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نماینده ولی فقیه:

 فضای مجازی
 بزرگ ترین سالح 

دشمن علیه ما است
فضای مجازی بزرگ ترین سالح دشمن علیه ما 
است و در این زمینه خود ما مقصر هستیم و آن را 

در اختیارش قرار داده ایم.
نماینده ولی فقیه در دیدار عضو کارگروه فضای 

مجازی مجلس خبرگان رهبری...

رئیس مجمع نمایندگان، جزئیات الیحه بودجه 99 استان را تشریح کرد:

16سال از شهرستان شدن گذشت 



روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اخبار 2

خراسان جنوبی 6۲ سال پیش         
 در روزنامه

کارخانه برق شماره 1 بکار افتاد

روزنامه خراسان در شماره 2521 به تاریخ 27 اسفند 1336 در مطلبی در 
صفحه چهار آورده است: کارخانه برق شماره یک شهرداری طبس که 3 ماه بود 
خاموش و مشغول تعمیر آن بودند مجددا بکار افتاد و فعال دو کارخانه برق کار 
میکند شهرداری و انجمن شهر نسبت بفراهم نمودن وسایل کارخانه ها زحماتی 

متحمل شده اند.

افضلی: از محل 
تملک  بع  منا
دارایی های 

سرمایه ای 
استان برای 

فصل آموزش و 
پرورش عمومی 

12 میلیارد و 
ن  4 میلیو 0 0
تومان و برای 

حوزه گردشگری 
داخلی 705 

ن  ما ن تو میلیو
مصوب شده است
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ستون حرف مردم 
روزنامه خراسان جنوبی 

انعکاس دهنده صادق نظرها، 
انتقادها و مشکالت شماست.

حرف مردم 

ــر: نماب
056 32448054  

پیامک:
2 0 0 0 9 9 9   

ــن: تلف
056 32448050

روز  ● شبانه  در  فورگ  اره  روستای  ساکنان 
با توجه به سردی  فقط دو ساعت آب دارند. 
هوا زندگی در این شرایط بسیار سخت است. 
مسئوالن خود را به جای ما بگذارند. چند سال 
است که قول می دهند اما هنوز اقدامی انجام 

نشده است.
عملیات  ● کار  به  آغاز  از  سال  یک  از  بیش   

پروژه  این  اما  گذرد  می  نوغاب  پل  اجرایی 
اصلی  راه  و  مانده  باقی  بالتکلیف  همچنان 
کنار  در  دهیار  و  شورا  است.  مسدود  روستا 
رسیدگی به این موضوع پیگیر آسفالت جاده 

اصلی روستا هم باشند.
 بعد از گذشت چهار ماه از وعده استاندار،  ●

افتتاح  بشرویه  هنری  فرهنگی  مجتمع  هنوز 
نشده است.دلیل این موضوع چیست؟

مشکل  ● با  نیمبلوک  خوگ  روستای  اهالی   
که  حالی  در  بودند  مواجه  آب  کمبود  جدی 
پروژه  انتقال  لوله  خط  ابتدای  در  نقطه  این 
آب به کرغند قرار دارد و با وجود پیگیری های 
مردم  و  اسالمی  شورای  دهیاری،  مستمر 
اقدامی انجام نشده بود. بخشدار با دریافت 
گزارش  کم فشاری آب روستای خوگ ضمن 
فاضالب  و  آب  مدیر  با  الزم  های  هماهنگی 
روستایی قاینات، برای خرید پمپ اقدام و در 
روستا حضور پیدا کرد که پمپ خریداری شده 
به ایستگاه شماره سه منتقل و نصب شد. از این 

اقدام بخشدار ممنون هستم.
 کمیسیون امور بانوان فرمانداری ویژه طبس،  ●

برای ترویج اشتغال بانوان، کم شدن مشکالت 
درمانی، توسعه ورزش آن ها و کمک به معیشت 
زنان سرپرست خانوار چه اقدام قابل توجهی در 

شهرستان انجام داده است؟
 قرار بود طرح تفکیک پسماند در همه جای  ●

بیرجند اجرایی شود اما گویا خبری نیست و 
زباله گردها و به ویژه کودکان همچنان فعال 
هستند ضمن این که برخی از آنان جمع آوری 
زباله های بازیافتی را با خودرو انجام می دهند.

 بعد از بیرجند، لغو پروازها به فرودگاه طبس  ●
اعالم  با  هم  قبل  روز  چند  است.  رسیده  هم 
یک  و  لغو  آذر   ۱۹ شنبه  سه  پرواز  ناگهانی، 
عذرخواهی ساده هم از مسافران نشد. از سویی 
چرا بعد از گذشت سال ها، انحصار پرواز به یک 
خط هوایی محدود شده است و تالش مؤثری 

برای ورود دیگر خطوط انجام نمی شود؟

نماینده ولی فقیه:
فضای مجازی بزرگ ترین سالح دشمن علیه ما است

فضای مجازی بزرگ ترین سالح دشمن علیه ما است و 
در این زمینه خود ما مقصر هستیم و آن را در اختیارش 

قرار داده ایم.
نماینده ولی فقیه در دیدار عضو کارگروه فضای 
مجازی مجلس خبرگان رهبری با بیان این که امروز 
واژه ها، بزرگ ترین و خطرناک ترین سالح است، 
افزود: باید برای فضای حقیقی جدول بندی شود تا 
مخاطب بداند مراد از متکلم چیست، زیرا برخی ها 

با همین حرف ها مردم را گول می زنند، از آن ها رأی 
جمع می کنند و سرنوشت آن ها را تغییر می دهند.به 
گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر نماینده ولی فقیه ، 
حجت االسالم والمسلمین »عبادی« گفت: دشمنان 
با استفاده از واژه ها برای مردم انقالب های رنگین 
می سازند و در کشورهای مختلف دخالت می کنند. 
 وی ادامه داد: آقایانی که خودشان را از همه فهمیده تر 
می دانند چطور می گویند که نمی دانیم و ما چگونه 

باور کنیم که نمی دانند، اگر بگوییم این افراد نمی 
دانند نظر خوشبینانه است که امیدواریم این گونه 
باشد و ندانسته این کارها را بکنند.وی افزود: متأسفانه 
فضای مجازی را به روی دشمن باز می کنند و افکار، 
اندیشه، عقیده، اقتصاد، فرهنگ، مسائل اجتماعی 
و اقتصادی را به آن گره می زنند و سر نخ ها را به دست 
دشمن درجه یک ما می دهند، در چنین شرایطی باید 

برویم پاسخ شبهات و تحلیل های سیاسی را بدهیم.

تقویت ناپایداری های جوی تا شنبه

از اواخر وقت جمعه تا شنبه هفته آینده با تقویت ناپایداری های جوی سامانه 
بارشی منطقه شرق کشور را در بر می گیرد.کارشناس هواشناسی گفت: 
با تاثیر امواج کم دامنه ضعیف تا عصر امروز ابتدا در جنوب شرق و سپس در 
دیگر مناطق استان رگبار خفیف تا مالیم و در برخی نقاط رگبار و رعد و برق 
پیش بینی می شود و در این مدت در مناطق سردسیر احتمال بارش برف و 
در ارتفاعات تشکیل مه قابل پیش بینی است. به گفته »نخعی« کاهش دما 
نیز طی پنج شنبه تا صبح جمعه محسوس خواهد بود به طوری که وقوع 

یخبندان شبانه در غالب نقاط استان رخ می دهد.

رئیس مجمع نمایندگان، جزئیات الیحه بودجه 99 استان را تشریح کرد:

اعتبارات عمرانی استان 606 میلیارد تومان
اعتبار راه آهن 2 میلیارد تومان کمتر شد

فرخ نژاد - رئیس مجمع نمایندگان استان در تشریح 
منابع  مجموع  استان   ۹۹ بودجه  الیحه  جزئیات 
اعتباری تملک دارایی های سرمایه را حدود 606 
میلیارد تومان اعالم کرد که با حفظ جایگاه نوزدهم 
در جدول بودجه ای کشور در مقایسه با امسال 4.6 
درصد رشد دارد. دکتر »نظر افضلی« در گفت و گو 
با بیان این که میانگین رشد  با »خراسان جنوبی« 
مجموع منابع اعتباری تملک دارایی های سرمایه ای 
استان ها در سال آینده 4.3 درصد است افزود: سهم 
خراسان جنوبی، سه دهم درصد بیشتر از سال قبل 

یعنی 4.6 درصد است. 
وی سهم استان از درآمدهای حاصل از صادرات نفت 
خام و گاز طبیعی را حدود 5۹ میلیارد تومان دانست 
که در مقایسه با امسال حدود 4۹ درصد کاهش نشان 
منابع  از  جنوبی  خراسان  سهم  همچنین  دهد  می 
موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور حدود 
345 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که حدود 
43 درصد مجموع بودجه تملک دارایی های سرمایه 

ای استان در سال ۹۹ خواهد بود.

9.4 میلیارد برای راه های روستایی
به گفته نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای 
اسالمی، افزون بر این در الیحه بودجه ۹۹ برای طرح 
توسعه و تکمیل راه های روستایی استان ۹ میلیارد و 450 
میلیون تومان مصوب شد. او، به تصویب 843 میلیون 
تومان به عنوان منابع بازارچه های مرزی اشاره و اظهارکرد: 
 در الیحه بودجه ۹۹ در سرفصل صنعت و معدن برای 
برنامه های اکتشافی منابع معدنی و احداث و توسعه صنایع 
معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی استان از محل 
منابع تملک دارایی های سرمایه ای استانی ۹40 میلیون 
تومان مصوب شده است که برای استانی با قابلیت های 

معدنی فراوان رقم قابل توجهی نیست.

سهم کشاورزی
به گفته وی، سهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی استان 
از الیحه بودجه سال آینده 33 میلیارد و 268 میلیون 
تومان از محل منابع تملک دارایی های سرمایه ای است 
که از این منابع برای سرفصل تحقیق و توسعه در امور 
اقتصادی و توسعه خدمات توان بخشی هیچ مبلغی در 

نظر گرفته نشده است. وی گفت: در الیحه بودجه سال 
۹۹ از محل منابع تملک دارایی های سرمایه ای استان 
برای فصل آموزش و پرورش عمومی ۱2 میلیارد و 400 
میلیون تومان و برای حوزه توسعه گردشگری داخلی 
705 میلیون تومان مصوب شده است که در هر فصل 
مبلغ لحاظ شده خیلی کم است. او تصریح کرد: در 
اصالحیه بودجه ۹8 نمایندگان استان، اعتبار راه آهن 
زاهدان- زابل – بیرجند و اتصال به راه آهن بافق – مشهد 
را از ۱6 میلیارد تومان به 3۱ میلیارد تومان رساندند که 
در الیحه بودجه ۹۹ با کاهش دو میلیارد تومانی این مبلغ 
به 2۹ میلیارد تومان رسیده است. او قرار گرفتن توسعه 
بیمارستان 32 تختخوابی نهبندان به ۹5 تخت برای 
سال دوم در جدول شماره 20 الیحه بودجه را یادآور شد 
و ابزار امیدواری کرد: مسئوالن مرتبط در جذب منابع 
آن نهایت تالش خود را به کار گیرند. وی از دستگاهای 
اجرایی استان خواست هر چه زودتر پیشنهادهای خود 
را در مورد الیحه بودجه ۹۹ برای ارایه به کمیسیون های 
تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق در اختیار نمایندگان 

استان قرار دهند.

10 جرم اصلی پرونده های کیفری و قضایی

خسروی- ۱0 جرم اصلی پرونده های کیفری و قضایی اعالم شد. معاون پیشگیری 
از وقوع جرم دادگستری، سرقت مستوجب تعزیر، تصادف، توهین به اشخاص عادی، 
ضرب و جرع عمدی، نگهداری و حمل مواد مخدر، تهدید و کالهبرداری به ویژه 
در فضای مجازی، تخریب و افترا را از پرونده های اولویت دار کیفری برشمرد و به 
»خراسان جنوبی« گفت: تهدید و کالهبرداری به ویژه در فضای مجازی، نگهداری 
مواد مخدر، تصادفات رانندگی، افترا و تخریب به ترتیب افزایش 50، 20، ۱6، 
 20 و ۱3 درصدی در مقایسه با سال گذشته نشان می دهد. حجت االسالم 
»وحدانی نیا« مطالبه خسارت دادرسی و تاخیر تادیه، مطالبه وجه، اعصار از پرداخت 
محکوم به، اعصار از پرداخت هزینه دادرسی، طالق توافقی، مطالبه مهریه، دعاوی 

نفقه و طالق به درخواست زوجه را در راس پرونده های حقوقی استان برشمرد.

 خرید 439 کیلوگرم زعفران 
حمایتی از کشاورزان

انصاری- 43۹ کیلوگرم زعفران در طرح حمایتی از کشاورزان استان خریداری 
شد. مدیر سازمان تعاون روستایی استان با اشاره به این که قیمت زعفران پس از 
بررسی در آزمایشگاه توسط کارشناسان تعیین می شود گفت: بیشترین خرید با 
233 کیلوگرم مربوط به قاین است. »ضیاییان احمدی« مراکز خرید را شامل اتحادیه 
تعاون روستایی استان در بیرجند، اتحادیه تعاون روستایی قاینات و شرکت تعاونی 
روستایی مطهری سرایان دانست و افزود: خرید حمایتی زعفران از ۱2 آبان شروع 

شد و تاپایان آذر ادامه دارد.

جذب 40 درصدی تسهیالت اشتغال 
مددجویان امداد

اکبری - امسال ۱52 میلیارد تومان تسهیالت اشتغال مددجویان کمیته امداد 
امام خمینی )ره( ابالغ شد که 40 درصد این تسهیالت به مبلغ 5۹ میلیارد و 683 
میلیون تومان جذب شده است. به گفته معاون اشتغال این اداره کل، این میزان 
تسهیالت به متقاضیان هزار و 766 طرح پرداخت شد که از نظر تعداد طرح و مبلغ 
تسهیالتی پرداختی رشد 48 و ۱82 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
دارد. »حسینی« از پرداخت ۱0 میلیارد و ۹57 میلیون تومان به 522 طرح از محل 
صندوق امداد والیت و پرداخت 48 میلیارد و 265 میلیون تومان به هزار و 244 
طرح از محل تسهیالت قرض الحسنه خبر داد و افزود: طی این مدت 4۹2 مجری بانو 
و هزار و 337 مجری مرد تسهیالت دریافت کردند و 200 خانوار هم خودکفا شدند.

 رقابت 3 فرنگی کار
 در انتخابی جام تختی

در استان  فرنگی  کشتی  نفره  سه  تیم   زهرایی- 
 رقابت های انتخابی جام جهان پهلوان تختی تهران 
حضور دارد. رئیس هیئت کشتی استان گفت: کمالی، 
قلی پور و کریمی در وزن های 55، 63 و ۹7 کیلوگرم 
اعضای تیم هستند . استان در این رقابت ها را تشکیل 
می دهند. به گفته »سروری« قبل از این قلی زاده به 

رقابت های بین المللی جهان پهلوان تختی راه یافت.

