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ورود  با  پاک نهاد:  هدی سادات 
هم جنس باز  شخصیت های 
ترویج  انیمیشن ها،  دنیای  به 
در  مصرف زدگی  و  تجمل گرایی 
نمایش  و  تلویزیونی  تبلیغات 
و  ضربدری  روابط  خشونت، 
و  فیلم  در  اخالقی  مسائل  فاقد 
نمایش  و  تلویزیونی  سریال های 
گذشته  از  بیش  والدین  خانگی، 
باشند  کودکانشان  مراقب  باید 
چراکه به گفته کارشناسان کودک، 
تهدیدکننده  محتواهایی  چنین 
اعتقادات  و  روان  و  روح  امنیت 
باید  بااین حال  است.  کودکان 
توجه داشت کارشناسان، کودکان 
فیلم  و  انیمیشن  تماشای  از  را 
بلکه  نمی کنند  منع  سریال ها  و 
کودکان  که  می کنند  تأکید  آن ها 
تماشا  را  فیلمی  ژانر  هر  نباید 
باید  تلویزیونی  برنامه های  کنند، 
متناسب با سن، شرایط و نیازهای 
والدین  و  شود  انتخاب  کودکان 
و  فیلم  محتوای  به  نسبت  باید 
سریال ها از آگاهی الزم برخوردار 
باید  چگونه  والدین  اما  باشند 
انیمیشن  یک  که  دهند  تشخیص 
کودکان  برای  سریال  و  فیلم  یا 

مناسب است؟
شمس،  سادات  زهرا  دکتر 
روانشناس تربیتی و عضو انجمن 
با  گفت وگو  در  رسانه  و  کودک 

ایرنا به این سؤال پاسخ می دهد.
که  می دهد  نشان  مطالعات 
ماهگی   ۶ حدود  از  کودکان 
در  که  را  چیزهایی  می توانند 
 ۲۴ تا  می کنند  تماشا  تلویزیون 
ساعت پس ازآن تقلید کنند و در 
می توانند  آن ها  سالگی،   ۲ سن 
را  تلویزیونی  کوتاه  سکانس های 
تا یک ماه بعد به خاطر بسپارند. 
می دهد  نشان  همچنین  تحقیقات 
می توانند  تلویزیون  و  فیلم  که 
کودکان  روی  بر  منفی  اثرات 
بر  منفی  اثرات  از  باشند،  داشته 
زبان  مشکالت  و  رشد  سالمتی، 
در کودکان زیر دو سال تا ارتباط 
و  دخانیات  مصرف  چاقی،  با 
پرخاشگری در کودکان بزرگ تر.

تأثیر  با  رابطه  در  شمس  دکتر 
و  تلویزیونی  سریال های  و  فیلم 
کودکان  روی  بر  خانگی  نمایش 
و  فیلم  »انیمیشن،  می گوید: 
چه  و  مثبت  چه  سریال ها، 
است؛  اثرگذار  کودکان  در  منفی 
در  سنی  رده  اگر  به خصوص 
نشود  نوشته  صفحه نمایش  پایین 
ممکن است کودکانمان ناخواسته 
برنامه های  تأثیرات  معرض  در 

نمایش خانگی قرار بگیرند.«
می دهد  نشان  تحقیقات 
به طور  می توانند  کودکان  که 

فیلم  تأثیر  تحت  قابل توجهی 
می تواند  این  و  بگیرند  قرار 
نگرش  نحوه  بر  واقعی  تأثیر 
اطراف  جهان  و  خود  به  آن ها 
با  همچنین  کودکان  باشد.  داشته 
انیمیشن ها  در  که  شخصیت هایی 
همذات  می بینند  فیلم ها  و 
می خواهند  و  می کنند  پنداری 
به خصوص  کنند؛  تقلید  آن ها  از 
آن ها  ازنظر  که  شخصیت هایی 
موفق  و  اعتمادبه نفس  با  جذاب، 
که  اینجاست  سؤال  اما  هستند؛ 
برنامه های  از  اثرپذیری  میزان  آیا 
کودکان  همه  در  تلویزیونی 
است  ممکن  یا  است  یکسان 
کمتر  کودک  یک  در  اثرپذیری 
شمس  باشد؛  دیگر  کودک  از 

