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شهاب مرادی:خودم را مشهدی می دانم
حجت االسالم شهاب مرادی در گفت وگو با خراسان از آن چه
باعث رنجش برخی از مردم مشهد در پی صحبت های او در یک
برنامه تلویزیونی شده بود مجدد عذرخواهی کرد و افزود:
«مشهد قبله جان و خانه امید همه ماست .بسیاری از دوستان
خوب و صمیمیام مشهدی و خراسانی هستند و می دانند
چقدر مشهد را دوست دارم».روز گذشته از صحبت های
حجت االسالم شهاب مرادی روی آنتن زنده در باره مشهدی ها
وواکنشبرخیازکاربرانبهآننوشتیمکهبازتابزیادی پیدا
کرد .او در بخشی از برنامه «سالم صبح بخیر» در مقام تمثیل و
تقبیح کُری خوانی ها به شوخی به مجری برنامه گفته بود «:بین
مرگوهمکاریبامشهدیها،مرگخیلیشیرینتراست!»بعد
از چاپ این مطلب در همین ستون حجت االسالم شهاب مرادی
در گفت و گویی با خراسان ضمن تاکید بر این که به مشهد و
مشهدی ها ارادت دارد ،گفت « :من هم خودم را مشهدی می
دانم ،مشهد خانه همه ماست و جایی جز مشهد نداریم ».او با



تاکید بر این که آن چه در برنامه تلویزیونی گفتهشد ادامه
مبحث دعوا و نزاع بین زن و شوهر یا دو همکار بود و کامال
جنبه تمثیل و شوخی داشت و تصریح کردم که مثال میزنم
و درباره طباخی و حلیم و شله و … بود ،افزود« :هرچند نیّت
من به هیچ وجه ،اهانت یا تمسخر نبوده و نیست اما برایم
برداشت مخاطب مهم است و هنگامی که مخاطب تلقی توهین
کرده حق را کامال به مخاطبم می دهم و به صراحت درباره سوء
تفاهم پیش آمده و شوخی که باعث رنجش مردم عزیز مشهد
شده پوزش می خواهم و راضی به لحظهای دلخوری هیچ یک از
هموطنانعزیزمومشهدیهاینازنیننیستم».شهابمرادی
در ادامه صحبت هایش گفت« :روز شنبه بعد از برنامه وقتی
از این سوء برداشت مطلع شدم بالفاصله در اینستاگرامم از
مردم عزیز مشهد عذرخواهی کردم ».او در انتها هم با توجه
به تیتر مطلب دیروز ما که نوشته بودیم «توهین روی آنتن،
عذرخواهی در اینستاگرام» افزود« :ان شاءا ...صبح شنبه
حتما در همان برنامه سالم صبح بخیر از مردم خوب مشهد
عذرخواهی خواهم کرد تا سوء تفاهمی باقی نماند».
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پلکارونهمبهسرقترفت!
یکی از موضوعاتی که روز گذشته مورد توجه کاربران
شبکه های اجتماعی قرار گرفت ،مسدود شدن پل
ششم کارون در هفته اخیر بود .شهردار کارون در
یک برنامه تلویزیونی دلیل مسدود شدن مسیر عبور
و مرور خودروها روی پل را سرقت تجهیزات پل اعالم
کرده و گفته ۱۳« :قطعه از بادبندهای دو طرف پل به
سرقت رفته است که در نتیجه این سرقت ،دو طرف
پل با مشکل مواجه شدهاست .نشستهای آسفالت
و اختالف ارتفاع نیز ایجاد و بالشتکهای زیر عرشه پل
دچار مشکل شدهاند ».کاربری نوشت « :زمانی این پل
نیروی حراست داشت که با اخراج این نیروها دزدها
به جان پل افتادند و آهن آالت آن را به غارت بردند».
کاربری هم نوشت« :کارون این روزها خیلی مظلومه ،از
یک طرف آبش رو می دزدن از یک طرف پل هاش رو!»

