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چرا نمی نویسید؟!

اجــاره با رهــن
یک واحد ساختمانی ویالیی با امکانات آب، برق، گاز، تلفن، کابینت و پکیج، مناسب برای 
مطب، مسکونی، اداری، تجاری، خدماتی و ... با موقعیت عالی واقع در ابهر، چهارراه امام 
حسین)ع(، جنب داروخانه دکتر معینی و دفتر روزنامه ندای ابهر اجاره با رهن داده می شود.
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آگهی تغییرات شرکت توان سازان آروین برق شمالغرب شرکت با مسئولیت محدود 
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اعالم مفقودیاعالم مفقودی
ب��رگ س��بز خ��ودروی س��واری پی��کان مدل 
1378 به ش��ماره موتور 11127803572 
و شماره شاس��ی 78405570 به نام زینب 
نصیری مفقود گشته و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

پروانه بهداش��تی ساخت، صادره از معاونت غذا و 
دارو زنجان به ش��ماره 19/4/6/17239 مربوط 
به محصول زیتون شور بی هسته )درسته، دو نیم 
ش��ده، چهار تکه، ورقه ش��ده، خرده شده( متعلق 
به ش��رکت نیکان شهد بارز مفقود گردیده و فاقد 

درجه اعتبار می باشد.

پانزدهمین همایش کش��وری س��تاد فجر انقاب اس��امی با توجه به ش��رایط 
کرونای��ی امس��ال به ص��ورت مجازی با حض��ور اعضا و دبیران کان��ون های هم 
اندیشی سراسر کشور با ش��عار »روحیه انقابی، نهضت علمی، مدیریت جهادی 
در گام دوم انقاب اس��امی« در قم برگزار شد. استاد آقا دبیر ستاد فجر انقاب 
اسامی با گرامیداش��ت اولین سالگرد شهادت شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی 
المهندس و چهلمین روز ش��هادت ش��هید فخری زاده عنوان همایش را نهضت 
علمی، مدیریت جهادی در گام دوم انقاب اعام کرد و تحلیلی از 40 س��الگی 
انقاب اسامی ارائه کردند و گفتند: دشمنان با شکست گام به گام به عقب رانده 
ش��دند و اردوگاه صهیونست ها و امریکا در حال ریزش است و کشورهای جبهه 
مقاومت ش��کل گرفته و علی الرغم فشارهای دشمنان این جبهه عمیق تر شده 
که نمونه آن در داخل کشور امریکا است که ماه ها است جریانی در حال تاش 
اند و این ثمره انقاب اسامی است که حضرت امام خمینی)ره( از آن به صدور 
انقاب یاد می کنند و جبهه مقاومت در حال رشد و نمو و تثبیت و گستردگی 
است و جبهه باطل در حال ریزش است و نسل جبهه مقاومت سردار دلها شهید 
قاسم سلیمانی است که االن ثمرات آن را می بینیم و نهضت علمی هم در داخل 
کشور به قله های مرتفع نزدیک شده است و در بعضی رشته ها در اوج است. و 
اینگونه نبوده است که در 40 سال گذشته فقط آنها به ما ضربه زده اند بلکه گام 
اول انقاب اسامی هم در زمینه های مختلف مؤثر و موفق بوده است و شکست 
دش��منان را فراهم کرده اس��ت. یک نمونه آن اینکه همه جبهه های استکباری 
عربس��تان را در 7-6 سال در یمن کمک می کنند ولی جبهه مقامت ایستادگی 
کرده و مقاومت را به اوج خود می رس��اند و ش��هید سلیمانی در ان اثرگذار بوده 
اس��ت. جبهه مقاومت انصار ا... لبنان، فاطمیون افغانس��تان، حشدالشعبی عراق، 
انصار ا... در یمن و لشکر زینبیون پاکستان که امروز قدرت بزرگ نظامی در آن 

کشور است. و لذا جبهه مقاومت با امیدواری پیش می رود.
دبیر ستاد فجر انقاب اسامی استاد آقا به تشکیل دولت انقابی جوان و حزب 
الهی اش��اره کرد و گفت با تش��کیل دولت اسامی و انقابی باید انقاب را پیش 
ببریم و از صحنه های فرهنگی و اجتماعی غافل نباشیم و باید انگیزه و امیدواری 
را در پی تحقق فرمایش��ات حضرت آقا ایجاد کنی��م و به تدابیر آن عمل کنیم، 
س��بک زندگی فردی و اجتماعی، جمعیت، روحیه انقابی و گفتمان انقابی کار 
ما اس��ت و باید آن را دنبال کنیم. وی افزود امس��ال به دلیل شرایط موجود این 
مراس��م به صورت مجازی با سخنرانی آیت اله میرباقری و دکتر زاکانی نماینده 
مجل��س و رئیس مرکز پژوهش های مجلس برگ��زار می گردد و توقع داریم در 
شهرس��تان ها به هسته های جوان اهمیت بیشتری داده شود و گفتمان انقاب 
را ترویج دهیم و جلس��ات کانون ها از طریق فضای مجازی ش��کل بگیرد و در 
همایش های مجازی س��تاد فجر انقاب اس��امی مشارکت فعال داشته باشیم و 
امروز 15 استان به صورت جمعی در مراکز استان ها به صورت ویدئو کنفرانس 

و بقیه مدعوین به صورت فردی در این همایش حضور دارند.
آیت اهلل میرباقری دیگر سخنران پانزدهمین همایش کشوری ستاد فجر انقاب 
اس��امی هم با بیان اینکه آسیب شناسی امروز انقاب باید مبتنی بر بیانیه گام 
دوم انق��اب ص��ورت گیرد، گفت: این بیانیه منش��ور فکری اس��ت که می تواند 
بی��ن جوانان آتش به اختیار هماهنگی ایجاد کند. حجت االس��ام والمس��لمین 
میرباقری در بخش��ی از س��خنان خود با بیان اینکه آسیب شناسی امروز انقاب 
باید مبتنی بر بیانیه گام دوم انقاب صورت گیرد، افزود اگر می خواهیم گام های 
مؤثر برداریم باید این گام ها مبتنی با بیانیه باش��د و با آن حرکت کنیم؛ انقاب 
یک طرح بزرگ در مقابل طرح جهانی اس��ت و بس��یاری از آس��یب ها ناش��ی از 
عدول از اصول انقاب اس��امی است و ریشه آسیب ها در ادبیات انقاب اسامی 
و ادبیات مدرن اس��ت. این نماینده مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از 
س��خنان خود اضافه کرد چالش امروز ما در عرصه سیاس��ت، فرهنگ و اقتصاد 
به این دلیل اس��ت که نظام جمهوری اس��امی که مبتنی بر والیت فقیه اس��ت 
خوب تئوریزه نش��ده است؛ میرباقری گفت: به این دلیل عدالت اسامی، جوانان 
عدالتخ��واه و دغدغ��ه مند دچار بحران اند و باید تاش ش��ود ادبیات اس��ام بر 
دیگر ادبیات غالب باش��د چرا که غرب گرایان هویت انسان مدرن را می خواهند 
اصل قرار دهند و هویت مذهبی و ملی را به نفع ان مصادره کنند، امروز س��بک 
زندگی مردم تحت تأثیر فرهنگ غرب و دانش های مدرن اس��ت. حجت االسام 
میرباقری افزود تقی زاده های جهش یافته امروز دنبال تس��لیم ش��دن در مقابل 
دش��منان هستند. عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: رویکرد سومی هم هست 

ک��ه می خواهد بین دنیای مدرنیته و دنیای اس��ام آش��تی ایجاد کند با عنوان 
)ژاپن اس��امی( و یک رویکرد چهارمی نیز اس��ت که به دنبال فاصله گذاری با 
دنیای مدرن اس��ت. میرباقری تصریح کرد وقتی دش��من به دنبال تغییر نقش��ه 
اس��ت ما چرا نباید نقش��ه خود را تغییر دهیم، برای اینکه قدرت به دست غرب 
گرای��ان نیافتد، باید به دنبال گفتمان س��ازی و مقابله با ادبیات کاذب باش��یم. 
ایش��ان با بیان اینکه برای تشکیل دولت جوان انقابی ما باید با گفتمان انقاب 
اج��ازه ندهیم جریان انقابی را تخریب کنند و همه چیز را به نفع خود تعبیر و 
تفس��یر و به نفع خود تمام کنند و به گزارش پایگاه تحلیل خبری هم اندیش��ی 
زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در این همایش با موضوع»نقش روحیه 
انقاب��ی، نهضت علمی و مدیری��ت جهادی در تحقق دولت اس��امی« به ایراد 
سخنرانی پرداخت.علیرضا زاکانی در تشریح مساله جوانی که از ملزمات »روحیه 
انقاب��ی، نهضت علمی و مدیریت جهادی در گام دوم انقاب اس��امی« اس��ت، 
خاطر نش��ان کرد: در نگاه رهبر معظم انقاب مس��اله جوانی یک کیفیت اس��ت 
که عبارت اس��ت از خاقیت ،نش��اط ،مجاهدت و ایمان ب��ه باورهای عمیق که 
میان برها را برای رس��یدن  به اهداف تغییر میدهد، لذا با این پیش فرض رهبر 
معظم انقاب، سردار سلیمانی و امثال ایشان در اوج جوانی هستند.رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس همچنین با اشاره به اینکه منظور از دولت حزب الهی یک 
بنیاد صحیح و اساس��ی اس��ت نه حزب یا جناح خاص، اظهار داشت: مکتب امام 
و ن��گاه اجتهادی رهبر معظ��م انقاب باید به عنوان ماک حزب الهی بودن قرار 
بگیرد. نماینده مردم قم در مجلس شورای اسامی افزود: چهار گروه  نسبت  به 
مکتب امام خمینی )ره( ش��کل گرفته است؛ گروه اول که ضد مکتب امام است 
و با اساس اسام مشکل دارند مانند نظام سلطه ،وهابیت و ..، گروه دوم مخالف 
مکتب امام اس��ت که دین را از سیاس��ت جدا می دانند، گروه سوم رقیب مکتب 
امام اس��ت و ادعای پیروی مکتب امام  را یدک میکش��د اما بنیانهای ان را قبول 

ندارد و گروه چهارم پیروان واقعی مکتب امام هستند.
زاکان��ی ویژگیهای پیروان مکتب امام خمینی)ره( اینگونه تش��ریح کرد؛ پیروان 
مکتب امام)ره(به نسبت های الهی باور دارند، به جامعیت دین به عنوان دستور 
العمل زندگی اعتقاد دارند،  به اوجب واجبات بودن نظام اس��امی باور دارند، به 
ض��رورت تبعیت از ولی جامعه باور دارند، به مردم س��االری دینی اعتقاد دارند، 
ترجیح کوخ نش��ینان به کاخ نشینان را اصل می دانند و انقاب را مقدمه ظهور 

امام عصر )عج( می دانند.
علیرضا زاکانی در ادامه با بیان اینکه  ضرورت تبعیت از ولی جامعه از مهمترین 
ویژگی های پیروان مکتب امام خمینی است، اضافه کرد: سال 94 از سید حسن 
نصراهلل پرسیده شد چرا موفق هستی جواب داد چون والیتمدار هستم و تاکنون 
هرچه رهبر معظم انقاب فرمودند عمل کرده ام.وی با اش��اره به الزامات تحقق 
دولت انقابی و حزب الهی اظهار داش��ت: در گام اول باید هر کس خودش را با 
مختص��ات پیروان مکتب امام تطبیق دهد، در گام دوم پس از خودس��ازی باید 
جامعه اماده ش��ود، پس از خودس��ازی و جامعه س��ازی باید در گام سوم تبدیل 
به هس��ته منسجم برای قیام در راه خدا ش��ویم، در گام چهارم جبهه انقاب را 
توسعه دهیم و در گام پنجم مردم را به میدان عمل وارد کنیم  و دامن انقاب را 
از جریان لیبرال پاک کنیم.رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی در 
تشریح خصوصیات یک مجلس انقابی افزود:  مجلسی که میخواهد ریل گذاری 
نظ��ام را انجام دهد باید در مق��ام  عمل و قانون گذاری و نظارت مواضع صحیح 
خود را نشان دهد، این مجلس می بایست سبب رشد عقانیت در جامعه شود.

دکتر زاکانی با اش��اره به لزوم پاکس��ازی در دورن جریان انقابی کش��ور، خاطر 
نش��ان کرد: جریان انقاب اس��امی بای��د یک مطالبه حداکث��ری را از مدعیان 
انقاب��ی گری ش��روع کند،جریان انقابی در درون خودش��ان ی��ک مجموعه با 
صاحیت را ش��کل دهند که ماک های شفاف داشته باشند و هر گروه انقابی 
که بیشتر از بقیه  این ماکات را داشته باشد پرچم داری را بر عهده بگیرد. وی با 
بیان اینکه جریان انقابی باید مسئولیت بزرگ تغییر را بپذیرند، ابراز داشت: اگر 
همت الزم صورت بگیرد امدادهای الهی نیز از راه خواهد رس��ید و اگر نفسانیت 
ها کنار گذاش��ته شود همه چیز در کشور برای تشکیل دولت جوان حزب اللهی 
مهیا است زیرا جریان انقابی ظرفیت های بسیار خوبی برای محقق شدن دولت 

جوان انقابی دارد. 
تهیه و تنظیم خبر: محمدرضا ربی- خبرنگار روزنامه ندای ابهر

دبی��ر ش��ورای نگهب��ان گفت: م��ن در تعجبم چ��را در این ش��رایط که ب��ه دلیل 
س��وءتدبیر های برخی مسؤوالن، مردم با مش��کالتی هم چون گرانی و تورم مواجه 
هس��تند، آقای رئیس جمهور اظهارت خالف قانون اساس��ی علیه ش��ورای نگهبان 

مطرح می کنند. 
پایگاه تحلیلی خبری هم اندیش��ی:آیت اهلل احمد جنتی دبیر ش��ورای نگهبان صبح 
روز چهارش��نبه ۳ دی ۱۳۹۹ در نطق پیش از دس��تور خود در جلس��ه این شورا در 
بخش دوم از س��خنان خود با تاکید بر اینکه متاسفانه در سخنان برخی از مسئوالن 
همچنان بحث مذاکره با آمریکا دیده می ش��ود، گفت: پس از برگزاری انتخابات 
ریاس��ت جمهوری در آمریکا، اختالفات و ش��کاف های عمی��ق و قدیمی در این 
کش��ور روز ب��ه روز افزایش پیدا کرده و موجب آبروریزی آنها ش��ده؛ و علیرغم 
کینه توزی های س��ران رژیم آمریکا علیه مردم خوب کش��ورمان، عجیب اس��ت 
که عده ای همچنان بر طبل مذاکره با آمریکا که سراس��ر درگیر مشکالت خودش 

است، می زنند.
ایشان متذکر شد: همان طور که بارها رهبر معظم انقالب فرمودند، عالج مشکالت 
کشور، در توجه و تکیه بر ظرفیت های داخلی است که امیدواریم مسئوالن به جای 

نگاه به خارج کشور، به خود آمده و ظرفیت های عظیم داخلی را فعال کنند. 
دبیر شورای نگهبان در بخش سوم سخنان خود با ابراز تاسف از اظهارات نادرست 
و حاشیه ساز رئیس جمهور درباره مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان تاکید 
کرد: من در تعجبم چرا در این شرایط که به دلیل سوء تدبیری های برخی مسئوالن 
مردم با مشکالتی همچون گرانی و تورم مواجهه هستند و همه باید جهت رفع آنها 
بکوش��ند، آقای رئیس جمهور اظهارات خالف قانون اساسی علیه شورای نگهبان 

مطرح می کنند که اصال در شان ایشان نبود. 
آیت اهلل جنتی در خاتمه س��خنان خود ابراز امیدواری کرد که مس��ئوالن آرامش 

کشور را بهم نزنند و به وظایف قانونی خود عمل کنند. 

