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برادران نیســــاری

نوری آرا- شهردار خرم دره

آگهی مناقصـه عمومـی
مرحله اول نوبت دوم

چرا نمی نویسید؟!

شهر ابهر از دو منظر صبح و عصر

در سوگ فرهنگی ادیب
روانشاد قاسـم عسگـری
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شهرداری خرم دره در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ممیزی نوسازی امالک و ایجاد پایگاه 
اطالعات جغرافیایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

لذا از کلیه ش�رکت ه�ا و پیمانکاران واجد صالحیت دعوت م�ی گردد جهت دریافت 
اس�ناد مناقصه و کس�ب اطالعات بیش�تر به واحد امور قراردادهای ش�هرداری واقع 
در خرمدره خیابان امام، میدان معلم، س�اختمان ش�هرداری مراجعه و با شماره تلفن 

02435531002 الی 1007 داخلی 153 تماس حاصل فرمایند.

1- می��زان س��پرده ش��رکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مش��ارکت ب��ی نام و یا وجه 
واریزی به شماره حساب 0106197370008 به نام شهرداری خرمدره می باشد.

2- محل دریافت اسناد از تاریخ 1398/8/18 الی 1398/9/2 واحد قراردادهای شهرداری.
3- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 98/9/12 واحد حراست شهرداری.

4- ش��رکت در مناقصه و ارائه پیش��نهاد به منزله قبول ش��روط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و 
شهرداری به استناد بند 6 ماده 5 آیین نامه شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- هزینه درج آگهی و هرگونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- ساعت، روز و محل قرائت پیشنهادات: ساعت 10 صبح مورخ 1398/9/13 در محل دفتر شهردار می باشد.

7- شرکت های متقاضی باید دارای رتبه 1 یا 2 از شورای عالی انفورماتیک باشند.
8- متقاضیان باید دارای تجربه حداقل 10 پروژه موفق ممیزی امالک در سطح کشور طی 7 سال گذشته باشند.

9- سپرده نفرات اول، دوم و سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد 
ضمنًا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد ماده 8 آیین نامه مالی 
شهرداری ها به نفع شهرداری ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتیب دعوت به عقد قرارداد خواهد شد.

تاریخ انتشار: 98/8/18

عملکـرد شش ماهه اول سال 98
شهــرداری ابهــر

محمدرضا ذوالقدریها- شهردار ابهر

با اندوه فراوان درگذش�ت مرحوم مغفور شادروان قاسم عسگری 
دبیر بازنشسته، انسانی صادق و وارسته را به شما و دیگر بازماندگان 
و وابس�تگان تس�لیت عرض نموده برای آن مرحوم اجری جزیل و 

برای شما صبری جمیل از خداوند متعال مسألت داریم.

خانواده حمرتم مرحوم مغفور شادروان  قاســم عسگــری

شعبان ربی و شورای نویسندگان روزنامه ندای ابهر

مصیبت دردناکی که با درگذشت مادر گرامی تان حاصل شد ما را 
نیز داغدار نمود. ضمن عرض تسلیت، از درگاه خداوند برای شما 
و بازماندگان صبر و برای آن مرحومه آمرزش طلب می نمائیم. 

تلخ تر از فقدان مادر نیست، همان بزرگی که حیات و تولدمان از وجود اوست

از طرف خانواده های آقامحمدی، حیدری و آهنگری

خانواده های حمرتم   
اباذری، سلیمانی، علیمردانی و قهرمانیان

بدینوس�یله مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض 
نموده از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات 

و برای بازماندگان عمر با عزت خواستاریم.

مدیرکل امور سیاس��ی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان گفت: 82 
کاندی��دای احتمالی انتخابات نمایندگی مجلس در اس��تان هس��تند که 22 نفر آن 

مربوط به حوزه انتخابیه زنجان و طارم است.
خی��راهلل ترخانی روز پنجش��نبه در گفت وگو با خبرنگار ف��ارس در زنجان درباره 
آخرین وضعیت فرآیند انتخابات در زنجان اظهار کرد: فرآیند ثبت نام انتخابات به 

صورت رسمی از دهم آذرماه آغاز می شود.
مدیرکل امور سیاسی، انتخابات و تقس��یمات کشوری استانداری زنجان در پاسخ 
به س��والی درباره تخلف��ات کاندیداهای احتمالی انتخاب��ات گفت: تخلفات به آن 
صورت نبوده اس��ت، البته برخی کاندیداها تبلیغات زود هنگام داش��تند که به آنها 
تذکر دادیم، اما اینطور نبود که برای آن تش��کیل پرونده ش��ود. وی در پاس��خ به 
س��والی درباره تخلفات مدیران و مس��ؤوالن اس��تان گفت: در این حیطه نیز در دو 
مورد از مسؤوالن و مدیران و در بعد شهرستانی از فرماندار و مدیرکل توضیحاتی 
خواسته ش��ده و پس از ارائه توضیحات دیگر مشابه آن صورت نگرفت.ترخانی با 
اش��اره به اینکه تبلیغات زودهنگام دو نوع اس��ت که به دو صورت شکل می گیرد، 
گفت: یکی از این تبلیغات مربوط به ش��رکت در مراسم عزاداری و ختم است که 
قانونا کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد، اما اگر در قالب پخش رزومه و تراکت 

باشد ممنوع است که در این حوزه هم تذکر داده و هم جلوی آن را می گیریم.
مدیرکل امور سیاس��ی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری زنجان با اشاره به 
اینکه استان زنجان در انتخابات چهار حوزه ای است، گفت: کاندیداهای احتمالی 
مطرح ش��ده که فعالیت ضمنی برای انتخابات می کند، برای این چهار حوزه جمعا 
82 نفر است. وی افزود: از مجموع کاندیداهای احتمالی که فعالیت ضمنی دارند، 
22 نفر برای زنجان و طارم، 14 نفر ماهنشان و ایجرود و دهستان های تابعه، 18 نفر 
برای حوزه انتخابیه خدابنده و 28 نفر برای حوزه انتخابیه ابهر، خرم دره و 
سلطانیه هستند. ترخانی ادامه داد: آمار ارائه شده بر اساس فعالیت ضمنی است که 
کاندیداها دارند، اما فرآیند رس��می و ثبت نام کاندیداها از 10 آذرماه آغاز خواهد 
ش��د.گفتنی است، آغاز به کار رس��می فرایندهای اجرایی انتخابات از تاریخ دهم 
آذرماه با ابالغ دس��تور شروع انتخابات از س��وی وزیر کشور به فرمانداران مراکز 
حوزه های انتخابیه سراس��ر کش��ور آغاز و پس از اعالم وصول این دس��تور توسط 
فرمانداری ه��ا در همان روز، فرایند ثبت نام از داوطلبان انتخابات مجلس ش��ورای 
اسالمی در ستاد ثبت نام وزارت کشور، فرمانداری های مراکز حوزه های انتخابیه و 
همچنین س��فارتخانه ها یا کنسولگری ها و یا نمایندگی های سیاسی خارج از کشور 

کلید خورده و به مدت هفت روز ادامه خواهد داشت.

آی��ت ا... خاتمی: ب��ا تاکید بر اینکه باید از اس��تعدادها در عرص��ه های مختلف 
برای رش��د و تعالی استفاده کرد تصریح کرد: بستر رشد استعدادها در خود فرد، 

خانواده و جامعه باید فراهم شود.
آیت ا... خاتمی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در دیدار با جامعه 
ورزش و جوان��ان در هفت��ه پارالمپیک، ورزش و ورزش��کار را عامل مهم القای 
ش��ادی و نشاط در جامعه دانست و خطاب به ورزشکاران حاضر در جلسه افزود: 
حضور شما در میادین عالوه بر اینکه برای خودتان نشاط آور است و برای ایران 
مدال آوری دارد برای جامعه نیزنش��اط آور اس��ت.وی با تاکی��د بر اینکه باید از 
اس��تعدادها در عرصه های مختلف برای رشد و تعالی استفاده کرد تصریح کرد: 

بستر رشد استعدادها در خود فرد، خانواده و جامعه باید فراهم شود.

نماین��ده عالی دولت در اس��تان گفت: زنجان جزو اس��تان های پیش��رو اس��ت که 
در عملیاتی کردن برنامه ها پیش��گام بوده اس��ت. به گزارش پایگاه اطالع رس��انی 
اس��تانداری زنجان؛ فتح اله حقیقی در نخستین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و 
سرمایه گذاری استان، با تاکید بر اینکه در کارها باید بیشتر به سمت تولید محتوا و 
ارتقاء ارزش کارها حرکت کنیم، افزود: محتوای جلسات، ارزش اقدامات و موثر 

بودن مصوبات باید مورد توجه قرار گیرد.
مقام عالی اس��تان با اش��اره به اقدامات موثر انجام شده در زنجان، خاطر نشان کرد: 
یکی از اقدامات ارزش��مندی که امروز در اس��تان انجام ش��ده، برگزاری جلسات 
کارگروه تس��هیل و رف��ع موانع تولید در محل کارخانه ها و مراکز تولیدی اس��ت 
که معتقدیم کارهای خوب و تاثیرگذاری در این زمینه صورت گرفته اس��ت.وی 
یادآور ش��د: کارگروه های موفقی مانند تسهیل و رفع موانع تولید در استان زنجان 
طبق ارزیابی های کش��وری طی 6 ماهه اول س��ال جاری، رتبه چهارم از نظر شکل 
برگزاری و رتبه دوم کشور از نظر شمار جلسات را کسب کرده است.نماینده عالی 
دولت در اس��تان با بی��ان اینکه پنجره واحد س��رمایه گذاری زنجان به عنوان پروژه 
ملی در دولت، مطرح ش��ده است، ادامه داد: تش��کیل جلسات سایر کمیته ها نظیر 
کمیته رصد اش��تغال استان، س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سایر اقدامات مانند 
س��فر به روستاها و شهرستان ها و اجرای پروژه های مختلف نشان از اهمیت مدیران 
به محتوا و عمل به مصوبات دارد.وی با اش��اره به اینکه در شرایط امروز نباید هیچ 
واحد تولیدی به تعطیلی بیانجامد و حتی چندین واحد تولیدی را نیز به چرخه تولید 
ب��از می گرداندیم که برخی به مدت بیش از 10 س��ال تعطیل بودند، تصریح کرد: 
خوش��بختانه آمار حاکی از آن اس��ت که در اس��تان زنجان روند کارها به گونه ای 
بوده که با دست خالی توانستیم کارها را به صورت عملیاتی به جلو برده و همواره 
ب��ه صورت میدانی گام برداریم. برای مدیری��ت بهینه منابع و صرفه جویی در زمان 
و هزینه، تغییراتی در س��اختار ش��ورای برنامه ریزی و توسعه استان زنجان صورت 
گرفت و این تغییرات در خرداد س��ال جاری توسط دولت به تصویب رسید که بر 
این اساس شمار کارگروه های ذیل این شورا از 12 به چهار مورد کاهش یافته است.

82 کاندیدای احتمالی انتخابات نمایندگی مجلس
در استـان زنجـان

استاندار زنجان:

زنجـان در عملیاتـی کـردن برنامه ها 
پیشـگام بـوده اسـت

آیت اله خاتمی نماینده ولی فقیه در زنجان:
باید از استعدادهای ورزشی در عرصه های مختلف 

برای رشد و تعالی استفاده کرد

انجمن صنفی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل کاالی
 ابهر، خرمدره، سلطانیه و خدابنده

دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان 
بــا مــردم ابهـــر

حضور هنرمند خوشنويس قزويني 
در جمع هنرمندان ابهری

صفحه 4صفحه 3
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نوری آرا شهردار خرمدره:

خدمت صادقـانـه در سرلوحـه و 
اولويت کاری قرار گیرد

آجرلو گردشگر و مستندساز آئین ها و فرهنگ ایرانی در گفتگو با خبرنگار ندای ابهر:

روزنامه ندای ابهر یکی از نشریه های موفق استان می باشد

صفحه 4
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اعضای بـدن یک جوان 36 سـاله 
مرگ مغزی در زنجان اهدا شد

قبوض کاغذی آب
در زنجان ديگر صادر نخواهد شد
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* 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. 

