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سرمقاله

 بنادر  ایران به بنادر نسل سوم تبدیل می شوندشاید، سالی بدون هراس!
انکار نمی شــود کــرد که اکنون 
و در این لحظاتی که انســاِن روِی کــره خاکی ورود به 
سال جدید میالدی می کند، در سراسر زمین یک اتفاق 
نظر وجود دارد؛ ســالی که گذشت، ســال بیم و هراس 
از ضربه هایی بود که ویروســی بی اندازه کوچک، به کل 
زندگی بشر وارد کرد و احتماال در سال تازه نیز به جوالن 

خود ادامه می دهد.
ایــن اتفاق نظر، تنهــا به این برنمی گــردد که تهاجم 
ویروس به شــکل غریبی همه گیر و گسترده شده بلکه 
این ویروس موجب بروز حوادثی شد که آدم ها در نقاط 
مختلف زمین، مشــابهت های بسیار میان آن ها با خود 

می بینند.
فروپاشــی اقتصاد و سخت تر شدن زندگانی مردمانی که 
قبال نیز به دشــواری گذران زندگــی می کردند و کاهش 
موارد شادی و نشــاط و افزایش لحظات اندوه به خاطر 
از دســت دادن عزیزان، شاید از مواردی باشدکه افراد را 
در تمام نقاط مختلف زمین به یک دیگر نزدیک و مشابه 
می کند. می شود گفت در حال حاضر بشر درد مشترک 
آشکار دارد؛ ترس از ابتال به بیماری کووید۱۹ و هراس از 
گرفتار شدن در چنگال نوع جهش یافته آن، فراگیراست. 
حتــی دفاع درب را بر این ویروس و مقابله با آن در همه 
دنیا یکسان است یعنی آدم ها با همه  ی تفاوت هایشان، در 

برابر این ویروس ناگزیر از عکس العمل یکسان هستند.
ویروس وقتی خود را نشان داد و تهاجم به همه زندگی 
بشــر را آغاز کرد، ســال نو مردم چین بود و تا اکنون 

که ســال نو میالدی آغاز شــده اســت، آن چنان آثار 
مخربش در همه شــئون زندگی انســان رسوخ نموده 
اســت که ذهن همه را تســخیرکرده و حوادث دیگر را 
تحت الشعاع قرار داده اســت. اگر به اخبار مختلفی که 
به طور مســتمر از رسانه ها منتشر می شود توجه کنیم، 
هنــوز درگیری های خونین حاصــل از تعصبات، تضاد 
منافع وخوی وحشــیگری برخی از انسان نماها بخش 
عمده ای از زمان فعالیت آن ها را به خود اختصاص داده 
اســت و همچنان فســاد در همه زمینه هامیان جوامع 
بشری جاریست اما ذهن آدم ها متوجه مصون ماندن از 
آســیب های بالی نوظهوری است که تقریبا پس از یک 
ســال، و در آستانه ســال نو میالدی همچنان در حال 

گسترده شدن و تهاجمی شدن هست!
علی رغم مشــکالتی که وجود ویروس کرونا و بیماری 
کوویــد۱۹ برای بشــر ایجادکرده، اما، بــه علت همان 
مشــابهت هایی کــه برای مقابلــه با آن میــان آدم ها 
بوجودآمــده، افراد از لحاظ روحــی و روانی به یکدیگر 
نزدیک شــده اند و ایــن می تواند مقدمه ای باشــد که 
امیدوار باشیم در سال تازه هم از خشونت های کمتری 

بشنویم و هم از اندوه کمتری. 
اگر آدم ها نمی توانند ســال جدید را آن گونه که دوست 
می دارند در کنار همدیگر جشــن بگیرند اما می توانند 
امیدوار باشــند که با غلبه بر این بالی شــوم، لحظات 

شیرین بیشتری را در زندگی خود تجربه کنند.

 وزیر راه و شهرســازی گفت: با تبدیل بنادر شهید رجایی و 
سایر بنادر کشور به بنادر نسل سوم در تالش هستیم تا سهم 

بازار ایران را در قیمت تمام شده کاال کاهش دهیم.
محمد اسالمی در مراســم امضای تفاهم نامه همکاری بین 
سازمان بنادر و دریانوردی، یک شرکت چینی و چند شرکت 
داخلی برای سرمایه گذاری در اراضی ۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری 
بندر شهید رجایی، اظهارداشت: یکی از اهدافی که در امضای 
تفاهم نامه دنبال می شود تســهیل در قدرت لجستیکی و 
تبدیل بنادر کشور به بنادر نســل سوم است که در این راه 
گام های مهمی برداشته شده اســت.وی ویژگی نسل سوم 
بنــادر را عالوه بر تولید بار، فرصت پــردازش و ایجاد ارزش 
افزوده عنوان کرد و افزود: با تبدیل بنادر شهید رجایی و سایر 
بنادر کشور به بنادر نسل سوم در تالش هستیم تا سهم بازار 
ایران را در قیمت تمام شــده کاالها کاهش دهیم و در عین 
حال با ایجاد جذابیت های اقتصادی و تجاری در صدد ایجاد 

رقابت  در بنادر کشور و ایجاد صادرات پایدار باشیم.
اسالمی توضیح داد: هم اکنون ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار اراضی 
جدید به بندر شــهید رجایی ملحق شده است تا طرح های 
توســعه تجارت در درون این بندر ایجاد شــود و این گام 
مهمی اســت که با امضای تفاهم نامه و بــا حدود ۲۵ هزار 
میلیاردتومان ســرمایه گذاری انجام شده است.وی سرمایه 
گــذاری در اراضی پس کرانه بندر شــهیدرجایی را در پنج 
حوزه از جمله ساخت کانتینر، ایجاد کارخانجات روی، سرب 
و منگنز، احداث کارخانه های تولیــد لوازم خانگی و ایجاد 

پاالیشگاه برشمرد.

وزیر راه و شهرسازی هم چنین گفت: یکی از ابعاد اهمیت 
سرمایه گذاری ها در اراضی پس کرانه شهید رجایی ایجاد 

۲۰ هزار اشتغال است.
اسالمی ادامه داد: این تفاهم نامه ها بر موضوع دانش بنیان 
بودن و رقابتی کردن فعالیت ها تمرکز دارد. بخشــی از این 
ســرمایه گذاری ها نیز خارجی اســت و عمده هدف آن ها 
بازارهای صادارتی است که در هنگام امضای تفاهم نامه نیز 
بر تسهیل و تسریع در این امر تاکید شد. زمان بندی اجرای 
این طرح های ســرمایه گذاری ها حداکثر سه سال است که 
باید به نتیجه برسند.وی به سیاست توسعه تجارت در بنادر 
اشــاره کرد و افزود: مجموع ظرفیت های بنادر اکنون ۲۸۰ 
میلیون تن اســت کــه باید این میزان بــه حداقل دو برابر 
ظرفیت در مدت زمان پنج ســاله برســد. در نظر است تا 

ظرفیت بنادر سواحل مکران به ۲۲۰ میلیون تن برسد.
ضمنا۶ تفاهم نامه سرمایه گذاری در پس کرانه ۲ هزار و ۴۰۰ 
هکتاری بندر شهید رجایی  با حضور  وزیر راه و شهرسازی، 

مدیرعامل سازمان بنادر و استاندار هرمزگان، امضا شد.
۶ تفاهم نامه ســرمایه گذاری در پس کرانه ۲ هزار و ۴۰۰ 
هکتاری بندر شــهید رجایی شامل سرمایه گذاری به ارزش 
۱۰۰ هــزار میلیــارد ریال و ۸۰۰ میلیون یــورو در زمینه 
"احداث کارخانه روی، ســرب، منگنــز و مس"،  "احداث و 
توسعه کارخانجات لوازم جانبی، توسعه و تجمیع کارخانجات 
صنعتی"، "احداث پاالیشگاه آلومینا، راه اندازی و تأمین مالی 
پروژه هــای صنایــع از طریق صندوق بورســی" و "احداث 

کارخانجات کانتینرسازی"اجرایی و عملیاتی است.
»مدیر مسوول«

بنادر ایران
 به بنادر نسل سوم

  تبدیل  می شوند

وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اعالم کرد:
 سهم 2۹درصدی 
اشتغال روستایی از 
سبد اشتغال کشور

صفحه 1
8

 سال نومیالدی برهم میهنان مسیحی مبارک باد

جشن های سال نو صحنه جوالن کرونا
سال نوچینی؛ تولد، نوروز باستانی؛ تهاجم، سال نو میالدی؛

جهش برای سیطره بر زمین!
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عشق نقاشان قرن چهاردهم به ریزه کاری های خوش نما و 
ظریف در کتاب های خطی مصور معروفی هم چون زبور 
انگلیسی که به زبور ملکه مری مشهور است، دیده می شود 
که مســیح را در پرستش گاه نشان می دهد که با کاتبان 
عالم سخن می گوید. آنان او را بر کرسی بلندی نشانده اند 
و او در حال توضیح نکته ای از آیین خود دیده می شــود و 
حالت و ژســت مخصوصی را به خود گرفته اســت که در 

تصویر نقاشان قرون وسطی از معلمان، دیده می شود.
کاتبان یهودی دست های خود را به نشانه ی بهت و حیرت 
بلند کرده اند و نیز والدین مسیح که وارد صحنه شده اند، 
متحیرانه به یکدیگر می نگرند. شیوه ی روایت قصه، هم 
چنان غیر واقعی اســت. هنرمند از قــرار معلوم هنوز از 
کشف "جوتو" که چگونه می توان به یک صحنه، واقعیت 

و حیات بخشید، چیزی نشنیده است.
مسیح، به نقل از کتاب مقدس، در آن زمان دوازده ساله 
بوده است، به نســبت افراد بالغ، کوچک تصویر شده  و 
هنرمند هیچ کوششــی نکرده اســت، که فضاهای بین 

اشخاص تصویر را برای تماشاگر روشن کند.
وانگهی، می توانیم مشاهده کنیم که همه ی چهره ها، کم 

و بیش طبق یک فرمول ساده ترسیم شده اند.
ابروها قوسی شکل، گوشــه ی لب ها متمایل به پایین و 

موهای سر و ریش صورت به حالت مجعد.
نکته ی جالب تر این که، در پایین همان صفحه می بینیم 
که صحنه دیگری اضافه شــده اســت که هیچ ربطی به 
موضــوع داســتان مقدس نــدارد. آن نقــش مایه ای از 
ســرگرمی های عادی آن زمان را نشان می دهد که شکار 

مرغابی به وسیله ی باز شکاری است.
در این صحنه، باز یک مرغابی را در برابر شعف مرد و زنی 
که بر اسب سوارند و پسری که در برابر آن ها دیده می شود، 
 شکار کرده است و دو مرغابی دیگر پروازکنان می  گریزند.

نقاش گویی هنگامی که این صحنه را نقاشــی می کرده 
اســت، پسران دوازده ساله ی واقعی را با دقت ننگریسته 
است، ولی بدون شک بازهای واقعی و مرغابی های واقعی 

را با دقت نظاره کرده است.

شــاید بیش از آن برای این روایت کتاب مقدس احترام 
قائل بوده که بتوانند مشــاهده ی خود نسبت به زندگی 
واقعی را در آن دخالت دهد. او ترجیح داده است که همه 

چیز را منفک از یکدیگر حفظ کند.
شیوه ی واضح روایت داســتان با حاالت و اشارات قابل 
فهــم و بدون هر گونه ریزه کاری هــای گمراه کننده و در 
حاشــیه صفحه، برش کوچکی از زندگی حقیقی، چیزی 
که دگربار خاطر نشان می کند که این اثر متعلق به قرن 

"چاوسر" است.
در گذر قــرن چهاردهم بود که این دو عنصر هنر، یعنی 
روایت زیبا و مشــاهده ی واقع بینانه بــه تدریج درهم 
آمیخنه شدند. شاید اگر نفوذ هنر ایتالیا نبود، این واقعه 

به این زودی انفاق نمی افتاد.
هنر جوتو در ایتالیا، به ویژه فلورانس، مفهوم کلی نقاشی را 
دگرگون ساخت. شیوه ی کهن بیزانس به ناگهان خشک 
و از مد افتاده جلوه گر شــد. با این حال هم، خطاست که 
بپنداریم هنر ایتالیا به طور قطعی و ناگهانی با هنر دیگر 
سرزمین های اروپایی قطع رابطه کرد. به عکس، ایده های 
جوتو در کشــورهای شــمال آلپ نفوذ یافتند و متقابلن 
دیدگاه های نقاشان گوتیک در شمال اروپا نیز، رفته رفته 

تاثیرات خود بر اســتادان جنوبی برجای نهادند. به ویژه 
در سیه نا، یکی دیگر از شهرهای توسکان و رقیب بزرگ 
فلورانس بود که گرایش و ســبک این هنرمندان شمالی 

عمیقن موثر واقع شد.
نقاشان سیه نا، بر خالف جوتو در فلورانس به نحوه برق آسا 
و انقالبی از سنت اولیه ی بیزانس قطع پیوند نکرده بودند.