تولیدیمهربانیآقایمهربانی
تصویری از یک کارگاه ساخت لوازم ورزشی در شبکه های
اجتماعی مورد توجه قرار گرفت .فرق اساسی این کارگاه با
دیگر کارگاه های تولیدی این است که کارکنان این کارگاه
تولیدی همگی افراد کم توان ذهنی هستند .مدیر این
کارگاه آقای «علی مهربانی» است که خودش معلم مدرسه
استثناییهاستوسعیکردهبااینکاربهکمتوانانذهنی
انگیزه و امید تزریق کند .کاربران زیادی با بازنشر تصاویر
این کارگاه به تمجید از این کار پرداختند .کاربری نوشت:
«به نظرم نامخانوادگی مدیر این کارگاه برازنده اش
است و واقعا مهربانی رو با کارهاش نشون داده ».کاربر
دیگری نوشت« :اگر این کارگاه نبود قاعدتا این افراد باید
خانهنشین و بیکار می موندن و درد دیگری بر دردهاشون
اضافه می شد ولی االن پر از انرژی و انگیزه ان».




356 K views
721 K views

ایرتگوسیلهمحبوبسارقها
زمانیکه اپل از ایرتگ رونمایی کرد ،قرار بود وسیلهای
باشد برای کاربرها تا اشیایی مثل کلید را راحتتر پیدا
کنند و برای آن قیمت  ۲۵دالر هم در نظر گرفته بودند.
کار این دستگاه ها این بود که از طریق تلفن همراه می
شد این ایرتگ ها را که به وسایل وصل شده بودند،
پیدا کرد .اما به تازگی پلیس کانادا اعالم کرده است که
این وسیله ،به یکی از ابزارهای اصلی دزدها تبدیل شده
ن قیمت
است .به این شکل که وقتی دزدها یک ماشین گرا 
میبینند،ایرتگ را که خاصیت مغناطیسی هم دارد به
خودرو میچسبانند و به این شکل محل پارک ماشین را
پیدا و به راحتی در زمان مناسب آن را سرقت می کنند.
کاربری نوشت« :این که می شه از فناوری در زمینه کارهای
ضدانسانیاستفادهکردپیشرفتروترسناکترمیکنه».

تورم در عراق،افزایش قیمت در ایران!
یکی از فعاالن شبکه های اجتماعی در توئیتی طنزآلود
تورم در ایران را با عراق مقایسه کرده که مورد توجه
کاربران قرار گرفته است .این کاربر در توئیتر نوشت:
«تــورم توی عــراق بیداد میکنه! پنج سال پیش یه
ساندویچ فالفل رو می دادن هزار دینار که به پول ما
می شد  3هزار تومان ،پارسال همون ساندویچ فالفل رو
خریدم هزار دینار که به پول ما می شد  12هزار تومان،
امشب دوباره همون ساندویچ فالفل رو خریدم هزار
دینار که به پول ما می شه  22هزار تومان!» کاربری
نوشت« :یاد صحبت اون مسئولی افتادم که گفته بود
آمریکا الزم نیست ایران را تحریم کند ،فکری به حال دالر
خودش بکند که هر روز گران می شود!» کاربر دیگری
به طنز نوشت« :پنج ساله می ری عراق فالفل می خوری
اونم با این قیمت باال!» کاربری هم نوشت« :مشکل عراق
تورمش نیست زیرساخت هاشه که هنوز برق ندارن».

نمکآبیکهگرانتریننمکجهاناست،کیلویی
چندبهفروشمیرودوچهخاصیتهاییدارد؟

خیلیهانمیداننددرکنارپسته،زعفران،فرش،خاویارو...
که در جهان شهرت زیادی دارد ،یک نوع نمک هم در کشور
ما تولید می شود که نمونه خارجی ندارد و بسیار مورد توجه
کشورهای خارجی است .این نمک که در جهان به «Persian
 »blue saltمعروف است ،کیلویی یک میلیون تومان قیمت
دارد.امروزمیخواهیمدربارهایننمکبیشتربنویسیم.
▪معرفیکلینمکآبی

نمک آبی ایران یکی از نادرترین نمک های جهان است .این
ماده خاص در کل جهان تنها از معادنی در استان سمنان
و معموال شهر گرمسار ،استخراج می شود .البته به دلیل
سختی استخراج و همچنین کمیاب بــودن آن بهتر است
بگوییم اکتشاف می شود .این نمک عناصر فوق العاده ای
داردکهبهصورتمعدنیوطبیعیوطیمیلیونهاسالدرآن
به وجود آمده اند  .دلیل رنگ آبی این نمک نحوه شکست نور
بلورهای آن است .نمک آبی ایرانی یکی از تمیزترین و خالص
ترین نمک ها به شمار می رود زیرا از اقیانوس هایی که بیش
از  200میلیون سال قبل خشک شده اند و عاری از هر گونه
آلودگیهستند،بهجاماندهاست.
▪چگونگیاستخراجنمکآبی

