
ابهر  بلوار طالقانی - نبش چهار راه نواب

اطالعی��ه هی��أت اجرای��ی انتخاب��ات اتحادیه ه��ای صنفی 
شهرستان ابهر

ت�ب��ری���ک

خبری، سیاسی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و ورزشی

شنبه 4 بهمن 1399 / 9 جمادی الثانی january 23 / 1442 2021                     سال نوزدهم / شماره 1375 - 4 صفحه/ قیمت 1000 تومان

در اج��رای تبص��ره 1 ماده 6 آیین نام��ه اجرائی نحوه برگ��زاری انتخابات هیأت مدیره و بازرس��ان 
اتحادی��ه ه��ای صنفی )موضوع تبصره 3 م��اده 22 قانون نظام صنفی( به اطالع می رس��اند فعالیت 
هی��أت مدی��ره و بازرس اتحادیه های صنف��ی 1- اتحادیه صنف خواروبار، لبنیات و میوه فروش��ان 
2- اتحادیه صنف الکتریکی فروش��ان و تعمیرکاران لوازم خانگی 3- اتحادیه صنف لوله کش��ان و 
ابزار و یراق فروشان 4- اتحادیه صنف عکاسان، کتاب و لوازم التحریر فروشان 5- اتحادیه صنف 
ورق��کاران و خدمات اتومبیل در حال اتمام بوده بدینوس��یله از کلی��ه داوطلبان عضویت در هیأت 
مدیره و بازرسی اتحادیه های مذکور دعوت می شود پس از ثبت نام در سامانه ایرانیان اصناف به 
آدرس )www.iranianasnaf.ir( جهت تکمیل مدارک با در دس��ت داشتن اصل و کپی پروانه 
کس��ب دائم��ی و معتبر، اصل و کپی شناس��نامه، اص��ل و کپی کارت ملی، 6 قطع��ه عکس و اصل و 
کپ��ی مدرک تحصیلی حداقل دیپلم از مورخ��ه 99/11/4 لغایت 99/11/18 به مدت 15 روز به 
دبیرخانه هیأت اجرائی نظارت بر انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در: ابهر، خیابان طالقانی جنوبی 

اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ابهر مراجعه فرمایید.
هیأت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان ابهر
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عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی اظهار داشت:روش رئیس جمهور در 
مواجهه با افرادی که نظری مخالف با ایشان داشته باشند توهین است و در زمان 
برجام نیز در پاس��خ به کس��انی که شرایط امروز را پیش بینی می کردند ادبیات 

توهین آمیزی به کار می بردند.
محمدحس��ین فرهنگ��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبرگ��زاری خانه ملت در 
خص��وص اظهارات روز یک��م بهمن ماه رئیس جمهور گفت:اگر ایش��ان مایل 
نیس��تند بودجه را به نحوی که مجلس تصمیم می گیرد، اجرا کند باید در مدت 
باقی مانده از دولت خود به چند دوازدهم رضایت دهد.وی افزود:اگر بخواهند 
بودجه مصوب کمیس��یون تلفیق اجرا نشود، این مدت از دولت را باید با بودجه 
س��ه دوازدهم به روال س��ال  99 کش��ور اداره ش��ود، به عالوه مبلغی که برای 

افزایش حقوق ها پیش بینی می شود.
نماین��ده مردم تبریز، اس��کو و آذرش��هر در مجلس ش��ورای اس��المی تصریح 
کرد:برخی از مطالب جای پاسخ ندارد و صحبت های امروز رئیس جمهور هم 

از این دست مطالب است.

ب��ه گزارش دفت��ر نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه زنج��ان؛ آیت اهلل علی 
خاتمی در جلس��ه گرامیداشت ش��وراهای آموزش و پرورش در محل استانداری 
زنجان با بیان اینکه دانش آموزان امانت نس��ل آینده و جامعه هس��تند، گفت: این 
دان��ش آموزان تنها امانت یک خانواده نیس��تند چرا که آنه��ا مدیریت آینده را بر 

عهده خواهند داشت.
ایشان اظهار کرد: معلمان در تربیت این امانت بسیار نقش دارند و باید برای تربیت 

نسلی کارآمد تالش کنند.
نماین��ده ولی فقیه در اس��تان  گفت: معلمان در تمام برهه ه��ای زمانی و امروز هم 
در خص��وص بیماری کرونا از آموزش دریغ نکرده و فعالیت خود را چندین برابر 

کردند.
خاتم��ی با بی��ان اینکه در آموزش دان��ش آموزان در فضای مج��ازی درآیت اهلل 
خاتمی س��طح کشور عملکرد خوبی دارد، گفت: معلمان در کسب این رتبه بسیار 

تالش کردند.
ایشان با بیان اینکه توجه به بحث پژوهش بسیار پایین است، گفت: بهترین فرصت 

برای این بخش برای دانش آموزان دو سال آخر سال تحصیلی است.
نماینده ولی فقیه در اس��تان زنجان ابراز داش��ت: استان زنجان دارای پیشینه خود و 
ارزش��مندی در زمینه کسب رتبه های خوب در کنکور دارد و باید جایگاه استان 
در این زمینه تقویت ش��ود. امام جمعه زنجان با بیان اینکه دانش آموزان در مناطق 
مح��روم در کنکور هم رتبه خوبی را کس��ب می کنند، گف��ت: در مناطق محروم 
معلم��ان با ج��ان و دل تالش می کنند ت��ا دانش آموزان در این مناط��ق بتوانند در 

کنکور رتبه برتر را کسب کنند.
آیت اهلل خاتمی ابراز داشت: معلمانی که در ایام کرونا با جان و دل برای تحصیل  
دانش آموزان تالش می کنند شناسایی و تشویق شوند چرا که برخی از معلمان تنها 

برای بستن دهان کدخدا آموزش دانش آموزان را انجام می دهند.
ایش��ان افزود: در پوی��ش تبلت دانش آموزان در این اس��تان کارهای خوبی انجام 
ش��د و مدیر کل آموزش و پرورش استان نسبت به افزایش خیرین نسبت به خرید 
گوش��ی و نبات دانش آموزان در نماز جمعه شهرس��تان تدابیر الزم را بیندیش��د تا 
عدالت آموزشی برای تمام دانش آموزان فراهم شود و دانش آموزی به علت نبود 

امکانات آموزشی از تحصیل باز نماند.
امام جمعه زنجان گفت: شهرستان طارم در تهیه امکانات آموزشی دانش آموزان با 

کمک خیرین بسیار فعال بوده و عملکرد بسیار خوبی در استان دارد.
نماینده ولی فقیه در استان از اقدامات و تالش های خوب استاندار در تهیه امکانات 

آموزشی برای دانش آموزان بسیار قدر دانی کرد.

امام جمعه زنجان: 
دانش آموزان امانت نسل آینده و جامعه هستند

شجاعی در گفت وگو با دانا:  
اظهارات فائزه هاشمی؛ انتهای جاده غرب گرایی/ کاری که پدر نکرد برادر انجام داد!

استاندار زنجان در ابهر: 

ظرفیت استودیو سالمت از سوی شهرستان ها مغفول مانده است

10 توصیه پلیس به کشاورزان برای پیشگیری از سرقت

مجید ابهری جامعه شناس

ناکارآمدی بهتراست 
یا کرونا

رئیس پلس راهور ابهر: 
خبرنگاران در زمینه فرهنگ سازی رعایت مقررات راهنمایی 

عضوهیئت رئیسه مجلس:

روش رئیس جمهور در مواجهه 
با نظرات مخالف توهین است

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان:

توزیع اعتبارات شهرستانی بر اساس برنامه انجام خواهد شد 

شرکت صنعتی مینو  

آگهـی مزایـده
شرکت پارس گستر مینو

)سهامی خاص(
شرکت صنعتی مینو 

خرم دره
شماره 99/29

در نظر دارد ضایعات خود را برای مدت 6 ماه به فروش برساند. 
متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم مربوطه و بازدید از روز شنبه 
مورخ 99/11/4 لغایت 99/11/8 از ساعت 9 لغایت 15 )به غیر از روزهای 
تعطیل( ب�ه آدرس کارخانه واقع در کیلومتر 85 جاده قزوین زنجان- 

خرمدره- شرکت صنعتی مینو- پارس گستر مینو مراجعه نمایند.

شماره تماس: 021-48831242

شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو

ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو
مزایده شماره 99/4

شرکت ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو )سهامی خاص(
در نظ�ر دارد اق�ام ضایعاتی و مازاد بر نی�از را از قبیل انواع ضایعات آلومینیوم، تس�مه 
ضایعاتی، انواع بشکه 220 لیتری، انواع گالن 1000 لیتری، چدن، آهن آالت، برنج، ساچمه 
شات باست ضایعاتی، تیغ اره دیسکی ضایعاتی، باالبر تلسکوپی کارکرده و اتاقک باربند 
وانت را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می 
آید تا از تاریخ چاپ این آگهی به مدت 7 روز جهت دریافت اس�ناد مزایده و ارائه قیمت 
پیش�نهادی به آدرس دفتر مرکزی این شرکت واقع در اتوبان تهران- کرج، کیلومتر 15، 
پیکانش�هر، مجتمع سمند، ساختمان س�مند4، طبقه 3 مراجعه نمایند. الزم به ذکر است 

محل کارخانه و بازدید از اقام مزایده شهرستان ابهر می باشد.
تلفن تماس 3-44797301 داخلی 124

خبر انتصاب حضرتعالی به س��مت ریاس��ت اداره آموزش و پرورش شهرس��تان ابهر موجب 
مس��رت و خرسندی گردید، ضمن عرض تبریک و تهنیت از خداوند متعال آرزوی سالمتی و 
توفیق روزافزون برایتان مس��ئلت داریم، امیدواریم حض��ور جنابعالی در این عرصه خطیر 
تعلیم و تربیت موجب ش��کوفایی و تحول در حوزه آموزش��ی و فرهنگی این شهرس��تان پر 

استعداد گردد.
از طرف انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل کاالی ابهر و خرمدره

جناب آقای دکتر محمدحسین شریفی

مبلغ تضمینقیمت پایه )ریال(مدلشماره انتظامینوع خودروردیف
 شرکت در مزایده

1
مینی بوس هیوندای کروز 

150/000/000 ریال9713852/970/000/000- 178ب13)سفید روغنی(

آگهی مزایده 
ش�هرداری صائین قلعه در نظر دارد به اس�تناد مجوز شماره 176-99/8/19 ش�ورای اسامی شهر یک 
دس�تگاه خودروهای خود را بش�رح جدول ذیل از طریق مزایده و سامانه س�تاد دولت الکترونیک بفروش 

برساند.

- مهلت دریافت اسناد از تاریخ 99/11/2 لغایت 99/11/8 از طریق سامانه ستاد دولت الکترونیک
- مهلت تحویل پیشنهادات تا تاریخ 99/11/18 و تاریخ بازگشایی ساعت 14:15 مورخه 99/11/18

- شهرداری در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
- هزینه چاپ آگهی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.

* قابل توجه است سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
رحمت یوسفلی- شهردار صائین قلعه

آقای رئیس جمهور با کرونا نمی میرید!
احمد مرادی، نماینده بندرعباس در مجلس ش��ورای اس��امی در نشس��ت علنی 
مجلس شورای اس��امی در بخشی از نطق میان دستور با اشاره به بودجه ۱۴۰۰ 
گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ در حال رسیدگی است انتظار این بود که رئیس جمهور 
در مجلس حضور پیدا کند ولی متأس��فانه به علت ت��رس از بیماری کرونا حضور 

نیافت.
وی با اشاره به عدم حضور رئیس جمهور در صحن علنی افزود: این گونه حرکت ها 
توهین به ۸۵ میلیون جمعیت ایرانی اس��ت؛ آقای رئیس جمهور مطمئن باشید با 
کرونا نمی میرید چرا که مرگ در حین خدمت توفیق می خواهد. حتماً سرگذشت 
ش��هدای گرانقدر همچون ش��هید رجایی، باهنر، حاج قاسم سلیمانی دانشمندان 
هسته ای، شهید بهشتی و شهدای سامت و امثال آنها را بررسی کنید و سرنوشت 
حاکمان خائن به مملکت را هم. انتخاب با خود شماست اگر می خواهید این شعر 

شامل حال شما نباشد؛ 
عرصه سیمرغ نه جوالنگه توست / عرض خود می بری و زحمت ما می داری.

دولت استخوان در گلوی مجلس است!
علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک در مجلس اظهار کرد: جناب آقای روحانی! 
در ش��رایطی که همه ملت ایران اعم از کس��انی که به ش��ما رأی دادند و از رأی 
خود پش��یمان اند و آنها که رأی نداده اند، برای اتمام دوره ریاست جمهوری شما 
لحظه ش��ماری می کنند و نمایندگان مردم در مجلس هم با توجه به مصالح کلی 
کش��ور، دولت شما را به مثابه خاری در چشم و استخوان در گلو تحمل می کنند، 
الاق��ل هر از چندی با طرح س��خنان تفرقه انگیز و تنش آفری��ن با اعصاب و روان 

مردم بازی نکنید. 
وی افزود: ش��ما که جس��ارت چند دقیقه حضور در بین جمعی از مردم ندارید و 
تاکنون حاضر نش��ده اید حتی چند دقیقه در جمعی از پزش��کان و پرستاران یک 
مرکز درمانی کشور بروید و به آنها برای مقابله با بیماری کرونا خدا قوت بگویید، 
چگونه به خود اجازه می دهید مس��ائلی همچون پیش��نهاد برگ��زاری رفراندوم را 

مطرح کنید؟!!