معاون توسعه وزارت بهداش��ت: حقوق پرستاران از اسفند ۹۷ تاکنون ۵۰ درصد 
افزای��ش یافت��ه و از اول دی یعنی فردا نیز ب��ا اعمال فوق العاده وی��ژه در احکام 
پرس��تاران حقوق آنان ۵۰ درصد دیگر هم اضافه می شود. با این حساب حداقل 
حقوق یک پرستار کارش��ناس تازه استخدام که اکنون چهار میلیون و ۶۰۰ هزار 
تومان اس��ت و نیز حقوق یک پرس��تار کارشناس ارش��د تازه استخدام که اکنون 
چه��ار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اس��ت از اول دی ۵۰ درص��د افزایش می یابد. 
حقوق یک پرس��تار کارشناس با ۲۰ سال سابقه نیز از ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و کارش��ناس ارشد از هفت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر 
به حدود ۱۰ میلیون تومان افزایش می یابد. ضمن اینکه هر پرس��تار نیز ماهانه ۲.۵ 

تا ۳ میلیون تومان نیز بابت اضافه کار و کارانه دریافت می کند. 

الزمه برخورداری از سود سهام عدالت و شرکت در انتخابات هیات مدیره شرکت سرمایه 
گذاری ، ثبت نام در سامانه سجام است. 

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری صدا وسیما مرکز زنجان ؛ به گزارش روابط عمومی 
امور اقتصاد و دارایی اس��تان زنجان اعالم کرد: آن دس��ته از افرادی که روش غیرمستقیم را 
برای س��هام عدالت انتخاب کرده اند به منظور بهره مندی از س��ود سهام عدالت ، عضویت 
در هیات مدیره یا مش��ارکت در انتخاب اعضای هیات مدیره ش��رکت های سرمایه گذاری 
، خرید و فروش س��هام و تکمیل فرایند ثبت نام ضروری اس��ت در اس��رع وقت در سامانه 

سجام نام نویسی کنند. 
دراین اطالعیه از همه افرادی که تاکنون درس��امانه سجام نام نویسی نکرده اند خواسته شده 
اس��ت برای بهره مندی از مزایای مذکور نس��بت به ثبت نام نهایی درس��امانه سجام از طریق 

مراجعه به پیشخوان دولت ازطریق اینترنتی اقدام کنند.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اس��تان زنجان با اشاره به اینکه امتحانات 
پایه س��وم تا ششم ابتدایی در س��امانه شاد برگزار می ش��ود گفت: در صورتی که 
زنجان در وضعیت زرد باش��د امتحانات فارسی و ریاضی پایه اول و دوم حضوری 

خواهد بود. 
به گزارش خبرگزاری تس��نیم از زنجان، صیاد س��المی امشب در جمع خبرنگاران 
در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نیم س��ال اول مدارس ابتدایی اظهار داشت: 
بر اس��اس دس��تورالعمل ارزش��یابی کیفی و توصیفی، روند ارزیابی و ارزش��یابی 

دانش آموزان را انجام خواهیم داد.
وی افزود: تفاوت عملکرد در این اوضاع و احوال کرونایی به این صورت اس��ت 
که طبق تکلیف ابالغ ش��ده از وزارت آموزش و پرورش به تمام اس��تان ها، دانش 
آم��وزان پای��ه اول و دوم ابتدایی در صورتی که وضعیت اس��تان در وضعیت زرد 

باشد، امتحان دو ماده درسی فارسی و ریاضی به شکل حضوری برگزار شود.
مع��اون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اس��تان زنج��ان در ادامه تصریح کرد: 
در صورتی که س��تاد کرونا مجوز رسمی ارائه کند و استان در وضعیت زرد باشد 
امتحان��ات حضوری خواهند بود، در غیر این صورت امتحان این دو پایه در بس��تر 

فضای سامانه شاد برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه نس��خه ش��ماره چهار ش��بکه ش��اد بارگذاری ش��ده است گفت: 
پیش بینی ه��ای الزم برای ارزیابی دانش آموزان فراهم و تعبیه ش��ده اس��ت و تمام 

ارزیابی دانش آموزان اول تا ششم از نیمه دوم دی ماه برگزار خواهند شد.
سالمی عنوان کرد: برای دانش آموزان پایه سوم تا ششم ابتدایی سراسر استان تمام 

فرآیندها در شبکه شاد انجام خواهد شد. 

جزئیات افزایش حقوق پرستاران اعالم شد

ضرورت ثبت نام سهام عدالت ها در سجام

زاکان�ی رئی�س مرک�ز پژوه�ش ه�ای مجل�س در پانزدهمی�ن همایش کش�وری س�تاد فرهنگ�ی فجر انق�اب اس�امی که به ص�ورت مج�ازی برگزار ش�د گفت: 

جری�ان انقالبی ظرفیت های بس�یار خوبی برای محقق ش�دن دولت ج�وان انقالبی دارد

زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پانزدهمین همایش کشوری ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی

جریان انقالبی ظرفیت های بسیار خوبی برای محقق شدن 
دولت جوان انقالبی دارد

ازحریم خصوص خود مراقبت کنید

صفحه 3

پیام های بهداشتی حمایت از 
سالمندان در همه گیری کرونا

شهردار خرمدره:  
کار جهادی راه نجات از مشکالت است

برگزیدگان جشنواره ادبی یلدا معرفی شدند

جزئیات نحوه برگزاری امتحانات مدارس ابتدایی
 استان زنجان اعالم شد

آیت اهلل جنتی: 
رئیس جمهور به جای آنکه برای رفع مشکالت 
مردم ت�الش کن�د، اظهارات خ�الف قانون 

اساسی علیه شورای نگهبان مطرح میکند

شهردار ابهر از آمادگی شهرداری برای مدیریت 
بحران در فصل زمستان خبر داد

در ایام امتحانات تکلیف روستاهای فاقد اینترنت و امکانات 
در شهرستان های ابهر و خرمدره چیست؟

دادستان جدید ابهر معرفی شد

کاهش تعداد ازدواج و طالق 
در 9 ماه سالجاری در شهرستان ابهر

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان: 

نباید فضای نقد علمی از محیط های دانشگاهی و علمی 
به فضای عمومی کشیده شود

مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی اس��تاندار زنجان از آماده س��ازی 100 
هکت��ار زمین برای اجرای طرح منطقه وی��ژه اقتصادی در زنجان خبر داد. 
محمدرضا آبی پور در گفت وگو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به اینکه ایجاد 
13 منطقه ویژه اقتصادی در کش��ور به تصویب رس��یده اس��ت اظهار کرد: 
این موضوع در شورای نگهبان مطرح شده و اخیرا نیز در مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با توجه به ش��رایط کش��ور و میزان تاثیر گذاری آن در حال 

بررسی است.
وی تصری��ح کرد: نام��ه ای در این خصوص به مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام نوش��ته ش��ده و پیگیری این هس��تیم که تاییدیه برای استان زنجان 

اتفاق بیفتد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار زنجان گفت: زیر س��اخت یکصد 
هکتار زمین نیز در چند س��ال گذش��ته برای اجرای این طرح در اس��تان 

زنجان آماده سازی شده است. 
وی خاطر نش��ان کرد: در صورت اباغ تاییدیه اجرای عملیات منطقه ویژه 
اقتصادی در اس��تان زنجان از طریق متولی ایجاد این منطقه اقدام خواهد 

شد.

 آبی پ��ور افزود: منطقه وی��ژه اقتصادی تاثیر زیادی برای اس��تان می تواند 
داش��ته باش��د و اگر مجوز ایجاد منطقه اقتصادی داده شود نسبت به اجرا 
اقدام خواهد شد و این منطقه تاثیر زیادی در جذب سرمایه گذاران خارجی 

دارد.
وی با بیان اینکه تسهیات دولتی، معافیت ها و یکسری مشوق های دیگری 
برای س��رمایه گذاران در این منطقه دیده شده که قرار است بعد از دریافت 
مجوز اعمال ش��ود ابراز کرد: اگر این منطقه ایجاد ش��ود قطعا در تحوالت 

اقتصادی استان تاثیر گذار خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار زنجان عن��وان کرد: زمین برای 
اجرای طرح آماده اس��ت و نسبت به تکمیل زیرساخت ها اقدامی نشده اما 

اگر مجوز داده نشود نمی توانیم نسبت تکمیل زیرساخت ها اقدام کنیم.
وی به میزان سرمایه گذاری خارجی در استان زنجان نیز اشاره کرد و گفت: 
در حال حاضر در اس��تان زنجان 165 میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 

انجام شده است.
آبی پور خاطر نشان کرد: استان زنجان در حوزه جذب سرمایه گذار خارجی 

در جایگاه رتبه نخست کشوری قرار دارد.

معاون اقتصادی استاندار زنجان خبر داد؛

آماده سازی 100 هکتار زمین برای اجرای طرح منطقه ویژه اقتصادی در زنجان

معاون اقتصادی استاندار زنجان خبر داد؛

آماده سازی 100 هکتار زمین برای اجرای طرح 
منطقه ویژه اقتصادی در زنجان
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روزنامه صبح استان زنجان
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شعبان ربی

nedaieabhar@gmail.com :پست الکترونیکی
پیام رسان های اجتماعی: 09109999060 

@Nedaieabhar :کانال ندای ابهر در تلگرام، ایتا و حساب اینستاگرام

مدیر اجرایی: حسام الدین ربی
زیر نظر شورای نویسندگان

امور رایانه: ندای ابهر
لیتوگرافی و چاپ: پیام رسانه 

08134586731
آگهی و اشتراک: 024-35273437

تلفکس: 024-35223600
کدپستی: 45619/18114

صندوق پستی: 1154
دفتر مرکزی:

ابهر- چهار راه امام حس��ین)ع(- نرسیده 
به شهرداری ساختمان روزنامه ندای ابهر

* آنچه دراین نشریه با نام مخاطبین، اسامی مستعار و شهروند منعکس می گردد، لزوما موضع نشریه نبوده
و دیدگاه نویسندگان مطالب و صاحبان آثار می باشد.  * روزنامه در ویرایش مطالب و انتخاب تیتر، آزاد است.

* مقاالت ارسالی بازگردانده نمی شود.             *چاپ و نقل مطالب با ذکر ماخذ مانعی ندارد. 

آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیرمنقول
در پرون��ده کالس��ه 950427 مطروح��ه در اج��رای احکام مدنی محکوم علیه مس��لم مرادی عب��اس آبادی به موجب دادنامه ش��ماره 
9409972424200935 محک��وم اس��ت ب��ه پرداخت محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق دولت و چون با 
ابالغ اوراق اجرائیه، محکوم علیه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم به بعمل نیاورده اس��ت و از طرفی از س��وی محکوم له اموال 
بالمعارض محکوم علیه توقیف و از طریق کارش��ناس رس��می ارزیابی شده؛ اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر 
گردید اموال از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت اعالمی شروع و اموال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید. ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد فی المجلس دریافت ش��ده س��پس بعد از طی مراحل قانونی و پرداخت الباقی مبلغ 
مورد مزایده، اموال به برنده تحویل داده خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاء را نپردازد سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. مضافًا به اینکه شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته 

از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده شود قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد شد. 
طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.

اموال مورد مزایده: 1- سهم االرث محکوم علیه از باغ انگوری واقع در ابهر، میدان مادر، جاده اسپاس، پشت قالیشویی با حدود اربعه 
)ش��مااًل باغ دودانگه، جنوبًا باغ اکبری، ش��رقًا باغ یعقوب عسگری، غربا باغ اله پناه عسگری( با مساحد حدود 1000 مترمربع دارای 80 
بوته انگور با قدمت 25-30 ساله و 18 مترمربع خانه کارگری با مصالح اجر و سیمان و سقف آهنی به مبلغ پایه 37/917/000 تومان

2- س��هم االرث محکوم علیه از قطعه زمینی به مس��احت تقریبی 158/80 مترمربع واقع در ابهر، حسین آباد 16 متری موسوی، باالتر 
از درمانگاه، جنب کوچه مرادیان، انتهای کوچه جدید االحداث پالک 36 که فاقد س��ند رس��می ثبتی است و قابلیت انشعابات شهری را 

دارد. به مبلغ پایه 36/428/551 تومان.
3- س��هم االرث محکوم علیه از عرصه و اعیان ملک به پالک ثبتی 915 فرعی از 36 اصلی در ابهر با مس��احت 239/55 که شامل دو 
قس��مت بنای مس��کونی با موقعیت شمالی است. قسمت اول بنای مس��کونی با قدمت 18 سال ساخت در یک طبقه بعالوه زیرزمین با 
س��اختار مصالح بنایی و زیربنای حدود 100 مترمربع با یک اتاق، هال، آش��پزخانه و سرویس بهداشتی است. قسمت دوم بنای نوساز به 
صورت دوبلکس با زیربنای حدود  120 مترمربع )طبقه همکف هال و آشپزخانه و طبقه فوقانی دو اتاق خواب( با پنجره های دوجداره و 
کف گچ و سیمان و نمای سنگ تراورتن و انشعابات شهری ابهر که کابینت و شیرآالت نصب نشده است. حیاط با دیوارهای سیمانکاری 

و کف موزاییک بین دو بنا مشترک است. به قیمت پایه 135/596/162 تومان.
تاریخ و ساعت مزایده: روز شنبه مورخ 1399/10/20 رأس ساعت 8:30 صبح در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری ابهر برگزار 
می شود. الزم به ذکر است چنانچه روز مزایده به هر دلیلی مصادف با تعطیلی شود مزایده روز کاری بعد از تعطیالت در همان ساعت 

برگزار خواهد شد.
دادورز شعبه دوم حقوقی دادگستری ابهر- انصاری

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول
در پرون��ده کالس��ه 9900758 مطروحه در اجرای اح��کام مدنی محکوم علیه حمیدرضا قهرمانی فرزن��د مقصودعلی به موجب دادنامه 
صادره از ش��عبه اول دادگاه حقوقی ابهر به پرداخت مهریه در حق محکوم له ش��ادی فیروزی فرزند حمید و پنج درصد محکوم به بابت 
نیم عش��ر دولتی در حق دولت محکوم گردیده اس��ت. چون با ابالغ اوراق اجرائیه محکوم علیه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم 
به بعمل نیاورده اس��ت و از طرفی از س��وی محکوم له اموال بالمعارض محکوم علیه توقیف و از طریق خبره محلی ارزیابی شده است. 
اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نس��بت به ارزیابی مقرر گردید اموال از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی دادگس��تری ابهر 
بفروش برس��د. مزایده از قیمت اعالمی ش��روع و اموال متعلق به کس��ی اس��ت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت 
مزایده به صورت وجه نقد فی المجلس دریافت ش��ده و پس از واریز بهای مزایده، اموال به برنده تحویل داده خواهد ش��د. در صورتیکه 
برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاء را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. مضافًا 
به اینکه ش��کایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده ش��ود قبل از اتخاذ 
تصمیم اموال تحویل نخواهد ش��د. در صورت عدم مش��تری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد. طالبین می 
توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند. مبلغ ده درصد مزایده به حس��اب س��پرده دادگس��تری واریز و یا طی یک فقره چک 

بین بانکی در زمان مزایده وصول می گردد.
اموال مورد مزایده: عبارت اس��ت از ملک مس��کونی به پالک ثبتی 1/7225 به آدرس ابهر، خیابان 17 شهریور، کوچه جاوید، پالک 
41 مش��خصات ثبتی ملک: شش��دانگ یک باب عمارت به پالک ثبتی 1/7225 به ش��ماره ثبت 30109 دفتر 233 صفحه 150 دفاتر 
بخش 3 حوزه ثبت ملک ابهر به مس��احت 275 مترمربع به نام آقای مقصود علی قهرمانی فرزند گلعلی دارای س��ند مالکیت اصلی با 
شماره چاپی 526160 سری سال ثبت گردیده و حدود آن مطابق سند می باشد. مشخصات اعیانی ملک: ساختمانی ویالیی با موقعیت 
دو نبش ش��مالی غربی، یک طبقه با س��اختار مطالح بنایی، سقف طاق ضربی، نمای س��یمان سفید، در و پنجره های فلزی به مساحت 
زیربنای 150 مترمربع، به صورت سه خوابه، دارای آشپزخانه با کابینت بندی فلزی، هال و پذیرایی، سرویس بهداشتی و حمام و انباری، 
دارای یک فقره انش��عابات آب، برق و گاز می باش��د. نتیجه ارزیابی: با عنایت به شرح فوق و بررسی های بعمل آمده ارزش ریالی ملک 
مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به غیر به مبلغ 10/325/000/000 ریال معادل یک میلیارد و سی و دو میلیون و پانصد هزار 
تومان تعیین که مقدار سهم االرث آقای حمیدرضا قهرمانی )خوانده( از ملک فوق طبق دادنامه شماره 9709972417600963 مورخ 11 
اس��فند 97 ش��عبه 6 شورای حل اختالف ابهر به مبلغ 2/581/250/000 ریال معادل دویست پنجاه و هشت میلیون و یک صد و بیست 
و پنج هزار تومان ارزیابی گردیده است. و توضیح اینکه مورد مزایده فوق صرفًا مشمول سهم االرث آقای حمدرضا قهرمانی می باشد.

