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اردبیل

برودت هوا مصرف گاز را در اردبیل
افزایش داد

مدیرعام��ل ش��رکت گاز اس��تان اردبیل از
مص��رف بی��ش از  1/9میلی��ارد مترمکعب گاز
طبیعی در استان اردبیل در  9ماهه امسال خبر
داد و گف��ت :این میزان مصرف گاز در اس��تان
 6درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد
داشته است .فیروز خدایی اظهار داشت :در  9ماه
نخس��ت امسال بیش از  1/9میلیارد مترمکعب
گاز طبیعی در استان اردبیل به مصرف رسیده
که با توجه به کوهستانی بودن و برودت هوا در
استان اردبیل و ش��روع فصل زمستان ،مصرف
گاز مشترکان خانگی در روزهای اخیر نسبت به
روزهای پیش از آن افزایش یافته اس��ت .وی با
بیان اینکه در  9ماهه امسال این میزان مصرف
در بخشهای خانگی ،تجاری و صنعتی استان
بوده اس��ت ،افزود :از کل گاز مصرف ش��ده در
استان ،هزار و  61میلیون مترمکعب مربوط به
مصرف خانگی و صنعت��ی بوده و  859میلیون
مترمکعب گاز نیز از سوی نیروگاه سیکل ترکیبی
اردبیل مصرف شده است.

بزرگترین شهرک گلخانهای کشور
در اردبیل ساخته میشود

رئی��س جه��اد کش��اورزی اس��تان اردبیل
گفت :با تخصی��ص  ۱۰میلیارد توم��ان اعتبار،
عملیات عمران��ی ف��از اول بزرگترین مجتمع
ش��هرک گلخانهای کش��ور در اردبیل آغاز شد.
خلیل نیکش��اد در گفتوگو با مهر تصریح کرد:
اقدام��ات الزم برای تکمیل زیرس��اختهای فاز
اول بزرگتری��ن ش��هرک گلخانهای کش��ور در
اردبیل انجام شده تا با تخصیص اعتبار مورد نیاز،
در رونق تولی��د و توجه به محصوالت گلخانهای
گامهای ارزشمندی برداشته شود .وی به مساحت
ه��زار و  ۶۰۰هکتاری این مجتمع اش��اره کرد و
افزود :با جذب دیگر منابع مالی و مشارکت بخش
خصوصی امیدوار به بهرهبرداری هر چه سریعتر
مجتمع شهرک گلخانهای هستیم که در نوع خود
کمنظیر خواهد بود .وی از تالشهای استاندار و
نماینده ولیفقیه در اس��تان در به ثمر نشستن
طرحهای بزرگ کش��اورزی قدردانی کرد و ادامه
داد :توج��ه به چنین طرحهای ب��زرگ عمرانی
تسهیلگر تامین نیاز داخلی استان و کشور و در
ادامه صادرات محصوالت کش��اورزی و ارزآوری
خواهد شد.

پنجشنبه  20دی 1397

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایالم:

آرد سبوسدار جایگزین آرد سفید میشود

ن��ان از گذش��ته تاکنون جای��گاه خاصی در بین
خانوادههای ایالمی داش��ته است ،به طوری که هم
اکنون نیز این اس��تان جزو مناطق پرمصرف نان در
کش��ور محسوب میشود اما در کنار نانهای محلی،
امروز با گس��ترش نانواییها شاهد پخت انواع نانها
در اس��تان ایالم هستیم که س��رانه مصرف نان را در
این اس��تان باال برده است .مدیر عامل شرکت غله و
خدم��ات بازرگانی ایالم در این ارتباط در گفتوگو با
مهر اظهار داشت :اس��تان ایالم یکی از استانهایی
است که باالترین میزان سرانه مصرف نان را در کشور
دارد .کامران سلیمانپور عنوان کرد :هر چند در یکی
دو سال اخیر با برنامهریزیهای انجام شده این سرانه
کاهش پیدا کرده است اما هنوز هم در ایالم بیش از نیاز
واقعی نان استفاده میشود .وی افزود :شهرستانهای
ایالم ،آبدانان و دهلران به ترتیب دارای کمترین میزان
سرانه مصرف نان هستند و شهرستانهای ملکشاهی،
بدره و سیروان هم باالترین میزان سرانه را دارند .وی
با اش��اره به وضعیت نان سنگک استان در مقایسه با
دیگر استانها افزود :سالمترین و بهترین نانی که در
بین نانهای س��نتی ما وجود دارد نان سنگک است.
وی ادامه داد :نان س��نگک نانی است که زمان پخت
کاملی دارد و عمدتا از آرد سبوسدار استفاده میشود
و به دنبال این هستیم که در این راستا الزامی گذاشته
شود تا تمام واحدهای سنگک استان آرد سبوسدار
اس��تفاده کنند .سلیمانپور با اش��اره به تنوع نان در
استان افزود :استان ایالم یکی از استانهایی است که
باالتری��ن میزان تنوع ن��ان را دارد و از این جهت که