می گوید:  سؤال  این  به  پاسخ  در 
برنامه های  از  اثرپذیری  »میزان 
متفاوت  کودکان  در  تلویزیونی 
است و به عوامل مختلفی بستگی 
چه  در  کودک  مثل اینکه  دارد 
محیطی ازنظر اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی قرار دارد و وراثت نیز 
انسان  شخصیت  در  مهمی  نقش 
اشاره  با  روانشناس  این  دارد.« 
بودن  مناسب  تشخیص  نحوه  به 
محتوای یک فیلم و سریال برای 
باید  »والدین  می گوید:  کودکان 
بعد  آیا  که  باشند  داشته  توجه 
تلویزیونی  برنامه های  تماشای  از 
هیجانات  در  اساسی  تغییرات 
یا  می کنند  احساس  رفتارشان  و 
و  خلق وخو  تغییرات  اگر  خیر؟ 
باید  والدین  باشد  ملموس  رفتار 
قرار  دقیق  موردبررسی  را  آن 
دهند و از تماشای چنین فیلم و 
سریال هایی در حضور کودکشان 

اجتناب کنند.«
که  معتقدند  والدین  برخی 
مسائل  برخی  متوجه  کودکان 

روابط  مانند  غیراخالقی 
جنسی  شوخی های  ضربدری، 
و... نمی شوند؛ آن ها با این تصور، 
محتوای  به  توجه  بدون  اغلب 
نمایش  و  تلویزیونی  برنامه های 
در  و  جمعی  به صورت  خانگی 
برنامه هایی  چنین  کودک  حضور 
را تماشا می کنند اما به گفته شمس 
حدود  از  به خصوص  کودکان 
صحبت  به  شروع  که  دوسالگی 
شکل گیری  حال  در  و  می کنند 
مسائل  متوجه  هستند،  تکامل  و 
سنین  در  می شوند.  غیراخالقی 
دوسالگی کنترل هیجانات اساسی 
مثل خشم، شادی، غم و ترس در 
نگرفته  شکل  به خوبی  کودکان 
است و کودکان نمی توانند آن را 

کنند،  مدیریت  و  کنترل  به خوبی 
در  وقتی  است  ممکن  درنتیجه 
معرض عوامل محیطی منفی )مثل 
منفی و  با محتوای  فیلم  تماشای 
آن  نتوانند  بگیرند،  قرار  مخرب( 
را تجزیه وتحلیل کنند و در تمایز 
دچار  واقعیت  غیر  از  واقعیت 
مخرب  تأثیرات  و  شوند  مشکل 
خلق وخوی  بر  جبران ناپذیری  و 

و رفتارشان بگذارد.«
از  هرکدام  شمس،  گفته  به 
خانوادگی،  اجتماعی،  ژنرهای 
هیجان انگیز  خشن،  عاشقانه، 
منفی  تأثیر  می تواند  تخیلی  و 
این  باشد.  داشته  کودکان  بر 
روانشناس در خصوص تأثیر ژانر 
روی  بر  خانوادگی  یا  اجتماعی 
محتوای  »اگر  می گوید:  کودکان 
)مثل  امنیت  احساس عدم  برنامه 
کودک  به  تحقیرو...(  شدن،  طرد 
و  فیلم  چنین  تماشای  بدهد، 
در  است  ممکن  سریال هایی 
به  منجر  دبستان  اولیه  سال های 
کودکان  در  جدایی  اضطراب 

تماشای  می گوید  شمس  شود.« 
با ژانر عاشقانه مناسب سن  فیلم 
آنجایی که  »از  نیست:  کودکان 
روابط  از  درستی  درک  کودک 
عاطفی و عاشقانه ندارد، تماشای 
چنین فیلم هایی می تواند تأثیرات 
منفی بر روی کودک بگذارد.« او 
حدود  از  »کودک  می دهد:  ادامه 
جنسیتی  هویت  به  سالگی   ۳
خود به عنوان زن یا مرد بودن پی 
می برد و خود را در قالب یکی از 
این دو تجسم می کند و همچنین 
 ۵ تا   ۳ در  جنسی  کنجکاوی 
لذا  می رسد  اوج خود  به  سالگی 
حساس  دوره  این  در  خانواده ها 
باید توجه داشته باشند که کودک 
در معرض محتوای منفی این ژانر 

