ا ز میان خبر ها
گوناگون

مادر شهیدان داورزنی آسمانی شد
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اجتماعی-اقتصادی

روزنامهسیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعیخراسانرضوی

رئیسدفترنمایندگیولیفقیهدراموراهلسنت
خراسانرضویمطرحکرد:

ملکی /خیرالنساء داورزنی مادر شهیدان علیرضا
و محمدرضا داورزنی بعــد از تحمل مدتی بیماری
به فرزندان شهیدش پیوست و آسمانی شد .مرحوم
«حاجیه خانم خیرالنساء داورزنی» مادر شهیدان
واالمقــام «علیرضا و محمدرضــا داورزنی» در ۷۹
ســالگی به علت بیماری و پس از ســالها دوری از
فرزندان افتخار آفرینش ،دار فانــی را وداع گفت.
مراسم خاک سپاری این اســوه صبر و استقامت با
حضور مردم و مســئوالن در شــهر داورزن برگزار و
پیکر این مادر فداکار در جوار فرزندان شهیدش به
خاک سپرده شد .حجت االسالم حسین معصومی
مدیرکل بنیاد شــهید و امــور ایثارگران خراســان
رضوی ،طی پیامــی درگذشــت این مــادر فداکار
را تســلیت گفــت و بــرای بازمانــدگان از خداونــد
متعــال صبر جمیــل و اجــر جزیــل مســئلت کرد.
برادران شهید افتخار آفرین «محمدرضا و علیرضا
داورزنی» در سوم تیر  ۱۳۴۳و یکم شهریور ۱۳۴۶
در داورزن چشــم به جهان گشــودند و در  ۲۷دی
 ۱۳۶۵در شــلمچه و  ۱۲تیر  ۱۳۶۵در مهران به
مقام رفیع شهادت نائل آمدند.

سرپرستهاللاحمراستاناعالمکرد:

کمک 4میلیاردی داوطلبان
به مناطق محروم

سرپرســت جمعیــت هاللاحمــر خراســانرضوی
از ارســال بیــش از  ۳۵میلیــارد ریــال کمکهــای
مردمی به مناطق محروم سیســتان و بلوچســتان و
 ۵میلیارد ریال به منطقه سربیشــه خراسانجنوبی
خبر داد .ســیدصالحی در گفتوگو با تسنیم اظهار
کرد:کمکهــای مردمــی داوطلبــان هاللاحمــر
خراســانرضوی در حــوزه آبرســانی ،معیشــتی،
بهداشــتی و درمانی بــه ارزش بیــش از  38میلیارد
ریالبهمناطقمحرومشهرستانهایکنارک،زابل،
نیکشهر ،چابهار ،هیرمند و زاهدان استان سیستان
و بلوچستان و نیز منطقه سربیشــه خراسانجنوبی
ارسال شد .وی افزود :خیران و نیکوکاران جمعیت
هاللاحمر خراســانرضوی در قالب طرح ملی نذر
آب،4خدماتوکمکهایخودرابرایاهدابهمردم
محروم استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان
جنوبیشروعکردند.

مسئولنمایندگیصندوقبیمهکشاورزی
سبزوارخبرداد:

پرداخت 3/2میلیارد غرامت دام و
طیور در سبزوار
مسئول نمایندگی صندوق بیمه کشاورزی سبزوار
گفــت ۳۲ :میلیــارد و  ۳۷۳میلیــون ریــال بــرای
جبران خســارت بخش دام و طیور این شهرستان
طی سال زراعی گذشــته به بهرهبرداران پرداخت
شد.مهشــید راهبر در گفــت و گو با ایرنــا افزود :از
این مبلغ  ۲۴میلیارد و  ۵۸۵میلیون ریال مربوط
به زیر بخش دام و هفت میلیارد و ۷۸۸میلیون ریال
مربوط بــه زیر بخش طیــور بوده اســت.وی افزود:
خسارت های بخش دامی زیر پوشش صندوق بیمه
کشاورزی ،بر اثر بیماری و حادثه همچون بیماری
های عفونی واگیردار شــامل تب برفکی ،طاعون،
آبلــه و دیگر موارد بــوده است.مســئول نمایندگی
صندوق بیمه کشــاورزی ســبزوار گفت :در بخش
طیور ،انواع خسارت های فراگیر و حوادث شامل
آتش سوزی و خسارات ناشی از حذف کانون آلوده
و بیمــاری هایی مشــابه آنفلوآنزا و نیوکاســل بوده
است.

