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کتک هست ولی کم هست!

در گذشــته که کتک
معلــم گل بود و هر که
نمــی خورد خُ ــل بود،
بســیاری از خانوادهها
با هر ســیلی یا ضربه
شــیلنگی کــه دانش
آموز نصیبش میشد ،با
حمید برزگر
تصور اینکه فرزندشــان گامی مهم به سوی بزرگ
شدن برداشته ،موجی از رضایت سلولهای بدنشان
را رد مینوردید و از اینکه بچههای شان را به افراد
الیقی ســپرده اند ،خوشــحال بودند والبته عدهای
که دلش را داشــتند ،خودشــان نیز گاهی در خانه
کتکهای مکمل را به فرزندانشــان هدیه میدادند
تا رسالت خود در این زمینه را به انجام رسانده باشند.
در این میان البته بودند معدود خانوادههای که نازک
دلی ژن غالبشــان بود و از شــرایط راضی نبودند و
بچههای شان را با ناز و نوازش بار میآوردند.
دانشــمندان بر این باورند که شیوه و سبک زندگی
مدرن و گســترش تکنولوژی ،بر روی ساختارهای
سلولی انسانها تاثیراتی مخربی میگذارد و از جمله
اینکه امروز ژن نازک دلی ،ژن غالب انسانها شده
است و اکثر انسانها به این باور رسیده اند که تنبیه
بدنی کاری اشتباه است.
در این میان هنوز نســلی مقــاوم در برابر تغییرات،
مثل شــیر ایســتاده اند و با ژنهای مقاومشان به
شــیوههای قدیمی پایبندند .هر چند قانون دست و
پایشان را بسته و با فشردن دندانهای شان به هم،
اغلب نگاههای از سر خشم به دانش آموزان میکنند
و با ســعه صدر ،جلوی خود را میگیرند و دست به
چوب و شیلنگ و خط کش نمی برند.
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اخباراستانرویدادایران جهان

کاالی صادراتی بیکیفیت به حیثیت کشور ضربه میزند

عکسنوشت

نصر :نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز با بیان اینکه مرغوبیت کاال در خارج اهمیت ویژهای دارد ،گفت :کاالی
صادراتی بیکیفیت به حیثیت نظام و مملکت ضربه میزند.

18بچه متکدی در استخدام چهار زن
غیربومی در مراغه

دادستان عمومی و انقالب مراغه
گفت :با ردیابی یک شبکه تکدی
گری در مراغه چهار زن غیربومی
به همراه  18بچه گدا در یک خانه
مسکونی دستگیر و مقادیر قابل
توجهی وجه نقد از آنان کشف شد.
علی دلداری پس از دستگیری
اعضای این شبکه تکدی گری به
کشف  35میلیون ریالی از جیب
یکی از بچه گداها اشاره کرد و افزود:
اعضای غیر بومی این شبکه در منزل
استیجاری در حاشیه شهر مراغه
سکونت داشتند.
به گفته وی این چهار زن بالفاصله
روانه زندان شدند و  9نفر از کودکان
بدسرپرست و بیسرپرست این شبکه
تکدی گری حائز شرایط به بهزیستی
این شهرستان تحویل داده شد.
وی با اشاره به اینکه بقیه دختر
بچهها و پسر بچهها نیز در  24ساعت
آینده تعیین تکلیف میشوند ،افزود:
برخی از بچه گداها با کچ گرفتن پای
خود ،نسبت به فریب اهالی مراغه در
روزهای اخیر اقدام کرده اند.
دادستان عمومی و انقالب مراغه
با اشاره به اینکه تاکنون حتی یک
گدای بومی در مراغه دستگیر نشده
است ،گفت :ترحم مردم مراغه در

سالهای گذشته به ویژه در ایام
خاصی چون ماه محرم ،مورد سوء
استفاده افراد غیربومی قرار گرفته
است.
علی دلداری هدف از انعکاس این
اخبار را فرهنگ سازی در بین مردم
عنوان کرد و افزود :مردم مراغه با
کمک به گدایان اجازه سوء استفاده
از نیتهای پاکشان را فراهم نکنند.
وی گفت :مردم این شهر تاریخی
و فرهنگی میتوانند ناهنجاریهای
اجتماعی را به دستگاه قضایی این
شهرستان منعکس کنند تا رسیدگی
به موضوع در کمتر از  24ساعت به
نقطه امید مردم برای بهبود وضعیت
اجتماعی شهر تبدیل شود.
وی یکی از آسیبهای آزار دهنده
و ناهنجاریهای مبتال در شهر
مراغه را موضوع تکدی گری عنوان
کرد و افزود :این ناهنجاری پیش از
این ساماندهی شده بود و مراغه در
مسیر شهر بدون گدا قرار داشت اما
مشارکت مردم در این ارتباط ضروری
است.
دادستان عمومی و انقالب مراغه
فرهنگ سازی رسانههای ارتباط
جمعی و افزایش آگاهی مردم را تنها
راهکار رسیدن شهر مراغه به عنوان
شهر بدون گدا عنوان کرد.
معاون سیاسی و اجتماعی
فرمانداری مراغه نیز اواسط
شهریورماه سال جاری از اتمام مراحل
آماده سازی مددسرای امید با هدف
نگهداری موقت و غربالگری متکدیان
این شهر خبر داده بود.

لیال جلیلی

جوانی ،اوج قدرت یک انسان است .دورانیست
که همه به دنبال زیباییها و رسیدن به کمال و
موفقیت تالش میکنند.زیبایی و تندرستی جسم
هم یکی از خواستههای هر جوانیست.بسیاری از
افراد برای دست یافتن به اندامی زیبا و سالم به
ورزش روی میآورند.لیکن گاهی انتخاب شیوهای
غلط برای دست یابی به جسمی زیبا و تندرست
ممکن است خسارتهای جبران ناپذیری به بار
بیاورد ،شاید هم تا ابد سالمتی جسم و روح خود
را از دست بدهیم.
به گزارش سرخاب این روزها برخی باشگاههای
بدن سازی و زیبایی اندام در تبریز تبدیل به
قتلگاهی تدریجی شده است که جوانان را به کام
مرگ میکشد.
برخی به امید زیبایی اندام وارد این باشگاهها
میشوند و عالوه بر ورزش و تمرینات ،با هزینههای
کالن مواد انرژی زا ،پودرهای رژیمی و آمپولهای
هورمونی مواجه میشوند.
در برخی از این باشگاهها مواد اعتیاد آور و
مضرری چون کراتین ،آمپولهای هورمونی
و انرژی زا از سوی افراد مربی نما که خود را
متخصص تغذیه هم معرفی میکنند ،به ورزشکاران
تحمیلمیشود.
وقتی حرفهای یکی از شهروندان تبریزی را
در خصوص به خطر افتادن جان برادارش شنیدیم،
بیشتر راغب شدیم که گزارشی از مصرف غیر
قانونی مواد اعتیاد آور و انرژی زایی که در برخی
باشگاههای تبریز مصرف میشود ،گزارش تهیه
کنیم.
سعیده نوری ،شهروند تبریزی است که در
خصوص بیماری برادرش میگوید :چند سالی بود
برادرم امیر برای زیبایی و داشتن اندامی ورزیده به
باشگاه بدنسازی در یکی از محالت تبریز میرفت.
مربی باشگاهش به او گفته بود که اگر میخواهد
اندامی ورزیده داشته باشد ،باید به همراه ورزش
کردن ،پایبند رژیم غذایی مخصوصی که وی
تجویز میکند ،باشد.

