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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

بازگشایی موزه های تاریخی استان؛شاید نوروز 99

مرتضوی

مجموعه موزه آیینه خانه و عمارت مفخم به خاطر
زلزله 5.7ریشتری بیست و سوم اردیبهشت 96
آسیب جدی دید و منجر به تعطیلی  17ماهه
شاخص ترین بنای تاریخی استان شد.
اگرچه بخش موزه مردم شناسی از مهر  ،97آن
هم در یک طبقه فعالیت خود را آغاز کرده است
اما با توجه به نقش این موزه در جذب گردشگر و
آمار باالی بازدیدکنندگانی که پیش از این از خود
بر جا گذاشته آن هم در استانی که گردشگری
دومین اولویت توسعه اســت ،به نظر می رسد
اهتمام جدی را برای بازگشایی این بنای تاریخی
شاهد نبودیم و وعده های مسئوالن برای ساخت
موزه ای مدرن با رعایت استانداردهای موجود به
منظور جایگزین کردن فضای موزه ها و حتی در
نظرگرفتن فضای استیجاری برای انتقال اشیا به
خاطر جلوگیری از آسیب جدی و سرایت بیماری
به اشیا به بار ننشسته است.
با این وجود باید روی وعده مسئوالن مبنی بر
راه اندازی این مجموعه تا نوروز  99حساب باز
کرد  .اگر چه پیش از این «وحدتی» معاون سابق
مــیــراث فرهنگی اداره کــل مــیــراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی از
طرح انتقال آثار تاریخی به ساختمانی دیگر در
کارگروه میراث فرهنگی به واسطه برخوردار
نــبــودن اشیا از شــرایــط مناسب سخن گفته و
مقرر شده بود :در کمیته سامان دهی فضاهای

اداری مطرح شــود و در صــورتــی کــه دستگاه
هــای دولتی فضای خالی داشته باشند ،آثار
تاریخی منتقل شــود .امــا «مستوفیان» معاون
فعلی میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری استان به واسطه
ایــن کــه مــوزه نیازمند برخی اســتــانــداردهــای
فضایی و تجهیزات حفاظت الکترونیک است،
موافق فضای استیجاری نیست و بر پیگیری به
منظور تامین زمین با همکاری راه و شهرسازی
و شــهــرداری بــرای ساخت مــوزه اســتــانــدارد به
عنوان یکی از محورهای فعالیت میراث تاکید
می کند .او معتقد است :مطمئن هستیم مجموعه
عمارت مفخم بــرای مــوزه طراحی نشده و فع ً
ال
کاربری موزه به آن داده شده است .وی به تالش
هــای صــورت گرفته بــرای راه انــدازی مجموعه
موزه عمارت مفخم و آیینه خانه بعد از بازگشایی
موزه مردم شناسی با هماهنگی اداره کل موزه
های تهران از مهر سال گذشته اشــاره می کند
و می گوید :پیگیری های مکرر باعث شد 300
میلیون تومان اعتبار ملی و استانی برای مرمت
بنا تخصیص یابد« .مستوفیان» به تخصیص 70
میلیون تومانی اعتبار برای طرح مطالعاتی هم
اشــاره می کند و می افــزایــد :در نظر داریــم در
جلسه ای شرح خدمات تهیه طرح مقاوم سازی
بررسی شود و در صورت آماده شدن آن از طریق
مشاوران ،مطالعه طرح و پس از مصوب شدن در
شورای فنی استان و تهران عملیات اجرایی آن

مطمئن هستیم
مجموعه
عمارت مفخم
برای موزه
طراحی نشده
و فع ً
ال کاربری
موزه به آن
داده شده
است

بر بال خیال

همسفر



آغاز شود.
وی ادامــه می دهــد :اگر با این رونــد پیش رود،
نــوروز ســال آینده مجموعه مــوزه هــای باستان
شناسی و اسناد و نسخ خطی استان بازگشایی
می شود .وی به تخصیص  150میلیون تومان
اعتبار ملی هم بــرای تجهیز ویترین و به روز
رسانی طرح محتوایی موزه اشاره می کند و می
افزاید :اکنون در مقوله اعتبار مشکل خاصی
وجود ندارد.
وی دربـــاره اقــدامــات انــجــام گرفته بــه منظور
جلوگیری از وارد شدن آسیب جدی به آثاری که
به صورت طوالنی در مخزن نگهداری می شود،
می گوید :مجموعه آثــاری که در مخزن وجود