آغاز »قرار مهربانی«

پویش »قرار مهربانی« به منظور اهدای خون در استان 
آغاز شد. معاون امور جوانان جمعیت هالل  احمر 
استان کاهش شدید سطح ذخایر خون و فراورده های 
آن در روزهای سرد زمستان و استقبال کم مردم را از 
اهداف اجرای این طرح برشمرد و گفت: این طرح تا 
پایان اسفند ادامه دارد.»موهبتی« افزود: در اولین 
روز از این فراخوان، 60 نفر از اعضای جوان داوطلب 
کانون های هالل احمر بیرجند به این پویش پیوستند.



 کاناپه | زندگی با غارنشین ها 
در قرن بیست و یکم

اگر هزاره ها طول کشید تا انسان اولیه به انسان 
امروزی تبدیل شود، مغز کودک شما در۳-۴ 

سال آینده تکامل می یابد و از غار بیرون می آید

کاناپه | چرا دیگر جوراب سوراخ 
را نمی دوزیم؟

گاهی اوقات تغییرات کوچک روزمره، حاصل 
تغییرات بزرگ تری است و ...

پرونده مجهول | من با موجودات 
فرازمینی در تماس بودم!

2

3

4

پربازدیدترین  از  یکی 
شبکه های  پــســت هــای 
اجتماعی در 2۴ ساعت 
ــرای  ــ ــاج ــ گـــذشـــتـــه، م
»حکومت زنان در فنالند« است! با انتخاب 
جوان ترین نخست وزیر تاریخ جهان، حاال 
ائتالف سیاسی پشت سر نخست وزیر جدید 
این کشور، یک ائتالف کامال زنانه است که 
رهبران هر پنج حزب عضو ائتالف زن هستند 
و سن چهار رهبر عضو دولــت ائتالفی زیر 
۳5 سال است. »سانا مارین« وزیر ۳۴ ساله و 
سابق »حمل و نقل« فنالند به عنوان نخست 
وزیــر جدید این کشور انتخاب شد تا لقب 
جوان ترین نخست وزیر جهان را به نام خودش 
ثبت کند. نکته جالب درباره او این است که به 
تازگی در گفت و گویش با رسانه های فنالندی 
گفته که در آپارتمانی اجـــاره ای با مــادرش 
زندگی می کند.  او در سال 2۰۱5 میالدی و 
در ۳۰ سالگی از شهر تامپره فنالند، نماینده 
پارلمانی در کشورش شد. در ضمن، خانم 
مارین که از هفت ماه پیش وزیر حمل و نقل 
فنالند شده بود و حاال هم جوان ترین نخست 
وزیر جهان است، یک دختر 22 ماهه دارد. 
به همین بهانه و در پرونده امروز زندگی سالم 
با ۱۰ خانم  پرنفوذ جهان در سال 2۰۱9 به 
انتخاب مجله معتبر فوربس آشنا خواهید 
شد. در خور ذکر است که مجله فوربس هر 
دو هفته یک بــار منتشر می شود و تقریبا 
مشهورترین مجله  اقتصادی جهان به شمار 
می آید و ذکر انتخاب های این مجله به معنای 

تایید آن نیست.

پرونده

رو
را

، ف
ن

را
ای

صر
، ع

ق
شر

، م
bu

si
n

es
si

n
si

de
r ،

س
رب

فو
ه 

جل
: م

ده
ون

پر
ن 

 ای
بع

منا

 خانمی ۳۴ ساله که جوان ترین نخست وزیر جهان شد، بهانه ای شد تا با ۱۰ زن پرنفوذ جهان 
به گزارش مجله فوربس بیشتر آشنا شویم

معروف ترین مدیران ارشد زن
 ۱۴86

پنج شنبه  21 آذر 1398
12 دسامبر 2019  15 ربیع الثانی 1441 
شماره 20265

غیرقابل پیش بینی  بی رحم و عمل گرا!1

نام: آنگال مرکل
ملیت: آلمانی

شغل: سیاستمدار
 »آنگال مرکل« صدراعظم آلمان با آن مدل موی ساده و 
کوتاهش، پرنفوذترین زن جهان است. او از سال ۲۰۰۵ 
تاکنون صدراعظمی آلمان را بر عهده دارد. پدرش کشیش 
و مادرش یک معلم بوده و نکته جالب درباره آنگال، این است 
 که در مدرسه پلی تکنیک شهر تمپلین شروع به تحصیل 
کرده و به عقیده معلمان و هم کالسی هایش، در دوران 
نوجوانی کمتر مورد توجه اما دارای روابط اجتماعی خوبی 
بوده است. شواهد نشان می دهد مرکل خیلی درگیر سبک 
پوشش اش نیست. او سال هاست که ساده پوشی را انتخاب 
کرده و خیلی به مدل و سبک لباس هایش اهمیت نمی دهد، 
یعنی بیشتر از یک مدل خاص اما در رنگ های متفاوت 
استفاده می کند. این روزها او را سیاست مداری غیرقابل 

پیش بینی، مرموز، بی رحم و عمل گرا می خوانند. 
او بارها با سیاست های آمریکا همسو شده 
و مخالفت شدید اپوزیسیون ایــن کشور را 

برانگیخته تا جایی که یک بار، رئیس حزب 
سوسیال دموکرات، اظهارات 

مرکل را »ســجــده در برابر 
دولت آمریکا« دانست!

نیمه بهتر »بیل  گیتس«!6
نام و نام خانوادگی: ملیندا فرنچ گیتس

ملیت: آمریکایی
شغل: عضو هیئت مدیره بنیاد گیتس

ملیندا گیتس ۵۵ ساله بیش از هر چیز دیگر به عنوان 
نیمه دیگر بیل گیتس شناخته می شود. برخی حتی پا را 
از این فراتر می گذارند و می گویند او نیمه بهتر بیل گیتس 
است! ملیندا که اکنون مادر سه فرزند است در سال 
1987 در انتشارات مایکروسافت با بیل آشنا و زمینه 
ازدواجش با او فراهم شد. او که ثروتی 89/4 میلیارد 
دالری را با همسرش شریک اســت، به عنوان شریک 
همسرش در ریاست بنیاد بیل و ملیندا گیتس، به یکی 
از با نفوذترین زنان خیر جهان بدل شده است. او مدیر 
سابق برخی محصوالت شرکت مایکروسافت است و در 
سال ۲۰1۳ به عنوان سومین زن پرنفوذ جهان شناخته 
شد. خانم گیتس مدرک کارشناسی خود را در رشته 
علوم کامپیوتر و اقتصاد از دانشگاه دوک و 
مدرک MBA را هم از همین دانشگاه 
در ســال 1987 میالدی دریافت 
ــت. ملیندا نشان آزادی  ــرده اس ک
دولــت اسپانیا را در سال ۲۰۰۶ 

میالدی برای فعالیت های 
خـــیـــرخـــواهـــانـــه اش 

دریافت کرد.

بدجور سرسخت و  غیرقابل انعطاف!2

نام : ترزا می
ملیت: انگلیسی

شغل: سیاستمدار
نخست وزیر پیشین انگلیس، »ترزا می« دومین زن با 
نفوذ جهان است. او در ۲1 سالگی کارمند بانک مرکزی 
انگلیس شد و شش سال بعد برای اولین بار در انتخابات 
مجلس عوام انگلیس نامزد شد که طبیعتا هم شکست 
خــورد امــا ناامید نشد تا ایــن که در ۳۲ سالگی وارد 
مجلس این کشور شد. کارشناسان سیاسی در انگلیس، 
او را فردی »بدجور سرسخت«، »محکم« و »غیرقابل 
انعطاف« می دانند. همچنین او را فــردی »مطمئن« 
توصیف می کنند، یعنی اگر کــاری را به او بدهند به 
سرانجام می رساند و پیگیری اش در به ثمر رساندن 
یک کار، گاهی باعث تعجب اطرافیانش می شود. ترزا 

می، اول مرداد امسال جای خود را به 
نخست وزیر بعدی انگلیس یعنی 
جانسون داد و بعد از این ماجرا 
گفت: »از امروز من با شوهرم 

بیشتر بیرون می روم، می خواهم 
بیشتر آشپزی کنم و می توانم زمان 

تماشای  بـــرای  را  بیشتری 
کریکت بگذارم!«

همه چیز از گاراژ  شروع شد!7
نام و نام خانوادگی: سوزان وویچیتسکی

ملیت: لهستانی
شغل: مدیرعامل یوتیوب

»سوزان دایان وویچیتسکی«، کارآفرین اهل آمریکاست 
که مدیرعاملی شرکت یوتیوب را بر عهده  دارد. او در 
این سمت جایگزین »ساالر کمانگر« مدیرعامل ایرانی 
شرکت یوتیوب شد. در سال 1998 سرگئی برین و لری 
پیج از بنیان گذاران گوگل، گاراژ خانه وویچیتسکی را 
اجاره و نخستین دفتر گوگل را آن جا برپا کردند. ماجرا 
از این قرار بود که سوزان و همسرش، خانه 18۰ متری 
خود را به قیمت ۶۰۰ هزار دالر خریداری کرده بودند 
و برای مدیریت هزینه های قسط خرید خانه، مجبور به 
اجاره دادن گاراژش شدند. شاید قرارداد ساده اجاره  
گــاراژ خانه آن هــا را بتوان نقطه  عطفی در کل تاریخ 
دنیای فناوری دانست. او در سال 1999 به عنوان 
نخستین مدیر بازاریابی شرکت گوگل معرفی 
شد. این کارآفرین ۵1 ساله تنها فرزند 
موفق خانواده اش نیست. دیگر فرزند این 
خانواده »جانت«، دکترای انسان شناسی 
دارد و دختر دیگر آن ها یعنی »آن«، از 
است  آمریکایی  مشهور  مدیران 
که شرکتی در حــوزه  مهندسی 

ژنتیک در آمریکا دارد.

عاشق پول، غواصی  و باغبانی!3

نام: کریستین الگارد
ملیت: فرانسوی

شغل: حقوق دان
»کریستین مادلین اودته الگارد«، حقوق دان فرانسوی، 
وزیر اقتصاد پیشین فرانسه و تا همین چند ماه پیش رئیس 
صندوق بین المللی پول بود. او در پاریس و در یک خانواده 
فرهیخته از لحاظ علمی به دنیا آمد. پدر او استاد دانشگاه و 
مادرش، معلم بود. او که به قول پدرش از بچگی عاشق پول 
و درآمدزایی بود، رشته حقوق را برای رسیدن به اهدافش 
انتخاب کرد و موفق به کسب مدرک دکترای این رشته 
از دانشگاه پاریس شد. »الگــارد« تا کانون دو بار طالق 
گرفته و دارای دو پسر از این ازدواج هــاســت. سرگرمی 
او غواصی، شنا و باغبانی است که در مصاحبه هایی به 
آن ها اشاره کرده است. الگارد در ۲۰۰7 از طرف نیکوال 

 سارکوزی به عنوان وزیر دارایی انتخاب شد 
و اولین زنی است که به عنوان رئیس 
انتخاب  پول  بین المللی  صندوق 
شد و در سال ۲۰11 در رده نهم 

فهرست زنــان قدرتمند جهان قرار 
داشــت، فهرستی که امسال 

رده سوم آن را به نام 
خود زد.

وارث تاج و تخت  پدر!8
نام و نام خانوادگی: آنا پاتریسیا بوتین

ملیت: اسپانیایی
شغل: مدیرعامل بانک

»آنا پاتریسیا بوتین«، متولد 19۶۰ بانکدار و مدیر ارشد 
اجرایی اسپانیایی اســت که هم اکنون ریاست هیئت 
مدیره گروه سانتاندر را بر عهده دارد. گروه سانتاندر، گروه 
بانکداری اسپانیایی است که به عنوان بزرگ ترین بانک 
منطقه یورو شناخته می شود. او دختر بزرگ آقای بوتین 
است که تا سال ۲۰14 حدود ۳۰ سال مدیریت این بانک 
را بر عهده داشت. خانم بوتین به پنج زبان دنیا مسلط است. 
او در ۵۳ سالگی به یکی از زنان قدرتمند جهان در حوزه 
اقتصاد تبدیل شده است. سخت کوشی و مهارت های وی 
موقعیت او را در گروه سانتاندر و خارج از کشور باال برده 
و وضعیت مالی این بانک را در اوضــاع بد اقتصادی هم 
پایدار نگه داشته است. دنیس لوکتیه، خبرنگار یورونیوز 
درباره زندگی او گزارش می دهد: »بسیاری آنا 
پاتریسیا بوتین را وارث طبیعی تاج و تخت 
سانتاندر می بینند، بانکی که برای سه 
نسل تحت اختیار این خانواده بوده است. 
با این حال همه از او حمایت نمی کنند. 
منتقدان می گویند که بانکداری 
مدرن، جای روش های قدیمی 

انتقال موروثی مقام نیست«.

از کارگری ساده تا  مدیرعاملی موفق!4

نام: مری بارا
ملیت: فنالندی

شغل: مدیرعامل شرکت جنرال موتورز
ــارا،  نخستین زنی است که ریاست یکی از اصلی ترین  ب
غول های خودروسازی دنیا را بر عهده گرفته است. پدر 
او 4۰ سال در یک کارخانه ماشین سازی به نام پونتیاک 
کار می کرد. مری با کمک پدرش، پس از پایان تحصیالت 
دبیرستان درحالی که 18 سال بیشتر نداشت در شرکت 
خــودروســازی جنرال موتورز به عنوان یک کارگر ساده 
مشغول کــار شد و از ایــن طریق، شهریه دانشگاهش را 
پرداخت می کرد. پشتکار، تالش، انگیزه، تحقیق ، مطالعه و 
... باعث شد تا او در سال ۲۰۰8 به سمت معاونت مهندسی 
تولید این کارخانه برسد. سرانجام در سال ۲۰14 و با نظر 
همه اعضای هیئت  مدیره جنرال موتورز، به سمت مدیرعامل 
اجرایی این شرکت انتخاب شد. بارا هم اکنون، عضو هیئت 

از  امنای دانشگاه استنفورد و یکی 
1۲ نفری است که در هیئت مدیره 
شرکت دیزنی حضور دارد. نکته 
جالب این که او ســال گذشته در 

رتبه ۶۲ فهرست زنان قدرتمند 
بود و امسال به رتبه چهارم 

رسیده است.

جسور باشید  و خوش بین!9
نام و نام خانوادگی: مریلین هیوسن

ملیت: آمریکایی
شغل: مدیرعامل اجرایی

مریلین هیوسن ۶۶ ساله ،مدیرعامل اجرایی شرکت 
الکهید است. شرکت الکهید مارتین یکی از بزرگ ترین 
پیمانکاران صنایع هوافضا و سیستم های انرژی تجدیدپذیر 
در جهان محسوب می شود که تعداد کارکنان آن 1۰۵ 
هزار نفر است و درآمد ساالنه ۵۳ میلیارد دالری دارد. 
خانم هیوسن همچنین از اعضای هیئت مدیره شرکت های 
دوپونت و سندیا کورپوریشن  هم به شمار می آید که شرکت 
دوُپن، در سال ۲۰۰9 سومین شرکت شیمیایی جهان 
بر اساس ارزش بازار و نهمین شرکت شیمیایی، از نظر 
میزان درآمد بوده  است. او مدرک کارشناسی مدیریت 
تجارت و کارشناسی ارشد اقتصاد دارد. خانم هیوسن در 
9 سالگی پدرش را بر اثر سکته قلبی از دست 
داد که بعدها از آن به عنوان یک شوک در 
زندگی خودش و مادرش یاد کرد. خانم 
هیوسن درباره رازهای موفقیت در مدیریت 
می گوید: »هنگامی که یک چالش خاص 
را درک و گزینه ها را ترسیم کردید، باید 

در تصمیم گیری های جسورانه 
اطمینان  خوش بینانه  و 

داشته باشید«.

