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ویدئوی  انتشار  نوشت:  ایرنا 
در  افغانی  تبعه  پارک بان  کودک 
دیگر  بار  اجتماعی  شبکه های 
توجه به مقوله کودکان کار بویژه 
در حوزه اتباع و اهمیت نظارت 
را  حوزه  این  قوانین  اجرای  و 

گوشزد می کند.
در روزهای گذشته و همزمان 
پایتخت،  اخیر برف در  بارش  با 
کار  کودکان  از  تصاویری  شاهد 
بودیم که چهره تلخی را در پس 
کشید  تصویر  به  تهران  زیبایی 
در فضای  که  ویدئویی  از جمله 
کودک  و  شد  منتشر  مجازی 
افغانستان  کشور  تبعه  ساله    ۱۱
را  اش  ساله   ۱۳ برادر  همراه  به 
نشان می داد که با لباس پاکبانی 
و با تکه پاستیلی در دست، بدون 
هیچ آرزویی در ازای دریافت ۲ 
مشغول  حقوق،  تومان  میلیون 
های  محله  از  یکی  در  برفروبی 
شهر  باال  اصطالح  به  و  مرفه 

تهران است.
صحت و سقم این ویدئو البته 
تایید  شهری  مسئوالن  سوی  از 
پدیده  چنین  وجود  اما  نشده 
حضور  به  توجه  با  نامیمونی 
انبوه کودکان کار در شهر دور از 
فرض صحت  به  و  نیست  ذهن 
آنچه در این مورد ماجرا را دور 
بودن  دخیل  کند  می  انتظار  از 
ای  وجهه  با  خدماتی  نهادی 

وسیع اجتماعی است.
کودکان کار و ایران

تعداد  از  متعددی  آمارهای 
شود،  می  مطرح  کار  کودکان 
سال  سرشماری  به  توجه  با  اما 
 ۷۲۱ حدود  خورشیدی   ۱۳۹۵
هزار کودک کار در ایران وجود 
دارد که تعداد آنها در سه استان 
بلوچستان، آذربایجان  سیستان و 

و کردستان بیشتر است.
کار  کودکان  شمار  بر  عالوه 
میلیون  پنج  اکنون  هم  کشور، 
اتباع خارجی در کشور سکونت 
دارند که از این تعداد حدود ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ هزار نفر کودک هستند و 
از میان این تعداد، شمار کودکان 

کار مشخص نیست و آمار دقیق 
اینباره  در  نیز  میدانی  بررسی  و 
و  مسئوالن  البته  ندارد،  وجود 
افزایش  از  بارها  کارشناسان 
خارجی  اتباع  کار  کودکان  آمار 
چه  و  کارگاهی  قالب  در  چه 

هشدار  شخصی  کار  قالب  در 
نگران  آمارهای  از  یکی  داده اند. 
کننده در این خصوص، گزارش 
آسیب دیدگان  امور  سرپرست 
بود  کشور  بهزیستی  اجتماعی 
شد.  اعالم  امسال  آذر  در  که 
گفت:  حیدرهایی  محمدرضا 
درصد   ۸۳ حدود  مجموع  در 
خارجی  اتباع  را  کار  کودکان  از 
نفر  هزار   ۱۴ و  می دهند  تشکیل 
سازمان  را  درصد   ۸۳ این  از 
کرده  شناسایی  کشور  بهزیستی 

است.
بهتری  تصویر  شاید  حال 
به  کار  کودکان  وضعیت  از 
داشته  خارجی  اتباع  خصوص 
مورد  کودک  توان  می  که  باشیم 
اشاره در ویدئوی اخیر )حتی در 
صورت رد و تکذیب مسئله( را 

این جمعیت بزرگ  از  نمونه ای 
دستمزد  حداقل  از  که  دانست 
کرامت  با  و  بوده  برخوردار 
بسیار  فاصله  کودکی  و  انسانی 
نه  اکنون  که  کودکانی  دارند. 
چهارراه  کار  کودکان  عنوان  به 

