
گزارش

غذاهایى
 با طعم مهربانى

جشــنواره بزرگ غذاى خیریه شهر امید 
پنجشنبه، یازدهم شهریور در پارك ملت 
تهران برگزار شــد. عواید این جشــنواره 
صرف خرید کیف مدرسه و لوازم التحریر 
براى کودکانى مى شود که در آستانه ماه 
مهر نیازمند کمک و همراهى نیکوکاران 

هستند.
«عالیه جواهرى»، دبیر جشنواره غذا هدف 
از برگزارى این جشنواره  را ترویج مصرف 
غذاى سالم، کاهش مصرف غذاى آماده و 
فست فود ها و تاکید بر نقش مهم تغذیه در 
سالمت خانواده و جامعه اعالم کرد و گفت: 
درآمد حاصل از آن صرف امور خیر و کمک 

به خانواده هاى نیازمند مى شود.
او اضافه کرد: این جشنواره که از این پس 
پنج شنبه ها و به صورت متوالى در پارك 
ملت برگزار خواهد شــد، فرصتى براى 
مشــارکت مردم نیکوکار براى کمک به 
کودکانى است که والدین آنها توان تهیه 
لوازم مورد نیاز براى شروع سال تحصیلى 
را ندارند یا بى سرپرست و بد سرپرست 
هســتند. سال گذشــته هم طرح کوله 

پشتى مهر به اجرا گذاشته شد.
 جواهــرى در مــورد علــت برپایى این 
جشنواره در پارك ملت گفت: پارك ملت 
یک پارك فرا منطقه اى اســت و حضور 
گسترده خانواده ها فرصت مناسبى را به 

منظور انجام این گونه جشنواره ها فراهم 
مى کند. ما با همکارى و همیارى مسئوالن 
3منطقه 3منطقه 3 توانستیم این جشنواره را در پارك 
ملت برگزار کنیم. حضور مردم و استقبال 
خانواده ها از غذاهاى خانگى بسیار خوب 
بود و بیشتر غرفه داران غذاهایشان تمام 

شده است.
به جمعیت پیوســتیم و نظراتشان را در 
مورد این حرکت خیر پرسیدیم. جمعیتى 
که آرام از کنار غرفه ها مى گذشتند و غذا 
مى خریدند. بیشتر افراد علت خریدشان را 
صرفا براى کمک بیان مى کردند مانند مرد 
میانســالى که گفت: من به علت بیمارى 
نمى توانم از این غذاهاى متنوع استفاده 
کنم اما براى کمک به خیریــه و به نیت 
اهداى غذا به نیازمندان خرید کردم. خانم 
جوانى تعداد زیادى ساندویچ فالفل خرید و 
آن را بین بچه هاى فال فروش سطح پارك 

تقسیم کرد.
از غرفه داران در مورد استقبال مردم از 
این جشنواره ســوال کردم، زنى که در 
یکــى از ظرف هایش را به نشــانه تمام 
شدن غذا بسته بود گفت: استقبال مردم 
خوب بود، مردم با خرید از این جشنواره 
یک تیر و دو نشان مى زنند، هم از غذا ها 
استفاده مى کنند هم باقیات الصالحاتى 

برایشان خواهد بود.

در همین زمان توجهم بــه دو مرد کارگر 
جلب شد که جلوى غرفه کنارى ایستاده 
بودند و بــدون اینکه پولى پرداخت کنند 
دو کاسه آش گرفتند ، زن غرفه دار گفت: 
چند دقیقه اى ایستاده بودند و یکى  از آنها 
پولهایش را شمرد و به دوستش گفت برویم 
پولمان نمى رسد، من سهم خودم را به نیت 
خیرات شب جمعه به آنها بخشیدم و غذاى 
رایگان به آنها دادم البته سهم خیریه را هم 

پرداخت کردم.
 در میان بازدید کننده ها ســه توریست 
هم حضور داشتند، با اشاره دست از خانم 
غرفه دار سه پیراشکى گوشت مى خواستند 
و با اشاره انگشتان دست در مورد قیمت 
غذا صحبت مى کردند. به سراغشان رفتم 
و متوجه شــدم که ایتالیایى هستند. در 
مورد خیریه بودن این جشنواره برایشان 
گفتم، گفتند: مى دانستیم که خیریه است 
و به همین دلیل غذا خریدیم. در کشــور 
ما معموال این گونه جشنواره ها به صورت 
سازماندهى شده و توسط نهاد هاى دولتى 
برگزار مى شود؛ جشنواره هاى خیریه براى 
کمک به نیازمندان عمدتا توسط گروه هاى 

مذهبى مستقر در واتیکان برپا مى شود.
این جشــنواره هفته آینده هم از ساعت  
8 تا 8 تا 8 شب با همراهى گروه آواى شهر  عصر5

امید، در همین مکان برپا مى شود. 
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گفت  وگوى «شهرامید» 
با مهین دخت پروین، 
خیر شاخص خیریه رعد:
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گزارش «شهر امید» از کمپین ساخت 
و تجهیز کتابخانه هاى روستایى 

پیشکش مهربانى
 پیـش از مـهـر

بهرام کلهرنیا در گفت وگو
 با «شهر امید» مطرح کرد:

باید دریچه هاى 
امید را به روى
 مردم باز کرد
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آنگونه که یارى مى کنى، یارى مى شوى یک دنیاى رنگى اما یک دنیاى پر مسئولیت است. 
دنیاى مجازى که نام رو سردرش هست و در 
صفحه هاى مجازى اش، «یارى» صداى پرنده ها، صداى 
امید و  بوى خوش آشنایى و مهربانى مى آید. جایى هست 
که مى شود آدم نیت هاى مهربانه اش را براى انسان دوستى و 
مهربانى با خود ببرد و صفحه به صفحه اش را بگردد.  مهربانى 
و یارى را  انتخاب کند و بعد یکى باشد از چند صد و شاید 
چند هزار نفرى که با کمک هاى از راه دور که حاال به واسطه 
فرصت هاى دنیاى مجازى و بانک هاى اینترنتى آسان شده اند، 

انسانى را  از سختى و تنگدستى رها کرده باشند.
هر جا که هستى، پشت سیستم کامپیوترت یا در دنیاى 
مجازى که گوشى هاى هوشمند براى ما ساخته اند، از همان 
جا مى توانى کلیک کنى و چند دقیقه بعد گرهى از کار یک 

نیازمندى باز کرده باشى، نمى شود؟ باور نمى کنى؟ 
در دنیایى که زندگى آدم ها دو نیمه شده، نیمى  در دنیاى 
حقیقى و نیمى  در دنیاى مجازى، خیران و فعاالن اجتماعى 
همه توانشان را براى استفاده از فناورى هاى روز در مسیر 
کمک رسانى و نیکوکارى به کار گرفته اند. شاید از نظر شما که 
در ایران زندگى مى کنید هنوز امکان مشارکت در امور خیریه 
به صورت آنالین فراهم نشده باشد اما اگر «سامانه یارى شهر 

امید» را در گوگل سرچ کنید، نظرتان را تغییر مى دهید.
این سامانه که چند ماهى است رسما در ایران آغاز به کار 
کرده، تالشى داوطلبانه از سوى خیران و نیکوکاران براى 
راه اندازى یک پایگاه جامع کمک رسانى به نیازمندان در 
ایران است. اگرچه در دیگر کشورها کمپین ها و سایت هایى 
که مرتبط با موضوع خیریه فعالیت مى کنند، پیش از این به 
راه افتاده اما در ایران این نخستین بار است که یک سامانه 
جامع با قابلیت هاى متنوع و زمینه هاى موضوعى طبقه 
بندى شده از نیازمندى ها فعالیت مى کند و این امکان را به 
خیران مى دهد تا با شناسایى نیازمندان به تفکیک موضوع 

براى کمک به آنها و رفع نیازشان بکوشند. 
سامانه یارى به نشانى http://yari.shahromid.org همان 
جایى است که مى شود با چند کلیک به دنیاى نیکوکارى و 

مهربانى متصل شد. 
سامانه یارى شهر امید، با طبقه بندى نیازمندى ها شکل 
تازه اى از فعالیت هاى نیکوکارانه را با استفاده از مدرن ترین 
فناورى هاى ارتباطى و اطالعاتى در اختیار مخاطبان، 
نیکوکاران و فعاالن اجتماعى قرار داده است. طبقه بندى 
موضوعى از نیازمندى ها به صورت طبقه بندى شش گانه که 
هر یک از آنها زیر شاخه هاى تخصصى تعریف شده دیگرى 
هم دارند، این امکان را به شما مى دهد تا بخشى از درآمدى 
را که براى صرف در امور خیریه کنار گذاشته اید با شناسایى 
نیازمندان واقعى که درخواست آنها پیش از این توسط 
مددکاران خیریه شهر امید نیکان، راستى آزمایى و پس از 

آن در این سامانه ثبت شده، صرف کنید. 
ادامه صفحه8 

کلیک کن،کمک کن!

جشنواره غذاى خیریه «شهر امید» 
در پارك ملت برگزار شد

نگاهى به زندگى عظیم پرمجى، نگاهى به زندگى عظیم پرمجى، 

استیو جابـز استیو جابـز استیو جابـز استیو جابـز 

گفت  وگوى «شهرامید» 
با مهین دخت پروین، 
خیر شاخص خیریه رعد:
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کمک هزینه مسکنجهیزیه  و  آزادى زندانىتهیه خوراك و پوشاكکمک هزینه درمان

بیمار معلول ذهنى همراه خواهرش و همسرشان در یک خانه 
اجاره اى که وسایل زندگى (یخچال و گاز و ... ) ندارند وپرداخت 

اجاره بها برایشان سنگین است زندگى  مى کنند.
  نیازمندى: کمک هزینه  معیشتى

آقاى «م.ح»52 ساله، مستاجر، داراى 2 فرزند ، به دلیل عدم امکانات 
و نداشتن هزینه رفت و آمد فرزند ایشان ترك تحصیل کرده است 

ونیازمند کمک هزینه براى ادمه تحصیل مى باشند.
  نیازمندى :کمک هزینه تحصیلى به مبلغ 10،000،000 ریال
http://yari.shahromid.org/subject/137

مراجعه کننده بى سرپرست به علت فوت همسر
 داراى 2 فرزند 1 و 9 ساله است او پس از فوت همسر بى خانمان

شده و به شدت در فقر به سر میبرد.
  نیازمندى:کمک هزینه تهیه مسکن تا سقف 5 میلیون 

خانم «ز.ك»به دلیل سوختگى همسر واز کار افتادگى ایشان 
سرپرستى خانواده را بر عهده دارد، فرزند ایشان پیوند استخوان 
انجام داده است و از پس هزینه هاى درمانى بر نمى آید و نیازمند 

کمک براى هزینه هاى درمانى مى باشند 
 نیازمندى :کمک هزینه درمان 10،000،000 ریال 

 http://yari.shahromid.org/subject/136

خانم «ن.ح»به علت جدایى از همسر سرپرستى دختر 14 ساله 
اش را بر عهده دارد و همچنین از پدر مسن اش نیز نگهدارى مى 
کند،منبع تامین درآمد ایشان نظافت منازل و یارانه است که کفاف 
زندگى را نمى دهد این خانواده دریکى از مناطق محروم تهران 
در زیرزمینى زندگى مى کنند ،پدرشان به بیمارى دیابت و خود 
ایشان به بیمارى آسم مبتال هستند .نیاز به وسایل زندگى از قبیل 

تلویزیون،جارو برقى و ماشین لباسشویى دارند.
 نیازمندى: کمک هزینه  معیشتى به مبلغ 15،000،000 ریال

http://yari.shahromid.org/subject/123 

خانم «ز.چ 33 » ساله به علت ناتوانى همسر سرپرست خانوار،داراى 
سه فرزند محصل مقطع  ابتدایى و مستاجرا ست.

  نیازمند ى: کمک ودیعه اجاره بها به مبلغ  6 میلیون تومان

«د.ز»، کودك 9ساله اى است که به دلیل ابتال به بیمارى 
کمبود هورمون رشد باید از آمپول نوردولیت استفاده کند.

هزینه 7 آمپول حدود 500 هزار تومان و پدر کودك کارگر 
کفش دوزیست، آن ها در یک اتاق در منزل مادر همسر در 

جنوب ىترین نقطه تهران زندگى م ىکنند.
 نیازمندى: کمک هزینه درمان

خانم «ز.م»34 ساله،مستاجر، به علت فوت پدر و مادر به تنهایى 
زندگى مى کنند،ایشان بیمارى قلبى دارند و یکبار عمل قلب انجام 
داده اند و به دلیل اینکه ضربان قلبشان ضعیف شده است باید تا دو 
ماه آینده دوباره به پزشک مراجعه کنند که احتماال نیاز به عمل 
مجدد دارند،او 700 هزار تومان حقوق دریافت مى کنند به تنهایى 

توانایى پرداخت هزینه هاى زندگى را ندارند.
 نیازمندى:کمک هزینه درمان  30،000،000 ریال

http://yari.shahromid.org/subject/72

خانم «م.ب»47 ساله،مستاجر،سرپرست خانواده به علت طالق، 
از پس هزینه هاى زندگى خود و فرزندانش بر نمى آید ونیازمند 
کمک هزینه براى مخارج زندگى مى باشد و از شما خیرین 

نیکوکار تقاضاى کمک دارند.
 نیازمندى ها:کمک هزینه تامین خوراك و پوشاك وکمک 

هزینه معیشتى ماهیانه 300 هزار تومان
http://yari.shahromid.org/subject/186

خانم «ف.س»70 ساله ،به علت فوت همسرسرپرستى 2 فرزند 
را بر عهده دارد،سرپرست و دختر خانواده نابینایى شدید دارند و 
با مشکالت مالى عدیده روبرو هستند و قادر به تامین هزینه هاى 
درمانى نیز نمى باشند و از دیگر نیازهاى این خانواده تعمیرات 

اساسى سرویس بهداشتى و حمام است .
 نیامندى ها:کمک هزینه معیشى و تعمیرات سرویس بهداشتى 

و حمام به مبلغ 30،000،000 ریال
http://yari.shahromid.org/subject/132

خانم «خ.ا» 88 ساله،به دلیل فوت همسر سرپرست خانواده و از 
افراد تحت پوشش خیریه شهر امید نیکان بوده اند ولى یک ماه 
پیش فوت کرده اند،دو فرزند دارند که یتیم شده اند،فرزند دختر 
ایشان عقد کرده است و قادر به تهیه جهیزیه نیست .از شما خیران 

نیکوکار درخواست کمک دارند.
 نیازمندى:تهیه جهیزیه به مبلغ 50،000،000 ریال

http://yari.shahromid.org/subject/128

خانم «خ.ق»48 ساله، به علت فوت همسر سرپرستى خانواده را 
برعهده دارد وى داراى دو فرزند  پسر 13 و 22 ساله است ، ایشان 
مبتال به بیمارى رماتیسم مفصلى مى باشند .و قادر به کار کردن 
نیستند پسر بزرگ ایشان عقد کرده است و ایشان قادر به تامین 
هزینه هاى زندگى و ازدواج فرزند خود نمى باشد .از شما خیران 

عزیز تقاضاى کمک دارند.
 نیازمندى:کمک هزینه ازدواج به مبلغ 40،000،000 ریال
http://yari.shahromid.org/subject/95

«مریم .ط» دختر نو عروسى که به دلیل شرایط نامساعد مالى 
توانایى تهیه جهیزیه و رفتن به خانه بخت را ندارد.

 نیازمندى :کمک هزینه جهیزیه 

«سمیرا- ع » وضعیت سرپرست پدرمددجوفوت شده 
وسرپرستى انها بامادرشان است این خانواده دریک منزل 
شخصى مخروبه زندگى مى کنند که به شدت نیازبه بازسازى 

دارد که درسرماوگرما درامان بمانند
  نیازمندى : هزینه تعمیر منزل به مبلغ 15 میلیون تومان

مددجو «سعید-ك »که به دلیل متارکه والدین سرپرستى او با 
مادراست  ودریک منزل استیجارى به سختى زندگى مى کنند.

 نیازمندى :کمک ودیعه مسکن 5میلیون تومان

   موسسه خیریه یونس حامى رى | 5518647   خیریه شهر امید نیکان |    88004647   خیریه شهر امید نیکان |    88004647

   بهزیستى شهداى انقال ب | 33177949 – 09398336637
   خیریه شهر امید نیکان |    88004647

خیریه بنیاد کودك |    42510

خانم مطلقه، 2 فرزند بیمار دارداجاره نشین در اطراف تهران 
هستند فاز نظر مالى شرایط مساعدى ندارند.

 نیازمندى کمک هزینه درمان فرزندان

خیریه بنیاد کودك |    42510

   خیریه شهر امید نیکان |    88004647

  موسسه خیریه امدادگران عاشورا |  22335881 

  خیریه محبان بقیه اهللا |  22335881 

  بهزیستى شهداى انقالب|  33177949

   خیریه شهر امید نیکان |    88004647

  کمیته امداد امام منطقه7 | 8882133

   خیریه شهر امید نیکان |    88004647
   خیریه شهر امید نیکان |    88004647

   خیریه شهر امید نیکان |    88004647

85 درصد هزینه هاى درمان نابارورى بیمه شد
دکتر «محمد آقاجانى»، معاون درمان وزارت بهداشت گفت:خدمات تشخیصى، درمانى نابارورى تحت پوشش وزارت بهداشت قرار 

مى گیرد و ما 85 درصد هزینه هاى آن را در مراکز دولتى مى پردازیم.
معاون درمان وزارت بهداشت مهم ترین مشکل مردم در زمینه پرداخت هزینه هاى درمان دانست و میزان خانوارهایى که به دلیل هزینه هاى 

درمان زیر خط فقر مى رفتند را هفت درصد اعالم کرد.  آقاجانى از اعتبار 105 میلیاردى این برنامه خبر داد : در حال حاضر دو میلیون زوج 
نابارور این امکان را دارند که با توجه به نیازهاى درمانى شان و ظرفیت مراکز ما از این برنامه استفاده کنند.

او ادامه داد: در عین حال باید توجه کرد که خدمات نابارورى شامل خدمات دارویى و خدمات تشخیصى - درمانى است که ما خدمات 
تشخیصى، درمانى آن را پوشش مى دهیم. البته برخى داروهاى درمان نابارورى از سوى سازمان غذا و دارو یا سازمان هاى بیمه گر 

پوشش داده مى شود که البته کامل نیست، اما آنچه زوج ها را اذیت مى کرد خدمات تشخیصى و درمانى بود.در قالب این برنامه ما 
IVF 85 درصد هزینه هاى تشخیصى - درمانى نابارورى را پوشش مى دهیم، یعنى مثال به ازاى یک

هزار تومان یارانه مى دهیم و چیزى حدود 300 هزار تومان را هم بیماران پرداخت مى کنند. این در حالیست که در 
گذشته کل هزینه را مردم مى دادند. البته این تعرفه دولتى است یعنى اگر به مرکز دولتى یا خصوصى طرف قرارداد با 
دانشگاه مراجعه شود این هزینه به زوج ها پرداخت مى شوند و هر خدمت نیز تا سه نوبت تحت پوشش قرار مى گیرد.

معاون درمان وزارت بهداشت مهم ترین مشکل مردم در زمینه پرداخت هزینه هاى درمان دانست و میزان خانوارهایى که به دلیل هزینه هاى معاون درمان وزارت بهداشت مهم ترین مشکل مردم در زمینه پرداخت هزینه هاى درمان دانست و میزان خانوارهایى که به دلیل هزینه هاى معاون درمان وزارت بهداشت مهم ترین مشکل مردم در زمینه پرداخت هزینه هاى درمان دانست و میزان خانوارهایى که به دلیل هزینه هاى 
 میلیاردى این برنامه خبر داد : در حال حاضر دو میلیون زوج 

او ادامه داد: در عین حال باید توجه کرد که خدمات نابارورى شامل خدمات دارویى و خدمات تشخیصى - درمانى است که ما خدمات 
تشخیصى، درمانى آن را پوشش مى دهیم. البته برخى داروهاى درمان نابارورى از سوى سازمان غذا و دارو یا سازمان هاى بیمه گر 

پوشش داده مى شود که البته کامل نیست، اما آنچه زوج ها را اذیت مى کرد خدمات تشخیصى و درمانى بود.در قالب این برنامه ما 

 هزار تومان را هم بیماران پرداخت مى کنند. این در حالیست که در 
گذشته کل هزینه را مردم مى دادند. البته این تعرفه دولتى است یعنى اگر به مرکز دولتى یا خصوصى طرف قرارداد با 
دانشگاه مراجعه شود این هزینه به زوج ها پرداخت مى شوند و هر خدمت نیز تا سه نوبت تحت پوشش قرار مى گیرد.
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 فیس بوك در پى گسترش فرهنگ اهداى اعضاى بدن در جهان
فیس بوك امکانى در اختیار کاربران قرار داده تا اگر عضو سازمان هاى خیریه هستند اعضاى بدنشان را پس از مرگ اهدا 
کنند.  فیس بوك که تالش کرده در تحوالت جهانى موثر باشد، تالش مى کند ساکنان کره زمین را به حمایت از زندگى 
ترغیب کند. بر اساس آمار موسسه Donate Life America تنها در ایاالت متحده آمریکا بیش از 112 هزار 
نفر در لیست انتظار دریافت عضو هستند و روزانه 18 نفر بر اثر کمبود عضو جان مى دهند.مارك زاکربرگ، بنیان گذار 
فیس  بوك، در گفت وگو با شبکه ABC گفت: «این ایده از گفت وگویى ساده با همسرش که پزشک متخصص 
اطفال است بر سر میز شام شکل گرفت.» همچنین دوستى زاکربرگ با استیو جابز، مدیرعامل فقید کمپانى اپل که 
با پیوند کبد توانست سال ها بیش از  آنچه پیش بینى مى شد زندگى کند، او را در به عمل رساندن این ایده مصمم کرد. 
او افزود: «تعداد زیادى از افراد پس از مرگ جابز انگیزه پیدا کردند تا اعضاى بدنشان را بعد از مرگ اهدا کنند. هدف 
فیس بوك ارتباط گیرى و قصه گویى  است. کاربران مى توانند به آگاهى رسانى درباره اهمیت اهداى اعضا کمک کنند تا 

مشکل کمبود اهداى عضو حل شود.» 
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استیو جابـز شبه قـاره
نگاهى به زندگى عظیم پرمجى، کارآفرین و نیکوکار هندى

عظیم پرمجى که به استیو جابز هند شهرت دارد، یک 
کارآفرین بزرگ هندى است که بیشتر اعتبارش را 
مدیون پایه گذارى کمپانى ویپرو، یکى از بزرگ ترین 
شرکت هاى برون سپارى و مشاوره تکنولوژى اطالعات 
در دنیا اســت. عظیم این کمپانى را  از یک شــرکت 
تولید روغن تصفیه شده و روغن حیوانى و گیاهى به 
شــرکتى ســودآور در عرصه صنعــت کامپیوتر 
18متحــول کرد. او در حال حاضر با بیش از 18متحــول کرد. او در حال حاضر با بیش از 18 میلیارد 
دالر ســرمایه، یکى از ثروتمندترین افراد روى زمین 
بوده و رتبه چهل و سوم لیست مجله فوربز را به خود 

اختصاص داده است.
مردى تاثیرگذار با قلبى مهربان

عظیم فردى ماهر و هوشــمند است، به طورى که تا به حال دو 
بار به لیســت صد فرد تاثیرگذار دنیاى مجله تایم راه یافته است. 
همچنین کمپانى او، عظیم را بــه یکى از رهبران دنیاى نرم افزار، 
نه فقط در هند بلکه در جهان بدل کرده است. عظیم عالوه 
بر اینکه مردى قدرتمند در دنیاى تجارت اســت، با تاسیس 
بنیاد عظیم پرمجى، یکى از بزرگ ترین موسســات خیریه 
هندوستان، خود را به عنوان فردى خیرخواه و انسان دوست 
نیز به جهانیان معرفى کرده است.  عظیم به وسیله این بنیاد که 
تمرکزش بر ساختن جامعه اى انســانى، پایدار و عادالنه از طریق 
فراهم کردن امکان آموزش وپرورش با کیفیت براى جوانان است، 
موفق شده دست هزاران جوان هندى را که در خطر افتادن بــه 
دام انواع کج روى هســتند بگیرد و بــه آن ها در ساختن آینده اى 
متفاوت یارى رساند. بعد از موفقیت و اثرگذارى چشــمگیر بنیاد 
عظیم پرمجى، دانشگاه عظیم پرمجى نیز پایه گذارى شــد که در 
حوزه هاى آموزش و توسعه فعالیت مى کند. این دانشگاه از زمان 
تاســیس موفق شده با توسعه چندین برنامه و رشته مختلــف، 
انقالبى در روش هاى آموزشــى در مقاطع مختلف تحصیلى در 
مدارس به وجود آورد و روش هاى مدرن آموزش را در سراسر 

هند معرفى و پیاده سازى کند. 
عظیم همچنین اولین میلیاردر هندى است که به «تعهد 
به انفاق» ملحق شــده است، جنبشى که هدفش ترغیب و 
تشــویق ثروتمندترین افراد دنیا به بخشیدن سهم بزرگى از 

ثروتشان به موسسات خیریه است. 
عظیم در مصاحبه اى درباره پیوستنش به «تعهد به انفــاق» 
مى گوید: «من باور دارم وظیفه اصلــى ثروتمندان این است که 

تالش کنند و جهان بهترى براى نیازمندان بســازند.» 
سر آغاز زندگى خارق العاده و پر بار عظیم، بسیار ساده و معمولى 
است و به زمانى بازمى گردد که هندوستان مستعمره بریتانیا 
1945بود. عظیم در سال 1945بود. عظیم در سال 1945 و هم زمان با پایان جنگ جهانــى 
دوم در بمبئى به دنیا آمد. خانواده او از مســلمانان شــیعه هند 
و گجراتى بودند. از آنجا که والدین عظیم مسلمانان معتقدى 
بودند، او در فضایى سنتى و اسـالمى رشد کرد. پدرش، محمد 

هاشــم پرمجى، زمانى که عظیم به دنیا آمد، شرکت خانوادگى 
«محصوالت هند غربى» را تاسیس کرد.  عظیم از کودکى، 
مهارت هاى رهبرى و ذکاوت مثال زدنى اى از خودش نشان 
مى داد. او نه تنها در اجتماع مسلمانان، بلکه در مدرســه نیز 

شناخته شده بود و همواره توسط معلمانش تشویق مى شد. 
عظیم عالوه بر مدرسه، توســط پدرش نیز در قسمت هاى 
مختلف کسب وکار خانوادگى آموزش مى دید، چون پدرش 
معتقد بود مدیریت شرکت روزى بر عهده او قرار خواهد گرفت. 
بعد از اتمام دبیرســتان، عظیم به ایاالت متحده رفت و تحصیل 
در رشته مهندســى برق را در دانشگاه اســتنفورد آغاز کرد و با 
اینکه مصمم بود تحصیالتش را تمام کند اما مرگ پدرش باعث 
شد او به هندوستان بازگردد و مدیریت شرکت را برعهده بگیرد. 
1966 ســاله در سال 1966 ســاله در سال 1966 به کشورش بازگشــت و تالش  21عظیم 21عظیم 21

کرد تمرکز شرکت را از تصفیه روغن هاى گیاهى به طراحى و 
توسعه وسایل الکتریکى معطوف کند.  

تشکیل خانواده و تحول در ویپرو
او همچنیــن نام کمپانى را به ویپرو تغییر داد که مخفف نام اصلى 
آن بود. با مدیریت عظیم، ویپرو به شرکتى سودآور در عرصه هاى 
گوناگون تبدیل شــد که به تولید و توسعه محصوالت تازه 
مى پرداخت، محصوالتى که پاســخگوى نیازهاى جامعه در 

حال گذار هندوستان بودند. 
1970عظیم در سال 1970عظیم در سال 1970 با یاســمین چینوى ازدواج کرد. او زنى 
مســتقل و مصمم و درعین حال متشخص بود. یاســمین قبل 
از آشــنایى با عظیم، به تنهایى در قاره اروپا سفر کرده بود، کارى 
که براى زنان هم ســنش نامتعارف بود. پس از بازگشتش به هند 
1970در ســال 1970در ســال 1970، با عظیم مالقات کرد و اندکى پس از آن ازدواج و 

هدایایشان را به موسسات خیریه اهدا کردند. 

80در دهه 80در دهه 80 میالدى، عظیم به پتانسیل خارق العاده فناورى 
اطالعات پى برد و تالش کرد تمرکز شرکتش را به سوى این 

صنعت نوپا و در حال رشد سوق دهد.
شرکت او گسترش مى یافت و محصوالت متعددى - روغن 
شیرینى پزى، لوازم بهداشــتى کودکان، چراغ، لوســتر، 

–شــامپو و ... –شــامپو و ... – تولید مى کرد. 
با افزایش تقاضاى روزافزون فناورى اطالعــات در اواخر 
90دهه 90دهه 90، عظیــم از فرصت استفاده کرد و ویپرو را به شرکت 

توســعه نرم افزار و فناورى اطالعات تبدیل کرد. 
2000در ابتداى دهــه 2000در ابتداى دهــه 2000، ویپرو به نخستین شرکت هنــدى 
 ) ISO در حوزه فناورى اطالعات تبدیل شــد که گواهىISO در حوزه فناورى اطالعات تبدیل شــد که گواهىISO
ســازمان استانداردسازى بین المللى) را به دســت آورد و به 

این ترتیب نامش را در صنعت نرم افزار جهانى کرد.
تاسیس بنیاد عظیم پرمجى

در ســال 2001، عظیم و همسرش، بنیاد خیریه عظیم 
پرمجى را بنیان گذاشتند. سازمانى غیردولتى که هدفش 
ایجاد تحولــى روبه جلو در زندگى جوانان هندى به وسیله 
ارائه آموزش وپرورش اســتاندارد بود. بنیاد عظیم پرمجى 
تالش هایش را به صورت عمــده بر حوزه آموزش ابتدایى 
متمرکز کرده بود تا بتواند به این وسیله تغییرى نظام مند در 

مدارس دولتى هند به وجود بیاورد. 
بنیاد پرمجى ابتدا کارش را در شــهرهاى بزرگ شروع کرد و 
رفته رفته روى شهرهاى کوچک و روستاها متمرکز شد. عظیم 
با استفاده از تجربیاتى که به دست آورده بود، این بنیاد را به 
یکى از موفق ترین سازمان هاى خیریه هندوستان تبدیل کرد.

2005در سال 2005در سال 2005 عظیم از طرف دولت هندوستان مورد تقدیر 
قرار گرفت و نشــان پادما بوشان - نشان درجه سه ملى - را 
به پاس خدمات درخشانش در زمینه تجارت و بازرگانى 

دریافت کرد. 
2010در سال 2010در سال 2010 عظیم و یاسمین متعهد شــدند دو میلیارد 
دالر صرف ارتقاى آموزش همگانى هند کنند. این اقدام با 
213انتقال مالکیت 213انتقال مالکیت 213 میلیون سهم شرکت ویپرو به موسســه 
مالى عظیم پرمجى میسر شد. این موسسه مالى چندین سال 
قبل به منظور انجام امور مالى سازمان هاى پایه گذارى شده 

توسط عظیم راه اندازى شده بود. 
در همان سال، شــوراى قانون گذارى کارناتاکا اجازه تاسیس 
دانشگاه عظیم پرمجى را صادر کرد و این موسسه آموزش 
عالى با هدف توسعه نظام آموزشى هند شروع به فعالیت کرد. 
یک ســال بعد از آن دانشگاه عظیم پرمجى به صورت رسمى 

نخستین دوره آموزشى اش را آغاز کرد. 
در سال 2011 دولت هند، نشان پادما ویبوشان - نشان 
درجه دوم ملى - را به عظیم اعطا کرد. او این نشان را از دست 
رئیس جمهور هند و به پاس زحماتش در فراهم کردن 

زیرساخت هاى آموزشى جوانان هند دریافت کرد. 

زندگى دشوار
 بى خانمان ها در آلمان

حدود نیمى از بى  خانمان هایى که در خانه  ها و مجتمع هاى مسکونى اقامت مى کنند، به لحاظ 
روحى بیمارند و شرایط آن ها بسیار بغرنج است. بسیارى از آن ها تحصیل  نکرده  و هیچ دوره 
آموزشى ندیده اند. بخت آن ها براى داشتن یک زندگى مستقل همراه با خانه و کار بسیار کم است.
آمارى رسمى در مورد تعداد بى خانمانان در آلمان وجود ندارد. تنها سازمان هاى خیریه هستند 
که هر سال آمارى تخمینى درباره تعداد کسانى که بامى بر سر ندارند، منتشر مى کنند. اکنون این 

سازمان ها از 410 هزار بى خانمان در آلمان سخن مى گویند. 
بیش از نیمى از این عده، یعنى 55 درصد مرد هستند. حدود یک  چهارمشان، یعنى 23 درصد 

آن ها زنانند و کودکان و نوجوانان نیز تقریبا یک چهارم دیگر بى خانمان ها را تشکیل مى دهند.
شمار این افراد در کشورهاى دیگر اروپایى نیز حدودا شبیه آلمان است. مثال در بریتانیا تعداد این 
افراد را حدود 400 هزار نفر مى دانند. این انسان ها در آلمان، چگونه و از چه راهى زندگى شان را 
مى گذرانند؟ انجمن هاى بسیارى مسئولیت رسیدگى به وضعیت دشوار بى خانمانان، مثال تغذیه 
آن ها را به عهده گرفته اند. در برلین یک انجمن کاتولیک به نام Mariengemeinde  که از 
سال 1993 به پخش سوپ گرم میان گرسنگان بى خانمان مشغول است، در گزارشى به خاطر 
دهمین سالگرد فعالیتش، اعالم کرده است که از ده سال پیش تاکنون، صد هزار وعده غذاى گرم 

میان فقراى بى خانمان تقسیم کرده است.
ساعت یازده صبح است. چند بى خانمان در برابر آشپزخانه سازمان خیریه کاتولیک ها، کاریتاس 
Caritas، در شهر بن صف کشیده اند. آن ها مى توانند با پرداخت 50 سنت، یعنى نیم یورو، یک 
وعده غذاى گرم بخورند. بیشترشان مردند. آنگلیکا هایلیگر که مددکار اجتماعى و از کارکنان 
کاریتاس است مى گوید: «زن ها طور دیگه اى مسائلشون رو حل مى کنند. اما تعداد زناى 
بى خانمان داره به تدریج زیاد  مى شه. 20 سال پیش که کارم رو شروع کردم، زن ها چهار درصد 
بى خانمان ها رو تشکیل مى دادند، اما امروز تعدادشون به بیست درصد رسیده. اونا  مى تونند پیش 
دوست، آشنا یا بقیه اعضاى خانواده پناهگاهى پیدا کنند. اونا مثل مردها کارشون به خوابیدن 

توى خیابون نمى کشه.»
حتى در کشور ثروتمندى چون آلمان نیز که در آن به تامین اجتماعى اعضاى جامعه توجه 
مى شود، شمار افراد بى خانمان بسیار است. مرد فلسطینى 31 ساله اى، یازده سال پیش به آلمان 
آمده است، به امید اینکه بتواند زندگى  بهترى براى خودش بسازد اما آپارتمانى که اجاره کرده را 
به زودى از دست مى دهد. او مى گوید: «زنمو طالق دادم. شاغل بودم، ولى به خاطر مشکلى که 
داشتم از کار اخراج شدم سه ساله که بیکارم. از دولت حقوق بیکارى مى گیرم. هنوز دنبال پیدا 

کردن کار هستم. اما سه ماهه که نتونستم اجاره خونه رو بدم.»
در آلمان قانونى وجود دارد که دولت باید به شهروندى که به هر علت در تنگناى مالى قرار مى گیرد 
و وضعیتى اضطرارى دارد، کمک مالى کند. اداره تامین اجتماعى آلمان به شهروندى که درآمدى 
ندارد یا درآمدش ناچیز است، مبلغى به عنوان کمک اجتماعى مى پردازد. افزون بر پرداخت این 
مبلغ که حدود 300 یورو براى لباس و غذاست، اجاره خانه هم از طرف دولت پرداخت مى شود، 

البته تنها درصورتى که اجاره نامه اى وجود داشته باشد.
توماس 46 ساله، از 5 ماه پیش تاکنون بى خانمان است. او از مدت ها پیش کمک اجتماعى دریافت 
 مى کند. توماس مى گوید: «دوره آشپزى دیده ام، دیپلم دبیرستان دارم، چند ترم هم در دانشگاه 
در رشته پزشکى درس خوندم، اما ادامه  ندادم چون از نظر مالى نمى کشیدم. بعد مشکالت 
خانوادگى پیدا کردم. وضعم خوب نبود و اجاره خانه اى که توش زندگى  مى کردم باال رفته بود و 

نمى تونستم بپردازم.»
در مجموع مى توان گفت که حدود نیمى از بى خانمان هایى که در خانه ها و مجتمع هاى مسکونى 
اقامت مى کنند، به لحاظ روحى بیمارند و شرایط آن ها بسیار بغرنج است و به سختى وارد جامعه 
مى شوند. سازمان هاى خیریه معتقدند با وجود کمک هایى که سازمان هاى غیردولتى خیر و 
دولت به آن ها مى کنند، بر تعداد بى خانمان ها افزوده مى شود و در این میان تامین مالى محل 
اقامت بى خانمان ها به خاطر گرانى عمومى در سطح جامعه دشوارتر مى شود. این در حالى است 
که بسیارى از بى خانمان ها، امید بازگشت به زندگى عادى را هنوز در سر مى پرورانند و محتاج 

کمکند.