نم�این�دگ�ی 

عیـوض محمـدی
کد

36889

تلفن تماس:          02435225740

09127401399

bime_iran_eivazmohamadi :اینستاگرام

از سوی دکتر محمدی مدیر درمان استان زنجان

فرایند استراحت پزشکی بیمه شدگان مبتال به بیماری کرونا تشریح شد

عبرت از گذشته و امید به آینده

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی ابهر و خرم دره گفت: 

هیچ واحدی در خرم دره از سوخت مازوت استفاده نمی کند

جلسه هم اندیشی معتمدین و فعالین سیاسی اجتماعی ابهر برگزار 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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آگهیآگهی آگهی آگهیآگهی آگهی آگهیآگهی آگهی آگهیآگهی آگهی

خبر و آگهـی

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول
در پرونده کالس��ه 982554 مطروحه در اجرای احکام کیفری ابهر، موضوع مزایده و فروش ملک مس��کونی با مش��خصات 
ثبتی ملک: به ش��ماره 2911 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزا ش��ده از 353 فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش س��ه 
زنجان، به مس��احت 271/23 مترمربع مطابق با حدود ذکر ش��ده در س��ند به مالکیت رضا بیگ وردی فرزند رفعت اله با 
جز س��هم 3 از کل س��هم شش به عنوان مالک سه دانگ مش��اع از ششدانگ عرصه و اعیان واقع در ابهر، خیابان ولی عصر، 
خیابان ش��یرمحمدجماعت )کوچه یخچال(، بن بست اول پالک 10 و در راستای ماده 145 از قانون آئین دادرسی کیفری 
در جهت جبران ضرر و زیان، که کارش��ناس ارزش ریالی شش��دانگ ملک مذکور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به غیر 
به مبلغ 4/982/000/000 ریال معادل چهارصد و نود و هشت میلیون و دویست هزار تومان و ارزش سه دانگ آن به مبلغ 
2/491/000/000 ریال معادل دویس��ت و چهل و نه میلیون و یکصد هزار تومان اعالم نموده اس��ت و به لحاظ عدم وصول 
اعتراض نسبت به ارزیابی مقرر گردید ملک مورد اشاره فوق از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت اعالمی شروع 
و ملک متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده بصورت وجه نقد فی المجلس 
دریافت می گردد سپس 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. مضافاً به اینکه شکایت راجع به تخلف 
از مق��ررات مزایده ظ��رف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادرکننده حکم داده می ش��ود، قبل از اتخاذ تصمیم اموال 

تحویل نخواهد شد. طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.
اموال مورد مزایده: مبک مسکونی با مشخصات ثبتی ملک : به شماره 2911 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزا شده از 353 
فرعی از اصلی مذکور قطعه واقع در بخش س��ه زنجان، به مس��احت 271/23 مترمربع مطابق با حدود ذکر شده در سند به 
مالکیت رضا بیگ وردی فرزند رفعت اله با جز سهم 3 از کل سهم شش به عنوان مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه 
و اعیان واقع در ابهر، خیابان ولی عصر، خیابان ش��یرمحمدجماعت )کوچه یخچال(، بن بس��ت اول پالک 10 که کارشناس 
ارزش ریال��ی شش��دانگ ملک مذکور بدون در نظر گرفت��ن هرگونه بدهی به غیر به مبل��غ 4/982/000/000 ریال معادل 
چهارصد و نود و هشت میلیون و دویست هزار تومان و ارزش سه دانگ آن به مبلغ 2/491/000/000 ریال معادل دویست 

و چهل و نه میلیون و یکصد هزار تومان اعالم نموده است.
تاریخ و س��اعت مزایده مرحله اول: مورخه 1399/11/29 روز چهارشنبه ساعت 10 الی 11 صبح، محل مزایده: دفتر شعبه 
اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ابهر. الزم به ذکر است چنانچه روز مزایده به هر دلیلی مصادف با تعطیلی 

باشد مزایده روز بعد در همان ساعت برگزار خواهد شد.
معاون دادستان عمومی و انقالب ابهر- زین العابدین صالحی

آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیرمنقول
در پرونده کالسه 950448 مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیهم محمدباقر قنبری فرزند مهمانعلی و ثریا قنبری 
فرزند عمران به موجب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ابهر به پرداخت مقدار 250 قطعه سکه تمام بهار آزادی 
به انضمام خسارات دادرسی در حق محکوم له آرزو آقامحمدی فرزند مصطفی قلی و مبلغ 1/050/000 ریال بابت نیم عشر 
دولت��ی در حق دولت از محل ترکه مرحوم مهدی قنبری محکوم هس��تند. چ��ون با ابالغ اوراق اجرائیه محکوم علیهم هیچ 
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��ان رس��می دادگستری ارزیابی شده اس��ت. اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت 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 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 صادر کننده حکم داده شود 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 دادگستری واریز 

و یا طی یک فقره چک بین بانکی در زمان مزایده وصول می گردد.
اموال مورد مزایده: عبارت است از بنای موجود در طبقه اول ملک دو طبقه شماره 1/14753 ذیل ثبت شماره 49023 
صفحه 10 دفتر جلد 361 از دفاتر بخش سه استان زنجان تحت مالکیت مرحوم مهدی قنبری به آدرس ابهر بلوار آیت اله 
خامنه ای اراضی مادبافت خیابان عارف کوچه شهید نوری پالک 30 مشخصات ملک: مساحت عرصه ملک دو طبقه موجود 
برابر 148/55 مترمربع بوده و در این ملک پس از اخذ پروانه ساخت شماره 6/210143 مورخه 86/7/21 ساختمانی با دو 
طبقه با س��ازه فلزی و س��قف تیرچه و بلوک یونولیتی با درب و پنجره آهنی با نمای مش��رف به کوچه از سنگ و مشرف به 
حیاط از سیمان سفید احداث شده است که در طبقه همکف یک واحد مسکونی به مساحت 97/43 مترمربع وجود دارد و 
مساحت واحد مسکونی طبقه فوقانی برابر 97/43 مترمربع می باشد کل دو طبقه دارای انشعابات آب و برق و گاز مشترک 
می باش��د و قدمت بنای طبقه اول حدود 10 س��ال می باش��د. طی بازدیدی که از طبقه اول ملک فوق بعمل آمد مالحظه 
گردید که در حال حاضر این واحد فاقد کابینت آشپزخانه و شیرآالت و المپ های روشنایی می باشد همچنین در قسمتی 
از دیوار ضلع جنوبی آثار نش��تی آب مش��اهده می گردد ساختمان به دلیل داشتن تخلف در اجرای سازه، فاقد پایانکار می 
باشد. نتیجه کارشناسی: با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و موقعیت محل و عدم اجرای مراحل تفکیک آپارتمانی و هزینه 
بر بودن مراحل تفکیک به دلیل داشتن تخلف در ساخت و ساز، ارزش اعیانی طبقه اول و به قدرالسهم از عرصه و مشاعات 

و مشترکات جمعاً 2/850/000/000 ریال )معادل دویست و هشتاد و پنج میلیون تومان( برآورد گردیده است. 
تاریخ و ساعت مزایده: روز پنجشنبه ساعت 8 الی 8:30 به تاریخ 1399/11/23 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- صالحی

آگهی مزایده نوبت اول اموال منقول
در پرون��ده کالس��ه 971345 مطروحه در اجرای احکام مدن��ی محکوم علیه آقای جعفر دودانگ��ه فرزند عبداله به موجب 
دادنامه صادره از ش��عبه اول دادگاه حقوقی ابهر به پرداخت 400 قطعه س��که تمام بهار آزادی بابت محکوم به 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 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 
اس��ت که باالترین قیمت را پیش��نهاد 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 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. مضافاً 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. 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: عبارت اس��ت از یک دس��تگاه وانت پیکان سفید رنگ دوگانه دستی که احتیاج به باتری و یک جفت 
الستیک دارد به شماره انتظامی ایران97- 693ب48 ساخت سال 1392 به قیمت 650/000/000 ریال معادل 65 میلیون 

تومان ارزیابی گردیده است.
تاریخ و ساعت مزایده: روز یکشنبه ساعت 8 الی 8:30 به تاریخ 1399/11/26 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- صالحی

آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیرمنقول
در پرونده کالس��ه 9900986 مطروحه در اجرای احکام مدنی به موجب دادنامه صادره از ش��عبه اول دادگاه حقوقی ابهر 
حکم به فروش شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی واقع در روس��تای ازناب ابهر که خواهان ها آقایان عطاءاله فروغی فرزند 
عل��ی و حس��ین جدی مق��دم فرزند عباس به طرفیت آقایان س��عید محمدبیگی فرزند غالمحس��ین و خالید برزنجه فرزند 
سیدمحمود و محمدعلی حسنی فرزند غالمعلی می باشند. لذا ملک موردنظر از طریق کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی 
ش��ده اس��ت. اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت 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 است که باالترین قیمت را 
پیش��نهاد 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 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. مضافاً 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 ش��د. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از 
اموال دیدن نمایند. مبلغ ده درصد مزایده به حس��اب س��پرده دادگستری واریز و یا طی یک فقره چک بین بانکی در زمان 

مزایده وصول می گردد.
اموال مورد مزایده: عبارت است از قطعه زمین مزروعی واقع در روستای ازناب، مزرعه پهنه پ13 اصلی بخش 3 زنجان، 
مساحت کل زمین به مقدار 56933 مترمربع که حدود اربعه آن شماال به زمین های بایر روستای ازناب محدود و جنوبا به 
باغ حمداله خدابنده و علی طارمی و شرقا به زمین زراعی محمد صفی شادفر و غربا نیز به باغ حاج کرم طارمی منتهی می 
گردد. این زمین دارای یک دهنه چش��مه و باغ انگور و اس��تخر ذخیره آب و خانه کارگری به شرح ذیل می باشد: الف( باغ 
انگور و باغ میوه در سه قسمت می باشد: 1- قطعه اول در 12 کرت حدود بیست متری با تعداد درختان انگور 72 اصله با 
قدمت حدود 35 ساله و با مساحت حدود 640 مترمربع و وضعیت آن با رشد رویشی کم می باشد. 2- قطعه دوم باغ انگور 
در 18 کرت که نهری است در وسط این باغ و با طول حدود 45 متر به تعداد 162 اصله درخت انگور با قدمت حدود 35 
ساله و کم رشد و به مساحت حدود 990 مترمربع می باشد. 3- قطعه سوم باغ انگور در 187 کرت به طول حدود 55 متر 
و به تعداد 816 اصله درخت انگور با قدمت 35 ساله و کم رشد و به مساحت حدود 6875 مترمربع می باشد. 4- درختان 
مثمر میوه ش��امل: درخت گردو 16 اصله )7 س��اله حدود س��ی س��اله و 9 اصله حدود 15-10 ساله( و درخت سیب زرد 6 
اصله با قدمت حدود 12 س��اله و درخت گالبی 29 اصله حدود 35 س��اله و درخت آلوچه محلی 5 اصله با قدمت حدود 10 
س��اله و درخت زردآلو 5 اصله با قدمت 10 س��اله و درخت بادام 4 اصله با قدمت حدود 10 ساله و درخت سنجد یک اصله 
با قدمت 10 س��اله و درختان غیرمثمر ش��امل درخت تبریزی 3 اصله با قدمت حدود 20-15 ساله و درخت کاج با قدمت 

حدود 5 ساله و کل این درختان نیز کم بارده و کم رشد می باشند.
ب( استخر ذخیره آب جهت آبیاری  باغات به ابعاد 9/5 متر طول و 14/5 متر عرض و 1/20 ارتفاع می باشد که این استخر 
در پایین دس��ت چش��مه قرار داشته و در هر 24 س��اعت در فصل بهار و پرآبی آب آن پر می شود ولی در فصل پاییز و کم 
آبی از میزان آب آن کاسته می شود. ج( خانه کارگری به ابعاد حدود 3 در4 و به مساحت 12 مترمربع در دو طبقه جمعاً 
24 مترمربع و به صورت آجر و آهن بوده و مس��قف می باش��د و جمعا دارای دو اتاق که اتاق اول در همکف و اتاق دوم در 
طبقه دوم بوده و سرویس بهداشتی آن در فاصله 20 متری خانه کارگری واقع و این خانه فاقد انشعابات برق، آب و گاز می 
باش��د. از مس��احت 56933 مترمربعی این زمین مساحت حدود 8505 مترمربع آن باغ انگور و مساحت حدود 56 مترمربع 
آن باغ میوه و حدود 24 مترمربع آن خانه کارگری و حدود 180 مترمربع آن اس��تخر و لبه آن می باش��د و مابقی آن به 
صورت زمین زراعی دیم شخم خورده و مستعد کشت دیم و با اجرای طرح آبیاری قطره برای کشت زراعت آبی می باشد. 
این زمین مورد خریداری شده از آقای حسین نصیری به صورت قولنامه عادی بوده و فاقد سند زراعی می باشد و با توجه 
به تعداد مالکین غیرقابل تقس��یم می باش��د. مع الوصف با ذکر جمیع جهات ارزش این ملک با متعلقات ذکر شده به میزان 

4/490/0000/000 ریال معادل چهارصد و چهل و نه میلیون تومان براورد گردیده است.
تاریخ و ساعت مزایده: روز دوشنبه ساعت 8 الی 8:30 به تاریخ 1399/11/20 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- 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 شماره 139960327002002108 – 1399/8/18 کالسه 1399114427002000171 هیأت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم معصومه مرادخانی فرزند میرزاعلی به شماره شناسنامه 528 صادره از زنجان 
در یک باب عمارت به مساحت 100/52 مترمربع از پالک 11820 فرعی از یک اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان )ابهر 
میدان زیدالکبیر خیابان حکیم هیدجی کوچه احداثی دوم( خریداری از مالک رسمی )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: 1399/10/20 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/4

