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هر کس یکی از این کارها را به درگاه خدا ببرد ،خداوند بهشت را برای او واجب میگرداند :انفاق در تنگدستی،
گشادهرویی با همگان و رفتار منصفانه.
کافی(ط-االسالمیه) ج  ، 2ص  ، 103ح 2

گفت وگو با استاد رزمی کاری که قصد دارد بیش از  320سنگ را بشکند تا نامش در کتاب رکوردهای گینس ثبت شود

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس مرکز توسعه
مکانیزاسیون کشاورزی

مناجات

مصاف با«سنگ»

شکستن رکوردهای ثبتشــده در کتاب «گینس» آنقدر
تجربه وسوســهکنندهای اســت کــه در چندســال اخیر
تعدادی از ورزشــکاران و ماجراجویان ایرانی برای ثبت
اسمشان در این کتاب معروف رکوردها ،دست به انجام
کارهــای شــگفتانگیزی زدهانــد .یکــی از آنهایی که
این روزها ،ســودای قرار گرفتــن نامش در ایــن کتاب را
دارد« ،مهدی نمازی» ،رزمی کاری اســت که قصد دارد
با شکستن رکورد ســرعت «ســنگ زنی» ،آن هایی را که
پیش از او صاحب عنوان بــوده اند ،از میــدان به در کند.
همین تصمیم که فعال از تســت تا تحقق ،فاصله ای چند
گامی دارد؛ بهانه ای می شــود برای یک گفت وگو با این
ورزشکار.

خواجه عبدا ...انصاری

الهی!
ما را سر و سودای کس دیگر نیست
در عشق تو پروای کس دیگر نیست
جز تودگری جای نگیرد در دل
دل جای تو شد جای کس دیگر نیست
الهی!
هر که تو را جوید این قدر رستخیزی باید یا به تیغ ناکامی او را خون ریزی باید
هر که قصد تو کند روزش چنین است یا بهره درویش خود چنین است

با شاعران

• ورزش های رزمی برای من با بروسلی آغاز شد

مهدی نمــازی متولد  53اســت همان ابتــدای صحبت
خیلی چکیــده و خالصــه از 27ســال فعالیت ورزشــی
خود چنین می گوید :از هفت ســالگی و با تمرین کاراته
شــوتوکان ،عرصه ورزش های رزمی را تجربــه کردم و تا
امروز موفق به کسب دریافت دان  7فدراسیونی سیستم
تک کونــگ موســول از فدراســیون ورزش هــای رزمی،
دریافــت دان  7فدراســیون ورزش های رزمی از ســبک
فول کیک بوکســینگ ،دریافت مدرک مربیگری درجه  1ســبک فول کیک
بوکسینگ از فدراســیون ورزش های رزمی و دریافت گواهی نامه مربیگری
ممتاز از سبک جهانی فول کیک بوکسینگ و ...شــده ام .او ادامه می دهد:
آغاز ورزش های رزمی برای من از یک فیلم بروسلی رقم خورد .خاطرم است
دربحبوحهایامجنگ،درمدرسهباویدئوپروژکتوربرایمانفیلمبروسلیپخش
می کردند و این ورزش شد هدف ،کار و عشق من .حاال سال ها از آن زمان می
گذرد و من در این مدت ،حدود  ۲۰هزار شاگرد تربیت کردهام.

•برای ثبت در گینس باید رکورد آمریکایی ها را بشکنم

اما این مربی رزمیکار در تشــریح برنامهاش برای شکســتن رکورد ســرعت
«سنگ زنی» نیز اظهار می کند :حدود سه سال است که درگیر این برنامهام.
دوست دارم به همین بهانه پرچم کشورم را باالی سر ببرم .شکست این رکورد
کار دشواری اســت اما عزمم برای این کار جزم اســت .او رکورد سنگ زنی را
متعلقبهیکاستادآمریکاییمیداندکه ۳۲۰سنگرادریکدقیقهشکسته
اســت و ادامه می دهد :وقتی می خواهی یک رکورد جهانی را ثبت کنی باید
در این زمینه از فدراسیون معتبر در کشور خودت و گینس استعالم بگیری و
در نهایت بر اســاس تحقیقاتی که در این زمینه کردیم ،به این نتیجه رسیدیم
که بزرگ ترین استاد ایرانی بیشــتر از  ۱۲۰سنگ نشکسته است .نمازی از
سختیهایاینرکوردزنیمیگوید:وقتیقراراستیککیلومترسنگچیده
و شکسته شود ،مسلما باید قبل از آن ماه ها تمرین انجام شده باشد .من برای
رسیدن به این هدف ،هر روز ۶ ،ساعت تمرین هوازی دارم .خالصه مدام باید
تمرین کنم چون اجرای نهایی در حضور مردم و داوران از همه دشوارتر است.