دختر کو ندارد  نشان از پدر!5

نام: ابیگل جانسون
ملیت: آمریکایی

شغل: مدیرعامل یک شرکت سرمایه گذاری
 19۶1 دسامبر  متولد  جانسون«  پیرپونت  »ابیگل 
مــیــالدی در بــوســتــون آمــریــکــا، نایب  رئیس شرکت 
سرمایه گذاری »فیدلتی« است. اگر برای تان سوال است 
فیدلتی چیست، باید بدانید یک شرکت چندملیتِی فعال 
در زمینه ارائه خدمات مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت 
صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مدیریت ثروت و 
خدمات بیمه عمر است. ریاست این شرکت بر عهده پدر 
ابیگل، ادوارد جانسون است. در ادامه، خانم جانسون 
در ســال ۲۰1۶ رسما به عنوان رئیس و مدیرعامل 
ــزار کارمند در  ایــن شرکت سرمایه گذاری که 4۵ ه
سرتاسر دنیا دارد، توسط پــدرش منصوب شد. نکته 
جالب درباره او، این که دانش آموخته رشته هنر در سال 

1984 است و زمانی که دید عالقه 
زیادی به تجارت و اقتصاد دارد، 

وارد دانشگاه هاروارد شد و در 
سال 1988 در رشته مدیریت 
ــش  دان تــوانــســت  بین الملل 

آموخته شود. او متاهل است و 
دو فرزند دختر دارد.

پیشرفت و راحتی  سازگار نیستند10
نام و نام خانوادگی: جینی رومتی

ملیت: آمریکایی
IBM شغل: مدیرعامل اجرایی شرکت

»جینی رومتی« کارآفرینی است که هم اکنون در جایگاه 
  IBM مدیرعامل اجرایی و رئیس هیئت مدیره شرکت
قرار دارد. شرکتی که در زمینه  تولید و فروش نرم افزار و 
سخت افزار، خدماتی مانندمیزبانی وب، فناوری نانو و 
رایانه های بزرگ فعالیت می کند. رومتی از ۲۰1۲ به 
عنوان مدیرعامل شرکت IBM معرفی شد. او دانش آموخته 
مهندسی برق در مقطع کارشناسی است و از سال 1981 
وارد شرکت مذکور شد. رومتی رده های مختلف مدیریتی 
را تجربه کرده و  هشت بار نامش در فهرست ۵۰ زن پرنفوذ 
در کسب و کار که توسط مجله »فرچون« منتشر می شود، قرار 
گرفته است و در سال ۲۰1۲ هم در فهرست مجله فوربس 
در بین 1۰۰ زن کارآفرین جایگاه پانزدهم را 
به خودش اختصاص داد. جینی رومتی یک 
بار در پاسخ به سوال کسی که از او پرسید: 
»آیا ممکن است راحتی و پیشرفت در 
کنار هم وجود داشته باشند؟« پاسخ داد: 
»فکر نمی کنم. هر شخص باید میان 
این دو مورد یکی را انتخاب کند« 
و انتخاب خود او پیشرفت بود، 

پیشرفتی حاصل تالش زیاد.
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اگر هزاره ها طول کشید تا انسان اولیه به انسان 
امروزی تبدیل شود، مغز کودک شما در۴-۳ سال 

آینده تکامل می یابد و از غار بیرون می آید

 زندگی با غارنشین ها 
در قرن بیست و یکم

دوست دارم هر چند سال یک بار به خودم یادآوری کنم که این ماندن 
  خیلی از مــا، تصور می کنیم همیشگی نیست، هیچ چیز همیشگی نیست و چه خوب که نیست

کــه فرزنــدان خردســال ما، 
انســان هایی بزرگ هستند 
در ســایزهایی کوچــک یــا 
 دســت کم  در عمــل بــا آن ها ایــن گونــه رفتار
 می کنیم اما یک انســان اولیه غارنشــین را در 

نظر بگیرید؛ چه رفتارهایی از او سر می زند؟
* پرتحرک اســت چون بــرای پیدا کــردن غذا 
و شــکار کردن و شــکار نشــدن، نیاز به تحرک 

باالیی دارد.
* پر ســر و صداســت؛ جیغ زدن و دادکشیدن 
از الزامــات ارتباطــی اوســت. او دایــره لغــات 

محدودی دارد.
* صبور نیســت؛ هنوز بخش هایی از مغز او که 

مرتبط با شکیبایی است، تکامل نیافته است بنابراین اگر کسی چیزی را از دستش 
بگیرد، همان لحظه شروع به دعوا و داد و بیداد می کند.

* دوست دارد روی دیواره های غار را خط خطی کند.
* هنوز دنیای اطراف برایش ناشــناخته اســت و با کنجکاوی محیــط را می پاید و 

می کوشد همه چیز را تجربه کند، حتی اگر این تجربه ها برایش خطرناک باشد.
اگر شــما فرزند نوپای زیر پنج ســال در خانــه داریــد، در واقع با یک انســان اولیه 

غارنشین زندگی می کنید.
 این را دکتر هاروی کرپ در کتاب »شــادترین کودک محله« می گوید و تاکید می 
کند: بله! منظورم از غار نشین دختر و پســر کوچک شماست.وقتی انتظار دارید 
کودک سه ساله تان پای توضیحات شما درباره مضرات بازی های  موبایلی بنشیند 
و بعد متقاعد شود که کمتر سراغ تلفن همراه تان بیاید، در واقع تصور کرده اید که 
با یک انسان بزرگ ســال حرف می زنید. وقتی او مداد رنگی را بر می دارد و روی 
دیوار اتاقش را خط خطی می کند و شما عصبانی می شوید، معنی اش این است 
که از او همان انتظاری را دارید که از یک انســان بالغ! وقتی برای داشتن اسباب 
بازی مورد عالقه اش جیغ و داد می کند و شــما از کوره در می روید، یعنی این که 

هنوز نمی دانید با یک انسان اولیه غارنشین طرف هستید. 
اگر بپذیرید که کودک تان بیش از آن که شــبیه شــمای قرن بیست و یکمی باشد 
به انســان های اولیه که در قاره آفریقا زندگی می کردند شــبیه اســت، به راحتی 
می توانید او را درک کنید و با رفتارهایش کنار بیایید بنابراین اگر کودک نوپایی 
در خانه دارید، از این لحظه به بعد به او به چشــم یک غارنشین کوچولوی دوست 
داشتنی نگاه کنید. این توصیه، نتایج کاربردی دارد، اگر با این نگاه او را ببینید، 
هم از وجود و کارهایش لذت بیشتری خواهید برد و کمتر عصبانی می شوید و هم 

به او اجازه خواهید داد از دوران تکرار نشدنی کودکی اش لذت بیشتری ببرد.
خبر خوب این که اگر هزاره ها طول کشید تا انسان اولیه به انسان امروزی تبدیل 
شود، مغز کودک شما در سه چهار سال آینده تکامل می یابد و از غار بیرون می آید.

اسباب کشی،چیزی شبیه 
خوردن کباب ساق پای انسان

 خبرها  را هنگام روزنامه پیچ کردن وسایل می خوانم :سرقت مسلحانه از 
بانک، مافیای بلیت هواپیمایی، دموکرات ها در جست وجوی سوپرمن، 
حمله داعش، تحریم های جدید علیه ایران، زنان در ورزشگاه، موفقیتی 

جدید برای  فالن خواننده .
بعد فکــر می کنی این دنیــا را فقط بــرای خواننــده ها ســاخته اند که 
بیایند پول ها و جایزه ها و تحســین و تمجیدها را بردارند و ببرند و دنیا 
بماند و آشفتگی هایش.ظرف های ته کابینت شــبیه فامیل های دور 
هستند. همان هایی که سالی یکی دوبار در مراسم ختِم بدشانس ترها 
مالقات شــان می کنی و به هم لبخند می زنید و بــه دروغ می گویید از 
دیدن هم خوشحال شــدید. چقدر مسخره اســت. یک نفر آن پایین، 
ته قبری سفت و سرد خوابیده اســت و عده ای روی خاک، نزدیک قبر 
ایستاده اند، به هم لبخند می زنند و جوری رفتار می کنند که انگار همه 
چیز روبه راه است؛ فقط یک نفر از جمعیت زمین کم شده. ظرف های 
ته کابینت معمواًل هدیه هایی هستند که استفاده نشده اند و احتمااًل 
هرگز استفاده نخواهند شد. یکی از آن شکالت خوری های کریستاِل 

پر نقش و نگار را در دســت می گیــرم، زل می زنم توی چشــم هایش و 
می گویم: »تو جات این جا نیســت. بگرد کسی رو پیدا کن که دوستت 
داشته باشــه و تو رو به حبس ابد کابینتی نفرسته، ای شکالت خوری 
زشت.« جمع کردن خرده ریزهای کشو و کمد اتاق خواب سخت ترین 
قسمت کار اســت. هر تکه ای را که برمی داری، چرخ می خوری وسط 
گرداب خاطره ای پررنگ یا رنگ و رو رفته. ته کمد کوله پشــتی پیری 
خوابیده است که محتویات درون شکمش را از اسباب کشی به اسباب 
کشی دیگر تماشا می کنم. پر است از تکه کاغذهایی قدیمی با دست 
خط های خرچنگ قورباغه از سال های دبیرستان. نامه های خنده دار 
از طرف آدم های غایب در زندگی. داستانک هایی مزخرف از سال های 
 تمرین نویســندگی. عکس های به هوا پریده ای از 18 و 20 سالگی. 
کنــار کولــه پشــتِی پیــر جعبــه ای هســت کــه می دانــم درونــش 
مــوز  کارتــن  نکــرده ام.  نگاهــش  مدت هاســت  امــا  چیســت 
امــا حــاال وقــت بازیگوشــی اســت.  پــر شــدن اســت،   منتظــر 
در جعبــه را باز می کنــم و چشــمم می خــورد به کفش هــای کوچک 
شــده بچه. کفش هایــی کــه می توانســتم آن را مثــل بقیــه چیزها به 

کسی دیگر ببخشــم و نبخشــیدم. در جعبه را می بندم و فکر می کنم 
چه خــوب که زمــان می گذرد. چــه خوب که می شــود خوشــی و غم، 
 رنــج و لــذت ســال هایی از عمــر را ریخــت در دل اشــیا و بــا تماشــای
  آن ها فقط خاطره ای را به یــاد آورد که مغز تصمیم به حفظش گرفته. 
سلکشــن یادگاری ها را راهــی کارتن موز می کنــم تا آن هــا را با خود 
بــه زندگــی جدیــد ببرم.جعبه هــا یکی یکــی پر می شــوند و ســتون 
می شــوند کنار دیوار. عکس ها و قاب هــا و نقاشــی ها و دیوارکوب ها 
 پاییــن آمده انــد و میخ هــای بالتکلیــف جــا مانده انــد روی دیــوار. 
تماشای این منظره  غم انگیز را دوست دارم. دوست دارم هر چند سال 
یک بار به خودم یادآوری کنم که این ماندن همیشگی نیست. هیچ چیز 
همیشگی نیست و چه خوب که نیست. زندگی بسته بندی شده مان 
را می گذاریم روی شانه  کارگرهای غریبه تا سوار کامیون شوند.خانه  
خالی می ماند و دلتنگی هایش. فکر می کنم چه خوب است این حس 
دلتنگی. این حس تکــه تکه کردن جــان و روح و جا گذاشــتن اش در 
گوشه های شهر. چه خوب اســت رفتن و همیشــه نماندن. چه خوب 

است اسباب کشی. 

بســته ای بــرای آخرهفتــه 
 

ویــژه آن هــا کــه مطالعــه را 

دوست دارند اما وقت ندارند

به سوی استرالیا
این جا زنان به جمع آوری جمجمه های انسان می پردازند، مردان برای به دست آوردن نیرو اجساد را كباب می كنند و می خورند

*عیسی و عبدا... امیدوار، دو برادر پژوهشگر عـــزم کردند تا 

جهان را با تمامــی پیچیدگی هایش بکاوند. ســال 1۳۳۳، آغاز 

سفر پرخطر این دو برادر بود. سفر 

آن ها به شــگفت انگیزترین مناطق 

پنج قاره 10 ســال به درازا کشــید 

و در زمانی انجام شــد که امکانات 

سفر قابل مقایسه با امروز نبود.

این بــار مقصد مــا اســترالیا بود. 
پهنــاوری  ســرزمین  اســترالیا 
ا ســت، ســرزمینی اســت كــه 
ناگهان در ســال های گذشــته 
گامی به ســوی ترقی و آبادانی 
برداشــت امــا خانــه واقعــی 
انسان های اصیل آن جاست، 
انســان هایی كــه هنوز ماننــد بشــر»عصر حجر« در 
تعقیب شــكارند، در تالش معاش اند و همچون پدران غارنشــین 
ما زندگــی می كننــد. زنان بــه جمــع آوری جمجمه های انســان 
می پردازنــد، مردان بــرای به دســت آوردن نیرو اجســاد را كباب 
می كننــد و می خورنــد و در آن جا جادوگــری یعنی قــادر مطلق! 
جالــب توجه بــود كه كشــتی ما هــم »اســترالیا« نام داشــت. این 
كشتی متعلق به یك شرکت پراعتبار ایتالیایی بود، درون كشتی 
بی سروصدا نبود زیرا بیش از 700 تن زن و مرد، كوچك و بزرگ، 
ایتالیا را ترك كرده بودند و به سوی استرالیا مهاجرت می كردند. 
از تعجب دهان مان باز مانده بود كه چطور ممكن اســت این همه 
كار در استرالیا وجود داشته باشد! تازه دانستیم كه هر ماه چندین 
كشــتی ازكشــورهای گوناگون اروپا، مملو از ملت هــای متفاوت 
برای به دســت آوردن كار به سوی اســترالیا می روند. 24 ساعت 
پس از ترك اندونزی، ناخدای كشتی اعالم کرد كه مشغول عبور 
از خط فرضی استوا هستیم و برای نخستین بار بود كه وارد نیم كره 

جنوبی می شدیم.
 جشن خشن بلوغ

در نخستین برخورد با قبایل »یولن كور« دیدیم كه مشغول تدارك 
جشنی هستند، این جشن برای مراســم بلوغ جوانانی بود كه به 
سن 14یا15 سالگی رسیده بودند و باید سلسله مراتبی بپیمایند 

تا بتوانند همسری اختیار كنند. نخستین شــرط این مراسم این 
است كه جادوگر قبیله باید یك دندان فوقانی آن را ریشه كن كند! 
یكی از جوانــان روی زمین به پشــت دراز كشــید، ســرش را روی 
زانوان جادوگر گذاشت، او هم به كمك یك تكه استخوان و یك تكه 
سنگ ابتدا لثه ها را كنار زد تا از قدرت دندان بكاهد و بعد با چند 
ضربه آن را بیرون كشید و ما دیدیم كه جوان خندان به پا خواست و 
دندانش را با غرور و سربلندی به همه نشان داد. البته این مراسم با 
همین سادگی برگزار نشد  بلكه مقدمات كار زیاد بود.  قباًل گروهی 
از مردان مشــغول نقاشــی بدن شــان بودند،  این نقاشی اهمیت 
فراوانی در زندگی آنان دارد. برای این كار تنها دو رنگ مختلف را 
كشف كرده اند، اول رنگ سپید اســت كه از یك نوع گچ صحرایی 
به دست می آورند،  دوم رنگ قرمز است كه بدن خود را می برند و 

