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آمارهای سازمان ملل از احتمال محرومیت حدود ۱۲ میلیون کودک از حضور در کالس های درس خبر می دهد . به گزارش ایسنا، 
 بررسی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد )یونسکو( نشان می دهد درصورتی که تدابیر الزم اتخاذ نشود حدود ۱۲  میلیون 
کودک هرگز پا به مدرسه نخواهند گذاشت که در این میان دختران با موانع جدی تری مواجهند. »ادره آزوله« مدیرکل  سازمان یونسکو 
دراین باره گفت: »پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که ۹ میلیون دختر از حضور در کالس های مقطع  ابتدایی محروم خواهند 
شد که این آمار در پسران حدود 3میلیون نفر است .  « تازه ترین اطالعات از کودکان محروم از تحصیل  در جهان حاکی از آن است که در 

مدت بیش از یک دهه پیشرفت قابل توجهی در این زمینه به دست نیامده  است. 

 حدود ۱۲ میلیون کودک 
در جهان از مدرسه محرومند

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

حدود ۸۵ درصد از رانندگانی 
که باعث تصادفات مرتبط با 

خواب می شوند، مرد هستند 
و حدود یک سوم آنها حداکثر 

۳۰سال سن دارند.

گفت و گو با ۳ نفر از ۹ دانش آموز سر پل  ذهابی که در دومین 
کنکور پس از زلزله ۹۶ بهترین رتبه ها را آوردند

 در چادر و کانکس 
 درس خواندیم و

 پزشکی  قبول شدیم
محمدباقرزاده|غرشزمیننتوانســتآنهــاراازدرسخواندنبیندازد؛باوجودوقفــهدردناکیکهدر
آمادهشدنشــانبرایکنکوربهوجودآورد.دانشآموزانکنکوریســرپلذهاباززلزلهسال96تابهحال،
روزهایسختیراگذراندهانداماتعدادیازآنهاحاالنتیجهدرخشانیازکنکورگرفتهاند.دستکم۹نفرازاین
داوطلبانامسالدررشتههایپزشــکیودندانپزشکیپذیرفتهشدندوتعدادزیادیهمدررشتههایعلوم

انسانیوریاضیفیزیکتوانستنددررشتههایموردعالقهوالبتهپراستقبالداوطلبانپذیرفتهشوند.
هرکدامازپذیرفتهشدگانالبتهروایتهایمتفاوتیازآنشــبدلهرهآورآبان۹6دارند؛شبیکهحدود
ساعت21زلزلهایبهبزرگی۷.3ریشتر6۲0نفررابهسرایابدیفرستادودستکم۷0هزارنفرراهمبيخانمان
کرد.آنهاالبتهدرروزهایبعدهمآرامشچندانینداشتندودرکمترازدوماه۷00پسلرزهراتجربهکردندتا
درسخواندنبرایشانبادشواریهرچهبیشترپیشبرود.فضایزندگیدرسرپلذهابداشتآراممیشد
وذهندانشآموزانسالآخروداوطلبانکنکوریبهبرنامهریزیورویاپردازیبرایآیندهمشغولبودکهبار
دیگرعمقزمینطغیانکردودرآذر۹۷باردیگرزلزلهای6/3ریشتریآرامشساکناناینشهروداوطلبان
کنکورسراسریرابههمریخت.خانههاواتاقهایدرسخواندناینافراددستکمدوبارویرانیادچارآسیب
وتخریبشدوحتیدرزمستانهمسیلبهکانکسوچادرهایشانرحمنکرد.دراینبین،گروهیمصممپابه
رقابتینابرابرگذاشتندوتوانستنددرروزهایاشتیاقکمنظیرایرانیانبهپزشکیودندانپزشکی،تعدادیاز
صندلیهایدانشگاهراازآنخودکنند.اینپذیرفتهشدگانهرکدامروایتمتفاوتیازروزهایدشواردارند،اما
بهنظرمیآیدبرایآیندهبرنامهمشترکیدارند؛بازگشتبهشهریمحرومکهدرانتظارآرامشوسعادتاست.