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 شماره 139960327002002575 – 1399/9/29 کالسه 1399114427002000208 هیأت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم علی یوسفلی فرزند گرزعلی به شماره شناسنامه 1144 صادره از ابهر در یک 
باب عمارت به مس��احت 194/45 مترمربع از پالک 1542 فرعی از 122 اصلی واقع در ابهر ش��ناط خیابان بهشتی خیابان 
معروفخانی کوچه همت کوچه هدایت خریداری از مالک رسمی )خود متقاضی و سایر مالکین مشاعی( 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: 1399/10/20 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/4

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 139860327002000765 مورخه 1398/4/17 کالسه 1397114427002000207 هیأت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم رحیم حاجی حس��نی فرزند احمد به شماره شناسنامه 4768 صادره از 
ابهر در یک باب عمارت به مساحت 175/09 مترمربع از پالک 550 فرعی از 122 اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان )ابهر، 
شناط، کوچه شهید داودی( خریداری از مالک رسمی )وراث احمد حاجی حسنی( 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 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: 1399/10/20 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/4

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 139860327002002752 – 1398/10/25 کالس��ه 1397114427002000208 هیأت اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
ابهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم رحیم حاجی حس��نی فرزند احمد به ش��ماره شناس��نامه 4768 صادره 
از ابهر در یک باب عمارت به مس��احت 284/39 مترمربع از پالک 550 فرعی از 122 اصلی واقع در ابهر بخش س��ه زنجان 
)ابهر، شناط، کوچه شهید داودی( خریداری از مالک رسمی )وراث احمد حاجی حسنی و علیرضا عسگری( 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 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/10/20 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/4

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 139960327002002347 – 1399/9/8 کالسه 1399114427002000013 هیأت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم معصومه قربانی فرزند آیت اله به ش��ماره شناس��نامه 4360179626 صادره 
از خدابنده در یک باب عمارت به مساحت 63 مترمربع از پالک 1902 فرعی از 122 اصلی واقع در ابهر بخش سه زنجان 
)ابهر، ش��ناط، خیابان بهش��تی کوچه نجفی پور( خریداری از مالک رس��می )با کسر از مالکیت کلیه مالکین مشاعی( 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: 1399/11/4 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/19

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 شماره 139960327002001882 – 1399/7/16 کالسه 1398114427002000167 هیأت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم علی منصوری فرزند رزاق به شماره شناسنامه 843 صادره از تهران در یک 
باب عمارت به مس��احت 449/92 مترمربع پالک 854 و 855 فرعی از 42- اصلی واقع در ابهر هیدج خیابان سرچش��مه 
خیابان کالهدوز کوچه واعظی بن بس��ت اختصاصی خریداری از مالک رس��می آقای کاظم کاظمی 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 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. طبق ماده 

13 قانون و آئین نامه متقاضی بایستی نسبت به پذیرش ثبت سهم سه دانگ انگورانی اقدام نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/4 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/19

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 شماره 139960327002001893 – 1399/7/16 کالسه 1399114427002000144 هیأت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم اصغر رضائی پور فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه 1470 صادره از قیدار 
در یک باب عمارت به مس��احت 102/28 مترمربع از پالک 469 فرعی از یک اصلی واقع در ابهر بلوار منابع طبیعی کوچه 
12 متری ش��هید مهری 8 متری اول خریداری از مالک رس��می )علی قارداش خانی و سایر مالکین مشاعی( 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 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/4 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/19

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

اعالن آگهی ثبت امالک
آگهی موضوع بند ج ماده 7 آئین نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388- مستند به بند ج 
ماده 7  آئین نامه قانون مزبور رأی به صدور سند مالکیت ساختمان های تحت تصرف مفروزی اشخاص نامبرده ذیل صادر 
گردیده است لذا مراتب در یک نوبت جهت اطالع اشخاص ذینفع و مالکین پالک 69- اصلی بخش سه زنجان شهر صائین 
قلعه آگهی می گردد تا چنانچه نسبت به آراء صادره یا تصرفات مفروزی اشخاص اعتراض دارند مراتب اعتراض خود را ظرف 
مدت 20 روز از تاریخ انتش��ار آگهی به اداره ثبت اس��ناد ابهر تسلیم نمایند. ضمناً برابر ماده 10 آئین نامه مذکور معترضین 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی بایستی دادخواست خود را به دادگاه صالحه تقدیم و گواهی طرح دعوی را به ثبت 

اسناد و امالک ابهر ارائه دهند در غیر این صورت رأی صادره به مرحله اجراء درخواهد آمد.
1- آموزش و پرورش شهرس��تان ابهر شش��دانگ یک باب مدرس��ه واقع در انتهای خیابان معلم پالک 69/3528 برابر رأی 

شماره 2352- 1399/9/18
2- آموزش و پرورش شهرس��تان ابهر شش��دانگ یک باب مدرس��ه واقع در خیابان معلم پالک 69/3529 برابر رأی شماره 

1399/9/18 -2353
حسین کاظمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

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 
کالس��ه   1399/9/29  –  139960327002002580 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1399114427002000211 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 اداره اطالعات در قس��متی از  یک باب ساختمان 
اداری ب��ه مس��احت 1100/94 مترمربع از پ��الک 1384 فرعی از ی��ک اصلی )جهت 
تجمی��ع با پالک ثبت��ی 1/30444 و 1/1386(. واقع در ابهر بخش س��ه زنجان )ابهر، 
خیابان عراقی پشت فرماندرای( خریداری از مالک رسمی )خود متقاضی و سایر مالکین 
مش��اعی( محرز گردیده اس��ت. 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 داش��ته 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 
اعت��راض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 
انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/4 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/19

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 
کالس��ه   1399/10/11  –  139960327002002784 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1399114427002000214 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 
تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خان��م علیرضا قزوینیان فرزند صفت اله به 
ش��ماره شناس��نامه 43 صادره از ابهر در ی��ک باب چهاردیواری با بن��ای منضم آن به 
مس��احت 647/13 مترمربع از پالک 9656 فرع��ی از 122- اصلی واقع در ابهر بخش 
س��ه زنجان )ابهر شناط طالقانی شمالی باالتر از میدان گلها روبروی باغ شاه( 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 ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند 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: 1399/11/4 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/19

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

نصب تابلوهای تصویری شهدا در ابهر
رییس بنیاد ش��هید و امور ایثارگران شهرستان ابهر از نصب تابلوهای تصویری شهدای 

روستای جداقیه در ورودی این روستا همزمان با ایام فاطمیه خبر داد.
نصب تابلوهای تصویری شهدا در ابهر

ب��ه گزارش ایثار واح��د زنجان، ابوالفضل زمانی با اعالم ای��ن مطلب اظهار کرد: نصب 
تابلو تصاویر ش��هدا همزمان با ایام فاطمیه به همت و همکاری ش��هردار صائین قلعه، 
بخش��دار مرکزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ابهر، و دهیار و اهالی روستای 

جداقیه انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه شهدا هویت شهر را نشان می دهند، اضافه کرد: زنده نگه داشتن 
یاد و خاطره شهدا و تکریم خانواده های معظم آنان وظیفه تک تک نهادها بوده و نصب 
این یادمان ها کوچکترین اقدام در زنده نگه داشتن رشادت و فداکاری های شهدا است.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ابهر با بیان اینکه روستای جداقیه از توابع 
شهرستان ابهر دارای 4 شهید است، ادامه داد: شهید مسلم، محمدابراهیم، جمشیدعلی 

شقاقی و تقی مهدیخانلو از شهدای این روستا به شمار می روند.

از سوی دکتر محمدی مدیر درمان استان زنجان

فرایند استراحت پزشکی بیمه شدگان 
مبتال به بیماری کرونا تشریح شد

ب��ه گزارش اداره روابط عمومی مدیریت درمان اس��تان زنجان دکترعلی محمدی مدیر 
درمان اس��تان زنجان امروز در گفتگو با خبرنگار تامین اظظهار داش��ت: سازمان تامین 
اجتماعی جهت تس��ریع در کار بیمه ش��دگانی ک��ه به بیماری کرونا مبتال ش��ده اند و 

استراحت پزشکی داشته اند تاعادی شدن شرایط موجود تسهیالتی را ارائه می نماید.
دکتر محمدی با بیان اینکه  اس��تراحتهای پزش��کی بیمه ش��دگان مبتال به کووید 19 
از س��وی س��ازمان در قالب تعهدات کوتاه مدت پرداخت میشود گفت باتوجه به انتشار 
ویروس کرونا و ضرورت رعایت پروتکلهای بهداشتی ، جلوگیری از ترددهای غیرضرور، 
حفظ و صیانت از س��المتی بیمه ش��دگان و کارکنان و به منظور تس��ریع و تسهیل در 
پرداخت غرامت دس��تمزد ، اس��تراحتهای پزشکی بیمه ش��دگانی که به استناد گواهی 
پزش��ک معالج و مستندات مراکز آزمایشگاهی PCR آنان مثبت اعالم گردیده ، مورد 

تایید میباشد .
مدیر درمان استان افزود : با توجه به تمهیدات پیش بینی شده، بیمه شدگان مذکور حتی 
eservices. االمکان می بایس��ت با مراجعه به سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی
tamin.ir نس��بت به ثبت درخواست دریافت غرامت دس��تمزد و بارگذاری مدارک و 

مستندات پزشکی مربوطه اقدام نمایند.
این مقام مسئول در خصوص مدت زمان استراحت پزشکی بیمه شدگان عنوان داشت : 
چنانچه دوره گواهی استراحت پزشکی ارائه شده 15 روز و کمتر باشد، استراحت پزشکی 
مذکور می بایس��ت بدون انجام تش��ریفات اداری) مربوط به معرفی به مراجع پزشکی و 
تکمیل فرم معرفی بکار توسط کارفرما( پرداخت گردد و در صورتی که بیمه شده مبتال 
به بیماری کووید 19 در بیمارس��تان بستری شده باشد، پرداخت غرامت دستمزد مربوط 
به اس��تراحت پزش��کی متصل به ایام بستری تا سقف یک ماه بدون نیاز به تایید مراجع 

معتمد پزشکی سازمان بالمانع خواهد بود.

جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر در خرمدره برگزار شد
جلس��ه هماهنگی برنامه های دهه فجر، که باحضور اعضای شورای پایگاه بسیج شهید 

چمران برگزار شد.
عباس��ی فرمانده پایگاه بسیج شهید چمران اظهارداش��ت: پیروی از دین اسالم و قرآن 
کریم باعث ش��ده نظام جمهوری اسالمی ایران در عرصه جهانی رشد کند و به بیداری 

ملل جهان کمک کند. 
وی افزود: دهه فجر روزهای مبارکی است که باید نسل جدید از دستاوردهای آن آگاه 
شوند که در اوایل انقالب چه فداکاری ها و ایثارگری هایی صورت گرفته که می توان 

از آن الگو گرفت.
وی گفت دهه فجر فرصت روش��نگری اهداف انقالب اسالمی است که درایام مبارک 
ده��ه فجر برنامه های ازجمله برگ��زاری حلقه صالحین، دیدار با خانواده ش��هیدمدافع 
س��المت شهید مقدم،برگزاری مسابقات فوتبال دس��تی و مسابقات دارت،فضای سازی 
پایگاه و مس��جد، تجلیل از هیات امنا مسجد جامع، برگزاری جلسه پیشگیری از اعتیاد، 
نشس��ت روش��نگری پایگاهی، برگزاری کالس��های آموزش کامپیوتر، دی��دار با جلیل 
کالنتری ازیادگاران انقالب اس��المی و دفاع مقدس، شرکت بسیجیان در نماز جمعه از 

جمله آنها می باشد.
عباسی خبرنگار روزنامه ندای ابهر
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مجید کریمی

 

دانستنیهای حقوقی

افقی
1- از شهدای فنوش آباد ابهر که سال  63 در سرپل ذهاب به فیض شهادت رسید- نقشه 
فرنگی 2- مادر عرب- واحد پول برزیل- حمام تاریخی کاشان- سیال تنفسی 3- مرجان- 
جزوه دان- سرکش 4- عنکبوت س��می- استارت قدیمی ماشین- پایتخت فرانسه 5- 
هارپ- بانگ چوپان- رودی در استان فارس- امام نهم شیعیان 6- دست عرب- پیروان 
یک پیغمبر- رودی رمانتیک در اروپا- از اقمار مشتری 7- الگو- نجم 8- آخرین سوره 
قران مجید- محل خرید و فروش- پرنده س��عادت 9- بهش��ت گمشده گیالن- جهان 
مادی 10- واحد پول آلبانی- از نفت خیزترین ش��هرهای عراق- میوه خشکبار- سخن 
پنهانی 11- دندان فیل- علف هرزه- تکیه بر پشتی- قطار 12- موجودی شبیه موش- 
کویر درانجیر در این شهرس��تان واقع اس��ت- همان »عود« است 13- تویی الستیک- 
پنهان س��ازی- جواب هوی 14- پسر- س��رخنای- دربند- کامل کننده مرد 15- مرغ 
انگلیس��ی- بازیگر مرد آثاری چون س��ایه بان، لحظه گرگ و میش، دلدار، باخانمان و...