دوچو، بزرگترین استاد نسل جوتو، کوشیده بود، به جای 
آن که فرم های کهن بیزانســی  را یک جا به دور افکند، 

جان تازه ای به کالبد آن ها بدمد.
تابلو محراب را دو نفر از اســتادان جوان تر مکتب دوچو، 
یعنی ســیمونه مارتینی و لیپوممی ترسیم کرده اند. این 
تابلو نشــان می دهد که هنر سیه نا تا چه حد تحت تاثیر 

دیدگاه ها و فضای کلی قرن چهاردهم قرار گرفته است.
)ادامه دارد(

 "حمیدمصدق"

 ز شب هراس مدار این هنوز آغاز است
 بیا که پنجره رو به صبحدم باز است

 چو آفتاب درخشان چه خوش درخشیدی
 طلوع پاک تو در شب قرین اعجاز است

 تو مهربانی خود را نثار من گردان
 غلط اگر نکنم آفتاب فیاض است
 ز ترکتاز حوادث دمی تغافل کرد

 کبوتر دلم از آن به چنگ شهباز است
 هزار بار مرا آزمودی و دیدی

 »حمید« در ره ِ ایران هنوز جانباز است

 "سهراب سپهری"

 باران نور
 که از شبکه دهلیز بی پایان فرو می ریخت

 روی دیوار کاشی گلی را می شست.
 مار سیاه ساقه این گل

 در رقص نرم و لطیفی زنده بود.
 گفتی جوهر سوزان رقص

 در گلوی این مار سیه چکیده بود.
 گل کاشی زنده بود

 در دنیایی راز دار،
 دنیای به ته نرسیدنی آبی.

 هنگام کودکی
 در انحنای سقف ایوان ها،

 درون شیشه های رنگی پنجره ها،
 میان لک های دیوارها،

هر جا که چشمانم بیخودانه در پی چیزی 
 ناشناس بود

 شبیه این گل کاشی را دیدم
 و هر بار رفتم بچینم

 رویایم پرپر شد.

 نگاهم به تار و پود سیاه ساقه گل چسبید
 و گرمی رگ هایش را حس کرد:

 همه زندگی ام در گلوی گل کاشی چکیده بود.
 گل کاشی زندگی دیگر داشت.

 آیا این گل
 که در خاک همه رویاهایم روییده بود

 کودک دیرین را می شناخت
 و یا تنها من بودم که در او چکیده بودم،

 گم شده بودم؟
 نگاهم به تار و پود شکننده ساقه چسبیده بود.

 تنها به ساقه اش می شد بیاویزد.
 چگونه می شد چید

 گلی را که خیالی می پژمراند؟
 دست سایه ام باال خزید.
 قلب آبی کاشی ها تپید.

 باران نور ایستاد:
 رویایم پرپر شد.

 "سیاوش کسرایی"

 در گذرگاهی چنین باریک
 در شبی این گونه دل افسرده وتاریک

 کز هزاران غنچه لب بسته امید
جز گل یخ، هیچ گل در برف و در سرما 

 نمی روید
 من چه گویم تا پذیرای کسان گردد

 من چه آرم تا پسند بلبالن گردد
 من در این سرمای یخبندان چه گویم با دل سردت
 من چه گویم ای زمستان با نگاه قهرپروردت

 با قیام سبزه ها از خاک
 با طلوع چشمه ها از سنگ

 با سالم دلپذیر صبح
 با گریز ابر خشم آهنگ

 سینه ام را باز خواهم کرد

 همره بال پرستوها
 عطر پنهان مانده اندیشه هایم را

 باز در پرواز خواهم کرد
 گر بهار آید

 گر بهار آرزو روزی به بار آید
 این زمین های سراسر لوت

 باغ خواهد شد
 سینه این تپه های سنگ

 از لهیب الله ها پر داغ خواهد شد
 آه... اکنون دست من خالی است

 بر فراز سینه ام جز بُُته هایی از گل یخ نیست
 گر نشانی از گل افشان بهاران بازمی خواهید

 دور از لبخند گرم چشمه خورشید
 من به این نازک نهال زردگونه بسته ام امید.

هست گل هایی در این گلشن که از 
 سرما نمی میرد

 و اندرین تاریک شب تا صبح
 عطر صحرا گستَرش را از مشام ما نمی گیرد

 "سیمین بهبهانی"

 اگر به باغ نباشی درخِت سخِت تناور،
 چو برگ در تِف توفان، دهن کجی کن و بگذر
 َگَرت به خنجِر دشمن، نشد مقابله ممکن

 تو را معامله باید، بر آن چه هست میَسر
 گر از مظالِم جاری، به  تن حریر نداری
 ز دوِش حاکِم ظالم، ردا به حیله برآور

 صدای کیست که این  سان، دهان گشوده به پندم؟
 سزد که الل ُکنیدش، که گشته گوشم ازو کر!
 من این میانه  طلب را، چو نقطه هیچ شمارم؛
 که سمت و سوی ندارد، درین محیِط مُدّور
 چه الزم است تعامل، به دشمن از سِر سازش؛
 ازین معامله جز شّر، چه حاصل است مقّدر؟

 مرا به یاوه مترسان، ز برِق خنجِر بُّران
 که پیِش تیِغ زبانم، شکسته صولت خنجر!

 اگر حریر نپوشم، به حیله نیز نکوشم
 مرا لباس شرف بس، چه جای جامه دیگر؟
 من آن تمام  پسندم، که هیچ یا همه خواهم؛
 به هیچ راضیم، اما سخن مگوی ز کم تر!

 به مهر، صادِق صادق، به قهر، آینه دق
 دو کّفه با دو مخالف، نشسته اند برابر

 به هست و نیست نظر کن، که مطلقند و مسلّم؛
 ازین دو واژه نیابی، مراد و معنی ی دیگر
 اگر درخت نباشم، بگو که صاعقه باشم

 که نیست را بنشانم، میان اول و آخر 

 "شهریار"

 ماها، تو سفر کردی و شب ماند و سیاهی
 نه مرغ شب از ناله من خفت و نه ماهی

 شد آه منت بدرقه راه و خطا شد
 کز بعد مسافر نفرستند سیاهی

 آهسته که تا کوکبه اشک دل افروز
 سازم به قطار از عقب قافله راهی

 آن لحظه که ریزم چو فلک از مژه کوکب
 بیدار کسی نیست که گیرم به گواهی

 چشمی به رهت دوخته ام باز که شاید
 بازآئی و برهانیم از چشم به راهی

 دل گرچه مدامم هوس خط تو دارد
 لیک از تو خوشم با کرم گاه به گاهی

 تقدیر الهی چو پی سوختن ماست
 ما نیز بسازیم به تقدیر الهی

 تا خواب عدم کی رسد ای عمر شنیدیم
افسانه این بی سر و ته قصه واهی

شهــــردستکاری افکار عمومی کــافــــه 

 بخــش بیســت و ششــم
مـزرعـــه حمیـــد  بخش هفتم هنرمندان گوتیک

انتشار اخبار
دکترحجت اهلل عباسی

دستکاری  خوان  هفتمین 
فراینــد  در  عمومــی  افــکار 
رسانه های جمعی، انتشار اخبار 
است. مجموعه و بولتن خبری به تعدادی خبر و گزارش 
اطالق و راس ســاعت معینی پخش می شوند. تعیین 

اولویت آیتم ها برای پخش را چینش اخبار گویند. 
در اطالع رســانی حرفه ای، ارزش هــای خبری میزان 
اهمیت و اولویت در چینش اخبار را تعیین می کنند. 
در رسانه های جریان اصلی اخبار مهم قاعدتا در ابتدای 
خبرها پخش می شــوند و خالصه اخبار نیز معموال به 

اخبار مهم اختصاص می یابند.
دســتکاری در افکار عمومی در رسانه های عمومی به 
ایــن صورت رخ می دهد که اولویت بندی خبرها نه بر 
اساس ارزش های خبری بلکه تحت مالحظات دیگری 
تعیین شود. خبرهای کم اهمیت در صدر اخبار رادیو 
وتلویزیون جاخوش کنند و یا بر تیتر اصلی مطبوعات 

جریان اصلی نقش بندند.
 در رســانه های جریان اصلــی چنانچه خبر مهمی به 
انتهای کنداکتور مجموعه خبری انتقال یابد در صدد 
القای کم اهمیت بودن آن خبر نســبت به سایر اخبار 

مجموعه است.
یکی از شــگردهای دیگر دســتکاری افــکار عمومی، 
فوریت بخشیدن مصنوعی به پاره ای از  اخبار در یک 

مجموعه خبری است.
مطبوعاتــی که رســالت اصلــی آن ها انتشــار اخبار 
اســت؛ چنانچه اخبار مهم به جای نیم صفحه باالیی 
صفحه اول، آن هم با تیتر و با فونت و ســایز درشت، 
به صفحات دیگر و با فونت و ســایز ریز منتقل شــود، 

دستکاری در افکار عمومی است.
در مطبوعــات  از طریق صفحــه آرایی، فونت، ســایز و 
رنگ بندی متفاوت می توان در افکار عمومی دستکاری کرد.

بعد دیگری از دستکاری، از طریق اجرا و گویندگی در 
اخبار رادیو و تلویزیون انجام می شود. در پخش اخبار، 
گویندگان و مجریان می توانند از طریق ارتباطات غیر 
کالمی، لحــن و فراز و فرود و تاکید بر کلمات ماهیت 

اخبار را تغییر داده و بر افکار عمومی تاثیر گذارند.
البد شــنیده اید در عبارت "بخشــش الزم نیســت 
اعدامش کنید" مکث کوتاه بعد از "بخشــش" یا بعد از 

"نیست" دو معنای بسیار متضاد ایجاد می کند.
پیچیده ترین دستکاری افکار عمومی از طریق تصویر 
انجام می گیرد. از طریــق کادربندی دوربین می توان 
با کوچک نمایــی یا بزرگ نمایی، حذف واقعیات مهم 
و پــاره حقیقت گویی در افکار دســت برد. هم چنین 
عکس و گرافیک ظرفیت قابل توجهی برای دستکاری 

در افکار عمومی دارند.

پخش زنده اخبــار، مدعی حذف دروازه بانی اطالعات 
و هر گونه سانســور در اخبار اســت. چینش متفاوت 
فریم هــای تصویر به ویــژه هنگام پوشــش خبری با 
واحدهای سیار چند دوربینه، معانی متضادی را ایجاد 

می کند. 
برای خنثــی کردن جنگ روانی رســانه های جمعی، 
اخبار خود را از رســانه های معتبــر، متنوع، متکثر و 
بــا روش و منش متفاوت دریافــت کنید تا در چنبره 

دستکاری افکار عمومی گرفتار نشوید.

لحظاتــی بــا شــعر
به انتخاب نیما موسوی

مسیح در پرستش گاه، شکار مرغابی با باز  
 حدود سال ۱۳۱۰ میالدی

سیمونه مارتینی و لیپوممی، بشارت سال ۱۳۳۳ میالدی
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● بــاز هم مربی خارجی و باز هــم ویلموتس که برای 
فدراسیون شر شده است از قرار معلوم وقتی ویلموتس 
تیم ملی را ترک کرد، طلبش را شــرکت سرمایه گذاری 
تامیــن اجتماعی، و به یورو به عنــوان قرض، پرداخت 

کرده است.
طی این مدت، این مســاله به دادگاه کشیده شده و بر 
پایه رای دادگاه، صحبت از حراج ســاختمان فدراسیون 
هست. اکنون، حاشیه های این مساله به رسانه ها کشیده 
شــده و هر طرف از دیدگاه خود مســاله را "درست" یا 
"نادرســت" می داند. برای آگاهی خوانندگان، بخشی از 

این صحبت ها را مطرح می کنیم.