رد پای یک متهم در تبریز
یاسمین السادات موالنا

هم نوا-پدر مرحوم پروانه حیدرنژاد
ماجرای آشنایی دخترش با میرمهدی
مقدس زاده و چگونگی قتل را تشریح
کرد و در گریختن قاتل ،دادیار پرونده را
مقصر دانست.
حسین حیدرزاده در تشریح چگونگی
ماجرای قتل دخترش پروانه گفت:
راننده کامیون ترانزیت بودم و در زمان
حادثه در مرز ارمنستان به سر میبردم
که همسرم با من تماس گرفت و گفت
سریع خودت را برسان که پروانه تصادف
کرده است.
وی افزود :هنگامی که به بیمارستان
رسیدم دخترم در کما بود و با دیدن
وضعیت ظاهری و جسمانی پروانه
متوجه شدم ماجرا فراتر از تصادف است
و چون خودم تنها شنونده ماجرا بودم
و در اصل ماجرا حضور نداشتم اما اگر
از همان اول با صداقت برخورد میشد
شاید االن از خون قاتل گذشته بودم.
پدر پروانه نقل کرد :میرمهدی
مقدسزاده صاحب یک دفتر بازرگانی
بود و پیش از آشنایی با دخترم با دختر
خالهاش ازدواج کرده و دو فرزند داشت
اما از همسرش جدا شده بود و از آنجایی
که پروانه استاد حقوق بود و وکالت افراد
را به عهده میگرفت ،این امر باعث
آشنایی آنها شد.
به گفته وی؛ در اسنادی که از وسایل
پروانه پیدا کردم متوجه شدم که او
وکالت مقدس زاده را که در کار صادرات
و واردات کاال بود برعهده داشت و
بهخاطر همین به دفتر وی رفت و آمد
داشت.

حسین حیدرزاده در ادامه شرح ماجرا
اظهار داشت :پس از مدتی میرمهدی
مقدسزاده از دخترم خواستگاری کرد.
بنده پس از تحقیقات الزم متوجه شدم
که دو خانواده با یکدیگر سنخیتی ندارند
و زمانی که متهم با مخالفت ما برای
ازدواج مواجه شد ،تهدید کرد که پروانه
را دزدیده و میکشم؛ اما ما این حرف را
جدی نگرفتیم.
پدر پروانه افزود :خانه میرمهدی
در نزدیکی خانه ما بود و در روز
حادثه ،نگهبان خانه او که همسر مرا
میشناخت با وی تماس گرفت و گفت
که پروانه به خانه مقدسزاده رفته و از
خانهاش صدای دعوا به گوش میرسد.
به گفته حیدرزاده ،مادر پروانه خود
را به خانه مقدسزاده میرساند و
پس از اینکه میبیند کسی در را باز
نمیکند با پلیس  110تماس میگیرد.
مأموران پلیس با زور وارد خانه میشوند؛
مقدسزاده ،خود در خانه حضور داشت و
پروانه در گوشهای از خانه با ملحفه سفید
خیسی پیچانده شده بود.
پدر پروانه ادامه داد :پلیس به
میرمهدی مقدسزاده دستبند زد و
طبق اعالم آگاهی ،پروانه با هوشیاری
دو درصد و صورتی ورم کرده و کبود به

بیمارستان منتقل شد.
حیدرزاده گفت :پروانه پنج روز در
کما بود و مقدسزاده را با حکم بازجویی
به بازداشت بردند؛ پرونده نیز به دادسرا
فرستاده شد .پروانه در روز پنجم بعد
از درگیری فوت شد .مقدسزاده در
روزهایی که پروانه در کما بود به قرار
وثیقهای ناچیز از زندان آزاد شده بود.
پدر پروانه اظهار داشت :پرونده پروانه
در شعبه  11زیر نظر دادیاد شعبه بود
که وی با قبول وثیقه آزادی ،مقدسزاده
را در ساعت  13:40ظهر فراهم کرده
و در ساعت  20:36همان روز از مرز
بازرگان خارج شده بود .االن یک سال
از آن تاریخ میگذرد و پرونده راکد
باقیمانده است اما طبق خبرهای رسیده
در روزهای اخیر متهم در تبریز دیده
شده است.
حسین حیدرزاده با بیان اینکه پروانه
دختر خودساخته و خودکفایی بود ،گفت:
از لحاظ اخالقی به دخترم اعتماد کامل
داشتم و میدانستم که هیچ وقت خارج
از شئون رفتار نمیکرد و در نبود من مرد
و حامی خانه و مادرش بود ،پروانه تنها
فرزند ما بود و این حادثه داغ سنگینی را
بر جان و روح ما گذاشت.
گفتنی است؛ پایگاه خبری تحلیلی
هم نوا بنا به وظیفه اطالع رسانی خود
نسبت به نشر پدر مرحوم پروانه این
ماجرا اقدام کرده است ،و نشر این خبر
به معنای تأیید یا تکذیب این ماجرا نبوده
و درصورتیکه مقامات مسئول برای
توضیحات تکمیلی پاسخی داشته باشند
آماده انعکاس نکته نظارات آنهاست.

نادر فارغی -سرخاب



احتمال خشکی تاالب قوریگل

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط
زیست آذربایجانشرقی از احتمال خشک شدن
تاالب قوریگل در صورت عدم رفع نواقص
فنی موجود در کانال آبرسانی ارتفاعات سهند
به تاالب خبر داد.
میرمحسن حسنی قمی در این خصوص
اظهار کرد :سطح تاالب قوریگل نسبت به
زمان مشابه سال قبل  30سانتیمتر باال آمده
است.
ی موجود در
وی افزود :اگر اشکاالت فن 
کانال آبرسانی این تاالب ،در زمستان خشک

منجر به قطعی آب نشود ،آب تاالب خشک
نخواهد شد؛ اما اگر در زمستان سخت ،ایرادات
فنی کانال ارتفاعات سهند به تاالب حل نشود،
احتمال خشکی آب تاالب وجود خواهد داشت.

مرگ خاموش در کمین باشگاههای  ورزشی تبریز
هر ماه برادرم هزینه گزافی بابت پودرها و مواد
انرژی زایی چون کراتین پرداخت میکرد.حتی به
گفته خودش آمپولهای هورمونی به آنها در باشگاه
تزریق میشد.
تا اینکه بعد از دو سال ،برادرم بیمار شد.دچار
خونریزی شدیدی شده بود.وقتی به بیمارستان
رفتیم متوجه شدیم که بخشی از روده اش فاسد
شده است.دکترها  75سانتی متر از روده برادرم را
بریدند.به گفته دکتر ،مصرف داروها و موادی که
به صورت غیر تخصصی در باشگاه تجویز شده بود
باعث شد که برادرم دچار بیماری ترامبوز شود.حدود
سه سال برای درمان بیماری برادرم تالش کردیم.
خانم نوری اشکهای ش را با گوشه چادرش
پاک میکند و ادامه میدهد :یک روز که دکتر برادرم
او را جواب کرد و به ما گفت که تا شش ماه زنده
خواهد بود ،دنیا روی سر ما خراب شد.بدن برادرم به
خاطر از دست دادن خون زیاد بسیار ضعیف شده
بود.طب مدرن و پزشکی دیگر قادر به درمان اون
نبود.با این حال نا امید نشدیم.به طب سنتی روی
آوردیم و با تالشهای متخصص تغذیه ،توانستیم
بعد از چند ماه برادرم را نجات دهیم.اکنون تنها دلیل
مصاحبه بنده آگهی بخشی و هشدار به جوانهای
است که همانند برادرم ناآگاهانه از این مواد و پودرها
استفاده میکنند بدون اینکه بدانند که شاید به
امراضی خطرناک تر دچار خواهند شد.
یکی از شهروندانی که به تازگی برای زیبایی
اندام به این باشگاهها مراجعه کرده میگوید :یک
هفتهای است به باشگاه بدنسازی مراجعه کرده
ام.روال برخی از این باشگاهها به این شکل است
که زمانی ثبت نام میکنی ،مربیها رژیم غذایی
خاصی برای فرد مراجعه کننده ارائه میدهند .این
مربیان زیبایی اندام هر فرد را مشروط بر رعایت
کردن این رژیمها ذکر میکنند.
فرزاده محمدزاده ادامه میدهد :با رژیمها
و مکملهای غذایی و داروهایی که خودشان
خودسرانه تجویز میکنند مدعی بر این هستند
که ما زیبایی اندام شما را تضمین میکنیم.در این