عمودی
1- آرام آرام و دزدک��ی- از آث��ار مل��ی متعلق به دوران تاریخی پس از اس��الم در ابهر 
2- دارای دلی��ل و م��درک- کامانکار 3- روس��یاه مطبخ- نیکویش ماندنی اس��ت- بی 
ب��اک 4- ع��دد دروازه بان- پرهیز- حرارت بدن 5- قوه فهم- رش��د- مخل و س��ربار- 
عنصر ش��ماره)29( 6- فرزند به کردی- در س��ر قلیان ریزند- عقاید انتخاباتی 7- بیت 
الم��ال- زودباور- گش��اده رو 8- محکم و اس��توار- قلعه باالی ک��وه 9- غروب کردن- 
س��هل- کلید 10- از مش��تقات نفت- مقاطع��ه کاری- از جوانان ش��هید کربال- نمک 
هن��دی- واهم��ه- وس��یله داوری- از خودروهای کیاموت��ورز کره جنوب��ی 12- لنگه 
چیزی- جای بی آب و علف- رفوزه 13- الجرعه س��ر کش��یدن- اراده قوی- س��بزی 
خ��رد کردن��ی 14- موزی��ک- فدای��ی وط��ن 15- اقامتگاه- بازداش��تگاه بهداش��تی

انواعطالقومهریه
طالق بائن: طالق بائن آن است که زوج حق رجوع به زن ندارد اعم از اینکه 

مطلقه )زن طالق داده شده( عده داشته باشد یا نه. 
انواع طالق بائن: 1- طالق قبل از دخول زوج به زوجه: مانند آنکه کس��ی 
با زنی ازدواج کند و قبل از همبستر شدن و دخول او را طالق دهد. 2- طالق 
صغیره: یعنی دختری که کمتر از 9 سال داشته باشد ولو آنکه به او دخول کرده 

باشد. 3- طالق یائسه: یعنی زنی که از حیض دیدن افتاده باشد.
این سه قسم از طالق بائن عده ندارد و زن می تواند پس از طالق بدون گرفتن 

عده، شوهر کند.
طالق ُخلع: طالق گفتن زن از ش��وهر با بخش��یدن مهر خود یا با دادن مالی 
دیگر به زوج. این نوع از طالق قبل از رجوع زن به آنچه بخشیده به شوهر در 

برابر طالق )مهر یا مالی دیگر( بائن و زوج حق رجوع به زوجه ندارد.
طالق رجعی: طالق رجعی طالقی است که روج با پرداخت مهر زوجه خود 
را طالق دهد. در این قسم از طالق در مدت عده زوج حق رجوع دارد. رجوع 
هم ممکن است به لفظ واقع شود، مثل اینکه زوج به زوجه بگوید: با هر زبانی 
ک��ه دارد )رجوع کردن( ی��ا عماًل اقدامی کند که آن اعمال جز برای ش��وهر 
نس��بت به زن خود جایز نیست. مانند تقبیل )هم آغوش شدن زوج با زوجه( و 
لمس از روی شهوت یا بدون شهوت.در طالق رجعی نفقه زوجه در ایام عده 
بر عهده زوج اس��ت. اگر زوج، زوجه حامل��ه خود را طالق دهد ولو به طالق 

بائن تا زوجه وضع حمل نکرده نفقه او به عهده زوج است. 
طالق عّدی: اگر کس��ی زوجه خود را ط��الق رجعی دهد و در عده رجوع 
کند و با او مواقعه )نزدیکی( نماید سپس او را طالق دهد و پس از طالق دوم 
نیز رجوع کرده و با آن زن مواقعه نماید و باز طالق دهد این طالق س��وم بائن 
است و زوج حق رجوع ندارد و نمی تواند آن زن را عقد کند مگر آنکه کسی 
دیگ��ر او را عق��د دائم بگیرد و پس از دادن طالق و س��پری ش��دن عده زوج 
اول م��ی تواند آن زن را به عق��د خود درآورد. و این مرتبه نیز اگر طالق دهد 
و س��پس رجوع کند و مواقعه نماید و باز طالق دهد و س��پس رجوع کرده و 
مواقعه نماید در مرتبه س��وم طالق بائن واقع شود و مانند اول نمی تواند رجوع 
ک��رده و یا عقد جدید بکند مگر پس از محلّل )حالل کننده( ولو اینکه محلّل 

دومی همان محلّل اولی باشد. 
طلالق مبارات: این نوع طالق طالقی اس��ت که زوجی��ن از یکدیگر متنفر 

)بیزار( شده و اقدام به طالق نمایند.
انواع مهریه

مهرالمتعله: اگر عقد ازدواج ب��دون ذکر مهر واقع ش��ود از دو صورت زیر 
خ��ارج نیس��ت: 1- قبل از دخول زوجه خود را طالق ده��د. 2- بعد از دخول 
زوج��ه خ��ود را طالق دهد.اگر قب��ل از دخول زوجه خ��ود را طالق دهد زن 
سزاوار مهرالمتعه دارد و زوج مکلف است بر حسب وضعیت خود از نداری و 
توانگری و یس��ر )آسانی( و ُعسر )تنگدستی( چیزی به زوجه بدهد اعم از نقد 
یا اش��یاء و اموال غیرمنقول، آن چیزی ک��ه زوج در چنین صورتی می پردازد 

مهرالمتعه نامیده می شود.
فرق مهرالمتعه با مهرالمثل آن اس��ت که در مهرالمثل رعایت ش��ئون زوجه و 
صف��ات او از جمال )زیبایی( و بکارت )دوش��یزگی، دختری( و معلومات می 

شود، ولی در مهرالمتعه وضعیت زوج ملحوظ خواهد شد.
مهرالمثل: اگر عقد بدون مهر واقع ش��د قبل از دخول زوجه س��زاوار چیزی 
نیس��ت مگر آنکه زوج او را طالق دهد. در این صورت زوج باید به حس��ب 
حال خود از توانگری و نداری و یسار)دارایی( و اعسار )تنگدستی( اعم از نقد 
و یا لباس و غیر آنها به زوجه بپردازد و متعه نامیده می شود و اگر به غیر طالق 
عقد فس��خ شود و دخول نشده باشد زوجه نه مستحق مهرالمثل است و نه متعه 
و همچنین اگر یکی از آنها قبل از دخول وفات کند. و اما اگر دخول کرد در 

نتیجه همین دخول زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. 
مقصود از مهرالمثل وضعیت زوجه اس��ت از جهت خانوادگی و زیبایی و سن 
و ب��کارت و عقل و تمکن، معلومات و ف��ی الجمله آنچه که موجب رغبت و 
تمایل اش��خاص است و منلیّت از دو جهت رعایت می شود هم از جهت اصل 

و نسب و هم از جهت صفات.

پاسخ جدول 1374
شماره 1375

طراح جدول: پوریا محمدبیگی

برگزاری جلسه تعاملی رئیس پلیس راهور شهرستان ابهر با 
خبرنگاران روزنامه ندای ابهر

جلس��ه تعاملی سرهنگ عزیزخانی فرمانده راهور شهرستان 
ابهر با خبرنگاران روزنامه ندای ابهر روز دوشنبه 99/10/29 

در محل دفتر راهور شهرستان ابهر برگزار شد. 
در این جلس��ه س��عید احمدلو ب��ا عرض تبری��ک انتصاب 
س��رهنگ عزیزخانی به ریاست راهو ابهر به معرفی اعضای 
حاضر در جلس��ه پرداخت و در س��خنان کوتاه��ی به ارائه 
نقطه نظرات و کاستی های موجود در سطح شهر در حوزه 
راهور اش��اره کرد و س��ؤاالتی از فرمانده راهور شهرستان 

ابهر پرسید.
پروی��ز جماعت نیا دیگ��ر خبرنگار روزنامه ن��دای ابهر نیز 
ضمن گرامیداش��ت و تس��لیت ایام فاطمیه ب��ه ارائه نظرات 
و پیش��نهادات خود پرداخته و خواستار برطرف شدن نقاط 

کور و باز شدن گره های ترافیکی شهر شدند. 
سیدرضا فتحی فعال حوزه مجازی و مسئول بسیج هنرمندان 

نیز در سخنانی به ارائه دیدگاه های خود پرداخت.
در ادامه جلس��ه سرهنگ عزیزخانی ضمن عرض خیرمقدم 
به اصحاب رسانه و خبرنگاران روزنامه ندای ابهر و مسئول 
بسیج هنرمندان اظهار داشتند: بنده از اینکه امروز در خدمت 
ش��ما تعدادی از اصحاب خبر و رس��انه شهرس��تان هس��تم 
خرسندم و من از س��ال های گذشته با روزنامه ندای ابهر و 
مدیرمسئول آن آقای ربی آشنایی کامل داشته و ایشان را از 
افتخ��ارات منطقه می دانم و حرمت و احترام ویژه ای برای 
شخصیت ایش��ان قائل هستم. سرهنگ عزیزخانی در پاسخ 
به س��ؤاالت خبرنگاران  اظهار داشتند: اگر یک طرحی در 
حوزه راهور دارای پیوس��ت فرهنگی و اجتماعی نباش��د و 
مورد مقبولیت عمومی قرار نگیرد مورد قبول بنده نیست و 

باید اصالح شود. ایشان با اشاره به مشکل خط ویژه تاکسی 
در ابه��ر بیان نمودن��د: با توجه به اینکه این طرح در س��ال 
های قبل مورد اجرا قرار گرفته نیاز به کارشناسی و بازبینی 
مج��دد دارد از طرفی ع��دم دوربین و نداش��تن پارکینگ 
عمومی باعث ش��ده که این طرح موفقیتی حاصل نکند که 
در صدد اصالح آن هس��تیم. البته باید بقیه مس��ئولین نیز در 
این زمینه م��ا را یاری کنند تا رضایتمن��دی مردم را فراهم 
کنیم. وی در بخشی از سخنان خود به عدم فرهنگسازی در 
حوزه راهور توس��ط دیگر دستگاه های فرهنگی و اجرایی 
گری��زی زد و اظهار داش��تند: نهاده��ای فرهنگی در بحث 
آموزش ضعیف عمل کرده اند. در ش��هر ما سرعتگیرهای 
بسیاری وجود دارد که برخی از آنها کارایی الزم را ندارند 
و شما خبرنگاران باید فرهنگ رعایت مقررات راهنمایی و 
رانندگ��ی را در جامعه نهادینه کنید چرا که از جمله وظیفه 
اصلی اصحاب خبر و رس��انه، فرهنگ سازی در جهت رفع 
مش��کالت ترافیکی می باشد و هر جا که خبرنگاران ورود 
پیدا کرده اند مش��کالت آن ح��وزه نیز تا حدودی حل می 
شود. رئیس پلیس راهور شهرس��تان ابهر تأکید کرد: سعی 
و تالش بنده و همکارانم بر این اس��ت که بتوانیم در جهت 
رعایت قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی توسط مردم 
گام برداریم و این امر بدون کمک و یاری ش��ما اصحاب 
رسانه ممکن نیست. وی در خصوص آموزشگاه های تعلیم 
رانندگی پایه دوم اظهار داش��تند: چون ایجاد و راه اندازی 
آموزش��گاه تعلیم رانندگی دارای بار مالی بسیاری است و 
از طرفی ه��م تعداد متقاضی پایه دوم باید به حدی برس��د 
که وجود یک مرکز دیگر احس��اس ش��ود ک��ه با توجه به 
بررس��ی های انجام ش��ده در حال حاضر این آموزشگاه ها 
می توانند پاسخگوی نیازها و مراجعات باشد. در خصوص 

ایجاد یک آموزش��گاه موتورس��یکلت نیز همین روند باید 
طی شود و به نظر می رس��د تنها آموزشگاه موتورسیکلت 
در خرمدره پاس��خگوی مراجعات می باشد. ایشان به مرکز 
تعوی��ض پالک در ابهر نیز اش��اره کردن��د و در خصوص 
مرک��ز تعویض پالک گفتن��د در این خص��وص اقدامات 
خوبی در دس��ت اجرا داریم و به زودی ب��ا اتمام آن نتایج 

مثبت آن برای مردم نمایان خواهد شد.
ایشان در پایان از خبرنگاران خواستند همانند گذشته یار و 
یاور راهور بوده و نیروی انتظامی و پلیس راهور یاری کنند 
و در زمینه فرهنگ س��ازی و رعای��ت مقررات راهنمایی و 
رانندگی در جهت کاهش تصادفات و داشتن شهری ایمن 
و سالم گام بردارند که در این زمینه دست اصحاب خبر را 
به گرمی می فش��اریم و از روزنامه وزین ندای ابهر که طی 
این س��ال ها همواره در کنار راه��ور بوده و کمک حال ما 
بوده اند تش��کر نموده و از مدیر والیی، فعال، پویا و پیگیر 
این روزنامه کمال س��پاس و امتنان را دارم. س��روان پناهلو 
مسئول اجتماعی راهور ابهر نیز در این جلسه به ارائه نظرات 
و پیش��نهادات خود پرداخ��ت و از حضور اصحاب خبر در 

راهور شهرستان ابهر تشکر نمود.
س��خن خبرنگار: ای��ن اولین بار اس��ت که مس��ئول راهور 
شهرس��تان ابهر در یک جو بسیار صمیمی و گرم نشستی را 
ب��ا تعدادی از خبرنگاران روزنامه ندای ابهر و اصحاب خبر 
برگزار می کند و در کمال تواضع به س��ؤاالت خبرنگاران 
با گش��اده رویی پاس��خ می دهد که امیدواریم این حرکت 
پس��ندیده این مسئول در حوزه راهور بتواند مسئولین دیگر 

شهرمان را نیز به انجام چنین نشست هایی سوق دهد.
سعید احمدلو- خبرنگار روزنامه ندای ابهر

در دی��دار صمیم��ی ع��زت ا..مظف��ری مدیر دفت��ر خبری 
مطبوع��ات ش��هرهای ابهر و خ��رم دره با فرمان��ده نیروی 
انتظامی شهرس��تان ابهر؛ در گفتگوی��ی با عزت اله مظفری 
خبرن��گار روزنام��ه ندای ابه��ر نعمت وح��دت را مدیون 
رهب��ری ه��ای مقتدرانه حضرت ام��ام)ره( و مق��ام معظم 

رهبری دانست. 
وی ب��ا بیان اینک��ه باید در همه عرصه هابه مس��اله وحدت 
توجه ویژه وخاص داشته باشیم ؛خاطرنشان نمود اگر امروز 
ما مس��لمانان در جامعه اس��المی ش��اهد وحدت وانسجام 
هس��تیم ؛این نعمت را مدیون رهبرهای مقتدرانه مقام معظم 
رهبری هس��تیم سرهنگ مهدی خانی  همچنان با بیان اینکه 
ازادی و ارامش امروز از ش��هدای بزرگوار؛اس��ت تصریح 
نمود؛ش��هدای عزیز م��ا صاحب باالترین مقام هس��تند وبه 

فرموده امام خمینی شهدا چشم وچراغ این ملت هستند. 
فرمانده نیروی انتظامی شهرس��تان ابه��ر اضافه نمود امروز 
همه ما مدیون رش��ادت ها وش��جاعت های انها هس��تیم و 
امروز وظیفه ما خدمت صادقانه به مردم والیتمدار اس��ت. 