خراسان به روایت

• ۲۵۰سنگ را در  18.5ثانیه شکستم

26تیر 1343

عاشق ،چشم معشوقه را ازحدقه درآورد

•17نفر در کنکور بی حال شدند

خبرنگار ما از تهران گزارش داد ،صبح روز گذشته مراسم
کنکور دانشــگاه آغاز و در حدود 10هزار داوطلب در آن
شرکت کردند.
داوطلبان بالاستثنا یک کارت ورودی ،چند مداد مشکی
و مداد پاک کن و مدادتراش همراه داشتند.
کنکور دانشگاه در 25ســالن با یک مرکز فرماندهی که

در دانشکده داروسازی دایر شــده بود ،در ساعت 7:30
صبح آغاز شد .پس از راهنمایی مخصوص دفترچه های
تست که در نایلون پیچیده شده بود ،در اختیار داوطلبان
قرار گرفت.
وزیر فرهنگ نیز از جریان کنکور بازدیــد کرد17 .نفر به
دلیل دلهره و ترس در وســط کنکور بی حال شدند .پنج
نفر به شــوک قلبی و دو نفر به ســر درد و بقیه بــه دل درد
و ناراحتی عصبی و روحی دچار شــدند که از شــرکت در
امتحانات محروم شــدند .ســاعت 11کنکور پایان یافت
و داوطلبان به تدریج محوطه دانشگاه را ترک کردند.

این اســتاد رزمی کار در ادامــه از رکوردهایی مــی گوید که تا به امــروز برای
رسیدن به هدفش باقی گذاشته و خاطرنشان می کند 26:اردیبهشت ماه در
یک مجموعه ورزشی خودم را در این خصوص تست کردم و  ۲۵۰سنگ را در
 18/5ثانیه شکستم که رکورد بســیار خوبی بود و حسابی انرژی گرفتم .در
تستدومقصددارماینتعدادراافزایشبدهموبهشماقولمیدهمکهرکورد
آن شخص آمریکایی که  ۳۲۰سنگ را در یک دقیقه شکسته ،بزنم .نیتم این
است که  ۵۰۰سنگ بکارم و هرتعداد را که توانستم بشکنم .حتی اگر 321
سنگ را بشکنم باز هم رکورد دار شده ام.

•پیشنهاد هزاران درهمی برای شکستن یک رکورد به نام
کشوری دیگر

نمازیبنیانگذارسبکبینالمللیتککونگموسولدرایراننیزهست.او
می گوید که از کشورهای دیگر برای شکستن این رکورد به نام آنها پیشنهاد
داشته است؛«چندی پیش از کشور امارات به من پیشنهاد شد که این رکورد
را به نام آن ها بشکنم و ثبت کنم و حتی مبلغی هزاران درهمی به من پیشنهاد
دادند .به رغم وسوسه انگیز بودن آن ،دوست ندارم اگر افتخاری به نامم می
خورد ،جز با پرچم کشورم باشد».

کلیپ تمرینی این رکوردزنی را
می توانید در کانال اخبار خراسان
در سروش مشاهده کنید.