■ فدراســیون فوتبال در آســتانه یک خطر جدی 
است

این یک واقعیت اســت که شستا برای دریافت مطالبات 
خود که سال گذشته از طرف این فدراسیون به حساب 
مارک ویلموتس پرداخت شده و بعد از گذشت بیش از 
یک سال هنوز عین مطالباتش را دریافت نکرده، امالک 
فدراســیون را توقیف و حاال برای فروش ساختمان این 

مجموعه مزایده برگزار خواهد کرد.
در اطالعیه شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی 
آمده اســت: »پس از طی مراحل دادرســی با حضور 
وکالی فدراسیون فوتبال، حکم محکومیت فدراسیون 
بــه پرداخت مبلغ ۲ میلیون یورو به انضمام خســارت 
تاخیر تادیه و خســارات دادرسی صادر و پس از مضی 
مواعد قانونی قطعیت یافت. در همین راســتا، متعاقبا 
اجراییــه صادر و پس از طی شــدن تشــریفات قانون 
اجرای احکام مدنی، اموال توقیف شــده، کارشناسی، 
مراتــب ابــالغ و اعتراض قانونی طــی و آگهی مزایده 
ساختمان فدراسیون فوتبال صادر شد. تمامی اقدامات 
صورت گرفته منطبق بر ُمــرِّ قانون و از طریق مراجع 

قضایی صورت گرفته است.«
با این وضعیت، ســاختمان ۵ طبقه فدراســیون فوتبال 
که در دوران مدیریت محمد دادگان از ســال ۸۰ تا ۸۴ 
خریداری شــده بود، حاال در آستانه مزایده و فروش به 
شخص سوم است و بعد از این اتفاق، فدراسیون یا باید 
ایــن ســاختمان را از مالک جدید اجــازه کند یا آن را 

تخلیه کند!
بــا توجه به قیمت کنونی ارز، معــادل ریالی ۲ میلیون 
یــورو به اضافه دیرکرد و هزینه دادرســی، بیش از ۶۰ 
میلیارد تومان است و از طرفی ساختمان این فدراسیون 

هم درهمین حدودارزش گذاری شده است.
همزمان با صدور اطالعیه مزایده برای این ســاختمان 
و بی خانمانــی عالی ترین مرجع فوتبــال در ایران، فیفا 
هــم چندی قبل این فدراســیون را به پرداخت غرامت 
۶.۲ میلیون یورو محکوم کرده اســت که به اضافه طلب 

شستا، بالغ بر ۸.۲ میلیون یورو خواهد شد.

■ همه چیز از قهر ویلموتس شروع شد

پای شســتا به فدراســیون فوتبال در پی قهر »مارک 
ویلموتس« سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران باز شد. 
ویلموتــس به دلیل بدقولی فدراســیون و عدم دریافت 
مطالباتش در آســتانه دو بازی حساس تیم ملی ایران 
بــا بحرین و عراق در مرحله مقدماتــی جام جهانی، از 
بازگشــت به ایران خودداری کرد. فدراسیون مدعی بود 
در فیفا پــول دارد اما به دلیل تحریم ها امکان پرداخت 
پول را ندارد. هرچند ادعای داشــتن پول فدراســیون 
در فیفا همواره مورد بحث بوده اســت، اما با وســاطت 

وزارت ورزش و دولت، شســتا قبول کرد ۲ میلیون یورو 
به فدراسیون بپردازد و فدراسیون هم موظف شد تا یک 

تاریخ معین، نسبت به بازپرداخت این پول اقدام کند.

■ دادگاه به نفع شستا رای داد

فدراسیون فوتبال که با مشکالت شدید مالی گریبانگیر 
اســت، در این مدت تنها موفق شده است ۱۶ میلیارد 
تومــان از بدهی خود را در در چند قســط به شســتا 
بازگرداند و در بازپرداخت مابقی مبلغ ناتوان ماند. شستا 
که اقدام به شــکایت به دادگاه کرده بود، فدراسیون را 
محکوم کرد و حتی رای خســارت تاخیر در بازگرداندن 
مبلغ مدنظر را هم گرفت. این اتفاق در نهایت منجر به 
این شــد که شستا ساختمان فدراســیون فوتبال را به 

مزایده و حراج بگذارد.

■ با اسناد محکومیم اما قول شفاهی چیز دیگری 
بود

رئیــس کمیته حقوقی فدراســیون فوتبــال گفت که 
فدراسیون هیچ دخل و تصرفی در دریافت پول از شستا 
نداشته و این پول به حساب ویلموتس واریز شده است.

صفی الــه فغان پوردرباره اختالف نظر میان فدراســیون 
فوتبال و شستا درباره پرداخت بدهی دو میلیون یورویی 
این فدراســیون اظهار داشــت: ما زمانی که این پول را 
دریافــت کردیم، قرار بود پــس از این که پول مان را از 
فیفا یا AFC دریافت کردیم، مبلغ یادشده را به شستا 
پرداخت کنیم. حتی قرار بر این شد اگر پول را پرداخت 

نکردیم، وزارت ورزش متحمل پرداخت این پول باشد.
»فدراســیون مدعی اســت ۱۶ میلیارد از بدهی اش را 
پرداخــت کرده و باید ۹ میلیارد دیگر پرداخت کند، در 
حالی که شستا معتقد اســت پرداخت ریالی این مبلغ 
باید با محاســبه قیمت روز یورو انجام شود.«، فغان پور 
در این باره گفت: توافق شفاهی بین ما و شستا این بود 
که پرداخت ما ریالی باشــد. ما که تولید یورویی نداریم 

تا بخواهیم این پول را یورویی پرداخت کنیم.
مبادالت مالی ما خارج از کشــور ارزی و یورویی است، 
داخل کشور که ما مبادله یورویی نداریم. شرکت شستا 
حتــی این پول را به ما پرداخت نکرده، بلکه این پول را 
به حسابی که آقای ویلموتس در ترکیه افتتاح کرده بود، 
واریز کرده است. مراودات داخلی ما بر اساس دالر، یورو 
یا هیچ ارز خارجی نیست، تمام مراودات ما ریالی است. 
این پول هم همانطور که گفتم، بدون این که فدراسیون 
دخل و تصرفی در آن داشته باشد، به حساب ویلموتس 

در ترکیه واریز شد.
رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال افزود: پول واریز 
شــده به حســاب ویلموتس، حتی به اعتبار فدراسیون 
فوتبال هم واریز نشده است. این پول با هماهنگی وزیر 
محترم ورزش، وزیر صمت، شورای عالی امنیت، شورای 

تحریم و با نامه معاون اول رئیس جمهور پرداخت شده 
اســت. این که امروز جوی به راه افتاده که فدراســیون 
فوتبال را تحت فشــار بگذارنــد و بخواهند این پول را 
یورویی دریافــت کنند، دور از انصــاف و موارد قانونی 
اســت. مراودات مالی داخل کشور هم این گونه نیست 
که ما یورویی پولی پرداخت کنیم و این که می گویند ما 
یورو دادیم و اکنون باید همان مبلغ را بگیریم، ناصواب 

و نادرست است.

■ عالقه ای به فروش ساختمان نداریم

روابط عمومی شرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
)شســتا( تأکید کرد که این شــرکت عالقه ای برای به 

فروش رساندن ساختمان فدراسیون فوتبال ندارد.
حســن محمدی درباره اظهــارات صفی الــه فغان پور 
مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال مبنی بر این که 
۱۶میلیارد از بدهی به شســتا پرداخت شده و ۹میلیارد 
دیگر باقی مانده اســت، گفت: ما کــه نباید درباره این 
مســائل توضیح بدهیم. همه چیز مشــخص اســت و 
نمی دانم مسووالن فدراسیون فوتبال چرا اینقدر موضوع 

را پیچیده می کنند.
وی در ادامــه افزود: ما دو میلیون یورو به فدراســیون 

فوتبال پرداخت کردیم و از آن ها چک ارزی گرفتیم. 
ریال ندادیــم که ریال بگیریــم و بازگرداندن پول هم 
یک ســیر طبیعی و مشخص دارد. این پول سهامداران 
اســت و ما نمی توانیم از طرف چند میلیون ســهامدار 
شســتا تصمیم بگیریم و برعکس باید پیگیر مطالبات 

آنها باشیم.
روابط عمومی شرکت ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی 
دربــاره عــدد ۱۶ میلیاردی پرداخت شــده از ســوی 
فدراســیون که فغان پور اعالم کرده اســت، خاطرنشان 
کرد: هرگونه پرداختی قطعاً ثبت شــده است. حتماً این 
پول هم در تاریخی که پرداخت شــده اســت به قیمت 
یورو در همان تاریخ محاســبه شــده و از حساب کسر 
می شــود. این ها محاسبات حســابداری است و مسلماً 
همه چیز به درســتی انجام شده است و دوستان ما در 
فدراسیون هم به خوبی در جریان هستند، اما نمی دانم 

عدد ۹ میلیارد را از کجا می آورند!

محمدی درباره این که فغان پور روز گذشته سعی داشت 
مزایده ســاختمان فدراســیون فوتبال را تأیید نکند، اما 
پس از اطالعیه شســتا حتی رقم دقیق قیمت گذاری را 
هم اعالم کرده است، گفت: مزایده ساختمان فدراسیون 
فوتبال در روزنامه رســمی هم  آگهی شــده است، اما ما 
عالقه ای به فروش ساختمان فدراسیون نداریم. هرچند ما 
حکم فروش ساختمان را به دلیل عدم پرداخت مطالبات 
از دادگاه گرفته ایم، اما روزی که بدهی شســتا پرداخت 

شود، ساختمان فدراسیون فوتبال بازگردانده می شود.
منابع: باشگاه خبرنگاران جوان، تسنیم، مهر

دو کلمـــه حـــرف ورزشـــی

بهبودی سـیاوش  گرد آورندهفدراسیوِن آچمز!

تایید کتابچه فدراسیون فوتبال 
برای جام ملت های ۲۰۲۷ 

داتو ویندزور جان، دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا 
با ارسال نامه ای به دبیرکل فدراسیون فوتبال کشورمان 
ضمن اعالم دریافت کتابچه میزبانی کشورمان برای جام 
ملت های آسیا ۲۰۲۷ از انجام این فرآیند مربوطه مطابق 

شیوه نامه های کنفدراسیون تقدیر کرد.
کتابچه میزبانی جام ملت های آســیا ۲۰۲۷ در حاشیه 
دیدار فینال لیگ قهرمانان آســیا و در مراسمی توسط 
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، سفیر جمهوری 
اســالمی ایران در قطر و حیدر بهاروند سرپرست و نبی 
دبیرکل فدراســیون فوتبال به شــیخ ســلمان رییس 

کنفدراسیون فوتبال آسیا اهدا شد.
به جز ایران، کشورهای قطر، هند و عربستان هم خواهان 
کســب میزبانی جام ملت های ۲۰۲۷ هســتند. در سال 

۲۰۲۳ کشور چین میزبانی را به دست آورده است.

