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عماد افروغ
کتابخانه شخصی خود را اهدا کرد

عماد افروغ بخشی از کتابخانه
ی�ار مـهربان
ش��خصی خود را به کتابخانه
آسیبهای اجتماعی مهررضا(ع) اهدا کرد.
این اس��تاد جامعهشناس��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  ۳۰۰۰جلد کتاب با عناوین گوناگون
و مرتبط با حوزه آسیبهای اجتماعی به این کتابخانه
اه��دا کرد تا ع�لاوه بر افزایش غن��ای محتوایی این
کتابخانه ،بس��تری برای افرادی که خواهان پژوهش
در حوزه آسیبهای اجتماعی فراهم آورد.
خانه مهر رضا نهادی آیینی ،فرهنگی و هنری است
که در آستانه عید غدیر طی مراسمی با حضور اساتید
روانشناسی و جامعهشناس��ی و همچنین فعاالن این
حوزه کتابخانه تخصصی آسیبهای اجتماعی را با بیش
از  3500عنوان کتاب افتتاح کرد تا محفلی باشد برای
تمامی پژوهشگران و خیریهها و در این فضا برای تعامل
و همافزایی در کنار یکدیگر فعالیت کنند .فارس

«سوره مهر» سفیر ایران
در «بیزینس کالب» فرانکفورت شد

انتشارات سوره مهر همزمان با
نمایشـــگاه
نخستین حضور مستقل خود
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
نمایشگاههای فرهنگی ایران در فرصتی که نمایشگاه در
سال جاری برای دریافت رزومه افراد ،موسسات نشر و
آژانسهای ادبی برای حضور در بیزیس کالب نمایشگاه
فرانکفورت فراهم کرده بود ،با ارائه رزومه فعالیتهای
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 بخشهای
تجاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت به شمار میرود که
هرساله مهمترین و تازهترین پلتفرمها و موسسات
نشر جهان حتی با پرداخت مبالغی از فرصت حضور
و تعامل در آن استفاده میکنند .مهر
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امام صادق عليهالسالم:

هركس به شايستگى در حقّ خانوادهاش نيكى كند،
عمرش طوالنى مىشود.
كافى (ط-االسالمیه) ج ،2ص105

ننجون
متهم یک بیشعور 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 میآید .اصال من غلط کردم.
شما سابقه کیفری هم دارید؟

متهم :اص�لا! من حتی نم��ره انضباط��م در تمام
سالهای مدرسه بیست بود.
ولی دو تا پرونده شما را خودم بررسی کردم.

متهم :آهان! آن پروندهها را میگویید؟ خب غلط
کردم .بیشعور بودم .نفهمیدم.
پای تمام اسناد خالف امضا و مهر شماست.

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

دورهمی فامیلی و دوستانه با خرج بیتالمال

مدرس دانش��گاه،
زاوی�ه دی�د
و
منتق��د
فیلمنامهنوی��س س��ینما و کارگردان و
نمایش��نامهنویس تئاتر گف��ت :بنده از
سال اول برگزاری جشنواره فیلم کودک
ت��ا س��ال  ۷۶دبی��ر بولت��ن و مترجم
همزمان جشنواره فیلم کودک بودهام و
فض��ای ای��ن جش��نواره را ب��ه خوبی
میشناس��م ،ما امروز در کش��ورمان نه
س��ینمایی ب��رای ک��ودک داری��م و نه
س��ینماگر دغدغهمند ک��ودک! آقایان
همه ساله بر مزار سینمای مرده کودک
جشن میگیرند و چند روزی خودشان
و دوستانشان تفریح میکنند!
چیس��تا یثربی افزود :بنده مخالف
سرس��خت برگزاری جشنواره مضحک
فیل��م ک��ودک هس��تم ک��ه ب��دل به
«ناندان��ی» برای افرادی خاص ش��ده
است! برای این دورهمی پولهای کالنی
صرف میش��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 دستاندرکاران برگزارکننده
اش ک��ه هی��چ ی��ک دغدغ��های برای
اعتالی سینمای کودک ندارند.
وی ادام��ه داد :س��وأل بن��ده این
ال مگر ما امروزه سینمایی
است که اص ً
به اس��م س��ینمای ک��ودک داریم که
برای آن جش��نواره برگ��زار میکنیم؟

