
بیکاران شیک یا چرکولک؟مساله این است
وزی�ر کار: ما ۲۳ میلیون نیروی کار در کش�ور 
داریم که اگر در هش�ت س�اعت و ۳۰ روز کاری در 
ماه ضرب کنیم و نتیجه را در ۱۰ ماه یعنی یک سال 
منهای تعطیالت کنیم، بیش از ۵۵ میلیارد س�اعت 

به دست می آید که این ثروت یک جامعه است.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...

الف( بیکاری درد بدی اس��ت و آدم را به ضرب و 
تقسیم های الکی وادار می کند.

ب( وزی��ر کار خیلی گرفتار اس��ت و این ضرب و 
تقس��یم ها را کارشناس��ان خبره وزارتخان��ه اش انجام 

می دهند و در اختیارش می گذارند.
ج( چه��ار برابر این ثروت ملی هم در ش��بکه های 

مجازی داریم که ملت در آنجا وقت می گذراندند.
د( هم��ه چ��ی آرومه و م��ا اصال چیزی به اس��م 

بیکاری در جامعه نداریم.
ایضا وزی�ر کار: خیرین مهارت می توانند عالوه 
بر ساخت مراکز و تأمین تجهیزات، مهارت آموز نیز 
بپذیرند اما اگر کس�ی اعالم کن�د به عنوان خیریه 
در کس�ب و کار خود مهارت آموز می پذیرد هم او را 

َخِیر مهارت معرفی می کنیم.
به نظر ش�ما ک�دام گزین�ه زیر ب�ا مطلب فوق 

همخوانی بیشتری دارد؟
الف( خسته نباشی آقای وزیر

ب( خداقوت آقای ربیعی
ج( زحمتتان زیاد شد جناب رئیس شورای عالی کار

د( حاال الزم نیست خودتان را اینقدر زخمی کنید 
برادر

نقطه چین زیر را با کلمه صحیح پر کنید.
برادر ربیعی: امروز با پدیده بیکاران ... مواجهیم.

الف( پرتوقع
ب( پررو

ج( چرکولک
د( شیک

ننجون

عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان: 
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان 

نیازمند اصالح است
عضو ش��ورای فرهنگی اجتماعی زنان درخصوص 
الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: حمایت از 
کودکان و نوجوانان از وظایف حکومت است اما به نظر 

می رسد الیحه مطرح شده دارای ضعف هایی باشد.
کب��ری خزعلی با بیان اینکه حمایت از کودکان و 
نوجوان از جمله وظایف حکومتی است و سایست هایی 
نی��ز در این زمینه تصویب ش��ده اس��ت، گفت: ما در 

قوانین اجرایی آن دچار ضعف و کمبود هایی بودیم.
وی در ادامه تصریح کرد: آنچنان که مطلع هستم 

این طرح ضعف هایی دارد که باید اصالح شود.
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان ابراز داشت: 
بای��د مجلس با بصیرت الزم و تحقیقات در این زمینه 

زمینه ساز ترقی وضعیت کودکان و نوجوانان شود.
خزعلی افزود: کسانیکه حقوقدان هستند می دانند 
آثار این قوانین زمینه ساز تغییرات فرهنگی و تحوالت 
اساسی است و باید مراقب باشیم موجب تزلزل تربیتی 

و نهاد خانواده نشود.
گفتنی است، الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان 
پس از 9 س��ال در صحن علنی مجلس مورد بررس��ی 
قرار گرفته اس��ت هرچند که کارشناسان درخصوص 

این الیحه نقدهایی دارند.  فارس
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اعظم علی اصفهانی

یت رسانه کارشناس ارشد مدیر

دارک��وب، درام��ی  منتق�د - می�ز  ع��ی جتم����ا ا
خانوادگی و س��ومین اثر سینمایی بهروز 
شعیبی اس��ت که در س��ی و چهارمین 
جشنواره فیلم فجر در چندین رشته نامزد 
دریافت سیمرغ بلورین شد و در این میان 
توانست س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نق��ش اول زن )س��ارا بهرامی( و بهترین 
بازیگ��ر نق��ش مکم��ل مرد )جمش��ید 