سرپرست آموزشوپرورش شهرستان خدابنده
در مصاحبهای اظهار داشت :تامین فضای آموزشی
مورد نیاز برای دانشآموزان از اولویتهای اساسی
آموزش وپ��رورش مطلوب اس��ت ام��ا تخریبی
بودن  30درصد مدارس این شهرس��تان وکمبود
اعتبار و تجهیزات آموزش��ی یک معضل مهم در
این راستاس��ت .علی غالمی افزود :دانشآموزان
شهرستان خدابنده بهرغم همه مشکالت در کسب
رتبههای برتر آزمون سراسری پیشتاز بودهاند به
طوری که در چند سال متوالی هم در تعداد و هم
در کیفیت رتبهها در سطح استان درخشیدهاند.
وی به کس��ب رتبه نخست در  2حوزه صیانت از

مردم ما دسترسی به انواع نان دارند بسیار خوب است
اما تامین آردهای متنوعی که برای این واحدها وجود
دارد کار را کمی س��خت کرده است .وی عنوان کرد:
 ۵واحد آردس��ازی در س��طح استان فعال است که
مدیریت این واحدها با خود ش��رکت غله است .وی
با اشاره به اینکه بیش��تر مردم گرایش به سمت آرد
س��فید دارند ،گفت :رنگ نان جزو معیارهای کیفی
محسوب نمیشود اما متاس��فانه در سالهای اخیر،
نهتنها در استان ایالم ،بلکه در کل کشور مردم از آرد
سفید اس��تقبال میکنند .مدیر عامل شرکت غله و
خدمات بازرگانی ایالم اظهار داشت :نانواییهای استان
همچنین از آردهای روشن استقبال بیشتری میکنند

تا بتوانند نان س��فیدی را تحویل مش��تری دهند اما
واقعیت این است روی این موضوع حساسیت بیشتری
داریم که بتوانیم از آردهای س��بوسدار در نانواییها
اس��تفاده کنی��م .وی گفت :در ح��ال حاضر حداقل
 ۴نوع آرد در اس��تان وجود دارد و بر اس��اس همین
درجه استخراج و میزان سبوسی که دارند طبقهبندی
میشوند .س��لیمانپور تصریح کرد :هماکنون جزو
معدود استانهایی هستیم که عمده آرد استان در آن
به صورت سبوسدار در بین واحدهای نانوایی توزیع
میشود .تفاوت آن تنها در تیرهتر بودن رنگ آن است
ام��ا عمده مواد معدنی و امالح��یکه مورد نیاز بدن
است در سبوس وجود دارد .نیاز روزانه و ضروری بدن

سرپرست آموزش وپرورش شهرستان خدابنده:

 30درصد مدارس خدابنده تخریبی است

حقوق شهروندی و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
در بین  28دستگاه و اداره خدماترسان شهرستان
خدابنده اشاره کرد و این افتخار را به فعاالن این
عرصه و جمیع فرهنگیان تبریک گفت .سرپرست
آموزشوپرورش شهرستان خدابنده افزود :بهرغم
همه کمبودها با حمایته��ای خیران و نماینده
شهرستان در مجلس شورای اسالمی ،بازسازی و
تعمیر 20مدرسه در  2ماه اخیر انجام شده که الزم
است از حامیان امور مدارس و اداره کل نوسازی