باشگاهها یکی از این مکملهای غذایی پودرهای
پروتینی چون کراتین و آمینو اسیدها است که به
قیمتهای باال آن را میفروشند.در این باشگاهها
برخی از این مربیها هیچ سواد آکادمیک در
زمینه ورزش و تغذیه ندارند و فقط به فکر فروش
محصول خود هستند .این داروها معموال به صورت
قاچاق وارد باشگاه شده و از هیچ کدام داروخانههای
معتبر تهیه نمی شوند چرا که هیچ باشگاهی مجاز
به فروش دارو نیست.
این شهروند تبریزی گفت :در صورت مخالفت
با مصرف دارو ،مربیان میگویند که هیچ تضمینی
برای زیبایی اندام شما نمی کنیم .و در وهله اول که
مراجعه کنندگان برای ثبت نام وارد باشگاه میشوند
خیلی زیرکانه این مربیهای به ظاهر متخصص
به فرد مشاوره میدهند و با مثال زدن خود که ما
نیز مصرف میکنیم طرف را به سهولت متقاعد
میکنند.
مصرف داروهای غیر قانونی در باشگاههای
بدنسازی موجب عقیم سازی جوانان میشود
دکتر یوسف رفیعی ،متخصص طب سنتی نیز
در خصوص عوارض مصرف مواد در باشگاههای
بدن سازی اظهار کرد :در باشگاهها که استفاده از

این داروها و آمپولها عرف شده هیچ حسنی برای
مصرف کنندگان نیست .برعکس معایب و عوارض
زیادی دارد.
اولین ضربهای که مصرف آمپولهای
تستوسترون و ناندرلونبه جوانان میزنند ،از کار
افتادن قدرت جسمی و عقیم شدن آنهاست .بهترین
منبع برای مکملهای غذایی و پروتئینهای که در
باشگاهها مصرف میشود ،کرم خاکی است.در حالی
که مواد تقلبی را جایگزین این مواد میکنند.که این
مواد تقلبی هم ضایعات گوشت و تفالههای میوه
جات است.
رفیعی خاطرنشان کرد :افرادی که این مواد را
تولید میکنند قطعا به دنبال کار تجارت هستند و به
این مواد آمفتامین و مواد مخدر و شبه مخدر اضافه
میکنند که در مرحله اول مواد مخدر انرژی فرد را
زیاد میکند که با مصرف این مواد فرد وابستگی
جسمی به این داروها پیدا میکند و در صورت
مصرف نکردن این پودرها احساس خوبی پیدا
نمی کنند.رشد بدن از حالت طبیعی خارج میشود و
مقدمهای برای سرطان ایجاد میشود .چرا که بدن
را به اجبار وادار به رشد غیر طبیعی میکنند.
به گفته این متخصص طب سنتی ،یکی دیگر

از عوارض این محصوالت ،عفونت و مشکالت
کلیوی است .کبد و کلیه تحت فشار مضاعف قرار
میگیرند .گاها به علت اینکه حجم و کالری داخل
این مواد زیاد است و خارج از نیاز مصرف بدن
است .باعث کبد چرب میشود و در برخی مواقع به
علت افزایش شدید پروتئین باعث بروز مشکالتی
مثل سندروم دامپینگ شده که به دنبال آن دچار
پوسیدگی رودهها میشود.
رفیعی بیان کرد :این مکملها را فصلی در
اختیار ورزشکاران قرار میدهند و نیازی نیست
چند سال تجویز کنند .آمفتامینها به سیستم مغز
و اعصاب هم آسیب میرساند و باعث پرخاشگری
و تندخویی مصرف کنندگان میشود .متاسفانه این
باور نادرست در بین جوانان به وجود آمده که بدون
این محصوالت نمی توان ورزش کرد و به نتیجه
ایده ال خود برسند.
داود امیرحقیان ،عضو شورای شهر تبریز نیز
در این خصوص گفت :باشگاههای ورزشی زیر
نظر سازمان ورزش و جوانان است.از این سازمان
میخواهیم که بازرسی و نظارت دقیقی به این
باشگاهها داشته باشند.همچنین برای مربیهای که
در باشگاهها فعالیت میکنند حتما از مراجع قضایی
مجوزهایی صادر شود.این مربیان الزم است که
دورههای مربی گری را گذرانده باشند.نیاز است که
سازمان ورزش و جوانان و اداره بهداشت به صورت
جدی یگیر چنین مسائلی باشند.
به گفته وی ،در باشگاههای ورزشی بخصوص
باشگاههای بدنسازی مواد نیروزایی از طرف
مربیها تجویز میشود.سالمتی نسل آینده را نیز
به خطر میاندازد .این مواد همچنین موجب ترویج
نازایی و ناباروری جوانان ما خواهد شد.آسیبهای
اجتماعی و فرهنگی به دنبال آن نیز در جامعه
گسترش خواهد یافت.نیاز است که بهداشت و
سازمان دارو و ورزش و جوانان به صورت جدی
بر این مسائل نظارت کنند.
این عضو شورای شهر تبریز تاکید کرد :شورای
شهر نیز در این زمینه آماده تصویب مقررات در