هاشم پور( را از آن خود کند.
ای��ن فیلم ب��ه کارگردان��ی بهروز 
ش��عیبی، نویس��ندگی آزیت��ا ایرای��ی 
و حس��ین تراب ن��ژاد، تهیه کنندگ��ی 
س��یدمحمود رضوی و با ب��ازی مهناز 
افش��ار )نیلوفر(، امی��ن حیایی )روزبه 
)مهس��ا(،  بهرام��ی  س��ارا  علی��زاده(، 
کرم رودی  هاشم پور، ش��ادی  جمشید 
)تین��ا(، ه��ادی حجازی ف��ر )مازیار(، 

علیرضا کی منش )کاوه( و... است.
داستان فیلم روایتی از حال و هوای 
زنانه مهسا زن معتادی است که به طور 
اتفاقی در حال دزدی از یک فروش��گاه 
زنجیره ای بزرگ همسر سابق خود روزبه 
را که مدیر اجرایی آنجاست می  بیند. این 
حادثه در ابتدا آغازی است برای مطالبه 
مهریه، اخاذی و دریافت پول برای آزاد 
کردن جنین )نوزاد( فروخته ش��ده تینا 
دوست مهسا )شادی کرم رودی(، اما با 
ورود گلی و نیلوفر، دختر و همسر روزبه 
)مهناز افشار( مادرانه های مهسا نیز وارد 

ماجرا می شود... .
در دارکوب از نظر ساختاری در ابتدا، 
این عنوان فیلم است که مانند دو اثر دیگر 
شعیبی مخاطب را به خود جلب می کند. 
گوی��ی در دارکوب این ص��دای ناموزن 
معضالت اجتماعی اس��ت ک��ه به روح و 
روان بیننده نوك می زند و او را وارد پوسته 
پنهان معضالت و آس��یب های اجتماعی 
می  کند. تلخی وقایع��ی که یکی پس از 
دیگری و به طور متناوب در فیلم روایت 
می ش��ود با صدای نه چندان ناخوشایند 
دارکوب همخوانی دارد. هرچند که عنوان 
فیلم با محت��وای آن همخوانی ندارد، اما 
از نظر معناشناسی می تواند از این جنبه 
قابل قبول باش��د. ش��عیبی در این فیلم 
تاحدی از عناصر بصری و فضاس��ازی در 
جهت تبیین روایت تاریک و تلخ داستان 

بهره گرفته است. 
انتخاب ن��ور، رنگ، دک��ور، لباس، 
گریم مناسب به خوبی با فضای اعتیاد، 
خشونت، نوزادفروشی و... همخوانی دارد. 
ب��ه خصوص عنصر گریم ب��ا نمایش دو 
صحنه متفاوت از مهسا قبل از بی خانمانی 
و بعد از آن خوش می درخشد. یکی دیگر 
از عناصر اثر گ��ذار فیلم طراحی صحنه 
و دکوپاژ اس��ت، به خصوص خانه  ای که 
مهس��ا و تینا به همراه زنان دیگر در آن 

زندگی می کنند.
مکان��ی ک��ه فالک��ت و بدبختی از 
در و دی��وار آن می ب��ارد. از نظر تصویر 
و قاب بندی، اس��تفاده از النگ شات ها 
و مدی��وم ش��ات های مختل��ف در کنار 
تکینک دوربین روی شانه )اورشولدر( با 
تعلیق های فیلم هماهنگ است و حس 
خش��ونت، اضطراب، دلهره و وحشت را 
القا و مخاطب را با مهسا و نیلوفر همراه 
می کند. به خصوص صحنه ای که روزبه 
در فروشگاه، مهسا را روی زمین می کشد 
و به بیرون پرت می کند، یا در سکانسی 
که نیلوف��ر در توالت عمومی پارك گیر 
می افتد و با چاقو توسط یک مرد تهدید 
می شود، و زمانی که همخانه های مهسا 
با هم کتک کاری می کنند و صحنه ای 
که مهس��ا بطری شیشه ای را می شکند 
و روی دس��تش خط می اندازد تا روزبه 
را تهدی��د کند. همگ��ی از صحنه های 

اثرگذار فیلم هستند. انتخاب موسیقی، 
قاب باز و نورپردازی تا حدی با داستان 
فیلم هماهنگ اس��ت. بخص��وص ترانه 
تیتراژ پایانی فیلم یکی از نقاط قوت آن 

