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کار کردن در حوزه زنان در کشورهایی شبیه ما دشوار است
شرق: لیلی ارشد، مدیر عامل مؤسسه خورشید، حامی توانمندسازی زنان آسیب دیده که در 
هفته های گذشته اعالم کرد فعالیتش متوقف شده است، با اشاره به اینکه فعاالن مدنی از 
خود مردم بوده و با دغدغه ها و نیاز های جامعه بیشتر آشنا هستند، می گوید: این افراد خیلی 
خوب به مشــکالت گروه هدف آگاه می شوند. وقتی به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند، 
انتظار دارند شرایط جامعه هم در این مسیر بهتر شود. یک سری افراد در این زمینه متخصص 
و مشتاق، برای رفع مشکالت جامعه تالش می کنند. نوع فعالیت اعضای نهادهای مدنی 
ســبب ایجاد حس اعتماد در بین مردم می شــود. همه جای دنیا هــم فعاالن اجتماعی 
سیاســت گذاران را نسبت به مســائل مردم آگاه می کنند. مناطقی از تهران، مثل دروازه غار 
سال هاست درگیر مشکالت اجتماعی است؛ نوعی بی سازمانی اجتماعی آنجا جریان دارد 
و نهادهای مدنی گروه های هدف خود را آنجا می توانند پیدا کنند. من هم ســال ۸۵ دیدم 
این منطقه مکان مناســبی برای تأســیس مرکزی در حوزه زنان آسیب دیده است؛ بنابراین 
ان جی اوهــا به دلیل نیاز محله در این محیط ها قرار می گیرند. در این حوزه، اقدامات خوبی 
هم صورت گرفت که با طرح آن توسط مراکز مردم نهاد، مسئوالن را به سمتی برد تا برای آن 

موضوعات کاری کنند. مثال موضوع انتقال ویروس اچ آی وی از طریق سوزن و سرنگ آلوده و 
رابطه جنسی حفاظت نشده که البته مسئوالن هم به آن اشاره کردند که با پیگیری ها کنترل 
شد. در نتیجه به حاشیه رفتن یا نبود مراکز مردم نهاد نه به نفع مردم و نه مسئوالن خواهد 
بود؛ چون مسئوالن از یک سری اطالعات و مردم از یک سری حمایت ها محروم خواهند شد. 
در این ســال ها در جلساتی که از ســوی نهادهای دولتی دعوت می شدم، حضور پیدا کردم 
و اطالعات مناســبی را در اختیار آنها قرار می دادم که خرسند می شدند و احساس رضایت 
می کردند. ارشــد ضمن اشاره به گسترش آسیب های اجتماعی روز افزون، بر این باور است: 
اگر همه ســازمان های دولتی کنار هم قرار نگیرند، این مشــکالت توسط نهادهای مردمی 
به تنهایی حل نخواهد شــد. انتظار ما این اســت که بســیاری از نهادهای دولتی به همراه 
سازمان های مردم نهاد برای کاهش آسیب های اجتماعی در کنار هم قرار بگیرند. برای حل 
این موضوع، ما به پیشگیری سطح یک و دو نیاز داریم و االن در دروازه غاز پیشگیری سطح 
ســه اعمال می شــود. البته باید توجه کنیم که پیشگیری سطح یک و دو ممکن است چند 
سال طول بکشد. هر کدام از ما چند سال است در منطقه دروازه غار فعالیت می کنیم، اما با 