جهت جلوگیری از ترویج چنین موادی در باشگاه
هاست.
شهرام دبیری ،رئیس بیمارستان بینالمللی تبریز
نیز در گفت و گو با همشهری اظهار کرد :استفاده
از داروها و مواد غیرقانونی برای افزایش حجم
عضالت از لحاظ پزشکی کار درست و معقولی
نیست.موادی که هورمونی و اعتیاد آور هستند،
خطرناک هستند.سالمتی جسم فرد مصرف کننده
را در آینده به خطر میاندازند.
به گفته وی ،استفاده از این مواد انرژی زا در
باشگاههای بدنسازی به صورت خوراکی و تزریق،
سالمتی جسم و روح جوانان را به خطر میاندازد.در
آینده هم احتمال ابتال به سرطان کبد ،سرطانهای
دیگر در افراد مصرف کننده افزایش مییابد.در
معرض بیماریهای خطرناک قرار خواهند گرفت.
این مواد کارایی خاصی هم ندارد.
محمد علی نصرتی ،دبیر شورای هماهنگی
مبارزه با مواد مخدر آذربایجانشرقی نیز در گفت
و گو با همشهری اظهار کرد :ستاد مبارزه با مواد
مخدر استان نیز برای جلوگیری از رواج مصرف
مواد خطرناک و اعتیاد آوری که در برخی باشگاهها
مصرف میشود ،اقداماتی اساسی اجرایی میکند.
این ستاد در زمینه جلوگیری از مصرف اینگونه
مواد ،با آگاه سازی جوانان فرهنگ سازی میکند
و تذکراتی نیز به باشگاهها میدهد.پیشگیریهای
اولیه نیز از سوی این اداره برای روی نیاوردن جوانان
به این مواد اجرایی میشود.
وی تأکید کرد :سازمان ورزش و جوانان و علوم
پزشکی و نیروی انتظامی نیز باید به باشگاهها
نظارت کافی و دقیق داشته باشند تا چنین مواد
خطرناک و اعتیادآور در بین جوانان توزیع نشود.
نظارت بر این باشگاهها در کمیتههای تخصصی
و مقابله با مواد مخدر مطرح میشود.
به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر استان ،این ستاد برای مبارزه با چنین مواد
خطرناکی ،با سازمانهای متولی هماهنگ شده و
کار نظارت را انجام میدهد.
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اما بعضی از ایــن دالوران تمام مرزهای پیش رو را در مینوردند و
با رشــادت تمام به جان دانش آموزان میافتند و با کتکهای از سر
دلسوزی این گوهر دیرپای خشم و بغض و خشونت را به نسل بعدی
منتقلمیکنند.
حال عدهای با این اندک بازماندگان دوران طالیی تنبیه چنان برخورد
میکنند که انگار فاجعهای رخ داده است.
مجید صفارینیا

افســردگی بیماری شــایع عصرماســت و در تمامی جهان روند
فزایندهای دارد.
این در حالی اســت که حدود نیمی از مبتالیان به افسردگی یا از
بیماری خود بیخبرند یا بیماری آنها چیز دیگری تشــخیص داده
شده است .افسردگی یک بیماری اختصاصی نیست.
زنان بیشتر از مردان در معرض بیماریهای روانی و افسردگی قرار
دارند به طوری که درصد ابتالی زنان به اختالالت روانی در جامعه
ما  2برابر مردان است .دلیل آن مسائل بیولوژیکی و شرایط محیطی
است همچنین نابسامانیهای اجتماعی و قانونی نیز در این مسأله
موثر است.
در مطالعات انجام شــده  ۲۳درصد از زنان کارمند دچار افسردگی
میشوند .در حالیکه این رقم برای زنان طبقه متوسط فقط  ۶درصد
است .در صورتی که زنان شاغل به علت گذراندن زندگی سرشار از
فشار در معرض خطر ابتال به افسردگی قرار دارند.
زنانی که زیر خط فقر زندگی میکنند و به تنهایی با مشــکالت
میجنگند .بیشــتر در معرض آسیبهای افســردگی قرار دارند.
بســیاری از زنان سرپرســت خانوار که به دالیــل متعددی مثل
مهاجرت شوهر ،زندانی شدن یا از کار افتادگی او ،طالق ،سرپرستی
خانواده را به عهده گرفته اند .آسیب پذیرترین قشر اجتماع محسوب
میشــوند .دو عامل در افزایش فقر در میان زنان سرپرست خانوار
مؤثر است .یکی محدودیت مشــارکت آنان در مشاغل رسمی و
پردرآمد ،دوم فقدان تأمین اجتماعی فراگیر و در نهایت بســیاری
از این شرایط دست به دست هم داده و به رنج این زنان میافزاید.
عالوه بر زنان سرپرست خانوار رقم افسردگی در میان زنان خانه دار
رو به افزایش اســت .احساس تنهایی ،ترک خانه توسط فرزندان،

کتک هست ولی کم هست!
دوستان عزیز میدانید با حذف این بازماندگانی که توانسته اند راه خود
را در این کارزار ســخت آموزش ،باز کرده و به آموزش و پرورش راه
یابند و با حقوقهای اندک معلمی زندگی کنند ،چه اتفاقی میافتد؟
در این صورت دیگر دانش آموزان طعم عقده ها ،خشم ها ،حقارتها
و از همه مهمتر خشونت را نخواهند چشید .آیا فکر نمی کنید در این
صورت آموزش آنها دچار کمبود و کاستی خواهد شد؟ بله خواهد شد.

بیماری شایع عصرما

کار بدون دســتمزد ،فقر اقتصادی ،بها ندادن به ارزش اقتصادی و
اجتماعی در جامعه ،قدرناشناســی نسبت به تالش زنان خانه دار،
خشونت ،نداشتن مشارکت اجتماعی ،کمبود مراکز تفریحی ،باال
بودن هزینهها جهت تفریح و پرکردن اوقات فراغت از جمله علل
بروز افسردگی در میان زنان خانه دار است  .دکتر انور صمدی راد
« جامعه شناس» سن افســردگی زنان خانه دار را معمو ًال از سن
 ۳۷سالگی به بعد بر میشمارد و معتقد است به دنبال بروز عالئم
یائسگی تشدید میشود .به گفته وی مشکالت اقتصادی و اجتماعی
فعلی جامعه بر افزایش افسردگی زنان خانه دار تأثیر گذار بوده چرا
که مردان به منظور تأمین نیازهای اقتصادی خانواده اکثراً دو یا حتی
چند شــغله اند .و حضور آنان تا دیر وقت و نبودن در کنار اعضای
خانواده به مشکالت ذکر شده میافزاید.بر اساس تحقیقات انجام
شده بیش از  ۶۰درصد زنان ایرانی دست کم یکبار قربانی خشونت
خانگی بوده اند.
خشــونت میتواند همه زنان را در هر سن ،نژاد و طبقه اجتماعی
قربانــی کند .اما طبــق یافتههای پژوهش این نوع ســوء رفتار
با عوامل مالی و پایگاه اقتصادی افراد رابطه مســتقیم دارد .زنان
خانه دار یا مشغول به کارهای کم درآمد در مقابل خشونت خانگی
آسیب پذیرتر میباشند ودر زمره قربانیان خاموش خشونت خانگی
محسوب میشوند.تحقیقات نشان میدهد که خشونت و آزارهای
جنسی در خانه و یا در محیط کار علیه زنان بیماریهای زنانه و یا
افســردگی را به ارمغان میآورد .امروزه همه دریافته اند که طبق
مطالعات انجام شده خودکشی در میان زنان و دختران روند افزایشی
دارد و در آنها به عوامل ســبب سازی چون اختالفات خانوادگی و
زناشویی ،درگیری با بستگان ،بیکاری و اختالالت روانشناختی اشاره
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به تبعات آن فکر کنید ،وقتی خشــم و خشونت و عقدههای روانی
کاهش یابد ،جرم وجنایت و خشونت در جامعه کاهش مییابد .تصور
کنید در این صورت چه ضربهای به اقتصاد و اشــتغال جامعه خواهد
خورد .عده زیادی روان پزشــک ،پلیس ،وکیل و بیکار خواهند شد.
تصور کنید زندگی در این جامعه چقدر یکنواخت و بیهیجان خواهد
شد ،دیگر نه جرمی ،نه جنایتی و نه تماشای اعدامی.