تاریخ و س��اعت مزایده: روز س��ه شنبه س��اعت 8 الی 8:30 به تاریخ 1399/10/30 الزم به ذکر اس��ت چنانچه روز مزایده به هر دلیلی 
مصادف با تعطیلی شود مزایده روز کاری بعد از تعطیالت در همان ساعت برگزار خواهد شد.

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ابهر- صالحی
 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی ش��ماره 139960327002001934 و 139960327002001935 و 139960327002001936 مورخه 1399/7/21 کالس��ه 
ه��ای 1399114427002000146 و 1399114427002000147 و 1399114427002000148 هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد کریمی به شماره شناسنامه 4400214486 کد ملی 4400214486  صادره از ابهر فرزند اصغر و خانم زهرا احمدی 
به شناسنامه شماره 566 کدملی 4410446320 صادره ابهر فرزند یونسعلی و مهدی کریمی به شناسنامه شماره 4400243176 کدملی 
4400243176  صادره ابهر فرزند اصغر هر کدام نس��بت به دو دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 149/36 مترمربع 
از پالک 4045 فرعی از 1 اصلی واقع در ابهر بخش س��ه زنجان )ابهر، خیابان یخچال کوچه بختیاری بن بس��ت غنچه( خریداری از 
مالک رس��می )خود متقاضیان( محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/9/22 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/6
رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول
در پرونده کالسه 970195 مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیه مجید قدیمی به موجب دادنامه شماره 9609972424201307 
محکوم اس��ت به پرداخت محکوم به در حق محکوم له و پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق دولت و چون با ابالغ اوراق اجرائیه محکوم 
علیه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم به بعمل نیاورده است و از طرفی شخص ثالث جهت تأدیه بدهی وی معرفی مال نموده و 
مال مذکور توقیف و از طریق کارش��ناس رس��می ارزیابی شده، اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر گردید اموال 
از طریق مزایده بفروش برس��د. مزایده از قیمت اعالمی ش��روع و اموال متعلق به کسی اس��ت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده 
درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد فی المجلس دریافت شده سپس بعد از طی مراحل قانونی و پرداخت الباقی مبلغ مورد مزایده، 
اموال به برنده تحویل داده خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاء را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده 

به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. 
مضافًا به اینکه ش��کایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده می ش��ود 
قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد شد. در صورت عدم مشتری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد. 

طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.
اموال مورد مزایده: شش��دانگ یک واحد مغازه به نش��انی ابهر، حس��ین آباد، خیابان امام علی)ع(، باالتر از CNG پالک 20 به پالک 
ثبتی 1479 فرعی از 36 اصلی مفروز و مجزا ش��ده از 919 فرعی از اصلی مذکور قطعه یک تفکیکی به مس��احت 9/58 مترمربع و به 
قدرالس��هم از مش��اعات، دارای درب کرکره ای و کف سنگ فرش شده و دیوار کاش��ی و اندود گچ که بر اساس قیمت روز و با در نظر 

گرفتن استهالک به مبلغ پایه 70/000/000 تومان ارزیابی شده و به مزایده گذاشته می شود.
تاریخ و س��اعت مزایده: روز دوش��نبه مورخه 1399/10/29 رأس ساعت 8:30 صبح در محل شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری ابهر 
برگزار می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت چنانچه روز مزایده به هر دلیلی مصادف با تعطیلی شود مزایده روز کاری بعد از تعطیالت در همان 

ساعت برگزار خواهد شد.
دادورز شعبه دوم حقوقی دادگستری ابهر- انصاری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی ش��ماره 139960327002001813 - 1399/7/7 کالس��ه 1399114427002000112 هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم محمدنقی نقی لو فرزند ابوالفضل به ش��ماره شناس��نامه 7176 صادره از خرمدره در یک باب عمارت به مس��احت 
429/12 مترمربع از پالک 790 فرعی از 42- اصلی. واقع در ابهر هیدج بخش سه زنجان )ابهر هیدج کمربندی غربی کوچه انصار بن 

بست اول( خریداری از مالک رسمی )خود متقاضی( محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. طبق ماده 13 قانون و آئین نامه متقاضی بایستی نسبت 

به پذیرش ثبت سهم سه دانگ انگورانی اقدام نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/6 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول
در پرونده کالس��ه 9900127 مطروحه در اجرای احکام مدنی حکم به دس��تور فروش ملک مشاعی به پالک های ثبتی 122/2849 و 
122/2850 واق��ع در ابهر بخش 3 زنجان صادر گردیده اس��ت. که خواهان خانم روی��ا تصدقی فرزند ولی اله و خواندگان خانم ها پری 
ناز معصومی، زهره معصومی مبشر فرزند ولی، گل صنم رحیمی، عذرا نوروزی، سعیده معصومی مبشر فرزند ولی، زهرا معصومی مبشر 
فرزند ولی و آقای نبی اله معصومی مبش��ر فرزند ولی اله می باش��ند. لذا پالک های ثبتی مذکور از طریق کارشناس رسمی دادگستری 
ارزیابی ش��ده اس��ت. اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نس��بت به ارزیابی مقرر گردید اموال از طریق مزایده در محل اجرای احکام 
مدنی دادگس��تری ابهر بفروش برس��د. مزایده از قیمت اعالمی شروع و اموال متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد فی المجلس دریافت شده و پس از واریز بهای مزایده، اموال به برنده تحویل داده خواهد 
شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاء را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید 
خواهد ش��د. مضافًا به اینکه ش��کایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده 
می ش��ود قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد ش��د. در صورت عدم مش��تری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام مدنی رعایت 
خواهد شد. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند. مبلغ ده درصد مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و یا 

طی یک فقره چک بین بانکی در زمان مزایده وصول می گردد.
اموال مورد مزایده: عبارت است از یک باب عمارت به صورت دو نبش واقع در ابهر، بلوار طالقانی شمالی، کوچه اتحاد، ابتدای کوچه 
اتحاد دوم، پالک 10 کدپستی 4561953199 و 4561953198 محل مورد بازدید تشکیل شده از دو پالک ثبتی بوده: 1- پالک ثبتی 
2849 فرعی مفروز و مجزی ش��ده از 2325 فرعی از 122 اصلی در ابهر )بخش س��وم ثبتی زنجان( به مساحت 277 مترمربع می باشد. 
2- پالک ثبتی 2850 فرعی مفروز و مجزی شده از 2325 فرعی از 122 اصلی در ابهر )بخش سوم ثبتی زنجان( به مساحت 292/60 
مترمربع می باشد )این پالک به صورت دونبش می باشد.( در این ملک ساختمان مسکونی در یک طبقه در دو بخش عمارت واقع شده 
در قسمت شمالی با زیربنای حدود 178 مترمربع با ساختار مصالح بنایی و قدمت احداث بیش از سی سال ساخت، نمای سیمان رنگی، 
درب و پنجره های فلزی و نازک کاری س��اده از نوع درجه دو موجود بوده و در ضلع جنوبی عمارت، با زیربنای حدود 115 مترمربع با 
س��اختار مصالح خش��تی و سقف چوبی و قدمت احداث حدود چهل س��ال ساخت قرار داشته که به علت نوع ساختار و قدمت آن بخشی 
از این قس��مت تخریب گردیده و در ارزش گذاری اعیانی آن در نظر گرفته نش��ده است. کف حیاط سیمانکاری شده بوده و دارای امتیاز 
و انش��عاب برق و گاز مش��ترک و دو امتیاز و انشعاب آب می باشد. شماره اشتراک گاز 019013181220 شماره شناسایی برق 15 آمپر: 
60/05/32/171000 ش��ماره پرونده آب: 12486260 با عنایت به توضیحات فوق، بررس��ی های صورت گرفته ش��ده و در نظر داشتن 
تمامی جوانب الزمه، براورد انجام ش��ده برای این عمارت ش��امل دو پالک ثبتی اشاره شده برابر: الف( ارزش ریالی ششدانگ عرصه و 
اعی��ان موجود در پالک ثبتی 122/2849 برابر: 7/850/000/000 ریال )هفت میلیارد و هش��تصد و پنجاه میلیون ریال( و ارزش ریالی 
0/72 دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان آن برابر 942/00/00 ریال )نهصدو چهل و دو میلیون ریال(ارزیابی گردیده است. ب( 
ارزش ریالی شش دانگ عرصه و اعیان موجود در پالک ثبتی 122/2850 برابر 8/560/000/000 ریال )هشت میلیارد و پانصد و شصت 
میلیون ریال( و ارزش ریالی 0/72 دانگ مش��اع از ش��ش دانگ عرصه و اعیان آن برابر 1/027/200/000 ریال )یک میلیارد و بیست و 

هفت میلیون و دویست هزار ریال( ارزیابی گردیده است.
تاریخ و س��اعت مزایده: روز چهارش��نبه س��اعت 8 الی 8:30 به تاریخ 1399/11/1 الزم به ذکر اس��ت چنانچه روز مزایده به هر دلیلی 

مصادف با تعطیلی شود مزایده روز کاری بعد از تعطیالت در همان ساعت برگزار خواهد شد.
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ابهر- صالحی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی ش��ماره 139960327002002114 – 1399/8/19 کالسه 1399114427002000178 هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم س��هراب محمدی فرزند اس��الم به ش��ماره شناس��نامه 14357 صادره از در یک باب عمارت به مساحت 105/37 
مترمربع از پالک 2485 فرعی از 122 اصلی واقع در ابهر ش��ناط بخش س��ه زنجان )ابهر، ش��ناط باال خیابان لوله گاز شرقی 12 متری 
عالمه حلی( خریداری از مالک رس��می )خود متقاضی( محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/9/22 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/6

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رأی ش��ماره 139960327002002151 – 1399/8/20 کالسه 1399114427002000157 هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/خانم غالمعلی اس��دی نژاد فرزند محمدعلی به ش��ماره شناسنامه 515 صادره از شهر ری در یک باب عمارت به مساحت 
114/15 مترمربع از پالک 6281 فرعی از یک اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان )ابهر، طالقانی جنوبی 18 متری پردیس 12 متری 
معروفخانی 8 متری مصلی( خریداری از مالک رسمی )خود متقاضی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/9/22 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/6

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی 
براب��ر رأی ش��ماره 139960327002001809 مورخه 1399/7/7 کالس��ه 1399114427002000101 هیأت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم اس��معیل محمدی فرزند علی به ش��ماره شناسنامه 1379 صادره از ابهر در یک باب عمارت به مساحت 
125/95 مترمربع از پالک ز121- اصلی واقع در ابهر شریف آباد جاده ترانزیت کوچه گلشن خریداری از مالک رسمی )علی شاهمرادی 
احد از وراث حسین شاهمرادی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/6 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/10/21
رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

فرمانده سپاه ناحیه خرمدره: 
نهم دی نماد بصیرت و غیرت انقالبی 

و بیداری و هوشیاری مردم است
به مناس��بت گرامیداش��ت نهم دی ماه هفته بصیرت و میثاق امت با والیت،  نشست 
روش��نگری باسخنرانی سرهنگ دوم پاسدار امیرخانی فرمانده سپاه ناحیه  شهرستان 
خرم دره باحضور بس��یجیان پایگاه ش��هید چمران ازحوزه ش��هید کالهدوز بارعایت 
پروتکل های بهداش��تی درمسجد جامع  برگزار شد که در نشست روشنگری سرهنگ 
دوم پاس��دار امیرخانی فرمانده س��پاه ناحیه خرم دره با اشاره با بی شرمی و اهانت به  
ارزش��های دفاع مقدس و عاش��ورای حسینی، این حرکات فتنه گرانه را آب به آسیاب 
دش��من ریختن دانست و گفت: مردم فهیم و بصیر ایران با پشتیانی  از  والیت فقیه 
و آگاهی و بصیرت در 9 دی جواب کوبنده ای به فتنه گران دادند و نش��ان دادند که 

تا آخرین لحظه حامی والیت فقیه و رهبر هستند. 
س��رهنگ پاس��دار امیرخانی فرمانده س��پاه ناحیه خرم دره در ادامه نهم دی را نماد 

بصیرت وغیرت انقالبی و بیداری و هوشیاری مردم عزیز عنوان کرد. 
وی ضمن اشاره به ابعاد این حماسه تاریخی و نقش و اهمیت بصیرت و زمان شناسی 
به بیان اهداف پیچیده دش��منان پرداخت و گفت: در نهم دی ماه س��ال 1388 قدرت 
و ظرفیت عظیم  امت انقالبی یکبار دیگر به نمایش گذاش��ته ش��د و مردم هوش��یار 
ایران اسالمی در این حماسه بزرگ با بصیرت عمیق از نظام اسالمی حمایت کردند. 
وی فتنه س��ال 88 را موج فریب خوردگی برخی افراد دور از اس��الم و انقالب خواند و 
گفت: هدف این افراد ایجاد تنش و التهاب در کش��ور بود که با پاسخ کوبنده ملت در 

9دی ماه به شکست انجامید.
عباسی خبرنگار روزنامه ندای ابهر 

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان زنجان:

کرونا فعالیت های دانشگاه آزاداسالمی 
را تعطیل نکرده است

رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی اس��تان زنجان گفت: کرونا فعالیت های دانش��گاه آزاد 
اس��المی اس��تان را تعطیل نکرده اس��ت، بلکه از ظرفیت مجازی بیشتر استفاده شده 

است. 
ب��ه گزارش روابط عمومی دانش��گاه آزاد اس��المی زنجان، دکتر علیرض��ا فیروزفر در 
نشس��ت ش��ورای  فرهنگی دانشگاه آزاد اس��المی اس��تان زنجان اظهار کرد: زنجان 
پایتخت ش��ور و شعور حس��ینی اس��ت و در دوران پیروزی انقالب اسالمی نیز نقش 

فعالی داشته و اولین راهپیمایی زنان در زنجان شکل گرفته است. 
رئیس دانش��گاه آزاد اسالمی اس��تان زنجان همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره 
غواص��ان دریادل زنجانی بیان کرد: در ایام محرم نیز مردم بار دیگر حماس��ع آفرینی 

کردند. 
وی در ادامه با ارایه گزارش��ی از فعالیت های دانشگاه در بخش های مختلف بیان کرد: 
در ایام مقارن با روز دانش��جو 20 برنامه اجرایی ش��د و تالش کردیم برنامه  ها طوری 

باشد که جلسات مطالبه گری را داشته باشیم. 
دکت��ر فیروزفر بابیان اینکه دانش��گاه رس��الت خود را در ایام کرون��ا فراموش نکرده و 
همچنان فعالیت دارد، گفت: بحث مس��ولیتها یعنی مورد سوال قرار گرفتن در دانشگاه 
تبیین ش��ده و سامانه های متعدد پاسخگویی و رس��یدگی به شکایات راه اندازی شده 

است. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه تبیی��ن رعایت حضور مطابق با ش��ان و منزلت دانش��گاه در 
کالس های مجازی هم انجام ش��ده اس��ت، گفت: خوشبختانه کرونا باعث نشده است 

که برنامه  های دانشگاه معلق شود یا کمرنگ شود.

