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تنور
عمو شاطر

ضرورت از سرگیری مذاکرات برای واردات دسته بیل!
همان طور که احتماال امروز در صفحه  7روزنامه خراسان
رضوی خوانده اید 80 ،هکتار از اراضی پارک ملی تندوره
آتش نبود امکانات سوخت .کجایند آنانی که به واردات
در ِ
بی رویه دســته بیل از چین معتــرض بودنــد؟ اکنون باید
ممنون همان دســته بیل ها باشــیم چــرا که اگــر نبودند
معلوم نبود این آتش چند هکتار دیگر را هم می سوزاند! ما

که وســع مان به خرید تجهیــزات اطفای حریــق در مراتع
و جنگل ها نمی رســد ،حداقل یــک آقازاده را بفرســتیم
برای از سرگیری واردات دســته بیل دوباره مذاکره کند.
همچنینپیشنهادمیکنیم،درمراتعکشورچندینکیسه
سیب زمینی تدارک ببینند تا در صورت وقوع آتش سوزی
حداقل به ملت سیب زمینی آتشی بدهیم بخورند!

ها بِرار نگران نباش بیسیم زِدُ م ،بِچه ها ِرفتن با هیئت چینی وارد
مذاکرات بِشن که با ارز  4200دِ سته بیل نِسوز وارد کنن بعد به
جنگلبانی با ارز 9200بفروشن! شما مراقب سیب ِزمینی باش زغال نِره!

خراسان به روایت

•بی آبی در گرمای  40درجه ،جان مردم را به
لب آورده است

از روزی کــه هوای مشــهد گرم شــده ،میزان و فشــار آب

دوتارِ رنجور

•مژده  22بهمن شاخص ترین اثر استاد

 25تیرماه 1350

 47سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
چندی پیش شهرداری سبزوار تصمیم گرفت در20نقطه
شــهر ،شــعبات یخ فروشــی دایر کند ولی معلوم نشد که
ایــن تصمیم مفیــد چــرا عملی نگردیــد .در حــال حاضر
وضع یخ فروش ها مرتب نیســت و از طرفی به علت گرما،
اغلب فروشــندگان دســت به احتکار هم میزنند که این
امر موجب ناراحتی مردم شــده اســت .شایسته است که
شهرداری اقدام سریعی را در این زمینه مبذول دارد.

«محمدعزیزیزاده»پیشکسوتموسیقیمقامیدربستربیماریبهسرمیبرد

مدتهاســت از دوتا ِر اســتاد صدایی بلند نشده
است .بیماری آن نوای دلنشین را از آنهایی که
با زخمه سازش آشنا بودند ،دریغ کرده است.
کســالت اســتاد « محمــد عزیــزی زاده» ،پیــش
کسوت موســیقی ســنتی و مقامی خراسان خبر
تازهای نیســت .او دوباره در بیمارستان بستری
شــده و بیماری کبدی حتی توان سخن گفتن را
هم از او گرفته است .خرداد  95و با وخامت حال
استاد ،رســانهها از شرایط دشــوار او و کملطفی
به این هنرمنــد نجیب نوشــتند .عزیــزیزاده از
بزرگان و پیش کسوتان موسیقی مقامی خراسان
اســت که در دهــه  ۶۰فعالیــت چشــمگیری در
عرصه موسیقی ارزشی و انقالبی داشته و همراه
با فرزندان خود در گروه موسیقی مقامی «مژده
جام» آثار ماندگاری را آفریدند که بارها از رسانه
ملی پخش شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.
فرزنــدش ،عبدالخالــق عزیــزی زاده در شــرح
احوال پدر می گوید :او این روزها با ناراحتی کبد
دســت و پنجه نرم می کند و هر چند وقت یک بار
ناگزیر از بستری کردن ایشان می شویم.پسر هم
از ناخوشی پدر غمگین است و هم از کم لطفی و
خبرنگرفتن اهالی موســیقی و مسئوالن از وی.
خواســته زیادی نــدارد فقط می گویــد« :اکنون
پدرم به حمایت عاطفی و روحی نیاز دارد ،کاش
او را فراموش نکنند ،همین»!...

بیگیرن! «اووف چه می کنه این
بِچه ها بی یِن دِ سته بیل مو ِر
ِ
دِ سته بیل!» یعنی انصافا در لحظه خاموش مِ نِ ه ها ،مِ گن از
اداره برق گیریفتن ای دِ سته بیل ِر!