به شمار می آید.
در دارک��وب، کارگ��ردان از عنصر 
تعلیق و تضاد برای پیش��برد داس��تان 
اس��تفاده کرده است. تضاد بین زندگی 
مرفه در مقابل زندگی پس��ت و فقیرانه 
حاشیه شهر با همه عناصر و نشانه های 
آن به خوبی به تصویر کش��یده ش��ده 
است. به خصوص در دو سکانس ابتدایی 

فیلم این تضاد بسیار اثرگذار است.
با این همه، به نظر می رس��د فیلم 
از نظر شخصیت پردازی، چندان موفق 
نیست. مهسا شخصیت یکدستی ندارد. 
زن معت��ادی ک��ه در زم��ان ب��ارداری 
اعتیادش را به جنین منتقل کرده است 
و حاضر به ترك اعتیادش نبوده است، 
حاال بعد از چند سال حس مادری اش 
گل می کند و مانند یک قهرمان برای به 
دست آوردن دخترش حاضر است همه 
کاری بکند که اولی��ن آن ترك اعتیاد 
است. ش��خصیت روزبه مرد عاشقی که 
خیلی زود معشوق را رها می  کند، حتی 
با ورود دوباره مهسا به زندگی روزبه، او 
همچنان منفعل اس��ت و تنها به چند 
دیال��وِگ »از زندگی من ب��رو بیرون« 
بسنده می کند. نیلوفر که خیلی زود با 
ورود مهسا به زندگی اش کنار می آید و 
تسلیم می ش��ود و یا تینا که نمی دانیم 
برای چی می خواهد مهسا را خفه کند 
و شخصیت مبهم زنانی که همخانه های 
مهس��ا هس��تند. به نظر می رس��د تنها 
ش��خصیت قرص و محک��م و در عین 
حال منفور و مشمئزکننده فیلم همان 
دالل خرید و ف��روش جنین و نوزاد با 

بازی جمشید هاشم پور است.
یک��ی از مهمتری��ن نق��اط ق��وت 
دارکوب ب��ازی بازیگران آن اس��ت و به 
واقع سارا بهرامی، ش��ادی کرم وردی و 
جمشید هاشم پور در دارکوب بازی های 
شایسته ای از خود به نمایش گذاشته اند 
و مخاطب راضی از بازی آنها سالن سینما 
را ت��رك می کند. اما حتی این بازی های 
اثرگذار نیز نتوانس��ته اس��ت ضعف های 

فیلمنامه و محتوایی فیلم را بپوشانند.
فیلم از نظر محتوایی دس��ت روی 
سوژه هایی می گذارد که مخاطبان بارها 
اخبار آن را شنیده اند و تصاویر آن را در 
فیلم ها، مستندات و گزارش های خبری 
دیده اند. ب��ا این تفاوت که در دارکوب، 
معضالت و آسیب های اجتماعی، آن هم 
از دریچه ن��گاه و دنیای زنانه و با حال 
و هوای مادرانه آن به نمایش گذاش��ته 
می ش��ود. در حقیقت، ش��عیبی در این 
فیلم می خواهد مجموعه ای از معضالت 
اجتماعی همچون اعتیاد، خودفروشی، 
نوزادفروش��ی، خری��د و ف��روش مواد، 
بی خانمان��ی، فقر، بی پناهی، خش��ونت 
و... را یکجا برای مخاطب ترسیم کند و 
همین یک جا نشان دادن مجموعه ای 
از سوژه های ناب باعث می شود تا اثری 

در حد متوسط ارائه دهد.
 ب��ا این هم��ه، آنچه نقط��ه تأکید 
کارگردان در این فیلم اس��ت بیان سه 
ضلع مثلث اعتیاد، نوزادفروشی و حس 
مادری اس��ت. کارگ��ردان در به تصویر 
کش��یدن معضل اعتیاد در زنان آن هم 
زنانی از طیف های مختلف پولدار و فقیر 
و حتی نمایش زنان معتادی که کارتن 
خواب هستند، به خوبی تصویرپردازی 
کرده است. نوزاد فروشی ضلع بعدی این 

مثلث است که از همان سکانس آغازین 
فیلم آن را می بینیم و با همان سکانس 
ابتدای��ی، بیننده به دنیای پلش��تی ها و 
پلیدی های زیر پوست شهر پا می گذارد 
و ت��ا پایان فیل��م با م��رگ جنین تینا 
همچنان روایت می شود. حس مادرانه، 
حس��ی است که معتاد، فقیر و ثروتمند 
نمی شناسد. زن که باشی، در هر نقطه 
عالم که باشی، مادر که باشی، باز ترانه 
مادریت بهترین س��رود هستی و انگیزه 
بخش ترین عنصر زندگی است. شعیبی 
در دارکوب مادرانه های مهسا، نیلوفر و 