دیالوگ

دربــار ه گذشــته قضــاوت کــردن کار آســانی اســت .اما
وقتی خودتــان در جریان توفــان میافتید و ســیل غران
زندگی شما را از صخرهای در دهان امواج مخوف پرتاب
میکند ،آن جا اگر توانستید همت به خرج دهید ،آن جا
اگر ایســتادگی کردید ،اگر از خطر واهمــهای به خود راه
ندادیــد ،بله ،آن وقــت در دوران آرامش ،لذت هســتی را
میچشید.
چشمهایش – نویسنده :بزرگ علوی

ســخنگوی شــهرداری دیروز گفــت :بــرای جلوگیری از
گران فروشــی ،دیروز دســتوری به برزن های شهرداری
صادر شده است که هرکس گران فروشی را معرفی کند،
مبلغ صدهزار ریال جایزه نقدی دریافت خواهد کرد.
امید اســت با ایــن ابتــکار بتوان جلــوی اجحــاف و گران
فروشی را گرفت.

محمدرضا فروتــن :جایی
که همه چی غلطه ،درست
بودن هم غلطه...
بازنده
کارگردان :قاسم
جعفری

حکایت

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

قیمت(تومان) واحد

گوجه فرنگی

2500

کیلو گرم

سیب زمینی

1500

کیلوگرم

پیاز زرد

1600

کیلو گرم

عدس کانادایی

5500

کیلو گرم

لوبیا قرمز

7600

کیلو گرم

برنجپاکستانیدرجهیک

8100

کیلو گرم

روغن نباتی جامد

27600

حلب 4.5
بدون پالم

روغن مایع

5750

بطری
 810گرمی

مرغ گرم

7200

کیلو گرم

گوشتگوسفندی(الشه)  42000کیلو گرم
گوشت گوسفندی
(ران بی چربی)

ویعالوهبرثبتتسترکوردیکهپایاناینهفتهصورتمیگیرد،قصددارد
رکورد جهانی را نیز در تاریخ دوم شهریور با شکستن بیش از هزار سنگ نامش
را در گینس ثبت کند.
وی در این باره اذعان می کند :برای آن روز نماینده گینس و رئیس فدراسیون
تک کونگ موسول کره جنوبی را دعوت کرده ام که حضور داشته باشند و اگر
کارهای اجرایی به خوبی پیش برود ،دو روز قبل از رکورد ،وارد ایران می شوند
و کار ثبت آن را پیگیری می کنند و انجام می دهند .در ایران نیز این اقدام زیر
نظر فدراســیون ورزش های همگانی صورت می گیرد .شــماری از مقامات
فدراسیون ها نیز برای ثبت رکورد داخلی باید حضور داشته باشند .امیدوارم
این رکورد همزمان در چهار فدراسیون ثبت شود و پرچم ایران باال برود.
این مربی درجه یک دفاع شــخصی ،به هزینه های باالی این تصمیم اش نیز
اشاره می کند و می گوید :برای نماینده گینس باید دو هزار دالر هزینه کنم و
قیمتسنگراهمکهخودتانبهترمیدانید.درمجموعهزینههنگفتیراباید
صرفکنمتاناممبهعنواننمایندهایراندرگینسثبتشود.تامیناینهزینه
از عهده من خارج است و در تالشم تا برای این منظور حامی مالی جذب کنم.

بریده کتاب

•کسی که گران فروشان را معرفی کند ،جایزه
می گیرد

کاال

عکس :صادق ذباح

سعدی

54سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
به طوری کــه خبرنگار ما گــزارش می دهد ،روز گذشــته
زن 27ســالهای به نام مهین که از مدتهــا قبل جوانی،
عاشق او شده بود  ،به بیمارستان منتقل شد چون این مرد
چشمان این زن را از حدقه درآورد.
جریان از این قرار بود که عاشق در حالت مستی به در خانه
مهین می رود و با او مشــاجره می کند .مرد وسط دعوا با
پنجه بوکس ضربه شــدیدی به چشــم راســت مهین وارد
می کند و چشم او از حدقه در می آید .وی متواری می شود
و زن را به بیمارستان منتقل می کنند .مقارن عصر دیروز
این مرد دستگیر و تحویل مقامات قضایی شد.