عظیـم همچنین اولیـن 
میلیاردر هندى است که 
به «تعهد به انفاق» ملحق 
شــده است، جنبشى که هدفش 
ترغیب و تشــویق ثروتمنـدتریـن 
افراد دنیا به بخشیدن سهم بزرگى از 
ثروتشان به موسسات خیریه است.  
عظیم در مصاحبه اى درباره پیوستنش 
به «تعهد به انفــاق» مى گوید: «من 
باور دارم وظیفه اصلــى ثروتمندان 
این است که تالش کننــد و جهـان 

بهترى براى نیازمندان بســازند.» 
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حضور هنرمندان در بازارچه خیریه آسایشگاه شهید بهشتى 
آسایشگاه شهید بهشتى مشــهد، بازارچه خیریه اى با رویکرد فرهنگى، ورزشى و کودك و نوجوان برگزار 

کرد. در این بازارچه خیریه عالوه بر مردم و مســئولین محلى، على کریمى و هنرمندان برجســته اى 
ازجمله لیال بلوکات، على لهراسبى، نعیمه نظام دوســت، مرجانه گلچین، شراره رخام، فلور نظرى، 
غزاله جزایرى، الهام پاوه نژاد، حدیث فوالدوند، حسن جوهرچى، على صالحى، على مسعودى، امیر 
نورى، مینا نوروزى، رضا ایرانمنش، شهرام میرجاللى، فریده دریابج، زهرا سعیدى، زهرا اویسى، 
لیندا کیانى، آرام جعفرى و مژده لواسانى نیز حضور داشتند. در این مراسم پیراهن تیم بایرن مونیخ 
على کریمى به مبلغ140 میلیون تومان به فروش رسید و به این آسایشگاه هدیه شد. این آسایشگاه 

حدود280 کودك معلول، بى سرپرست یا بدسرپرست را تحت مراقبت و سرپرستى خود قرار داده 
است و حدود1300 خانوار معلول نیز تحت حمایت این آسایشگاه قرار دارند.

مکان: تماشاخانه بازیگاه
دوره اجرا: یکشنبه 07 شهریور 1395 - شنبه 20 شهریور 1395 

ساعت:  18:30 
مدت:  1 ساعت

بها:  15,000 تومان 
نویسنده و کارگردان:  سهراب رستمى

بازیگران:  سهراب رستمى، جاوید حسنلو، حسن همتى، امیر رضا 
جاللى، الهه ایرانى، فرشته محمدى، نهال دلزنده، فاطمه کره یى

موضوع نمایش: پیر زنى در حال کارگردانى متن پزشک نازنین نیل 
سایمون است که در این رابطه هیچ علمى ندارد و مورد غضب روح نیل 

سایمون قرار مى گیرد و در پایان متوجه مى شود که...
 نشانى: میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خ 

کبکانیان، خ مرتضى زاده، پالك 12، طبقه 4 
 تلفن:  88963180

مکان: فرهنگسراى نیاوران 
- سالن خلیج فارس
زمان اجرا: یکشنبه 
28 شهریور 1395 

ساعت: 21:00
مدت: 2 ساعت

بها: 30,000 تومان 
سرپرست گروه: رشید کاکاوند

اعضاى گروه کوبه اى: بیتا ابراهیمى، نیلوفر رضایى
 نگار ثامى، رامین میرزایى، مجید علمدار، داریوش بابایى،
 محمد مسعود خلیلى، مهرشاد حاجى فرجى، بهزاد افشار

این کنسرت در دو بخش اجرا خواهد شد. 
بخش اول: گروه نوازى سازهاى کوبه اى افتتاح، کارى از 

رشید کاکاوند
بخش دوم: دونوازى تار و تنبک (دستگاه ماهور و آواز 

اصفهان) آهنگساز و نوازنده تار: وحید کاکاوند
 نشانى: خیابان پاسداران، بعد از سه راه اقدسیه، روبه روى 

پارك نیاوران، خیابان فرهنگسرا 
 تلفن:  22299730-22287081

مکان: خانه نمایش دا
دوشنبه  اجرا:  دوره 
01 شهریور 1395 - 
پنجشنبه 18 شهریور 

 1395
ساعت: 18:00
مدت: 1 ساعت

بها: 18,000 تومان 
نویسنده و کارگردان: رضا فتح اللهى

بازیگر: رضا فتح اللهى
موضوع نمایش: نمایش گاردونى روایت تلخى از 
خاطرات بازیگرى است که 3 سال پیش خودش را 
فداى این جنایت کرد. من به عنوان کسى که امروز روى 
صحنه نفس مى کشم، کامال آگاهانه اعتراف مى کنم 
که خون بهاى این نفس کشیدن را هنرمندانى چون 
... داده اند. گاردونى مونولوگى است که به طنزى تلخ 
تبدیل شده و در اول قرار بود 9 بازیگر در آن ایفاى نقش 
و هر کدام 4 کاراکتر را بازى کنند. سال ها تفکر و تمرین 
بدل شد به روایتى از یک نفر که در قالب 48 نفر ایفاى 

نقش مى کند.
 نشانى: میدان فاطمى، ابتداى شهید گمنام، خیابان 

جهانمهر، پالك 26 
 تلفن:  88016074

مکان: خانه هنرمندان - سالن استاد انتظامى
دوره اجرا: یکشنبه 24 مرداد 1395 - 

چهارشنبه 17 شهریور 1395 
ساعت: 21:00 
مدت: 1 ساعت

بها: 15,000 تومان 
نویسنده:  سیاوش پاکراه
کارگردان:  بهار رضى زاده

بازیگران:  (به ترتیب ورود به صحنه) 
مرضیه بدرقه، مهدى حسینى نیا، شوکا کریمى

دانشجویان تمامى رشته هاى تحصیلى  مى توانند در طول اجراى نمایش 
با ارائه کارت دانشجویى از تسهیالت خرید بلیت با تخفیف 50 درصد 

برخوردار شوند.
موضوع نمایش: نمایش درها و دیوارها به رابطه پرنوسان و متغیر یک خانواده 
سه نفره در قالبى رئالیستى و غیر رئالیستى و وهم آور مى پردازد. قربانى شدن 
اعضاى یک خانواده به خاطر شرایط تحمیل شده زندگى به آن ها. شرایطى 
که باعث مى شود هر عضوى تصمیم هایى بگیرد که خودآگاهانه نیستند. 
این درحالى است که هر کدام از اعضاى خانواده برداشت متفاوتى نسبت به 
واقعیت در حال جریان دارند. بنابراین نمى توان فهمید واقعیت چیست چه 

کسى تقصیرکار و چه کسى مصون از گناه است.
 نشانى: خیابان طالقانى، خیابان شهید موسوى شمالى، ضلع جنوبى باغ 

هنر، بام خانه هنرمندان 
  تلفن:  88310457- 88310458

نمایش گاردونى نمایش کمدى من و نیل کنسرت گروه افتتاح
سایمون یهویى

نمایش درها و دیوارها
ـه

هفت
ى 

 ها
ى
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بهرام کلهرنیا، چهره شاخص عرصه هنر گرافیک کشور، معتقد است 
که راه اندازى نشریه «شهر امید» مى تواند منجر به شکل گیرى یک 
روند مدیریتى درست در عرصه خیریه ها براى جذب هنرمندان در 
جهت رشد و توسعه این بخش شود. وى که سال ها فعالیت هنرى، 
تدریس و داورى جشنواره هاى مختلف را در کارنامه کارى خود 
دارد، معتقد است که خیریه ها و هنرمندان مى توانند متقابال به 
یکدیگر کمک کنند تا هم شرایط و فضاى توجه به خیریه ها در جامعه 
افزایش یابد و هم هنرمندان و آثار آن ها بیشتر دیده شوند و به فروش 
برسند. آنچه مى خوانید گفت وگوى این هنرمند دوست داشتنى با 

«شهر امید» است.
 طى سال هاى اخیر هنرمندان بى شمارى در عرصه تجسمى  
نمایشگاه هایى را راه اندازى کرده اند که بخشى از عواید آن به خیریه ها 
تعلق گرفته است. فکر مى کنید این روند تا چه حد مى تواند در رشد و 

توسعه این بخش ها موثر باشد؟
من فکر مى کنم در بدو امر باید به این مساله توجه داشته باشیم که 
اغلب هنرمندان کشور ما دچار مشکالت عدیده مالى هستند و 
این اخبارى که مبنى بر قیمت هاى گزاف فروش تابلوهاى برخى از 
هنرمندان منتشر مى شود عموما متعلق به دالل ها است که پول آن در 
جیب غیر هنرمندان مى رود. در حقیقت این فروش هاى آنچنانى تنها 
متعلق به لیست بسیار کوچکى از هنرمندان است و همانطور که در 
باال گفتم بخش مهمى  از آن به جیب واسطه ها سرازیر مى شود. در این 
میان اما گروه بزرگى از هنرمندان هستند که به خاطر عشق به عرصه 
هنر وارد این عرصه شده اند و به نوعى زندگى شخصى خود را فداى این 
بخش کرده اند. بنابراین من فکر مى کنم در بدو امر خیریه ها باید به نوعى 
روى فرهنگ سازى مانور دهند تا هم هنرمندان دیده شوند و بتوانند 
به فروش مناسب دست یابند و هم خیریه ها بتوانند از آن منتفع شوند. 
االن هنرمندان استاد و پیشکسوتى وجود دارند که دچار بیمارى و 
مشکالت عدیده هستند اما هیچ حمایتى نظیر بازنشستگى یا بیمه 
و ... ندارند. با وجود اینکه جامعه باید به این هنرمندان توجه کند اما 
متاسفانه هیچ نهاد یا ارگانى نیست که از آن ها حمایت کند. از طرفى 
به خاطر اینکه هنرمندان افراد رئوف القلبى هستند در بسیارى از 
موارد کارهاى خیریه از سوى این گروه که اتفاقا درآمد چندانى هم 
ندارند شکل مى گیرد، در حالى که مى توان این خدمات را به نوعى 

دیگر دنبال کرد. 
  فکر و ایده شما براى ارائه این خدمات دوجانبه که به آن اشاره 

کردید، چیست؟
حقیقت این است که جامعه به هنرمند به چشم یک فعال حوزه 
انسانى نگاه مى کند، بنابراین یک هنرمند مى تواند مشارکت مردم را 
جذب کند. درواقع هنرمندان هیچگاه از فعالیت در راستاى کمک به 
خیریه ها و افراد مختلف مضایقه نکرده اند، پس خیریه ها مى توانند با 
مدیریت درست مردم را از طریق این هنرمندان جذب کنند. این تنها 
بخشى از کارکرد اجتماعى مهمى  است که جامعه مى تواند با پشتیبانى 
هنرمندان انجام دهد. درواقع این اتفاق جهانى است و در تمام دنیا 
سازمان هاى بزرگ نظیر یونیسف نیز از آن بهره مى برند، یعنى براى 
جذب مردم به عرصه کمک و خیریه از هنرمندان بهره مى گیرند که 

یکى از بهترین روش ها است. بنابراین مى توان این روش را جایگزین 
تفکرى کنیم که مى گوید هنرمند باید فقط کمک مالى کند. ما با این 
شیوه مى توانیم کمک هاى بیشترى را جذب کنیم، کما اینکه در تاریخ 
ما نیز چنین نمونه هایى وجود دارد. مثال در زلزله بویین زهرا مرحوم 
تختى توانست با گل ریزان عواید یک روز بازار را به این زلزله اختصاص 
دهد که در نهایت منجر به ساخت شهرك بویین زهرا شد. صحبت 
اصلى من این است که باید از محبوبیت و وجهه هنرمندان در راستاى 
کمک به خیریه ها بهره ببریم. مطمئنا هنرمندان نیز با کمال میل از این 
طرح استقبال خواهند کرد. هنرمندان همواره در رخدادهاى مختلف 
خیرخواهانه اى که تا به امروز در تاریخ این سرزمین رخ داده تاثیرگذار 
بوده اند اما مى توان چنین اقدامات پسندیده اى را گسترد ه تر و 

متمرکزتر دنبال کرد.

   ظاهرا منظور شما یک روند منسجم و تعریف شده در راستاى 
جذب هنرمندان است، فکر مى کنید چطور مى توان این بخش را 

ایجاد کرد؟
به نظر من باید رفتارهاى خیرخواهانه هنرمندان را که گاهى به صورت 
انفرادى صورت مى پذیرد، مدیریت کنیم و یک شکل سازماندهى 
شده اجتماعى به آن بدهیم، به این معنا که تفکر پشتیبانى را براى 
خیریه ها مدنظر قرار دهیم. این بسیار خوب است که بخشى از عواید 
هنرمندان به کارهاى خیر تعلق مى گیرد اما مى توان این بخش ها 
را گسترده تر کرد. متاسفانه ما تا امروز سازمان نیرومند اجتماعى 
براى این بخش نداشتیم تا بتوانیم نهایت بهره ورى را ببریم؛ این در 
حالى است که من معتقدم وجود نشریه «شهر امید» مى تواند چنین 
دریچه اى را باز کند و هنرمندان را به سمت وسوى انسجام کارهاى 
خیریه سوق دهد. مطمئنا تمام هنرمندان نیز از روند ایجاد تفکر 
درست مدیریتى توسط این نشریه استقبال خواهند کرد. لذا من 
معتقدم که ما باید چند موسسه کالن خیریه داشته باشیم تا بتوانیم 
به شکلى کامال مدیریت شده وارد عرصه خیریه ها شویم و با استفاده 

از محبوبیت هنرمندان از حضور و کمک مردم بهره ببریم.

بهرام کلهرنیا در گفت وگو با «شهر امید» مطرح کرد:

باید دریچه هاى امید را به روى مردم باز کرد

وجـود نشـریه «شـهر امیـد» 
مى توانـد چنیـن دریچـه اى را باز 
کند و هنرمندان را به سمت وسوى 
انسـجام کارهاى خیریه سـوق دهـد. مطمئنا 
تمام هنرمندان نیز از روند ایجاد تفکر درسـت 
مدیریتى توسط این نشـریه استقبال خواهند 
کرد. لذا من معتقـدم که ما باید چند موسسـه 
کالن خیریه داشته باشـیم تا بتوانیم به شکلى 
کامـال مدیریـت شـده وارد عرصـه خیریه ها 
شـویم و با اسـتفاده از محبوبیت هنرمندان از 

حضور و کمـک مردم بهـره ببریم.
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قهرمان خیالپرداز ما
بله در این ساعت قهرمان ما هم که البته مثل همه آدم ها کارى دارد، همراه دیگران به راه مى افتد به سرخى شفق که به 
آهستگى در آسمان سرد افق سن پترزبورگ رو به خاموشى است، با عالقه نگاه مى کند. اما نه نگاه نمى کند بلکه غرق 
در خیال به آن چشم دوخته است طورى که انگارى ذهنش به چیز جالب ترى مشغول است. طورى  که گفتى 
جز با نگاه هایى کوتاه و ناخواسته به اطراف خود نمى پردازد. خوشحال است که تا روز بعد از کار نادلپذیرش 
فارغ شده است. ناستنکا از پهلو نگاهش کنید؛ فورا مى بینید که شادى بر اعصاب ضعیف و بر تخیلش که 
به صورت بیمارگونه اى برانگیخته است اثر خوشى گذاشته است. تماشایش کنید. با خود مى گویید یعنى 
به چه چیز فکر مى کند، به شامش یا به کارهایى که خیال دارد شبش را با آن ها پر کند؟ نه ناستنکا، او به 
این چیزهاى ناقابل کارى ندارد. او حاال با آن زندگى فردى و فوق العاده  خود سر به فلک فرود نمى آورد. او به 
یک لحظه دولتمند شده. خورشید که در افق دارد مشعلش را پیش پاى او خاموش مى کند، اشعه وداعش 

را عبث براى او نمى فرستد.
شب هاى روشن -  داستایوفسکى
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در روزهایى که کودکان خود را براى سال 
تحصیلى جدید آماده مى کنند و شوق و ذوق 
خرید لوازم التحریر، کیف و کفش نو دارند، در 
برخى از نقاط ایران کودکانى وجود دارند که در 
حسرت یک کیف یا یک بسته مدادرنگى دوازده 
رنگ هستند. یک دفتر صدبرگ نو، یک عدد 
مداد مشکى و قرمز و شاید یک پاك کن کوچک 
بتواند آن ها را خوشحال کند. درحالى که کودکان 
امروز براى سال تحصیلى جدید چندین دفتر 
با طرح ها و رنگ هاى گوناگون مى خرند و بر 
روى مارك و نوع نقاشى اى که روى جلد آن 
نقش مى بندد، حساسیت به خرج مى دهند، 
کودکانى در همین نزدیکى ما حتى با داشتن 
یک جلد از این دفترها هم خوشحال و راضى 
مى شوند. چه خوب است که هر خانوار در میان 
خریدهاى رنگارنگى که براى فرزندان خود 
مى کنند، در سبد خرید خود سهمى را نیز براى 
دانش آموزان مناطق محروم در نظر بگیرند، تا 
این شادى، بین همه فرزندان ایران تقسیم شود. 
در همین راستا به تازگى کمپینى با عنوان «من 
یک حامى هستم» شکل گرفته که هدف از این 
کمپین حمایت از حق تحصیل کودکان ایرانى 
است. کمپین لوازم التحریر انجمن حامى براى 
تأمین یک سال لوازم التحریر 3500 دانش آموز 
مناطق محروم دست به کار شده است. هر ایرانى 
مى تواند با پرداخت مبلغ 25 هزارتومان از تامین 
یکسال هزینه لوازم التحریر یک دانش آموز 

حمایت کند.
بر همین اساس مدیران کمپین حامى 
پیش بینى کرده اند که هر دانش آموز در مقطع 
دبستان به 5 عدد دفتر 80 برگ،1 عدد دفتر 
نقاشى،1 عدد خط کش،2 عدد پاك کن، 
2 عدد خودکار قرمز،3 عدد خودکار آبى، 5 
عدد مداد سیاه، 2 عدد مداد قرمز، 1 برنامه 
تحصیلى، 1 جعبه مداد رنگى شش تایى و 2 عدد 
تراش نیاز دارد. همچنین در مقطع متوسطه نیز 
دانش آموزان به5 عدد دفتر 80 برگ؛ 1 عدد 
دفتر دوخط، 1 عدد خط کش، 2 عدد پاك کن، 
2 عدد تراش، 4 عدد خودکار آبى، 2عدد مداد 
سیاه و2 عدد مداد قرمز نیاز دارند. عالقه مندان 

مى توانند با مراجعه به سایت حامى به نشانى
www.hamiassociation.org یا 
پرداخت25 هزارتومان از طریق شماره کارت 
بانک سامان6219,8670,0000,0626 به 

این کمپین بپیوندند.
انجمن حمایت از توسعه فضاهاى آموزشى و 
فرهنگى حامى از سال 1380 تاسیس شد. 
سپس از سال 1388 با رسالتى که در امر اشاعه 
فرهنگ مطالعه براى خود قائل است به ساخت 

و تجهیز کتابخانه هاى روستایى پرداخت و 
ازآنجایى که آموزش در قبال کودکان هر مرز 
و بوم نقش حیاتى دارد و مدارس بیشترین 
تعداد کودکان تحت آموزش را در بردارند از 
سال 1391 به توانمندسازى کودکان از مسیر 

آموزش روى آورد.
کمپین نوشت افزار حامى

وجه تمایز انجمن حامى نسبت به سایر انجمن ها 
این است که مدارس خود را پس از ساخت رها 
نمى کند و آن ها را پشتیبانى مى کند. ارسال 
نوشت افزار در آغاز سال تحصیلى یکى از راه هاى 
این پشتیبانى است. در حدود 8 سال است 

که انجمن حامى براى مدارس ساخته شده 
خود، همچنین برخى مدارس دیگر نوشت افزار 
ارسال مى کند. با توجه به مقطع مدارس و 
نیاز دانش آموزان این نوشت افزارها معموال 
در مردادماه خریدارى مى شوند، سپس در 
شهریورماه اعضاى انجمن ساماندهى مى شوند 
و طى چند روز کار بسته بندى این نوشت افزارها 
طول مى کشد. انجمن عالوه بر پشتیبانى از 
مدارس ساخته شده خود براى مدارس دیگرى 
هم نوشت افزار مى فرستد، این مدارس یا در 
داخل مجتمع آموزشى اى هستند که حامى 
آن را ساخته و زمانى که انجمن براى مدرسه 

خود نوشت افزار مى فرستد نسبت به نیاز 
مدرسه همجوار خود -که در منطقه محروم 
است- نیز بى تفاوت نیست و آن ها را نیز در 
آمارگیرى لحاظ مى کند. برخى دیگر از مدارس 
را هم اشخاصى به انجمن معرفى مى کنند که 
رابط هاى محلى انجمن در آن مناطق هستند 
و به دلیل نیاز شدید دانش آموزان به نوشت افزار 
براى سال تحصیلى جدید آن ها نیز در لیست 

قرار مى گیرند.
پس از بسته بندى نوشت افزارها در انجمن، 
آن ها در کارتن قرار داده مى شوند و یک نفر از 
آن مدرسه که ممکن است مدیر، ناظم، معلم یا 

عضوى از انجمن اولیا و مربیان باشد مسئول 
تحویل گرفتن نوشت افزارها از باربرى 
مى شود. هر سال نوشت افزارها پس از ارسال 
از طریق خود مدارس توزیع مى شد اما با 
توجه به مسائلى که در توزیع نوشت افزارها 
پیش آمد، امسال انجمن تصمیم گرفته 
اعضاى کارگروه پشتیبانى مدارس را براى 
توزیع این نوشت افزارها بفرستد تا کنترل و 
نظارتى دقیق بر روى توزیع داشته باشند. 
ازآنجایى که در این مناطق در هفته اول مهر 
دانش آموزان سر کالس حضور نمى یابند 
(بیشترشان کشاورز هستند)، بنابراین امسال 

با توجه به هماهنگى هایى که با مدارس انجام 
مى شود توزیع دیرتر و در اواسط مهرماه 
صورت مى پذیرد. امسال اولین سالى است 
که تعداد نوشت افزارهاى ارسالى براى 
مدرسه هاى غیر ساخت حامى بیشتر از 

مدرسه هاى ساخته شده حامى است. 
ساخت و تجهیز کتابخانه هاى 

روستایى
انجمن حامى عالوه بر ساخت مدرسه در 
مناطق محروم، پشتیبانى و نگهدارى از 
مدرسه و دانش آموزان با بازدیدهاى دوره اى، 
ارسال تجهیزات تکمیلى و لوازم التحریر، 
به  ساخت و تجهیز کتابخانه روستایى نیز 
مى پردازد. کتابخانه حامد ذاکرى روستاى 
سوراب شهرستان ایرانشهر، یکى از اقدامات 
این مجموعه است. این کتابخانه  با 80 متر 
مربع زیربنا احداث شده است. براى احداث 
این کتابخانه، جامعه محلى به یارى خیرین 
آمد و در تامین زمین و ساخت آن مشارکت 
کرد. روستاى سوراب در دهستان حومه واقع 
شده که پرجمعیت ترین دهستان در بخش 
مرکزى شهرستان است و داراى 75درصد  
جمعیت باسواد است و جوانان این روستا به 
فعالیت هاى فرهنگى مثل شعر، قصه، تئاتر و 
موسیقى عالقه مند هستند و فعالیت هایى در 
این زمینه انجام مى دهند. ساخت بناى این 
کتابخانه از طریق سایت دونیت انجام شد 
که مبلغ 16425206 تومان جمع آورى شد 
و این کتابخانه در عرض 60  روز ساخته و 

به طور کامل تجهیز شد.
طرح کوله کتاب

این انجمن همچنین به منظور جذب کودکان 
و نوجوانان براى ترویج کتابخوانى با طرح کوله 
کتاب براى روستاهاى دور و کم جمعیت، 
این امکان را ایجاد مى کند که در طول یک 
سال حدود 1500 جلد کتاب براى مطالعه 
در اختیار روستاییان قرار گیرد. آموزش 
دانش آموزان، مربیان و مدیران با همکارى 
آموزش و پرورش و دبیران داوطلب از تهران 
در منطقه دشتیارى استان سیستان و 
بلوچستان از دیگر اقدامات این انجمن است.

انجمن حامى تاکنون 14 مدرسه ساخته 
است و به زودى ساخت شش مدرسه دیگر 
نیز آغاز مى شود. این انجمن همچنین بیش 
از 40 کتابخانه ساخته و آن ها را تجهیز کرده 
است و 40 کوله کتاب هر کدام به ارزش 500 
هزار تومان را به دورترین و کم جمعیت ترین 
روستاهاى سیستان و بلوچستان، آذربایجان 

غربى و گیالن ارسال کرده است.

گزارش «شهر امید» از کمپین ساخت 
و تجهیز کتابخانه هاى روستایى

و اهداى لوازم التحریر حامى

پیشـکــش
 مهـربانــى

 پیش از مـهـر 

 i n f o @ S h a h r o m i d . o r g

اجراى طرح جدیدى که بر مبناى آن کتاب رایگان در اختیار بازداشت شدگان کالنترى هاى 
لندن گذاشته خواهد شد، آغاز شده است.

طرح «کتاب در زندان» (BooksinNick) از اوایل امسال از سوى «استیو ویتمور»، پلیس 
18ویژه لندن پس از بازداشت نوجوانى 18ویژه لندن پس از بازداشت نوجوانى 18 ساله به اتهام  ضرب و جرح و حمل مواد مخدر پیشنهاد شده 
بود. در بازداشت نوجوان متهم از «ویتمور» خواسته بود کتابى به او امانت دهد تا در مدت زندان 

موقت آن را بخواند، اما این پلیس ویژه نتوانسته بود کتابى را که موردعالقه متهم باشد پیدا کند.
او مى گوید: «موضوعات کتاب هاى در دسترس او را راضى نمى کرد، بنابراین من کتاب خودم 
«ناطور دشت» را به او دادم و گفتم آن را براى خودش نگه دارد. نگاه در چهره او فوق العاده بود، 
نگرش او و خصومتش با من به کلى تغییر کرد و این کتاب زمینه مشترکى شد براى صحبت 
کردن با هم. آن نوجوان گفت که تا آن زمان کسى به او کتابى هدیه نداده است و این موضوع 

مرا تکان داد.»
«ویتمور» از آن زمان همکاریش را با خیریه «اهداى کتاب» آغاز کرد و موجب شد تا تمامى 
43 بازداشتى کالنترى مرکزى لندن به 30 عنوان کتاب دسترسى پیدا کرده و کتاب ها را پس 
از آزادى با خود ببرند. این خیریه که براى یادمان «سیمون گرى» نمایش نامه نویس و استاد 
2008دانشگاه در انگلستان (درگذشته در سال 2008دانشگاه در انگلستان (درگذشته در سال 2008) برپا شده است وظیفه تسهیل در اهداى کتاب 
به دیگر خیریه ها و سازمان ها را بر عهده دارد. عناوین مختلفى از کتاب هاى کالسیک چون 
«ناطور دشت»، «کشتن مرغ مقلد» و «مزرعه حیوانات» به همراه رمان هاى مصور براى این کار 
اختصاص داده شده است. این طرح همچنین کتاب هاى منتخب شعر، داستان کوتاه و رمان هاى 

نوجوانان و نیز آثارى به زبان هاى غیرانگلیسى را شامل مى شود.
این خیریه بر روى وب سایت خود نوشته است: «تالش کرده ایم تا کتاب هایى را مناسب با این 
وضعیت خاص انتخاب کنیم.» «استیو» مى گوید: «سن متوسط براى زندانى کردن جوانان بین 
17 تا 17 تا 17 سال است اما کودکان حدود 10 ساله نیز بازداشت شده اند. در این وضعیت با والدین  15
آن ها تماس گرفته خواهد شد و به خوبى از آنان مراقبت مى شود؛ با این وجود باید تمام شب را با 

امکانات کم در سلول خود باشند. ما تالش مى کنیم این وضعیت را تغییر دهیم.»
 در این طرح هر کتاب به همراه یک جزوه آموزشى و مجله اى مخصوص نوجوانان اهدا مى شود.

«ویتمور» مى گوید: «هدف از این طرح در اختیار گذاشتن کتاب هاى آسان است؛ باور ما این 
است کتاب خوب خواندن واکنش هاى ارزشمندى خواهد داشت.»

«ویکتوریا گرى»، متولى بنیاد خیریه «اهداى کتاب» این طرح را «ایده اى درخشان و موردنیاز 
خیابان هاى ما» توصیف کرده است.

وى مى افزاید: «کتاب هایى که براى بازداشتى ها انتخاب مى کنیم به دقت موردبررسى قرار 
مى گیرند؛ آن ها باید سریع خوانده شوند، داستان هاى کوتاه یا شعر باشند و بتوانند سریع 
خواننده را درگیر خود کنند. تمامى این کتاب ها اهدایى است و هزینه اى را براى پلیس پایتخت 

دربرندارد. 
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 انجمن حامى عالوه بر ساخت مدرسه در 
مناطق محروم، پشتیبانى و نگهدارى از 
مدرسه و دانش آموزان با بازدیدهاى دوره اى، 
ارسال تجهیزات تکمیلى و لوازم التحریر، به ساخت و 
تجهیز کتابخانه روستایى نیز مى پردازد. کتابخانه حامد 
ذاکرى روستاى سوراب شهرستان ایرانشهر، یکى از  

اقدامات این مجموعه است

«شیخ ابواسحاق اینجو» در زمان زندگى حافظ حاکم شهر شیراز بود، او حکمرانى عادل و عالقه مند 
به ادبیات و هنر بود و دربارش همواره مکان اجتماع ادبا و فضال ازجمله خواجه حافظ بود.

اما مدت حکومت او در شیراز کوتاه بود و ابواسحاق در جنگى از رقیب دیرینه خود «امیر مبارزالدین 
محمد» شکست خورده و کشته مى شود.

خواجه حافظ بعد از این واقعه، غزلى در رثاى ابواسحاق مى نویسد که دو بیت پایانى آن این است :
راسـتـى خـاتـم فـیـروزه بـواسـحاقـى 
خوش درخشید ولى دولت مستعجل بود 
دیدى آن قهقهه کـبـک خرامان حافـظ 
کـه ز سـرپنجه شاهین قضا غافـل بـود 

مصرع «خوش درخشید ولى دولت مستعجل بود»، بعد از گذشت زمان، در میان عوام به صورت 
مثل در آمده و زمانى به کار مى رود که شخص یا عده اى قصد خدمت رسانى را دارند، اما از بد روزگار 

یا در اثر یک حادثه غیرقابل پیش بینى از ادامه خدمتگزارى بازمى مانند.

این ضرب المثل از کجا آمد

خوش درخشید 
ولى دولت مستعجل بود

اهداى کتاب رایگان براى 
بازداشت شدگان کالنترى هاى لندن

حکایت پندآموز
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وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى:غربالگرى ژنتیک اجبارى مى شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با بیان اینکه غربالگرى ژنتیک راهى موثر براى پیشگیرى از معلولیت هاست، گفت: «به زودى 
غربالگرى ژنتیک اجبارى مى شود.» على ربیعى اظهار کرد: «امروز از افرادى تقدیر مى کنیم که با فرصت هاى اجتماعى 
نابرابر مواجه شده اند، بدون شک حمایت از آن ها در صدر دستورات دولت قرار دارد.» این مسئول در ادامه از عملکرد مطلوب 
خیرین حوزه بهزیستى سخن به میان آورد و گفت: «خوشبختانه تاکنون خیرین گام هاى موثرى در این راه برداشته اند و 
اگر همکارى خیرین نبود بسیارى از هدف هاى بهزیستى محقق نمى شد.» ربیعى تاکید کرد: «مسئله خیر جمعى مسئله 

حائز اهمیتى است که باید مدنظر همه اقشار در ابعاد مختلف قرار گیرد که امیدواریم با کمک خیرین بتوان الگوى 
خوبى در بحث خیر جمعى و مسئولیت پذیرى در کشور نهادینه کنیم.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در پایان 
به ضرورت غربالگرى ژنتیکى اشاره کرد و گفت: «بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، غربالگرى ژنتیکى در کشور 

اجبارى خواهد شد.»

متحد  ملل  سازمان  کودکان  صندوق 
(یونیسف) در گزارشى هشدار داد، با ادامه 
69 میالدى 69 میالدى 69 2030روندهاى کنونى، تا سال 2030روندهاى کنونى، تا سال 2030

میلیون کودك زیر پنج سال بر اثر عوامل قابل 
پیشگیرى جان خود را از دست خواهند داد.