س��الها 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
 ۶۰فیلمس��ازان کودکساز برجستهای
مانند فریال بهزاد و محمدعلی طالبی
و ...را داشتیم که آثار قابل تأملی برای
ک��ودکان و نوجوانان تولید میکردند و
فیلمهایش��ان در ایران و جهان مورد
ال
توج��ه قرار میگرفت اما آیا امروز اص ً
چنین فیلمس��ازانی در سینمای ایران
پیدا میشوند؟
یثربی تصریح کرد :من هربار اسم
جش��نواره فیل��م کودک را میش��نوم
ال
خن��دهام میگی��رد! چ��ون م��ا اص ً
جش��نوارهای ب��ه اس��م فیل��م کودک
نداریم .این جشنواره برای کسانی است
که همهساله به اصفهان و همدان سفر
میکنن��د و به هتله��ای گرانقیمت
میرون��د و خ��وش میگذرانند و بابت
ال جش��نواره پولهای
برگزاری این مث ً
کالن��ی از وزارت ارش��اد ،س��ازمان
س��ینمایی و بنی��اد س��ینمایی فارابی
دریافت میکنند.
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 میگذاری��م رس��ماً کاله
گذاش��تن سر مردم است! کدام کودک
ال کودک
ایران��ی امروزه از فیلمهای مث ً

س��ینما اس��تقبال میکند؟ امروزه در
کش��ور ما کودکان با اشتیاق «گیم آف
ترونز» تماش��ا میکنند ن��ه فیلمهای
فس��یل ش��ده و عق��ب مانده س��الها
قبل را! این جش��نواره رسماً یک شو و
ویترین است و بس!
این منتقد سینما تصریح کرد :اسفا
ک��ه بس��یاری از دغدغهمن��دان و افراد
واقع��ی فعال در حوزه ک��ودک حتی از
حضور در این جش��نواره منع میشوند؛
ب��ه عنوان مثال خود بنده سالهاس��ت
حتی به این رویداد دعوت نشدهام و اگر
دعوت بش��وم هم هرگز در آن ش��رکت
نخواه��م کرد چراکه معتق��دم جای ما
در دورهم��ی ملوکالطوایف��ی برخی از
مدیران و مسئوالن سینمایی نیست!
وی در خاتم��ه این گفتوگو افزود:
ای��ن جش��نواره نه متعلق ب��ه کودکان
است نه متعلق به سینمای کودک! این
جش��نواره برای کودکان این س��رزمین
نیس��ت که اگر اینگونه بود مسئوالنش
به ج��ای بریز و بپاشه��ای آنچنانی و
ریخت��ن پوله��ای کالن در جیبهای
مبارکش��ان آن را برگ��زار نمیکردند
و پوله��ای برگ��زاری ای��ن دورهم��ی
فامیلی و دوس��تانه را ک��ه از بیتالمال
خ��رج میش��ود ب��ه ک��ودکان محروم
روس��تاهای کش��ور ،کودکان زلزلهزده
کرمانشاه و امثالهم اختصاص میدادند.
سینماپرس

مته�م :عرض که ک��ردم غلط ک��ردم .نفهمیدم.
بیشعور بودم .خربازی درآوردم.
لطفا حرمت دادگاه را حفظ کنید.

متهم :بن��ده که ب��ه حرم��ت دادگاه بیاحترامی
نک��ردم .خودم را عرض میکنم ک��ه چقدر نفهم بودم.
چقدر بیش��عور ب��ودم و چقدر خرب��ازی درآوردم .این
حجم از نفهمی و بیشعوری واقعا از من بعید است.

به نظر خودتان چه مجازاتی شایس�ته تخلفات
شماست؟

متهم :نمیدانم .لطفا بروید در قانون مجازات یک
احم��ق را پیدا کنید .هر چقدر که جرم بیش��عوری و
حماقت باشد میپذیریم.

نیمکت
فروش کتابهای درسی آغاز شد

فروش کتابهای درس��ی دانشآم��وزان از طریق
کتابفروشیها آغاز ش��د و دانشآموزان کالس اولی تا
 ۲۰شهریور برای ثبتنام کتاب فرصت دارند.
از دیروز توزیع کتابهای درسی دانشآموزان دوره
متوس��طه اول و پایههای دهم و یازدهم دوره متوسطه
دوم در استان تهران و البرز از طریق کتابفروشیها آغاز
شد .همچنین دانشآموزان پایههای هفتم ،هشتم ،نهم،
دهم و یازدهم دوره متوسطه به جز شاخه فنیوحرفهای
و کاردانش نیز میتوانند با مراجعه به کتاب فروش��یها
برای تهیه کتابهای درسی اقدام کنند.
کتابه��ای درس��ی دوره ابتدایی ،ش��اخه فنی و
کاردان��ش پس از ثبتنام اینترنتی در س��امانه فروش
کتابهای درس��ی ،اول مهر از طریق مدارسی که در
سامانه ثبت کردهاند به دست دانشآموزان میرسد.
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ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ -97/6/14 :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ97/6/15 :