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
کد پستی: 45619/18114- صندوق پستی: 1154

دفتر مرکزی: ابهر- چهار راه امام حسین)ع(- نرسیده به شهرداری
ساختمان روزنامه ندای ابهر

ن والقلم و ما یسطرون

روزنامه صبح استان زنجان
خبری، سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و ورزشی

مدیر مسوول و صاحب امتیاز:
شعبان ربی
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مجید کریمی

ایستگاه حقوق

علیرضا ربی- دانشجوی دکتری حقوق جزا

توصیه های پزشکی

دکتر شیرین حیدری

چند همسری!
مقدمه گستت مهر در خانواده ها

آبل��ه مرغان یک بیماری پوس��تی عفونی 
شایع است که در دوران شیرخوارگی هم 
ممکن اس��ت اتفاق بیفتد. معموالً ابتال در 
شیرخوار با برخی عالئم تنفسی، گلودرد، 
س��رماخوردگی و گاهی تب همراه است و 
بعد از چند روز ضایعات پوستی ترشح دار 
و آبدار از س��ر و صورت و به تدریج پایین 
رونده ب��روز می کند، این ضایعات خارش 
شدید دارند و بسیار مسری هستند. بین 7 
تا 10 روز گاهی در هفته طول می کشند 
تا ضایعات به تدریج خش��ک ش��وند. اگر 
کودک ضایعات پوستی را دستکاری نکند جای جوشگاه آن باقی نمی ماند. معموالً هر چه 
سن باالتر رود حال کودک بدتر و ضایعه و ریسک به جا ماندن جوشگاه بیشتر می شود.

در نوجوانان و بالغین عالئم به مراتب ش��دیدتر اس��ت و اقدامات جدی جهت عدم بروز 
جوشگاه در صورت ضرورت پیدا می کند.

انسان های شاد تغییر را فقط قبول نمی کنند، آن را در آغوش می گیرند. کسانی 
هستند که می پرسند: »چرا بخواهم پنج سال آینده ام شبیه پنج سال گذشته ام باشد؟!«

»اندرومیتوز«

هی�أت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

کالس��ه   1398/2/17  –  139860327002000257 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1397114427002000119هی��أت اول/دوم موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر تصرفات 
مالکان��ه بالمع��ارض متقاضی آقای ابوالفضل رجبی فرزند میرزاآقا به ش��ماره شناس��نامه 
4400121763 ص��ادره از ابهر در یک باب خانه به مس��احت 103/88 مترمربع از پالک 
4245 فرعی از یک اصلی واقع در ابهر پشت درمانگاه اعالیی کوچه قزوینی بن بست اول 
خریداری از مالک رس��می )خود متقاضی( محرز گردیده است. 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 است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/11 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/25

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هی�أت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

کالس��ه   1398/6/5  –  139860327002001217 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1398114427002000090 هی��أت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم سوس��ن کش��اورزی ملک��ی فرزند حمداله به 
ش��ماره شناس��نامه 729 صادره از قزوین در یک باب عمارت به مس��احت 145 مترمربع 
از پالک 8271 فرعی از 122 اصلی واقع در ابهر ش��ناط باال کوچه ش��هید حس��ن بیگی 
خریداری از مالک رس��می بنیاد مستضعفان انقالب اس��المی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/11 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/25

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هی�أت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

کالس��ه   1398/4/3  –  139860327002000682 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1397114427002000192 هی��أت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای هادی شیرمحمدی فرزند علی اکبر به شماره 
شناس��نامه 16231 صادره از ابهر در یک باب عمارت به مس��احت 101/97 مترمربع از 
پالک 121- اصلی واقع در ابهر ش��ریف آباد بنش کوچه ابوذر و جاده ترانزیت خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد دودانگه احد از وراث باال دودانگه محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/11 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/25

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هی�أت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

کالس��ه   1398/7/3  –  139860327002001426 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1397114427002000120 هیأت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غضنفر حس��ن خانی فرزند فرامرز به ش��ماره 
شناسنامه 744 صادره از طارم در یک باب عمارت به مساحت 48/26 مترمربع از پالک 
6088 فرع��ی از 1 اصل��ی واقع در ابهر بلوار بس��یج خیابان چم��ران خریداری از مالک 
رس��می آقای غالمرضا معروفی 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 نسبت به صدور 
س��ند 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: 1398/8/11 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/25

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هی�أت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

کالس��ه   1398/7/30  –  139860327002001548 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1398114427002000023 هی��أت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین ازلگینی فرزند عش��قعلی به ش��ماره 
شناسنامه 277 صادره از ابهر در قسمتی از یک باب عمارت به مساحت 58/50 مترمربع 
از پ��الک 517 فرعی از 69- اصلی واقع در صائین قلعه خیابان ش��هید حاجی حس��ینی 
خریداری از مالک رس��می آقای اباذر ازلگینی 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 س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی ب��ه 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، دادخواست 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: 1398/8/11 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/25

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هی�أت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

کالس��ه   1398/7/30  –  139860327002001541 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1398114427002000100 هی��أت اول/دوم موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمدی فرزند س��یفعلی به ش��ماره 
شناس��نامه 5652 ص��ادره از ابه��ر در یک باب عمارت به مس��احت 106/91 مترمربع از 
پ��الک 6086 فرعی از 1- اصلی واقع در ابهر خیابان چمران ش��رقی 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 نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 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، ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم 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: 1398/8/11 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/25

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هی�أت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

کالس��ه   1397/10/12  –  139760327002001887 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1396114427002000239 هی��أت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی ازلگینی باغدره فرزند فغانعلی به ش��ماره 
شناس��نامه 814 صادره از ابهر در یک باب خانه به مس��احت 127/08 مترمربع از پالک 
1554 فرعی از 42- اصلی واقع در ابهر هیدج خیابان بهشتی خیابان میرزا کوچک خان 
خریداری از مالک رس��می آقای اصالن صالحی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی ب��ه 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، دادخواست 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. ضمنا متقاضی بایستی طبق ماده 13 آئین نامه و قانون نسبت 

به پذیرش ثبت سهم سه دانگ انگورانی اقدام نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/11 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/8/25

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هی�أت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

کالس��ه   139/7/30  –  139860327002001539 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1398114427002000115 هی��أت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آق��ای قربان ابراهیمی فرزند کرمعلی به ش��ماره 
شناسنامه 109 صادره از ابهر در یک باب عمارت به مساحت 100/05 مترمربع از پالک 
10414 فرعی از 122- اصلی واقع در ابهر ش��ناط خیابان بهشتی کوچه ناهید خریداری 
از مالک رسمی آقای بهرام سامانی محرز گردیده است. 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 است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/25 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/9
رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هی�أت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

برابر رأی ش��ماره 139860327002001566 – 1398/8/2 کالس��ه 57-1398 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 
خانم س��پیده حس��ینی فرزند احس��ان اله به ش��ماره شناس��نامه 4270 صادره از ابهر در 
شش��دانگ اعیانی یک باب عمارت به مس��احت 122/40 مترمربع از پالک 6088 فرعی 
از 1- اصلی واقع در ابهر میدان ش��هید رجایی گلریزان س��وم خریداری از مالک رس��می 
)اداره اوقاف و امور خیریه ابهر( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود 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 است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/8/25 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/9/9
رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول
در پرون��ده کالس��ه 961283 مطروحه در اجرای احکام مدن��ی محکوم علیه وحید معینی فرزن��د احمد محکوم به 
پرداخت محکوم به در حق محکوم له س��بزعلی رحمانی و نیم عش��ر دولتی در حق دولت گردیده و اقدامی در جهت 
پرداخت محکوم به بعمل نیاورده است و از طرفی از سوی محکوم له اموال بالمعارض محکوم علیه توقیف و از طریق 
کارشناس دادگستری ارزیابی شده؛ اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی، مقرر گردید اموال از طریق 
مزایده در محل اجرای احکام مدنی دادگس��تری ابهر به فروش برس��د. مزایده از قیمت اعالمی شروع و اموال متعلق 
به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده بصورت 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 س��پرده او پس از کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش��د. مضافاً به 
اینکه شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادرکننده حکم داده می 
ش��ود، قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد ش��د. در صورت عدم مشتری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام 

مدنی رعایت خواهد شد. طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.
اموال مورد مزایده: عبارت است از: یک دستگاه اتومبیل سمند زرد رنگ مدل 86 پالک 87-389 ت 22 )تاکسی( 
متعلق به محکوم علیه، دور رنگ و احتیاج به باطری و الس��تیک دارد خوردگی عقب و جلو ش��دید بوده و بدون خط 

که به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال ارزش گذاری شده است.
تاریخ و س�اعت مزایده: روز دوش��نبه به تاریخ 1398/9/11 س��اعت 8 الی 9 صبح. 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 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ابهر- نوروزی

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول
در پرونده کالس��ه 971641 مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیه آقای رس��ول امیدی به موجب دادنامه صادره از ش��عبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی ابهر به پرداخت محکوم به در حق محکوم له آقای س��عید حیدری با وکالت خانم مهرآور و پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق 
دولت محکوک گردیده؛ چون با ابالغ اوراق اجرائیه محکوم علیه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم به بعمل نیاورده است از سوی محکوم 
له اموال بالمعارض محکوم علیه توقیف و از طریق کارش��ناس رس��می ارزیابی ش��ده؛ اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نس��بت به ارزیابی، 
مقرر گردید اموال از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ابهر به فروش برسد. مزایده از قیمت اعالمی شروع و اموال متعلق 
به کس��ی اس��ت که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده بصورت وجه نقد فی المجلس دریافت ش��ده سپس بعد از طی 
مراحل قانونی و پرداخت الباقی مبلغ مورد مزایده اموال به برنده تحویل داده خواهد ش��د. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاء را 
نپردازد س��پرده او پس از کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش��د. مضافًا به اینکه شکایت راجع به تخلف از مقررات 
مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادرکننده حکم داده می ش��ود، قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد ش��د. در صورت 

عدم مشتری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد. طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.
ام�وال م�ورد مزایده: پالک ثبتی 1/25562 اصلی بخش س��ه ناحیه ... به آدرس ابهر، میدان ورزش، کوچه حلوایی، پالک 9 به مس��احت 
72/25 مترمربع مورد ثبت 7322 در صفحه 28 دفتر 152 دفاتر بخش سه حوزه ثبت ملک ابهر، مالک خانم نجیبه کاکاوند فرزند زین اله مالک 
شش��دانگ عرصه و اعیان دارای س��ند مالکیت با شماره چاپی 361606 سری ب سال 93 تحت انتقال قطعی شماره 262002 تاریخ 93/11/6 
توس��ط دفترخانه اس��ناد رس��می شماره 8 شهر ابهر اس��تان زنجان ثبت گردیده است. شرح مش�خصات اعیانی: ملک مذکور در موقعیت 
جنوبی، با ساختار بنایی به صورت تمام بنا به مساحت 72 مترمربع در طبقه همکف، و یک اتاق در طبقه فوقانی به مساحت 15 مترمربع، دارای 

آشپزخانه با کابینت بندی ام.دی.اف و سرویس بهداشتی و حمام و راه پله بدون پارکینگ دارای یک فقره انشعاب آب، برق و گاز می باشد.
نتیجه ارزیابی: با عنایت به توضیحات فوق و بررس��ی های بعمل آمده ارزش شش��دانگ پالک های مذکور به قیمت روز )بدون احتس��اب 
بدهی به غیر( 1/332/500/000 ریال ارزیابی می گردد. تاریخ و ساعت مزایده: روز دوشنبه به تاریخ 1398/9/18 ساعت 8 الی 9 صبح. 
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 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ابهر- فرهاد رحمانی

آبله مرغان در کودکان
اصوالً تفاسیری که زمانه اقتضاء می کند، معقول، منطقی و زیر بیرق حق 
اس��ت؛ مطمئناً صحیح ترین راه است برای صراط مستقیم، صراطی که ما 

را از تشتت و دوگانگی دور می سازد.
قرآن برنامه خوش��بختی انس��ان و جامعه را به ارمغان آورده، برنامه ای که 
همه جانبه و چند بعدی است، خوشبختی همه اقشار جامعه؛ اینکه خداوند 
برنامه خوش��بختی همه را به تناس��ب وضع نموده اصلی انکارناپذیر است؛ 
خداوندی که مهربانیش همه نوع بشر و سایر مخلوقات را طوری دربرگرفته 

که لحظه ای تفکر در این خصوص انسان را مبهوت عدالتش می سازد.
اما همیش��ه بوده اند طبقاتی از جامعه که خواس��ته اند با تفاسیر نادرست 
افکار مسموم خود را به جامعه تزریق نموده و بهره الزم را از این امور صرفا 

برای خود ببرند.
در ادامه به تعدد زوجات و آثاری که بر تبلیغات سوء آن در جامعه کنونی 
باز ش��ده پرداخته می ش��ود. می گویند خداوند در ق��رآن تعدد زوجات را 
تنفیذ نموده و ش��رایطی نیز بر آن قرار داده، ما نیز مس��لمانیم و عمل به 
قرآن را واجب می دانیم، روی سخن با کسانی است که از شأن نزول آیات 

عدول کرده و صرفا از روی تنوع طلبی پای در این راه می گذارند.
آقای��ی که می گویی قص��د خیر داری، می خواهی به فقرا، مس��تمندان و 
ضعیف��ان کمک کنی و تعدد زوجات را در این راس��تا راهگش��ا می دانی، 
آیا به خود تلنگری زده ای که بدانی واقعا نیتت پاک و حقیقی است یا... 