وجود افزایش جمعیت، فقر، بی کاری، مهاجرت های داخلی و کشورهای همسایه، معضالت 
کم که نشــده، بیشتر هم شده اســت . وی در مورد برخی فشــارهای اعمال شده در حوزه 
توانمند ســازی زنان آسیب دیده اضافه می کند: کار کردن در حوزه زنان، در کشورهایی شبیه 
به ما، کار دشواری است. در کشورهای سنتی این مشکل بیشتر خواهد بود و شرایط سخت تر 
می شود. توجه کنید که جبر زمانه باعث می شود گاهی یک زن تصمیم بگیرد از تنش برای 
حداقل های اقتصادی استفاده کند؛ این در صورتی است که حتی این کار از نظر خودش هم 
پذیرفته شــده و اخالقی نیست. وقتی از پیشگیری سطح سه حرف می زنیم، یعنی کمک به 
فردی که درگیر چنین موضوعی اســت و فکر می کند هیچ راه دیگری ندارد، اما همین فرد 
وقتی توانایی های خودش را بشناسد، عزت نفس پیدا می کند. من به این موضوع باور دارم 
چون در تجربه کاری با این گروه درکش کردم. برای تشخیص یا شناخت یک پدیده نیازمند 
مطالعه، پژوهش و مشــارکت گروه هدف هستیم. مطالعه درباره یک آسیب اجتماعی، در 
واقع تأیید و تشویق آن نیست، بلکه مطالعه به ما کمک می کند به زوایای مشکل پی ببریم 
و برای رفع آن قدم برداریم. بااین حال، اگر بخواهیم پدیده ای را نادیده بگیریم و کتمان کنیم 

یا بگوییم بهتر است درباره آن صحبت نشود و ان شاءاهللا این طور نیست، این قضیه گسترش 
پیدا خواهد کرد و جامعه در طوالنی مدت درگیر آن خواهد شد. وی در پایان صحبتش اشاره 
کرد: موضوع دیگری که نیاز بود به آن اشاره کنم، این است که یکی از فعالیت هایی که خانه 
خورشــید به عنوان گروه هدف خود انجام داد، این بــود که اوایل کار پی بردیم زنان بعد از 
بهبودی نیازمند حمایت های دندان پزشکی هستند؛ چون معموال زنان بعد از پاک شدن وقتی 
دندان های سالمی نداشته باشند به شدت دچار انگ و تبعیض می شوند، حتی درد دندان هم 
امکان برگشت به سوءمصرف می شود. ما به عنوان فعال مدنی در این زمینه تالش کردیم. 
حدود پنج سال پیش این آرزوی ما تحقق پیدا کرد و با جامعه دندان پزشکی نیکوکار ایران 
آشنا شدیم که خدماتشان را در اختیار زنان بهبود یافته قرار دادند. تا امروز هیچ گروهی این 
خدمات را به طور رایگان و با کیفیت به این گروه نمی دهد، حال ما این امکانات را از دســت 
دادیم، در حالی که واقعا کار شــرافتمندانه ای بود که در حال حاضر این امکان از آن گروه 
گرفته شــد؛ بنابراین اگر نقش نهادهای مدنــی را در نظر بگیریم، متوجه حضور تأثیر گذار و 

خردمندانه آنها خواهیم شد.
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با حذف مراکز مردم نهاد و کاهش بیشتر سرمایه انسانی، معضالت همچون مادری 
آبســتن هر روز تولد دردی جدید را در پی خواهد داشــت. این در حالی است که سمیه 
توحیدلو، جامعه شــناس اقتصاد، در مورد اثر مثبت سرمایه انسانی، بر این باور است که 
افزایش ســرمایه انسانی و اجتماعی بر بهتر شدن شــرایط اقتصادی کشور مستقیما اثر 
خواهد داشت. حال با وجود اثر مثبت حضور این سرمایه های جامعه در قالب گروه های 
مردمی، برخی از فعاالن اجتماعی حاضر در مناطق حاشیه ای و آسیب خیر از فشارهای 
وارده بر فعالیت خود انتقاد می کنند؛ همچون لیلی ارشد، مدیرعامل مؤسسه خورشید 
که چندی پیش اعالم کرد فعالیت این مؤسسه متوقف شده است. او می گوید کار کردن 
در حوزه زنان، در کشــورهایی شبیه به ما، کار دشواری اســت. در کشورهای سنتی این 
مشکل بیشتر خواهد بود و شرایط سخت تر می شود. در کنارش، علی اکبر اسماعیل پور، 
مدیر مرکز توانمندسازی آوای ماندگار، در برابر این رویکرد جریان های خاص بر این باور 
اســت که رویکردی که االن می بینیم و در آن بحث کنار زدن ان جی اوها مطرح اســت، 
اتفاق جدیدی نیست و حتی در دولت های اصالح طلب و بوروکراتیک نیز چنین مسائلی 
مطرح بوده است. حتی پریســا پویان، مدیر مؤسسه یاریگران کودکان کار پویا نیز برخی 
فشارها را به شنا کردن با دســتان بسته تشبیه می کند که غیر مستقیم بر توقف فعالیت 
یک مرکــز اثر می گذارد. در آخر هم طبق گفته زهــرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امام 
علی، مؤسســات مردم نهاد آخرین رشته نازک ارتباط مســتقیم و بدون روتوش با مردم 
هســتند. اگر این رشته پاره شــود، دیگر امکانی برای این پیوند وجود ندارد که موضوع 