دارد به طور مرتب در حال تغییر و جابه جایی و
آزمایشگاه حفاظت فعال شده است و مشکلی
برای اشیا وجود ندارد.
این در حالی است که پیش از این مسئوالن سابق
میراث فرهنگی استان به تزریق اعتبار 100
میلیون تومانی بــرای اجــرای طــرح مطالعاتی
مرمت مــوزه هــای استان در قالب اعتبار ملی
و استانی خبر داده بودند ،اما مشخص نیست
این اعتبار چه سرانجامی پیدا کــرده است که
مسئوالن فعلی به منظور اختصاص اعتبار 70
میلیون تومانی برای طرح مطالعاتی اقدام کرده
اند.
از ســوی دیگر «سویدانلویی» مدیرکل سابق

میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
از تــاش هــای صــورت گرفته بــرای ساخت و
راه اندازی موزه جدید در استان سخن گفته و
اضافه کرده بود :پیگیری های الزم از سازمان
برنامه و بــودجــه و دستگاه هایی کــه در این
زمینه مسئولیت دارنــد در حال انجام است تا
عــاوه بر تامین زمین ،اعتبارات مــورد نظر را
برای راه اندازی موزه ای در شأن مرکز استان
جذب کنیم .اما طبق گفته معاونت فعلی میراث
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری استان به نظر می رسد
پیگیری و تالش ها همچنان در مرحله ابتدایی
باقی مانده است.

قاصدک

هر کجا بـروی
خواهم آمد!
ماه شده ام
همسفــر تمـام مسـافران
هــر کجا باشی
بـر کلبه ات خواهم تابیـد
تا خاطره ای زاده شود
از هر چه عشـق و زیبایی
«دوستت می دارم»!!...

فانوس شعر

رسول یونان

بگذار بگذرد همه چیز آن چنان که هست
دنیا همین که بوده و دنیا همان که هست
پای سفر که پیش بیاید مسافریم
آدم هراس جاده ندارد جوان که هست
تا هر چه دور پشت مرا گرم می کند
مثل تو دست همسفری مهربان که هست
اص ً
ال بدون مشکل شیرین نمی شود
در راه دست کم دو سه تا امتحان که هست
گاهی برای ما خود این راه مقصد است
یک جاده با فراز و نشیب آن چنان که هست
حاال اگر چراغ نداریم بی خیال
فانوس شعرهای تو در دست مان که هست
خواب دو جفت بال و پر سبز دیده ام
پاهای مان شکسته ،ولی آسمان که هست
مهدی فرجی


گفت و گو
خانه به دوشی هنرمند پیش کسوت موسیقی مقامی استان

انتقاد «آنا مراد» از وعده های بی سرانجام مسئوالن

کارت صالحیت تدریس صادر می شود
کارت صالحیت تدریس برای مربیان و مدیران آموزشگاه های آزاد هنری صادر
می شود .معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان شمالی در
گفت و گو با خبرنگار ما با بیان این که صدور کارت صالحیت تدریس بعد از وقفه
ای چند ساله ،مجدد از سرگرفته شده است ،تصریح کرد :متقاضیان دریافت
کارت صالحیت تدریس در رشتههای موسیقی ،تجسمی ،نمایشی و مد و لباس
میتوانند برای ثبت نام به پایگاه اطالع رسانی www.aes.farhang.gov.ir
مراجعه کنند« .حیدری» با بیان این که این اقدام از سوی دفتر آموزش و توسعه
فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود،
خاطرنشان کرد :اکنون  112آموزشگاه آزاد هنری در استان فعال است.

کارگاه «گرافیک شهروند مدار»
کارگاه «گرافیک شهروند مدار» آغاز شد.
معاون فرهنگی حوزه هنری خراسان شمالی با بیان این که این کارگاه با
حضور  20فعال گرافیست تا بیست و هفتم ماه جاری ادامه دارد ،افزود :این
کارگاه با حضور «احسان مهدوی» در حال برگزاری است و در نهایت از  5اثر
برتر تولید شده تقدیر به عمل می آید.
«حسین حصاری» خاطرنشان کرد :آثار برگزیده تولید شده در بیلبورد های
شهر نصب خواهند شد.
وی ادامه داد :این کارگاه در راستای ارتقای سطح کیفی گرافیک و مبلمان
شهری برگزار شده است.