قدردانی از کادر درمان
در آس��تانه میالد حضرت زینب)س( و روز پرس��تار با هدف قدردانی از کادر درمان و 
همچنین در آس��تانه فرارسیدن اولین سالروز شهادت س��پهبد قاسم سلیمانی، پایگاه 
ش��اهد شهرک مس��جد خاتم االنبیاء ابهر با کمک خیرین، بسته بندی میوها در شب 

یلدا به دست مستمندان  رساند.
پایگاه شاهد شهرک در اجرای اوامر مقام معظم رهبری، به اقشار مستضعف، اقدام به 
تهیه س��یب، پرتقال، انار توس��ط خیرین نمود و با شناسایی بیش از 24خانواده منطقه 
ش��هرک شاهد که از هیچ سازمان یا مؤسس��ه ای حمایت نمی شوند، سعی در حمایت 

از آنان دارد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان خبر داد:

اجرای ده ها طرح آبرسانی در روستاهای شهرستان ابهر

 با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان زنجان گفت: پس از یکپارچه سازی شرکت 
های آب و فاضالب ش��هری و روستایی بخش خدمات روستایی شرکت توسعه یافته 
و با چابک س��ازی انجام ش��ده در دوران پسا یکپارچه سازی، س��رعت و دامنه ارائه 

خدمات نیز ارتقاء یافته است. 
علیرضا جزء قاس��می اظهار کرد: با اش��اره به اجرای ده ها طرح آبرسانی روستایی در 
شهرس��تان ابهر با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد ریال گفت: طرح آبرسانی به روستاهای 
مهس��تان و میمون دره در شهرستان ابهر با مش��ارکت قرارگاه بسیج سازندگی سپاه 
آغاز شده و با اعتباری افزون بر 6 میلیارد و 700 میلیون ریال در دست اقدام است. 

وی اف��زود: طرح تامین آب آش��امیدنی در روس��تای عمید آباد به عن��وان بزرگترین 
روستای شهرستان ابهر نیز با اعتباری معادل 6 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

 مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان زنجان گفت: اتصال چشمه های آب در 
روس��تاهای خلیفه حصار، آقچه کند، توده بین و چرگر به مخازن ذخیره آب به طول 
1.5 کیلومتر و با اعتباری معادل یک میلیارد و پانصد میلیون ریال اجرایی شده است.
 وی بیان داش��ت: در دوران یکپارچه سازی شرکت آب و فاضالب استان زنجان، دو 
روستای جدید در شهرستان ابهر تحت پوشش خدمات این شرکت قرار گرفته و تحت 

پوشش قرار دادن هفت روستای دیگر نیز در دست اقدام می باشد.
وی به اجرای عملیات بهس��ازی چش��مه های تامین آب هشت روستا در شهرستان 
ابهر نیز اش��اره کرده و گفت: اصالح و بازسازی ش��بکه توزیع آب در پانزده روستای 
این شهرس��تان نیز از دیگر اقدامات شرکت آب و فاضالب در دوران یکپارچه سازی 

بوده است. 
جزء قاس��می به راه اندازی س��امانه های گند زدایی در روستاهای شهرستان ابهر نیز 
اش��اره کرده و گفت: گندزدایی مجتمع آبرسانی خراسانلو و روستاهای ارهان، ازناب، 

درسجین، پیرسقا و عمید آباد از جمله این سامانه ها می باشد. 
وی ادامه داد: تامین آب مجتمع خراسانلو و ارهان و همینطور روستاهای قزلجه، قروه 
و کینه ورس نیز از دیگر طرح هایی است که در دوران پسا یکپارچه سازی در شرکت 

آب و فاضالب استان زنجان اجرا شده است. 
این مسئول به اجرای طرح تله متری در روستاهای چنگ الماس، عمیدآباد و مجتمع 
خراسانلو نیز اشاره کرده و هدف از اجرای این طرح را کنترل نواسانات فشار و کاهش 

هدر رفت آب عنوان کرد.

به گزارش ع��زت ا...مظفری خبرنگار ندای ابهر حجت االس��الم 
اس��ماعیل صادقی نیارکی ظهر روز چهارش��نبه 99/10/3 در آئین 
معارف��ه دادس��تان جدید عمومی و انقالب شهرس��تان ابهر گفت: 
خدمت در جمهوری اس��المی یک توفیق الهی و س��عادت است و 
هم��ه ما بای��د قدر دان این فرصت ها و لحظ��ه ها به عنوان یک 

کارگزار کوچک در نظام  مقدس باشیم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه احقاق حق  و گره گش��ایی یک توفیق باالتر 
اس��ت که اولین اقدام برای شکرگزاری این توفیق تشکر عملی و 

اقدامات موثر است. 
رئیس کل دادگس��تری اس��تان در ادامه مراسم که دادستان مرکز 
اس��تان ،معاون منابع انسانی دادگستری اس��تان، اعضای شورای 
تامین شهرس��تان و قضات شهرس��تان ابهر نیز حضور داش��تند با 
اشاره به اینکه همه دستگاه ها برای ارائه خدمات به مردم وظایفی 
دارند که در این میان وظیفه دس��تگاه قضا خطیر و اثرگذار اس��ت 

که نباید در این راستا ملول شد. 
رئیس ش��ورای قضائی اس��تان زنجان ضمن تقدی��ر از زحمات و 
تالشهای رئیس و کارکنان دادگستری شهرستان ابهر در همراهی 
و همکاری در اجرای سیاست های قوه قضائیه تصریح کرد: شان 

و جایگاه قضا و قاضی بس��یار باالست، بنابراین انتظار ما از قضات 
این اس��ت ب��ا قاطعیت و هم��ت مضاعف برای اج��رای عدالت و 

رسیدگی به مشکالت مردم تالش کنند. 
صادقی نیارکی اظهار داش��ت: اجرای دقیق و س��ریع  دس��تورات 
مقامات قضائی توس��ط ضابطین در حقیقت کمک به امر دادرسی 
اس��ت و تاخیر در این امر ممکن اس��ت آسیبهایی به همراه داشته 

باشد. 
عالیترین مقام قضائی استان با بیان اینکه خیز استان برای اجرای 
سیاس��ت ها و برنامه های قوه قضائیه شتاب مضاعف گرفته است 
ادامه داد: برای تحقق این  امر ممکن اس��ت سختیها و مسیرهای 
دشواری وجود داش��ته باشد، اما امروز استان برخوردار از قضات و 
هم��کاران پر تالش و با انگیره باالی خدمت به  مردم اس��ت که 

گذر از این گردنه ها و سختیها دست یافتنی است. 
وی در پایان جلسه  از زحمات جعفری پطرودی دادستان سابق و 
صالحی معاون دادستان  ابهر تقدیر نمود و ابوالفضل طاهرخانی را 
به عنوان دادس��تان جدید عمومی و انقالب شهرستان ابهر معرفی 

کرد.

 به گزارش عت اله مظفری مدیر روابط عمومی ش��هرداری و شورای 
اس��المی شهرخرم دره جلسه کمیته درامدزایی شهرداری خرم دره به 
ریاست مهندس نوری آرا شهردار و با حضور معاونت خدمات شهری، 
مدیران حوزه حراس��ت، مالی، درآمد، نوس��ازی، امالک، شهرسازی، 
روابط عمومی، فناوری و اطالعات، نوس��ازی در محل دفتر ش��هردار 
برگزار ش��د. این جلس��ه که با دس��تورکار بررس��ی وضعیت درآمدی 
ش��هرداری خرم دره در شرایط کرونایی برگزار شد. شهردار خرم دره 
طی س��خنانی با اشاره به اینکه شهر خرم دره نیاز به عمران و توسعه 
ش��هری همه جانبه دارد به اهمیت پرداخت به موقع عوارض از سوی 
ش��هروندان اش��اره نمود و آن را منبع درآمدی پایدار برای توس��عه و 
عمران ش��هر عنوان کرد و تاکید نمود مسئولین واحدهای شهرداری 
می بایس��ت برنامه های الزم در خصوص تحقق مطالبات بر اس��اس 
بودجه و نحوه درآمدزایی را کارشناسی نمایند و خروجی آن را به دفتر 

شهردار گزارش نمایند.
ش��هردار خرم دره با انتقاد از برخی واحدهای ش��هرداری گفت اجازه 
نخواهی��م داد برخی مدیران ش��هرداری کم کاری کنند چرا که مردم 
نیاز به کار و تالش دارند و در عین حال مردم فهیم خرم دره عملکرد 
همه ما را ارزیابی خواهند نمود. مهندس نوری آرا در عین حال افزود 
بنده به هیچ عنوان از کس��ی گفتار درمانی را نخواهم پذیرفت و همه 

باید صادقانه برای ش��هروندان تالش کنی��م. وی با تاکید بر اهمیت 
حوزه درآمدی ش��هرداری اظهارداش��ت درآمد و خدمات با هم ارتباط 
مس��تقیم دارند و برای ارائه خدمات مناس��ب باید درآمد کافی کسب 
کنیم. این مقام ش��هری ب��ه نقش مهم مدیران درآمدی ش��هرداری 
اش��اره نمود و افزود باید تمام ظرفیت ها و ش��یوه ه��ای درآمدزایی 
ش��هرداری شناسایی ش��ود و نقش مدیران و کارشناسان درآمدی در 
این خصوص بسیار حائز اهمیت است. شهردار خرم دره گفت روحیه و 
کار جهادی راه نجات از مشکالت است. شهردار خرم دره با اشاره به 
اینکه باید نس��بت به یکدیگر احساس تکلیف کنیم تصریح نمود نباید 
از لغزش دیگری خوش��حال شویم و باید دس��ت یکدیگر را بگیریم. 
وی راه نجات از مش��کالت و وضعی��ت فعلی را روحیه و کار جهادی 
دانس��ت و افزود شهرداری به کارمند اتو کش��یده و فانتزی نیاز ندارد 
و باید مدیران حضور میدانی و عملیاتی در حوزه خود داش��ته باش��ند. 
مهندس نوری آرا افزود: پرداخت های مالی باید عادالنه و براس��اس 
عدالت باید صورت بگیرد و نباید در این خصوص نگاه تبعیضی داشته 
باش��یم. وی درپایان با اشاره به اینکه اهل مشورت هستم خاطرنشان 
نمود نگاه من نگاه مش��ورتی هست و برای تصمیمات شهری با همه 
مش��ورت میکنم. در پایان هر یک از اعضای جلس��ه به نقطه نظرات 

خود پرداختند.

دادستان جدید ابهر معرفی شد شهردار خرمدره:
کار جهادی راه نجات از مشکالت است
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چرا نمی نویسید
امیدوارممسئولینامرتدبیریبیندیشند

با مراجعه به داروخانه ی ش��بانه روزی هفده ش��هریورمتوجه شدم 
درشیشه ای ان بس��یار سخت باز میشود آیا این خود باعث سرایت 
بیش��تر بیماری نمی ش��ود چون اگه راحت باز شود نیازی به دست 
زدن نیست و از آن بدتر نایلون هایی که بعضی مغازه ها برای گرم 
شدن مغازه ها در زمستان نصب میکنن این عمل سرتاپای مراجعین 
را لم��س کرده و به نف��رات بعدی انتقال داده می ش��ود. امیدوارم 

مسئولین امر تدبیری بیندیشند. قبال از همکاری شما متشکرم

 چرا نمی نویسید
چقدر باید تصادف ش��ود و کش��ته داده ش��ود که مقامات اس��تان 

زنجان اقدام عاجل نمایند
س��الم خواهشمندم این مطلب رو در کانال روزنامه ندای ابهر درج 
کنین. از اداره راه و ش��هر س��ازی ابهر و اس��تان زنجان درخواست 
دارم توضیح دهند که شهروندان باید چند سال دیگر منتظر دوبانده 
نمودن جاده ترانزیت زنجان ابهر تاکس��تان باش��ند. از سمت استان 
قزوین تا ضیا آباد دوبانده شده و هم اکنون مشغول زیرسازی جاده 
تا فارس��جین هستند ولی از سمت اس��تان زنجان هیچ کاری نشده. 
واقعا در این جاده چقدر باید تصادف ش��ود و کشته داده شود که 

مقامات استان زنجان اقدام عاجل نمایند.

چرا نمی نویسید
با س��الم درخصوص مطلب دوم س��تون چرا نمی نویسید شنبه ۲۹ 
آذر ماه باستحضار می رساند خانواده سربازان نیازمند واقشار پایین 
جامعه که در امرار معاش دچار مشکل هستند )بغیر از خود سرباز( 
در مدت دوران سربازی می توانند تحت حمایت امداد گردیده و 
از خدمات امداد برخوردار گردند. احمدی مدیر کمیته امداد ابهر

چرا نمی نویسید
این شهرستان از اول مسئول پیگیری نداشته است

سالم خدمت جناب ربی...
از شما درخواس��ت میکنم یک گزارش��ی از نصب داربست های 
نصب ش��ده در میدان آزادی و ساعت ش��هر خرم دره تهیه کنید. 
که کل شهر شده تشکر از فالن آقا یا فالن خانم... آیا در نزدیکی 
انتخابات ش��ورای شهر این داربست ها چه معنایی پیدا میکنه... آیا 
ش��هرداری و روابط عمومی شهرداری در جریان پشت پرده نصب 
این داربست ها هست یا خیر؟؟ من به عنوان یک شهروند خرم دره 
درخواست میکنم حتما یک گزارش از این بی برنامه ریزی شهری 
داش��ته باشید و از شهردار و مس��ئولین شهری پاسخ بگیرید که این 
همه داربست و بنر و عکس افراد مختلف برای چیست. متاسفانه در 
این خصوص هیچ کنترلی صورت نمیگیرد .و ش��هروندان شکایت 

خود را باید کجا ببرند....
یک ش��هروند از خرم دره که این شهرستان از اول مسئول پیگیری 

نداشته است

چرا نمی نویسید
غورهنشدهمویزشده

با نزدیک ش��دن به انتخابات سال ۱۴۰۰) ش��وراهای شهر و روستا 
و ریاس��ت جمهوری ( کس��انی که روزه��ا و ماه ها و س��الها را با 
انفعال و رکود س��پری کرده اند ، اکنون ب��ا چنان تکاپو و جهدی 
در حال وارد ش��دن به میدان انتخابات هستند که در هموار کردن 
مس��یر اهدافشان آماده هر شعار و سخنی هستند. حالوت و شیرینی 
مویز گونه انتخابات پیش رو ، در اندیشه اینگونه افراد، طعم حنظل 
بر کام ملت ریختن اس��ت، چون عم��ل و عملگرایی در نزد چنین 
اندیشه هایی امری مذموم و منس��وخ قلمداد میشود. جهد و تالش 
اینگون��ه اف��راد در عرصه سیاس��ی همانا جح��د و مضمحل کردن 
فرآیند مردمس��االری است. پس س��میع و بصیری در فراز بلندای 

اندیشه ، توان غربال غوره ها از مویز را دارد.
نویسنده : ح.ب

چرا نمی نویسید
انشااهلل که مسئولین ببینند و بخوانند و ترتیب اثر دهند

مدتی قبل کانال آب ورودی ش��هرک فرهنگیان بازس��ازی ش��د! 
بگذریم که زمان انجام ش��دنش خود پ��روژه ای بود حاال هم که 
بظاهر! انجام ش��ده اطراف آن چاله ه��ای عمیق تری بوجود آمده 
چرا آخه یه کار ساده رو نمی توانند درست و کامل انجام بدهند؟!

