
امان از این ضرب المثل های شیرین پارسی
اظهارنظر زیر یادآور کدام ضرب المثل ش�یرین 

پارسی است؟
رئیس جمه�ور عراق: هرگون�ه مبادله تجاری با 

ایران را ممنوع کرده ایم.
الف( اون که ما را ندیده بود کالغ خیر ندیده بود.
ب( اون که به ما نپریده بود کالغ ورپریده بود.

ج( اون که به ما ندیده! بود کالغ گیس بریده بود.
د( یک ضرب المث��ل "کالغ دار" دیگر که به دلیل 

رعایت شئونات اخالقی از ذکر آن معذوریم.
رئیس س�ازمان سنجش: س�ازمان سنجش در 
تخلفات با کسی تعارف ندارد بین متخلفان امسال 

فرزند رئیس آموزش و پرورش و استاندار هم بود.
این یکی اظهارنظر، کدام ضرب المثل ش�یرین 

فارسی را به یادتان می آورد؟
الف( هر که بامش بیش برفش بیشتر

ب( نگاه به دست ننه کنه مثل ننه غربیله کن
ج( هر چه بگندند نمکش می زنند / وای به روزی 

که بگندد نمک
د( عاقبت آقازاده، آقازاده! ش��ود / گرچه با آدمی 

بزرگ شود!
ک�دام ی�ک از جمالت زی�ر در جامع�ه کاربرد 

بیشتری دارد؟
الف( امروز باز هم باال کشید.

ب( امروز فالنی باالکشید و رفت.
ج( کار خودشونه

د( چرا اینا نمی میرند؟

ننجون

 کشف پیکر مطهر ۸ شهید دفاع مقدس
در مندلی عراق

ط��ی س��ه روز اخی��ر در جبهه غ��رب، در منطقه 
عمومی مندلی، پیکرهای مطهر هش��ت ش��هید دوران 

دفاع مقدس پیدا شد.
بعد از پیدا شدن بیش از 40 هزار شهید در طول 
عملیات های تفحص پیکرهای مطهر ش��هدا، با کاوش 
حدود 4200 ش��هید دیگر کار تفحص پیکر ش��هدای 
دفاع مقدس به اتمام خواهد رسید. با وجود مشکالت، 
کمب��ود امکان��ات و موانع پیش رو کار جس��ت وجوی 
ش��هدا توسط کمیته جست وجوی مفقودین ستاد کل 

نیروهای مسلح ادامه دارد.
در چن��د روز اخی��ر اعض��ای تیم جس��ت وجوی 
مفقودین ستادکل نیروهای مسلح در جبهه های جنوب 
و غرب در داخل خاک عراق توفیقات خوبی داش��تند. 
طی س��ه روز اخیر در جبهه غ��رب، در منطقه عمومی 
مندلی، پیکرهای مطهر هشت شهید دوران دفاع مقدس 
پیدا شد. از این تعدا، 6 شهید حاصل تالش روز گذشته 
21 م��رداد97 همزمان با آخرین روز از ماه ذی القعده و 
سالروز ش��هادت امام محمد تقی)ع(بود که با توسل به 

حضرت جواداالئمه)ع( به دست آمد.  پویا

فانوس
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طبق ش��نیده ها و  به درح���اشیه البته ش��واهد، 
نظر می رسد مدیریت کنونی شهرداری 
تهران چندان تمایل ندارد با س��ازوکار 
کنونی خان��ه هنرمندان همراهی کند. 
نمون��ه اخی��ر ای��ن مس��ئله برپای��ی 
غرفه ه��ای فروش مواد غذایی در میان 
خان��ه  و  ایرانش��هر  س��اختمان  دو 
هنرمن��دان بود که با فش��ار رس��انه ها 
ش��هرداری بساط سوداگری را از پارک 
هنرمندان برچید. ب��ا این حال اعمال 
نفوذ ش��هرداری ته��ران در س��اختار 
مدیریت��ی خان��ه هنرمندان بر کس��ی 
پوشیده نیس��ت. س��ه مدیر اخیر این 
با نظر ش��هرداران  مجموعه مش��خصاً 
وقت برگزیده ش��ده اند و اکنون مجید 
رجب��ی معم��ار چندان گزین��ه مطرح 