شهروند|داستان و قصه زندگی تعداد زیادی از داوطلبان 
کنکور سراســری در ایران و در این  چندســال گذشــته 
شــباهت های فراوانی به هم دارد؛ تعدادی از این نوجوانان 
باید عالقه خود را به اصرار خانواده و مصلحت ســنجی آنها 
به سمت پزشــکی و دندانپزشــکی تغییر دهند. »فاطمه 
کردستانی« هم روزهایی با این شرایط را پشت سر گذاشته، 
هرچند که می گوید حاال به پزشــکی عالقه مند اســت و 
می خواهد در کنار این رشــته به عالقــه  اصلی اش یعنی 
نویسندگی و هنر هم بپردازد. او که امسال در رشته پزشکی 
بین الملل یزد پذیرفته شــده، روزهای پرفراز و نشــیبی را 
پشت سر گذاشته  است؛ از دو  ســال جهشی خواندن تا دو  
سال تجربه پشت  کنکوری در روزهای پراسترس زمین لرزه 
غرب ایران. کردستانی در ۱۹ سالگی تجربه فراوانی دارد و 
می گوید که روزهای درس خواندن در کانکس را به راحتی 
فراموش نمی کند و شاید به همین دلیل می خواهد روزی 

باری از دوش مردم سر پل  ذهاب بردارد. 
متولدچهســالیهســتیدودبیرستانراکجا

گذراندید؟
 متولد ۷۹ هستم و دو  سال جهشــی خواندم.  سال اولی 
که کنکوری بودم،  سال ۹۵ بود که می خواستم تغییر رشته 
بدهم و بروم در رشــته هنر درس بخوانــم و کنکور بدهم، 
چون از بچگی به هنر و نویســندگی عالقه داشتم. بعضی 
وقت ها شعر و داســتان می نویســم ولی خانواده با این که 
به سمت نویســندگی یا هنر بروم، مخالف بودند. بعد من 
کوتاه آمدم و خانواده ام پیروز شدند و قرار شد من بمانم که 
تجربی بخوانم؛ با این شــرط که اگر پزشکی قبول بشوم با 

نویسندگی من مشکلی نداشته باشند. 
چهسالهاییراجهشیخواندید؟

سوم ابتدایی و دوم راهنمایی را.
خب،بعدازاینشــرایطوقــولوقرارهاچه

تصمیمیگرفتید؟
ســال ۹۵ برای کنکور ۹۶ درس می خوانــدم که برادرم 
فوت شد و نتوانســتم درس بخوانم؛ آن  سال رتبه  ام خوب 
نشــد؛ حدود دو هزار. کنکور بعد هم که با زلزله  همراه شد 
و تا مدتی خانه نداشــتیم و عمال رفته بودیم جای دیگری 
زندگی می کردیم. بعد که برگشتیم حدود دو ماه در چادر 
زندگی می کردیم و درس مي خوانــدم. چادرمان روی پل 
بود و اصال امکان تمرکز وجود نداشــت. آن  سال هم رتبه  ام 
۲۵۰۰ شد که داروسازی هم قبول شدم ولی نرفتم. امسال 
هم خیلی ها می گفتند درس نخوان و خودت را اذیت نکن 
چون کنکور حساب مشخصی ندارد، ولی تصمیمم را گرفته 
 بودم. نمی خواستم تمام عمر حســرت این روزها و سال ها 

را بکشم. 
وبعددوبارهشروعکردیدبهدرسخواندن.

