
لعنت به این فضای »موجازی«
حتما در خبرها خوانده اید و در فضای "موجازی" 
دو  کرمان،  در  دوپا  جانور  یک  که  دیده اید  هم 
کودک کار را مجبور می کند دو شاخه گل نرگس را 
با ساقه بخورند. در همین راستا با این جانور دوپا 
خوانندگان  تقدیم  که  ایم  داده  ترتیب  گفتگویی 

شریف "سیاست روز" می کنیم:
ننجون: ش�ما همان جانوری هستی که کودکان 

کار را مجبور کردی گل بخورند؟
جانور دوپ�ا: به نام خدا من کارمند ش��هرداری 

کرمان نیستم و از همین تریبون تکذیب می کنم.
من که نپرس�یدم کارمند کجا هستید.پرسیدم 

شما گل ها را به خورد کودکان معصوم دادید؟
جانور دوپا:وظیفه دارم از شهردار محترم کرمان 
تشکر کنم که بنده را اس��تخدام نکردند وگرنه با این 

اعمال ددمنشانه خود آبروی ایشان را هم می بردم.
باالخره نگفتید چرا همچین غلطی کردید.

جان�ور دوپ�ا: همه ای��ن چیزها تقصی��ر فضای 
موجازی اس��ت. این دو کودک کار در فضای موجازی 
به م��ن توهین می کردند. در فض��ای موجازی به من 
کتک می زدند. من ه��م آنها را در فضای غیرموجازی 

پیدا کردم و به سزای اعمال ننگین شان رساندم.
االن فک�ر می کنی چه مجازاتی برای تو در نظر 

خواهند گرفت؟
جانور دوپا:به نظر من بهتر اس��ت اینستاگرام را 

فیلتر کنند.
کار حیوانی تو چه ربطی به اینستاگرام دارد؟

جانور دوپا: باالخره اینس��تاگرام هم بخش��ی از 
فضای موجازی است. اگر فضای موجازی نبود مردم از 

کجا می فهمیدند چه شکری خورده ام؟!
خودت موافقی به جای مجازات یک دسته علف 

تر و تازه و سه کیلو یونجه بدهند که کوفت کنی؟
جانور دوپا: اتفاقا خیلی هم خوب اس��ت البته با 
کاه و یونجه بیش��تر موافقم. ولی در پایان از مسئوالن 
محت��رم درخواس��ت دارم فضای موج��ازی را محدود 
کنند و از ش��هردار بزرگوار کرمان هم مجددا تش��کر 
می کنم که با استخدام من مخالفت کرده بودند وگرنه 
االن اخراج می ش��دم و سر س��یاه زمستان باید با غول 

بیکاری دست و پنجه نرم می کردم.

ننجون
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اس��ت که  چندی  پدیده نگهداری از درح���اشیه
سگ های خانگی مد شده است و به یک 
اپدیمی بزرگ تبدیل ش��ده تا جایی که 
در خیابانهای باالشهر می توانی به راحتی 
مغازه هایی را بیابی ک��ه اقالم مورد نیاز 
س��گ ها و برخ��ی حیوان��ات خانگی را 
می فروش��ند، ام��ا این روزه��ا این پیده 
نوظهور به روشی برای فخرفروشی با رژه 
حیوانات در خیابان ها تبدیل شده است.

و  اروپای��ی  ش��هروندان  بیش��تر 
آمریکایی به نگهداری از سگ روی آورده 
اند و س��گ را بعنوان عضوی از خانواده 
قبول کرده و حتی در حقوق مدنی خود 
حق االرث ه��م برای این حیوان خانگی 
لح��اظ می کنند اتفاقی که با آموزه های 
اسالمی و فرهنگ ایرانی سازگاری ندارد 

و باعث افسردگی می شود.
می گوین��د کم رنگ ش��دن روابط 
عاطفی بین انسان ها و تهاجم فرهنگ 
غرب��ی موج��ب روی آوردن اف��راد به 
نگهداری از سگ شده و تقلید از سبک 
زندگی غربی ها که با آموزه های اسالمی 

و فرهنگ ایرانی سازگاری ندارد.
برخی تحقیقات نشان می دهند که 
سگ ها دس��ت کم در حدود پانزده هزار 
سال پیش اهلی شده اند، اما با معیار قرار 
دادن ش��واهدی که از فسیل ها و آزمایش 
دی.ان.ای به دس��ت آمده است سگ ها از 
یک صد هزار سال پیش اهلی شده بودند.

