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» بی�ن      ا  لحرمی�ن«
زد جوان��ه  م��ن  دل  در  کرب��ا،  وه��وای  ح��ال 
ان��گاری اربابم حس��ين، ح��رف های عاش��قانه زد

ان��گاری ارباب��م ميگ��ه، خ��وش اومدی ب��ه کربا
خ��وش اوم��دی ب��ه کرب��ا، ب��ه کربای پ��ر با

ت��وام درب��ار  نوک��ر   ، ميگ��م  ارباب��م  ب��ه  من��م 
ت��وام عطش��ان  اصغ��ر  و،  ت��و  درب��ار  نوک��ر 

خ��اک کف پ��ای حس��ين، س��رمه چش��م زواره
بيق��راره هم��ه  دل  ميش��ه،  حس��ين  اربعي��ن 

هرک��ی با ي��ک کوله به دوش، راهی کربا ميش��ه
خ��وب ميدونه تو کربا، دعاها مس��تجاب ميش��ه

ذکر حس��ين حسين ميگم ، ميرم تو بين الحرمين
آروم ميشم وقتی ميرم، تو صحن زيبای حسين )ع(

ح��رف های زوار حس��ين، بي��ن دو تا ح��رم اينه
زمين��ه روی  بهش��ت  الحرمي��ن،  بي��ن  حري��م 

نم��از حاج��ت ميخونيم، هم��ه تو بي��ن الحرمين
ب��ار ديگ��ه ب��ازم بيايم، هم��ه به پا بوس حس��ين

من��ه اعم��ال  افض��ل  حس��ين،  ام��ام  زي��ارت 
مي��ان قب��ر و لح��دم، آق��ام حس��ين ي��ار من��ه

آی عاش��قا بياي��د با هم، دع��ا کنيم خيل��ی زياد
دع��ا کني��م  ارب��اب م��ون، منتق��م حس��ين بياد

ح��رف دل »س��يرنگ« اين��ه، همه ب��رن به کربا
هم��ه ب��رن ب��ه کرب��ا، پ��ا بوس ش��اه س��ر جدا

هميش��ه گفته ايم، می گوييم و تأکي��د داريم که خانواده  ها نبايد 
اجازه بدهند کودکان ش��ان هر کارتونی را ببينند! تلويزيون بايد 
به فکر چاره باشد نه اينکه همان انيميشن های خارجی را دوبله 
و پخش کن��د؛ اين ها با فرهنگ ما متفاوتند. يکی از قش��رهای 
مهم، تأثيرگذار و آينده س��از کش��ور، کودکان هستند که توجه 
ب��ه دنيا،  خواس��ته ها و نيازهای آنها به ويژه در عرصه رس��انه ها 
از جمله صداوس��يما و س��ينما امری الزم، ضروری و تأثيرگذار 
اس��ت. تلويزيون در اين ميان وظيفه و رسالت سنگين تری را به 
جهت فراگير بودن برعهده دارد؛ تلويزيون به عنوان رسانه ای که 
می تواند در امر فرهنگسازی و ارتباط با قشرهای مختلف جامعه 
به خصوص کودکان تأثيرگذار باشد قادر است با توجه به امکانات 
و جايگاه اجتماعی خود نقش آفرين باشد. در گذشته های دور به 
دليل حضور تهيه کنندگان، برنامه سازان و هنرمندان حرفه ای و 
مجريان توانمند کودکان در صحنه های تلويزيون ش��اهد توليد 
و پخ��ش آثاری مختص دنيای خود بودن��د؛ گرچه اين برنامه ها 
کاستی هايی هم داشت اما مورد توجه و رضايت نسبی مخاطب 

بودند.
سال هاست که دیگر فعال نیستند!

