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شعارهای پیشگیری از مصرف مواد در روزجهانی مبارزه با مواد مخدر 

چرا نمی نویسید؟!

اطالعیه بسیار مهم بخشداری مرکزی ابهر 

انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان ابهر

جناب آقای مهرداد ملک حممدی 
رئیس حمرتم پشتیبانی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
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آگهی مناقصه عمومی 
نوبت دوم

ش�هرداری صائین قلعه در نظر دارد نس�بت به برگزاری مناقصه عمومی برابر شرایط قید شده در اسناد 
مناقص�ه بش�رح جدول ذیل اق�دام نماید. لذا از کلیه ش�رکت های دارای صالحیت در رش�ته های خدمات 

عمومی از اداره کار با رتبه 5 جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید.

نحوه دریافت اسناد مناقصه: دریافت اسناد به صورت فیزیکی از محل امور قراردادهای شهرداری صائین قلعه خواهد بود.
مهلت دریافت اسناد: ا ز تاریخ 99/3/31 لغایت 99/4/4 خواهد بود.

مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری تا ساعت 10 صبح تاریخ 99/4/14 می باشد.
میزان مبلغ س��پرده بر اس��اس جدول فوق به شماره حس��اب 3100002372008 بانک ملی صائین قلعه و یا تضمین معتبر به 

نفع شهرداری خواهد بود.
جهت اطالعات بیشتر با شماره 09104820084 امور قراردادها تماس حاصل فرمائید.

تاریخ بازگشایی 99/4/14 ساعت 11 صبح در محل شهرداری خواهد بود.
هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است.

شرایط کامل شرکت کنندگان در اسناد مناقصه موجود می باشد و شرکت کنندگان قبل از شرکت در مناقصه جهت دریافت 
توضیحات و دریافت اسناد باید به صورت حضوری اقدام نمایند. رضا حیدری- شهردار هیدج

آگهی مزایده نوبت اول

* متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی جهت بازدید و دریافت اطالعات همه روزه در س��اعات اداری به واحد 
امالک شهرداری مراجعه فرمایند.

* شهرداری در رد یا قبول کلیه و یا هر یک از پیشنهادها مختار می باشد.
* هزینه درج آگهی و ارزیابی کارشناسی به عهده برنده مزایده خواهد بود.

* حضور شرکت کنندگان در جلسه کمیسیون آزاد می باشد.
* در صورت انصراف نفر اول س��پرده وی به نفع ش��هرداری ضبط و در صورت وجود نفرات دوم و س��وم، موضوع 

مزایده به نفرات بعدی واگذار خواهد شد.
* به پیشنهادات مخدوش و مشروط و یا فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* درج قیمت به ریال خواهد بود.

شه��رداری هی��دج  در نظر دارد
ب�ه اس�تناد مصوب�ه ش�ماره 185 
م�ورخ 99/3/25 ش�ورای محترم 
اس�المی ش�هر هیدج، ی�ک قطعه 
زمی�ن صنعتی واقع در هیدج بلوار 
حاج آخوند، خیابان 20 متری قطعه 
شماره 18 را به شرح ذیل از طریق 

مزایده به متقاضیان واگذار نماید:

رحمت یوسفلی- شهردار صائین قلعه

جناب آقای حممـود دودانگـه
مهکار حمرتم مطبوعاتی 

روابط عمومی روزنامه ندای ابهر

سال 1399

نماینده مشللهد در مجلس شللورای اسللامی گفت: اقدام رئیس جمهور در اِعمال 
تبعیللض سللنی در پرداخت وام ازدواج خاف بند الف تبصللره ۱۶ قانون بودجه و 

اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسی است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسللنیم، به دنبال دستور رئیس جمهور به 
وزیر ورزش و جوانان مبنی بر اصاح فوری شللرط سللنی ارائه وام ازدواج )سللن 
افراد متقاضی وام ازدواج صرفاً ۱8 تا 40 سللال باشللد( قاضی زاده هاشللمی نماینده 
مردم مشللهد در مجلس شورای اسامی به این دسللتور روحانی واکنش نشان داد.

قاضی زاده هاشللمی در صفحه شخصی خود نوشت: اقدام رئیس جمهور در اِعمال 
تبعیللض سللنی در پرداخت وام ازدواج خاف بند الف تبصللره ۱۶ قانون بودجه و 
اصل ۳ و ۱۹ قانون اساسی اسللت.وی ادامه داد: مجلس اجازه نخواهد داد زندگی 
مردم بازیچه ی گزارش های مجعول و غیر کارشناسی که ریشه تصمیم گیری رئیس 

جمهور شده است بشود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، زمان پرداخت ما به التفاوت حقوق فروردین و 
اردیبهشت بازنشستگان را اعام کرد.

بلله گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسللنیم ، مصطفی سللاالری مدیر عامل 
سللازمان تأمین اجتماعی دربللاره افزایش حقوق بازنشسللتگان اظهار کرد: افزایش 
حقوق بازنشسللتگان مشللابه هر سللاله بعد از مصوبه شللورای عالی کار که افزایش 
حقوق کارگران را تعیین می کند، انجام می شود که در این بخش نیز حقوق حداقل 
بگیران 2۶ درصد  افزایش یافته اسللت.وی تصریح کرد: به نوعی حداقل مستمری 
که برای بازنشسللتگان سازمان تأمین اجتماعی افزوده خواهد شد از حداقل افزایش 
حقوق کارگران شللاغل کمتر نخواهد بود و به تأسللی از آنجا انجام خواهد شد و  
پرداخت مابه التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت با حقوق افزایش یافته تیرماه به 

حساب بازنشستگان پرداخت می شود.

عرضه کاال با قیمتهای باالتر از قیمت ثبت شده در سامانه مذکور تخلف محسوب می شود
بیش از ۳0شرکت تولید کننده لوازم خانگی هزار محصول عرضه شده در بازار را 

در سامانه ۱24 ثبت کردند.
به گزارش پایگاه اطاع رسللانی دولت به نقل از شاتا، با توجه به مهلت تعیین شده 
توسط سللازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ۳0 تولید کننده لوازم 
 ir.۱24خانگللی بیش از هللزار قلم از انواع محصوالت تولیدی خود را در سللامانه
ثبت کردند.مطابق اطاعیه های داده شده توسط سازمان حمایت کلیه لوازم خانگی 
عرضه شده در بازار باید در سامانه ۱24 ثبت شده و عرضه کاال با قیمتهای باالتر از 
قیمت ثبت شللده در سامانه مذکور تخلف محسوب می شود شایان ذکر است پایان 

مهلت تعیین شده توسط سازمان حمایت روز سه شنبه 2۷ خرداد ماه بود.

مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی:
از مجمللوع 24۱ هزار نفر مشللمول حق بیللکاری ایام کرونا در اسللفند، ۱0۳ هزار 
حقوقشللان را دریافت کرده اند و اطاعات ۱۱۷ هزار نفر دیگر به عاوه اطاعات 
۳۳8 هزار نفر مشللمول دریافت بیللکاری فروردین ۹۹ به سللازمان برنامه و بودجه 
ارسللال شللد و منتظر دسللتور پرداخت از طریق این سللازمان و خزانه داری کل به 
حسللاب ذینفعان هستیم. بر اساس تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا بازه زمانی برای 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری از ۱0 اسللفند تا پایان اردیبهشللت ماه مشللخص شده 
است و بر مبنای ۵۵ درصد حداقل دستمزد همان سال محاسبه و پرداخت می شود.

 قاضی زاده  هاشمی:
اقدام رئیس جمهور درباره وام ازدواج، تبعیض آمیز 

و خالف قانون اساسی است

 زم�ان پرداخ�ت ما به التفاوت حق�وق فروردین و 
اردیبهشت بازنشستگان اعالم شد

قیمت بی�ش از ه�زار محصول ل�وازم خانگی
در سامانه ۱۲۴ ثبت شد 

 آخرین جزئیات رقم پرداخت بیمه بیکاری اعالم شد

از ع�رض تبری�ک
تا بی�ان خواست�ه های مردم�ی

بدرود پدرساالر
صفحه 4

شهردار ابهر خبر داد:

اختص�اص اعتباری بالغ ب�ر ۱۴ میلیارد 
ریال برای اجرای طرح پیاده رو سازی

نقدی بر انتخابات شورای اجرایی هالل احمر شهرستان ابهر

خون تکراری بر رگ های 
هالل احم�ر ابه�ر تزریق شد

صفحه 3

قاضی ویژه فضای مجازی دادسرای عمومی و انقاب مشهد:
افرادی سللود جو غالبا با لباس های فرم و همراه داشتن دستگاه اسکیمر 
و بسته های پستی واهی به درب منازل شهروندان مراجعه می کنند و در 
ازای تحویل بسته پستی، مبلغ ناچیزی را مطالبه می کنند تا مخاطب برای 
پرداخت مبلغ آن کارت بکشللد غافل از اینکه کارت آنها در دسللتگاه 
اسللکیمر کشیده می شود این دستگاه کارت را کپی می کند و رمز آن 
را هم که مرتکبین بخاطر دارند سپس حساب قربانیان را خالی می کنند.
شهروندان ضمن امتناع از کشیدن کارت خود در دستگاه های پز سیار 

به محض رویت چنین مواردی موضوع را سریعا پلیس اطاع دهند.

بسته های پس�تی ناشناسی که تحویل گرفتن 
آن موجب خالی شدن حسابتان می شود!

آیت اله خاتمی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

تعطیلی اطالع رسانی ستاد کرونا در صدا و سیمای استان
ک�ار اشتباه�ی اس�ت 
فرماندار شهرستان ابهر در آیین افتتاح خانه جوان شهر ابهر: 

مسئولین نگاه ویژه های به مسائل جوانان داشته باشند

اهالی محترم، کشاورزان عزیز، اعضای محترم ش�وراهای اسالمی، دهیاران گرامی، بسیجیان محترم 
پایگاه های روستایی و جوانان پرشور و  داوطلب روستاهای بخش مرکزی ابهر 

با سالم و احترام بارش باران فراوان و شرایط جوی مناسب و سعی و تالش مردم سخت کوش منطقه در حوزه کشاورزی و پشتیبانی مسئولین محترم 
وجب به وجب زمین های کشاورزی را پوشیده از گندم، جو و دیگر محصوالت پر بار کشاورزی نموده که  خبر از  ثبت رکوردهای تاریخی در  برداشت 

محصوالت مختلف در شهرستان را می دهد. ضمن شکر گزاری به درگاه الهی بابت این نعمات گسترده به استحضار می رساند در روزهای جاری: 
1- 3۶800 هکت�ار مزرع�ه گندم با پیش بینی بیش از 50 هزار تن برداش�ت گندم  و ارزش ریال�ی 125 میلیارد تومان 2- ۶000 هکتار جو با پیش بینی 

8250 تن محصول و ارزش ریالی 1۴ میلیارد تومان 3- گلزا ، حبوبات و ... 
در مرحله برداش�ت هس�تند که به علت خشک شدن گندم زار ها و دیگر مزارع مس�تعد آتش سوزی بوده و به انبار باروتی شبیه هستند که با چوب 

کبریتی یا ته سیگاری به آتش سوزی وسیع تبدیل خواهند شد لذا توصیه اکید می شود: 
1- کشاورزان عزیز با ایجاد آتش بُر بر دور مزارع گندم و  ... از نفوذ آتش سوزی های احتمالی اطراف مزرعه به داخل مزرعه شان جلوگیری نمایند. 

* آتش بُر: شخم زدن دور مزرعه و از بین بردن پوشش گیاهی اطراف که نقش بسیار مهمی در جلوگیری از  انتشار آتش به مزارع  خواهد داشت. 
2- تشکیل گشت های موتور سوار داوطلب روستایی توسط دهیاران محترم و حضور در همه مزارع و اطالع رسانی به روستا در صورت مشاهده دود 

یا آتش در مزارع 
3- حضور مستمر کشاورزان عزیز تا پایان زمان برداشت محصوالت گندم و ... در مزارع خود 

۴- تیغ زنی شانه های راه ها توسط اداره راه داری و حمل و نقل جاده ای و پاک سازی علف ها از اطراف راه ها 
5- تش�کیل تیم های واکنش س�ریع ) داوطبان روستایی ( توسط دهیاران محترم برای کمک به مهار آتش سوزی های احتمالی و تجهیز آنها به آتش 

کوب، شن کش، بیل و ... و آموزش های الزم 
۶- تهیه لیست شماره تماس داوطلبان صاحبان تراکتورهای روستایی توسط دهیاران محترم  جهت مشارکت در ایجاد آتش بر در آتش سوزی های احتمالی 
۷- اطالع رسانی توسط دهیاران محترم  از طریق شبکه های مجازی و کانال ها و گروه های روستایی به اهالی و کشاورزان جهت آمادگی و پیش بینی 

تمهیدات الزم برای مقابله با آتش سوزی های احتمالی
8- حضور موثر دهیاران محترم در روستا و انجام هماهنگی توسط دهیار با بخشداری، مدیریت بحران فرمانداری، آتش نشانی ، منابع طبیعی، راهداری 
و حمل و نقل جاده ای در صورت گس�ترده بودن آتش س�وزی جهت حضور در محل برای مش�ارکت در مهار آتش س�وزی یا مدیریت بحران احتمالی 
9- انجام هر گونه اقدام موثر برای پیش گیری و مقابله با آتش سوزی های احتمالی توسط دستگاه های ذی ربط و اهالی روستاها  و کشاورزان محترم 
محمد نجفی - بخشدار بخش مرکزی ابهر

انتصاب حضرتعالی به عنوان سرپرسللت بنیاد مسللکن انقاب اسللامی 
شهرسللتان ابهللر را تبریک م�ی گوئیم و موفقیت ش�ما را در این 
مسئولیت آرزومندیم. امید است با حضور شما انجمن خیرین 
مس�کن س�از شهرس�تان ابهر نی�ز بتواند در خانه دار ش�دن 

محرومین جامعه بیش از پیش موفق باشد.