 بله، در این  سال مجله ها را می دیدم و حرف های کسانی 
که بعد از ۴-۵  سال پزشکی قبول شدند به من امید می داد. 
روز کنکور صندلی ام جای شلوغی بود و اصال شرایط خوبی 
نبود. صبح کنکور میکروفن ســاختمان ما خــراب بود و 

من خوشحال شــدم تا این که حدود هشت ونیم میکروفن 
درست شد و در این ســاعت شروع کردند به توضیح همان 
موارد تکــراری که من تمرکزم را از دســت دادم، ولی بین 
عمومی و اختصاصی یک دقیقــه تمرکز کردم که عمومی 
گذشته و باید با اختصاصی جبران کنم و همین شد. االن به 
بچه ها می گویم سعی کنید در شرایط شلوغ درس بخوانید 
چون ممکن است حوزه امتحانی شــلوغ شود و باید ذهن 

آمادگی این شرایط را داشته باشد. 
زلزلهدوســالپیشچهتاثیریدردرسخواندن

شماداشت؟
چقدر خوب که اشــاره کردید. اتاق من جوری شــد که 
دیگر نمی توانســتم در آن بمانم. از آن بــه بعد در کانکس 
درس می خواندم؛ کانکســی که یکــی از خیرین داده بود. 
گرمای سر پل  ذهاب هم شدید است و شرایط افتضاح بود. 
در زمستان سه بار سرما خوردم و ادامه دار بود و اصال مدت 
زیادی امکان درس خواندن نبود. تابســتان هم گرما شدید 
بود و حتی داخل کانکس و روبه روی کولر هم آدم دایم عرق 

می کرد. شرایط راحتی نبود.
باهمهاینســختیهادرسخواندیدواالنقبول

شدهاید.
 بله و باز فکر می کنم حقم بیشتر از این بود، چون شرایط 
شلوغ و سختی بود و به نظرم ما باید در شرایط شلوغ درس 

بخوانیم.
برنامهتانبرایآیندهچیست؟

 تالش می کنم انتقالی بگیرم و بیایم کرمانشــاه، چون با 
مادرم تنها زندگی می کنم و نمی توانم او را تنها بگذارم. اگر 

بتوانم می خواهم تخصص قلب بخوانم.
بــهآیندهدورهــمفکرمیکنید؛مثــالبعداز

فارغالتحصیلی؟
 چندسال پیش خیلی عالقه  داشتم به شهر خودم برگردم 
ولی االن تالشم این است جایی درس بخوانم که بتوانم در 
رشته خودم باشــم اما این جا منطقه محروم است و من که 
در این منطقه بوده ام، دردسر این جا را بهتر درک می کنم و 

دوست دارم این جا بیایم و خدمت کنم. 
اینفرازونشیبهاچهتجربهودرسیبرایشما

داشت؟
 من کل جهانم و همــه زندگی را در کنکور خالصه کردم 
و می گفتم اگر رتبه ام فالن نشود، می میرم. وقتی رتبه آمد 
یک لحظه احســاس کردم مرگم رســیده، چون رتبه آن 
چیزی نبود که بخواهم و خب، االن پزشکی بین الملل قبول 
شده ام. االن اصلی ترین حرف من این است که همه از  سال 

کنکور لذت ببرند و منتظر نتیجه آن نباشند. 
شــمادردورانکنکوردوزمینلــرزهراتجربه
کردیدوماههادرکانکسدرسخواندید.ســخت

نبود؟
 من در یک جمله فقط می گویم همه طوری تالش کنیم 
که وقتی نتیجه را گرفتیم عذاب وجدان نداشته باشیم، هر 

چقدر هم شرایط سخت و غیر قابل  پیش بینی باشد. 

فاطمه کردستانی، پذیرفته شده پزشکی یزد از انگیزه هایش می گوید:  

عالقه مند به هنر، در راه دکترشدن
شهروند| دو  سال دشوار را پشت سر گذاشــته و در کانکسی ۶ متری زمستانی سرد و 
تابستانی گرم را تحمل کرده است؛ »محمدحسین مردادی« پدر و مادری فرهنگی و معلم 
دارد و آنها در این دو  سال تالش کردند شرایط را برای درس خواندن فرزندشان فراهم کنند. 
او می گوید که درس خواندن در کانکس شبیه درس خواندن در خیابان شلوغ یا پارک بود، 
چون دیوار نازک کانکس مقاومتی در برابر صدا نداشــت. مرادی یکی از پذیرفته شدگان 
امسال کنکور سراسری در رشته  پراستقبال پزشکی اســت  که تمام دوران تحصیل را در 

