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اولین ساعات انتشار -۲دسترسی
مجزا به تمام ضمیمه های روزنامه
خــراســان -۳دسترسی به آرشیو
روزنامه -۴امکان اشتراک گذاری
تمام اخبار روزنامه -۵دسترسی
به صفحه اول  ۲۱روزنامه کشوری
ایــن اپلیکیشن را مــی توانید از
لینکهای زیر نصب کنید.
https://cafebazaar.
ir/app/com.khcai.
KhorasanNewsPaper
مبارزه با ویروس کرونا که زندگی
را بـــرای هــمــه مــا مــتــفــاوت کــرده
اســت نیازمند همکاری جمعی
همه ما است .خراسان یار قدیمی و
صمیمی که بیش از ۷۱سال است
در کنار شما است اکنون که بنا به
مصوبه و ابالغیه ستاد ملی مبارزه
با کرونا امکان چاپ کاغذی تا پایان
طــرح فاصله گــذاری اجتماعی را
ندارد شما را تنها نگذاشته و با نسخه
دیجیتال روزنــامــه ی خــراســان را

منتشر خواهد کرد .شما می توانید
روزنــامــه خــراســان را در وبسایت
مــتــفــاوت و اپلیکیشن روزنــامــه
مطالعه و از دیگر امکانات آن  -از
جمله قسمت کیوسک اپلیکیشن
که به صفحات نخست  21روزنامه
دیــگــر نــیــز دســتــرســی خــواهــیــد
داشت -استفاده کنید .ویژگی های
اپلیکیشنروزنامهخراسان  بهشرح
ذیــل می باشد  -۱:دسترسی به
تمام صفحات روزنامه خراسان در

▪مشترکین نگران نباشند

اخبار

با توجه به این که بخش زیــادی از
مخاطبان گرامی ،مشترک دائمی
روزنامه هستند موسسه فرهنگی
خــراســان در نظر دارد بــه تعداد
روزهــایــی که خــراســان به صورت
کــاغــذی منتشر نخواهد شــد به
اشــتــراک مخاطبان عزیز اضافه
کند .بدیهی است به محض اعالم
ستاد فوق ،روزنامه خراسان کما
فیالسابق بصورت سراسری چاپ
و توزیع خواهد شد.

پرونده سازی برای داوینچی ،معمای بازگشت تاج و عادت های بد بهتاش !

*موهای بهتاش ،رفتارش با خانواده ،نوع
صحبت کردنش با پدر و مادر و ...همه این ها
چیزهایی بود که در پایتخت  6شوکه مان کرد.
این البته خیلی عجیب و آن چنان غریب نبود.
در سری قبلی هم چنین شخصیتی از بهتاش
فریبا دیده بودیم که بعدا از رفتار و گفتارش
پشیمان شد اما وقتی شخصیت بهتاش دروازه
بان را با آن بهتاش قبلی مقایسه می کنیم زبان
مان بند می آید .به خصوص وقتی رفتارهای
بد به ارسطو ،نقی و حتی هما می رسد .در
سری جدید پایتخت ،بارها شاهد شوخی های
پرخاشگرانه هستیم.دست انداختن دیگران،
توهین ،تمسخر ،آزار کالمی و جسمی ،جزو
شوخیهایپرخاشگرانههستند.ممکناست
این سکانس ها باعث خنده شوند اما چنین
خنده ای به قیمت بی احترامی به شخصیت
افراد تمام می شود .بهتاش نقش مادرش را به
رسمیت نمی شناسد و معموال با او محترمانه
صحبتنمیکند.او بهدلیلعصبانیت،سرش
را به دیوار می کوبد و به ارسطو لگد می زند .در
اینسریالدربارهموادمخدربهراحتیصحبت
می شود و خاص تر این که صحنه خشونت
باری نمایش داده می شود که بهبود به دلیل