برای محمدعلی افشانی نیست.
در نشست خبری حسین پارسایی، 
او به صراحت اعالم کرد در سال 1397 
ش��هرداری تهران بودجه تماش��اخانه 
را پرداخ��ت نک��رده اس��ت و این مهم 
تنها در گرو آن اس��ت که ش��هرداری 
ب��ا مدیریت ای��ن مجموعه ها همس��و 
نیس��ت. کما اینکه ش��هردار اسبق در 
چرخشی سیاسی مقدمات رفتن مجید 
سرس��نگی را مهیا کرد تا رجبی معمار 
جایگزین او ش��ود. پس این جابه جایی 
ش��اهد آن بودیم که سرس��نگی بستر 
سیاس��ی خود را از س��وی قالیباف به 
س��وی عارف تغیی��ر داد. ب��ه عبارتی 
مدیری��ت در مجموعه خانه هنرمندان 
به ش��دت سیاس��ی شده اس��ت و این 

برخالف اساسنامه آن است.
روز گذش��ته علی اصغر کاراندیش، 
معاون توس��عه مدیریت و منابع وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی ک��ه عماًل 
به عن��وان بازوی مال��ی - اجرایی این 
وزارتخانه شناخته می شود در نشستی 
با ابراهیم حقیقی و مجید رجبی معمار، 
رئیس ش��ورای عالی و مدیرعامل خانه 

هنرمن��دان ای��ران از اقتصاد و فرهنگ 
س��خن گفته اس��ت. طبق اعالم روابط 
کاراندیش  عمومی خان��ه هنرمن��دان 
در این نشس��ت گفته اس��ت »یکی از 
وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارش��اد، 
موض��وع اقتصاد فرهنگ و هنر اس��ت. 
ای��ن موضوع یک موضوع زیرس��اختی 
اس��ت که اگر بتوانیم به این موضوع به 
یک شیوه درس��ت بپردازیم و در یک 
مس��یر مشخص حرکت کنیم، قطعاً به 
نتایج خوبی در این موضوع دست پیدا 

خواهیم کرد.«
او افزوده است: »در گذشته سیاستی 
وجود داشت که وزارت فرهنگ و ارشاد 
بیش��تر در نقش حمایت��ی در موضوع 
اقتص��اد فرهنگ و هن��ر عمل می کرد؛ 
اما تجربه تاریخی نشان می دهد که که 
سیاس��ت حمایتی، به تنهایی سیاست 
درستی نبود. اگرچه برخی از مشکالت 
از طریق سیاست حمایتی رفع شد؛ اما 
هم چنان مش��کالت زیادی وجود دارد. 
برای حل این مشکالت به سیاست های 
دیگ��ری در کن��ار سیاس��ت حمایتی 
احتیاج داری��م، حمایت از هنرمندان با 
اعتب��ارات دولتی به تنهای��ی به نتیجه 

نخواهد رسید.«
همچنین  کاراندی��ش  علی اصغ��ر 
گفته اس��ت: »یکی از فعالیت هایی که 
در س��ال های اخی��ر در جه��ت ایجاد 
ش��رایط و زیرس��اخت های الزم انجام 
دادیم، تش��کیل گروه مالی توسعه هنر 
با صد میلیارد تومان اعتبار نقد که کل 
این سرمایه از س��وی بانک ها و بخش 
خصوصی تامین ش��د، است. این گروه 
می توان��د در بهبود موض��وع اقتصاد و 

هنر گام های بسیار خوبی بردارد.«
او در پایان هم گفته اس��ت »قطعاً 
مشکالت بسیار زیادی وجود دارد؛ ولی 
با اطمینان می توانم بگویم امروز ظرفیت 
باالیی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
وج��ود دارد ک��ه می تواند ب��ا همکاری 
هنرمن��دان، گام های مهم��ی در جهت 
بهبود وضعیت فرهنگ و هنر برداش��ته 
شود، خانه هنرمندان ایران و انجمن های 
مختلف هنری می توانند نقش مهمی در 