آیا کالم خداوند را در آیه س��ی و دوم س��وره مبارکه ن��ور که می فرماید: 
الِِحیَن ِمْن ِعَباِدُکْم...« »و البته باید مردان بی  »َوأَنِْکُح��وا اْلَیَاَمی ِمْنُکْم َوالَصّ
زن و زنان بی ش��وهر و کنیزان و بندگان شایس��ته خود را به نکاح یکدیگر 

درآورید...« را به گوش جان شنیده ای؟

آیا این آیه تناس��بی با کمک هایت ب��ا توجه به وضع کنونی جامعه ندارد؟
خداوند متعال در این آیه می فرماید: کس��انی که می دانید فقط به لحاظ 
برخی مش��کالت قادر به ازدواج نیستند ش��ما در این امر الهی از دشواری 
ها و مش��قت های ازدواجشان بکاهید، نه اینکه دوباره برای خودتان زوجه 
اختیار کنید، که هم بنیان خانواده خود را از اس��تحکام ساقط نموده اید و 

هم بر جوانان مجرد ظلم آشکار کرده اید.
در این خصوص برخی افراد نظراتی را به مقام معظم رهبری نس��بت دادند 
که ایش��ان در ج��واب فرمودند: مس��تحب بودن زوجات را قب��ول ندارم و 
آقایان حتی به شوخی هم نباید درباره تعدد زوجات حرف بزنند، که باعث 

دلسردی خانم ها می شود.
جالب است که رهبر انقالب این نظر را در محل کارشان هم اجرایی کردند 
و هش��دار داده اند که افراد ش��اغل در بیت رهبری رهبری اگر همسر دوم 

اختیار کنند، اخراج می شوند.
متأسفانه هستند اشخاصی که از تعدد زوجات به عنوان حربه و زخم زبان 
بر همسرشان بهره می برند؛ غافل از آنکه این کار نه تنها ضربات مهلکی بر 
زندگی زناش��ویی وارد می سازد بلکه فرزندانی که ثمره این نوع تفکر است 
جامع��ه را جایی برای تالفی عقده های خانوادگ��ی و بی مهری هایی می 
دانند که خانواده از آنان دریغ کرده؛ به عبارت ساده تر خانواده )پدر، مادر( 
به او نگفته دوس��تت داریم، او سرش��ار از بی مهری ش��ده و گدای محبت 
است، اولین کسی که در جامعه به او اظهار محبت می کند آن را باور می 
کند، بی آنکه از نتایج آن آگاه باش��د، همین عوامل به ظاهر کوچک بنیان 
جوامع را از حیث خانواده س��الم و به تبع آن جامعه س��الم نابود می سازد، 
فی الواقع گسست مهر در خانواده سرانجام خوشی به همراه نخواهد داشت.

هوای نگاهم
شبی حنایی و باران

زیِر برِف نگاهت خیِس خیس شدم
چه شست و شوی شگفتی

نورِ ژرفی دارد
چراِغ رابطه مان

همیشه روشن باد
تگرِگ اخِم تو اینک

مشفقانه رفیقی است
با هوای نگاهم

دوباره بوته ی خوابیده در زمهریر
به نور و گرمِی لبخندت

جوانه خواهد زد
و باز می آید بهارِ دیگرگون

به آرزوی شگرف
مسعود شیرمحمدجماعت

انتظار
یادم آید اولین دیدار را

دل برای دیدنت لحظه ها را می شمرد...
آسمان آرام و آبی تر ز هر روز دگر

آفتاب اما چو من...!
در پی ماه خودش

اندکی سوزان ولی بی تاب بود...
انتظار و انتظار و انتظار 

آمدی با خنده ای شیرین به لب
گشت آغاز عاشقی
از همان لبخند تو...

عشق در آئینه چشمان تو
نوعروسی شاد و خندان می نمود...

اولین دیدار بود 
گویی اما آشنایی مان هزاران سال بود...!

بهنام موالیی

سقوط مهر با فسخ؛ زن کجا حق مهر ندارد؟
قدرت تأثیر غریزه جنسی بر تمام اعمال و رفتار انسان: انحرافات جنسی 
موجب از بین رفتن تعادل فکری انسان و ایجاد اختالالت رفتاری و اخالقی در انسان 
ها می ش��ود. بر این اس��اس تربیت جنسی نقش بسزایی در تعادل اخالقی جامعه ایفا 
می کند. ضرورت حفظ کرامت انس�انی و کنترل غرایز در جهت رش�د و 
کمال آدمی، از این رو عقل و شرع، انسان را به آگاهی ها و آدابی فرا می خواند که 
فرد را به میل جنس��ی، به سوی رشد و کمال انسانی سوق می دهد. دستورهای دین 
اسالم به گونه ای است که غریزه جنسی افراد در دو بعد پرورش می یابد: 
»س�المت جنسی« و »عفت جنسی« در آغاز دوران بلوغ تحوالت چشمگیری 
در پسران و دختران پیدا می شود؛ بدین بیان که غدد جنسی فعال شده و بطور کلی 
خصوصی��ات ثانویه جنس��ی که م��ردان را از زنان متمایز می کند، ب��روز می یابد. در 
دوران بلوغ همزمان با تغییر جس��مانی، تحول شناختی و رشد اجتماعی نیز اتفاق می 
افتد. در زمان بلوغ تمایل نوجوانان به استقالل از خانواده و ارتباط با همساالن و نیز 
تمایل ش��دید به جنس مخالف زیاد می شود. او از آغاز جوانی، به معاشرت، ارتباط با 
جنس مخالف، اشتیاق به ایفای نقش جنسی و تأکید بر ایده آل ها و واقعیت ها و از 
دیگر سو به ایجاد همدلی، عشق، احترام، مراقبت، مسئولیت، اعتبار و وظیفه شناسی 
دوجانبه تمایل می یابد. تمامی این تحوالت نش��ان از آماده شدن فرد برای ازدواج و 
تشکیل خانواده می دهد. در آموزه های دینی تسریع در ازدواج مورد تأکید قرار گرفته 
و از این س��و تأخیر در آن نیز به دلیل س��ختگیری های بی مورد، مورد نکوهش قرار 
گرفته اس��ت. اما از آنجا که برای بسیاری ازدواج در آغاز جوانی میسر نیست، خداوند 
در خطابی کلی به همه دختران و پسران می فرماید در آیه 33 سوره نور: »َولَْیْسَتْعِفِف 
الَِّذیَن اَل َیِجُدوَن نَِکاًحا...« یعنی باید کسانی که امکان ازدواج ندارد، عفت پیشه کنند.

م��اده 1101 قانون مدنی بیان م��ی دارد: »هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی 
فس��خ ش��ود زن حق مهر ندارد، مگر در صورتیکه موجب فس��خ، َعنن )سستی آلت 
تناس��لی مرد( باش��د که در این صورت با وجود فس��خ نکاح، زن مستحق نصف مهر 
اس��ت.« فسخ نکاح گاه به علت تخلف از شرط صفت و یا وصف است )موضوع ماده 
1128 قان��ون مدن��ی( و گاهی به علت عیوب )موضوع ماده 1121 قانون مدنی( و در 
هر یک از دو قسم گاه فسخ به تقاضای زوج انجام می شود و گاهی به تقاضای زوجه 
در کلیه موارد فس��خ یا قبل از نزدیکی انجام می ش��ود و یا بعد از نزدیکی. در جمیع 
مواردی که نکاح قبل از نزدیکی فس��خ ش��ود، زن حق مهر ندارد، به جز یک صورت 
که آن عبارتست از اینکه نکاح به علت وجود عنن )ناتوانایی جنسی زوج( فسخ گردد، 

که در این صورت زن مستحق نصف مهر المسّمی )مهر تعیین شده( است.
فسخ نکاح پس از نزدیکی

1- فس��خ نکاح پس از نزدیکی چنانچه توس��ط زوج به علت عیب زن انجام ش��ود، 
تمامی مهرالمس��می )مهر معین( بر عهده زوج مستقر می گردد، زیرا نزدیکی موجب 

استقرار مهر است و در این مورد نزدیکی حاصل شده است.
2- هرگاه زن مرد را در ازدواج فریب دهد و مرد پس از نزدیکی به عیوب موجب خیار 
)فسخ( واقف گردد، چنانچه مرد خیار فسخ را اعمال ننماید و بقای نکاح و زناشویی را 
ترجیح دهد بایستی تمامی مهر را بپردازد، ولی در صورت اعمال خیار فسخ و انحالل 
نکاح، زوجه مستحق مهریه نیست و اگر قبال مهر را پرداخت نموده می تواند از زن بگیرد.
3- هرگاه فریب دهنده زن نباشد بلکه کسان زن یا واسطه دیگر باشد، مرد می تواند 
مهریه پرداخت ش��ده به زن را از فرد فریب دهنده مطالبه نماید. مستند حکم، قاعده 
غرور )فریب( در این باب اس��ت. در مورد خسارات غیر از مهر نیز قصه از همین قرار 
است زیرا مس��تندان حکم نسبت به خسارات دیگر نیز شمول دارد. فریب تحقق می 
یابد به اینکه زنی خود را یا دیگری زن را برای کسی که تصمیم به ازدواج با او دارد 
به س��المتی توصیف نمای��د به گونه ای که مرد در این امر گ��ول بخورد و به گمان 
س��المتی زن مبادرت به ازدواج با او نماید. گاهی فریب دادن با سکوت در مقام بیان 
نیز حاصل می گردد. هرگاه مهریه در ضمن عقد نکاح معین نش��ده باش��د و عقد به 

خاطر عنن فسخ گردد، زن مستحق نصف مهرالمثل است.
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ویژه های خبری

آموزش و پرورش استان

از گوشه و کنار 

استان

چرا نمی نویسید
سالم این گرانی در کشور ما کی قراره تموم 
بش��ه یا قیمت ها کمی پایین تر بیاد من از یک 
فروشگاه در ابهر چند قلم جنس خریدم موقع 
حس��اب کردن مغازه دار گفت میشه ۷۰ هزار 
تومان، با کمال تعجب ازشون خواستم مجدد 
حساب کنن شاید اش��تباهی شده باشه ایشون 
هم دوباره حساب کردن باز همین قیمت شد 
دیگه مجبور به حس��اب کردن شدم.مسئولین 
گرامی لطفا بخاطر مردم هم که شده الاقل قیمت 

های مواد غذایی و اقالم ضروری رو کاهش بدید زندگی کردن با این گرانی 
ها خیلی س��خت شده.... ممنون میشم پیام منو در کانال و روزنامه تان بزارین.
خانم امینی

 
چرا نمی نویسید

س��الم وقتتون بخیر از آقای عزیزخانی مدیر محت��رم آموزش و پرورش ابهر 
یک س��وال دارم آیا صرف انتقال مدرس��ه قدیمی عفت شناط در داخل شهر 
به س��اختمان جدید التأسیس و خیرساز دور از ش��هر کردبچه کافیست؟ اگر 
مدرسه کردبچه هنوز کارهای فنی اش تمام نشده و سیستم گرمایشی اش راه 
نیافت��اده و آماده کار نبود چرا دانش آم��وزان را به آن محل دورافتاده منتقل 
کردید؟ فرزند من چند روز اس��ت به علت س��رمای کالس ها سرماخورده و 
بیمار است و این سرمای کالس ها و محیط مدرسه موجب شده در یادگیریش 
ه��م اخت��الل بوجود بیای��د. لطفا مدیر آموزش و پرورش پاس��خگو باش��ید.
از اولیاء

 
چرا نمی نویسید

راجع به زیبا س��ازی ش��هر ابهر و حذف آلودگی های بصری از سطح شهر با 
ترس��یم نقاشی های دیواری، نظری دارم.  من یکی از مخالفین سرسخت این 
گونه طرح های ضعیف و فکر نکرده هستم این موضوع پنج شش سالی است 
که باب شده و به نظرم اگر به نقاشی هایی که در همین چند سال گذشته کشیده 
شده نگاهی بیندازید دیگر نه تنها زیبایی نداشته اند بلکه خود یکی از آلودگی 
های بصری به شمار میروند.به نظرم احداث جدول بندی های اصولی خیابان 
ها و کوچه ها، گذاشتن پل های ارتباطی یکسان و منظم برای معابر ارتباطی، 
درختکاری های اصولی و ... از اصول اولیه زیبا سازی شهری هستند.به نظرم 
بهتر اس��ت شهرداران نواحی و ش��ورای ش��هر برای این امور دید بلند مدت 
داش��ته باشند و از امکان ارتباط آنالین با دیگر سایتهای شهرداری های ایران 
و یا حتی جهان اس��تفاده کنند و از طرحهای سطحی و پول هدر ده بپرهیزند.
شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
خطابم فرماندار، ش��هردار، ش��ورای ش��هر، اداره راه و حمل و نقل اس��تان و 
شهرس��تان و نماینده مجلس که متأس��فانه در ش��هر و شهرستان مدت هاست 
ایشان را نمی بینیم می باش��د. آقایان مسئول آزادراه قزوین- زنجان در محل 
عوارضی ابهر نیاز به یک پل عابر پیاده دارد، چون خیلی از ش��هروندان برای 
رفت و آمد به س��ایر شهرها در آزادراه س��وار و پیاده می شوند و برای عبور 
از آزادراه خط��ر آنها را تهدید می کند اح��داث و نصب پل هوایی از نیازها 