لولهکشــی شــهر مشــهد رو به نقصان گــذارده و دو ســه
هفته اســت که گرما از مرز 35درجه گذشــته و از ساعت
9صبح تا اوایل شب ،اصوال آبی در لولههای شهر جریان
ندارد و احتیاجات مردم تامین نمیشود .در حالیکه این
روزها چهار قطار مســافر وارد این شــهر می شود و عالوه
بر جمعیت خود شــهر ،بیش از صدهزار نفر مســافر و زائر
در آن اقامــت دارند که وضــع موجود آب بــرای آنان قابل
تحمل نیست.
از مســئوالن آب شــهر انتظار مــی رود فعالیت بیشــتری
معمول دارند تا از مضیقه آب آن هم در این فصل تابستان
رهایی یافته و موجبات آســایش زائران و اهالی مشهد را
فراهم آورند.

عبدالخالــق عزیــزی زاده در ادامــه ســخنانش
برایمــان از کارنامه موســیقایی اســتاد این طور
می گوید :پدرم متولد سال  1328است و سال
هاســت که در وادی موســیقی ســنتی و مقامی
فعال بوده و دوتار می نــوازد« .مژده  22بهمن»
از شاخص ترین و خاص ترین آثار اوست که بارها
از تلویزیــون پخش شــده اســت .همچنین گروه
«مژده تربت جام» به سرپرســتی پدر من تشکیل

تصویری از
گنبدخشتی
سال ۱۳۵۴

بازار روز
منبع :سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

2000

کیلو گرم

سیب زمینی

1500

کیلوگرم

پیاز زرد

1600

کیلو گرم

عدس کانادایی

5500

کیلو گرم

لوبیا قرمز

7600

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

27600

حلب ۵
کیلویی

کاال

قیمت(تومان)

واحد

برنج پاکستانی درجه یک

8100

کیلو گرم

روغن مایع

5750

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

7200

کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(الشه)

 43500کیلو گرم

گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

 55000کیلو گرم

شــد که تا ســال  88فعال بود اما بیماری مجال
ادامه راه را از او گرفت .در این تیم موسیقی که از
سال  64فعالیت خود را آغاز کرده بود ،همراه با
استاد ذوالفقار عسکریان ،غالمحسین غفاری،
عبدالقادر عزیزی زاده ،عزیز عزیزی زاده و من به
اجرای آثار مقامی و سنتی می پرداخت.
وی ادامــه مــی دهــد :عــاوه بــر ایــن پــدرم در
جشــنواره هــای زیادی شــرکت کــرده بــود .در
ســال  68در جشــنواره فجر مشــترک با قوچان
مقــام دوم و در جشــنواره برائت از مشــرکین در
ســال  66مقــام اول را کســب کــرد .بــا جهــاد و
نهضت ســواد آمــوزی و خیلــی از ســازمان های
دیگر همکاری داشــته ایم و بیشــترین شعرهای
مناسبتی و مذهبی در تلویزیون و بیشتر نهاد ها
را ما اجرا کردیم .در تلویزیون نیز بیشــتر آهنگ
های مناســبتی را اجرا می کردیم که متاســفانه
به حق مان نرســیدیم .عزیزی زاده با ذکر گالیه
ای خاطرنشــان می کنــد :پدرم مســتمری بگیر
اداره «صندوق هنرمندان» وزارت ارشــاد است
و ماهیانه تنهــا  150هزار تومان بــه او تعلق می
گیرد که قاعدتا برای هزینه های درمان او کافی
نیســت .در این مــدت که پــدر در بســتر بیماری
هستند تنها دبیر کمیته تکریم اصحاب فرهنگ
و هنر و پیش کســوتان اداره کل فرهنگ و ارشاد
اســامی خراســان رضوی به دیدار پــدرم آمده
است .وی تاکید می کند :از لحاظ اقتصادی که
به ایشان رسیدگی نشد ،انتظار ما این است که از
لحاظ معنوی حمایت شوند زیرا این حق تمامی
پیش کسوتان هنرمند است.

