
متهم یک بی شعور بود
قاضی: شما اتهام اختالس را قبول دارید؟

متهم: به این معنی که بگویید اختالس را که قبول 
ندارم اما یک اختالف حساب چند هزار میلیارد تومانی 

بود که به هر حال پیش می آید. اصال من غلط کردم.
شما سابقه کیفری هم دارید؟

متهم: اص��ال! من حتی نم��ره انضباط��م در تمام 
سال های مدرسه بیست بود.

ولی دو تا پرونده شما را خودم بررسی کردم.
متهم: آهان! آن پرونده ها را می گویید؟ خب غلط 

کردم. بی شعور بودم. نفهمیدم.
پای تمام اسناد خالف امضا و مهر شماست.

مته�م: عرض که ک��ردم غلط ک��ردم. نفهمیدم. 
بی شعور بودم. خربازی درآوردم.

لطفا حرمت دادگاه را حفظ کنید.
متهم: بن��ده که ب��ه حرم��ت دادگاه بی احترامی 
نک��ردم. خودم را عرض می کنم ک��ه چقدر نفهم بودم.

چقدر بی ش��عور ب��ودم و چقدر خرب��ازی درآوردم. این 
حجم از نفهمی و بی شعوری واقعا از من بعید است.

به نظر خودتان چه مجازاتی شایس�ته تخلفات 
شماست؟

متهم: نمی دانم. لطفا بروید در قانون مجازات یک 
احم��ق را پیدا کنید. هر چقدر که جرم بی ش��عوری و 

حماقت باشد می پذیریم.

ننجون

فروش کتاب های درسی آغاز شد
فروش کتاب های درس��ی دانش آم��وزان از طریق 
کتابفروشی ها آغاز ش��د و دانش آموزان کالس اولی تا 

۲۰ شهریور برای ثبت نام کتاب فرصت دارند.
از دیروز توزیع کتاب های درسی دانش آموزان دوره 
متوس��طه اول و پایه های دهم و یازدهم دوره متوسطه 
دوم در استان تهران و البرز از طریق کتاب فروشی ها آغاز 
شد. همچنین دانش آموزان پایه های هفتم، هشتم، نهم، 
دهم و یازدهم دوره متوسطه به جز شاخه فنی وحرفه ای 
و کاردانش نیز می توانند با مراجعه به کتاب فروش��ی ها 

برای تهیه کتاب های درسی اقدام کنند.
کتاب ه��ای درس��ی دوره ابتدایی، ش��اخه فنی و 
کاردان��ش پس از ثبت نام اینترنتی در س��امانه فروش 
کتاب های درس��ی، اول مهر از طریق مدارسی که در 

سامانه ثبت کرده اند به دست دانش آموزان می رسد.
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می توان  را  خانواده  زندگي اصلی تری��ن نه��اد سبك 
اجتماعی از ابتدای تاریخ تاکنون دانست 
که بنیان شکل گیری جوامع پیشرفته و 
خاستگاه فرهنگ ها، تمدن ها و تاریخ بوده 
اس��ت. نهاد خان��واده با وج��ود تغییرات 
س��اختاری در دوره  های مختلف، به  ویژه 
در جریان مدرن شدن جوامع، از ثبات و 
پویای باالی��ی برخوردار ب��وده و همواره 
نهادی ب��رای پیوند می��ان جامعه و فرد 
بش��مار می  آید. اهمیت خانواده از جهت 
ف��ردی نیز مدنظر اس��ت؛ چراکه مراحل 
شکل گیری ش��خصیت هر فرد، تربیت و 
او، در درون خان��واده و  جامعه پذی��ری 
تحت تأثی��ر آموزش ه��ای والدی��ن طی 
می ش��ود. از این جهت، خانواده بر رشد، 
تعادل و شکوفایی هر فردی از افراد جامعه 
تأثیرگذار بوده و به تبع بر جامعه  پیرامونی 
ب��ا تربی��ت و وارد نمودن اف��راد صالح و 