 
سگهایی که سیاسی شدند!

هرچند که س��ابقه ای از زمان ورود 
سگ بعنوان عضوی از خانواده در فرهنگ 
غ��رب در دس��ترس نیس��ت. اما س��گ 
نخس��تین حیوان اهلی اس��ت که بیش 
از صدها س��ال اس��ت در غرب و آمریکا 

نه تنها به عن��وان یک حیوان نگهبان یا 
شکاری بلکه بعنوان یک حیوان خانگی 
وارد زندگی آدمی شده تا جائیکه آرام آرام 
به دلیل ازهم گسستگی بنیان خانواده در 
غرب بیشتر شهروندان اروپایی و آمریکایی 
س��گ را بعنوان عضوی از خانواده قبول 
ک��رده و حتی در حقوق مدنی خود حق 
االرث هم برای این حیوان خانگی لحاظ 
می کنن��د. و ای��ن اتفاق ت��ا جایی پیش 
رفت��ه که ام��روز س��گ ها را بعنوان یک 
چهره سیاس��ی و عضوی از ساکنان کاخ 
سفید آمریکا یا کاخ ریاست جمهوری در 

بسیاری از کشورها مشاهده می کنیم! 
ام��ا نقش س��گ در فرهنگ ایرانی 
جایگاه خودش را دارد. از سگ های گله 
که همیش��ه نگاهبان احشام روستائیان 
بوده تا س��گ های ش��کاری که عصای 
دس��ت ش��کارچیان ایرانی بوده اند که 
برخ��الف غ��رب کمتر دیده ش��ده که 
س��گ ها وارد زندگی ایرانیان به عنوان 
عض��وی از خانواده ش��وند. هرچند که 
برخی پادش��اهان ایرانی س��گ خانگی 
داش��تند اما با توجه به فرهنگ اسالمی 
حاکم بر ایران مسلمانان ایرانی بر اساس 
روایات و احادیث و فتوای مراجع عظام 
س��گ را حیوان��ی نجس دانس��ته و از 
معاش��رت با آن دوری می کنند. اما در 
س��الهای اخیر عواملی موجب ش��ده تا 
برخ��ی از جوانان امروزی برخواس��ته از 
تاثیر این عوامل نگه��داری و زندگی با 
س��گ را در خانه و خانواده خود تجربه 
کنند. اما چرا نگهداری و مراقبت از سگ 
و رژه آنها مد شده است و حوادث تلخی 
مانند آنچه در میبد و پارک لویزان رقم 
خورد که باعث فوت کودک خردس��ال 
در خیابان ش��د را رق��م می زند؟! دکتر 
ام��ان اهلل قرایی مقدم آسیب ش��ناس و 
جامعه شناس واس��تاد دانشگاه با بیان 
اینک��ه س��گ در ایران س��ابقه تاریخی 
داش��ته و در زندگی دامداران و عشایر 
نق��ش کلی��دی ایف��ا می کندب��ه مهر 
گفت: متاس��فانه ماهواره و س��ریال ها و 
فیلم های غرب��ی تاثی��رات منفی روی 
برخی جوانها گذاش��ته و ب��ا خریداری 

ونگهداری سگ های تزئینی و عروسکی 
از نژادهای مختلف به نوعی قصد دارند 
خ��ود را تجددگ��را و تجددپذیر معرفی 
کنند. البته برخی هم از روی چش��م و 
هم چش��می اقدام به خرید و نگهداری 
این نوع حیوانات کرده و با سگ گردی 
در خیابانها به نوعی قصد دهن کجی به 
جامعه دارند. البته می توان این رفتار در 
برخ��ی از جوانها را به نوعی جو زدگی 
هم عنوان ک��رد و قطعا این تب داغ و 

استقبال افزایش هم خواهد داشت.
 