بسیار خطرناکی است.
خطر  افزایش  فردگرایی  در  جامعه

زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امام علی و عضو شــبکه یاری کودکان کار، ضمن 
اشــاره به اینکه فشــارهایی بر فعالیت مراکز مردم نهاد وجود دارد، اضافه می کند: این 

فشــارها در برخی موارد آشکار و به شکل مســتقیم و در برخی موارد هم غیرمستقیم 
اســت؛ یعنی امکان فعالیــت نهادها را به لحاظ ســخت افزاری و نرم افــزاری تا آنجا 
محدود می کنند که تداوم فعالیت آنها با موانع جدی روبه رو شــود و به همین شــکل 
آن مجموعه ها بســته شــوند. خیلی ها فکر می کنند ان جی اوها ممکن است تبدیل به 
صــدای مخالف شــوند؛ در صورتی کــه در بلند  مدت ضربه اصلــی را همین افراد که 
مانع تراشی می کنند، خواهند دید. مؤسسات مردم نهاد آخرین رشته نازک ارتباط مستقیم 
و بدون روتوش دولت با مردم هســتند. اگر این رشــته پاره شــود دیگر امکانی برای این 
پیوند وجود ندارد که موضوع خطرناکی اســت، مراکز مردم نهاد همچون ریه های یک 
جامعه هســتند که با مسدودکردن آن جامعه خفه خواهد شد و دودش به چشم همه 
می رود، همان طور که می دانید چند ان جی او کارکشته ، در تالش برای باقی ماندن هستند 
تا شــهرداری جای آنها را نگیرد یا وزارت کشــور مجوز را تمدید کنــد و موارد دیگر... با 
روش های قرارگاهی و بگیر و ببندی، به قول معروف تر و خشک با هم خواهند سوخت. 
 رحیمــی ادامه می دهــد: یک فعال مدنی بادانش و باتجربه مثل خانم ارشــد یک فرد 
نیست، بلکه یک سرمایه است، امیدوارم عقالیی باشند که مانع تضعیف فعالیت مراکز 
مردم نهاد شوند، افراد زیادی عمر خود را بدون چشمداشت یا کسب موقعیتی برای این 
کار گذاشــتند اما وقتی به جای تشویق با این سنگ اندازی ها روبه رو می شوند، به زودی 
ما در حوزه سرمایه اجتماعی دچار بحران خواهیم شد. این رفتارها جامعه را به سمت 
فردگرایی و ترجیح منافع فــردی بر مصلحت جمع خواهند برد که مخالف آموزه های 

دینی، ملی و اخالقی ماست و در شرایط کنونی کشور خطرناک است.
در   مواجهه   با   حل   معضالت   دولت ها   موفق   عمل   نکردند

علی اکبــر اســماعیل پور، مدیر مرکز توانمندســازی آوای مانــدگار، درباره مداخله 
در آســیب های اجتماعی می گوید: مداخله  در حوزه آســیب های اجتماعی به نوعی 