فوتسال ایران همچنان بربام 
آسیا

بــه گزارش ســایت futsal ranking، تیم ملی 
فوتســال ایران در جدیدترین رنکینگ جهانی با کسب 
۱۶۰۹ امتیــاز، همچنان در جایگاه ششــم جهان و اول 
آسیا قرار دارد. ملی پوشان فوتسال ایران فاصله ۱۰ پله ای 
خود با تیم دوم قاره، یعنی ژاپن ۱۳۶۸ امتیازی را حفظ 

کرده اند.
سایر رده بندی تیم ها به شرح زیر است:

اسپانیا ۱۸۰۸ امتیاز
برزیل ۱۸۰۳ امتیاز

آرژانتین ۱۶۹۴ امتیاز
روسیه ۱۶۴۲ امتیاز
پرتغال ۱۶۳۹ امتیاز
ایران ۱۶۰۹ امتیاز

قزاقستان ۱۵۶۱ امتیاز
ایتالیا ۱۵۰۰ امتیاز

پاراگوئه ۱۴۷۹ امتیاز
کرواسی ۱۴۵۶ امتیاز

بازی های آسیایی ساحلی برای 
دومین بار به تعویق افتاد

بــه گــزارش روابط 
ملی  کمیتــه  عمومــی 
المپیک، بر اســاس خبر 
منتشرشده توسط شورای 
المپیک آســیا، بازی های 
آســیایی ســاحلی سانیا 
 Sanya۲۰۲۰(  ۲۰۲۰

Asian Beach Games( به دلیل پاندمی کرونا و آغاز 
موج جدیدی از جهش این ویروس در بسیاری از کشورها 

برای دومین بار معلق گردید.
این رویداد قرار بود بر طبق عنوان آغازین خود در ســال 
۲۰۲۰ برگزار شود که با حفظ نام خود و به دلیل پاندمی 
کووید ۱۹ به ســال ۲۰۲۱ موکول و مقرر به برگزاری در 

ماه آوریل شد.
بر اســاس اعالم OCA تاریخ جدید این رویداد پس از 
مشورت و نشست مشترک با میزبانان چینی اعالم خواهد 
شد. جهش جدید در ویروس مرگبار کرونا که ۷۰ درصد 
سریع تر از نوع فعلی آن قابل انتشار و گسترش است دلیل 
اصلی احتیاط و تعویق بازی های آسیایی ساحلی عنوان 

شده است.
خبر تعویق بازی های آســیایی ســاحلی پس از نشست 
۳جانبه شورای المپیک آسیا، کمیته برگزاری بازی ها و 
کمیته ملی المپیک چین و توافق نظر هر ۳ نهاد رســماً 

منتشر گردید.
حفظ سرمایه کمیته های ملی المپیک، ایمنی و سالمت 
شرکت کنندگان در این رویداد از دیگر دالیل مهم اتخاذ 
این تصمیم برشــمرده شــده اســت. بازی های آسیایی 
ساحلی به طور بالقوه میزبان بیش از ۲۰۰۰ ورزشکار از 

۴۰ کشور آسیایی است.
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ارائه گزارش عملکرد شورای پنجم و شهرداری لنگرود 
در سومین نشست خبری

معیار  -  گیالن
مهدیه رزاقی لنگرودی

در  سومین نشســت خبری رئیس و اعضای شورای شهر 
لنگرود با خبرنگاران، رئیس شورای شهر به ارائه گزارشی از 

عملکرد مجموعه شورا و شهرداری پرداخت.
سید غالمرضا منصفی با بیان این که پروژه های الیه رویی 
رودخانه شــهر و هم چنین دیواره سازی آن با شتاب دهی 
مطلوبی همراه بود از تصمیم ها برای الیه رویی از منتهی 
الیه مسیر بقعه آقا ســید حسین تا انزلی محله این شهر 

خبر داد.
وی هم چنین  پروژه احداث پل منطقه درویشانبر در مسیر 
میدان شــهید امالکی به سمت تاالر قصر را برای شورای 
شهر بســیاربا اهمیت خواند و خاطر نشان کرد: این پروژه 
مهم راه جدیدی به سمت کشتارگاه سابق باز خواهد کرد و 
نتیجه آن کاهش بار ترافیکی شهر خواهد بود. رئیس شورای 
شهر لنگرود از تالش های بی نتیجه برای برطرف کردن معضل 
سد معبر گفت و خواستارهمکاری بیشتر دستگاه های مرتبط 

اجرایی شهرستان با شهرداری در این زمینه شد.

منصفی با اشــاره به تالش های  فراوان شهرداری لنگرود 
برای ساماندهی دو پروژه  پل خشتی و پارک آزادی برای 
جذب گردشگر و ارتقای سطح فرهنگی شهر گفت: با این 
وجود، دستفروشی و بی توجهی برخی کسبه در گذاشتن 
اجناس در پیاده رو موجب اشغال معبر عمومی و اخالل در 
رفت وآمد عابران شــده، که این امر ایجاد فضایی آشفته از 

شهررا در ذهن متبادر می کند.

وی روشنایی معابر شهری در محالت را مشکل دیگر این 
شــهر خواندو از برطرف شدن مشــکالت در این زمینه با 

همکاری رئیس جدید اداره برق خبر داد.
رئیس شورای شهر لنگرود با اشاره به مراحل پایانی پروژه 
بزرگ کارخانه کمپوست در روستای مادیان گوابر اطاقور، 
از ایــن پروژه به عنوان اقدام ماندگار دوره پنجم شــورای 

اسالمی شهر و شهرداری یاد کرد.
منصفی هم چنین قرنطینه و اعمال محدودیت های رفت و 
آمد را از بهترین تصمیمات اخیر دولت عنوان کرد و افزود: 

استمرار این تمهیدات، بی شک به مهار کرونا می انجامد.
وی به اجرای طرح غربالگری شــبکه بهداشــت با کمک 
نیروی مقاومت بسیج نیز اشاره کرد و از اجرای این طرح به 

صورت خانه به خانه در سطح شهر لنگرود خبر داد.
در این نشست هم چنین ســایر اعضای شورا نیز به بیان 
نقطه نظــرات خود برای اجرای بهتــر امورات پیش روی 

شهرداری پرداختند.

شهردار لنگرود گفت: به منظور ایجاد منبع 
درآمد پایدار و تأمین نیازهای فضای ســبز 
شهرداری، گلخانه هیدروپونیک در این شهر 

احداث می شود.
ســیدمهدی رجایی در گفت و گویی اظهار 
کرد: با توجه به این که شــهرداری ها درآمد 
پایداری ندارند و بیشتر درآمد آن ها از بخش 

دریافت عوارض است، تصمیم گرفتیم برای 
ایجاد منبع درآمد پایدار و تأمین نیاز فضای 
سبز شــهری و اشتغال زایی شــهروندان، 
گلخانــه صنعتی هیدروپونیک را در شــهر 

لنگرود احداث کنیم.
وی افزود: هیدروپونیک یا آب کشــت، یکی 
از روش هــای خالقانــه تولیــد محصوالت 
کشاورزی بدون خاک و سم و با کم ترین نیاز 
به آب )با اســتفاده از محلول مغذی( است، 
در ایران، ده ها گلخانه به این روش راه اندازی 
شده و هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم مشــغول کار هستند، با این روش 
در هر نقطه ای از ایران می توان هر محصول 
کشاورزی را بدون توجه به اقلیم و نوع خاک، 

برداشت کرد و اشتغال زایی خوبی داشت.
شهردار لنگرود عنوان کرد: شهرداری لنگرود 
ســال ها پیش زمینی در جــاده لوکالیه به 
مساحت هشت هزار مترمربع خریداری کرد 
که بدون استفاده مانده بود، در حال حاضر 
مدیریت شهری مجوز ساخت گلخانه در سه 
هزار متر مربع از این زمین را اخذ کرده است.
رجایی ادامــه داد: هزینه ســاخت گلخانه 

هیدروپونیــک دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیون 
تومان برآورد شــده اســت که با احداث آن 
عــالوه بر تأمین گل ها و نهال های مورد نیاز 
شهرداری لنگرود و شهرهای همجوار، زمینه 
ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری و اشتغال 

زایی شهروندان نیز فراهم می شود.
وی خاطرنشان کرد: در هفته جاری با رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه قرار مالقاتی داریم 
تا اعتبار مورد نیاز گلخانه را اخذ کنیم و در 
صورت تأمین اعتبار احداث گلخانه در سال 

جاری آغاز خواهد شد.

همزمان با میالد حضرت زینب )س( و روز پرستار صورت گرفت
دیدار با مدیریت ، پرسنل و کادر درمانی بیمارستان شهید حسین پور و تقدیر 

از زحمات مدافعین سالمت
روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر لنگرود --  ۳۰ آذر ماه ۹۹

روابط عمومی شــهرداری وشورای شــهر لنگرود از آغاز 
فعالیت اجرایی ممیزی امالک و مستغالت شهر لنگرود 
-- که به خاطر شــیوع کرونا مدتی متوقف شــده بود، 
خبرداد. در پوستری که به همین منظور چاپ و منتشر 

شده آمده است:
قابل توجه شهروندان گرامی

به اطالع همشهریان محترم لنگرودی می رساند ؛
شهرداری لنگرود در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی 
و تکمیل اطالعات شــهری برای برنامه ریزی های مدون 
شــهری و به استناد قانون نوســازی و عمران شهری از 
بهمن ماه ســال ۹۸ اقدام به ممیزی امالک و مستغالت 
واقع در محدوده شهر کرده است که پس از گذشت وقفه 
ای کوتاه )به دلیل شــیوع ویروس کرونا( فاز دوم آن هم 

اکنون در حال اجرا است. 
▪ مناطق در حال اجرا: مسیر جاده چمخاله - چالکیاسر 

- کاسه گرمحله
 لذا از همشــهریان عزیز درخواست می شود در جهت 
باالبردن ســطح خدمات رســانی بــا مامورین ممیزی 
امالک که با کارت شناســایی عکــس دار و ممهور به 
مهر شهرداری به منازل شما مراجعه و اقدام به دریافت 
اطالعات و مساحی از امالک می نمایند ، همکاری الزم 

را مبذول فرمائید.
 هم چنین تقاضا می شــود مدارک مورد نیاز مندرج در 
پوستر را جهت تسریع کار این عزیزان ، در دسترس قرار 
دهید تا ضمن رویت اطالعات آن ها در فرم های مربوطه 

قید شود. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای شهر،شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر لنگرود طی پیامی درگذشت اولین رئیس شورای اسالمی 
شهر لنگرود را تسلیت گفتند

متن پیام بدین شرح است:
ضایعه درگذشــت مرحوم حاج علی کمالی ثابتی "فرهنگی بازنشسته" را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می نمایم. ایشان در دوره نخست 
شورای اسالمی شهر لنگرود و در قامت رئیس شورا، با ُحسن خلق، وقار و آرامش همیشگی خویش، خدمات ماندگاری از خود به یادگار گذاشت.

از درگاه ایزد مّنان برای آن مرحوم و چهره انقالبی شهرستان لنگرود غفران الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل آرزو داریم.
سید مهدی رجایی /  شهردار لنگرود

غالمرضا منصفی  /  رئیس شورای اسالمی شهر لنگرود
شایان ذکر است مرحوم حاج علی کمالی ثابتی، روز )پنجشنبه ۲۷ آذر ماه( به علت بیماری قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

 گلخانه هیدروپونیک در لنگرود احداث می شود

گزارش تصویری 

 ممیزی امالک ومستغالت درلنگرود

درگذشت اولین رییس شورای شهرلنگرود

شهردار لنگرود تاکید کرد:

لزوم تثبیت آینده شغلی خبرنگاران 
شــهردار لنگرود در نشســت با اصحاب رسانه و فعالین 
فضای مجازی گفت؛ آینده شــغلی خبرنگاران باید تثبیت و 

بستری برای امنیت شغلی آنان ایجاد شود.

شهردار لنگرود ضمن تشکر و قدردانی از فرماندار لنگرود برای 
تشکیل نشست با اصحاب رسانه و فعالین فضای مجازی افزود؛ 
آینده شــغلی خبرنگاران باید تثبیت و بســتری برای امنیت 

شغلی خبرنگاران ایجاد شود.
سید مهدی رجایی گفت: خبرنگاری حرفه شریفی است و یکی 
از رسالت های خبرنگاران شفاف سازی و بیان مشکالت مردم 
اســت. وی با تمجید از خبرنگاران افزود؛ اگر رسانه ها نبودند 
مشکالت شــهر به این سرعت به دست ما نمی رسید و دیرتر 
مشــکالت شهر و شهروندان مرتفع می شــد. شهردار لنگرود 
تصریح کرد؛ شفاف بودن خبر به دور از هرگونه اغماض بهترین 
شیوه برای جلب اعتماد مخاطب است و مردم و شهروندان باید 
به این یقین برسند که رسانه ها نقش اصلی خود -- که شفاف 

سازی و تنویر افکار عمومی است را ایفا می کنند.
رجایی خاطرنشــان کرد؛ همواره در اتاق شــهردار و روابط 
عمومی به روی خبرنگاران باز اســت و می توانند به ما برای 
پیشــرفت و آبادانی شهر و تســریع در روند پروژه ها کمک 

شایانی بکنند.