تینا را به خوبی به تصویر می کشد. 
مهس��ا زنی خوشبخت که اعتیاد او 
را از عرش به فرش کشانده است و همه 
هستی او را س��وزانده است و حال تنها 
امید او دخترش باران است. نیلوفر زنی 
اس��ت که به خاطر گلی یا همان باران 
با اینکه قدرت مادر شدن دارد، بچه ای 
به دنیا نم��ی آورد و مادرانه های خود را 
ب��ا این دیال��وگ ک��ه »ای کاش خودم 
او را ب��ه دنیا می آوردم، خود او را ش��یر 
م��ی دادم...« می س��راید و تینا دختری 
که فرزند در ش��کم خ��ود را نوعی پول 
می بیند و حال و هوای دوگانه ای دارد. 
از یک س��و بچه برای او یعنی تس��ویه 
حس��اب با بدهکار و از سویی دیگر این 
حس مادرانه اوست که باعث می شود تا 
ت��الش کند، پولی بدس��ت آورد و برای 

بچه اش مادر باشد.
در مقاب��ل زن��ان، مردهای��ی ک��ه 
دارکوب آنها را به تصویر کش��یده است 
از نظ��ر نقش ها و وظایف مردانه چندان 
موفق نیس��تند. در حقیقت شعیبی در 
دارکوب به طور ناخواسته فضایی واقعی 
ام��ا ناامید کننده از مس��ئولیت گریزی 
م��ردان جامع��ه را به تصویر می کش��د. 
روزبه مردی موفق، ثروتمند و منفعل که 
حتی مانع از مادر شدن نیلوفر می شود 
و برای اینکه از دست مهسا خالص شود 
تصمی��م می گیرد مهاج��رت کند. کاوه 
نامزد تینا مردی خائن که پول مهسا را 
بر می دارد و فرار می کند و کارش همین 
بچه دار شدن و فروش نوزاد است و فرار. 
مازیار برادر مهسا که ارثیه او را به بهانه 
اینکه آن را دود می کند و می فرستد هوا، 
باال کشیده اس��ت و یا شخصیت مردی 
دالل)جمشید هاش��م پور( که به دنبال 

زنان برای خرید و فروش نوزاد است.
در کنار همه اینه��ا، کارگردان در 
دارک��وب ش��بکه رواب��ط اجتماعی را 
به خوبی نش��ان می دهد. از یک س��و، 
همکاران روزب��ه و نحوه مواجهه آنها با 
مش��کل پیش آمده، و از س��ویی دیگر، 
همخانه های مهس��ا که گهگاه، شادی 
می کنن��د، می رقصند، دع��وا می کنند 
و همدیگ��ر را نصیح��ت می کنن��د و 
همانق��در که گناه��کار و ناپاك به نظر 
می رس��ند، ظهور و بروز انسانی دارند و 
یا همسایه های روزبه که با مهسا درگیر 
می شوند و بر علیه او شکایت می کنند.

فیل��م پایان بندی خوب��ی ندارد و 
شعیبی می خواهد در کنار صحنه های 
ناامیدکننده، انسانیت و امیدواری را به 
بیننده القا کند اما خیلی اغراق گونه و 

گل درشت عمل می کند.
در مجم��وع، ش��عیبی در دارکوب 
از نظر س��اختاری فیلم��ی قابل قبول 
ارائ��ه می دهد. ام��ا از نظ��ر محتوایی 
چندان موفق نیست و تنها به توصیف 
اجتماع��ی  آس��یب های  و  معض��الت 
می پردازد، بدون اینکه برای برون رفت 

از آنها راهکار یا راه حلی ارائه دهد.

حاال که رس��وایی  شهر بیرحمانه زیس�ت  کش��تار 
ببرهای باغ وحش مش��هد و الپوش��انی 
سازمان حفاظت محیط زیست فاش شده 
باید از آقای معاون رئیس جمهور خواست 
به تصاویر پوست های بزرگترین گربه سان 
جه��ان که در باغ وح��ش تحت نظارت 
ایشان کشف ش��ده نگاهی بیندازد و از 

خود بپرسد داعشی کیست؟
در حال��ی که عیس��ی کالنتری و 
برخی رس��انه ها طی روزهای گذش��ته 
کوش��یدند، خبر مرگ مشکوك 8 ببر 
در باغ وحش مش��هد را تکذیب کنند، 
معاون دادستان خراسان رضوی از پیدا 
شدن هفت تخته پوست و چهار جمجه 
ببر خبر داد و مرگ 7 ببر در زمس��تان 
گذشته در این باغ وحش را تأیید کرد.