بلکه  راهنمایی،  چراغ  پشت  و 
های  مجموعه  در  عینی  طور  به 
خدماتی عمومی بکار گرفته شده 
البته به گفته برخی منابع آگاه  و 
اکنون،  نه  کودکان  این  ایرنا  به 
شرکت های  در  سالهاست  بلکه 
شرکت های  حتی  و  خصوصی 
عمومی  نهادهای  زیرمجموعه 
کارگری  سخت  فعالیت  مشغول 
بی  مورد  همواره  و  هستند 
ومسئوالن  ها  دولت  توجهی 

پیشین قرار گرفته اند.
قانون، کار، اتباع خارجی!

قوانین  وجود  با  ایران  در 
نامه  پیمان  امضای  و  متعدد 
اصل  جمله  از  کودک  حقوق 
 ،۸۰ مواد  اساسی،  قانون   ۳۰
 ۹۳۱ ماده  کار،  قانون   ۸۳ و   ۸۱
قانون  و  اسالمی  مجازات  قانون 

نوجوانان،  و  کودکان  از  حمایت 
از  حمایت  برای  مناسبی  بستر 

این قشر فراهم نشده است.
قرار  توسعه،  ششم  برنامه  در 
جمعیت  درصد   ۲۵ که  بود 
کودکان کار کاهش یابد، بنابراین 
کار  کودکان  نام  بار  اولین  برای 
برده  کشوری  توسعه  برنامه  در 
شد ولی در اینجا هم هیچ آماری 
از تعداد کودکان کار ارائه نشده 
ششم  برنامه  پایان  در  بتوان  که 
این  اجرای  از  روشنی  ارزیابی 
مورد  در  آنچه  اما  داشت.  برنامه 
 ۲ تجمیع  شد،  مشاهده  کنونی 
است؛  پدیده  یک  در  آسیب 
کودک  این  بودن  کار  کودک 
باید در کنار تابعیت  ۱۱ ساله را 
ای  پدیده  بعنوان  او  غیرایرانی 
البته  که  کرد  توصیف  دردناک 
قوانینی در این مورد وجود دارد 
مانع  نتوانسته  تاکنون  ظاهرا  که 

بکارگیری این کودکان شود.
جای خالی نظارت 

بر مجموعه های کارگاهی
کارشناس  حسین زاده  وحید 
آسیب های  و  پیشگیری  حوزه 
اینکه  درباره  بهزیستی  اجتماعی 
شاهد  قانون  وجود  با  چرا 
و  ایرانی  کودکان  بکارگیری 
هستیم  خارجی  اتباع  کودکان 
از  ایرنا، گفت: یکی  به خبرنگار 
و  کار  کودکان  حوزه  مشکالت 
و  دقیق  آمار  نبود  خارجی  اتباع 
او،  به گفته  آنان است.  شناسایی 
با وجود والدین از لحاظ قانونی 
فعالیت  حوزه  در  خصوص  به 
توان  نمی  شخصی  کارگری 

شاهد برخورد مناسبی بود.
کودکان  کارگری  فعالیت  وی 
به  را  خارجی  اتباع  و  ایرانی 
و  غیرقانونی  ممکن  شکل  هر 
تاکید  و  دانست  محرز  تخلف 
کرد: کودک کاری چه به صورت 
صورت  به  چه  و  شخصی 
ها  قالب شرکت  در  و  کارگاهی 
ادارات تخلفی آشکار و جرم  یا 
مورد  باید  و  شود  می  محسوب 
...             ادامه در همین صفحه

فرار مرغی، طلوع ناگت

کوه اثر ربه کا گاگر

کارگردان: سم فل
لوی،  زاخاری  سالها،  جولیا  صداپیشه ها: 

ثاندویی نیوتون
تاریخ اکران: ۲۰۲۳

»فرار  از  دنباله ای  استاپ موشن  فیلم  این 
سال  محصول   )Chicken Run( مرغی« 
۲۰۰۰ است و دسته ای از مرغ ها را دنبال می کند 
که در تالشند تا وارد یک قلعه ی غیرقابل نفوذ 
شوند. در قسمت جدید که سال ۲۰۲۳ اکران 
خواهد شد، جینجر و راکی، ستاره های اصلی 
مولی  نام  به  دختر  یک  اکنون  که  می بینیم  را 
و  نیوتون  ثاندویی  است.  شده  اضافه  آن ها  به 
زاخاری لوی پس از بحث ها و حواشی فراوان 
جایگزین صداپیشگان اصلی یعنی جولیا سالها 

و مل گیبسون شدند.