مدارس استان زنجان و اولیای دانشآموزان تقدیر
کنم .این مقام مس��ؤول برنامهه��ای آتی آموزش
وپرورش را پیگیری احداث حداقل  2مدرس��ه در
مرکز شهرستان 4 ،مدرس��ه در روستاها ،تعمیر
و بازس��ازی مدارس ،تکمیل سیس��تم گرمایشی
مدارس روس��تایی و توس��عه متوازن رشتههای
تحصیلی بویژه توسعه رشتههای فنی و کاردانش و
علوم انسانی عنوان کرد و افزود :در سال تحصیلی
جاری رشته تحصیلی جدید تاسیسات مکانیکی

ما حداقل  ۳۰گرم فیبر است که بخشی از آن از طریق
سبوس در نان تامین میشود .مدیر عامل شرکت غله
و خدمات بازرگانی ایالم در ادامه عنوان کرد :متاسفانه
در این حوزه یک دید س��نتی و فرآیند سنتی وجود
داش��ته که در حال حاضر نیز تا حدودی این موضوع
وج��ود دارد ام��ا طی برنامه جامعی ک��ه با همکاری
سازمان جهاد کشاورزی و دیگر دستگاههای مرتبط
شروع ش��ده ،نخس��تیناقدام در این زمینه بررسی
علم��ی در رابطه با واریتهه��ای گندم و نوع بذرهایی
است که در سطح استان کاشت میشود .سلیمانیپور
اظهار داشت :در شهرستان دهلران و مهران کیفیت
گندمهای تولیده شده باالست و سعی ما بر این بود
که این گندمها را برای مصارف استان نگهداری کنیم.
وی افزود :با توجه به اینکه گندم یک دانه زنده است
و نیازمند شرایطی است که بتواند کامال از نظر دما و
رطوبت کنترل ش��ود ،هماکنون این اتفاق در استان
ایالم رخ داده و تمام گندمهای استان در این نوع فضا
نگهداری میشود و برای مصرف به کارخانجات ارسال
میشود .سلیمانپور عنوان کرد :در بحث خرید گندم
و تهیه آرد ،اس��تان ایالم جزو  ۱۳استان صادرکننده
گندم در کشور است و حدود  ۵۰درصد تولیدات در
بدترین شرایط در استان مصرف میشود و مابقی آن
را هم به سایر استانها صادر میکنیم .وی افزود :در
حال حاضر در اس��تان خرید تضمینی گندم بخوبی
انجام ش��ده؛ سال  ۹۷بیش از  ۱۸۹هزار تن گندم از
کشاورزان استان خریداری و تمام مطالبات کشاورزان
هم پرداخت شده است.

بانک

کمک به تحقق اهداف اقتصادی
کشور رویکرد بانک آینده است

مدیرعامل بانک آین��ده گفت :برای عبور از
وضعیت فعلی اقتصادی کشور باید همراه مردم
و دوشادوش مس��ؤوالن اقتصادی کشور آماده
بوده و برنامه داشته باشیم.
جالل رس��ولاف در جلس��ه هماندیش��ی
با حض��ور اعضای هیاتمدیره ،مدیران ارش��د
و روس��ای بانک آین��ده ،گفت :اقتص��اد ایران،
بانکمحور بوده و به همین دلیل بیش��تر فشار
دشمنان ،بر تخریب نظام بانکی کشور متمرکز
اس��ت ،لذا باید مراقب باشیم و اجازه ندهیم با
بعضی ش��ایعهپردازی معاندان ،اعتماد مردم به
بانکها دچار تزلزل شود ،اگرچه مردم عزیزمان
هوش��یارتر از این هستند که خود را در معرض
اینگونه شایعات قرار دهند.
مدیرعامل بانک آینده افزود :حق مشتری
اس��ت که بداند در یک بن��گاه اقتصادی که
س��رمایهگذاری ک��رده و ب��ا آن کار میکند
چه میگ��ذرد ،ل��ذا باید برای مش��تریان و
دیگ��ر ذینفعان وقت بگذاری��د و خدمات و
محصوالت بانک را ب��رای آنها به طور کامل
توضیحدهید.
وی همچنین از روسای شعب بانک خواست
آنچه برای ارائه خدمات بهتر به مشتریان برای
پایان سال ،شایسته ش��أن ذینفعان ،مدیران،
ش��هروندان و نام بانک آینده است انجام دهند
تا مشتریان مانند همیشه وجه تمایز بانک آینده
را احساس کنند.
روزنه

میرزاقلی را شما میکشید!