توسعهمکانیزاسیون؛
گذر از کشاورزی معیشتی
به کشاورزی تجاری

 50000کیلو گرم

از حکیم فرزانه ای پرســیدند :با ایــن که خداوند
چندین درخت مشهور و بارور آفریده است ،مردم
هیچ کدام از آن ها را به عنوان آزاده یاد نکنند ،مگر
درخت ســرو را ،با این که این درخت میوه ندارد،

 #مشهد
عکس زیبایی
از طبیعت کردینه

حکمتچیستکهتنهاایندرختراآزادهخوانند
و از او به نیکی یاد کنند؟
به آن چه می گذرد دل منه که دجله بسی  /پس از
خلیفه بخواهد گذشت در بغداد

شهر و استان در شبکههای اجتماعی
زهرا چخماقی و فاطمه حسینی
گزارشگران و مجریان خبر صدا و سیما
در حاشیه سفر خود به مشهد ،این عکس
یادگاری را از جوار حرم رضوی در صفحات
اینستاگرام خود منتشر کردند.

گرت ز دســت برآید ،چو نخل باش کریم  /ورت ز
دست نیاید ،چو سرو باش آزاد
حکایت هایی از ســعدی  -باب هشــتم  -در
آداب صحبت و همنشینی

# Mashhad
مریم امیرجاللی ،با انتشار این عکس زیرخاکی
از رضا عطاران ،بازیگر و کارگردان خراسانی ،در
اینستاگرام خود نوشت :یاد باد آن روزگاران یاد
باد ...پشت صحنه سریال به یاد ماندنی خان ه به
دوش .با چه چیزهای کمی خوشحال بودیم!