چرا نمی نویسید
مش��کل خیابان ش��هید داوودی با مقداری پول و ذره ای مدیریت 
قابل حل هس��ت که این دو مش��کل خود مش��کل هست در مسیر 
خیابان ش��هید داوودی چندین خانه است که تقریبا میشود گفت با 
عقب نش��ینی این  خانه ها صاحب خانه ها بیخانمان میشوند از این 
بابت که س��رمایه ای از برای تهیه خانه ای که کاربری تجاری هم 
داشته باشد ندارند پس شهرداری قانونا وعرفا وشرعا موظف هست 
که با تهیه خانه برای این صاحب خانه ها و اسکان آنها در آن خانه 
ه��ا به تعریض خیاب��ان اقدام نماید پس پ��ول ومدیریت نیاز اصلی 
تعریض خیابان و آبادانی ش��هر هس��ت که امیدواری��م این دو نیاز 
پیدا بش��ود. اگر فقط مشکل شناط همین بود که قابل حل بود  ولی 
مشکل شناط فراتر از این حرف هاست که شورا ها وشهردارها باید 
بیایند و بروندوکابینه تش��کیل بدهند و بعد از سقوط کابینه باز روز 

از نو روزگار ازنو به همین شکلی آمد و شد که هست....
فضل اله امامی

ب��ه گزارش ع��زت ا...مظفری خبرنگارندای ابهر جلس��ه ش��ورای آموزش و 
پرورش شهرستان خرم دره در سالن اجتماعات اموزش وپرورش برگزار شد. 
در این جلس��ه دکتر حس��ینی خرم مدیر اداره اموزش وپرورش شهرستان 
خرم دره خاطرنشان کرد برای اینکه بتوانیم دانش آموزان را مطابق با اصول 
تعلیم و تربیت اسالمی پرورش دهیم باید تمام مردم و نهادها به آموزش و 
پرورش کمک کنندکه دراین روزهای کرونایی خیرین همیشه کنارمدیران 

مدارس بوده اند. 
وی با بیان اینکه خیرین و فرهنگیان خرم دره بیش از ۱۵۰ گوشی و تبلت 

خریداری ودراختیاردانش اموزان بی بضاعت خرم دره قرارداده اند. 
مدیر اداره آموزش و پرورش خرم دره رس��الت آموزش و پرورش را تعلیم و 
تربیت اسالمی دانست و افزود: تعالی جامعه و تربیت فرزندان این مرز و بوم 
که آماده خدمت برای آینده کش��ور می ش��وند از وظایف آموزش و پرورش 
اس��ت که تالش کرده ایم دراین خصوص حرکت کنیم. وی افزود: معلمان 
درتربیت و سرنوش��ت دان��ش آموزان نقش موثری دارند وب��ر کلیه رفتار و 

عملکردهای آنها تاثیر گذار هستند. 
حسینی خرم مشارکت والدین در آموزش و پرورش را مهم دانست و افزود: 
با تشکیل انجمن اولیاءو مربیان می توان والدین را در تصمیم گیری مدرسه 

مشارکت داد.
وی افزود: جذب س��رمایه های مردمی و مش��ارکت خیری��ن از منابع قابل 
اعتماد و ارزشمند است که با دعوت از خیرین بسیاری از مشکالت آموزش 

و پرورش حل می شود. 
مدیر اداره آموزش و پرورش خرم دره بزرگترین س��رمایه آموزش و پرورش 
را اعتماد مردم دانس��ت و افزود نظارت ب��ر عملکرد آموزش وپرورش باعث 

جلب اعتماد بیشتر مردم به آموزش و پرورش می شود. 
الزم به ذکر اس��ت در این جلسه عباس طاهری، مهندس باباجمادی، دکتر 

کرمی، حاج آقا صدری و مهندس عزیزی به نقطه نظرات خود پرداختند.

مدیر آموزش و پرورش خرم دره:

خیرینوفرهنگیانبیشاز۱۵۰گوشیوتبلتتهیهو
دراختیاردانشآموزانشهرستانقراردادهاند

با معرفی و تقدیر از فعاالن حوزه کتابخانه های عمومی؛ 

آیینگرامیداشتکتاب،کتابخوانیوکتابدار
دراستانزنجانبرگزارشد

در آیین گرامیداش��ت کتاب، کتابخوانی و کتاب��دار، فعاالن حوزه کتابخانه 
های عمومی و کتابداران برتر استان زنجان معرفی و تقدیر شدند. 

ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل کتابخانه های عمومی اس��تان زنجان، 
مراس��م گرامیداشت کتاب، کتابخوانی و کتابدار در استان زنجان به صورت 
مجازی برگزار ش��د و کتاب��داران برتر در حوزه فعالی��ت های ترویجی؛ ۱- 
معصوم��ه رجبی ازکتابخانه باقرالعلوم درس��جین شهرس��تان ابهر، کتابدار 
فع��ال در ح��وزه فعالیت فض��ای مج��ازی؛ 2 -  زینب س��لیمانی ابهری از 
کتابخانه الزهراء و وحدت شهرس��تان ابهر، کتاب��دار فعال در حوزه فعالیت 
های ش��اخص؛ 3 - فرزانه نصیری از شهرس��تان س��لطانیه، کتابدار برتر در 
ح��وزه فعالیت های ترویجی 4-  امیررضا رس��تمی ، برگزیده ملی دهمین 
دوره جش��نواره رضوی در بخش نوجوان از کتابخانه ش��هید مطهری شهر 
صائین قلعه شهرس��تان ابهر ۵- فاطمه نیکبخ��ش ، برگزیده ملی دهمین 
دوره جش��نواره رضوی در بخش جوان از شهرس��تان زنج��ان 6 - رحمان 
بهرام��ی از کتابخانه حکیم هیدجی ش��هر هیدج شهرس��تان ابهر به عنوان 

برگزیده معرفی و قدردانی شدند.

بمناس��بت آغاز هفته ثبت احوال )3 دی ماه-9دی م��اه( خبرنگار روزنامه 
ندای ابهر در گفتگویی با رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ابهر سید رکن 
الدی��ن حس��ینی ابهری با تبریک روز ملی ثبت اح��وال عمده فعالیت های 
اداره ثبت احوال شهرس��تان ابهر را جویا ش��د و حس��ینی ابهری با تبریک 
روز و هفته ملی ثبت احوال گفت امس��ال یکصد و دومین س��ال تأس��یس 
ثبت احوال با شعار »ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، 

خدمات فراگیر« نامگذاری شده است. 
وی عمده فعالیت های اداره شهرستان ابهر در 9 ماه سالجاری نسبت به 9 

ماه سال ۱398 چنین اعالم کرد:
۱- والدت در 9 ماهه س��الجاری ۱398 واقعه بود که در سال 98 به تعداد 
۱۵۱8 واقعه بوده اس��ت که نسبت به س��ال گذشته 7 درصد کاهش دارد. 
2- وفات در 9 ماهه سالجاری 832 واقعه بود که در سال 98 به تعداد ۵8۵ 
واقعه بوده اس��ت که 42 درصد افزایش دارد. 3- ازدواج در 9 ماه سالجاری 
69۱ واقعه بود که در سال 98 به تعداد 7۵2 واقعه بوده است که 8 درصد 
کاهش نش��ان می دهد. 4- طالق در 9 ماهه سالجاری ۱7۱ واقعه بوده که 
در س��ال 98 به تعداد ۱73 واقعه بوده اس��ت که ۱/۱۵ درصد کاهش دارد. 
۵- تعداد درخواست کارت هوشمند ملی در 9 ماهه سالجاری 4472 فقره و 
در سال 98 به تعداد ۵86۰ فقره ثبت شده است که نسبت به 9 ماهه سال 
گذش��ته 23 درصد کاهش نش��ان می دهد. 6- تعویض و صدور شناسنامه 
در 9 ماهه س��الجاری تعداد 48۵3 جلد می باش��د. 7- صدور گواهی فوت 
در 9 ماهه س��الجاری 93۱ برگ بوده، اس��تعالمات ۱۵۱۰ فقره، تغییر نام 

خانوادگی ۱2۰ مورد و تغییر نام نیز 67 مورد به ثبت رسیده است.

همزمان با ش��ب یل��دا اختتامیه جش��نواره ادبی یلدا به 
صورت مجازی برگزار شد. 

ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اس��تان زنجان، ای��ن برنامه باحضور جمش��ید 
عباسی نویسنده و شاعر، علی داوودی شاعر و پژوهشگر، 
فرام��رز ریحان صنعت ش��اعر و طنز پ��رداز و با میزبانی 
حسن پاکزاد با اثر خوانی شاعران و نویسندگان به جهت 
رعایت پروتکلهای بهداش��تی به صورت مجازی برگزار و 

برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند. 
پاکزاد دبیر اجرایی این جش��نواره گفت: در بخش شعر با 
داوری اس��تاد علی داوودی از تهران نفرات برتر به شرح 

ذیل معرفی گردیدند:
ش��عر کالس��یک نفر اول: مینا امیدی از زنجان  نفر دوم: 

داریوش عزیزی از خرمدره نفر س��وم : امیر س��لیمانی از 
زنجان 

شایسته تقدیر : سهیال طاووسی از زنجان علی مرادخانی 
از زنجان شقایق حیدری از زنجان

ش��عر سپید- نفر اول: ندارد نفر دوم: امیر محمد ندرلو از 
خدابنده نفر سوم: کاظم رستمی از زنجان

شایسته تقدیر: الهام خوشی از زنجان 
بخش داس��تان با داوری استادجمش��ید عباسی از رشت 
داستان کوتاه - نفر اول: فاطمه آزادی از زنجان  نفر دوم: 
معصوم��ه دین محمدی از زنجان نفر س��وم: س��نا امینی 

از زنجان
شایس��ته تقدی��ر: رحمت خداکرم��ی از خدابنده و مائده 

سلیمی از زنجان 

داستان مینیمال - نفر اول: ندارد نفر دوم: ندارد نفر سوم: 
علی کابلی از زنجان 

شایس��ته تقدیر: فیروز ش��اهی از زنجان فاطمه قربانی از 
زنجان زهرا امیرلو از خدابنده بهزاد بیات فرد از زنجان 

پاکزاد افزود: کل شرکت کننده ۵۱ نفربودند که در بخش 
ش��عر 29 نفر با 4۵ اثر و در بخش داستان 22 نفر با 39 

اثر شرکت کرده بودند. 
دبیر انجمن ادبی صراط خاطرنش��ان کرد: تعداد شرکت 
کنن��ده ها از زنجان 4۰ نفر یا 78درصد ش��رکت کننده، 
خدابن��ده 6 نف��ر یا ۱2درص��د، طارم 2 نفر ی��ا 4درصد، 
خرم��دره ۱نفر یا 2درصد، س��لطانیه ۱نفر یا 2درصد واز 
هیدج ۱ نفر یا 2درصد بودند که کل برگزیده ها ۱9 نفر 

و حدودا 79 درصد برگزیده از زنجان بودند.

نماین��ده ول��ی فقیه در اس��تان و امام جمعه زنجان گفت : دانش��گاه آزاد اس��المی بانی 
خدمات بزرگ در کش��ور بوده اس��ت.  در محیطهای علمی نقد روح محیط اس��ت و اگر 
نقد نباش��د فضای حاکم بر دانشگاه ها فضایی مرده خواهد بود.آیت اهلل خاتمی در دیدار 
دکتر جهان بین معاون فرهنگی و دانش��جویی دانش��گاه آزاد اسالمی و هیات همراه در 
جری��ان س��فر به زنجان که در دفتر وی حضور داش��تند، اظهار ک��رد : نباید فضای نقد 
علمی از محیط های دانش��گاهی و علمی به فضای عمومی کشیده شود و اگر این اتفاق 
رخ بدهد در جامعه فضای حیدری - نعمتی ایجاد خواهد ش��د.وی ادامه داد : دانش��گاه 
ه��ا بای��د در بحث نیازهای جامعه و راه حل برای تولید خیلی جدی ورود کنند. نباید از 
حرکت و ش��تاب دنیا عقب بمانیم و این موضوعات با حضور فعاالنه و موثر دانشگاهیان 
در مباحث فناورانه امکان پذیر اس��ت.امام جمعه زنج��ان تصریح کرد: در بحث آموزش 
به تربیت نیروی انس��انی توجه جدی بکنید و دانشگاه آزاد اسالمی ظرفیت بزرگی برای 
توسعه و تربیت نیروی انسانی است.وی شناسایی مشکالت و معضالت جامعه را رسالت 
دانش��گاهیان برش��مارد و گفت : عارضه یابی های صنعت در هر استان شکل بگیرد و با 
اس��تفاده از نظرات علمی و فنی مشکالت بخش های تولیدی  و صنعتی شناسایی و راه 
حل علمی برای حل مشکالت ارایه شود تا روند مسیر تولید در داخل تکمیل شده و با 
اختالل و وابستگی به خارج از مرزها مواجه نشود. توجه به تحقیق و پژوهش یکی دیگر 

از محورهای س��خنان نماینده ولی فقیه در اس��تان زنجان بود که افزود:برای تحقیقات 
از پرداخت پول و هزینه دریغ نکنید.وی با اش��اره به رسالت دانشگاه ها در ایجاد فضای 
گفت و گو بین دانش��جویان و محافل دانش��جویی با هدف هم افزای��ی اظهار کرد: هنر 
جامعه اسالمی نباید به سمت فضای حذف کشیده شود.تعداد و تکثر وجود دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی در کشور نسبت به سایر کشورهای توسعه یافته مورد انتقاد امام 
جمعه زنجان بود که گفت : تعداد دانشگاه های کشور بیش از دو برابر کشورهای اروپایی 
است.وی با انتقاد از برخی فعالیت ها در محیط های علمی گفت: بسیاری از پایان نامه 
های دانشجویی غیرکاربردی هستند و باید برای این موضوعات فکر اساسی بشود.وی به 
ظرفیت های طبیعی و معدنی زنجان اشاره کرد و اظهار کرد: زنجان در بحث شناسایی 
معادن رتبه اول کش��ور را دارد و در بحث گردش��گری طرفیت های بزرگی دارد که باید 
مورد توجه جدی مس��ئوالن و مطالعه دانش��گاهیان قرار بگیرد.وی در پایان با توصیه به 
مسئوالن دانشگاه آزاد اسالمی گفت: با توجه به اینکه دانشگاه آزاد اسالمی زنجان برای 
راه اندازی مدارس الگو پیش��گام شده است راه اندازی این مدرسه مورد توجه جدی قرار 
بگیرد.در ابتدای این دیدار دکتر علیرضا فیروزفر ، رئیس دانش��گاه آزاد اس��المی استان 
زنجان گزارش��ی از وضعیت دانشگاه آزاد اسالمی اس��تان زنجان و فعالیت های صورت 

گرفته و اقدامات در دست انجام ارائه کرد.

تیم فوتبال پرسپولیس ایران در فینال لیگ باشگاه های 
آسیا بازی داش��ت و نتیجه بازی را به رقیب خود واگذار 

کرد.
متن خبر فوق چندان پیچیده نیس��ت ت��ا نیازی به این 
باش��د که کسی بیاید و با آنالیز آن تحلیل قابل قبولی را 
از آنچ��ه که اتفاق افت��اده ارائه دهد زیرا که فوتبال نوعی 
بازی برای س��رگرمی اس��ت و در این ن��وع ازبازی فینال 
اح��کام خاص خ��ود را دارد که مهمترین��ش باخت یکی 
از طرفین اس��ت اما همی��ن خبر و اتف��اق واکنش های 
فراوان��ی را در بین مردم برانگیخت تا جایی که برخی در 
مقابل این شکست عنان زبان از دست دادند و بر بازیکن 
،مربی ،مس��ئوالن باشگاه و مس��ئوالن ورزشی و سیاسی 
کش��ور تاختند و نتیجه را ناشی از اشتباهات بازیکن و یا 
بازیکنان، اش��تباهات مربی��ان و در نهایت بد عمل کردن 
مسئوالن باشگاه و فدراس��یون، وزارت و دولت دانستند. 
من به بد یا خوب بودن چنین واکنش هایی کاری ندارم 
زی��را که آن را نتیجه توقعاتی م��ی دانم که ما بد جوری 
به س��ر و شکل دادن نامتعارف آنها عادت کرده ایم برای 
نمون��ه چرا فک��ر می کنیم که در ب��ازی فینال همه حق 

پیروزی با ما بود؟ 
چرا فکر می کنیم که بازیکن و مربی ایرانی تافته ای جدا 

بافته اند و اگر شکست خوردند حتما حقشان ضایع شده 
است و یا اینکه بی غیرت بوده اند ؟

چرا فکر می کنیم که اگر شکس��ت خوردیم کار به پایان 
رس��یده و دیگر نباید امیدی به موفقیت داش��ت و دوباره 

سرپا شد ؟
مگ��ر کره جنوبی و بازیکنان آن کش��ور ب��ا فوتبال انس 
و الفتی نداش��ته و انتظارات لذت بخش��ی را ازاین رشته 

ورزشی تدارک ندیده اند؟
مگر بازیکنان کره جنوبی با تکنیک های فردی و تاکتیک 
های تیمی آش��نایی ندارن��د و آنها را به عنوان مهارت در 

نهاد خود نهادینه نساخته اند ؟
مگ��ر باش��گاه های ک��ره جنوب��ی دارای س��اختار کامل 
مدیریتی خود ارزیاب و خود مواخذه گر نیس��ت تا بداند 

تیم را برای بازی هایی دراین سطح چگونه آماده کند؟
مگ��ر س��ازمان ورزش کره جنوبی و دس��تگاه حاکمه آن 
کش��ور خواهان کس��ب موقعی��ت های برت��ر در میادین 