ﺟﻮاﯾﺰ
ﻧﻘﺪى و
ﻏﻴﺮﻧﻘﺪى ﻫﻔﺘﮕﯽ

ﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢﻫﺮﺳﺮﮔﺮﻣﯽ،ﯾﮏﺷﺎﻧﺲﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﺷﻨﺒﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ
در ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺳ و ﭘﻨﺠﻢ »ﻟﺬت ﺳﺮﮔﺮﻣ«

ﺳﻪﻧﮑﺘﻪﻣﻬﻢ!

.

و آرزوى ﻓﺮاﻏـﺖ ﺧـﻮش ﭘﺎﯾـﺎن ﻫﻔﺘـﻪ
ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪ¡ رﻧﺠﺒﺮ

در اﻦ روز ﭘﺎﺎن ﻫﻔﺘﻪ ،ﻪ آﺧﺮﻦ ﻣﺴــﺎﺑﻘﻪ از ﻫﻔﺘﻪ ﺳ و ﭘﻨﺠﻢ
»ﻟﺬتﺳﺮﮔﺮﻣ «راﻣ ﺑﻴﻨﻴﺪ،ﺎدآورﭼﻨﺪﻧ¦ﺘﻪدرﺑﺎرهﺑﺨﺶ
ﺳﺮﮔﺮﻣ ،ﺧﺎﻟ ازﻟﻄﻧﻴﺴﺖ:
(١اﮔﺮازاﻓﺮادﻫﺴــﺘﻴﺪ ﻪﺑﻪﻧﻮﻋ درزﻣﻴﻨﻪﻫﺎ»آﻣﻮزش«،

«آنامراد رستگاری» هنرمند پیش کسوت موسیقی
مقامی استان که به گفته خودش  14ماه پیش بنا
به پیشنهاد رئیس وقت سازمان مدیریت و برنامه
ریزی و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان،
خانه اش را که به واسطه موریانه آسیب دیده بود،
تخریب کرد و اج��اره نشین شد ،در گفت و گو با
خبرنگار م��ا ،از بی سرانجام ماندن وع��ده های
مسئوالن استان خبر داد و افــزود« :پورعیسی»
معاون وقــت هماهنگی امــور اقتصادی و توسعه
منابع استاندار مرا در میانه راه به حال خودم رها
کرد.این نوازنده چیره دست موسیقی ترکمن که
به دلیل حال و هوای این روزهایش به واسطه خلف
وعده مسئوالن به کالف سردر گمی تبدیل شده
است ،ادامه داد :قول های مسئوالن مرا با مشکل

»ﭘﺮورش«»،روانﺷﻨﺎﺳ «»،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳ «وﺗﻤﺎمﺳﺮﻓﺼﻞﻫﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻬ ﻪﺑﺎﺻﻨﻌﺖﺳﺮﮔﺮﻣ وﺗﺎﺛﻴﺮﻫﺎآنﻣﺮﺗﺒﻂﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮﻫﺴﺘﻴﺪ،ﻟﻄﻔﺎﻧﻈﺮﺗﺎنراﺑﻪﺷﻤﺎره٣٠٠٠٧٢٢٥٢
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.ﻣﺎدراﻦﺳﺘﻮنآﻣﺎدهﻫﺴﺘﻴﻢﺗﺎﻧﻈﺮاتﺗﺨﺼﺼ
ﺷﻤﺎﻋﺰﺰانرادرﺑﺎرهﺳﺮﮔﺮﻣ وﺗﺎﺛﻴﺮآنﺑﺮاﻓﺮادﻣﺨﺘﻠﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺑﻪﻫﻤﺮاهﺗﺼﻮﺮوﺳﻤﺖﺷﻤﺎﻣﻨﺘﺸﺮ ﻨﻴﻢ.
(٢اﮔﺮدرزﻣﻴﻨﻪ¦ ازﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ ﻪدرروزﻫﺎ
ﻣﺨﺘﻠﻫﻔﺘﻪدراﻦﺻﻔﺤﻪﻣﻨﺘﺸﺮﻣ ﺷﻮدﺗﺒﺤﺮﺧﺎﺻ دارﺪ،
ﺑﺎﭘﻴﺎﻣﺑﻪﺷﻤﺎره ٣٠٠٠٧٢٢٥٢ﻣﺎراﻣﻄﻠﻊ ﻨﻴﺪﺗﺎداﻧﺶو
ﻫﺮﻧﻮعﺎﻓﺘﻪﺷﻤﺎرا ﻪﺑﻪدرد آﻣﻮزشدﮕﺮانﻣ ﺧﻮرد،دراﻦ
ﺳﺘﻮن)ﺑﻪﺻﻮرتﻣﺘﻦ( ﺎدروبﺳﺎﺖ)ﺑﻪﺻﻮرتﻋ¦ﺲوﻣﺘﻦ
وﻓﻴﻠﻢ( ﺑﻪﻫﻤﺮاهﻧﺎموﻋ¦ﺲﺗﺎنﻣﻨﺘﺸﺮ ﻨﻴﻢ.ﺑﺎاﻦﺷﻴﻮهاﻓﺮاد