•افزایش مستمری 150هزار تومانی
پیش کسوتان هنری به عهده صندوق
هنرمندان کشور است

مشــکالت هنرمنــدان بومــی اســتان ،بــه ویــژه
پیش کســوتانی که حاال پا به ســنین کهن سالی

بریده کتاب

 #مشهد

گذاشته اند ،کم نیســت اما حمایتهای مالی از
آنها محدود اســت و اغلب در غفلت و بیخبری
مسئوالن امر با مشکالت متعددی دست و پنجه
نرم می کنند.
بــرای پیگیری وضعیــت این هنرمند با «افشــین
تحفــه گر» معــاون هنــری و ســینمایی اداره کل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی
تمــاس مــی گیریــم .وی مــی گویــد :مــا پیگیــر
وضعیت او بوده ایم و قرار بــود به همراه مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتاد برای عیادت
وی بــه بیمارســتان برویم کــه ظاهرا اعالم شــد
از بیمارســتان مرخص شــده اســت .قرار شــد با
خانواده اش هماهنگی صورت گیرد و به محض
آمادگــی آن ها به منزلشــان مراجعــه کنیم .وی
اشــاره ای دارد به مســتمری انــدک  150هزار
تومانی پیش کسوتان هنری و می گوید :صندوق
هنرمندان این میزان مســتمری را پرداخت می
کند و حجــم آن از عهده ما خارج اســت .در عین
حال به مثابه دیگر اســتانهای کشــور پیگیر آن
هستیم که رقم افزایش پیدا کند .در مجموع این
قضیه دســت ما نیســت و افزایش آن هم به عهده
خود صندوق اســت .به هرحــال صندوق مذکور
تعداد زیادی از هنرمندان را پوشــش می دهد و
باید درباره امور معیشتی آن ها تدبیر کند .جواد
حیاتی دبیر کمیته تکریم اصحاب فرهنگ و هنر و
پیش کسوتان ادارهکل ارشاد خراسانرضوی نیز
که پیشتر پیگیر مشــکالت این هنرمند بوده ،در
پاسخ به خبرنگار ما در خصوص پیگیریها برای
افزایش حمایت ها می گوید :مستمری از سوی
صنــدوق حمایــت از هنرمندان بــه وی پرداخت
می شود که البته ناچیز است .این هنرمند برای
انقالب آثار ارزشمندی تولید کرده است.
وی بــه رایزنــی اش با مدیــر صنــدوق حمایت از
هنرمندان اشــاره کــرد و افزود :در تــاش برای
جلــب حمایت های بیشــتر بــرای وی هســتیم،
بــه ویــژه تامیــن بیمــه تکمیلــی و در ایــن زمینه
گفت وگوهایی با مراجع مربوطه در مرکز انجام
شده اما تا این لحظه اتفاقی رخ نداده است.
وی از وعده مدیران صندوق حمایت از هنرمندان
برای افزایش ســطح مســتمری ها خبر می دهد
و یادآور می شــود :حــدود 10درصد مســتمری
بگیــران ایــن صنــدوق از اســتان مــا هســتند و
دغدغه کهن ســالی و مشــکالت معیشتی آن ها
برای ما وجــود دارد .امیدواریــم وعدههای بیان
شــده ،خیلی زود رنگ عمل به خــود بگیرد .وی
توضیح می دهد که موسسه دیگری تحت عنوان
هنرمندان پیش کســوت هــم با ردیــف اعتباری
جداگانه ای زیرمجموعه وزارت ارشاد فعال است
و اعضای آن از بیمه تکمیلی بهره مند هستند اما
عضویت در آن بســیار دشــوار اســت و باید نشان
درجه یک هنری به این افراد تعلــق بگیرد اما در
خراسان رضوی شاید کمتر از انگشتان دو دست،
در این شــمار می گنجنــد .وی بــر اهمیت توجه
مسئوالن به این هنرمندان تاکید می کند و یادآور
می شود :آن ها میراث ارزشمندی هستند که به
حمایت روحی و معنوی نیاز دارند.

دیالوگ

بزرگ ســاالن همیشــه بــه دوش بچههــای باهــوش بار
اضافی میگذارند ،دقیقا بــه علت این که تصور میکنند
از پســش برمیآید .اینجور بچهها از سنگینی وظایف از
پا درمیآیند و رفتهرفته آن صداقت و مهارتی را که دارند
از دســت میدهند .این بچهها وقتی با چنین برخوردی
روبه رو میشــوند ،کمکم به درون الکی میخزند و همه
چیز را درون خــود نگه میدارند .وقت و کوشــش زیادی
الزم اســت تــا بتــوان آنهــا را از الک خــود درآورد .قلب
کودکان انعطافپذیر است ،اما وقتی شکل گرفت ،دیگر
مشکل بتوان آن را به صورت اول درآورد .در بیشتر موارد
محال است.
کافکا در کرانه – کتاب :هاروکی موراکامی

نمای تاریخی

کاال

41

36

یادداشت

بحاراألنوار(ط-بیروت)ج ،74ص171

یخکمیابشد

42

دفترمرکزی :مشهد ،بلوارشهیدصادقی
صندوق پستی91735-511:
تلفن051-37634000 :

برای یتیم چون پدر مهربان باش و بدان که هر چه ِکشت کنی همان می دروی.