موازی کاری است که سوابق طوالنی دارد، در واقع زمانی که نهادهای مدنی مطالبه گر 
از متن جامعه شــکل گرفت، در مقابل جنبشــی از باال، یعنی از سوی نهادهای رسمی 
شــکل گرفت تا مســتقیم خودش در آســیب ها مداخله کند. رویکــرد دولتي که االن 
می بینیم که در آن بحث کنارزدن ان جی اوها مطرح اســت، این موضوع اتفاق جدیدی 
نیســت، حتی در دولت های اصالح طلب و بوروکراتیک هم چنین مسائلی مطرح بود، 
مثال بحث ســاماندهی کودکان کار و خیابان که شــکل گرفت بهزیستی بدون استفاده 
از تجربه نهادهای مدنی شــروع به جمع آوری کودکان از سطح شهر کرد و چندین بار 
هم این طرح ها اجرا شــد، یعنی همواره ســعی بر پاک کردن صو ت مســئله دارند، در 
کنارش بنگاه های خیریه وابسته به دولت با بودجه های حاکمیتی شکل گرفت، هرچند 
شــعارهای خوب توانمندسازی می دهند، اما تأکیدشــان بر انجام کار صرفا خیر است. 
 اســماعیل پور اضافه می کند: نهادهای مدنی در تمام این سال ها با توانمندسازی هایی 
که انجام دادند و با شــعارها و فعالیت هایشان موفق عمل کردند، نهاد مدنی واقعی 
مطالبه گر اســت، مثال از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ جنبشــی در دنیا شکل گرفت که منجر به 
کاهش آمار کودکان کار شــد، علت این اتفاق این است که در متن مقابل نامه سازمان 
جهانــی کار آمده که دولت ها برای مقابله با هرگونه اشــکال کار کودک باید نهادهای 
مدنی را کنار خود داشــته باشــند. در کشــورهایی که نهاد های مدنــی کنار حکومت 
همراهی می شــوند ما بــا کاهش آمار کار کودک مواجه می شــویم، اما در کشــور ما 
دولت های مختلف با نگاه ضربتی، از باال، امنیتی و بگیر و ببندی می خواستند این مسئله 
را حل کنند که تا االن موفق نشــده اند. علم ثابت کرده که برنامه های توســعه در کنار 
ســازوکارهایی پیش می روند که یکی از این سازوکارها ایجاد و شکل گیری سازمان های 

مدنی و مردمی واقعی است.
 حذف  مراکز   مردم نهاد  باعث  تشدید  معضالت  اجتماعی  خواهد  شد

پریســا پویان، مدیر مؤسســه یاریگران کودکان کار پویا، ضمن انتقاد از متوقف شدن 
فعالیت برخی مراکز مردم نهاد، بر این باور اســت که مرکزی همچون خانه خورشید که 
۲۵۰۰ زن مصرف کننده اچ آی وی مثبت را تحت پوشــش داشته، اگر زنی مصرف کننده 
بــا اچ آی وی مثبت و بیماری هــای دیگر را مدیریت می کرده، در واقــع جامعه را از این 
بیماری مصون نگاه می داشــته، پویان ادامه می دهد: وقتی چنین نهادی از این منطقه 
بیرون می رود، یعنی تمام زنانی که تحت پوشش داشته رها می شوند، در صورتی که اگر 
می ماند تعداد زنان تحت پوشش در سال های بعد بیشتر هم می شد. در نظر بگیرید پیرو 
طرح جوان سازی جمعیت که وســایل پیشگیری به مراکز بهداشت داده نمی شود، اگر 
زنی مصرف کننده با اچ آی وی مثبت باردار شود، در واقع کودکی از یک مادر مصرف کننده 
متولد خواهد شــد که این یک فاجعه انســانی و اجتماعی به بــار می آورد، توجه کنید 
که حدود هفت ، هشــت سال پیش مرتب بحث بستن و منحل کردن منطقه دروازه غار 
مطرح بود، همچون کاری که در خاک ســفید انجام دادند، اما اینجا در منطقه هرندی و 