با رنگ خون پوست های شان را رنگ آمیزی می كنند.
 حیله های جالب برای شکار حیوانات

تیره های دیگری از »یولن كورها« هستند كه در مناطقی زندگی 
می كننــد كه آب بســیار كمیاب و در فصل خشــكی نایاب اســت. 
در چنیــن مواقعــی هر صبحــگاه از شــبنم جمع آوری شــده روی 
برگ های پهن اســتفاده می كردند و با جویدن ریشه یك نوع گیاه 

كه آب بیشتری ذخیره داشــت، آب بدن خود را تأمین می كردند. 
چند بار به همراه آن ها به شكار رفتیم. در این كار به راستی معجزه 
می كردند. برای هرگونه شكاری حیله مخصوص به كار می بردند 
كه عقل ما حیران می ماند. نخستین شــكاری را كه دنبال كردند 
اردك و مرغابی هایی بود كه روی آب های دهانه رودخانه ای كه به 
دریا می ریخت مشــغول شــنا بودند. یكی از آن بومیان نی بلندی 
چید كه به وسیله آن از زیر آب تنفس كند و برای این كه نوك چوب 
نی كه از آب بیرون بود از دیده مرغابی ها پنهان باشد مقداری بوته 
و شــاخه رویش گذاشــت،  آن وقت مانند یك قورباغه به درون آب 
جهید و از زیر آب شــناكنان خــود را به مرغابی ها رســاند و دو تا از 

آن ها را غافلگیر كرد.
 الل شدن شکارچیان

چون بیشتر اوقات این بومیان در شكار می گذرد و به ناچار آهسته 
یا با علم اشــاره صحبت می كنند، چنان خو گرفته اند كه حتی در 
خانه نیز ساعات متوالی مانند الل ها به مكالمه می پردازند. تنها 
گاهی صدای خنده شــان به گوش می رســد. لغاتی كه این ها در 
زبان خود به كار می برند بســیار محدود اســت اما چــون زبان یك 
قبیله با قبیلــه دیگر تفــاوت دارد، ضرورتی برای آموختن لســان 
آن هــا احســاس نكردیم. مثــاًل لغتــی را كه بــرای ســتون فقرات 
بشــر بــه كار می برند به سلســله جبــال هــم می گویند یــا لغتی را 
كه برای بینی انســان دارند شــامل بینی حیوانات، كمان و شــبه 
جزیره هم می شــود. بیشــتر اوقات زنان قبیله صرف تهیه یك نوع 
ســیب زمینی وحشــی می شــود اما عجیب آن كه بومیان درســت 
مناطقــی را حفــر می كننــد كــه ایــن ســیب زمینی ها در اعمــاق 
آن می رویــد درحالی كــه روی زمیــن كمتریــن عالمتــی از وجود 
ســیب زمینی ها به چشــم نمی خورد. به همین گونه هروقت میل 
دارند كه مورچه های عسلی را بخورند به جاهای خاصی می روند 
و بدون این كه كمتریــن اثــری از مورچه ها روی زمین باشــد پای 
بعضی از درختان اوكالیپتوس را حفر می كنند و این مورچه ها را 
نوش جان می فرمایند. آن ها مورچه های عســلی را كه به راســتی 
شیرین و خوش خوراك هســتند و نیز یك نوع مورچه سیاه رنگ را 
هم جمع آوری می كنند، آن را می سایند و جوهرش را برای درمان 

سرفه به كار می برند.
منبع: وب سایت برادران امیدوار

آنالی اکبری | نویسنده و روزنامه نگار

کتاب

زندگی باالی َسر ما
برترین تصاویر نجومی سال ۲01۹ اعالم شده اند؛ آن باال، 

زندگی و شگفتی و زیبایی در جریان است حتی اگر ما نبینیم.
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 »ماه با ۷ رنگ«  عکس تحسین شده رقابت
ملیت عکاس: چینی

 »نظاره گر«برنده عکس های شفق قطبی
ملیت عکاس: آلمانی

»گل ستاره ای«  برنده عکاس نجومی جوان که توسط 
یک نوجوان 11 ساله هلندی ثبت شد

فواید جسارت و جربزه داشتن !
رابرت کیوساکی  

در میان اخبار گزارشی پخش شد. کارگران عصبانی بودند گله 
داشــتند که مالکان شــرکت بی انصافی کرده اند. مدیری 45 
ســاله هم اخراج شــده بود امــا جلــوی در کارخانــه از نگهبانان 
التماس مــی کرد تا بــه او اجازه دهنــد با مالکان شــرکت حرف 
بزنند. دوربین بر التماس مدیر اخراجی تمرکز کرده بود تا تمام 

دنیا آن را ببینند. 

من ازســال 1984 مشــغول آموزش حرفه ای بــوده ام. درطی 
این مدت توانسته ام به هزارنفر آموزش دهم و اکنون دریافته ام 
که همگی ما یک چیز مشترک داریم. و آن ظرفیت فوق العاده و 
موهبت های ذاتی الهی است اما آن چه همگی مان را عقب نگه 

می دارد درجه ای از تردید داشتن به خودمان است.
 نداشتن اطالعات فنی چندان ما را به عقب نمی راند بلکه فقدان 
اعتماد به نفس نقش بیشــتری در این عقب ماندگی دارد. البته 
درجه آن بین افراد مختلف متفاوت است. آن چه در جهان واقعی 

خارج از دانشگاه ها مورد نیاز است اهمیتی بیش از نمره دارد که 
می توان آن ها را »دل و جرئت«، »جربزه«، »جسارت«، »شجاعت« 

»کله خری«، »زرنگی« و »ذکاوت« نامید.
 در درون هریک از ما یکی از این شخصیت های شجاع، جسور و 
زیرک وجود دارد. البته نقطــه مقابل این خصوصیات هم  وجود 
دارد. بــه همین دلیــل افرادی مــی توانند زانو بزننــد و التماس 

کنند.
بریده ای ازکتاب »پدر پول دار، پدر بی پول«

 وقتی می گویم عاشق اسباب کشی هستم همه جوری نگاهم می کنند که انگار گفته ام عاشق کباب کردن ساق پای 

انسان و به دندان کشیدن اش هستم؛ یعنی با حالتی مخلوط از ناباوری، انزجار و »تو دیگه چه دیوانه ای هستی!« 

اسباب کشی خوب است. رفتن به خانه ای جدید در محله ای جدید و دیدن آدم هایی جدید و شروع زندگی جدید 

را دوســت دارم. کارتن خالی را جلویم می گذارم و دانه دانه چنگ می زنم به اشــیا. جمع کردن شکستنی های 

آشپزخانه راحت است. روزنامه را می پیچی دور کاسه و لیوان و در حین کار، خطی از خبری را هم می خوانی.
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زندگی سالم 
پنج شنبه 
    21 آذر  1398   
شماره 1486 

این روز ها برخالف چنــد دهه قبل 
ممکن است جوراب هایی را ببینیم 
که فرسوده باشــند ولی به ندرت با 
جوراب های ترمیم شده و وصله پینه 
شده برخورد می کنیم. حتی در مواردی رنگ نخ  ترمیم 
جوراب با رنگ جوراب در تضاد بود و فرد اصراری هم 
نداشت آن تفاوِت رنگ را از چشم دیگران پنهان سازد. 
ظاهرا امــروزه جوراب ها، به محض ســوراخ شــدن به 

سطل زباله پرتاب می شوند. چرا؟
نکته این جاســت که گاهی اوقات تغییــرات کوچک 

روزمــره، حاصل تغییــرات بزرگ تری اســت و برخی 
جامعه شناســان مانند جــورج زیمل تــالش کردند با 
تحلیل مسائِل پیش پاافتاده، این ایده را به خوبی نشان 
دهند. بر این اساس، پرســش آن است که زمینه های 
اجتماعــی وقوع ایــن تغییــر کوچک؛ یعنــی کاهش 
محسوس جوراب های ســوراِخ ترمیم شده چیست؟ 

در ادامه به چند مورد اشاره می کنم:
یکی از ویژگی های زندگی جدید، شــتاب اجتماعی 
اســت. همه ما این احســاس را داریم که زمان بســیار 
سریع می گذرد. گاهی اوقات یادمان نیست برای مثال 
نوروز سال های مختلف چه تفاوتی باهم داشته اند و کی 
آمده اند و کی رفته اند. حتی زمانی که با آرامش روی 

مبل نشسته ایم هم احساس می کنیم زمان به سرعت 
می گذرد. وجود چنین حال و هوایی، دوختن جوراب 
سوراخ را امری دشــوار می ســازد. وصله پینه کردن؛ 
حوصله، خیال، زمان و روان آرام می خواهد. سرعت 
تند زندگی با ســرعت کنــد دوختن جوراِب ســوراخ 

تناسبی ندارد.
این روز ها کم کم داریم بــرای انجام هر کاری به لمس 
دگمه های تلفن همراه و دستگاه های هوشمند خانه 
برای دریافت خدمات عادت می کنیم. دوختن جوراب 
سوراخ در چارچوب این شرایط نمی گنجد و تااندازه ای 

قدیمی، از مد افتاده و سنتی به نظر می آید.
درگذشته عمدتًا مادران خانواده در چارچوب وظایف 

خانه داری جوراب های سوراخ سایر اعضای خانواده 
را می دوختند که با افزایش اشــتغال زنــان در بیرون 
از خانه، وقــت بــرای آنان تبدیــل به کاالیــی کمیاب 
شده اســت. عالوه بر این زنــان خانه دار هــم به دنبال 
فرصت های فراغتــِی خاص هســتند و وقت چندانی 
بــرای اموری ماننــد دوختن جــوراب ســوراخ ندارند 
والبته دوختن جوراب ســوراخ به تدریــج جزو وظایف 
فردی تلقی می شود و هر کس دوســت دارد خودش 
بدوزد، در غیر این صورت کسی برای او این کار را انجام 

نخواهد داد.
در دهه اخیر پرستیژ اجتماعی بسیار مهم شده است. 
ما دوست داریم در چشم دیگران بدرخشیم و با وسایل 
و کاالیی که مصرف می کنیم ازنظر وجهه اجتماعی، 
خوب جلوه کنیم. »باکالس بودن« تعبیری عمومی از 
این وضعیت است. تعریف دیگران از من بر اساس آن 
چیز هایی است که مصرف می کنم. شاید اگر دیگران 
متوجه جوراِب ســوراِخ ترمیم شــده من شــوند وجهه 

اجتماعی مان خدشه دار خواهد شد.
در ســال های اخیر احســاس شــخصی افــراد درباره 
خودشان مهم شده است و بسیاری دوست دارند حس 
خوبی از خودشان داشته باشند و با نگاه به خود، اعتماد 
به نفــس بگیرند و از ظاهر خودشــان رضایت داشــته 
باشند اما جوراب سوراِخ ترمیم شده این احساس را به 
آن ها نمی دهد. شاید هیچ چیز مانند جوراب سوراخ 
دوخته شــده به فرد احســاس شلخته پوشــی ندهد و 

موجب نارضایتی او از تصویر خودش نشود.
این اواخر از زیبایی شناختی شدن زندگی روزمره زیاد 
یاد می کنند. یعنی آن که ما در همه چیز و همه جا، نظیر 
غذا، لباس و چیدمان داخلی خانه به دنبال معیار های 
زیبایی شناختی می گردیم. پاهایمان هم باید قشنگ 
به نظر آیند، افراد تالش می کنند تا جوراب هایشان هم 

تأمین کننده معیار های زیبایی شناختی شان باشد.

کافی  اســت به کســی بگویید 
»کتاب بخوان« تا از او این سؤال 
را بشــنوید: »چــه بخوانــم؟« 
راســتی چه کتابی خوب است 
و کتاب خوب چیست؟ این ها سؤال های اساسی   
هستند که هر کتاب نخوان و هر کتاب خوانی باید 
بپرسد. گروه دوم باید جوابش را بلد باشند و گروه 

دوم باید دنبال پاسخ بگردند.
در گروه اول، شــاید این پرســش حربه ای برای 
طفره رفتــن باشــد. امــا اگــر بــا ســؤالی واقعی 
روبه رو شــویم چه باید بکنیم؟ به راستی »کتاب 
خوب« چه نوع کتابی است؟ هرکس با توجه به 
مطالعاتی که داشــته می تواند پاسخی متفاوت 
به این ســؤال بدهــد. از نظر برخــی، رمان های 
جنایــی خوبنــد. برخــی دیگــر آثــار فلســفی را 
دوســت  دارند و بعضی هم بــا شــاعران روزگار 
می گذراننــد. بنابرایــن، آیــا می تــوان گفت که 
»کتاب خوب« عنوانی نسبی  است که هر فردی 

می تواند تعریفی از آن ارائه کند؟ شاید.

کتاب خوب چیست؟
گاهــی می تــوان پاســخی ســطحی و مبهــم به 
این پرســش داد: »کتاب آموزنــده، کتاب خوب 
است.« یا ممکن است پاســخی نخبه گرا به این 
پرســش بدهیم: »کتابــی که نظریــه ای جدید و 
محکم را تبیین کند.« اما پاسخ من به این پرسش 
–به گمان خودم- کلی تر از این نمونه هاســت. 

کتاب خوب، کتابی  است که آدمی زاده را بارور 
کند. بــه بیان دیگــر، کتابــی که ذهــن، تخیل، 
اراده و تفکــر آدمــی زاده را بــه حرکــت وادارد، 
کتاب خوب است. گاه یک کتاب کودکانه )مثاًل 
شازده کوچولو( چنین قدرتی دارد و گاه کتابی 
بزرگ ســاالنه و عمیق می توانــد نطفه حرکت، 
تحول خواهــی و جهــش فکری و جســمی را در 

ذهن مخاطبش بکارد. این یعنی کتاب خوب.

کتاب بارورکننده و کتاب خنثی
بسیاری از رمان های عامه پسند و حتی نخبه گرا 
خنثی هســتند. در عوض رمان های کالسیک، 
بدون اســتثنا بارورکننده اند. کتاب های حوزه 
روان شناســی اگر اصولی و کارشناسانه نوشته 
شــده باشــند، بارورکننده انــد ولــی در مقابــل 
بسیاری از آثار شبه روان شناسی خنثی هستند. 
کتاب هــای خنثی هم ممکن اســت در برهه ای 
کوتاه و گذرا خواننده را تحت تأثیر هیجانی قرار 
دهند. اما تأثیر آثــار بارورکننده طوالنی مدت و 
در خدمت رشــد روحی و فکری مخاطب است. 
هرقدر شخصیت شــما به درگیری های ذهنی 

تن دهد و از آن لــذت ببرد یا حتی زجر بکشــد، 
میل تــان بــه خوانــدن آثــار بارورکننده بیشــتر 
اســت. از همین روســت که بیشــتر کتاب های 
شبه روان شناســی )۱۰۰ راه بــرای لذت بردن 
از زندگــی و کار وماننــد آن( و آثــار داســتانی 
عامه پسند، مخاطبانی سطحی دارند. گروهی 
از این مخاطبان موفق می شــوند از سطح عبور 
و به عمق نفوذ کنند  و گروهــی هم در همان جا 
متوقف می شوند. عمق هم قطعًا الیه الیه است 

و همه در یک شرایط نیستند.