رئیسادارهبهزیستیگنابادمطرحکرد:

اجرا نشدن قانون سهم 3درصد
استخدامی ادارات برای معلوالن و
نابینایان

صفری /رئیس اداره بهزیســتی گناباد بــا انتقاد از
اجرانشدن کامل قانون ســهم  3درصد استخدامی
اداراتبرایمعلوالنونابینایانگفت:اگراینقانون
به درســتی اجرا شــود ،بخش زیــادی از مشــکالت
اشتغالاینقشرکاهشمییابد.علیآراستهافزود:
مهم ترین دغدغه روشندالن این شهرستان مشکل
اشتغال اســت که توجه بیشــتر مســئوالن ذی ربط
به بسترســازی ایجاد فرصت های شغلی برای قشر
نابیناســت .وی ادامه داد :نابینایان و کم بینایان که
برخی از آنان سرپرست خانوار هســتند ،برای امرار
معاش خانواده خود با تنگناها و دغدغه های زیادی
دســت به گریبــان و نیازمند یاری مســئوالن مربوط
هستند .آراسته گفت :این قشــر به دلیل محدودیت
های خود قادر به انجام هر کاری نیستند و مشاغلی
مانند منشــی تلفنی به دلیل پیشــرفت فنــاوری در
اداراتکمترشدهاست.

وحدت؛رمزپیروزیامتاسالمی

حقدادی /رئیــس دفتر نمایندگــی ولی فقیــه در امور
اهل سنت خراســان رضوی در مراسم بزرگداشت هفته
وحدت در تربت جام گفت :شــاهراه و رمز نجات اســام
و امت اســامی انســجام ،همدلی و وحدت امت اســام
اســت ،وحدتی کــه باتالش بزرگان به دســت آمــده باید
حفظ و حراست شود و همه این مســیر را با قوت و قدرت
ادامه دهید و بــا تندروها مخالفت کنید و بــه آنان میدان
ندهید.به گزارش خراسان رضوی ،همزمان با اولین روز
از هفته بزرگداشت وحدت و ایام خجسته میالد بابرکت
پیامبررحمتومهربانینبیمکرماسالم(ص)وفرزندش
امــام جعفرصــادق(ع) محفــل تقریبــی و همبســتگی و
اخوت اسالمی باحضور امامانجمعه و جماعات ،علما،
مسئوالن اجرایی و نظامی ،انتظامی و قشرهای مختلف
مردم به همت تولیت مجموعه مزار شــیخ احمد جامی و
ستاد بزرگداشت هفته وحدت برگزارشد.در این محفل
وحدتیپسازنتخوانیگروهموسیقیمقامیفرزندان
زنده یاد اســتاد درپور ،اجرای گروه ســرود حوزه علمیه و
شالگذاری ۱۳نفرازطالبحوزهعلمیهاحمدیه؛رئیس
دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل ســنت خراســان
رضوی با تبریکهفته وحدت و گرامی داشــت یــاد و نام
شهدای وحدت سرداران شــهید شوشتری ،محمدزاده
و ماموســتا شــیخ االســام که عمر خود را درراه تحکیم
وحدتوهمدلیاخوتاسالمیگذاشتند،گفت:بنیان
گذارجمهوریاسالمیحضرتامامخمینی(ره)باتدبیر
حکیمانه فاصله بین  ۱۲تا  ۱۷ربیع االول را به نام هفته
مبارکوحدتنامگذاریکردندوبهانهایشدکهشیعهو
اهلسنتدرمجلسباشکوهوارزشمندتقریبی،وحدت،
همدلی و انســجام را دوباره تجربه کنند.حجت االسالم
جوانشیریباقدردانیازتولیتمزارشیخاالسالماحمد
جامی کــه زمینه همدلی امــت اســام را در منطقه جام
فراهم می کند و ســتاد بزرگداســت هفته وحدت افزود:
شیخ احمد جامی که امروز درجوارش گردهم آمدیم ،با
اندیشه وحدت بخشــی خود می تواند الگوی روحانیت
تشیعواهلسنتدراینخطهزرخیزباشدوبنایتاریخی
وباعظمتوباقدمتتاریخینشاندهندهجایگاهبسیار
ارزشــمند عالم جلیل القــدر احمد جامــی در بین مردم
اســت.وی ادامه داد :بزرگان دین بی حساب و کتاب در
تاریخ ماندگار و صاحب مزار نشــدند وشیخ جامی شدن
مراقبــت ،ایمان ،تقــوا ،بصیــرت و مواظبت مــی خواهد
تا جزو مفاخر بزرگ دنیای اســام شــد.حجت االسالم
جوانشیری ادامه داد :عالم اسالم کسی است که به فکر
امت اسالم باشــد و دغدغه ســربلندی سرنوشت اسالم
و تامین مسائل عالیه اســام و امت را داشته باشد.عالم
اسالم دشمن شناس و موقعیت شناس است و بصیرت و
درک درستی از شرایط امت اسالم در زمان خودش دارد
و شــیخ احمد جامی چنین عنصر ارزشــمندی بود که به