این مسیر داشته باشند.«
به نظر می رس��د خانه هنرمندان و 
ش��خص رجبی معمار ناامید از حمایت 
ش��هرداری در حال گردش به س��وی 
وزارت ارشاد هستند. نشستی که تمامی 
سخنرانی مهمانش در حوزه حمایت و 
اشکال آن بوده است، مشخص است در 
حوزه حمایتی مشکل دارد و کاراندیش 
حداقل در متون منتش��ر ش��ده چراغ 
س��بزهای ممک��ن ب��رای برون رف��ت 
رجبی معمار از وضعیت کنونی را نشان 
می دهد. پیشتر در گزارشی نشان داده 
بودیم که تماشاخانه ایرانشهر براساس 
گیش��ه موجود و البته ب��دون حمایت 
مالی ش��هرداری عماًل یک تماشاخانه 

ورشکسته است.
حال باید دید رفتار ش��هرداری و 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی در 
قب��ال خان��ه هنرمندان چه می ش��ود. 
اگرچ��ه زمزمه های��ی مبنی ب��ر رفتن 
رجبی معمار و حسین پارسایی شنیده 
می شود. حتی ش��واهد نشان می دهد 
پارس��ایی و مدی��ر هماهنگیش، میثم 
احم��دی در روزهای اخیر در مجموعه 

ایرانشهر حاضر نمی شوند.  پویا

ک��ه  حال��ی  در  شهر حیات زیس�ت  متخصصان 
وحش کش��ور، بارها تأکی��د کرده اند که 
هرگونه صدور مجوز ش��کار، مستلزم در 
دست داش��تن برآورد جمعیتی از گونه 
جانوری مورد نظر و تطبیق آن با ظرفیت 
برد زیس��تگاه است، مس��ئوالن سازمان 
حفاظت محیط زیست همچنان بی آنکه 
مستندی از برآورد جمعیت حیات وحش 
ارائ��ه دهن��د ب��ه بهانه افزای��ش جعیت 
وحوش، برای ش��کار اتب��اع خارجی در 
زیستگاه های کشور مجوز صادر می کنند.

یک��ی از گونه ه��ای جان��وری، که 
در اغل��ب زیس��تگاه های کش��ور، قوت 
غالب گوش��تخواران به حس��اب می آید 
گراز اس��ت. با توجه به کاهش جمعیت 
علفخوارانی چون آه��و، کل و بز و قوچ 
میش، ش��کار گراز، یک��ی از اصلی ترین 
مناب��ع خوراک پلن��گ را تأمین کرده و 
سایر گوش��تخواران چون خرس، گرگ، 
س��یاه گوش، وش��ق، روب��اه و پرندگان 
گوشتخوار، از توله های گراز و الشه های 
گ��راز موج��ود در زیس��تگاه ها تغذی��ه 
می کنند. اما متأسفانه، سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت، به بهانه اینکه، گراز در 
صورت ورود به مزارع، کشاورزان را دچار 
خسارت می کند، برای شکار گزار مجوز 
صادر می کنند. بهانه ای که بارها از سوی 
متخصصان و کارشناسان محیط زیست، 

غیرقابل قبول دانسته شده.
منتقدان صدور پروانه ش��کار گراز 
دالیل ذیل را برای مخالفتش��ان با این 
محیط زیست  حفاظت  س��ازمان  اقدام 

برمی شمارند:
 صدور پروانه برای شکار هرگونه 
جانوری، مس��تلزم برآورد جمعیت آن 
گونه در زیستگاه مورد نظر و بررسی آن 