ادامه از صفحه اول

در هنرس��تان خوارزمی ایجاد شده است .غالمی
بی��ان کرد :بیش��تر مدیران مدارس تمرکزش��ان
به رفع مش��کالت مالی و خدماتی مدارس است
و دیگر فرصتی برای رفع مش��کالت آموزش��ی،
بهداش��تی و تربیتی دانشآموزان باقی نمیماند،
بنابراین الزم اس��ت به نحو شایس��ته این دغدغه
رفع شود .سرپرست آموزش وپرورش شهرستان
خدابنده وارد شدن نام شهر قیدار به کتاب فیزیک
پایه دوازدهم رش��تههای عل��وم تجربی و ریاضی
برای نخستینبار با همکاری مولفان کتاب فیزیک
را افتخاری برای شناساندن این شهرستان عنوان
کرد.

این حس��نه مداوم اس��ت و برای همیشه
میماند .مثل ی��ک کار خیر که پایانی ندارد!»
اصالحطلبان اما همین مق��دار صداقت را هم
ندارند و همزمان با حمایت همه جانبه از برجام!
ب��ا پررویی تمام میگویند اقتص��اد و روی کار
آم��دن دولت روحانی ربطی به ما ندارد! همین
رون��د را در تمام کانالهای تلگرامی حامی «با
روحانی ت��ا  »1400هم میبینیم .ظاهرا یکی
نیس��ت به این جماعت مکار و نان به نرخ روز
خور بگوید گاو کدخدا ش��اخ داشت ولی میل
کشتن میرزاقلی را نداشت! شما ولی ظاهرا هر
دو را دارید!

لسان حق فراتر از زبان لق
ادامه از صفحه اول
نگاه
بل��ه! ناظر بر س��ن اغلب
ائمه جمعه ،جوان محس��وب میش��ود! همچنان
ک��ه اول انقالب ،حضرت آقا در قی��اس با آیتاهلل
طالقانی ،جوان محسوب میشدند! شگفتا! اولبار
که رهبر انقالب ،امام جمعه تهران شدند ،حتی از
حجتاالسالم حاج علیاکبری هم جوانتر بودند!
هیچ هم نردهای نبود آن زمان!
جوری بعضیها در متنکها و تحلیلکهای خود
ظلم میکنند به نظام که واقعا دل آدمی میسوزد
برای مظلومیت جمهوری اس�لامی! در فالنشهر،
امام جمعهای در اقدامی مثبت ،نردههای حدفاصل
مردم و مس��ؤوالن را برداشته ،معاالسف میبینی
جماعتی از بدنه خودیها هم چه اشعاری میبافند!
و پاک یادش��ان میرود که ای��ن نردهها اصال نبود!
لیکن وقتی صبح میدیدی این بزرگ را از دس��ت
دادهای و ش��ب میدی��دی آن امام جمعه را؛ حکم
عقل این بود که در مصاف با دس��ائس گروهکها،
امر محافظت را جدی بگیریم! اساسا عدهای شهوت
نقزدن دارند! شهوت بهمعنای دقیق کلمه! روزی
همه مجازستان را پر میکنند که چرا نمازجمعهها
نرده دارد و حاال که نردهها در بس��یاری از شهرها
برداشته شده ،نق و نقد دیگری! که نردههای اصلی،
این نیست و آن است! و مشی مردمی ،این نیست و
آن است! و من حتم دارم که اغلب این نقزنها ،یک
هفته هم قادر نیستند مثل امثال آیتاهلل جنتی در
زی کامل طلبگی ،زندگی کنند! سادهترین خوراک
و نازلترین اتاق! کاش این همه بیانصاف نباشیم!
قطعا کسی منکر نقد نیست اما نقد که؟! و نقد چه؟!
و نقد یا نق؟! در اغلب حوزهها متأسفانه درگیر زبان
لق هستیم ،نه لس��ان حق! یعنی اگر امروز شهید
طهرانیمقدم در قید حیات بودند و سنش��ان هم
مرز بازنشس��تگی را رد کرده بود ،ما نباید دیگر در
صنعت موش��کی از علم و تجربه ایش��ان بهرهمند
میشدیم؟! مساله از این واضحتر؟! آنوقت یک عده
که در این عصر مجازستان و بیهیچ عرقریختنی،
صاحبرسانه شدهاند ،بخواهند طلبه کذا را «قهرمان
نقد» جا بزنند! بسماهلل الرحمن الرحیم! حرافیهای
آن دانشجوی دختر هم اصال و ابدا مصداق نقد نبود!
اینکه برداری در همه مسائل ،کیلویی نظام را متهم
کنی ،که نش��د نقد! یعنی ج��ور دولت را هم نظام
باید بکشد؟! بله! من کم ننوشتهام از ظلم «ادارههای
جمهوری اسالمی» به «ارادههای انقالب اسالمی»
اما همچنان که باری اخیرا هم اش��اره کردم ،واقعا
بر این باورم که «نظام جمهوری اس�لامی» حتی
از «نهضت انقالب اس�لامی» هم مظلومتر اس��ت!
عاقبت ،تو از انقالب اس�لامی ،راحت دفاع میکنی
و خیلی راحت ،بحث را میکشانی سر اعجاز خون