مصیبت وارده درگذش�ت داماد گرامیتان مرحوم ذکریا دودانگه 
را به ش�ما و خانواده محترم، فرزندان و سایر وابستگان 
تسلیت عرض می نمائیم. برای آن مرحوم رحمت واسعه 
اله�ی و برای بازماندگان صبری جمیل از خداوند متعال 

مسئلت داریم. 

* نوجوان عزیز: مصرف مواد مخدر و روان گردان ها را حتی یک بار هم تجربه نکن!
* فرزندان خانواده های مستبد، بی تفاوت، گسسته و پریشان در لب پرتگاه آسیب های اجتماعی هستند.

* به خاطر بسپاریم مصرف نکردن مواد، بسیار آسان تر از ترک آن است.
* والدی��ن گرامی: در صورت بروز تغییرات عمده ش��خصیتی، رفتاری و جس��می در فرزندان نظیر اختالل 
تمرکز و تعادل، رفت و آمدهای مشکوک، دیر آمدن به منزل، کمبود انگیزش برای تحصیل و کار، اختالل 
در فعالیت های اجتماعی، فراموش��ی، افکارخودکش��ی، سرقت وس��ائل از منزل، پرخاشگری و خلق و خوی 
تهاجمی، پر تحرکی، بی قراری، کناره گیری شدید و انزوا طلبی، از مشاوران و متخصصین کمک بگیرید. 

معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان ابهر
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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
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آگهیآگهی آگهی آگهیآگهی آگهی آگهیآگهی آگهی آگهیآگهی آگهی آگهی آگهی آگهی آگهی

 

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
براب��ر رأی ش��ماره 139960327002000144 – 1399/2/10 کالس��ه 1398114427002000236 هی��أت 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 عوض اکبری فرزند حس��ین به ش��ماره شناسنامه 2317 صادره از ابهر 
در یک باب عمارت به مس��احت 97/04 مترمربع از پالک 2174 فرعی از 122- اصلی واقع در ابهر ش��ناط کوچه صحرایی 
کوچه بن بس��ت خریداری از مالک رسمی آقای/خانم اکبر اکبری 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 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 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: 1399/3/17 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/31

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
براب��ر رأی ش��ماره 139960327002000173 – 1399/2/13 کالس��ه 1398114427002000197 هی��أت 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 حبیب حضرتی فرزند غالمعلی به ش��ماره شناس��نامه 1839 صادره از 
خدابنده در یک باب عمارت به مساحت 77/97 مترمربع از پالک 3238 فرعی از یک اصلی واقع در ابهر خیابان امام)ره( 
کوچه پرویز آرام کوچه راهنما خریداری از مالک رس��می )خود متقاضی( محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/3/17 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/31

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رأی ش��ماره 139960327002000192 – 1399/2/14 کالس��ه 1396114427002000313 هی��أت 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 الهام یارقلی فرزند عبدالعظیم به ش��ماره شناسنامه 462 صادره از ابهر 
در یک باب عمارت به مساحت 52/85 مترمربع پالک 2214 فرعی از 42 اصلی واقع در ابهر هیدج خیابان حر نبش کوچه 
همت آباد 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 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.
متقاضی می بایستی طبق ماده 13 قانون و آئین نامه نسبت به پذیرش ثبت سهم سه دانگ انگورانی اقدام نماید.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/3/17 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/31
رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139960327002000089 – 1399/2/6 کالسه 1398114427002000149 هیأت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم نعمت میرزاآقایی فرزند احمد به ش��ماره شناس��نامه 10286 صادره از ابهر 
در پنج دانگ عرصه و شش��دانگ اعیانی یک قطعه باغ انگور محصور به مس��احت 27757/85 مترمربع از پالک 2- اصلی 
واقع در ابهر جاده ازناب روبروی پادگان 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 انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/3/17 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/31

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139960327002000090 – 1399/2/6 کالسه 1398114427002000148 هیأت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم خدایار شیخی فرزند سلطانعلی به شماره شناسنامه 1 صادره از ابهر در پنج 
دانگ عرصه و شش��دانگ اعیانی یک قطعه باغ انگور محصور به مس��احت 25006/89 مترمربع از پالک 2- اصلی واقع در 
ابهر جاده ازناب روبروی پادگان خریداری از مالک رس��می )خود متقاضی( محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/3/17 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/31

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره 139960327002000088 – 1399/2/6 کالسه 1398114427002000157 هیأت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم خدایار ش��یخی فرزند س��لطانعلی به ش��ماره شناسنامه 1 صادره از ابهر در 
پنج دانگ عرصه و ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 35489/16 مترمربع از پالک 2- اصلی واقع در 
ابهر جاده ازناب روبروی پادگان خریداری از مالک رس��می آقای قربانعلی طارمی 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 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 س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. پالک 2/537 به صورت 

ششدانگ محاط در ملک مورد تقاضا می باشد و حق عبور دارد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/3/17 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/3/31

رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

اعالن آگهی ثبت امالک
آگهی موضوع بند ج ماده 7 آئین نامه قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن مصوب 1388- مستند به بند 
ج ماده 7  آئین نامه قانون مزبور رأی به صدور س��ند مالکیت س��اختمان های تحت تصرف مفروزی اش��خاص 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 تس��لیم نمایند. ضمناً برابر ماده 10 آئین نامه مذکور 
معترضین ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتش��ار باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تس��لیم نمایند و 
ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی بایس��تی دادخواس��ت 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- مسجد حضرت صاحب الزمان)عج( صائین قلعه به تولیت از اداره اوقاف پالک 69/3358 برابر رأی 1399/3/26-1949
2- مس��جد امامزاده قاس��م و س��ارا صائین قلعه به تولیت از اداره اوقاف پالک 69/3357 براب��ر رأی 1399/3/26-1950
رأی 1399/3/26-1948 براب��ر  پ��الک 69/3359  اوق��اف  اداره  از  تولی��ت  ب��ه  قلع��ه  3- مس��جد س��ادات صائی��ن 
4- حس��ینیه حض��رت رقیه)س( صائین قلعه ب��ه تولیت از اداره اوق��اف پالک 69/3360 براب��ر رأی 1399/3/26-1947
رأی 1399/3/26-1946 براب��ر  پ��الک 69/3361  اوق��اف  اداره  از  تولی��ت  ب��ه  قلع��ه  صائی��ن  مهدی��ه  مس��جد   -5
1399/3/26-1945 رأی  براب��ر   69/3362 پ��الک  اوق��اف  اداره  از  تولی��ت  ب��ه  قلع��ه  صائی��ن  جام��ع  مس��جد   -6
7- مس��جد ام��ام حس��ن)ع( صائین قلعه ب��ه تولی��ت از اداره اوق��اف پ��الک 69/3363 براب��ر رأی 1399/3/26-1944
رأی 1399/3/26-1943 براب��ر  پ��الک 69/3366  اوق��اف  اداره  از  تولی��ت  ب��ه  قلع��ه  اعظ��م صائی��ن  8- حس��ینیه 

تاریخ انتشار: 99/3/31
حسین کاظمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ابهر

آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده کالس��ه 980633 مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیه به پرداخت محکوم به در حق محکوم له و نیم 
عشر در حق صندوق دولت محکوم گردیده و با ابالغ اجرائیه اقدامی در جهت پرداخت محکوم به بعمل نیاورده است و اموال 
توقیفی وی از طریق کارش��ناس دادگس��تری ارزیابی ش��ده به لحاظ قطعیت نظریه کارشناسی مقرر گردید اموال از طریق 
مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ابهر بفروش برسد. مزایده از قیمت اعالمی شروع و اموال متعلق به 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده به صورت وجه نقد فی المجلس دریافت شده )ده 
درصد مزایده به صورت چک تضمینی بانکی به انضمام پیش��نهاد اولیه از ش��رکت کنندگان اخذ خواهد شد( و پس از واریز 
کل بهای مزایده، اموال به برنده تحویل داده خواهد شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاء را نپردازد سپرده 
او پس از کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش��د. اعتراض و شکایت راجع به تخلف از مقررات 
مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده می 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 ش��د. طالبین میتوانند پنج روز 
قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند. مورد مزایده فوق در صورت قابل تفکیک بودن معادل محکوم به فروخته خواهد شد.

اموال مورد مزایده: عبارت است از واحد از یک دستگاه ساختمان با مبایعه نامه عادی )طبقه اول( تحت مالکیت محسن 
پوراحسان واقع در روستای قروه خیابان امام کوچه گلستان یکم پالک 1987 در دو طبقه که هر طبقه 90 مترمربع می باشد 
با سازه آجری سقف همکف طاق ضربی و سقف طبقه اول از نوع سبک و نمای آن سیمان تگرگی طوسی و پنجره ها از پروفیل 
آهن می باشد با توجه به مشخصات فوق، ارزش ریالی طبقه اول به مبلغ 720/000/000 ریال معادل ارزیابی گردیده است.

تاریخ و ساعت مزایده: روز چهارشنبه به تاریخ 99/4/11 ساعت 8 الی 9 صبح. الزم به ذکر می باشد 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

 

الکترو نوین ابهر
انجام کلیه خدمات برقی

سیستم های حفاظتی
به صورت کامال تخصصی
توسط افراد مجرب

۰۹۳۰۹۴۳۳۴۸۲ کردلو

خدمات برق

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول
در پرون��ده کالس��ه 9900131 مطروحه در اجرای اح��کام مدنی محکوم علیه 
محم��د نقی لو فرزند امین علی به موجب دادنامه صادره از ش��عبه یک حقوقی 
ابهر حکم به فروش ساختمان واقع در هیدج خیابان شهید جعفر صالحی کوچه 
حس��ینیه باب الحوایج پالک 54 و تقس��یم وجه حاصله به میزان سهام طرفین 
)ش��کوفه عس��گری، محمد نقی لو( صادر گردیده و محکوم علیه ملزم به فروش 
س��اختمان و همچنین پرداخت پنج درصد محکوم به بابت نیم عشر دولتی می 
باش��د. چون با ابالغ اوراق اجرائیه محکوم علیه هیچ اقدامی در جهت فروش به 
بعمل نیاورده است لذا ملک از طریق کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده 
اس��ت؛ اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نس��بت به ارزیابی مقرر گردید اموال 
از طری��ق مزایده در محل اجرای احکام مدنی دادگس��تری ابهر بفروش برس��د. 
مزایده از قیمت اعالمی ش��روع و اموال متعلق به کسی است که باالترین قیمت 
را پیش��نهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده ب��ه صورت وجه نقد فی المجلس 
دریافت ش��ده و پ��س از واریز بهای مزایده، اموال به برن��ده تحویل داده خواهد 
شد. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاء را نپردازد سپرده او پس 
از کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. مضافاً به 
اینکه ش��کایت 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. مبلغ 
ده درصد مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و یا طی یک فقره چک بین 