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺁﮔﻬﻰ :ﺧﺮﻳﺪ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﺮﺡ ﻭ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻛﺎﻻ
2

ﻭﺍﺣﺪ 3

ﺗﻌﺪﺍﺩ 4

1

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

ST

5

2

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

ST

20

3

ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ) 250-60-160 MINI BOXﻓﻠﺖ ( ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪﻩ )ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ(

ST

5

4

ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ) 250-60-160 MINI BOXﻛﺎﺑﻴﻨﺘﻰ( ﺑﺪﻭﻥ ﻛﻨﺘﻮﺭ ﺗﻮﺭﺑﻴﻨﻰ ﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻛﻨﻨﺪﻩ )ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ(

ST

5

ﺍﻗﻼﻡ 1

*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 ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﻛﺘﺒﻰ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺛﺒﺘﻰ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻻﺯﻡ ،ﻃﺒﻖ ﺁﻳﺘﻤﻬﺎﻯ ﺍﻋﻼﻣﻰ ﺟﻬﺖ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ،ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ،ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  14ﺭﻭﺯ 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 ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
*ﻣﺒﻠﻎ ﻭ ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  902/500/000/- :ﺭﻳﺎﻝ ،ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻳﺎ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﻭ ...ﻃﺒﻖ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻣﻮﺭﺥ  94/9/22ﻫﻴﺎﺕ
ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ
*ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﻋﻮﺩﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ97/08/20 :
*ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺎﺕ97/08/20 :
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ) www.nigc-yazd.ir :ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ( ﻭ ﺳﺎﻳﺖ  www.shana.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ
ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ) 03537212188ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﺍﺧﻠﻰ  (3ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ

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

110/62703

ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ  363ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  8ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺗﻬﺮﺍﻥ

ﺣﺼﺮ ﻭﺭﺍﺛﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﭘﻮﺭ ﻫﺪﺵ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  28268ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺩﺍﺩﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﻘﺪﻳﻤﻰ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ  970548/654ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻌﺒﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺣﺼﺮ
ﻭﺭﺍﺛﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺎﺩﺭﻭﺍﻥ ﻫﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺳﺎﺭﺳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  84ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ  97/5/14ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺍﺋﻤﻰ ﺧﻮﺩ ﺑﺪﺭﻭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻭ ﻭﺭﺛﻪ ﺣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﻮﺕ ﺁﻥ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ :ﺳﻌﻴﺪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﭘﻮﺭ ﻫﺪﺵ -ﻙ ﻡ  -0010834621ﺕ
ﺕ  -68/6/20ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﭘﺴﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺍﺣﻤﺪﻯ ﭘﻮﺭ ﻫﺪﺵ-
ﻙ ﻡ  -0081880545ﺕ ﺕ  -66/6/24ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﺩﺧﺘﺮ
ﺳﺎﺭﻩ ﺧﺎﺗﻮﻥ ﻣﺤﻤﺪﻯ ﺳﺎﺭﺳﺮ -ﻙ ﻡ  -2690624346ﺕ ﺕ  -1308/11/31ﺻﺎﺩﺭﻩ
ﺍﺯ ﺭﻭﺩﺳﺮ -ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﻭﺭﺛﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﻨﻚ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ،ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ  361ﻗﺎﻧﻮﻥ 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 ﺍﻻ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺻﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ

110/62698

ﺭﺋﻴﺲ ﺷﻌﺒﻪ  654ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺣﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻤﺎﺭﻩ  14ﺗﻬﺮﺍﻥ

برهان

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ 97/05 :
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺠﻮﺯ1397/2621 :

ﺖﺩ
ﻭﻡ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻱ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ »ﺳﺘﺎﺩ«
ﻭ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺷﻤﺎﺭﻩ 100971074000002ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .

کارکردهای خانواده در اسالم
از نظ��ر اس�لام اه��داف خان��واده
غایاتیاند که خداوند در تکوین و تشریع
ب��رای آن قرار داده اس��ت و کارکردها
فوایدیاند که اف��راد میتوانند آنها را
در خانواده بیابند یا ایجاد کنند.
 -1کارکردهای 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 میرسند و با
تولد فرزندان ،ارتباط عاطفی و روانی به
صورت دوس��ویه میان والدین و فرزند
کامل میشود .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
خانواد ه بهنجار و دارای ش��اخصهای
سالمت کمک مینماید.
-2کارکردهایجنسی:وجودواژههای
عفیفانه مانند مباشرت ،لباس بودن زن و
مرد برای یکدیگر ،تغش��ی (پوشاندن) و
«اِحصان» (از لغت «حِصن» ب ه معنای دژ
و قلعه) در مورد ازدواج در روایات و قرآن
کریم ،حاکی از توجه دوس��وی ه زن و مرد
به ارضای درس��ت و بسنده نیاز شهوانی
یکدیگر در بس��تر خانواده و نگاهداشتن
یکدیگر از طغیان شهوت و انحراف جنسی
است .از دیگر آثار محدود ساختن روابط
جنس��ی به خانواده میتوان به تش��دید
عالقه و محبت میان همس��ران ،ارتباط
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دارای رواب��ط قانونی ،اخالقی و عاطفی
میگردند .در آی ه  21س��ور ه روم آمده
اس��ت« :از نشانههای او این است که از
خودتان جفتهایی برای ش��ما آفرید تا
نزدشان آرامش یابید و میان شما انس
و الفت برقرار ساخت .اینها نشانههایی
است برای آنانکه میاندیشند».
ب ه طور کلی ،همه نقشهای مربوط
به ایجاد تمدن و انتقال سنتها ،عقاید
و آداب ،ویژگیهای فردی و اجتماعی
ب��ه نس��ل جدید ،رش��د و ش��کوفایی
انسانیت ،ایجاد جامعه ایدهآل و سالم و
تداوم تعالیم دینی و اخالقی به خانواده
مربوط میشود .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 پدیدههای اجتماعی است.