دروازه غار در حال خارج کردن سازمان های مردم نهاد از منطقه آسیب هستند.
پویان ادامه می دهد: همیشه آن طور نیست که به سازمان مردم نهاد بگویند که باید 
برود، وقتی شرایط را برای ماندن تسهیل نکنند، به رفتن آن سازمان کمک می کنند، در این 
شرایط چه کسی باید بماند و فعالیت کند؟ این کارها واقعا با بگیر و ببندهای ضربتی حل 
نخواهد شد و تبعات این اتفاق را االن نمی بینیم؛ بلکه در چند سال آینده قابل مشاهده 
خواهد بود که رشــد آسیب های اجتماعی حتی طبق آمار سازمان های دولتی هم رو به 
افزایش اســت، اگر فعالیت سازمان های مردم نهاد در گروه هدف خود را در نظر بگیرید، 
می بینید که واقعا باعث ایجاد تغییرات مثبتی شده اند؛ اما معضالت رشد خیلی سریعی 
دارند؛ ولی نیرو و منابع این ســازمان ها به اندازه این آســیب ها رشد نمی کند، همچنین 
مشــکل عدم حمایت های قانونی از این مراکز هم هست، همه اینها در حالی است که 

معموال نیروهای مراکز مردم نهاد با عشــق بســیار در این فضا کار می کنند که در هیچ 
سازمان دولتی و مراکز دیگری این فضا را نمی بینید.

هشدار  جدی  به   مسئوالن   درباره  کاهش  نیروی  انسانی
شیرین احمدنیا، دانشیار جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو هیئت مدیره 
انجمن جامعه شناسی ایران، ضمن اشــاره به پژوهشی در زمینه میزان سرمایه انسانی 
کشور، می گوید: با توجه به شــواهد و مستندات پژوهشی در زمینه روند افت یا کاهش 
میزان ســرمایه اجتماعی در جامعه ایران که پژوهشــگران برجسته علوم اجتماعی و 
مراکز تحقیقاتی معتبر در سال های اخیر بررسی و ارائه کرده اند و همین یافته،  به تنهایی 
دربردارنده  هشــدارهایی جدی به مسئوالن و سیاســت گذاران کشور درخصوص آینده 
ســالمت اجتماعی در جامعه اســت،  می توان به اهمیت و ضــرورت حیات و فعالیت 
سازمان های مردم نهاد و نقش کلیدی شان پی برد. فعالیت های سازمان های مردم نهاد 
و هر گونه تشکل اجتماع محور در جامعه سال هاست که به عنوان ابزاری ارزشمند برای 
پیشــگیری و مقابله با مشــکالت اجتماعی در کشورهای توســعه یافته مورد شناسایی 
قرار گرفته اســت. سمن ها نقش مهمی در راســتای جلب اعتماد،  مشارکت و ارتقای 
توانمندســازی مردم ایفا می کنند و فعالیت های شــان در راستای خدمت رسانی هم به 
افراد و گروه های اجتماعی و هم به دولت   ها قرار دارد؛ چرا که از سویی،  با فعالیت های 
داوطلبانه شــان،  هم از فشار مشکالت اجتماعی کاسته اند و هم باری از دوش دولت ها 
برای مقابله با این گونه مشکالت برداشته اند. اجتماعات محلی یا تشکل ها و انجمن های 
مردمی معموال در فعالیت هایی مشغول می شوند که می تواند ضعف عملکرد یا خأل ها 
در عملکرد دولت ها برای پاسخ گویی به نیازها و مشکالت مردم را برطرف کنند. دولت ها 
و مردم در واقع هر دو،  از تقلیل فعالیت های اجتماعات مردمی یا تعطیلی شان متضرر 