مخاطبان عمیق تر کتاب
مواجهــه بــا کتــاب هــم انواعــی دارد. بخــش 
عمده ای از مخاطبان ســطحی، هرگــز به ژرف 
پی نمی برند و راه نمی یابند. بخشــی از کسانی 
که از این ســطح عبــور می کنند، بــه تلخی ها و 
پلشــتی های عالم بیرون پی می برند و دو دسته 
می شــوند: گروهی که زجر می کشند و زندگی 
را ادامه می دهند. گروهی که تالش می کنند تا 
تغییر دهند. گروهی که به دنبال تغییر هستند 
باز دو دسته می شوند: گروهی که موفق به تغییر 
می شوند و گروهی که زود شکست را می پذیرند 

و پس رفت می کنند.
اما گروه دیگــری از پویندگان عمق وجود دارند 
که با گذر از زشتی، به زیبایی نفوذ می کنند. به 
ژرفایی که هیچ چیز نمی بینند مگر زیبایی. در 
رنج و نیســتی هم زیبایــی را می بینند. مولوی، 
شــیخ ابوالحســن خرقانی، حافــظ و دیگران از 
جمله این گروه اند. گروهی کم شمار اما بزرگ.

نور درون خانم جولی ویلیامز
داستان زندگی دختری که شانسی برای زندگی 

نداشت اما سر از هاروارد درآورد

عکس هفته

گفت: »صادق باش لطفا، سرطانه؟« و دکتر کمی من و من 1 خانم جولی ویلیامز می گوید که همسرم رفت پیش دکتر و 
کرد و گفت: »راستش شّکم به سرطان می بره«. بعد هم که 
باال و پایین و تست و آزمایش، معلوم شد که سرطان روده پیشرفته دارم 
و معالجه نه امروز و دیروز، که باید ســال ها قبل شــروع می شده. بعد 
می گوید آقای همسر که وکیل متخصص مالیات است، آن شب توی 
بیمارستان نشسته بود و حساب و کتاب و تحقیق می کرد که سرطان 
روده بزرگ استیج چهار، 8 درصد شانس زنده ماندن دارد و اگر دکتر 
این را گفت، شاید شانس بیشتر باشد و اگر آن را گفت کمتر و من گفتم 
که »بچه جان، این احتمال ها را بگذار کنار که اگر دعوا سر احتمال بود، 

من امروز اصال زنده نبودم.« 
  خانم جولی ویلیامز قصه زندگی اش را از روز اول و حتی قبل 

از روز اول، تعریف می کند که در ویتناِم درگیر جنگ، نابینا به 2
دنیا آمدم و آنجا رسم است که بچه یک ماه اول را تمام و کمال 
با مادر است. یک ماه که گذشت، مادربزرگم من را بغل کرد و کمی که 
بینایی ام را امتحان کرد، گفت بچه نابینا را ببریــد عطاری و به عطار 
بگویید که یک دارویی بده و بچه را خالص کن. پدر و مادرم هم من را 
بردند و آن که با رفتنم مخالفت کرد، خانواده ام نه، که آقای عطار بود. 
اگر نرفته  بود گل بچیند و بله  را گفته بود، امروز این جا نبودم. احتمال 
این که بگوید نه، از 8 درصد کمتر بود، ولی گفت نه و من را برگرداندند  
خانه و مادربزرگم کــه گفت: »خب ببریــدش عطاری دومــی«، مادر 
مادربزرگ درآمد که هر طور به دنیا آمده همان طور هم زندگی می کند 

و نجاتم داد.
  دو ماه و نیمه که بودم آمریکا از جنــگ ویتنام آمد بیرون و 

اهالی ویتنام شمالی ریختند و یک بلبشوی غریبی شد و 3
خانواده ما شــب با 3۰۰ نفر دیگر پریدند تــوی قایق که از 
دریای فیلیپیــن و اقیانــوس آرام رد شــوند و برونــد کالیفرنیا برای 
پناهندگی و از بس گریه می کردم کم مانده بود توی آب غرقم کنند 
ولی ماندم و از اقیانوس گذشتم. احتمال ماندنم از 8 درصد کمتر بود 
ولی با بدبختی رسیدیم و کمی که جا افتادیم، پدر و مادرم  مرا بردند 
دکتر که بینایش کــن. از قضای روزگار شــانس آن عمل از 8 درصد 
بیشتر بود ولی من بینا نشدم و کم بینا شدم. بعد فرستادندم مدرسه 
کم بینایان و آن قــدر اصرار کــردم کــه می خواهم با فــک و فامیل و 
دخترخاله و پسرخاله مدرســه بروم که از مدرسه کم بینایان بیرونم 
آوردند و با آن ها فرستادندم مدرسه و آنجا شاگرد اول شدم و با بورس 
تحصیلــی رفتم دانشــگاه. بعد دوباره شــاگرد اول شــدم و با بورس 
تحصیلی رفتم هاروارد. بعد فکر کــردم که تمام زندگی ام بچه های 
فامیل را همه جا فرســتادند و به مــن گفتند که تــو کم بینایی و نرو، 
عقده اش توی دلم مانده. قبل از 3۰ ســالگی هفت عصای آهنین و 
هفت جفت کفش آهنین پیدا کــردم و دور هفت قــاره چرخیدم. از 
دزدی و تجاوز و قتل می ترسیدم و فکر می کردم کم بینای تنها برای 
ناتوها و بی شــرف های این دنیا چه لقمه راحتی اســت، ولی رفتم. 
خالصه که کال یک زندگی داشــته ام، از اول تا آخرش یا رنج بوده یا 
اراده. این هم جز این نیســت. تمام تالشــم را می کنــم، اگر ماندم، 
ماندم؛ اگر نه هم نه. مرگ هم بخشــی از زندگی است. تالش برای 

زنده ماندن هم زیرمجموعه این بخش است. حاال بگو 8درصد.
 خانم جولی ویلیامز درصد را کنار گذاشت و گفت این هم 

یک گرفتاری مثل گرفتاری های دیگر. خیلی روزها احتمال 4
بودنم از 8 درصد کمتر بوده، این هم یکی دیگر. یا مثل عبور 
از اقیانوس شدنی است یا مثل عمل چشم نشدنی. اول با همسرش 
رفتند و یک آپارتمان خوب پیدا کردند که با خیال راحت توش بمیرد و 
دو فرزندشان هم آن جا بزرگ شوند. بعد هم برای بچه ها از اول تا آخر 
آن چه توی خانه می گذشت نوشت. از آن جا که پیانو را چه کسی کوک 
می کند تا این جا که من که رفتم چه کنید. گفت که همه چیز را برایتان 
آسان و حاضر و آماده کردم اما یک چیزی است که نمی توانم و آن هم 
درد بزرگ شدن در نبود من اســت. درد را هر آدمی باید جدا بکشد و 

مسئولیتش را بپذیرد، این یکی هم درد شماست.
همه این ها را هم نوشــت و توی کتابــی جمع کرد و با شــرکت رندوم 

هاوس برای چاپشان قرارداد بست و چشم هایش را بست و رفت.
  آقای نورمن کازینز، روزنامه نگار آمریکایی که خودش سال ها 

با مرگ رفت و آمد و برو بیا داشت، روزی گفت که »بزرگ ترین 5
خسران دنیا مرگ نیست، بزرگ ترین خسران دنیا این است 
که آدم وسط وانفسای زندگی آن نور درون را از دست بدهد.« این جولی 

ویلیامزهای این دنیا، آمده اند تا محافظان نور درون باشند. 

دکترفردینعلیخواه|جامعهشناس

حسامالدینمطهری

کتاب خوب چیست و چه کتابی خوب است؟
بسیاری از رمان های عامه پسند و حتی نخبه گرا خنثی هستند؛ در عوض رمان های کالسیک، بدون استثنا بارورکننده اند

عکسی از فهرست »لومیکوس«
برای دریافت جایزه عکاس اسپانیا

زن ها نمی دانند واقعاً چقدر 
زیبا هستند

قصه پردازان در طول قرن ها یــاد گرفته اند که چه چیزی 
واقعًا مخاطب را درگیر قصه و رضایتش را جلب می کند. 
یکی از روش هایی که قصه گوها قصه را با آن تمام می کنند 
این است که قهرمان به خودشناسی می رسد و این هم در 

نهایت باعث می شود به کمال برسد.
یک شــرکت لوازم بهداشــتی در ســال ۲۰۱3 فیلم های 
کوتاهی را منتشــر کرد که در آن ها یکــی از چهره نگاران 
ســابق اف بی آی چهره  زنان را نقاشــی می کــرد. نقاش، 
بــدون دیدن زن هــا و فقط بر 
اســاس توصیــف خودشــان 
از قیافه شــان، چهره شــان 
را می کشــید. بعــد همیــن 
نقــاش چهــره  زن هــا را بــر 
اســاس توصیــف یــک غریبه 
نقاشــی  چهره شــان  از 
می کــرد. نتیجه حیــرت آور 
بــود. نقاشــی هایی کــه بــر 
اســاس توصیف افــراد دیگر 
بســیار  شــد  مــی  کشــیده 
زیباتر از نقاشــی هایی بودند 
کــه بر اســاس توصیــف خود 
زن ها از چهره شــان کشــیده شــده بود. نتیجه: بسیاری 
از زن ها نمی داننــد واقعًا چقــدر زیبا هســتند. این تبلیغ 
تالش می کــرد به آن ها کمــک کند خودشــان را بپذیرند 
 و از زیبایی ذاتی شــان رضایت بیشــتری داشــته باشــند.
این که مشــتری خودش را بپذیرد، پاســخ به یک نیاز عام 

انسانی است: میل به خودشناسی و پذیرش خود. 
داستان برند »داو« در کتاب »هر برند یک قصه است«

دست هایی که گم شدند
زهراکاردانی

مــن آدم هــا را بــا دست هایشــان می شناســم. دســت های طیــب 
خانــم پاییز بــود . اوایــل مهر گوشــه  ناخن هایش ســرخ بــود . بوی 
رب گوجــه خانه شــان تمــام کوچــه را هوایــِی املــت می کــرد. 
مــن و پســرش میــان بازی مــان مــی ایســتادیم بــه تماشــای 
 حباب هــای رب کــه بــا ترکیــدن شــان موزاییک هــای حیــاط را قرمــز می کردند.
اواســط مهر دســت هایش بوی گس پوســت گردو می داد. اگر دنیا بــه وفق مرادش 
بود و من و پسرش عین بچه آدم بازی می کردیم؛ آن وســط ها چند پر گردوی خیس 
گیرمان می آمد.اوایل آبان اما خورشید کف دستش طلوع می کرد. گل های بنفش 
را کپه می کرد جلوی صورتش. دلشان را می شکافت و از میان پرچم های زرد، رشته 
های قرمز را بیرون می کشید و می گذاشت الی انگشت ها. بوی زعفران آتش بود که 
می افتاد به جان ما. نمی دانستیم از کجا آن همه انرژی یکهو می پرید به جانمان. گل 
 ها را هوا می ریختیم و به ترکیب فحش های طیب خانم می خندیدیم. "تیر َور جیگر"
توی آذر که گوشه ناخن هایش ســبز بود؛ دلم می خواست به جای دختِر نداشته اش 
باشــم. ظهرهای زمســتان از مدرســه برســم. بوی آش اســفناج و زیره اش دیوانه ام 
کند. لباس هــای مدرســه را نکنده، بنشــینم کنــارش و او از توی کشک ســابی اش 
 بــا دســت های ســفید، یــک قوروت)کشــک( خیــس خــورده بدهــد دســتم.
بعد از بیست و چند سال که دیدمش، همان اول دنبال دست هایش گشتم. کوبیده 
بود و از اول ساخته بودشان. به زحمت می توانست با وجود ناخن های بلندش صفحه 
تلفنش را لمس کند. آن روح، آن پاییزی که دوســتش داشــتم را زیر ده تا ناخن بلند 

اکلیلی دفن کرده بود.#طی _ طی _ جون _ شده _بود.

جولی ویلیامز در کنار همسر و دو دخترش. سال 2018 او 
در 42 سالگی در نتیجه سرطان روده فوت کرد.

چرا دیگر جوراب سوراخ را منی دوزیم؟
 گاهی اوقات تغییرات کوچک روزمره، حاصل تغییرات بزرگ تری است و برخی از جامعه شناسان مانند جورج زیمل تالش کردند تا

 با تحلیل مسائِل پیش پاافتاده، این ایده را به خوبی نشان دهند

علیفرنودیان



این فیلم های خارجی رو دیدین میگن بعد شــام برای دســر پودینگ شــکالتی داریم 
و اســتارتر غذامون سوپ ســبزیجاته؟ بعدشم اگه بچه شــون آتیش بسوزونه تهدیدش 

می کنن که خبری از دسر مورد عالقه اش نیست و از این حرف های سوسولی؟ اون وقت 
بعضی از ما اســترس داریم خورشت مون قبل از برنج تموم نشــه وگرنه به خاطر نظری که 

روی خورشت بقیه داریم ممکنه تو خانواده جنگ سرد و بحران موشک های بالستیک پیش 
بیاد. کاًل غذای خارجی ها سه بخشه: اســتارتر یا پیش غذا مثل سوپ و ساالدهای اشتهاآور 

و... مین کورس یا همون غذای اصلی و درنهایت دســر که شــامل ژله، بســتنی، کارامل و این 
حرف هاســت و کمک می کنه غذا هضم بشــه. اما ما که می ریم مهمونی و رســتوران، 

همون اول هرچی ژله و دســر باشــه می خوریم و موقع غذای اصلی سیر می شیم. 
در ایــن حد که مامان ها باید حرص بخورن و مدام بگن: »الاقل گوشــتت رو خالی 
بخور!« تازه در مواردی که غذا دیر بیاد غیر از دسر، نون و نوشابه رو هم پیش پیش 
می خوریم و مامان مون بیشــتر شاکی میشــه. غیر از این که دسر رو قبل از غذای 
اصلی می خوریم و اون قدر سیر می شیم که غذامون رو توی ظرف می بریم خونه، 

ممکنــه تعریف مون از پیش غذا هم درســت نباشــه. خیلی جاهــای دنیا به 
یه ذره نخود ســبز و ســیب زمینی آب پز و دوتا تیکه گوشــت میگن غذای 

اصلی اما تو میز اردور خیلی از رســتوران های ما کشــک و بادمجون با 
اون حجمش جزو پیش غذاهاست.حتی یه وقت هایی پیش غذای ما 

سه برابر غذای اصلی بقیه حجم داره. خب البته عوضش ما فعالیت 
بیشــتری هم داریم. همین که غذای بیشــتری می خوریم خودش 

فعالیت بیشتر هم هست دیگه.
so

th
eb

ys
   :

بع
من

4

زندگیسالم
  پنج شنبه

۲1آذر1398
شماره1۴8۶

جوانه)ویژهنوجوانان(
گالریقضاقورتکی 

سوپ که نشد غذای اصلی! 

