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شبکه

تکذیب برخورد با صدف خادم در صورت بازگشت به ایران

بازتاب یک عکس

گوسفند با دم هم وجود دارد؛
آفتــاب یزد -گــروه شــبکه« :همچین
گوســفندی وجود ندارد» «،ژناش دست
کاری شــده است» « ،گوشــت آن قابل
خوردن نیست»«،بیشــتر شبیه گرگ و
خرس است» و...
اینها نمونــهای از واکنشهــای کاربران
شبکههای اجتماعی به تصویر گوسفندهایی
اســت که میگویند از کشور رومانی وارد
کشورمان شده اســت .گوسفندهایی که
هیچ شباهتی با آن حیوان زبان بستهای که
همگان آن را میشناسند ،ندارند چراکه این
گوسفندها دارای «دم» هستند! از همینرو
برخی بر این باورند که این گوســفندهای
وارداتی حاصل آمیزش گوســفند و یک
حیوان دیگر هستند!

۱۳

پنجشنبه  ۲۹فروردین  ۱۳۹۸شماره۵۴۳۵

رئیس فدراسیون بوکس کلیه اخبار مربوط به
خانم خادم مبنــی بر برخورد با وی در صورت
بازگشــت به ایران را تکذیــب کرد .به گزارش
ایســنا ،حســین ثوری گفت :پــس از حضور
شــخصی خانم خادم در مسابقهای نمایشی در
کشور فرانسه ،در برخی رسانههای ضد انقالب
موضوع برخورد با ایشــان در صورت برگشــت
به ایران از ســوی فدراســیون مطرح شد که

نگراننباشید

این موضوع قویاً تکذیب میشــود .او در پایان
افزود :خانم خــادم در مجموعه ورزشــکاران
سازماندهی شده رشــته بوکس قرار ندارد و از
نظر فدراسیون بوکس تمام فعالیتهای ایشان
شــخصی و کام ً
ال نمایشی اســت و کلیه اخبار
مربوط به برخورد با ایشان در صورت بازگشت
به ایران تکذیب میشود و شیطنت رسانههای
وابسته به عربستان سعودی است.

جشنوارهای آیینی در کاتماندو نپال

> واکنش دامپزشکی

این در حالی است که علیرضا رفیعیپور،
رئیس ســازمان دامپزشــکی کشور این
موضوع را تکذیب میکند و به تســنیم
میگویــد «:آمیزش دو گونــه متفاوت و
ایجاد حیوانات خاص ،مستلزم کار ژنتیکی
و فاقد توجیه اقتصادی اســت؛ آن هم در
این تعداد انبوه .با یک جستوجوی ساده
در اینترنت مشخص میشود که در نتیجه
اصالح نژادهــای صورتگرفته ،نه تنها در
ســطح جهان بلکه در کشورمان ،نژادهای
متعددی از گوسفند با اشــکال ،رنگها
واندازههای مختلف وجــود دارند؛ برخی
از نژادهای گوســفند دارای دم هستند،
برخی دارای دنبــه و برخی دارای هردو»
وی ادامه میدهد «:متاسفانه سال گذشته
افزایش قیمت ارز از یک سو و قاچاق دام
به خارج از کشور ســبب افزایش قیمت
گوشت شد .در نتیجه سازمان دامپزشکی
با ابالغ دستورالعملی به منظور ضابطهمند
کردن انتقال گوشــت ،مقدمات مبارزه با
قاچاق گوشــت را فراهم آورد و از سوی
دیگر به منظور تنظیم شــرایط بازار ،برای
واردات گوســفند از رومانی برنامهریزی
کرد ».رفیعیپور با اشاره به اینکه رومانی،
دومین کشور صادرکننده گوشت در جهان
است یادآور میشود «:گوسفند رومانیایی،
نژادی گوشــتی و حاصــل کار ژنتیکی

اســت که طی شش ماه چهل کیلو گوشت
تولید میکند .در واقع اصالح نژاد در این
گوسفند به گونهای صورت گرفته که غذا
به جای تبدیل شدن به چربی و دنبه فقط
به گوشت تبدیل شود ».وی اضافه میکند:
«گوســفند رومانیایی همچنین عاری از
بسیاری از بیماریهایی است که متاسفانه
هنوز در کشورمان ریشهکن نشده است.
به عنوان مثال تب برفکی و یا بیماریهای
مشــترک با انســان مانند تب مالت سی
سال اســت که در رومانی ریشهکن شده.
به عالوه خوراک ســالم و مناسب این دام،
گوشت حیوان را از کیفیتی باال برخوردار
کرده است ».رئیس ســازمان دامپزشکی
کشــور با تاکید بر اینکه رونــد واردات،
ذبح و عرضه گوســفندهای رومانیایی با
نظارت کامل این سازمان صورت میگیرد،
میگوید« :پیشتر ســابقه واردات دام از
کشورهایی چون افغانستان را داشتهایم؛
به عنوان مثال ،سال گذشته ۱۷هزار راس
دام از طریق مرزهای افغانستان به کشور
وارد و ذبح شدند ،اما این نخستین بار است
که از کشــوری اروپایی ،با کشتی دام به
کشور وارد میشود ».رفیعیپور در پایان