و ضروریات می باشد. پس قبل از هر حادثه و اتفاقی به فکر چاره باشید.
شهروند ابهری

 
چرا نمی نویسید

س��الم خسته نباش��ید امروز که سوار تاکسی ش��دم موقع پیاده شدن به راننده 
۲۰۰۰ تومان دادم تا کرایه یک مس��یر در ابهر )۸۰۰ تومان( را از پول من کم 
کنه و مابقی که میشد ۱۲۰۰ تومان را به من بده ولی آقای راننده به من ۱۰۰۰ 
تومان داد و وقتی من اعتراض کردم و مابقی اصلی پول خودمو خواس��تم این 
آق��ا با بی ادبی به م��ن گفت پول خرد ندارم اصال کرایه ش��ده ۱۰۰۰ تومان.
در صورتی که من با چش��م خودم دیدم کلی دویس��تی در پول هایش داشت 
گفتم پس اینا چی هستن که در جواب به من گفتن امروز برای ماشینم تسمه 
خریدم که قیمتش خیلی گران ش��ده ...از تاکسیرانی ابهر میخواهم خودشان 
قض��اوت کنند آیا این دلیل غیر منطقی آقای راننده قابل توجیح اس��ت واقعا 
چرا هیچ مس��ئولی به کار رانندگان خاطی رسیدگی نمی کند همین پول های 
خرد بهرحال پول حالل مردم است.                                        شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
بنده یکی از س��اکنین شهرک گلسار ابهر هستم و محل کارم در شناط است، 
برای رفت و امد روزانه ام باید پول ۵مسیر رفت و ۵ مسیر برگشت را بدهم که 
جمعا روزانه ۷هزارتومان می شود چرا سازمان حمل و نقل عمومی برای یک 
مس��یر طوالنی در ابهر خطوط اتوبوس��رانی درون شهری قرار نمی دهد و اگر 
اتوبوس بود من روزانه با ۲هزارتومان رفت و امد می کردم البته هر موقع اسم 
اتوبوس می آید برخی تاکس��یداران معترض می شوند که آن موقع تاکسی ها 
کار نمی کند ما مردم نمی توانیم به خاطر اینکه تاکسی ها کار کنند پول زیادی 
را صرف رفت و امد کنیم خب از تعداد تاکسی ها کم کنند. دلیل کار نکردن 
تاکسی ها این است به تمام نقاط شهر کار نمی کنند و اکثریت انها در مسیر مرکز 
ش��هر کار می کنند کاش برای اتوبوس��رانی بخش خصوصی وارد عمل شود.

باتشکر شهروند ابهری 
 

چرا نمی نویسید
با سالم من راننده تاکسی هستم درباره این که بعضی از تاکسی ها ۲۰۰ تومان 
مس��افرا رو نگه میدارند ؛ اینه که اگر واقعا داش��ته باش��ند نگه نمیدارن چون 
۲۰۰ تومان جای یک سنس��ور اکسیژن یا صفحه کالچ یا قطعات دیگه  رو به 
خدا نمیگیره که تاکس��ی بخواد اونا رو جمع کنه تا بشه پونصد ششصد هزار 
تومان. کمیته امداد هم واس��ه بیس��ت درصد تاکس��یا ۲۰۰ تومانی میده . یک 
طرف این موضوع هم بر میگرده به سال قبل که کرایه ششصد تومان بود ولی 
همه پانصد تومان میدادند و تاکس��ی ها هم مجبور بودند همون پانصد تومان 
بگیرن��د. بعضی از مردم به خدا م��ن خودم چند بار دیدم همون ۲۰۰ تومان را 
که از راننده تاکس��ی گرفتن همون لحظه میندازن زمین و حاضر به برداش��تن 
اون ۲۰۰ تومان نش��دن . چون ۲۰۰ تومن پول یک آدامس هم نیست. ارزش 

هیچ چیز رو نداره . فقط تاکسیرانی مارو مدیون مردم کرده است.
راننده تاکسی 

 
چرا نمی نویسید

ترکیدگی لوله آب در برخی از کوچه های شهر ابهر که خیلی هم تکراری می شود 
باید بگم تا وقتی که همشهریان ماشین های سنگین رو داخل کوچه ها میاورن و 
جلوی درب منزلشون پارک میکنند ، این مشکل کماکان وجود خواهد داشت.
شهروند ابهری

 
چرا نمی نویسید

در ای��ن روزها وس��ال های کم آب��ی ... نردیک به یک هفته ب��ود لوله آب 
ش��رب کوچه عمار واقع در شریف آباد، جاده ترانزیت، ترکیده و آب شرب 

همچنان هدر می رفت البته یک هفته قبل این ترکیدگی تعمیر شده بود ..! 
 از اهالی محل 

 
چرا نمی نویسید

چرا اعضای شورای اس��المی شهر هیدج جلسات دیدار مردمی و هفتگی در 
محل ش��ورای شهرو یا مس��اجد ندارد مگر نه این اس��ت که روزهای دیدار 

مردمی مسئولین در تابلویی در محل ورودی نصب نشود.
 

تقدیر و تشکر
به عنوان یک شهروند از تالش های حاج آقا ربی و کلیه دست اندرکاران نویسنده 
روزنامه ندای ابهر و مقاله شیوا و شیرین و جامع جناب آقای پرویز جماعت نیا 
تحت عنوان »یادی از نویس��نده و طنزپرداز ابهری زنده یاد محمد حیدری« از 
طرف خانواده محترم شان و دوستدارانش سپاسگزاری می کنم. پاینده باشید.
مهوش قزوینی

افقــی
ــاو و در ادامه عملیات  ــال 65 در جبهه ف ــری که س ــاخص ابه ــهدای ش 1- از ش
ــد 2- عدد قرن- مهاجم اسبق استقالل و تیم  ــهادت نائل ش والفجر 8 به فیض ش
ــند 3- جوش چرکین- سخن شیوا 4- پودر- خجسته 5- روستایی  ملی- ناپس
ــن تصرف موفق  ــتی 6- اولی ــتی- سرپرس ــتان دولت آباد ابهر- تندرس در دهس
ــتورکار و قاعده-  ــط نیروهای ایرانی- دس اراضی عراق در جنگ تحمیلی توس
ــاری 8- رودخانه ای که  ــت- عالمت بیم ــر و از خود راضی 7- مروارید درش نُُن
ــمه گرفته و به کارون می ریزد- بازیگر نقش حبیب در  از زاگرس میانی سرچش
ــه ها و صداپیشه عروسک » دیبی« مجموعه  ــریال لیسانسه ها، فوق لیسانس س
ــایه 9- کجاست؟- واحدی در سطح 10- بدهی- ایمن سازی-  کاله قرمزی- س
ــق کوچک- کانون و  ــید- قای ــیاره به خورش قتلگاه امیرکبیر 11- نزدیکترین س
ــه  ــیدی 13- النه پرندگان زینتی- بوس مجمع 12- نخ تابیده- یک دوره خورش
خودمانی 14- تکیه بر پشتی- بازیگر زن ایرانی آثاری چون لیسانسه ها، فوق 
ــر دلبران و...- اوقات تلخی 15- از ائمه جماعات دهه اول قرن  ــه ها، س لیسانس

حاضر در ابهر
عمــودی

1- چشم دوختن به چیزی- گوشماهی- متال 2- خالف- ورزش اعیان- خطی 
ــایپا 4- نوعی پارچه  ــوم 3- ریاضت کش- خودروی ناایمن س در دایره- نت س
ــین مایعات-  لطیف گرانبها- انبار اجناس- با کمال اطمینان- آب عرب 5- ته نش
ــد پایه 7- صندلی  ــبز تند- تکیده و پیر- بلن ــی- جنایت 6- س ــیله نخ ریس وس
ــوند فاعلی-  ــیوخ 8- پس ــی- دندان قرچه کردن- مظهر پاکی- مجلس ش راحت
ــعر سپید- دشنام دادن 9- جوی- ضمیر داخل- دریا- روش فرنگی  بنیانگذار ش
10- اولین شهید اسالم- سدی بر روی رودخانه جاجرود- ستاره اسبق فوتبال 
ــپانیا در پست هافبک میانی 11- مادر آذری- از درندگان جنگل- فلز ریخته  اس
ــش و احسان- تور حصارکشی- بخار دهان 13-  گری 12- حرف نداری- بخش
ــافرتی- شهر قالی و ترشی 14- چاشنی گوجه ای- درماندگی- سوره  چک مس

ای با دو بسم اله- مرغ می رود 15- زاپاس- بهشت- آزرم

* مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان: اولیاء تکمیل کننده رسالت 
آموزش و پرورش هستند.

* معاون تربیت بدنی و سالمت اداره کل آموزش و پرورش استان: ۱4 
پروژه ورزشی در آموزش و پرورشی زنجان به بهره برداری می رسد.

* گردهمایی کارشناسان روابط عمومی مناطق و نواحی آموزش و 
پرورش استان با حضور رفیعی مدیرکل برگزار شد.

* جلس��ه س��رگروه های پرورش��ی مناطق ۱4 گانه استان با حضور 
گنج خانلو معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل برگزار گردید.

* نشس��ت تخصصی و جلس��ه هم اندیشی رؤس��ای ادارات سمپاد 
شمال غرب کشور به میزبانی زنجان برگزار شد.

* جش��نواره »ب��ه رنگ قن��وت« در قالب اردوی ی��ک روزه برای 
مدارس منتخب با رویکرد نم��از، ترویج و تبلیغ نمازدر مدارس، با 

همکاری ستاد اقامه نماز استان زنجان در حال اجراست.
* با حضور معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ابهر: کارگاه 
دانش افزایی و بررس��ی مسائل آموزش��ی و تربیتی دانش آموزان و 
اولیای دانش آموزان پایه هفتم دبیرس��تان معلم برگزار شد. در این 

مراسم از دبیران بازنشسته این آموزشگاه تجلیل شد.
* با حضور وجیه ا... ن��وروزی فرماندار، عزیزخانی مدیر آموزش 
و پرورش، معاونین آموزش متوس��طه، پش��تیبانی و پرورشی جلسه 

شورای دبیران دبیرستان معلم ابهر برگزار شد.
* مراسم تجلیل از دبیران بازنشسته و خیرین آموزشگاه شبانه روزی 
ولیعصر)عج( با حضور مسئولین آموزش و پرورش ابهر برگزار شد.

* کارگاه آموزشی سامانه »سناد و امین« با حضور کارشناس طرح 
و برنامه اداره کل برای معاونین اجرایی مدارس متوس��طه دوره دوم 

در ابهر برگزار شد.
* معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل در مراسم افتتاحیه طرح ملی 
نمایشگاه های کتاب دانش آموزی زنجان: والدین نقش آغازین در 

ترویج فرهنگ کتاب خوانی در جامعه را ایفا می کنند.
* به مناس��بت هفته کتاب و کتابخوانی؛ افتتاح رس��مي  نمایش��گاه 
هاي کتاب دانش آم��وزي در مدارس زنجان )"طرح ملي ۵۰ هزار 

نمایشگاه در ۵۰ هزار مدرسه"(
* عباسی معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش ابهر در جلسه 
تبیین راهبردها و برنامه های آموزشی: شورای دبیران از عناصر مهم 

و کلیدی در تصمیم گیری های مدارس هستند.

ف�ارس: مدیرکل اوقاف و امور خیری��ه زنجان از آغاز مرحله دوم 
آزادی زندانی��ان جرائ��م غیرعم��د در زنجان خب��ر داد و از خیرین 

خواست در این طرح مشارکت نمایند.
ایسنا؛ استاندار زنجان: زنجان در عملیاتی کردن برنامه ها پیشگام بوده است.

ایسنا؛ دادستان عمومی و انقالب مرکز استان زنجان: ۱3 خانه پاتوق 
معتادان در استان شناسایی و پلمپ شد.

ایرن�ا؛ رئیس حفاظت محیط زیس��ت شهرستان ابهر از دستگیری 4 
متخلف شکار غیرمجاز در ابهر خبر داد.