بانکی در زمان مزایده وصول می گردد.
اموال مورد مزایده: عبارت است از یک باب عمارت فاقد سند مالکیت رسمی، 
که تنها قولنامه آن رؤیت گردیده اس��ت. این ملک در زمینی به مساحت حدود 
300 مترمرب��ع در هی��دج، خیابان ش��هید جعفر صالحی کوچه حس��ینیه باب 
الحوایج پالک 54 کدپس��تی 4573119974 واقع شده است که طبق قولنامه 
به ش��ماره س��ریال 0034 در مش��اور امالک 64295 در تاریخ 97/10/17 در 
آخری��ن نقل و انتقال 1/5 دانگ مش��اع از 6 دانگ عرصه و اعیان آن از س��وی 
آقای محمد نقی لو به خانم شکوفه عسگری واگذار گردیده است. در این عمارت 
بنای مس��کونی در یک طبقه با ساختار مصالح بنایی و سقف طاق ضربی در دو 
قس��مت با زیربنای حدود 110 مترمربع شامل سه اتاق بوده و در بخش دیگری 
از عم��ارت یک پارکینگ با درب مجزا از کوچه به صورت کرکره ای و یک درب 
دیگر از کنار س��رویس بهداش��تی حیاط دسترسی داشته که به علت قفل بودن 
قابل مس��احی ک��ردن و بازدید نبوده و تخمین زیربنای آن به همراه س��رویس 
بهداش��تی مجاور خود حدود 70 مترمربع می باش��د. ن��ازک کاری های داخلی 
س��اده و از نوع درجه دو بوده، نمای قس��متی از بنا سنگ سفید مرمر و قسمتی 
دیگر از بنا س��یمان س��فید شده می باش��د. دارای امتیاز آب، برق و گاز شهری 
بوده و درب ورودی ملک از کوچه بن بس��ت به عرض حدود یک متر می باشد. 
با توجه به مش��خصات فوق، بررس��ی های صورت گرفته شده و در نظر گرفتن 
تمامی جوانب الزمه، ارزش ریالی شش دانگ عرصه و اعیان موجود در این ملک 
جمعا به مبلغ 2/800/000/000 ریال معادل دویست و هشتاد میلیون تومان و 
ارزش ریالی یک دانگ و نیم از ش��ش دانگ عرصه و اعیان این ملک جمعا برابر 

700/000/000 ریال معادل هفتاد میلیون تومان ارزیابی گردیده است.   
تاریخ و س�اعت مزایده: روز چهارشنبه ساعت 8 الی 9 به تاریخ 1399/4/25 
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

مسئوالن کشور باید توجه کنند که اگر بیماری کرونا اوج 
بگیرد، این دفعه دشمنان نیز در حال دامن زدن هستند.
آیت اهلل علی خاتمی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، ضمن قدردانی 
از مدافعان سالمت، اظهار کرد: با اینکه مسئوالن تذکر 
می دهند بحث آزادس��ازی برخی از مش��اغل در استان 
به معنای پایان مس��ئله کرونا نیس��ت، عمال مردم این 
بازگش��ایی ها را پایان کرونا تلقی می کنند، روزانه بین 
70 ت��ا 80 نف��ر فوتی بر اثر کرونا در کش��ور داریم، به 
طوری که در ماه به 2000 فوتی عادت کرده ایم. پس کرونا هنوز تمام نشده و مردم باید به این نکته 
توجه داش��ته باشند.وی با بیان اینکه اس��تان زنجان مرحله بحران کرونا را پشت سر گذاشته بود و 
آمار مبتالیان کاهش داشت، ولی متاسفانه روند فزونی را در پیش گرفته است که در سطح ملی نیز 
نگران کننده اس��ت، افزود: مس��ئوالن امنیتی کشور باید توجه کنند که اگر بیماری کرونا اوج بگیرد، 

این دفعه دشمنان نیز در حال دامن زدن هستند.
آی��ت اهلل خاتمی با بیان اینکه اش��تباه اس��ت ک��ه افراد فوت ش��ده در یک قطعه دفن ش��وند و در 
شهرس��تان های مختلف در قطعه های مختلف با فاصله برای پیش��گیری از ش��یوع کرونا دفن شوند، 
اظهار کرد: در روستاها و برخی مناطق، جمعیت زیادی برای مراسم ترحیم حضور دارند؛ به  طوری  

که رعایت فاصله اجتماعی اصال امکان پذیر نیست که این امر نیازمند تمهیدات الزم است.
وی با اش��اره به اینکه تعطیلی اطالع رسانی ستاد کرونا در صدا و سیمای استان کار اشتباهی است، 
زیرا باعث عادی س��ازی می ش��ود و مردم گمان می کنند که کرونا تمام شده است، افزود: چاپخانه ها 
نباید آگهی های تجمعی را چاپ کنند، البته امروزه در فضای مجازی نیز این موضوع اطالع رس��انی 
می شود ولی باید مردم خود، توجه الزم به تذکرات اعالم شده داشته باشند.این مسئول با بیان اینکه 
مردم به تذکرات اهمیت می دهند، خاطرنش��ان کرد: بازگش��ایی تاالرهای عروسی بسیار اشتباه بود، 
زیرا مدیر تاالر می گوید که 50 درصد مهمانان باید دعوت شوند ولی افراد بیشتری در مراسم حضور 

دارند که نیازمند ایجاد تمهیدات الزم در این خصوص است.

فرماندار شهرستان ابهر در آیین افتتاح خانه 
جوان شهر ابهر: مسئولین نگاه ویژه های به 

مسایل جوانان داشته باشند
ب��ه گ��زارش پروی��ز جماعت نی��ا خبرنگار 
روزنامه ندای ابهر، طی مراسمی علی خلیلی 
مدیر کل ورزش و جوانان اس��تان، نوروزی 
فرماندار، تورج عیوض محمدی رییس اداره 
ورزش و جوانان از طرح ها و پروژهای آماده 
افتت��اح و به��ره برداری و ط��رح های نیمه 
تمام ورزشی شهرس��تان ابهر بازدید کردند 
و از نزدی��ک در جریان امور ق��رار گرفتند.
1- بازدید از مرکز مشاوره ازدواج همتای زندگی 
در ای��ن بازدی��د مجوز اولین مرکز مش��اوره 
ازدواج شهرس��تان ابهرب��ه علی ش��یروانی 

مسئول این مرکز اهدا شد.
2- بازدید از پروژه چمن مصنوعی شریف آباد 
در ای��ن بازدید مدی��ر کل ورزش و جوانان 
اس��تان زنجان دس��توراتی مبنی ب��ر روند 
تس��ریع انجام کارهای عمرانی جهت نصب 

چمن مصنوعی صادر کرد.
3- بازدید از چمن طبیعی ش��هید بهشتی 

)امجدیه قدیم ( شهر ابهر
در ای��ن بازدید ورود بخش خصوصی جهت 
دیوار کش��ی و ساخت سکو ورزشی امجدیه 

شهید بهشتی مورد تاکید قرار گرفت.
4- بازدید از پروژه استخر شهر هیدج

استخر ش��هر هیدج که روند پایانی خود را 
سپری می کند در آینده ایی نزدیک افتتاح 

خواهد شد. 
5- افتتاح خانه جوان شهرستان ابهر

این خان��ه جوان برای فعالیت س��من های 
حوزه جوانان در مجموعه ورزش��ی وحدت 

شهر ابهر افتتاح وبه بهره برداری رسید.
گفتنی است در این مراسم عیوض محمدی 
رئی��س اداره ورزش و جوانان گزارش��ی از 
ح��وزه جوانان ارائه نمود و خلیلی مدیر کل 
ورزش و جوانان اس��تان با تش��کر از عوامل 
اجرایی شهرس��تان ابراز امی��دواری کرد با 
افتت��اح خانه جوانان مش��کالت س��من ها 
مرتفع گردد و نوروزی فرماندار شهرس��تان 
ابهر هم از همه مس��ئولین خواس��ت تا نگاه 
ویژه ای به مسئله جوانان در شهرستان ابهر 

داشته باشند.

ش��هردار ابهر ب��ا اع��الم این خب��ر از آغاز 
عملی��ات اجرایی پ��روژه پیاده روس��ازی و 
پی��ور گ��ذاری معابر اصلی و فرعی س��طح 
ش��هر خب��ر داد. محمدرض��ا ذوالقدریها در 
گفتگو ب��ا رواب��ط عمومی ش��هرداری ابهر 
از آغ��از عملی��ات اجرایی پیاده رو س��ازی 
معاب��ر اصل��ی در س��طح نواحی پن��ج گانه 
ش��هر خبر دادوی اظهار داش��ت: بر اساس 
زمانبن��دی انج��ام ش��ده در  س��ال جاری 
پروژه پیاده رو س��ازی شهر با اعتباری بالغ 
بر 14 میلیارد ریال  در س��طح نواحی پنج 
گانه ش��هر ب��ه مرحله اجرا در آمده اس��ت 
.ش��هردار ابهر  با تاکید بر پیاده محوری در 
شهرها و فواید آن افزود: رویکرد شهرداری 
ابهر  پیاده محوری و تش��ویق ش��هروندان 
ب��ه پیاده روی اس��ت ک��ه بهس��ازی پیاده 
روه��ا نقش بس��زایی را در آن ایفا می کند.

ذوالقدریها با تاکی��د بر نقش پیاده محوری 
ش��هرها گفت: امروزه پی��اده روها به عنوان 

یک��ی از مهمتری��ن عرص��ه ه��ای عمومی 
در ش��هرها شناخته می ش��وند که همانند 
س��ایر جنبه ه��ای زندگی ش��هری، دارای 
س��اختار اجتماعی و فیزیک��ی خاص خود 
هستند، بر این اس��اس به منظور استاندارد 
س��ازی و بازیابی هویت از دست رفته پیاده 
روها، ش��هرداری منطقه یک به ساماندهی 
پیاده روهای س��طح منطقه بر اس��اس نیاز 

ش��هروندان خواهد پرداخ��ت وی در ادامه 
با اش��اره به محل تامی��ن منابع پروژه افزود 
پروژه پیاده روسازی از محل منابع داخلی و 
به صورت امانی پیمانی تا پایان سال جاری 

انجام خواهد شد.
ش��هردار ابهر با تاکید بر تس��ریع در انجام 
پ��روژه ها گف��ت: دقت و س��رعت در انجام 
پروژه ها از معیارهای مدیریت شهری است 
و به همی��ن منظور چندین اکیپ با نظارت 
عال��ی معاون��ت عمرانی ش��هرداری به طور 

همزمان در حال انجام پروژه هستند.
ذوالقدریه��ا ش��هردار ابه��ر در پایان ضمن 
اش��اره به پروژه های انجام ش��ده در س��ال 
گذش��ته بیان داش��ت: بیش از 9 هزار متر 
مربع پیاده رو س��ازی با اعتباری بالغ بر 12 
میلیارد ریال در س��ال گذش��ته انجام شده 
است که هدف از آن ها بهسازی عبور و مرور 
ش��هروندان، کاهش حوادث و افزایش بهره 
وری و رفاه و آسایش شهروندان بوده است.

آیت اله علی خاتمی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:
تعطیلی اطالع رسانی ستاد کرونا در صدا و سیمای استان 

کار اشتباهی است

فرماندار شهرستان ابهر در آیین افتتاح خانه جوان شهر ابهر: 

مسئولین نگاه ویژه های به مسائل جوانان داشته باشند

شهردار ابهر خبر داد:

اختصاص اعتباری بالغ بر ۱۴ میلیارد ریال برای اجرای 
طرح پیاده رو سازی

کاتب��ان برگزیده کتاب وحی و عوامل اجرای��ی هفتمین همایش کتابت قرآن 
حکی��م "به��ار مهربانی" رمضان 99 طی مراس��می در اداره فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی شهرس��تان ابهر مورد تجلیل قرار گرفتند. به گزارش روابط عمومی 
اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرستان ابهر، مراس��م تجلیل از برگزیدگان 
بخش مس��ابقه، اعضای هیئت داوران و عوامل اجرایی هفتمین همایش کتابت 
خوشنویسی قرآن حکیم "بهار مهربانی" با حضور ریاست اداره فرهنگ و ارشاد 
اس��المی، معاون سیاس��ی، امنیتی اجتماعی فرماندار، هنرمندان پیشکس��وت 
خوش��نویس و اعضای شورای انجمن خوشنویسان، صبح پنج شنبه 22 خرداد 

در سالن جلسات اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ابهر برگزار شد.
صادقی رئیس اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان ابهر ضمن تقدیر و 
تش��کر از همدلی و تعامل هنرمندان و اعضای انجمن خوشنویسان در برپایی 
همایش بهار مهربانی و نمایش��گاه مجازی، هدف از برگزاری هفتمین دوره را 
ع��الوه بر رش��د و ارتقای هنر کتابت، تقدی��ر از کادر درمانی زحمتکش بخش 
کرونا شهرس��تان عنوان نمود و در ادامه گفت: نهضتی که در این رش��ته برپا 
ش��ده حاصل تالش اس��تادان فن و اس��تمرار حضور کاتبان شهرستان است و 
زبان هنری به ویژه هنر خوشنویسی، بهترین راه جهت ترویج فرهنگ ارزشی، 

اعتقادی، قرآنی و آیینی ما می باشد.
در ادام��ه محمدی معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی فرمان��دار ابهر ضمن 
قدردانی از هنرمندان و عوامل برگزاری این همایش از فعالیت های ش��اخص 
فرهنگی و هنری در شهرس��تان به ویژه هنر خوشنویسی ابراز خرسندی نمود 
و گفت: با توجه به سبقه فرهنگی و بستر مناسب جهت فعالیت های فرهنگی 
و هنری شهرس��تان، پتانسیل های الزم و ظرفیت های مناسب برای برگزاری 

رویدادهای بزرگ فرهنگی و هنری در ابهر وجود دارد.
محسن عطوفی ریاست انجمن خوشنویسان نیز توضیحاتی در خصوص سابقه 
مؤث��ر فعالیت های انجمن و برنامه های س��ال جاری ارائ��ه نمود و به اهمیت 
بسترسازی و فرهنگ سازی در جهت بهبود اقتصاد هنر و خرید آثار هنری به 
ویژه آثار خوشنویسان شهرستان و حمایت مسئولین در این راستا اشاره کرد.