شایسته به آن، تأثیر مستقیم دارد.
دی��ن اس��الم ب��ه  عن��وان مکتبی 
انسان ساز، بیشترین توجه را به واالیی و 
پویایی خانواده دارد. آداب ویژه ای برای 
زندگی خانوادگی وضع کرده و ساختار 
مطلوب و به هنجار خانواده را براس��اس 
آموزه  های دینی بنا کرده است. ازاین رو 
پیامبر اسالم)ص( و اولیای دین)ع( نیز 
همواره افراد را در مورد ش��یوه  انتخاب 
همس��ر، کیفی��ت رواب��ط خانوادگی و 
زناشویی، برخورد با فرزندان و انواع روابط 
عاطفی در خانواده، راهنمایی می کردند. 
دنیای امروز علی رغم تغییرات زیادی که 
به خود دیده است، می تواند این آموزه ها 

را راهگشای معضالت خود کند.
خانواده طبیعی  ترین واحد تولیدمثل 
و فراگیرتری��ن واحد اجتماعی اس��ت که 
به  دلی��ل تأمین نیروی انس��انی جامعه، 
سالمت همه  جانبه  اعضای آن در سالمت 
اجتماعی تأثیر اساسی دارد. تعریف خانواده 
در جامعه شناسی غالباً در دو دسته جای 
می  گی��رد: الف( تعاریف س��نتی: ش��امل 
خانواده  های هس��ته  ای، ناهمجنس گرا و 
متمرکز ب��ر رابطه  های خون��ی )والدین، 
فرزندان، خواهران و برادران(. ب( تعاریف 
گسترده : این تعاریف با تغییر واژه )خانواده( 
ب��ه )چهاردی��واری - خان��وار(، هرگون��ه 
همزیس��تی و رابطه  خصوص��ی در یک 
خان��ه اعم از رابطه  تک  والد با فرزند، رابطه  
دوهمجنس و... را در بر می  گیرد. این  قبیل 
تعاریف، موجب می  ش��ود تا سیاست  ها و 
برنامه های مربوط به نهاد خانواده، شامل 

افراد وابسته به اینگونه روابط نیز بشود.
 از منظر اس��الم، خان��واده گروهی 
متشکل از افراد، دارای شخصیت مدنی، 
حقوقی و معنوی اس��ت که هسته  اولیه 
آن را ازدواج مش��روع زن و مرد تشکیل 
می  دهد. پس از برقراری عقد نکاح بین 
زن و مرد، طرفین دارای وظایف و حقوق 
جدید می  ش��وند و ارتباط خویشاوندی 
ش��کل می  گیرد؛ به  طوری که اعضای آن 

دارای رواب��ط قانونی، اخالقی و عاطفی 
می  گردند. در آیه  ۲1 س��وره  روم آمده 
اس��ت: »از نشانه  های او این است که از 
خودتان جفت  هایی برای ش��ما آفرید تا 
نزدشان آرامش یابید و میان شما انس 
و الفت برقرار ساخت. این ها نشانه هایی 

است برای آنان  که می اندیشند.«
به  طور کلی، همه  نقش  های مربوط 
به ایجاد تمدن و انتقال سنت  ها، عقاید 
و آداب، ویژگی  های فردی و اجتماعی 
ب��ه نس��ل جدید، رش��د و ش��کوفایی 
انسانیت، ایجاد جامعه  ایده آل و سالم و 
تداوم تعالیم دینی و اخالقی به خانواده 
مربوط می شود. ارزش و اهمیت تشکیل 
خانواده، تأمین سالمت روانی، آرامش 
و س��کون، عشق و دوس��تی، شفقت و 
همی��اری، انس و الفت ب��رای اعضای 
آن یعنی زن و ش��وهر، پ��در و مادر و 
فرزن��دان و نی��ز ایج��اد آمادگی برای 
رویارویی با پدیده های اجتماعی است. 