درستی اسالم و شرایط امت اسالم را درک کرد و موجب
انسجامواتحادمسلمانانشد.حجتاالسالمجوانشیری
تصریحکرد:علماوارثانانبیایالهیهستندوازتهمتو
اهانت خسته و نیز از گفتار وحدت بخشی و الفت بخشی
هیچگاهپشیماننمیشوندوبهمسیریکهانتخابکرده
اند ،شک نمی کنند.وی با اشــاره به فتنه های دشمنان
اسالمووحدتگفت:دشمناناسالموانقالبتمامتوان
و ظرفیت خود را متمرکز کردند و پای کار آوردند وباآتش
افروزی اختالف بین امت اســام را نشــانه گرفتند و اگر
پیوند بین امت اسالم مستحکم باشــد آمریکا و اسرائیل
نمیتوانندکاریازپیشببرند.حجتاالسالمجوانشیری
تاکیدکرد:رهبریمعظمانقالبدربیانیهگامدومانقالب
یکیازبندهایمندرجدرتمدنسازیاسالمیرامطرح
کردندکهجزازرهگذروحدتواخوتامکانپذیرنخواهد
بود.علما،استادان،نخبگان،هنرمندانوصاحبانقلمو
اندیشه،رسانهوهمهوظیفهدارنددراینمسیربسیجشوند
و جبهه متحد از ظرفیت های بی شــمار دنیای اســام را
تشکیلدهند.ویخاطرنشانکرد:آنروزیکهاسرائیل
وجود نداشــته باشــد نزدیک اســت تا نماز جماعت را در
مسجداالقصیاقامهکنیم.
وی تاکید کرد :مقاومــت امروز تبدیل به گفتمان جهانی
ن فرمانــده مقاومت سردارشــهید
شــده که به همت خو 
سلیمانی درسراســر جهان امتداد یافته اســت و جوانان
دلداده به اســام از شــیعه و جوانــان برومند اهل ســنت
به اینخط پیوســتند ،چیزی کــه آمریکا و اســرائیل را به
شــدت ناراحت کرد و مطمئن باشــید به دوران با عظمت
پیامبراسالمبازخواهیمگشت.ویابرازکرد:اختالفرابه
قدرکافیتجربهوهزینههایگزافیهمپرداختکردیم،
عقــب افتادیم و بــه جایی نرســیدیم و قدرتمان کم شــد،
سربه زیر شدیم وباید تصمیم بگیریم که منسجم باشیم .
راه اختالف بیراهه و ســمت چاه و سقوط و نیستی است.
حجت االسالم جوانشیری افزود :شاهراه نجات اسالم و
امتاسالمیانسجام،همدلیووحدتامتاسالماست،
وحدتی که باتــاش بزرگان به دســت آمده بایــد حفظ و
حراستشودوهمهاینمسیرراباقوتو قدرتادامهدهید
وباتندروهامخالفتکنیدوبهآنانمیدانندهید.