براساس ظرفیت برد زیستگاه  است.
 از آنج��ا که گ��راز، طعمه اصلی 
گوش��تخواران در اغلب زیس��تگاه ها را 
کارشناسی نشده  تامین می کند، حذف 
گون��ه،  ای��ن  جمعی��ت  از  بخش��ی 
گوش��تخواران را با چالش��ی اساس��ی 
برای بقا مواجه ک��رده و عالوه بر اینکه 
زمینه ساز کاهش جمعیت گوشتخوران 
می ش��ود، بس��تری برای نزدیک شدن 
گوش��تخوران به جوامع انس��انی فراهم 

آورده و تعارضاتی تلخ را به رقم می زند.
 حضور ش��کارچیان و سگ های 
ش��کاری و صدای تیران��دازی، ناامنی 
موجود در زیستگاه ها را مضاعف کرده 
و استرس��ی جدی��د به حی��ات وحش 

تحمیل می کند.
در  خارج��ی  اتب��اع  ش��کار   
عرصه های ملی کش��ور، سبب تحریک 
جوامع محلی و شکارچیان داخلی شده 
و انگیزه ای برای افزایش تخلفات شکار 

ایجاد می کند.
منتقدان صدور پروانه شکار گراز، 
با این توضیح که حذف تعدادی گراز از 
زیستگاه ها، تضمینی برای جلوگیری از 
نزدیک ش��دن گرازهای دیگر به مزارع 
نیست بر این باورند که خسارت وارده 
ب��ه مزارع، توس��ط گراز را با اس��تفاده 
از روش های��ی معق��ول و قابل تضمین 
می ت��وان مدیری��ت کرد ک��ه یکی از 
کاربردی تری��ن و مقرون به صرفه تری��ن 
آنها توزی��ع داروی دافع  گراز در میان 

کشاورزان است.
اما متاس��فانه ظاهرا بهای دریافتی 
بابت صدور پروانه شکار به اتباع خارجی، 
آنقدر به مذاق مس��ئوالن محیط زیست 
خ��وش می آید که ب��رای توجیه صدور 
غیرمس��تند  ادعای  پروانه های ش��کار، 
افزای��ش جمعیت وح��وش را همچنان 
تکرار می کنند؛ ادعایی که طی روزهای 
گذشته برای توجیه صدور پروانه شکار 

گراز در استان همدان مطرح شد.
ع��ادل عرب��ی مدی��رکل حفاظت 
روز  هم��دان  اس��تان  محیط زیس��ت 
یکش��نبه خبر از انتش��ار دستورالعمل 
صدور پروانه ش��کار گراز در س��ال 97 
داد و گفت: فصل شکار از تاریخ صدور 
ای��ن دس��تورالعمل تا بیس��تم بهمن 
س��ال جاری و مدت اعتب��ار پروانه پنج 
روز از تاری��خ صدور برای اتباع خارجی 
و س��ه روز از تاریخ ص��دور برای اتباع 
داخلی است که هر شکارچی در طول 
فص��ل ش��کار می توان��د حداکثر چهار 

پروانه دریافت کند.
وی اضاف��ه ک��رد: ش��کار هرگونه 
حی��وان دیگر ب��ه جز گراز و یا ش��کار 
بیش از تعداد مج��از مندرج در پروانه 
ممنوع است و شکارچی خارجی با هر 

پروانه، مجاز به شکار حداکثر دو رأس 
گراز و ش��کارچی داخلی با هر پروانه، 

مجاز به شکار یک رأس گراز است.
عرب��ی ب��ا بی��ان اینکه براس��اس 
مهم��ات  از  اس��تفاده  دس��تورالعمل، 
چهارپاره برای شکار گراز ممنوع است، 
اظهار ک��رد: تیراندازی و ش��کار بدون 
حضور محیط بان راهنما ممنوع است و 
محدوده اعتبار پروانه فقط شکارگاه های 

آزاد استان صادر کننده پروانه است.
مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت 
اس��تان همدان ادام��ه داد: مجوز برای 
اتباع ایرانی صرفاً به منظور اقلیت های 
مذهبی است و پروانه شکار گراز برای 
اتباع خارجی پس از ارائه درخواست از 
سوی مؤسسات برگزار کننده تورهای 
ش��کار اتباع خارجی که صالحیت آنها 
در این خصوص به تأیید س��ازمان نیز 