ش��ایان ذکر اس��ت در پایان این نشس��ت با اهدای لوح تقدیر و کتب نفیس از 
هنرمندان خوش��نویس برگزیده بخش مس��ابقه و کلیه ش��رکت کنندگان در 
بخش کتابت، هیئت داوران، اعضای ش��ورای انجمن و عوامل اجرایی همایش 
"به��ار مهربانی" و همچنین ش��رکت کنن��دگان در نمایش��گاه مجازی پویش 

همدلی "در خانه بمانیم" فروردین ماه سال جاری تجلیل به عمل آمد.

تجلیل از کاتبان برتر کتاب وحی در همایش 
بهـار مهربانـی ابهـر

نشست خبری رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ابهر 
امروز برگزار می شود

گ��روه خبر: خبرن��گار روزنامه ن��دای ابهر به نقل از جعف��ر تبریزی دانا مس��ئول روابط عمومی 
دادگس��تری شهرس��تان ابهر اعالم کرد روز شنبه 99/3/31 نشس��ت خبری رستمخانی رئیس 
دادگستری و جعفری پطرودی دادستان شهرستان ابهر با اصحاب رسانه و خبر، برگزار می شود.

در این نشست خبری رئیس دادگستری شهرستان ابهر و دادستان گزارشی از عملکرد و خدمات 
انجام شده ارائه می نمایند و ضمن پاسخ به سؤاالت خبرنگاران برنامه های دادگستری شهرستان 
ابهر به مناسبت هفته قوه قضائیه در سال 1399 را تشریح و جهت اطالع عموم اعالم می کنند. 
جعفر تبریزی دانا در این گفتگو اعالم کرد: برنامه های هفته قوه قضائیه از روز شنبه 99/3/31 با 
دیدار با امام جمعه، گلباران مزار شهدا و مصاحبه مطبوعاتی شروع می شود و روز شنبه 99/4/7 
با حضور رئیس دادگس��تری، دادس��تان و دیگر قضات در مساجد شهرس��تان و قبل از نمازهای 

یومیه با عنوان ارتقاب سالمت قوه قضائیه، عزت و کرامت قضات و کارکنان به پایان می رسد.
وی افزود دیدار با خانواده های معظم ش��هدا، بازدید از واحدهای تولیدی منطقه، افتتاح ش��بکه 
و س��امانه CMS ش��ورای حل اختالف صائین قلعه و هیدج، حضور قضات در زندان و بررس��ی 
مشکالت زندانیان، حضور رئیس حوزه های قضایی و دادستان و یکی قضات در نمازهای جمعه 
ابهر، هیدج، صائین قلعه و ایراد سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه از دیگر برنامه های هفته 

قضایی در سال 99 در شهرهای ابهر می باشد.
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متخصصین حوزه خانواده  اختالف  زناش��ویی را به عنوان عدم 
توافق، تفاوت دیدگاه ها و دیدگاه های متعارض و ناسازگار بین 

زوجین تعریف کرده اند.
و این را از طریق تأثیری که بر رفتار زوجین می گذارد می توان 
فهمید، تعارض به عنوان یک حادثه ضمنی هنگامی شروع می 
ش��ود که یکی از زوجین به گون��ه ای رفتار می کند که عکس 
العمل منفی همس��ر خود را بر می انگی��زد. و این زوجین را در 
مس��یری قرار می دهد که آیا بحث و مشاجره را شروع کنند یا 
از آن پرهیز کنند. محققان متذکر ش��ده ان��د که درک زوجین 
از روابط زناش��ویی آن ها را هدایت م��ی کند که هر دو معنای 

ضمنی تعارض منفی و مثبت را داشته باشند.
درمان گران سیستمی اختالف زناشویی را تنازع بر سر تصاحب 
پایگاه و منافع قدرت و حذف  امتیازات دیگری می دانند کنش 
و واکنش دو فرد که قادر نیس��تند منظور خود را تفهیم نمایند.  

اختالف یا تنازع نامیده می شود.
اخت��الف در روابط نزدیک وقتی ب��ه وجود می آید که نزدیکان 
کارهایی انجام دهند که ما دوس��ت نداریم یا از انجام کارهایی 
امتناع ورزند که دوس��ت داریم .  اختالف پدیده ای اس��ت که 
به موازات عش��ق و در ارتباطات زناش��ویی به وجود می آید و 
برای زن و ش��وهری که محصول تجارب مختلفی هستند، غیر 
قابل اجتناب اس��ت. ازدواج س��الم، که گاه و بی��گاه به دعوا و 
تعارضات سازنده منتهی ش��ود، اختالف به منزله تنوع نیازها و 
ارزش های دو طرف می باش��د که با بیان احساس��ات منفی به 
یکدیگر متجلی می شود و می تواند موقعتی برای روشن سازی 
و تفس��یر انتظارات درباره رابطه فرد و شریک زندگی برای هر 
ی��ک از طرفین فراهم کن��د.  اختالفات  میان زوجین به آن ها 
این امکان را می دهد که وابس��تگی خود و شریک زندگی خود 
را در رابطه آزموده و  احساسات آنان را نسبت به یکدیگر کشف 
کرده و کوش��ش هایش��ان برای ایجاد یک رابطه رضایت مند 
نمایند. از س��وی دیگر از آن جا که تعارضات، هیجانات قوی را 
بر می انگیزاند، ممکن است بهترین زمینه برای مشکل گشایی 
س��ازنده نباشد. بدین که تعارض می تواند به رشد رابطه کمک 
کند و یا به آن آس��یب برس��اند. این امر بس��ته به این است که 

تعارض چگونه حل و فصل می شود.
مس��ئله نوجوانان یکی از مش��کالت قابل توجه عصر ماس��ت، 
فاصل��ه ای که بین نس��ل جدی��د از لحاظ افکار و اندیش��ه ها 
و عواط��ف و احساس��ات وج��ود دارد، زمینه س��از برخوردها و 

ناسازگاری هایی برخالف خواست هر دو طرف شده است.
بدی��ن معنی که پدران و مادران از نوجوانان انتظاراتی دارند که 
به سبب احساس��ات تند و حساس فرزندان، اغلب آن انتظارات 
برآورده نمی ش��ود. این فاصله بین والدین و فرزندان با گذشت 
زمان روز به روز بیشتر و شکاف بین آنها عمیق تر شده است به 
نحوی که پدران، فرزندان را بی بند و بار، بی عالقه و بی ایمان 
معرفی می کنند و در مقابل، فرزندان، والدین خود را افرادی بی 

خبر، خرافی و کهنه پرست می دانند
چنان چه مالحظه ش��د، هر کدام از صاحب نظران رویکرد ویژه 
ای به اختالف دارند هر چند به طور کلی مفاهیم ناس��ازگاری، 
عدم توافق، س��تیز و تقابل از عوامل اساس��ی تش��کیل دهنده 
محسوب می ش��وند این عدم توافق می تواند در زمینه دیدگاه 

ها، ادراکات، تمایالت، رفتارها، عواطف و نیازها رخ دهد.
دربررس��ی تحقیقات به عمل آمده عوام��ل گوناگونی به عنوان 

عامل زمینه ساز بروز مشکالت زناشویی برشمردند. 
نتایج حاصل از این تحقیقات: 

1- ازدواج در س��نین پائین. 2- تفاوت س��نی زیاد زن و شوهر
3- تعداد زیاد فرزندان و یا نداشتن فرزند. 4- فقر و مشکالت اقتصادی.

5- عدم تمکین زن و ندادن نفقه توسط شوهر.
6- روابط نامشروع )خاصه در مورد مردان(. 7- اعتیاد شوهر.

8- ازدواج اجب��اری. 9- اخت��الف طبقات��ی و تحریک طبقاتی 
)مثبت و منفی(. 10- ناآش��نایی یا کوتاه بودن مدت آشنایی با 
همسر قبل از ازدواج. 11- عدم تفاهم در گذران اوقات فراغت.

12- بدبینی به همسر و عدم صداقت قبل و بعد از ازدواج.
13- فرزندان ازدواج قبلی. 14- بیماری یکی از زوجین.

15- بدرفتاری زن یا ش��وهر. 16- اختالف سطح تحصیلی زن 
و ش��وهر. 17- عدم رضایت جنس��ی. 18- عدم توافق اخالقی 

زن و شوهر. 19- دخالت اطرافیان 
به ط��ور کلی عوامل مرتب��ط با اختالفات  زناش��ویی و طالق 
را می توان به دو دس��ته عوامل ایس��تا و پویا تقسیم کرده اند. 
متخصصی��ن حوزه خانواده  معتقدند که عوامل ایس��تا ش��امل 
تاریخچ��ه طالق والدین ، س��طوح تحصی��الت و درآمد، عدم 
تش��ابه مذهبی و فرهنگی، شخصیت و سن می باشد و عوامل 
پویا ش��امل توانایی گفتگو، سطح مهارت کنار آمدن با اختالف، 
نگرش در مورد تعهد، انتظارات، عقاید و غیره می باشند. آن ها 
هم چنین معتقدند تقس��یم بندی فوق در ش��ناخت عوامل قابل 
تغییر برای کسانی که مشاوره قبل از ازدواج می کنند مهم است. 

عوامل موثر در اختالفات  زناشویی
1-فقدان گفتگو: در یک رابطه صمیمی، عدم تبادل عقاید و 
احساس��ات، موقعیتی ویژه برای همسران ایجاد می کند که آنها 
مجبور می ش��وند به نوعی این خألهای ارتباطی را پر کنند. اگر 
فقدان گفتگو ادامه یابد، اعتماد س��رکوب ش��ده و هر دو همس��ر 

ممکن است مظنون و دفاعی شوند
2-فقدان رهبری مؤثر و تصمیم گیری: فقدان توافق در 
مورد این که چه کسی در مقام مسئولیت و رهبری است و این 
که کارها چگونه باید پیش بروند و انجام گیرند، می تواند منبع 
تعارض باشد. به عنوان مثال، اگر همسری در یک رابطه انتظار 
تصمیم گیری مش��ارکتی را داشته باشد و دیگری فردی قدرت 
طلب باش��د، حل تعارض ممکن اس��ت دشوار شود هنگامی که 
تعارضات باال می گیرند، همس��ران مشغول کشمکش در مورد 
این مسئله می شوند که قدرت چه کسی قرار است اعمال شود؟ 

3-تعارض های ارزش�ی:اگر همس��ران نس��بت به نظام 
ارزش��ی شان خشک و متعصب باش��ند، تفاوت های موجود در 
نگ��رش ها، اعتق��ادات و انتظارات ممکن اس��ت باعث تداخل 
در تصمیم گیری مناسب ش��ود. ارزش ها و اعتقادات منفاوت، 
همس��ران را مستعد انتخاب اهداف یا روش های متفاوت برای 
نیل به اهداف مشابه، می کند و از آنجایی که هر هدف نیاز به 
س��رمایه گذاری، وقت، تالش و گاهی فداکاری دارد، همسران 

نمی توانند یک هدف را بدون تایید دیگری، دنبال کنند. 
4- عقاید متفاوت درباره نقش های جنسیتی:

هنگامی که درک همس��ران از نقش خود و همسرشان متفاوت 
باشد، ممکن اس��ت باعث ایجاد مشکالتی شود. اگر مفاهیم و 
اسکیماهای زوجها از نقش های جنسیتی متفاوت باشد، ممکن 
اس��ت تعارض ایجاد شود. الزم است همس��ران برای افزایش 
درک و تحمل ش��ان از تفاوت های موجود در اعتقادات ش��ان، 

نقش های جنسیتی را مورد بحث قرار دهند 
5- عدم انجام وظایف و مس�ئولیت ها: تکمیل وظایف 
و نیل به اهداف یک عنصر الزم در همه روابط اس��ت. هنگامی 
ک��ه وظایف انجام نمی ش��وند، همس��ران ممکن اس��ت ناکام 
وخش��مگین ش��وند. نقش احساس مس��ئولیت زوجها در روابط 

زناشویی و حل اختالف آنها بسیار مؤثر است. 
6- تغییرات و انتقاالت: تغییر و تحول در روابط همس��ران 
غیرقابل اجتناب است. گرچه، نوع انسان ایمنی و الگوهای قابل 
پیش بینی برای ناش��ناخته ه��ا را ترجیح می دهد. هنگامی که 
تغیی��رات ناگهان��ی و بدون پردازش افکار، احساس��ات و نیازها 
اتف��اق م��ی افتند، ممکن اس��ت تعارض ایجاد ش��ود. تغییرات 
ناگهانی- حتی اگر به نظر مثبت  برسند، مانند یک شغل بهتر- 
ممکن اس��ت در صورت عدم پردازش مناسب باعث اضطراب، 

پریشان خاطری و گیجی شوند 
7-مس�ائل حل نشده گذش�ته: تا زمانی که مسائل حل 
نش��ده همسران مورد بحث قرار نگیرند و به طور شایسته روی 
آنها کار نشود، به طور غیر قابل گریز، تأثیر منفی بر روابط می 
گذارند. بسیاری از همسران از بحث در مورد تعارض امتناع می 
کنن��د، زیرا خاطرات رنج آور تعارضات گذش��ته هنوز دارد. این 
تجربیات گذشته بر زمان امتناع می کنند، زیرا خاطرات رنج آور 
تعارضات گذشته هنوز وجود دارد. این تجربیات گذشته بر زمان 
حال تحمیل می شوند. روابط ما با زوج ها می تواند التیام بخش 
یا یاداور زخم های گذشته باشد.                          ادامه دارد...