جنس��یِ متعهدانه ،اس��تحکام خانواده و
پاالیش جامعه از بیبندوباریهای اخالقی
و جنسی اشاره کرد.
 -3کارکردهای اقتصادی :اسالم با
اینکه وظیف ه تأمی��ن معاش را از دوش
زن برداش��ته و با الزام نفق ه او بر شوهر،
ال مردان را در خدمت زنان قرار داده
عم ً
است ،زنان شایسته را زنانی میداند که
در رفع نیازهای معیش��تی و اقتصادی
خانواده ،ب ه ویژه در داخل منزل از روی
میل و رضایت به ش��وهران خود یاری
رس��انند .پاداشهای معن��وی فراوانی
که برای این امر مقرر ش��ده اس��ت ،در
تشویق زنان باایمان تأثیر قاطعی دارد.
آیندهنگری ،پسانداز و کنترل هزینهها
از مزایای تش��کیل خان��واده در جهت
اقتصادی است.
-4کارکردهایتربیتیوجامعهپذیری:
خان��واده انتقالدهن��ده اصل��ی دانش،
ارزشها ،نگرشها ،نقشها و عادات یک
نس��ل اس��ت .از اینرو زن و مرد پس از
ف سلیقههای
ازدواج در مواجهه با اختال 
جدی در روابط زناشویی با مدارا ،بردباری
و مدیری��ت درس��ت عواط��ف خویش
کاملتر میشوند .جامعهپذیری فرزندان
نیز ابتدا در خانواده از طریق آموزشهای
غیررسمی (آموزش مسائل دینی و رفتار
اخالق��ی و اجتماعی به صورت گفتوگو
و سرمش��قدهی ب��ه ک��ودکان) محقق
میش��ود .متون دینی ،درخصوص تأثیر
والدی��ن در تربیت فرزندان ،بر مس��ئل ه
گزینش همسر ،مراقبت اخالقی ،رعایت
شرایط زمان و مکان حین انعقاد نطفه،
آداب شیردهی ،رفتارهای عاطفی والدین
ب��ا ک��ودکان و گفتوگو و ب��ازی با آنان
فراوان تأکید کردهاند.
با توجه به این کارکردها و اهدافی که
برای تشکیل خانواده در اندیش ه اسالمی
بیان ش��ده اس��ت ،میتوان برنامههای
فرهنگی و اجتماعی مش��خصی را ارائه
نمود .چراکه تفکر و اندیش�� ه س��کوالر
غربی که با ابزار مختلف رسانهای در حال
ترویج اس��ت ،همین کارکردها و اهداف
را هدف ق��رار داده و ب��ا ترویج فرهنگ
لذتگرایی و منفعتطلبی ،انگیز ه افراد
بهخصوص نس��ل جوان را برای تشکیل
خانواده کاهش میدهد.
از ای��نرو ض��روری اس��ت ک��ه
برنامهریزان و مسئوالن فرهنگی کشور به
این معضالت توجه نموده و با ریشهیابی
درس��ت آنها به فکر چارهجویی باشند.
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جایگاه و شناخت کارکردهای
خانواده از دیدگاه اسالم
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خانواده را میتوان
سبك زندگي
اصلیتری��ن نه��اد
اجتماعی از ابتدای تاریخ تاکنون دانست
که بنیان شکلگیری جوامع پیشرفته و
خاستگاه فرهنگها ،تمدنها و تاریخ بوده
اس��ت .نهاد خان��واده با وج��ود تغییرات
س��اختاری در دورههای مختلف ،بهویژه
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 میآید .اهمیت خانواده از جهت
ف��ردی نیز مدنظر اس��ت؛ چراکه مراحل
شکلگیری ش��خصیت هر فرد ،تربیت و
جامعهپذی��ری او ،در درون خان��واده و
تحتتأثی��ر آموزشه��ای والدی��ن طی
میش��ود .از این جهت ،خانواده بر رشد،
تعادل و شکوفایى هر فردی از افراد جامعه
تأثیرگذار بوده و بهتبع بر جامع ه پیرامونی
ب��ا تربی��ت و وارد نمودن اف��راد صالح و
شایسته به آن ،تأثیر مستقیم دارد.
دی��ن اس�لام ب�� ه عن��وان مکتبی
انسانساز ،بیشترین توجه را به واالیی و
پویایی خانواده دارد .آداب ویژهای برای
زندگى خانوادگى وضع کرده و ساختار
مطلوب و به هنجار خانواده را براس��اس
آموزههاى دینى بنا کرده است .ازاینرو
پیامبر اسالم(ص) و اولیاى دین(ع) نیز
همواره افراد را در مورد ش��یو ه انتخاب
همس��ر ،کیفی��ت رواب��ط خانوادگى و
زناشویى ،برخورد با فرزندان و انواع روابط
عاطفى در خانواده ،راهنمایى مىکردند.
دنیای امروز علیرغم تغییرات زیادی که
به خود دیده است ،میتواند این آموزهها
را راهگشای معضالت خود کند.
خانواده طبیعیترین واحد تولیدمثل
و فراگیرتری��ن واحد اجتماعی اس��ت که
ب ه دلی��ل تأمین نیروی انس��انی جامعه،
سالمت همهجانب ه اعضای آن در سالمت
اجتماعی تأثیر اساسی دارد .تعریف خانواده
در جامعهشناسی غالباً در دو دسته جای
میگی��رد :الف) تعاریف س��نتی :ش��امل
خانوادههای هس��تهای ،ناهمجنسگرا و
متمرکز ب��ر رابطههای 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 رابط ه خصوص��ی در یک
خان��ه اعم از رابط ه تکوالد با فرزند ،رابط ه
ن قبیل
دوهمجنس و ...را در بر میگیرد .ای 
تعاریف ،موجب میش��ود تا سیاستها و
برنامههای مربوط به نهاد خانواده ،شامل
افراد وابسته به اینگونه روابط نیز بشود.
از منظر اس�لام ،خان��واده گروهی
متشکل از افراد ،دارای شخصیت مدنی،
حقوقی و معنوی اس��ت که هست ه اولیه
آن را ازدواج مش��روع زن و مرد تشکیل
میدهد .پس از برقراری عقد نکاح بین
زن و مرد ،طرفین دارای وظایف و حقوق
جدید میش��وند و ارتباط خویشاوندی
ش��کل میگیرد؛ بهطوریکه اعضای آن
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ﻣﻰ ﮔﺮﺩﺩ .ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﺩﻋﻮﺕ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﺣﻀﻮﺭ ﺑﻬﻢ ﺭﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺩﺳﺘﻮﺭﺟﻠﺴﻪ:
-1ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ
-2ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﻯ  96-95-94-93-92ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ 97
-3ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺼﻔﻴﻪ
-4ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻯ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻭﻧﻰ ﻭ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ
-5ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ-1 :ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻫﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻋﻀﺎء ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺗﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺁﻧﺎﻥ
ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻣﻰ ﻳﺎﺑﺪ -2ﺍﻋﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺩﻻﻳﻠﻰ ﻧﻤﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ
ﺣﻖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺩﺍﺩﻥ ﺭﺍﻯ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮﻕ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ  3ﻧﻔﺮ ﻋﻀﻮ ﻭ ﻫﺮﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮﺍﻡ ﻋﻀﻮ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺗﺎﻡ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻯ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ .ﻭﻛﻴﻞ
ﻭ ﻣﻮﻛﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎﺗﺎﺭﻳﺦ  1397/07/02ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﻭﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
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