محم��د بخش��ی محب��ی، مع��اون 
دادستان خراسان رضوی در این باره به 
رسانه ها گفت: مسئوالن سازمان حفاظت 
محیط زیست استان منکر پیداشدن این 
موارد ش��دند ام��ا طی بازرس��ی که به 
دستور دادس��تانی انجام شد، این موارد 
تأیید ش��دند. تنها در زمس��تان س��ال 
گذش��ته هفت قالده ببر تلف ش��ده اند 
که این به تنهایی آم��ار نگران کننده ای 
است و برخالف نظر مسئوالن که ببرها 
بر اثر کهولت س��ن تلف شده اند از نظر 
کارش��ناس دادس��تانی جمجمه ه��ای 
پیداش��ده ج��وان بوده ان��د. از دیروز به 
مسئوالن محیط زیس��ت اعالم شده که 
ای��ن موارد را از باغ وح��ش به اداره کل 
حفاظت محیط زیست منتقل کنند اما تا 

امروز این اتفاق نیفتاده است.
علی کشمیری، فعال محیط زیست 
خراس��ان رضوی در این باره می گوید: 
دامپزشک باغ وحش مشهد روز جمعه 
تلفات ببرهای بال��غ در این باغ وحش 
را در س��ال 96، هفت قالده اعالم کرد 
که 6 م��ورد از آنها طی م��دت دو ماه 
اتف��اق افتاده. همچنین ب��ه گفته این 
دامپزش��ک، س��ال 95، با ی��ک مورد 
تلفات ببر، سال 94 بدون تلفات ببر و 
سال 93 هم با یک مورد تلفات ببر بالغ 
در باغ وحش مشهد همراه بوده است.

وی ادام��ه می ده��د: ای��ن ب��دان 
معناست که طی س��ال گذشته تعداد 
ببره��ای بالغ باغ وحش مش��هد، بیش 
از 40 درص��د کاهش یافته و از 17 به 
10 قالده رسیده و جالب است که این 
موضوع از نظر مسئوالن محیط زیست 
کاماًل عادی است، برایشان هیچ عالمت 
س��والی پیش نیاورده و سبب پیگیری 

در این زمینه نشده است.
 کش��میری ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
مس��ئوالن محیط زیس��ت، این بار هم 
تصمیم گرفتند ب��ا تکذیب خبر مرگ 
ببرهای باغ وحش مشهد، صورت  مسئله 
را پاك کنند، می گوید: در گذشته هم 
م��واردی از مغایرت ه��ای آم��اری در 
تع��داد جانوران ب��اغ وح��ش گزارش 
شده اما پاس��خی را از سوی مسئوالن 

محیط زیست به همراه نداشته.
وی یادآور می شود: اینکه مسئوالن 
محیط زیس��ت علت مرگ این ببرها را 
کهولت س��ن اعالم می کنن��د غیرقابل 
قبول اس��ت چراکه ببرهای تلف شده 
بر خالف ادعای مسئوالن نه تنها مسن 
نبوده بلکه بین دو تا س��ه سال بیشتر 

سن نداشته اند.
کش��میری درباره عل��ت مرگ این 
ببرها می گوید: سال 91 سازمان حفاظت 
محیط زیست، با تعیین ضرب االجلی سه 

س��اله برای باغ وحش، به مسئوالن این 
مرکز فرصت داد تا ش��رایط را با ضوابط 
تعیین ش��ده در دس��تورالعمل سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت س��ازگار کنند. 
فرصتی که حاال نزدیک به س��ه س��ال 
از پایان آن گذش��ته بی آنک��ه به ایجاد 
تغییراتی در باغ وحش انجامیده باشد. 
همزمان ش��دن م��رگ این تع��داد ببر 
ب��ا تالش ب��اغ وحش ب��رای اخذ مجوز 
محیط زیس��ت که مش��روط بر کاهش 
تع��داد حیوان��ات ش��ده ب��ود احتمال 
کش��تار این حیوانات را تقویت می کند. 
باغ وحش��ی که فض��ای اختصاص داده 
ش��دن در آن به ازای هر ببر، با ضوابط 
تعیین شده از س��وی سازمان حفاظت 
محیط زیست )150 متر به ازای هر ببر( 