 

با اشتهای سیری ناپذیر گوشی مان چه کنیم؟ 

همیــن یکی دو ســاعت پیش توی شــارژ بوده ولی 
االن بعــد از یک تمــاس تلفنــی و دو تــا پیامک یهو 
شارژ گوشــی رســیده به 11درصد! البد شما هم 
چنین تجربه هایی دارید. وقتی ساعت های زیادی 
بیرون از خانه هستید این قضیه واقعا روی اعصاب 
است، استفاده از پاوربانک هم دردسرهای خودش 
را دارد. چند روش ســاده وجــود دارد که به کمک 
آن  ها می توانید شــکم گوشــی خودتان را سیر نگه 
دارید تــا دم به دقیقه شــارژ الزم نباشــد. گوشــی 
همراه تــان را در جــای خیلی گــرم یا خیلی ســرد 
قرار ندهیــد. کنار اجاق گاز، نزدیــک بخاری و زیر 
بالش و زیر نور مســتقیم آفتاب، جاهای مناســبی 
برای نگهداری گوشــی نیســتند. در این شــرایط 
باتری آسیب می بیند و به مرور خیلی سریع خالی 
می شــود. یکی  از ناجوانمردانه ترین کارهایی که 
در حق گوشــی تان می کنید این اســت که از شب 
تا صبح آن را به برق وصل کنید تا شــارژ بشود. این 
باعث می شــود کــه عمر باتــری هر روز کــم و کمتر 

بشود و قدرت نگهداری شارژش پایین بیاید. هیچ 
وقت گوشی را 100 درصد شارژ نکنید و نگذارید 
از 20 درصد پایین تر بیاید، شارژ 100 و شارژ زیر 
20 برای باتری خطرناک اســت و آن را در معرض 
نوسان شدید قرار می دهد. همیشه از ویبره گوشی 
اســتفاده نکنید، ویبره از آن بخش هایی اســت که 
کلی شــارژ مصــرف می کنــد. صفحــه نمایش تان 
همیشه در روشــن ترین حالت ممکن است؟ خب 
همیــن حاال بایــد یــک فکــری برایش بکنیــد، در 
Settings بــه قســمت Display برویــد. در آن جا 

 Adaptive Brightness می توانید
را غیرفعال کنید. این گزینه، نور 
محیط را کنترل می کند و مصرف 

باتری را افزایش می دهد. بعد 
از تمــام شــدن کارتــان بــا هر 
اپلیکیشــن آن را ببندیــد و در 

روز چندین بار فهرســت اپ های 
استفاده شده تان را پاک کنید. 

بابک فردوسی، مهندس پیشتاز ایرانی در ناسا  
از بچگی عاشــق هواپیما و موشــک بود و ماکت ها و 
اســباب بازی هایش به آسمان ربط داشــتند. دیدن 
سریال »پیشتازان فضا« از محبوب  ترین تفریحاتش 
بود، هر قســمتش را حتی چندین بــار می  دید. پدر 
و مادر بابــک ســال  های زیــادی را در آمریکا زندگی 
کرده بودند. بابک هم فرصتی پیدا کرد تا در دانشگاه 
واشــنگتن، هواوفضا بخواند. سال  های تحصیل در 
دانشــگاه برایش بی اندازه جذاب بود. حاال دقیق تر 
می  فهمیــد هر موشــک چطــور کار می  کنــد و برای 
ساخت کاوشــگرهای فضایی و جت ها به چه تعداد 
متخصص و مهندس نیاز اســت. بخش  های زیادی 
وجود داشــت که کلی مهندس بــرق و الکترونیک، 
متخصصــان روباتیــک و کامپیوتــر بایــد در آن کار 

می  کردند تا مهندس های هواوفضا و دانشمندان 
بتوانند کارشــان را به پایان برسانند. همه 

چیز به هم وابســته بــود و بــدون حضور 
متخصصــان دیگــر ابــزاری ســاخته 
نمی  شد. حدود ســال 2004 بود که 
از  بابک 2۵ ســاله  دعــوت کردند تا در 

پــروژه مربوط به »آزمایشــگاه پیشــرانه 
جــت ناســا« همــکاری کنــد. این 

پــروژه مربــوط بــه کاوشــگر 
»کنجــکاوی« بود کــه برای 

پیدا کردن آب و بررســی خاک مریخ به ســیاره سرخ 
فرستاده شــد. بابک بعد از موفقیت  های مریخ نورد 
کنجکاوی، بــه یکــی از معروف تریــن مهندس های 
ناسا در این ماموریت تبدیل شد. او در جایی می گوید 
»درست است از بچگی شــیفته فضا بودم ولی روزی 
که مریخ نورد Pathfinder روی مریخ نشســت تازه 
فهمیدم چقدر شگفت آور است کاوشگری که ما روی 
زمین ساخته ایم بعد از مدت ها روی یک سیاره دیگر 
فرود بیاید و از سطح آن جا برای مان عکس بفرستد، 
واقعا شــبیه یک رویا بود«. روزنامه  واشنگتن پســت 
بعد از فرود مریخ نــورد کنجــکاوی در مریخ این طور 
نوشــت: »در اوج عملیات فرود کاوشگر کنجکاوی، 
این بابک فردوسی بود که به سوژه  محبوب خبرنگاران 
و عکاسان تبدیل شد.« بابک درباره توجه ویژه مردم به 
مدل موهای خودش گفته است »همه فکر می کنند 
کسانی که درگیر کارهای علمی هستند، ظاهری 
خشک و رسمی دارند. اگر مدل موی من باعث 
شــده جوان ترها تصور جذاب تــری درباره علم 
داشته باشــند خب خیلــی عالی اســت«. مدل 
 موی تاج خروسی بابک در آمریکا به »موهاک « 
مشهور است . موهاک نام قبیله ای  از 
سرخ پوســتان آمریکای شمالی 

است .

وی

زمینی در تماس بودم!       من با موجودات فرا

بالتازار

امواج مایکروویو چطور غذا را گرم می کند؟  

مریم ملی | روزنامه نگار

خیلی تیز و فرز اســت . در مــدت زمانی کوتــاه غــذای نیمه آماده را 
می پزد و نان و سوپ و شیر را برای مان گرم می کند. کافی ا ست 
غذا یا نوشیدنی را توی آن بگذاری و درش را ببندی و فقط چند 
دقیقه منتظر بمانی تا کارش تمام شود درحالی که اجاق گاز 
تا به خودش بیایــد و بفهمد که قرار اســت غذایی را برای مان 
گرم کند حداقل نیم ســاعت گذشته اســت. کلــک مایکروویو 
چیست؟ چطور از امواج برای پخت وپز استفاده می کند؟ 
این بــار کــه یــک نــگاه دقیــق به 
بیندازیــد  مایکروویــو 
می بینیــد کــه مثــل همه 
وسایل برقی دیگر، دارد از 
انــرژی الکتریکــی بــرای 
کارش اســتفاده می کند. 

پس باید پای وسیله ای درمیان باشد که این انرژی الکتریکی را به چیزی تبدیل کند که غذا 
را گرم می  کند. نام این وسیله »مگنترون« اســت؛ به کمک این دستگاه، انرژی الکتریکی 
به امواج  رادیویی خیلی کوتاه تبدیل می شود که با توجه به طول موج مایکروویو می تواند 
داخل غذاها نفوذ کند. آب، چربی و شکر این امواج را به خودشان جذب می کنند و به این 
ترتیب مولکول های مواد غذایی در اثر جذب این موج، با سرعت شروع به لرزش می کنند. 
مثل وقتی یک ظرف ژله را تکان می دهید، نیرویی که شــما به ظرف وارد می کنید باعث 
تکان خوردن ژله ها می شود. مشابه این اتفاق برای مولکول  های غذا می  افتد. اصطکاک 
بین این مولکول هایی که به ســرعت درحال لرزش اند باعث ایجاد گرما می شــود. امواج 
رادیویی بسیار کوتاه به »مایکرو« معروف هستند که به همین دلیل نام مایکروویو برای این 
دستگاه انتخاب شــده اســت. نور مرئی، پرتوهای ایکس، پرتوهای فرابنفش، فروسرخ و 
امواج مایکروویو همگی بخشــی از تابش الکترومغناطیســی هســتند کــه در طول موج و 
فرکانس با هم تفاوت دارند و همین باعث می شود خواص شان از زمین تا آسمان با هم فرق 
کند؛ مثال از یکی برای پختن و گرم کردن غذا اســتفاده می کنیم )مایکرو( و یکی دیگر را 
برای دیدن استخوان ها و بافت  های درون بدن به کار می بریم )پرتوهای ایکس( و از دیگری 

برای وسایلی مثل تلویزیون و رادیو. 

 متن و اجرا:اثر هنری عجیبی که همه را هنرمند کرد! 
محمدپور - مرادی

  
فاطمه قاسمی | مترجم

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم پر از ادعاهای عجیب و غریب اســت؛ فردی 
ادعا می کند با موجودات فرازمینی ارتباط دارد ودیگری می گوید از فالن سال 
در آینده به زمان ما آمده یا میلیون ها سال به گذشته برگشته است. طبیعی است 

که نه می توان جلوی این ادعاها را گرفت و نه درســتی آن ها را تایید کرد حتی با 
وجود این که کمتر کسی پیدا می شود که دالیل و شواهد کافی برای گفته هایش 
بیاورد. »بیلی مایر« کشــاورز سوئیســی کــه بین یوفولوژیســت ها )کســانی که 
متخصص شناخت بشــقاب پرنده اند( شــهرت زیادی دارد، یکی از همین افراد 

است.

 این تصویر 
غلط   انداز که آدم 
را درباره ساختگی 
و واقعی بودنش به 
شک می اندازد، 
 ،»Is Mirek« کار
هنرمند لهستانی 
است. او به کمک 
فناوری دیجیتال، 
تصویر حیوانات 
و مناظر طبیعی 
را با هم ترکیب 
می کند و ذهن ما را 
قلقلک می دهد.

رفقا سالم!
دوست ما، »محمدمهدی ایزدی« تازگی مدال 

طالی مسابقات جهانی پاورلیفتینگ رو به دست آورده. این 

مسابقه تو روسیه برگزار شده و محمدمهدی در بخش پرس سینه 

تونسته این موفقیت رو کسب کنه. محمدمهدی، اهل روستای فتح آباد 
شماره پیامک 2000999کرمانه و تو هنرستان درس می خونه.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   

 

کمیک

پرونده های مجهول

سیگنال

   مورد عجیب بیلی
 بیلی ادعا می کند از کودکی، موجوداتی فرازمینی از خوشه 
پروین بــا او در ارتباط بــوده و او را مالقــات می کرده اند و این 
تماس ها در تمام دوران زندگی اش ادامه داشته اســت. فرق 
بیلی مایر با دیگرانی که ادعای ارتباط با موجودات فرازمینی، 
دارند، این است که او صدها تصویر و فیلم از سفینه های فضایی 
فرازمینی هــا و صو ت  از صــدای بشــقاب پرنده ها ارائه کرده  
البته او از خود فرازمینی ها ، عکس و فیلمی رو نکرده است. 
از طرف دیگر، کارشناســانی هم که عکس و فیلم هــای او را 
بررسی کرده اند، نتوانسته اند درباره جعلی بودن آن ها نظر 
قطعی بدهند با این حال افراد زیادی معتقدند تمام این تصاویر 
ساختگی هستند. گفته می شود بیلی حتی فلزاتی را از طرف 

فرازمینی ها به دانشمندان اهدا کرده است که در کره زمین 
یافت نمی شوند!

 راست و دروغ قصه
سازمان نشنال جئوگرافیک در شماره ژانویه مجله خود در 
سال 2002 صحت یکی از ادعاهای بیلی مایر را که حدود 
30 سال پیش مطرح شده بود، تایید کرد. ماجرا از این قرار 
است که بیلی تعریف کرده بود فرازمینی ها به او گفته اند قله 
اورســت –خالف تصور ما- مرتفع ترین کوه روی کره زمین 
نیســت و قله »چیمبورازو« در اکوادور از قله اورســت بلند تر 
است. مطرح کردن موضوعی که دانشمندان به تازگی متوجه 
آن شده اند، از سوی یک کشاورز ساده بدون تحصیالت عالی، 

عجیب به نظر می رسد. این نکته خیلی ها را متقاعد کرده است 
که بیلی جدی جدی با فضایی ها ارتباط دارد. طی سال های 
اخیر کاربران فضای مجازی، بیلی مایر را یک شــیاد بزرگ 
می دانند . حتی برای اثبات جعلی بودن فیلم و تصاویرش، 
ویدئوهایی را منتشر کرده اند که نشان می دهد با ابزارهایی 
ساده  می توان فیلم و عکس هایی شبیه اسناد مایر ساخت. 
»وندل استیونس« محققی که ســال ها پیش از طرف ارتش 
آمریکا مامور رســیدگی به موضوعات فرازمینی شــده بود، 
مدارک مایر را تأیید و در ســال 1979 همه تصاویــر او را در 
قالب کتابی منتشــر کرد. به تازگی ایــن تصاویر در حراجی 
ســاتبی آمریکا به مبلغ 16۵00 دالر برای فروش گذاشته 

 شده  است .تعدادی از آن ها را ببینید.

نوجوان 

روزهای فرد

پنج شنبه ها 

بخوانید

مادربزرگ الهام می گیرد مواجهه با اثر هنری مادر اثر هنری خلق می کند الهام گرفتن بچه ها از اثر هنری

این اثر هنری 120 هزار 
دالر فروخته شد

 یعنی یه موز یک ونیم
 میلیارد تومن؟

 فکر کنم
  اثر هنری مون زیادی

 سنگین بود

نام  این اثر هست »دندان های 
دوست داشتنی من«. این اثر رو وقتی زیاد ببینید 

تشویق می شید مسواک بزنید
به نظرم این مفیدترین 

اثر هنری تاریخ بشریته. 
دیگه مجبور نیستم هی دنبال 

جوراب هاتون بگردم
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از گوشه و کنار استان
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باخبرنگاران

 یک مدیر: 
نمی شود نیرویی 

را مجبور به 
استقرار در 

متش  خد محل 
کرد و استقرار 

دایمی مدیران و 
نیروها وقتی الزم 

است که حضور 
نداشتن آن ها 

خللی در کار ایجاد 
کند

فرماندار 
ن  نو : قا بیشه سر

گذار ظرفیت 
های استخدامی 

را از طریق آگهی 
می  ا ستخد ا

اعالم می کند و 
افراد بیکار برای 

جذب ملزم به 
شرکت در آزمون 

می  ا ستخد ا
هی  ما گا هستند ا

بیکاران حاضر 
به شرکت در 

این آزمون ها 
گر هم  نیستند و ا
ه  کت کنند نمر شر
الزم را کسب نمی 

کنند

22آذر57؛خروش مردم 
قاین علیه رژیم ستم شاهی

اعالم برنامه های روز قاین
حقانی - برنامه های بزرگداشت روز قاین اعالم 
شد. حجت االسالم والمسلمین »رحمانی«، امام 
جمعه قاین در جلسه برنامه ریزی گرامی داشت 
این روز، برنامه های تدارک دیده را برگزاری مراسم 
بزرگداشت با حضور نماینده ولی فقیه، تجلیل 
از انقالبیون برجسته، عطرافشانی گلزار شهدا، 
دیدار با خانواده شهدا، رونمایی از کتاب مبارزات 
مردم قاینات، برپایی نمایشگاه عکس انقالب و 
توانمندی های قاینات و ... اعالم کرد. به گزارش 
»خراسان جنوبی«، پیشتازی مردم قاینات در جریان 
پیروزی انقالب اسالمی به 15 خرداد سال 42 
برمی گردد اما اوج این فعالیت ها به 20 آذر سال 
57 مربوط می شود و آن روز با نوشتن شعارهای 
انقالبی بر در و دیوار شهر، عصبانیت ماموران 
شهربانی را برانگیختند و 22 آذر به صورت خیلی 
گسترده تر به میدان آمدند و با جمع آوری تصاویر 
شاه از اداره دارایی وقت، در مهدیه قاین اجتماع و 
پس از سخنرانی، راهپیمایی کردند. هنگامی که 
راهپیمایان وارد خیابان امام خمینی )ره( فعلی 
شدند ماموران رژیم مردم را به صورت مستقیم مورد 
هدف گلوله قرار دادند طوری که چهار نفر از مبارزان 
به نام های نصیری زاده، صبیانی، مهدوی الحسینی 
و ریاحی به شهادت رسیدند و حدود هشت نفر 
مجروح شدند. همچنین، اوایل بهمن سال 57 
علی الخی از مبارزان و انقالبیون که شب در جوار 
نیروگاه دیزلی برق قاین نگهبانی می داد توسط ضد 
انقالبیون و ماموران رژیم ستم شاهی به درجه رفیع 
شهادت نایل آمد. بر اساس این همه مبارزات حق 
طلبانه مردم مبارز و انقالبی قاین از سوی شورای 
فرهنگ عمومی شهرستان و موافقت شورای استان 

و کشور، 22 آذر به عنوان روز قاینات تصویب شد.