نمکآبیایرانیدراستانسمناناکتشافواستخراجمیشود
و تقریب ًا به همان روشی استخراج می شود که معدن کاران
برای طال حفاری می کنند زیرا درزهای «طالی آبی» یا همان
نمک آبی ایرانی مانند رگه های فلز گران بها از میان سنگ
هاینمکمعمولیردمیشودومانندرگههایطالبسیارنادر
است .استخراج سنگ های این نمک جزو دشوارترین کارها
دربخشمعادناست.برایدستیابیبهاینبلورهایآبیگران
بهابایدمقادیرزیادیسنگنمکازدلمعادنخارجشود.
▪خواصویژهنمکآبیایرانی

این نمک جزو بهترین مواد غذایی از نظر طعم و مزه است
 ،همچنین ظاهری بی نظیر دارد و شامل بلورهای سفیدی
است که با آثاری از رنگ آبی پوشانده شده است.این نمک
پتاسیم باالیی ( 13درصد) دارد و همین موضوع به آن عطر
و طعم خاصی می بخشد .از آن جا که سرشار از پتاسیم است،
نمکآبیایرانیمیتواندمنبعاضافیاینمادهمعدنیحیاتی
را تأمین کند .مصرف کافی پتاسیم برای قلب سالم ضروری
است.اگرچهبایددرنظرداشتکهمصرفبیشازحدپتاسیم
می تواند زندگی را تهدید کند ،بنابراین مکمل های پتاسیم
مانندنمکآبیبایدبهاندازهمصرفشوند.

پنجمرزمیهوانیروزمشهدمقدسبهمناسبتروزهوانیروز

غفوریان-به دل آسمان می زنند ،گاهی بــرای دفــاع از وطــن ،گاهی بــرای امــداد به زلزله زدگ ــان ،گاهی بــرای کمک به
سیل زدگــان و گاهی هم به عنوان اورژانـــس هوایی بــرای نجات جــان هموطن شــان .خلبانان هوانیروز ارتــش جمهوری
اسالمی ایــران از آن زمان که لباس سربازی وطن را بر تن کردند ،حرف شان یک جمله است :جانفشانی برای دین و وطن
و خدمت به هموطن .اگر با آن ها همکالم شــوی ،این جمله را بارها از زبــان شان خواهی شنید« :ما جانفدای مردمیم»
امروز15آذر سالروز شهادت خلبان شهید احمد کشوری و روز هوانیروز جمهوری اسالمی ایران است .به همین بهانه در جمع
فرماندهان،خلبانانومهندسانپروازیپایگاهپنجمرزمیهوانیروزمشهدمقدسحاضرمیشویمتاروایتآنهاازامروزودیروز
هوانیروزرابشنویم.احتماالهمهمیدانیمکههوانیروزعالوهبرماموریتهاینظامی،امنیتیودفاعیکهبرعهدهدارد،یکیدیگر
از مهم ترین ماموریت های این نیرو ،مردم یاری و امدادرسانی به مردم است که این ماموریت همواره در قالب ها و موقعیت های
گوناگون انجام می شود .ما در این گزارش ،به ماموریت های اورژانس هوایی هوانیروز می پردازیم که امروز نقش مهمی در نجات
جانبسیاریازهموطنانماندارد.باسرهنگخلبان«رحیمعینی»فرماندهپایگاهپنجمهوانیروزمشهدمقدسرویباندپرواز
میرویمتادرکنارپرسنلپروازی،پزشکیواورژانسبااورژانسهواییهوانیروزبیشترآشناشویم.
▪اورژانس هوایی در  19استان