لزوم رعایت قواعد زندگی اسالمی 
تم��ام حیوانات به نوع��ی آلودگی 
دارن��د و اگر بخواهی��م در خانه از این 
مس��تلزم  کنیم  نگه��داری  حیوان��ات 
رعایت اصول بهداش��تی اس��ت اما در 
می��ان حیوانات اهلی و خانگی در دین 
اس��الم س��گ را حیوانی نجس عنوان 
کرده ان��د. دلیلش این اس��ت که تنها 
سگ اس��ت که با آدمی انس می گیرد 
و وارد حری��م خصوصی خانه انس��ان 
می ش��ود و چون تردد س��گ در خارج 
از خان��ه و داخل خانه اس��ت و با خود 
میتوان��د ان��واع انگل ه��ا را حمل کند 
اس��الم تاکید بر نجس ب��ودن آن دارد 
و به فکر س��المت خانواده است. البته 
خون هم در نظر اس��الم نجس است و 
خوردن آن حرام اس��ت ام��ا آیا تزریق 
کردن آن بد است؟ یا اهدای آن؟ پس 
باید بدانی��م نجس ب��ودن دلیل بر بد 
بودن نیست و اسالم خواسته به نوعی 
مس��لمانان را به رعایت سالمت دعوت 
کند تا بتوانیم نس��بت ب��ه این حیوان 
حریمی قائل ش��ویم. هادی معتمدی 
روانپزشک و مدیرکل سابق آسیب های 
اجتماعی س��ازمان بهزیستی کشور در 
مورد بحث روانی مانوس ش��دن برخی 
جوانها با حیواناتی مانند س��گ و گربه 
گفت: این افراد دو گروه هستند. گروه 
اول افرادی هستند که ارتباطات خوب 
اجتماعی نداش��ته و گروه دوم افرادی 
هس��تند از روی عالقمندی نگاه کرده 

و تعلق خاطری هم ندارند.

گروه زیست بوم  فج�ر ام��ور فیل�م  مدی��ر 
س��ینماهای جش��نواره فیل��م فج��ر، 
سینماهای مردمی سی وهفتمین دوره 

این رویداد سینمایی را معرفی کرد.
محمدرضا فرجی پس از بررس��ی 
کلی��ه س��ینماهای متقاض��ی نمایش، 
اسامی س��ینماهای این جشنواره را به 

این شرح اعالم کرد:
فرنگ،  )س��الن های ش��هر  آزادی 
ش��هر قصه، ش��هر هنر و ش��هرهفتم(، 
آس��تارا، اس��تقالل، ایران مال، تماشا، 
جوان، راگا، زندگی، ش��کوفه، فرهنگ، 
ک��ورش، کی��ان، ماندان��ا و مگام��ال 
میزبان��ان این دوره از جش��نواره فیلم 

فجر خواهند بود.
حضور س��ینما ش��کوفه )واقع در 
میدان ش��هدا، ش��رق ته��ران( و ایران 
م��ال )واقع در بازار بزرگ تهران، غرب 

پایتخ��ت( در جش��نواره مش��روط به 
رعایت قوانین و مقررات اعالم ش��ده از 
سوی ستاد جشنواره فیلم فجر خواهد 
ب��ود و نظر نهای��ی با در نظ��ر گرفتن 

رعایت این قوانین اعالم خواهد شد.
همچنین با پیش��نهاد دبیر س��ی 
و هفتمی��ن جش��نواره فیل��م فج��ر و 
نظر مس��اعد سرپرست س��ازمان امور 
س��ینمایی و س��معی بصری مقرر شد 
در ای��ن دوره جش��نواره 50 درصد از 
مبلغ ف��روش بلیت ها در س��ینماهای 
مردم��ی که پیش از این به جش��نواره 
تعلق می گرفت، بعد از پایان جشنواره 
و پس از کس��ورات قانونی به صاحبان 

آثار پرداخت شود.
50 درصد دیگر نیز سهم سالن های 
س��ینما خواهد بود که به روال گذشته 

پرداخت خواهد شد.
خب��ر دیگر از جش��نواره اینکه بنا 

بر اعالم مدیر روابط عمومی جش��نواره 
فیل��م فجر امس��ال به دلی��ل بهره مند 
ش��دن آحاد جامعه از جش��نواره فیلم 
فجر، قرار اس��ت امکان وی��ژه ای برای 
ناش��نوایان، معل��والن و نابینایان برای 
دیدن آثار در نظر گرفته ش��ده ش��ود 
ت��ا این قش��ر نیز با حضور در س��ینما 
مخاطب فیلم های جش��نواره در جشن 