آفتاب یزد -گروه شبکه :روز سه شنبه تعدادی از
نمایندگان ،طرح دو فوریتی برای تحریم شرکت
آیفون(!) از سوی کشــورهای اسالمی را تدوین
کردند و این در حالی اســت که گفته میشود،
تقریبا یک سوم همین نمایندگان ،از محصوالت
این شــرکت اســتفاده میکننــد .از آنجا که
صحت و سقم استفاده این تعداد از نمایندگان از
محصوالت اپل مورد تایید نیست اما عصر ایران
جدولی را که مربوط به نمایندگان مجلس نهم در
سال  ۹۲است را تنظیم کرده که نشان میدهد
کدام نماینده از محصوالت اپل استفاده میکند.

جالب اینجاست که نمایندگان در متن این طرح
به اشــتباه به جای کمپانی اپل آن را شــرکت
آیفون نام گذاری کردند در حالی که آیفون یکی
از محصوالت این کمپانی بزرگ است .اکنون این
موضوع مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی
قــرار گرفته و واکنشهای متفاوت آنها را در پی
داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است« :اسم
شرکت اپل است نه آیفون!»
کاربر دیگری گفته است «:يعني  ٢۹٠تا نماينده
تو اون مجلس متوجه نشــدند اون شركت اپل

میگوید« :تا کنون  ۹۲هزار راس دام طی
سه مرحله با کشتی از رومانی به بنادر ایران
وارد و پس از معاینه در کشــتارگاههایی
تحت نظارت ســازمان دامپزشــکی ذبح
شــدهاند .این واردات بــه کاهش قیمت
گوشت منجر شــده و با وارد کردن سری
جدیدی از گوســفندهای رومانیایی ادامه
خواهد داشت».
> واکنش کاربران

علی رغــم توضیحات رئیس ســازمان
دامپزشکی در مورد این گوسفندها ،برخی
کاربران به این تصویر واکنش نشان دادهاند.
یکــی از کاربــران گفته اســت« :غالب
گوسفندان وارداتی (به غیر از گوسفند نژاد
آواسی) دم دار بوده و در زمان قوچاندازی با
میشهای دنبه دار توان جفت گیری طبیعی
را ندارند ،درحالی که در گوسفند افشاری
اصالح شده این مشکل وجود ندارد»
دیگری نوشت«:گوسفند نباید دنبه داشته
باشه؟ این گوسفندای وارداتی چرا دم دارند
پس؟»
یکــی دیگــر از کاربران اینطــور گفته
است«:گوســفندانی که از کشور رومانی

از طریق بندر چابهار وارد کشــور شدن
ُدمهایی عجیب دارند و کمتر شــباهتی
به گوســفند! چرا این شکلی شده به نظر
همچین چیزی وجود نداره»
کاربران دیگر نوشتهاند« :حتما دستکاری
ژنتیکی شــدن! امیدواریم این گوسفندها
با این دم خاص پیوندی نباشــند»« ،وقتی
میگن گوسفند وارداتی دقیقا منظورشون
همینه؟ حاال معلوم نیست چندسالشونه؟
قدر گوســفندای نــژاددار خودمون رو
بدونیم»« ،به اینم عــادت میکنیم فقط
دمشون بزرگتره چیز خاصی نیست» «،تا
اونجایی که ما یادمونه گوسفند دنبه داشت
نه دم«،».با وارد کردن گوســفند دم دراز
باید شاهد واردات حیوانهای جدید الخلقه
بود مرغ نوک دراز ،گاو پا کوتاه و« ،»...این
نژاد رومانوفه کــه تعداد زایمانش حداکثر
هشــت تا ده و در زمان کمتــر بارداری
هســت»« ،گوشتشــون خیلی خوشمزه
اســت چون دنبه ندارن»« ،ایران خودش
بهترین نژادهارو داره اینارو برا چی میارن
معلوم نیست چی هستن»« ،اینکه واردات
اشتباهه به خاطر کمبود دام نیس به خاطر
باال بودن علوفه و کنسانتره وغیرهاس».

پراید چمنی!

یک سوم نمایندگان امضاءکننده طرح ضد اپل ،گوشی آیفون دارند

یک تناقض جدی!