فرمانده ی نیروی انتظامی شهرس��تان ابهربا تقدیر از حضور 
خبرنگارندای ابهردرس��تاد نیروی انتظامی به نقش وجایگاه 
رسانه ها درکشوراشاره نمود وگفت خبرنگاران چشم بیدار 
مردم ؛دی��ده بان تیزبین وپل ارتباطی بین مردم ومس��ئوالن 
هس��تند ونقش موث��ری در ایجاد امنی��ت دارند. وی گفت 
ایج��اد امنی��ت و آرامش در جامعه رس��الت وهدف اصلی 
نیروی انتظامی اس��ت که بایدهمه ما در تمامی حوزه ها بر 

اساس منویات مقام معظم رهبری حرکت کنیم
س��رهنگ مهدی خانی افزود خبرنگاران واصحاب رس��انه 
اف��رادی زحمتکش، متعهد و تالش گر هس��تند ودر ایجاد 
امنیت و ارامش جامعه نقشی تاثیرگذار دارندکه امیدواریم 

خبرنگاران در کنار نیروی انتظامی باشند. 
فرمانده نیروی انتظامی  شهرستان ابهر در پایان گفت نیروی 
انتظامی شهرس��تان در بحث فرهنگ سازی واگاهی بخشی 
جهت پیشگیری ازحوادث ؛جرائم وتخلفات از پیشنهادات 

اصحاب رسانه وعموم مردم استقبال می کند. 
در ای��ن دیدار ک��ه ریاس��ت حفاظت و اطالع��ات نیروی 

انتظامی شهرس��تان هم حضور داش��ت. عزت ا...مظفری به 
نقش وجایگاه نیروی انتظامی درس��طح کشور اشاره نمود 
وافزود؛نیروی همیشه قهرمان انتظامی امروز با زندگی مردم 
عجین ش��ده اس��ت خبرنگار؛فعال روزنامه ندای ابهراضافه 
نمود امروز نیروی انتظامی با حفظ روحیه انقالبی وجهادی 
در رس��یدن به اهداف مورد نظر خود به خوبی ظاهرش��ده 

است.
مظفری با بیان اینکه کس��انی که برای دف��اع از ارمان های 
انقالب اس��المی لباس رزم پوشیده اند؛جایگاه ویژه ای نزد 
پ��روردگار و مردم دارند افزود: نی��روی انتظامی با زندگی 
مردم عجین ش��ده وای��ن نیروی مخلص توانس��ته به خوبی 
ماموریت های خ��ود را انجام ده��د. وی در پایان به نقش 
ب��ی بدیل پلی��س در برقراری نظم اجتماعی اش��اره نمود و 
یادآور شد اگر در یک چهار راه یک ساعت پلیس وچراغ 
راهنمایی وجود نداشته باشد شهر به چالش کشیده می شود 
وکسی نمی تواند کاری انجام دهدوامروز کشور به وجود 

نیروی انتظامی در تمامی حوزه ها افتخار می کند.

رئیسپلسراهورابهر:

خبرنگاراندرزمینهفرهنگسازیرعایتمقرراتراهنماییرانندگی
درجهتکاهشتصادفاتگامبردارند

مهدیخانی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ابهر: 

وظیفه ما خدمت صادقانه به مردم والیتمدار است

چرا نمی نویسید
س��الم بنده می خواستم با شهرداری در ارتباط با مشکالت شهری 
و ترافیکی صحبت کنم. من در ش��هر ابهر س��اکن نیس��تم. شما با 
مس��ئولین شهر در ارتباط نیستید تا تمام مشکالت و مباحث شهری 

رو با ایشون در میان بذاریم و بودجه آن هم فراهم کنیم؟
یک شهروند

چرا نمی نویسید
لطفا بررسی و رسیدگی شود

باعرض سالم وخسته نباشید. مسئولین شهرستان باالخص مخابرات 
شهرستان ابهر دو روز طی شد و علیرغم پیگیری اینترنت روستای 
چرگ��ر که قطع بوده و فقط قول رفع نقص و رس��یدگی میدهند و 
اقدامی که منجر به نتیجه باش��د صورت نمیگیرد. لطفا بررس��ی و 

رسیدگی شود

چرا نمی نویسید
مسئولین محترم بهداشت و درمان شهرستان؟! واحد ومسئول 
پیگی��ری وجلوگیری از برگزاری تجمعات ومراس��م عزا و 
عروس��ی در شهرستان کیست؟ و کجاست؟ با روند کاهش 
پایش و نظارت ها عده ای بی توجه اقدام به برپایی مراس��م 
عقد وعروس��ی مینمایند وعده ای کم توجه تر با حضور از 
س��ایر مناطق وشهرها موجبات انتش��ار و افزایش بیماری در 
بین جامعه هستند لطفا رسیدگی فرمائید. آخرهفته روستای 
... از توابع ابهر عروسی خواهد بود و از هم اکنون میهمانان 

در حال تردد!!!؟؟؟

سرپرستادارهکلفرهنگوارشاداسالمیاستانزنجان:

توزیعاعتباراتشهرستانیبراساس
برنامهانجامخواهدشد

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان زنجان گفت: 
توزیع اعتبارات شهرستانی بر اساس برنامه محور بودن وخالقیت 

در برنامه های ارائه شده انجام خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
اس��تان زنجان، محمدربیع احمدخانی در جلس��ه شورای اداری 
اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان زنجان گفت: یکی 
از مهمترین اولویت های اختصاص اعتبار به ادارات شهرس��تانی، 
برنامه محور بودن و اس��تفاده از خالقی��ت و نوآوری در اجرای 

برنامه  ها می باشد.
این مقام مس��ئول اف��زود: دومین مورد که باید م��ورد توجه قرار 
گیرد، نظم در همه امور اس��ت و ورود و خروج کارکنان باید بر 

این اساس انجام شود.
وی با اشاره به اینکه موضوع دیگر گزارش برنامه های اجرا شده 
اس��ت که باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنش��ان کرد : ارش��اد 
برخالف کمبود اعتبارات برنامه های بسیاری اجرایی می کند که 
گزارش خوبی از آن منعکس نمی ش��ود که این موضوع نیز باید 

مورد توجه قرار گیرد.
سرپرس��ت اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان زنجان 
تصریح کرد: مبحث مهم دیگری که باید در اولویت قرار گیرد، 
پاس��خ به موقع به مکاتبات اس��تانی اس��ت که نباید با تعلل انجام 

شود.
وی همچنین بر تهیه گزارش مس��تند از س��وی شهرس��تان ها هم 
تأکید کرد و افزود: از این پس شهرستان ها در ارتباط با بازدید از 

زیرمجموعه همت الزم را داشته باشند.
احمدخان��ی با اش��اره ب��ه اینکه از ای��ن پس توزی��ع و حمایت 
بودجه ای از شهرس��تان ها بر اس��اس برنامه خواه��د بود، تصریح 
کرد: امیدواریم شهرس��تان ها نیز همت الزم را در این باره داشته 

باشند.
سرپرس��ت اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان زنجان 
همچنی��ن در ارتب��اط با برگزاری کنگره 3535 ش��هید اس��تان و 
مسولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان به عنوان کمیته 
فرهنگی و هنری در این رویداد بزرگ، بیان داشت: برنامه ها در 

این کمیته باید به نحو احسن برگزار شود .
این مقام مس��ئول تصری��ح کرد: موض��وع مورد تأکی��د دیگر، 
برنامه های دهه فجر اس��ت که امیدواریم با همکاری شهرستان ها 
و معاونت های زیرمجموعه شاهد برگزاری برنامه های باشکوهی 

در دهه فجر امسال باشیم.
احمدخانی با اش��اره به اینکه اداره کل در ح��وزه امور دینی نیز 
فعالی��ت خوبی دارد، اضاف��ه کرد: در این بخش نی��ز باید توجه 
زیادی به بحث عفاف و حجاب، ایثار و ش��هادت، امر به معروف 

و نهی از منکر باشد.  

مدیرشرکتپخشفرآوردههاینفتیابهروخرمدرهگفت:

هیچواحدیدرخرمدرهازسوخت
مازوتاستفادهنمیکند.

س��ید اسداهلل ستاری شامگاه 29 دی ماه در جلسه بررسی مسائل و 
مش��کالت آلودگی هوا در خرم دره با اشاره به اینکه از سوخت 
مازوت در هیچ واحدی در این شهرس��تان اس��تفاده نمی ش��ود، 
عنوان کرد: نفت گاز استفاده شده نیز نفت گاز یورو بوده که این 
موضوع یکی از برنامه های دولت است که آالیندگی را به میزان 

زیادی کاهش می دهد.
وی با اش��اره به اجرای طرح کهاب در کش��ور، تصریح کرد: با 
تصمیمی که از طرف هیئت وزیران در س��ال جاری به پیش��نهاد 
محیط زیس��ت اتخ��اذ ش��د، هم��ه مج��اری عرضه س��وخت و 
نفت کش های��ی که عام��ل حامل فرآورده های بنزی��ن بوده و از 

ابتدای مهرماه امسال باید حتماً به طرح کهاب مجهز باشند.
این مسئول با اشاره به اینکه به جایگاه های قدیمی نیز اجازه داده 
شده است تا پایان سال 1۴01 به این طرح ملحق شوند، ادامه داد: 
در صورت اجرایی نش��دن طرح، جرایمی برای این جایگاه ها در 

نظر گرفته شده است.
ستاری با بیان این مطلب که طرح کهاب طرحی برای صرفه جویی 
اقتص��ادی در مصرف س��وخت که ب��ا اهداف زیس��ت محیطی 
پایه گذاری شده  اس��ت، اضافه کرد: مفهوم کلمه کهاب عبارت 

از کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است.
این مس��ئول با اش��اره ب��ه اینک��ه هدف اصل��ی از اج��رای این 
طرح، کاهش از دس��ت  رفتن بخ��ار بنزی��ن در مراحل مختلف 
س��وخت گیری است، افزود: طبق محاس��بات انجام شده در سال 
۸۶ اگر این طرح به خوبی اجرا ش��ود، به میزان 520 میلیارد ریال 

از هدر رفت بنزین جلوگیری می شود.
در ادامه این جلسه، رئیس جهادکشاورزی خرم دره نیز با اشاره به 
اینکه بر اساس تبصره 3 ماده 20 قانون هوای پاک بقایای گیاهی 
بعد از برداش��ت محصول نباید س��وزان شوند، متذکر شد: زمانی 
این امر مرسوم بود اما با اطالع رسانی و پیگیری ها انجام شده این 

موضوع در شهرستان خرم دره به حداقل رسیده است.
عل��ی محمدی با یادآوری اینکه در م��واردی قانون از نظر حفظ 
نباتات اجازه داده اس��ت در باغات آتش روشن شود، خاطرنشان 
ک��رد: از جمله این موارد قطع ش��اخه های آل��وده به تخم آفت 
زنجره مو اس��ت که پس از خروج از باغ در بش��که ها س��وزانده 

می شود.

کشاورزان و صاحبان مزارع براي پیشگیری از سرقت به توصیه ها و هشدارهای پلیس توجه 
کنند و برای پیشگیری از سرقت به نکات زیر توجه کنند.

1-کش��اورزان و مالکان مزارع و چاه موتورها، برای پیش��گیری ازس��رقت ترانس برق و یا 
منصوبات و متعلقات آن، نسبت به گماردن نگهبان اقدام کنند.