همین شهر گذرانده است. 
   آقای مرادی! متولد چه سالی هستید و در چه رشته ای پذیرفته شده اید؟ 

 متولد  سال ۷۸ هستم و 19  سال دارم. دبیرستان شاهد در سر پل ذهاب بودم و کل 
دوره تحصیلی در همین شهر درس خواندم. پارسال کنکور دادم ولی به دلیل زلزله 
نشد درست درس بخوانم و رتبه ام حدود ۸ هزار شــد. پدر و مادرم معلم اند و در 

خانواده ا ی فرهنگی درس خوانده ام. امسال هم که پزشکی کرمانشاه قبول شدم. 
  سر پل  ذهاب در این دو  ســال دو زلزله را تجربه کرد. این اتفاق چه 

تاثیری در روند درس خواندن شما داشت؟
 خانه مان  سال 9۶ تا اندازه ای تخریب شــد و پارسال کامال تخریبش کردیم. 

دیوارهای خانه ترک برداشته بود و حالت غیر مطمئن داشت، ولی چون 
از چادر خسته شده بودیم، رفتیم همان خانه و بعد از کنکور من، کامل 

خانه را تخریب کردیم.
  در این شرایط درس خواندن برای کنکور دشوار بود؟

بله، لحظه زلزله  سال 9۶ من داشتم می رفتم باال که یک اتاق 
خیلی ناامن بود و زلزله آمد. ما همان شب زلزله،  سال 9۶، رفتیم 
روستا و حدود یک ماه آن جا بودیم. کتاب هایم را برایم آوردند 
ولی شــرایط درس خواندن وجود نداشــت، چون استرس و 
فشار زلزله وجود داشــت و بعد که استرس رفت، دیگر درس 

را بي خیال شــدم و ناامید بودم؛ نه فقط من که خیلی از دوستانم 
هم همین شرایط را داشــتند، چون فرصت و زمان زیادی را از دست 

داده بودیم. 
  در بین دوستان و همکالسی هایت هم فردی بود که در زلزله آسیب جدی دیده 

باشد؟
بله، زیاد، ولی خب، شرایط درس خواندن نداشتند. یکی از دوستان هم که رشته خوبی 

قبول شد و رتبه خوبی هم آورد در زلزله مادرش را از دست داده بود. 
  چه مشکالتی را در این دو  سال پشت سر گذاشتی؟ 

مشکالت زیاد بود. اولین مشکل ناامیدی و عقب افتادگی بود، چون زلزله برنامه هایمان 
را به هم ریخت. مشکل دیگر هم این که سهمیه ای که برای مناطق زلزله زده بود برای کل 
استان بود، درحالی که همه شهرها درگیر زلزله نبودند که امسال سهمیه کم شد. پارسال 
هشت نفر پزشکی و امسال پنج نفر پزشکی مازاد بر ظرفیت برای مناطق زلزله زده 

در نظر گرفته بودند که من از این سهمیه استفاده نکردم. 
  این دو زمین لرزه بزرگ، برنامه درسی شما و دیگر داوطلبان کنکور را 
به هم ریخت. این عقب افتادگی از برنامه تحصیلی چقدر تاثیرگذار بود؟

پارســال مدت زیادی درس نمی خواندم، چون شرایطش وجود نداشت. اوایل 
رفتیم روستا و بعد در چادر درس خواندم و بعد هم حدود چهار ماه در کانکس 
درس می خواندم. یک کانکس ۶ متری داشتیم که با پدر و مادر آنجا 
زندگی می کردیم. یعنی پدر و مادر به خاطر من فقط شب ها برای 
خواب می  آمدند. بعد از مدتی هم همه داشتند تعمیر می کردند و 
سروصدا خیلی زیاد بود، چون دیوارها پنج سانتی  و خیلی نازک بود 
و کال در سروصدا بودیم. جنس کانکس پالستیکی است و بسیار 
هم گرم بود. من یک پنکه اهدایی داشتم و مجبور بودم تکان نخورم 
و درس بخوانم که عرق نکنم. جنس کانکس هم در تابستان به دلیل 

گرما، بوی بدی ایجاد می کرد که سردرد می آورد. 
چه برنامه ای برای آینده دارید؟ 

برنامه ام این است که در سال های آینده ازدواج کنم. محل خدمتم هم 
همین سر پل ذهاب است و می خواهم همین جا زندگی  کنم. 