می شوند.
احمدنیا اضافه می کند: ســمن ها مصادیق نــو و صورت های مدرن و امروزی تالش 
جامعه محلی و مســئولیت پذیری گروهی انســان ها برای نظارت و کنترل مشــکالت 
اجتماعی و حمایت از افرادی هستند که در چارچوب زندگی شهرنشینی به دالیلی مانند 
فشــار روانی، اجتماعی، اقتصادی یا مشــکالت رفاهی در معرض مخاطرات جسمانی 
و روان شــناختی قرار می گیرند و مستعد درگیری با مشــکالت اجتماعی، نابهنجاری ها 
و معضالت اجتماعی می شــوند. ســمن ها تالشی برای مدیریت مشــکالت انسانی و 
اجتماعی از سطوح پایین و مردمی است که به همین دلیل، قابلیت این را پیدا می کنند که 
اعتماد سازی کنند و تأثیرگذاری بیشتر و بهتری داشته باشند. نادیده گرفتن ماحصل مثبت 
این تالش ها و عدم حمایت از گسترش و توسعه آنها، نادیده گرفتن ظرفیت عظیم نیروی 
انســانی است که اگر در مسیر درست خود هدایت نشده و مورد بهره برداری مثبت قرار 

نگیرد، دیر یا زود خود می تواند در جهت منفی حرکت کند.
 سرمایه   انسانی  بر  شرایط  اقتصادی  مؤثر   است

ســمیه توحیدلو، جامعه شناس اقتصاد، بر این باور است که حضور نهاد های مدنی 
یک اثر کوتاه مدت و یک اثر بلند مدت دارد که هر دو خودشــان را در مســائل اقتصادی 
و اجتماعی نشــان خواهند داد. او اضافه می کند: درســت است که مراکز مردم نهاد اثر 
خیریه ای هم دارند؛ اما از بدتر شــدن مســائل اجتماعی هــم جلوگیری می کنند، توجه 
کنید که حضــور تمام نهادهای مدنی اثر بلند مدت دارد و این در حالی اســت که االن 
در شــرایطی هستیم که اعتماد اجتماعی به شدت روند نزولی دارد و افراد جدا از اینکه 
جدایــی دولت و ملت را تجربه می کننــد، جدایی ملت و ملت هم افزایش داشــته و 
االن که در پایین ترین درجه ســرمایه اجتماعی هســتیم، هر گونه فعالیتی که کمک کند 
تا جمعی شــکل بگیرد تا افراد به جای اینکه فعالیت معطــوف به خود انجام دهند، 

معطوف به دیگری کنند، اثر مثبت خواهد داشت.

هشدار کاهش سرمایه انسانی
 در روزهای پیش روی جامعه

نســترن فرخه :همه چیز کمی خاکستری تر از قبل شده است، رگبار خبرهای تلخ، روح تک تک افراد جامعه را به سیاهی کشانده و شاید کمتر چهره ای در خیابان، 
بی درنگ به رهگذری در کنار خود لبخند بزند. در میان انبوه نگرانی و ترس های اجتماعی، همچنان نهادهایی مردمی هستند که با اندک سرمایه انسانی که در دست 
دارند، با تالشی مضاعف، سعی بر کاهش معضالت اجتماعی و افزایش کیفیت شرایط زیسته کشور دارند؛ اما همین گروه های کوچک، با وجود تأثیر مثبت عملکرد 
خود در این روزهای ُپر درد جامعه، درگیر فشار جریان هایی هستند که تمایلی به فعالیت آنها و ترویج حضور سرمایه انسانی برای کاهش معضالت جاری جامعه 
را ندارد. در چند سال اخیر خبرهایی از تحت فشار قرار گرفتن مراکز مردم نهاد یا توقف فعالیت های آنها به گوش می رسید که این روزها بر تعداد آنها افزوده شده 
اســت؛ از تعطیلی مؤسسه معلولین باور سبز به دلیل سیاه نمایی تا فشارها بر جمعیت امام علی، مؤسسه نور سپیده هدایت، خانه خورشید و حتی خانه کودکان 
کار کرمان و دیگر مراکزی که گاهی حتی به دلیل ترس از بدترشــدن شرایط، فشــارهای واردشده را رسانه ای نخواهند کرد. به باور بسیاری از فعاالن اجتماعی و 
جامعه شناسان، این شکل از تحت فشار قرارگرفتن مراکز مردم نهاد، بر کاهش سرمایه اجتماعی تأثیر مستقیم دارد. همچنین طبق صحبت های شیرین احمدنیا، 
دانشیار جامعه شناسی دانشگاه عالمه طباطبایی و عضو هیئت مدیره انجمن جامعه شناسی ایران، با توجه به شواهد و مستندات پژوهشی در زمینه روند افت یا 
کاهش میزان سرمایه اجتماعی در جامعه ایران که پژوهشگران برجسته علوم اجتماعی و مراکز تحقیقاتی معتبر در سال های اخیر بررسی و ارائه کرده اند و همین 