2- وس��ایل ارزش��مندی که در محل زمین های کش��اورزی موجود اس��ت اعم از وس��ایل 
کش��اورزی و یا متعلقات تراکتور، موتور پمپ ها و ... را به صورت رها شده و بدون حفاظ 

در معرض دید قرار ندهید.
3-براي پیشگیری از سرقت سیم پیچ های ترانس های برق کشاورزی، نسبت به جوشکاری 
و یا قراردادن حفاظ آهنی مناس��ب برای ترانس ها و اتصال مناسب آن به ستون های برق به 

طوری که امکان بکسل کردن و یاپین انداختن آن وجود نداشته باشد اقدام کنند.
۴-برای مراقبت از محصوالت کش��اورزی، می بایس��ت بالفاصله پس از برداشت محصول 
نس��بت به انتقال محصوالت به انبارهای مطمئن اق��دام کنند و از قراردادن آن بدون نگهبان 

خودداری کنند.
5-نس��بت به تجهیزات تانکرهای چاه های کش��اورزی به دیوار، درب، قفل و حتی دوربین 

مداربسته اقدام شود.
۶-از به کارگیری افرادی که داری س��وء سابقه و سوء شهرت می باشند و یا افراد ناشناسی 
غیر بومی که از شهرهای دیگر برای کار مهاجرت می کنند بدون تحقیقات الزم خودداری 

کنید.
7-از اجتماع افراد بیکار و ولگرد و یا معتاد و ناشناس درمزارع و محل چاه های کشاورزی 

جلوگیری کنید.
۸-خودروهایی که در س��اعات غیر متعارف و خلوت عبور می کنند را مورد شناسایی و یا 

حداقل شماره پالک آن را یادداشت کنید تا در صورت نیاز به پلیس رائه شود.
9-وس��ایل ارزش��مندی که در محل زمین های کش��اورزی موجود اس��ت اعم از وس��ایل 
کش��اورزی و یا متعلقات تراکتور، موتور پمپ ها و ... را به صورت رها شده و بدون حفاظ 

در معرض دید قرار ندهید.
10-افرادی که مزارع و باغات آن ها در کنار مسیرها و جاده های پرتردد می باشد نسبت به 

حصارکشی و یا ایجاد خاکریز مناسب اقدام کنند.

به گزارش گ��روه اجتماعی خبرگزاری صداوس��یما 
مرکز زنجان؛ فرمانده انتظامی شهرس��تان ابهر گفت: 
در پی ش��کایت یکی از ش��هروندان مبنی بر برداشت 
غیرمجاز از حس��اب بانکی وی، موضوع شناسایی و 
دس��تگیری عامل یا عامالن در دستور کار پلیس فتای 

این شهرستان قرار گرفت.
سرهنگ مهدیخانی افزود: ماموران این پلیس پس از 

انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق ش��دند متهم را 
شناسایی و دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه متهم در مواجهه با مدارک ارائه شده 
از سوی پلیس به جرم خود اعتراف کرد گفت: متهم 
با استفاده از شغل خود از اعتماد مردم سوء استفاده و 
پس از گرفت رمزدوم و ش��ارژ کیف پول، مبالغ را از 

طریق شماره شبا به حسابم منتقل می کردم.

س��رهنگ مهدیخانی افزود: متهم به 30 فقره برداشت 
غیر مجاز به مبلغ ۶0 میلیون ریال اقرار که با تش��کیل 

پرونده به مرجع قضائی تحویل شد.
فرمانده انتظامی شهرس��تان ابهر با اشاره به اینکه اکثر 
جرایم در نتیجه اعتماد نابجا به دیگران انجام می شود 
به ش��هروندان توصیه ک��رد: به هیچ وج��ه اطالعات 

بانکی خود را در اختیار اشخاص قرار ندهند.

توصیههایپلیسراجدیبگیرید
10توصیهپلیسبهکشاورزانبرایپیشگیریازسرقت

عاملبرداشتغیرمجازازحساببانکیشهروندانابهریدستگیرشد

استاندارزنجاندرابهر:
ظرفیتاستودیوسالمتازسویشهرستانهامغفولماندهاست

فتح اهلل حقیقی اول بهمن ماه در جلس��ه قرارگاه کرونای شهرس��تان ابهر با بیان 
اینکه نزدیک به 130 هزار تست در استان انجام شده که باالترین میزان تست 
در کش��ور نسبت به جمعیت اس��ت، اظهار کرد: به ازای هر 1000 نفر، از 120 

نفر تست گرفته شده است.
وی با بیان اینکه در تالش هس��تیم طی دو ماه آینده این میزان تست را به ازای 
هر 1000 نفر جمعیت به 300 نفر برس��انیم که خوش��بختانه زمینه آن نیز فراهم 
شده است، تصریح کرد: اگر ذره ای در مبارزه با کرونا غفلت کنیم، قطعاً افراد 

درگیر این بیماری خواهند شد.
نماینده عالی دولت در اس��تان زنجان با تاکید بر اینکه تست گرفتن به تنهایی 
کافی نیس��ت و باید اقدامات بعدی به وی��ژه موضوع قرنطینه مورد توجه جدی 
قرار گیرد، اضافه کرد: برخی از مبتالیان امکانات الزم را برای قرنطینه ش��دن 
در منزل ندارند اما متاس��فانه نسبت به قرنطینه ش��دن در منزل اصرار دارند که 
همین امر س��بب به خطر افتادن سالمت سایر افراد خانواده به ویژه سالمندان و 

افراد دارای بیماری زمینه ای می شود.
استاندار زنجان از همراهی 773۸ همیار سالمت در راستای مبارزه با کرونا در 
اس��تان خبر داد و افزود: این همیاران سالمت از روستاها گرفته تا کارخانجات 

و دستگاه های اجرایی، کمک حال ستاد مبارزه با کرونا هستند.
وی با بیان اینکه از زمان ش��یوع ویروس کرونا تاکنون اس��تودیوی س��المت 
در اس��تان فعال است، ادامه داد: متاسفانه شهرس��تان ها استقبال چندانی از این 
اس��تودیو نمی کنند، این در حالی اس��ت ک��ه می توانند از ای��ن ظرفیت برای 

آگاه سازی بهره گرفته و اجازه ندهند چنین ظرفیتی مغفول بماند.
حقیقی با اش��اره به اجرای طرح شهید سلیمانی در استان، تصریح کرد: فلسفه 
نام گذاری این طرح، این اس��ت که ما با تأس��ی از نام، مرام و س��یره این شهید 

واالمقام با بزرگ ترین مشکل دنیا مبارزه کنیم./ایسنا
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فکر نمی کنم بش��ود کس��ی را در میان تمام انسان ها و ملتی را از میان تمام ملل پیدا 
کرد که از موفقیت هایی که در کش��ورش بدس��ت می آید خوشحال نشود و همچنین 
کسی و ملتی را نمی توان یافت که از پیشرفت و توسعه ای که در کشورهای دیگر به 
چش��م می خورد و باعث می شود تا فاصله آنها بیشتر و نرخ برخورداریشان باالتر رود  
و مردمان آنها از آرامش و آس��ایش قابل اس��تنادی برخوردار شوند دچار سر شکستگی 

و بدتر از آن عقده نشود. 
پس اینکه کس��انی پیدا ش��وند که بگویند تعدادی از مردمان این س��رزمین دچار خود 
تحقیری ش��ده اند و این بد اس��ت و یا کسانی در کش��ور وجود دارند که از پیشرفت و 
توسعه کشور خوششان نمی آید و این شایسته نیست با عنایت بدانچه که در اطراف و 
اکناف جهان رخ می دهد و آثار آن توسط رسانه های مختلف منعکس می شود حرف 

چندان معقولی نیست.
 زیرا که مگر می شود در کشوری با تمدن هشت هزار ساله و سیستم اجتماعی منظم 

و منضبط و آنهم در جهانی که تحول و تکامل تکنولوژی در آن به ثانیه شده است.
کارمان بجایی برس��د که برای بحران کم آبی و کویری شدن خاک ، آلودگی هوا ،فقر 
گسترده ، بیکاری ، افت ارزش پولی ،گسست اجتماعی ،افزایش طالق ،باال رفتن سن 
ازدواج ،منفی شدن نرخ رشد اقتصادی ،اعتیاد ،خودکشی ، دگر کشی ، اختالس نجومی 
،دریافتی های نجومی ، دو قطبی ش��دن جامعه ،نرخ سونامی گونه فرار نیروی انسانی 
تحصیل کرده ، افت ارزش پاس��پورت ،باال رفتن نرخ ترک تحصیل ، زنان و کودکان 
خیابانی و .... هرروز اخبار تاسف باری منتشر شود و این احساس در آدمی بوجود نیاید 

که تحقیر شده است و یا به حقارت کشیده شده است.
بله همه فاکتورهای منفی برشمرده شده عواملی هستند که باعث و بانی بروز و زمینه 
ای شدن عقده حقارت در آدمی می شوند و این بد نیست منتهی باید با تزریق انگیزه 
تالش و کوش��ش جمعی س��مت بیرون آمدن و یا رها ش��دن بدان داده شود و گرنه با 
این مفهوم که تعدادی خود را همیش��ه ناصح و پند دهنده نش��ان دهند و با ش��دت و 
تاکید تمام بگویند که همه این موارد ناشی از توهم است و ما در اصل از بی درد ترین 
و س��عادت مند ترین جوامع و ملل هس��تیم و باید شکرش را بجا آورد نمی توان تغییر 

مثبتی درخلق مردمان ایجاد کرد. 
ام��ا راه بیرون آمدن از این همه فالکت چندان هم س��اده نیس��ت زی��را همانهایی که 
دیگران را به صرف انگشت گذاردن روی نقایص و محدودیت های عریان خود تحقیر 

انگار معرفی می کنند
 با گس��تراندن فضای خوش باوری و دمیدن در طبل آنکه می گوید ما مش��کل داریم 
مزدور و دشمن است اجازه نخواهند داد تا صدا به صدا برسد و با رونمایی از مشکالت 
و ارائه طرح های روش��ن اتحادی ایجاد ش��ود که نه نتیجه آن س��کوت و رضا بلکه 

تالش و پرسش باشد
پرس��ش از اینکه  در کجا هس��تیم و به تناس��ب زمان باید کجا باشیم و این بودن در 
جایگاه مش��خص و مناس��ب را با چه س��طحی از تالش باید به انجام برس��انیم و این 

فرایندی است
که باید برای تحققش بس��یار تحقیق و پژوهش داش��ت و مراکز علمی و مطالعاتی را 
با میدان دادن و قبول داش��تن بکار سازمان یافته و جدی دعوت کرد مراکز و سازمان 
هایی که در سطح ایران گسترده اند و تنها بدلیل آنکه مورد قبول و در محوریت امور 

قرار نمی گیرند 
خود را به حاشیه کشانده و تماشاگر شرایط نامتعارف و نابهنجاری شده اند که دیگرانی 

که با تحقیق و پژو هش بیگانه اند باعث و بانی می باشند.
براستی نقش و جایگاه مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور در تصمیم گیری ها و حتی 

تصمیم سازی ها کجاست؟
ح- الف

به گزارش خبرنگار روزنامه ندای ابهر جلس��ه هم اندیش��ی معتمدین و فعالین سیاس��ی 
اجتماعی ابهر عصر روز پنجشنبه 99/11/2 با حضور حجت االسالم دکتر حسن شجاعی 
نماینده مردم شهرس��تان های ابهر، خرمدره و س��لطانیه و حجت االس��الم دکتر جعفر 

رحیمی برگزار گردید.
این جلس��ه که در دفتر امام جمعه ابهر برگزار ش��د جمعی از معتمدین و فعالین سیاسی 
اجتماعی شهرس��تان مطالبی بیان داش��تند که خبر تکمیلی و تحلیل آن در ش��ماره آتی 

چاپ خواهد شد.

ما محکومیم به روز آمدی، 
توسعه،اتحاد و گفتگو!!

جلس�ه ه�م اندیش�ی معتمدین و 
فعالی�ن سیاس�ی اجتماع�ی ابهر 

برگزار شد

انتخابات س��ال 1۴۰۰ ریاس��ت جمهوری و ش��وراهای 
اس��المی شهر روروس��تا در آس��تانه نزدیکی است و در 
اس��فند ماه ثبت نام و ش��روع تبلیغ��ات و در خرداد ماه 
1۴۰۰ رای گی��ری انج��ام خواهد ش��د . درباره ارزش و 
اهمیت انتخابات ریاس��ت جمهوری و شوراهای شهر و 
روس��تا مطالب بسیاری در رس��انه های ارتباط جمعی و 
رس��انه های گروهی نوشته ش��ده و بعد از این نیز نوشته 
خواهد ش��د .بزرگان سیاسی و دینی کشور به ویژه رهبر 
معظم انقالب اسالمی ایران درباره لزوم حضور حماسی 
م��ردم در پای صندوق های رای س��خنان ورهنمودهای 
بس��یار ارزشمندی را تاکنون بیان کرده و راهکارهایی را 

در آینده ارائه خواهند کرد.
بن��ده در این نوش��تار قصد پرداختن ب��ه مقوله انتخابات 
ش��ورای شهر ابهر را با در نظر گرفتن فعالیت و عملکرد 
ش��ورای فعلی ش��هر ابهر و درایت و هوشیاری مردم در 
انتخاب اعضای شورای جدید شهر در دوره ششم دارم .