قرار نگیرد.«
به گفته شمس، کودکان پس از 
تماشای برنامه های خشونت آمیز، 
خود  از  تهاجمی تری  رفتار 
آنجایی که  »از  می دهند:  نشان 
بزرگ ساالن  به  نسبت  کودکان 
به  نسبت  کمتری  کنترل 
تماشای  خوددارند،  هیجانات 
به  را  کودک  می تواند  ژانر  این 
و  لجبازی  پرخاشگری،  سمت 
خطرناک  فیزیکی  برخوردهای 

سوق دهد.«
با  رابطه  در  روانشناس  این 
تماشای ژانر تخیلی معتقد است: 
بین  مرز  کودک  آنکه  دلیل  »به 
از  واقعی  و  نادرستی  و  درستی 
نمی داند  به خوبی  را  غیرواقعی 
ندارد  آن  از  درستی  درک  و 
واقعی  دنیای  در  است  ممکن 
رویدادهای  و  مشکل شود  دچار 
واقعی را از رویدادهای غیرواقعی 
نتواند تشخیص دهد؛ در نتیجه با 
ممکن  تخیلی  فیلم های  تماشای 
و  کند  عمل  تفکر  بدون  است 
و  ریسک  پر  کارهای  سمت  به 

خطرناک برود.«
نقش  والدین  شمس،  گفته  به 
و  کودکان  تربیت  در  مهمی 
ارتباط آن ها با رسانه دارند. آن ها 
سریال هایی  و  فیلم  تماشای  باید 
را  بزرگ ساالن  محتوای  با 
دیگری  زمان  به  حتی المقدور 
حضور  کودک  که  کنند  موکول 
روانشناس  این  باشد.  نداشته 
تأکید می کند: »والدین باید سعی 
کنند حتمًا به رده سنی کارتون و 
فیلم ها توجه کنند و اگر رده سنی 
در فیلم ذکر نشده و محتوای فیلم 
است،  شک برانگیز  ازنظرشان 
را  آن  یا  کنند  تحقیق  آن  درباره 
قباًل خودشان مشاهده کنند و بعداً 
دیدند  کودک  مناسب  را  آن  اگر 
قرار  اختیارشان  در  تماشا  برای 

دهند.«

تام و جری گاوچران

دفتر خاطرات یک بی عرضه اثر جف کینی

کارگردان :دارل ون سیترز
نویسنده : ویل فین

صـدا گـذاران: جـورج آکلـز، شـان 
جورجـی  دیـوال،  تـروور  بورگـوس، 
کیـدر، کیتلین رابـروک، کاری والگرن 

...
زمان فیلم : 1 سـاعت 1۵ دقیقه

کمـدی،  انیمیشـن،   : ژانـر 
نـه یا جو ا جر ما

خالصه داستان فیلم : 
جـری  و  تـام  انیمیشـن  داسـتان 
گاوچـران از آنجـا شـروع مـی شـود 
کـه ایـن دو بـرای نجـات یـک مزرعه 
خـوار  زمیـن  شـرور  یـک  دسـت  از 
بـه صاحبیـن آن مزرعـه کـه دختـری 
بـرادرش هسـتند کمـک  و  گاوچـران 
مـی کننـد، امـا ایـن اتفـاق آنهـا را بـا 
یـک ماجـرای جدیـد روبـرو مـی کند 

... انیمیشـن تـام و جـری گاوچـران بسـیار جـذاب اسـت و مـی تواند کـودک و حتی خود شـما 
را سـاعت هـا محـو تماشـای خـود نمایـد.

مجموعـه  بی عرضـه  یـک  خاطـرات  دفتـر 
توسـط  کـه  اسـت  کـودکان  ویـژه  کتابـی 
نویسـنده و کاریکاتوریسـت آمریکایـی، جـف 
کینـی خلق شـده اسـت. ایـن مجموعـه درباره 
گـرگ هفلـی، دانش آمـوز راهنمایـی اسـت که 
زندگـی روزمـره اش را در یک دفتـر خاطرات 