مواجه کرده اس��ت  .وی با اظهار تاسف از این که
چندین بار به استانداری مراجعه کرده اما اجازه
دیدار با استاندار به وی داده نشده است و گفته اند
درخواستت را در نوبت می گذاریم و در موعد مقرر
تماس می گیریم ،اظهارکرد :قصد شکایت و گالیه
ن��دارم ،فقط می خواهم عرض حالی داشته باشم
اما تاکنون این دی��دار میسر نشده اس��ت .او البته
به حمایت های مسئوالن و پای کارآمدن آن ها به
عنوان ضامن برخالف مخالفت اش برای ساخت و
ساز و خانه به دوشی هم سخن گفت و تصریح کرد:
متاسفانه ساخت خانه جدیدم در مرحله احداث
دیوار و سقف به خاطر نبود پول متوقف شده و وعده
های مسئوالن بنیاد مسکن برای کمک  30میلیون
تومانی ب��ه جایی نرسیده اس���ت.او خاطرنشان

ﺧﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎ و ﻧﻈﺮات٣٠٠٠٧٢٢۵٢ :
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در وب ﺳﺎﯾﺖ 1sargarmi.ir

ﻣﺒﺘﺪﻫﻢﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﺜﻞﺷﻤﺎﺳﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ راﺑﺎﺳﺮﻋﺖ
ﺑﻴﺸﺘﺮﺣﻞ ﻨﻨﺪوازﭘﺎﺳﺦﻫﺎﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪهﻟﺬتﺑﺒﺮﻧﺪ.
(٣اﮔــﺮدرﺟﻤﻊدوﺳــﺘﺎنواﻗــﻮاموآﺷــﻨﺎﺎن،ﺳــﻮدو ﻮﺑﺎزان
ــﺎﻋﻼﻗﻪﻣﻨــﺪاندﮕــﺮﺳــﺮﮔﺮﻣ ﻫﺎﻣﻨﻄﻘ )ﻣﺜــﻞاﻧــﻮاع
ﻧﻘﺶﺎبﻫﺎ(راﻣ ﺷﻨﺎﺳــﻴﺪ،آنﻫﺎراﺑﻪﻣﻄﺎﻟﻌــﻪﻣﻄﻠﺐﻣﻮرد
ﻋﻼﻗﻪﺷﺎندرروزﺧﺎﺻ ازﻫﻔﺘﻪ ﻪآنﻣﻄﻠﺐراﻣﻨﺘﺸﺮﻣ ﻨﻴﻢ،
دﻋﻮت ﻨﻴﺪ.
ﺗﻌﻄﻴﻼتﺧﻮﺷــ راﺑﻪﻫﻤﺮاهﺧﺎﻧﻮادهﺑﺮاﺗﺎنآرزوﻣ ﻨﻢو
»ﻧﻘﺶﺎبﭼﺎرﭼﻮب«راﺑﺮاﭘُﺮ ﺮدندﻗﺎﻘ ازاﻦاوﻗﺎتﻓﺮاﻏﺖ
ﺑﻪﺷﻤﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣ ﻨﻢ.
ﻣﻮﻓﻖوﭘﻴﺮوزﺑﺎﺷﻴﺪ؛
و ﺣﺮﻓﻪا¡