هوانیروز جدا از انجام عملیات نیست و درواقع «عملیات» در
ذات ماموریت های هوانیروز جمهوری اسالمی ایران است.
پس از دوران باشکوه دفاع مقدس که هوانیروز با صالبت از
عهده ماموریت های خود برآمد ،این نیرو باید در ابعاد دیگری
از ماموریت ها نیز ورود می کرد که آن هم انجام عملیات های
مردم یاری در حوادثی همچون سیل ،زلزله و اورژانس هوایی
بود .اکنون هوانیروز جمهوری اسالمی این افتخار را دارد که
 19استانراتحتپوششاورژانسهواییخودقراردادهکهبه
طور مشترک با اورژانس های 115شهرستان ها واستان ها
انجاممیشود.تعداداینعملیاتهاباتوجهبهفصولمختلف
سالاز 10-15ماموریتماهانهتازمانهایپرسفروپرحادثه
گاهیبیشترازاینرقمهانیزمیشود.

همکالم با رئیس بخش پزشک هوایی
پایگاه پنجم رزمی هوانیروز مشهد

تا پای جان
برای سالمت هموطنان

▪دلیلگرانیایننمک

حاالبرخیمیپرسندچرانمکآبیاینقدرگراناست؟پاسخ
بسیار ساده است .چرا الماس و طال گران است؟ بله ،به دلیل
کمیاببودنوسختیاکتشافواستخراج.امایکنکتهدیگر
در باره این نمک کمیاب این است که بسیار مفید و سرشار از
مواد مغذی است .این ماده معدنی استخراج شده از کوههای
ایرانسرشارازکلسیم،منیزیم،آهنوپتاسیماستوازآنجا
که ساالنه فقط چند تن استخراج می شود ،یکی از نادرترین
نمک های جهان است .حتی به نظر بسیاری از کارشناسان
قیمتایننمکاکنونبسیارناچیزاستچونهنوزبهدرستی
شناختهنشدهاست.
▪خریداراننمکآبی

بر خالف کشورهای دنیا که مشتری پر و پا قرص نمک آبی
ایــران هستند ،این محصول در کشور خودمان آن چنان
شناختهشدهنیستودرآمریکاواروپاطرفدارانزیادیدارد.
متاسفانهاینمحصولهمشبیهبسیاریازمحصوالتایرانی
دیگر در خارج از کشور با بسته بندی ایرانی توزیع نمی شود.
به گزارش «روزگار معدن» این نمک بیشتر با بسته بندی های
ترکولهستانیواردبازارکشورهایدیگرمیشود.

عکس :میثم دهقانی

یکروزدرجمعصمیمیخلبانانوکارکناناورژانسهواییپایگاه

با سرهنگ پزشک هوایی حمید رضا نیرآبادی،
رئیس بخش پزشک هــوایــی پایگاه پنجم رزمــی
هوانیروز مشهد نیز همکالم می شوم .دکتر نیرآبادی
می گوید :پیش کسوتان ما در دوران دفاع مقدس
بــرای دفــاع از وطن با بالگردها به دل آسمان می
زدند و امنیت آفرینی می کردند ،امروز هم همین
ماموریت ها ادامــه دارد به عــاوه این که با تدابیر
فرماندهان محترم در هوانیروزجمهوری اسالمی
ایران ،عملیات های امدادرسانی و مردم یاری هم
به مجموعه ماموریت های هوانیروز اضافه شده
است .امروز همکاران مان در اورژانس هوایی تمام
توان شان را برای امنیت جانی و سالمت هموطنان
مان به کار بسته اند و تا پای جان در این مسیر از هیچ
کوششی دریغ نمی کنند .مردم بدانند که در کنار
عزت و اقتدارشان ،سالمت آن ها مهم ترین و شیرین
ترین آرزو و دعای فرزندان شان در هوانیروز ارتش
جمهوری اسالمی ایران است.