رسیده باشد، صادر می شود.
وی اظهار کرد: همراهان شکارچی 
به هیچ عنوان اجازه تیراندازی و ش��کار 
ندارند و متقاضیان برای کسب اطالعات 
بیش��تر می توانن��د ب��ه ادارات حفاظت 

محیط زیست در استان مراجعه کنند.
وی خاطرنشان کرد: صدور پروانه 
ش��کار به منظور تعدیل جمعیت گراز 
در زیس��تگاه های آزاد حیات وحش با 
هدف کاهش فشار بر سایر زیستمندان 
و کم��ک به حفظ تع��ادل اکولوژیک و 
در کن��ار آن کاه��ش خس��ارات وارده 
بر جوام��ع محلی به منظ��ور مدیریت 

مستقیم زیستگاه ها است.
وی اضاف��ه ک��رد: افزایش بی رویه 
جمعیت گراز در بسیاری از زیستگاه ها، 
سبب برهم خوردن تعادل اکولوژیک و 
تنگ کردن عرصه بر س��ایر گونه های 
حیات وحش ش��ده اس��ت و ب��ا ورود 
این جانوران زیانکار خس��ارات فراوانی 
به مزارع وارد می ش��ود ک��ه نارضایتی 

جوامع محلی را موجب شده است.
استان  ترتیب، زیستگاه های  بدین 
هم��دان، ت��ا مدت��ی دیگر، ب��ا حضور 
شکارچیان خارجی و سگ های شکاری 
و ص��دای تی��ر دوباره ناامن می ش��ود، 
تعدادی گراز، با ش��لیک گلوله از پای 
در می آیند تا اسباب تفریح شکارچیان 
خارج��ی را فراهم کنند و محیط بانانی 
که ب��ه ناچار و به دس��تور مس��ئوالن 
شکارچیان،  معیت  در  محیط زیس��ت، 
شاهد این کشتار شده اند، شکارچیان را 
در جمع آوری الشه و جدا کردن دندان 
نیش گراز یاری می رسانند؛ دندان هایی 
که رکورد زدن با بلندترین آنها، هدف 
نهایی این کشتار و پیامدهای شوم آن 

است.  تسنیم

امام رضا علیه السالم:
هرکس اندوه و مشکلی را از مومنی بر طرف نماید خداوند 

در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد.
کافی)ط-االسالمیه( ج2، ص200

 دوم
نوبت

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى
حفظ حيات با محافظت از قطره قطره آب

وزارت نيرو
 شركت آب و فاضالب روستايى

 استان گيالن 
                                          

روابط عمومي شرکت آب وفاضالب روستايي استان گيالن

شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن درنظر دارد مناقصه فراخوان عمليات اجرايى احداث دو باب  مخزن بتنى 100 مترمكعبى و احداث يكباب مخزن بتنى 300 
مترمكعبى به همراه دو باب ايستگاه پمپاژ و دو باب اتاقك كلر زن در مجتمع ملكوت از توابع شهرستان املش به شماره مناقصه ( 200971147000007 )را از طريق سامانه 
الكترونيكى دولت (ستاد ايران ) برگزارنمايد . كليه مراحل برگزارى مناقصه ازدريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران وبازگشايى پاكت ها ازطريق درگاه سامانه 

الكترونيكى دولت( ستاد ) به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد.

*  ارائه تحويل موقت و قرارداد يك كار مشابه در خصوص احداث مخزن بتنى به حجم حداقل 50 متر مكعب الزامى مى باشد. 
* ارائه رضايت نامه از كارفرمايان در زمينه آب شرب الزامى مى باشد. 