این نهاد در گزارش ساالنه «وضع کودکان 
آینده  از  تار  و  تیره  تصویرى  جهان»  
کودکان فقیر جهان درصورتى که دولت ها، 
کمک کنندگان، شرکت ها و سازمان هاى 
بین المللى به تالش ها براى رسیدگى به 
نیازهاى آنان شتاب نبخشند، به تصویر 

مى کشد.
گزارش جدید صندوق کودکان سازمان 
ملل متحد همچنین حاکى است با تداوم 
روندهاى کنونى تا سال 2030 - زمان 
تعیین شده براى رسیدن به «هدف هاى 
167توسعه پایدار» - 167توسعه پایدار» - 167 میلیون کودك در 
750فقر به سر خواهند برد و 750فقر به سر خواهند برد و 750 میلیون زن در 

سنین کودکى ازدواج خواهند کرد.
یونیسف تاکید مى کند که انتخاب هاى 
درست در زمان حاضر و تمرکز بیشتر جهان 
بر مصائب کودکان محروم جهان مى تواند از 

تحقق این پیش بینى جلوگیرى کند.
یونیسف  اجرایى  مدیر  لیک،  آنتونى 
خاطرنشان کرد: «محروم کردن صدها 
میلیون کودك از فرصت عادالنه در زندگى 
عالوه بر تهدید آینده این کودکان، با ایجاد 
چرخه هاى محرومیت بین نسلى، آینده 

جوامع آنان را نیز به خطر مى اندازد.»
وى افزود: «ما با یک انتخاب روبه رو هستیم، 
اکنون براى بهبود وضع این کودکان 
سرمایه گذارى کنیم یا اجازه دهیم که جهان 
ما به نابرابرى و شکاف هاى بیشتر دچار 

شود.»
گزارش یونیسف حاکى است که در زمینه 
نجات جان کودکان و آموزش کودکان و 

همچنین مبارزه با فقر پیشرفت هایى به 
دست آمده به طورى که نرخ مرگ ومیر 
جهانى کودکان زیر پنج سال از سال 
1990 تاکنون به کمتر از نیم کاهش یافته، 
اما درعین حال خاطرنشان مى کند که این 
پیشرفت ها نیز در مورد همه یکسان و برابر 
نبوده و احتمال مرگ فقیرترین کودکان 
جهان در زیر سن پنج سالگى همچنان دو برابر 

دیگران است.
گزارش یونیسف خاطرنشان مى کند که این 
وضعیت در منطقه جنوب صحراى آفریقا 
وخیم تر است و در صورت ادامه روند کنونى، 
2030منطقه جنوب صحراى آفریقا تا سال 2030منطقه جنوب صحراى آفریقا تا سال 2030

69، نزدیک به نیمى از 69، نزدیک به نیمى از 69 میلیون کودك در 
معرض مرگ زیر پنج سالگى و نیمى از 60

90میلیون کودك محروم از تحصیل و 90میلیون کودك محروم از تحصیل و 90 درصد 
از کودکان دچار فقر شدید را به خود اختصاص 

خواهد داد.

فعاالن حمایت از حقوق کودکان اعالم کردند که طى قرن آینده 
میلیون ها کودك درنتیجه سوء تغذیه به عقب ماندگى هاى روانى و 
جسمى دچار مى شوند. صندوق نجات کودکان در بررسى جدیدى 
اعالم کرد که به رغم تعهد رهبران جهان مبنى بر ریشه کن کردن 
تمام انواع سوءتغذیه تا سال 2030 میالدى میلیون ها کودك 
همچنان طى یک قرن آینده از مشکالت جسمى و روانى ناشى از 
سوءتغذیه رنج خواهند برد. رابرتو کابررا از اعضاى این صندوق 
در گواتماال گفت: «سوءتغذیه موضوع اضطرارى روز است. تغذیه 
مناسب با موضوع مرگ و زندگى ارتباط دارد چراکه 45 درصد 

مرگ ومیر کودکان زیر پنج سال با سوءتغذیه مرتبط است.»
پیش بینى این موسسه نشان مى دهد با روند فعلى تا سال 2030 
میالدى 129 میلیون کودك به سوءتغذیه دچار خواهند بود و معضل 
سوءتغذیه در کودکان بیش از 50 کشور جهان تا قرن آینده همچنان 

ادامه خواهد داشت. 
یافته هاى به دست آمده توسط این موسسه خیریه نشان مى دهد در 
روند کنترل سوءتغذیه کودکان جهان به خصوص در آفریقاى سیاه 
و جنوب آسیا پیشرفت کوچکى به دست آمده است. همچنین آمار 
سوءتغذیه کودکان از سال 2000 در 13 کشور از جمله گینه نو و اریتره 

افزایش یافته است.
به گزارش روزنامه گاردین، در سطح جهان از سال 1990 میزان 
سوءتغذیه کودکان حدود یک سوم کاهش یافته هرچند این 
پیشرفت کامال منحرف شده و گروه هاى خاصى بیش از دیگران در 

معرض ناامنى غذایى هستند.

محققان میزان ورزش روزانه،  نوع تغذیه، مقدار استرس و عادت نوشیدن 
الکل و کشیدن سیگار را بین 2800 نفر در نقاط مختلف آلمان بررسى 
کردند و پى بردند، ناسالم ترین ایالت ها نوردراین - وستفالن در غرب و 
بادن - وورتمبرگ در جنوب هستند که تنها 9 درصد از ساکنانشان زندگى 

سالمى دارند. 
مکلنبورگ در شمال شرقى که یکى از فقیرترین ایالت هاى آلمان است،  
سالم ترین شهروندان این کشور را دارد. برلین، پایتخت، نیز با 11 درصد 

جایى بینابین شهرهاى سالم و ناسالم قرار مى گیرد.
تعداد مردمى که در سراسر آلمان در طول هفته به اندازه کافى ورزش 
مى کنند، از 50 درصد در سال 2014 به 45 درصد در 2015 کاهش 

یافته است.
مبناى این سنجش نیز توصیه سازمان بهداشت جهانى است که هر فرد 

باید در طول هفته دست کم 150 دقیقه ورزش کند.
در مورد سیگارى ها، برلین بدترین آمار را داشت و یکى از هر 3 نفر 
شرکت کننده در نظرسنجى سیگارى بود. درمجموع، کمتر از یک چهارم 

جمعیت آلمان سیگارى هستند.
از نظر جنسیتى هم 13 درصد زنان و 8 درصد مردان سبک زندگى سالمى 

داشتند.

گیاه خوارى مفید است یا زیا ن بار؟

 i n f o @ S h a h r o m i d . o r g

ت
الم

س
He

al
th

سوءتغذیه ریشه کن 
مى شود؟

فراگیر شدن 
سبک زندگى 
ناسالم در آلمان

بسیارى معتقدند روى آوردن به رژیم هاى گیاهى 
یکى از راهکارهاى کمک به حفظ محیط زیست و 
کاهش اثرات آالینده هاى زیست محیطى است. 
به رغم افزایش آمار گیاهخواران پیامدهاى این 
سبک غذایى براى ســالمتى انسان همچنان 
بحث انگیز است.رواج گیاهخوارى در کشورهاى 
اروپایى به عنوان یک شیوه زندگى در میان 
جوانان نوگرا و نیز خانواده هاى پر جمعیت رو 
به فزونى است. دالیل آن عالوه بر مالحظات 
اخالقى درباره کشــتار حیوانــات، بهبود 
وضعیت سالمت و میل به کاهش آسیب هاى 
زیست محیطى اســت.آمار و ارقام سازمان 
خواربار و کشاورزى سازمان ملل متحد، فائو 
در این زمینه ممکن است چندان شگفت انگیز 
نباشد: صنعت پرورش دام مسئول انتشار 15 
درصد از گازهاى گلخانه اى تولید شده توسط 
انسان است. با پیش بینى جمعیت 9 میلیارد و 
ششصد میلیون نفرى در سال 2050، تقاضاى 
جهانى براى تولیدات دامى ممکن است تا 70 
درصد افزایش یابد.اما افرادى نیز هستند که 
گرایشى به این رژیم غذایى ندارند و هنوز هم 
انتقاداتى در مورد پیامدهاى زیا نبار گیاهخوارى 

به ویژه بر سالمت انسان به گوش مى رسد.
الویرا ساوینو، نماینده پارلمان ایتالیا اخیرا با ارائه 
یک طرح قانونى که بر اساس مشاهده مواردى 
از ســوءتغذیه در کودکان گیاهخوار صورت 
گرفته، این موضوع را دوباره به چالش کشیده 
است. او معتقد است والدینى که گیاهخوارى 
را بر فرزندان خود تحمیل مى کنند باید به چهار 
سال زندان محکوم شوند.در سوى دیگر قضیه 
سازمان هاى حمایت از حیوانات و محیط زیست 
در تالش براى افزایش میزان آگاهى درباره فوائد 
گیاهخوارى هستند و دولت ها را به گسترش و 
پشتیبانى از رژیم غذایى مبتنى بر منابع گیاهى 

تشویق مى کنند.
آیا گیاهخوارى براى همه افراد مناسب است؟

از نظر ساوینو رژیمى که فاقد پروتئین حیوانى باشد 
ممکن است موجب فقر آهن و ویتامین B12 و 
درنتیجه ناراحتى هاى اعصاب و کم خونى شود. انجمن 
تغذیه آلمان هشدار داده است که گیاهخوارى ممکن 
است براى کودکان و نوجوانان رژیم مناسبى نباشد، 
زیرا کمبود ویتامین مى تواند بر روند رشد آن ها 

تاثیرگذار باشد.
جورج ککل، یکى از نویسندگان کتاب «گیاهخوار 
نشو» معتقد است رژیم گیاهخوارى افراد را به 
محصوالت  غذایى دستکارى  شده ژنتیکى چون 

مکمل هاى ویتامین B12 وابسته مى کند و باعث 
مى شود که گیاهخواران به طور مداوم نیازمند به 

مشورت با پزشک باشند.
 B12 انجمن گیاهخوارى تصدیق مى کند که کمبود
سبب بروز کم  خونى و آسیب دستگاه عصبى مى شود، 
به ویژه در کودکانى که از شیر مادر تغذیه مى کنند یا 
 B12 مادران گیاهخوار دارند. تنها منابع قابل اطمینان
غذاهاى غنى شده با ویتامین B12 و مکمل هاى 

حاوى B12 هستند.
با این حال هواداران گیاهخوارى معتقدند که رژیم هاى 
مبتنى بر منابع غذایى گیاهى براى همه حتى کودکان، 
زنان باردار و شیرده مناسب هستند. فعاالن گیاهخوار 
طرح ساوینو را واکنشى اغراق آمیز مبتنى بر موارد 

استثنایى تلقى کرده اند.
جیمى پیرسن، مدیر رسانه اى انجمن گیاهخوارى 
گفت : «آنچه در ایتالیا پیش آمده یک مورد استثنایى 
 است و هیچ ارتباطى با رژیم گیاهخوارى که همه منابع 
مغذى مورد نیاز براى هر گروه سنى را داراست، ندارد.»

رژیم غذایى جدید نیازمند دانش و آگاهى است
سازمان بین المللى HSI بر اهمیت آگاهى و اطالعات 
عمومى براى تغییر روشى سالم به سوى رژیم 

گیاهخوارى تاکید مى کند.
الکساندار کالرك یکى از فعاالن این سازمان مى گوید: 
«افرادى که قرار است گیاهخوارى را برگزینند باید با 
متخصصین تغذیه مشورت کنند زیرا حذف یک منبع 
غذایى از برنامه روزانه بدون در نظر گرفتن جایگزینى 

مناسب، به سالمتى آسیب مى رساند.»
مایکل گراهام، کارشناس تغذیه معتقد است با وجود 

این که علم از چند دهه گذشته به شدت از کاهش 
مصرف پروتئین حیوانى پشتیبانى مى کند، با این 
حال بسیارى از افراد به خوردن گوشت که موجب 
بیمارى هاى ناشى از تغذیه مى شود ادامه مى دهند، 
زیرا آگاهى کافى و پذیرش همگانى و گسترده در این 

زمینه وجود ندارد.
او به عنوان مقایسه مى گوید: «50 سال پیش هم 

مى گفتند پس چرا مردم با این که مى دانند سیگار 
سرطان زاست، باز هم به مصرف آن ادامه مى دهند؟ 

چرا بیشتر پزشکان سیگار مى کشند؟»
گراهام ادامه مى دهد: «آن زمان مردم فکر مى کردند 
چطور ممکن است چیزى که آنقدر عادى است و 
پدر و مادرها و حتى پزشکان مصرف مى کنند، براى 

ما مضر باشد؟ ما اکنون نیز با پرسش هاى مشابهى 
رو به رو هستیم.»

چه کسى مسئول است؟
بحثى که ساوینو پیش کشیده است عالوه بر این که 
گیاهخوارى را به چالش مى کشد به این نکته نیز اشاره 

دارد که چه کسى مسئول تغذیه کودك است.
ککل با این عقیده که تحمیل رژیم گیاهخوارى بر 
خردساالن نوعى کودك آزارى است موافق است. اما 
دیگر کارشناسان مى گویند والدین باید در انتخاب 
نوع تغذیه فرزندانشان آزادى عمل داشته باشند. در 
هر صورت تحمیل هر شیوه  غذایى زیانبار به کودکان 
باید مورد مجازات قرار گیرد. حتى اگر این تغذیه شامل 
مواد قندى و چربى باشد و منجر به اضافه وزن و چاقى 

کودك شود.
پیرسن مى          گوید: «هزاران مورد سوءتغذیه در انگلستان 
دیده شده است، اما رسانه ها به راى خود موردى را که 

در ایتالیا پیش آمده برجسته سازى مى کنند.»
کالرك مى گوید: «اگر زاویه دید مان را گسترده تر 
کنیم، درواقع این دولت ها هستند که باید مورد 
سرزنش قرار گیرند. دولت ها باید براى بهبود سالمتى و 
رژیم هاى غذایى پایدار تصمیم گیرى کنند، اما مشکل 

این است که آن ها از واکنش مردم هراس دارند.»
فلیسیتاس کیتالى، کارشناس تغذیه سازمان حمایت 
از حقوق حیوانات از ترویج طرح بستن مالیات بر 
گوشت و فرآورده هاى دامى از سوى این سازمان خبر 
داده است. آن ها همچنین از طرح گنجاندن آموزش 
اصول تغذیه در برنامه درسى کودکان پشتیبانى 

مى کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى:غربالگرى ژنتیک اجبارى مى شود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با بیان اینکه غربالگرى ژنتیک راهى موثر براى پیشگیرى از معلولیت هاست، گفت: «به زودى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با بیان اینکه غربالگرى ژنتیک راهى موثر براى پیشگیرى از معلولیت هاست، گفت: «به زودى وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى با بیان اینکه غربالگرى ژنتیک راهى موثر براى پیشگیرى از معلولیت هاست، گفت: «به زودى 
غربالگرى ژنتیک اجبارى مى شود.» على ربیعى اظهار کرد: «امروز از افرادى تقدیر مى کنیم که با فرصت هاى اجتماعى غربالگرى ژنتیک اجبارى مى شود.» على ربیعى اظهار کرد: «امروز از افرادى تقدیر مى کنیم که با فرصت هاى اجتماعى غربالگرى ژنتیک اجبارى مى شود.» على ربیعى اظهار کرد: «امروز از افرادى تقدیر مى کنیم که با فرصت هاى اجتماعى 
نابرابر مواجه شده اند، بدون شک حمایت از آن ها در صدر دستورات دولت قرار دارد.» این مسئول در ادامه از عملکرد مطلوب نابرابر مواجه شده اند، بدون شک حمایت از آن ها در صدر دستورات دولت قرار دارد.» این مسئول در ادامه از عملکرد مطلوب نابرابر مواجه شده اند، بدون شک حمایت از آن ها در صدر دستورات دولت قرار دارد.» این مسئول در ادامه از عملکرد مطلوب 
خیرین حوزه بهزیستى سخن به میان آورد و گفت: «خوشبختانه تاکنون خیرین گام هاى موثرى در این راه برداشته اند و خیرین حوزه بهزیستى سخن به میان آورد و گفت: «خوشبختانه تاکنون خیرین گام هاى موثرى در این راه برداشته اند و خیرین حوزه بهزیستى سخن به میان آورد و گفت: «خوشبختانه تاکنون خیرین گام هاى موثرى در این راه برداشته اند و خیرین حوزه بهزیستى سخن به میان آورد و گفت: «خوشبختانه تاکنون خیرین گام هاى موثرى در این راه برداشته اند و 
اگر همکارى خیرین نبود بسیارى از هدف هاى بهزیستى محقق نمى شد.» ربیعى تاکید کرد: «مسئله خیر جمعى مسئله اگر همکارى خیرین نبود بسیارى از هدف هاى بهزیستى محقق نمى شد.» ربیعى تاکید کرد: «مسئله خیر جمعى مسئله اگر همکارى خیرین نبود بسیارى از هدف هاى بهزیستى محقق نمى شد.» ربیعى تاکید کرد: «مسئله خیر جمعى مسئله اگر همکارى خیرین نبود بسیارى از هدف هاى بهزیستى محقق نمى شد.» ربیعى تاکید کرد: «مسئله خیر جمعى مسئله 

حائز اهمیتى است که باید مدنظر همه اقشار در ابعاد مختلف قرار گیرد که امیدواریم با کمک خیرین بتوان الگوى 
خوبى در بحث خیر جمعى و مسئولیت پذیرى در کشور نهادینه کنیم.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعى در پایان 
به ضرورت غربالگرى ژنتیکى اشاره کرد و گفت: «بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، غربالگرى ژنتیکى در کشور 

اجبارى خواهد شد.»

انجمن گیاهخوارى 
تصدیـق مى کنـد 
B12 کمبـود  که 
سبب بروز کم  خونى و آسیب 
دستگاه عصبى مى شود، به ویژه 
در کودکانى که از شیر مادر تغذیه 
مى کنند یا مادران گیاهخوار 
دارند. تنها منابع قابل اطمینان 
B12 غـذاهاى غنـى شـده با 
12ویتامین 12ویتامین B12 و مکمل هاى حاوى 

B12 هستند

یونیسف اعالم کرد:
69مرگ 69مرگ 69 میلیون کودك تا 
2030سال 2030سال 2030 در اثر عوامل 

قابل  پیشگیرى 
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6000ساماندهى بیش از 6000ساماندهى بیش از 6000 میلیارد ریال از 
طریق مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی طریق مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی 

معاونت امور اجتماعى وزارت بهداشت، اهم فعالیت هاى 
این معاونت را مشارکت خیرین در ایجاد زیرساختهاى 
بهداشتى-درمانى، ساماندهی مشارکتهاي اجتماعی 
و خیریههاي حوزه سالمت، سازمان هاي مردم نهاد 
(سمن) در حوزه سالمت، مشارکت بینبخشی، حمایت 
از نهادهاى دولتى، سازمانهاى مردم نهاد و خیریهها و 

ارتقاى فرهنگ سالمت اعالم کرد. 
در حوزه  مشارکت خیرین در ایجاد زیرساختهاى 
بهداشتى-درمانى اقداماتى ازجمله کمک به بازسازى و 
نوسازى بیمارستانهاى فرسوده، کمک به ایجاد تختهاى 
بیمارستانى جدید، کمک به احداث خانههاى بهداشت؛ 
کمک به احداث مراکز بهداشتى-درمانى، کمک به ایجاد 
مراکز انتقال خون در کشور، کمک به ایجاد کلینیک 
.) کمک به ایجاد کلینیک  . MS، دیابت و . جامع (
ویژه، درمانگاه، کمک به ایجاد همراه سراي مجاور 
بیمارستان جهت اقامت همراهان بیمار، اهداي ملک 
جهت فعالیتهاي بهداشتی، درمانی، آموزشی و پژوهشی  
و ایجاد خوابگاه دانشجویی و تجهیزات پزشکی امدادي 

انجام شده است.
ارتباط مستقیم با بیش  از 15 هزار خیر در کشور و 
جذب و ساماندهی بیش از 6000 میلیارد ریال از طریق 
مشارکت خیرین حقیقی و حقوقی از اقدامات معاونت 
امور اجتماعى در راستاى ساماندهی مشارکتهاي 

اجتماعی و خیریههاي حوزه سالمت بوده است.
دکتر سّید محمد هادى ایازى همچنین در مورد 
سازمانهاي مردم نهاد (سمن) در حوزه سالمت گفت: 
92 سمن در سال 92 سمن در سال 92 به  45تعداد سمنهاي حوزه سالمت از 45تعداد سمنهاي حوزه سالمت از 45
94 سمن در سال 94 سمن در سال 94 افزایش یافته است که ازجمله آن ها  83
سمنهاي فعال انجمن تاالسمی ایران، انجمن دیابت 
ایران، انجمن هموفیلی ایران، مجمع خیرین سالمت 
کشور، انجمن حمایت از بیماران کلیوي، انجمن سالمت 

خانواده ایران و موسسه محک است.

2کمک 2کمک 2 میلیارد ریالى مراکز نیکوکارى 
پل دختر به نیازمندان 

افراد  امداد پل دختر گفت: تعداد کل  رئیس کمیته 
مراجعه کننده به مراکز نیکوکارى در شهرستان پل دختر 
352 نفر بوده که دو میلیارد و 352 نفر بوده که دو میلیارد و 352 هزار ریال بین این افراد  1680

توزیع شده است.
33 نبى اهللا ناظرى با بیان این که تاکنون دو هزار و 33 نبى اهللا ناظرى با بیان این که تاکنون دو هزار و 33  مددجو و 
خانواده هاى آن ها بیمه شده اند که هزینه درمانى براى درمان 
180آن ها بیش از 180آن ها بیش از 180 میلیون ریال بوده است،  افزود: در راستاى 
348ایجاد اشتغال و خودکفایى در سال گذشته 348ایجاد اشتغال و خودکفایى در سال گذشته 348 مورد وام 
938 نفر از اردوهاى فرهنگى و 938 نفر از اردوهاى فرهنگى و 938 520کارگشایى پرداخت شده و 520کارگشایى پرداخت شده و 520

نفر از خدمات آموزشى این نهاد بهره مند شده اند. 
96او افزود: سال گذشته تعمیرات ساختمانى براى نیازمندان 96او افزود: سال گذشته تعمیرات ساختمانى براى نیازمندان 96

48مورد، احداث و خرید مسکن شهرى 48مورد، احداث و خرید مسکن شهرى 48 مورد و کمک به احداث 
مسکن (طرح بهسازى)31 مورد بوده است. 

برگزارى دوازدهمین بازارچه خیریه 
«سمر» در مهر ماه

روابط عمومى موسسه خیریه «سمر» از برگزارى متنوع  و 
پررونق دوازدهمین بازارچه خیریه «سمر» در مهرماه امسال 
خبر داد. بازارچه پاییزه «سمر»، مهرماه امسال همچون 
سال هاى قبل در روزهاى آغازین فصل پاییز و همزمان با 
بازگشایى مدارس و مراکز آموزشى در محل «خانه امید سمر» 
میزبان همشهریان نیک اندیش خواهد بود.  بازارچه هاى 
خیریه «سمر» که سالى دو مرتبه برگزار مى شود، امسال 
نیز با حضور خیرین مهراندیش و حامیان سمر و درحمایت 
14از بیماران مبتال به سرطان باالى 14از بیماران مبتال به سرطان باالى 14 سال، با تنوع و رونق 
بیشترى ظاهر مى شود تا به پشتوانه  حمایت هاى خالصانه  شما 
مردم خیراندیش، بتواند بخشى از هزینه هاى درمانى و به ویژه 

دارویى بیماران زیرپوشش خود را تامین کند.
امسال نیز بازارچه «سمر» در غرفه هاى متنوعى ازجمله غذا 
و تنقالت، صنایع دستى، لوازم زینتى، نوشت افزار، آثار هنرى، 
آرایشى و دیگر محصوالت و خدمات _آرایشى و دیگر محصوالت و خدمات _آرایشى و دیگر محصوالت و خدمات  پوشاك، لوازم بهداشتى
موردنیاز خانواده ها میزبان عالقه مندان خواهد بود و عموم 
بازدیدکنندگان از این نمایشگاه مى توانند با حضور در خانه 
امید عالوه بر انجام خرید کاالهاى موردنیاز خود، از برنامه هاى 
متنوع فرهنگى- هنرى این نمایشگاه در کنار هنرمندان 
5مهراندیش حامى«سمر» لذت ببرند.  این بازارچه از 5مهراندیش حامى«سمر» لذت ببرند.  این بازارچه از 5 مهرماه 
10 صبح تا 10 صبح تا 10 شب در محل «خانه  10 روز از ساعت 10 روز از ساعت 10 5به مدت 5به مدت 5
امید سمر» واقع در خیابان شهید کالهدوز(دولت) خیابان 
وارسته، نبش کوچه کابلى پذیراى همشهریان خیر تهرانى 

خواهد بود.

3احداث 3احداث 3 مدرسه خیریه در چهارمحال و  مدرسه خیریه در چهارمحال و 
بختیارى

مدیرکل آموزش وپرورش چهارمحال و بختیارى گفت: کلنگ 
سه باب مدرسه خیریه با مشارکت خیران نیک اندیش به زمین 

زده شد.
بهروز امیدى افزود: دبستان سه کالسه کوى شهید بهشتى، 
دبستان دو کالسه نیاکان و دبستان یک کالسه مالک آباد از توابع 
شهرستان کوهرنگ با مشارکت خیران مدرسه ساز کلنگ زنى 

شد و به زودى احداث خواهند شد.
4او بیان داشت: براى ساخت این سه مدرسه مجموعا 4او بیان داشت: براى ساخت این سه مدرسه مجموعا 4 میلیارد 
500و 500و 500 میلیون ریال اعتبار الزم است که با مشارکت خیران 

مدرسه ساز تامین خواهد شد.
امیدى گفت: این سه مدرسه مجموعا داراى زیربناى 450

متر مربع است که با همت خیران احداث خواهد شد و خیران 
مدرسه ساز در چهارمحال و بختیارى از فعالیت بسیار خوبى 

برخوردار هستند.

700 بسته تحصیلى بین دانش آموزان 
نیازمند گناوه اى توزیع شد

رئیس انجمن خیریه حضرت بقیۀ اهللا (عج) گناوه گفت: در 
راستاى خدمت رسانى هر چه بیشتر به دانش آموزان نیازمند، 
امسال نیز این انجمن همانند سال هاى گذشته توزیع بسته هاى 
تحصیلى بین خانواده هاى بى بضاعت داراى دانش آموز را در حد 
توان خود انجام داد. حسن حسینى گفت: اعضاى این انجمن 
که عمدتا جوانان گناوه اى را شامل مى شوند در واقع جا پاى این 
بزرگان خیر گذاشته اند و باید گفت این افراد نسل دوم این بزرگان 
به شمار مى آیند. حسینى با بیان اینکه هدف این انجمن نیز در 
واقع تداوم مسیر خیران بزرگوار گذشته و گام نهادن در این راه 
پر افتخار است، افزود: امیدواریم بتوانیم ذره اى از آالم نیازمندان 
جامعه بکاهیم. حسینى در ادامه گفت: در همین راستا مجموعا 
700بیش از 700بیش از 700 بسته تحصیلى براى سه مقطع تحصیلى که شامل 
لوازم التحریر (دفتر، مداد، خودکار، مدادرنگى، جامدادى، پاکن، 
مدادتراش، خط کش و ...)، تهیه و کفش و لباس فرم مدارس( 

مانتو) به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.
او تاکید کرد: انجمن خیریه حضرت بقیۀ اهللا (عج) توانسته 
با شناسایى دانش آموزان بى بضاعت و کم بضاعت در سطح 

شهرستان گناوه یارى رسان مالى و معنوى آنان باشد.

10خیران براى مدرسه سازى در بهشهر 10خیران براى مدرسه سازى در بهشهر 10
میلیارد ریال کمک کردند

مدیر آموزش وپرورش بهشهر گفت که خیران از ابتداى 
10سال تحصیلى گذشته تاکنون بیش از 10سال تحصیلى گذشته تاکنون بیش از 10 میلیارد ریال 

براى مدرسه سازى در این شهرستان کمک کردند.
قربانعلى اصغرى از شناسایى و جذب 570 خیر 
براى جمع آورى این میزان کمک خبر داد و گفت: 
آموزش وپرورش با توجه به کمبود اعتبارات و بودجه 
براى مدرسه سازى، توان ساخت مدارس را ندارد و باید 

با کمک خیران مدرسه ساز در این وادى وارد شویم.
او با اعالم اینکه بودجه مدارس جوابگوى سرانه مدارس 
و دانش آموزان هم نیست، یادآور شد: باید با توسعه 
مجمع خیران، با رویکرد توسعه عدالت آموزشى، جذب 
خیرین، سالم سازى و ساماندهى مدارس در امر مقدس 
مدرسه سازى وارد شویم.مدیر آموزش وپرورش بهشهر 
گفت: مجمع خیرین مدرسه ساز یک نهاد غیردولتى در 
ایران است که با هدف ساختن مدرسه هاى جدید و نیز 
بازسازى، بهسازى و تجهیز مدارس موجود بنا نهاده 
شده است. اصغرى با معرفى طرح هاى مدرسه سازى 
این شهرستان، گفت: شش مدرسه  با کمک خیران 
در حال ساخت وساز است تا در سال تحصیلى جدید 
براى دانش آموزان مهیا شود.او افزود: مدرسه ابتدایى 
شهیدآباد و ایمان حسین آباد هم ازجمله مدارسى 
است که با کمک خیران بهسازى و نوسازى آن در 

دستور کار قرار گرفته است.

حمایت مالى داوطلبان جمعیت هالل احمر حمایت مالى داوطلبان جمعیت هالل احمر 
اصفهان از نیازمندان اصفهان از نیازمندان 

معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: 
2داوطلبان این جمعیت، 2داوطلبان این جمعیت، 2 دستگاه ساکشن و یک دستگاه 
100وى پپ (تنفسى) به ارزش 100وى پپ (تنفسى) به ارزش 100 میلیون ریال به بانک امانات 

جمعیت هالل احمر شهرستان اصفهان اهدا کردند. 
علیرضا سلیمى با اشاره به اعالم نیاز بیمارستان سیدالشهدا 
(ع) اصفهان به دستگاه پمپ تزریق مرفین و دو دستگاه مانیتور 
عالئم حیاتى افزود:  داوطلبان، با برپایى بازارچه خیریه، این 

46دستگاه ها را به ارزش 46دستگاه ها را به ارزش 46 میلیون ریال تامین کردند.
او گفت: داوطلبان جمعیت هالل احمر استان جهیزیه 
مددجویان شامل یک دستگاه یخچال، گاز، ماشین 
لباسشویى، جاروبرقى، چرخ گوشت، آبمیوه گیرى، اتو، 
60رختخواب  و دیگر وسایل اساسى به ارزش 60رختخواب  و دیگر وسایل اساسى به ارزش 60 میلیون ریال و 
10 دانش آموز  با اهداى 10 دانش آموز  با اهداى 10 میلیون ریال را تامین  9هزینه ثبت نام 9هزینه ثبت نام 9
کردند.معاون داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان، 
42 پرس غذاى گرم به ارزش 42 پرس غذاى گرم به ارزش 42 میلیون ریال بین  600توزیع  600توزیع  600
مددجویان، کمک هزینه ساخت پروتز ده میلیون ریالى و  
200پرداخت دیه 200پرداخت دیه 200 میلیون ریالى دو زندانى جرائم را از دیگر 

فعالیت هاى خیرخواهانه داوطلبان این جمعیت عنوان کرد.

نهال نیکوکارى بانو گلدانى به ثمر 
نشست  

مرحوم فرزانه گلدانى از پرسنل علوم پزشکى 
سبزوار که به عنوان «ماما» در زمان حیات خود 
1393فعال بودند بعد از فوت در سال 1393فعال بودند بعد از فوت در سال 1393 مطابق وصیت 
و سفارش شان به برادر خود موسى الرضا گلدانى، 
منزل شان را به ساخت کتابخانه و بهره بردارى از آن 

اختصاص دادند.
17کار خیر این زن، باعث شد تا بیش از 17کار خیر این زن، باعث شد تا بیش از 17 هزار نفر در 
شهرستان سبزوار زیر پوشش کتابخوانى قرار گیرند 
و نام نیک او براى همیشه در تاریخ و فرهنگ این مرز 

و بوم به ثبت رسد.
موسى الرضا گلدانى، رئیس هیات امناى انجمن 
خیرین کتاب و کتابخانه حکیم سبزوار در خصوص 
کتابخانه مرحوم فرزانه گلدانى، گفت: براى تعمیر 
1393و مرمت منزل خواهرم از سال 1393و مرمت منزل خواهرم از سال 1393 مشغول کار 
6هستیم و در 6هستیم و در 6 مرداد با راه اندازى این کتابخانه این 

کار خیر به ثمر نشست.
او ادامه داد: در زمان افتتاح این کتابخانه با حضور 
مسئوالن شهرستان، رئیس اداره ارشاد سبزوار قول 
پرداخت 30 میلیون ریال بن کتاب براى تهیه کتاب 
جهت این کتابخانه را دادند و امام جمعه شهرستان 

5نیز 5نیز 5 میلیون ریال کمک نقدى کردند.
زیبا باغانى، مسئول کتابخانه هاى عمومى سبزوار با 
6بیان اینکه این کتابخانه داراى بیش از 6بیان اینکه این کتابخانه داراى بیش از 6 هزار جلد 
کتاب در موضوعات مختلف است که بخشى از این 
کتاب ها از طرف خیرین اهدا شده است، گفت: کار 
این زن نیکوکار در ساخت کتابخانه باعث شده است 
مردم شهرستان سبزوار در منطقه شرق سبزوار در 
مسیر چهل مترى به مطالعه کتاب دسترسى داشته 
باشند.مسئول کتابخانه هاى عمومى سبزوار با بیان 
اینکه در ساخت کتابخانه نیاز مبرمى به کمک 
خیرین شهرستان داریم، ادامه داد: به دلیل نبود 
کتابخانه در اطراف سبزوار و مناطق حاشیه اى، 
تنها کتابخانه واقع شده در کنار امامزاده حسن 
کوشک(ع) و بیرون از مرکز شهر با استقبال خیلى 
خوبى مواجه شده و بیش از 700 نفر عضو دارد. 
نتفاعى و  باغانى گفت: این کتابخانه به صورت ا
غیر وقفى به نهاد کتابخانه ها واگذار شده است و 

مدیریت و بهره بردارى از آن با این نهاد است.

ساخت مدرسه اوتیسم در اصفهان 
توسط بنیاد نیکوکارى دست هاى مهربان

توافق نامـه سـاخت مدرسـه اوتیسـم در شـهر اصفهـان 
بیـن بنیـاد نیکـوکارى دسـت هاى مهربـان و اداره کل 

آموزش وپـرورش بـه امضـا رسـید.
ایـن قـرارداد بـه امضـاى مدیـرکل بنیـاد نیکـوکارى 
دسـت هاى مهربـان و مدیرکل نوسـازى مدارس اسـتان 

اصفهـان رسـیده اسـت.
این مدرسـه به مسـاحت هـزار و هفتصـد متـر در ناحیه 
سـه آموزش وپـرورش اصفهـان، واقـع در شـهرك 
ولیعصـر بـه بهره بـردارى خواهد رسـید. زمین سـاخت 
ایـن مدرسـه توسـط آموزش وپـرورش اسـتان اصفهان 
براى پیشـبرد سـاخت مدرسـه اوتیسـم در اختیار بنیاد 
نیکـوکارى دسـت هاى مهربان قـرار گرفته اسـت. دکتر 
صافـى قائم مقـام ریاسـت دانشـگاه اصفهـان در امـور 
مشـارکت هاى اجتماعـى و سـازمان هاى مردم نهـاد و 
خیریه هـاى سـالمت اسـتان اصفهـان، نماینـده بنیـاد 
نیکـوکارى دسـت هاى مهربان در امور سـاخت مدرسـه 

اوتیسـم اصفهـان اسـت.