چهل سالگی انقالب باشند.
افزود: سانس های  مس��عود نجفی 
وی��ژه ب��ا تمهیدات��ی در نظ��ر گرفته 
می ش��ود تا این قش��ر ب��رای اولین بار 
مخاطب فیلم های جشنواره فیلم فجر 

باشند.
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر 
از 10 تا 22 بهمن ماه 1397 همزمان 
با سالگرد چهل سالگی انقالب اسالمی 
ب��ه دبیری ابراهیم داروغ��ه زاده برگزار 

خواهد شد.

امام کاظم علیه  السالم:
مؤمن کم حرف و پر کار است و منافق پر حرف و کم کار.

تحف العقول، ص۳۹۷

جش��نواره  پنجمین  اجرای��ی  دبیر  ه ر ا از اس��تقبال چشمگیر جش�ن�و هنرمقاومت 
هنرمندان رشته های مختلف هنرهای تجسمی کشور از 
بخش ه��ای دهگانه و داوری اولیه و انتخاب آثار برگزیده 

خبر داد.
س��ید مسعود ش��جاعی طباطبایی با اعالم این خبر 
گفت: خوش��بختانه و در آس��تانه چهلمین س��ال گشت 
پیروزی ش��کوهمند انقالب اس��المی ایران ش��اهد رشد 
خی��ره کنن��ده و افزایش روزافزون فع��االن و هنرمندان 
هنرهای تجسمی کشور به صورت تشکل های خودجوش 
مردم��ی و حرکت ه��ای جهادی توس��ط جوان��ان پویا و 

متخصص ایرانی هستیم.
وی اف��زود: جش��نواره پنجم هنر مقاوم��ت با تغییر 
رویکرد در فرم و ش��یوه اجرایی و نیز تغییر در محتوای 
مضامین یکی از موفق ترین ادوار خود را سپری می کند و 
این جشنواره مسیر خود را پیدا کرده است. ان شاءاهلل در 
نشستی که با حضور اصحاب محترم رسانه و خبرنگاران 

گرامی خواهیم داشت، جزییات بیشتری از این جشنواره 
و آمار تعداد آثار ارس��ال شده در بخش های دهگانه این 
جش��نواره را تقدیم ملت ش��ریف ای��ران و جامعه هنری 

خواهیم کرد.
ش��جاعی طباطبایی از انجام داوری اولیه بخش های 
ده گانه و انتخاب اثار برتر و برگزیده برای نمایش و اکران 
در مرحله نهایی خبر داد و افزود: در هربخش حدود 40 
اثر توسط داوران بخش های مربوطه انتخاب شد و از بین 
ای��ن آث��ار، از پدیدآورندگان آثار نهایی ک��ه حائز رتبه و 

جایزه می شوند، در مراسم اختتامیه تقدیر خواهد شد.
پنجمین جش��نواره »هنر مقاومت« با دبیری مسعود 
نجابتی و به همت گروه هنرهای تجس��می بنیاد فرهنگی 
روایت فتح در 10 بخش »پوس��تر«، »تبلیغات شهری«، 
»تصویرس��ازی«، »طراح��ی  کاریکات��ور«،  و  »کارت��ون 
صنعت��ی«، »پرچم و کتیب��ه«، »تایپوگرافی«، »گرافیک 
متحرک«، »نقاش��ی دیجیتال«، »عک��س« و بخش ویژه 

»علمی پژوهشی« بهمن سال جاری برگزار خواهد شد.

سید مسعود شجاعی طباطبایی:
آثار برگزیده پنجمین جشنواره هنر مقاومت انتخاب شدند

ت دوم
نوب

شركت توزيع نيروى برق
 استان كهگيلويه و بويراحمد 

(( امور تداركات و خدمات پشتيبانى شركت توزيع نيروى برق استان كهگيلويه و بويراحمد))

شركت توزيع نيروى برق استان كهگيلويه و بويراحمد در نظر دارد كاالهاى مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومى خريدارى نمايد  ، لذا از متقاضيان جهت 
شركت در مناقصه دعوت به  عمل مى آيد .