شده است.دکتر سید هادی معتمد نژاد روانپزشک و مدیر کل دفتر
آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی کشور میگوید :در حال حاضر
حدود بیش از یک میلیون نفر از زنان کشور یا بیسرپرست هستند
یا دارای دو شغل و دو جایگاه میباشند .عالوه بر اینکه مادر و خانه
دارند ،مادر و شــاغل هم میباشند .این خود سبب ایجاد آسیبهای
روحی روانی و جسمی میشــود و طبع ًا بر فرزندان آنان هم تأثیر
فراوان خواهد داشت .به گفته وی بسیاری از مشاغل بیمه دارند.
اما زنان خانه دار بیمه نیستند و از پشتوانه مالی بهره مند نیستند و تا
زمان توسعه کشور و حل مشکالت نمی توان به کاهش افسردگی
در بین آنان امیدوار بود .زنان افســرده انرژی کافی برای مطالعه،
آموزش ،یادگیری کار و حتــی ورزش ندارند که این امر منجر به
افت عملکرد میشــود و به دنبال آن لطمات وارده به جامعه غیر
قابل انکار اســت  .به نظر میرسد با توجه به وسعت و پیچیدگی
مسائل بهداشــت روان در جامعه و نیاز روزافزون مردم به خدمات
بهداشت روان مسؤوالن بایستی در مورد ساختار تشکیالتی سیستم
بهداشت روان با زندگی و تدابیر سریع و الزم االجرایی بیندیشندچرا
که جامعه فعلی و نسل آینده وجود مادرانی افسرده نسلی افسرده را
تحویل جامعه خواهد داد.
حال که گفته میشود ســن امید به زندگی در زنان ایرانی نسبت
به مردان دو سال بیشتر است اما در آن سوی ماجرا ،حجم زیادی
از بیماریهای جسمی و روانی سالمت خانمها را تهدید میکند .به
طوری که شیوع اختالالت روانی در میان زنان  26درصد و مردان
 15درصد اعالم شده است .یعنی شاهد اختالف  11درصدی شیوع
افســردگی در خانمها نسبت به آقایان هستیم که میتواند علل و
عوامل متعددی داشته باشد.

دانشآموزانی که الفبای فقر را به خوبی مشق میکنند
فارس-دانشآموزان محروم روستای کمارسفلی به جای
آن که الفبای دانایی بیاموزند الفبای فقر را به خوبی مشق
م یکنند.
معلوم نیست تا کی م یخواهیم شعارهای عدالتطلبی،
آرمانخواهی ،رفع تبعیض ،ب رابری ،ب رادری و از این دست
شعارهای خوش آب و رنگ بدهیم .معلوم نیست تا کی
درصدد هستیم در آغاز سال تحصیلی جدید از وعدههای
دلفریب ســخن بگوئیم و از آبادانی مدارس در شهرها و
حتی روستاهای دور افتاده حرف بزنیم.
در این گوشه از کشــورمان که ما با وعدههای جذاب
دلخوش م یشویم کمی آن ســوتر مدی ران حقوقبگیر
نجومی هر روز ناز و کرشمه م یآیند که چرا همه در این
مملکت کار خود را رها کرده و به حقوقهای نجومی آنها
گیر دادهاند.
ما با وعدهها دلخوشــیم و مدی ران نجومی ما دریافت
چنین حقوقهایی را حق مسلم خود م یدانند و به شدت
از آن دفاع م یکنند .مدی رانی که به تیپ و قبایشــان بر
م یخورد که چرا سوژه رسانهها شدهاند.
در حالی ما با وعدههای خوش آب و رنگ دلخوشیم
که در شــهر و دیارمان هر روز همایشها و سمینارهای
ب یکاربرد ب رای تحقق اهداف ســند چشمانداز  20ساله و
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برگزار م یشود همایشهای
آنچنانی در تاالرهای مجلل با میوههای وارداتی که کمر
تولید داخل را شکسته اســت و کشاورزان هر روز بدتر از
دیروز متضرر م یشوند و این ثمره برگزاری چنین نشس تها
و همایشهای ب یخاصیت و ب یهدف است.
در حالی شــعار اقتصاد مقاومتی سر م یدهیم که در
روستاهایمان استع دادهای بالقوهای زیر خاک ماندهاند.
هفتمین ماه ســال نیز از نیمه گذشــته اســت و ما
همچنان اندر خم یک کوچهایم تا بتوانیم الفبای اقتصاد
مقاومتی را معنا کنیم.
در این گوشه از شهر و دیارمان که مسؤوالن و مدی ران
ما همچنــان از گرفتن حقوقهای نجومــی خود دفاع
م یکنند در آن ســوی دیگر دانشآموزان روســتای کمار
ســفلی از توابع شهرســتان جلفا از نبود مدرسه با فقر و

تنگدستی دست به گریبان هستند.
روستای کمار سفلی از توابع شهرستان جلفا و بخش
سی هرود دارای حدود  180خانوار و  800نفر جمعیت است.
این روســتا یک مدرسه ابتدایی مســتقل و یک مدرسه
راهنمایی مشترک با روستای همجوار خود کمار علیا دارد.
دانشآموزان محروم روســتای کمارسفلی به جای آن
که الفبای دانایی بیاموزند الفبای فقر را به خوبی مشــق
م یکنند .وضع نامناسب این مدرسه چه به لحاظ آموزشی
و چه به لحاظ بهداشــتی و حتی تامین آب شرب ب رای
دانشآموزان حاکی از عدم توجه مســؤوالن و مدی ران به
این روســتا و دانشآموزان آن است .این وضعیت هم به
کمک گروههای جهادی دانشــجویی هادیشهر انجام و
ترتیب یافته است.
آقایان مدی ران حقوقبگیر نجومی پاسخ دهند که آیا
سهم آنها از بی تالمال چپاول و غارت آن و سهم روستائیان
و دانشآموزان کمارسفلی نیز فق ر ،محرومیت و تنگدستی
است .تا کی باید آنها تافتهای جدا بافته باشند.
روستای کمارسفلی در حالی با کمبود امکانات و فقر
آموزشی و تجهی زات مدرسه و آموزشی دست و پنجه نرم
م یکند که در همســایگی منطقه آزاد ارس قرار دارد و ما
هر سال شاهد هستیم که منطقه آزاد ارس همایشها و
جشنوارههای مختلفی را با عنوان جشنواره غذا ،جشنواره
تابســتانی ،و گردشگری ،کنســرتهای مختلف برگزار
م یکند .وقتــی این دانشآموزان تنهــا با چند کیلومتر
فاصلــه نزدیک  2هزار خودرو پالک ارس از آمریکا گرفته
و کشورهای مختلف م یبینند چه فکری م یکنند.
ما مخالف برگزاری چنین ،کنســرتها ،مراســمات و
جشنوارههای فرهنگی و گردشگری نیستیم اما باید گفت
گردشــگرانی که از منطقه آزاد ارس و روستاهای اط راف
گردش و بازدید م یکنند قطعا با چنین صحنههایی نیز
برخورد م یکنند و این شایسته نیست که در همسایگی
منطقه آزاد ارس روستاهایی تا این حد محروم از امکانات
آموزشی و فرهنگی و ...وجود داشته باشد در حالی که ما
باید در برگزاری هر نوع ب رنامههایی که انجام م یدهیم خود
را مسؤول بدانیم.
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«آگهـیابـالغ»