افتتاح مرکز نگهدارى از کودکان 
بى سرپرست و بد سرپرست در کرج

مجتمع شیرین، مرکز نگهدارى از کودکان بى سرپرست و 
7 تا 7 تا 7 سال در کرج افتتاح شد.مجید کرکى،  5بد سرپرست 5بد سرپرست 5
مدیرمسئول مجتمع شیرین و رئیس هیئت مدیره کودکان 
شیرین در حاشیه افتتاح این مجتمع گفت: هدف از برگزارى 
این مراسم، افتتاحیه مرکز مجتمع شیرین جهت نگهدارى 
7 تا 7 تا 7سال است.او  5از کودکان بى سرپرست و بد سرپرست 5از کودکان بى سرپرست و بد سرپرست 5
گفت: ظرفیت استاندارد این مرکز 20 نفر است و در حال 
7 تا 7 تا 7 سال در این مرکز حضور  5 نفر از کودکان 5 نفر از کودکان 5 حاضر 10
5دارند و به زودى 5دارند و به زودى 5 نفر دیگر هم به تعداد این فرزندان اضافه 
خواهد شد.میرى معاونت مشارکت هاى مردمى خیریه 
کودکان شیرین نیز گفت: با آوردن این بچه ها به این مکان 
باعث مى شویم از آینده و تربیت بهترى برخوردار شوند و با 
یارى خداوند و کمک و همیارى همدیگر بتوانیم این مکان 
را راه اندازى کنیم و آن طور که این بچه ها الیق آن هستند 
به آن ها رسیدگى شود.میرى خاطر نشان کرد: این بچه ها 
درست است پدر و مادر ندارند ولى اگر خدا کمک کند پدر 
و مادرهاى زیادى دارند و اگر بتوانیم به این بچه ها کمک 

کنیم همه مى توانیم پدر و مادر آن ها باشیم.

شهروندان شمال شرق تهران امسال بیش از 17 میلیارد ریال صدقه پرداخت کردند
مدیر کمیته امداد شمال شرق شهر تهران گفت: شهروندان شمال شرق شهر تهران با مشارکت در کمک رسانى به نیازمندان در پنج ماهه نخست 

امسال بیش از 17 میلیارد ریال به صندوق صدقات این نهاد پرداخت کردند.
على کریمى گفت: این مقدار از کمک هاى مردمى از طریق 25 هزار صندوق صدقات بزرگ، متوسط و کوچک خانگى تامین و جمع 
آورى شده است. او با اشاره به حمایت افزون بر 9 هزار حامى از بیش از یک هزار و300 فرزند خانواده تحت پوشش طرح اکرام ایتام و 
محسنین، گفت: حامیان نیکوکار در طول پنج ماهه نخست امسال بیش از یک میلیارد و 200 میلیون ریال به حساب فرزندان معنوى 
خود واریز کرده اند. کریمى به کمک هاى موردى خیرین به خانواده هاى مورد حمایت این نهاد اشاره کرد و گفت: همچنین توزیع یک 
هزار و 200 کیلوگرم سیب درختى بین 240 خانواده نیازمند، پخش150 پرس غذاى گرم و پرداخت 80 میلیون ریال پول نقد به افراد 
نیازمند در طول این مدت از محل کمک هاى مردمى انجام شده است.  مدیر کمیته امداد شمال شرق شهر تهران برلزوم جذب مشارکت 
هاى مردمى تأکید کرد و افزود: این نهاد آماده دریافت مساعدت و کمک هاى نقدى و غیرنقدى نیکوکاران براى توزیع به افراد نیازمند است. 
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 افزوده شدن 5 عنوان جدید درسى به مقطع متوسطه
«على زرافشان»، معاون وزیر آموزش و پرورش گفت : امسال 5 عنوان جدید براساس نیاز به مجموعه دروس متوسطه اضافه شده و بسته «بر 

فراز آسمان» و مواد آموزشى ویژه معلمان نیز براى مدیریت بهتر درسهاى جدید در نظر گرفته شده است.
زرافشان درباره راه اندازى شبکه ملى اطالعات گفت: از اولین مرحله توسعه فناورى اطالعات در ایران که با پروژه تکفا شروع شد، آموزش 

و پرورش به عنوان عامل بنیادین در توسعه اطالعات تشخیص داده شد و بیشترین منابع مالى نیز به این بخش اختصاص داده شد. 
بخشى از این منابع در برنامه جامعى براى توسعه زیرساخت هاى نرم افزارى و مبانى توسعه فناورى اطالعات اختصاص پیدا کرد.

محمد صادق افراسیابى، دبیر کل همایش سواد رسانه اى و مسوولیت اجتماعى هم درباره ضرورت توجه به سیاستگذارى و اقدامات 
عملیاتى فرهنگى در فضاى مجازى گفت: برگزارى جلسات متعدد کارشناسى در دبیرخانه  دائمى همایش ملى سواد رسانه اى و 

مسئولیت اجتماعى بیانگر این موضوع است که متاسفانه یک بسته سیاستى فرهنگى در کشور براى حوزه ى فضاى مجازى وجود 
ندارد اما با این حال باید دید وزارت ارتباطات و وزارت آموزش و پرورش به عنوان یکى از مهمترین نهادهاى حاکمیتى در حوزه سواد 

رسانه اى که مهمترین سیاست فرهنگى دولت است چه اقداماتى انجام داده اند؟.

شانا شکرى  شانا شکرىشانا شکرى
یک دنیاى رنگى اما یک دنیاى پر مسئولیت است. دنیاى 
مجازى که نام رو سردرش هست و در صفحه هاى مجازى اش، 
«یارى» صداى پرنده ها، صداى امید و  بوى خوش آشنایى 
و مهربانى مى آید. جایى هست که مى شود آدم نیت هاى 
مهربانه اش را براى انسان دوستى و مهربانى با خود ببرد و 
صفحه به صفحه اش را بگردد.  مهربانى و یارى را  انتخاب 
کند و بعد یکى باشد از چند صد و شاید چند هزار نفرى که 
با کمک هاى از راه دور که حاال به واسطه فرصت هاى دنیاى 
مجازى و بانک هاى اینترنتى آسان شده اند، انسانى را  از 

سختى و تنگدستى رها کرده باشند.
هر جا که هستى، پشت سیستم کامپیوترت یا در دنیاى 
مجازى که گوشى هاى هوشمند براى ما ساخته اند، از همان 
جا مى توانى کلیک کنى و چند دقیقه بعد گرهى از کار یک 

نیازمندى باز کرده باشى، نمى شود؟ باور نمى کنى؟ 
در دنیایى که زندگى آدم ها دو نیمه شده، نیمى  در دنیاى 
حقیقى و نیمى  در دنیاى مجازى، خیران و فعاالن اجتماعى 
همه توانشان را براى استفاده از فناورى هاى روز در مسیر 
کمک رسانى و نیکوکارى به کار گرفته اند. شاید از نظر شما که 
در ایران زندگى مى کنید هنوز امکان مشارکت در امور خیریه 
به صورت آنالین فراهم نشده باشد اما اگر «سامانه یارى شهر 

امید» را در گوگل سرچ کنید، نظرتان را تغییر مى دهید.
این سامانه که چند ماهى است رسما در ایران آغاز به کار 
کرده، تالشى داوطلبانه از سوى خیران و نیکوکاران براى 
راه اندازى یک پایگاه جامع کمک رسانى به نیازمندان در 
ایران است. اگرچه در دیگر کشورها کمپین ها و سایت هایى 
که مرتبط با موضوع خیریه فعالیت مى کنند، پیش از این به 
راه افتاده اما در ایران این نخستین بار است که یک سامانه 
جامع با قابلیت هاى متنوع و زمینه هاى موضوعى طبقه بندى 
شده از نیازمندى ها فعالیت مى کند و این امکان را به خیران 
مى دهد تا با شناسایى نیازمندان به تفکیک موضوع براى 

کمک به آنها و رفع نیازشان بکوشند. 

جایى براى یارى دهندگان
orgسامانه یارى به نشانى  orgسامانه یارى به نشانى  http://yari.shahromid.org همان 
جایى است که مى شود با چند کلیک به دنیاى نیکوکارى و مهربانى 
متصل شد. به دنیایى که آنجا انسان هایى شبیه به ما چشم انتظار چند 
کلیک ساده هستند تا شاید گرهى از زندگى شان افتاده باز و دردى از 

دردمندى هایشان از شانه هایشان برداشته شود. 
سامانه یارى شهر امید، با طبقه بندى نیازمندى ها شکل تازه اى 
از فعالیت هاى نیکوکارانه را با استفاده از مدرن ترین فناورى هاى 
ارتباطى و اطالعاتى در اختیار مخاطبان، نیکوکاران و فعاالن اجتماعى 
قرار داده است. طبقه بندى موضوعى از نیازمندى ها به صورت 
طبقه بندى شش گانه که هر یک از آنها زیر شاخه هاى تخصصى 
تعریف شده دیگرى هم دارند، این امکان را به شما مى دهد تا بخشى از 
درآمدى را که براى صرف در امور خیریه کنار گذاشته اید با شناسایى 
نیازمندان واقعى که درخواست آنها پیش از این توسط مددکاران 
خیریه شهر امید نیکان، راستى آزمایى و پس از آن در این سامانه ثبت 
6شده، صرف کنید. فهرست نیازمندى ها در این سامانه جامع در 6شده، صرف کنید. فهرست نیازمندى ها در این سامانه جامع در 6

گروه اصلى در دسترس است: 

-آموزشى
-فرهنگى
-اجتماعى

- اقالم ضرورى
- درمانى

- مناسبتى
طبقه بندى نیازمندى ها در این سایت ایده نوآورانه اى است که مى تواند 
براى افرادى که با انگیزه هاى مختلف قصد کمک رسانى به نیازمندان را 
دارد امکان شناخت دقیق ترى از نیازمندان و نیازشان فراهم کرده و در 
عین حال این اطمینان را براى آنها ایجاد کند که مبلغى که براى اهدا 
به خیریه در نظر گرفته اند به طور مستقیم براى مثال صرفا براى تهیه 
جهیزیه مورد استفاده قرار مى گیرد. اگر خیرى عالقه مند باشد که صرفا 
براى کمک هزینه تحصیلى به دانش آموزان اقدام کند مى تواند در همین 
سرفصل نیازمندى هاى ثبت شده را بررسى و با انتخاب گزینه مورد نظر و 
همان چند کلیک ساده، دانش آموز یا دانشجویى را بدون نگرانى از خرج 

و مخارج تحصیل به دانشگاه یا مدرسه بفرستند. 

در زیر شاخه آموزشى سامانه یارى شهر امید شما مى توانید یکى از 
گزینه هاى «احداث و تجهیز دانشگاه»، «کمک به پروژه هاى علمى و 
تحقیقاتى» و «کمک به هزینه تحصیل» را انتخاب کنید. در شرایطى که 
عمدتا خیریه ها با سرفصل موضوعى محدودى فعالیت مى کنند، انتخاب 
گزینه هایى چون احداث و تجیهیز دانشگاه یا کمک به پروژه هاى تحقیقاتى 
و علمى، انتخاب هاى تازه اى براى خیران از یک سو و فرصتى براى نیازمندان 
از سوى دیگر است. نیازمندانى که شاید در جریان زندگى روزمره معمولى و 
روند عمدتا کلیشه اى شده برنامه هاى خیریه، نیازمندى آنها دیده و شنیده 
نمى شود در حالى که حمایت از استعدادهایى که ممکن است به دلیل 
نیازمندى پروژه تحقیقاتى را نیمه کاره رها کنند به همان اندازه مى تواند 
اهمیت داشته باشد که گره گشایى از کار یک زندانى مالى گرفتار در زندان. 

اگر عالقه مند به مشارکت در زمینه هاى فرهنگى حوزه هاى خیریه ها 
باشید، انتخاب شما در سامانه یارى مى تواند بخش فرهنگى باشد. در 
این بخش پیشنهادهایى براى کمک به «احداث و تجهیز کتابخانه»، 
«احداث و تجهیز حسینیه»،«احداث و تجهیز مسجد»،«کمک به 
تجهیز و مشارکت در ساخت ابنیه زیارتى ائمه»، «کمک به تجهیز و 
مشارکت در ساخت ابنیه زیارتى امامزادگان»، «کمک به هزینه زیارت» 

از دیگر ویژگى هاى متمایز  
سامانه یارى این است که 
امکان مشارکت در درصدى 
از نیازمندى ثبت شده را فراهم کرده به 
این معنا که اگر براى مثال یک نیازمندى 
با پرداخت مبلغ 1 میلیون تومان بر طرف 
مى شود شما مى توانید حتى با پرداخت 10 
هزار تومان هم در این زمینه مشارکت کنید 
و در واقع الزامى  وجود ندارد که کل مبلغ 
مورد نظر را یک نفر و یک جا پرداخت کند

کلیک کن،کمک کن!
آنگونه که یارى مى کنى، یارى مى شوى

هستند؟  جدیدى  رسانه هاى  اجتماعى  شبکه هاى  آیا 
پاسخ مثبت است. در واقع صاحبنظران حوزه ارتباطات 
این روزها از شبکه هاى اجتماعى به عنوان رسانه جدیدى 
نام مى نامند و مى گویند با توجه به گستردگى و حوزه 
نفوذ شبکه هاى اجتماعى آنها به نوعى کارکرد رسانه در 

دنیاى جدید و همچنین مفهوم آن را تغییر داده اند.
توقف  امروز کمتر کسى  زندگى پرسرعت دنیاى   در 
براى چه کسانى کمک جمع  بشنود شما  تا  مى کند 
مى کنید و درخواست چقدر پول دارید. اما با کمک قدرت 
شبکه هاى اجتماعى، حاال فقط ایده هاى خوب هستند 
که مى توانند جلب توجه کنند و شما را به هدف  برسانند. 
Ipsosیک تحقیق در Ipsosیک تحقیق در Ipsos نشان داده 22درصد از کاربران 
شبکه هاى اجتماعى درصورتى که دوستى را در صفحه 
فیس بوك یا توییتر یک برند ببینند بیشتر احتمال دارد 
از آن خرید کنند. شبکه اجتماعى روى تصمیمات براى 

خرید تاثیر مى گذارد و خیریه ها مى توانند از این خاصیت 
براى جمع آورى کمک هاى مالى استفاده کنند.

توییتر
ممکــن است متعـجـب شویــد اگر 

از توییتر به عنوان یک منبع خبر  بدانید چندین نفر 
 ،Pewموسسه تحقیق  براساس  مى کنند.  استفاده 
39درصد کاربران این شبکه اجتماعى گفته اند بیشترین 
که  اخبارى  کرده اند.  دریافت  توییتر  از  را  اخبارشان 
اگر توییتر نبود در هیچ جاى دیگرى نمى خواندند. از 
استفاده  خیریه ها  اخبار  مخابره  براى  مى توان  توییتر 
مى شود  باعث  جدید  رویدادهاى  کردن  منتشر  کرد. 
ارتباط  کنند  احساس  مى خوانند  را  آنها  که  افرادى 
نزدیک ترى دارند و بخشى از ماجرا هستند. حتى اگر 
آن رویدادها کیلومترها دورتر در حال رخ دادن باشد. 

افراد به این ترتیب بیشتر احساس مى کنند که تمایل 
به کمک کردن دارند. چون شما کمک کرده اید اخبار را 
بشنوند و پیگیر رویدادهاى مربوط به حوزه شما باشند.

یک راه خالق براى تشویق آنها به کمک توییت کردن 
آنها را به صفحه اصلى شما در  لینک هایى است که 

اینترنت راهنمایى مى کند. به آنها بگویید کمک شان 
چه تغییرى در دنیا ایجاد مى کند. مى توانید هر بار که 
کمکى به دست تان رسید در پیغامى براى آنها توضیح 
دهید که کارشان چه اهمیتى داشته، به آنها بگویید با 
پول شان چند گرسنه سیر شده اند، یا چند نفر به آب 
سالم دسترسى پیدا کرده اند و... این کار باعث مى شود 

آنها به کمک دوباره و اهدا بیشتر عالقه مند شوند.

فیس بوك
در حــالى که توییتــر براى انتشــار 
اطالعات مختصر و مفید خوب است، از 
فیس بوك مى توانید براى تعریف کردن 
داستان ها استفاده کنید. دنیاى نیازمندان و بیماران پر از 
قصه هاى تاثیرگذارى است که مردم را به کمک تشویق 
مى کند. اگر فضایى فراهم کنید تا مخاطبان تان هم بتوانند 
قصه هاى شان را تعریف کنند و درباره قصه هاى شما نظر 
بدهند، صفحه شما جذابیت بیشترى پیدا مى کند. مثال 
Make در  A Wish در صفحه خیریه «آرزو کن» یا
فیس بوك تصویر و داستان هزاران بچه وجود دارد که این 
سازمان در تالش است آنها را با کمک مردم به نیازهاى شان 

برساند. قصه ها در فیس بوك نقش کلیدى بازى مى کنند.

پینترست
یک مطالعه درباره شبکه اجتماعى 
Shareaholic در  پینترست 

نشان داده 21درصد کاربران بعد از 
فالو کردن از این سایت خرید کرده اند. شاید براى آنها 
سخت نباشد که بعد از فالو کردن خیریه ها به آنها هم 
کمک کنند. مى توانید با ساختن پین بورد شروع کنید 
و عکس هایى از موضوعى که به کار شما مربوط مى شود 
Habitat for Humanity مثال  کنید.  منتشر 

تصاویرى از داوطلبان در حال ساخت خانه در سراسر 
جهان به اشتراك مى گذارد و تالش مى کند داوطلبان 

بیشترى را جذب کند. تصاویر در تکان دادن افراد براى 
کمک کردن موثرند و این شبکه اجتماعى فرصت خوبى 
مى توانید  همچنین  مى کند.  ایجاد  کار  این  براى  را 
تصاویرى از آنچه در خیریه شما فروخته مى شود منتشر 

کنید تا با فروش اشیا پول بیشترى جمع آورى کنید.

یوتیوب
کمپین هاى یوتیوبى هم نقش موثرى 
در تشویق به اهدا کردن داشته اند. 
ویدئوها باید درباره نیازهاى خیریه تان 
تهیه شوند و اهدافى که کمپین تان دنبال مى کند. باید 
مردم را تحت تاثیر قرار دهید تا خودشان فعاالنه وارد 
کمپین شوند و محتواهاى تولیدى شان را به اشتراك 
بگذارند. الیک کردن به تنهایى کافى نیست، آنها باید 
با رویدادها درگیر شوند و خودشان هم تولید کنند و هم 
فعال شوند. از آنها بخواهید ویدئوهاى شان را براى شما 
بفرستند تا شما آنها را به جاى شان آپلود کنید. فراموش 
نکنید که ویدئوها باید درخواست کنند تا مخاطب شان 

فعال تر باشد و کمک عملى انجام دهد.

گوگل پالس
امکان برگزار کردن وبینار یا سمینار 
اینتــرنتى در گــوگل پــالس براى 
خیـریه ها مهــم است و مى توانــد 
دیگران را به آنها جذب کند. وبینارها مى توانند جلساتى 
براى ارائه اطالعات باشند که به مردم اطالعاتى درباره 
یک مسئله یا رویداد مى دهند. در این شبکه اجتماعى 
هم درخواست براى کنشگرى اهمیت دارد و مخاطبان در 
معرض خطر توهم فعالیت قرار دارند. آنها باید بدانند چه 
اقدام عملى براى مسائل مى توانند انجام دهند و چه طور 
باید این کار را بکنند. در این رسانه اجتماعى هم زمان 
قصه تان دارید و مى توانید افراد کافى براى تعریف کردن قصه تان دارید و مى توانید افراد کافى براى تعریف کردن قصه تان دارید و مى توانید افراد 

دهید.را بهتر تحت تاثیر قرار دهید.را بهتر تحت تاثیر قرار دهید.

شبکه هاى 
اجتماعى، 

رسانه اى براى 
خیریه ها
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زنان سرپرست خانوار، غرفه داران میادین میوه و تره بار مى شوند
 بخشى از غرفه هاى میادین میوه و تره بار شهر تهران به زنان سرپرست خانوار واگذار مى 
شــود. با موافقت  ســازمان میادین میوه و تره بار موافقت کرده است که زنان سرپرست 
خانوار بتوانند در بخشــى از غرفه هاى میادین زیر نظر این سازمان فعالیت کنند. این 
طرح با همکارى نهادهاى غیر دولتى و سمن ها و با حمایت شوراى شهر تهران انجام مى 
شود. جزئیات بیشتر این خبر که در آخرین جلسه شوراى شهر تهران اعالم شد، به زودى 
از سوى ســازمان هاى مردم نهاد فعال در این زمینه و نیز سازمان میادین میوه و تره بار 

شهردارى تهران اعالم مى شود.
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یادداشت هاى یک عابر پیاده

آقــا َصَفـــر

طبقه بندى نیازمندى ها در این سایت ایده نوآورانه اى است که مى تواند 
براى افرادى که با انگیزه هاى مختلف قصد کمک رسانى به نیازمندان را 
دارد امکان شناخت دقیق ترى از نیازمندان و نیازشان فراهم کرده و در 
عین حال این اطمینان را براى آنها ایجاد کند که مبلغى که براى اهدا 
به خیریه در نظر گرفته اند به طور مستقیم براى مثال صرفا براى تهیه 
جهیزیه مورد استفاده قرار مى گیرد. اگر خیرى عالقه مند باشد که صرفا 
براى کمک هزینه تحصیلى به دانش آموزان اقدام کند مى تواند در همین 
سرفصل نیازمندى هاى ثبت شده را بررسى و با انتخاب گزینه مورد نظر و 
همان چند کلیک ساده، دانش آموز یا دانشجویى را بدون نگرانى از خرج 

و مخارج تحصیل به دانشگاه یا مدرسه بفرستند. 
آموزشى

در زیر شاخه آموزشى سامانه یارى شهر امید شما مى توانید یکى از 
گزینه هاى «احداث و تجهیز دانشگاه»، «کمک به پروژه هاى علمى و 
تحقیقاتى» و «کمک به هزینه تحصیل» را انتخاب کنید. در شرایطى که 
عمدتا خیریه ها با سرفصل موضوعى محدودى فعالیت مى کنند، انتخاب 
گزینه هایى چون احداث و تجیهیز دانشگاه یا کمک به پروژه هاى تحقیقاتى 
و علمى، انتخاب هاى تازه اى براى خیران از یک سو و فرصتى براى نیازمندان 
از سوى دیگر است. نیازمندانى که شاید در جریان زندگى روزمره معمولى و 
روند عمدتا کلیشه اى شده برنامه هاى خیریه، نیازمندى آنها دیده و شنیده 
نمى شود در حالى که حمایت از استعدادهایى که ممکن است به دلیل 
نیازمندى پروژه تحقیقاتى را نیمه کاره رها کنند به همان اندازه مى تواند 
اهمیت داشته باشد که گره گشایى از کار یک زندانى مالى گرفتار در زندان. 

فرهنگى
اگر عالقه مند به مشارکت در زمینه هاى فرهنگى حوزه هاى خیریه ها 
باشید، انتخاب شما در سامانه یارى مى تواند بخش فرهنگى باشد. در 
این بخش پیشنهادهایى براى کمک به «احداث و تجهیز کتابخانه»، 
«احداث و تجهیز حسینیه»،«احداث و تجهیز مسجد»،«کمک به 
تجهیز و مشارکت در ساخت ابنیه زیارتى ائمه»، «کمک به تجهیز و 
مشارکت در ساخت ابنیه زیارتى امامزادگان»، «کمک به هزینه زیارت» 

و همچنین«کمک به انتشار اولین هفته نامه تخصصى خیریه ها» پیش 
بینى شده است. ممکن است در جغرافیایى دورتر از ایران زندگى کنید 
اما مى توانید با همان چند کلیک ساده در این زمینه هاى فرهنگى 
مشارکت کرده و بخشى از زنجیره بزرگ داوطلبانى باشید که فعالیت 

در زمینه هاى فرهنگى و مذهبى یکى از عالقه مندى هایشان است. 

اجتماعى
هر سال و هر ماه هزاران نفر به دالیل مختلف از بیمارى ها گرفته تا حوادث 
از کار، از کار افتاده مى شوند. از کارافتادگى یکى از تلخ ترین تجربه هاى 
زیستى هر انسانى است که فشار هاى سنگینى را به خانواده ها تحمیل 
مى کند شما مى توانید با مراجعه به بخش اجتماعى سامانه یارى از طریق 
گزینه «کمک به ازکارافتادگان»، نیازمندان این بخش را شناسایى 
و گرهى از کارشان باز کند. در این بخش گزینه هاى دیگرى براى 
یارى رساندن هم پیش بینى شده از جمله:«کمک به برگزارى مراسم 
عروسى»، «کمک به ایتام، بى سرپرستان و بدسرپرستان»، «کمک به 
تهیه جهیزیه»، «کمک به پرداخت اجاره بهاى مستأجران»، «کمک به 

آزادى زندانیان» و «کمک به سرپرستان خانوار». 
درمانى

حتما شنیده اید که بخشى از افرادى که زیر خط فقر زندگى مى کنند 
در نتیجه یک اتفاق غیر منتظره ، نه بدهکارى بلکه یک بیمارى صعب 
العالج زیر خط فقر رفته اند. در نبود سیستم یکپارچه و حمایت هاى 
درمانى مناسب، آنچه که این روزها در جامعه شنیده نمى شود، 
صداى دردمند همین بیمارانى است که بعضا براى تهیه یک آمپول 
باید چند میلیون تومان هزینه کنند. ناگفته پیداست که چنین 
هزینه هاى کمرشکنى براى درمان بیمارى چه بار سنگینى بر دوش 
خانواده هاى ضعیف و قشر آسیب پذیر جامعه است. به همین دلیل 
هم هست که در سالهاى اخیر توجه به نیازمندى بیماران و فعالیت 
خیریه هایى که صرفا در زمینه درمانى در ایران فعالیت مى کنند، 
افزایش یافته است. سامانه یارى، این امکان را براى شما فراهم کرده تا 
بتوانید در این زمینه با مراجعه به بخش درمانى، یارى دهنده بیمارانى 
باشید که براى درمان و مبارزه با بیمارى که خود یا نزدیکانشان با 
آن مواجه اند، دستان مهربان و یارى گرى را مى جویند. این بخش 
شامل زیر مجموعه هاى متنوعى است: «احداث و تجهیز درمانگاه و 
بیمارستان»، «احداث و تجهیز مرکز توانبخشى و نگهدارى معلولین 
جسمى  و ذهنى»،«احداث و تجهیز سراى سالمندان» و «کمک به 

هزینه درمان». 
اقالم ضرورى

اقالم ضرورى براى زندگى پوشاك، خوراك و در واقع همان سبدهاى 
حمایتى هستند که مى تواند، زندگى روزمره را براى نیازمندان 
آسان تر کند. خیریه شهر امید هر سال و همزمان با برنامه هاى 
مناسبى سبدهاى کاال را که با کمک خیران تهیه مى شوند، به دست 
نیازمندانى که تحت پوشش حمایتى این خیریه هستند، مى رساند اما 
در این بخش شما مى توانید اقالم مورد نیازى که توسط خود نیازمند 
به سامانه یارى اعالم و حقانیت این درخواست راستى آزمایى شده 

را مشاهده کنید. 
مناسبتى

کمک به آسیب دیدگان و نیازمند ناشى از حوادث غیر مترقبه مانند 
سیل و زلزله از دیگر بخش هایى است که در سامانه یارى بخش ویژه اى 
براى آن پیش بینى شده است. در بخش کمک هاى مناسبتى بسته 
به شرایط روز بخش هاى جدیدى پیش بینى و افزوده مى شود و شما 
مى توانید حتى از فاصله دور براى کمک رسانى به آسیب دیدگان 

حوادث وارد میدان شده و نقش تاثیرگذارى داشته باشید. 
ثبت نام کنید اما ناشناس بمانید

بسیارى از خیران عالقه مند نیستند که اگر وارد کار خیرى مى شوند 
و دست یارى دهنده اى مى دهند به دست کسى که نیازمند است، 
نامى  از آنها برده شود و عالقه مندند که ناشناس بمانند. این دغدغه اى 
است که در طراحى و برنامه نویسى سامانه یارى به آن توجه شده و  
سیاست حفظ اسرار کاربران یکى از اصول مورد احترام گردانندگان 
این سایت است. شما با مراجعه و ثبت نام در سامانه یارى مى توانید به 
صورت آنالین به نیازمندان کمک کنید اما اگر عالقه مند به دریافت 
اطالعات دقیق تر باشید، مددکاران و همکاران خیریه شهر امید 
پاسخگوى شما خواهند بود و مى توانند با رعایت حریم شخصى 
نیازمند و اصول اخالقى حفظ کرامت انسانى آنها اطالعات بیشترى 
را درباره نیازمندى که عالقه مند به کمک به او هستید در اختیار شما 

قرار بدهند. 
از دیگر ویژگى هاى متمایز سامانه یارى این است که امکان مشارکت 
در درصدى از نیازمندى ثبت شده را فراهم کرده به این معنا که اگر 
براى مثال یک نیازمندى با پرداخت مبلغ 1 میلیون تومان بر طرف 
مى شود شما مى توانید حتى با پرداخت 10 هزار تومان هم در این 
زمینه مشارکت کنید و در واقع الزامى  وجود ندارد که کل مبلغ مورد 
نظر را یک نفر و یک جا پرداخت کند. این روش نه تنها زمینه ساز یک 
مشارکت جمعى براى افراد مشارکت کننده بیشترى خواهد شد که 
افزون بر آن به کمک هاى کوچکى که مى تواند در یک مسیر هدفمند 
و مشترك به یک کار خیر و گره گشایى منجر شود را با اهمیت و با 
ارزش مى شمارد. شما ما به ازاى هر کمک آنالین، یک فاکتور با تاریخ 
و ساعت کمک دریافت مى کنید همچنین این اطالعات در صورت 
عضویت در کارنامه شما که البته به صورت محرمانه فقط خودتان 
مى بینید، ثبت مى شود. سامانه یارى البته این امکان را فراهم کرده 
که اگر خیرانى بخواهند بتوانند به صورت شناخته شده کمک کرده 
و اسامى  آنها درصفحه اصلى منتشر شود و چگونگى اش به کاربران و 

خیران واگذار شده و در واقع انتخابى است.
سامانه یارى، یک پایگاه جامع اطالع رسانى است که شکل تازه اى 
از فعالیت هاى اجتماعى و جمعى نیکوکاران در ایران را ارائه کرده 
است. براى همه آنهایى که به اهداف انسان دوستانه، خداپسندانه 
مى اندیشند و باور دارند که «آنگونه که یارى مى کنى، یارى مى شوى»

سامانـه یــارى شهر امید، 
با طبقه بنـدى نیازمندى ها 
شکل تازه اى از فعالیت هاى 
نیکوکارانه را با استفاده از مدرن ترین 
فناورى هاى ارتباطى و اطالعاتى در اختیار 
نیکوکاران قرار داده است. طبقه بندى 
شش گانه از نیازمندى ها که هر یک زیر 
شاخه هاى تخصصى تعریف شده دیگرى 
هم دارند، این امکان را فراهم کرده تا 
بخشى از درآمدى را که براى صرف در امور 
خیریه کنار گذاشته اید به دست نیازمندان 

واقعى برسانید

از دیگر ویژگى هاى متمایز  
سامانه یارى این است که 
امکان مشارکت در درصدى 
از نیازمندى ثبت شده را فراهم کرده به 
این معنا که اگر براى مثال یک نیازمندى 
با پرداخت مبلغ 1 میلیون تومان بر طرف 
مى شود شما مى توانید حتى با پرداخت 10 
هزار تومان هم در این زمینه مشارکت کنید 
و در واقع الزامى  وجود ندارد که کل مبلغ 
مورد نظر را یک نفر و یک جا پرداخت کند

  احسان شفائى
از کنارم گذشت، مثل یک تصویر آشنا. تکرارى از یک اتفاق در همه روزهاى این شهر. آدمى شبیه همه 
آدم ها. با یک شلوار خاکسترى بلند، کوله اى بر دوش و قدم هایى نه چندان تند. خسته بود اما نه شبیه 
همه آدم هاى این شهر. نه شبیه کارمندى که میزش را مرتب کرده، کیفش را برداشته و از اداره بیرون 
زده و حاال قدم زنان با هزار فکر و خیال راهى خانه مى شود. او شبیه همه آدم هاى این شهر بود و شبیه 
هیچ کدامشان نبود. مى گفتند، اسمش صفر است. سر چهارراه هاى بزرگ، با یک جعبه نه چندان سبک که 
پر از خرده ریزهایى مثل سوزن، نخ، باترى، صلوات شمار، مدادهاى طرح سوسمارى، جوراب هاى زنانه و 
دستمال هاى فال دار است، مى ایستد و به مردم مى گوید که از او چیزى بخرند. آن روزى که از کنارم گذشت 
و لبخندى درست مثل یک آشنا تحویل من داد را خوب خاطرم هست. تمناى چیزى نداشت، لبخندى زد 
و رفت. نشست روى یک صندلى کنار خیابان و وقتى دوباره از کنارش رد شدم، باز هم لبخندى زد به پهناى 
صورتش. ماجراى من و آقا صفر نه آن روز که روزهاى بعد شروع شد وقتى دوباره دیدمش و از دور نگاه 
کردم که به هر رهگذرى که با او چشم در چشم مى شود، لبخندى مى زند نه به تمناى کمک که انگار از سر 
عادت. یک روز روى همان صندلى که نشسته بود، نشستم و باز هم همان لبخند آشنا. دستش را برد توى 
کوله پشتى شبیه خرجینش و یک فالکس آب را بیرون کشید و یک لیوان شیشه اى کوچک. چند دقیقه 
بعد یک لیوان آب  خنک که عطر لیمو داشت در دستم بود: «بخور پسرجان! مى چسبه تو گرما.» لیوانش 
آنقدر تمیز بود و آب خنک آنقدر شفاف و مهربانى اش آنقدر صمیمانه که نمى شد رد کرد. آقا صفر هشت 
سال پیش هنگام کارگرى از طبقه چندم افتاد. حاال یک پایش حس و حالى ندارد و یکى از دست هایش 
هم نصفه و نیمه کار مى کند. خودش مى گوید زندگى معلوم نمى کند که آدم تا آخر عمر که در این دنیا 
نفس مى کشد، چطور و به چه شکلى خواهد بود: «آن روزى که افتادم، اولش که نفهمیدم؛ اصال نفهمیدم، 
بیهوش شدم. بعد که به هوش آمدم و فهمیدم بدنم ناقص شده، فقط از خدا خواستم که تا آخر عمر علیل 
و ذلیل نباشم.» با بدنى که نیمى از آن نصفه و نیمه و به قول آقا صفر قاچاقى کار مى کند، کارگرى دیگر 
جواب نمى دهد: «یعنى جایى نیست که کارگر نصفه و نیمه بخواهند. همان اوایل زنم گفت، غصه نخور آقا 
صفر. من خودم میرم کار مى کنم، کارگرى که بلدم. دیپلم داشت. رفت توى یک بیمارستان. خب زندگى 
همین است. من که دوست نداشتم زنم خرج خانه روى دوشش بیفتد اما خرج زندگى و زن و بچه را من با 

این بدن علیل چطورى درمى آوردم؟» 
خنده اى صورتش را پر مى کند. براى منى که روزمرگى ها و باال و پایین هاى زندگى را سخت مى گیرم و 
از مالل و اندوه روزگار ناالنم، آقا صفر، نماد یک انسان عجیب سازگار با زندگى است. دقیقا نقطه مقابل 
من که با همان زندگى متوسط نسبتا روى روال که درد و اندوه برجسته اى هم ندارد، وقتى در خیابان راه 
مى روم افسوس ها را و شاید یک چهره عبوس خسته را با خودم حمل مى کنم. مى دانى وقتى یکى مثل 
آقا صفر کنارت زیر چنارهاى خیابان ولیعصر مى نشیند، ناخودآگاه با هر میزانى از تلخى و عبوسى که از 
روزگار درون خودت جمع کرده باشى، خنده هاى به پهناى صورت او را با لبخندهایى ولو نه چندان عمیق 
پاسخ مى دهى. اغراق است که اگر بگویم هر روز اما دست کم هفته اى یکبار در همان مسیر همیشگى 
چنددقیقه اى کنار آقا صفر مى نشستم. چند روز پیش بود که گفت یک خیرِ نیکوکارى پیدا شده و برایش 
در یکى از شرکت هاى بزرگ تهران، کارى پیدا کرده که از زیر آفتاب راه رفتن و این جعبه سنگین را روى 
دست هاى کم توان بردن، خالصش کند: «مثل شما بود. یک روز آمد از من بند کفش خرید. گفت براى 
دخترش مى خواهد. از همین شبرنگ هایى که جوان ها دوست دارند. بعد که دید نمى توانم باقى پول را از 
جیبم دربیاورم، پرسید دستت چه شده، ماجرا را گفتم. آن روز حرفى نزد اما هفته پیش با تلفنى که از من 
گرفته بود، یک نفر زنگ زد خبر داد که بروم براى کار.» آقا صفر را چند روزى است که دیگر در همان مسیر 
همیشگى و روى آن صندلى زیر درختان بلند چنار نمى بینم، رفته، لباس نگهبانى پوشیده و با همان صورت 
خندان و نگاه آرام کار ارباب رجوع هاى یک شرکت نه چندان بزرگ را در میدان فردوسى تهران راه مى اندازد. 
من هر روز در همان مسیر همیشگى به خاطره او و حال و احوال این روزهایش فکر مى کنم و اینکه شاید 
اگر هر کدام از ما نسبت به آدم هاى پیرامونمان کمى عمیق تر بیاندیشم و دقیق تر نگاه کنیم، آقا صفرهاى 
زیادى باشند که جایشان روى نیمکت هاى خیابان و سرچهارراه هاى تهران زیر آفتاب بعد از ظهر نیست. 
هیچ وقت نفهمیدم و نخواستم بپرسم که آن مردى که آمد و صفر را برد و گذاشت سر جایى که باید باشد، 
کیست و نامش چیست اما مى دانم هرکسى که هست، عمق مهربانى قلبش به اندازه، عمق خنده هاى آقا 

صفر است، از ته دل، مهربانانه و صمیمى.