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪﻫﺎ¡ ﻗﺒﻞ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده
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ﺑﺮا¡ارﺳﺎلﭘﺎﺳﺦ
وﺷﺮ ﺖدرﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
دوﺗﺎازاﺟﺰا¡ﺗﺼﻮﺮاﻦﻣﻌﻤﺎ را
درﻣﺘﻦﭘﻴﺎﻣﺗﺎن
ﻧﺎمﺑﺒﺮﺪ.

ﺑـﺎ ﺸـ ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎـ ـﻪ ﻋﺪدﺷـﺎن
ﻣﺴﺎﺣﺖﺷـﺎن را ﺗﻌﻴﻴـﻦ ﻣ ﻨـﺪ ،ﺗﺼﻮـﺮ
ﻣﺨﻔـ را ﺸـ ﻨﻴﺪ .اﮔﺮ ﻤ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻻزم داﺷﺘﻴﺪ ،اﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﺳـﻦ ﻨﻴـﺪ ـﺎ »راﻫﻨﻤـﺎ« را در  1sargarmi.irﺑﺒﻴﻨﻴﺪ.

 1ﻗﺒﻞ از اﻦ ﻪ ﺟﺎ ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﻗﻄﻌــ ﻨﻴﺪ ،دﻟﻴﻞ
»ﻣﻨﻄﻘ «ﺗﺎنراﺑﺮااﻦ ﺎرﺑﺎﺧﻮدﺗﺎنﻣﺮور ﻨﻴﺪ.
 2زﺎدرﺴــﻧ¦ﻨﻴﺪ!ﻣﻤ¦ﻦاﺳــﺖﺑﺎﺣﺪسزدنﺑﻪﭘﺎﺳﺦ
ﻧﺰدﺷﻮﺪاﻣﺎاﻦﻫﻢﻣﻤ¦ﻦاﺳﺖ ﻪﺑﺎﺣﺪساﺷﺘﺒﺎه،
ﺑﻪاﺷﺘﺒﺎﻫﺎتدﮕﺮﺑﻴﻔﺘﻴﺪ.

 2اﻋﺪادﺗﻌﻴﻴﻦﻣ ﻨﻨﺪ ﻪﻣﺴﺎﺣﺖ
ﭼﺎرﭼﻮبﺷﺎنﭼﻨﺪواﺣﺪﺑﺎﺷﺪ.
 3ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺑﺎﺪدﻗﻴﻘﺎروﺧﻄﻮطﺷﻄﺮﻧﺠ
زﻣﻴﻨﻪرﺳﻢﺷﻮﻧﺪ.

 3ﺑﺮاﺣﻞﻣﻌﻤﺎازﻣﺪادﻧﺮموﭘﺎ ﻦﻣﺮﻏﻮباﺳﺘﻔﺎده ﻨﻴﺪ.

 4ﭼﺎرﭼﻮبﻫــﺎﺑﺎﻫﻢﺗﺪاﺧــﻞﻧﺪارﻧــﺪوروﻫﻢ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪرﻓﺖ.

 4درآﻏﺎزﺳﺮاغرﻗﻢﻫﺎﺑﺮوﺪ ﻪﭼﺎرﭼﻮب ﻮﭼﺷﺎن
ﻗﻄﻌ اﺳــﺖ .ﮔﺎﻫ ﻫﻢ ﭼﺎرﭼﻮب اﻋﺪاد ﺑﺰرگ را )ﺑﻪ دﻟﻴﻞ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﺧﺎصﺷﺎن(راﺣﺖﻣ ﺗﻮانﺗﻌﻴﻴﻦ ﺮد.

 5وﻗﺘ ﺗﻤﺎم ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎ،ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻤﺎ را ﭘُﺮ
ﺮدﻧﺪ ،درون ﻫــﺮ ﭼﺎرﭼﻮب را ﺑﺎ رﻧــﮓ ﻋﺪدش ﭘُﺮ
ﻨﻴﺪﺗﺎﺗﺼﻮﺮ ﺸﺷﻮد.