کارکردهای خانواده در اسالم
از نظ��ر اس��الم اه��داف خان��واده 
غایاتی  اند که خداوند در تکوین و تشریع 
ب��رای آن قرار داده اس��ت و کارکردها 
فوایدی  اند که اف��راد می توانند آن ها را 

در خانواده بیابند یا ایجاد کنند.
1- کارکردهای جسمی و روانی: زن 
و مرد ابتدا با قرار دادن قوای ش��هوانی 
و عاطفی خود در روابط زناش��ویی، به 
سالمت جس��می و روانی می   رسند و با 
تولد فرزندان، ارتباط عاطفی و روانی به 
 صورت دوس��ویه میان والدین و فرزند 
کامل می  شود. ارضای نیازهای عاطفی، 
برقراری آرامش و محبت قلبی، حمایت 
و رسیدگی در مواقع بیماری، همیاری 
و پایبن��دی به قواع��د خانه از مصادیق 
این نوع کارکرد است که به داشتن یک 
خانواده  بهنجار و دارای ش��اخص  های 

سالمت کمک می  نماید. 
۲- کارکردهای جنسی: وجود واژه  های 
عفیفانه مانند مباشرت، لباس بودن زن و 
مرد برای یکدیگر، تغش��ی )پوشاندن( و 
»اِحصان« )از لغت »حِصن« به  معنای دژ 
و قلعه( در مورد ازدواج در روایات و قرآن 
کریم، حاکی از توجه دوس��ویه  زن و مرد 
به ارضای درس��ت و بسنده  نیاز شهوانی 
یکدیگر در بس��تر خانواده و نگاه  داشتن 
یکدیگر از طغیان شهوت و انحراف جنسی 
است. از دیگر آثار محدود ساختن روابط 
جنس��ی به خانواده می  توان به تش��دید 
عالقه و محبت میان همس��ران، ارتباط 

جنس��ِی متعهدانه، اس��تحکام خانواده و 
پاالیش جامعه از بی بندوباری های اخالقی 

و جنسی اشاره کرد.
3- کارکردهای اقتصادی: اسالم با 
اینکه وظیفه  تأمی��ن معاش را از دوش 
زن برداش��ته و با الزام نفقه  او بر شوهر، 
عماًل مردان را در خدمت زنان قرار داده 
است، زنان شایسته را زنانی می  داند که 
در رفع نیازهای معیش��تی و اقتصادی 
خانواده، به  ویژه در داخل منزل از روی 
میل و رضایت به ش��وهران خود یاری 
فراوانی  معن��وی  پاداش های  رس��انند. 
که برای این امر مقرر ش��ده اس��ت، در 
تشویق زنان باایمان تأثیر قاطعی دارد. 
آینده  نگری، پس  انداز و کنترل هزینه ها 
از مزایای تش��کیل خان��واده در جهت 

اقتصادی است.
 4- کارکردهای تربیتی و جامعه پذیری:

خان��واده انتقال  دهن��ده  اصل��ی دانش، 
ارزش  ها، نگرش  ها، نقش ها و عادات یک 
نس��ل اس��ت. از این رو زن و مرد پس از 
ازدواج در مواجهه با اختالف  سلیقه  های 
جدی در روابط زناشویی با مدارا، بردباری 
و مدیری��ت درس��ت عواط��ف خویش 
کامل تر می  شوند. جامعه  پذیری فرزندان 
نیز ابتدا در خانواده از طریق آموزش های 
غیررسمی )آموزش مسائل دینی و رفتار 
اخالق��ی و اجتماعی به صورت گفت  وگو 
و سرمش��ق  دهی ب��ه ک��ودکان( محقق 
می  ش��ود. متون دینی، درخصوص تأثیر 
والدی��ن در تربیت فرزندان، بر مس��ئله  
گزینش همسر، مراقبت اخالقی، رعایت 
شرایط زمان و مکان حین انعقاد نطفه، 
آداب شیردهی، رفتارهای عاطفی والدین 
ب��ا ک��ودکان و گفت وگو و ب��ازی با آنان 

فراوان تأکید کرده  اند.
 با توجه به این کارکردها و اهدافی که 
برای تشکیل خانواده در اندیشه  اسالمی 
بیان ش��ده اس��ت، می توان برنامه های 
فرهنگی و اجتماعی مش��خصی را ارائه 
نمود. چراکه تفکر و اندیش��ه  س��کوالر 
غربی که با ابزار مختلف رسانه ای در حال 
ترویج اس��ت، همین کارکردها و اهداف 
را هدف ق��رار داده و ب��ا ترویج فرهنگ 
لذت گرایی و منفعت طلبی، انگیزه  افراد 
به خصوص نس��ل جوان را برای تشکیل 

خانواده کاهش می دهد.
ک��ه  اس��ت  ض��روری  ای��ن رو  از 
برنامه ریزان و مسئوالن فرهنگی کشور به 
این معضالت توجه نموده و با ریشه یابی 
درس��ت آن ها به فکر چاره جویی باشند. 