ورزشی نیست ؟
ودر نهایت مگر تیم فوتبال کره جنوبی با شکس��ت دادن 
تیم هایی از کش��ورهای بس��یاربزرگی چون ژاپن،چین و 

استرالیا به بازی مقابل ما نرسیده است ؟
ببینی��د ما اگر انتظارتمان را با پاس��خ به این س��ئوال ها 

س��ر و شکل می دادیم آنگاه تنها برای لذت بردن ازبازی 
پ��ای تلویزیون می نشس��تیم و یا تمایل ب��ه هواداریمان 
را به س��وی تیم و بازی قابل قبول روانه می س��اختیم و 
چون نکرده ایم کارمان به اینجا رس��یده اس��ت که چون 
تیم م��ان باخت باید زمین و زمان را مقصر جلوه بدهیم. 
دوس��تان تیم فوتبال ما در جدول و در موقعیتی فراتر از 
تیم های ژاپن، چین، اس��ترالیا ، عربستان، امارات، قطر و 
س��ایر تیم های شرکت کننده قرار گرفته است و این می 

تواند بسیار افتخار آفرین باشد.
 بله تیم ما می توانس��ت با پی��روزی ازبازی فینال خارج 
ش��ود اما نشده اس��ت و این نش��دن دالیل فنی و شاید 
هم شانس��ی فراوان��ی دارد که اگر خواه��ان توفق بر این 
دالی��ل و عدم تک��رار آنها در بازیهای بعدی هس��تیم در 
ابت��دا باید توقعمان را عالمانه کنیم تا از این مجرا بدانیم 
که دیگران هم درس��رفرازی حقی دارند برای س��رفرازتر 
شدن باید کوشش بیشتری داشت و چون شکستی عاید 
ش��د واقع بینانه دیده ش��ود که درکج��ا و به چه دالیلی 
این اتفاق افتاد تا مبادا صرف شکس��ت دریک مس��ابقه و 
یا مقطع ارزش��مندی نتایج قبل از آن هم فراموش شود 

و یا خرد گردد.
ح- الف

ازحریمخصوصخودمراقبتکنید
پلی��س فتا ابهر اعالم کرد: ش��بکه های اجتماعی امروزه به بخش 
جدای��ی ناپذیری از زندگی بش��ر تبدیل ش��ده اند و بس��یاری از 
کاربران با فرهنگ های مختلف ارتباطات اجتماعی خود را از بستر 

شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای پیام رسان انجام می دهند. 
در این بین نکته ای که حائز اهمیت اس��ت حفظ حریم خصوصی 
در این ش��بکه ها است موضوعی که بسیاری از کاربران به آن بی 
توجه بوده و بدون درنظر گرفتن مالحضات خانوادگی، اجتماعی 
و عرف جامعه خود اقدام به اس��تفاده از تصاویر خصوصی و حتی 
تصاویر نامتع��ارف به عنوان تصویر پروفایل خود در ش��بکه های 
اجتماع��ی می کنند، بدون توج��ه به اینکه تصوی��ر پروفایل آنها 
می توانند توس��ط تمامی افراد عضو آن شبکه اجتماعی مشاهده 
ش��ده و در صورت سوء استفاده، آسیب های متعددی را برای آنها 

به دنبال داشته باشد. 
از ای��ن رو قب��ل از اینکه تصویری را ب��رای پروفایل خود انتخاب 
کنید حتما به این موضوع دقت داش��ته باش��ید که در صورت در 
اختیار گرفتن آن تصویر توس��ط افراد غریبه و ناش��ناس آیا این 
موضوع می تواند منجر به س��وء اس��تفاده از شما گردد و استفاده 
نادرس��ت در فضای مجازی و ش��بکه های اجتماع��ی می تواند 
ک��ودکان و فرزندان م��ا را در معرض مس��ائلی از قبیل محتوای 
نامناس��ب اخالقی، ترویج خش��ونت، ش��بهات دینی، سیاسی و 

اعتقادی قرار دهد.

به مناس��بت میالد حضرت زینب )س( و روز پرس��تار، ریاس��ت بیمارستان امید ابهر به 
اتف��اق مدیریت و جمعی از مس��ئولین واحد های اداری ،پش��تیبانی و درمانی با حضور 
در دفتر مترون و بخش��های درمانی و بس��تری بیماران کرونایی، این روز پر برکت را به 
پرس��نل تالش��گر درمانی تبریک گفته و از زحمات و فداکاریهای مدافعان س��المت با 

اهدای شاخه گل ، قدردانی نمودند .
همچنین جمعی از بس��یجیان گردان امام حس��ین و حوزه موسی ابن جعفر ابهر، نظام 
پرس��تاری ابهر و خرمدره، دانشکده پرس��تاری ابهر، خیریه ابشار عاطفه های شهرستان 
خرم��دره، نیز بص��ورت جداگانه با حضور در بیمارس��تان امید، ای��ن روز را به مدافعان 
س��المت این مرک��ز تبریک گفتند. در ای��ن دیدارهای صمیمی که ب��ه جهت کنترل و 

پیشگیری از ویروس کرونا با رعایت پروتکلهای بهداشتی همراه بود. 
دکتر علوی ریاس��ت بیمارستان امید ابهر، با تبریک والدت حضرت زینب و روز پرستار 
با اش��اره به اینکه؛ امروز نیروهای پرس��تاری ، درمانی و پشتیبانی و اداری همه بسیجی 
وار در میدان مبارزه قدم گذاشته اند و حضوری فعال درمبارزه با کرونا دارند و با نهایت 
جانفش��انی و خلوص نی��ت و جان برکف در پی ارائه بهترین خدم��ات به بیماران کرونا 
و حفظ س��المت جامعه هس��تند ، افزودند: حرکت خوب مدافعان سالمت نمادی دیگر 
از ظهوربس��یج در صحنه امروز اس��ت و اکنون جبهه نبرد امروز، جبهه مراقبت و درمان 

بیماران کرونا است .
دکتر علوی با یاد آوری اینکه همه ساله مراسم جشنی به مناسبت روز پرستار و تجلیل 
از زحمات این قشر زحمکش انجام می گرفت و امسال براساس پروتکلها و دستور العمل 
ها برگزاری و تجمعات بعلت ویروس کرونا مقدور نبود ،افزودند: از پرسنل این مرکز در 
مبارزه با کرونا ، مواردی بوده که بیماری و حتی بس��تری هم داشتیم، اما بحمد اهلل انها 
توانس��تند به س��المتی این بحران را پشت سر گذاشته و از آن عبور نمودند و مجددا به 

خدمت رسانی خود ادامه دهند. که این امر همت و هوشیاری و توجه پرسنل این مرکز 
به سالمتی خود، و جامعه را می رساند. 

پرستاران نمونه این مرکز در سال ۱399 عبارتند از: فاطمه صفری- مریم قدیمی- میترا 
داودبیگی- س��میرا اللهیاری- سعیده مقدم-هاجر کرمی-رضا محرمی و محمد تاروردی 
ک��ه طی برنامه ای با رعایت پروتکلهای بهداش��تی با اهدای لوح تقدیر و جوایزی تقدیر 

بعمل می آید. 
همچنین از پرس��تار نمونه بیمارستان امید به انتخاب نظام پرستاری ابهر و خرمدره در 

سال 99 از آقای حسین قاسملو با اهدای لوح و جوایزی تجلیل شد. 
عکس و خبر از اصغر رجبی روابط عمومی بیمارستان امید ابهر

برگزیدگانجشنوارهادبییلدامعرفیشدند

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان: 

نبایدفضاینقدعلمیازمحیطهایدانشگاهیوعلمیبهفضایعمومیکشیدهشود

انتظارمعقولومنطقیبایدحاویچهمشخصاتیباشد؟!!

دکتر علوی در مراسم تجلیل از مدافعان سالمت بیمارستان امید:

حرکتخوبمدافعانسالمتنمادیدیگرازظهوربسیجدرصحنهامروزاست کاهشتعدادازدواجوطالقدر
9ماهسالجاریدرشهرستانابهر

افقی
1- از شهدای شناط ابهر که سال 1362 در سردشت به شهادت رسید 2- علم پزشکی- شاعر 
نابینای حماسلله سرای یونان باسللتان- پیرو و ارادتمند- لقب سللاطین پیشدادی 3- سرور و 
بزرگ- سللنگ ریزه- منکوحه- عقاید انتخاباتی 4- نوعی مسابقه اتومبیل رانی- دشت- شاعر 
و ادیللب نامدار آلمانی 5- ابوالبشللر- دانه کش بی آزار- نیرومنللد 6- آلوی کوهی- قلمه زدن 
7- جمللله قرآنللی- تیره و تار- خوش پوش- شللهری صنعتی توریسللتی در اسللتان مازندران 
8- روشللنایی اندک- شاعر غزلسرای زنجانی- شللکوفه انگور 9- پرده دری- باالترین نقطه- 
خارشللک- نشان ویژه 10- رودخانه- شللیر عرب 11- تزویر- سللوغات دماوند- باغ حضرت 
فاطمه)س( 12- اسللب بارکش- جنب و جوش- ریزنمره 13- جدال و سللتیزه- از اقوام ایرانی 
در مناطق غربی- خاک صنعتی- محصول الهیجان14- گپ اینترنتی- خوش قامت- سللتون 
خیملله- بدی و فسللاد 15- بازیگر زن آثاری چون مریم مقللدس، ما چند نفر، آنام، بیگانه ای با 

من است و...
عمودی

1- نزدیکترین سللیاره به خورشللید- مهره دوم گردن- پاساژ قدیمی 2- زندگی و دوام- کاشف 
نیروی گرانش- سللیم زمینی در اصطاح برقکاران 3- گل زینتی خودرو به رنگ زرد و سفید- 
سنگ شفاف زرد رنگ 4- از میوه های مربایی- زاپاس- از خودروهای کیاموتورز- کوزه بزرگ 
5- آبپاش حمام- از احادیث نبوی- صبغه 6- مادر حضرت محمد)ص(- برزگر و کشاورز- نام 
چاه زمزم 7- آبکند- مادر عرب- مشقت- مرض ریوی- کار بهانه گیر 8- قوم حضرت صالح- 
غاف شمشیر 9- اثر رطوبت- پرحرفی- در زبان ترکی می گویند یملیک- مرغابی- ماه سرد 
10- خللوراک پرندگان- ترازو- الهلله جنگ رومیان 11- کیش و مذهب- دوش و کتف- خانه 
بزرگ 12- رفوزه- گیاه کتیرا- حسللن معاشللرت- جشنواره سللینمایی فرانسه 13- گیاه معطر 
شللبیه نعناع- نوعی لیف ظرفشللویی 14- بزرگترین جزیره یونان- چند آوای موسیقی با فاصله 

های معین- از درختان جنگلی 15- فاکتور قدیمی- درد- شهر »سرزمین هزار چشمه«
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در ایام امتحانات تکلیف روستاهای فاقد اینترنت و امکانات 
در شهرستان های ابهر و خرمدره چیست؟

تهران و این همه ماجرا!!

شهردار ابهر از آمادگی کامل شهرداری برای 
مدیریت بحران در فصل زمستان خبر داد

شیفتگان خدمت آماده باشند!!

مجید کریمی

ایستگاه حقوق

سؤال از شما پاسخ از ندای ابهر
اش��اره: با عنایت به چاپ مقاالت متعدد حقوقی به قلم آقای مجید کریمی مدیر سابق 
دفترخانه ش��ماره 4 در روزنامه ندای ابهر سؤاالتی از سوی خوانندگان به دفتر روزنامه 
ارشال شده بود که در این شماره اقدام به چاپ تعدادی از سؤاالت و جواب های آقای 

کریمی می نمائیم.
س��ؤال: بنده به همراه 2 فرزندم حدود یک س��ال پیش منزلی را اجاره کردم در قرارداد 
اجاره قید ش��ده اس��ت که مورد اجاره جهت سکونت مس��تأجر و 2 فرزند وی در اختیار 
مستأجر گذارده می شود مدتی است موجر از رفت و آمد همسرم به ملک خودداری می 

نماید آیا ایشان حق چنین کاری را دارند؟
جواب: تخلف مس��تأجر از ش��رط مندرج در قرارداد اجاره صرفا موجب استحقاق موجر 
)اجاره دهنده( در مراجعه به دادگاه و تقاضای فس��خ قرارداد اجاره خواهد بود نه س��بب 
ایجاد مزاحمت برای تصرفات مس��تأجر، بنابراین در این م��ورد در صورت ادامه یافتن 
ایج��اد مزاحمت توس��ط موجر، می توانی��د به عنوان ایجاد مزاحم��ت از وی در مراجع 

قضایی شکایت نمائید و او را تحت تعقیب قانونی قرار دهید.
سؤال: پدر اینجانب فوت کرده است، یکی از ورثه مدت 23 سال است که تابعیت ایران 
را ترک نموده و به تابعیت کش��ور محل اقامت خود درآمده اس��ت لطفا بفرمائید که آیا 

نامبرده حقی به سهم االرث پدر خود دارد یا خبر؟
جواب: بر اس��اس ماده 961 قانون مدنی به جز موارد مقرر در این ماده اتباع خارجه از 
حقوق مدنی متمتع )بهره مند( خواهند بود لذا در این مورد نیز فردی که دارای تابعیت 
خارج��ی بوده و پدر وی در ای��ران فوت می نماید در صورتیکه ت��رک تابعیت ایران و 
کس��ب تابعیت خارجی توس��ط وی از نقطه نظر قوانین ای��ران بنحو صحیح و معتبری 
انجام پذیرفته باشد از ترکه پدر ایرانی خود ارث خواهد بود، گرچه وی از مال غیرمنقول 
موجود در ترکه نیز ارث می برد ولی مال مذکور اجباراً بفروش رسانیده شده و وجه آن 

به وی پرداخت خواهد شد.
س��ؤال: از تیرماه چندین سال قبل تاکنون همس��رم منزل و 2 فرزند خردسالمان را به 
تحریک والدینش ترک نموده و متعاقبا تنها آپارتمان مسکونی بنده را که به اجاره داده 
بودم را در قبال مهریه خود یکجا توقیف کرده اس��ت. آیا ایش��ان می تواند تنها منزل 
متعلق به اینجانب را در قبال مهریه خود توقیف نماید؟ و آیا ترک منزل از سوی ایشان 

جرم نمی باشد؟
ج��واب: زوجه می تواند در قبال مهریه خود و یا مطالبه آن ضمن مراجعه به اداره ثبت 
محل و معرفی مال، آن را جهت وصول طلب خود توقیف نماید، بر اس��اس بند 1 ماده 
69 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رسمی مصوب 1355 که راجع به مستثنیات دین می 
باش��د، مس��کن موردنیاز و متناس��ب بدهکار و عائله او قابل توقیف نمی باشد، با توجه 
به این موضوع که ملک منظور تنها منزل متعلق به ش��ما می باش��د و با استناد به ماده 
مذکور می توانید بر اس��اس ماده 299 به بعد همین قانون نس��بت به عملیات اجرائی 
اع��ام اعت��راض نمائید که در صورت قبول اعتراض ش��ما و عدم معرفی مال دیگری 
از جانب همس��رتان اداره ثبت بابت اجرائیه مذکور یک چهارم حقوق ش��ما را ماهیانه 
برداشت می نماید. در مورد قسمت دوم سؤال هم که ترک منزل و یا به اصطاح عدم 
تمکین از جانب زوجه در صورتی که غیرموجه و بدون دلیل قانع کننده ای باشد موجب 
عدم اس��تحقاق وی نس��بت به نفقه )خرجی( خواهد شد و این اقدام وی جرم محسوب 
نمی شود اما در مورد اصل این مشکل در صورتیکه از طریق مذاکرات اصاحی و سایر 
اقداماتی که منجر به رفع اختافات می شوند به نتیجه ای نرسیدید با تقدیم دادخواست 

به دادگاه موضوع را پیگیری نمائید.
سؤال: زن زانیه عده دارد یا نه؟ 

جواب: زن زانیه عده ندارد لکن احوط صبر کردن است تا معلوم شود که حمل دارد یا نه
س��ؤال: هرگاه زوج مهری از برای زوجه اش معین کرد ولی قصد دادن مهریه را ندارد 

عقدش صحیح است یا نه
جواب: بلی عقدش صحیح است اما دین بر ذمه زوج باقی می ماند.