ایرنا؛ فرمانده انتظامی شهرستان خرمدره: سارق ۱۰ دستگاه دوچرخه 
از س��وی پلیس این شهرستان شناس��ایی و در دام قانون گرفتار شد.

مه�ر؛ اس��تاندار زنجان: 6 واحد صنعتی تعطیل شده در سال گذشته 
به چرخه تولید بازگشت.

مهر؛ رئیس کل دادگس��تری استان: ۱4۰ خودرو توقیفی موجود در 
پارکینگ های زنجان بالتکلیف مانده است.

مهر؛ اس��تاندار زنجان: پش��ت درهای بس��ته برای بخش خصوصی 
تصمیم گیری نشود.

موج رس�ا؛ فرماندار ماهنشان: زیرس��اخت ها برای حضور سرمایه 
گذاران در شهرک صنعتی ماهنشان آماده است.

م�وج رس�ا؛ رئیس س��ازمان جه��اد کش��اورزی اس��تان: واردات 
نامتعارف روغن زیتون، زیتون کاران زنجانی را متضرر کرده است، 
موضوع جلوگیری از واردات روغن زیتون در دست پیگیری است.

روابط عمومی فرمانداری ابهر:  جلسه شورای اداری شهرستان 
ابهر با حضور حقیقی استاندار زنجان، مدیران کل استان و فرماندار 

ابهر در شهرداری صائین قلعه برگزار شد.
ندای ابهر: دیدار چهره به چهره رئیس کل دادگس��تری اس��تان با 
مردم پس از نماز مغرب و عش��اء روز چهارشنبه ۲۲ آبان در مسجد 

جامع ابهر برگزار شد.
ندای ابهر: جلسه توجیهی اعضای جمعیت هالل شهرستان ابهر در 
خصوص راه اندازی باش��گاه خبرنگاران هالل با حضور خردمند و 
ابوالحس��نی کارشناسان جمعیت هالل احمر استان و کاظمی رئیس 
هالل احمر شهرستان ابهر صبح روز پنجشنبه ۲3 آبان در محل اتاق 

جلسات هالل احمر ابهر برگزار شد.

به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کتابخانه های عمومی شهرس��تان ابهر اداره 
کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر به مناسبت بیست و هفتمین دوره هفته 
کت��اب، کتابخوانی و کتابدار با ش��عار "حال خوش خواندن" برنامه های متنوع 
فرهنگ��ی در راس��تای ترویج فرهن��گ مطالعه و کتابخوانی برگ��زار و از عموم 
ش��هروندان عزیز و خانواده ها دعوت م��ی نماید، جهت عضویت رایگان در روز 

شنبه 25 آبان به کتابخانه های عمومی شهرستان ابهر مراجعه فرمایند.

پذیرش عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی

به گزارش محمدحس��ن برجی خبرنگار روزنامه ندای ابهر به نقل از روابط عمومی استان 
س��رگروه های آموزش فعالیت های پرورش��ی، تس��هیل گران و توانمند سازان مربیان و 
فعالیت های پرورش��ی هستندجلس��ه تبیین برنامه س��رگروههای آم��وزش فعالیت های 
پرورشی و درس تفکر و سبک زندگی نواحی و مناطق با حضور  معاون پرورشی و فرهنگی 
اداره کل آموزش و پرورش اس��تان زنجان در س��الن شهید تجلی اداره کل برگزار گردید.

جعفر گنج خانلو معاون پرورش��ی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان زنجان با 
اش��اره به جایگاه ویژه س��رگروه های پرورش��ی در اثر بخش کردن فعالیت های پرورشی 
گف��ت : تربیت برای زندگی و زندگی برای تربیت جز مهم ترین برنامه های اصلی مدنظر 
در حوزه پرورش��ی در مدارس اس��ت.گنج خانلو در ادامه اف��زود : امروزه  نظام آموزش و 

پرورش دانش آموز را برای زندگی فردا تربیت می کند.
وی با اش��اره به اینکه موتور محرکه و فکر اصلی فعالیت های پرورش��ی ، س��رگروه های 
پرورشی  هستند خاطر نشان کرد: شما باید در حوزه فعالیت های پرورشی گفتمان ایجاد 
کنید و مس��یر راه و عملیات مس��یر را ترسیم نمایید و موجب سهل الوصول شدن اهداف 
پرورش��ی شوید .گنج خانلو در ادامه تصریح کرد: جایگاه سرگروه های پرورشی مشورتی 
، فکری و پیش��برنده اس��ت که نشان از جایگاه ویژه ش��ما در فعالیت های پرورشی است 
.معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان با تاکید بر ایجاد خالقیت و 
نوآوری در برنامه های پرورش��ی گفت : اولین خواسته ما این است که همکاران پرورشی 

از کلیشه ها خارج شده  و به عناصر خالق در مدارس تبدیل شوند.
وی درادامه افزود: دومین خواسته ما مشارکت فعال دانش آموزان در تمامی فعالیت های 
پرورشی از قبیل  برپایی نماز جماعت مدارس، مراسم صبحگاهی و اردوهای دانش آموزی 
است و باید از ظرفیت تشکل های دانش آموزی در جهت پیشبرد اهداف مختلف تعلیم و 
تربیت بهرمند ش��د.گنج خانلو ابراز داشت: سرگروه های پرورشی تسهیل گران و توانمند 

سازان مربیان و فعالیت های پرورشی هستند.
مع��اون پرورش��ی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان با اش��اره به توجه ویژه  

مربیان و معاونین پرورش��ی به آس��یب های اجتماعی گفت: ریشه آسیب  های اجتماعی 
از تغییر نگرش به نوع زندگی اس��ت و وقتی ف��رد با توجه به تغییر نگرش از هنجار های 
اجتماعی خارج ش��د در معرض آس��یب اجتماعی خواهد بود که یک��ی از موارد مقابله با 
آن ارائه الگو های مناس��ب س��بک ایرانی و اسالمی به دانش آموزان است .وی با تاکید بر 
تعمی��ق باور و مفاهی��م مذهبی و انقالبی در دانش آموزان تصری��ح کرد: تقویت و ترویج 
روحی��ه ایمان��ی و دین م��داری  در دانش آموزان بخش عمده فعالی��ت های ما در حوزه  
پرورش��ی را تشکیل می دهد که کاری سخت و حساس است .معاون پرورشی و فرهنگی 
اداره کل آموزش و پرورش اس��تان با تاکید بر اهمیت درس تفکر و س��بک زندگی اظهار 
داش��ت : از کالس های درس تفکر و س��بک زندگی بازدید های مس��تمر و ارزیابی های 
میدانی صورت گیرد تا با تحلیل های کارشناس��انه نس��بت ب��ه ارتقای بیش از پیش این 
درس همت گماریم .وی در ادامه افزود: از س��وی جامعه در مورد پیش��گیری آسیب های 
اجتماعی از آموزش و پرورش مطالبه وجود دارد که باید گفت درس تفکر و سبک زندگی 

در همین راستا و در پاسخ به این نیاز تدوین شده است.

ب��ه گزارش عزت ا...مظفری مس��ئول 
دفت��ر خب��ری مطبوعات ش��هرهای 
ابه��ر و خ��رم دره و خبرن��گار ندای 
ابهر ش��امگاه روز سه شنبه 98/8/21 
ش��هردار خرم دره در جلس��ه شورای 
اداری ش��هرداری ط��ی س��خنانی با 
بیان اینکه خدمت صادقانه مسئولین 
واحدها در پیش��رفت و آبادانی ش��هر 
خرم دره بس��یار اهمی��ت دارد، گفت 
خدمت صادقانه اولویت کار پرس��نل 
ش��هرداری خرم دره باش��د. نوری آرا اظهار داشت از جمله موارد مهمی که در 
پیش��رفت و آبادانی ش��هر خرم دره بسیار اهمیت دارد خدمت صادقانه و بدون 
منت مس��ئولین می باش��د که با اولویت قرار گرفتن این موضوع زمینه ایجاد 
ش��هری پویا و پیش��رفته فراهم می شود. شهردار خرم دره با تقدیر از کارکنان 
ش��هرداری، افزود فلسفه وجودی سیس��تم اداری و کارمندی در نظام مقدس 

جمهوری اسالمی خدمت کردن به مردم است و باید قدردان آن باشیم.
ایشان با بیان اینکه پرسنل باید برای رضای خدا و خدمت به خلق با شرافت و 
صداقت کار کنند، تصریح نمود تعهد به وظیفه اداری برای خدمت به شهروندان، 
حرمت به شأن و جایگاه اداری خود، احترام به ارباب رجوع، پاسخگویی شفاف 
بای��د در اولویت کارکنان باش��د. مهن��دس نوری آرا در پای��ان ضمن تقدیر از 
خدمات و زحمات تک تک پرس��نل ش��هرداری خرم دره اضافه نمود خدمات 
رس��انی خالصانه و صادقانه به ش��هر و شهروندان والیتمدار خرم دره از وظایف 
اصلی ماس��ت و باید تالش کنیم بهترین خدمات را به ش��هروندان ارائه کنیم.
در پایان معاونت ها و مدیران داخلی شهرداری به نقطه نظرات خود پرداختند.

تاکید معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

بهتقویتوترویجروحیهایمانیودینمداریدردانشآموزان

نوری آرا شهردار خرمدره در جمع پرسنل شهرداری:

خدمتصادقانهدرسرلوحهواولویت
کاریقرارگیرد

نظری در 
آسمـان 
شهر ابهر
مهوش قزوینی

اهالی روستای گردشگری درسجین ابهرمشغول برداشت سماق 
هس��تند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکززنجان؛ حاجی  
خانی، مس��ئول زراعت جهاد کشاورزی ابهر گفت: کشت سماق 

در این روستا 80 ساله شد.
وی افزود: 600 درختچه س��ماق در3 هزار مترمربع کاشته شده 
اس��ت که به طور متوس��ط هر درخت 20 کیل��و محصول دارد. 
حاجی  خانی  گفت: هم اکنون یک خانواده 10 نفره درس��جینی 

مشغول کشت و توسعه این محصول غذایی و دارویی هستند.
هر کیلو سماق در زنجان و ابهر 50 هزارتومان خرید و فروش می 
شود اما درصورت ارسال به تهران ارزش دوبرابری پیدا می کند.

ب��ه گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس س��ردار"رحیم جهانبخش" در تش��ریح این خبر اظهار 
داش��ت: در پی اعالم خبری مبنی بر اینکه فردی س��ودجو در ش��هرک صنعتی شهرستان ابهر، 
اقدام به راه اندازی مرکز تولید ارز دیجیتال کرده، بالفاصله موضوع در دستور کار پلیس آگاهی 

شهرستان قرار گرفت.
این مقام ارش��د انتظامی افزود: ماموران پس از بررس��ي موضوع و انجام تحقیقات میداني، محل 
مورد نظر را شناسایی و با هماهنگي مقام قضائي به آن محل اعزام شدند.وی افزود: در بازرسی 
از این محل 109 دستگاه ماینر )استخراج ارز دیجیتال (که به صورت غیرقانونی و با استفاده از 
برق شهری مورد استفاده قرار می گرفت کشف کنند.فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به 
اینکه برابر اعالم نظر کارشناسان ارزش این کشفیات بیش از 15 میلیارد ریال اعالم شد، گفت: 
در این رابطه یک نفر دس��تگیر که پس از انجام تحقیقات و تش��کیل پرونده در اختیار مراجع 
قضائی قرار گرفت س��ردار جهانبخش با اش��اره به اینکه پلیس به هیچ وجه اجازه نخواهد داد تا 
امنیت و آرامش جامعه مختل ش��ود از شهروندان خواس��ت تا در صورت مشاهده هرگونه مورد 

مشکوک بالفاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی 110 به پلیس اطالع دهند. 

کشف15میلیارددستگاهارزدیجیتالدرابهر

آغازبرداشتسماقدردرسجینابهر

- در س��حرگاه سوم و چهارم آذرماه نظاره گر مقارنه هالل آخر 
ماه قمری با دو سیاره مریخ و عطارد خواهیم بود.

- روز چهارش��نبه شش��م آذرماه دقایقی پس از غروب خورشید 
هالل اول ماه ربیع الثانی 1441 قمری قابل مشاهده است.

- نیمه شب هفتم آذرماه بارش کم فروغ جباری به اوج خود می رسد.

- بعدازظهر بیست و سه آذرماه بارش شهابی جوزایی به اوج می رسد.