سال هاس��ت که ديگر در حوزه ک��ودک، تلويزيون چندان فعال 
نيس��ت و بيش��ترين تاش خود را معطوف به توليد برنامه های 
س��طحی، سبک، کمتر آموزشی و بيشتر س��رگرم کننده و گذرا 
معطوف کرده اس��ت. برنامه هايی که تح��ت عنوان کودک يا در 
ش��بکه ويژه کودک اين روزها توليد و ارائه می ش��ود با نيازها و 
خواسته های کودکان ايران زمين فاصله ها دارد؛ چرا که بيش از 
آنکه حاصل نگاه به فرهنگ ايرانی باش��د ماحصل تقليدگرايی از 

برنامه های ماهواره های غربی است.
مدیران تلویزیون و مسیر غلط 

ب��ا وج��ود آنکه در کش��ور هنرمن��دان توليدکنن��ده آثار خوب 
انيميش��ن، کارتون و همچنين س��ازندگان آثار قوی کودک کم 
نيس��تند اما مديران تلويزيون بی اعتنا به آن ها همچنين عايق 
و سليقه های کودکان مس��ير غلط خود را ادامه می دهند؛ آنچه 
که در برنامه های مختلف ارائه می ش��ود ب��ا توجه به برنامه های 
"پورنگ ه��ا" و "فيتيله ای ها" در س��ال های اخير مورد توجه قرار 
داش��ت اما ب��ا تغيير در ف��رم، مضمون، محتوا و اجرا به ش��کل 
تحميلی و س��ليقه ای اين برنامه سازان کودک هم از مسير اصلی 

به دور افتادند.
 ایجاد بازنگری در رفتار کودکانه تلویزیون

ض��رورت دارد که تحوالت اساس��ی در مديريت، برنامه س��ازی، 
اج��را و همچنين توليد و پخش برنامه های داخلی و خارجی در 
تلويزيون، ش��بکه کودک و همچنين ديگر شبکه هايی که صرفاً 
به پخش برنامه های آنتن پُرکن کودک اختصاص يافته اند ايجاد 

شود.

چرا از تولیدکنندگان ایرانی حمایت نمی شود؟
خانواده ها نبايد اجازه بدهند کودکان شان هر کارتنی را ببينند؛ 
اين عبارتی است که بسياری از روانشناسان اجتماعی و مشاوران 
کودک به خانواده ها گوش��زد می کنند؛ چرا که تلويزيون با عدم 
حمايت الزم از توليدکنندگان کارتون ها و انيميشن های داخلی 
به س��راغ پخش انيميش��ن ها و کارتون های خارجی رفته که با 
فرهنگ و س��بک زندگی کودکان ايران زمين مطابقت و تناسبی 
ندارد. واقعاً در اين ش��رايط همه کارتن ه��ا را نبايد خانواده ها به 
فرزندانشان اجازه بدهند که تماشا کنند، زيرا وقتی خودشان در 
کنار بچه هايش��ان بنشينند و اين کارتن ها را ببينند به اين نکته 
می رسند که همه کارتن های خارجی مناسب بچه های ما نيست؛ 
چون با فرهنگ ما متفاوت است. باالخره همواره بچه ها را با ابهام 
و پرسش روبرو می کند، بچه ها دچار حّس کنجکاوی و کنکاش 
هستند و در فرهنگ ما آنقدر می توانيم برنامه های خوب و جذاب 
توليد کنيم و آنقدر می توانيم ساختارهای زيبا، شعرهای خوب به 
مرحله بروز و ظهور برسانيم که از اين فضا هم فاصله گرفتيم و 

شعرهای کودکانه مان نيز محتوا ندارند.
باید به حال شبکه پویا و نهال افسوس خورد

حس��ين س��لطان محمدی منتقد تلويزيون هم انتقاد جدی به 
روند بی توجهی سيما نس��بت به کودکان امروز و ضعف ساخت 
برنامه ه��ای تلويزيونی خصوصاً در ش��بکه ک��ودک به خبرنگار 
خبرگزاری تس��نيم،  گفت: کودک اين زمانه با کودک نسل قبل 
و نس��ل های قبل تر همچون خود ما، از نظ��ر ابزارهای ارتباطی 