می کشـد. تصویـر  بـه 
کینی ۸ سال روی این کتاب کار کرده و سپس 
اولین قسمت آن در آوریل ۲۰۰۷ منتشر کرد که 
موفقیت های بسیاری از آن خود کرد. در آوریل 
فرد  لیست 1۰۰  در  را  کینی  تایم،  مجله   ،۲۰۰۹
اثرگذار قرار دارد. از این مجموعه تا سال ۲۰۲۲، 
انتشار  زمان  از  است.  شده  منتشر  کتاب  هفده 
و  مثبت  نقدهای  کتاب ها  بیش تر  آنالین،  نسخه 
 ،۲۰۲۲ سال  تا  کرده اند.  کسب  تجاری  موفقیت 
جهان  سراسر  در  نسخه  میلیون   ۲۷۵ از  بیش 
کتاب  به ششمین سری  را  آن  که  شده  فروخته 

پرفروش تمام دوران تبدیل کرده است.
این مجموعه به سبکی نوشته شده که کودکان 
برقرار  ارتباط  آن  با  می توانند  و  دارند  دوست 
آن  با  راحتی  به  کودکان  و  است  ساده  کنند، 
کتاب  اصلی  شخصیت  گرگ  می شوند.  سرگرم 
همکالسی های  میان  تا  است  تالش  در  دائمًا 
اما  کند.  کسب  بیش تری  محبوبیت  دیگرش، 
تالش های او برای بدنسازی، کاریکاتور کشیدن 
و پول درآوردن، همه با شکست مواجه می شود.

مغرور  و  بدبین  تنبل،  شیطون،  هفلی  گرگ 
است. در مدرسه نمرات چندان باالیی نمی گیرد. 
پیش آمدهای  برای  را  خودش  ندارد  دوست  او 
هر  می کند  سعی  و  کند  سرزنش  ناخوشایند 
موقعیتی را که به نفع خود تغییر دهد تا همچنان 
محبوب بماند. البته که نقشه های گرگ برای پول 
معکوس  نتیجه  همیشه  محبوبیت  و  درآوردن 

می دهد.
بـا  کـه  گـرگ  بـارز  ویژگی هـای  از  یکـی 
فقـدان  می شـود،  آشـکارتر  رمان هـا  ادامـه 
از  قبـل  او  اوسـت.  منطقـی  و  انتقـادی  تفکـر 
انجـام عمـل هیـچ فکـر یـا مالحظـه ای نـدارد 
و کارهـا و تصمیمـات او معمـوالً بـه عواقـب 

می شـوند. ختـم  فاجعه آمیـزی 

برخـی از والدیـن نسـبت به همـذات پنداری 
گاه  کـه  اصلـی  شـخصیت  بـا  فرزندانشـان 
خودخـواه و تنبـل اسـت و برنامه هایـش اغلب 
او را بـه دردسـر می انـدازد احسـاس ناراحتـی 
و نگرانـی می کننـد. بحث هایـی پیرامـون ایـن 
مجموعـه وجـود دارد، بـه ویژه وقتـی از گرگ 
او دروغ  یـاد می شـود.  الگـو  بـه عنـوان یـک 
می گویـد، تقلـب می کنـد و با بهترین دوسـتش 
ماننـد مـوش آزمایشـگاهی رفتار می کنـد. او به 
رولـی اجـازه می دهـد تـا بابـت مشـکالتی کـه 
خـودش )گـرگ( ایجـاد کـرده اسـت، خـود را 

کند. سـرزنش 
و  می کنـد  فکـر  خـودش  بـه  فقـط  گـرگ 

را گـردن دیگـران می  انـدازد.  تقصیـر  همیشـه 
بـا ایـن حـال، او یـک بچـه متوسـطه معمولـی 
اسـت کـه سـعی می کنـد یـک پلـه از نردبـان 
اجتماعـی بـاال برود. او بامزه اسـت، بـه راحتی 
مـی تـوان بـا او ارتباط برقـرار کرد و بـا وجود 
نقص هـای فراوانـش دوست داشـتنی اسـت. او 
متوجـه می شـود کـه حتـی اگـر گرفتار نشـود، 
عواقبـی بـرای اعمالش وجـود دارد. او در مورد 
وفـاداری می آمـوزد و در مواقعـی کـه موقعیت 