اختالف زناشویی
دکتر حسن الهی فر چرا نمی نویسید

طبق نرخنامه س��ال ۹۹ تاکس��یرانی ابهر که خود 
کانال ندای ابهر و س��ایر کانال های محلی هم آن 
را منتشر کردند کرایه مصوب هر مسیر در داخل 
ش��هر ابه��ر ۱۰۰۰ تومان و دو مس��یر ۱۸۰۰ تومن 
اعالم شده بود ولی یکی از  رانندگان عزیز کرایه 
دو مس��یر که ۱۸۰۰ اس��ت را خط زده و خودش 
نرخ ۲۰۰۰ تومن را تعیین کرده و نوش��ته و جالب 

اینکه به داشبورد هم چسبانده است.
از تاکس��یرانی ابهر تقاضا داریم مقابل اینگونه رانندگان خاطی را بگیرد تا این 
گونه کارها مرس��وم نشود و اگر واقعا هر مسیر کرایه ۱۰۰۰ تومان شده اطالع 

رسانی کنند تا از مجادله و درگیری احتمالی مسافر با راننده جلوگیری شود.
مسافر تاکسی

چرا نمی نویسید
در فصل بهار و تابس��تان انتظار میرود شهرداری ابهر بیشتر 
ب��ه گلکاری در میادین و بلوارها بپ��ردازد نه اینکه گلدان 
ه��ای بزرگ میادین و خیابان ها تبدیل به زیرس��یگاری و 

سطل زباله شود و باعث انتشار ویروس گردد.
شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
باس��الم مدیریت محترم جهاد کش��اورزی و مراکز خدمات جهادکش��اورزی 
عنای��ت بکنن��د در خصوص مش��ارکت کش��اورزان در اعمال نظ��ر مروجین 
وکارشناس��ان محترم پایش و بررسی بنحو مقتضی صورت گرفته و بهره مندی 
کش��اورزان از خدم��ات جهاد کش��اورزی مدنظر قرار گیرد.مث��ال در رابطه با 
مبارزه با آفت س��ن گندم بعضا معدود کش��اورزانی سمپاشی نکرده اند عالوه 
بر خویش موجبات ضرر و زیان س��ایر کش��اورزان و آلودگی مزارع مجاور با 

وجود سمپاشی می شوند. باسپاس و احترام
یک کشاورز

چرا نمی نویسید
وقتی برخی مس��ئوالن در بازدیدها و جلسات خود نه ماسک دارند و نه فاصله 
گذاری اجتماعی را رعایت می کنند، باید به مردم حق بدهیم که فکر می کنند 
کرونا تمام شده!                                                                   شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
سالم خواس��تم به گوش مسئولین آموزش پرورش برس��ه اگه میشه به امتحان 
های سخت وقت اضافه و بیشتری بدهند.                                 دانش آموز ابهری

چرا نمی نویسید
س��الم خواستم به گوش آموزش و پرورش برس��ه طرح بعضی سواالت اصال 

استاندارد نیست امتحان فلسفه که داشتیم بارم بندی کامال اشتباه بود. 
یک دانش آموز

چرا نمی نویسید
اط��راف رودخانه کینه ورس به دلیل ریختن زباله توس��ط بعضی گردش��گران 
و مردم منطقه بس��ایر نامناس��ب است لطفا همش��هریان عزیز بعد از تفریح زباله 
های خود را در حاش��یه رود خانه رها کردند جم��ع آوری کنند و در حفظ و 
نگهداری محیط زیست کوشا باشند.                                       شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
سالم خواهشا یه اطالع رسانی به مسئولین مربوطه انجام بدید که جلوی مراسم 
عروسی داخل خونه ها گرفته بشه یا هر تجمع دیگه ایی که موجب شیوع بیشتر 
ویروس کرونا میش��ه. وضعیت ش��یوع کرونا داره بدتر میشه و تجمعات بیشتر 
جدیدا هم تجمعات بزرگی تو بهشت کبری و دیگر قبرستان ها تشکیل میشه.
شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
س��الم مس��ئولین محترم نیروی انتظامی و اماکن خواهشا به عروسی های شبانه 
بیش��تر نظارت کنند چند شب پیش تو یکی از خیابون های ۱7 شهریور حدودا 
تا ساعت ۲ صدای اورکست می آمد که آزار دهنده بود اونم با صدای بلند...
شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
دیگه از دس��ت موتورسواران و صدای ضبط برخی ماشین ها عاصی شده ایم. 

نیروی انتطامی خواهشا برخورد کنید دیگه بیشتر از این اعصابمون نمیکشه
شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
مسولین محترم اداره آب شهرستان ابهر بدانید آب مصرفی خانه ها در طالقانی 
شمالی انقدر کم فشار می باشد که آبگرمکن روشن نمیشه لطفا به این مشکل 
رسیدگی کنید ما االن یه ماهی میشه تو این وضیعت کرونایی با مشکل قطعی و 
کم فشاری آب به سر می بریم.                                    از اهالی طالقانی شمالی

چرا نمی نویسید
بازهم تابستان نیومده قطعی آب در روستای کینه ورس شروع شد. از مدیریت آب و 
فاضالب شهری و روستایی ابهر درخواست داریم موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
از اهالی

چرا نمی نویسید
با سالم خدمت مسئولین اداره آب خواهشاً رسیدگی کنید

آب در خیابان ۱7 شهریور جنب مدرسه سپهر قطع می شود از صبح تا ساعاتی 
از روز همینط��وره! م��ا چه طور زندگی کنیم فش��ار آب در روز های دیگه به 
قدری کم است که آب به طبقات باال نمیاد پمپ آب داریم ولی فایده ندارد.                        
از اهالی

چرا نمی نویسید
سالم مس��ئولین محترم آب و فاضالب! خواهشا به آب شرب ابهر بیشتر توجه 
کنید اصال کیفیت نداره و میزان آهک آب خیلی زیاده و باعث از دست دادن 
سالمتی و خرابی شیرآالت میشه...                                           شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
با س��الم و عرض ادب خدمت مسؤولین محترم 

شهرستان ابهر
ای��ن تصوی��ر کوچه مصلی نرس��یده ب��ه میدان 
جانباز می باشد که فاضالب منازل از این جوی 
رد می شود و متأس��فانه کودکان و افراد زیادی 
در این محله هس��تند و متأسفانه ساعات زیادی 

کودکان در این کوچه مشغول بازی هستند.
لذا با وجود بیماری کرونا و همچنین میکروب 
و ب��وی تعفن ای��ن ج��وی بس��یار آزار دهنده 
می باش��د. خواهش��مندیم مس��ئوولین محت��رم 

شهرداری و زیباسازی ش��هر و یا هر ارگانی که مسئول این امر می باشند اقدام 
الزم را در جهت بهبود این کوچه انجام دهند.

از اهالی

چرا نمی نویسید
یه سری از مردم واقعا آب را حیف میکنند عزیزان آب واسه شستن خیابون و کوچه 
و ماشین نیست خیلی ها در آپارتمان ها اصال بعضی موقع ها آب بهشون نمیرسه.
شهروند ابهری

از اینک��ه روزنام��ه وزی��ن و مردمی ن��دای ابهر و مدیر مس��ئول 
دلس��وزش بعنوان س��نگ صبور و ملجا و پناهگاه ی برای شنیدن 
درد دل ها و دلگویه های مردم از همه اقشار شده اند، بسیار جای 

خوشحالی دارد.
درب��اره برگ��زاری نازیب��ای و پراش��تباه پنجمی��ن دوره انتخابات 
ش��وراهای اجرایی هالل احمر شهرس��تان ابهرهمزمان با سراسر 
کشور در روز جمعه مورخه 23 خرداد 99 در سالن شهید باهنر می 
باش��د که بصورت کج دار و مریز و ش��اید با ناعدالتی و نامهربانی 
ه��ای خاص و عملک��رد ضعف مدیریت فعلی و هی��ات اجرایی و 

نظارت برگزار و اجرا گردید.
حال س��وال و ابهام اساس��ی که ش��اید برای برخ��ی از جوانان و 
داوطلب��ان هالل احمر شهرس��تان ابهر مطرح باش��د اینکه آیا با 
جوانان و داوطلبان جمعیت هالل احمر صادقانه و شفاف رفتار شد؟

بصورت اختصار بدانها اش��اره نموده وخواس��تار پاسخگویی مدیر 
جمعیت هالل احمر شهرس��تان ابهر و شفاف سازی شورا و هیات 

اجرایی هستیم. 
1-چرا انتخابات با بیش از نیم ساعت تاخیر انجام شد ؟ مگر وقت 
دواطلبان برای مدیریت و برگزار کنندگان ارزش و اهمیت نداشت 
که این چنین بی محابا و بدون عذر خواهی انتخابات را به عنوان 

اینکه تعرفه ها نرسیده است با تاخیر برگزار کردید؟
مگر قرار نبود انتخابات در راس س��اعت 9 صبح برگزار و درموعد 
قانونی به پایان برس��د که متاسفانه عدم برگزاری در راس ساعت 
پیش بینی ش��ده )س��اعت 9 صبح( مش��کالت و بی نظمی های 
بسیاری را ایجاد کرد که به سالمت انتخابات آسیب زده و موجب 
سلب اعتماد و اطمینان دواطلبان به مجریان انتخابات و شوراهای 
اجرایی هالل احمر شهرستان ابهر و هیأت نظارت شد که باید در 

این خصوص اطالع رسانی شود. 
2- نرس��یدن تعرفه انتخاباتی تا ساعت 9:30 صبح یکی از نکات 
منف��ی وضعف مدیر فعل��ی جمعیت هالل احم��ر و هیات اجرایی 
هالل احمر و هیأت نظارت می باش��د. مگر شما در روزها و هفته 
های قبل آمار افراد واجد شرایط رای گیری ورای دادن را به مرکز 
اس��تان اعالم نکرده بودید که این چنین بعلت نرس��یدن تعرفه و 

برگه رای دچار آشفتگی ذهنی شدید و قافیه را باختید؟ 
3- ش��مایی که مدیریت یک جلسه برگزاری انتخابات را به خوبی 

انجام ندادید چطور و چگونه خواهید توانست بحران های سخت و 
سنگینی چون سیل ویرانگر و زلزله بنیان کن را مدیریت و کنترل 
نمایی��د؟ که علنا قدرت مدیریت خود را در صحنه بصورت بس��یار 
ضعیف انجام دادید و وجدان های باانصاف مشاهده کردند که این 
مش��کالت بود و باید چاره وتدبیری اصول��ی برای جمعیت هالل 

احمر شهرستان ابهر اندیشیده شود.
البته اگر برخی خود شیرینها که در انتخابات مجلس از مردم جواب 
منفی ش��نیده اند، اجازه داده و بگذارند جوانان خوش��فکر با منش 

انقالبی وارد صحنه شده و کارها را پیش ببرند.
4- ب��ه نظر می رس��د عملکرد ضعیف مدیر فعل��ی جمعیت هالل 
احم��ر وتیم همراه او بخاطر تبلیغ��ات ضعیف و ناموزون در فضای 
رس��انه ای و مجازی شهرستان و در سطح شهر عمال نتوانست از 
بیش از 2000 دواطلب واجد ش��رایط رای گیری و رای دهی حدود 
195 نف��ر را به پای صندوق رای بیاورد که نفر اول با 156 رای از 
دیگران این رتبه را بدست آورده است که آمار صحیح همان است 
که اعالم ش��د و شاید تعرفه مصرفی گویای حقیقت تلخ مشارکت 

کم داوطلبان باشد.
5- مجموع آرای نفرات اصلی ش��ورای اجرایی عدد 480 را نشان 
می دهد که بس��یار ش��کننده و قابل تحلیل بسیار است چون اگر 
هر دواطلبی بتواند وبخواهد اس��م چهار نفر رادر برگه رای بنویسد 
عدد 480 تکرار ش��ده وگرنه که اگر تک رای می نوش��تند که آن 

موقع دیگر....
6- چ��را ب��ه برخی ها اجازه داده نش��د که کارت مل��ی به همراه 
نداشتند و شماره ملی خویش از حفظ بودند ، برگه رای داده شود.
که اینان با بدبینی و س��وء برداش��ت و شبهه سالن را ترک کردند 
از جمله از جوانان و دواطلبان که این نامه انتقادی را نوش��تیم واز 
روزنامه مردمی ندای ابهر خواس��تیم صدای بلند و رسای ما باشد 