* ارائه گواهينامه حفاظت و ايمنى و بهداشت معتبر از مراجع ذيصالح در پاكت (ب ) الزامى مى باشد.
 * تهيه و حمل مصالح به عهده پيمانكار بوده و ساير عمليات تكميلى مورد نياز براساس فهرست بهاى ابنيه و تاسيسات مكانيكى سال 1397 ، نقشه و مشخصات فنى 

پيوستى مى باشد . 
* تمام يا بخشى از مطالبات از كاركرد قرارداد از محل اسناد خزانه اسالمى پرداخت ميگردد و تاريخ سررسيد اسناد تا سال 1399 ميباشد. 

 تضمين شركت درمناقصه به نفع كار فرما به صورت ضمانتنامه بانكى ياواريز به حساب شماره 2175214468004 بانك ملى شعبه مركزى رشت خيابان امام خمينى (ره) به 
نام تمركز وجه سپرده مى باشد.

 HTTP://IETS.MPORG.IRاطالع رسانى به شبكه  بيشتر   اطالعات  ميباشد، عالقمندان جهت كسب  تاريخ    24/ 05/ 97  از  مناقصه  اسناد   1- شروع فروش 
 مراجعه نمايند.

2- دستگاه نظارت : معاونت مهندسى و توسعه
 3- شركت كنندگان جهت خريد اسناد مناقصه مى بايستى مبلغ 300،000 ريال به حساب شماره( 2170094437006 ) بانك ملى مركزى رشت از درگاه الكترونيكى

 www.setadiran.ir  واريز نمايند.
ب)نشاني شركت رشت: خيابان امام خميني، ميدان فرهنگ، خيابان پرستار، شركت آب و فاضالب روستايي استان گيالن، جهت اطالعات بيشتر باتلفنهاى 33321054- 

33325776 تماس حاصل نمايند.
4- هزينه دونوبت آگهى  بعهده برنده مناقصه ميباشد.

نوبت اول:   22 /05 /97
نوبت دوم:  23 /97/05

مبلغ تضمينمبلغ برآورد (بريال)شهرستانعنوانرديف
رتبهرشته(بريال)

تاريخ
  خاتمه
فروش

 تسليم
 پيشنهاد
تاريخ بازگشايىمدت اجرا ماهقيمت

1

عمليات اجرايى احداث دو باب 
مخزن بتنى 100 مترمكعبى و 
احداث يكباب مخزن بتنى 300 

مترمكعبى به همراه دو باب 
ايستگاه پمپاژ و دو باب اتاقك كلر 

زن در مجتمع ملكوت از توابع 
شهرستان املش 

597/05/2897/06/11697/06/12آب3,603,017,952181,000,000املش

برگ دیگری از افتخارات سازمان خشکاندن محیط زیست

گرازُکشی اتباع خارجی 
در همدان آغاز شد

 ده هزار و 228 نفر بر اثر غرق شدگی 
در ۱۰ سال جان باختند

ده ه��زار و 228 نفر بر اثر غرق ش��دگی  طی 10 س��ال اخیر در کشور جان خود هش�����دار
را از دس��ت دادند که از این تعداد چهار هزار و 350 نفر تنها 

در سه استان مازندران، خوزستان و گیالن جان باخته اند.
 پزشکی قانونی کشور در گزارش��ی اعالم کرد: آمار تلفات 
غرق شدگی در کشور طی چند سال اخیر با افزایش مواجه بوده 
است، آنچنان که براساس آمارهای موجود در 10 سال گذشته 
42.5 درصد از موارد غرق ش��دگی به س��ه اس��تان مازندران، 

خوزس��تان و گیالن مربوط می ش��ود. در این مدت یک هزار و 
740 نفر در اس��تان مازندران،  یک هزار و 670 نفر در اس��تان 
خوزس��تان و 940 نفر در استان گیالن بر اثر غرق شدگی جان 
خود را از دس��ت داده اند. در همین مدت اس��تان های خراسان 
جنوبی با 28، قم با 52 و س��منان با 56 مورد، کمترین تلفات 

غرق شدگی را در مقایسه با دیگر استان ها داشته اند.
طی ده سال گذشته بیشترین تلفات در سال 87 با یک هزار و 
162 فوتی و کمترین آن در سال 94 با 879 فوتی به ثبت رسیده 
اس��ت. هرچند آمار تلفات غرق ش��دگی از سال 93 به بعد به زیر 
هزار نفر رسیده بود اما این آمار در سال 96 با رشد 12.4 درصدی 
نسبت به سال قبل از آن به یک هزار و 26 نفر افزایش یافت و رقم 

غرق شدگی در کشور دوباره به باالی هزار نفر در سال رسید.