سؤال: هرگاه زن قابل تمتع )بهره جنسی دادن( بوده باشد و زوج خود را از بهره گرفتن 
منع کند زن ناشزه )ناتمکین، نامطیع( است یا نه؟

جواب: بلی ناش��زه اس��ت و مس��تحق نفقه )خرجی( و کس��وه )لباس( و سکنی )منزل 
مسکونی( نمی باشد.

س��ؤال: مدت باقیمانده زوجه صیغه ای را زوج بخش��یده یا مدت زوجه صیغه ای تمام 
شده آیا در عده جایز است زوج زوجه را به عقد صیغه یا به عقد دائم خود درآورد یا نه؟

جواب: جایز است.
س��ؤال: هرگاه بی اذن شوهر، زن از خانه بیرون رود یا مانع مقاربت )نزدیکی( شود بی 

عذر حکمش چیست؟
جواب: از نفقه و کس��وه )لباس( و س��کنی )محل س��کونت( محروم است اما می تواند 

مهر خود را بگیرد.
سؤال: هرگاه زن صیغه شود بشرط آنکه شوهر با او نزدیکی نکند صحیح است یا نه؟ 
جواب: بلی صحیح اس��ت و تمتع )بهره مندی جنسی دیگر( دیگری نیز غیر از نزدیکی 

با او جایز است.
مجید کریمی

هرگاه نکاح ناش��ی از تدلیس )فریب دادن( یا ناشی از تخلف از شرط صفت )اشتباه در 
وصف زن( باش��د فریب خورده یا اش��تباه کننده می تواند طبق قواعد مسئولیت مدنی 
از مدلّ��س )فریبنده( یا زوجه ی فاقد وصف )فاقد بکارت، دوش��بزگی، دختری( مطالبه 
خسارت کند، اعم از اینکه تدلیس کننده و اشتباه اندازنده یکی از زوجین یا پدر و مادر 
زوجه یا ش��خص ثالث باش��د و اعم از اینکه همسر فریب خورده و اشتباه کننده از حق 

فسخ استفاده کند یا نه.
فلذا هرگاه شوهر، در اثر تدلیس یا اشتباه با زنی ثَّیبه )غیر باکره( به جای بِکر )دوشیزه، 
باکره، دختر( ازدواج کند و از حق فسخ نخواهد و یا نتواند استفاده نماید در فقه نظر بر 
این است که: »َولو تَزّوَج ها بِکراً َفَوجَدها ثّیبًا فا رّدها َمهراً« یعنی اگر زنی را به عنوان 
اینکه دختر و باکره باش��د تزویج کند و بعد از عقد معلوم ش��ود که باکره و دختر نیست 
مهری برای آن زن نیس��ت »ال َمهَر لِلّزانیه« یعنی برای زن زناکار َمهری نیست بعنی 
زنی که شوهر را فریب داده و در اثر تدلیس یا اشتباه زوج در وصف زن نکاح واقع شده 
و نزدیکی صورت گرفته اس��ت آنگاه مرد از تدلیس و یا اش��تباه خود آگاه شده نکاح را 
فسخ می کند. سؤال این است آیا زوج می تواند َمهر را که به زن داده است از او پس 

بگیرد یا اگر نداده است از دادن آن خودداری کند.
پاسخ اینکه اطاع داریم که با تحقق نزدیکی، زن مستحق تمام مهر می شود لیکن از 
آنجا که پرداخت مهر برای آن بوده که شوهر زنی فاقد نقص یا واجد وصف کمالی که 
منظور او بوده داشته باشد پس از فسخ نکاح به علت تدلیس یا اشتباه شوهر در وصف 
زن به عنوان خسارت می تواند از پرداخت مهریه به زن )بنا به قاعده تهاتر( خودداری 
کند. فلذا زوجه بایس��تی به یکی از دفاتر اس��ناد رسمی مراجعه و با تنظیم سند »ابراء« 
مهریه خود را منتفی نموده و رونوشت اداری آن را به دفتر رسمی ازدواج ارائه تا سردفتر 

آن را در ستون ماحظات دفتر منعکس نماید.

از اسفندماه سال گذشته همزمان با شیوع ویروس منحوس کرونا در کل کشور 
و به دنبال آن تعطیلی مدارس در مناطق قرمز و استان زنجان و روند صعودی 
مبتالیان به ای��ن بیماری، آینده ی تحصیلی دانش آموزان در حاله ای از ابهام 
قرار گرفت. در ادامه مجازی ش��دن آموزش، در اواخر فروردین ماه برنامه ش��اد 
کار خود را به عنوان پیام رسان اختصاصی آموزش و پرورش شروع کرد. در این 

میان مسائلی که سال های سال خاک گرفته بود نمایان شد.
با وجود کثرت روس��تاهای محروم در اس��تان زنجان که از لحاظ مایحتاج اولیه 
زندگی )آب، برق و گاز( در ش��رایط نامناسبی به سر می برند و فقر اقتصادی و 
ش��کاف طبقاتی به ش��دت در این مناطق دیده می شود، در اغلب این روستاها 
شاید س��اکنان آن حتی از داشتن ش��بکه های تلویزیونی محروم باشند. طرح 
مدرس��ه تلویزیونی که اوایل اس��فند ماه سال گذشته پایه گذاری شد برای آنها 
عماًل بی معنی اس��ت. برنامه شاد که اپلیکیش��ن اختصاصی آموزش و پرورش 
است داغی بزرگ بر دل دانش آموزان و والدین روستاهای محروم گذاشت. این 
برنامه که نیازمند داشتن گوشی هوشمند و اندروید 4 به باال و با مشکل آپلود 
ویدیوهایی با حجم باال روبروس��ت، در شرایط اقتصادی کنونی و روند انفجاری 
افزایش قیمت گوش��ی ها چالشی بزرگ برای خانواده هاست، خانواده هایی که 
بیشتر آنها حتی توان خرید بسته ی اینترنت ماهانه را ندارند. به گفته تعدادی 
از دبیران ش��اغل در س��طح اس��تان عده ای از دانش آموزان با اس��ترس ترک 
تحصیل رو به رو هس��تند زیرا پدرانش��ان با زیاد شدن مسائل و مشکالت پیش 

رو آنها را ترغیب به ترک تحصیل می کنند.
این در حالی اس��ت که به مناطقی از اس��تان درس��نامه و بسته های آموزشی 
ارسال شده است، ولی با این وجود معلمان اعتقاد دارند که ارسال درسنامه بی 
فایده اس��ت چون دانش اموزان به تنهایی قادر به اس��تفاده از این درسنامه ها 
نیستند و همچنین یا بیشتر خانواده ها بی سوادند یا سواد کافی برای آموزش 
ک��ودکان خ��ود ندارند و با رفت��ن این دانش آموزان به مقاط��ع باالتر در آینده 

تحصیلی خود از لحاظ یادگیری دچار مشکل می شوند.
ب��ا توجه به انعکاس پ��ی در پی خبرهایی در این باره از صدا و س��یمای مرکز 
اس��تان زنجان از ابتدای سال و در سطح کشور، هنوز هم دانش آموزانی وجود 
دارند که برای برگزاری کالس ها همزمان با فصل س��رما و با توجه به ش��رایط 
اقلیمی، الجرم بدون در نظر گرفتن خطرات جانی برای دسترس��ی به اینترنت 
ب��االی کوه می رون��د. همچنین دانش آموزان روس��تاهایی که ب��ه علت عدم 
دسترس��ی به اینترنت مجبور به اس��تفاده از ADSL هستند نیز مشکل قطع 

و وصل ش��دن خط ثابت را دارند که عماًل کارایی این مورد را نیز به حد صفر 
رسانده است. عده ای هم وجود دارند که به علت نبود آنتن مجبورند کیلومترها 
پیاده روی کنند و به روس��تاهای مجاور بروند. در این میان دانشجویانی وجود 
دارند که در دانش��گاه های آزاد و غیرانتفاعی ثبت نام کرده و با مشکل شرکت 
در کالس ه��ا روبرو ش��ده اند که ب��ه علت غیبت های بی م��ورد امکان حذف 
واحدهای آنها وجود دارد و با توجه به ش��هریه پرداز بودن این مؤسسات هزینه 

و زمان خود را از دست می دهند.
در این میان مس��ئولیتی که در مورد آموزش مج��ازی صحبت می کنند برای 
همه یک نس��خه می پیچند، در حالی که دان��ش آموزانی وجود دارند که اصال 
نمی دانند موبایل چیست و چه کارکردی دارد و یا نحوه استفاده از آن و برنامه 
شاد چگونه است. در آخر این سؤال مطرح می شود که شرایط آموزش مجازی 
در روستاهایی که دسترسی به اینترنت ندارند یا خانواده هایی که از لحاظ مالی 
در شرایط مناسبی به سر نمی برند و توانایی خرید گوشی یا تبلت را ندارند چه 
می ش��ود؟ سؤالی که باید با نزدیک ش��دن به یک سالگی این مهمان ناخوانده 
توس��ط آموزشی و پرورش، مخابرات و نهادهای مسئول تاکنون پاسخ داده می 
ش��د. با ای��ن وجود همزمان با قرار گرفتن در ای��ام امتحانات هیچ اقدام مثبتی 
از س��وی نهادهای مسئول صورت نگرفته اس��ت. با تمام اینها در نهایت تکلیف 
روستاهای فاقد اینترنت و امکانات در شهرستان های ابهر و خرمدره چیست؟
امین ربیعی

خوانندگان عزیز اگر به خاطر بیاورند و به یاد داشته باشند مسئولین کشور هر 
چند وقت که حادثه ای و پیشامد ناگواری اتفاق می افتد به فکر انتقال پایتخت 
می افتند و مدتی رس��انه های اجتماعی مردم را س��رگرم می نمایند. حقیقت 
این اس��ت که تاکنون 241 سال اس��ت تهران پایتخت شده یعنی از وقتی که 
آقامحمدخان قاجار در س��ال 1210 ه�.ق در تهران تاجگذاری کرد و تهران را 
به پایتختی خود انتخاب نمود. هیچ ش��هری غیر از تیس��فون بدین مدت زیاد 

پایتخت نبوده است که اجماال نظری به سابقه تهران بیندازیم:
س��ابق بر این تهران ج��زء دهکده »ری« بوده و پ��س از خرابی ویرانگر مغول، 
مجدداً آباد ش��د و ش��اه عباس اول در سفر به خراسان از فرط خوردن میوه در 
تهران ناخوش ش��د و به تهران نفرین کرد و قس��م خورد که دیگر به آن ش��هر 
برنگردد. تا اینکه کریم خان زند حصاری به دور تهران کشید و ارکی ایجاد کرد 

که بعدها به نام میدان ارک نامیده شد.
اما تهران در دوره ناصرالدین ش��اه توسعه یافت و در زمان رضاشاه از شهرهای 
بزرگ آس��یا محسوب می ش��د و می توان گفت هیچ کشوری در دنیا به اندازه 
ایران پایتخت عوض نکرده اس��ت. حتی یونان و روم قدیم، مصر، بابل، آش��ور و 
یا ممالک امروزی اروپا، فقط شهر تیسفون بیشتر از همه شهرها طوالنی ترین 
پایتخت ایران بوده اس��ت. »حدود ششصد سال« البته خیلی از شهرهای ایران 
که قباًل پایتخت ایران بوده اند امروزه در کش��ورهای دیگر قرار دارند. از جمله: 

تیسفون در عراق، سمرقند و بخارا در ازبکستان، هرات در افغانستان.
اکباتان در دوره مادها پایتخت بوده )همدان کنونی( و بیش از یکصد سال حتی 
تا زمان آش��وری ها پایتخت ایران بوده است. بعدها کوروش از پارس قیام کرد 
و دولت ماد را ضمیمه خاک خود کرد و او پاسارگاد را پایتخت خود قرار داد و 

اکنون نیز مقبره او در همان پاسارگاد قرار دارد. 
تخت جمشید یا به قول یونانیان )پرسپولیس( سال ها پایخت هخامنشیان بود 

و عالوه بر آن »ش��وش« نیز پایتخت بود زیرا هخامنشیان پایتخت زمستانی و 
تابس��تانی داشتند تا اینکه در س��ال 330 قبل از میالد توسط اسکندر مقدونی 
ویران گردید، بعدها اسکندر در نزدیکی تیسفون شهری به نام سلوکیه ساخت 
که بعد از اس��کندر مدتی پایتخت جانش��ینان اس��کندر بود. در دوره اشکانیان 
که طوالنی ترین سلس��له ایرانی بودند ایران چهار پایتخت داشت: 1- تیسفون 

2- صد دروازه )دامغان( 3- ری 4- اکباتان
باید دانس��ت که شهر تاریخی تیسفون که امروزه مداین یا طاق کسری نامیده 
می ش��ود در دوره ساس��انیان هم به عنوان پایتخت باقی ماند و دولت ساسانی 

ابنیه های زیادی ساخت و تا زمان تسلط اعراب بر ایران پایتخت بوده است.
زابل- بخارا، گرگان:

بعد از تشکیل امپراطوری اسالمی پایتخت  اسالم و عرب ابتدا، دمشق و بعدها 
بغداد بود تا اینکه ایرانیان مجدداً در پی استقالل برامدند و زابل مرکز سیستان 
پایتخت بعد از اس��الم ایران بود و صفاری��ان در آن حکومت می کردند. بعدها 
بخارا مرکز پادشاهان س��امانی شد که آنان بر سیستان، خراسان، ری حکومت 

می راندند.
گرگان: گرگان هم پایتخت آل زیار شد و شهر ری هم در دوره دیلمیان مجدداً 

پایتخت شد. 
»غرنین« در دوره غزنویان پایتخت ایران گردید که امروزه ویرانه ای بیش از آن 
باقی نمانده اس��ت. » مراغه« هم در زمان ایلخانان یعنی مؤسس آن هالکوخان 

پایتخت ایران بود.
تبریز و س��لطانیه: پسر هالکوخان اباقاخان تبریز را به پایتختی انتخاب نمود و 
در زم��ان غازان خان و حتی در دوره قویونلوها هم تبریز پایتخت بوده اس��ت. 
شهر سلطانیه در زمان سلطان محمد الجایتو به پایتختی انتخاب شد و تا زمان 

سلطان ابوسعید سلطانیه همچنان پایتخت بود.
سمرقند: سمرقند در زمان امیر تیمور پایتخت بود اما در زمان حکومت پسرش 

شاهرخ، هرات به مدت 43 سال پایتخت ایران شد.
پس از ش��اهرخ پس��رش الغ بیگ دوباره پایتخت را به س��مرقند انتقال داد. از 
دوران ملوک الطوایفی که بگذریم در زمان صفویه دوباره ش��هر تبریز پایتخت 
ش��اه اس��ماعیل صفوی گردید اما پسرش شاه تهماس��ب قزوین را به پایتختی 
خود برگزید و بعد از او نوه اش شاه عباس اول پایتخت را در سال 1000 ه�.ق 
به اصفهان منتقل کرد. ش��هر قزوین به مدت )70 س��ال( پایتخت بود و ش��هر 
اصفهان تا پایان حکومت صفویه )ش��اه س��لطان حس��ین( پایتخت بود تا فتنه 
افغان ها پیش آمد که همچنان در دوره محمود افغان و اش��رف افغان اصفهان 
مرکز ایران بود تا اینکه نادرش��اه افش��ار پس از بیرون راندن افغان ها از ایران 
مش��هد به پایتختی ایران انتخاب شد و بعد از نادرشاه سردار او کریم خان زند 
هم ش��یراز را به پایتختی خود انتخاب کرد، پس از مرگ کریم خان در س��ال 
1193ه�.ق حکومت به قاجاریه رس��ید و تهران پایتخت ش��د که هنوز هم که 

هنوز است تهران پایتخت است!