و تصويری، بس��يار پرمکنت در رفاه مطلق به نس��بت نسل های 
پيش��ين اس��ت، اما از نظر دريافت ه��ای فرهنگی چط��ور؟ آيا 
استفاده های کودک فعلی به همان ميزان، با اقتضائات زيستی و 
اصول فرهنگی جامعه اش، يکسان است؟ بديهی است که واقعيات 
موجود، خاف اين را نش��ان می دهد. کودک ام��روزی ما، نه از 
تلويزيون نفع هدفمندی داش��ته و نه از سينما. انبوه برنامه هايی 
که متناس��ب محيط های زيس��تی و جوامع ديگر با فرهنگ ها و 
گويش های متفاوت اس��ت، در تلويزيون ما نيز در برابر کودکان 
م��ا قرار دارد و آن چنان غلبه اين روش برنامه س��ازی و توس��عه 
گويش ها، نمادها و نشانه های خارجی، واضح و مبرهن است که 
بر ترويج کنندگان و پخش کنندگان اين برنامه ها در شبکه »پويا 
و نهال« - کاری به ش��بکه اميد ندارم – بايد افس��وس خورد از 
قبول مسئوليتی که بس��ادگی از اهميت آن عبور می کنند. اين 
منتقد تلويزيون تصريح کرد: در گذش��ته ما با »علی کوچولو«، 
»هادی و هدی«، »کار و انديشه« و ... توانستيم به نسل فعال و 
مقاوم فعلی برسيم و کلماتمان و عبارت هايمان، روشن و ساده، 
بر اهداف تربيت کامی و ساخت انديشه ای خودمان استوار بود؛ 
اما اکنون در وانفس��ای افزون��ی برنامه های خارجی و برنامه های 
ايرانی متأثر از رواب��ط خارجی و در تلفيقی ناهمگون ميان آنها 

شاهد آشفتگی هستيم.
وی با تحليل يک برنامه در ش��بکه کودک، خاطرنشان کرد: در 
کارتونی که در اخيراً در اين ش��بکه پخش شد و درباره گردانی 
از نيروهای بسيجی در دوران دفاع مقدس بود، از فرماندهی که 
او را ب��ا نام حاجی صدا می زدند که به نيرويی که اصرار داش��ت 

برود به خط مقدم و فرمانده به داليلی مخالف اين خواسته بود، 
ش��نيدم که گفت – نقل به مضم��ون - اگر بار ديگر اصرار کنی 
چنان بايی بر س��رت می آورم که مرغان آسمان به حالت عرعر 
کنند! اين تصوير نادرس��تی است که از گويش رزمندگان دوران 
جنگ در اين کارتون برابربچه های امروزی قرار می گيرد و آنگاه 
انتظار داريم در برابر گويش »باب اسفنجی« يا »بن تن« و امثال 
اين کاراکترهای خارجی، فرزندان ما واکس��ينه شوند! با اين آثار 
متنوع و بريده بريده و بسيار زياد که هر پانزده يا سی دقيقه، يک 
برنامه در برابرش��ان قرار می دهيم، انتظ��ار داريم چه چيزی در 
وجود اين بچه ها ش��کل گيرد، چه هويتی پيدا کنند و برای چه 
آينده ای؟ ساعات پخش، تعدد برنامه ها، فقدان نگان نظارتی آگاه 
به وجود کودکان و امثال اين، مشخص می کند که چرا کودکان 
ما با "نينجا" و ... همراه هستند و کاراکتر فرهنگی خودی، کمتر 