 برهان

امام صادق علیه السالم:
هرکس به شایستگی در حّق خانواده اش نیکی کند، 

عمرش طوالنی می شود.
کافی )ط-االسالمیه( ج2، ص105

»سوره مهر« سفیر ایران 
ینس کالب« فرانکفورت شد در »بیز

انتشارات سوره مهر همزمان با  نخستین حضور مستقل خود نمایش���گاه
در غرفه مل��ی ایران در هفتادمین دوره نمایش��گاه 
کتاب فرانکفورت، موفق ش��د به عنوان سفیر ایران 

در بیزینس کالب این نمایشگاه انتخاب شود.
مدیرعامل انتش��ارات س��وره مهر و نماینده این 
موسس��ه در این رویداد، با اعالم این خبر عنوان کرد: 
موسس��ه انتش��ارات س��وره مهر با همکاری موسسه 
نمایشگاه های فرهنگی ایران در فرصتی که نمایشگاه در 
سال جاری برای دریافت رزومه افراد، موسسات نشر و 
آژانس های ادبی برای حضور در بیزیس کالب نمایشگاه 
فرانکفورت فراهم کرده بود، با ارائه رزومه فعالیت های 
خود توانست این فرصت را به دست بیاورد تا به عنوان 

سفیر ایران در این بخش حضور داشته باشد.
بیزین��س کالب یکی از مهمتری��ن بخش های 
تجاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت به شمار می رود که 
هرساله مهمترین و تازه ترین پلت فرم ها و موسسات 
نشر جهان حتی با پرداخت مبالغی از فرصت حضور 

و تعامل در آن استفاده می کنند. مهر

وغ   عماد افر
کتابخانه شخصی خود را اهدا کرد 

عماد افروغ بخشی از کتابخانه  م�هربان ش��خصی خود را به کتابخانه ی�ار 
آسیب های اجتماعی مهررضا)ع( اهدا کرد.

این اس��تاد جامعه شناس��ی که پیش از این در 
جلس��ه امضای کتاب خود در خان��ه مهررضا خبر 
از اهدای بخش��ی از کتابخانه ش��خصی خود داده 
بود، همزمان با پنجم سپتامبر روز جهانی خیریه و 

نیکوکاری، این اقدام خیرخواهانه را کلید زد.
وی بیش از 3۰۰۰ جلد کتاب با عناوین گوناگون 
و مرتبط با حوزه آسیب های اجتماعی به این کتابخانه 
اه��دا کرد تا ع��الوه بر افزایش غن��ای محتوایی این 
کتابخانه، بس��تری برای افرادی که خواهان پژوهش 

در حوزه آسیب های اجتماعی فراهم آورد.
خانه مهر رضا نهادی آیینی، فرهنگی و هنری است 
که در آستانه عید غدیر طی مراسمی با حضور اساتید 
روانشناسی و جامعه شناس��ی و همچنین فعاالن این 
حوزه کتابخانه تخصصی آسیب های اجتماعی را با بیش 
از 35۰۰ عنوان کتاب افتتاح کرد تا محفلی باشد برای 
تمامی پژوهشگران و خیریه ها و در این فضا برای تعامل 

و هم افزایی در کنار یکدیگر فعالیت کنند. فارس

آگهي مزايده عمومى  شماره 97/2
( چهار دستگاه خودرو)
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تاريخ  بازديد: از تاريخ  97/6/18 لغايت 97/6/27      آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : ساعت 9 مورخ 97/6/31

زمان بازگشايي :  ساعت 10 مورخ 97/6/31                 زمان اعالم به برنده : 97/7/1          
ضمنا رعايت موارد ذيل الزامى است :

1-برگزارى مزايده صرفا از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل پرداخت تضمين شركت در مزايده (وديعه)، ارسال پيشنهاد 
قيمت، بازگشايى پاكات، اعالم به برنده، واريز وجه مزايده و تحويل كاال در بسترسامانه مذكور انجام ميگردد. 