خوسف دفتر ازدواج ندارد
مشمولی - خوسف دفتر ثبت ازدواج و طالق ندارد. 
فرماندار خوسف در دومین جلسه شورای ثبت احوال 
شهرستان، گفت: بسیاری از آمارهای ازدواج و طالق 
شهرستان به دلیل نبود دفتر ثبت ازدواج و طالق در 
مرکز استان ثبت می شود و آمار واقعی را نمی توان 
ارائه کرد. »شفیعی«، با اشاره به این که خوسف، 
پیرترین شهرستان استان است، افزود: وفات در این 

شهرستان بیشتر از تولد و موضوعی طبیعی است.

گروه اعزامی 

 حدود 17 سال از ارتقای سربیشه 
به شهرستان می گذرد اما هنوز از 
بسیاری زیرساخت ها دور است به 
طوری که مردم در گالیه هایشان از 
آن یاد می کنند. آنان بر این عقیده اند 
با ارتقای شهرستان استقالل ادارات  
، ایجاد فرصت های شغلی و پیمودن 
مسیر های توسعه با سرعت بیشتر   
می توانست رضایت مندی بیشتری 
ایجاد کند .مشکل بیکاری در راس 
گالیه هایی است که اغلب شهروندان 
مورد گفت و گو در سفر تیم اعزامی 
»خراسان جنوبی« مطرح کردند و 
مدعی شدند که برخی جوانان حتی تحصیل کرده رو به مشاغلی آورده 
اند که در شان آن ها نیست. برخی نیز با مهاجرت به دیگر نقاط استان 
یا خارج از آن در پی کار و کسبی هستند تا بتوانند شغلی برای خود 
فراهم کنند. برخی هم به کارگیری نیروهای غیر بومی در دستگاه 
های دولتی و حتی رفت و آمد برخی مدیران شهرستان از مرکز استان 
را مورد انتقاد قرار می دهند در حالی که با استفاده از نیروهای تحصیل 

کرده شهرستان می توان زمینه اشتغال آنان را فراهم کرد.

برابری مالیات ها با کالن 
شهرها

شهر در ساعات اولیه یکی از شب 
های سرد آذر سربیشه خلوت است 
برخی از مغازه داران در همین ساعت 
ابتدایی شب تعطیل کرده اند و برخی 
به دلیل شغل شان که بیشتر مایحتاج 

اولیه را عرضه می کنند به انتظار مشتری نشسته اند. مشکالت 
بسیاری از آن ها مشترک است برخی از آن ها معتقد هستند چون 
کسب و کار در سربیشه چندان رونقی ندارد نباید مالیاتی که دریافت 
می شود با دیگر نقاط که درآمدها باالست برابر باشد. دیگری از اجاره 
بهای زیاد می گوید و این که با پرداخت مالیات های سنگین و کرایه 

زیاد، سود چندانی برای مغازه دار نمی ماند.

مدیر و کارمند در رفت و 
آمد

گوید:  می  فروشندگان،  از  یکی 
فقط  اداری  نیروهای  آمد  و  رفت 
ویژه کارمندان نیست بلکه برخی از 
مدیران نیز مستقر نیستند در حالی 
که استقرار آنان از جنبه های مختلف 
مفید است. او، به کمبودهای ورزشی 
و تفریحی نیز اشاره می کند و این که 

سبب شده است تا جوانان مکانی برای گذران اوقات فراغت نداشته 
باشند. از جمله مکان های وزرشی سربیشه که سال ها ناتمام مانده 
است و امیدی به تکمیل آن نیست استخر شناست طوری که ساختمان 
ناتمام آن قبل از بهره برداری مستهلک شده است. به گفته وی، چهار 
سال از شروع اجرای شبکه داخلی فاضالب سربیشه می گذرد اما 

سرنوشت نهایی آن معلوم نیست.

سرما و تعرفه گاز
یکی دیگر از فروشندگان با اشاره به 
شبکه آ ب رسانی فرسوده شهر، از 
این گالیه دارد که با سرمای خشک 
سربیشه و این که یکی از سرد ترین 
نقاط استان و کشور است اما تعرفه 

گاز آن با دیگر نقاط کشور یکسان است. »براتی«، هم از نبود امکانات 
و به کارگیری مدیران غیر بومی گالیه دارد و ادامه می دهد: سربیشه 
سال 82 شهرستان شد اما هنوز بیشتر اداره های آن یا به صورت 
سرپرستی یا نمایندگی فعال است و اگر به اداره ارتقا یابد به طور 
حتم نیروهای بیشتری در آن مشغول به کار می شوند. وی، ادامه می 
دهد: سربیشه با وجود توانمنیدی های فراوان از جمله وجود معدن، 
هنوز صنعتی نشده است و بیشتر جوانان آن بیکار هستند در حالی 
که بسیاری از کارمندان هم غیر بومی هستند و هر روز رفت و آمد 
می کنند. به گفته او اگر این نیروها در سربیشه مستقر باشند به رونق 
اقتصادی منطقه کمک می کند چرا که اگر فقط خریدهای آنان قابل 
توجه خواهد بود.آسفالت نامناسب خیابان ها و معابر و محدودیت های 
مالی شهرداری از دیگر مواردی است که او به آن اشاره می کند و ادامه 
می دهد: بعد از راه اندازی دوشنبه بازار، فروشندگانی از بیرجند و 
زاهدان و ... به این مکان می آیند و بسیاری نیز مایحتاج خود را از این 

بازار خریداری می کنند بنابراین کمتر سراغ مغازه داران می روند.

مهاجرت جوانان
کاسب دیگری با بیان این که جوانان 
چندانی  دلگرمی  شهرستان  این 
ندارند و چون راه اندازی شغل، هزینه 
های زیادی می طلبد راه چاره را در 
مهاجرت می بینند. می گوید: آب 
سربیشه نیز کیفیت مطلوبی ندارد 
طوری که مردم مجبور هستند از 

شیرهای برداشت آب در شهر، مراکز تصفیه آب و از روستاها آب تهیه 
کنند. دیگر گالیه وی از وجود فقط یک دستگاه اتوبوس درون شهری 
است که آن هم چندان فعال نیست و روزهای دوشنبه و برپایی دوشنبه 
بازار خدمات دهی دارد البته در کنار آن برخی تاکسی ها و آژانس ها 

نرخ های متفاوتی از مسافران دریافت می کنند.

همیشه نمی شود مستقر بود
یکی از مدیران سربیشه که به گفته خود، حداقل سه روز هفته در 
این شهر مستقر است معتقد است در ساعات غیر اداری و در غیاب 
او یکی از معاونانش پاسخ گوست. او با طرح این پرسش که حضور 
دایمی مدیران چه تحولی می تواند در سربیشه ایجاد کند؟ به رفت 
و آمد بیش از نیمی از نیروهای زیر مجموعه اش به بیرجند اشاره می 
کند و می گوید: برای دو شرکت تعاونی نیاز به مدیر عامل بود و هر چه 
فراخوان داده شد حتی یک نفر برای پذیرفتن این مسئولیت مراجعه 
نکرد. به گفته او، نیرویی را نمی توان به استقرار در محل خدمتش 
مجبور کرد و استقرار دایمی مدیران و نیروها زمانی الزم است که 
حضور نداشتن آن ها خللی در کار ایجاد کند که البته به طور حتم 
حضور نداشتن مدیر با هماهنگی فرمانداری است و هر زمان که نیاز 

باشد در محل کارش حضور دارد.

استقبال نمی شود
اما فرماندار سربیشه، درباره استفاده از نیروهای بومی می گوید: 
قانون گذار، ظرفیت های استخدامی را از طریق آگهی اعالم می 
کند و افراد بیکار برای جذب، ملزم به شرکت در آزمون استخدامی 
هستند اما گاهی بیکاران حاضر به شرکت در این آزمون ها نیستند و 
اگر هم شرکت کنند نمره الزم را کسب نمی کنند به عنوان مثال، در 
درح سربیشه نیاز به سه پرستار است که با وجود درج آگهی، نیرویی 
متقاضی نشده است. مهندس »محمدی«، می افزاید: معضل رفت و 
آمد نیروها مشکل بیشتر نقاط نزدیک به مرکز استان است و استاندار 
نیز با جدیت، پیگیر استقرار مدیران است که این موضوع به فرمانداران 
ابالغ شده است و آن ها نیز پیگیری می کنند. به گفته او، محدودیت 
استخدامی در این سال ها سبب شده است تا بر تعداد نیروهای بیکار 
افزوده شود چرا که به جای نیروهایی که بازنشسته می شوند نیروی 
جدید جذب نمی شود.      رئیس شورای اسالمی سربیشه هم می 
گوید: بر اساس قانون، اتوبوس واحد به شهرهای باالی 100 هزار 
نفر جمعیت تعلق می گیرد اما سربیشه طبق سرشماری 13 هزار نفر 
جمعیت دارد که شورای اسالمی و شهرداری برای سهولت و کمک به 
رفت وآمد مردم، دانش آموزان، اتوبوس های فرسوده بیرجند و مشهد 
را که به مزایده گذاشته شده بود خریداری کرد. »شیخ زاده«، با بیان 
این که در ابتدای کار با توجه به ملبغ پرداختی مردم و استهالکی که 
داشت اهداف محقق نشد، افزود: تصمیم بر این شد که کار به بخش 
خصوصی واگذار شود و مردم مطلع باشند که اتوبوس با ظرفیت و 
تعداد کم نمی تواند در شهر تردد کند. او، با اشاره به نظارت بر نرخ 
تاکسی ها و آژانس ها،  تفاوت قیمت این وسایل نقلیه را در شب و روز 
یادآور شد. به گفته او، هیچ خیابانی در سربیشه نمی توان یافت که تازه 
آسفالت و دوباره تخریب شده باشد و اگر تخریبی هم وجود دارد مربوط 

به قبل از آسفالت است.

اولویت با خیابان های خاکی
وی با اشاره به این که اگر چه آسفالت برخی از خیابان ها فرسوده اما 
اولویت با خیابان های خاکی و مسکن مهر است ادامه می دهد: پروژه 
فاضالب، حدود 90 تا 95 درصد پیشرفت دارد اما محدودیت های 
اعتباری سبب شد تا پیمانکار نتواند با سرعت بیشتری کار را پیش 
ببرد و زمان اتمام آن مشخص نیست افزون براین، احداث تصفیه خانه 
نیاز به 50 میلیارد تومان دارد و سرمایه گذار بخش خصوصی هم که 
برای اجرای این پروژه اعالم آمادگی کرده هنوز پا پیش نگذاشته است.

16سال از شهرستان شدن گذشت 

 سربیشه 
 کم نصیب

 از ارتقا

همایش معلوالن در خضری 
دشت بیاض

سدیدی- همایش »قدمی با آهسته گامان« برای 
تکریم معلوالن و محرومان خضری دشت بیاض 
برگزار شد. دکتر»جمیله رضا زاده «، معاون امور 
توانبخشی اداره کل بهزیستی در این همایش، گفت: 
در استان 35 کارگاه و مرکز روزانه و 15 مرکز شبانه 
روزی بهزیستی وجود دارد که برای اداره آن ها نیاز 
به کمک خیران و مردم است. به گزارش »خراسان 

جنوبی«، بخش نیمبلوک حدود 600 معلول  دارد.

مهر اجرا بر مصوبه های حوزه 
آموزش و پرورش بشرویه

پورغزنین- بیشتر مصوبه های سفر استاندار 
در حوزه آموزش و پرورش بشرویه اجرایی شده 
است. فرماندار بشرویه در جلسه شورای آموزش 
های  مصوبه  گفت:  شهرستان،  این  پرورش  و 
خوبی  پیشرفت  حوزه،  این  در  استاندار  سفر 
ارسک  فرقانی  شهید  مدرسه  که  طوری  دارد 
در  و  شد  تکمیل  تومان  میلیارد   1.5 مبلغ  با 
مرحله دیوارکشی است. به گفته »علی شفیعی« 
همچنین، ساخت مدرسه دو کالسه غنی آباد 
در حال انجام است و برای احداث دو مدرسه 
جدید در بشرویه و ارسک، موافقت اولیه اعتبار 
آن دریافت شده که برای ساخت آن ها اعتباری 
حدود پنج میلیارد تومان نیاز است و بنیاد برکت 
برای ساخت مدرسه در بشرویه آمادگی خود را 
اعالم کرده است. وی با اشاره به این که حذف 
سفر  های  مصوبه  دیگر  از  نفتی  های  بخاری 
استاندار بود که به طور کامل اجرایی شد ادامه 
با  و  شناسایی  ممتاز  آموزان  دانش  باید  داد: 
آموزش های ویژه تقویت شوند تا بتوان شاهد 
رشد هرچه بیشتر فرزندان این مرز و بوم در کنکور 
بود. مدیر آموزش و پرورش بشرویه نیز گفت: با 
واگذاری خوابگاه عصمتیه و دیگر فضاهای مازاد 
آموزش و پرورش موافقت شده است و در برخی 
از این موارد همچون خوابگاه عصمتیه درحال 
انعقاد قرارداد هستیم. »علیرضا رضوانیان«، 
ادامه داد: معبر مدرسه ساالر صادقی، ام الشهدا 
و ریحانه النبی نیز مشکل دارد که امیدواریم با 

همکاری شهرداری این معابر آسفالت شود.