محمد رضا ذوالقدریها در جلس��ه س��تاد مدیریت بحران شهرداری ابهر با اشاره 
ب��ه در پی��ش رو بودن روزهای برف و بارانی، اظهار کرد: با توجه به این موضوع 
ماش��ین آالت و نیروها باید به انس��جام  الزم برسند تا در مواقع بحرانی مشکلی 

در رابطه با بارش ها نداشته باشیم. 
وی با بیان اینکه امس��ال س��ه میلی��ارد تومان در حوزه مقابله با س��یالب ها و 
جمع آوری آب های س��طحی در محدوده ش��هر هزینه ش��ده اس��ت ادامه داد : 
با بررس��ی و احصاء مشکالت ش��هر و انجام  اصالحاتی ، مشکالت خیابان های 
مرکزی ش��هر  مانند 17 ش��هریور، خیابان امام خمینی و 1۵ خرداد، بلوار اثیر 
الدین ، انتهای بلوار آیت اهلل خامنه ای ، بلوار ش��هید صیاد شیرازی و مهستان 

مرتفع شده است.
ش��هردار ابهر با اش��اره به اینکه علی رغم گرانی وس��ائل نقلیه و قطعات یدکی 
ماشین آالت شهرداری نیز برای موقع بحرانی آماده هستند و برای خدمت رسانی 

بیشتر یک برف روبی نیز به سیستم اضافه شده است. 
در ادامه این جلس��ه نیز  عزیزخانی رئیس پلیس راهور ابهر با تقدیر از آمادگی 
ش��هرداری ابهر ب��رای مواقع بحرانی، اس��تفاده از لباس های مناس��ب و دارای 
شب رنگ به تامین امنیت جانی کارگران به ویژه در شب کمک شایانی می کند. 
وی یاداور ش��د: پلیس راهور عالوه بر وطای ذاتی خود آمادگی خدمات رسانی 

در حوزه حمل و نقل و خدمات رسانی شهری آمادگی الزم را دارد.
در ادام��ه این جلس��ه نیز جواد ش��اه محمدی با بیان اینک��ه اقدامات خوبی در 
راس��تای مدیریت بحران از جمله تهیه امکانات،  البس��ه و خریداری تجهیزات 
انجام ش��ده اس��ت، تصریح کرد: هیچ مش��کلی در بحث ماشین آالت و امکانات 
برای زمان برف روبی نخواهیم داشت.وی با بیان اینکه دو هزار تن شن و نمک 
برای اس��تفاده در زمان بارش  ها تهیه ش��ده اس��ت، اضافه کردبیش از 10 هزار 

کیسه شن و نمکنیز برای توزیع بین شهروندان آماده است. 
این مسئول یادآور شد: مخازن  شن و نمک نیز در تقاطع و میادین مستقر شده 

است که در صورت نیاز شهروندان در بارش ها می توانند از آن استفاده کنند.
 در ادامه این جلسه نیز رئیس شورای شهر ابهر با ببان اینکه شهرداری و نیروی 

انتظام��ی تعطیل بردار نیس��ت، اظهار ک��رد: در مواقع بحران��ی نیروهای خدوم 
شهرداری سنگردار هستند و با از جان گذشتگی برای آسایش شهروندان تالش 
می کنند و در این راستا همه نیروها پای کار هستند و در فصل زمستان با توجه 
ب��ه بارش ها باید با تالش مضاع��ف و بهره گیری از امکانات موجود رضایتمندی 

شهروندان جلب شود. 
وی یادآور ش��د در حال حاضر مردم به علت مش��کالت معیشتی و شیوع کرونا 
با مشکالت متعددی دست و پنجه نرم می کنند لذا باید اهتمام الزم برای حل 

مشکالت آنها وجود داشته باشد.
در ادامه این جلس��ه محمدی معاون فرماندار ابهر گفت حمل و نقل و مدیریت 
بح��ران از موضوعات س��خت و طاقت فرس��ا اس��ت و در عین ح��ال همواره با 

شیرینی هایی با خدمت رسانی به مردم همراه است.
وی با بیان اینکه ابهر رود در مواقع بحرانی و بارش های سیل آس��ا ممکن است 
آس��یب زا باش��د، اظهار کرد: طبق پیش بینی ها امس��ال بارندگ��ی برفی خوبی 
ش��اهد خواهی��م بود که این موضوع توجه ویژه ب��ه مدیریت بحران در این ایام 

را می طلبد.

هر لحظه و س��اعتی که به برگزاری انتخابات ش��وراهای ش��هر و روستا و ریاست 
جمهوری نزدیک می شویم بر حساسیت و اهمیت این انتخابات افزوده می گردد. 
هر چند همه انتخاباتی که در طول تاریخ انقالب اسالمی ایران برگزار شده است 
برای مردم و مس��ئوالن حکومتی و کارگزاران همیش��ه مهم و سرنوشت ساز بوده 
اس��ت، البته حضور حداکثری و پرش��ور مردم بر عزتمندی ایران اسالمی افزوده 
و خنثی کننده نقش��ه ها و کید مکاران و دش��منان قس��م خورده و باعث شادی 
س��رور و دوستان انقالب اسالمی در سراس��ر گیتی بوده و خواهد بود. شهرستان 
ابهر هم می رود به تبعیت از فضای انتخابات کش��ور ش��ور حال و هوای انتخابات 
بخود بگیرد تا افتخار دیگ��ری بر صفحه ارزش های خود بیفزاید. انتخابات آینده 
در دو بعد ملی و محلی برگزار خواهد شد و هر کدام اهمیت خاص خود را دارد و 
صد البته انتخابات ریاست جمهوری از ارزش و اهمیت خاصی در بعد ملی و بین 
المللی هم برخوردار اس��ت که در این نوشتار به انتخابات شورای اسالمی شهر و 
روستا شهرستان ابهر به ویژه شهر ابهر پرداخته و امید است در مجال و فرصتی 
دیگر به انتخابات ریاست جمهوری نیز در مقاله ای مجزا و جداگانه بپردازم. آنچه 
عیان و روش��ن است عده ای از همش��هریان با برگزاری محافل شبانه و حضور در 
ش��بکه های اجتماعی و برنامه های جانبی دیگر در فضای مجازی به گرم شدن 

تنور انتخابات کمک می کنند که قابل توجه و تقدیر است.
در این نوشتار با اجازه بزرگان شهر و زادگاهم بادعوت از شیفتگان خدمت! برای 
مردم قصد دارم تا به صحنه بیایند وبا معرفی خود و برنامه های س��ازنده خویش 
برای به دس��ت گرفتن سکان امور فرهنگی اجتماعی و عمرانی شهر ابهر به ندای 
م��ردم لبیک بگویند. از ش��یفتگان خدمت بخواهیم ودرخواس��ت کنیم که برای 
س��ربلندی و سرافرازی و س��یادت مردمان شریف زبان ش��هر که در طول تاریخ 
ب��ه ویژه تاریخ انقالب دین خ��ود را به انقالب و ارزش های دینی ادا کرده اند باید 
ب��ه صحنه بیاین��د و یقین بدانند با اقبال افکار عمومی مواجه خواهند ش��د، چه 
بس��یار افراد عاشق خدمت به ملت و شایسته در شهرابهر وجود دارند که بعنوان 
سرمایه های اجتماعی و پتانسیلی عظیم و بزرگ برای رشد و تعالی شهرستان به 
حس��اب می آیند که باید به سراغ آنهابرویم و با دعوت عزتمندانه از آنها بخواهیم 
با ورود به مجلس محلی ) ش��ورای اس��المی ش��هر (برنامه های توسعه و عمران 
ش��هری را با توجه به س��ند چشم انداز 10 س��اله و 20 ساله شهر بنگارند و اجرا 
نماین��د. زی��را فرصت ها در گذرند و دیگر تکرار نمی ش��وند اش��خاصی که توان 
خدمت بی منت به مردمان عزیز شهر رادارند باید وارد کارزار انتخاباتی شده و تا 
به عنوان نماینده اصلی مردم وارد شورای شهر شوند و خدمات صادقانه را انجام 
دهند. باید با دعوت از خوشنامان شهر و عاشقان خدمت ومیدان دادن به نخبگان 
و صاحبان اندیشه و فکرسازنده و خرد بدیع برای همیشه سندسرافرازیی را به نام 
مردم والیی و قانع شهر ابهر بزنیم و حواسمان شش دانگ جمع باشد که عده ای 
خود را سوار بر اسب مراد تصور کرده و فکر می کنند مصلحت شهر و شهروندان 
را اینان تشخیص داده و عمل می کنند که زهی خیال باطل و زهی فکر خام که 

چنین اقدامی توهین به شعور سیاسی مردم است.
اگر انتخاب هوشمندانه و از روی آگاهی بوده باشد هیچ کس از انتخابش نا راضی 
نخواهد بود. در این کانونهای قدرت والبی سیاس��ی بیکار ننشسته و با همفکری 
و مساعدت هواداران و هواخواهان خویش درصدد گرفتن گوی سبقت از دیگران 
اند که باید همیش��ه هوش��یار باش��یم و با تقویت بصیرت وبینش دقیق خادمان 
خدمت را تا رسیدن به قله مقصود کمک و یاری نماییم تا فردا روزی از انتخابمان 
پشیمان نشده و ندای حسرت و وا اسفا سر ندهیم. انتخاب درست و هوشمندانه 
با شکوفا شدن گلهای استعداد مدیریتی فرزندان این آب و خاک خواهد انجامید 
و مردم��ان عزیز ش��هرم از گل معطر چهره ها و خرمندان پیشکس��وت و جوانان 
اندیش��مند بهره وس��ود خواهند برد و ما وش��هر ابهر به چنین افراد صادقی نیاز 
مبرم و اساسی دارد. تا دست در دست هم صدای نهفته و استعداد نشکفته شهر 
ابه��ر نهفته را شناس��ایی و با تعامل و همفکری با دولتم��ردان و نماینده مجلس 
شورای اسالمی و رایزنی با اصحاب رسانه و اندیشه ورزان آنان را به منصه بروز و 
ظهور برس��انند. خادمان خدمت برای ورود به مجلس شورا نشینان باید از جنس 
آن��ان بوده و درد آن را فهمیده و تا پایان خدمت همواره بامردم و مظلومان بوده 
و شایس��ته ترین خدمت ها را به این مردمان انجام دهند و نامی نیک از خویش 

به یادگار گذارد.
خادم��ان خدمت در ارائه برنام��ه باید جانب انصاف و عدال��ت را رعایت نموده و 
فقط به تبلیغ توانمندی خود و گروهش پرداخته واز انهدام سنگر آبرو و تخریب 
خاکریز حیثیت دیگران خودداری نمایند تا ثمره انتخاب اصلح مردم به کامشان 
ش��یرین و دلچس��ب باشد. نکته آخر که در اینجا الزم اس��ت بنویسم اینکه بنده 
در بیش��تر مقاالتم که برای س��ربلندی ابهر نوشتم وبه امید خدا خواهم نوشت و 
تاکنون فرصت انتش��ار یافته اس��ت به تربیت و انتخاب افراد الیق و شایس��ته در 
امور اجرایی تاکید داشته و دارم و این حمایت وپشتیبانی را وظیفه خود می دانم 
چون به رس��الت قلم ایمان و اعتقاد راسخ داش��ته که باید بنویسد و من هم می 
نویسم وبه معجزه قلم باور دارم.                                    پرویز جماعت نیا

پیام های بهداشتی حمایت از سالمندان در همه گیری کرونا
- هم��ه گیری ویروس کرونا تا مدتی ادامه خواهد داش��ت، در این مدت یکدیگر 

را حمایت کنیم. 
- در دوران همه گیری ویروس کرونا الزم اس��ت توجه ویژه ای به افراد س��المند 

داشته باشیم. 
- سالمندان آسیب پذیری بیشتری نسبت به ویروس کرونا دارند.

- برای پیشگیری از ابتال به کووید 19 در سالمندان بهتر است تا حد امکان کمتر 
با دیگران در تماس نزدیک باشند. 

- نیازهای اولیه و مایحتاج روزانه سالمندان را تامین کنیم.
- خرید دارو و وسایل مورد نیاز سالمندان را انجام دهیم.

- سعی کنیم تا حد امکان سالمندان از خانه خارج نشوند.
- تخلیه زباله منزل سالمندان را انجام دهیم.

- س��المندان ممکن است به آموزش های پیش��گیری از ابتال به کرونا دسترسی 
نداشته باشند.

- با حوصله روش های پیشگیری از ابتال به کرونا را به سالمندان آموزش دهیم.
- با حوصله روش های ضدعفونی کردن وسایل را به سالمندان آموزش دهیم.

- مراقب رعایت توصیه های بهداشتی توسط سالمندان باشیم.
- به دلیل کاهش تمرکز و حافظه در بعضی از س��المندان، ممکن است نیاز باشد 

مطالب را تکرار کنیم. 
- در برخورد با س��المندان صبور و مالیم باشیم و وقت بیشتری برای آنها صرف 

کنیم. 
- اخبار کرونا می تواند باعث اضطراب سالمندان شود. 

- عدم ارتباط با محیط خارج اضطراب سالمندان را تشدید می کند. 
- از س��المندان س��وال کنیم تا نگرانی هایشان را بهتر متوجه شویم و بهتر کمک 

کنیم. 
- ب��ا صب��وری به صحبت های س��المندان خوب گوش ک��رده و فرصت دهیم تا 

صحبت شان را تمام کنند. 
- به س��المندان بگوییم که در کنارش��ان هس��تیم و دیدار کمتر برای مراقبت از 

آنها است. 
- به سالمندان بگوییم در خانه قدم بزنند یا اگر دسترسی دارند در حیاط یا یک 

مکان خلوت نزدیک منزل ورزش و نرمش کنند. 
- بیکاری و بیتحرکی روز باعث بیخوابی ش��ب می ش��ود. از سالمندان بخواهیم 

خواب روز را محدود کنند. 
- تنهایی یکی از مشکالت دوران سالمندی برای خیلی از افراد است. 

- در دوران شیوع کرونا افراد به خاطر ترس از مبتال شدن والدین شان، به دیدار 
آنها نمی روند.

- در دوران شیوع کرونا سالمندان کمتر از خانه خارج می شوند.
- در دوران شیوع کرونا، سالمندان بیشتر احساس تنهایی می کنند. 

- بیشتر از قبل با سالمندان تماس تلفنی داشته باشیم. 
- تلفنی در مورد موضوعات مختلف با سالمندان صحبت کنیم. 

- برای سالمندان کتاب های الکترونیکی ارسال کنیم. 
- برای س��المندان فایل های صوتی و تصویری س��رگرم کنن��ده و آرامش بخش 

ارسال کنیم. 
- برای سالمندان عکس ها و فیلم های خانوادگی بفرستیم. 

- کرونا ممکن است باعث ایجاد اضطراب و افسردگی یا تشدید آنها در سالمندان 
شود.

- عالیم اضطراب و افسردگی در سالمندان ممکن است متفاوت باشد و به صورت 
مشکالت جسمی، بی قراری و حواس پرتی بروز کند. 

- در ش��رایط شیوع کرونا بهتر اس��ت برای موارد غیرضروری به پزشک مراجعه 
نکنیم.

- در شرایط شیوع کرونا بهتر است تلفنی با پزشک معالج مشورت کنیم. 
- در صورت نیاز به مراجعه پزشک در سالمندان، آنها را همراهی کنیم. 

حسن نظم ده

رزمایش مدیریت توزیع برق 
شهرستان ابهر در قالب مانور 

بحران و پدافند غیر عامل برگزار شد
رزمایش مدیریت توزیع برق شهرس��تان ابهر همزمان با سراس��ر کشور در قالب مانور 
بحران و پدافند غیر عامل با هماهنگی ستاد مدیریت بحران فرمانداری، جمعیت هال 
احمر و با حضور 8 اکیپ اجرایی برق ابهر ش��امل 24 نفر به همراه 4 ناظر فنی 2 ناظر 
ایمن��ی و 1 کیپ ام��داد و نجات جمعیت هال احمر و 8 خودروی عملیاتی- 2 خودرو 
جرثقیل و 1 خودرو باالبر راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 27 آذرماه بصورت 
منظم و با رعایت تمامی پروتکل های بهداش��تی به همت و یاری تمامی پرسنل بهره 

برداری و مهندسی مدیریت توزیع برق شهرستان ابهر شروع شد. 
در قالب این مانور جهادی اصاح و رفع ضعف ولتاژ مناطق گلشهر و پردیس در قالب 
اجرای پروژه نصب دو دس��تگاه ترانس��فورماتور هوایی، اصاح 400 متر ش��بکه فشار 
ضعیف با کابل خودنگهدار، اصاح و نصب دو اصله پایه فش��ار ضعیف و فشار متوسط 

با صرف اعتباری به مبلغ. 300 میلیون تومان انجام گردید.
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