برگزاری مسابقه کتابخوانی مرد بی 
پایان با محوریت کتاب سلیمانی عزیز

به مناسبت ایام شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی
● مهلت ثبت نام: از ۲۲ آذر ماه تا ۱۲ دی ماه ۹۹

● تاریخ برگزاری آزمون ۱۹ دی ماه
●  شرط شرکت در مسابقه = خرید کتاب

تقدیر شهردار و رئیس شورای اسالمی 
شهر از بازنشستگان شهرداری لنگرود

درنشســتی که در دفتر شــهردار لنگرود برگزار شد 
تعدادی از پرســنل خدوم این شــهرداری که به تازگی 
مفتخر به بازنشستگی شده اند مورد تقدیر مهندس سید 

مهدی رجایی و مهندس غالمرضا منصفی قرار گرفتند.
شــایان ذکر است در دوره پنجم شورای اسالمی شهر و با 
مدیریت مهندس رجایی تاکنون تعداد ۵۰ نفر از کارکنان 

شهرداری بازنشست شده اند.
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 مردی از جنس کوهستان
 عمو بهمن زنده است

علیرضا گودرزی

نســل های متمادی کســانی که با کوه سر و کار 
داشــته اند، عمو بهمن را می شناسند. بهمن شهوندی، 
عمــو بهمــن، در ســاخت بســیاری از پناهگاه هــا و 
جان پناه هــای کوهســتانی ایــران نقش داشــته، به 
کوهنــوردان و کوه روها و عالقمنــدان آموزش داده و 
سال ها ملزوماتی برای کوهنوردی ساخته که ارزان، اما 
باکیفیت بوده اســت. زندگی او قطعــاً در کوه خالصه 
نمی شــد، اما با کوه پیوندی استوار داشت. آن را جایی 
می دانســت که جســم و روان انســان را قوی و سالم 
می کرد. اتکا به نفس، صبر، نظم و همکاری و همپایی با 
دیگران را هدیه ای می دانست که کوه به انسان می دهد.

نشاط کوهستان که دیگر نیازی به توضیح ندارد.

تکلیف خود می دانســت کــه برای تســهیل و ترویج 
کوهنــوردی و البته حفاظت از ســالمت کوهنوردان، 
در ســاخت پناهگاه و جانپناه پیش قدم باشد. به عالوه، 
هر زمان احســاس می کرد پناهگاهی نیاز به بازسازی 
یا تجهیز دارد، دریغ نمی کرد. برای آنکه مبادا کســی 
نتواند از تجهیزات کوهنوردی بهره مند شود، ورزش کوه 
را تاســیس کرد که ســال ها تولیدکننده کوله پشتی 
و کیســه خواب و بســیاری دیگر از لوازم بود. یادمان 
نــرود که در زمان تاســیس ورزش کــوه، تولید چنین 
محصوالتــی در ایران رواج نداشــت و کاالهای مربوط 
بــه کوهنوردی عمدتاً از خارج می آمد. برای همین هم 
قیمت باالیی داشت و کوهنوردی را گران می کرد؛ شاید 
هم کسانی که عاشق کوهنوردی بودند، ناچار می شدند 
بدون تجهیزات استاندارد صعود کنند که جانشان را به 

خطر می انداخت.
در آموزش، برای کوهنوردان حرفه ای حرف های زیادی 
داشت. اما این باعث نمی شد جوانی که تازه به طبیعت 
رفتــه را فراموش کند. به هر یک بــه فراخور دانش و 
تجربه، چیزی می آموخت: تکنیک کوهنوردی و مهم تر 
از آن، اخالق کوهنوردی. یاد می داد که پایمان را با پای 
کندترین فرد گــروه تنظیم کنیم. یادمان می داد که از 
غذایمان به همنوردانمان بدهیم. یادمان می داد که در 
کوه بشاش باشیم و سرود بخوانیم و بخندیم. نسل های 

زیادی این آموزه ها را از در دل نگه داشته اند.

امروز او دیگر بین ما نیست. اما تا روزی که به یکدیگر 
فکر می کنیم و می خواهیم همپای هم باشــیم، او زنده 
است. اکنون در نزدیکی دماوند آرمیده و نوبت ما است 

که با کوهنوردی راه و رسم انسانیت را ترویج کنیم. 
عمــو بهمن در ارزش های واالیش زندگی می کند و آن 

تنها پیکر او است که پای دماوند آرام گرفته.

تکه ای از من 
تکه ای از زمین

مریم سادات موسوی
"همنوردان، امشب ساعت ۲۰، قلب شریف بهمن شهوندی، 
رنج بیماری را تاب نیاورد و این بزرگ مرد از میان ما رفت. 

باشد که یادش را گرامی داریم و راهش پر رهرو باشد."
کانون کوهنوردان تهران، در روز شنبه شش دی ماه سال 
هزاروسیصدونودونه، با انتشار این پیام، خبر درگذشت عمو 

بهمن را به دوست دارانش، همراهانش و رفقایش داد.
بهمن شــهوندی در ســال ۱۳۲۳ متولد شــد. او عضو و 
دبیر کانون کوهنوردی تهران، شــاگرد ممتاز کالس پیتر 
هابلر)کوهنورد شــهیر اتریشی(، سرپرســت تیم صعود 
زمستانی ســبالن در ســال های ۱۳۵۴ و ۱۳۴۶و بانی و 
ســازنده پناهگاه غربی دماوند، معروف به ســیمرغ بوده 
اســت. او هم چنین به سازنده و طراح جان پناه های تونلی 
در ســال های ۵۹ و ۶۰ در اقصی نقاط ایران معروف است. 
در ســال های دور، جان پناه کارگر )قله توچال(، جان پناه 

علم چال و تعدادی دیگر را ساخته است.
اولیــن بار که عمو بهمن را دیــدم، نوجوانی بودم با همه 
دغدغه های همان سن. عمو بهمن را با یک شلوار قهوه ای 
و یک ساســپندر که به آن بســته بود به یــاد دارم. همه 
سال های بعد از آن هم، همان تصویر را از او دیده ام. مردی 
که صاف می ایستاد و سرش باال بود. با صالبت حرف می زد 
و محکم. نه فقط با زبان، که با چشم هایش هم حرف می زد. 
می شد خستگی زمانه را در چشم هایش دید، اما امید از آن 
پررنگ تر بود. وقتی کنار او بودم، به خودم اجازه نمی دادم 

ناامید باشم. انگار او می توانست بفهمد.

عمو بهمن پدر دوستان دوران مدرسه من و خواهرم بود. 
دوســتی ای که از مدرســه فراتر رفت، از روابط خانوادگی 
هم، دوســتی ای که به کوهستان رسید. ما، به واسطه این 
دوســتی به درک جدیدی از کوهنوردی رسیدیم. درکی 
که دیگر فقط در باالرفتن و رســیدن نبود. درکی که پیام 
بزرگ تری را به همراه داشــت. ما ایــن پیام ها را هم ،در 
همان کوهنوردی یاد می گرفتیم. با تک تک قدم هایی که 

برمی داشتیم.
از بچگی به واسطه پدرم، با کوه آشنا بودیم. کوه می رفتیم 
و تمرین می کردیم تا نفس و قدممان را با هم تنظیم کنیم. 
شاید همین تجربه مشترک بود که ما و پگاه، سپیده و پرتو 
را به هم نزدیک کرد. دوســتی ای که ۲۰ سال از شروعش 
می گذرد. من و خواهرم با پدرمان کوه می رفتیم و آن سه 
هم با پدرشان. به اندازه کافی بهانه قوی بود برای شروع و 

ادامه هر شکلی از دوستی.
یادم است اولین باری که با هم رفتیم کوه، دستی به کوله ام 
زد و وزنش را چک کرد. خنده ای کرد و گفت: "خسته نشی 
از این کوله ســبک". گفتم که ؛بار بیشتر برایم کار راحتی 

نیست. گفت؛ هر هفته یک ذره سنگین ترش کن. 
برایم توضیــح داد که؛ برنامه های چند روزه ای پیش رویم 
خواهد بود که باید بتوانم در آن سفرها، کوله های ۶۵ لیتری 
را حمل کنم؛ با بار سنگین برای چند روز در کوهستان. آن 
روز در ذهنم این چنین اتفاقی را محال دانستم. نه توانایی 
جسمی اش را در خودم می دیدم و نه روانی. کجا بخوابم؟ 

مشکالت دستشویی و خوردوخوراک را چه کنم؟
دو سال از آن روز بیشتر نگذشته بود که با بهار، خواهرم به 
فروشگاه خانواده شهوندی رفتیم. من با اولین حقوقم، آن 
روز برای خودم و بهار تجهیزات کوه خریدم. می دانستم قرار 

است برای برنامه ای چند روزه آماده شوم. عمو بهمن برای 
انتخاب تک تک تجهیزات با صبر و حوصله وقت گذاشت.

نه زیادی سنگین باشد و نه زیادی سبک. همه چیز اندازه 
توانایی ما. و او، بیشتر از ما مراقب جیبمان بود. تجهیزات 
خیلی راحت تر از آن چیزی که فکر می کردیم آماده شــد. 
مابقی هزینه اش را هم قسطی دادیم. برای او مهم تر این بود 

که ما بتوانیم برای سفرهای سخت مجهز باشیم.
دو هفتــه بعد، اولین برنامه را رفتیم، به سرپرســتی عمو 
بهمن. سفری که تجربه ای متفاوت برای همه ما بچه هایی 
کــه در کنار او بودیم ســاخت. و باز هــم، بعدتر و بعدتر. 

کوهپیمایی های یک روزه و چند روزه. 
هرکدام از این برنامه ها نکته ای تازه داشــت برای قوی تر 

شدن و خو را برای شرایط سخت تر آماده کردن.

برنامه کوهنــوردی در یــال غربی دماوند بــرای اقامت 
در پناهگاه ســیمرغ و تعمیر و نگهــداری آن، از همه به 
یادماندنی تر اســت. نه فقط برنامه، که سیمرغ با معماری 
بی نظیرش. که منظره پیش رویمــان از دامنه و از قله. و 
صد البته هر آنچه که از او آموختیم. مثال بارهایی که قرار 
بود با قاطر به پناهگاه حمل شــود، به موقع نرسید. کیسه 
خواب و چادر به اندازه همه اعضای گروه نداشــتیم. عمو 
بهمن در آن ســرما، بدون چادر خوابید. در کیسه خواب 
با تجربه اش؛]اصطالحی بود که خودش به کار می برد[ در 
جوانی اش کیسه خوابی را دوخته بود و اگر حافظه ام اشتباه 

نکند، همیشه همان را همراه داشت و در آن می خوابید.
 تجربه زیاد کیسه خواب به خاطر تعداد زیاد سفرهایش بود.

کیسه خواب من هم محصول تولیدی خود اوست.
"ورزش کــوه". با این که جور زمانــه اجازه نداد ورزش کوه 
طوالنی تر محصوالتش را تولید کند، هنوز می توان آثارش 
را در فروشگاه های محصوالت طبیعت گردی و یا در کوه، 
روی دوش آدم ها دید. عمــو بهمن این طور بین همه ما 

هنوز جریان دارد...
سه شنبه، 9 دی 1399

جمعیت زیادی برای بدرقه اش جلوی بیمارســتان مهراد 

جمــع شــدند. کرونای لعنتی کــه عمو بهمــن را از ما 
گرفت، اجازه جمع شــدن به یاد او را هم به مانداد. شــاید 
اگر می توانســتیم بی نگرانی دور هم جمع شــویم، صدها 
نفــر برایش می آمدنــد. در روز خداحافظی، دوســتان و 
هم نوردهایش با یک شاخه گل رز قرمز جلوی بیمارستان 
ایستاده بودند. ماسک ها و عینک های آفتابی جلوی دیدن 
اشک هایشان را گرفته بود ولی لرزیدن شانه ها، همه را لو 

می داد. همه کسانی که برای آخرین دیدار او رفته بودند.
طی چند روزی که گذشت، صدایش در ذهنم جریان دارد. 
چه آن زمان که راه و رسم کوهنوردی را به ما می آموخت و 
چه آن زمان که یادمان می داد خودمان را بسازیم. قوی کنیم. 
در مقابل هر اتفاقی. می گفت که در برابر طوفان ها باید بتوانیم 
بایستیم. چه طوفان کوه و چه طوفان های سهمگین زندگی. 