مدی��ر روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان زنجان گفت: یازدهمین 
جشنواره نخستین واژه آب در سالن همایش های"امام خمینی )ره(" شهر خرمدره و با استقبال 

دانش آموزان مقطع اول ایتدایی این شهر برگزار شد.
مصطفی اکرمی اظهار داشت: در این جشنواره 400 دانش آموز دختر خرمدره ای حضور داشتند 
که طی آن برنامه های متنوع موسیقی، اجرای سرود، توزیع بسته های فرهنگی مرتبط با صرفه 

جویی در مصرف آب و اجرای گروه های مختلف هنری برگزار شد.
وی بیان داش��ت: اجرای برنامه س��وگند نامه آب از دیگر بخش های این جشنواره بود که دانش 

آموزان عالوه بر آن به عنوان سفیران و امینان آب در شهر خرمدره معرفی شدند.
مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان زنجان گفت: این جشنواره در بخش های مختلفی همچون 
نقاش��ی، کارگاه های آموزش��ی برای اولیای دانش آموزان، مسابقه آب مساوی زندگی، برگزاری 
آیین زنگ آب در مدارس و برگزاری کالس های آموزشی برای دانش آموزان مقطع ابتدایی در 
21 شهر استان اجرا می شود.وی افزود: فراخوان مسابقه نقاشی آب مساوی زندگی در 2 مقطع 
کودک و نوجوان برگزار می ش��ود که مرحله اس��تانی این مس��ابقه تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

برگزاری جشنواره بزرگ نخستین واژه آب 
در شهر خرمدره

مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان زنجان گفت: با تکمیل اخذ شماره 
های تلفن همراه از مش��ترکین آب در ش��هرهای اس��تان زنجان، دیگر قبوض 
کاغذی آب صادر نخواهد ش��د. جزء قاس��می اظهار داش��ت: ب��ا حذف قبوض 
کاغ��ذی آب نزدی��ک به 10 میلیارد ریال هزینه تهی��ه و چاپ و پخش قبوض 
کاغذی آب جلوگیری بعمل خواهد آمد.وی افزود: تا کنون ش��ماره های همراه 
85 درصد از مش��ترکین آب شهرهای اس��تان زنجان شامل بیش از 190 هزار 
مشترک اخذ شده و مابقی نیز که بیشتر سازمان های دولتی و خانه های خالی 
از سکنه که کنتور آب دارند ولی سکونت ندارند را شامل می شود نیز به تدریج 
تعیین تکلیف خواهد شد. وی اضافه کرد: با تدابیر اندیشیده شده امکان ارتباط 
پیامکی برای تمام مشترکین مهیا شده و با حذف قبوض کاغذی آب از تحمیل 
هزینه های اضافی و اتالف وقت مشترکین پیشگیری خواهد شد. جزء قاسمی 
خاطرنش��ان کرد: حذف قبوض کاغذی آب ع��الوه بر صرفه جویی در هزینه و 

زمان، از آسیب به طبیعت و قطع بیهوده درختان نیز پیشگیری می کند.

قب�وض کاغ�ذی آب در زنج�ان دیگ�ر 
صادر نخواهد شد
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در این نوش��تار از دو منظر و دیدگاه مختلف صبح و عصر به شهر ابهر نگاه می 
ش��ود و مسایل و مشکالت شهری را با نکته بینی و نکته سنجی مورد کنکاش 
و دقت قرار می گیرد. ش��اید باور اصلی چنین باش��د که منظر صبح و عصر در 
همه شهرهای ایران چه کوچک و چه بزرگ چنین است و این دو با هم تفاوت 
اساس��ی دارند. که در حالت طبیعی هیچ ایراد و انتقادی به زمان عصر و صبح 
نب��وده ول��ی از دیدگاه فرهنگی و اجتماعی می ش��ود نقدهای بس��یار جدی و 
عمیقی درباره سبک زندگی شهروندان در صبح و شیوه های اجتماعی مردم در 
عصرگاهی ش��هر نوشت و از منظر آسیب شناسی آنان را مورد تحلیل و بررسی 
جامعه شناسانه قرار داده و نتایج تحلیل و بررسی را در اختیار نهادهای مسئول 
و کارشناسان امر برای کم نمودن آسیب ها و بزه های اجتماعی و فرهنگی شهر 

قرار داد تا تصمیمات درست و مطلوبتری اخذ شود.
صبح ها که از خانه بیرون می زنیم با طیف وس��یعی از کارمندان شریف دولتی 
و نیروهای خدماتی غیر دولتی مواجه هس��تیم که مصمم و بانشاط عازم محل 
خدمت خویش هستند و کمتر جوانان و نوجوانان موتورسوار در خیابانها حضور 

دارند که عرصه زندگی و رفت وآمد را بر دیگران تنگ نمایند.
بیش��تر رهگذران و عابران پیاده از جمعیت میانس��ال و یا س��المندان مردان و 
بانوانی هس��تند که س��حرخیز بوده و ش��میم دل انگیز و روح افزای صبح ابهر 
را ب��رای ورزش و تفری��ح صبحگاهی در نظ��ر گرفته اند و یا قش��ر زحمتکش 
کارگران هس��تند که منتظر سرویس های خود هس��تند که به محل کار خود 
اعزام ش��وند اکثرا مردم خنده بر لب دارند، اعصاب آرامتر اس��ت، مزاحمت ها 
کم است، نجوای سالم و احوالپرسی زیاد شنیده می شود. صفای صبح در ابهر 

بیشتر است.
زیرا طراوت و نشاط، خلوص و یکرنگی، صفا و صمیمیت در این قسمت از زمان 
زیاد موج می زند و به چشم می آید. صف شلوغ و طوالنی خرید نان های سنتی 
و صنعتی نوید یک صبحانه دورهمی در کنار خانواده با طعم محبت و مهربانی 
را می دهد که در ش��هر ابهر و مردان خانواده دوس��ت زیاد و به کرات مشاهده 
می شود. اما اگر از منظری دیگر به شهر ابهر نگاه کنیم به حال و هوای غروب 
و شبهای شهر می رسیم که البته اگر همکاری همگان باشد عصرها و شب های 
ش��هر ابهر نیز زیباتر و دلفریب تر از صبح آن می ش��ود ولی افسوس که چنین 
نیست. آلودگیهای صوتی ناشی از دستکاری اگزوز موتورسواران جوان و جسور 
در شهر بیداد می کند. سبقت ها و سرعتهای نامطمئن توسط برخی رانندگان 
خودرو این تصور را در آنها ایجاد کرده است که اینان سلطان خیابان های ابهر 

هستند و کسی را توان برخورد با آنان نیست.
جوالن این عده زندگی در ش��هر را برای ناتوانان و ضعیفان جس��می و حرکتی 

بسیار سخت و خطرناک کرده است.
آمار و تعداد کشته شدگان قشر جوان و نوجوان در این زمینه، وحشتناک زیاد 

اس��ت که باید عالج گردد. برخی جوانان گویا خیابان ها و کوچه ها را با پیست 
موتور س��واری اش��تباه گرفته اند که بی محابا و بدون ترس از اعمال قانون به 
پی��ش تاخته و خ��ود را آن راننده قهرمان آلمانی فرض ک��رده اند که نامش با 

مرامش همخوانی متجانس دارد ولی جوان ما...
از موتورس��واران ش��هر که بگذریم به برخی رانندگان خودرو می رس��یم که به 
قوانی��ن و مقررات ش��هری پایبند نیس��تند. پارک دلبخواه��ی، پارک روی پل، 
نزدی��ک ورودی کوچه ها، صدای بلند و گوش��خراش سیس��تم صوتی و با بوق 
رانندگی کردن و غیره همه هنرش��ان اینس��ت که زور بگویند و عامل به قوانین 
ش��هری نباشند . آیا زندگی شهری در عصرگاه ش��هر ابهر با چنین افراد قانون 
ش��کنی زیبا و تماشایی است؟ فروش��نده دوره گردی که در دمادم ظهر در پی 
خرید و جمع کردن اجناس کهنه و بنجل مردم آمده است و بلندگوی شیپوری 
با خود همراه کرده اس��ت مگر خود ش��هروند این شهر نیست که در پی کسب 
روزی حالل نفرین و ناس��زای همس��ایگان و همشهریان را در وقت استراحت و 
زمان چاشت و عصرگاه به جان و دل می خرد؟ براستی چرا در شهر ابهر؛ شهر 
خانه های سفید، مأمن لک لک های مهاجر و قدمگاه مسافران به دروازه تمدن 
و فرهنگ شمالغرب کشور و مهد شعر و ادب اینقدر هنجار شکنی وعدم رعایت 

حقوق همدیگر و عدم الزام به قانون هست؟
چ��را بی اخالقی و ناهنجاری ها در ش��هر زیاد اس��ت؟ مش��کل از کجاس��ت؟ 
چرا برخی ش��هر را منزل و یا ملک ش��خصی خود دانس��ته و گستاخانه در آن 
هنجارش��کنی و بی اخالقی می کنن��د. هیچ کس و هیچ مکتب وآیینی مخالف 
ش��ادی و نش��اط فردی و اجتماعی مردم نیس��ت ولی همه اینها در چارچوب 
قانون و رعایت اصول و معیارها و رعایت حقوق ش��هروندی پذیرفتنی می باشد 
ت��ا تعرضی به حقوق فردی و عامه جامعه صورت نگیرد. زیرا جوامع انس��انی با 
قانون زیباست و با رعایت و الزامات قانونی زیباتر هم می شود که آرمان نهایی 
انسان نیز سعادت و سالمت است. چرا به خود اجازه می دهیم بعنوان موجودی 
اجتماعی از ماش��ین زباله بیرون بریزیم، صدای سیس��تم صوتی ماشین را باال 

ببریم و نعره های مستانه سر دهیم.
چرا عروسی های ما موجبات آزار و اذیت همسایگان را فراهم می کند؟ چرا به 
خودمان و دیگران رحم نمی کنیم! و در صدد این هستیم که فقط خودمان در 
رفاه و آرامش باشیم؟ چرا انصاف و مروت ومردانگی نه که یافت نمی شود ولی 

انصافا کم وکمرنگ شده است؟ چرا گذشت نداریم؟
چرا وفا و محبت نداریم؟ بیایید یکبار دیگر با برگشت به کسب زندگی اسالمی 
و ایرانی خویش هویت گم شده خود در زندگی شهری و حریم همسایگی را با 
مرام و معرفت باز نمایی کرده و زندگی خویش با آجر و س��یمان قانون مداری 
و اخ��الق حس��نه بنا نهاده و محکم کنیم و این اص��الح و نظم پذیری فردی و 
قانونمداری گروهی را از خودمان ش��روع کنیم. به راستی صبحهای شهر ابهر با 

مردمان باصفایش ارزش دیدن دارد.

شهر ابهـــر از دو منظر صبح و عصر
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پرویز جماعت نیا

اش��اره: مصاحبه و گفتگوهای چهره به چهره با نخبگان، 
فرهیختگان، مقام آوران و برترین های علمی، فرهنگی، 
هنری، ورزش��ی و مس��ئولین و رزمندگان 8 سال دفاع 
مقدس از رس��الت خبری و اطالع رس��انی روزنامه ندای 
ابه��ر بوده و هس��ت ک��ه در ای��ن راس��تا موفقیت های 
بس��یار خوبی در این جهت در کارنامه خود دارد و تهیه 
گزارش��ات و انجام مصاحبه با اقش��ار مختلف در زمینه 
های مربوطه را از وظایف خود می داند که در این شماره 
محمدحس��ن برجی خبرنگار روزنامه ندای ابهر مصاحبه 
ای با خانم زهرا آجرلو گردش��گر و مستندساز آئین ها و 

فرهنگ ایرانی انجام داده است که با هم می خوانیم. 
1- ب��ه عنوان اولین س��ؤال خودت��ان را معرفی کنید و 

بفرمائید سفر را از چه سالی شروع کردید؟
زه��را آجرلو متولد 62/10/14 قزوین، متأهل دارای یک 
فرزند و 15 س��ال است که ساکن ابهر هستم. سفر برای 
من از پنج س��الگی معنا پیدا کرد وقتی با خانواده ام به 
س��فر رفته بودیم و بعد از طی س��اعاتی در گردنه و مه، 
وقتی از گردنه آخرمه بیرون آمدیم پدرم گفت رسیدیم 
اینجا اردبیل اس��ت، ش��هر آبگرم ه��ای خوابیده بر دل 
س��بالن و شوق و لذت آن س��فر باعث شد من همچنان 

سفر کنم و شیفته این نوع سبک زندگی بشم.
2- بفرمائید به طور حرفه ای و رسمی سفر را کی شروع 

کردید و هدفتان چه بود؟
سفر را به طور حرفه ای و رسمی برای سفرنامه نویسی از 
ده سال پیش آغاز کردم و شروع به ایرانگردی به همراه 
خانواده ام برای ش��ناخت جاذبه های طبیعی، تاریخی، 
فرهنگ و آداب و رسوم وجب به وجب این خاک نمودم، 
همچنی��ن تالش برای احیای لباس های س��نتی اقوام و 
غذاهای محلی. ادامه سفرها به روستاگردی هایی رسید 
که توانس��ت در شناساندن آنها به مردم و مسئولین قدم 
بزرگی برای رونق و امید به زندگی در روستاها شود و با 
ارائه امکانات الزم به آنها درصد مهاجرت از روس��تاها را 
کم کرد و ایجاد رونق اقتصادی هم در روس��تا بجا آورد. 
هدف دیگر از س��فر برایم معرفی اقامتگاه های بومگردی 
که حس زندگی در آنها جریان دارد و باعث جان گرفتن 
دوباره فرهنگ های قدیم و خانه های س��نتی می ش��د 
طوریکه گویی کل روس��تا روحی ت��ازه به خود گرفته و 
هدف دیگرم معرفی صنایع دستی و هنرهای ایرانی بود 

که به فراموشی سپرده نشود.
3- آیا برای سفرهایی که داشتید اسپانسر مالی داشتید؟

برای این سفرها و هدف هایی که در آن دنبال می کردم هیچ 
حمایت و اسپانسر مالی نداشتیم و تماما هزینه ها شخصی 
بود و این یک ضعف در صنعت گردش��گری ما می باشد.