که الحق رسالت روزنامه ندای ابهر نیزچنین است.
7- مگر از طریق تریبون در جلسه اعالم نشد نامزدهای انتخاباتی 
ک��ه خود را مختصر و خیلی کوتاه معرفی کردند از س��الن و محل 

اخذ رای خارج شوند ؟
پس چرا در زمان شروع رای گیری فردی با مشخصات آقای قاف 
که نس��بت فامیلی با مدیر فعلی هالل احمر شهرستان ابهر دارند 
در سالن بوده و به همگان اعالم می کردند که به بنده رای دهید 
که این خود تخلفی آشکار و خطایی محرز بود که متاسفانه عوامل 
اجرای��ی انتخابات هی��چ گونه واکنش مثبتی به قضیه نداش��تند و 
عکس العملی نش��ان ندادند که باعث تعجب وتاسف شد. و بعدها 
ش��نیدیم که مدیر هالل احمر در پ��ی انتقاد یکی از افراد متعهد و 
مس��ئول داوطلب هالل احمر به روز انتخاب گفتند که زنگ زدیم 

..... آمدند ایشان را بردند. 
8- چرا افراد ونفراتی که در شورای اجرایی قبلی، منتخب بودند به 
بیرون سالن هدایت شدند و در نزدیکی سالن و از درب دوم سالن 
در محوطه دبیرس��تان دخترانه ایران تجمع کرده بودندو برخی نیز 
بر روی صندلی ها لم داده وجلوس کرده بودند که این هم تخلفی 

محرز بود که وقتی اعتراض هم شد رسیدگی کامل نشد.
9- مگر در اساس��نامه جمعیت هالل احمر به صراحت وبه روشنی 
قید نش��ده اس��ت هالل احمر نهادی اس��ت عام المنفعه خدماتی 
وحمایت��ی از نوع بیطرف و بیغرض که ش��وربختانه دو اصل مهم 
و اساس��ی بیطرف��ی و بی غرضی هالل احمر شهرس��تان ابهر در 
انتخابات ش��ورای اجرایی زیر سوال رفت و باعث کاهش اعتماد و 
س��لب اطمینان حدا اقل در دی��دگاه ما جوانان و داو طللبان هالل 

احمر شهرستان ابهر شد که بسیار درد آور و رنج آور می باشد.
10- یکی از اعضای ش��ورای اجرایی قبلی که به لطف دوس��تان 
هم��راه و همدل دوباره منتخب گردی��د در اظهار نظری خنده دار 
وتعجب آور که جمع زیادی نیز حضور داش��تند اعالم کرد : حقوق 
مدیر فعلی جمعیت هالل احمر شهرستان ابهر یک میلیون تومان 
است و هیچ کسی با این حقوق کم وناچیز افتخار نمی دهد رئیس 

هالل احمر شهرستان ابهر شود.
آقایان که خود را عالمه دهر می دانید جوانان و داوطلبان را ساده 

لوح فرض نکرده و خود را پسر شجاع جا نزنید.

رئیس فعلی که بچه و متولد تهران اس��ت هرچند پدر ومادر اصالتا 
ابه��ری دارد بمدت چند س��ال ب��ا حقوق یک میلی��ون تومانی در 
شهرستان ابهر مشغول خدمت است که باور کردنش بسیار محال 
است. ش��ما به عنوان عضو ش��ورای اجرایی با چه مستنداتی این 
حرف را زدید واقعا اگر پسر شجاع هستید شفاف و با پرهیز از کلی 

گویی با مستندات پاسخ دهید.
آقای��ان اگر خوب بگردی��د و خوب نگاه کنید در شهرس��تان ابهر 
جوان��ان الیق و نخبه ای هس��تند که حاضر هس��تند مس��ئولیت 
جمعی��ت هالل احمر شهرس��تان ابه��ر در ص��ورت اعتماد هیات 
اجرای��ی را بر عه��ده بگیرند و نیازی به نیرویی از تهران و س��ایر 
نقاط نیست که در این شرایط سخت زندگی با یک میلیون تومان 
حقوق شبانه روز زحمت بکشند ولی بشرطی که خوب این جوانان 
الیق را شناسایی و کشف کنید که شناسایی و کشف اینها کار شما 

نبوده واز توان شما خارج است.
مگر می شود مدیری با این سطح از انتظارات گسترده و استرسها 
و فش��ارهای کاری و ح��وادث ناگوار ج��اده ای و تامین تجهیزات 
وبه روز نمودن آموزش نیروها که هالل احمر بااینها درگیر اس��ت، 
برای فعال ماندن وایجاد انگیزه ونش��اط اداری مدیری با دریافت 
یک میلیون تومان در سخت ترین شرایط کاری به خدمت دولتی 

مشغول باشد؟!
البته به خود ش��ما شورای اجرایی ما جوانان و داوطلبان چهار سال 
دیگر باید به انتظار بنشینیم تا دستپخت شورای اجرایی جدید البته 
تکراری در انتخاب مدیر جدید و یا ابقای مدیر فعلی جمعیت هالل 
احمر شهرس��تان ابهر را به عینه ببینیم تا یادمان باشد چه کسانی 
و با چه افکاری بر جمعیت هالل احمر شهرس��تان ابهر حمکرانی 

می کنند که تحمل افکار مخالف و اندیشه های جدید را ندارند.
انتخابات ش��ورای اجرایی نه تنها پرش��ور وپرش��عور نب��ود بلکه با 
اشکال و پرنقص بود امیدوار بودیم خون جدید و پیشرو به رگهای 
هالل احمر شهرس��تان ابهر دمیده شود ولی خون تکراری بر رگ 

های هالل احمر شهرستان ابهر تزریق گردید.
جناب حاج آقا ربی از اینکه سنگ صبور جوانان و اقشار مختلف مردم 
شهرستان ابهر بخصوص جوانان هستید از شما و زحمات سایر همکاران 
و خبرن��گاران روزنامه مردمی ندای ابهر تقدیر و تش��کر می کنیم.
از جوانان و داو طلبان هالل احمر شهرستان ابهر

افقــــی
1- شهید بیت اله الحرام ابهری که سال 66 در مکه مکرمه به مقام شهادت نائل آمد

ــمند  ــتی ارزش ــرد بتون- انتقام و تقاص 3- کار یکدنده- از صنایع دس 2- میلگ
ــتم عامل قدیمی- از  ــتخوان 4- سیس ــتی- ترک خفیف اس ایران- رفاقت و دوس
ــهرهای پرجمعیت آلمان 5- از سدهای خاکی زنجان- درویش و صوفی- ملخ ش
ــگ کاروان ــت- زن ــده اس ــتا واقع ش ــن در این روس 6- معبد تاریخی داش کس
ــاق بلند ــت- کفش س ــرای محبت 8- ژس ــی- گاوآهن- س ــک- نزدیک 7- تکنی
9- دهان عرب- دانه کش بی آزار- درگذشت- معبر خون 10- پایتخت اتریش- خارشک
ــیره انگور- از آفات زراعتی- مقام و منزلت- کشتی جنگی  11- شیرینی عزا- ش
13- نام آذری- از مهره های شطرنج- فیلمی از داریوش مهرجویی و با هنرنمایی 
ــته- منطقه ای مرفه نشین در شمیران  عزت اله انتظامی- عضو راهرو 14- گماش

15- خالق قصیده ایوان مدائن
عمـــودی

ــت ــده اس ــاده دل و خوش باور- روز )21 تیرماه( به این نام نامگذاری ش 1- س
2- رده- بلندترین برج ایران 3- حزن و اندوه- سعی و کوشش- فرزند زاده- من و تو
4- گزافه گویی- سرپرست- شکاف سرقلم 5- رودی در شرق دریای خزر- درما- چهره
ــیو در رایانه- ظرف  ــی- مو طالیی- صبغه 7- از فایل های آرش ــده خانگ 6- جون
آبکشی- گیاه کتیرا- زادگاه رازی 8- عطر شیرینی- شهر باغ فین 9- اسب آذری- 
ــکوه و عظمت 10- بلند مرتبگی- بیم- شالهنگ  ــق فرنگی- ش درخت ُکنار- عش
ــتایی  ــتر بی کوهان 12- تعهد به پیمان- روس 11- اقبال- مار بزرگ بی زهر- ش
ــهرهای ترکیه 13- قیمت  ــگری- از ش از توابع چورزق طارم با جاذبه های گردش
ــتان البرز- پیروزی- ساز شاکی 14- شهر برترین تولید کننده  بازاری- مرکز اس
ــور آلمان- درخشان ــی 15- لیگ سراسری در کش ــور- عدد هندس قارچ در کش

گروه خبر: به گزارش خبرنگار روزنامه ندای ابهر صبح ش��نبه 99/3/24  
مهرداد ملک محمدی رئیس پش��تیبانی بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 
شهرس��تان ابهر، به عنوان سرپرس��ت بنیاد مس��کن شهرس��تان ابهر 
منصوب و معارفه ش��د. در آئی��ن معارفه و تودیع رئیس بنیاد مس��کن 
انقالب اس��المی شهرس��تان ابهر که در محل فرمانداری به ریاس��ت 
نوروزی فرماندار تشکیل شد، نجفی و مقدم معاونین پشتیبانی و مسکن 
شهری بنیاد مس��کن انقالب اسالمی اس��تان، نجفی بخشدار، نجفلی 
مسئول دفتر شجاعی نماینده مجلس، حیدری رئیس سابق بنیاد مسکن 
شهرستان، هاشمی نژاد رئیس بنیاد انقالب اسالمی شهرستان خرمدره 
و پرس��نل بنیاد شهرستان ابهر حضور داشتند. پس از سخنرانی فرماندار 
و دیگر اعضای حاضر از زحمات رضا حیدری رئیس سابق بنیاد قدردانی 
ش��د و مهرداد ملک محمدی به عنوان سرپرس��ت بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی شهرستان ابهر معارفه گردید.

مهردادملکمحمدی
بهعنوانسرپرستبنیادمسکنانقالباسالمی

شهرستانابهرمعرفیشد

ظهر روز چهارشنبه 99/3/28 گندمزاری در ضلع شرقی روستای حصار 
قاجار از توابع بخش مرکزی ابهر دچار حریق شد. 

به گزارش روابط عمومی بخش��داری مرکزی ابهر با اقدامات به موقع و 
سریع بخشداری، دهیاری، عوامل آتش نشانی شهرداری ابهر ، اعضای 
ش��ورای اس��المی و اهالی قمج آباد و حصار قاجار آتش مهار ش��د و از 
س��رایت آن به مزارع دیگر جلوگیری ش��د. تع��داد 10 تراکتور از اهالی 
روستا نیز با اطالع رسانی شورا و دهیاری اقدام به ایجاد آتش بر )شخم 
زدن دور مزارع گندم( نمودند و از گس��ترش آتش به 900 هکتار مزارع 

گندم اطرف جلوگیری کردند.
با توجه به مصوبات  جلس��ه اخی��ر مدیریت بحران مبنی بر خرید تعداد 
150 ع��دد آتش کوب و تعداد 50 عدد کپس��ول آتش نش��انی توس��ط 
بخشداری مرکزی ابهر اقالم فوق تهیه شده اند  که در جلسه توجیهی 
فردا که به منظور انجام هماهنگی و آماده باش دهیاران و  تشکیل تیم 
های واکنش س��ریع داوطلبان روستایی مقابله با آتش سوزی  تشکیل 
می شود بین دهیاران توزیع خواهند شد. در این آتش سوزی 11 هکتار 

از مزارع گندم در آتش سوخت.