می کنـد. پیشـرفت  می کنـد،  ایجـاب 

معرفی انیمیشن

معرفی کتاب

چه فیلم هایی را نباید همراه کودکان تماشا کرد؟
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مریم مجیدی فرزند اسمعیل تاریخ تولد 1۳۵۰/۰۹/۳۰ شماره ملی ۴۸۶۹۰۵۷۰۷۷ وام گیرنده: شرکت تامین کنندگان فرآورده های روز شهر گرگان شماره ثبت 1۲۳۰۴ شناسه ملی 1۴۰۰۷1۹۵۹۶۶ مستندات 
صدور اجرائیه: سند رهنی و شرطی شماره سند: 11۶۸۶1، تاریخ سند: 1۳۹۹/1۲/۲۸ دفترخانه اسناد 1۳ شهر گرگان استان گلستان.  موضوعات الزم االجرا: ۷/۵۷۹/۹۹۰/۰۰۰ ریال )هفت میلیارد و پانصد 
و هفتاد و نه میلیون و نهصد و نود هزار ریال(  اصل طلب: ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ریال خسارت تاخیر تادیه: ۲/۰۷۹/۹۹۰/۰۰۰ ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1۴۰1/۰۷/۲۰ خسارت تاخیر روزانه: 
۳/۶۳۰/۰۰۰ ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1۴۰1/۰۷/۲۰  مورد مزایده: وضعیت ثبتی پالک ۳۹۰۴۳ فرعی از 1 اصلی )سی و نه هزار و چهل و سه فرعی از یک اصلی( بخش 1۰ ناحیه ۰1 به شرح 
ذیل اعالم می گردد.  مشخصات ملک:  یکقطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پالک ثبتی ۳۹۰۴۳ فرعی از 1 اصلی)سی و نه هزار و چهل و سه فرعی از یک اصلی(، مفروز از ۲۵۴۴۹ 
فرعی از اصلی )بیست و پنج هزار و چهارصد و چهل و نه( مذکور، قطعه ۸ در طبقه ۲ واقع در بخش 1۰ ناحیه ۰1 حوزه ثبت گنبد به مساحت 11۶.۴۸ متر مربع )یکصد و شانزده متر و چهل و هشت 
دسیمتر مربع( توضیحات ملک: مقدار مساحت ۴ متر مربع آن به صورت تراس می باشد.  به حدود: شماالً: اول بطولهای ۳/۶۰ متر و ۲/۸۰ متر محدود است به نورگیر. دوم بطول ۷/۶۵ متر دیواریست 
اشتراکی با واحد مجاور. شرقًا: بطول 11/۲۵ متر درب و دیواریست براه پله جنوبًا: بطول 11/۲۵ متر محدود است به فضای خیابان 1۷ شهریور شرقی غربًا: اول بطول 1/۲۵ متر دیواریست به فضای خیابان 
دوم بطول ۷/۲۰ متر دیواریست به فضای قطعه دو تفکیکی. مشخصات منضمات ملک انباری قطعه ۲ به مساحت ۴.۵۵ متر مربع پارکینگ قطعه ۵ به مساحت 1۳.1 مترمربع. مشخصات مالکیت مالکیت 
مریم  مجیدی فرزند اسمعیل شماره شناسنامه ۴۷۰۵ تاریخ تولد 1۳۵۰/۰۹/۳۰ صادره از کالله دارای شماره ملی ۴۸۶۹۰۵۷۰۷۷ با جز سهم ۶ از کل سهم ۶ بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان متن 
سهم: ششدانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی موضوع سند مالکیت المثنی بشماره چاپی ۶۶۳۳۵۳ سری ب سال ۹۳ با شماره دفتر الکترونیکی 1۳۹۴۲۰۳1۲۰۰۴۰1۴۸۴۶ که در صفحه ۳۸۰ دفتر امالک 
جلد ۴۷۶ ذیل شماره ۹1۳۶۳ ثبت گردیده است.  **** محدودیت دفتر امالک د: -برابر سندرهنی شماره 11۹۶۹۷ مورخ 1۴۰۰/1۲/۰۳ دفترخانه اسناد رسمی شماره 1۳ شهر گرگان استان گلستان 
که بنفع بانک ملی به مبلغ ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مدت 1۰ سال ثبت شده است.  برابرسند رهنی شماره 11۶۸۶1 مورخ 1۳۹۹/1۲/۲۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره 1۳ شهر گرگان استان گلستان که 
بنفع بانک ملی به مبلغ ۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مدت 1۰ سال ثبت شده است.  برابرسند رهنی شماره 11۶۹۳۰ مورخ 1۴۰۰/۰1/1۸ دفترخانه اسناد رسمی شماره 1۳ شهر گرگان استان گلستان که بنفع 
بانک ملی به مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مدت 1۰ سال ثبت شده است.  اجرائیه صادره منجر به تشکیل پرونده اجرائی به کالسه 1۴۰1۰۰۴1۰ شده که پس از ابالغ اجرائیه به مدیون و ارجاع امر به 
کارشناس ذیصالح مشارالیه به شرح ذیل توصیف و ارزش گزارش نمودند )توصیف اجمالی مورد مزایده(: جانمایی ملک موضوع ارزیابی: آدرس خیابان 1۷ شهریور شرقی بلوار استاندارد مجتمع تجاری 