در ميانشان رواج دارد.
نگاهی به امروز تلویزیون، سینما و کودک

محم��د بحرانی صداپيش��ه "جناب خان" و ببع��ی برنامه »کاه 
قرم��زی« گف��ت: ما اين س��ال ها زيرنظر ايرج طهماس��ب برای 
»کاه قرمزی« چندين س��ال قبل از ضبط ماه ها تمرين کرديم؛ 
يک نکته ای طهماس��ب به ما گوش��زد کند اگر راجع به مفاهيم 
صحبت کنيم ابدی و اولين هستند و مفاهيم مشترک و فطری 
همه آدم ها هستند همه آدم ها در هر سن، طبقه اجتماعی و هر 
مليتی هستند هر طبقه اجتماعی و هر مليتی باشند می توانند با 
آن ارتباط برقرار کنند؛ اگر قرار است ما به عنوان توليدکنندگان 
کاری را ب��رای ک��ودکان توليد کنيم بايد حواس مان باش��د که 

بچه های همه جای دنيا شبيه به هم هستند.
 يعنی بچه ها بچه اند! وی خاطرنش��ان کرد: ش��ما االن يک بچه 
ايران��ی را  با يک بچ��ه آفريقايی، آمريکاي��ی و آلمانی کنار هم 
بگذاري��م بعد از چند دقيقه ش��روع می کنند با زبان خودش��ان 
حرف زدن و حتماً با هم دوست می شوند و با هم بازی می کنند. 
بچه ها فارغ از هر نژاد، رنگ و مذهبی که پدرها و مادرهايش��ان 

داشته باشند و در هر مرز جغرافيايی بدنيا بيايند؛ بچه اند. 
يکسری مفاهيم فطری، ابدی و ازلی را دوست دارند مثل درخت، 
هوا و آب، صلح، دوس��تی و مهربان��ی و آن ها اگر برنامه کودکی 
توليد شود که اين مفاهيم را ارائه بدهد بچه ها حتماً با آن ارتباط 
برق��رار می کنند؛ اين به لحاظ محتوا! ولی اگر قرار باش��د فرمی 
هم راجع به کودک فکر کنيم باز همه بچه های دنيا از ش��ادی، 
موسيقی و رنگ بايد بهره ببرند.  بحرانی در پايان با اشاره به اينکه 
به ريشه های انسانی برگرديم، تصريح کرد: فارغ از اين ها مربوط 
به چه نژادی يا پدر و مادرشان چه مذهبی داشته باشند؛ از کدام 
کشور متولد شدند و از چه طبقه اجتماعی هستند با اين مفاهيم 
ارتباط برقرار می کنند برای اينکه با بچه ها ارتباط برقرار کنيم؛ در 

تسنيم ذهن مان بايد به ريشه های انسانی برگرديم.

جشنواره فيلم های کوتاه دانش��جويی به همت دانشگاه هنرومعماری کمال 
الملک نوش��هر در روزهای ۲۹آبان تا۱ آذر در اين دانش��گاه برگزارمی شود.

به گزارش روابط عمومی اين جشنواره، جشنواره فيلم های کوتاه دانشجويی 
ب��ا هدف شناس��ايی و معرفی برترين آثار کوتاه در س��طح دانش��جويی و با 
رويک��رد وح��دت و انس��جام مل��ی ،نش��اط اجتماعی،عدالتخواهی،مب��ارزه 
ب��ا فس��اد و توج��ه ب��ه س��رمايه ه��ای اجتماع��ی برگ��زار خواه��د ش��د.

جشنواره در دو بخش فيلم های مستند و داستانی برای شناسايی و معرفی 
اس��تعدادهای سينمايی، رقابت س��ازنده بين دانشجويان و گسترش و جذب 
مخاطبان فيلم کوتاه در روزهای ۲۹ابان لغايت ۱آذر ماه ۱۳۹۸ برگزارخواهد شد.

دراطاعيه روابط عمومی جش��نواره آمده اس��ت: دانش��جويان عاقه مند به 
ش��رکت در اين جش��نواره بايد آثار تولي��دی خود را حداکثر ت��ا ۱۵آبانماه 
به دبيرخانه جش��نواره مستقردر دانش��گاه کمال الملک نوشهر ارسال کنند.