 43واحدصنعتیوخدماتیاستان
گریددانشبنیانیدریافتکردند
مدیرعامل شــرکت شــهرک هــای صنعتی
خراســان رضــوی گفــت :در  6ماه نخســت
امسال 43واحد صنعتی و خدماتی شهرک
های صنعتی اســتان موفق به کســب گرید
دانشبنیانیشدهیاگریددانشبنیانیآنها
تمدید شده است.به گزارش روابط عمومی
شــرکت شــهرک هــای صنعتــی خراســان
رضوی،علیبهرامیزادهافزود:گریددانش
بنیانیبهشرکتیاعطامیشودکهصالحیت
دانشبنیانیبودنآنتوسطکارگروهارزیابی
و تشــخیص تایید شــود .وی اظهار کــرد :در
 6ماه نخست امســال همچنین شناسایی و
فرایند پیش ممیــزی واحدهای مســتعد در
زمینهاخذگریددانشبنیانیتوسطشرکت
شهرک های صنعتی خراسان رضوی برای
 9واحدصنعتیصورتگرفت.ویبیانکرد:
اخذ گرید دانش بنیانی از جمله برنامه های
شرکت شــهرک های صنعتی اســتان برای
ارتقایسطحفناوریودانشفنیواحدهای
صنعتی است که کســب آن واحد را از 100
مزیت و تمــام حمایتها و تســهیالت قانون
حمایتازشرکتهاومؤسساتدانشبنیان
و تجاریســازی نوآوریها و اختراعات بابت
محصوالت تأیید شــده ،بهره منــد می کند.
مدیرعامل شــرکت شــهرک هــای صنعتی
خراســان رضوی ادامه داد :در 6ماه نخست
امسالبهمنظورارتقایسطحفناوریودانش
فنیواحدهایصنعتیاستان،پنجپروژهرفع
نیازفناورانه باتوجهبهنیازواحدهایصنعتی
در حوزه فرموالســیون ،تامین دســتگاه ها و
ماشــین آالت هایتک ،منطبق بــا اعالم نیاز
به شــرکت شــهرک های صنعتی و استفاده
از مشــاوره های تخصصی شــهرک از طریق
فناورها و شــرکت های دانش بنیان ســطح
استاناجراشدهاست.بهرامیزادهپنجپروژه

اخبار

رفع نیازهای فناورانه مزبور را شامل تولید و
بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و آنتی
اکسیدانیپودرعصارهزیرپوشانیشدهخرفه
وکاربردآنبهمنظوراستفادهدریکسیستم
غذایی و لبنــی ،بررســی پایــداری و کاربرد
فــراورده های مــواد غذایــی مورد اســتفاده
قنــادی در محصــوالت مختلــف ،طراحی و
ســاخت فرمانتور تولیــد خمیر تــرش ،تهیه
کامپوزیت های پلیمری زیست تخریب پذیر
برای ســاخت ظروف یــک بار مصــرف مواد
غذاییوفرموالسیونبستنیپروبیوتیکغنی
شدهبرشمرد.مدیرعاملشرکتشهرکهای
صنعتی خراســان رضوی گفت :در راستای
ارتقای ســطح فنــاوری واحدهــای صنعتی
اســتان ،این شــرکت به منظور بهــره مندی
واحدهاازهیئتعلمیدانشگاههاوخبرگان
علمیودانشگاهیدرصددانعقادتفاهمنامه
هایی با مراکز آموزشــی و نهادهای مختلف
برآمــده اســت.بهرامی زاده افــزود :در ایــن
زمینه در 6ماه نخست امسال امضای تفاهم
نامه همکاری با پارک علم و فناوری خراسان
رضوی،دانشگاهفردوسی،جهاددانشگاهی
و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفه ای اســتان
صــورت گرفــت و امضــای تفاهم نامــه های
دیگرینیزبابرخیازنهادهایمختلفاستان
در جریان اســت.وی بیــان کرد :ایــن تفاهم
نامه ها ،برنامه ریــزی و حمایــت از برگزاری
دوره های آموزشی برای شرکت های دانش
بنیان و فناور به منظور ارتقای توانمندی ها و
توسعهبازارصادراتی،اتخاذرویکردمبتنیبر
ارزش گذاری دارایی های فکری و مدیریت و
بهره برداری تجاری از آن ها ،برگزاری وبینار
نیازســنجی دارایی هــای فکری ،تجــارت با
پاکســتان و هند و کمپیــن فکــری و تجاری
سازیاختراعاترادنبالمیکنند.
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فرماندارکاشمرخبرداد:

تعیینتکلیفنحوهواگذاری
انشعاباتدرحسینآبادکاشمر
مهدیان  /فرماندار کاشمر از تعیین تکلیف واگذاری انشعابات
گاز ،برق ،آب ،فاضالب و مخابرات در منطقه حسن آباد (حاشیه
شهرکاشــمر) بــا پیگیــری هــای انجــام شــده خبرداد.روزنامــه
خراســان رضوی پیش از این در گزارشی با تیتر مصائب 12هزار
حاشیه نشــین کاشــمر به مشــکالت اهالی حســین آباد کاشمر
از جمله برخــوردار نبودن از انشــعابات گاز پرداخته بود .مســلم
ساقی فرماندار کاشمر گفت :با پیگیری های متعدد فرمانداری
از طریق اســتانداری و وزارت کشــور و همکاری اعضای شــورای
تامین شهرســتان به ویژه حوزه قضایی ،چگونگی پاسخ گویی به
درخواستهایبرقراریانشعاباتغیردایمدرمنطقهحسینآباد
تعیین تکلیف و نحوه ارائه خدمات به کلیه ادارات خدمات رسان
گاز،برق،آبوفاضالبومخابراتابالغشد.ویخاطرنشانکرد:
مشکلاساسیممنوعیتواگذاریانشعاباتدراینمنطقهخارج
ازمحدودهوبعضاخارجازحریمشهر،ساختوسازهایغیرمجاز
در اراضی ملی و اوقافی بوده که به صورت مشــاع اســت و تاکنون
تفکیکنشدهاست.فرماندارکاشمریادآورشد:باعنایتبهقانون
مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از انشعابات آب ،برق ،تلفن،
فاضالب و گاز مصوب ســال  ۹۶و آییــن نامه اجرایــی آن مصوب
سال ۹۷هیئتوزیرانکهامکانارائهخدماتوانشعابموقتبه
خانوارهایموصوفرافراهممیکند،دستگاههایمسئولارائه
خدماتمیتوانندبارعایتمواد ۱و ۴قانوندرخصوصپرداخت
بهایخدماتمصرفی،جبرانخسارتودیگرحقوقمربوطونیز
درصورتسپردناقرارمحضریتوسطمتقاضیانمبنیبراینکه
انشعابحقیبرایمشترکایجادنمیکند،بادریافتهزینههای
مربوط طبق تعرفه های قانونی برای برقــراری غیردایم خدمات
عمومیموضوعقانوناقدامکنند.ساقیاذعانکرد:برابرماده۶
آییننامه،خدماتصرفابهساختوسازهاییکهقبلازالزماالجرا
شدن قانون صورت گرفته اســت ،ارائه می شود .تشخیص زمان
احداثمستحدثاتغیرمجازدرخارجازروستاهاومحدودهشهرها
بهعهدهدستگاههایاجراییمتولیاراضیودرداخلروستاهاو
محدودهشهرهابهعهدهمرجعصدورپروانهاست .ویبابیاناین
کهتعییناراضیکلیازطریقکمیسیونماده ۵۶قانونجنگلها
ومراتعدرحالپیگیریاست،تاکیدکرد:دستوراتمقتضیبههمه
دستگاههادرخصوصتشدیدنظارتهابرایجلوگیریازساخت
وسازهایغیرمجازدر شهرستانصادرشدهاست.

رئیسمرکزبهداشتبردسکنهشدارداد:

احتمال شروع پیک ششم همزمان
با افزایش تعداد تست های مثبت
کرونا در بردسکن
علی نــوری /رئیس مرکز بهداشــت بردســکن با
اشاره به نارنجی شدن وضعیت شهرستان و احتمال
شــروع پیک ششــم کرونا همزمان با افزایش تعداد
مــوارد مثبت ســرپایی و بســتری گفت :متأســفانه
سطح استفاده مردم از ماسک بســیار پایین آمده و
این زنگ خطری برای شروع پیک ششم کروناست.
حسینامامیاندرجلسهستادکرونایشهرستانکه
درسالناجتماعاتبخشداریانابدبرگزارشدبااشاره
به نارنجی شدن وضعیت شهرستان و احتمال شروع
پیکششمکروناهمزمانباافزایشتعدادمواردمثبت
سرپاییوبستریافزود:متأسفانهسطحاستفادهمردم
از ماســک بســیار پایین آمده و اکثر تستهای گرفته
شده در مهر ماه مثبت گزارش شده است .وی افزود:
ت به هفتههای گذشته در مهر ماه موارد مثبت و
نسب 
بستری در شهرستان بردسکن به صورت مالیم رو به
افزایش است .امامیان با اشــاره به این که هم اکنون
 ۹نفر در بیمارستان ولیعصر(عج) بردسکن بستری
هستند،گفت:زمزمههایموجششمکرونادرکشور
بهگوشمیرسدوالزماستتدابیررابرایجلوگیری
ازغافلگیریدرموجششمانجامدهیم .امامیاناظهار
کرد:مردمبهشایعاتدرخصوصواکسنکروناتوجه
نکنند و امیدواریم واکسیناسیون را در شهرستان به
باالی  ۸۰درصد برســانیم تا در موج ششم با مشکل
کمتری نســبت به موجهای قبلی مواجه باشیم .وی
به حضوری شــدن مــدارس از آبــان نیز اشــاره کرد و
ش آموزان واکســینه
گفت :تاکنــون  70درصــد دان 
ش و پرورش هرگونه
شــده اند و آمادگی داریم با آموز 
همکاریرابرایواکسیناسیون 100درصدیدانش
آموزان داشــته باشــیم .امامیان از برگزاری مجالس
عروسی با جمعیت باال و رعایت نکردن پروتکل های
بهداشتی گالیه کرد و هشــدار داد :متاسفانه در یک
عروسیبزرگدرشهرانابدبردسکنویروسکرونای
انگلیسی شیوع پیدا کرد که از دادستان درخواست
داریمدرخصوصمجالسوجشنهادرسطحشهرها
وروستاهایشهرانابدوشهرآبادتصمیمجدیگرفته
شــود .احمد فرزانه دادســتان شهرستان بردسکن،
شبکهبهداشترامتولیمقابلهباویروسکرونادانست
وگفت:شبکهبهداشتبابرنامهریزیوکارکارشناسی
شــده برای کنترل این ویروس اقدام کند و دســتگاه
قضا آمادگی دارد با بازداشــت خاطیان در دســتگاه
ها و افرادی که مصوبات ســتاد کرونا را اجرایی نمی
کنند ،اقدام کند .دادســتان شهرســتان بردسکن با
توجه به نارنجی شدن وضعیت شهرستان ،برگزاری
جلســات و جشــن های غیرضروری را ممنــوع کرد و
برگزاریمجالسعروسیرانیزدرروستاهاباکمترین
شرکتکنندهومنوطبهدریافتمجوزازدهیاریهاو
بخشداریها کرد.

مدیرکمیتهامدادتربتجامخبرداد:

اهدای ١٨٠٠بسته لوازم تحریر به
دانش آموزان نیازمند

حقدادی  /مدیــر کمیته امداد امــام خمینی(ره)
تربت جام گفت :همزمان با شــروع سال تحصیلی
جدید  ۱۸۰۰بسته لوازم تحریر باهمکاری مراکز
نیکــوکاری به دانــش آمــوزان تحت پوشــش اهدا
شــد .قاســم دهقانی با اشــاره به این که ســه هزار
دانش آموز نیازمند در شهرســتان وجود دارند که
امیدواریم با اهدای این بســته های لوازم تحریر به
نیازمندان منطقه قدمی کوچک در راستای ترویج
علم و دانش برداشته شود ،افزود :با توجه به شرایط
سخت اقتصادی و آسیب های ناشــی از کرونا باید
کاری کرد تا زمانی که این دانشآموزان به مدرسه
میرونــد ،نســبت بــه دیگــر همکالسیهایشــان
احساس کمبود و ضعف نداشــته باشند.وی ادامه
داد :کمیته امــداد امامخمینــی(ره) در کنار تمام
فعالیــت هایــی کــه در خصــوص توانمندســازی
خانواده های نیازمند و رفع فقر ،مســائل درمانی،
معیشــتی ،احداث و تعمیر مســکن دارد ،در زمینه
فرهنگــی و تحصیلی دانش آموزان و دانشــجویان
نیز نقش آفرینی می کند.