تا نگاه مثبت و امیدوارانه به آینده این انتخابات در شهر 
ابهر داش��ته باشیم، شاید دو مقوله امید به آینده و عبرت 
از گذش��ته باعث شده است که تعداد بیشتری از جوانان، 
معتمدین، فرهنگیان، بانوان، اس��اتید دانش��گاه ،کسبه و 
بازاریان و س��ایر اقشار جامعه احس��اس تکلیف نموده و 
خ��ود را در محک و آزمون و امتحان رای مردم ش��ریف 
ق��رار دهند و ع��ده ای نیز در نیمه راه انص��راف دهند و 
برخ��ی در میانه راه از مس��یر برگردن��د و بعضی هم به 
عل��ت گمنام بودن با اقبال عمومی مردم مواجه نش��وند 
ولی آنچه در لیس��ت ثبت نامی ها باید مشخص ومعین 

باش��د، ش��رکت وثبت نام افرادی خوش��نام با سابقه کار 
اجرایی و آگاه به مس��ائل اجتماعی و فرهنگی شهر ابهر، 
اهل علم و عم��ل باید مالک عمل قرار بگیرد. تا چنین 
افرادی مردم استقبال مردم شهر ابار قرار گرفته وبتوانند 
با دلسوزی و حمایت مردم و همراهی همگان شهر ابهر 
را به ش��هری زیبا و آبرومند برای زندگی تبدیل نمایند، 
ام��ا به گمان بن��ده تحقق دو مقوله ف��وق یعنی امید به 
آینده و عبرت از گذش��ته دو شرط اصلی و اساسی است 
اول اینک��ه : داوطلبان گرامی از هرگونه بداخالقی های 
انتخابات��ی پرهیز کرده و تخریب افراد را به عنوان حربه 
ای برای رای آوری خویش قرار ندهند و طبق قانون به 
ارائ��ه برنامه کاری خود پرداخته و نقد منصفانه و آگاهی 
بخشی به جامعه را سرلوحه کارشان قرار دهند و صادقانه 
ب��ه مردم بگویند اهل تحول و تغییر در چهره ش��هرمان 

ابهر و نواحی پنجگانه هستند یا خیر ؟
آیا ش��وق تغییر در دلهایشان موج می زند یا خیر ؟  پنج 
دوره انتخابات شورای اس��المی شهر ابهر نشان دهنده 
این نکته اس��ت که اف��رادی از طیف ها و س��لیقه های 
سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی خاصی در پارلمان محلی 
شهر حضور داشته و با رای مردم نماینده همه مردم شهر 
در ش��ورای اسالمی شهر بوده و افراد منتخب جدید هم 
شورای تمام مردم از محالت و مناطق مختلف شهر ابهر 
خواهند بود و باید در آینده نزدیک دور یک میز نشسته و 
در خصوص مسائل و مشکالت شهری همفکری نموده 
و برای عمران و آبادانی این کهن دیار کیانی کمر همت 
ببندند و با استفاده از خرد جمعی برای مردم عزیز مقاصد 

خویش را به سرمنزل مقصود برسانند.اینکه ما شهروندان 
ابهری باید با عبرت از گذشته و امید به آینده در انتخاب 
افراد الیق و شایس��ته دقت اساس��ی نموده و به گسیل 
کردن چنین افرادی به پارلمان محلی شهرمان می توانیم 
امیدوار باشیم که ابهر )شناط و شریف آباد، حسین آباد و 
15 خرداد و مادبافت و..( مسیر رشد و توسعه همه جانبه 

را به طور اصولی و صحیح طی نمایند .
اف��رادی که با مردم و در میان م��ردم بوده و دغدغه ای 
جز عزت و س��ربلندی مردمان زادگاه م��ان ندارند، می 
توانن��د ما را به آینده امیدوار کنند.داش��تن کارنامه خوب 
مدیریت��ی خدمت ب��ی منت و دف��اع از حق��وق تمامی 
ش��هروندان داشتن جرات و جس��ارت در کارها و قدرت 
تصمیم گیری ویژگی افرادی اس��ت که باید انتخابش��ان 
کنیم تا در ص��ورت انتخاب امور محوله را ش��جاعانه و 

قاطعانه به سرانجامی نیکو برسانند.
انتخاب چنین افرادی بر ابهت و ش��کوه ش��ورای ش��هر 
ابهر افزوده وبه ش��ورای شهر شخصیت می بخشد، زیرا 
شخصیت اعضای ش��ورا نماد شخصیت مردم یک شهر 
است و شاید این دیدگاه دارای نقد باشد که جایش اینجا 
نیس��ت و مقال��ه ای دیگر را می طلبد که آیا ش��خصیت 
اعض��ا نماد ش��خصیت مردم یک ش��هر اس��ت یا خیر؟ 
به نظرم توجه به س��ه ش��اخصه کلی ، س��وابق علمی_ 
تجرب��ی، دیدگاه های فرهنگی و عمرانی می تواند ما را 
در انتخاب افراد اصلح و شایسته یاری رسانده و به ما در 

خلق حماسه سیاسی دیگری کمک نماید.
پرویز جماعت نیا

سخن خبرنگار

عبرت از گذشته و امید به آینده

علل خودکش��ی مثل راه های آن متفاوت اس��ت. 
هرکس مشکالت زندگی خود و توانایی سازگاری 
متفاوت��ی دارد اما اصلی ترین علل خودکش��ی به 

شرح زیر است:
1- نداشتن مهارت سازگاری

ب��ه دلیل ناتوان��ی در مقابله با ش��رایط و اتفاقات 
آسیب زا، ممکن اس��ت افراد برای مقابله تصمیم 
ب��ه خودکش��ی بگیرند. ب��ه دلیل ضع��ف تربیتی 
والدین و سیستم غلط آموزش و پرورش، کودکان 
در س��نین پایین مهارت های مقابل��ه ای، مهارت 
س��ازگاری و مهارت های زندگی را نمی دانند و در 

شرایط سخت تصمیم به خودکشی می گیرند.
2- اختالالت روانی

تجرب��ه اخت��الالت روان��ی و یا داش��تن س��ابقه 
خانوادگ��ی اختالالتی مثل افس��ردگی، دوقطبی، 
جن��ون آن��ی، اضطراب��ی و ... یک��ی از علل اصلی 
خودکشی اس��ت. به دلیل ناآگاهی افراد از شکل 
بروز بیماری ه��ای خلقی، معموال زمان مناس��ب 

برای درمان را از دست می دهند. 
بیماری ه��ای روح��ی مثل بیماری های جس��می 
درد ندارد و با پرخاش��گری، بی حوصلگی، خواب 
نامناس��ب، غمگین��ی، ان��زوا و ... خود را نش��ان 
می ده��د. واکن��ش دیگران به ای��ن رفتارها حتی 
توهی��ن آمیز و س��رکوب کنن��ده می باش��د، اما 
در مقابل دردهای جس��می اکث��را ترحم و توجه 
دریافت می ش��ود. برای کسب اطالعات بیشتر در 

زمینه افسردگی کلیک کنید.
3- خشم شدید

گاهی اوقات خش��م و ناراحتی ش��دید فرد، باعث 
می ش��ود او به جایی برس��د که نخواهد دیگر در 
زندگی بماند. او به جای تخریب فردی که اشتباه 
کرده، خود را از بین می برند. آموزش مهارت های 

کنترل خش��م ب��رای کاهش این نوع خودکش��ی 
بس��یار الزم به نظر می رسد. برای کسب اطالعات 

بیشتر در زمینه کنترل خشم کلیک کنید.
4- بیماری های جسمی

کس��انی که از بیماری های ش��دید جس��می رنج 
می برند یا طی یک حادثه، نقص ش��دید عضوی 
پیدا کرده اند، در معرض خطر اقدام به خودکشی 
هستند. این افراد نمی توانند با زندگی جدید کنار 
بیایند و به حدی می رس��ند که تحمل بیماری از 
توانایی آنها خارج اس��ت. ناامیدی، افس��ردگی و 
ب��ی انگیزگی برای ادام��ه زندگی آن ها را اقناع به 

خودکشی می کند.
5- ارتباطات ناسالم

روابط دوس��تانه و عاش��قانه آس��یب زا با افرادی 
که وضعی��ت روانی با ثباتی ندارند باعث آس��یب 
دی��دن روان ف��رد و تغیی��ر نگرش او نس��بت به 
زندگی می شود. ارتباطات ناسالم خطر خودکشی 
نوجوانان را بیش��تر می کند. برای کسب اطالعات 
بیشتر در زمینه خودکشی نوجوانان کلیک کنید.

6- سوءمصرف مواد مخدر
س��ابقه مص��رف م��واد مخ��در ارتباط زی��ادی با 
خودکش��ی دارد. ب��ار روانی مصرف م��واد مخدر، 
توهم های ناش��ی از مصرف، ع��دم کنترل خود و 
واکنش قه��ری دیگران باعث می ش��ود فرد برای 
فرار از پیامدهای اعتیاد، اقدام به خودکشی کند.

7- ناامیدی از مهم ترین علل خودکشی
ش��رایط بحرانی اقتص��ادی و فرهنگی یک جامعه 
باعث می ش��ود که افراد، به سختی خود را نسبت 
ب��ه آینده ای روش��ن امی��دوار کنن��د. نابرابری، 
تبعی��ض، بی��کاری و امثال این مش��کالت، باعث 
احساس یاس شده و فرد حس می کند هیچکاری 
از دس��تش بر نخواهد آمد و هیچ شانس��ی برای 

موفقیت ندارد.
8- برخ��ی دیگر از دالیل شاملشکس��ت خوردن 
خانوادگ��ی  زندگیس��ابقه  تج��ارب  در  متع��دد 
خودکشیمرگ یک عزیزاز دست دادن یک رابطه 
مهماز دست دادن شغالحساس شدید حقارتتجربه 
مورد تجاوز قرار گرفتن یا س��وء استفاده جنسی و 
جس��می )برای کس��ب اطالعات بیشتر در زمینه 

سوء استفاده جنسی کلیک کنید.(
بررسی علل خودکشی پیش از وقوع حادثه

برخ��ی از عالئمی که با دی��دن آن ها باید واکنش 
مناسب نشان دهید در ادامه آورده شده است. 

در برخ��ورد ب��ا بیمار خودکش��ی بیش��تر باید به 
نشانه های زیر توجه کنید. اما گاهی می بینیم که 
فردی بدون هیچ عالمت و نشانه ای و به ظاهر در 
کمال سالمت، خود را می کشد و هیچ پیش بینی 

را ممکن نمی کند. 
برای کس��ب اطالعات بیش��تر در زمینه برخورد 
ب��ا بیمار خودکش��ی کلیک کنی��د. در هر صورت 
برخ��ی از عالئ��م هش��دار دهنده خودکش��ی که 
قابل شناسایی هس��تند عبارتند از: داشتن عالئم 
افس��ردگی )برای کسب اطالعات در زمینه عالئم 

افسردگی کلیک کنید.(
خ��روج از جم��ع دوس��تان و خانوادهناراحتی و 
ناامی��دی عدم عالقه ب��ه فعالیت های لذت بخش 
قبلی یا بی حسی نسبت به اتفاقات اطرافتغییرات 
فیزیک��ی مثل عدم انرژی، خ��واب نامنظم، تغییر 
در اش��تها و وزناز دس��ت دادن اعتماد به نفس و 
داش��تن نظرات منفی در مورد خود صحبت زیاد 
درباره مرگ، جهان پس از مرگ، فلسفه زندگی و 
خودکش��یانجام شدید برخی فعالیت های شخصی 

مثل نظم دادن به اموال، شرایط بیمه و...

علل اصلی خود کشی چیست؟

شجاعی در گفت وگو با دانا:  

اظهارات فائزه هاشمی؛ انتهای جاده غرب گرایی/ کاری که پدر نکرد برادر انجام داد!
از مصادیق رعایت حقوق ش��هروندی رانندگی بین خطوط، 
رعایت قوانین مرتبط با سرعت وسبقت غیر مجاز می باشد 
که رانن��دگان گرامی موظفند درحین رانندگی با اس��تناد 
م��واد 119،126،و135آیی��ن نامه راهور به ش��رح ذیل به 

صورت خالصه اشاره می گردد رعایت نمایند
قوانین رانندگی بین خطوط:  

در راه هایی که خط کشی شده، و سایل نقلیه باید در مسیر 
بین خطوط حرکت کنند و از آن خارج نشوند و در صورت 
نی��از به خرو ج و تغییر خط حرکت، احتیاط کامل را نموده 
و ابت��دا با اس��تفاده از چ��راغ راهنما و یا ب��ا دادن عالمت، 
رانندگان و س��ایل نقلی��ه دیگر را از قصد خود آگاه س��ازند 
و س��پس با رعایت حق تقدم عبور و س��ایل نقلیه ای که در 
خطوط کناری در حرکت هستند و ارد خط های عبور دیگر 
شوند. در راه هایی که خط کشی ندارند هرگونه تغییر مسیر 
حرکت به چپ و راست ممنوع است، مگر با رعایت احتیاط 
و دادن عالم��ت و رعایت حق تقدم عبور و س��ایل نقلیه هم 
مس��یر و مجاو ر. همچنین انحراف و تجاو ز و سایل نقلیه به 
مس��یر مقابل )مخالف( ممنوع اس��ت مگر در موارد سبقت 

مجاز و با رعایت ضوابط سبقت.
قوانین میزان سرعت؛

در شهرها و مناطق مسکونی 
الف  �  معابر شریانی درجه یک 

1  �  آزادراه ها حداقل 70و حداکثر 125 کیلومتر در ساعت 
2  �  بزرگراه ها حداکثر 100 کیلومتر در ساعت 

ب  �  معابر شریانی درجه دو 
1  �  خیابان ه��ای ش��ریانی اصلی حداکث��ر 60 کیلومتر در 

ساعت 
2  �  خیابان ه��ای ش��ریانی فرعی حداکث��ر 50 کیلومتر در 

ساعت 
پ  �  معاب��ر محل��ی  �  در ای��ن معاب��ر و میدان ه��ا حداکثر 

30کیلومتر در ساعت 
دو م  �  در راه های بیرو ن شهر و مناطق غیرمسکونی 

ال��ف  �  آزادراه ها  �  حداق��ل 70 حداکث��ر120 کیلومتر در 
ساعت. 

ب  �  بزرگراه ها  �  حداکثر110کیلومتر در ساعت. 
پ  �  جاده ه��ا  �  رو زه��ا حداکث��ر 95 و ش��ب ها حداکث��ر 

85کیلومتر در ساعت.