▪اولویت ،نجات جان هموطن است

از سال قبل تا کنون که دوباره به این پایگاه آمده ام ،تغییر چهره
برخی خلبانان و فرمانده را کامال احساس می کنم .وقتی به
شوخی به فرمانده از زیاد شدن سپیدی موهایش در این مدت
می گویم ،لبخندی می زند و یک جمله می گوید« :سپید شدن
مو که بماند ،همه جان من فدای مردمم »...او به گوشه ای از
ماموریت ها و برخی اتفاقات اشاره می کند که تازه متوجه می
شوم در همه این روزهای آسوده ما ،هوانیروز چگونه در آسمان،
امنیتآفرینیمیکند.بااینحالسرهنگ،اصرارداردکهتالش
شبانهروزیهمکارانشدربخشاورژانسهواییرامعرفیکندو
میگوید:اولویتبرایهمکارانمن،نجاتجانهموطنانمان
است .برای این هدف ممکن است ،ضمن توجه به نکات ایمنی
گاهی هم از استانداردهای پروازی فاصله بگیریم به ویژه زمانی
که نجات جان یک مادر باردار در نقطه ای صعب العبور درمیان
باشد ،این جا وظیفه هوانیروز و خلبان این است که در کمترین
زمانممکنمادررابهمرکزبهداشتیودرمانیبرساند.شایدباور
نکنیدامالحظهخوشحالیخلبانانوپرسنلاورژانسهواییدر
چنین ماموریت هایی ،زمانی است که صدای گریه کودک تازه
متولدشدهآنمادررامیشنوندوخاطرشانآسودهمیشودکه
ماموریتشانرابهخوبیانجامدادهاند.بهنظرمناینزیباترین
صداییاستکهیکخلباناورژانسهواییمیشنود.سرهنگ
عینیدراینبارهخاطراتزیادیداردکهشایدجالبترینآنها
ابرازمحبت و قدردانی خانواده هایی است که هوانیروز به آن ها
امداد رسانی کرده است .برای نمونه نام گذاری نوزاد پسرشان
به نام خلبان اورژانس هوایی یا ذبح قربانی مقابل پایگاه و این
گونه موارد که سرهنگ هریک از این خاطرات را با شیرینی نقل
و تاکید می کند  :قدردانی های مردم در شرایطی است که ما در
قبال آن ها وظیفه مان را انجام داده ایم .فرمانده درباره حوزه
عملیاتی اورژانس هوایی مجموعه اش می گوید :پایگاه پنجم
رزمی هوانیروز مشهد مقدس ،این افتخار را دارد که در ایستگاه
مشهدمقدس(ازسال)90وایستگاهنیشابوردرهرکدامبهشعاع
 150تا 200کیلومتر عملیات اورژانس هوایی را پوشش می
دهدوبهزودییکایستگاهدیگرنیزبهاینموارداضافهمیشود.
سرهنگاز خلبانان،کادرپروازیواورژانسپایگاهمشهدکهدر
عملیاتهایاورژانسهواییبهشهادترسیدهاند،یادمیکند؛
ازشهیدانمسعودشاهویسیزاده،هوبانمرتضوی،سیدجعفر
قاری،علیرضاپیرمغانومهدیمهدیزاده.
▪ادایاحترامفرماندهبهشهیدانهوانیروز

سرهنگ عینی ،در ادامــــه صحبت هایش
به حماسه هوانیروز در دوران دفــاع مقدس
اشاره و اظهار می کند :در دوران دفاع مقدس
هوانیروز با بیش از  500هــزار ساعت پــرواز
حماسه ای ماندگار به جا گذاشتند که جا دارد
ما هم امروز به ساحت همه شهیدان و رزمندگان
بزرگوار هوانیروز ادای احترام کنیم به ویژه
خلبان شهید «احمد کشوری» عزیز که صیاد
شیرازی دربــاره اش خاطره جالبی را نقل می
کند« :در عملیات كردستان ،شهید كشوری و
شهید شیرودی دو یــاری كه همرزم سلحشور
اسالم بودند ،مرا در عملیات پاك سازی افراد
ضد انقالب یــاری می كردند .شهید كشوری
مدت مدیدی در شهر سقز برای كمك رسانی
به پادگان بانه كه در محاصره كامل افــراد ضد
انقالببود،بهسرمیبرد...ازخاطراتفراموش
نشدنی من در آن روز ،میزان مجاهداتی بود كه
آن دو شهید بزرگوار ،شیرودی و كشوری در
تعقیب افــراد ضد انقالب به عمل آوردن ــد .آن
ها بی محابا در داخل دره ها ،شیارها و جنگل
هــا ،به دنبال افــراد ضد انقالب می گشتند».
سرهنگ صحبت هایش را با دو دعا و آرزو تمام
می کند :سالمتی و عزت مردم ایران و شهادت
درمسیردین،حقوحقیقت.