محمدحسین مرادی، پذیرفته شده در رشته پزشکی دانشگاه کرمانشاه:  

در کانکسی ۶ متری درس می خواندم

شهروند| »دانش بابلی« که امسال در رشته دندانپزشکی دانشگاه همدان پذیرفته شده 
است، پیش از این تجربه دانشــگاه را داشته ولی عالقه اصلی اش نه رشته علوم تغذیه که 
دندانپزشکی بوده است؛ عالقه ای که به نظر می آید به دالیل مختلف حاال بین بسیاری از 
داوطلبان کنکور سراســری و والدین آنها هم وجود دارد. او هم هنگام درس خواندن برای 
کنکور زلزله را تجربه کرده و حتی محل درس خواندنش هم دچار آسیب شده اما خانواده 
تعمیرات را به بعد از کنکور موکول کردند. بابلی حاال به خواسته اش رسیده و می گوید قصد 

دارد در آینده به سر پل  ذهاب و مردم سختی کشیده اش خدمت کند. 
دوراندبیرستانرادرسرپلذهابگذراندید؟

 من یک سال پشت کنکور ماندم.  ســال اول علوم تغذیه تبریز قبول 
شــدم و چهار ترم آن جا درس خواندم و گفتم یک بار دیگر شانســم را 
امتحان کنم. متولد  سال ۷۵ هســتم. امسال هم دندانپزشکی دانشگاه 

همدان قبول شدم. 
اینسالآخرودوراندبیرستانراکجادرسخواندید؟

 در سر پل ذهاب و در دبیرستانی عادی به اسم آیت اهلل خامنه ای درس 
خواندم. 

رتبهتانچندشد؟
 رتبه  ۲۶۰ منطقه ســه شــدم که دندانپزشــکی همدان و 

دندانپزشکی دانشگاه آزاد تهران قبول شدم. 

موقعزلزلهکجابودید؟
  موقع زلزله  سال ۹۶ دانشگاه تبریز بودم و خانواده سر پل  ذهاب بودند که مشکل جانی 
پیش نیامد ولی نصف خانه مان تخریب شد. پارسال آذر ۹۷ که زلزله ۶ ریشتری آمد، سر پل 
ذهاب بودم و داشتم درس می خواندم که باز خانه ما به هم  ریخت و بخشی از آن تخریب شد 

و به وضع قبل برگشتیم. 
شماآنموقعبرایکنکوردرسمیخواندید؟

 بله و به خاطر من تعمیرات را شروع نکردند. در این شرایط قطعا درس خواندن سخت 
بود. 

امسالسهمیهمنطقهزلزلهزدهداشتید؟
 سهمیه هست ولی در رتبه تاثیری نداشت. برای کل استان کرمانشاه بود که البته 

کل استان زلزله نبود. من استفاده نکردم و از سهمیه عادی قبول شدم.
شمادرشرایطسختیدرسخواندید.ممکناستاینشرایطدشوار

تاثیریدربرنامهآیندهشماهمداشتهباشد؟
بله، صددرصد. من که این شرایط ســخت را دیده ام، برنامه  ام این است 
که حتما به سر پل  ذهاب برگردم، چون واقعا محروم است و به نظرم 
احتیاج دارد. شاید کاری از دست من برنیاید ولی باید تالشم را بکنم. 
اگر روزی کاری از دســتم برآید، می خواهم به این مردم خدمت 

کنم.

دانش بابلی، پذیرفته شده در رشته دندانپزشکی دانشگاه همدان:   

به شهرم برمی گردم، به سر پل ذهاب محروم
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