امتیاز:  صاحب 
موسســه فرهنگی هنری خراسان

مسئول:  مدیر 
محمد ســعید احدیان 

 

دفترمر    کــزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)ســازمان آب(
  91735-511 پستی:  صندوق 

 051-37634000  تلفن: 
نمابــر     دبیرخانه:    051-37624395 

پیامك:    2000999  

سر پرستی    اســتان     خراســان     جنوبی:بیر    جند،خىابان     
مدرس،خىابا ن    باهنر    غربی،شــماره77 
تلفن سرپرست:32443939 -        056 

تحریریه:    32448050 -056     
نمابــر تحریریه    : 32448054 - 056

واحد آگهی و اشتراک:32448052 -        056 
         97175  -514   صندوق پستی: 

  نمابر آگهی و اشــتراک :    32448053 -        056    

چاپ :شهرچاپ خراسان  روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

اذان ظهر 11:27 
غروب آفتاب 16:27

اذان مغرب 16:47
اذان صبح فردا 5:00 
طلوع آفتاب فردا 6:27

شنبه پنج 
21 آذر 1398 

 1441 15 ربیع الثانی 
3159 شماره 

انصاری- شش سال است با بهرام زندگی می کنم، اوایل 
زندگی ما خوب و خوش بود آن قدر که خیلی از دوستان 
حسرت زندگی ما را می خوردند. بهرام خیلی خوش 
اخالق بود و به ویژه در مهمانی ها توجه زیادی به من نشان 
می داد اما از یک سال پیش که دوست صمیمی بهرام با 
همسرش اختالف پیدا کرد، مشکالت ما هم آغاز شد. در 
این میان بهرام، تالش می کرد تا زندگی مهدی و همسرش 
دوباره سامان بگیرد اما دلسوزی هایش کار دست زندگی 
خودمان داد.»سمانه« در دادگاه و پیگیری مراحل پرونده 
طالقش، گفت: همان زمان که من و بهرام در مهمانی ها 

با هم بگو و بخند داشتیم همسر مهدی بارها جلوی همه از 
شوهرش به عنوان فردی بی عاطفه یاد کرد. اوایل دو نفره 
به دیدار مهدی و همسرش می رفتیم تا پا درمیانی کنیم 
اما بعد از مدتی همسر مهدی با همسرم تماس گرفت و 
خواست با او درباره شوهرش صحبت کند و این طور بهرام 
با همسر دوستش در ارتباط بود تا آن جا که وقتی با هم 
قهر می کردند، لیال به خانه ما می آمد. این موضوع اوایل 
برایم مهم نبود زیرا می دانستم بهرام، عاشقانه مرا دوست 
دارد اما کم کم ماجرا عذاب آور شد و نمی توانستم تحمل 
کنم همسرم با زن دیگری تا این میزان صمیمی باشد و به 
او احساس مسئولیت کند بنابراین سعی کردم مخالفت 
خود را اعالم کنم زیرا متوجه شدم لیال از این وضعیت سوء 
استفاده می کند و هر روز به دالیل مختلف قرار دیدار می 
گذارد!در این مدت اخالق و رفتار بهرام هم عوض شد تا 
جایی که به حرف  من اهمیت نمی داد و یک بار که با من 
درگیر شد به خاطر یک زن دیگر به من ناسزا گفت. در این 
مدت خیلی سعی کردم مشکل را بین خودمان رفع کنیم، 
ولی بهرام به حرف های من اهمیتی نمی دهد و هر بار 
اعتراض می کنم دعوایمان می شود. مهدی و لیال دیگر با 

هم زندگی نمی کنند و تقریبا از هم جدا شده اند، اما لیال 
همچنان با شوهر من در ارتباط است در حالی که تحمل 
این موضوع برایم غیرممکن است و یک سال است به دلیل 
یک نفر دیگر، زندگی مان جهنم شده و نمی توانم در کنار 

این مرد خودخواه زندگی کنم.

طرح ترافیکی زمستان آغاز شد
رضایی - طرح ترافیک زمستانی جاده های استان روز 
گذشته با فعالیت ۸۵ تیم خودرویی پلیس و مشارکت 
دستگاه های امدادی و خدمات رسان آغاز شد. فرمانده 
انتظامی استان در آیین آغاز این طرح گفت: ۵۲ دوربین  
ثابت و ۱۷ دوربین سیار در محورهای پرتردد مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. سردار»مجید شجاع « با 
اشاره به این که پلیس با استفاده از ۲۵۰ نفر به صورت 
مستقیم و هزار نفر به شکل غیرمستقیم امنیت ترافیکی 
جاده های استان را در زمستان پوشش می دهد گفت: 
تالش ها بر این است که در شرایط جوی خاص، معبری به 
مدت طوالنی مسدود نباشد. وی بر ایجاد زمینه اسکان 
اضطراری به ویژه در گردنه های برف گیر استان تاکید 
کرد و افزود: به ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر 
تاکید شده است که خودروهای بدون تجهیزات الزم 

اجازه تردد در جاده ها را نخواهند داشت.

36 گردنه برف گیر زیر پوشش
رئیس پلیس راه استان هم هدف از برگزاری این رزمایش 
را تسهیل در عبور و مرور ایمن با توجه به تغییرات آب و 
هوایی اعالم کرد و گفت: تالش می شود اگر مسیری 
بر اثر ریزش های جوی مسدود شد با اقدام به موقع 
مدت  رضایی«  »علیرضا  سرهنگ  شود.  بازگشایی 
اجرای طرح زمستانی را ۲۰ آذر تا ۲۰ اسفند دانست 
و افزود: استان ۳۶ گردنه برف گیر دارد که سه مورد 
از جمله خونیک قاین، پدران سربیشه و ثمن شاهی 
بیرجند در محورهای اصلی است و ۲۴ ساعته زیرپوشش 
ترافیکی طرح زمستانی خواهد بود. به گفته وی در 

دوره طرح زمستان سال گذشته حوادث جاده ای ۵۰ 
فوتی و ۵۳۷ مجروح داشت.وی با بیان این که تخطی از 
سرعت مطمئنه و واژگونی، دلیل اصلی این حوادث بود 
اظهار کرد: این موارد دالیل بیش از ۶۵ درصد حوادث 

رانندگی بود.

فعالیت 27 پایگاه ثابت و سیار
مدیر عامل جمعیت هالل احمر هم از حضور ۱۲۲ نفر 
در روز، امدادگر و نجات گر عملیاتی در طرح، خبر داد و 
گفت: این نیروهای عملیاتی با بهره گیری از ۲۷ پایگاه 
ثابت و سیار به ارائه خدمات امدادی خواهند پرداخت. 
»محمد رحیم شهریاری« با بیان این که در اجرای طرح 
۶۸ خودروی امدادی فعال است، اظهارکرد: سال 
گذشته نیروهای هالل احمر به ۳99 حادثه اعزام 
شدند و به دو هزار و ۷۳۱ حادثه دیده امدادرسانی شد. 
»حسنی« کارشناس اورژانس ۱۱۵ استان نیز گفت:۷۷ 
پایگاه ثابت با ۱۳۳ دستگاه خودرو سبک، دو دستگاه 
اتوبوس آمبوالنس و دو فروند بالگرد رزمایش طرح 

ترافیکی زمستان امسال را پوشش می دهد.

در راهروی دادگاه

عشق و هوس
اکبری - زن جوان، پوشه به دست به دیوار تکیه زده است و منتظر است به قول 
خودش تکلیف پرونده اشتباه بزرگ زندگی اش مشخص شود. داستان زندگی 
خود را از ۱۸ سالگی و زمانی که تلفنی نادیده و ناشناخته به دنبال عشق پوشالی 
رفت، بازگو می کند و می گوید: همیشه چوب سادگی ام را خوردم دل به دنیای 
پسری سپردم که زندگی اش هوس بود. اول با یک پیام و تماس شروع شد. در کوتاه 
ترین زمان پیام های عاشقانه و تلفنی، جای خود را به دیدارهای کوتاه و پنهانی داد. 
یک سال از این رابطه مخفیانه گذشت و سخت دلبسته شدم اما دل حمید به غیر 
از من، هزار جای دیگر بود. عشق چنان چشمانم را کور کرده بود که به هیچ کس 
و هیچ چیز فکر نمی کردم و حتی هوس را با عشق، اشتباه گرفتم. مدتی گذشت 
و حمید سرش با دنیای کار و تفریح با دوستانش گرم شد و من هم با درس و خیال 
زندگی با او اما خوشی های عاشقانه، دوامی نداشت و باالخره من نیز همچون 
دیگران دوستان رنگارنگ حمید در صف دلزده شدگان قرار گرفتم. از حمید، 
خبری نبود و جواب تماس هایم را یک در میان می داد آن هم در مکالمه های کوتاه. 

خواستگاری پسر خاله ام
در این میان، سر و کله پسر خاله ام پیدا شد و خانواده از من خواستگاری کردند و 
بدون نظرخواهی از من قرار عقد گذاشته شد و بدون حتی کوچک ترین تغییری 
در احساسم نسبت به او، پا به زندگی اش گذاشتم. البته اوایل مجبور به تظاهر و 
ابراز عالقه بودم اما رفتار خوب علی که بی توجهی مرا به حساب شرم و حیا می 
گذاشت سبب شد تا شرمنده رفتارم باشم و کم کم هوس زودگذر عالقه به حمید 
جایش را به عشق همسر داد. دل به زندگی دادم اما خوشی هایم چند ماه بیشتر 
دوام نداشت و در روزهایی که برای مراسم ازدواج برنامه ریزی می کردیم سر و 
کله حمید در زندگی ام پیدا شد و ارسال پیام های عاشقانه را از سر گرفت. هر 
چند جواب پیام ها و تماس هایش را نمی دادم اما سماجتش، دلهره عجیبی به 
جانم انداخته بود. یک شب پیام داد که فهمیده است ازدواج کردم و قصد دارد 
آبرویم را ببرد. مدام تهدید می کرد که همه گذشته ام را برای خانواده و همسرم 
بر مال می کند بنابراین ترس از دست دادن علی و بی آبرویی، سبب شد با او تماس 

بگیرم و بخواهم که دست از سرم بردارد اما مزاحمت هایش تمامی نداشت. 

اطالع به خانواده
یک روز وقتی نزدیک خانه، جلوی راهم سبز شد فهمیدم که رفتار عادی ندارد و از 
من برای آن که آبرویم را نبرد پول طلب کرد. مدتی برای سکوت به او باج دادم اما 
دیگر تحمل آن همه استرس را نداشتم بنابراین دل به دریا زدم و مادرم را از موضوع 
مطلع کردم. مادر بعد از سرزنشم گفت که باید از طریق قانونی اقدام کنیم و علی هم 
از موضوع مطلع شود. ماجرا را برای شوهرم به جز قرارهای عاشقانه گفتم و خود را 

برای هر گونه مالمت آماده کردم. تا چند 
روز از علی خبری نشد تا این که فهمیدم 
او همراه مادرم برای کم کردن شر حمید 
از طریق قانونی اقدام کرده اند. اکنون 
هم به دادگاه آمده ام تا قانون، تکلیف 
حمید را مشخص کند. علی هنوز با من 
سرسنگین رفتار می کند ولی می دانم 
که مرا می بخشد اما کاش زودتر از این 

چشمانم باز می شد.

آژیر

مصدومیت دانش آموز
برخورد دو خودرو در حاجی آباد زیرکوه، یک 
دانش آموز را روانه بیمارستان کرد. رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی زیرکوه از برخورد یک دستگاه 
پژو پارس با پراید در تقاطع بولوار پیروزی و شهید 
مطهری حاجی آباد خبر داد و گفت: این حادثه یک 
مصدوم بر جا گذاشت. »خسروی نیا« افزود: در این 
حادثه که مقارن با تعطیلی مدارس و در نزدیکی 
یکی از مدارس شهر اتفاق افتاد، پژو پس از برخورد 
با پراید از مسیر منحرف و وارد پیاده رو شد و با یک 
دانش آموز دختر برخورد کرد. به گفته وی، حال 

مصدوم رضایت بخش است.

محکومیت   قاچاقچیان سوخت

متهمان دو پرونده قاچاق سوخت در قاینات به 
پرداخت جریمه ۲۵ میلیون تومانی محکوم شدند.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی قاینات گفت: بر اساس 
یکی از پرونده ها ماموران یگان امداد شهرستان از 
یک دستگاه پژو  99۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف 
کردند که متهم عالوه بر ضبط سوخت های مکشوفه 
به پرداخت ۱۲ میلیون و 9۰۰ هزار تومان محکوم 
شد.»خزائی« افزود: از یک متهم دیگر نیز 9۰۵ لیتر 
گازوئیل قاچاق کشف و به پرداخت ۱۱ میلیون و 

۸۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد.

رئیس پلیس فتا استان:

رمز یک بار مصرف از بانک 
دریافت شود

شهروندان برای دریافت رمز یکبار مصرف فقط 
از طریق بانک اقدام کنند. رئیس پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات خراسان جنوبی گفت: 
رمز یکبار مصرف )پویا( به دو روش نرم افزاری و 
پیامکی قابل استفاده خواهد بود و برای کسب 
اطالعات الزم باید از طریق شعب بانک اقدام 
شود. سرهنگ »علی محمدپور« با تاکید بر این 
که کاربران از دانلود هر گونه نرم افزار از طریق 
مجاز  غیر  سایت های  و  اجتماعی  شبکه های 
خودداری کنند افزود: برای دریافت رمز یک 
بار مصرف، نیازی به پرداخت وجه یا ثبت نام در 
سایت نیست و مردم به پیام ها و درخواست   های 
مشکوک به ویژه پیامک هایی که از خطوط تلفن 
همراه شخصی دریافت می شود توجه نکنند و 

موضوع را به پلیس فتا گزارش کنند.

رای متهمان آتش سوزی کارخانه کک صادر شد
رای قطعی متهمان ایجاد احتراق عمدی درکارخانه کک صادر شد. دادستان 
عمومی و انقالب طبس، گفت: رای چهار محکوم به احتراق عمدی و استفاده از شی 
آتش زا و اعمال جرم خشن در پرونده کارخانه کک طبس توسط شعبه چهارم دادگاه 
تجدید نظر استان تایید شده است و در روز های آینده اجرایی می شود. حجت االسالم 
والمسلمین »زارع حسینی« افزود: حکم حبس صادر شده برای چهار نفر، باالی یک 
سال است که دو نفر از این افراد روانه زندان می شوند و حبس دو نفر دیگر به دلیل 
مداخله کمتر در موضوع پرونده؛ به مدت چهار سال معلق شده است که در صورت 
ارتکاب جرم در دوران تعلیق؛ رای آن ها اجرا خواهد شد. وی با اشاره به جرم خشنی 
که رخ داد و سال 9۴ به آتش  گرفتن خودروی یکی از مدیران کارخانه شد ادامه داد: 
در همان سال احتراق عمدی تشخیص داده شد در حالی که این اعمال خشونت آمیز 
با پرتاب سنگ به جلسه هیئت مدیره کارخانه، حمله به منزل یکی از مدیران این 

شرکت با شی آتش زا و پرتاب شی آتش زا به منزل کارشناسان آن ادامه یافت. 

انفجار گاز در واحد مسکونی

خسروی- یک واحد مسکونی روز گذشته 
به دلیل انفجار گاز خوراک پزی در بیرجند 
تخریب شد. مدیر عامل سازمان آتش نشانی 
بیرجند دلیل این حادثه را سهل انگاری 
و بی توجهی در استفاده از گاز شهری در 
خیابان جمهوری اسالمی بیرجند دانست 
و به »خراسان جنوبی« گفت: بر اثر وقوع این 
حادثه یک منزل به طور کامل تخریب و به 
منازل مجاور هم آسیب وارد شد. »حسینی« 
افزود: این حادثه فوتی نداشت و صدمه 

جدی به فردی وارد نشد.

آتش 
حسادت
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