2-پيشنهاد مى گردد قبل از ارائه پيشنهاد از اقالم موضوع مزايده بازديد به عمل آوريد .  
2-عالقه مندان  به شركت در مزايده مى بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهى امضاى الكترونيكى(توكن) با 

شماره مركز پشتيبانى و راهبرى سامانه :  41934 -021   تماس حاصل نمايند.
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،  درسايت سامانه ( www.setadiran.ir ) بخش « ثبت نام / پروفايل مزايده گر « موجود است . 

تاريخ انتشار نوبت اول: 97/6/14- تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/6/15
مديريت  قراردادهاي شركت  

 دوم
نوبت

وزارت نيرو

شرکت آب منطقه اي يزد

قيمت پايه كارشناسي ( ريال ) مبلغ سپرده شركت  در مزايده ( ريال ) شماره پالكمدلنوع وسيله  نقليهرديف

5450,000,000500,000,000-243 الف 138311سوارى رونيز1

5445,000,000450,000,000-868 الف 138313وانت نيسان پيكاپ دوكابين 2

5440,000,000400,000,000-871 الف 138213وانت نيسان پيكاپ دوكابين 3

5441,000,000410,000,000-422 الف 138311وانت نيسان پيكاپ دوكابين 4

آگهي مناقصه    شماره مناقصه : 97/05
شماره مجوز: 1397/2621

عنوان آگهى:  خريد ايستگاه در سايزهاى مختلف

*نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: يزد – بلوار آزادگان(بلوار فرودگاه)- جنب مدرسه عالى شهيد مطهرى- انبارهاى شركت گاز استان يزد
*نحوه دريافت و ارسال مدارك ارزيابى كيفى: مراجعه به سايت شركت گاز استان يزد و ارسال اعالم آمادگى كتبى،مدارك ثبتى و مدارك الزم، طبق آيتمهاى اعالمى جهت 
ارزيابى كيفى ،گواهينامه مربوط به تضمين و خدمات پس از فروش ،مدارك مربوط به عدم تكميل ظرفيت توليد  و استانداردهاى توليد حداكثر 14 روز كارى پس از انتشار 

آگهى نوبت دوم به انبارهاى اين شركت
*ارزيابى كيفى پيشنهادها: 97/06/31 لغايت 97/07/18 

*اسناد مناقصه،شرح كامل فنى و اطالعات دقيق خريد پس از انجام مراحل ارزيابى كيفى توسط شركت گاز استان يزد به شركتهاى مورد تاييد ارسال خواهد گرديد.
معامالت دولتى مورخ 94/9/22 هيات  نامه تضمين  آيين  و... طبق  نقد  يا وجه  بانكى  ريال، ضمانتنامه    902/500/000/- : مناقصه  نوع تضمين شركت در  و   *مبلغ 

محترم وزيران
*آخرين مهلت عودت اسناد مناقصه:  97/08/20
*تاريخ اولين جلسه گشايش پاكات:  97/08/20

مناقصه گران مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شركت گاز استان يزد به آدرس:    www.nigc-yazd.ir (بخش مناقصه ها) و سايت www.shana.ir  مراجعه 
و يا با شماره تلفن 03537212188 (شماره داخلى 3) تماس حاصل فرمايند.