 5ﺎدﺗﺎنﺑﺎﺷــﺪﭼﺎرﭼﻮباﻋــﺪاد ٣و ٥و ٧و ١١و ١٣و١٧
و...ﻫﻤﻴﺸﻪﺑﻪﺷ¦ﻞ»ﻣﺴﺘﻄﻴﻞﺑﻠﻨﺪ«اﺳﺖ ﻪﻋﺮﺿﺶ
واﺣﺪاﺳﺖ.

 6ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎﺧﺎ ﺴﺘﺮراﺑﺪونرﻧﮓﺑﮕﺬارﺪ.

 6اﮔﺮﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻣﺘﻔﺎوﺗ ﺑﺮاﻣﻌﻤﺎﭘﻴﺪا ﺮدﺪ،ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻪﺟﺎ از ﺎرﺗﺎنﻏﻠﻂﺑﻮدهاﺳﺖ.ﭼﻮنﻫﺮﻣﻌﻤﺎﻓﻘﻂو
ﻓﻘﻂﭘﺎﺳﺦﺻﺤﻴﺢدارد.

ﺑﺮادرﺑﻬﺘﺮﻗﻮاﻧﻴﻦ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﻞﺷﺪهزﺮراﺑﺎدﻗﺖﺑﺮرﺳ

ﻨﻴﺪ.

ﻗﺎﻧﻮن:ارﻗﺎم ١ﺗﺎ ٩رادرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﺧﺎﻟ ﺑﻨﻮﺴﻴﺪﻃﻮر ﻪ درﻫﺮﺳﻄﺮ،درﻫﺮﺳﺘﻮنودرﻫﺮ
ﻣﺮﺑﻊ٣در ٣ﻫﻴﭻرﻗﻤ ﺗ¦ﺮارﻧﺒﺎﺷﺪ.

دﻗﻴﻘﻪ

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻣﺷﻮد:

 1ﻫﺮﻋﺪدﺑﺎﺪداﺧﻞﭼﺎرﭼﻮب
»ﻣﺮﺑﻌــ « ﺎ »ﻣﺴــﺘﻄﻴﻠ « ﺑــﻪ رﻧﮓ
ﺧﻮدشﻗﺮارﺑﮕﻴﺮد.

ﻫﺮ روز
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ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪﻫﺎ

ﻗﻮاﻧﻴﻦ:

ﺳﻮدو ﻮ

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺎده

ﺎب ﭼﺎرﭼﻮب
ﻧﻘﺶ ِ

کرد :حاال که تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته
ام ،مسئوالن این نهاد می گویند تا  5سال آینده
نمی توانند خانه ام را بسازند و نمی دانم تا  5سال
آینده چه سرانجام و وضعیتی پیدا خواهم کرد ،آن
هم در شرایطی که یک ریال منبع درآمد ندارم.

ﺑﺮا¡ارﺳﺎل
ﭘﺎﺳﺦوﺷﺮ ﺖ
درﻣﺴﺎﺑﻘﻪ،
ارﻗﺎمﺳﻄﺮﻫﺎ¡
اول،دوموﺳﻮم
ازﻫﺮﺳﻮدو ﻮ¡
ﺣﻞﺷﺪهراﺑﻪ
ﺗﺮﺗﻴﺐازﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻻ-ﭼﭗ ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺎﻴﻦ-راﺳﺖﺑﻪ
ﺻﻮرتﻋﺪد
 ٢٧رﻗﻤ)ﺑﺪون
ﻓﺎﺻﻠﻪ،اﻨﺘﺮﺎ
ﺎرا ﺘﺮدﮕﺮ¡(
ﭘﻴﺎﻣ ﻨﻴﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ

30
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ﺣﺮﻓﻪا¡ﻫﺎو
ﻣﺪﻋﻴﺎنﺳﻮدو ﻮ
درﺟﻪدﺷﻮار¡
ﻫﺮﺳﻮدو ﻮ+
زﻣﺎنﺣﻞﺷﺎن
راﭘﻴﺎﻣ ﻨﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل:ﻣﺘﻮﺳﻂ
٠٠:١٢:٢٠

ﺑﺴﻴﺎرﺳﺨﺖ
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