فاصله بسیار داشت.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
به جز باغ وحش مش��هد، تنها س��ه باغ 
وحش در سراسر کشور از ببر نگهداری 
می کنند که تعداد ببره��ای این مراکز 
در مجموع به 10 قالده هم نمی رس��د، 
می گوید: نگهداری از تعداد زیادی ببر، 
ویژگی انحصاری باغ وحش مش��هد در 
میان باغ وحش های کشور است. بدین 
ترتیب باغ وحش مش��هد بدون آنکه با 
واگذار کردن ببرهای مازاد به س��ایر باغ 
وحش ها ب��رای خود رقیب��ی به وجود 
آورده باش��د، توانس��ت با معدوم سازی 
آنها، تعداد جانوران را با مس��احت مورد 
محیط زیس��ت  س��ازمان حفاظت  نظر 
س��ازگار کرده و زمینه را برای دریافت 

مجوز از این سازمان فراهم کند.
ای��ن فعال محیط زیس��ت در پایان 
می گوی��د: انتظ��ار می رف��ت س��ازمان 
حفاظت محیط زیس��ت به استناد ماده 
72 آئین دادرس��ی کیفری، تخلفات باغ 
وح��ش را ب��ه موقع به مراج��ع قضایی 
اعالم کند. موضوعی که اگر رعایت شده 
بود اکنون پس از گذش��ت شش سال، 
وضعیت ب��اغ وحش با اس��تانداردهای 
سازمان حفاظت از محیط زیست تطابق 
یافته بود نه اینکه برعکس، مس��ئوالن 
محیط زیست، ضوابط خود را برای صدور 
مجوز بهره برداری ب��رای این باغ وحش 
تغیی��ر داده و به کاهش تعداد حیوانات 
آن ه��م با چنین ش��یوه غیرانس��انی و 

ناراحت کننده ای رضایت دهند.
یک روز پس از انتش��ار گزارشی 

مش��کوك  مرگ  عن��وان  تحت 
8 بب��ر در ب��اغ وحش 

خبرگزاری  مش��هد، 
انتش��ار  ب��ا  ایس��نا 
برگزاری  از  گزارشی 

مراس��م روز مل��ی 
خبر  محیط بان، 
مرگ ببرهای باغ 
وحش مش��هد را 
و  خواند  "شایعه" 
به نقل از عیسی 
 ، ی نت��ر کال
ی  ر ا گ��ز خبر
را  تس��نیم 
دش��منی  ب��ه 

ب��ا مناف��ع ملی 
متهم  کش��ور 
ک��رد. در این 
که  گ��زارش 
به  ب��ا توجه 
ش��ش  پو
ن  د ا د
س��م  ا مر
ملی  روز 

محیط ب��ان، انتظار می رف��ت، بر حوزه 
محیط بانان متمرکز ش��ده باش��د تیتر، 
لید و بخش آغازین، به تکذیب این خبر 

اختصاص داده شد.
عیس��ی کالنت��ری در مراس��م روز 
ملی محیط بان  گفت: دیروز خبرگزاری 
تس��نیم گزارش داده ک��ه در باغ وحش 
مشهد 8 ببر را سربریده اند و پوست آنها 
را فروخته ان��د. تعجب کردم مگر در باغ 
وحش چقدر ببر هس��ت که 8 تای آنها 
را بکش��ند و قربانی کنند؟ ب��ا این کار 
می خواستند روز محیط  بان را تحت تأثیر 
قرار دهند. فقط دو ببر در خردادماه در 
باغ وحش مش��هد با هم درگیر ش��دند 
که یک��ی از آنها فوت کرده اس��ت. این 
خبرسازی ها برای تخطئه محیط زیست 
کشور اس��ت که در راستای منافع ملی 
کش��ور می خواهد حرکت کند. عده ای 
مخالف منافع ملی کشور هستند. عده ای 
دشمنی با منافع ملی کشور دارند. وقتی 
اس��م منافع ملی به زبان می آید عده ای 