آتش سوزی زمین های کشاورزی در روستای قمچ آباد

11هکتارگندمدرآتشسوخت

نقدی بر انتخابات شورای اجرایی هالل احمر شهرستان ابهر

خونتکراریبررگهایهاللاحمرابهرتزریقشد
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احمد رحمانی

اش��اره: همانطوریکه در ش��ماره 1340 مورخه 99/3/24 وع��ده کرده بودیم خبر 
تکمیلی دیدار جمعی از معتمدین و اهالی شناط با حجت االسالم شجاعی نماینده 
مجلس شورای اسالمی که عصر پنجشنبه مورخه 99/3/22 در دفتر ایشان انجام 

شد در این شماره بشرح ذیل می باشد:
1- اینک��ه دی��دار جمع��ی از معتمدی��ن و هیأت امناء آس��تان مق��دس امامزاده 
اس��ماعیل)ع( و مساجد شناط با نماینده مجلس حجت االسالم شجاعی به دلیل 
دیدار امام جمعه، اعضای ش��ورای ش��هر و ش��هردار هیدج حداقل با 15 دقیقه با 
تأخیر انجام ش��د موجب اعتراض تنی چند از حاضرین گردید که مس��ئول دفتر و 
کارکنان ایشان اعالم کردند که اعضای شورای شهر، امام جمعه و شهردار هیدج 
س��ر موقع نیامدند و با تأخیر دیدارش��ان صورت گرفته اس��ت که البته این توجیه 
نمی توانست برای بعضی قابل قبول باشد چرا که وقتی را که یک شخصیتی مثل 
نماینده اعالم می کند فرق می کند با اینکه در مطبی بخوانی »مراجعین محترم 
وقت تعیین ش��ده جهت حضور به موقع در مطب اس��ت حاال ویزیت چقدر طول 
بکش��د به منشی و دکتر مربوط نیس��ت« یا اینکه در اتوبوس بخوانی که نوشته 
»ما مس��ئول جان شما هستیم نه کار شما« یعنی اینکه عجله در رفت و برگشت 
نداریم و کار شما و وقت شما برای ما بی اهمیت است مگر اینکه صندلی هایمان 
پر بش��ود. بهتر است وقت هایی که از س��وی دفتر ایشان برای دیدار مراجعین با 
دکتر شجاعی و یا برعکس تعیین می شود عمال رعایت گردد و به وقت طرفین 

ارزش قائل شوند تا برای دیگر مسئولین نیز الگو گردد.
2- این جلس��ه قرار بود جلس��ه تبریک انتخاب دکتر ش��جاعی به عنوان نماینده 
مجلس و آش��نایی باشد نه برای طرح مشکالت منطقه و درخواست و تقاضا. بعد 
از اینکه حجت عسگری عضو شورای شهر ابهر هدف از این دیدار را تبریک 
به دکتر ش��جاعی و استفاده از فرمایشات وی اعالم کرد و با بیان این مطلب که 
بیان مشکالت و درخواست ها و مشکالت محل به دیگر جلسات محول شود که 
ش�عبان ربی رئیس هیأت امناء امامزاده اس��ماعیل)ع( خطاب به نماینده اعالم 
کرد حاج آقا شجاعی از اینکه اعالم کردند جلسه تبریک و دیدار و آشنایی است 
و استفاده از بیانات شما ولی من ضمن احترام به این دیدگاه که بیان شد نکاتی را 
یادآوری می کنم تا برای جلسات و دیدارهای بعدی پیش زمینه ای باشد و نگوئیم 
که نشس��تیم و برخاستیم و... که ایش��ان موارد ذیل را خطاب به حجت االسالم 
شجاعی یادآور شد: 1- عدم اجرای کامل طرح فاضالب شهری در شناط و حتی 
بخش هایی در ابهر که فقط در ش��ناط 80 درصد هم اجرا نش��ده اس��ت از جمله 
ضلع غربی بلوار شهید بهشتی از باال به پایین، در صورتیکه بعد از چند سال باید 
لوله مسیرهای انجام شده عوض شوند و در صورتیکه اداره آبفای مبلغی با عنوان 
طرح فاضالب بیش از چندین س��ال اس��ت در قبض ها از مردم گرفته می شود.
2- ک��م کاری و ی��ا بی تدبی��ری و ضعیف بودن بعضی مدیری��ت ها 3- عدم 
روشنایی آزادراه ابهر- خرمدره و ابهر- تاکستان و روشنایی کمربندی از نورین تا 
پایان آن در خرمدره 4- کم عرض بودن جاده ابهر- رش��ت از روستای مرشون 
که نه روشنایی دارد و نه عالئم راهنمایی رانندگی و نه از تعریض آن خبری است 
و این جاده دیگر جاده روس��تایی نیس��ت بلکه جاده ارتباطی چند استان است که 

مورد بی توجهی قرار گرفته اس��ت و می طلبد که تعریض شود و به روشنایی آن 
اقدام گردد. 5- قطعی و کم فشار بودن آب شرب شناط باال حتی خیابان طالقانی 
شمالی و بعضی از نقاط در ابهر علی رغم اینکه مسئولین می گفتند با وصل شدن 
آب س��د کینه ورس به آب ش��رب شهری مشکالت آب ش��رب شهر ابهر )ابهر، 
شناط، شریف آباد( حل می شود که متأسفانه باز اعالم می کنند که باید در شناط 
چاه آب برای این منظور حفاری شود. نمی دانیم تأمین آب شرب و مشکل آب کی 
حل می شود. 6- عدم تکمیل سالن 3 هزار نفری شناط که بیش از حدودا  10 
سال است خوراک تبلیغاتی شده است آقایان می گویند یکسال دیگر در صورتیکه 
االن مش��کلی دارد که بعید به نظر می رس��د تا یک س��ال دیگر تکمیل ش��ود.

7- نیروسازی و استفاده از نیروهای جوان در بخش های مختلف
8- بی توجهی میراث فرهنگی به ریزش کاشی های گنبد امامزاده اسماعیل)ع( 
که این مش��کل می بایس��ت فقط از طریق تهران حل ش��ود. 9- اجرای طرح 
توس��عه و طرح جامع امامزاده ضروری اس��ت. 10- تأکید به دفتر خودتان برای 
پاسخگویی و مردم داری و پیگیری مشکالت مردم که این خیلی مهم است و...
که در ادامه حجت االس�ام ش�بیری امام جماعت مس��جد صاحب الزمان به 
وظایف نماین��ده قانونگذاری و نظارت را مورد تدکید قرار داد و ضمن بیان مطالبی 
استفاده از نیروهای بومی و توجه به کارکرد مساجد گفت تا در این 4 سال مساجد ما 
همطراز انقالب باش��ند و بهره مندی و توجه ویژه به نیروی انسانی منطقه را یادآور 
شد و جمشید صادقی در خصوص صنایع و صنعت و جذب سرمایه گذار گفت که 
آقای نماینده بعضی س��رمایه گذاران به دلیل اینکه مرکز زنجان با ایجاد تسهیالت 
مانع از حضور س��رمایه گذار در ابهر می ش��وند که شما در این خصوص همت کنید 
که س��رمایه گذاران در اینجا بمانند و جهانگیر معصومی هم گفت امید است با 
مدیریت جهادی و انقالبی ش��ما زمینه ای فراهم آید که ش��هرها آباد گردد و حرف 
ها به عمل تبدیل ش��ود. قربانعلی یاوری با تأکید بر سخنان ربی به نبود استخر 
سرپوشیده در شناط که قرار بود احداث شود و به محل دیگری انتقال داده شده ضمن 
اینکه محل و س��رمایه گذار آن هم مش��خص بود و انتقال ادارات از شناط به ابهر.

نوروز دهقان به پیگیری خواسته هایی که اعالم شد تأکید نمود.
مصطفی خداوردی گفت امیدواریم این یادداشت ها عملیاتی شوند و سخنانی 

است که باید در جلساتی دیگر مطرح شود و حرف برای گفتن زیاد است.

داود داودی ضمن انتقاد به تأخیر در این دیدار و عدم رعایت وقت توسط دفتر 
نماینده گفت باید برای توس��عه ش��هرمان ابهر در زمینه های مختلف بسترسازی 

شود و به وقت مراجعین اهمیت داده شود.
عبدال�ه نوروزی ضمن اش��اره به خدمات صبری ش��هردار اس��بق ابهر گفت 
امیدواریم با توجه به موضوعاتی که بیان کردند دیواری بین ابهر و ش��ناط نباشد 
و ش��اهد تبعیض ها نباش��یم، اکبر ربی نیز به اجرا نشدن کامل طرح فاضالب 
ش��هری در شناط و ابهر انتقاد کرد و خواس��تار اجرای آن شد. دیگر اهالی حاضر 
در جلسه هم ضمن تبریک انتخاب ایشان به گفته و خواسته هایی که مطرح شد 
بس��نده کردند که در پایان دکتر شجاعی در سخنانی به برنامه ها، عملکردها، 
پیگی��ری ها، فراجناحی عم��ل کردن و پرهیز از تفرقه و ب��ا ایجاد وحدت و رفع 
تبعیض و حل مش��کالت اش��اره کردند و از 4 بازدید خود از 4 روستا در 4 گوشه 
ح��وزه انتخابیه خود ش��روع کردند و قول دادند موضوع آب ش��رب ش��ناط را با 
مدیرعامل ش��رکت آب فاضالب شهری روس��تایی استان در دیداری که خواهند 
داش��ت مطرح کنند. شجاعی در پاس��خ به چند خواسته شعبان ربی هم گفت که 
من نمی گویم همه را حل می کنم ولی پیگیر می باش��م تا با اولویت حل شوند.
وی افزود من در مقابل ابهر ستیزی خواهم ایستاد در جلسه شورای اداری استان 
هم به این نکته تأکید کردم و گفتم اجازه تضییع حقوق منطقه را تخواهم داد. از 
یک واحد تولیدی بازدید کردم از همانجا با مدیران ذیربط تماس گرفتم گفتم با هم 
مشکالت واحدهای تولیدی را حل کنیم و پیگیری ها را گزارش دهند و نماینده 
یک پتانس��یل قوی در منطقه، اس��تان و کشور است و برای توسعه  شهرستان و 
رفع مشکالت معیشتی مردم از آن استفاده کنیم اعالم می کنم برای انتخابات 4 
سال آینده تالش نمی کنم، من به شناط ارقی دارم اهالی شناط مردمان باصفایی 
هس��تند و اکثراً انقالبی اند و به اهالی ش��ناط محبت دارم س��عی کنیم با وحدت 
کار کنیم و با تفرقه به هر ش��کل اش مخالفم، همه بسیج شویم برای کار کردن 
من در این 4 س��ال فراغت وقت زیاد دارم و در این 4 س��ال هیچ چیز خرج خودم 
نخواهم کرد بین هیچ محلی و ش��هری دیواری قائل نخواهم ش��د و تفرقه خوب 
نیست و کار شیطانی است با بی عدالتی مخالفم و با تبعیض مخالم به مسئولین 
گفتم باید اهل دویدن برای کار باش��ند، اگر می خواهند ما حمایت کنیم باید کار 
کنند، تغییر در بعضی مدیریت ها اجتناب ناپذیر است. مردم باید در مطالبه گری 
از مس��ئولین لکنت زبان نداشته باشند، مردم از دعواهای سیاسی و جناحی خسته 
اند و آنچه که صالح باش��د با همکاری ش��ما مردم انجام می دهیم همه کمک 
کنن��د در نهادهای��ی که ایجاد کردی��م کمک کنید همه با ه��م همفکری کنیم.
گفتنی اس��ت جلس��ه ای که قرار بود فقط دیدار باش��د و تبریک ولی با س��خنان 
ش��عبان ربی و طرح چندین درخواس��ت رسیدگی و تأکید از سوی دیگران، جلسه 

به طرح موضوعاتی کشید که بیان گردید.
و امید اس��ت مشاوران و کارگروه ها و نهاد اندیشه ورزان که نماینده آن را ایجاد 
کرده بتوانند خط مش��یءهای تعیین ش��ده را برای نماینده ترسیم کنند حال که 
نماینده برای خود! معاون اجرایی و مشاور عالی و معاون و... تعیین کرده بماند بر 

اساس چه چارت سازمانی! حتما مردم پیگیر و مطالبه گر باشند.

پرویز جماعت نیا

در عمل انقالبی بمانید
مجلس یازدهمی ها!

با پیام حکیمانه و راهبردی که از سوی رهبر فرزانه انقالب صادر و توسط مدیر دفتر ایشان قرائت شد، رسما 
افتتاح مجلس یازدهم کلید زده شد.

مجل��س که در حقیقت عصاره فضایل ملت اس��ت ، مجلس که بفرموده امام راحل باید در راس امور باش��د، 
مجلس که تجربه ده دوره قانون گذاری و نظارت را در ادوار مختلف انقالب اسالمی ایران پشت سر گذاشته 
است، مجلس که الگوی عینی و ملموسی از نماینده واقعی مردم همچون شهید سید حسن مدرس را داشته و 
بخود دیده است، مجلس که نمود مردم ساالری دینی در یک حکومت اسالمی مبتنی و تکیه بر آرای مردم 
اس��ت، باید چگونه باش��د و چطور رفتار نماید تا مجلسی در شان جمهوری اسالمی و در طراز انقالب اسالمی 

که انقالب محرومان ومستضعفان است، حرکت نموده وریل گذاری شود.
چرا باید مجلس در راس امور باش��د؟ اگر نمایندگان مردم در مجلس بتوانند به همین س��وال که دغدغه امام 
راحل بود که مجلس در امور باش��د، پاسخی متقن ومس��تدل یافته ودر پی یافتن جوابی روشن ومنطقی بوده 
باش��ند، دوران نمایندگی ش��ان سراسر خدمت اس��ت و فضیلت. وگرنه که مجلس از متن به حاشیه می رود و 
دچار ضعف وانحطاط فکری واخالقی می ش��ود که ش��وربختانه در مجلس دهم شاهد رفتارهای خارج عرف 
مانند عکس یادگاری با مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، گالبی خوردن نماینده سابق ارومیه، یقه دریدنها 
و ح��رکات خارج عرف دیگر، حمایت نایب رئیس مجلس و رئیس مجلس از 2 نماینده مفاس��د اقتصادی و... 