روابط عمومي

ت دوم
نوب

شرح و مشخصات كاالاقالم 1
تعداد 4واحد 23

ST5 ايستگاه فلت  STD.ST.250-60-2500 (فلت ) به همراه كنتور توربينى و تصحيح كننده (راه اندازى بر عهده سازنده مى باشد)1

ST20ايستگاه فلت  ST.METERING.60-60-400 (فلت ) به همراه كنتور توربينى و تصحيح كننده   (راه اندازى بر عهده سازنده مى باشد)2

ST5ايستگاه MINI  BOX 160-60-250 (فلت ) بدون كنتور توربينى و تصحيح كننده   (راه اندازى بر عهده سازنده مى باشد)3

ST5ايستگاه  MINI  BOX 160-60-250 (كابينتى) بدون كنتور توربينى و تصحيح كننده   (راه اندازى بر عهده سازنده مى باشد)4

شركت ملى گاز ايران
شركت گازاستان يزد

با توجه به اينكه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت اول در مورخه 97/06/10 به حد 
نصاب نرسيده است مقرر گرديد مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونى 
 مسكن سازان مهركالله  درساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/07/04 درمحل كالله–
تشكيل دستورات  همان  با  (ص)  اكرم  رسول  محمد  مسجد   –8 آزادى-آزادى  خيابان    

  مى گردد. از كليه اعضا دعوت مى شود جهت اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات زير در اين جلسه 
حضور بهم رسانند.

دستورجلسه:
1-گزارش هيئت تصفيه 

2-تصويب صورتهاى مالى منتهى به سالهاى 92-93-94-95-96 و بودجه سال 97 
3-تصميم گيرى در خصوص تمديد مدت زمان تصفيه 

4-تصميم گيرى درخصوص اعضاى بدهكار نسبت به تعاونى و بانك مسكن 
5-انتخاب اعضاى هيئت تصفيه  

الزم به ياد آورى است كه: 1-اين مجمع با حضور هر تعداد اعضاء يا نمايندگان تام االختيار آنان 
رسميت مى يابد 2-اعضايى كه بنابه داليلى نمى توانند در مجمع مذكور شركت نمايند مى توانند 
حق خود را جهت حضور و دادن راى در مجمع فوق به يك نماينده تام االختيار خود واگذار 
نمايند، هر نفر عضو اختيار حداكثر نمايندگى 3 نفر عضو و هرغير عضو فقط يك عضو را همراه 
داشته باشد و حضور توام عضو و نماينده تام االختيار وى در مجمع عمومى ممنوع است. وكيل 
و موكل مى بايست تاتاريخ 1397/07/02 با مراجعه به دفتر تصفيه نسبت به صدور وكالت نامه 

اقدام نمايند.

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده( نوبت دوم) 
شركت تعاونى مسكن سازان مهر كالله  ( درحال تصفيه)

 به شماره ثبت 584

اعضاى هيئت تصفيه شركت تعاونى مسكن سازان مهركالله درحال تصفيه 

مفقودى

برگ ســبز موتورســيكلت آپاچى مدل 1395 رنگ ســفيد بشــماره پالك 
774-22791 بشماره موتور 0E6GF2143940  وVIN(شماره شناسايى) 
180P9510260 بنام ســعيد بينائى مفقود گرديده و از درجه اعتبار ســاقط 

ميباشد.(سبزوار) 

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
بدينوسيله به آقاى محسن كيان نصر فرزند حسين فعال مجهول المكان 
ابالغ مى شــود كه آقاى ســيدمرتضى نقيب زاده دادخواســتى به خواسته 
مطاالبه وجه شــانزده ميليون ريال به طرفيت شما به شعبه 11 شوراى حل 
اختالف ســبزوار ارائه و به كالســه 11/97/232 ثبت و براى روز 4 شنبه 
مورخ 97/7/18 ساعت 16:45 وقت رسيدگى تعيين گرديده است. لذا به 
استناد ماده 73 ق-آ-د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج 
مى گردد شــما مى توانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف 
شعبه 11 شهرستان سبزوار مستقر در مجتمع شماره يك به نشانى چهارراه 
دادگســترى مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نســخه ثانى دادخواست و 
ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت رسيدگى در شورا حاضر شويد. در 

صورت عدم حضور، غياباً رسيدگى خواهد شد.( م الف 97/100/172)
مسئول دبيرخانه شعبه 11 شوراى حل اختالف شهرستان سبزوار

