجتماعی در مورد استثنا قایل شدن برای
خراسان جنوبی گرفته شود .
به گفته وی یک نمونه قبل از این نیز در خراسان
جنوبی بوده که «سیف» رئیس کل بانک مرکزی با آن
برای استان موافقت کرد و آن هم کارخانه کویر تایر
است که برای دریافت تسهیالت از صندوق توسعه
ملی به واسطه این که این کارخانه یک طرح بزرگ
اقتصادی در شرق کشور به حساب می آید و مصداق
حمایت از کاالی ایرانی است معرفی شده و مراحل

• •نکته کلیدی جلسه

استاندار ورود سیستم های بخش خصوصی حمل و
نقل برای استفاده از تسهیالت به منظور ادامه عملیات
پروژه های در دست اجرا را مهم و این اقدام را از سوی
پیمانکاران راه سازی محور بیرجند -قاین اقدامی
بسیار با ارزش دانست و به واسطه این اقدام در خور
گفت :اگر منع و مشکل قانونی نبود به طور حتم استان
تقبل می کرد که یارانه تسهیالت این پیمانکاران را
نیز بپردازد.
دکتر« مروج الشریعه» افزود :دست دیگر پیمانکاران
شریان های اصلی استان را نیز اگر خواستار دریافت
تسهیالت برای ادامه عملیات اجرایی پروژه ها باشند
می فشاریم و از آن ها حمایت می کنیم .
وی ورود پیمانکاران برای دریافت تسهیالت را بهترین
روش و راه در عملیاتی شدن پروژه های زیرساختی
دانست و به این موضوع اشاره کرد که  25سال قبل
کشور چین این روش را در دستور کار قرار داد و با آن
رشد اقتصادی هشت درصدی را پایه گذاری کرد.به
گفته وی در اوضاعی که میزان نقدینگی های وارد

ﺟﺪول ،ﺳﺮﮔﺮﻣ  ،ورزش ذﻫﻦ

دریافت برای تسهیالت را طی می کند.همچنین دو
طرح دیگر که دارای برخی توقف های سیستم اداری
است باید در تهران و از طریق معاونت اقتصادی وزارت
کشور و معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی به صورت حضوری پیگیری شود تا
در فرصت باقی مانده برای جذب تسهیالت بتواند از
منابع صندوق توسعه ملی بهره مند شود.

• •تحسین روحیه های ملی نگر

وی از پیگیری نماینده های استان برای برخی پروژه
ها که شاید مربوط به حوزه های انتخابیه آن ها نباشد
نیز قدردانی کرد و گفت :باید این روحیات ملی نگر
را تحسین کرد که فارغ از نگاه های نقطه ای  ،توسعه
استان را دنبال می کنند زیرا می دانند که هر نقطه
ای از استان آباد شود برای کل خراسان جنوبی مفید
است .
افزون براین باید در نظر داشت که اگر نقطه ای از استان
دچار آسیب شود دود آن به چشم دیگر نقاط خراسان
جنوبی هم خواهد رفت و این تصور اشتباه است که
برخی فکر می کنند اگر نقطه مد نظر آن ها آباد باشد
آن ها خوش و خرم خواهند بود نه این طور نیست و
آسیب های آن نقطه تباه شده دامن همه را می گیرد.

• •کاری شایسته و بایسته نداشتیم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز با بیان
این که باید مسائل اقتصادی استان در صدر و اولویت
همه دستگاه های اجرایی باشد افزود :مطالعه صورت
جلسه های کارگروه اشتغال و کمیته های ذیل آن
نشان می دهد که آن چه شایسته و بایسته خراسان
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ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ

•

ﻣﻌﻤﺎ ﻫﻮش

ﻧﺎوﺎب

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 اﭘﻠﻴ ﻴﺸﻦ اﻧﺪروﺪ
آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮﻧﺎوﺎب،اﻗﻴﺎﻧﻮسﻓﺮﺿ ﻣﺮﺑﻌ اﺳﺖﻪﻓﺮوﻧﺪ»رزمﻧﺎو«،دو»ﻧﺎوﺷ ﻦ«،
ﺳﻪ »اژدراﻓ ﻦ«و ﭼﻬﺎر »زﺮدرﺎ « در آن ﭘﻨﻬﺎﻧﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﺎﺪ ﺟﺎ ادوات ﭘﻨﻬﺎن را
ﺸ Öﻨﻴﻢ.ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺑﻌﻀ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ از اﺑﺘﺪا »راﻫﻨﻤﺎ« ﺷﻤﺎﺳﺖ.