4- ب��ه غیر از گردش��گری در چه زمینه ه��ای دیگری 
فعالیت دارید؟

به غیر از گردشگری در زمینه مستندسازی برای احیای 
مراس��م و آئین و فرهنگ، غذا و لب��اس اقوام ایرانی هم 
فعالیت دارم و همچنین در زمینه ی مشکالت اجتماعی 
و ط��رح های��ی برای داش��تن جامعه ای س��الم و دور از 
ناهنجاری )مانند کودک همس��ری، دهکده خالق و...( و 
این فعالیت ها در قالب س��من )سازمان های مردم نهاد( 
هست که در حال حاضر با سمن یادآوران فرهنگ کهن 

)گروه آیرال( همکاری دارم.

5- بفرمائید به کدام نقاط گردش��گری ایران سفر کردید 
و آنها را از نزدیک دیدید؟

تقریبا تمام ایران را به جز یکی یا دو منطقه سفر کردیم 
و سفرنامه هایی از آنها به صورت مکتوب در سایت ها و 
ش��بکه های مجازی و هفته نامه هایی منتشر کرده ام و 
همینطور س��فر به کشور ارمنستان، گرجستان، قسمتی 

از ترکیه و کردستان عراق )اربیل(
6- مشّوق اصلی شما برای سفر و گردشگری چه کسی بود؟

مشوق اصلی من برای سفر پدرم بودن که بذر این سبک 
از زندگی را در وجود من کاشتن تا جوانه بزند و درختی 
بزرگ شود که زندگی من همیشه سبز و با روانی آرام باشد.
7- در خصوص استان زنجان و شهرستان ابهر و پتانسیل 

های گردشگری آن توضیح بفرمائید؟
اس��تان زنج��ان و منطق��ه ابه��ر دارای پتانس��یل های 
گردش��گری بس��یار باالیی می باش��د )از نظ��ر تاریخی، 
فرهنگی، طبیعت چهارفصل، غذا و مراس��مات، موسیقی 
و...( اما متأس��فانه مس��ئولین به این ام��ر توجه الزم را 
ندارند و از نقش صنعت گردشگری در شکوفایی استان و 
زندگی مردم غافل هستند و بنده هم تالش های بسیاری 
در این زمینه انجام دادم و جلسات متعددی با مسئولین 
مربوطه داش��ته ام اما متأسفانه نتیجه بخش نبوده است.

8- تحصیالت خودتان در چه رشته ای است؟
تحصیالت من در رشته کش��اورزی و تا مقطع لیسانس 
است که در آشنایی من با طبیعت نقش بسزایی داشت.

9- نظر ش��ما نس��بت به گردشگری شهرس��تان ابهر و 
منطقه چیست؟

تالش هایی در این زمینه شده و کارهایی صورت گرفته 
ام��ا به ص��ورت هدفمند و بهین��ه نب��وده و تمرکز را به 
یک جا گذاش��ته اند، با اینکه )عل��ی رغم اینکه( منطقه 
دارای پتانس��یل بسیاری در زمینه انواع گردشگری دارد 
متأس��فانه توجه چندانی به آن نشده و بسترسازی های 
الزم صورت نگرفته و باعث ش��ده صنعت توریسم در این 

استان و منطقه رشد نکند.
10- چه فعالیت های فرهنگی، هنری و گردش��گری در 

استان و ابهر دارید؟
به ش��خصه فعالی��ت هایی در جهت رونق بخش��یدن به 
فرهنگ گردشگری و جذب گردش��گر به منطقه استان 
انج��ام دادم و تمام��ا با هزینه ش��خصی خ��ودم بوده از 
جمله دعوت از گردش��گران معروف و کاربلد گردشگری 
به شهرس��تان و معرف��ی منطقه  و بومگ��ردی و جاذبه 
های اس��تان به آنها تا با اش��تراک گذاری سفرش��ان در 

شبکه های مجازی و سایت ها و... باعث شناختن هرچه 
بیش��تر این منطقه و استان به گردش��گران دیگر شود. 
راهنمای��ی، کمک و همی��اری با صاحب��ان بومگردی تا 
بتوانند استانداردهای یک بومگردی فعال را رعایت کنند 
و باعث جذب توریس��ت شود. معرفی جاذبه های استان 
و شهرستان در صفحه حس��اب اینستاگرام خود و دیگر 
شبکه های اجتماعی و سایت های چند زبانه گردشگری 
و نوش��تن س��فرنامه های مختلف از منطق��ه. همکاری 
با گروه ه��ای مختلف در زمینه فرهنگی و گردش��گری 

منطقه برای ترویج فرهنگ جذب توریست و...
11- گفتی��د در ارتب��اط با رونق گردش��گری اس��تان و 
شهرس��تان با مسئولین امر جلس��اتی داشتید؟ فکر می 

کنید نتیجه این اقدامات چه باشه؟
من با مس��ئولین محترم اس��تان و شهرس��تان جلسات 
بسیاری در زمینه اس��تفاده از پتانسیل های گردشگری 
منطقه و ترویج فرهنگ داشتم و ایده های بسیاری ارائه 
دادم )از جمله اس��تفاده از پتانسیل گردشگری زمستانی 
استان و شهرستان و برگزاری فم تریپ های مختلف و...( 
که با استقبال خوب مس��ئولین مواجه شد اما متأسفانه 
بعد از مدتی به فراموش��ی سپرده شد! من همیشه آماده 
همکاری ب��ا نهادهای مربوطه هس��تم و تمام توان خود 
را در ای��ن زمین��ه می گذرانم، از مس��ئولین انتظار دارم 
که کمی بیش��تر روی این مس��ئله تمرک��ز کننده و امر 
گردش��گری را جدی بگیرند و نگذارند که این اس��تان و 
منطقه با تمام زیبایی ها و جاذبه های منحصربفردی که 
دارد در انتهای جدول مقصد گردشگری کشور قرار بگیرد 
و ت��الش برای برطرف کردن ای��ن ضعف ها را در اصول 
کار خود قرار دهند تا نتایج آن را مردم ش��اهد باش��ند.
12- گردشگری شهرستان ابهر را چگونه ارزیابی می کنید؟

شهرس��تان ابهر امتیازهای بسیاری در زمینه گردشگری 
دارد و یک ش��هر پیشرو می باش��د و حتی می تواند به 
عنوان یک دهکده یا ش��هر خالق در کش��ور مطرح شود 
اما اگر بخواهم با دیگر شهرستان ها در زمینه گردشگری 
مقایس��ه کنم، در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده و 
در خیل��ی از جاها نامی از این شهرس��تان و جاذبه های 
گردشگری آن برده نش��ده و با داشتن روستاهای بسیار 
زیبا، فرهنگ و رسوم و طبیعت خاص و بناهای تاریخی 
همچنان ناشناخته باقی مانده و نتوانسته بستر الزم برای 
بهره برداری از این امتیازها و پتانس��یل های گردشگری 
به نحو احس��ن استفاده کند که اگر این امر جدی گرفته 
شود باعث ش��کوفایی ش��هر در زمینه فرهنگ، اقتصاد، 

صنعت و... می شود و خیلی از مهاجرت ها از روستاها به 
شهرها هم صورت نمی گیرد. 

13- گفتید از تفرجگاه ها و مکان های گردش��گری ابهر 
بازدید داشتید؟ نظرتان در این مورد چیست؟

بله از مکان هایی که برای گردشگری تعبیه شده بازدید 
داشتم هم تفرجگاه های اطراف شهر و هم اقامتگاه های 
بومگردی و... کارهایی صورت گرفته و صاحبان آنها تالش 
هایی برای جذب توریست انجام دادند اما استانداردهای 
الزم رعای��ت نکرده و اکثر آنها بدون آموزش این فعالیت 
را ش��روع کرده و بنابراین نتوانستند در این زمینه موفق 
عمل کنند و اکثر ناشناخته و نیمه فعال باقی مانده اند. 
امیدوارم با همکاری مس��ئولین کارگاه های آموزشی در 
این زمینه برای این عزیزان برگزار ش��ود تا هم به رونق 
صنعت گردش��گری در منطقه کمک شود و هم به رونق 

اقتصادی صاحبان این تفرجگاه ها و بومگردی ها.
14- بفرمائید بهترین و ش��گفت انگیزترین س��فری که 

داشتید کجا بود؟
بهترین و ش��گفت انگیزترین س��فری که داشتم سفر به 
سیستان بلوچستان بود، سرزمین آفتاب با مردمی بسیار 
بافرهنگ و میهمان نواز و جاذبه های بسیار منحصر به فرد.

15- ب��ا توج��ه ب��ه اینکه چندین س��ال اس��ت در این 
شهرس��تان س��کونت دارید، به عنوان آخرین س��ؤال در 
مورد روزنامه ندای ابهر چه نظری دارید و یا آن را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
روزنامه ندای ابهر یکی از نش��ریه های موفق استان می 
باش��د که تالش دارد ب��ا ارائه مطال��ب مختلف نیازهای 
مختلف مردم را مرتفع نماید و نگاهی هم به مش��کالت 
مردم و شهرستان دارد و سعی در این دارد که آیینه ای 

برای انعکاس نظرات و درخواست های شهروندان باشد
16- و سخن آخر؟

امی��دوارم با همکاری و همیاری مس��ئولین و فعالین در 
زمینه گردش��گری و فرهنگی و همچنین مردم عزیز این 
اس��تان و منطقه شاهد ش��کوفایی صنعت گردشگری و 
ج��ذب توریس��م و همینط��ور برگزاری جش��نواره های 
مختلف در زمینه آیین و رسوم و فرهنگ منطقه باشیم. 
و در پایان از مدیرمس��ئول محت��رم روزنامه ندای ابهر و 
ش��ما خبرنگار محترم و تم��ام عزیزانی که در راه ارتقای 
س��طح فرهنگ جامعه تالش می کنن��د و قلم می زنند 

تقدیر و تشکر می کنم.
مصاحبه از محمدحسن برجی- خبرنگار روزنامه ندای ابهر

خب��ر درگذش��ت آن ی��ار دلنواز و مح��رم راز آن عنصر پاک یگان��ه و آن معلم 
فرهیخته و فرزانه قاسم عسگری برایم فوق العاده دردناک و اندوه بار بود تأسف 
و اندوهگین از این جهت بود که هفته ای قبل از درگذشت اش، نگارنده که در 
یکی از بیمارستان های زنجان برای یک عمل جراحی بستری بودم مورد تفقد 
قرار داده و جویای سالمتی و احوال حقیر شده بود و اصاًل و ابداً هم از ناراحتی 
مزاج خود ش��کایتی نداش��ت فقط از بنده خواست حتما در دورهم نشینی روز 
س��ه شنبه در بین جمع دوستان حاضر باشم. گفتنی اینکه از 35 سال قبل به 
ط��ور مرتب یک هفت��ه در میان دور هم می نشس��تیم و اغلب از دیوان حافظ 
و موالنا و اش��عاری می خوانیم و الزم می دان��م اضافه کنم از میان همکاران و 
دوس��تداران شعر و ادب، شادروانان حسن حسینی فرد، محمد طارمی، شاهرخ 
اعالئی و اینک قاسم عسگری که خود یکی از استوانه های گروه ادبیات و شمع 

جمع ما بود به دیار باقی شتافته اند.
روانش��اد قاسم عسگری همکاری بود باگذش��ت، بامعرفت، عاشق سیر و سفر و 
کتاب بود با جرأت می توانم بگویم که سرتاسر ایران را درنوردیده بود هرجا که 
آثار تاریخی س��راغ می کرد با جمعی از دوس��تان تدارک سفر می دید و راهی 
می ش��د حتی به چند کشور خارجی از جمله کانادا، استرالیا، ترکیه، جمهوری 
آذربایجان، نخجوان و ارمنستان سفر کرده بود. نگارنده این سطور چندین سفر 
در خدم��ت او بوده ام که به دو مورد آن اش��اره می کنم یکی س��فر به جزیره 
کالیش بود و دیگر به زاهدان که در هر دو سفر مهمان برگزار کنندگان کنگره 
فرهنگی آن دیار بودیم زیرا مقاالتی فرستاده بودیم و از این جهت کلیه هزینه 