اداره کل امور مالیاتی استان آرذبایجانرشقی

در اجرای مقررات ماده  208قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه  1366و اصالحات بعدی بدینوسیله اوراق مالیاتی به شرح زیر ابالغ میگردد .مقتضی است مودیان ردیفهای  1الی  27ظرف مهلت مقرر به نشانی :تبریز ،میدان شهدا ،اداره
کل امور مالیاتی استان ،ورودی  ،1طبقه  ،3اتاق  ،318واحدهای مالیاتی  133644و  ،133652مودی ردیف  28به ورودی  ،1زیرزمین ،اتاق  ،15واحد مالیاتی  ،134026مودیان ردیفهای  30 ،29و  31به نشانی :تبریز ،خیابان آزادی ،پشت بازار
روز ،خیابان ملت ،ساختمان شماره  ،2واحد مالیاتی  133133و مودیان ردیفهای  33 ،32و ،34به واحد مالیاتی  134113مراجعه فرمایند.
ردیف کالسه
3100432 1
3100580 2
1/003
3
1/003
4
67
5
204
6
274
7
287
8
462
9
644
10
671
11
682
12
683
13
685
14
706
15
706
16
749
17
773
18
871
19
875
20
887
21
887
22
901
23
906
24
1000
25
1001
26

نام و نام خانوادگی
رحیم بناء گنج آبادی
سیدجعفر اسحقی سردرود
حمزه نعیمی پیوستی
عسگر تقی زاده
علیرضابلوهری
رحمانعابدینی
کاظمنورمحمدی
توحید علی جانی
هادی آقاجانی اولوئی
یوسفعلی لطفی اسفهالن
رحیم حسن پور
فیروز امیری سقین سرا
حسین بیضایی اسکوئی
رمضان الهوتی
حامد هرید
سیاوش فتحی
ایرج آجر پز سعید
عزیز حسین پور
رامین حیدری
حسین نامور
اسداله پورعبداله فرشباف
امین پور عبداهلل فرشبافی
خدمت عزیزی
سیدمحمداسحقی
صمد جلیل زاده
زهرا رحمان نژاد

شماره و تاریخ برگ
1395/02/20-17815
1395/04/29-56445
1395/04/30-57422
1395/04/30-57193
1395/04/13-50170
1395/02/09-13057
1395/02/09-13077
1395/04/28-55453
1395/03/26-41192
1395/04/20-52226
1395/03/08-27885
1395/03/05-26702
1395/02/22-19153
1395/04/23-53415
1395/04/30-57293
1395/02/21-18546
1395/03/29-43562
1395/03/27-41990
1395/02/27-21178
1395/02/27-21180
1395/03/30-43707
1395/03/30-43705
1395/04/30-56857
1395/04/30-57335
1395/04/31-57907
1395/04/31-57909

504
54
3609/007
3609/008
3603/003
10002
10001
10004

سیدرضا میرودودی ارزیل
بازرگانینگین
صمد جلیل زاده
زهرا رحمانی
تقیعلیپوری
حسن محمدی
عوض طالبی
حامد علوی

1395/04/28-3698
1395/05/01-65051
1395/05/01-65075
1394/08/24-122148
1395/04/31-76146
1395/11/26-72156
1395/04/31-76886

27
28
29
30
31
32
33
34

1395/04/30-57445

نوع برگ مبلغ مالیات (ریال)
23769700
تشخیص
66204890
تشخیص
3398090
تشخیص
8166500
تشخیص
31786670
تشخیص
44449000
تشخیص
36656800
تشخیص
18480000
تشخیص
22271200
تشخیص
8090400
تشخیص
17680800
تشخیص
14444040
تشخیص
35008450
تشخیص
56524400
تشخیص
701300
تشخیص
17680800
تشخیص
22271200
تشخیص
12286200
تشخیص
6891600
تشخیص
8090400
تشخیص
9588900
تشخیص
9588900
تشخیص
32183930
تشخیص
12879990
تشخیص
56138650
تشخیص
384705060
تشخیص
تشخیص
تشخیص
تشخیص
تشخیص
تشخیص
تشخیص
تشخیص
تشخیص

878966010
59524660
56.524400
175.205.600
67.313.600
87.588.680
59.379.990
2.355.840

عملکرد
1393
1393
1389
1389
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1389
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1393
1389
1389
1389
1389
1389
1393
1389
1389
1389
1389
1389

منبعمالیاتی
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مشاغل
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مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
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مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل
مشاغل

مهلتمراجعه
30روز
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30روز
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30روز
30روز
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مشاغل
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30روز
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30روز
 30روز
30روز

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان آذربايجانشرقي

روزنامه سیاسی،فرهنگی،اجتماعی

صاحب امتیاز  :شرکت مطبوعاتی سخن نگاران طوبی
مدیرمسوؤل :سیدرضا علوی    سردبیر :وحید بابائی
زیرنظر :شورای سیاستگذاری چاپ :جا م جم
تبریز .سه راه طالقانی .باالتر از مصلی

تلفن041 - 35553538 :نمابر041 -35534416 :

بــزن کــه ســوز دل مــن بــه ســاز میگوئــی
مگــر چــو بــاد وزیــدی بــه زلــف یــار کــه بــاز

شهریار

email:sorkhab.ir@gmail.comhttp://www.sorkhab.ir

sorkhab.ir

ز ســاز دل چــه شــنیدی کــه بــاز میگوئــی
بــه گــوش دل ســخنی دلنــواز میگوئــی

فیلم

اکران فیلمهای کودک در سینمای

گفتگو با بنیانگذار مهندسی حروف ایران

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و جوانان آذربایجان غربی
گفت :این نهاد آماده اکران فیلمهای تولید کانون با موضوعات
مختلف در سینمای کانون ارومیه است.
جواد زاهدی افزود :فیلمهای تولید کانون در موضوعات مختلف
اعم از فیلمهای دوران دفاع مقدس ،مستند ،فرهنگی و مذهبی
در سینمای کانون ارومیه اکران میشوند.

وی با بیان اینکه مقدمات کار انجام گرفته اســت ،اضافه کرد:
نمایش  44فیلم دوران دفاع مقدس جزء اقداماتی است که در این
زمینه صورت میگیرد.
زاهدی اظهار کــرد :کانون دارای ظرفیتهای  خاصی در تولید
فیلــم و محصوالت فرهنگی در زمینه ترویــج فرهنگ ایثار و
شهادت است.
وی اضافه کرد :سینمای این مرکز در ارومیه دارای ظرفیت 200
نفر در هر اکران است.
مدیرکل کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان آذربایجان
غربی اظهار کرد :ســینما و استفاده از فن آوریهای  روز نقش
مهمی در ایجاد یادگیری در کودکان و نوجوانان دارد و باید از این
ابزار مهم استفاده کرد.
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان غربی دارای
 60هزار نفر عضو کودک و نوجوان اســت که  15هزار نفر آن
اعضای جدید هستند.

فیلم

گورمردها از ارومیه بهترین فیلم
«مذهب امروز» ایتالیا

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی آذربایجان غربی گفت :فیلم
کوتاه گورمردها از ارومیه ،دوشــنبه شب جایزه بهترین فیلم کوتاه
دوازدهمین دوره جشنواره «مذهب امروز» تورینوی ایتالیا را به خود
اختصاص داد.
محمدباقر کریمی افزود :این فیلم سال گذشته به کارگردانی علی
مردمی در انجمن سینمای جوانان ارومیه تولید شده است.
وی اضافه کرد :این فیلم کوتاه عالوه بر دریافت جایزه بهترین فیلم
کوتاه ،دیپلم افتخار داوران بخش «جامعه جهانی کلیســا» را نیز از
آن خود کرد.
وی اظهار کرد :عالوه بر گورمردها ،فیلم کوتاه «قارلی دامالر» به
کارگردانیهای ده مرادی از تولیدات انجمن سینمای جوانان اردبیل
جایزه ویژه داوران بخش بین مذاهب را در جشنواره تورینو به خود
اختصاص داد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی ادامه داد :هدف
اصلی جشــنواره مذهب امروز در تورینوی ایتالیا ،ایجاد ارتباط بین
اعتقادات و زندگی ســنتی و بومی مردم سراسر دنیاست که زمینه
اصلی آن در سال جاری ،موضوع ادیان و مسائل زنان انتخاب شده
بود.
دوازدهمین دوره جشــنواره مذهب امروز ،هفتم تا شانزدهم اکتبر
مصادف با  16تا  25مهر در شهر تورینوی ایتالیا برگزار شد.
گورمردها داســتان پیرمردی است که در گورستانی قدیمی روضه
خوان است .او تنها روضه خوان این گورستان است و زندگی آرامی
دارد.
روزی روضه خوان جوان و خوش صدایی وارد گورستان میشود و
آرامش پیرمرد را بر هم میزند.
این فیلم کوتاه شهریورماه امسال نیز جایزه جشنواره بینالمللی فیلم
کوتاه تایلند را از آن خود کرده بود.
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شعر