خانه هنرمندان بر سر 
دوراهی ارشاد یا شهرداری

آس��تانه  در  س��ینما  تهیه کنن��ده  منتق�د برگزاری س��ی و یکمین جش��نواره می�ز 
فیلم های کودکان و نوجوانان با انتقاد از ش��رایط بحرانی 
سینمای کودک در کشور گفت: متأسفانه امروزه سینمای 
ما به س��مت گیش��ه و پول درآوردن رفته، دیگر خبری از 
و  تهیه کنن��دگان  و  نیس��ت  کار فرهنگ��ی در س��ینما 
فیلمسازان کمتر به این مسأله مهم توجه نشان می دهند 
و از نیاز واقعی مخاطب فاصله گرفته اند و سینمای کودک 
نی��ز به عنوان یکی از زیرمجموعه های س��ینمای کش��ور 

بالطبع دچار »غربت« و »غفلت« شده است!
حس��ن علیمردانی اف��زود: این بس��یار ناراحت کننده 
است که امروزه انگیزه ها در سازندگان فیلم ها و مسئوالن 
و مدیران س��ینمایی در پایین ترین حد ممکن خودنمایی 
می کن��د؛ اغلب مدیران و مس��ئوالن پی��روی ضرب المثل 
»س��ری ک��ه درد نمی کند دس��تمال نمی بندند« حرکت 
کرده و به همین علت اصال خود را از گردونه س��ینما کنار 
کشیده اند تا بعداً در معرض نقد و اتهام و اعتراض نباشند!

تهیه کننده فیلم س��ینمایی »س��الم بر فرش��تگان« 
س��پس با تأکید بر اینک��ه هیچ نهاد و مس��ئولی از فیلم 
کودک حمایت نمی کند اظهار داشت: این اتفاق در حالی 
است که سینمای کودک و پرداختن به کودکان در سینما 

جزو ضروریات اس��ت و ما نبای��د کودکان مان را فراموش 
کنیم. کار کودک نباید سرس��ری گرفته شود و به صورت 
خامدس��تانه به س��ینمای کودک پرداخت شود. کار برای 
کودکان در س��ینما عالوه بر انگی��زه و توانایی نیازمند آن 
اس��ت که بعد روانشناختی و جامعه ش��ناختی هم در اثر 
وجود داشته باشد. این وظیفه مدیران و مسئوالن سینمای 
کشور است که نیروهایی را تربیت کنند که زبان کودکان 

را بشناسند و در سینما با زبان آن ها حرف بزنند.
علیمردانی تأکی��د کرد: اغلب آثاری ک��ه امروزه به 
اس��م فیلم کودک و سینمای کودک شاهد هستیم هیچ 
ارتباط��ی با ک��ودکان ندارند و همین امر باعث ش��ده تا 
کودکان از سینما گریزان شوند و ترجیح شان شبکه های 
اجتماع��ی و بازی های کامپیوتری خارجی و... باش��د. ما 
نیازمند حضور و حمایت از فیلمسازانی هستیم که عشق 
به کودکان در وجودش��ان غلیان داش��ته باشد و با روح 

لطیف و پاکیزه کودکان بتوانند ارتباط برقرار کنند.
وی خطاب به مدیران س��ینمای کش��ور به خصوص 
متولیان سینمای کودک گفت: باید بدانید که »هر چه کنید 
به خود کنید گر همه نیک و بد کنید!«؛ این وظیفه ش��ما 
است که با سینمای کودک وجه اشتراک داشته باشید و از 

این گونه مهم سینمایی حمایت کنید.  سینماپرس

علیمردانی:
سینمای کودک دچار »غربت« و »غفلت« شده است