الناز آذرنگ  الناز آذرنگالناز آذرنگ
مى گویند آدم ها وقتى جوانیشان طى مى شود و بعد از دوران 
میانسالى یا اواسط آن است که به فکر کار خیر کردن مى افتند. 
حساب و کتابى مى کنند و بخشى از اموالشان را مى بخشند. 
البته این گفته رایج بین مردم است و نگاهى به سبک زندگى 
این روزهاى خیلى از آدم ها نشان مى دهد که جامعه در حال 
تغییر است و باید این تلقى ها و نگاه ها را شکل تازه اى بخشید. 
دو هفته پیش وقتى در یک بازارچه خیریه که به نفع 
کمک هاى تحصیلى براى دانش آموزان بود شرکت کردم، 
یک نوآورى فوق العاده حضور بچه هایى بود که خودشان 
دانش آموز بودند و برخى غرفه ها را به نفع دانش آموزان اداره 
 مى کردند. بخشى از آنچه که در غرفه هاى این دانش آموزان 
براى فروش گذاشته شده بود، محصوالت دست ساز مثل 
جامدادى هاى پارچه اى و کوله پشتى هاى پارچه اى که بود 
با کمک مادرهایشان براى بازارچه آماده کرده بودند و با چه 
عشقى هم  آن را به نفع خیریه مى فروختند. در تعداد دیگرى 
از غرفه ها لوازم التحریرى را براى فروش آورده بودند که 
هزینه خرید اولیه آنها از بخشى از پول جیبى و هفتگیشان 
تامین شده بود. اینها همان بچه هایى هستند که از کودکى 
در خانواده هایى رشد که  مى کنند که انسان دوستى و توجه 
به دیگران اصلى محورى و نهادینه در سبک زندگیشان است 
و نفس کشیدن در چنین فضاى مهربانانه اى از آنها خیرانى 
کوچک ساخته که اگرچه ممکن است در دوران کودکى با 
کمک بزرگترها در کار خیر مشارکت کنند اما این رفتار و 
روحیه در بزرگسالى زمینه ساز حرکت هاى فراگیر ترى شده 
و به نوعى آنها را به انسان هاى نوع دوستى تبدیل  مى کنند که 
در زندگى هدف هایى واالتر از انگیزه هاى سطحى و روزمره 

را دنبال  مى کنند. 
یکى از تفاوت هاى سبک زندگى اسالمى و ایرانى در کشور ما 
توجه به دیگران و از حال هم خبر گرفتن و هواى همسایه و 

نیز دردمندان و نیازمندان را داشتن است. اگرچه که این 
روحیه جمعى در نتیجه بزرگتر شدن شهرها و زندگى غریبه 
گونه کنار هم در شهرهاى بزرگ تا حدى آسیب دیده اما غیر 
منصفانه است اگر بگوییم مردم ایران نیکوکارى و مشارکت 
در امر خیر را فراموش کرده اند که این شدنى نیست و تا وقتى 
که زندگى به سبک و سیره ائمه معصومین (علیهم السالم) 
در زندگى و مشى و سلوك مردم ایران جارى است، محال 
است که آنها نیکوکارانه زیستن را فراموش کنند. با وجود این 
زنده نگه داشتن این روحیه و کوشیدن براى اینکه مشارکت 
در امور خیریه بخشى از انتخاب و زندگى ما باشد، کمترین 
تاثیرى که دارد این است که به تدریج افرادى را که شاید 
کمتر به این موضوع و اهمیت آن توجه  مى کنند را براى حضور 
بیشتر و پر رنگ تر در فعالیت هاى اجتماعى و خداپسندانه به 
حرکت وا دارد. یک نکته مهم این است که یادمان باشد براى 
کار خیر کردن و گرهى باز کردن از کار مردم و نیازمندان، 
حتما به قدم هاى بلند و صرف هزینه هاى سنگین نیازى 
نیست. هر فردى اگر به وسع خود در این عرصه بکوشد و وارد 
شود نتیجه  مى شود مصداق همان مثل معروف قطره قطره 
جمع گردد وانگهى دریا شود و همین است اساس فعالیت هاى 
جمعى که  مى تواند قطار نیکوکارى را به حرکت بیاندازد. نباید 
فرصت ها را به بهانه اینکه  مى خواهیم چند سال دیگر یا چند 
دهه دیگر بخشى از اموالمان را صرف امور خیریه کنیم آنقدر 
به تاخیر بیاندازیم که زمانش دیگر گذشته باشد و از همه اینها 

مهمتر چه کسى  مى داند که حقیقتا 
فرصتى که از عمر مانده تا چند وقت 
دیگر باقى است و وراى اینها نیازمندى 
که امروز باید مورد حمایت قرار گیرد و 
همان یک قدم کوچک ما شاید گرهى 
از کارش باشد کند، آیا فردا هم نیازمند 
کمک خواهد بود؟ یا اینکه دیر شده 

است و ما تعلل کرده ایم؟ 
گریبان  اقتصادى  مشکالت  و  فقر 
بسیارى از مردم را گرفته است. نه اینکه 
راه دور بروید همین نزدیکى ها، چند 
محله آنسوتر یا چند خانه آن طرف تر 
افرادى زندگى  مى کنند که این روزها و در آستانه ماه مهر 
که قرار است بچه ها به مدرسه بروند براى خرید لوازم التحریر 
و وسایل مورد نیاز براى شروع یک سال تحصیلى جدید 
دست هایشان خالى است. ممکن است که آدم در بزرگسالى 
بتواند با نداشتن ها و کمبودها و با فقر با فهم دیگرى دست و 
پنجه نرم کند اما بچه هایى که قرار است با هم سر یک کالس 
بنشینند، خجالت پوشیدن کفش هاى پاره یا کیف هاى 
نداشته برایشان سنگین است. تا فرصتى مانده  مى شود، 
آستین همتى باال زد و براى بچه هایى که قرار است تا چند 
روز دیگر به مدرسه بروند اما کیف و کفش و لباس مناسب 

ندارند، کارى کرد. 
خیریه شهر امید نیکان، پیش از این و در سال گذشته با 
برگزارى طرح کوله پشتى مهر و اهداى کوله پشتى و لوازم 
التحریر به بچه هاى نیازمند آنها را با صورت هاى خندان و 
دل هایى خوشحال به مدرسه فرستاد و امسال شما  مى توانید 
با اهداى کمک هاى انسان دوستانه و مشارکت در این طرح 
سه مى در شادى کودکانى داشته باشید که براى شروع فصل 
مدرسه نیازمند همراهى و کمک هستند. اگر اینطور است و 
تصمیمى براى کمک دارید  مى توانید با شماره تلفن هاى هاى 
88004648 و 88004648 و 88004648 تماس  88004647خیریه شهر امید نیکان : 88004647خیریه شهر امید نیکان : 88004647
بگیرید. دستانى منتظر دستان پر مهر شماست، در آستانه 

همان ماهى که اتفاقا نامش هم ماه مهر است.

خیـران کوچـک
حرف هاى خودمانى
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تولید مدال هاى المپیک 2020 توکیو از بازیافت تلفن هاى هوشمند 
ویدیویى که ژاپن براى المپیک 2020 منتشــر کرده، نشان مى دهد این کشــور قصد دارد عناصر فرهنگى خود را 

در المپیک توکیو به نمایش بگذارد. ظاهرا توکیو برنامه هاى زیادى براى المپیک تابســتانى در نظر گرفته است. 
مسئوالن بازى هاى 2020 مى خواهند با اســتفاده از بازیافت محصوالت دیجیتالى، مدال هاى طال، نقره و برنز 
المپیک را تهیه کنند.ایــده این کار چندان پیچیده نیســت. در واقع به جاى این که ژاپنى ها دســت به دامان 
شرکت هاى استخراج معدن شوند، مى توانند با استفاده از بازیافت محصوالت الکترونیکى، به مقدار کافى طال، 
نقره و برنز به دست آورند. البته تامین مواد کافى براى این مسئله مى تواند به یک چالش بدل گردد. با این که مواد 

حاصل از بازیافت این وسایل براى تامین منابع کافى به نظر مى رسند، بیشتر لوازم الکترونیکى بازیافتى در ژاپن، 
دوباره صرف ساخت همین دستگاه ها مى شوند.در همین رابطه، کمیته برنامه ریزى المپیک از شرکت هاى مرتبط 

خواسته تا ایده هاى خود درباره چگونگى تامین منابع را مطرح کنند. کشور ژاپن امیدوار  است بتواند با انجام این پروژه، 
تمام مردم را به نوعى در بازى هاى المپیک شرکت داده و به نوعى استفاده بهترى از زباله هاى الکترونیکى داشته باشد.
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لحظه هاى به یادماندنى ریـو

از  پارالمپیک،  قهرمان  برزیلى  دونده  گیلرمینیا  ترژینیا 
زمان هایى مى گوید که عالقه مند بوده دونده شود اما حتى 

پول خرید یک جفت کفش را نداشت.
این دونده برزیلى در پارالمپیک 2004 آتن موفق شد در 

12 متر 12 متر T12 به مدال برنز دست پیدا کند. ماده 400
T11 37این دونده 37این دونده 37 ساله که در مواد 100 متر و 400 متر

رکورد جهان را در اختیار دارد، امیدوار است بتواند در خانه به 
رکوردهاى بیشترى دست پیدا کند.

گیلرمینیا در برنامه اى تحت عنوان «چطور من به این رشته 
آمدم» در خصوص اینکه چگونه با ورزش زندگى خود را 

تغییر داد، صحبت کرد.
22 و زمانى که 22 و زمانى که 22 سال سن داشت،  وى گفت: «در سال 2000
در رشته روانشناسى مدرك گرفت، اما خودش را در وضعیت 
تمام کسانى دید که در سراسر جهان فارغ التحصیل شده اند، 
اما بیکار بودند.» این دونده برزیلى گفت: «واقعا سخت است 
که پس از دانشگاه بتوانى شغلى پیدا کنى. من نمى توانستم 
براى  کارى  چراکه  کنم؛  پا  و  دست  شغلى  خودم  براى 
روانشناس ها پیدا نمى شد.» کمبود شغل در شهرش «بتیم» 
در ایالت «میناس گرایس» باعث شد که او دست به کار 
دیگرى بزند. کارى که فکر نمى کرد در سال هاى بعد به طور 
جدى به آن بپردازد.این دونده برزیلى گفت: «مسئوالن 
شهرم برنامه ورزشى اى را براى افراد معلول ترتیب داده 
بودند و من تصمیم گرفتم آن را امتحان کنم. شروع کردم به 

شنا کردن چون در آن زمان لباس شنا داشتم و پول کافى 
نداشتم تا کفش ورزشى بخرم. وقتى پس از نخستین تمرین 
شنا به خانه برگشتم، به خواهرم گفتم مى خواستم بدوم نه 
اینکه شنا کنم. اما کفش نداشتم. خواهرم بالفاصله گفت که 
یک جفت کفش دارد و اگر من بخواهم، حاضر است آن را به 

من بدهد و من آن را قبول کردم.»
گیلرمینیا روز بعد به مجموعه ورزشى رفت و دویدن را آغاز 
کرد، چون او هیچ عالقه اى به ادامه حضور در رشته شنا 

نداشت.
وى گفت: «به مربى ام گفتم که واقعا دوست دارم، بدوم و 
قصد ندارم به استخر بازگردم. او مرا به دو و میدانى فرستاد 
و از آن زمان دوره حرفه اى من آغاز شد. نخستین تمرینم 
شرکت در دوى پنج هزار متر بود. در آن زمان همه آنچه 
اهمیتى  مسافت  برایم  اصال  بود.  دویدن  داشتم،  دوست 

نداشت.»
گیلرمینیا دوم شد و براى نخستین بار در زندگى اش روى 
سکو ایستاد. او به خاطر مى آورد که از همان زمان تصمیم 

گرفت، سریع ترین دونده جهان شود.
دونده برزیلى گفت: «جایزه نفرات اول تا سوم 60، 80 و 
100 رئال - تقریبا بین 20 تا 30 یورو - بود. وقتى جایزه 
را گرفتم، فکر کردم میلیونر شدم. بعد از مسابقه بالفاصله به 
فروشگاه رفتم و ماست مورد عالقه ام را خریدم. چون وقتى 
بچه بودم پدر و مادرم پول نداشتند غذاهاى مورد عالقه ام را 

برایم بخرند. وقتى ماست را خریدم، فهمیدم که به یکى از 
رویاهایم جامه عمل پوشانده ام. یکى از رویاهاى من خوردن 
ماست بعد از مسابقات بود. در آن لحظه به خودم قول دادم 
که تمرین کنم و بدوم تا سریع ترین دونده جهان شوم. 
نمى خواستم براى خریدن کفش یا غذاهاى مورد عالقه ام 

با مشکل روبه رو شوم.»
2002گیلرمینیا نخستین تجربه بین المللى خود را در سال 2002گیلرمینیا نخستین تجربه بین المللى خود را در سال 2002

در رقابت هاى قهرمانى جهان در لیل فرانسه تجربه کرد. 
پس از آن به یکى از موفق ترین دوندگان تاریخ بازى هاى 
پارالمپیک تبدیل شد. وى مدال هاى بسیارى در بازى هاى 
پان آمریکن، رقابت هاى قهرمانى جهان  پارا  پارالمپیک، 
اینکه  ضمن  است.  کرده  کسب  منطقه اى  مسابقات  و 
T11 او در رقابت هاى 100 متر، 200 متر و 400 متر

رکوردشکنى کرده است.
37امروز او در سن 37امروز او در سن 37 سالگى باید سخت تمرین کند چون نسل 

جدید دونده ها جوان و قوى هستند.
22وى گفت: «وقتى من دو و میدانى را شروع کردم 22وى گفت: «وقتى من دو و میدانى را شروع کردم 22 سال 
سن داشتم و یکى از جوان ترین ها بودم، اما امروز بسیارى از 
18دونده ها 18دونده ها 18 ساله هستند و آن ها زمان خوبى براى پیشرفت 

در اختیار دارند.»

هواداران سلتیک 75 هزار پوند به خیریه هاى فلسطینى در اعتراض به محرومیت و 
جریمه فیفا براى آنها پرداخت کردند.

هواداران سلتیک در دیدار تیم شان مقابل نماینده رژیم صهیونیستى در پلى آف 
چمپیونز لیگ، پرچم فلسطین را به داخل ورزشگاه آوردند. پس از این اتفاق، یوفا با 
راى نهایى کمیته انضباطى خود تصمیم گرفت آنها را جریمه کند و راى خود را نیز 

در این رابطه صادر کرد.
در پاسخ به این اقدام یوفا، هواداران سلتیک در اینترنت وب سایتى به وجود آوردند 
و موفق شدند 75 هزار پوند جمع آورى کرده تا به خیریه اى که براى کمک هاى 

دارویى به فلسطینى ها تالش مى  کند کمک کنند. 
آنها از هشتگ Matchthefineforpalestine کمک گرفتند تا توانستند این 
77 ساعت، مبلغ 77 ساعت، مبلغ 77 هزار پوند جمع آورى شد  24مقدار پول جمع آورى کنند. در عرض 24مقدار پول جمع آورى کنند. در عرض 24

و سقف آن توسط راه اندازان این کمپین به 80 هزار پوند افزایش یافت.
75در بیانیه دوم هواداران آمده که مبلغى که اضافه بر 75در بیانیه دوم هواداران آمده که مبلغى که اضافه بر 75 هزار پوند جمع آورى شده قرار 

است براى تهیه لباس و لوازم فوتبال براى پناهجویان سورى هزینه شود.

داستان اراده دونده معلول برزیلى
کمک نقدى هواداران سلتیک

به فلسطینى ها

المپیک ریو 2016 با شگفتى هاى بسیارى همراه بود. شگفتى هایى 
که گرچه به کسب مدال طال منتهى نشد اما لحظات زیبا، انسانى و 

جوانمردانه را به نمایش گذاشت.
نیکى هامبیلون دونده نیوزیلندى قطعا الیق کسب جایزه بازى 
جوانمردانه المپیک 2016 بود. هامبیلون در جریان مسابقه دوى پنج 
هزار متر زنان، درحالى که دو هزار متر تا پایان این رقابت باقى مانده 
بود، پس از زمین خوردن ناگهانى دى آگوستینو دونده آمریکایى که 
در مقابل او بود، زمین خورد اما پس از بلند شدن به جاى ادامه مسابقه 
به دونده آمریکایى که مچ پایش آسیب دیده بود کمک کرد از زمین 
بلند شود و با هم از خط پایان بگذرند. کمیته بین المللى المپیک این 

اقدام را سمبل فداکارى و انسانیت معرفى کرد.
    دوستى دو کره  

عکس سلفى لى اون جو، ورزشکار کره جنوبى و هونگ اون جونگ، 
ژیمناست کره شمالى در شبکه هاى اجتماعى نیز از عکس هاى 
پر حاشیه مسابقات المپیک بود. این تصویر در حالى منتشر شد 
که تنش سیاسى میان دو کشور بیش از هر زمان دیگرى شدت 

گرفته اما این عکس نشان دهنده دوستى بین دو ورزشکارى است 
که کشورهایشان سال هاست با یکدیگر در حال جنگ هستند. 
گرچه برخى از اخبار حاکى از احتمال تنبیه ژیمناست کره شمالى در 
بازگشت به کشورش بود اما درنهایت این تصویر که نمایش دوستى 

واقعى میان مردم دو کشور است از یادها نخواهد رفت.
   مایکل فلپس و کیتى لدکى

کیتى لدکى زمانى که دخترى 9 ساله بود از مایکل فلپس قهرمان 
اسطوره اى ورزش شنا و الگویش امضا گرفت و با او عکس انداخت. 
عکسى که 10 سال پیش گرفته شد در روزهاى المپیک و پس از 
قهرمانى کیتى در شناى بانوان خبرساز شد. این بار کیتى لدکى 18 
ساله بود که براى مایکل فلپس 31 ساله قهرمان جهان امضا مى کرد. 
هر دو قهرمان در رقابت هاى شناى المپیک براى کشورشان مدال 

طال کسب کردند.
  درخواست ازدواج در المپیک

هه زى از چین که در فینال شیرجه سه متر زنان از روى تخته فنرى دوم 
شد و مدال نقره را به گردن آویخت، پس از پایین آمدن از روى سکو 
با صحنه اى غافلگیرکننده مواجه شد. کین کاى که او نیز عضو تیم 
شیرجه چین است و در ریو حضور داشت، با زانو زدن در مقابل هه زى 
از نایب قهرمان شیرجه زنان خواستگارى کرد. قهرمان شیرجه زنان 

نیز اشک ریزان درخواست کین کاى را پذیرفت.
   با هم بمانیم

خواهران دو قلوى آلمانى شرکت کننده در رقابت هاى دوى ماراتن 
المپیک ریو در حالى که دست در دست یکدیگر داشتند، از خطر 
پایان گذشتند. لیزا و هانر 26 ساله، دو قلوهاى دونده آلمانى تمرین ها 
و شرکت در مسابقه ها را با یکدیگر آغاز کردند و تصمیم گرفتند 

همراه یکدیگر آن را به پایان برسانند. 
   زن تاریخ ساز ایران در المپیک

پیروزى کیمیا علیزاده، بانوى تکواندوکار ایرانى نه تنها براى مردم 
ایران به خصوص براى زنان ایرانى که با محدودیت هاى بسیارى جهت 

حضور در بازى هاى بین المللى برخوردار هستند همچون طلسمى 
بود که شکسته شد.

او اولین زن ایرانى است که در تاریخ المپیک موفق به کسب مدال 
شد. او در رشته تکواندو مدال برنز کسب کرد، برنزى که به گفته 
بسیارى از ایرانیان طعم طال داشت.علیزاده که 18 سال دارد بعد از 
پیروزى گفت: «خوشحالم راهى را باز کردم تا زنان ایرانى بتوانند در 

المپیک هاى بعدى مدال هاى خوش رنگ ترى کسب کنند.» 
«غیرت» دو ملیتى خبرساز شد

کلمات به کار رفته در برنامه هاى ورزشى تلویزیون ایران درباره لیال 
رجبى، بازیکن دو ملیتى تیم المپیک ایران 

در برزیل واکنش  بسیارى از ایرانیان را در 
شبکه هاى اجتماعى در پى داشت.

زمانى که خانم رجبى نتوانست امتیاز 
باالیى از پرتاب وزنه به دست آورد، 
احسان مهاجر شجاعى، کارشناس 
برنامه گفت که او باید کمى غیرت به 

خرج مى داد. 

بسیارى از مخاطبان نیز اظهارات کارشناس این برنامه را مبنى بر 
بى غیرت خواندن لیال رجبى برداشت کردند و موج گسترده اعتراض 
در شبکه هاى اجتماعى به راه افتاد. این قهرمان سابق دوومیدانى 
در مصاحبه اى به خبرگزارى فارس گفت: «منظور من این بود که 
باید با غیرت و تمرکز بیشترى در مسابقه حاضر مى شد و اصال کلمه 

«بى غیرت» را به کار نبردم.»
خانم رجبى نیز در واکنش در صفحه اینستاگرامش نوشت: «من 
ایرانى االصل نیستم اما حدود 10 سال است که تابعیت ایران را 
پذیرفته ام و ایران را دوست دارم و در ایران زندگى مى کنم و ایران 
را کشور خودم مى دانم و بارها پرچم سه رنگ ایران را در میادین 
بین المللى برافراشته ام که این افتخار بزرگى براى من بوده است.»

   تالش قهرمانانه با وجود مصدومیت
زمین خوردن محمدجعفر مرادى، دونده ایرانى در دوى ماراتن 
مردان المپیک ریو نیز واکنش کاربران شبکه هاى اجتماعى را 
در پى داشت. آقاى مرادى در این مسابقه با 154 دونده دیگر 
رقابت کرد و با وجود اینکه در نزدیکى خط پایان زمین 
خورد، با سختى خود را به خط پایان رساند. اگرچه 
او موفق به کسب مدالى در این رشته نشد اما 
کاربران ایرانى تالش او را براى عبور از خط 
پایان با وجود مصدومیت ستودند و 
او را قهرمان نامیدند. آقاى مرادى 
موفق شد رتبه 129 را با ثبت 
زمان 2,31,58 ساعت 

به دست آورد.

18قهرمانى کیتى در شناى بانوان خبرساز شد. این بار کیتى لدکى 18قهرمانى کیتى در شناى بانوان خبرساز شد. این بار کیتى لدکى 18
 ساله قهرمان جهان امضا مى کرد. 
هر دو قهرمان در رقابت هاى شناى المپیک براى کشورشان مدال 

  درخواست ازدواج در المپیک
هه زى از چین که در فینال شیرجه سه متر زنان از روى تخته فنرى دوم 
شد و مدال نقره را به گردن آویخت، پس از پایین آمدن از روى سکو 
با صحنه اى غافلگیرکننده مواجه شد. کین کاى که او نیز عضو تیم 
شیرجه چین است و در ریو حضور داشت، با زانو زدن در مقابل هه زى 
از نایب قهرمان شیرجه زنان خواستگارى کرد. قهرمان شیرجه زنان 

خواهران دو قلوى آلمانى شرکت کننده در رقابت هاى دوى ماراتن 
المپیک ریو در حالى که دست در دست یکدیگر داشتند، از خطر 
 ساله، دو قلوهاى دونده آلمانى تمرین ها 
و شرکت در مسابقه ها را با یکدیگر آغاز کردند و تصمیم گرفتند 

   زن تاریخ ساز ایران در المپیک
پیروزى کیمیا علیزاده، بانوى تکواندوکار ایرانى نه تنها براى مردم 
ایران به خصوص براى زنان ایرانى که با محدودیت هاى بسیارى جهت 

رجبى، بازیکن دو ملیتى تیم المپیک ایران 
در برزیل واکنش  بسیارى از ایرانیان را در 

شبکه هاى اجتماعى در پى داشت.
زمانى که خانم رجبى نتوانست امتیاز 
باالیى از پرتاب وزنه به دست آورد، 
احسان مهاجر شجاعى، کارشناس 
برنامه گفت که او باید کمى غیرت به 

خرج مى داد. 

را کشور خودم مى دانم و بارها پرچم سه رنگ ایران را در میادین 
بین المللى برافراشته ام که این افتخار بزرگى براى من بوده است.»

   تالش قهرمانانه با وجود مصدومیت
زمین خوردن محمدجعفر مرادى، دونده ایرانى در دوى ماراتن 
مردان المپیک ریو نیز واکنش کاربران شبکه هاى اجتماعى را 
154در پى داشت. آقاى مرادى در این مسابقه با 154در پى داشت. آقاى مرادى در این مسابقه با 154 دونده دیگر 
رقابت کرد و با وجود اینکه در نزدیکى خط پایان زمین 
خورد، با سختى خود را به خط پایان رساند. اگرچه 
او موفق به کسب مدالى در این رشته نشد اما 
کاربران ایرانى تالش او را براى عبور از خط 
پایان با وجود مصدومیت ستودند و 
او را قهرمان نامیدند. آقاى مرادى 
129موفق شد رتبه 129موفق شد رتبه 129 را با ثبت 
2,31,58زمان 2,31,58زمان 2,31,58 ساعت 

به دست آورد.
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آرزو ضیایی  آرزو ضیاییآرزو ضیایی
زندگى در این شهرهاى شلوغ و پر هیاهو، براى عده اى از 
ساکنانش بس سخت و رنج آور است. انسان هایى که شاید ما 
آن ها را نمى بینیم و شاید گاه از سر غفلت به راحتى از کنارشان 
مى گذریم. آن ها گاهى از ساده ترین نعمت هاى زندگى هم 
بى بهره اند. اما در همین شهرهاى نفس بریده، کسانى نفس 
مى کشند که عالوه بر رشد و تعالى خودشان بخشى از زندگى 
خود را وقف «دیگرى» مى کنند. کسانى که هر نعمتى دارند؛ 
مال، سالمتى، علم و نیروى عشق ورزیدن را خاضعانه با دیگران 
قسمت مى کنند. گفت وگوهاى این صفحه با هدف آشنایى با 
برخى از مهربانان شهرمان است. نیکوکارانى که اعتقاد دارند، 
امید هنوز در این شهر نفس مى کشد. مهین دخت پروین، 
–خیر شاخص مجتمع «آموزشى –خیر شاخص مجتمع «آموزشى – فرهنگى» رعد، اولین خانم 
فارغ التحصیل رشته کشاورزى در ایران است. وى مدتى در 
سازمان کشاورزى مشغول بود و سپس تا زمان بازنشستگى 
در سازمان برنامه و بودجه فعالیت داشت و بعد از آن به جمع 
خیرین فعال ایرانى پیوست. او زندگى خود را وقف این موسسه 
–غیردولتى «آموزشى –غیردولتى «آموزشى – فرهنگى» کرده، موسسه اى که محلى 
براى آموزش هاى فنى و حرفه اى به افراد معلول جسمى یا به 
اصطالح این موسسه توان یابان است. او در همه این سال ها 
توانسته زندگى شخصى، اجتماعى و شغلى خود را به بهترین 
شکل ممکن مدیریت کند. در یک صبح گرم تابستانى سراغ او 
رفتیم و وى با رویى  گشاده پاسخگوى سواالتمان بود و تجربیات 
ارزشمند خود را در اختیار ما گذاشت که در ادامه آن را با تفصیل 

مى خوانید. 
خانم پروین از سال هاى اولیه فعالیتتان برایمان بگویید؟ چطور   خانم پروین از سال هاى اولیه فعالیتتان برایمان بگویید؟ چطور خانم پروین از سال هاى اولیه فعالیتتان برایمان بگویید؟ چطور 

همکارى با موسسات خیریه را شروع کردید؟
بعد از بازنشستگى به هیچ عنوان انگیزه خانه نشستن نداشتم. هنگامى که 
محل سکونتمان را به شهرك غرب انتقال دادیم  فهمیدم که در نزدیکی ما 
–مرکز خیریه «آموزشى –مرکز خیریه «آموزشى – فرهنگى» رعد وجود دارد، بالفاصله در سال1378

به این مجموعه ملحق و عضو گروهى به نام گروه همیارى بانوان شدم.
آیا جز نزدیکى به محل سکونتتان انگیزه شخصى هم براى    آیا جز نزدیکى به محل سکونتتان انگیزه شخصى هم براى    آیا جز نزدیکى به محل سکونتتان انگیزه شخصى هم براى 

ملحق شدن به «رعد» داشتید؟
بیشترین انگیزه فعالیت من عشق و ایثارى بود که مسئولین مجموعه نسبت 
به بچه ها داشتند و دارند. این نوع برخورد براى هر خیرى که وارد اینجا مى شود 
انگیزه خوبى است. دلیل دیگرم اشتیاق به انجام فعالیت هاى اجتماعى بود، 
به هیچ عنوان دوست نداشتم در خانه بنشینم و فقط به کارهاى خانه اکتفا کنم. 
چون ضمن اینکه فعالیت در خانه جزو اولویت هاى من بود، همیشه فعالیت در 
اجتماع را هم در کنار کارهاى خانه جلو مى بردم و به نوعى برایم داراى اولویت 
باالیى بود.... متاهل و داراى سه فرزند هستم که همگى ازدواج کرده اند و افرادى 
موفق و فعال هستند. برایم خیلى مهم بود که این موسسه منحصرا خیریه اى 
براى کمک هاى مادى نیست و کمک هاى فرهنگى نیز انجام مى دهد. 
توان یابان را از منزل و انزوا بیرون مى آورد و آموزش هاى فنى و حرفه اى منجر 
به اشتغال آن ها مى شود. چون معتقد م این افراد قادرند در جامعه حضور داشته 

باشند و مفید واقع شوند. بنابراین موسسه رعد را انتخاب کردم.
خیلى از افراد مى پرسند که از دیدن این بچه ها ناراحت نمى شوى. با قوت و 
قدرت جواب مى دهم نه ! این ها توان یابند، معلول نیستند و در این موسسه 
انسان هاى با اعتماد به نفسى شده اند. به این دلیل که مى بینند تنها خودشان 
درگیر مشکالت جسمی نیستند. معلولیت دارند ولى از ذهن فعالشان استفاده 
مى کنند و در زمینه هاى مختلف توانایى هاى خود را نشان مى دهند. براي 
مثال در طبقه سوم همین ساختمان براى توان یابان دانشگاه داریم. آن ها در 

رشته هاى مختلف تحصیل مى کنند و بعد وارد اجتماع مى شوند .
اوایل شروع همکارى در موسسه رعد چه مى کردید؟   اوایل شروع همکارى در موسسه رعد چه مى کردید؟   اوایل شروع همکارى در موسسه رعد چه مى کردید؟

من عضو دفتر مراکز مشابه رعد کشور و عضو گروه همیارى بانوان بودم. 
در جلسات گروه مراکز مشابه رعد، جلسه مى گذاریم و درباره مناطقى 
که متقاضى تاسیس مراکز مشابه اند مذاکره مى کنیم. به این شکل که از 

نمایندگان آن ها درخواست می کنیم از مراکز اصلى رعد در تهران بازدید کنند 
و با فعالیت هاى آن آشنا شوند، سپس به صورت گروهى یا فردى به استان 
مربوطه مراجعه و به تشکیل این مجموعه در آن استان کمک مى کنیم. در 
ابتدا این مراکز تازه تاسیس به صورت شعبه اند و تا خودکفایی کامل تحت نظر ما 
کار مى کنند و مرتب از تهران با آن ها در تماس هستیم. ولى بعد از آشنایى کامل 
با فعالیت ها خودشان به صورت مستقل فعالیت مى کنند. گروه همیارى بانوان 
1373نیز با چهار نفر در سال 1373نیز با چهار نفر در سال 1373 شروع به فعالیت کرد که به تدریج اطالع رسانى 
و این تعداد زیاد شدند. ما روزهاى دوشنبه دور هم جمع مى شویم و راجع 
به فعالیت هاى درآمدزا صحبت و تصمیم مى گیریم؛ مثال بازارچه خیریه، 
جشنواره غذا یا کنسرت هایى با همکاري گروه هاى مختلف هنري برگزار 

مى کنیم و همه درآمد حاصل از این فعالیت ها صرف هزینه هاى آموزشى 
توان یابان مى شود.

البته در زادگاهم، سنندج یک موسسه رعد دایر کردم. عضو هیئت امنا و 
هیئت مدیره موسسه رعد شرق تهران هم هستم.