تفکر  مراحل  ساده،  زبان  به  »کوه«،  کتاب  در 
انتقادی، در قالب داستاِن کودک بیان می شود.

قصه از آنجا آغاز می شود که »خرس با صدای 
بلند به بقیه می گوید که من می دانم کوه چیست«. 
اما  برسد،  به  نظر  ساده  اظهارنظری  چنین  شاید 
که  می دهد  نشان  ما  به  داستان  متن  در  نویسنده 
ادعای نادرست و ناکافی درباره ی کوه، نه تنها در 
ساکنان  همه ی  گفته ی  در  بلکه  خرس،  گفته ی 
کوه دیده می شود. خرس کوه را فقط یک جنگل 
می پندارد، گوسفند آن را سبزه زار و هشت پا جایی 
بز کوهی و  ترتیب، مورچه،  به همین  از آب.  پر 
خرگوش قطبی، هریک، کوه را جایی می دانند که 
به تصورشان آمده و محدوده ی زندگی  خودشان 
ختم  همین جا  به  باره  این  در  گفت وگو  است. 
هریک،  آن ها  می انجامد.  مشاجره  به  و  نمی شود 
پندار خود را درست و پندار دیگری را نادرست 
زندگی  مکان  فقط  که  نمی دانند  آن ها  می دانند. 
خود را به کل کوه تعمیم داده اند. البته مقصر هم 
نیستند؛ زیرا کل کوه را ندیده اند و پیش از آنکه 
دانش کافی برای اظهارنظر داشته باشند، بر تفکر 
پافشاری  ناقص خود  و  نادرست  باور  و  محدود 
شاکی  پرنده ای  دعواها،  این  میان  در  کرده اند. 
می شود و از آن ها می خواهد به باالی کوه بروند و 
از آنجا کوه را تماشا کنند. حیوانات این پیشنهاد 
را می پذیرند و به باالی کوه می رسند. جایی که از 
اطرافش  و حتی  کوه  پایین  تا  باال  می توانند  آنجا 
نباشی  باال  این  تا  می گویند:  »حیوان ها  ببینند.  را 
نمی دانی که کوه چیست. کوه فقط کوه است. به 

همین سادگی.«
انتقادی این امکان را فراهم  داشتن مهارت های 
کلیه ی  اساس  بر  را  موقعیت  یک  که  می آورد 
این  در  کنیم.  درک  موجود  اطالعات  و  حقایق 

کوه  باالی  از  ساکنان  کوه،  درک  برای  داستان، 
آگاه شدند.  زندگی  مکان های  و  کوه  به جزئیات 
دیدند که بخش هایی از کوه درخت دارد و مکان 
و  گل  کوه  از  بخش هایی  است.  خرس  زندگی 
سبزه دارد و مکان زندگی گوسفند است. اطراف 
از  دیگر  یکی  زندگی  مکان  و  دارد  دریاچه  کوه 
ساکنان کوه است و... آن ها بدین گونه فهمیدند که 
سخن هریک درباره ی کوه درست بوده و کنار هم 
قرار گرفتِن همه ی این مکان ها در کوه، کلیت کوه 

را تشکیل داده است.
تفکر  که  می کند  یادآوری  ما  به  »کوه«  کتاب   
که  صورت  این  به  کنیم؛  تمرین  را  انتقادی 
همیشه یک بخش از موضوع کلی را جدا کنیم و 
تمرکزمان را روی همان بخش نگه داریم تا ابتدا 
بتوانیم ارتباط اجزا را دریابیم، سپس موضوع کلی 