و مسکونی طبقه دوم واحد جنوب غربی. نظریه کارشناسی: ملک مورد نظر یک واحد آپارتمان دارای پالک ثبتی ۳۹۰۴۳ فرعی از 1 اصلی )سی و نه هزار و چهل و سه فرعی از یک اصلی(، مفروز از 
۲۵۴۴۹ فرعی از اصلی )بیست و پنج هزار و چهارصد و چهل و نه(  مذکور، قطعه ۸ در طبقه ۲ واقع در بخش 1۰ ناحیه ۰1 حوزه ثبت گنبد به مساحت 11۶.۴۸ متر مربع )یکصد و شانزده متر و چهل 
و هشت دسیمتر مربع( به انضمام انباری به مساحت ۴/۵۵ مترمربع و پارکینگ قطعه ۵ به مساحت 1۳/1۰ متر مربع و توضیح اینکه مساحت ۴؛ مترمربع به صورت آن به صورت تراس میباشد. کدپستی 
۴۹۷1۸۵۹۹۶۵ واحد آپارتمانی مورد نظر در یک مجتمع تجاری مسکونی 1۲ واحدی دوبر با ساختمان بتنی ۴ طبقه )۳ طبقه روی تجاری و پارکینگ واقع بوده که نمای مذکور از سنگ تراورتن و پنجره 
ها از جنس آلومینیوم، دارای آسانسور، درب ورودی واحد چوبی دارای حفاظ آهنی و دارای دو خواب، کف هال سرامیک، کف اتاق خوابها موکت فرش و دیوار گچ، آشپزخانه، تمام کاشی با کابینت 
mdf گرمایش بخاری، دارای آبگرمکن دیواری، کف پارکینگ موزائیک ایرانی و دیوار و سقف پارکینگ سیمان سفید می باشد. قدمت بنا بیش از 1۰ سال می باشد. واحد مورد نظر دارای امتیاز آب و برق 
و گاز می باشد. با توجه به موارد فوق الذکر و در نظر گرفتن عوامل موثر از قبیل موقعیت ملک ابعاد و مساحت، امکانات محیطی، کیفیت و ویژگیهای ظاهر بنا و ارزش ششدانگ آپارتمان موصوف فاقد 
پارکینگ و سایر متعلقات و در نظر گرفتن قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن بدون در نظر گرفتم تعهدات و یا دیونی که ممکن داشته باشد؛ 
به مبلغ 1۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال( معادل یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان برآورد می گردد. وضعیت بیمه نامه برابر نامه شماره ص/1۴۰1/۹۲۰/۰1/۲۹۴1۲1 
مورخ 1۴۰1/۰۹/۰۷ مورد وثیقه فاقد بیمه نامه می باشد. مقررات مزایده: مبلغ 1۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون  تومان بستانکار 
بدلیل عدم پرداخت بدهی از سوی مدیون تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از سیر مراحل اجرائی و قطعیت ارزیابی و عدم وصول اعتراض، پالکهای ثبتی فوق از ساعت ۹ صبح الی 1۲ ظهر روز شنبه 
مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک خورشیدی )1۴۰1/1۰/۲۴( در شعبه اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان گنبدکاووس واقع در خیابان امام خمینی جنوبی جنب 
هالل احمر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 1۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال معادل یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون  تومان شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. *شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است لیکن طالبین و خریداران یا نماینده قانونی ایشان مکلفند در 
تاریخ و موعد مقرر ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی را به حساب سپرده ثبت منضم به در خواست نامه شرکت در جلسه تقدیم دارند، برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج 
روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و چنانچه ظرف فرجه مذکور مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه دولت واریز 
خواهد شد و در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. ضمنًا فروش مال به نسیه جایز است در صورتی که متعهد له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً 
دریافت یا نسبت به آن نسیه را قبول نماید در هر صورت خود مسوول وصول خواهند بود و شعبه اجرا در خصوص مسوولیتی نخواهد داشت لیکن حق مزایده نقداً وصول خواهد شد. م.الف: 1۰۴۰۶