رونــد افزایش ضایعات مــواد غذایی یکــی از موضوعات
اساســی کشــورهای در حال توســعه اســت .با توجه به
اهمیت اســتراتژیک بخــش کشــاورزی در ارزش تولید
ناخالص کشور ،اجرای مکانیزاسیون می تواند عالوه بر
کاهش ضایعات در افزایــش عملکرد محصوالت زراعی
در ایجاد اشــتغال ،توســعه صــادرات غیرنفتــی و ایجاد
امنیت غذایی نقش به سزایی ایفا کند .بر همین اساس
دولت در ســال های اخیر برای تســهیل و تسریع فرایند
مکانیزاسیون با اهدافی چون افزایش تولید ،سودآورتر
کردن فعالیت های کشــاورزی از طریــق کاهش هزینه
هــای تولید ،کاهــش ســختی کار کشــاورزی و افزایش
جذابیــت آن بــرای ســرمایه گذاری ،بــه توســعه اعمال
سیاست های مکانیزاسیون پرداخته است.
خوشــبختانه در حوزه مکانیزاســیون کشــاورزی بیش
از پنج هــزار و  600میلیارد تومان ســرمایه گذاری طی
 5تا  6سال گذشــته انجام گرفته اســت .این امر موجب
شده تا حدود  90هزار دســتگاه تراکتور و بیش از 190
هزار دســتگاه انواع ادوات ،تجهیزات و لوازم کشاورزی
در اختیار کشاورزان قرار گیرد .عالوه بر این در گذشته
تقریبا  10درصد مزارع شالیزاری کشورمان به صورت
مکانیزه کشت نشایی می شده که هم اکنون این رقم به
 45درصد رسیده که این مسئله بدین معناست که رشد
 350تا  400درصدی را در این حوزه شــاهد بوده ایم.
به طور مثال در ابتدای دولت یازدهم برداشت حدود 12
درصد از اراضی شــالیزاری با کمباین ویــژه برنج انجام
می گرفت که این رقم هم اکنون به  75درصد رســیده و
عمال رشد  700درصدی در حوزه برداشت برنج محقق
شده است.
در مکانیزاســیون گندم نیز  2تا  2/5میلیــون هکتار به
سطح زیر کشت افزوده شده است .به طوری که در حوزه
گندم کشور  75تا  80درصد کشــت به صورت مکانیزه
انجام می شــود و حــدود  95درصــد برداشــت مکانیزه
نیز با کمباین صورت مــی گیرد .بدیــن ترتیب ضایعات
کاهش پیدا کــرده و از  8درصــد به  5/7درصــد تقلیل
یافته اســت .همچنین در حوزه غالت ،گندم ،جو و برنج
کشور و محصوالت صنعتی مانند چغندر قند و کلزا رشد
بسیار چشــمگیر مکانیزاسیون را شــاهد بودیم .تمامی
موارد مذکــور حاکی از آن اســت که جهــش تاریخی در
حوزه مکانیزاســیون کشــاورزی صورت گرفته است .از
این رو ،روند مذکــور در عمده محصوالت کشــاورزی از
نفــوذ مطلوبی برخــوردار بوده بــا این حــال در برخی از
محصوالت باغی کماکان نیازمند توسعه بیشتر هستیم.
هم اکنون ،برداشــت به صــورت مکانیــزه در حدود 10
درصد از باغ ها ،انجام میشــود که این رقم باید تا پایان
برنامه ششــم توســعه به  25تا  30درصــد افزایش یابد.
متاســفانه در شــرایط فعلــی مکانیزاســیون در بخــش
عمــده ای از باغ های کشــور ما امکان پذیر نیســت ،چرا
که فواصل درختان مناسب نبوده و امکان تردد ماشین
آالت در آن مهیا نیست .با این حال طی سال های اخیر
حــدود  150تــا  200میلیارد تومــان در زمینه توســعه
مکانیزاســیون در عرصــه باغبانی کشــاورزی ســرمایه
گذاری صــورت گرفته اما نیــاز به حمایت بیشــتر وجود
دارد ،لذا باید مشوق های بیشتری برای باغداری لحاظ
شــود .عالوه بر این هر چند که در حــوزه تجهیزات امور
دام ،طیور و آبزیپــروری از مطلوبیت نســبی برخوردار
هســتیم اما تا رســیدن بــه نقطه مطلــوب فاصله بســیار
است .همچنین در حوزه جنگل ،مرتع و آبخیزداری نیز
اقداماتی برای احیــا و حفاظت از جنگل ها انجام گرفته
اســت .در بخشــی از محصوالت نیز به دلیــل تکنیکبر
بودن و نیاز به فناوری های نوین و ماشین آالت ،سرمایه
گذاری کمتــری صــورت گرفته و این مســئله مســتلزم
تکاپوی بیشتری است.
استان خراســان رضوی نیز به عنوان یکی از قطب های
بسیار مهم در حوزه مکانیزاسیون ،طی  3تا  4سال اخیر
توســعه بســیار مطلوبی را تجربه کرده اســت .به طوری
که ســالیانه میانگیــن بین  70تــا  100میلیــارد تومان
تســهیالت به این اســتان تخصیص داده شــده و به نحو
بســیار مطلوبی میان کشــاورزان توزیع می شود .موید
این مطلب آن است که بیش از  90درصد مزارع زعفران
استان طی  2تا  3سال اخیر تحت پوشش مکانیزاسیون
قرار گرفته و این اســتان یکی از اســتان های پیشــرو در
مکانیزاسیون کشاورزی است.
در مجمــوع می تــوان گفت کــه یکــی از سیاســت های
راهبردی بخش کشــاورزی بــرای غلبه بــر چالش های
موجود ،گذر از کشاورزی معیشتی به کشاورزی تجاری
و نیــز اقتصادی کــردن تولید بوده اســت .بــه طوری که
به صراحــت می تــوان اذعان کرد که رشــد و بهــره وری
کشاورزی در گرو مکانیزاسیون این بخش است .هر چند
که مهم ترین اصل مخالفت با مکانیزاسیون ،ایجاد توهم
بیکاری در مناطق روستایی است اما تبعاتی چون اصالح
زمین داری موجود ،فراهم شــدن امکان کار در خارج از
مزرعه ،رونق صنایع تبدیلی وابسته به بخش کشاورزی و
توسعه صنایع کوچک روستایی را ایجاد میکند.
اما پیشبرد برنامه های مکانیزاسیون در ابعاد وسیعتر،
با مشکالتی همراه اســت .کوچکی و پراکندگی اراضی
باعث شده تا این مقوله برای کشاورزی مقرون به صرفه
نباشــد و در نتیجه بستر ســرمایه گذاری در این حوزه را
دشوار کرده است.
در جمع بندی این بحث باید تاکید کنیم؛ مکانیزاسیون
صحیح کشــاورزی نیازمند وجود یک بســتر مناســب از
لحاظ اجتماعــی ،اقتصادی ،فنــی و زیربنایی اســت تا
شــرایط کاربرد صحیح ظرفیت هــا و اســتفاده بهینه از
آن ها فراهم آید.