احمدى  خواهان مرتضى  به منصور  و دادخواست و ضمائم  ابالغ وقت رسيدگى  آگهى 
مطالبه  خواسته  به  احمدى  منصور  خوانده  طرفيت  به  دادخواستى  فشتمى  رحمن  پور 
وجه مطرح كه به اين شعبه ارجاع و به شماره پرونده كالسه 9709981031300202 
مورخ  رسيدگى  وقت  و  ثبت  تهران  اختالف  حل  شوراى   8 شماره  مجتمع   363 شعبه 
ماده 73  موضوع  طبق  دادگاه  دستور  كه حسب  تعيين  1397/8/19 ساعت 16/30 
قانون آئين دادرسى مدنى به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى گردد تا خوانده ظرف يك ماه 
پس از تاريخ انتشار آگهى به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود، نسخه 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى در دادگاه  ثانى دادخواست و ضمائم 

حاضر گردد 
   110/62703                     مسئول دفتر شعبه 363 مجتمع شماره 8 شوراى حل اختالف تهران

مطابق   28268 شناسنامه  شماره  به  هدش  پور  احمدى  فاطمه  خانم  وراثت   حصر   
گواهى حصر  درخواست  اين شعبه  از  كالسه 970548/654  به  تقديمى  دادخواست 
شماره  سارسر  محمدى  على  هاجر  شادروان  كه  داده  توضيح  چنين  و  نموده  وراثت 
شناسنامه 84 در تاريخ 97/5/14 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين 
الفوت آن مرحوم منحصر است به: سعيد احمدى پور هدش- ك م 0010834621- ت 
هدش-  پور  احمدى  فاطمه  پسر   متوفى  با  نسبت  تهران-  از  ت 68/6/20- صادره 
دختر   متوفى  با  نسبت  تهران-  از  صادره   -66/6/24 ت  ت   -0081880545 م  ك 
ساره خاتون محمدى سارسر- ك م 2690624346- ت ت 1308/11/31- صادره 
از رودسر- نسبت با متوفى مادر  و مرحوم ورثه ديگرى ندارد  اينك با انجام تشريفات 
مقدماتى، درخواست مزبور را به استناد ماده 361 قانون امور حسبى در يك نوبت آگهى 
مى نمايد تا هر كس اعتراضى دارد و يا وصيتنامه اى از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهى ظرف مدت يك ماه به اين شعبه تقديم دارد و اال گواهى مربوط صادر خواهد شد 
  110/62698                رئيس شعبه 654 شوراى حل اختالف مجتمع شماره 14 تهران

  

دانش��گاه،  مدرس  دی�د و زاوی�ه  منتق��د 
فیلمنامه نوی��س س��ینما و کارگردان و 
نمایش��نامه نویس تئاتر گف��ت: بنده از 
سال اول برگزاری جشنواره فیلم کودك 
ت��ا س��ال 76 دبی��ر بولت��ن و مترجم 
همزمان جشنواره فیلم کودك بوده ام و 
فض��ای ای��ن جش��نواره را ب��ه خوبی 
می شناس��م، ما امروز در کش��ورمان نه 
س��ینمایی ب��رای ک��ودك داری��م و نه 
س��ینماگر دغدغه مند ک��ودك! آقایان 
همه ساله بر مزار سینمای مرده کودك 
جشن می گیرند و چند روزی خودشان 

و دوستان شان تفریح می کنند!
چیس��تا یثربی افزود: بنده مخالف 
سرس��خت برگزاری جشنواره مضحک 
فیل��م ک��ودك هس��تم ک��ه ب��دل به 
»نان دان��ی« برای افرادی خاص ش��ده 
است! برای این دورهمی پول های کالنی 
صرف می ش��ود که هیچ دس��تاوردی 
برای س��ینمای کش��ور و کودکان این 
مرز و بوم ندارد. این جش��نواره محلی 
ش��ده برای استراحت و تفریح دوستان 
و نزدیکان دست اندرکاران برگزارکننده 
اش ک��ه هی��چ ی��ک دغدغ��ه ای برای 