ﺳﺎده
زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

• 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.

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى

١۵

دﻗﻴﻘﻪ

ﺳﺨﺖ

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
آﺧﺮ ﺳﺮاغ ﻠﻤﺎت ﻮﭼ ٤ﺣﺮﻓ،
٣ﺣﺮﻓو٢ﺣﺮﻓﺑﺮوﺪ.

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

زﻣﺎن
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى
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دﻗﻴﻘﻪ

• ﻧﺘﻪﻫﺎ:

درﺗﺼﺎدف،ﭘﺪروﭘﺴﺮﻣﺠﺮوح وﺑﻪﺳﺮﻋﺖﺑﻪﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎنﻣﻨﺘﻘﻞﺷﺪﻧﺪوﺗﺤﺖﻋﻤﻞﺟﺮاﺣ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﺑﻌﺪازﻋﻤﻞ،ﭘﺪرراﺑﻪﺑﺨﺶﺑﺰرﮔﺴﺎﻻنﻣﻨﺘﻘﻞﻣ ﻨﻨﺪوﭘﺴﺮراﺑﻪﺑﺨﺶﻮدﺎنﻣ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
دﺘﺮﺑﺨﺶﻪﺑﺮاﻣﻌﺎﻨﺎتﭘﺲازﻋﻤﻞﺑﺎﻻﺳﺮﭘﺴﺮﻣ آﺪ،ﻧﺎﮔﻬﺎناﻦﺟﻤﻠﻪراﻣ ﮔﻮﺪوﻏﺶﻣ ﻨﺪ:
"ﭘﺴﺮم!ﺗﻮاﻦﺟﺎﭼ ﺎرﻣ ﻨ ؟!"
ﺑﻪﻧﻈﺮﺷﻤﺎﭼﻄﻮرﭼﻨﻴﻦواﻗﻌﻪاﻣﻤ ﻦاﺳﺖ؟!

ﺳﻮدوﻮ
ﻫﺮ روز

• ﻗﺎﻧﻮن:

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

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺖ
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دﻗﻴﻘﻪ

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺣﺎوﻫﻴﭻازادواتﻧﻴﺴﺘﻨﺪ،ﺑﺎﺿﺮﺑﺪرﺎﻋﻼﻣﺖآب) (ﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ راﻪﻣﻄﻤﺌﻦﻫﺴﺘﻴﺪﺑﺎﺪ ُﭘﺮﺑﺎﺷﻨﺪوﻟ ﺷ ﻞ ُﭘﺮﺷﺪﮔآنﻫﺎﻣﺸﺨﺺﻧﻴﺴﺖ،ﻣﻮﻗﺘﺎﺑﺎﺧﺎلﺳﻴﺎهﻣﺸﺨﺺﻨﻴﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮشﻧ ﻨﻴﺪﻪﻧﺎوﺎبﻓﻘﻂوﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦدارد!اﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮدرﺑﺎره»ﻧﺎوﺎب«وﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﺗﻤﺮﻨ ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮرادراﻨﺘﺮﻧﺖوﺷﺒ ﻪﻫﺎاﺟﺘﻤﺎﻋ ﺟﺴﺖوﺟﻮﻨﻴﺪ.