زمان و مكان دريافت اسناد مناقصه : ازتاريخ 97/10/25 لغايت 97/11/01 از طريق  سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) قابل دريافت ميباشد.
توضيحات: اطالعات مناقصه در سايت شركت توزيع برق استان و سايت معامالت توانير قابل مشاهده ميباشد. 

زمان و مكان تحويل پاكت ضمانتنامه :  تا آخر وقت ادارى روز چهار شنبه  97/11/10  به آدرس : ياسوج – بلوار شهيد مطهرى – اتاق شماره 12 ، حراست شركت 
توزيع نيروى برق استان كهگيلويه و بويراحمد

تاريخ افتتاح پاكت ها : روز  شنبه  97/11/13  ساعت 9  صبح   در سالن جلسات شركت   
شركتهاى پيمانكارى مجازند تا ساعت 19 روز پنج شنبه 97/11/11 نسبت به اصالح يا انصراف اقدام نمايند . مدت اعتبار پيشنهادها از تاريخ بازگشايى پاكتها 

نامحدود بوده و پس از عقد قرارداد شرايط قرارداد لحاظ خواهد شد .
مبلغ خريد اسناد مناقصه : 300/000 ريال واريز به حساب 0101913196008 بانك صادرات شعبه ياسوج كد 1534 به نام شركت توزيع نيروى برق استان 

كهگيلويه و بويراحمد  . هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد . 
-برآورد بهاء بر اساس فهرست بهاى سال 1397 سازمان مديريت صورت گرفته است.

-به هر شركت فقط يك پروژه واگذار مى گردد و در صورتيكه شركتى در چند پروژه حائز پايين ترين قيمت گردد ميزان توانايى شركت پيمانكارى براى 
واگذارى پروژه هاى بعدى بررسى و تصميم گيرى خواهد شد .

-حضور پيشنهاد دهندگان يا نمايندگان آنها در جلسه بازگشايى پيشنهادها بالمانع است .
-به پيشنهادهاى فاقد امضاء ، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء و مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد .

-پاكتهاى فاقد الك و مهر بازگشايى نخواهد شد .  
به روش  ارائه شده  پيشنهادات  و  ميباشند  بررسى  قابل  ميگردد  دولت(ستاد)ارائه  الكترونيك  تداركات  از طريق سامانه  كه  پيشنهاداتى  فقط  و  -فقط 

سنتى(پاكتهاى فيزيكى)قابل رسيدگى نبوده و باطل مى باشند.
-مهم : ارائه پيشنهاد قيمت الزامآ به روش تجزيه بهاء( جداول 1 الى 6) سازمان برنامه و بودجه و آناليز  قيمت پيشنهادى در سامانه بارگذارى گردد.

-تهيه جداول آناليز قيمت(1 الى 6 )سازمان برنامه و بودجه به عهده پيمانكار ميباشد. 
-ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

اسناد مناقصه در سايت شركت توانير   WWW.tavanir.org.ir  و اطالع رسانى مناقصه در سايت شركت توزيع WWW.KBEPDCO.IR   و سامانه ستاد  
WWW.SETADIRAN.IR   قابل دسترسى مى باشد .

نوبت اول :  97/10/23                    نوبت دوم :  97/10/24

((آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى))

محلكم و كيف مناقصهنوع مناقصهعنوان مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمينمدت اجراتأمين اعتبار

( ميليون ريال )

برق رسانى روستايى سرچات باد هوا-ع-97-3
طبق اسناددو مرحله اى عمومىپشت كوه جليل 9650123

طرح تملك 
دارائى هاى 
سرمايه اى

45140 روز

برق رسانى  روستايى دشتكون و فاريابك ع-97-4
45387 روزطبق اسناددو مرحله اى عمومىكلمك-دم لوداب

برق رسانى به روستاى وهرى سادات ع-97-5
45536 روزطبق اسناددو مرحله اى عمومىشهرستان (چرام 966007)

سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر مشخص شدند

میزبانی مشروط »ایران مال« و »شکوفه«
یک اتفاق خوب: اکران فیلم ها برای ناشنوایان و معلوالن

فخرفروشی، حادثه، بیماری؛

رژه  سگ ها روی اعصاب مردم