اعتالی سینمای کودك ندارند.
وی ادام��ه داد: س��وأل بن��ده این 
است که اصاًل مگر ما امروزه سینمایی 
به اس��م س��ینمای ک��ودك داریم که 
برای آن جش��نواره برگ��زار می کنیم؟ 

س��ال ها قب��ل وضعیت این جش��نواره 
فرق زیادی با حال آن داش��ت؛ در آن 
دوران این جش��نواره پ��ر از میهمانان 
خارجی س��طح ب��اال بود؛ م��ا در دهه 
6۰ فیلمس��ازان کودك ساز برجسته ای 
مانند فریال بهزاد و محمدعلی طالبی 
و... را داشتیم که آثار قابل تأملی برای 
ک��ودکان و نوجوانان تولید می کردند و 
فیلم های ش��ان در ایران و جهان مورد 
توج��ه قرار می گرفت اما آیا امروز اصاًل 
چنین فیلمس��ازانی در سینمای ایران 

پیدا می شوند؟
یثربی تصریح کرد: من هربار اسم 
جش��نواره فیل��م کودك را می ش��نوم 
خن��ده ام می گی��رد! چ��ون م��ا اصاًل 
جش��نواره ای ب��ه اس��م فیل��م کودك 
نداریم. این جشنواره برای کسانی است 
که همه ساله به اصفهان و همدان سفر 
می کنن��د و به هتل ه��ای گران قیمت 
می رون��د و خ��وش می گذرانند و بابت 
برگزاری این مثاًل جش��نواره پول های 
س��ازمان  ارش��اد،  وزارت  از  کالن��ی 
س��ینمایی و بنی��اد س��ینمایی فارابی 

دریافت می کنند.
نویس��نده کت��اب »پ��ری کوچک 
دریای��ی« خاطرنش��ان ک��رد: اینکه ما 
اسم این دورهمی دوس��تانه و فامیلی 
را جش��نواره می گذاری��م رس��ماً کاله 
گذاش��تن سر مردم است! کدام کودك 
ایران��ی امروزه از فیلم های مثاًل کودك 

س��ینما اس��تقبال می کند؟ امروزه در 
کش��ور ما کودکان با اشتیاق »گیم آف 
ترونز« تماش��ا می کنند ن��ه فیلم های 
فس��یل ش��ده و عق��ب مانده س��ال ها 
قبل را! این جش��نواره رسماً یک شو و 

ویترین است و بس!
این منتقد سینما تصریح کرد: اسفا 
ک��ه بس��یاری از دغدغه من��دان و افراد 
واقع��ی فعال در حوزه ک��ودك حتی از 
حضور در این جش��نواره منع می شوند؛ 
ب��ه عنوان مثال خود بنده سال هاس��ت 
حتی به این رویداد دعوت نشده ام و اگر 
دعوت بش��وم هم هرگز در آن ش��رکت 
نخواه��م کرد چراکه معتق��دم جای ما 
در دورهم��ی ملوك الطوایف��ی برخی از 

مدیران و مسئوالن سینمایی نیست!
وی در خاتم��ه این گفت وگو افزود: 
ای��ن جش��نواره نه متعلق ب��ه کودکان 
است نه متعلق به سینمای کودك! این 
جش��نواره برای کودکان این س��رزمین 
نیس��ت که اگر اینگونه بود مسئوالنش 
به ج��ای بریز و بپاش ه��ای آنچنانی و 
ریخت��ن پول ه��ای کالن در جیب های 
مبارك ش��ان آن را برگ��زار نمی کردند 
و پول ه��ای برگ��زاری ای��ن دورهم��ی 
فامیلی و دوس��تانه را ک��ه از بیت المال 
خ��رج می ش��ود ب��ه ک��ودکان محروم 
روس��تاهای کش��ور، کودکان زلزله زده 
 کرمانشاه و امثالهم اختصاص می دادند.

 سینماپرس

چیستا یثربی: این جشنواره نه متعلق به کودکان است نه متعلق به سینمای کودک

دورهمیفامیلیودوستانهباخرجبیتالمال

به مناسبت 25 ذی الحجه روز خانواده؛

جایگاهوشناختکارکردهای
خانوادهازدیدگاهاسالم