چه تعداد موسسه رعد در سراسر کشور وجود دارد؟   چه تعداد موسسه رعد در سراسر کشور وجود دارد؟   چه تعداد موسسه رعد در سراسر کشور وجود دارد؟
30در حال حاضر 30در حال حاضر 30 مجموعه رعد در کل کشور داریم که متشکل از گروه 
همیارى بانوان و گروه جوانان هستند. تعدادى از گروه جوانان بچه هاى خود 

موسسه اند که در فعالیت هاى درآمدزا نقش مهمی دارند.
غیر از موارد قبلی که اشاره کردید آیا در حال حاضر فعالیت    غیر از موارد قبلی که اشاره کردید آیا در حال حاضر فعالیت    غیر از موارد قبلی که اشاره کردید آیا در حال حاضر فعالیت 

دیگري هم دارید؟
ان شاءاهللا کالس هاى آموزشى اى براى گروه بانوان، جوانان و خود پرسنل رعد 
خواهیم داشت که بتوانند کارآمدتر با بچه ها برخورد کنند. در این زمینه هم 

قرار است فعالیت کنم.
آیا حمایت هاى مالى گسترده هم از موسسه داشته اید؟  آیا حمایت هاى مالى گسترده هم از موسسه داشته اید؟آیا حمایت هاى مالى گسترده هم از موسسه داشته اید؟

پشتوانه مالى ما خیرین هستند. گروه همیارى بانوان، جوانان و افراد خیر آزاد پشتوانه مالى ما خیرین هستند. گروه همیارى بانوان، جوانان و افراد خیر آزاد 
که بدون عضویت در گروه خاصى کمک هاى مالى مى کنند. من نیز عالوه بر 
حق عضویت ماهانه تا آنجایى که توان دارم در زمینه برگزارى بازار و سایر 

فعالیت ها دریغ نمى کنم.
خانم پروین یکى از محورهاي کاري شما حوزه زنان بوده، به نظر   خانم پروین یکى از محورهاي کاري شما حوزه زنان بوده، به نظر خانم پروین یکى از محورهاي کاري شما حوزه زنان بوده، به نظر 

شما مهم ترین مشکالت کار در این حوزه چیست؟
یکى از مشکالت، عواطف زیاد خانم هاى فعال در حوزه نیکوکارى است. چون از 
نزدیک با مسائل و مشکالت مواجه مى شوند و عواطف خاصى دارند بیشتر خود 
را درگیر مسائل مجموعه مى کنند و به همین دلیل آسیب روحى بیشترى 
نیز نسبت به مردان مى بینند. عمده مشکالت بانوان توان یاب نیز در درجه 
اول وضعیت ظاهرشان است. همه به آن ها خیره مى شوند و حتى نسبت به 
آن ها احساس ترحم دارند. دختران ما اصال این وضعیت را دوست ندارند. اینجا 
اعتمادبه نفس کافى را به آن ها مى دهند که در خیابان و اماکن عمومى خیلى 
راحت ظاهر شوند اما در جامعه هنوز تا حدى این مشکل وجود دارد. قبال در 
خانه غذایی مى خوردند، استراحتى مى کردند و در حقیقت روز به روز از نظر 
روحى افت مى کردند اما االن توانایى هاى خودشان را مى بینند، در کالس هاى 

مختلف شرکت مى کنند و هنر خودشان را نشان مى دهند.
مهم ترین نیاز موسسه براى کمک به این بچه ها چیست؟   مهم ترین نیاز موسسه براى کمک به این بچه ها چیست؟مهم ترین نیاز موسسه براى کمک به این بچه ها چیست؟

مهم تر از همه این است که این بچه ها همزمان با اتمام دوره آموزشی حتما مهم تر از همه این است که این بچه ها همزمان با اتمام دوره آموزشی حتما 

امکان کار کردن داشته باشند. اگر توان یاب در اینجا آموزش ببیند ولى منجر 
به فعالیت نشود از اول هم افسرده تر خواهد شد. به این منظور واحدى به نام 
کارآفرینى داریم، این جوانان کارآفرین مدام در حال جست وجوي شغل 
هستند. ولى توان یابان تنها سه درصد سهمیه اشتغال را دارند و در جامعه اى 
که درصد بیکارى باال است و خیلى از تحصیلکرده هاى دانشگاهى بیکارند؛ 
اشتغال توان یابان براى ما خیلى مشکل است. سازمان ها اغلب ترجیح مى دهند 
که افراد سالم را استخدام کنند و اولویت اشتغال را به آن ها مى دهند. ما براي 
باال بردن شانس استخدام، در بدو ورود بچه ها را گزینش می کنیم. گروه 
گزینش متشکل از روان شناس، جامعه شناس، مددکار  و متخصص آموزش، 
استعدادهاي آن ها را بررسی مى کنند و در حال حاضر با تمام سازمان هاى 
غیردولتى در ارتباطیم و در همه مراسم ها از آن ها دعوت مى کنیم و با آن ها 
همکاري متقابل داریم. ما همه پیشگیرى ها براى بروز مشکل بیکارى را در 

نظر گرفته ایم ولى همچنان این مشکل تا حدى وجود دارد.
آیا این مشکل براى زنان به نسبت مردان بیشتر است؟  آیا این مشکل براى زنان به نسبت مردان بیشتر است؟آیا این مشکل براى زنان به نسبت مردان بیشتر است؟

معموال، اما با این بینش جلو مى رویم که یک فرد توان یاب و فرد سالم با همدیگر 
حرکت و پیشرفت کنند و توان یاب زن و مرد به یک میزان امکان ترقى داشته 
باشند. پسر توان یابی داشتیم که با وجود مشکالت حرکتى و استفاده از ویلچر 
بسیار فعال بود و به سرعت وارد بازار کار شد. هر صبح مدیرعامل شرکت دم در 
منتظر او مى ایستاد و خودش او را تا میز کارش مى برد. آن ها به قدرى استعداد 
دارند و فعالیت هایشان ارزشمند است که در خیلى موارد با یک فرد سالم 

برابرى مى کنند.
مهم ترین دغدغه موسسه براي گسترش فعالیت چیست؟  مهم ترین دغدغه موسسه براي گسترش فعالیت چیست؟مهم ترین دغدغه موسسه براي گسترش فعالیت چیست؟

براى استمرار و تحقق اهدافمان همیشه نیاز به منابع مالى داریم. منابع مالى 
ما خیرین هستند. وضعیت مالى مردم هم مثل گذشته نیست؛ مهم ترین 
چیزى که حرف اول را مى زند داشتن منابع مالى است. اگر ما این را داشته 

باشیم فعالیت ها همچنان گسترش پیدا مى کند.
پس به نظرتان جذب خیرین بیشتر، اهمیت زیادى در گسترش   پس به نظرتان جذب خیرین بیشتر، اهمیت زیادى در گسترش پس به نظرتان جذب خیرین بیشتر، اهمیت زیادى در گسترش 

فعالیت موسسه دارد.
بله. ما اینجا متخصصین شاخص زیادي داریم. زمانى تخصص و قابلیت آن ها 
به مرحله اجرا درمى آید که نیازهاى مالى برطرف شوند. خود خیرین براى 
ما خیلى اهمیت دارند. ما باید آن ها را تشویق کنیم و به همین منظور در 
برنامه هاى تفریحى یا درآمدزا آن ها را دعوت مى کنیم  و کارت دعوت براي 
آن ها مى فرستیم و از آن ها تشکر مى کنیم تا همچنان به کمک هایشان 

ادامه دهند .
به نظر شما برخورد خیریه ها و ارتباطشان با خیرین باید چگونه   به نظر شما برخورد خیریه ها و ارتباطشان با خیرین باید چگونه به نظر شما برخورد خیریه ها و ارتباطشان با خیرین باید چگونه 

باشد؟
خیریه ها باید با خیرین ارتباط مستمر داشته باشند و به آن ها اهمیت بدهند 
و از کمک هایشان قدردانى کنند و آن ها را در جریان برنامه هاى موسسه 

قرار دهند.
ارتباط موسسه را با خیرین چطور ارزیابى مى کنید؟  ارتباط موسسه را با خیرین چطور ارزیابى مى کنید؟ارتباط موسسه را با خیرین چطور ارزیابى مى کنید؟

کسى که فرصت و انگیزه کار خیر را داشته باشد این فرصت برایش مهیاست. 
ما خیرى را داریم که آرزوى شرکت در جلسات را دارد ولى به دلیل کهولت 
سن دیگر قادر به این کار نیست اما نهایت آرزویش را با کمک هاى مالى اى که 
از طریق همسایه اش مى فرستد برآورده مى کند. البته باید توجه داشته باشیم 
که در هر کارى ممکن است ناآگاهانه کوتاهى هایى هم اتفاق بیفتد و به دلیل 
تراکم کار به دوستانى که اینجا مى آیند و مى روند بى توجهى شده باشد ولی ما 

تالش مى کنیم همیشه قدرشناس خیرین خود باشیم.
پیشنهادتان براى تعامل بیشتر چیست؟  پیشنهادتان براى تعامل بیشتر چیست؟پیشنهادتان براى تعامل بیشتر چیست؟

ارتباطمان با جامعه باید خیلى تنگاتنگ باشد. گاهى با خیرى برخورد مى کنیم 
که اصال شناختى از اینجا ندارد، پس باید تالش کنیم تبلیغاتمان را گسترده تر 
کنیم. روابط عمومى با پوسترها، تراکت ها و نشریه اى به نام توان یاب تبلیغات 
مکتوب زیادى دارد و از طریق وسایل ارتباط جمعى نیز مرتبا تبلیغ مى کنند. 
من به عنوان یک خیر تالش مى کنم در هر جمعیتی که حضور دارم حداقل 

فرد کنار خودم را به این موسسه ارتباط دهم. به او توضیح مى دهم که من یک 
بازنشسته هستم ترجیح دادم در اینجا فعالیت کنم و اینکه هرکدام از ما این 

رسالت را داریم.
حتی تابلوى دم در هم مهم است. بارها دیدم خانم یا آقایى با دیدن آن به 

حسابداري رفته و کمک کرده اند.
نشریه موسسه توزیع عمومى دارد؟   نشریه موسسه توزیع عمومى دارد؟   نشریه موسسه توزیع عمومى دارد؟

بله. توان یاب فصلنامه است و فعالیت هاى موسسه را بازتاب می دهد.
لطفا کمى بیشتر درباره نحوه تبلیغات موسسه توضیح دهید؟   لطفا کمى بیشتر درباره نحوه تبلیغات موسسه توضیح دهید؟لطفا کمى بیشتر درباره نحوه تبلیغات موسسه توضیح دهید؟

 زمانى که فعالیت هایى مانند بازارچه خیریه، کنسرت و ... داریم از طرف روابط 
عمومى اوراق تبلیغاتى چاپ مى شود و در زمان برگزارى این فعالیت ها در 
سطح شهر، این تبلیغات در اماکن پرجمعیت و برج ها، مخصوصا شهرك 
غرب نصب مى شوند. مردم تشریف مى آورند و با خرید بلیت در این مراسم ها 
شرکت مى کنند و با یک عصرانه بسیار متنوع که دست پخت خانم هاى 
مجموعه است پذیرایى مى شوند. برنامه هاى شاد، موسیقى و ... داریم. اگر 
براى خیرمان خداى نکرده اتفاقى بیفتد و فردى از خانواده اش فوت کند ما 
استندهاى سوگوارى با آرم موسسه را به مسجد مى فرستیم و در مراسم 

شادى هم همین کار را مى کنیم.
راهى که خیر را مجاب به ماندن می کند چیست؟   راهى که خیر را مجاب به ماندن می کند چیست؟   راهى که خیر را مجاب به ماندن می کند چیست؟

یکى از راه ها این است که خیر دستاورد عینى و ملموس کمک خود را چه 
ازلحاظ مادى یا معنوى مشاهده کند. مثال من نوعى پنجاه میلیون به موسسه 
کمک کردم اگر بدانم در چه راهى صرف شد و توانست راهگشا باشد مجاب به 
ماندن مى شوم. ما در خبرهاى رادیو و تلویزیون به مردم اطالع رسانى مى کنیم 
که فرضا این برنامه را داریم و خیر مى تواند در جلسات هفتگى ما حضور پیدا 

 کند و عضو گروه بانوان شود.
همه خیرین شما این امکان را دارند؟   همه خیرین شما این امکان را دارند؟همه خیرین شما این امکان را دارند؟

نه آن هایى که فرصت و عالقه این کار را داشته باشند.
یعنى مى توانند با موسسه همکارى کنند؟  یعنى مى توانند با موسسه همکارى کنند؟یعنى مى توانند با موسسه همکارى کنند؟

بله، حسابدارى آن ها را به بخش روابط عمومى معرفى مى کند و خانم هاى 
روابط عمومى درباره نحوه کار ما و شرایط همکارى با آن ها صحبت مى کنند.

نیاز به این ارتباط تنگاتنگ این اواخر احساس و برقرار شده یا    نیاز به این ارتباط تنگاتنگ این اواخر احساس و برقرار شده یا نیاز به این ارتباط تنگاتنگ این اواخر احساس و برقرار شده یا 
قبل از اینکه شما وارد این موسسه شوید نیز این کار انجام مى شد؟

از سال اول تالش هایى براى ایجاد این رابطه وجود داشت ولى به این 
گستردگى نبود درواقع در طول زمان این نیاز پیدا و گسترده تر شد، تجربه به 

دست آمد و راهیابى صورت گرفت.
اوایل این رابطه چگونه بود؟   اوایل این رابطه چگونه بود؟اوایل این رابطه چگونه بود؟

خیلى خوب بود. من در جمع گروهى قرار گرفتم که عاشقانه دوست داشتند 
در اینجا فعال باشند. مثال خانم هاى آشپزي را داریم که در خانه هاي خود 
آشپز و خدمه دارند ولى اینجا در آشپزخانه و زمان بازار مشغول آشپزى اند. 
رستوران و غرفه داریم. صنعتگران و تولیدکنندگان محصوالت خود را در 
غرفه ها مى فروشند و کل پول فروش یا قسمتى از آن را در اختیار ما مى گذارند 

و بعد از آن با موسسه ارتباط مستمر پیدا مى کنند.
لذت بخش ترین تجربه اى که در همه این سال ها داشتید چه    لذت بخش ترین تجربه اى که در همه این سال ها داشتید چه لذت بخش ترین تجربه اى که در همه این سال ها داشتید چه 

بوده است؟
من عاشقانه این بچه ها را دوست دارم. وقتى وارد مجموعه مى شوم و 
آن ها چشم هایشان برق مى زند و به سمتم مى آیند این براى من خیلى 

لذت بخش است.
فکر مى کنید مهم ترین دستاوردتان در همه این سال ها چه    فکر مى کنید مهم ترین دستاوردتان در همه این سال ها چه    فکر مى کنید مهم ترین دستاوردتان در همه این سال ها چه 

بوده است؟
همیشه احساس خوبى دارم و از وقتم به بهترین شکل استفاده می کنم.

براى تبلیغات ابزارى در اختیار خیرین قرار مى گیرد؟
خانم هاى خیر خود را موظف  مى دانند که در هنگام بازار، تبلیغاتى را از 
روابط عمومى بگیرند و در فضاهاى عمومى و محل سکونت خود نصب 

کنند.
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 مـن عاشـقانه این بچه هـا را 
دوسـت دارم. وقتـى وارد 
مجموعـه مى شـوم و آن هـا 
چشم هایشـان برق مى زند و 
به سـمتم مى آینـد این بـراى من خیلى 

لذت بخـش اسـت

مراسم کلنگ زنى مجتمع خانه مهر بناب
خیرین بنابى در مراسم کلنگ زنى مجتمع خیریه خانه مهر بناب چندین قطعه زمین با ارزش و همچنین مبالغى را به صورت 

نقدى براى احداث خانه مهر بناب اهدا کردند.
این مجتمع در زمین اهدایى یکصد میلیارد ریالى محمودى مشعوف کلنگ زنى شد که در آن عالوه بر نگهدارى کودکان بد 

یا بى سرپرست براى هزار نفر از زنان بى سرپرست نیز اشتغال ایجاد خواهد شد.
در این مراسم مدیرکل بهزیستى استان آذربایجان شرقى از وجود 1560 کودك بدسرپرست و بى سرپرست در استان خبر 
داد و گفت: از این تعداد 300 دختر بى سرپرست یا بدسرپرست در مراکز خیریه که توسط خیرین اداره مى شود نگهدارى 
مى گردند. محسن ارشد زاده گفت: دوام تربیت و تحصیل کودکان بى سرپرست به همت عالى خیرین بستگى دارد و این 
خیرین هستند که در جهت تأمین مسکن، تحصیل و اشتغال این افراد شبانه روز در تالش مى باشند و همانند فردزندان خود 
کودکان نیازمند را مورد تکریم قرار مى دهند. سیما شفائى، مدیرعامل خانه مهر نیز گفت: این مرکز با پنج نفر دختر بد سرپرست 

کار خود را آغاز و تاکنون توانسته است از 41 دختر بى سرپرست نگهدارى نمایند.

گفت  وگوى «شهرامید» با مهین دخت 
پروین، خیر شاخص خیریه رعد:

بازنشسته 
شدم اما در 
خانه نماندم
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  دنیاى درویشان واقف
درویشان در گذر روزگاران دیرینه این سرزمین، بیشــتر بنابر اصول اخالقى خود به مادیات بى توجه بوده اند. 

برخى گاه تا بدانجا به زندگى دنیوى پشــت مى  کرده اند که آواره کوه و صحرا مى  شدند، در دل کوه و غارى 
پناه مى  جستند، به آذوقه اى ناچیز قانع بودند و همه عمرشان در راز و نیاز به درگاه پروردگار وقف مى  شد. 
کسانى اما در میان درویش ها بودند که زندگى در میان مردم را ترك نمى  گفتند و در شهرها و آبادى ها 
ساکن بودند. آن ها نیز به دنیا و متعلقاتش دل نمى بستند و اموال خود را بر نیازمندان وقف مى  کردند. 
وقفیات درویشان و صوفیان در تاریخ ایران نمودى پررنگ دارد؛ رخدادى که به شعر و ادب نیز راه جسته 
و مضمون شعرها و حکایت هایى را برساخته است. دنیاى اینان، از نکویى به خلق و دگردوستى سرشار 

است. هفته آینده به دنیاى این درویشان و عارفان مى رویم تا از وقف زندگى و دارایى شان براى مردمان 
زمانه هاى گوناگون تاریخ ایران روایت کنیم. 

سایه سار  وقف  و نیکوکارى عارفان در تاریخ ایران

آنـان که خـود
 را وقف کردنـد

«هر که در این ســرا درآید نانش دهید و از ایمانش 
مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالى به جان ارزد 

البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد.»
 این نوشته اى است بر آستان شیخ ابوالحسن خرقانى؛ 
عارفى که از دیروز تا امــروز نزد مردم گرامى و عزیز 
داشته مى  شود؛ کسى که در سده هاى چهارم و پنجم 
مى زیست و اکنون در روستاى خرقان از توابع بسطام 
به خوابى آرام فرورفته و آرامش فضاى مزارش یادآور 
تاریخى به شــمار مى آید که دل هاى مردم را به هم 
پیوند مى  داده اســت. این مردم همان هایى اند که با 
دیدن نوشته درخشان آستان شــیخ، دل هایشان 
تپیدن مى  گرفت و شوقى وصف ناپذیر، عمیق و انسانى 

را تجربه مى  کردند. تاریخ این مردم با حضور عارفانى 
چنین، از اخالق جوانمردى و در اینجا از بخشــش و 

همدلى سرشار مى  شد.
 زمانه شیخ ابوالحسن، روزگار درگیرى هاى فرقه هاى 
گوناگون مذهبى بود؛ زمانه اى که تشنه گونه اى برابرى، 

مساوات و صلح و سازش اجتماعى بود.
 شیخ ابوالحسن از این رو است که بر درگاه خود کسى 
را بر کســى برترى نمى  دهد و همه انسان ها را یکى 
مى  انگارد. بنا به نوشــته محمدرضا شفیعى کدکنى 
در کتاب «نوشته بر دریا»، از منظر شیخ، جوانمردى 
دریایى است به سه چشمه؛ یکم سخاوت، دوم شفقت 
و ِسیم بى  نیازى از خلق و نیازمندى به حق. سخاوت در 

کنار شجاعت از صفات اصلى جوانمردان بوده است و 
میان این هر دو، بخشیدن و ایثار جاى گرفته است.

 شجاعت، بخشش جان و سخاوت، بخشش مال است. 
سخاوت از منظر شیخ، باالترین درجات و بزرگ ترین 
اعمال پس از یاد حق اســت و پرهیــزگارى پس از 

سخاوت جاى دارد.
 ابوالحسن، خود از مریدان بایزید بسطامى بوده و گفته 
شده است شیخ ابوســعید ابوالخیر و خواجه عبداهللا 
انصارى نیز به خدمتش رسیده و از او فیض برده اند؛ 
کسانى که خود در سخاوت دستى داشته  اند؛ سخاوتى 
که همه انسان ها را دربرمى گرفته و به فرقه یا طایفه و 

نژادى ویژه تعلق نداشته است.

نـان و
 جـان

روایتى جاودانه از شیخ ابوالحسن خرقانى

نـان و
 جـان

  ماه چهره تهرانى/ روزنامه نگار

   آیین وقف در فرهنگ ایرانیان درخششــى ویژه دارد. 
بخشندگى و نیکوکارى در روزگاران پى درپى تاریخ آنچنان 
گسترده و مورد اقبال مردمان این سرزمین بوده که نهادى 
با موضوع وقف و اوقاف براى نظارت بدان شکل گرفته است. 
سخنان و مطالبى بسیار درباره جنبه مذهبى گفته و نوشته 
شده است، اما وقف در اندیشه عرفانى نیز جایگاهى ویژه 
دارد؛ اندیشه اى که موسسات و نهادهایى را در دل جامعه 
پدید آورده و پرورده و خود عاملى براى آبادانى شهرها و 
روستاها و بهتر کردن زندگى طبقات گوناگون اجتماعى 
شــده اســت. منش و روش عارفان با بن مایه هاى استوار 
خود که از دل فرهنگ کهن ایرانى- اسالمى برمى خیزد، 
در زیســت اخالقى جامعه تاثیرهایى ویژه داشته است. 
آنچه وقف را در فرهنگ عرفانى پر و بالى بیشتر مى دهد 
و مى پروراند، از یک منظر اصولى جوانمردانه است که در 
آموزه هاى عارفان مندرج اســت. به طور مثال نان دادن و 
مهمان نوازى و پوشاندن برهنگان، از وجوه اصولى زندگى 
عارفان برشمرده مى شــود. ابوالحســن خرقانى، عارف 
ســده هاى چهارم و پنجم هجرى که مشهور است بر در 
خانقاهش نوشــته بودند «هر که در این سرا درآید نانش 
دهید و از ایمانش مپرسید چه آنکس که به درگاه باریتعالى 
به جان ارزد البته بر خوان بوالحسن به نان ارزد»، در جایى 
گفته است «نان به نیت مهمان پزید و دیگ به نیت مهمان 
برنهید جامه به نیت درویشان دوزید که چون مهمان رسد 

نصیب خویش خورد و شما طفیل باشى.»

  وقف نزد عارفان از وجوهى مختلف، معنادار است. معناى این 
کلمه از اختصاص ثمره مال به همگان، تا وقف در معنایى مجازى 
با ایثار و فداکارى و ذوب شدن در محبوب را دربرمى گیرد. وقف 
درواقع در معنى مرسوم و معمول خود نشان دهنده ایمان مردم 
و باور به جهان آخرت و دست یابى به ثواب است. دامنه وقف در 
جامعه اى هرچه گسترش داشته باشد بیانگر این است که مردم 
به باورهاى مذهبى و انسانى پایبندترند. گسترش وقف در برخى 
از دوره هاى تاریخى ایران دستاورد نفوذ نگرش هاى عرفانى است 
که هم خود عارفان زمان بدان اقدام مى کرده، هم یارانشان را بدان 
مى خوانده اند. زمانه حکومت ایلخانان مغول در ایران، از جمله 
این دوره ها است. در این روزگار است که وقف، امید اجتماعى 
را براى تحمل سختى ها و نادلخوشى هاى زمانه تقویت مى کرد.

  عارفانى بسیار در پى این نگرش عارفانه، اموالشان را وقف مى کردند. روایت هایى بسیار از وقفیات آن ها در دست است. شیخ امین الدین بلیانى از جمله 
اینان در عصر ایلخانان مغول است که کمتر از او نام برده اند؛ کسى که در کازرون پاى به جهان گذاشت و حافظ در جوانى در زمره مریدانش بود. پدرش 
زاهدى معروف و اهل خانقاه بود. او پس از مرگ پدر بر جایش نشست. زهد شیخ امین الدین همچون پدر، مانند زاهدان سده هاى نخستیِن اسالمى بود. 
وى با نفس در ستیز و کم خور و کم خواب بود و نماز بسیار برپامى داشت. او در کنار این زهد از وضع مردم روزگارش بى خبر نبود، با آن ها دیدار مى کرد 
و گاه براى گشودن گره از مشکل هایشان نزد حاکمان زمانه مى رفت. روایت شده است حتى یهودیان نیز براى یارى جستن نزد او مى رفتند. وى براى 
تحصیل و بهداشت مردم و پناه دادن به مسافران و غریبان نیز مکان هایى ساخته بود. شیخ امین الدین بر این باور بود که وقف دارایى و دل کندن از مال 
دنیا در هنگام زندگى، نشانى از وقف و نیکوکارى درست است، نه آن وقفى که پس از مرگ صورت مى گیرد و شاید به گونه اى نشان آن داشته باشد که 

واقف در زمان زندگى تاب وتوان دل کندن از وابستگى هاى دنیوى را نداشته است.

  رضا شعبانى در کتاب «مبانى تاریخ اجتماعى ایران» درباره زوایا 
و خانقاه هاى متصوفه در تاریخ ایران مى نویسد «درواقع عالقه به 
چنین مکان هایى و تکریم از شخصیت هاى غیرحاکم، که ارتباط 
تنگاتنگى با مردم نیازمند دارند، براى مردمى که توان دفاعى را در 
بعد نظامى از دست داده اند یکى از راه حل هاى موجود براى تداوم 
و بقا، حفظ عزت و احترام تاریخى به شمار رفته است.» مشایخ 
صوفیه بدین ســان با ارتباط هاى اجتماعى و سیاسى، در خود 
قدرتى به ظهور رساندند که پیشتر، بدین شکل از آن برخوردار 
نبودند. آن ها به عنوان حامیان مادى و معنوى منافع مردم در برابر 
ظلم و خشونت کارگزاران حکومت ظاهر شدند؛ همچنین افزون 
بر آن در پیوند با گروه هاى فعال اجتماعى چون فتیان یا جوانمردان 
زمان و با مشابهت هایى هر دو جریان به پیروى از منش جوانمردانه 
حضرت على (ع) توانمندتر در بدنه جامعه حضور یافتند؛ توانى که 
در بلندمدت موجى خروشان از گرایش ها و خواست هاى اجتماعى 

را دربرگرفت و نهضت هایى را برآورد.

  در برخى دوره هاى تاریخ ایران به ویــژه در دوران صفوى، به 
چهره هایى صوفى و عارف برمى خوریم که مى کوشند در بدنه 
جامعه همچنان حافظ منافع مردم باشند و اعتبار و قدر خود را 
حفظ کنند. بنابر یکى از متن هاى تاریخى عصر شاه عباس دوم 
یعنى «قصص الخاقانى» نوشته ولى قلى خان شاملو، از زندگى 
نیک اندیشانه شیوخى چند آگاهیم. از آن جمله شیخ مومن 
دستجردى است. وى از سالکان و عارفانى برشمرده مى شود 
که بنا به روایت قصص الخاقانى، با همراهى مریدانش در خطه 
خراسان مسجد، بقعه، کاروا نسرا، آب انبار و پل ساخت. آثار نیک 
برجاى مانده از او بنا بر روایت هاى تاریخى، در همه شهر مشهد 
پراکنده بود، بدانگونه که در آن شهر جایى نبود که از خیرات او 
بى نصیب باشد. شیخ محمدعلى موذن از دیگر مشایخ به شمار 
مى آید که خیرخواهى او در تاریخ ثبت شده است. وى در سالى 
براى رهسپارى برخى فقیران و فرودستان به سفر حج، تامین 
زاد و توشه آن ها را برعهده گرفت. معتمدان درباره او گفتهاند 
شیخ وقتى از سفر حج بازگشت براى تامین هزینه فقیران در 
قرض افتاده بود. او پس از مدتى توانست قرض خود را ادا کند. 
شیخ محمدعلى، زمانى دیگر درحالى که خود در سفر حج نبود 
با آگاهى از وضع نامناسب فقیران در سفر مکه، بدانجا رفت و پس 
از انجام امورشان به مشهد بازگشت و کنج خانقاهى خلوت گزید. 
میرمحمد باقر اردستانى از دیگر چهره هاى صوفى این دوران 
است «ازجمله آثار خیر ... مدرسه و بقعه اى است متصل به مسجد 
لنبان و بقعه اى است در قریه کاخ و بقعه اى در قریه جوى آباد 
دارالسلطنه اصفهان بهشت نشان.» حاجى محمد خم شکن، 
دیگر درویشى است که چون عده اى شراب فروش و شراب خوار 
در سبزوار مسلمانان را در رنج و زحمت انداخته بودند با مریدانش 
به شکستن خم هاى آن ها اقدام کرد و از این رو به خم شکن شهره 
شد. اینها تنها نمونههایى از صوفیانیاند که خیرخواهانه در بطن و 

متن جامعه حضور یافته، در زمان نیاز یارى میرساندند.

  به جز اقدام عارفان به وقف خانقاه، مزرعه، باغ، کتابخانه، مدرسه 
و آب انبار که گاه با نیت هایى بسیار واال و متفاوت همراه بوده 
است، توصیه هایى از سوى آنان براى حفظ این نیک اندیشى 
در تاریخ ثبت شده است. ابوسعید ابوالخیر، عارف سده چهارم 
هجرى قمرى به اطرافیانش یادآورى مى کند «هر چه دست و 
دل انسان از تصرف در وقف خالى تر باشد بهتر است. » وى درواقع 
گونه اى پاکى و اخالص را سفارش مى کرد؛ اخالصى که هرگونه 
بهره مندى و دلبستگى به مال وقف شده را پس مى زند. از سوى 
دیگر در نظر عارفان بهره وقف به آن ها که به نصیب و سهمى 
مادى چشم دوخته اند تعلق نمى گیرد. سعدى در این باره روایت 
کرده است «یکی از علماي راسخ را پرسیدند: چه گویی در نان 
وقف؟ گفت: اگر نان از بهر جمعیت خاطر ستانند، حالل است، 
و اگر جمع [= گوشه عبادت] از بهر نان مى نشینند حرام.» از 
این رو است که وقف و استفاده از آن در نظر بسیارى از عارفان با 
هیچگونه چشمداشت دنیوى در پیوند نبوده است. نجم الدین 
رازى از عارفان سده هاى ششم و هفتم هجرى در کتاب «مرصاد 
العباد» از وقف و فضیلت آن سخن رانده و نکته هایى درباره حفظ 
وقف نیز آورده است. این ها مى تواند بیانگر آن باشد که در زمانه 
او مشکالت وقف چه بوده است. نجم الدین رازى، وقف و زنده 
داشتن آن را از وظایف پادشاهان مى داند. او درواقع سازمان دهى 
این نهاد را به دست پادشاه سپرده، به او توصیه مى کند ناظران و 
رایزنان نیک بر کار وقف بگمارد. به اعتقاد وى، پادشاه همچنین 
در این امر باید از خدعه و نیرنگ دیگران در صرف مال وقف 
جلوگیرى کند و هر آنچه صاحب وقف تعیین و بدان وصیت 
کرده اســت، موردنظر قرار دهد. از نگاه این عارف پرآوازه، از 
دیگر مسئولیت هاى پادشاه آن است که بر کار وقف و میراث 
و خیرات، فردى امین، متدین و منصف تعیین کند تا کار وقف 
با عمارت و آبادانى همراه و شر جاهالن و ستمگران از تجاوز به 

وقفیات دور شود.
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 کوشش براى برآوردن نیاز به محصوالت روز
«پارچه وطنى ... کارخانه نساجى کازرونى و پسران- اصفهان ... کهن جامه خویش پیراستن/ به از جامه عاریت خواستن ... اگر 
این اندرز حکیمانه را نصب العین قرار بدهیم گذشته ها را جبران و اول ملت ثروتمند دنیا خواهیم شد ... گذشته گذشت ... بعد از 
تحمل زحمات زیاد کارخانه پشم و پنبه ریسى- صباغى- بافندگى کازرونى و پسران که از آخرین سیستم کارخانه هاى آلمان 
است در اصفهان دایر و با آنکه ابتداى کار است ... انواع پتوهاى پشمى اعال- فاستونى و ماهوت جات- پارچه هاى فرمى و غیره 
که از حیث ثبات رنگ و طرح بندى و دوام و ارزانى درجه اول را حائز است موجود- طالبین در طهران به بازار بزازها جنب 
تیمچه قدسیه ... مرکز فروش منسوجات کازرونى و پسران اصفهان ... مرکز عمده فروشى براى والیات: اصفهان در خود 
کارخانه». این آگهى که در روزنامه اطالعات به تاریخ 16 آبان 1305 خورشیدى منتشر شده است، کوشش ایرانیانى را 
در نخستین سال هاى سده چهاردهم خورشیدى نشان مى دهد که برآن بودند با ایجاد صنایع و کارخانجات ایرانى، نیاز 

مردمان این سرزمین را به محصوالت روز جهان برآورده، آنان را از وابستگى به کشورهاى دیگر بى نیاز کنند. 