تاریخ انتشار: شنبه مورخ دهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک )1۴۰1/1۰/1۰(
رضا سارانی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گنبدکاووس

میرزا علی اکبر صابر

زولفون پریشان اولماسین
ایستـه سن کـؤنـلوم کیمی زولفون پریشان اولماسین
اول قد ه ر نـاز ائت منه، آه  ائتمک امکان اولماسین
درد عشقـیـن قصـد جان ائتدی سه، من هم شاکرم
ایسته رم جسمیم ده درد اولسون، دخی جان اولماسین
قویـما اغـیار  ائیـلـه سیـن کویینده جوالن، ای پری
اهـرمـن لـر مـالـک مـلـک سلیـمـان اولـمـاسیـن
آتـشیـن رویـیـنده افـعـی تـک یـاتیـب گیسولرین
طـرفه جـادودور کـی، مار آتشده سوزان اولماسین
دئــرلـر، عـاشق کـش نیـگـاریم قتـلـیمـه آماده دیر
آلاله، آلاله! بیر سبب قیل کیم، پشیمان اولـمـاسیـن
مبتــالی درد عشقـم، ال گـؤتـور منـدن طـبیــب 
ائـیله بـیـر تـدبیـر کـی، بـو درده درمان اولماسین
صابــرا! امــیـد وصــل ایـلـه غـم هـجـرانـه دؤز
هانسی بیر مشکل دی کی، صبر ایله آسان اولماسین؟

عکس

تمرین
سعیده پیرایش
روزی روزگاری کره اسبی بود که با پدر و مادرش  
و بقیه دوستانشان در یک دشت پر از گل زندگی 
خوبی  به  می توانست  کوچولو  اسب  کره  می کرد. 
به  نمی توانست  هنوز  ولی  برود  یورتمه  و  بدود 

خوبی از روی سنگ ها و موانع بپرد.
مادرش چند بار روش درست پریدن را به او نشان 
داده بود و کره اسب فکر می کرد همین که روش کار 
را می داند بس است و دیگر نیازی نیست که کاری 
باید  که  بود  گفته  او  به  مادرش  بار  چندین  بکند. 
بتواند در مواقع  بار این کار را امتحان کند تا  چند 
ضروری از این کار استفاده کند ولی کره اسب فقط 

بازی می کرد و به حرف مادرش گوش نمی کرد.
یک روز چند شکارچی برای گرفتن اسب ها به آن 
دشت آمدند. آنها با ماشین اسب ها را دنبال کردند 
تا بتواند آنها را بگیردند ولی همه اسب ها از روی 
و  پریدند  بود  افتاده  زمین  بزرگی که روی  درخت 
ماشین جا ماند. فقط کره اسب کوچولو نتوانست از 
آنجا عبور کند چون او یادش نمی آمد که چطور باید 
از روی درخت به آن بزرگی بپرد و زمین می خورد.
ماشین داشت به او نزدیک و نزدیکتر می شد او از 
ترس فریاد می زد و مادرش را صدا می کرد تا این 
که مادرش به کمک او آمد و از یک مسیر دیگر فرار 
شروع  که  بود  ترسیده  قدری  به  اسب  کره  کردند. 
که  داد  یاد  اسب  کره  به  ماجرا  این  کرد.  گریه  به 
فقط دانستن روش کار به دردش نمی خورد و باید 
مواقع  در  تا  کند  تمرین  کافی  قدر  به  را  آن روش 
مهمتر  آن  از  و  کند  استفاده  آن  از  بتواند  ضروری 
این که همیشه به حرف پدر و مادرش گوش دهد.

ایستگاه کودک

هؤپ هؤپ نامه