استاد خلق کردن اشیاء نامرئی هستم
اکبر فتحی ،هنرمند خوشنویس تبریزی ،بنیانگذار مهندسی
حروف است .همه هنرمندان عرصه خط و خوشنویسی او
را به خوبی میشناسند .چند سال پیش بود که در مقابل
دیدگان متحیر   AFCکتابت قرآن مجید را در سه نسخه
و در مدت زمان یک ساعت در باشگاه تراکتورسازی برگزار
کرد و فرهنگ غنی ایرانی را به نمایش گذاشت.
برای آشنایی با این استاد برجسته خطاطی سراغش رفتیم
و گفتگویی انجام دادیم که حاصل آن به شرح زیر است.
در ابتدای مصاحبه برای آشنایی مخاطبان عزیز
یک بیوگرافی کامل از خودتان و شــروع هنر
خطاطی بیان بفرمایید.
اکبر فتحی هســتم متولد چهار اســفند  1356در شهر
هادیشهر شهرســتان جلفا .تحصیالت خود را تا مقطع
دیپلم در هادیشهر به اتمام رســانده و در دانشگاه تبریز
مهندسی عمران خوانده ام .بعد از اتمام مقطع کارشناسی
جذب آموزش و پرورش شده و در کسوت هنرآموزی پا به
عرصه خدمت گذاشتم .در سال  78برای ادامه تحصیل با
قبولی در رشته مدیریت اجرایی وارد دانشگاه شریف شدم.
خطاطی را نیز از ســال  72شــروع کردم و در کنار سایر
کارهای روزانه ادامه دادم .در سال  1380گواهی ممتاز را از
انجمن خوشنویسی تهران گرفتم .با توجه به عالقهای که
به خوشنوسی داشتم تصمیم گرفتم خوشنویسی را حرفه
اصلی خود قرار دهم؛ بر این اســاس مهندسی حروف را
پیشه اصلی قرار دادم .در سال  1385با یک دختر تبریزی
آشنا شده و بعد از ازدواج دوباره به تبریز بازگشتم و در سال
 1386اولین آموزشگاه خوشنویسی با خودکار کشور را با
کسب مجوز رسمی از اداره ارشاد در تبریز تاسیس کردم
و در سال  1389نیز برای افزایش شعبات آموزشی ،مجوز
موسسه فرهنگی آرامش ،هنر و زندگی را گرفتم .با توجه
به اینکه هدفم صنعتی کردن این هنر بود شرکت توسعه
علم و هنر ایرانیان را نیز در سال  1390تاسیس کردم.
هدف شما از ابداع خط نستعلیق خودکاری چه
بود؟
وقتی از خط نستعلیق صحبت میشود همه نام استاد میر
علی تبریزی را به زبان میآورند اما او واضع خط نستعلیق
نیست؛ چون با توجه به آثار تاریخی که وجود دارد به نظر
میرســد پیش از او نیز این خط وجود داشــت .میتوان
گفت میر علی تبریزی خط نستعلیق را تدوین کرد .من
واضع خط خودکاری نیستم؛ اما واضع قوانین خط نستعلیق
خودکاری هستم و اسم آن را «نستعلیق آی صد» گذاشتم.
هدف از ابداع آن نیز صنعتی کردن این حرفه بود؛ هدفم
این است به تعداد باسوادانمان ،خوش خط داشته باشیم و
نهایتا میخواهم خط خودکاری «نستعلیق آی صد» را به
عنوان یک برند صنعتی در دنیا مطرح کنم.
مفهوم آی صد چیست؟
قبل از اســام به هرکار  مهندسی شــده ایزد یا ایساد
میگفتند .نستعلیق آی صد هم از آن الهام گرفته ام.آی
صد مخفف انگلیسی توسعه علم و هنر ایرانیان هم هست
  Iranian sience art developmentیعنــی با
 100کلمه کلیدی میشود هر خطی را یاد گرفت.
چرا بدخط مینویسیم؟
بد خطی چهار دلیل مهم دارد؛ عدم آشنایی با خط زمینه،
اندازه حروف ،زاویه حروف وعدم رعایت تناســب .ما در
کالسهای  آموزشــی با آموزش این چهار مورد قواعد
خوشنویسی را به هنرجویان میآموزیم.
خوشنویســی شما چه خطی اســت و از چه
سبکی پیروی میکند؟
خوشنویسی ما شامل تمام شــیوههای  خطوط فارسی،
عربی ،التین و دیگر خطوط و حتی خطوط باستانی است

فاطمه گرامی

اما با نگرش و دیدگاه نو و با واحد اندازه گیری جدید برای
حروف و کلمات  است که من آن را زیبا نویسی به شیوه
«آی صد» نام گذاری کرده ام.
با توجه بــه اینکه با مهندســی حروف ،هنر
خوشنویسی را به صنعت تبدیل کرده اید فکر
میکنید این صنعت میتواند هم پای ســایر
صنایع رقابت کند؟
بله .این صنعت میتواند به عنوان صنعت ملی معرفی شود
و صنعت اول کشور ما بشود و تمام صنایع را تحت شعاع
خودش قرار دهد .میلیونها فرصت شغلی با میلیاردها پول
در این صنعت نهفته است.
آیا هنر خوشنویســی میتواند در این برهه از
زمان با زندگی ماشینی آمیخته شود؟
من با حفظ احترام به تمام اساتید بزرگوار ،هنر خوشنویسی
با قلم خودکار را زیر مجموعه خوشنویسی با قلم ،و حتی
موازی با آن میدانم و میگویم خوشنویسی با خودکار قبل
از اینکه هنر باشــد یک مهارت و یک فن قابل انتقال به
تمام اقشار جامعه با هر رده سنی و هر صنف کاری و هر
میزان تحصیالت است .هدف اصلی من کاربردی کردن،
علمی و صنعتی کردن هنر خوشنویسی با ابزار نوشتاری
روزمره مانند خودکار ،مداد ،خود نویس ،و حتی قلمهای  
نوری یا انگشت روی صفحات لمسی و ...است .سر و کار
ما با ابزار نوشتاری صنعتی است و بزرگترین منبع درآمد و
بستر تجاری سازی ما صنایع و کارخانجات تولید نوشت
افزار است.
ادعا دارید در عرض  15ساعت میتوانید خط
نســتعلیق خودکاری را به هنرجویان آموزش
دهید .چگونه امکان پذیر است؟ توضیح دهید؟
ادعا به چیزی میگویند که گوینــده آن را  ثابت نکرده
باشد اما من در طول  10سال گذشته با شیوههای  مدرن
برخاســته از مطالعات عمیق و روان شناختی ،بستههای  
آموزشی با عنوان  150کلمه طالیی طراحی کرده ام که
تا حاال بیش از  50هزار هنرآموخته فقط در سطح استان
دارم و یک سیستم آموزشی طراحی کرده ام که هر لحظه
از طریق شبکههای  اجتماعی و شاگردان به طرز شگفت
انگیزی در حال پیشــرفت و توسعه هست  .طبق برنامه
ریزیای که کرده ام در ســال  1410تمام باســوادان ما
حداقل یک شیوه از خط را به راحتی با خودکار یا هر وسیله
نوشتاری دیگر خواهند نوشت .من طوری آموزشهای م
را برنامــه ریزی کرده ام که هر نفر فقط با  15ســاعت
حضور در کالس بدون نیاز به تمرین یک شــیوه خط را
فرا میگیرد .شاید بهترین خوشنویس  ایران نباشم اما به
جــرات میتوانم بگویم بهترین یاد دهنده ،مربی و معلم
خوشنویسی با خودکار در جهان هستم .معلمی با خون من
آمیخته است و با تسلط بر فن بیان و فنون قدرتمند ارتباط
ورزی این توانایی را دارم که با اقشار مختلف مردم با هر
نوع گرایش مذهبی ،سیاسی ،قومیتی یا هر ضریب هوشی
و هر ضریب احساسی ،ارتباط عمیق برقرار کنم و مطالبم
را به شاگردانم القا دهم.
شنیدهایم برای تبریز  2018هم برنامه دارید
میتوانید توضیح دهید؟
بله .برای تبریز  2018هر ارگانی برنامهای دارد .هر کس
باید به نوبه خود کارهایــی انجام دهد ما نیز برنامههای  
متفاوتــی داریم .همانطور که میدانید  400هزار کارخانه