و همه اینها را با همان عشق به زندگی می گفت.
اگــر در کوه از گــروه جلو می افتادیم تذکــر می داد باید 
قدم هایتان را با قدم های ضعیف ترین همراه گروه هماهنگ 
کنید؛ "به کســی کــه زودتر به قله برســه جایزه ای داده 
نمی شــه". حواسش بود همه در کوه غذا داشته باشند. به 
غریبه ترین آدم هایی که از کنارمان هم می گذشتند تعارف 

می کرد سر سفره ما بنشیند.
اصال روحیه اش همین بود که توانست سال ها تاب بیاورد. 
همراه باشد. با همه مردم. او واقعا عاشق بود. باورم نمی شود 

که دیگر قرار نیست صدایش را بشنویم. 
شــاید برای همین هم هست که حرف هایش را در ذهنم 
تکرار می کنم. نمی خواهم از یــادم برود. نه صدایش و نه 
حرف هایش. چشم های مصممش و لبخند همیشگی اش را 
باید در ذهنم بسپارم. او شاید دیگر نباشد، اما آنچه که به 
من داد و به صدها انسان دیگر، در بین همه ما زنده است 
و ما با به یاد آوردن همین آموزه ها او را زنده نگه می داریم. 
او اگر تنها کســی نبود که عشق به وطن را به من یاد داد، 

قطعا یکی از تاثیرگذارترین ها بود.
من اینجا ریشه در خاکم

من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم
من اینجا تا نفس باقیست می مانم

من از اینجا چه می خواهم، نمی دانم
امید روشنائی گر چه در این تیره گی ها نیست

من اینجا باز در این دشت خشک تشنه می رانم
من اینجا روزی آخر از دل این خاک با دست تهی

گل بر می افشانم
من اینجا روزی آخر از ستیغ کوه چون خورشید
سرود فتح می خوانم....یادش گرامی خواهد ماند...

پیکر اصغــر عبداللهی در قطعه هنرمندان بهشــت زهرا 
به خاک ســپرده شــد.پیکر زنده یاد اصغــر عبداللهی از 
فیلمنامه نویســان مطرح و باســابقه ســینمای ایران روز 

دوشنبه، هشتم دی ماه به خاک سپرده شد.

این نویســنده در طبقه فوقانی مزار احمد آقالو در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت.

این مراسم با حضور جمع محدودی از خانواده و همکارانش 
به خاک سپرده شد و اعضایی از خانه سینما در این برنامه 

حضور داشتند.
اصغر عبداللهی فیلم نامه نویس، کارگردان و داستان نویس 
که متولد ۱۳۳۴ در آبادان بود روز ۷ دی ماه  در ســن ۶۴ 

سالگی  در بیمارستان جم درگذشت.
نگارش فیلم نامه  هایی همچون خواهران غریب، جهیزیه ای 
بــرای رباب، نصف مال من نصف مــال تو، عینک دودی، 
پیشــنهاد پنجاه میلیونی، غریبانه، مرسدس، آشپزباشی، 
چتــری برای دو نفر، خداحافظــی طوالنی و خانه خلوت 

بخشی از آثار این هنرمند است.
این هنرمند برای نگارش فیلمنامه خانه خلوت ســیمرغ 
 بلورین دهمین دوره جشــنواره فیلم فجر را دریافت کرد.
وی در ســال های اخیر فیلم یــک قناری یک کالغ را در 
مقام کارگردان ساخت و از جمله آثار مکتوب اش می توان 
به قصه ها از کجا می آیند: از فیلم نامه نویســی و زندگی 

و... نام برد.
عبداللهی دانشــجوی نمایش نامه نویســی در دانشکده 
هنرهای دراماتیــک بود که بعد از انقالب در دانشــکده 
هنرهای نمایشــی و موسیقی دانشــکده هنرهای زیبای 
دانشــگاه تهران ادغام شــد، او پایان نامه اش را ارائه نداد و 

تحصیالتش را ناتمام رها کرد.

 اصغر عبداللهی در کنار احمد آقالو آرام گرفت
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بخش اول
زعفران، گیاهی از خانواده زنبقیان است که از زمان قدیم 
بین ملل مختلف شــناخته شده بوده و مصارف خوراکی و 
دارویی داشــته اســت. گل های زیبا و بنفش آن در فصل 
پاییز،  صبح ها پیش از طلوع به وســیله دست، برداشت و 
ســپس کالله قرمز رنگ آن جداشــده و خشک می شود. 
امروزه ایران بزرگ ترین کشــور تولیدکننــده زعفران در 

دنیاست که بیشتر آن در خراسان کشت می شود.
■ زعفران از نظر طب سنتی دارای طبیعتی گرم و خشک 
است و دارای خواصی مانند مفرح قوا، مقوی حواس، قابض، 
بازکننده گرفتگی ها )سده(، دماغ )سر(، جگر )کبد( و کم 
کننده اشتها و مقوی معده است. هم چنین در صورتی که 
زعفران با عسل مصرف شود دافع سنگ کلیه خواهد بود. 
زعفران را می توان به روش های مختلفی از جمله استشمام 

برای رفع سردرد شدید و بی خوابی مصرف کرد.
▪ تقلب های زعفرانی

قیمت باالی زعفران موجب شــده که این ماده در معرض 
تقلب های زیادی قرار گیرد. عمده ترین موارد تقلب زعفران 

در ادامه آمده است:
* رنگ کردن، سنگین نمودن، مخلوط کردن با کالله ذرت 
و افزودن روغن از جمله شایع ترین روش های تولید تقلبی 

زعفران است. یکی از راه های تقلب در زعفران این است که 
کالله های آن را با نوعی چربی، شکر، نمک یا عسل آغشته 

می کنند و وزن آن را افزایش می دهند.
* خطرناک تریــن روش تقلــب در زعفران اســتفاده از 
رنگ مصنوعی است؛ اگر رنگ های مصنوعی در زعفران 
به کاررفته باشد در آزمایشگاه قابل تشخیص است چرا که 
پایین بودن قدرت رنگ دهی آن نشــان دهنده این تقلب 
خواهد بود. این رنگ های مصنوعی برای سالمتی انسان 
بسیار خطرناک است و در واقع گل رنگ هایی که از مکه به 
عنوان زعفران و غالباً به شکل پودر به کشور وارد می شود 

از همین رنگ های خطرناک مصنوعی است.

* طبیعی تریــن روش تقلب در زعفران اســتفاده از رنگ 
طبیعی این گیاه برای رنگ کردن دیگر قسمت های سفید 
زعفران و مخلوط کردن آن با این محصول است، این روش 
محترمانه ترین روش تقلب است که متأسفانه بسیار رایج 
شده است. متقلبان و عرضه کنندگان می توانند روی خالص 
بودن زعفران خود نیز قسم بخورند چرا که از هیچ چیز به 

غیر از زعفران در آن استفاده نکرده اند.
▪ روش های شناسایی زعفران اصلی

* تشــخیص زعفران های اصلی از روی سرشــاخه کالله 
زعفــران ســاده ترین روش محســوب می شــود چرا که 
سرشــاخه های کالله زعفران سه شــاخه و قسمت باالی 

آن شــیپوری بوده کــه هرچه پایین تــر می آید باریک تر 
می شــود، البته چنانچه زعفران ها پودرشــده باشند تنها 
 با دســتگاه های آزمایشــگاهی قابل تشــخیص هستند.
* اگر کالله های زعفران بسیار براق باشد باید به آن شک 

کرد و آن را به آزمایشگاه فرستاد.
* ریشک ذرت، مستقیم، ولی پرچم زعفران انحنا دارد.

* تکه های زعفران را روی شعله گاز بوتان قرار داده در این 
حالــت زعفران خالص به رنگ بنفش یا نارنجی در می آید 
که به پتاسیم آن مربوط می شود؛ اما در مورد زعفران تقلبی 

رنگ زرد ایجاد می شود.
* اگــر تارهای زعفران را بین کاغذ کاهی بگذاریم و کمی 
فشار دهیم نباید لکه چربی باقی بگذارد اگر چنین باشد به 

احتمال قوی زعفران تقلبی است.
* رنگ تارهای زعفران در بنزین نامحلول است یعنی اگر 
تار زعفران را در بنزین بیندازیم نباید بنزین را رنگین کند.

* اگر چند تار زعفران را در یک لیوان آب جوش بیندازیم 
بعد از حدود ۵ دقیقه نباید رنگ تارهای آن سفید شود؛ اگر 

چنین شود زعفران تقلبی است.
* رنــگ؛ بو و مزه زعفران برای اهل شــناخت آن محک 
قاطعی اســت. مزه زعفران اصلی کمی تلخ ولی مطبوع و 

بوی زعفران کمی تند است.

ســالمـت بـاشـیـم

ــی ــم نبات مری
گرد آورنده

ارتباط ورزش و شیزوفرنی در 
سنین باال

محققان دریافتند ورزش با شدت کم در دوره نوجوانی 
بــا بهبود عملکــرد روانی مرتبط بــوده و دارای تاثیر 

حفاظتی در مقابل عالئم شیزوفرنی است.
محققان در مطالعه بــر روی موش ها دریافتند ورزش 
با شــدت کم در طــول دوره نوجوانی کــه مهم ترین 
زمان رشد اســت، به شکل چشمگیری موجب کاهش 
رفتارهای غیرعادی در موش های مبتال به شــیزوفرنی 
شــد. »هیکارو کویزومی«، سرپرست تیم تحقیق، در 
این باره می گوید: »مطالعات قبلی نشــان داده اند که 
ورزش موجب تقویت انتقال عصبی می شود و تأثیرات 

مثبت دیگری هم بر سالمت دارد.«
برنامه های ورزشــی ویژه برای افــرادی که در معرض 
خطر هســتند ممکن اســت در جلوگیری از ابتالء به 

شیزوفرنی موفقیت آمیز باشد.

توصیه هایی برای پیشگیری از 
کرونا در آرایشگاه ها

سیماســاالری ســخنگوی وزارت بهداشت گفت: 
آرایشــگاه ها از جمله اماکن پرخطری هســتند که عدم 
رعایت توصیه های بهداشتی در آن ممکن است منجر به 
تشدید شیوع ویروس کووید-۱۹ شود. بنابراین توصیه ما 
این اســت که در صورت دارا بودن بیماری های زمینه ای 
مانند بیماری های قلبی-عروقی، فشار خون و یا دیابت و 
یا نقص سیستم ایمنی تا حد امکان از رفتن به آرایشگاه 
خودداری کنید. وی افزود: هم چنین ضروری اســت در 
صورت داشتن عالئم سرماخوردگی مانند تب، سرفه، گلو 
درد یا تنگی نفس از حضور در آرایشــگاه به طور جدی 
پرهیز کنید. قبل از مراجعه به آرایشگاه به صورت تلفنی 
یا اینترنتی نســبت به اخذ نوبت حضــور اقدام کنید. از 
لحظه خروج تا بازگشــت به منزل هم حتماً ماسک زده 

و از هرگونه لمس چشم، بینی و دهان خودداری کنید.
الری ادامه داد: در سالن انتظار آرایشگاه با فاصله حداقل 
یک متر با دیگران بنشــینید و از حوله، شانه و موچین 
شخصی خود استفاده کنید. در صورت نیاز به استفاده از 
تجهیزات مشترک، توجه کنید که قبل از هرگونه استفاده 
از آن ها، وســایل مدنظر ضدعفونی شــوند. از آرایشــگر 
خود بخواهید در تمام مدت کار از شــیلد صورت، عینک 

حفاظتی، ماسک و روپوش استفاده کند.

خوش عطر و پرخاصیت   ] زعفران [
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زنــگ تـفـریـح }جسارت نباشه...فقط برای انبساط خاطر شما!{
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2 8 9 5
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سودوکو شماره 125
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جواب شماره قبل

شماره 155 --- جدول و سودوکو ---

خدیجه فدایی زاده
گرد آورنده حکایات

داستان آسایشگاه
 در خیابــون یــه مــرد میانســالی جلومو گرفــت، گفت

آقا ببخشــید، مادر من تو اون آسایشــگاه روبه رو نگهداری 
میشــه، من روم نمیشه چشم تو چشــمش بشم چون زنم 
مجبــورم کرد ببرمش اونجا، ایــن امانتی رو اگه از قول من 

بهش بدید خیلی لطف کردید.
قبول کردم و کلی هم نصیحتش کردم که مادرته بابا... 

اونم ابراز پشــیمونی کرد و رفتم داخل آسایشــگاه، پیر زن 
رو پیــدا کردم، گفتم این امانتی مال شــماس، گفت حامد 

پسرم تویی؟
گفتم نه مادر، دیدم دوباره گفت حامد تویی مادر؟

دلــم نیومــد این دفعه بگم نــه، گفتــم آره، پیرزنه داد زد 
می دونستم منو تنها نمی ذاری...