را درک کنیم.
می گذارد،  روابط  بر  انتقادی  تفکر  که  تأثیری 
درباره ی  نگاه همدالنه  ایجاد  است:  ترتیب  بدین 
نظرات مختلف، شجاعت روبه رو شدن با واقعیت 
دیگری غیر از آنچه تا کنون پنداشته  شده، پذیرفتن 
ناآگاهی درباره ی آنچه تاکنون فکر می شده درست  

است و آموختِن فروتنی.
کودکان  به  کودکی  دوران  از  انتقادی  تفکر  اگر 
به درستی  دوستی  زمینه های  شود،  داده  آموزش 
فراهم می آید. در این نوع تفکر، کودک می آموزد 
پدیده ای،  هر  ابعاد  درباره ی  و  باشد  پرسش گر 
به  آموزه هایی  چنین  بیندیشد.  اظهارنظر،  از  پیش 
آموزش  کودکی  از  را  تسامح  و  تساهل  کودکان، 
از خودمحوری، خودخواهی،  را  آن ها  و  می دهد 
ارتباط  به سوی  و  می کند  دور  تعصب  و  خشم 
به  و  می دهد  سوق  آگاهانه  و  همدالنه  دوستانه، 

تکثرباوری می رساند.

معرفی انیمیشن

معرفی کتاب

گم شدن رویای کودکانه در غربت

میرزا علی اکبر صابر

گر ایسته سن
گـر ایـستـه سن کـی، فتنـه ی عالم اویانماسین
دؤور قـمـرده عـقـرب زولـفون دوالنماسین
گـؤستـر چـمـنـده نـرگسه هر شام گؤزلرین
تا صـبـح اولونجا خواب عدم دن اویانماسین
یـوخ منـده تـاب وصلـینـه، گؤسترمه رویینی
پـروانه شمعی گؤرسه، نه ممکن دو یانماسین؟
کـویـیـن رقـیبه مسکن اولوب، گلمه رم دخی
نه گؤرمه سین گؤزوم، نه ده کؤنلوم بوالنماسین
سـرِّ دهـانـیـنــــــی دئـمـه نـااهـل زاهــده
قـوی بـی خـبر قالـیب بـئله اسراری قانماسین

جـانـیـم چیخـار چیخاندا خطین گول عذارده 
ائیـله خطین تراش،  قوی عؤمروم اوزانماسین 
دئــرلــر نــوای وصــل وئــریب یار صابره
خــام اولمـاسین، بـو مطلـبه هرگز اینانماسین

... ادامه از همین صفحه
پیگرد قانونی قرار گیرد.

همچنین  اجتماعی  آسیب  حوزه  کارشناس  این 
ادامه داد: نوع برخورد با کودکان کار خیابانی جمع 
جدید  قانون  طبق  که  است  ساماندهی  و  آوری 
انتظامی  نیروی  به  نوجوانان  و  کودکان  از  حمایت 
آنها  سپرده شده است و مدیریت روانی و روحی 

بر عهده بهزیستی می باشد.
به گفته حسین زاده، در موضوع فعالیت کارگاهی 
متفاوت  مساله  پیمانکاری  شرکت های  قالب  در  و 
است و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و ادارات آن در شهرستان ها را می طلبد؛ از این رو 
ادارات کار موظف هستند مجموعه های کارگری 
را به طور مستمر رصد و بررسی کنند و از وقوع 
چنین تخلفاتی جلوگیری نمایند. موضوع کار اتباع 
خارجی و به طور خاص کودکان از گذشته وجود 
داشته است اما با توجه به اتفاقات و تحوالت اخیر 
اتباع  جمعیت  بیشترین  که  افغانستان  کشور  در 
خارجی کشور را مشمول می شوند، رفته رفته در 

حال افزایش و حاد شدن است.
همچنین  بهزیستی  پیشگیری  حوزه  کارشناس 
گفت: گذشته از مورد روزهای اخیر )کلیپ منتشر 
که  نیست  سابقه  بی  چنین  این  مواردی  شده( 
را  متولی  نهادهای  مسئولیت  روشنی  به  قانونگذار 
نظارت  اینجا جای خالی  تعیین کرده است که در 