داعشی مریض می شوند.
اظهارات کالنتری پرس��ش هایی را 
ب��ه همراه م��ی آورد از این دس��ت که: 
محیط زیس��ت"  "تخطئه  بدیع  عبارت 
دقیق��اً به چه معناس��ت؟ آی��ا رئیس 
س��ازمان حفاظت محیط زیست کشور 
حقیقت��اً تص��ور می کند گربه س��انانی 
که برای اس��تفاده از پوستشان معدوم 
می ش��وند هم مانن��د دام ه��ای اهلی 
س��ربریده می شوند؟ آیا رئیس سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت احیان��اً اطالع 
دارد که معدوم سازی وحوش با تزریق 
داروی بیهوشی انجام می شود تا پوست 
س��الم بماند یا ایش��ان حقیقت��اً تصور 
می کنند ببر، شیر و خرس را هم مانند 
گوس��فند سر می برند و به گفته ایشان 
قربان��ی می کنند؟ اصوالً باغ وحش های 
تح��ت نظارت ایش��ان چگونه مدیریت 
می ش��وند که درگیری دو ببر به مرگ 
یک��ی از آنه��ا منجر می ش��ود؟ آیا در 
باغ وحش های تحت نظارت ایش��ان به 
س��نت رومیان باس��تان نمایش جنگ 
ببر و نمایش ه��ای گالدیاتوری برگزار 

می شود؟
آیا آقای رئیس س��ازمان حفاظت 
محیط زیست کشور، حقیقتاً بی آنکه از 
تعداد ببرهای موجود در یک باغ وحش 
اطالع داشته باش��د، رسانه های رسمی 
را به خبرس��ازی متهم ک��رده و خبر 
مربوط به مفقود ش��دن ببرهای این 
باغ وح��ش را تکذی��ب می کند؟ آیا 
تاکنون  رئیس  جمه��ور،  معاون  آقای 
در راس��تای منافع ملی قدمی از قدم 
برداشته که توانس��ته باشد دشمنان 
منافع ملی را مریض کند؟ 
پرسش ها  این  پاسخ 
واضح است اما حاال 
که رسوایی کشتار 
بی رحمان��ه ببرهای 
الپوش��انی  و  مش��هد  باغ وحش 
س��ازمان حفاظت محیط زیست 
که ب��ه عنوان تنها نه��اد متولی 
حفاظت از حیات وحش، وظیفه 
نظارت ب��ر باغ های وحش را عهده دار 
اس��ت با پیگیری دادس��تانی خراسان 
رضوی فاش شده، باید از آقای معاون 
تصاویر  ب��ه  رئیس جمهور خواس��ت 
پوس��ت های بزرگتری��ن گربه س��ان 
جهان که در باغ وحش تحت نظارت 
ایشان کشف شده نگاهی بیندازد و 
از خود بپرس��د داعش��ی کیست؟ 

 تسنیم

رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله:
 خداوند جوانی که جوانی اش را 

در اطاعت از او بگذراند دوست دارد.
نهج الفصاحه ص۳۱6

آگهى مزايده عمومى
وزارت كشور  نوبت دوم (غيرحضورى)

استاندارى خوزستان
شهردارى بندر امام خمينى (ره)

شهردارى بندرامام خمينى (ره) به استناد مصوبه ى شماره 4 مورخ 96/8/9 شوراى محترم اسالمى شهر در نظر دارد تعداد 4/ چهار باب مغازه نانوايى احداث شده واقع در سطح 
شهر را از طريق مزايده با شرايط و مشخصات ذيل با رعايت آئين نامه مالى شهردارى ها بفروش رساند. 

1- زمان دريافت اسناد: 
بمدت 10 روز كارى از روز يكشنبه 97/5/7 لغايت روز شنبه 97/5/20

2- محل دريافت اسناد مزايده: 
بندرامام خمينى (ره) بلوار آيت اله طالقانى ، روبروى درمانگاه راه زينب (س) ، ساختمان مركزى شهردارى ، طبقه ى دوم ، واحد حقوقى و قراردادها تلفن: 061-52222020-23

3- مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
فيش واريزى به مبلغ 500/000 ريال غير قابل استرداد به حساب فراگير به شماره 1083057382 نزد بانك تجارت مركزى بنام شهردارى بندر امام خمينى (ره)

4- زمان تحويل پيشنهادها و بازگشايى پاكت هاى مزايده: 
 پيشنهاد دهندگان مى بايست پاكت ها را در روز يكشنبه مورخ 97/5/21 تا ساعت 11 شهردارى بندر امام خمينى (ره) واقع در بلوار آيت اله طالقانى ، روبروى درمانگاه

 راه زينب (س) ساختمان مركزى شهردارى، طبقه همكف تسليم و رسيد دريافت نمايند. پيشنهادهاى واصله در ساعت 11:30 روز يكشنبه مورخ 97/5/21 توسط كميسيون عالى 
معامالت شهردارى كه در محل دفتر شهردار تشكيل مى گردد بازگشايى ، قرائت و رسيدگى مى شود.