مژگان جعفرى/ روزنامه نگار   مژگان جعفرى/ روزنامه نگارمژگان جعفرى/ روزنامه نگار
1298 تا 1298 تا 1298 1296 قحطى سراسرى ســال هاى 1296 قحطى سراسرى ســال هاى 1296

خورشــیدى که در زمان احمد شــاه قاجار و 
هم زمان بــا پایان جنــگ یکــم جهانى، در 
ایران آغاز شــد، به روایت تاریخ نگاران، از نظر 
شدت و گســتردگى، دومین قحطى ایران در 
ســده هاى ســیزدهم و چهاردهم هجرى به 
شمار مى آید. درباره چگونگى بروز این قحطى، 
عوامل گوناگون موردتوجه قرار گرفته و معرفى 
شده است؛ از خشک ســالى و کمبود بارش تا 
هجوم کشورهاى خارجى و غارت منابع ایران. 
برخى اما عوامل طبیعــى و اقلیمى را در بروز 
این خشک سالى موثر مى دانند. هرچه بود اما 
سرتاســر ایران در وضعیتى دشوار قرار گرفت 
و کشور تقریبا فلج شــد. برخى تاریخ نگاران و 
پژوهشــگران برآنند که در میانه این قحطى 
یک سوم مردم از میان رفتند. از آغاز قحطى نه 
تنها چشم اندازى روشن پیش روى مردم قرار 
نداشت، که، هر چه مى گذشت به روایت جان 
الرنس کالدول وزیر مختار آمریــکا در ایران 
اوضاع قحطى بدتر و بى نظمى تا شمال غرب 
ایران گسترده مى شــد. روزنامه رعد 21 دى 
1296 خورشــیدى، از جان باختن 51 نفر در 
اثر گرسنگى و سرما در خیابان هاى تهران در 
یک هفته گزارش مى دهد. عین الســلطنه در 
روزنامه خاطراتش، این آمار را حتى به صد نفر 
در روز نیز مى رساند. مردم از شدت گرسنگى، 
حتى مردار حیوان و نیز برگ هاى علف هایى را 
مى خوردند که هنوز پژمرده نشده بودند. حتى 
در برخى از جاها برگ خشک درختان به فروش 
مى رسید. پولى اگر در جیب بود براى خرید نان 
مصرف مى شــد. مردم از رنج و تعب، نوزادان 
خود را سر راه مى گذاشتند تا کسى به دادشان 
برسد. آنگونه که منابع شهادت داده اند، مردار 
انسان نیز خورده مى شــد. مرگ و مهاجرت 
چهره شــهرها را غمگین و غمگین تر میکرد. 
دولت براى رفع گرسنگى مردم دم پختکى را 
تهیه و توزیع مى کرد «این قحطى که در تداول 
عامه از آن به عنوان  مجاعه یا سال مجاعه و نیز 
سال دمپختکى یاد مى شود به اندازه اى مهیب 
و بزرگ بود که مردم تا مدت ها، حوادث و وقایع 
پیش و پس از آن را از نظر زمانى، با همان معیار 
مى سنجیدند. مثال مى گفتند فالن شخص در 
سال مجاعه به دنیا آمد یا فوت بهمان کس، پنج 

سال بعد از مجاعه روى داد.»
 این قحطــى تلفات فــراوان جانــى بر جاى 
گذاشــت اما در این میانه مى توان رگه هایى 
هر چند کم رنگ از حضور مــردم و جامعه در 
نیکوکارى و کمک به همنوعان را به تماشــا 
نشست. با وجود تالش هایى که به گونه پراکنده 

و البته همراه بى تدبیرى از سوى دولت صورت 
مى پذیرفت، اما آنگونه که منابع تاریخى روایت 
کرده انــد، دســت کم در تهــران تالش هایى 
سازمان یافته از ســوى جامعه و مردم در قالب 
نهادهایى متشکل، براى کمک به مردم صورت 
نمى گرفــت؛ آن نهادها یا وجود نداشــتند یا 
دستاورد تالش هایشان به گونه اى نبود که اثرى 
پررنگ در مدارك و کتاب هاى تاریخى بر جاى 
بگذارند. حضور داوطلبانه و منفرد مردم، بیشتر 
موردتوجه قرار گرفته است. روایت جعفر شهرى 
از کوچه ها و خیابان هاى تهــران، بیانگر این 
وضعیت است «در این قحطى اگر اهل خیرى 
هم یافت شد باز از میان همان طبقات فقیر و 
افراد متوسط بودند که در نقاط شهر دیگ هاى 
دمپخت نذرى ببار مى گذاردنــد و باز از میان 
همین گروه که اجساد مردگان را شسته، کفن 
پوشانده بخاکشان مى سپردند.» شاید همین 
نبود نهادهاى ســازمان یافته خیریه مردمى 
به ویژه در پایتخت بود که چند سال بعد، زمینه و 
ضرورتى براى پیدایش جمعیت شیر و خورشید 
سرخ ایران در سال هاى پایانى دوره قاجار فراهم 
آورد. مردم در این شــرایط براى برون رفت از 
روزهاى بحرانى، راهى جست وجو مى کردند. 
یک نهاد خیریه به نام کمیته مرکزى صدقات 
براى فقیران شهر تهران اقداماتى را انجام داد. 
اقدامات آن ها در این موارد خالصه مى شــد؛ 
اختصاص باغ اعتمادحضور با تجهیزات براى 
اقامت فقیران، باغى دیگر براى زنان و کودکان 
تهیدست، پناه دادن به هزار نفر و ساخت حمام 
براى آن ها و تامین لباس مناسب و جیره روزانه، 
درمان بیماران و نگهدارى از زنان باردار و تامین 
شیر براى کودکان، تاســیس یک بیمارستان 
و ســرانجام ایجاد کارخانه اى قالى بافى براى 
1296زنان. هیاتى از نوع دوستان در پاییز سال 1296زنان. هیاتى از نوع دوستان در پاییز سال 1296

براى کمک رســانى به فقــرا و مجمعى به نام 
مجمع خیریه تهران تاســیس شد. همچنین 
هیات متحده خمســه مقیم تهران یک باب 
دارالمســاکین در جنب بازارچــه حاجى آقا 
محســن تاســیس کرد و پنجاه نفر از فقیران 
بى دســت وپا را در آنجا مورد حمایت قرار داد. 
افزون بر این ها، فعالیت هایى از سوى افراد خیر 
و انسان دوســت به ویژه هنرمندان انجام شد. 
به طور مثال عایدات دو تئاتر به مردم قحطى زده 
اختصاص داده شد. عایدات یک تئاتر در بهمن 
ماه در گراند هتل تهــران، زیر نظارت مجمع 
آذربایجانیان توسط کمیسیون خیریه مرکزى 
به دارالمساکین هدیه شد. قحطى و مشکالت 
کشور تا دو سال طول کشــید. پس از دو سال 
آهسته آهسته چهره شهرها و روستاها عوض 

شد اما خاطره تلخ آن تا سال ها در یادها ماند.

  برخى آیین ها و ســنت ها در گــذر روزگاران توانســته اند جزیى 
ماندگار از رفتارها و کنش هاى مردمان یک جامعه به شــمار آیند. یک 
جامعه و ویژگى هاى آن را از بررســى همین سنت ها مى توان شناخت. 
ســیدمحمدعلى جمال زاده در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» در این باره 
مى نویســد «هر قوم و ملت و هر گروهى از مردم بجهت علل و اســباب 
متعدد و مختلف داراى اخالق و اطوارى مى شود که چه بسا در نزد خودش 
پســندیده و مقبولســت در صورتیکه مردم دیگرى آنرا نمى پسندند و 
نکوهیده و مکروه مى شمارند.» ازدواج، از بزرگ ترین رخدادهاى زندگى 
هر انسان به شمار مى آید. این پدیده و رخداد در دوره هاى گذشته تاریخ 
ایران صورت ها و روش هایى جالب و گوناگون داشته است. سنت عروسى 
در هر ســرزمین با رســومى ویژه همراه و درهم آمیخته است که جزو 
ویژگى هاى اجتماعى مردمان آنجا برشمرده مى شود. این رسم در ایران 
از گذشته هاى دور تا دوره معاصر به گونه اى تقریبا یکسان انجام گرفته 
است. خواستگارى و تعیین شیربها، مهریه و جهیزیه از مهم ترین ارکان 
انجام یک ازدواج ایرانى است. البته برخى از این آیین ها در عصر کنونى، یا 
از میان رفته یا کم رنگ شده است. دریافت شیربها از آن جمله است. دیگر 

سنت ها اما همچنان به قوت خود تا امروز بر جاى مانده اند.

 ازدواج از گذشته هاى 
دور در فرهنگ ایرانى، 
در زمــره ســنت ها و 
آیین هاى مورد پســند 
و عالقه مردمــان این 
ســرزمین برشــمرده 
مى شده است. این سنت 
دیرپا را مى توان یکى از 
جلوه هــاى ماندگارى 
اجتماعــى در میــان 
ســاکنان این سرزمین 
دانست. پیترو دالواله، 
جهانگرد ونیزى که در 
دوره صفوى بــه ایران 
آمده است در سفرنامه 

خود از عالقه ایرانیان به ازدواج به ویژه در میان زنان اشاره مى کند. وى در 
این باره مى نویسد «زنان مشرق زمین هر چقدر سنشان زیاد باشد، باز هم 

از شوهر کردن خجالت نمى کشند.»

  عبداهللا مستوفى، 
تاریخ نگار خوش ذوق 
فرهنگ و زندگى مردم 
تهران در کتاب «شرح 
زندگانى من» از یکى 
از رسم هاى مربوط به 
ازدواج در ایران دوره 
قاجار بــا جزییات یاد 
مى کنــد. او توصیفى 
بســیار جالب از رسم 
جهازبران عروس در 
دوره قاجار دارد «در 
دوران قاجاریه یک روز 
قبل از عروسى عده اى 

قاطر و خونچه اى که براى بردن جهاز الزم بود، تعیین مى شــد و از هر 
یک از این دو به اندازه تعیین شده با دســته موزیک نظامى یا نقاره چى 
یا هر دو از خانه داماد به خانه عروس روانه مى کردند. فرش و رختخواب 
در مفرش هاى قالیچه اى و لباس دوختــه و ندوخته و طاقه هاى نبریده 
در یخدان ها با یخدانپوش ماهوت گلى و مســینه آالت از قبیل دیگ و 
مجموعه و بادیه و سایر اثاثیه از قبیل بلورآالت، اسباب چراغ، متکاها و 
پشتى هاى زرى و ترمه مفتول و مرواریددوزى و تزئینات در و دیوار مانند 
پرده و طاقچه پوش و سماور و اسباب چاى و ظروف چینى و خالصه یک 
دستگاه اســباب زندگى تمام عیار در خونچه هایى که کف آنها را پارچه 
سفید انداخته و مقدارى نقل در آن پاشیده بودند مى گذاشتند و دسته 
موزیک و نقاره از جلو و خونچه ها از دنبال و قاطرها از عقب براه افتاده به 
خانه داماد مى آمد. همراه جهاز شخص متعینى از نوکرهاى خانه عروس 
مى آمد و صورت جهاز را به همان ترتیبى که در خونچه ها چیده شده بود، 
همراه داشت که تحویل داده و از یکى از بستگان داماد رسید مى گرفت، 
از عقب چند نفر خدمتکار با جارو و لــوازم تنظیف مى آمدند و ناحیه اى 
که در خانه داماد متعلق به عروس بود، فرش و لوازم زندگى را پهن کرده 
حجله عروسى را مى آراستند. زیادى عده خونچه ها و قاطر و قیمتى بودن 
اثاثیه طرف توجه تماشاچى ها واقع مى گردید، گاهى عده  خونچه به صد 
و بیست و عدد قاطرها به بیســت و سى مى رسید. اکثریت تماشاچى ها 
جنس لطیف بودند که بعد از مراجعت از این تماشا با حافظه عجیبى تمام 
جزئیات جهاز را براى آنها که به این فیض نرسیده و از تماشا محروم مانده 
بودند، نقل مى کردند. در خانه داماد گذشته از شربت و شیرینى خلعتى به 
تحویل دهنده و انعامى به خونچه کشها و قاطرچى ها داده مى شد، بعالوه 

نقلها و پارچه سفید کف هر خونچه مال حامالن بود.»
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دستان یاریگر مردم در قحطى بزرگ 
ایران در پایان جنگ یکم جهانى

تبریز قحطى زده
دکتر غالمعلى آدرخشى*

در ســالى که مادرم درگذشت جنگ جهانى اول 
هنوز بپایان نرســیده بود. ایران با آنکه بى طرف 
بود و در جنگ دخالتى نداشــت نیروهاى روسى 
و انگلیسى و عثمانى کشــور را میدان تاخت وتاز 
کرده بودنــد  ... در آن ایام نــرخ اجناس داخلى و 
خارجى باال رفت. غذا و پوشاك کمیاب شد، بدنبال 
خشک سالى و ناامنى آتش قحطى زبانه کشید. در 
این گیر و دار حصبه بومى و نیز گریپ وبامانندى 
که برخــى آن را گریپ اســپانیائى مى نامیدند، 
در زادگاه مــن تبریز بیداد مى کــرد. مى گفتند 
مرض اخیر را ســپاهیان هندى دولت انگلیس از 
جنوب یا لشکریان روســى از جبهه غرب اروپا به 
ایران آورده اند. هر روز در راه دبســتان مى دیدم 
که دهها بیمار از زن و مرد خصوصا کودکان برهنه 
در کنار کوچه ها و هشــتى خانه ها از بى غذائى و 
بى دوائى جان داده اند و وســائل کفن و دفن آنها 
فراهم نشده است و آنها که زنده اند از زور گرسنگى 
استخوان هاى گاو و گوسفند را از زباله دانها بیرون 
مى کشند و مى کوبند و با تخمه، پوست خربزه و 
هندوانه و خیار مخلوط مى کنند و مى خورند.  در 
آن روزگار وانفسا چند مالك و محتکر بى انصاف 
گندم و جو و برنج و حبوبات ... و حتى سیب زمینى 
را انبار مى کردند تا بقیمت گرانتر بفروشند. یک 
خروار گندم اگر پیدا مى شد معادل سیصد تومان 
آن روز- یعنى در زمانى که یک معلم دبستان از سه 
تا هشت تومان حقوق مى گرفت- قیمت داشت. 
یکى از ایــن محتکران را که ... بانفــوذ و مقتدر و 
ثروتمند شــهر بود، روزى سه مرد نقابدار نزدیک 
ظهر و موقعى که از برچیــدن ختم یکى از اعیان 
برمى گشت از کالسکه بیرون کشیدند و با سرش 
کشتند و طپانچه بدست در درشکه اى نشستند و 

فرار کردند. من خودم شاهد این واقعه بودم.
البته عده زیادى از مردم نیکوکار هم در آن شــهر 
بودنــد که با وجود تنگدســتى مى کوشــیدند با 
جمع آورى اعانه دیگ هاى دم پخت بار کنند و اقال 
یک وعده غذا در روز به جمعى از گرسنگان برسانند. 
دم در مطب چندین طبیب معدود شهر و در مقابل 
دکانهاى عطارى که فلــوس و دواهاى ضد حصبه 
مى فروختند صف هاى طوالنى در انتظار ایستاده 
بودند. دوا هم نایاب شده بود. این کوشش ها بجائى 
نمى رسید و در جماعت قحطى زده حال عصیانى 

پیدا شده بود.
* مقاله «تبریز قحطى زده ...» در کتاب «خاطرات 
سیاسى و تاریخى»؛ سیدمحمدعلى جمال زاده، 

شمس الدین میرعالیى، سیف اهللا وحیدنیا و ... .

روایت تاریخ نگارانه  از یک قحطى
  جعفر شهرى، تاریخ نگار فرهنگ و زندگى مردم 
تهران قدیم: «هر چند سال یک مرتبه قحطى مى آمد 
و تنها الزم بود که زمستانى کامال زمستان نشده یا 
حداقل در طهران و اطراف آن نشده باشد، که فورا 
درباریان و معممین دربارى که همه صاحب دهات و 
قارء و قصبات بسیار و مالک اراضى بیحساب زراعت 
بودند محصول خود را پنهان نموده از دسترس بدور 
داشته یک ال به چند ال بفروش برسانند و روى این 
حساب هر چند سال یک بار قحطى اى گریبانگیر 
مردم گشته عده بیشمارى از گرسنگى تلف شده 
رهسپار دیار عدم مى گردیدند. از جمله یکى قحطى 
سال هاى 1336 و 1337 قمرى بود که در آن نزدیک 
به دو سوم مردم تهران تلف شده، کاه و ینجه و پوست 
هندوانه خربزه و برگ درخت و پوست خیک و خون 
مذبوح حیوانات و حتى گوشت خر و یابو و سگ و گربه 
مى خوردند ... در این قحطى دو امر عجیب واقع شد 
یکى اینکه بسا شنیده شد که مردم یکدگر را دریده، 
حتى فرزندان خود را مى خوردند و هنوز محتکرین 
حاضر به گشــودن در انبارهاى ارزاق خود و فروش 
آنها نمى شــدند. و دیگر در آن زمان حتى نانواها از 

گرسنگى مردند.»
  قهرمان میرزا عین الســلطنه در کتــاب روزنامه 
خاطرات عین السلطنه: «قحط و غال در ایران شدت 
کرده، عدم وسایل حمل ونقل خیلى کمتر از سابق 
است به این واســطه اگر نقطه اى هم فراوانى است، 
حمل آن غیرمقدور شده است. در اغلب شهرها فریاد 

الجوع الجوع بلند است و خلق خدا تلف مى شوند.»
  میرزا خلیل خان ثقفى (اعلم الدوله)، یکى از طبیبان 
دربار در دوره قاجــار: «از یکی از گذرگاه هاي تهران 
عبور می کــردم. به بازارچه اي رســیدم که در آنجا 
دکان دمپخت پزي بود. روبه روي آن دکان، دو نفر زن 
پشت به دیوار ایستاده بودند. یکی از آنها پیرزنی بود 
صغیرالجثه و دیگري زنی جوان و بلندقامت. پیرزن 
که صورتش باز بود و کاسه گلینی در دست داشت، 
گریه  کنان گفت: اي آقا، به من و این دختر بدبختم 
رحم کنید؛ یک چــارك از این دمپخت خریده و به 
ما بدهید، مدتی است که هیچ کدام غذا نخورده ایم و 
نزدیک است از گرسنگی هالك شویم. ... یک چارك 
دمپخت خریده و در کاســه آنها ریختم. همان جا 
مشغول خوردن شــدند و به طورى سریع این کار را 
انجام دادند که من هنوز فکر خود را درباره وضع آنها 
تمام نکرده بودم، دیدم که دمپخت را تمام کردند. 
گفتم: اگر سیر نشــده  اید یک چارك دیگر برایتان 
بخرم، گفتند: آري بخرید و مرحمت کنید، خداوند به 
شما اجر خیر بدهد و سایه  تان را از سر اهل و عیالتان 

کم نکند.»
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تکنیک «پومودورو» یا گوجه فرنگى یک روش مدیریت زمان است که مى گوید «بهترین تکه زمانى» 
برابر است با 25 دقیقه اى که براى تهیه یک سس گوجه فرنگى الزم است. بعد از این 25 دقیقه باید 
یک وقفه در کار ایجاد شود. براى استفاده از این روش، باید 5 مرحله را مدنظر داشته باشید: انتخاب 
وظیفه یا مهم ترین کارى که باید انجام دهید، تنظیم یک تایمر به مدت 25 دقیقه، متمرکز شدن 
روى کار تا زمانى که زنگ تایمر به صدا درآید، پنج دقیقه استراحت و  تکرار این فرآیند تا چهار بار 
و هر بار 5 دقیقه استراحت کردن بین کار که باعث مى شود تا بر زمان مسلط شوید. این روش به 
شما کمک مى کند همراه با زمان حرکت کنید و بر مهم ترین کارى که باید انجام شود متمرکز شوید.

  نرگس فرجى
بسیارى از افرادى که کسب وکارهاى بزرگ را در دنیا شکل 
داده اند، بارها در مســیر رســیدن به موفقیت دچار بحران 
شده اند. بحران هایى که در بسیارى از موارد موجب شکست 
آن ها شده اســت، اما آن ها نه  تنها شکست ها را پشت سر 
گذاشته اند بلکه مسیر را با اشــتیاق بیشتر پیش رفته اند. 
کارآفرینان نیز بارها در راســتاى فعالیت هاى خود با موانع 
بزرگى روبه رو شده اند اما با قدرت بیشتر حرکت خود را ادامه 
داده اند. یکى از کارآفرینانى که با وجود مشــکالت فراوان 
همچنان به فعالیت خود ادامه مى دهد، سعید آجورلو است. این 
کارآفرین جوان که در حوزه مصنوعات چرمى فعالیت مى کند 
چندى است خود را در صفحه اینســتاگرامش «کارآفرین 
شکست خورده» معرفى کرده است. بیان کلمه شکست به این 
شکل براى هر کسى مى تواند پیامدهاى مختلفى داشته باشد 
اما آجورلو نسبت به بیان این موضوع واهمه اى ندارد و همچنان 
با یادگیرى از شکست، کار جدیدى را شروع و با موفقیت در 
حال پیشروى در بازار حوزه فعالیتش است. «شهر امید» با او به 
گفت وگو نشسته  است تا درباره روند فعالیت و علل شکست و 

بیان آن به این شکل بیشتر بداند. 
  درباره حوزه فعالیت کارآفرینى خود توضیح دهید.

قبل از اینکه بخواهم درباره حوزه کارآفرینى خودم صحبت 
کنم ذکر یک نکته را ضرورى مى دانم. طبق تعریفى که امروزه 
از کارآفرینى مى شــود، کارآفرین کسى است که یک ایده 
نو و ترجیحا فن آورانه ایجاد مى کند یا یک فرایند را بهبود 
مى بخشد. اگر بخواهیم از این نظر به کارآفرینى نگاه کنیم 
من و خیلى از اشخاص دیگر که به عنوان کارآفرین شناخته 
مى شوند، کارآفرین نیســتیم. البته کار جدیدى که شروع 
کرده ام کارآفرینى محسوب مى شــود؛ اما اگر بخواهیم به 
کارآفرینى از دید اشتغال زایى نگاه کنیم، حوزه فعالیت بنده 
تولید مصنوعات چرمى بود. تقریبا به 130 نفر آموزش دهى 
داشتم و از این 130 نفر 5 نفر مستقیم با من فعالیت مى کردند. 

کار ما تولید انواع محصوالت چرمى بود.

  در کشور ما کمتر کسى درباره شکست هایش صحبت 
مى کند ولى شما به راحتى این موضوع را بیان کردید. درباره 

آن توضیح مى فرمائید؟
شاید گفتن این حرف کمى شعارى به نظر برسد اما از نظر من 
چیزى به عنوان شکست وجود ندارد. شکست تنها متوقف 
شدن فرآیند حرکت ماســت. به این فکر کنیم که اگر ما در 
کارى شکست خوردیم آیا واقعا به هیچ وجه امکان ادامه دادن 
وجود نداشت؟ یا با توقف و بازایستادن ما از حرکت کردن 
این اتفاق افتاده است؟ حتى اگر این امکان هم وجود نداشته 

باشد، از دید من شکست نوعى درس گرفتن و تجربه است و 
باید از آن به عنوان دانشى که کسب کرده ایم استفاده کنیم. 
من براى این خودم را شکست خورده معرفى کردم که دوره 
تولیدم را متوقف کردم، هرچند امکان ادامه آن وجود داشت. 
این من بودم که تصمیم گرفتم این اتفاق رخ دهد، چون  آنقدر 
اتفاقات خوب برایم افتاده بود و توانایى هایم بیشتر شده بود که 
مى دانستم مى توانم کارهاى بزرگترى انجام دهم. پس تصمیم 
گرفتم جهت فعالیتم را عوض کنم تا بتوانم عملکرد بهترى 
داشته باشم. متاسفانه مردم ما شکست را پایان راه مى بینند 
و  فکر مى کنند پس از شکست همه چیز تمام مى شود. من این 
کار را انجام دادم تا به آن ها نشان دهم کسى که شکست خورده 

است هم مى تواند ادامه دهد، زندگى کند، کار جدید شروع کند. 
من فقط و فقط براى شکستن تابوى بزرگ «شکست» و انتقال 

تجربیاتم دست به این کار زدم.
  درباره شکست تان و علل آن توضیح مى دهید؟

من به این علت کارم را متوقف کردم که پایه و اســاس کارم 
درســت نبود. من تجربه الزم را براى شروع یک کسب وکار 
نداشتم. شما براى شروع یک کســب وکار و موفق شدن در 
آن باید دانش آن کار را داشته باشید که آن موقع من فاقد این 
دانش بودم. من اصول حسابدارى و بهاى تمام شده را به طور 
دقیق رعایت نمى کردم. سیســتم تبلیغاتى نداشتم. روابط 
عمومى پایین و بسیارى از تصورات اشتباه که بعدها متوجه 
آن ها شدم، عواملى بودند که باعث شدند ترجیح بدهم این کار 
را ادامه ندهم. به نظرم سیستم بازاریابى مهم ترین بخش یک 
کسب وکار است که شوربختانه من از آن هیچ اطالعى  نداشتم 
و یکى از مهم ترین دالیل متوقف کردن کارم همین مساله بود.

  چه درسى از شکست گرفته و چه شیوه اى را براى رفع آن 
در پیش گرفته اید؟

مشترى تمام ارزش یک کسب وکار اســت. اگر بازاریابى را 
سیستم تنفس یک کسب وکار در نظر بگیریم مشترى مانند 
نفس براى این بدن است. به طورجدى روى بازاریابى تمرکز 
کردم و همچنان مطالعه مى کنم. کسب درآمد هیچ وقت نباید 
هدف اول شما باشد. این نگرش را در خودم ایجاد کردم و به 

دنبال عالقه هایم و کسب رضایت مشترى هستم.
  چه پیشنهادى براى کارآفرینانى  که مى خواهند کار خود 

را تازه شروع کنند دارید؟
قبل از اینکه کارآفرینى و سرمایه گذارى در بیرون را شروع 
کنند روى خودشان سرمایه گذارى کنند و ذهنشان را قوى 
کنند. براى شروع یک کسب وکار پیشنهاد مى کنم روى رفع 
نیازهاى مشــترى (افزایش راحتى و آسایش) تمرکز کنند. 
بازاریابى را خیلى جدى بگیرند و کسب وکارشان را ترجیحا 
آنالین بسازند و قبل از اینکه کسب وکار بزرگى را راه بیاندازند 

در یک کسب وکار کوچک تجربه کسب کنند.

شکست خوردم اما قوى تر پیش رفتم 

 i n f o @ S h a h r o m i d . o r g

 مریم روستایى
نخستین رالى گردشگرى بانوان به همت کانون جهانگردى و اتومبیل رانى 
ایران و شرکت هلدینگ گردشگرى فالمینگو با حضور عالقه مندان به رشته 

رالى دوم شهریور در مجموعه فرهنگى تاریخى سعدآباد برگزار شد.
این جشنواره با دو شعار «بانوى ایرانى مظهر فرهنگ، اصالت و ارزش هاى 

واال» و «زنان، مؤثر در کارآفرینى و توسعه پایدار گردشگرى» بر پا شد. 
94رقیه حاتمى پور، کارآفرین برتر سال 94رقیه حاتمى پور، کارآفرین برتر سال 94 و زنى که به عنوان یکى از فعاالن 
گردشگرى کشور پس از سه دهه موفق شد براى اولین بار درهاى اهرام 
اسرارآمیز مصر را به روى تورهاى مسافرتى ایرانى باز کند، طراح این رالى 
بود. وى درباره این جشنواره گفت: «ما به عنوان افراد فعال در حوزه زنان باید 
براى حضور هرچه بیشتر آن ها در صحنه اجتماع قدم هایى را برداریم و این 

طرح بخش کوچکى براى رسیدن به این هدف بوده و هست.»
حاتمى پور درباره مسابقه رالى گفت: «نکته اى که در این رقابت ها مورد 
ارزیابى قرار مى گیرد مهارت در رانندگى زنان است و میزان سرعت، معیار 

انتخاب شرکت کنندگان به عنوان برنده نخواهد بود.»
وى در رابطه با ادامه روند برگزارى رالى گردشگرى گفت: «این طرح 
در استان هاى دیگر ازجمله گلستان، گیالن، مازندران و کردستان مورد 
استقبال قرار گرفته است و این برنامه را در آینده ادامه و گسترش خواهیم 
داد چون باعث شادابى بیشتر جامعه زنان مى شود. البته در این کار بخش ها 

و ارگان هاى مختلفى باید ما را یارى کنند.»
از دیگر سخنرانان این مراسم شهیندخت موالوردي، معاون رییس جمهورى 
در امور زنان و خانواده بود. او گفت: «به نظر مى رسد جشنواره رالى، موضوع 
گردشگرى را که بخش مهمى در برنامه ششم توسعه کشور است، به عنوان 
موضوعى خاص  به خوبى نشانه گرفته است و با توجه به نقش و تاثیرى که 
زنان مى توانند در توسعه این بخش داشته باشند امیدواریم در پایان برنامه 

ششم شاهد نتایج قابل توجهى در این حوزه باشیم.»
استارت رالی گردشگرى زنان کشور، صبح روز پنجشنبه 4 شهریور با 
حضور 30 اتومبیل از در زعفرانیه مجموعه سعدآباد آغاز و با عبور و بازدید 
شرکت کنندگان مسابقه از سایت هاى گردشگرى در شهرهاى کرج، طالقان 
و قزوین ادامه و در استان زنجان پایان یافت و روز جمعه شرکت کنندگان به 
3تهران بازگشتند.  همزمان با این مسابقه، جشنواره اى از ساعت 3تهران بازگشتند.  همزمان با این مسابقه، جشنواره اى از ساعت 3 بعدازظهر 
تا 11شب در مجموعه فرهنگى و تاریخى سعدآباد دایر بود و بیش از 50

غرفه صنعتى، هنرى براى زنان کارآفرین که بیشتر آن ها زنان سرپرست 
خانوار بودند در نظر گرفته شده بود. این غرفه ها شامل موسیقى، خطاطى، 
نقاشى، سفالگرى، غرفه هاى گل و گیاه، لباس هاى محلى، اقالم خانگى 
تولید شده توسط زنان، انواع شیرینى هاى خانگى بودند که به منظور نمایش 

و فروش آثار و دستاورد هاى زنان کارآفرین بر پا شده بودند.
در حاشیه این جشنواره غذاهاى محلى، کارگاه آموزشى ماساژ و اسپا، 
چایخانه سنتى با لباس هاى محلى و دمنوش هاى ایرانى و برنامه هاى ویژه 

کودکان شامل گریم و عکاسى نیز برگزار شد.
همچنین در این مدت برنامه هاى ورزشى- سیاحتى، خانواده - هنرى، 
صنعت-تجارت، رسانه-فرهنگى، کارآفرینى-آشپزى نیز در سعدآباد برپا بود.

در ایام برپایى جشنواره، برنامه زنده با اجراى هم نوازى زنان هنرمند، مسابقه، 
9برنامه هاى طنز، تئاتر و سایر برنامه هاى هنرى هر شب ساعت 9برنامه هاى طنز، تئاتر و سایر برنامه هاى هنرى هر شب ساعت 9 تا 11 بر 
محتواى جشنواره افزود و تالش شد تا اوقات خوش و خاطره انگیزى براى 
16بازدیدکنندگان محترم فراهم شود. رادیو جشنواره نیز هر روز  ساعت 16بازدیدکنندگان محترم فراهم شود. رادیو جشنواره نیز هر روز  ساعت 16

تا 20 به معرفى فعالیت هاى زنان، اطالعات گردشگرى و مطالب مفید در 
حوزه زنان مى پرداخت.

نکته جالب در شب دوم این جشنواره حضور دو توریست ایتالیایى بود که 
روى صحنه دعوت شدند تا از تجربه حضور در ایران صحبت کنند. آن ها 
گفتند هرگز فکر نمى کردند ایران در این حد زیبا باشد. تصویرى که از 
ایران در کشور ایتالیا وجود دارد مثبت نیست و آن ها هنگام بازگشت به 
کشورشان به عنوان دیدارکننده هاى افتخارى از ایران، دوستان و اطرافیان 
خود را به حضور و دیدار از ایران ترغیب خواهند کرد. آن ها همچنین 
از مهمان نوازى ایرانیان شگفت زده بودند و گفتند ما از شهر هاى کرمان، 
اصفهان، شیراز، قزوین و کاشان دیدن کردیم و در طول سفر با مردم 
مهربانى مواجه شدیم که از ما سوال مى کردند آیا نیاز به کمک دارید؟ و این 

در همه جهان بى نظیر است.

 شش کارى که نباید انجام دهید
این که  مى شوید،  کارتان  محل  وارد  وقتى 
در چند دقیقه ى ابتدایى چه  کارهایى انجام 
8مى دهید، اثر خیلى مهمى روى 8مى دهید، اثر خیلى مهمى روى 8 ساعتى که 

پیش روى شماست دارد.
مثال اگر دیر به محل کار برسید یا همان اول 
Inboxخودتان را درگیر Inboxخودتان را درگیر Inbox و ده ها ایمیل کنید، 
باقى روز سخت تر روى کارتان تمرکز مى کنید 
و بازدهى پایین ترى دارید. در این جا بر اساس 
تحقیقى که انجام شد، 10 توصیه براى شما 
گرد آورده ایم که با انجام آن ها در چند دقیقه  
و  مفیدتر  کارى تان، ساعت هاى  روز  ابتدایى 

بهترى را سپرى خواهید کرد.
دیر نرسید

ساعت  اینکه  از  قبل  برسید،  دیر  اگر  شما 
کارى بخواهد آغاز شود، همه چیز را خراب 
کرده اید. دقت کنید که رییس، کسانى را که 
دیر به محل کار مى رسند افراد بى مسئولیتى 
قایل  آن ها  براى  کم ترى  امتیاز  و  مى بیند 
بمانید  اضافه کارى  براى  اگر  حتى  مى شود. 
ساخته شده  ذهنى  تصویر  و  تاخیر  آن  هم 

باید  ولى  نیست  عادالنه  نمى شود.  جبران 
قبول کنید که حقیقت همین طور است. پس 
تا مى توانید سر موقع یا حتى زودتر در محل 

کارتان حاضر باشید.
به همکاران تان سالم کنید

کافى است مدت کوتاهى وقت بگذارید و با 
همکاران تان سالم و احوالپرسى گرمى داشته 
سالم  و  مى شود  وارد  که  رییسى  باشید. 
را  مدیریتى اش  تکنیک هاى  تمام  نمى کند، 
است.  کرده  زایل  باشند،  عالى  هم  هرقدر 
است.  بى اطالع  تعاملى  مهارت هاى  از  چون 
ابتداى  باید در  نباشید،  اگر مدیر هم  حتى 
روز یخ را بشکنید و خودتان را به عنوان یک 
نه  کنید؛  معرفى  پذیرا  و  دسترس  در  فرد 
کسى که در قالب سکوت، خود را از دیگران 

جدا مى کند.
چاى، قهوه نخورید

افرادى که عادت دارند در ابتداى روز حتما 
وقت  خانه  در  اگر  بخورند،  چاى  یا  قهوه 
نکنند، مطمئنا به محض رسیدن به محل کار 
اول سراغ چاى یا قهوه را مى گیرند. مطالعات 

نشان داده که بهترین زمان براى صرف این 
نوشیدنى ها، حوالى 9:30 صبح است. چون 
هورمون استرس یا همان کورتیزول که انرژى 
8را تعریف مى کند، حوالى 8را تعریف مى کند، حوالى 8 و 9 صبح به اوج 
خود مى رسد. وقتى در این زمان چاى و قهوه 
پیدا  کاهش  کورتیزول  ترشح  مى خورید، 
مى کند و بیش تر وابسته به دریافت کافیین 
مى شــود. درحــالى که در حالت طبیعــى، 
پیدا  کاهش  کورتیزول حدود ساعت 9:30 
مى کند و باید با نوشیدن چاى و قهوه جبران 

شود.
به تمام ایمیل هایتان جواب ندهید

وقتى پشت میزتان نشستید، مسلما وسوسه 
باز  را  دریافتى  پیام هاى  تمام  که  مى شوید 
کنید و به آن ها جواب بدهید. اما راه صحیح 
این است که در ده دقیقه  ابتدایى کار، یک 
نگاه کلى روى ایمیل هایتان بیندازید و فقط 
آن هایى را که مهم تر هستند شناسایى کنید. 
چک کردن ایمیل از آن قبیل کارهایى است 
که شاید مهم به نظر برسد ولى جزو اولویت ها 

نیست و نباید در ابتداى روز صورت بگیرد.

بدون داشتن یک برنامه کار را شروع 
نکنید

قبل از اینکه کار را شروع کنید، ببینید که 
هدف تان چیست و چه برنامه اى براى پیشبرد 
برنامه ها  و  تقویم  به  نگاهى  دارید.  روز  آن 
کنید.  بررسى  را  اولویت هایتان  و  بیندازید 
و  کنفرانس ها  جلسه ها،  از  ابتدا  همین  باید 
تماس هایى که در طول روز خواهید داشت، 

باخبر باشید.
کار آسان تر را اول انجام ندهید

تحقیقــات نشــان داده همین طـور که روز 
سپرى مى شود، میزان انرژى و قدرت اراده  
انسان تحلیـــل مى رود. پــس الزم است تا 
انرژى  ابتدا که  را در همان  کارهاى مهم تر 
بعضى ها  برسانید.  انجام  به  دارید،  بیشترى 
در توصیف این کار مى گویند: «قورباغه ات را 
قورت بده.» که این درواقع یک نقل قول از 
Mark) است که  Twain) «مارك تواین»
مى گفت: «اول هر صبح یک قورباغه  زنده را 
قورت بده؛ باقى روز هیچ چیز بدترى براى تو 

اتفاق نمى افتد.»