احساس می شود.
گفت:  تهران،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
اگر موضوع به کارگیری کودک ۱۱ ساله به عنوان 
کرده  تخلف  پیمانکار  باشد،  داشته  صحت  پاکبان 
و  ایرنا  با  گو  و  گفت  در  سروری  پرویز  است. 
عنوان  به  ساله   ۱۱ کودک  کارگیری  به  واکنش  در 
پاکبان در تهران، اظهار داشت: موضوع مهمی است 
که حتما بررسی می کنیم. تذکر می دهیم که چنین 
مواردی نباید وجود داشته باشد و نباید از کودکان 

اینگونه استفاده شود.
تاکید  تهران  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  نایب 
کرد: اگر این موضوع صحت داشته باشد پیمانکار 
تذکر می  به شهرداری  است و حتما  کرده  تخلف 
داشته  را  الزم  برخورد  موضوع  این  با  که  دهیم 

باشد.

ایسنا پالس: اگر در خانواده و 
نوجوان  یک  با  حتی  نزدیکانتان 
باشید،   متوجه  هم مراوده داشته 
شخصیت  یک  به  عالقه اش 
آدامز«  »ونزدی  نام  به  نوظهور 
»ونزدی«  تازه  سریال  ستاره 
شده اید. لباس های سیاه و سفید و 
موهای مشکی بافته شده بارزترین 
ویژگی ظاهری »ونزدی« است که 
پوششی  الگوی  به  تبدیل  حاال 
نوجوان شده  از دختران  بسیاری 

چگونه  آدامز  ونزدی  اما  است؛ 
را  جهان  نوجوانان  همه  قلب 

تسخیر کرد؟
تیم برتون؛ خالق جهان سرد 

و تاریک!
ساخته  برتون  تیم  را  »ونزدی« 
دلیل  به  که  کارگردانی  است؛ 
و  ویژه  سبک  متفاوت،  دیدگاه 
و  فیلم سازی  در  منحصربه فرد 
طراحی شخصیت هایی عجیب و 
متفاوت معروف شده است. وجود 
آثاری مثل »ادوارد دست قیچی«، 
کریسمس«،  از  قبل  »کابوس 
در  »آلیس  و  مرده«  »عروس 
سرزمین عجایب« در کارنامه تیم 
او خالق  نشان می دهد که  برتون 
جهانی  در  خاص  فانتزی هایی 
حاال  و  است  تاریک  و  سرد 
»ونزدی« یک رکورد جدید برای 

»ونزدی«  می شود.  محسوب  او 
چهارم  فصل  رکورد  توانست 
هفته  در  را  عجیب«  »چیزهای 
اول اکران بزند و به ۵۰۰ میلیون 
ساعت بازدید برسد. »ونزدی« در 
به  انتشار،  از  مدت دو هفته پس 
انگلیسی زبان  مجموعه  سومین 
نتفلیکس با بیشترین میزان بازدید 

تبدیل شد.
دانش آموز  آدامز،  ونزدی 
در  را  برادرش  دبیرستانی، 

توسط  که  می یابد  مدرسه  کمد 
زندانی  مدرسه  قلدرهای 
شده است. او چشم اندازی روانی 
و  می بیند  مدرسه  قلدرهای  از 
سپس برای انتقام سعی می کند که 
آن ها را بکشد اما اخراج می شود. 
و  مورتیشیا  مادرش،  و  پدر 
گومز، تصمیم می گیرند او را در 
برای  )مدرسه ای  نورمور  آکادمی 

طردشدگان( ثبت نام کنند.
در  حضور  نمی تواند  او 
»نورمور« را طاقت بیاورد چرا که 
در زیر سایه موفقیت های گذشته 
مادرش، قرار گرفته و دائما با او 
تصمیم  ونزدی  می شود.  مقایسه 
کند،  فرار  آن جا  از  تا  می گیرد 
حقیقتی  با  فرار،  شب  در  اما 
یکی  می شود.  مواجه  تکان دهنده 
از دانش آموزهای مدرسه که قصد 

جلوی  دارد،  را  ونزدی  کشتن 
کشته  هیوالیی  توسط  او،  چشم 

می شود.
ونزدی و احیای گوتیک!