ش��هیدان ،لکن چه کسی است که صدای هل من
ناصر نظام را بش��نود؟! غالبا هیچکس! حتی من و
مای انقالبی هم ،استادتمام ظلم به نظام هستیم،
در بس��یاری از حوزهها! خطیب اگر پیر باشد ،یک
ظلم! و اگر جوان باشد ،ظلمی دیگر! نرده باشد ،یک
ظلم! نباشد ،ظلمی دیگر! کارخانه تولید نق هستیم
انگار! آن هم تولید انبوه! و هر که بیشتر نق بزند و
نمایشش بیشتر ،برایمان محبوبتر! چرا من ،نظام
را مظلوم میخوانم؟! چ��ون اگر همین تو ،همین
متن را نقد کنی ،مثل بلب��ل ،جوابت را میدهم و
از صدا و س��یما بگیر تا همه ادارهها و س��ازمانها،
روابطعمومی و س��خنگو دارند که زی��ر نق و نقد
نمانند اما روابطعمومی نظام مظلوم ما کجاست که
پاسخ یاوهگوییها را بدهد؟! جواب حرف واقعا غلط
آن طلبه را هم که دیدیم خود حضرت آقا با حوصله
و منطق دادند! ایش��ان که «سیدعلی» است لیکن
«عل��ی» هم که باش��ی و «امیرالمؤمنین» هم که
باشی ،اگر اطرافیانت عوض پیگیری صراط مستقیم
والی��ت ،گاه در ورطه افراط بیفتند و گاه در ورطه
تفریط ،چه میتوانی بکنی مگر؟! صریحا بگویم؛ با
این روحیه که فقط در پی الیک نق باشیم ،کارمان
به هیچ کجا نمیرس��د! نه زن��ده باد موافق من! نه
زنده باد مخالف من! زنده باد حرف حساب! زنده باد
سخن حق! یعنی االن اگر مالک اشتر بود و سنشان
هم آن س��وی مرز بازنشستگی ،ما باید خانهنشین
میکردی��م این صحابه س��پاه ح��ق را؟! که چون
قانونمان ،استثنایی ندارد؟! عقل داریم ما؟! شعور
داریم ما؟! لذا زیباتر از دیدن عقیق ،شنیدن دقیق
اس��ت! بگذار رک بگویم؛ ما بعضا آنقدر که درگیر
چفیه و انگش��تر رهبر هستیم ،روی سخن ایشان،
دقیق نیستیم! مدام هم گله میکنیم از مسؤوالن
که چرا پند حض��رت آقا را نمیگیرن��د! خودمان
میگیریم؟! مگر فرمانده کل قوا نفرمودند که منبعث
از جبهه و جنگ ،دعوای س��ردار و سیاستمدار راه
نیندازیم؟! پس چرا حتی درباره  ۸سال دفاعمقدس
هم ،این هر  ۲را «خائن» میخوانیم؟! هم هاشمی
را و هم رضایی را؟! خیانت فقط پرس��ش «چرا بعد
از فتح خرمشهر »...نیست! این هم خیانت است که
پایان جنگ را بدون انصاف ،تحلیل کنیم! و اساسا
هر کجا شکست خوردیم ،بیندازیم گردن هاشمی و
رضایی و هر کجا پیروز شدیم ،بزنیم به نام خودمان!
که خطمقدم بودیم مثال! آیا خطمقدمیها اینگونه
بودند؟! آیا نبود که س��رباز ،س��ردار را «برادر» صدا
میکرد؟! یا جوری حرف بزنی��م ،کأنه فرماندهان
جنگ ،مراقب جان جوانان مردم نبودند! کسانی که
خود ،جلوتر از نیروها میجنگیدند! طرفه حکایت
اینجاس��ت؛ در جبهه اگر بحثی هم بین  ۲سردار
ش��کل میگرفت ،برای آن بود که متوسلیان فکر