شــروع کرد با ذوق به صدا کردن پرستار که دیدی پسر من 
نامهربون نیست؟

پرستار تا اومد گفت؛ شما پسرشون هستید؟
تا گفتم آره، دســتمو گرفت، گفت ۴ ماه هزینه ی نگهداری 

مادرتون عقب افتاده، باید تسویه کنید!
حاال از من هی انکاروگفتن غلط کردم، واین که من پسرش 

نیستم ولی دیگه باور نمی کردند.
آخر چک رو نوشــتم دادم دســتش، ولی ته دلم راضی بود 
که باز این پیر زن رو خوشــحال کردم، هر چند که پسرش 

خیلی ... بود.
اومــدم از پیرزنه خدافظی کنم، تا منو دید گفت؛ دســتت 
درد نکنــه مادر، رفتی بیرون به پســرم حامد بگو پرداخت 

شد، بیا تو عزیزم!!! 
**************

مامانم داره ماست درست میکنه 
مادربزرگــم بهش میگه: اگه واقعا می خوای خودکفا بشــی 
بایــد یه گاو هم ببندی توی حیاطتون که دیگه پول شــیر 

هم ندی!!!
مامانم با اشــاره چشم و ابرو نگاه به من کرد و گفت: واال یه 

گاو داریم مثه خر میخوره ولی شیر نمیده!!!
**************

پسرخالم معدلش شده ۱۹.۷۹ از ناراحتی، سه روزه رفته تو 
اتاق درو رو خودش بسته ... من همسن این بودم ۱۲ می شد 

معدلم  تا خونه با کیف روپایی می زدم

فقط یه مرد ایرانیه که بعد از چپ کردن ماشــینش و قطع 
کــردن چندتا درخت و خم کردن تیر چــراغ برق و کندن 

چندین متر گاردریل ...
با اعتماد به نفس از ماشین پیاده میشه و میگه :

.
جمع نکرده بودم، همه مرده بودیم...!!!

**************

یکی میره تست بازیگری بده
کارگردان ازش می پرسه؛ چیکار بلدی

میگه ؛ می تونم ادای الغ رو در بیارم ...
کارگردان میگه؛ اوسکل این که کاری نداره، بیا؛ غار، غار ...

طرف ناراحت میشه و پرواز میکنه میره

از دو نفر تو زندگیم نمی گذرم ...
یکی اونی که گفت؛ تا حاال قلیون نکشیدی؟؟
یکی هم اونی که گفت؛ چرا فیسبوک نداری!!!

**************

دیدید وقتــی مهمون برامون میاد ازش می پرســیم چایی 
می خوری یا نه؟ می گه؛ خیلی ممنون

ما هنــوز نفهمیدیم این خیلی ممنــون یعنی چی ... یعنی 
می خوری یا نمی خوری ... چــرا یه کلمه آره یا نه نمیگه ... 

واقعا که ... این چه جوابیه آخه ... اه اه
**************

با بابام رفتیم بتگاه، میگم؛ آقا مزرعه دارین؟ میگه؛ میخواین 
بخرین؟

.
َپ َن َپ ما مترســکیم اومدیم دنبال کار، گفتیم مارو تو یه 

مزرعه  ای چیزی نصب کنید...!!!

روبهــی به زاغی گفــت؛ به، بــه ... چه ســری، چه دمی، 
عجب پایی 

زاغ گفــت؛ بی تربیت خجالت بکــش! اون موقع کالس اول 
بودم. االن شوهر دارم واسه خودم

**************

تا حاال دقت کردی وقتی تو آرایشگاه پیشبند می بندی تازه 
دماغت می خاره؟؟

**************

امروز تو ثبت احوال بودم یکی اومده بود واسه تعویض اسم، 
ازش پرسیدم: مگه اسمت چه موردی داره؟؟

.
گفت: فامیل ما "آب دره ای" هست.

بابام اسم منو گذاشــت "فاضل"، اونَوخ دوستای بی انصافم 
فاضالب صدام می کنند!!

یعنی با مامور اداره ثبت دو ساعت فقط زونکن گاز می زدیم!!
**************

به بابام میگم اگه من بمیرم چیکار میکنی؟!
 .

میگه بی سر و صدا تو باغچه خاکت میکنم یارانت قطع 
نشه!!

یعنی یه تعریف جدید از عاطه پدری ارائه داده!!!
**************

مورد داشتیم دختره عاشق پسره شده ...
 پره گفته بیخیال من شو، من جای خواهرتم!!!

**************

مورد داشتیم پسره با باباش رفته بیرون 
پلیس پدره رو گرفته گفته خان کی باشن؟؟

**************

دوستم امروز سر امتحان زیست ازم می پرسه چکاوک چه 
نوع ماهیه؟؟!!

.
خدایا آینده همه خنگارو میسپارم دست خودت!!!

افقی:
۱- از دیدنی های خرم آباد ۲- میوه دهنده- کوه ســنندج- دورویی۳- به ســربردن پیمان دوســتی- محل آرد گندم- بســیارروان ۴- اثرچربی- شخص- مظهرشــکار- نوعی ابرو۵- عالمت جمع- کشورعربی- دوستان۶- رودی که 
از اشــترانکوه سرچشــمه می گیرد- دوســت- عددورزشی ۷- از شکل های هنذسی- گذران زندگی- قوم غرب کشــورمان۸- خاکســتر- دندان های نیش- مطالعه اجمالی ۹- پایاخت اتریش- دلیل- شریک ۱۰- دست عرب- خانه 
بزرگ- اجداد ۱۱- ســرزنش- مرطوب ونمناک- قلب۱۲- قلب قرآن- گرداگرد لب و دهان- طایفه- ســیب ۱۳- نشــانی- کوهستانی در نزدیکی دیواندره- رودی در غرب کشور- زین و برگ اسب ۱۴- کشتی جنگی- فرستادن- از 

خبرگزاری های کشورمان ۱۵- از دیدنی های تاریخی شهرستان داالهو در استان کرمانشاه
عمودی:

۱- نوشــته یا ســندی که به موجب آن چیزی را به دیگران واگذار نمایند- نویسنده کتاب ســال های ابری ۲- سگ فضانورد- زنده به آنیم  
همراه رســوم ۳- روز نهم ذیحجه- وسط- دزدیده شــده ۴- از عناصر اربعه- دشمن دیرینه پنیر- روان و نرم ۵- شکوه و جالل- در رفتنی 
زمان عصبانیت- بســیاربرنده- ســودای ناله ۶- صدمه و گزند- از اقیانوس ها- فلز ســنگین۷- گارسه- سروده- تنبل۸- شهر قزوین- کیسه 
پول- تپه تاریخی کرمانشاه ۹- شب های عرب- شلوار- از کلمات استثنا۱۰- آموختنی لقمان- برگشتن- آرزوها ۱۱- اجاق گاز- بسیار حمله 
برنده- پرخور- عدد فوتبالی ۱۲- قصه ها- محل نور- آقا وســرور۱۳- از گروههای موســیقی پاپ کشورمان- الماس خالص- بزرگ و تناور 

۱۴- پادشاه و میهن- سرگشته- الهه شکار ۱۵- شهری در لرستان- مرکز شهرستان سیروان در استان ایالم
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لحظه هولناک دورزدن راننده 
اتوبوس در لبه پرتگاه!

ویدئوی دور زدن یک راننده اتوبوس هندوستانی در لبه 
پرتگاهی در این کشور مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

در ویدئویی که توســط یک شــاهد عینی و با تلفن همراه 
تهیه شده است مشاهده می شــود که این راننده با جراتی 
باورنکردنی اقدام به دور زدن با اتوبوس در یک جاده باریک 
در کنار پرتگاه می کند. در ویدئوی منتشــر شده تعدادی از 
افراد که احتماال از مسافران اتوبوس هستند در کنار اتوبوس 

دیده می شوند که به راننده کمک می کنند.

حمله پلنگ گرسنه 
به سگ نگهبان

یک ســگ سیاه که در آســتانه درب منزل شهروندی 
خوابیده بود، با حمله پلنگی گرسنه از خواب پرید.

 یک پلنگ گرســنه به ســگ نگهبانی که در آستانه درب 
خانــه ای خوابیده بود، حمله کرد. لحظه این اتفاق توســط 
دوربین مداربســته خانه ضبط شده است. از سرنوشت سگ 

نگون بخت اطالعاتی در دست نیست.

مقاومت بوفالو در مقابل گله شیرها 
ایســتادگی حیرت آور یک بوفالــو در مقابل گله 
شیرهای گرســنه در قالب فیلمی به نمایش گذاشته 

شده است.
  یک گله شیر گرسنه که برای شکار یک بوفالو بزرگ 
را انتخــاب کرده بودند با مقاومــت و تالش جانانه آن 

روبه رو شدند.
بوفالو توانســت با ایســتادگی حیرت آور خود، مدتی 
نســبتا طوالنی، شــیرها را ناکام بگذارد، اما سرانجام، 

تسلیم و شکار شد.
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سهم اشتغال روستایی 
در ســبد اشتغال کشور از ۳ درصد به ۲۹ درصد افزایش پیدا 

کرده است.
بــه گــزارش وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی، محمد 
شــریعتمداری وزیر تعاون در نشســت گفت و شنود حقوق 
شهروندی که با حضور جمعی از فعاالن وصاحبنظران عرصه 
حقوقی برگزار شــد گفت: توجه به رضایت عموم مردم یکی 
از مهمترین اصول حاکم بر نظام جمهوری اســالمی است و 
بر همین اســاس در وزارت تعاون تالش کــرده ایم در همه 
فعالیت ها، سیاست گذاری شهروند مدار حاکم باشد. وی تاکید 
کرد: بر اســاس قانون اساسی و قوانین آمره به رعایت حقوق 

شهروندی مکلف هستیم.
وزیر تعاون به تشریح عملکرد این وزارتخانه در حوزه حقوق 
شــهروندی پرداخت و در حوزه رفاه عمومی به ایجاد پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان اشــاره کرد و افزود: از طریق این پایگاه 
و ثبت اطالعات واقعی از وضعیت عمومی مردم،  گزارش های 
دقیق و روشنی را در اختیار سیاستگذاران حوزه رفاه اجتماعی 
قرار مــی دهیم.وی افــزود: حدود ۶۰ پایــگاه اطالعاتی در 
اختیاراین وزارتخانه قرار دارد و تمام اطالعاتی که بر پایه کد 
ملی در کشور ثبت می شود در این پایگاه گردآوری شده است 
و بر پایه این اطالعات می توانیم ۸۵میلیون جمعیت کشور را 
در یک طبقه بندی روشن در ۱۰دهک مشخص دسته بندی 

کرده و از وضعیت اقتصادی آن ها مطلع شویم.
شریعتمداری توجه جدی به مطالبه ۱۵ ساله مردم از طریق 
اصالح دســتمزد افراد دارای حقوق ثابت که در سال گذشته 
انجام شــد را تالش دیگری در راســتای تحقق خواسته ها و 
مطالبات مردمی دانست و اظهار داشت:  با۵۰ درصد افزایش 
حقوق کارکنان دولت و همســان سازی حقوق بازنشستگان، 
این مطالبه جدی و مغفول مانده، با اختصاص ۵۰ هزار میلیارد 

تومان منابع تحقق یافت.

▪ تشکیل بیش از ۱۳ هزار تشکل کارگری و کارفرمایی 
در دولت تدبیر و امید

وزیر تعاون به اهمیت و ضرورت حضور تشکل ها و اتحادیه ها 
به عنوان نمایندگان مردم درتصمیم گیری ها نیز تاکید کرد و 
گفت: بر همین اساس، در دولت تدبیر و امید ۱۳ هزار و ۷۰۰ 
تشکل کارگری و کارفرمایی در کشور ایجاد شده است.وی به 
اقدامات متعدد این وزارتخانه در حوزه حقوق کودکان نیز اشاره 
کرد و گفت: با همکاری وزارت بهداشــت، کودکان دارای سوء 
تغذیه شناسایی شدند و منابعی برای آنان اختصاص داده شد.