منظر

آثار خوشنویسی استاد فتحی

خودکار در دنیا وجــود دارد که هیچکدام از آنها در ایران
نیستند .هنر ما این است که ما میتوانیم با همه خودکارها
زیبا بنویسیم .تصمیم داریم نمایندگان این کارخانهها را
به تبریز دعوت کنیم و یک مســابقه جهانی راه اندازی
کنیم .آنها به وسیله خودکارهای تولیدی خود با هنر خط
«نستعلیق آی صد» آشنا خواهند شد .با این کار هم تبریز
در معرض دید جهان قرار خواهد گرفت .و هم میلیونها
فرصت شغلی ایجاد خواهد شد .در این حوزه برنامههای  
زیادی داریم که در آینده با کمک مســئولین امر ،اجرایی
خواهیم کرد.
در این عرصه چه افتخاراتی را کسب کرده اید؟
من اســتاد خلق کردن اشــیاء نامرئی هستم .من یک
مهندس هستم و مهندس برای هر چیزی یا راهی مییابد
و یا راهی میسازد .تمام آموزههای  من مهندسی شده و
ضریب خطای آن خیلی کم است .در زمینه خوشنویسی
با خودکار فســتیوالها یا جشنوارههای  بینالمللی ،ملی،
استانی یا حتی محلهای وجود ندارد .همه این اتفاقها را
من خودم ســاخته ام .در طول این  10ســال در بیش از
 80نمایشگاه بینالمللی شرکت کرده ام و همایشهای  
خوشنویسی گروهی را فقط در یک جلسه ،در تاالر معلم
و دانشگاههای  تبریز ،علوم پزشکی ،دانشگاههای  فنی
ســما و ....برگزار نموده ام .برای اولین بار در سطح کشور
با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در دو سال
متوالی مسابقات استانی خوشنویســی با خودکار برگزار
کردهایم  .و به ده نفر از برترین هنرجوهایم جوایزی تعلق
گرفته است .برای اولین بار در سطح دنیا کتابت گروهی
قرآن با خــودکار را با همراهی  605نفر از هنرجویانم در
مصالی بزرگ شهر تبریز برگزار کرده ام به طوری که در
طول یک ساعت کل قرآن کتابت گردید .برای بار دوم در
باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز کتابت قرآن
را به عنوان یک کار فرهنگی برای اولین بار در فیفا قبل
از اولین بازی آسیایی باشگاه تراکتور سازی انجام دادیم و
بعدها دهها بار این کتابت تکرار شده است .برای اولین بار
کتابت قرآن را در یک سطر به دوازده خط کتابت کردهایم
 .بیش از 40کتاب در زمینه آموزش خطوط مختلف تالیف
نموده ام .در جشــنواره ابداعات و اختراعات تبریز ،طرح
تجاری سازی هنرخوشنویسی ام مقام گرفت 10 .مقاله
علمی در مجالت معتبر جهان با عنوان  مهندسی حروف
یا Letter Engineering
نوشته ام .و همچنین از دانشــگاههای  معتبر اروپایی و
آمریکایی دعوت نامههای بــرای تدریس و پایه گذاری
صنعت جدیــدم دریافت کــرده ام .از کارخانجات معتبر
صنعت نوشــت افزار قراردادهای کالنی پیشنهاد شده تا
کاالهایشــان را تبلیغ کنم .تمام خطوط معتبر التین را
مهندســی کرده و طریقه آموزش ســریع آن را در قالب
یک کتاب آموزشی ارائه داده ام که مورد توجه کشورهای
اروپایی قرار گرفته است .طرح تاسیس فدراسیون جهانی
BLCاز بزرگترین افتخارات و کارهای من است که اگر
با حمایت مسوؤل ارشد کشور عملی نمایم موجب رشد
فوق العاده سریع در زمینه  اقتصاد و صنعت در رنکینگ
جهانی خواهیم شــد .چنانچه سرمایه گذاران قدرتمندی
را بــرای طرح صنعتی ام جــذب کنیم مطمئنا قدمهای  
بسیار با ارزشی برای آبادانی و اقتصاد و فرهنگ کشور پر
افتخارمان برداشتهایم .
حرف آخر...
یکی ازبزرگترین  پارامترهای تغییر فرهنگ هر کشوری
تغییر خط آن کشور است ما میتوانیم با توسعه این هنر
صنعتی دنیا را تسخیر کنیم اگر بتوانیم این هنر را صنعتی
کنیم و آن را در دنیا تبدیل به برند کنیم دیگر هیچ کشوری
ایران را تروریست نخواهد خواند چون میگویند اولین برند
صنعتی این کشور خط است و این نشأت گرفته از فرهنگ
باالی آنهاست.

حسینزحمتکش

داری از قصد میزنی یک ریز
با سر انگشت خود به شیشه من
قطره قطره نمک بپاش امشب
روی زخم دل همیشه من
تو که در کوچه راه افتادی
همه جا غیر کربال بودی!
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟
روز آخر که جنگ راه افتاد
سایه تشنگی به ماه افتاد
هر طرف یک سراب پیدا شد
چشمهامان به اشتباه افتاد
مهر زهرا مگر نبودی تو؟
تو که با مادر آشنا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟
مادری در کنار گهواره
لب گشود و نگفت هیچ از شیر
تو نباریدی و به جات آن روز
از کمانها گرفت بارش تیر
تو که حال رباب را دیدی
تو به درد دلش دوا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟
وقتی آن روز رفت سمت فرات
در دلش غصههای دنیا بود
تو اگر در میانمان بودی
شاید اآلن عمویم اینجا بود
رحمت و عشق از تو میبارید
قبل ترها چه باوفا بودی
با توام آی حضرت باران
ظهر روز دهم کجا بودی؟
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