میکرد اگر روز  ۱۰اردیبهشت  ۶۱از محور «الف»
حرکت کنیم ،کمتر تلفات میدهیم و باقری اما با
همین نیت ،پیشنهادش پیشروی از محور «ب» بود!
الغرض! چه درباره جنگ و چه درباره زندگی؛
چه درباره جمعه و چه درباره سایر روزهای هفته،
خوب است کمی بیشتر مراقبت کنیم از زبانمان!
واهلل هیچ وضع زبانمان خوب نیس��ت! وصیتنامه
ش��هدا را بخوانید! کجا آن قلمهای زالل ،آلودگی
زب��ان ما را داش��ت؟! کجا این هم��ه نق میزدند
ش��هدا؟! یعنی از عال��م و آدم ،طلبکاریم! آنهم از
موض��ع عقل کل! آقای طلبه! آقای مجازس��تانی!
آق��ای توئیتب��از! آق��ای روزنامهچ��ی! بفهم چرا
رهب��رت با آن همه تبحر در خطابت ،با برگههای
از قبلنوشتهش��ده ،میآید برای سخن! من و تو
اما همینطور بیمالحظه ،چرا؟! خوب اس��ت اول
ببینیم نقدمان درست هست ،دقیق هست یا نه،
بع��د برویم در جلد اعتراض! س��ر همین مفاهیم
اس��ت که خطیب آدینه ،قبل از هر سخنی ،همه
را و خ��ود را دعوت میکند به رعایت تقوای الهی!
یعنی زبانت باید ترس از خدا داش��ته باشد! دارد؟!
این برگههای همیشه در دست حضرت آقا ،مؤید
ترس لس��ان ایش��ان از پروردگار اس��ت و ما اما،
بینیازیم از هیچ مش��ورتی! و هیچ مزهمزهکردنی!
خ��ب! منباب اعتدال ،ی��ک تذکری هم بدهم به
آنطرفیها! مش��خصا به داعیهداران تقلب! ش��ما
بارها تلویحا اش��اره کردهاید ک��ه ادعایتان دروغ
بوده ،لکن حتی یکیتان هم حاضر به عذرخواهی
نشده! حتی تا این حد که ما موضعمان اشتباه بوده!
چقدر آبروبری کردید  ۸۸و س��الیان بعدش ،فقط
خدا میداند! چقدر جفا کردید به این مردم و این
نظام ،فقط خ��دا میداند! اما نه! اینگونه نمیماند!
پل صراطی هم هس��ت! و آخرتی هم هست! هم
برای ما و هم برای ش��ما! کاش بیشتر بترسیم از
یومالعیار عاقبت! از آن روز که همین حضرت زبان،
بالی جانمان میش��ود! حاال باز رفتی تلویزیون،
همه مسؤوالن را فاسد بخوان! و بعد جنجال کن
ک��ه ممنوعالتصویری! و مجددا ک��ه رفتی برنامه
زن��ده ،باز هم نق بزن! و باز دوباره مدعی ش��و که
ممنوعالتصویری! المشنگه قشنگی است! مظلوم
گیر آوردهاید گویا نظام شهدایی جمهوری اسالمی
را! آن روز هم نوشتم؛ «فساد سیستمی» اتفاقا در
رفتار و گفتار خودتان است! خسته نشدید از این
همه شو؟! شهدا هم اگر میخواستند این همه نق
بزنند که کربالی  ۴هرگز به کربالی  ۵نمیرسید!
خدایا! همه ما را از شهوت نقزنی ،نجات بده! خدایا!
میدانم کار سختی است ،لکن لطفا عقل ما را بیش
از زبانمان کارگر کن! مثل تراکتور دارد کار میکند
لعنتی! خسته هم نمیشود!