سندروم دســت بی قــرار ،دوبــار ارسطو را از
گردن روی دستش می گیرد! یکی از آسیب
های نمایش خشونت در تلویزیون این است که
مخاطب یاد می گیرد به جای تجربه هیجان
هایش ،آن ها را به طور افراطی تخلیه کند .این
فصل از پایتخت با همه ایرادات فنی و محتوایی
مخاطب زیادی را پای تلویزیون نشانده است.
به همین بهانه از زاویه روان شناسی به ابعاد
گوناگون سریال می پردازیم.
*در سال  2003میالدی( 1382هـ.ش)،
رمان ُ
«کد داوینچی» ،نوشته «دان براون» به
اتمام رسید ،هیچکس فکرش را هم نمیکرد
که ایــن رمــان ،به یکی از جنجالیترین آثار
ادبی تاریخ تبدیل میشود .براون که عالقه
فراوانی به نگارش داستانهایی با ژانر پلیسی
و ماجراجویی داشــت ،این بار به سراغ یکی
از تأثیرگذارترین نقاشان و مهندسان تاریخ
اروپــا رفت و از او چهره متفاوتی ارائــه کرد.
داوینچی را بیشتر با نقاشیهای معروفش
مانند «مونالیزا» و «شام آخر» میشناسند و
اتفاق ًا تابلوی آخری ،نظر براون را برای نگارش
رمان جنجالیاش جلب کرد؛ رمانی که تا سال
 2006در ردیف پرفروشترین کتابها قرار

گرفت و در همین سال« ،آکیوا گلدسمن»،
کارگردان یهودی هالیوود ،بر مبنای آن ،فیلم
ُ
«کد داوینچی» را با نقشآفرینی تأثیرگذار
«تام هنکس»ساخت؛ فیلمی که سایر وجوه
شخصیتی نابغه ایتالیایی را به محاق برد
و اعتراضات گسترد های را برانگیخت .آیا
ادعایی که «دان براون» در رمان ُ
«کد داوینچی»
دربــاره نقاش مشهور ایتالیایی ،مطرح و او
را وابسته به یک فرقه سری ( «دیر صهیون)
معرفی میکند ،مبنای تاریخی دارد؟   صفحه
تاریخ ( )12را بخوانید.
*فدراسیون فوتبال سال پرتالطمی را به پایان
رساند و تقریبا وضعیت کنونی این مجموعه
شباهتی به یک سال قبل نــدارد؛ البته این
موضوع به این معنی نیست که وضعیت بهتر
شده بلکه اوضــاع آشفتهتر و بحرانیتر از آن
است که نوید روزهای خوب برای تیمهای ملی
و رده باشگاهی ایران بدهد .در حالی پرونده
این فدراسیون در روزهای پایانی ۹۸بسته شد
که فیفا اجازه برگزاری انتخابات زودهنگام را
به فوتبال ایــران نــدارد و این موضوع تا زمان
اصالح اساسنامه به آینده موکول شد .اگر
چه روزهای پایانی سال  ۹۸برای فدراسیون
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فــوتــبــال سخت و فرسایشی بــود امــا نوید
برگزاری انتخابات در  ۲۵اسفند ،میتوانست
یک نسیم مالیم بر این دریای خروشان باشد
اما فیفا اجــازه برگزاری انتخابات را به علت
آن چه «مشکالت اساسنامهای» خوانده بود،
نداد و پیگیریهای فدراسیون فوتبال و وزارت
ورزش به سرانجام نرسید تا ساز و کار اصالح
اساسنامه چیده شود .مهدی تاج به عنوان
چهر های که سا لها در فوتبال ایران حضور
داشت ،از سال  ۹۵عهدهدار فدراسیون شد و
در شروع کارش اقدامات موثری انجام داد اما
اوبهتدریج دچارمشکالتیدراینمجموعهشد
و نتوانست تصمیمات درستی را اتخاذ کند .با
این وجود به نظر نمیرسید او نسبت به ریاست
در چهار سال آینده بی میل باشد اما بیماری
قلبی در آخرین روزهای  ،۹۸موجب استعفای
او از ریاست فدراسیون شد تا حیدر بهاروند،
سرپرست فدراسیون شود و زمینه برگزاری
انتخابات زودهنگام فراهم شود .اما دست
بر تقدیر فیفا کار خودش را کرد و با برگزاری
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال قبل از
اصالح اساسنامه ،مخالفت کرد .حاال سوال
این جاست :بازگشت تاج چقدر احتمال دارد؟