ها را اعم از هتل و ایاب و ذهاب و بلیط هواپیما مهمان آنان بودیم.
در زاهدان س��مینار به جهت چگونگی ظهور حض��رت مهدی موعود)عج( بود، 
مقاله مرحوم عس��گری جزء برگزیده ها بود و به همین مناس��بت وی در جمع 
ادبا، فضال، آیات عظام و استادان بنام در پشت تریبون قرار گرفت و مقاله خود 

را به نحو مطلوبی عرضه داشت که مورد تشویق حاضرین قرار گرفت.
منظور نگارنده از بیان این سطور این بود که وی نثری شیوا و قلمی توانا داشت. 
کتاب زیاد خوانده بود، تاریخ، سفرنامه، حتی روزنامه های سنوات 50 سال قبل 
را همه را خوانده بود و در حافظه خود به یاد داش��ت ولی کمتر می نوش��ت و 
زی��اد می خواند. مال و منال برایش کم ارزش بود به خاطر دارم ملکی داش��ت 
که موقعیت مناس��ب در کنار خیابان اصلی شناط بود بدون چشمداشتی آن را 
به آموزش و پرورش واگذار کرد با اینکه زمین ملک وقفی بود به راحتی از حق 
اعیانی خود گذش��ت نمود. باز امالک دیگری داشت که به قیمت نازلی فروخت 
و بیشتر وجه آن را صرف خریدن کتاب و دستگیری از نیازمندان و مستمندان 
می کرد، وی بس��یار دست و دلباز و غریب دوست و مهمان نواز بود، دِرخانه او 
هم��واره به روی طالبان علم و همکاران باز بود. به خاطر دارم در س��ال 1371 
که کنگره عظیم حکیم هیدجی و اثیرالدین ابهری برگزار گردید به خاطر عدم 
وجود هتل و مراکز اقامتی مجبور ش��دیم مهمانان را که حدود 231 نفر بودند 

در منازل شخصی اهالی فرهنگ دوست اسکان بدهیم.
ش��ادروان قاسم عسگری خانه وسیع و بزرگ خود را از خانمان و خانواده خالی 
نمود و دربست در اختیار مهمانان کنگره قرار داد به طوری که بیشتر مهمانان 
و ش��رکت کنندگان کنگره در خانه شخصی او اس��کان یافته بودند از آنجا وی 
بزرگتری��ن کتابخانه ش��خصی در طول زمان فراهم آورده ب��ود، خانه ای که به 
بزرگی و گستردگی دلش بود چند روز از مهمانان کنگره پذیرایی کرد آن هم به 
نحوی جانانه به طوری پس از گذشت سال ها هر چند وقت اگر مالقاتی با یکی 

از مهمانان مس��تقر در خانه مرحوم عسگری برخورد می کردیم از آن پذیرایی 
ش��اهانه و جانانه یاد می کردند. آری این همه گذش��ت، ایثار، عطوفت و س��عه 
صدر را که در وجود نازنین قاس��م عس��گری بود در کمتر کسی می توان یافت.

گاه��ی اوقات می ش��د که وی از وضع مزاجی خود ش��کایت م��ی کرد و دل و 
دماغ قبلی را نداش��ت اما می گفت از مردن نمی ترس��م ولی از نوع مردن می 
ترس��م از اینکه در ُکنجی بیفتم و وبال اهل و عیال خانواده ش��وم و اسیر بستر 

بیماری ش��وم، خالصه دوست داشت ایستاده بمیرد، به طوریکه شنیدم ساعت 
3 بعدازظهر به احس��اس ناراحتی و درد، با همراهی همسر فرهیخته و باوفایش 
به بیمارس��تان مراجعه می کنند فرزندانش که بالفاصله بر بالین پدر حاضر می 
ش��وند تصمیم می گیرند او را به تهران اعزام نمایند گویا پزش��کان بیمارستان 
در آن ش��رایط صالح نمی دانند و قرار می ش��ود در همان بیمارستان به مداوا 
و معالجه بپردازند، تنگی نفس و مش��کالت ریوی هر دم بر قلب او فش��ار می 
آوردند و س��رانجام در ساعت 11 شب به خاطر تنگی نفس جان به جان آفرین 
تسلیم نموده و همانطور که می خواست اسیر بستر نشد و ایستاده درگذشت.

در تش��ییع و خاکسپاری و ترحیم او همشهریان و دوستان و همکاران فرهنگی 
اش همه آمده بودند و همه سوگوار بودند.

در ضمن خاکسپاری یکی از همکاران فرهنگی )حاج محمد آهنگریان( مطالبی 
از اوصاف و کماالت متوفی بیان نمود و سپس از حضور اهالی و همکاران تشکر 

و قدردانی نمود.
صاح��ب این قلم هم ضمن عرض تس��لیت به طور اخص ب��ه فرزندان برومند، 
همس��ر باوفا و دامادهای حق شناس و فرهیخته آن فقید سعید و همچنین به 
جامعه معلمان و فرهنگیان و اهالی حق شناس خطه ابهر به طور اعم تعزیت و 
تسلیت عرض می نمایم و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر جمیل و اجر 
جزیل و به روح بلند آن دوس��ت از دس��ت رفته و همکار عزیزی دیرین آمرزش 

سرمدی آرزو می نمایم.
گفتنی اس��ت مرحوم »قاسم عسگری« از اولین های شورای سیاستگزاری و از 
نخستین نویسندگان اوایل دهه هشتاد شمسی همزمان با شروع به کار روزنامه 

ندای ابهر بشمار می آید.

روانشاد »اقسم عسگری«
در سوگ  فرهنگی ادیب

حسن نظم ده

گفتگویی صمیمی با زهرا آجرلو گردشگر و مستندساز آئین ها و فرهنگ ایرانی:

روزنامه ندای ابهر یکی از نشریه های موفق استان می باشد
دیدار مردمی رئیس کل دادگستری استان با مردم ابهر
بمناس��بت بزرگداش��ت هفته وحدت دیدار مردمی صادقی نیارکی مدیرکل دادگستری استان زنجان 

بعد از نماز مغرب و عشاء چهارشنبه 98/8/22 در مسجد جامع ابهر برگزار شد.
در این دیدار مدیرکل را معاونین و رؤس��ای واحدهای تابعه و دادستان های استان، پرسنل و قضات 
دادگس��تری ابهر همراهی م��ی کردند. مدیرکل بعد از اقامه نماز مغرب و عش��ا به صورت چهره به 
چهره با مردم دیدار و گفتگو نمود و از نزدیک با مش��کالت و درخواس��ت های مراجعین آش��نا شد 
و دس��تورات الزم را صادر نمودند. در این دیدار جمع کثیری از کش��اورزان ش��ریف آباد در خصوص 
اختالف ملکی که چندین سال است بالتکلیف مانده ایت حضور داشتند و اعتراض خود را به طوالنی 
شدن رسیدگی به پرونده اعالم نمودند، کشاورزان شریف آبادی پارچه نوشته ای با این مضمون در 
دست داشتند )در صورت عدم حصول نتیجه در این جلسه با پای پیاده به دفتر رهبری خواهیم رفت(.
همچنین در این مراسم یکی از جانبازان 8 سال دفاع مقدس از روند رسیدگی به پرونده شان در دادگاه 
اعتراض و از مس��ئولین قضایی استان درخواست رسیدگی داش��تند و مردم ضمن دیدار با مسئولین 
قضایی استان و شهرستان، مسائل و مشکالت خود را با رئیس کل دادگستری استان در میان گذاشتند 
و از آنها خواس��تند که این نوع دیدارها اس��تمرار و ادامه داشته باشد. الزم به ذکر است دیدار رئیس 
کل دادگستری استان و هیئت همراه این امید را در شهروندان و مراجعین ایجاد می کند که رئیس 
کل دادگستری استان مصمم به رفع مشکالت قضایی مردم شهرستان و استان می باشد و به یقین 
چنین دیدارهای بی واسطه می تواند در اعتماد و اطمینان مردم به مراجع قضایی تأثیر داشته باشد.
سعید احمدلو- خبرنگار روزنامه ندای ابهر

مس��ئول ش��بکه فراهم آوری اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم پزش��کی استان زنجان از اهدای 
اعضای بدن یک جوان 36 ساله خبرداد و گفت: کبد، کلیه ها و بافت های این جوان اهدا شده است.

ش��هریار امام وردی در گفت وگو با خبرنگار موج رسا; با اشاره به اهدای عضو جوان 36 ساله زنجانی 
اظهار کرد: معصومه رسولی در اثر سکته مغزی فوت شده  است.

وی با اشاره به اینکه چندین عضو اعضای بدن این جوان اهداشده است، تصریح کرد: کبد، کلیه ها و 
بافت های این جوان اهداشده است. مسئول شبکه فراهم آوری اعضای معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزش��کی استان زنجان بیان کرد: امس��ال در 7 ماهه نخست 23 عضو در زنجان اهدا شده است.وی 
با اشاره به اینکه برای اهدای عضو رضایت خانواده متوفا نیاز است، عنوان کرد: معمواًل خانواده های 
زنجانی به اهدای عضو رضایت می دهند. امام وردی با اشاره به اینکه عدم رضایت برای اهدای عضو 
در زنجان بسیار کم تصریح کرد: تا به امروز فقط 4 یا 5 نفر به اهدای عضو در زنجان رضایت نداده اند.

برای نجات جان بیماران نیازمند؛
اعضای بدن یک جوان 36 ساله مرگ مغزی در زنجان اهدا شد

حضور هنرمند خوشنویس استاد احمد پیله چي قزویني 
در جمـع هنرمنـدان ابهـری

نشست تخصصي خوشنویسی با عنوان« سطر پایه و اساس هنر خوشنویسی« توسط استاد احمد پیله 
چی قزویني در فرهنگسرای نور ابهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي شهرستان ابهر، نشست تخصصي خوشنویسی 
با عنوان«س��طر پایه و اساس هنر خوشنویسی« توس��ط استاد احمد پیله چی قزویني عصر سه شنبه 
2١ آبان ماه در س��الن اجتماعات فرهنگس��راي نور ابهر با همکاری انجمن خوشنویسان شعبه ابهر و 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي ابهر برگزار گردید. در ابتداي این جلسه محسن عطوفي رئیس انجمن 
خوشنویس��ان ابهر و حس��ین بختیاري ضمن عرض خیر مقدم به اس��تاد پیله چي از حضور پر مهر 
هنرمندان پیشکس��وت و جوان خوشنویس از ابهر، خرمدره، قیدار و عالقه مندان به هنر خوشنویسي 
تقدیر و تش��کر نمودند.اس��تاد احمد پیله چي در این جلسه به بررسی سطرهایی از اساتید خوشنویسی 
دوره قاج��ار از جمله میرزا غالمرضا، میرزا کاظم، میرزا آقا خمس��ه زنجان��ی پرداخت و آثار آنها را از 
لحاظ ش��اکله حروف و کلمات، ترکیب، کرس��ی و جوانب مختلف هنری مورد تجزیه و تحلیل قرار 
داد. صادقي، رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی ابهر در پایان از حضور اس��تاد پیله چي مدرس 
انجمن خوشنویس��ان تهران و قزوین در جمع هنرمندان خوش��نویس شهرس��تان ابهر تقدیر و تشکر 
نموده و با اش��اره به موضوعات مطرح ش��ده، هنر خوشنویس��ي عصر قاجار را از تأثیر گذارترین دوره 
ها در خوشنویس��ي معاصر بیان کرد. در ادامه گفت: امیدواریم با حضور بزرگاني همچون اس��تاد پیله 
چي در ابهر انگیزه فعالیت و پژوهش در زمینه هنر خوشنویس��ي در میان خوشنویسان ابهر دوچندان 
ش��ود و بیش از پیش در مس��یر رشد و تعالي قرار گیرند.استاد احمد پیله چي قزویني، متولد ١339 در 
قزوین، مدرس دانش��گاه و انجمن خوشنویسان تهران و قزوین، عضو هیات علمي گروه خوشنویسي 
مکتب قاجار فرهنگس��تان هنر و از شاگردان اساتیدي چون ابوالحسن محصص، کیخسرو خروش و 
غالمحسین امیرخاني بوده، داوری و برگزیدگی در جشنواره های ملي را در کارنامه هنری خود دارد.

دِرخانه او همواره
به روی طالبان علم باز بود
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