»گوتیک«  عنوان  وقتی  شاید 
قرون  کلیساهای  می آید،  میان  به 
قبایل  شرقی،  اروپای  در  وسطی 
با  جوانانی  جنگجو،    و  وحشی 
و  غریب  و  عجیب  استایل های 
تداعی  ذهتان  در  سیاه  لب های 
که  گفت  طور  این  باید  اما  شود 
 ۱۹۸۰ دهۀ  در  گوتیک  جنبش 
را خرده   آن  می توان  و  آغاز شد 
حال،  عین  در  و  جوان  فرهنگی 
قدرتمند دانست. فرهنگ گوتیک، 
سعی  جنبش ها،  از  بسیاری  مثل 
هنجارهای  کشیدن  چالش  به  بر 
پوشش  از  و  داشت  اجتماعی 
تبعیت  هم  متفاوتی  ظاهری 
تاریکی  از  گوتیک  مد  می کرد. 
می کند.  تبعیت  ساختارشکنی  و 
لباس و موی سیاه شاخصه اصلی 
این پوشش است و رنگ پریدگی 
سبک  به  لباس هایی  شدید، 
کاله   ،۱۸۲۰ تا   ۱۷۹۵ سال های 
چرمی،  پوشاک  سیلندری، 
جواهرات  قالده ای،  گردنبند 
میان  در  ترسناک  یا  جادویی 
به  زیاد  پوشش  این  عالقمندان 
ونزدی  حاال  و  می خورد.  چشم 
گوتیک  مد  احیاگر  یک  آدامز 
زیاد  روزها  این  اگر  و  است 
نگاه های  با  سیاه پوش  دختران 
می بینید،  لبخند  بدون  و  سرد 
شخصیت  این  از  پیروی  دلیلش 

است.
پینترست گزارش داده است که 
ونزدی  »لباس  عبارت  جستجو 
پیش  سال  از  برابر   ۵۰ آدامز« 
پیراهن های  است.  شده  بیشتر 
زانو  تا  بلند  جوراب های  سفید، 
روی  همگی  مشکی  الک های  و 
اپلیکیشن  آمار  آمده اند.  بورس 
کارکرده،  لباس های  فروش 
که  می گوید  هم    Depop
گرفته  الهام  لباس های  جستجوی 
از سبک شخصیت ونزدی، ۱۰۰۰ 
یافته  افزایش  ماه  آغاز  از  درصد 

است.
لباس  )طراح  اتود  کالین 

طراحی  این  درباره  ونزدی( 
»من  می گوید:  صدا  و  سر  پر 
است  الزم  که  می کردم  احساس 
امروز  دنیای  از  بخشی  به  او 
ظاهری  می خواستم  شود.  تبدیل 
که  باشد  داشته  امروزی  و  شیک 
مخاطب با آن ارتباط برقرار کند. 
آدم  همان  فقط  او  نمی خواستم 
عجیب و غریبی باشد که همیشه 

سیاه می پوشد.«
چالش »ونزدی« و آنچه والدین 

باید بدانند!
چه  بیاید  خوشمان  ما  چه 
نیاید، »ونزدی« حاال مورد عالقه 
نوجوانان  و  کودکان  از  بسیاری 
»چالش  که  جایی  تا  است، 
رقص  یک  اجرای  که  ونزدی« 
این  سبک  به  عجیب  و  خشن 
فضای  در  است،  خاص  دختر 