5- مبلغ پايه فروش:
براى هر باب مغازه بصورت مجزا در سند مزايده درج گرديده است.

6- تضمين شركت در مزايده:
متقاضيان مى بايست جهت شركت در مزايده، 5 درصد از قيمت پايه كارشناسى هر باب مغازه مورد درخواست را ، كه در سند مزايده درج گرديده است ، بصورت جداگانه به 

يكى از سه طريق ذيل ارائه نمايند.
الف) واريز مبلغ 5 درصد به حساب سيباى شماره 0105424881000 نزد بانك ملى ايران بنام شهردارى بندرامام خمينى (ره) و رسيد نمودن فيش واريزى در واحد درآمد.

ب) بصورت ضمانت نامه ى بانكى بنام شهردارى بندرامام خمينى (ره) بمدت يكماه 
ج) چك تضمين شده بانكى

تبصره: در صورت عدم ارائه ى ضمانت نامه ى شركت در مزايده توسط متقاضيان از شركت كردن آنها در مزايده جلوگيرى بعمل خواهد آمد.
7- اليحه قانونى منع مداخله وزرا ، نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معامالت دولتى مصوب سال 1337 حاكم بر اين مزايده مى باشد.

8- مستاجرين فعلى نانوايى هاى سطح شهر ، در صورت برابرى قيمت پيشنهادى، در اولويت واگذارى مى باشند.
9- ساير اطالعات مورد نياز در اسناد مزايده ارائه شده است.

محمد عبياوى –شهردار بندر امام خمينى (ره)

ت دوم
نوب

آگهى مزايده عمومى
جمهورى اسالمى ايران
وزارت راه و شهرسازى

سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى در نظر دارد واگذارى يك غرفه با كاربرى بوفه (اغذيه فروشى) به شرح ذيل را از طريق مزايده واگذار نمايد.

نيز  و   http://iets.mporg.ir اينترنتى  از طريق سايت  روز شنبه 1397/5/13  ادارى  وقت  آخر  تا  روز شنبه 1397/5/6  مورخ  از  مزايده:  اسناد  تهيه  نحوه  و  مهلت 
 مراجعه حضورى به دبيرخانه كميسيون مناقصات به آدرس مشهد ، انتهاى خيابان فدائيان اسالم ، اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى ، اداره پيمان و رسيدگى قابل 

دريافت مى باشد.
اثر  به بعد هيچگونه پيشنهادى قابل قبول نيست و ترتيب  از زمان مقرر  تا راس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1397/5/23 مى باشد و   مدت قبول پاكات مزايده: 

نخواهد شد.
بازگشايى مزايده: ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 1397/5/24

محل تسليم پاكت پيشنهادات: مشهد ، انتهاى خيابان فدائيان اسالم ، اداره كل راهدارى و حمل و نقل و جاده اى خراسان رضوى واحد دبيرخانه در قبال اخذ رسيد مى باشد 
(تحويل پاكات به قسمت هاى ديگر قابل قبول نيست)

جهت كسب اطالعات بيشتر مى توانيد به سايت اينترنتى http://iets.mporg.ir مراجعه نمائيد و يا با شماره تلفن 33158261-051 (اداره امور بازرگانى و سرمايه گذارى) 
تماس حاصل نمائيد.

شناسه آگهى 212997

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان خراسان رضوى

ت دوم
نوب

مبلغ تضمين (ريال)موضوع مزايدهشماره مزايده

4/200/000واگذارى يك غرفه با كاربرى بوفه (اغذيه فروشى) واقع در اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى (انتهاى خيابان فدائيان اسالم)97/31/55

الپوشانی »محیط زیست« از کشتار ببر ها در باغ وحش

آقای کالنتری، داعشی کیست؟
دارکوب؛ صدای ناموزن 

آسیب های اجتماعی