گفت وگوى «شهر امید»  با سعید آجورلو کارآفرین جوان مصنوعات چرمى 

گزارش «شهر امید» از برگزارى اولین جشنواره 
و مسابقه رالى گردشگرى بانوان در ایران

زنان کارآفرین در کاخ سعدآباد

آموزش هایى براى باال بردن بازدهى در کار و مدیریت زمان

شـاید گفتن ایـن حـرف کمى 
شـعارى به نظر برسـد اما از نظر 
من چیـزى به عنوان شکسـت 
وجود ندارد. شکسـت تنها متوقف شـدن 
فرآیند حرکت ماسـت، از دید من شکست 
نوعى درس گرفتـن و تجربه اسـت و باید از 
آن به عنوان دانشـى کـه کسـب کرده ایم 

اسـتفاده کنیم

رالى دوم شهریور در مجموعه فرهنگى تاریخى سعدآباد برگزار شد.
این جشنواره با دو شعار «بانوى ایرانى مظهر فرهنگ، اصالت و ارزش هاى 

واال» و «زنان، مؤثر در کارآفرینى و توسعه پایدار گردشگرى» بر پا شد. 
 و زنى که به عنوان یکى از فعاالن 
گردشگرى کشور پس از سه دهه موفق شد براى اولین بار درهاى اهرام 
اسرارآمیز مصر را به روى تورهاى مسافرتى ایرانى باز کند، طراح این رالى 
بود. وى درباره این جشنواره گفت: «ما به عنوان افراد فعال در حوزه زنان باید 
براى حضور هرچه بیشتر آن ها در صحنه اجتماع قدم هایى را برداریم و این 

حاتمى پور درباره مسابقه رالى گفت: «نکته اى که در این رقابت ها مورد 
ارزیابى قرار مى گیرد مهارت در رانندگى زنان است و میزان سرعت، معیار 

وى در رابطه با ادامه روند برگزارى رالى گردشگرى گفت: «این طرح 
در استان هاى دیگر ازجمله گلستان، گیالن، مازندران و کردستان مورد 
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 آغاز پایش سالمت کارکنان دولت از مهر ماه
مدیرکل دفتر مدیریت بیمارى هاى غیرواگیر وزارت بهداشت از اجراى بسته پایه خدمات سالمت کارکنان دولت و ارزیابى ساالنه بالینى 
و آزمایشگاهى کارمندان خبر داد. دکتر احمد کوشا گفت: با توجه به این که پایه بیمارى هاى مزمن همچون سرطان ها، بیمارى 
هاى قلبى و عروقى، بیمارى هاى تنفسى، سکته ها و دیابت از کودکى گذاشته مى شود و این بیمارى ها زمانى بروز مى کنند که 
کار از کار گذشته است، باید با اقدامات مراقبتى نظام مند، مستمر و طوالنى مدت در مرحله نخست افرادى که در معرض خطر 
هستند، شناسایى شوند و در مرحله بعد مراقبت هاى مستمر از آنانانجام  گیرد.بخش زیادى از افراد در شهرها در محیط هاى 
شغلى هستند و فرصت این که در زمان کار به مراکز بهداشتى ودرمانى مراجعه کنند را ندارند. او ادامه داد: در برنامه سالمت 
کارکنان که با پیگیرى معاونت بهداشت تدوین آن نهایى شده است تمام کارگران و کارمندان طى یک برنامه مشخص هم 
مورد معاینه پزشکى قرار مى گیرند و هم آزمایشات الزم در مورد آنها انجام مى شود.در این برنامه کارکنان ارزیابى خطر 10 
ساله سکته هاى قلبى و مغزى کشنده و غیرکشنده مى شوند. یعنى بر اساس نتایج آزمایشات قند و کلسترول خون و سایر 

فاکتورهاى خطر مثل فشار خون، سیگارى بودن یا نبودن، میزان سن، درصد احتمال خطر 10 ساله آنها برآورد خواهد شد .
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جدول سودوکوى
 شماره 2

حل جدول سودوکوى شماره 1 حل جدول  شماره 1  شهر امید

بسیارى از مردم احترام قائل شدن براى قوانین 
آداب معاشرت را کارى شرم آور مى دانند. آن ها 
فکر مى کنند رعایت آداب معاشرت فقط از 
طرفداران سرسخت زیبایى سر مى زند و این 
افراد رابطه خود را با زندگى واقعى قطع کرده اند. 
در حقیقت، قوانین اصلى آداب معاشرت بسیار 
ساده است. این قوانین عبارتند از فرهنگ سخن 
گفتن، خوشرویى و تواضع، ظاهر پاکیزه و تسلط 
روى عواطف و احساسات خود. ما در این مطلب 
شما را با قوانین آداب معاشرت آشنا مى کنیم که 

هر فرد محترمى باید از آن ها آگاه باشد.
1- اگر بگویید «شما را دعوت مى کنم» یعنى 
هزینه را شما پرداخت مى کنید. اگر بگویید «بیا 
بریم رستوران» یعنى هر کس باید هزینه مربوط 
به خود را پرداخت کند. اگر مردى بخواهد هزینه 
مربوط به زنى را بپردازد، موافقت زن با این مسئله 

ایرادى ندارد و دور از ادب نیست.
2- هیچ وقت بدون اطالع قبلى به دیدار کسى 
نروید. اگر کسى سرزده به خانه شما بیاید، ممکن 
است اصال آماده دیدار او نباشید. در بریتانیا 
رسم است که وقتى فردى سرزده مى خواهد 
به دیدار زنى بیاید، زن کفش مى پوشد، کاله بر 
سر مى گذارد، چتر به دست مى گیرد و پشت در 
مى ایستد. اگر مهمان را دوست داشته باشد به او 
مى گوید: «همین االن از بیرون به خانه آمده ام» 
و اگر میلى به دیدار فرد نداشته باشد مى گوید: 

«چقدر بد شد، داشتم از خانه بیرون مى رفتم.»
3-  در فضاى عمومى که با کسى یا کسانى مشغول 
گفت وگو هستید، هیچ وقت موبایل خود را روى 
میز نگذارید. این کار نشان مى دهد که این دستگاه 
نقش مهمى در زندگى شما بازى مى کند، شما از 
اتفاقات پیرامون خود کسل شده اید و به محض 
این که بتوانید گفت وگو را پایان بدهید به سراغ 
موبایل خود رفته، اینستاگرام را چک مى کنید، 
تلفن هاى تان را جواب مى دهید یا مرحله جدید 

بازى مورد عالقه خود را شروع مى کنید.
4- اگر مى خواهید دائما سرتان داخل گوشى تان 
باشد، هیچ وقت با نامزدتان قرار مالقات نگذارید. 

البته این مورد خطاب به آقایان است.
5- یک مرد هرگز نباید کیف زن را حمل کند. با 
این حال، مرد مى تواند کت زن را گرفته و آن را به 

جالباسى آویزان کند.
6-  اگر در کنار دوستى در حال قدم زدن هستید 
و او به کسى که نمى شناسید سالم کند، شما نیز 

باید به او سالم کنید.
7-  اکثر مردم معتقدند تنها راه درست 
خوردن سوشى استفاده از چوب هاى ژاپنى 
(chopstick)  است. با این وجود، این مسئله 
به شرایط هم بستگى دارد. مردها، برعکس زنان، 

مى توانند با دست هم سوشى بخورند.
8-  کفش هاى شما همیشه باید تمیز باشند.

9- از حرف هاى بى معنى و غیرضرورى پشت 
تلفن پرهیز کنید. اگر نیاز دارید با کسى گفت وگو 
کنید، بهتر است با او قرار مالقات حضورى 

بگذارید.
10- اگر کسى با شما تندى کرد، نباید شما هم 
تالفى کنید و صداى خود را روى کسى که به 
شما توهین کرده باال ببرید. خود را هم شان او 

نکنید. فقط لبخند بزنید و محل را ترك کنید.
11- مردى که در حال قدم زدن با زنى است، 
حتما باید سمت چپ زن راه برود. مردان نظامى 
از این قاعده مستثنى اند، زیر آن ها باید همیشه 
آمادگى انجام سالم و احترام نظامى را داشته 

باشند.
12- رانندگان باید به یاد داشته باشند که در 
روزهاى بارانى، رانندگى آن ها باعث پاشیدن آب 

روى عابران پیاده نشود.
13- چیز باید همیشه پنهان بماند: سن، ثروت، 
دعواى خانوادگى، مذهب، مشکالت پزشکى، 
ماجراهاى عاشقانه، هدایا، افتخارات و رسوایى ها.

14- در سینما، تئاتر و سالن کنسرت شما باید 
در حالى که روى تان به سمت افرادى است 
که نشسته اند، به سمت صندلى خود حرکت 
کنید. در این مورد مردان باید اول وارد ردیف 

صندلى ها شوند.
15- یک مرد هیچ گاه نباید بدون اجازه زن با او 
تماس فیزیکى برقرار کند. این موضوع یعنى این 
کارها غیرقابل قبول اند: گرفتن دست زن، تماس 
فیزیکى با زن حین گفت وگو و یا گرفتن دست یا 
بازوى او (مگر این که مرد به زن براى سوار و پیاده 
شدن از خودرو یا رد شدن از خیابان کمک کند).

16-اگر کسى شما را با حالتى غیرمودبانه صدا زد 
(مثال: هى تو)، نباید پاسخ او را بدهید. شما باید 
نمونه اى از فردى با آداب معاشرت مناسب باشید 

که رفتار اجتماعى مودبانه و محترمانه دارد.
17- قانون طالیى استفاده از عطر و ادکلن، 
رعایت تعادل و میانه روى است. اگر شما تا 
آخر شب همچنان بوى عطر خود را استشمام 

مى کنید، یعنى دیگران از بوى عطر شما خسته 
شده اند.

18-یک مرد مودب و محترم همیشه به زنان 
احترام مى گذارد.

19-در حضور زنان، مردان فقط با گرفتن اجازه 
زنان مى توانند سیگار بکشند.

20- فرقى نمى کند چه کسى هستید- مدیر 
یک کمپانى، استاد دانشگاه، یک زن سالخورده 
یا یک دانشجو- وقتى وارد فضایى مى شوید شما 

باید به دیگران سالم کنید.
21- به حریم مکاتبات و چیزهایى که به صورت 
مکتوب بین دیگران رد و بدل مى شود، احترام 
بگذارید. والدین نباید نامه هاى فرزندان خود را 
بخوانند. والدین باید به یکدیگر احترام بگذارند. 
گشتن جیب هاى طرف مقابل براى پیدا کردن 
یادداشت هاى عاشقانه، نامه یا چیزهاى دیگر 

نهایت بى ادبى است.
22- سعى کنید دنباله روى مد نباشید. بهتر 
است لباس هاى زیبا و مناسب- حتى اگر مد 
نیستند- به تن کنید تا لباس هاى به روز و برندى 

که در تن شما زشت و نامناسب اند.
23- اگر پس از عذرخواهى بابت ماجرایى 
بخشیده شدید، دیگر به موضوع مورد نظر اشاره 
نکنید. باید سعى کنید در آینده دیگر چنین 

اشتباهاتى انجام ندهید.
24-از بلند حرف زدن و خندیدن و همچنین زل 
زدن به دیگران دورى کنید. زل زدن به دیگران 

توهین آمیز است.
25- تشکر کردن از همسر، خویشاوندان و 
دوستان را فراموش نکنید. آن ها به شما کمک 
مى کنند چون دوست تان دارند، نه به این دلیل 
مجبورند. کمک کردن وظیفه آن ها نیست، پس 

قدردان آن ها باشید. 
جک نیکلسون، بازیگر سرشناس آمریکایى، 
مى گوید:«من به آداب معاشرت خیلى فکر 
مى کنم. این که چگونه یک بشقاب را به فرد 
دیگرى بدهم. این که براى صدا کردن فرد دیگرى 
در اتاق دیگر، فریاد نزنم. در اتاق را بدون در زدن 
باز نکنم. به خانم ها اجازه دهم پیش از من وارد 
جایى شوند. هدف این قوانین بى نهایت ساده 
ساختن یک زندگى بهتر است. من به رفتار 
و حرکاتم و البته آداب معاشرت خیلى توجه 
مى کنیم. این  قوانین زبانى ساده و قابل درك 

براى ایجاد یک احترام دوطرفه اند.»

 

 افقی:

کمک -2آمادگی وتوانایی انجام دادن کاری داشتن-اولین رسانه تخصصی خیریه ها-1
واحدی -کاله انگلیسی-نخست وابتدا-4سرشماری-زرشک-خاکستر-3جایز-جیوه-ومساعدت

زن سینمای  ربازیگ-6درخشان-دشمن دیرینه پنیر-شریک زندگی مرد-5محبوب-درسطح
-7محصول صابون-سالح زیرزمینی-«مهرلیال»کشورمان ومدیرموسسه خیریه 

واحدپول مشترک -هوآ-واحدپول چین-8هستی وعالم وجود-مالقات-رودخوزستان
ازماههای -دشمنی-اشاره به دور-11به یغمابردن-سرگشته-پایتخت اتریش-9اروپایی
بزرگان -12شخص-بازاراوراق بهادار-مجموعه شعری ازمهدی اشرفی-11میالدی

-14مثل ومانند-سرگردان-شناخته شده تر-13شتی جنگیک-جای پا-مساوی-واوالدپیامبر
دیواری که شهره خاص وعام -شهری دراستان قزوین-15ب کشیدهآزخم -قادر-یهوشی
 گردید!

 عمودی:

جامه »،«وطن من»ثاراوستآنوازنده فعال کشورمان درامورخیریه که از-شهرشاعران-1
گندم -4فهمیدن-بسیاربرنده-شیوه-3کورکردن-تهرانزندان -دشت وبیابان-2«کاروان کولی»و«دران
-سرگشتگی-سیاب خانگیآ-نتی درموسیقی-5نچه به قدرحاجت باشد وکم وزیادنباشدآ-قفل چوبی-سوده

کتاب -ازصفات خداوند-عضوپرکار-7نغمه-دختری درجمع پرندگان-رودمرزی-6عیدویتنامیها
پرنده -11اهلی-روداروپایی-انرواییفرم-9قسمتی ازپا-شهری دراستان اصفهان-چین وشکن-8شاعران

جنس -سرپیچی نمودن-معلم مقطع متوسطه-نشانه بیماری-11ازمواددفعی دربدن-آرزوها-ش سردکنآ
-14مریکاآسازمان فضایی ا-ازتاسیسات برودتی-مداوانمودن-13جای بازگشت-خشک-حاال-12خشن

وازه آی وزیرپریادگارنیک اندیش-15مرکزعدسی-رودی درجمهوری آذربایجان-سقف فروریخته
 نوعی خودرو-قاجارامیرکبیر

 19188711913طراح:رسول نادری 

 

 

 

 

 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

عمـودى: 
1-شهرشاعران-نوازنده فعال کشورمان درامورخیریه که 

ازآثاراوست«وطن من»،«جامه دران»و«کاروان کولى»
2-دشت وبیابان-زندان تهران-کورکردن

3-شیوه-بسیاربرنده-فهمیدن
4-گندم سوده-قفل چوبى-آنچه به قدرحاجت باشد وکم 

وزیادنباشد
5-نتى درموسیقى-آسیاب خانگى-سرگشتگى-عیدویتنامیها

6-رودمرزى-دخترى درجمع پرندگان-نغمه
7-عضوپرکار-ازصفات خداوند-کتاب شاعران

8-چین وشکن-شهرى دراستان اصفهان-قسمتى ازپا
9-فرمانروایى-روداروپایى-اهلى

10-پرنده آش سردکن-آرزوها-ازمواددفعى دربدن
11-نشانه بیمارى-معلم مقطع متوسطه-سرپیچى نمودن-جنس 

خشن
12-حاال-خشک-جاى بازگشت

13-مداوانمودن-ازتاسیسات برودتى-سازمان فضایى اآمریکا
14-سقف فروریخته-رودى درجمهورى آذربایجان-مرکزعدسى
15-یادگارنیک اندیشى وزیرپرآوازه قاجارامیرکبیر-نوعى خودرو

افـقـى:
1-اولین رسانه تخصصى خیریه ها-آمادگى وتوانایى انجام 

دادن کارى داشتن
2-کمک ومساعدت-جیوه-جایز
3-خاکستر-زرشک-سرشمارى

4-نخست وابتدا-کاله انگلیسى-واحدى درسطح-محبوب
5-شریک زندگى مرد-دشمن دیرینه پنیر-درخشان

6-بازیگر زن سینماى کشورمان ومدیرموسسه خیریه 
«مهرلیال»-سالح زیرزمینى-محصول صابون
7-رودخوزستان-مالقات-هستى وعالم وجود

8-واحدپول چین-آهو-واحدپول مشترك اروپایى
9-پایتخت اتریش-سرگشته-به یغمابردن

10-اشاره به دور-دشمنى-ازماههاى میالدى
11-مجموعه شعرى ازمهدى اشرفى-بازاراوراق بهادار-شخص

12-بزرگان واوالدپیامبر-مساوى-جاى پا-کشتى جنگى
13-شناخته شده تر-سرگردان-مثل ومانند

14-یهوشى-قادر-زخم آب کشیده
15-شهرى دراستان قزوین-دیوارى که شهره خاص وعام 

گردید!

جدول شماره2 شهر امید

اب
چک

ی 
یض

م ف
مری

ح: 
 |  طر

ج 
نــ

ه س
تــ

نک

15  14  13  12  11  10  9    8    7    6   5    4    3    2   1  
   1 
    2
    3
    4
   5
    6
    7
    8
   9
  10
  11
  12
  13
 14
15

 91800798190طراح:رسول نادری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د ا د ع ت س ا  د ی م ا ر ه ش
 ا و ر  ب ا م ی س  ی ر و ا ی
 ر ا م ا  ر ا ر ت ا  د ا م ر
 ا ر ا ل د  ر ا  ت ه  ل و ا

 ل  ن ا ب ا ت  د ر ا ک  ن ز
 ف ک  ن ی م  ت ا ک و ل ب  
 ن و ک  ر ا د ی د  ن و ر ا ک
 و ر و ی  ل ا ر ا م  ن ا و ی
 ن ا ل ا ت  ن ا ر ی ح  ن ی و
   ر ب م ا و ن  ن ی ک  ن ا

 س ک  س ر و ب  د ا ر ف ا  ن
 و ا ن  د ر  ر ی  ت ا د ا س

 ا ن ا م  ه ر ا و ا  ف ر ع ا
 ر و س ا ن  ا ن ا و ت  ا م ک
 ی ن ا ب ر ه م  ن ا ت س ک ا ت

15   14    13   12   11   10    9     8     7     6     5     4     3     2    1   
   1 
    2
    3
    4
   5
    6
    7
    8
   9
  10
  11
  12
  13
 14
15

25 قانون آداب معاشرتطراح:رسول نادری
دانستنى هاى کابردى

Sep 2016 شماره هفدهمسال اول ذى الحجه1437شهریور ماه 1395



16

امام على علیه السالم
ةَ تََوّقیِه اَْعَظُم ِمّما تَخاُف ِمْنُه. اِذا ِهْبَت اَْمرا َفَقْع فیِه َفاِنَّ ِشدَّ

هرگاه از کارى هراس و بیم داشتى، خود را در آغوش همان کار بیفکن، 
چرا که سختى پرهیز و هراس، بزرگتر از خود آن چیزى است که از آن 

مى  ترسى.
175نهج البالغه، حکمت 175نهج البالغه، حکمت 175

سخن هفته

حکایت

دیالوگ ماندگار

تا جایى که به یاد دارم و از هنگامى که 
دست چپ و راستم را شناختم بهترین 
منبع براى دستیابى به اطالعاتى در زمینه 
امور عشق و عاشقى پدربزرگم بود. داستان 
عاشقیت هاى پدربزرگ در دهه هاى 30، 
40 و حتى 50 ورد زبان فامیل بود هرچند 
که برخى از جمله مادربزرگ، دایى جان 
و مادرم عقیده داشتند این ها همه زاییده 
تخیالت پدربزرگ است و او در همه عمر 
یک زن را بیشتر ندیده که همانا مادربزرگ 
باشد. بگذریم. از پدربزرگ شنیده بودم 
اولین بار اوایل فصل زمستان در روزى که 
برفى نبوده و سرما هم بیش از حد نبوده و 
آسمان هم خالى از ابر نبوده و هوا هم هیچ 
مشخصه خاصى از جمله پاکى بیش از حد 
یا کثیف بودن بیش از حد یا بهارى بودن 
و یا حتى زمستانى بودن نداشته، عاشق 
شده است. پدربزرگم دومین و سومین 
عشق را هم زمان با هم در اواسط تابستان 
تجربه مى کند. و باالخره بهار هم بى نصیب 
نمى ماند و او چهارمین بار در میانه هاى 
فصل بهار عاشق مى شود، اما با توجه به 
این که عشق پنجم، ششم، هفتم و هشتم 
او همه مربوط به فصل خزان زده پاییز 
بودند، پدربزرگ از لحاظ آمارى خزان را 

بهار عشق مى داند و از لحاظ نوستالژیک 
تفاوت چندانى بین فصل هاى سال براى 
عقیده  و  نیست  قائل  عاشقى  و  عشق 
دارد: «فصلش را ول کن، خود عشق را 
عشقه!» و از نظر این که عقیده دارد هیچ 
عشقى طعم و بوى عشق اول را ندارد، 
طعم و بوى عاشقى براى او با طعم و بوى 
زمستان عجین شده است. در این میان 
فصل بهار فقط برایش یادآور عشق هاى 
زندگى اش  نوزدهم  و  سیزدهم،  چهارم، 
است که از قرار معلوم عشق سیزدهم اش 
با بقیه عشق هایش تفاوت هاى فراموش 
نشدنى داشته است، چون هر وقت اسم 
عشق سیزدهم اش برده مى شود، حتى در 
جمع و بى توجه به حضور مادربزرگ که 
ناامیدانه سعى دارد خود را نسبت به بحث 
در گرفته بى خیال نشان دهد، آه بلندى 
بر مى آید. اصوال عدد سیزده  نهادش  از 
تاثیر  است.  شده  «آه»  همزاد  او  براى 
شگرف عدد سیزده بر پدربزرگ تا بدان 
حد است که حتى سیزده بدرها که همه 
مردم و ایضاً خانواده و فامیل کبیر ما عنان 
اختیار از کف داده و دست جمعى راهى 
کوه و در و دشت مى شوند، تک و تنها 
در خانه چمباتمه زده و هر چند لحظه 

ناى  انتهاى  از  بار آهى جگرخراش  یک 
بیرون مى دهد. البته توجه داشته باشید 
که قضیه تنها مختص سیزده فروردین هر 
سال نبود و این داستان حتى به سیزدهم 
ماه هاى دیگر نیز کشیده مى شد، به همین 
دلیل اهل فامیل حواس شان بود سیزدهم 
هیچ ماهى راهى خانه پدربزرگ نشوند که 
برانداز چیزى  آه خانمان  و  جز حسرت 
نصیبشان نخواهد شد. بگذریم. پدربزرگم 
موکداً تاکید دارد که همان طور که عرض 
زندگى از طول آن اهمیت بیشترى دارد، 
معشوق یا به قول خودش یار و نوع ارتباط 
نیز از فصل عاشقى اهمیت بیشترى دارد. 
او مى گوید چه بسیار عشق هاى بهارى که 
مفت نمى ارزیدند و چه بسیار عشق هاى 
زمستانى که خاطره اى خوب از خود به 
پدربزرگم پرسیدم  از  یادگار گذاشته اند. 
جمله  و  شعر  همه  این  داستان  پس 
ادیبانه و شاعرانه اى که پیرامون عشق در 
فصل بهار شنیده ایم چیست؟ پدربزرگ 
مدتى فکر کرد و بعد گفت: «نمى دانم.» 
همه  «شاید  کرد:  اضافه  بعد  ساعتى  و 
آن ادباء و حکماء عشق سیزدهم شان را 
در فصل بهار تجربه کرده اند! فصل مهم 

نیست، مهم عشق سیزدهم است.»

سنگ تراشى که از شغل خود ناراضى بود و احساس حقارت مى کرد روزى از 
نزدیکى خانه بازرگانى رد  شد. در باز بود و او خانه مجلل، باغ و نوکران بازرگان را 
دید و به حال خویش غصه خورد و با خود گفت: «این بازرگان چقدر ثروتمند و 
قدرتمند است.» سنگ تراش آرزو کرد که اى کاش مانند بازرگان باشد و از قضا 
در یک لحظه تبدیل به بازرگانى با جاه و جالل شد. تا مدت ها فکر مى کرد که از 
همه قدرتمند تر است. تا اینکه یک روز حاکم شهر از آنجا عبور کرد. او دید همه 
مردم به حاکم احترام مى گذارند حتى بازرگانان. مرد با خودش فکر کرد: «کاش 
من هم یک حاکم بودم، آن وقت از همه قوى تر مى شدم.» در   همان لحظه، او 
تبدیل به حاکم مقتدر شهر شد. در حالى که روى تخت روانى نشسته بود، مردم 
همه به او تعظیم مى کردند. در لحظه اى احساس کرد نور خورشید او را مى   آزارد و 
با خودش فکر کرد که خورشید چقدر قدرتمند است. او آرزو کرد خورشید باشد، 
پس تبدیل به خورشید شد و با تمام نیرو سعى کرد به زمین بتابد و آن را گرم 
کند. پس از مدتى ابرى بزرگ و سیاه نزدیک شد و جلوى تابش او را گرفت. پس 
با خود اندیشید که نیروى ابر از خورشید بیشتر است و تبدیل به ابرى بزرگ شد. 
کمى نگذشته بود که بادى آمد و او را به این طرف و آن طرف هل داد. این بار آرزو 
کرد که باد شود و تبدیل به باد شد. ولى وقتى به نزدیکى صخره اى سنگى رسید، 
دیگر قدرت تکان دادن صخره را نداشت. با خود گفت که قوى ترین چیز در دنیا، 
صخره سنگى است و تبدیل به سنگى بزرگ و عظیم شد. همانطور که با غرور 
ایستاده بود، ناگهان صدایى را شنید و احساس کرد که دارد خرد مى شود. نگاهى 

به پایین انداخت. سنگ تراشى را دید که با چکش و قلم به جان او افتاده است!
نتیجه اخالقى: هر انسانى قدرتمندترین فرد روى کره زمین است اگر به 

شناخت واقعى از خویش رسیده باشد.

لئوناردو داوینچى نقاش و حکیم بزرگ ایتالیایى که آثار هنرى فراوانى از او به 
جاى مانده است هنگام کشیدن یکى از معروفترین نقاشى هاى خود یعنى  
تابلوى شام آخر دچار مشکل بزرگى شد. او مى بایست نیکى را به شکل عیسى 
(ع) و بدى را به شکل یهودا، از یاران و حواریون مسیح که هنگام صرف شام 
تصمیم گرفت به او خیانت کند، تصویر مى کرد. داوینچى مدت ها فکر کرد اما به 
نتیجه نرسید. او مى بایست مدلى زنده براى نقاشى این دو شخصیت پیدا مى کرد. 
پس  کار را نیمه تمام   رها کرد تا مدل هاى آرمانى اش را پیدا کند. روزى در یک 
مراسم همُسرایى، تصویر کامل مسیح را در چهره یکى از آن جوانان همُسرا یافت. 
جوان را به کارگاهش دعوت کرد و از چهره اش اتود ها و طرح هایى برداشت. سه 
سال گذشت. تابلو شام آخر تقریباً تمام شده بود اما داوینچى هنوز براى یهودا 
مدل مناسبى پیدا نکرده بود. کاردینال مسئول کلیسا کم کم به او فشار مى آورد 
که نقاشى دیوارى را زود تر تمام کند. نقاش پس از روز ها جستجو، جوان شکسته 
و ژنده پوش و مستى را در جوى آبى یافت. به زحمت از دستیارانش خواست 
او را تا کلیسا بیاورند، چون دیگر فرصتى براى طرح برداشتن نداشت. گداى 
ژنده پوش را که درست نمى فهمید چه خبر است، به کلیسا آوردند. دستیاران 
سرپا نگه اش داشتند و در   همان وضع، داوینچى از خطوط بى تقوایى، گناه و 
خودپرستى که به خوبى بر آن چهره نقش بسته بود، نسخه بردارى کرد. وقتى 
کارش تمام شد آن جوان که دیگر مستى از سرش پریده بود، چشم هایش را باز 
کرد و نقاشى پیش رویش را دید و با آمیزه اى از شگفتى و اندوه گفت: «من این 
تابلو را قبالً دیده ام!» داوینچى با تعجب پرسید: «چه موقع؟» جوان ژنده پوش 
جواب داد: «سه سال قبل، پیش از آن که همه چیزم را از دست بدهم. موقعى که 
در یک گروه همُسرایى آواز مى خواندم، زندگى پر رویایى داشتم و هنرمندى از 

من دعوت کرد تا مدل نقاشى چهره عیسى (ع) شوم.»
نتیجه اخالقى: شیطان و فرشته وجود آدمى هر لحظه همراه  ما هستند و ما 

تصمیم مى گیریم به کدام یک میدان بدهیم.

– باغ هاى کندلوس – باغ هاى کندلوس  ایرج کریمى–  ایرج کریمى–  ایرج کریمى
- زنا زود پیر مى شن، مى دونى چرا؟ چون عروسک بازى شونم جدیه، 
رو عمرشون حساب مى شه. از دو سالگى مادرن. بعد مادر برادرشون 
مى شن. بعد مادر شوهرشون مى شن. باباشون که پا به سن مى ذاره 
ازشون پرستارى یه مادرو مى خواد. گاهى وقتا حتى مادر مادرشونم 
مى شن. من شوهر نکردم. ولى مادر مادرم بودم، مادر پدرم بودم، مادر 
برادرم بودم، تازه به همه اینا بچه هاى به دنیا نیاورده رو هم اضافه کن، 

مادر اونا هم بودم...

سنگ  تراش

شام آخر

عاشقى در یک روز خاص آرمان صدر
زیر گنبد کبود

٦٢  سال پیش، در چنین ایامی، مهدی اخوان ثالث شاعر معارص ایران در ٦٢  سال پیش، در چنین ایامی، مهدی اخوان ثالث شاعر معارص ایران در ٦٢ سالگي در تهران  ۲۶
درگذشت و پيكرش در جوار آرامگاه حكيم ابوالقاسم فردويس در طوس به خاك سپرده شد. 
نام و تخلص اخوان ثالث در اشعارش «م. امید» بود. او در رسودن شعر به سبك كالسيك، 
قصيده رسايي، غزل رسايي و شعر نو توا§ند بود. همچنین به نوازندگی تار و مقام های 
موسیقیایی آشنایی داشت. اخوان ثالث در اواخر عمر خود به عنوان استاد زبان و ادبيات فاريس 
در دانشگاه های تهران تدريس مي كرد. «ارغنون»، «زمستان»، «آخر شاهنامه»، «برگزيده 

شعرها» و «حريم سايه های سبز» از جمله دفاتر شعر او هستند.

۵۴ سال پیش، برابر با دهم شهریور ۱۳۴۱ خورشیدی، مقارن ساعت ١١صبح، زلزله ای 
بسيار شديد كه کانون آن شهرستان بوي½ زهرا - از توابع قزوين - تشخیص داده شد، 
بخش وسيعي از ايران را لرزاند. در اثر اين زلزله که از شدیدترین زمین لرزه های يك قرن 
اخÁ به شÀر مي رفت، بیش از ۲۵  هزار نفر كشته و ده ها  هزار نفر ديگر زخمي و 
Å۴۰ خا§ان شدند. در زلزله بوي½ زهرا كه در رسزميني به وسعت Å۴۰ خا§ان شدند. در زلزله بوي½ زهرا كه در رسزميني به وسعت ۴۰  هزار كيلومرتمربع روي 
داد، بيش از ١١٠روستا با خاك يكسان شد. این زلزله یکی از شدیدترین زمین لرزه های 

ثبت شده در ایران به شÀر می رود.

۸۶ سال پیش، یکی از همین روزها، غالمرضا تختی، کشتی گیر برجسته ایرانی، در محله 
٢ طال و ٢ طال و ٢ نقره  ٢ مدال نقره املپیک، ٢ مدال نقره املپیک، ٢ ٢خانی آباد تهران به دنیا آمد. تختی با یک مدال طال و ٢خانی آباد تهران به دنیا آمد. تختی با یک مدال طال و ٢
٣قهرمانی جهان در فهرست برترین های قرن فیال در جایگاه سیزدهم قرار دارد. او یکی از ٣قهرمانی جهان در فهرست برترین های قرن فیال در جایگاه سیزدهم قرار دارد. او یکی از ٣

کشتی گیر ایرانی (در کنار امامعلی حبیبی و عبدالله موحد) است که تصویر آنها در تاالر 
افتخارات فیال نصب شده است. جمع آوری کمک برای زلزله زدگان بوئین زهرا و حÀیت 
از نهضت ملی شدن صنعت نفت از جمله صفحه های درخشان زندگی غالمرضا تختی در 

طول حیات او بود.

اتحاد  نیروهای  روزهای شهریور ۱۳۲۰ خورشیدی،  نخستین  با  برابر  پیش،  ۷۵ سال 
جÀهیر شوروی از شÀل و رشق و نیروهای بریتانیایی از جنوب و غرب، از زمین و هوا 
خاک ایران را مورد حمله قرار دادند و ایران به رغم اعالم بی طرفی رسÀ وارد کار و زار 
جنگ جهانی دوم شد. پس از اشغال ایران، راه آهن رسارسی کشور برای انتقال کمک های 
نظامی از جنوب ایران به پشت جبهه شوروی، مورد استفاده قرار گرفت. در این تصویر 
Tیک تانک Tیک تانک T-۲۶ متعلق به لشگر ششم زرهی ارتش اتحاد جÀهیر شوروی را در حال 

جوالن در خیابان های تربیز مشاهده می کنید.

خب احتÀال همه شÀ اتومبیل های گرانقیمت پورش را در خیابان های تهران و زیر پای 
از ما بهرتان مشاهده کرده اید! حاال بد نیست بدانید این خودروی لوکس محصول ذوق 
صاحب این عکس یعنی جناب فردیناند پورش است که این روزها ۱۴۱ اُمین سال تولدش 
را پشت رس می گذاریم. فردیناند در سال ۱۹۳۱ رشکت «پورشه» را تاسیس کرد که یکی از 
۱۹۳۹نخستین طرح های این رشکت مشارکت در پروژه  فولکس واگن بود. در سال ۱۹۳۹نخستین طرح های این رشکت مشارکت در پروژه  فولکس واگن بود. در سال ۱۹۳۹ اولین 
۶۴اتومبیل مدل پورشه با نام «پورشه ۶۴اتومبیل مدل پورشه با نام «پورشه ۶۴» توسط فردیناند ساخته شد، که عموماً از قطعات 

فولکس واگن در تولید آن استفاده شده بود. 

فردی که در تصویر فوق مشاهده می کنید خورخه لوئیس بورخس، نویسنده، شاعر و 
۱۱۷ادیب معارص آرژانتینی است که ۱۱۷ادیب معارص آرژانتینی است که ۱۱۷ سال پیش در چنین ایامی در بوئنوس آیرس پایتخت 
آرژانتین به دنیا آمد. بورخس از برجسته ترین نویسندگان آمریکای التین به شÀر می رود که 
عمده شهرتش مرهون نگارش داستان های کوتاه است. او هیچ گاه به نوشæ «رمان» عالقه ای 
نداشت، اما داستان کوتاه هایش انقالبی در فرم داستان کوتاه کالسیک ایجاد کرد، به شکلی 
که بعدها منتقدین از او به عنوان نویسنده پست مدرن نام بردند. بورخس با اینکه بارها 

نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات شد، هیچگاه برنده آن نشد.

1

3

5

2

4

6

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : محسن پیرهادى
زیـر نـظـر شـوراى سـردبیــرى
تیم هنرى: سید محمد حسینى، نفیسه بنان
امور مشترکین و آگهى ها: 47 46 00 88 021
آدرس:  بزرگراه کردستـان جنوب، 
بعـد از بزرگراه حکیم، خیابان 27،
 خیابـان اول، کوچـه 28، پـالك20
شبکه فروش:  شرکت نشر گستر امروز
61933333
ویراستار: زهرا خانیانی
 چاپ: رواق روشن مهر 
                www.shahromid.org         
               Info@ shahromid.org                    
               @shahr.omid
        Shahromid

Sep 2016 شماره هفدهمسال اول ذى الحجه1437شهریور ماه 1395