مجازی باب شده است.
ژانر  در  سریال  این  که  درست 
فانتزی کمدی و برای گروه سنی 
است  شده  اکران  سال   ۱۵ باالی 
اشرافی  والدین  که  نیست  بد  اما 
سریال  این  محتوای  بر  کلی 
داشته باشند. ونزدی یک نوجوان 
به  کسی  که حرف  است  مستقل 
نصیحت پذیر  نمی رود؛    گوشش 
بخواهد  دلش  هرکاری  و  نیست 
می خواهد  او  می دهد،    انجام 
سرتاسر  در  او  باشد.  خودش 
نمی خندد  هیچ وجه  به  سریال 
شاید  دارد.  متفاوتی  عالیق  و 
تماشای  با  والدین  باشد  بهتر 
فرزندانشان،  کنار  در  سریال  این 
و  مادر  و  پدر  با  »ونزدی«  رفتار 
معلمانش را به زبان ساده تحلیل 
کنند و احساس فرزندانشان را در 

این باره بپرسند.
یکی از دوستان نزدیک »ونزدی« 
در این سریال »یوجین« نام دارد 
هر  هستند؛  زن  دو  والدینش  که 
در  اکران شده  نسخه  در  که  چند 
پلتفرم های داخلی یکی از زن ها، 
خاله »یوجین« معرفی می شود اما 
هم خانه  یکدیگر  با  واقع  در  آنها 
هستند. والدین در صورت تمایل 
و  فرهنگی  شرایط  به  توجه  با  و 
باره  این  در  می توانند  خانوادگی 

به فرزندشان آگاهی بدهند.

قناری زیبا
سعیده پیرایش
رنگ  زرد  که  بود  قناری  یک  روزگاری  روزی 
به  او  داشت.  زیبایی  بسیار  صدای  و  بود  زیبا  و 
بود خیلی  داده  او  به  این موهب ها که خدا  خاطر 
مغرور بود با این که هیچ زحمتی برای داشتن آنها 

نکشیده بود.
آبگیر  نزدیک  درخت  یک  روی  روز  هر  او 
نگاه  خود  به  آب  در  که  حالی  در  و  می نشست 
می کرد، آواز می خواند و از دیگران انتظار داشت 
و  قیافه  از  و  کنند  او گوش  به  فقط  و  بنشینند  که 

آوازش تعریف بکنند.
البته بقیه حیوانات جنگل هم قیافه و هم صدای 
باشند  مجبور  که  این  ولی  داشتند  دوست  را  او 

کاری بکنند زیاد جالب نبود.
اول  قناری  یک روز در جنگل آتش سوزی شد. 
آن جا  از  تا  کرد  پرواز  فورا  دید.  را  آتش  همه  از 
که  دید  جوجه تیغی  یک  راه  در  ولی  کند  فرار 
او  نبود.  زیاد  سرعتش  ولی  کند  فرار  می خواست 
اصال  حیوانات  از  بعضی  دید  کرد؛  نگاه  عقب  به 
خبر ندارند که آتش سوزی شده است. کمی با خود 
فکر کرد و بعد روی یک درخت نشست و با تمام 
توان فریاد زد. همه به طرف او رفتند، بعد او گفت 
که آتش به سمت آنها می آید. به همین دلیل همه 

توانستند فرار کنند.
از آن روز به بعد او فهمید که باید با نعمت هایی 
که خدا به او داده باید کارهای بیشتری بکند و به 
خوبی  هم  دیگران  به  کند  سعی  خودنمایی  جای 

کند. 

ایستگاه کودک

ونزدی سریالی که دل نوجوانان جهان را دزدید

هؤپ هؤپ نامه

آگهی فقدان سند مالکیت
 برابر دفتر امالک ۷ سهم از ۹۶ سهم عرصه و اعیان پالک ۳۲۲۶۶ فرعی ۳  اصلی بخش ۱۰ تبریز 
دفتر الکترونیک ۱۴۰۱۲۰۳۰۴۱۶۹۰۱۳۳۷۷ بنام خانم هاله  ادهمی ثبت و سند آنها صادر گردیده اینک 
ارائه استشهاد محلی مدعی  با  مالک برابر وارده شماره ۱۴۰۱۲۱۷۰۴۱۶۹۰۳۷۲۲۰ -۱۴۰۱/۱۰/۲۰  
فقدان سند مالکیت در  اثر مفقودی که طبق دستور تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا هر کس و هر مرجعی   نسبت به  پالک مزبور و سند مالکیت المثنی اعتراض 
و ادعایی دارد مراتب را کتبا  به  مدت ده روز  از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت تبریزاعالم  نماید 
بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد وبه 

اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد 
تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۱/۰۱ - م الف:۳۲۱۶ 

حسین کرمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب تبریز 

آگهی فقدان سند مالکیت
 برابر دفتر امالک ۷ سهم از ۹۶ سهم عرصه و اعیان پالک ۳۲۲۶۵ فرعی ۳  اصلی بخش ۱۰ تبریز 
دفتر الکترونیک ۱۴۰۱۲۰۳۰۴۱۶۹۰۱۳۳۶۹ بنام خانم هاله  ادهمی ثبت و سند آنها صادر گردیده اینک 
ارائه استشهاد محلی مدعی  با  مالک برابر وارده شماره ۱۴۰۱۲۱۷۰۴۱۶۹۰۳۷۲۲۲ -۱۴۰۱/۱۰/۲۰  
فقدان سند مالکیت در  اثر مفقودی که طبق دستور تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا هر کس و هر مرجعی   نسبت به  پالک مزبور و سند مالکیت المثنی اعتراض 
و ادعایی دارد مراتب را کتبا  به  مدت ده روز  از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت تبریزاعالم  نماید 
بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد وبه 

اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد 
 تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۱/۰۱ - م الف:۳۲۱۴ 
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آگهی فقدان سند مالکیت
 برابر دفتر امالک ۷ سهم از ۹۶ سهم عرصه و اعیان پالک ۳۲۲۶۳ فرعی ۳  اصلی بخش ۱۰ تبریز 
دفتر الکترونیک ۱۴۰۱۲۰۳۰۴۱۶۹۰۱۳۳۵۳ بنام خانم هاله  ادهمی ثبت و سند آنها صادر گردیده اینک 
ارائه استشهاد محلی مدعی  با  مالک برابر وارده شماره ۱۴۰۱۲۱۷۰۴۱۶۹۰۳۷۲۲۱ -۱۴۰۱/۱۰/۲۰  
فقدان سند مالکیت در  اثر مفقودی که طبق دستور تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا هر کس و هر مرجعی   نسبت به  پالک مزبور و سند مالکیت المثنی اعتراض 
و ادعایی دارد مراتب را کتبا  به  مدت ده روز  از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت تبریزاعالم  نماید 
بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد وبه 

اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد 
 تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۱/۰۱ - م الف:۳۲۱۳ 

حسین کرمی- سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه غرب تبریز 

آگهی فقدان سند مالکیت
 برابر دفتر امالک ۷ سهم از ۹۶ سهم عرصه و اعیان پالک ۳۲۲۶۴ فرعی ۳  اصلی بخش ۱۰ تبریز 
دفتر الکترونیک ۱۴۰۱۲۰۳۰۴۱۶۹۰۱۳۳۵۴ بنام خانم هاله  ادهمی ثبت و سند آنها صادر گردیده اینک 
ارائه استشهاد محلی مدعی  با  مالک برابر وارده شماره ۱۴۰۱۲۱۷۰۴۱۶۹۰۳۷۲۱۸ -۱۴۰۱/۱۰/۲۰  
فقدان سند مالکیت در  اثر مفقودی که طبق دستور تبصره یک ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت آگهی می شود تا هر کس و هر مرجعی   نسبت به  پالک مزبور و سند مالکیت المثنی اعتراض 
و ادعایی دارد مراتب را کتبا  به  مدت ده روز  از تاریخ انتشار آگهی به اداره ثبت تبریزاعالم  نماید 
بدیهی است پس از انقضای مدت قانونی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد شد وبه 

اعتراضات وارده در خارج از مدت ترتیب اثر داده نخواهد شد 
 تاریخ انتشار :۱۴۰۱/۱۱/۰۱ - م الف:۳۲۱۵ 
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