رئيس س��ازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور از توزيع۴۸۰ ميليارد 
تومان اعتبار برای جمع آوری بخاری های نفتی مدارس سراسر کشور خبر داد.  
مهراله رخش��انی مهر رئيس س��ازمان نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس کشور 
در حاش��يه افتتاح ۲ مدرسه در پلدختر در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه 
بحث جمع آوری بخاری های نفتی از اولويت های اصلی ما در س��ال ۹۸ است، 
اظهار کرد: با تخصيص اعتبارات مناس��ب از سوی س��ازمان برنامه ريزی، اين 

اتفاق خيلی زودتر در استان ها شروع شده است.
وی با بيان اينکه ۲۴ هزار کاس درس در ابتدای س��ال داش��تيم که علمک 
گاز تا مدرس��ه رفته بود و زيرساخت جمع آوری بخاری نفتی فراهم شده بود، 

تصريح کرد: در سه ماهه گذشته اين آمار به ۱۴ هزار مدرسه کاهش يافت.
رئيس س��ازمان نوس��ازی، توس��عه و تجهيز مدارس کش��ور با تأکيد بر اينکه 
بيش��ترين آمار بخاری های نفتی با ۲۸۰۰ مورد مربوط به لرستان بوده است، 
افزود: طی سه ماهه گذشته ۱۳ ميليارد تومان اعتبار در اين بخش به لرستان 
اختصاص يافته است. رخشانی مهر با اشاره به اينکه از ابتدای سال ۹۸ تا امروز 
۴۸۰ ميليارد تومان اعتبار برای جمع آوری بخاری های نفتی در کش��ور توزيع 
شده است، گفت: تعداد قابل توجهی از بخاری های نفتی مدارس در استان ها 
جمع آوری شده است. وی با اشاره به اينکه از زمان سيل در ۳ استان گلستان 
و لرستان و خوزس��تان، سازمان نوسازی مدارس يک برنامه بلند مدت و يک 
برنامه کوتاه مدت تدوين کرد، افزود: در کوتاه مدت و برای مهرماه بايد هرچه 
س��ريع تر مدارس تعميری را آماده می کرديم ت��ا به چرخه آموزش برگردند و 
امروز در لرس��تان همه م��دارس نيازمند تعميرات تحوي��ل اداره کل آموزش 
و پرورش اس��تان ش��ده است. وی با بيان اينکه مدارس��ی هم در نقاط خاص 
قرار داش��ت که نيازمند تعميرات اساسی و بازس��ازی بودند، افزود: تعميرات 
اين مدارس انجام ش��ده اس��ت و امروز يک مدرسه ۱۲ کاسه در پلدختر نيز 
در مدت زمان دو ماه تحويل اس��تان ش��د.رئيس س��ازمان نوسازی، توسعه و 
تجهيز مدارس کش��ور با تأکيد بر اينکه يک مدرس��ه ۶ کاس��ه در معموالن 
نيز با حمايت خيرين حقيقی و حقوقی به بهره برداری رس��يد، افزود: خيرين 

مدرسه س��از در ارديبهشت ماه تعهد کردند۲۱۰ ميليارد تومان را برای تکميل 
پروژه های مناطق س��يل زده اختصاص دهند که خوشبختانه اين اتفاق خوب 
رق��م خورد و ام��روز ۱۲۲ کاس درس با حمايت خيري��ن تحويل آموزش و 
پرورش لرستان می شود. وی تصريح کرد: برای مناطق سيل زده و روستاها نيز 
پروژه هايی تعريف شده که با پيشرفت های متفاوت از ۱۰ تا۸۰ درصد در حال 
اجرايی ش��دن هس��تند و اين مدارس طی يک دوره مشخص تحويل می شود 
و از پايان آبان ماه امس��ال سری دوم مدارس ما تحويل خواهد شد و تا پايان 

سال ۹۸ پرونده مدارس منطقه سيل زده لرستان بسته خواهد شد.
پي��ش از اين نيز در همين چارچوب رئيس اداره آموزش و پرورش تفت گفته 
بود: با مجهز شدن ۱۲ مدرسه ای که با بخاری نفتی داير هستند، مدارس تفت 