ت-جاده فرعی روزهاحداکثر85شب ها حداکثر 75کیلومتر
 قوانین سبقت؛

سبقت گرفتن در موارد زیر ممنوع است: 
الف � در س��رپیچ های تند و سرباالیی که میدان دید راننده 

کم است. 
ب  �  از 50 مت��ر مان��ده به پیچ ها تا 50 مت��ر پس از آن یا 
در تقاط��ع راه ها یا در تقاطع راه آهن، مگر آنکه به و س��یله 

عالیم، سبقت مجاز شناخته شده باشد. 
پ  �  هنگامی که رو ش��نایی و میدان دید به هر علت کافی 

نباشد. 
ت  �  س��بقت از و س��یله نقلیه ای که خود در حال س��بقت 
گرفتن است، مگر در راهی که به دلیل و جود سه خط عبور 

یا بیشتر، این عمل مجاز باشد. 
ث  �  برای اتوبوس ها و کامیون ها در معابر شهری. 

ج  �  از 100 مت��ر مانده به و رو دی تونل ها و پل ها تا انتهای 
آن ها، مگر آنکه به و سیله عالیم، سبقت مجاز شناخته شده 

باشد. 
چ  �  در نقاطی که با نصب عالیم و یژه سبقت گرفتن ممنوع 

اعالم شده باشد. 
ح  �  هنگام��ی که و س��یله نقلیه ای در فاصل��ه ای نزدیک و 

غیرایمن از رو برو در حال حرکت می باشد.
ارسالی: اداره آموزش فرهنگ ترافیک پلیس راهور ابهر

قوانین رانندگی بین خطوط

مجید ابهری جامعه شناس

ناکارآمدی بهتراست یا کرونا
»قیاس« یکي از روش هاي عقلي است که با تکیه بر آن مي توان دو عامل را با 

یکدیگر یا با معیار سنجید. 
اولین قیاس آکادمیک س��وژه »علم بهتر است یا ثروت« است که اکثریت ما 
در مورد این موضوع حداقل یکبار انشا نوشته ایم. اما مقایسه فقط میان علم با 
ثروت نیست و احتمال دارد میان بسیاري از عوامل تحقق پذیرد. هرچند به  
فرموده امام صادق )ع(: »اول من قاس ابلیس« یعني »اولین قیاس گر ابلیس 

بود« که خود را با آدم مقایسه کرد. 
پ��س چه بخواهیم و چه  نخواهیم، خود ما نیز گاهي در موضع مقایس��ه قرار 
مي گیریم یا در مورد بس��یاري از امور فن مقایس��ه را به کار مي بریم. در این 
میان، آنچه موجب کاهش آمار و حتي پاک س��ازي جامعه از ویروس ویرانگر 
کرونا مي شود، مس��ئولیت پذیري مردم، مشارکت جدي آنها در پیشگیري و 

فعالیت هاي درماني نهاد هاي متولي است. 
وزارت بهداشت و کادر درماني در تمام سطوح باوجود مشکالت مالي در عدم 
دریافت حقوق و مزایا، انصافا سنگ تمام گذاشته اند و با به خطر انداختن جان 
خود و خانواده هایش��ان و با خستگي طاقت فرس��ا ناشي از ازدحام بیماران از 

هیچ تالشي فروگذار نکردند. 
ضعف مدیریت و فقدان انس��جام و یکپارچگي از یک طرف و ناهماهنگي بین 
برخي از دس��تگاه هاي دولتي از سوي دیگر باعث مي شود که روزانه برحجم 

مبتالیان و مرگ ومیر افزوده شود. 
در این شرایط، هش��دارها براي دورکاري کارمندان دولت و تعطیلي ادارات، 
س��فرهاي میلیوني به س��واحل خزر و آلوده س��ازي مناطق عاري از ویروس، 
جابه جایي ویروس توسط مس��افران و گشایش مدارس باوجود توصیه ها، در 

خأل صورت مي گرفت و اثري ندارد.
 در این ش��رایط کمبود دارو و اقالم درماني ناشي از تحریم هاي ناجوانمردانه 
و غیرانساني ساکنان کاخ سفید نیز اصلي ترین دلیل بسیاري از تلفات انساني 

در این ایام عنوان شده است. 
در ح��ال حاضر نیز موضوع تحریم از یک طرف و بیماري کرونا، به عنوان یک 
تهدی��د جدي از طرف دیگر، بهترین فرص��ت را براي توجیه نا کار آمدي ها و 

ضعف ها فراهم کرده است. 
مث��ال در آم��وزش و تدریس مجازي که ب��دون مطالعات اولی��ه و دقیق و با 
وجود کمبودهاي امکانات مثل تبلت یا تلفن هوش��مند در اکثریت ش��هرها 
و روس��تاها، موج��ب نگراني و اضطراب ش��مار قابل توجه��ي از خانواده ها و 

دانش آموزان شده است. 
همچنین کشمکش هاي سیاسي و جناحي موجب دلسردي و ناامیدي مردم 
ش��ده و از سوي دیگر گراني س��اعتي اقالم ضروري، بیکاري، تورم ساعتي و 
ده ها مشکل ریز  و درشت که چندان ارتباطي به کرونا ندارند، مردم را خسته 

و مایوس کرده است. 
فرام��وش نمي کنی��م ک��ه در دهه 60 و س��ال هاي جنگ تحمیل��ي، یکي از 
مسئوالن شهري علت ازدیاد موش ها در خیابان هاي تهران را به جنگ ارتباط 

داده بود و با قدرت از این نظریه تخیلي خود دفاع مي کرد. 
وقتي در باالي ش��هر خودروه��اي چند میلیاردي به راحت��ي خرید و فروش 
یک دوچرخه توس��ط برخي از افراد معامله و استفاده مي شود، اما فقط چند 
کیلومتر پایین تر، میلیون ها نفر در زیر خط فقر مطلق هستند، بازهم تقصیر 

شیوع کرونا و تحریم هاست؟
 در همین تهران سبزیجات معطر خشک شده کوه هاي آلپ، 300هزار توماني 
خوراک جوندگان خانگي در حال بلوغ مي ش��ود! خوراک ویژه پروبیوتیک با 

حشرات خشک شده 220هزار تومان مخصوص حیوان »همستر«.
یک عدد کنس��رو خوراک مرغ با طعم بوقلم��ون 250هزار تومان مخصوص 
سگ و ده ها نمونه دیگر که در پت شاپ هاي شمال تهران و خیابان فرشته و 

اندرزگو، امري عادي است. 
در این میان، یک روز دالر براي واردات چوب بس��تني هزینه مي ش��ود و روز 
دیگر براي س��نگ پا و غذاي لوکس حیوان��ات خانگي، اما براي اقالم ضروري 

مثل دارو و واکسن آنفلوآنزا ، ارز و دالر نداریم و تحریم هستیم. 
با وص��ف این نکات، آیا بهتر نیس��ت قش��ر هایي که حت��ي نمي توانند چند 
تخم مرغ براي س��یر کردن شکم زن و بچه هایش��ان بخرند، کرونا بگیرد، اما 

گرفتار سوء تدبیر و ضعف مدیریت ها نشوند؟ 
اي کاش کاش��فان و نخب��گان، همزمان با تالش ه��اي فوق العاده براي یافتن 

واکسن و درمان کرونا حرکتي هم در یافتن عالج ناکارآمدي انجام دهند.
آرمان ملی

نماین��ده مردم خ��رم دره و ابه��ر در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه اظهارت فائزه 
هاش��می تا به اندازه ای ش��اذ و بر خالف جو 
عموم��ی جهانی بود که قابل مورد تامل جدی 
قرار گرفت، تصریح کرد: این اظهارات نش��ان 
می دهد که این فرد چقدر از مصالح ملت خود 

و حتی جهان فاصله دارد.
»حسن ش��جاعی«؛ نماینده مردم ابهر و خرم 
دره مجلس ش��ورای اس��المی در گفت و گو با 
خبرنگار سیاس��ی ش��بکه اطالع رس��انی راه 
دانا؛ با اش��اره به اظهارات فائزه هاشمی درباره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا و س��ردار 
س��لیمانی گف��ت: اظهارات��ی که خان��م فائزه 
هاش��می درباره ترامپ و س��ردار حاج قاس��م 
سلیمانی داش��تند به قدری نادرست است که 
حتی برادرش در اقدامی بی س��ابقه به صورت 
سرگشاده از او خواست نسبت به این اظهارات 

عذرخواهی کند.
وی با اش��اره به اینکه کاری را که برادر انجام 
داد کاری ب��ود که پدر انجام ن��داد ادامه داد: 
زمانی که ای��ن خانم در دوران اصالحات و در 
روزنامه خودش احکام اس��المی را زیر س��وال 
می برد بس��یاری از علم��ا تذکراتی را به آقای 
هاش��می می دادند و درخواس��ت می کردند 
که در این زمینه دخالت داش��ته باش��ند ولی 
مرحوم هاش��می نه در خفا و نه به طور علنی 
هیچ موضع گیری را نسبت به دخترخودشان 

نداشتند.
این نماینده مجل��س با بیان اینکه به نظر می 
رس��د این اظهارات انتهای غرب گرایی اس��ت 
تصریح کرد: غرب گرایی مس��یری اس��ت که 
اف��راد در نقاط مختلف این مس��یر قرار دارند 
و متناس��ب با نقطه ای ک��ه در آن قرار دارند 
اظهارنظر می کنند؛ آنهایی که در ابتدای این 
مس��یر هستند کمی بس��یط تر اظهارنظر می 
کنن��د و آنهایی که مثل ای��ن خانم به انتهای 
جاده رسیدند مافی الضمیر خود را به صراحت 

و جسارت و وقاهت اقرار می کنند.
ش��جاعی با اش��اره به اینکه ه��ر چند جریان 
غرب گرا تالش بکن��د از این اظهارنظرها فرار 
کند اما واقعیت این است که اینگونه اظهارات 
پای جریان غرب گرایی نوش��ته ش��ده و باید 
بدانند ک��ه انتهای جاده غ��رب گرایی همین 
نوع از اظهارات و حتی پناهندگی به دشمنان 

است تاکید کرد: اظهارات خانم هاشمی درباره 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهارنظری 
اس��ت که در کل جهان تعداد زیادی را سراغ 
نداریم که چنین اظهارنظری داش��ته باش��ند، 
در سراسر جهان نسبت به اینکه دوره ریاست 
جمهوری ترامپ باید به پایان برس��د اجماعی 
وجود داش��ت، دوره ای که پر از خسارت برای 

مردم آمریکا و همه ملت های دنیا بود.
وی با بیان اینکه اظهارات این خانم تا به اندازه 
ای ش��اد و بر خالف جو عموم��ی جهانی بود 

که قابل توجه است تصریح کرد: این اظهارات 
نش��ان می دهد چق��در از مصالح ملت خود و 

جهان فاصله دارد.
عضو کمیس��یون اصل 90 مجلس با اشاره به 
اینکه حاج قاسم نماد مقاومت است  ادامه داد: 
از نظر خانم فائزه هاش��می جمهوری اسالمی 
نبای��د در برابر مس��تکبرین و زورگویان عالم 

مقاومت کند و نباید در سوریه و عراق در برابر 
آمریکا و تحجر خشن می ایستادیم.

ش��جاعی با بیان اینکه م��ردم ما با همه وجود 
حس کردند که اگر در مقابل داعش در سوریه 
و عراق نمی ایس��تادیم باید در داخل کش��ور 
ب��ا داعش درگیر می ش��دیم مث��ل اتفاقی که 
در س��طح کوچکی در مجل��س رخ داد عنوان 
کرد: وقتی م��ا در حلب در مقابل داعش نمی 
ایس��تادیم داع��ش در درون پایتخت ایران به 
جنگ ما می آمد. کس��ی که اینگونه اظهارنظر 

می کند این چیزها را نمی بیند.
نماینده مردم ابهر و خرم دره با اشاره به اینکه 
داعش جلوه ی خش��ن تمدن غ��رب بود که با 
سوء اس��تفاده جهالتی که در بخشی از جهان 
اسالم وجود دارشت مثل یک خنجر در دست 
اس��تکبار در آمد تاکید کرد: هم باید در برابر 
آن خنجر ایستادگی می کردیم و هم در برابر 
اس��تکبار ؛ اگر این خنجر را از دست استکبار 
نم��ی گرفتیم در خانه م��ا بر بدنمان فرود می 

آمد.
وی با بیان اینکه انکار رویکرد مقاومت عجیب 
اس��ت در شرایطی که مردم فهمیدند مقاومت 
چه دستاوردی را برای ملت ایران داشته است 
عنوان ک��رد: ای کاش به جای برادر، پدر وارد 
ش��ده بود و جلوی دخت��رش را می گرفت که 
اگر از ابتدا ای��ن جلوگیری صورت می گرفت 

چه بسا وی به این نقطه نمی رسید.
ش��جاعی با اشاره به اینکه االن هم نمی دانیم 
این توصیه برادر به خواهر تا چه اندازه صادقانه 
است گفت: امیدواریم در محافل خصوصی تر 
خیلی جدی تر از خانم هاشمی بخواهند که از 
این گونه اظهارنظرها دست بردارند که حقیقتا 

به ضرر خودشان و جریانشان است. 
وی با اش��اره به اینکه در هر جامعه ای آزادی 
بیان مرزهای��ی دارد اما در هیچ کجای جهان 
آزادی بدون مسئولیت نداریم عنوان کرد: اگر 
کسی اظهارنظری داشته باشید باید مسئولیت 
و تبع��ات آن را نی��ز بپذیرید؛ بخش��ی از این 
تبعات، تبعات رس��انه ای و اجتماعی است که 
به نظر می رس��د ای��ن خانم آن را به جان می 
خرند و خودشان را در موضع نفرت ملت ایران 

قرار می دهد.
ش��جاعی با اش��اره به اینکه مل��ت ایران نمی 
پس��ندند کسی به حاج قاسم یا راه او جسارت 
کند خاطرنشان کرد: کسی حق ندارد خطوط 
قرم��ز ملت را نادیده بگی��رد؛ زیرا ملت بر این 

خطوط قرمز حساس هستند.
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