مراسم ازدواج دو جوان سوسنگردی روی قایق

در روســتای ســبهانیه از توابع شهرســتان
سوســنگرد یک زوج جوان تصمیــم گرفتند
مراســم آغاز زندگی مشــترک خــود را روی
سیالب برخاســته از طغیان رود کرخه برگزار
کننــد .به گزارش باشــگاه خبرنــگاران ،عصر
روز  ۲۷فروردین اهالی روســتای سبهانیه در
شهرســتان سوســنگرد حال و هوای متفاوتی
را تجربــه کردند .آنها در کنار ســیلبندی که
خودشــان ســاخته و برای نگهداریاش روزها
تالش کرده بودند حاضر شدند تا شاهد برگزاری
مراسم ازدواج دو جوان از اهالی روستا باشند.
اعالء چنانی و همسرش اهل روستای سبهانیه
از توابع سوسنگرد ،تصمیم گرفتند مراسم آغاز
زندگی مشترک خود را متفاوت جشن بگیرند.
آنها با یــک فروند قایق روی آبهای پشــت
سیلبند روستایشــان رفتند و مراسم خطبه
عقد و ازدواجشــان را برگــزار کردند .گفتنی

اســت؛ در پی بارش بیســابقه باران در فصل
بهــار و افزایش دبی رودخانهها بخش زیادی از
روستاهای شهرســتان سوسنگرد در آب غرق
شد.این ســیالب بیسابقه خسارت بسیاری به
زمینهای کشــاورزی و منازل مسکونی اهالی
این روســتا وارد کرد .از این مراسم عکسها و
فیلمی منتشر شده است که مورد توجه کاربران
قرار گرفته است.

نه آيفون؟»
فــرد دیگــری نوشــته اســت «:چجوري
٢٩٠نماينده مجلس نميدونن شركت آيفون
نداريم و بايد شركت اپل رو تحريم كنن»
دیگری نوشــت «:پارادوکــس نمایندگان
مجلــس شــورای اســامی .تعــدادی از
نمایندگان مجلــس در حال تدوین طرحی
دوفوریتی برای تحریم شــرکت اپل ازسوی
کشورهای اســامی هستند که توئیتهای
نمایندگان مجلس توســط گوشــی آیفون
منتشر شده!!»
کاربــران دیگــر نوشــتهاند «:میگــم این
نمایندههایی که طــرح دو فوریتی تحریم
محصــوالت اپل رو دادن االن اون آیفون که
دستشــونه میخوان چیکار کنن؟ خریدار
یک عدد آیفــون تمیز متعلق به نمایندهای
که فقط باهاش بهارستان میرفته هستم»،
«بهتر نيســت نماينــدگان مجلس بجاي
طــرح تحريم اپل ،طرحــي تصويب نمايند
تا مســئوالن ،فرزندان و بستگان خود را از
آمريكا فرا بخوانند»« ،از شــورای شهر بگیر
تا مجلس آیفوندارن حاال مجلسیها طرح
دوفوریتی تحریم شــرکت آیفون! یا همون
اپلرو کلید زدن»...

صبح زود ،چندین ماهیگیر با هم کار م 
ی
کنند تا یک تور بزرگ را در کنار ساحل مرکزی
جنوبی ویتنام پهن کنند .اولیویر آپیکال ،عکاس ،م 
یگوید :ظرف چند ساعت آینده تمام
ماه
ی
های
صید
شده در بازار محلی فروخته خواهد شد.

منبع :عصر ایران

شنای یک خرس در باغ وحشی در انگلیس

ادامه تحصیل زن آرژانتینی در سن  ۹۹سالگی!

زن سالخورده آرژانتینی با تصمیم خود برای ادامه
تحصیل در ســن  ۹۹سالگی تحسین کاربران را
برانگیخت.به گزارش باشگاه خبرنگاران ،این زن که
نامش ائوسبیا لئونور کوردال است ،هنگامی که سن
کمی داشــت از ادامه تحصیل باز مانده بود .مرگ
مادر ائوسبیا و مشکالتی که بر سر راه خانواده او قرار
گرفته بود ،موجب شد او از ادامه تحصیل باز بماند.
اما حاال با وجود آنکه سالها از آن دوران میگذرد

این زن تصمیم گرفته است در یک مدرسه ابتدایی
ویژه افراد بزرگسال شرکت کند و به تحصیالت خود
ادامه دهد .ویدئویی که منتشر شده است ائوسبیا را
در حال ورود به مدرسه نشان میدهد .همچنین در
ایــن ویدئو او در حالی که در کالسهای درس به
همراه همکالسیهای خود حضور دارد و سرگرم
درس خواندن است دیده میشود .بنا بر این گزارش
ائوسبیا از زمان رسیدن به سن  ۹۸سالگی تصمیم
به ادامه تحصیل گرفت و از آن تاریخ تاکنون حتی
یک روز در کالسهای مدرسه غیبت نداشته است.
او هر سه شنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه به همراه
یکی از معلمان خود به مدرسه میرود .ائوسبیا در
گفتگو با  Telecincoگفت :وقتی سن یک فرد باال
میرود ،او بیشتر حافظه خود را از دست میدهد.
من تمام درسهایم رو خوب فرامیگیرم ،اما وقتی
به مدرســه میآیم همه چیز را فراموش میکنم،
بهویژه نوشتن و خواندن را.

یک گوریل با

تخم مرغ م
راسم عید پاک مسیحیان در باغ وحشی در برلین