با بخاری های نفتی خداحافظی خواهند کرد.
محم��د ص��ادق مهديان ، با بي��ان اينکه آموزش و پرورش جل��وه گاه تعامل و 
بزرگ تري��ن فصل مش��ترک دولت و ملت محس��وب می ش��ود، گفت: تمامی 
بخش ها جهت بازگشايی مدارس از ابتدای تابستان سال جاری فعاليت کردند 

تا شاهد سال تحصيلی ۹۹-۹۸ را به خوبی شروع کنيم.
رئي��س اداره آموزش و پرورش تفت اعتبارات عمرانی مصوب ملی و اس��تانی 
آموزش و پرورش شهرس��تان در سال جاری را قابل قبول عنوان کرد و افزود: 
حداقل ۲ پروژه جديد و اس��تاندارد در سال تحصيلی جاری تحويل آموزش و 
پرورش شهرستان تفت خواهد شد و بيش از ۲۵۰ دانش آموز از کاس درس 
و کارگاه آموزش��ی ايمن و اس��تاندارد در مدارس امام علی )ع( و کار و دانش 

سيدالشهدا )ع( برخوردار خواهند شد.
وی اذعان داش��ت: علی رغم اينکه تأمين تجهيزات مورد نياز مدارس از سوی 
اداره کل نوسازی مدارس استان صورت می گيرد وليکن پيگيری بسيار زيادی 
به اين منظور در برنامه آموزش و پرورش شهرس��تان قرار گرفته و قرار اس��ت 
از مح��ل اعتبارات موجود تجهيزات خريداری ش��ود که ۳۰ درصد اين اعتبار 
ص��رف تجهي��ز پروژه های آماده تحويل ش��ده و ۷۰ درصد ص��رف تجهيزات 

فارس جايگزين مدارس می شود. 
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رسولاكرمصلىاهللعليهوآلهوسلم:

هرگاه مردم امر به معروف و نهی از منکر نکنند، و از نيکان خاندان من پيروی ننمايند، 
خداوند بدانشان را بر آنان مسلّط گرداند و نيکانشان دعا کنند اّما دعايشان مستجاب نشود. 

وز حدیث ر

ام��ر به معروف و نهی از منکر در واقع به نوعی زيربنای همه ی حرکات 
اجتماعی اسام است که بِها تُقاُم الَفرائِض.

ترنم احساس

تبریز
°26 °12

رهبر انقالب:

گزارش

سيرنگاحمدزاده

جش��نواره فیلم های کوتاه دانشجو�یی 
به مناسبت روزجهانی راد�و وتلو�زیون

دانشگاه هنرومعماری کمال الملک برگزارمی کند؛

چرا کودکان 
ما با 

"نینجاها" 
همراه 

هستند

نگاهی به حال و هوای برنامه های کودک

خ��ب��ر

جمع آوری بخاری های نفتی مدارس
با اختصاص ۴۸۰ میلیارد تومان صورت می گیرد  

راهپیمایی اربعین؛

راه نمای نصرت
در روزگاری که دش�منان اسالم و 
دش�منان اّمت اس�المی ب�ا انواع و 
اقس�ام ابزاره�ا و وس�ایل، با پول، 
ب�ا سیاس�ت، با س�الح علی�ه اّمت 
اس�المی دارند کار میکنند، خداوند 
متعال ناگهان حادث�ه ی راه پیمایِی 
اربعی�ن را  این جور عظمت میدهد، 
ای�ن  جور جل�وه میده�د. این آیت 
عظمای الهی اس�ت، این نشانه ی 
اّم�ت  نص�رت  ب�ر  اله�ی  اراده ی 
اس�المی است، این نش�ان میدهد 
ک�ه اراده ی خدای متعال بر نصرت 

اّمت اسالمی تعلّق گرفته است.