یافته،  به تنهایی دربردارنده  هشدارهایی جدی به مسئوالن و سیاست گذاران کشور در خصوص آینده سالمت اجتماعی در جامعه است.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

دور ۱۰- کاشــتنی انفجاری- جزیره ایرانی اســتان هرمزگان- 
از شــبکه های تلویزیونی کشورمان ۱۱- عقیم- سلول جنسی 
بالــغ- شــکایت نامه ۱۲- امــر بــه گفتــن دارد- از پیامبران 
بنی اســرائیل- از مواد اصلی ساالد شیرازی ۱۳- نقطه شروع 

مســابقه- حشــره خونخوار- جایی که همگان در آن حضور 
دارند ۱۴- سرافرازی- عنوان کتابی از مصطفی کمال پورتراب، 
موسیقیدان ایرانی ۱۵- دسر خامه و میوه- از سوره های شریف 

قرآن که با حروف مقطعه آغاز می شوند- کاکل اسب افقی: 
 ۱- آیین های سنتی- پایتخت برفی ایران- پراکندگی ۲- 
کامیون ارتشی- سستی و تنبلی- قسمت های پایانی ۳- بر 
سر عروس و داماد می ریزند- اصطالحی در شطرنج- خانه 
بزرگ ۴- من و شــما- بیماری یرقان- تیزهوشــی و زیرکی 
۵- به نزدیکی گره های فرش گفته می شود- گاز مرداب- 
شــاعر اصفهانــی ۶- هراس انگیــز- توقف خــودرو کنار 
خیابان- بوزینه آدم نمــا ۷- نابینا- حمام الغری- فنی در 
کشتی ۸- بوی رطوبت- بازیگر خانم فیلم دسته دختران- 
شهر آستان حضرت عبدالعظیم(ع) ۹- منحرف- شیرینی 
میــوه ای- ســازمان اطالعــات مرکــزی آمریــکا ۱۰- میز 
کم عرض چسبیده به دیوار- از پیامبران اولوالعزم- پنجم
۱۱- از دین برگشــته- یاری و کمک- مســیحی ۱۲- لقب 
پادشــاهان چین و ترکســتان بود- نوعی خاک- رودی در 
فرانسه ۱۳- شــیر بیشــه- فراوانی- بلندترین قله استان 
بوشهر ۱۴- مجانی- نوعی مالیات- نامواره ۱۵- دوتا نون- 

محل فیلم برداری- گردهمایی
عمودی: 

۱- تلــخ- ثروتمنــد- از ماشــین آالت کشــاورزی ۲- 
آهنگســاز آلمانی که محبــوب حزب نازی بــود- دیدنی 
در ارتــش ۳- صدا- شهرســتانی در آذربایجان شــرقی- 
خدمتکار ۴- از فنون مختص کشــتی آزاد-  شاعر «هوا را 
از من بگیر خنــده ات را نه»- نصف فلفــل! ۵- خوبی ها 
و نیکی ها- ماده روان با شــکل متغیــر- از خوراکی های 
ســنتی کرمان ۶- شــدید ترین- غالف فشنگ- میان شکم 
۷- حــرف ربــط- دیده هــا در طلب لعل ... خون شــد- 
غیرواقعی و ســاختگی ۸- دوســتی- خیــش کار- طرز و 
شیوه ۹- استاد دلهره ســینمای جهان- امتداد- اشاره به 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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