ُمگم اکبر آقا دِ سته بیل زاپاس
ن ِِدرن؟ دِ سته بیل مو دِ ره
موسوزه! ای هلی کوپتر آب
پاش هم که نِیامد ،بیسیم
ِزدِ ن؟!
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ما میگیم کارتن خوابیم
تو میگی کدپستی محل اقامت؟!
گشت  – ۲کارگردان :سعید سهیلی

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

کیوان ساکت نوازنده و آهنگ ساز
خراسانی در جلسهای که به تازگی
استاد «فرهاد فخرالدینی» در خانه
هنرمندان ترتیب داده بود ،حضور
پیدا کرد و آن جا انتقادات خود را
از جریان موسیقی کشور به زبان
آورد .این هنرمند گفت :من فکر
میکنم استاد «مشکاتیان» از غصه
موسیقی و نگرانی برای آن و رفتاری
که متأسفانه برخی هنرمندنماها با
ایشان داشتند ،دق کرد.

بهار ارجمند ،بازیگر
خراسانی به مناسبت
روز دختر این قاب
قدیمی از پدرش
«انوشیروان ارجمند»
هنرمند ماندگار این
خطه را منتشر کرد.

علیرضا فغانی داور خراسانی فوتبال در جام جهانی
در پایان حضورش در این رقابت ها ،با انتشار پستی
اینستاگرامی نوشت « :تقدیر و تشکر از همه بزرگان
عرصه ورزش  ،هنر  ،سیاست و ...سپاس از مرد م خوب
ایران زمین در جای جای دنیا .خوش و خرم باشید،
ممنون از انرژی مثبت شما عزیزان و منفی بعضی دیگر
ازعزیزان ...این قصه هم به پایان رسیدو فراموش نکنید
که هیچ کس کامل نیست ،مخصوصا من»...
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رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی

تسهیل زیرساختهای صادراتی
راهکار حفظ جایگاه ایران در بازار
جهانیپسته
پسته در میان محصوالت صادراتی ایران از اهمیت ویژه
و اعتبار زیادی برخوردار اســت و ســهم قابل توجه آن از
صادرات کشــور بیانگر نقش اســتراتژیک این محصول
در اقتصاد کشاورزی کشورمان است .در حقیقت ایران
به دلیل داشتن شرایط و زیست بوم مساعد آب و هوایی
و ســابقه طوالنــی در تولیــد پســته ،از جایگاه مناســبی
در بازارهــای جهانــی ایــن محصــول برخوردار اســت و
محصوالت پسته کشورمان مشتریان فراوانی در اقصی
نقاط جهان دارد.
با این اوصاف ،کشــور ما پس از آمریکا بــه عنوان دومین
مرکــز تولیدکننده پســته در جهان اســت .پســته ایران
نسبت به تولیدات دیگر رقبا از مزایایی همچون کیفیت
مطلوب ،تنوع ارقام پســته تولیدی ،قابلیــت فراوری در
دماهای باالتر (بدون تغییر رنــگ و طعم) ،امکان صدور
مغز بیشــتر نســبت به پوســت (عیار مغز) ،گرایش ذائقه
مصرف کننــده به محصــوالت تولیدی ایــران برخوردار
اســت .هم اکنون تقاضــای بــازار برای محصول پســته
متاثــر از قیمــت ،کیفیت و بســته بندی کاالســت ،البته
ناگفتــه نماند پســته دارای ارقــام متفاوتی بــوده که هر
کدام ویژگی های خاص خود را دارند .یکی از مهم ترین
مزیت های پســته در کشــور ما در مقایســه با کشورهای
رقیب تنوع ارقام محصوالت ماست و با توجه به ارزشمند
بودن این کاال و همچنین ذائقه مصرف کننده و از سویی
ظرفیــت صنایع تبدیلــی فعــال در این حوزه ،مــی توان
برای صادرات انواع ارقام آن به شکل وسیعی اقدام کرد.
صادرات پسته در استان خراسان رضوی طی سال های
اخیر از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است .صادرات
این کاال در سال  ۹۳به میزان  937تن به ارزش کمتر از
هشت میلیون دالر بوده که در سال  96با افزایش 611
درصدی از نظر وزنی به پنج هزار و 732و از نظر ارزشی،
با افزایش  694درصدی به میــزان بیش از  55میلیون
دالر رسیده است.
شایان ذکر است براساس آمار دریافت شده از گمرکات
در همین مدت صادرات پســته در کشــور از رشد حدود
3درصــد برخــوردار بــوده اســت .براســاس مقایســه
صورت گرفته صادرات پســته استان در سال  93حدود
0.7درصد از سهم صادرات کشور را شامل می شده که
این رقم در پایان سال  96به بیش از 4.7درصد رسیده
اســت .در دو ماهه اول امســال نیــز در مقایســه با مدت
مشابه سال قبل صادرات پسته از رشد  307درصدی از
لحاظ ارزشــی برخوردار بوده و از رقم  2.1میلیون دالر
در دو ماهه اول ســال  96به میزان  6.6میلیون دالر در
مدت مشابه امسال رسیده است .ضرورت دارد یادآوری
کنیم که سهم استان از صادرات کشــور در دو ماهه اول
امسال به بیش از 7.5درصد افزایش یافته است.
در مجموع بیشتر تولیدات پســته شهرستان های زاوه،
تربت حیدریــه ،نیشــابور و چند شــهر دیگر مــورد توجه
صادرکنندگان است.
با این حال نبایــد از یاد برد کــه صادرات پســته با موانع
بسیاری مواجه اســت که از جمله این موانع می توان به
نبود مرجع صادرکننده گواهی افلوتاکســین در استان
(صدور این گواهی صرفا در کرمان صورت می گیرد که
این اقدام متضمن صرف وقت و هزینه مضاعف اســت)،
فقدان بســترهای مناســب بــرای ارتباط کشــاورزان و
صادرکننــدگان به صــورت مســتقیم و وجــود دالالن و
واسطه های بسیار زیاد در این بازار ،ضعف توانایی مالی
صادرکنندگان به دلیــل گران قیمت بــودن محصول و
دسترسی نداشــتن به امکانات مالی با بهره پایین پیش
از فصل برداشــت ،منعقدنکردن قراردادهــای با حجم
بــاال و مدت زمــان طوالنی به دلیل ریســک فــراوان این
نوع فرایند ،تبلیغــات ناکافی و ضرورت توجه بیشــتر به
بازاریابی برای پسته ایران با توجه به تبلیغات و بازاریابی
رقیــب اول ایــران در صــادرات پســته (ایــاالت متحــده
آمریکا) ،ضعف سیســتم حمل و نقل ،نوســانات و موارد
مرتبط با ارز ،فقدان بانک یا موسســات مالی و اعتباری
بــرای اعطای تســهیالت (بــا نرخ بهــره قابــل رقابت در
مقایســه با وام های کشــورهای رقیب) ،باال بودن تعرفه
صادرات پســته فراوری شــده در گمرکات کشــورهای
خارجی و ...اشاره کرد .نکته قابل توجه آن است که این
محصول ،به دلیل ارزآوری ،ایجاد اشتغال ،ایجاد ارزش
افــزوده و دیگر جنبــه های اقتصادی بســیار بــا اهمیت
اســت .بر همین اســاس گســترش و حفظ ســهم پســته
ایــران در بازارهای جهانی مــی تواند منجر بــه افزایش
انگیزه تولید داخلی ،سرمایه گذاری و اشتغال در بخش
کشــاورزی شــود و همچنیــن از جنبــه ارزآوری و ایجاد
اشتغال در بخش های مختلف تولید ،فراوری ،بازرگانی
و نیز توسعه صادرات غیرنفتی حائز اهمیت است.
در مجمــوع باید بیــان کرد که پســته یکــی از محصوالت
عمده صادراتی بخش کشاورزی ایران بوده به طوری که
هم اینک صادرات این محصول از رتبه های برتر در میان
صادرات دیگر کاالهای این بخش برخوردار است .افزون
بر این ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان
پسته در جهان به شــمار می رود .باید توجه داشت که به
رغم ظرفیت های باالی تولید و صادرات پسته در ایران،
کشور ما با رقبایی همچون آمریکا مواجه است به همین
دلیل نباید اجازه داد مشکالت در مراحل تولید ،فراوری،
بســته بندی و صادرات ســبب شــود تا موقعیت ایران در
بازارهای جهانــی این محصــول با چالش مواجه شــود،
چرا که درآمد حاصل از صادرات نفت همیشــه یکســان
و ثابت نخواهد بــود و در نتیجه صــادرات غیرنفتی نقش
بسیار موثر و غیر قابل انکاری در بر طرف کردن مشکالت
اقتصادی خواهد داشت و قطعا محصول پسته در توسعه
این جنس صادرات می تواند نقش پررنگی ایفا کند.