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!ﺑﺎﺸÖرواﺑﻂﻣﻨﻄﻘ ،ﻣﺎﻫﻴﺖﻗﻄﻌ ﺑﻌﻀ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎراﺗﻌﻴﻴﻦﻨﻴﺪ
وﺑﺎاﺳﺘﻨﺎدﺑﻪﻫﻤﺎنﺧﺎﻧﻪﻫﺎ،ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎدﮕﺮﺑﺮﺳﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

جنوبی بوده انجام نشده است «.مشیر الحق عابدی»
در عین حال از فعالیت های انجام شده از سوی اداره
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و دفتر جذب و سرمایه
گذاری استانداری برای دستیابی استان به رتبه خوب
در زمینه جذب تسهیالت اشتغال پایدار روستایی
قدردانی کرد و گفت :باید نقاط قوت و ضعف کار را در
برنامه اجرایی سال  96درآورد تا سرلوحه کار مدیران
برای سال  97قرار گیرد و این نقاط ضعف نیز به قوت
تبدیل شود .وی با انتقاد از این که در دستور کار جلسه
های کارگروه اشتغال درباره طرح تسهیالت رونق
تولید استان چیزی را مشاهده نکرده است خواستار
واکاوی این طرح و اقدامات انجام شده از سوی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان شد.
این مسئول تسهیالت پرداختی از محل منابع اشتغال
پایدار روستایی را در استان به متقاضیان تاکنون 36
میلیارد تومان اعالم و ابراز امیدواری کرد که تا پایان تیر
ماه به سهم باالتری در استان دست یابیم.
«عابدی» خواستار ارائه گزارشی از تسهیالتی که در
سه عرصه کشاورزی ،صنعت و معدن و گردشگری و
میراثفرهنگیبهمتقاضیاندراستانپرداختشدهاز
سوی متولیان امر شد.در این جلسه« دهباشی» رئیس
کمیسیون هماهنگی بانک های استان نیز گزارشی
از عملکرد  19بانک عضو این کمیسیون ارائه کرد و
مدیرانعاملشعببانکهایکشاورزی،توسعهتعاون
و پست بانک و مدیر صندوق کارآفرینی امید استان نیز
عملکردهای خود را در حوزه پرداخت تسهیالت در
سال گذشته و سه ماه ابتدای امسال گزارش دادند.

١٠

دﻗﻴﻘﻪ

ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده

ﺳﺎده

ﺗﻴﺒﻮ ﻮرﺗﻮا ،دروازهﺑﺎﻧ ﻪ در   ،دو ﻓﺼﻞ اﺧﻴﺮ
اﻧﺪ از آن ﻓﺮم ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهاش ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
ﻣﻘﺎﺑﻞﺑﺮزﻞﺑﺎ ٩ﺳﻴﻮ ازﻠﻴﺪﺗﺮﻦﻣﻬﺮهﻫﺎ
روﺑﺮﺗﻮﻣﺎرﺗﻴﻨﺰدرﭘﻴﺮوز- ٢ﺑﻮد.ﺳﻴﻮﺣﻴﺎﺗ او
ازﻧﻴﻤﺎردردﻗﺎﻖﭘﺎﺎﻧ ﺑﺎﻋﺚﺷﺪﺗﺎﻮرﺗﻮاﺑﺎاﺧﺘﻼﻓ
ﻢﻧﺴﺒﺖﺑﻪﺟﺮدنﭘﻴ ﻔﻮرددردروازهﺗﻴﻢﻣﻨﺘﺨﺐﻗﺮار
ﺑﮕﻴﺮد.درﺧﻂدﻓﺎﻋ  ٢ﻓﺮاﻧﺴﻮرادارﻢ؛ﺑﻨﺠﺎﻣﻴﻦ
ﭘﺎواروراﻓﺎﺋﻞواران.ﭘﺎوارﻣﻘﺎﺑﻞاروﮔﻮﺋﻪﺑﺎردﮕﺮدر
ﺗﺮﻴﺐ ﻓﺮاﻧﺴﻪ درﺧﺸﻴﺪ و در ﭘﺴﺖ دﻓﺎع راﺳﺖ ﺑﺎ٢
ﺗ ﻞوﻗﻄﻊﺗﻮپﻣﻮﻓﻖ،ﺑﻪﻫﻤﺮاه ٥دﻓﻊﺗﻮپو٨٧٫٥
درﺻﺪ ﭘﺎس ﺻﺤﻴﺢ  از ﺑﻬﺘﺮﻦ ﺑﺎز ﻨﺎن ﺗﻴﻤﺶ
ﺑﻮد .واران ﻫﻢ در ﭘﻴﺮوز - ٢ﺻﻔﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اروﮔﻮﺋﻪ ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎﮔﻞاولراﺑﺎﺿﺮﺑﻪﺳﺮوارددروازهﻓﺮﻧﺎﻧﺪوﻣﻮزﻟﺮا
ﺮدﺑﻠ ﻪدر ٦دوﺋﻞﻫﻮا دﮕﺮﻫﻢﻣﻮﻓﻖﺑﻮد.ﻨﺎر
واران در ﻗﻠﺐ ﺧﻂ دﻓﺎﻋ ﺗﻴﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﺮ ﻣﮕﻮاﺮ
ﻗﺮارﻣ ﮔﻴﺮد؛ ازﭘﺪﺪهﻫﺎاﺻﻠ ﺟﺎمﺟﻬﺎﻧ
روﺳﻴﻪ ،ﻣﺪاﻓﻌ ﻪ ﮔﻞ اول اﻧﮕﻠﻴﺲ را ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻮﺋﺪ

ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ

زد)اوﻟﻴﻦﮔﻞﻣﻠ اش(وﻫﻤﻴﻦﻃﻮر ١٠دوﺋﻞﻫﻮا
را ﺑﺮد )ﺑﺎﻻﺗﺮﻦ آﻣﺎر در اﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ( و  ﺗ ﻞ و ﻗﻄﻊ
ﺗﻮپﻣﻮﻓﻖﻫﻢداﺷﺖ.اﻣﺎدرﺳﻤﺖﭼﭗﺧﻂدﻓﺎﻋ ،
ﻣﺎرﺳﻠﻮراﻣ ﺑﻴﻨﻴﻢ،ﺗﻨﻬﺎﺑﺎز ﻦﻣﻨﺘﺨﺐازﺗﻴﻢﻫﺎ
ﺣﺬف ﺷﺪه .ﻣﺪاﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ رﺋﺎلﻣﺎدرﺪ در ﺟﺮﺎن
ﺷ ﺴﺖﺗﻴﻤﺶﻣﻘﺎﺑﻞﺑﻠﮋ ٤ﻗﻄﻊﺗﻮپوﺗ ﻞ
ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺖ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪاوﻣﺶ در ﺑﻌﺪ
ﻫﺠﻮﻣ  ٤ﭘﺎس ﻠﻴﺪ داد ،ﺑﺎ دﻗﺖ ﭘﺎس ٩٢٫٨
درﺻــﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻦﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻴﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ را
٤-٤-٢ﭼﻴﺪهاﻢ،ﺑﺮاﭘﺴﺖﻫﺎﻓﺒراﺳﺖازﺎﺮن
ﺗﺮﭙﻴﻪ،وﻨﮓﺑراﺳﺖاﻧﮕﻠﻴﺲاﺳﺘﻔﺎدهﻣ ﻨﻴﻢ.
ﺗﺮﭙﻴﻪ ﻫﻢ ﻨﺎر ﻣﮕﻮاﺮ  دﮕﺮ از ﭘﺪﺪهﻫﺎ ﺟﺎم
ﺟﻬﺎﻧ روﺳﻴﻪ ﺑﻮده .او در ﺟﺮﺎن ﭘﻴﺮوز  - ٢ﺻﻔﺮ
ﻣﻘﺎﺑﻞﺳﻮﺋﺪﻓﺮﺻﺖﮔﻞاﺠﺎدﺮد ٢،ﺗ ﻞوﻗﻄﻊ
ﺗﻮپ ﻣﻮﻓﻖ داﺷﺖ و در ﻞ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ
ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮدش درآورده و اﻣﻴﻞ ﻓﻮرزﺑﺮگ را از ﺟﺮﺎن
ﺑﺎزﺣﺬفﺮدهﺑﻮد.

ﻟﻄﻔﺎ ﻧﻈﺮ،اﻧﺘﻘﺎدوﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﺗﺎنرا
درﺑﺎرهﺑﺨﺶﺟﺪولوﺳﺮﮔﺮﻣ
ﺑﻪﺷﻤﺎره  ٢٠٠٠٩٩٩ﭘﻴﺎﻣﻨﻴﺪ.