عــالوه بر این ۱۴۰ هــزار کودک بازمانــده از تحصیل را نیز 
شناســایی کردیم که بخشــی از آن ها به دلیل مسائل مادی 
و بخشــی نیز به دلیل معلولیت امکان تحصیل نداشــتند و 
 تالش کردیم آنان نیز از این حق اساســی بهره مند شــوند.
شریعتمداری درخصوص اقدامات صورت گرفته در زمینه توجه 
به حقوق زنان سرپرســت خانوار نیز اظهار داشت: در راستای 
توانمند ســازی این قشر از جامعه نیز داشبورد اطالعات زنان 

سرپرست خانوار تهیه و قدم های خوبی برداشته شده است.
وزیر تعاون تاکید کرد: به وضعیت معلوالن نیز در این دولت 
توجه ویژه ای شــده و از طریق تصویب قانــون افراد دارای 
معلولیت در مجلس شــورای اســالمی و پیش بینی منابعی 
ســعی کردیم به طور ویژه ای به آن ها رســیدگی کنیم، این 
منایع از سال اول با حدود یک هزار و صد میلیارد تومان آغاز 
شــد و امروز به دو هزار میلیارد تومان منابع رسیده و عالوه 

بر منابعی که قباًل در این ردیف ها مصرف می شــد این منابع 
در اختیار معلوالن قرار گرفت.وی اظهارداشت: به روستاها به 
عنوان مرکز اصلی توســعه کشور توجه ویژه شد، گسترش و 
توسعه شبکه آب، برق، گاز، توسعه شبکه اینترنت و نیز توجه 
به مساله اشتغال روستاها با اختصاص یک و نیم میلیارد دالر 
از محل منابع صندوق توسعه ملی نیز از دیگر برنامه هایی بود 

که در این دولت به اجرا گذاشته شد.

▪ افزایش سهم اشتغال روستایی از ۳ به ۲۹ درصد در 
سبد اشتغال کشور

وزیر تعاون تصریح کرد: تا امروز و به شکل تمام شماری شده 
حدود ۲۵۰ هزار شغل در سطح روستاها به وجود آمده و سهم 
اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشــور از ۳ به ۲۹ درصد 

افزایش پیدا کرده است.
شــریعتمداری افزود: با ایجاد کانون های بوم گردی، مســاله 
مهاجرت معکوس به روســتاها انجام شده است. عالوه بر این 
تا پیش از این دولت، تنها ۶۵۰ هزار نفر تحت پوشــش بیمه 
اجتماعی کشاورزان، روســتاییان و عشایر قرار داشتند که با 
اختصاص نزدیــک به ۳ هزار میلیارد تومان، پوشــش بیمه 
اجتماعی روســتاییان را در کشور به سه میلیون نفر افزایش 
داده ایم.وی تصریح کرد: هم چنین در حوزه زنانی که همسر 
خارجی داشتند امکان انتقال تابعیت برای فرزندان نیز انجام 

شده است.
وزیــر تعاون ادامه داد: در حوزه روابط کار نیز تالش کردیم تا 
رابطه کارگران و کارفرمایان بهبود یابد و درطی این دو سال 
۳۰ سامانه جامع کار در سراسر کشور استقرار پیدا کرده که 
از طریق این ســامانه ها، ارتباطات کارگر و کارفرما به صورت 

منطقی تر برقرار می شود.

▪ استقبال ازحضور وکال در هیات های تشخیص و حل 
اختالف

در ادامه این نشست،  حاتم شاکرمی، معاون روابط کار گفت: 
هم اکنون این معاونت بســیاری از خدمات خود را و به ویژه 
در حوزه حقوق شــهروندی به صورت الکترونیکی به جامعه 
کارگری و کارفرمایی ارائه می دهد.وی به موضوع شــفافیت 

اشــاره کرد و گفت: از اصالح آییــن نامه تعیین اعضای حل 
اختالف و حضور وکال در هیات های تشخیص و حل اختالف 

که در این جلسه مطرح شد استقبال می کنیم.
شاکرمی با بیان این که هم اکنون هفت مقاوله نامه در دولت 
تصویب شــده است افزود: جمهوری اسالمی ایران تاکنون به 
۱۴ مقاوله نامه بین المللی پیوســته است که البته این تعداد 

افزایش پیدا خواهد کرد.

▪ راه اندازی اورژانس کســب و کار در دستور کار قرار 
دارد

عیسی منصوری، معاون توســعه کارآفرینی و اشتغال نیز به 
اقدامات این معاونت در حوزه زنان سرپرست خانوار و اشتغال 
پرداخت و گفت: راه اندازی اورژانس کســب و کار در دستور 
کار قرار دارد و در حال نهایی شــدن است.وی توضیح داد: از 
این اورژانس در دوره های اضطرار اقتصادی و طبیعی می توان 
استفاده کرد که توجه خاصی را به واحدهای کسب و کار دارد.

معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال ادامــه داد: در دوران 
کرونــا ۲۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای کســب و کار 
وکارفرمایانی که به نوعی بتواننــد از کارگران حمایت کنند 

اختصاص دادیم.
منصوری افزود: هم چنین یک بسته سیاستی نیز در مورد به 
کارگیری اتباع خارجی وجود دارد که در یک رشــته فعالیت 
های خاصی بتوانند کار کنند و تاکید بر حمایت از نیروی کار 
ایرانی است.وی در خصوص منشور حقوق شهروندی نیز گفت: 
در این مورد دو نکته ویژه داریم و آن بحث مالکیت و حقوقی 
برای نیروی کار شــهروندان در حوزه کار و اشتغال است که 
برای اولین بار نه از منظر بنگاه کسب و کار بلکه از منظر حقی 
که خود انسان دارد به آن پرداخته ایم و انسان محوری در آن 

به عنوان مساله دیده شده است.
منصوری توضیح داد: در همه استان ها شاغلین و بیکاران زن 
سرپرست خانوار را به صورت تفکیک شده داریم. هم چنین 
با هماهنگی معاونت زنان برای همه زنان سرپرست خانوار و 
جامانده از اشــتغال و مشاغل خانگی یک برنامه فراگیر اجرا 
کرده ایم و به صورت پایلوت این برنامه در ۹ استان اجرا شد و 

هم اکنون در ۳۱ استان اجرای آن ادامه دارد.

 معاون وزیر صنعت و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( گفت: اقتصاد دیجیتال، ارتقای بهره وری کســب 

وکارها را به میزان پنج تا ۱۰ درصد به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایدرو، "محســن صالحی نیا" در پنجمین همایش 
بین المللــی مدیریت صنعتی با موضوع نوســازی صنعت در 
پرتو تحوالت نوظهور، با اشــاره به جایگاه سازمان های توسعه 
ای همچون ایدرو در توســعه صنعتی کشــور افزود: رویکرد 
سازمان گسترش ونوســازی صنایع ایران برای نفوذ مفاهیم، 
ابزارها و فناوری های انقالب صنعتی چهارم، در ســه ســطح 

سیاست گذاری، برنامه ریزی و عملیاتی است.
وی خاطرنشان کرد: ایدرو براساس یک برنامه مشخص، پیشگام 
ایجاد و گسترش زمینه های الزم برای اجرای گام به گام انقالب 

صنعتی چهارم در صنایع کشور خواهد بود.

معاون وزیر صنعت، ارزیابی وضعیت کشــور از منظر آمادگی 
انقالب صنعتی چهارم، احصای شاخص ها و شناسایی صنایع 
منتخب برای ایجاد مراکز تحول، شناســایی صنایع اولویت دار 
بــرای ایجاد مراکــز تعالی تحــول دیجیتــال، فراهم کردن 
امکانات تست و آزمایش فناوری جدید، کمک به شکل گیری 
صندوق های ریسک پذیر شرکتی، کمک به ایجاد مراکز تحول 
دیجیتــال در داخل بنگاه هــای بزرگ صنعتــی و آموزش و 

توانمندسازی در به کارگیری فناوری های دیجیتال در صنعت 
را از مهمترین برنامه های پیش بینی شده برای تحقق انقالب 

صنعتی چهارم در کشور عنوان کرد.
صالحی نیا، در ادامه بــه رویکردهای برنامه "جهش تولید" در 
بخش صنعت اشــاره و تصریح کرد: رسوخ فناوری در صنعت، 
ارتقای بهره وری عوامل تولید، تکیه بر ســاخت داخل، تکمیل 
زنجیره ارزش تولید براساس فناوری های جدید و افزایش تولید 
در شرایط رقابتی با اســتفاده از ظرفیت های موجود از جمله 

برنامه های جهش تولید در بخش صنعت است.
وی با اشــاره به تحوالت ســریع فناوری های نو به ویژه در 
زمینه تولیدات صنعتی، ضرورت انعطاف و ســرعت برای 
بهره مندی از این ظرفیت ها را در حوزه های مختلف صنایع 

کشور حیاتی برشمرد.

افزایش تمایل مردم به خرید 
کاالی ایرانی

ایرنا - رییس مرکز ســاخت داخل، ماشین ســازی 
و تجهیــزات وزارت صنعت، معــدن و تجارت گفت: با 
برنامه ریزی های انجام شــده طی یکی دو سال گذشته 
و بازخــوردی که از بازار گرفته شــده، تمایل مردم به 
خرید کاالی ایرانی افزایش یافته است و باید از فرصت 
تحریم ها برای ارتقای کیفی محصوالت به سطوح جهانی 

استفاده کرد.
»ســید محمدمهدی هادوی« افزود: از سال گذشته 
موضــوع ارتقای داخلی ســازی در صنایع مختلف با 
ابالغ وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار 
گرفت و مقرر شــد طی سه سال )تا سال ۱۴۰۰ ( به 
میزان ۱۰میلیارد دالر صرفه جویی ارزی از این محل 

حاصل شود.
وی بیان داشت: به این ترتیب خواهیم توانست تولیدات 

داخلی خود را جایگزین واردات کنیم.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: سال گذشته با توجه 
به قراردادها و تفاهم نامه های منعقد شده، نزدیک به سه 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر داخلی ســازی، برنامه ریزی 

و تفاهم شد.
وی ادامه داد: در جریان این برنامه ها یک فرهنگ سازی 
خوبی نیز اتفاق افتاد و آن این که مهندسان و سازندگان 
داخلی ما قادر به انجام اقدامات بزرگ هستند و اعتماد 

به نفسشان بیشتر شد.

هــادوی گفــت: پارســال ۱۰ میز ســاخت داخل در 
حوزه های لوازم خانگی، پتروشــیمی، برق و مخابرات 
برگزار شــد که نزدیک به ۹۷۰ میلیــون دالر کاهش 

ارزبری به دنبال داشت.
 رییس مرکز ســاخت داخل، ماشین سازی و تجهیزات 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت خاطرنشــان کرد: 
امسال ســه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر داخلی سازی، 
برنامه ریزی شــده، هم چنین بیشــترین میزان واردات 
در ســال های قبل نیز مشخص شده که از جمله آن ها 
واردات ماشین آالت نساجی و بافندگی، مواد اولیه فلزی 

و غیرفلزی و چادر مشکی قابل اشاره است.
وی یادآور شد: به دلیل محدودیت های کرونایی، امسال 
جلسات حضوری میزهای ســاخت داخل کمتر برگزار 
شد و در ماه های گذشته یک میز ساخت داخل در حوزه 
خودرو به ارزش ۶۰ میلیــون دالر و چند میز دیگر در 
حوزه های پتروشیمی و مخابرات به ارزش ۲۰۰ میلیون 

دالر به صورت مجازی و غیرحضوری برگزار شد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: در ماه های باقی مانده 
تا پایان سال نیز سه میز دیگر در حوزه های پاالیشگاهی، 

خودرو و پتروشیمی برگزار خواهد شد.
وی بیان داشت: امروز تجمیع نیازهای قطعه سازی و این 
که کدام دسته از قطعات بیشترین خرید خارج از کشور 

را دارند، نیز در دستور کار قرار گرفته است.
هادوی ادامه داد: ارتباط با مجامع علمی کشور از جمله 
شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و دانشگاه ها منجر 
به مشــخص شــدن نیازمندی ها و هم چنین ارتباط 
هرچه بیشتر صنعت با مراکز دانشگاهی و دانش بنیان 

شده است.
وی بیان داشت: این روزها موضوع رتبه بندی شرکت های 
تامین کننده کاالها و خدمات در دســتور کار است تا 
این شــرکت ها نســبت به تامین مواد و تجهیزات خود 
با کیفیت مناســب اقدام کنند، ضمــن این که ارتقای 
کیفــی و بهبود بازاریابی از انجام رتبه بندی شــرکت ها 

هدف گذاری شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد:

سهم ۲۹ درصدی اشتغال روستایی از سبد اشتغال کشور
گرد آورنده

گـودرزی علیرضـا 

 افزایش بهره وری کسب و کارها با اقتصاد دیجیتال