بودیم که از اذهان مردم به زودی پاک نخواهد شد. 
بخاطر در رأس بودن و در رأس ماندن مجلس یازدهم  ذکر  نکاتی با نمایندگان محترم و 

نماینده حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه ضروریست
نمایندگان محترم که بعنوان جریان انقالبی راهی مجلس شده اید، فرصت نمایندگی 4 ساله مردم در مجلس 

شورای اسالمی را قدر بدانید و فرصت خدمت به مردم را سر لوحه کارها وفعالیت های خویش قرار دهید.
چون هیچ تضمینی به انتخاب دوباره تان در دوره بعدی )دوره دوازدهم( توسط مردم وجود ندارد. شما مستاجر 
و مردم صاحبخانه مجلس هستند. امانتی که در اختیار دارید ، بصورت موقت در دست شماست که باید روزی 

این امانت را به فرد و کسی دیگر از این مردم واگذارید.
یکی از مطالبات اساسی و مهم مردم موضوع شفافیت از نمایندگان جدید است.

ش��فافیت آرا ، مزایا و امتیازات و ثروت قبل و بعد از نمایندگی که باید انجام بگیرد و در واقع مجلس یازدهم 
شفافیت های پنج گانه فوق الذکر را پیگیری و اجرا کند. اینک زمان عمل به وعده هاست، با عمل به وعده 

ها، باید اخالص و صداقت خویش را اثبات کنید.
نماینده ملت باشید ونه وکیل دولت.

دس��ت مردم شریف را در همه ابعاد اقتصادی و معیشتی با کمک و تالش دولتمردان بگیرید و به یاری مردم 
بویژه نیازمندان و محرومین بشتابید.

معیش��ت و اقتصاد جامع��ه بویژه طبقات ضعیف و درمانده کش��ور و مبارزه با فس��اد را دغدغه اصلی خویش 
بدانید. در عمل و رفتار خود را شبیه شهید سید حسن مدرس نماینده حق طلب و شجاع مجلس نشان دهید.

۶- گر به مجلس برسی، مست قدرت نشوی، َمردی ... نمایندگانی که با شعار انقالبی گری، والیت محوری 
به صندلی سبز مجلس رسیده اید، بدانید از همان روز افتتاح مجلس یازدهم زیر نقد و سوال و جواب، مطالبه 
و پرسش��گری مردم بخصوص اصحاب خبر و رس��انه هستید و قطعا نظارت رسانه ای و مردمی نمایندگان را 

در رسیدن به اهداف عالیه یاری رسان خواهند بود.
امید است مجلس یازدهم منشا خدمات بیشتر و مطلوبتر نسبت به سایر مجالس درادوار گذشته به مردم و مملکت باشد.

مجلس یازدهم و نمایندگان فقط وامدار مردم باشید.
شما نمایندگان در طراز انقالب اسالمی حرکت نمائید.

تریبون وصدای واقعی مردم باش��د. اهل قیل وقال نباشد و سر و صدا در مجلس راه نیاندازد که تریبون های 
مجلس از نوع پیش��رفته اس��ت و به داد زدن و فریاد کشیدن ُپشت میکروفن نیازی نیست و صداقت را فدای 
مصلحت اندیش��ی، ندانم کاری، غفلت و اش��تباهات خود نکنید. با کار وتالش به نفع مردم س��ر و صدا ایجاد 

کنید و نه با سر و صدا برای مردم کار و زحمت درست کنید.
گفتید که انقالبی هس��تید در عمل و رفتار و عملکرد نیز انقالبی بمانید و س��یره و روش س��ردار دلها ش��هید 
حاج قاس��م س��لیمانی که در روز افتتاح عکس این مجاهد مخلص انقالب را بدس��ت داشتید، ادامه داده تا به 

سر منزل مقصود برسید. 
تجربه ده دوره تقنین و قانون گذاری را کشور و مجلس شورای اسالمی در حاکمیت جمهوری اسالمی دارد و 
این تجربه آسان و راحت بدست نیامده است. ده دوره از عمر مجلس سپری شده است و دیگر زمان آزمون و 
خطا نبوده ونیست . اشتباهات غلط و فاحش گذشته نباید در مجلس یازدهم توسط شما نمایندگان تکرار شود.

نکات بسیار و فراوانی که در این مختصر پرداختن به همه آنها میسر نیست و امید آن داریم که اهل فضل و 
اهل قلم، محبت و عنایت کرده، در این مورد قلمرفرسایی کنند.
روز شمار خدمت: 4 سال، معادل 14۶0 روز، 192 هفته، 48 ماه 

تولد: 26 فروردین 1309
وفات: 25 خرداد 1399 )نارسایی کلیوی و ریوی(

26 فروردی��ن همی��ن س��ال روزنامه جام جم بمناس��بت 
نودمین س��ال تولدش با او مصاحب��ه ای انجام داد. رهبر 
انق��اب پ��س از مطالعه این گفتگ��و از یک��ی از اعضای 
دفترش��ان خواست تا با وی تماس گرفته، جویای حالشان 

شده و از روحیه باال و امیدبخش وی قدردانی گردد.
روحیه باال، ادب، عطوفت، خوش رویی، شوخ طبعی، نظم 
در کار، مردم��ی و اهل کتاب و مطالعه از ویژگی های بارز 
فردی و اجتماعی اوس��ت که در قلب و ذهن دوس��تان و 

همکاران نقش بسته است.
محمدعلی کش��اورز در محله س��یچون اصفه��ان به دنیا 
آم��د، پدرش اهل عرفان بود که با اصحاب ادب، فرهنگ و 
هنر معاش��رت داشت و کش��اورز بود و به همین سبب نام 

خانوادگی را از اصانی به کشاورز برگردانده اند. 
همانند خیل عظیمی از هنرمندان، در مدرس��ه و فعالیت 
های مدرسه ای با سازهای ایرانی و هنرهای نمایشی آشنا 
م��ی ش��ود و دل به هن��ر و کارهای هنری م��ی بندد. اما 
برای دانشگاه، رشته پزشکی را بر می گزیند، وقتی که در 
اتاق تشریح، پزش��ِک استاد، چاقوی کوچک جراحی را بر 
ب��دن بیمار می زند، تاب و توان از دس��ت می دهد و می 
رود تا قلب رئوف خود را با یک رش��ته دانش��گاهی مألوف 
همس��و کند، از هنرستان هنرپیشگی و دانشکده هنرهای 

دراماتیک فارغ التحصیل می شود.
 مدرک کارشناسی ارشد کارگردانی تئاتر از انگلستان دارد 
و نیز فارغ التحصیل رش��ته نقش��ه برداری است و همین، 
پشتوانه خوب و مناسبی می شود برای مجری گری برنامه 
»نقش��ه« کاری از حمید مجتهدی و چ��ه اجرای روان و 
مسلطی دارد، با آن صدای خاّص که تنه می زند به صدای 
دوبل��ور غالب آثارش، احمد رس��ول زاده. او دارای نش��ان 
درجه ال��ف هنری )معادل دکترا( و نیز نش��ان فرهنگ و 
هنر از دس��تان رئیس جمهور پیشین است. از چهره های 
ماندگار س��ال 1382 به ش��مار می آید و همانجا نیز رسم 
ادب و تلّمذ را بجا می آورد و برای حضور در صحنه، رسماً 
از معلم و اس��تاد خویش که در سالن همایش های صدا و 
سیما حضور دارد رخصت و فرصت می طلبد و تا از ایشان 

کسب اجازه نکرده است، به روی صحنه نمی رود.
در ط��ول بیش از نیم قرن فعالی��ت هنری، کارنامه هنری 
اش طیف وس��یعی از فیلم های به اصطاح روش��نفکر و 
آوانگارد )پیش��رو( تا س��ینمای تجاری و بف��روش را دربر 
می گیرد آن هم با موضوعات مختلف اجتماعی، تاریخی، 
مذهبی و کمدی که هر یک اقتضاعات خاص خود را دارد.

همکاری با فیلمس��ازان مطرح و صاحب سبکی چون فرخ 
غفاری )شب قوزی(، ابراهیم گلستان )خشت و آینه(، نادر 
ابراهیمی )آتش ب��دون دود(، ناصر تقوایی )صادق کرده(، 
داری��وش مهرجویی )آقای هالو(، به��رام بیضایی )رگبار(، 
محمدرض��ا اصانی )ش��طرنج ب��اد(، محس��ن مخملباف 
)ناصرالدین ش��اه آکتور س��ینما(، عباس کیارستمی )زیر 
درختان زیت��ون(، محمدعلی نجفی )س��ربداران(، و علی 
حاتمی )کم��ال الملک، مادر، دلش��دگان( ت��ا فیلم های 
اکش��ن و پلیس��ی مانند طائل، دست شیطان و برزخی ها 
و فیل��م های کمدی مانند کف��ش های میرزانوروز، مردی 
ک��ه موش ش��د، و یا آث��ار مذهبی مانن��د روز واقعه و نیز 
واپس��ین اثر س��ینمایی او »فرزند صبح« س��اخته بهروز 
افخمی محصول سال 1383 که در آن نقش معلم و استاد 
ام��ام خمینی)ره( را ایفا می کند، همگی گواه آنس��ت که 
برای بازی در این طیِف وس��یع از آثار و مضامین، فراتر از 
آموخته های کاس��یک، باید واجد توانایی و شایس��تگی 
مضاعفی بود تا بتوان نگاه و دنیای فیلمس��از را به درستی 

و به زیبایی ارائه داد. 
بازی در بیش از چهل و پنج اثر س��ینمایی و سی و هشت 
س��ریال تلویزیونی از جمله س��ریال های خانه قمر خانم، 
دائی جان ناپلئ��ون، آتش بدون دود، س��ربداران، گرگها، 
افس��انه سلطان و ش��بان، پدر س��االر و هزار دستان از او 

چهره ای شناخته شده در تلویزیون ارائه می دهد. 
کشاورز در سال 1339 با بازی در تئاتر »ویولون ساز کره 
مونا« فعالیت تئاتری خود را آغاز کرد و در همان س��ال با 
بازی در تله تئاتر »خودکشی« به کارگردانی علی نصیریان 
اولی��ن تئاتر تلویزیونی خ��ود را ارائه داد، جالب آنکه متن 
آخرین تله تئاتر او به نام »آدم خوابش می گیره« محصول 
سال 1387 به کارگردانی محمد یعقوبی، از آثار نمایشنامه 
ای رفیق دیرینه اش علی نصیریان اس��ت و در این فاصله 

آث��ار فراوان تلویزیونی و صحنه ای از جمله تله تئاتر های 
خانه اجاره ای، ویای یوکا، مزرعه های س��بز، تابس��تان 
طوالنی، دوزخ، دست باالی دس��ت و تئاترهای آنتیگون، 
ادیپوس ش��هریار، آندورا، بازی استریند برگ، درس، افول 
و... در کارنامه هنری خود ثبت کرده اس��ت. کش��اورز در 
فیلم کاروانها با آنتون��ی کوئین و در فیلم صحرای تاتارها 
با ماکس فون س��یدو، بازیگران نام آشنای جهان همبازی 
شده است، اما در این میان شاه نقش فعالیت سینمایی او 
بازی در فیلم »زیر درختان زیتون« اثر عباس کیارستمی 
اس��ت، فیلمی که مانند غالب آثار کیارستمی در جشنواره 
های جهانی خوش درخش��ید و جوای��ز متعددی به خود 
اختص��اص داد و به نظر صاحب نظران جزو پنج فیلم اول 

این فیلمساز به شمار می آید.
درباره بازی کش��اورز در این فیلم نکت��ه قابل توجه آنکه 
کیارس��تمی به رسم فیلم سازی خود )به جز در سه چهار 
مورد( همه آثار خود را نه با بازیگران حرفه ای و ش��ناخته 
شده که با نا بازیگران خلق کرده است، اما او برای بازی در 
نقش کارگرداِن فیلم زیر درختان زیتون دست به انتخابی 
عجیب می زند و محمدعلی کش��اورز را برای بازی در این 

نقش بر می گزیند!
دوس��تان و هم��کاران کیارس��تمی او را از این کار باز می 
دارن��د و یادآور می ش��وند کش��اورز با بازی ب��رون گرای 
خویش انتخاب مناسبی برای این نقش که یک بازی روان 
و زیرپوستی را می طلبد نیست. اما کیارستمی از انتخاب 
خ��ود بر نمی گردد و کش��اورز با همان درک درس��ت از 
نقش و فضای سینمایی فیلمساز، موفق به ارائه یک بازی 
روان ویک دس��تی می ش��ود که تحس��ین اهالی فن را بر 
می انگی��زد، در این باره همین بس که آکیرا کورا س��اوا، 
کارگردان صاحب س��بک و نام آش��نای جهان، با تماشای 
فیلم زیر درختان زیتون، به کیارس��تمی اذعان کرده بود 
خیلی از بازیگران نقش کارگردان را در س��ینما ی جهان 
بازی کرده اند ام��ا بازیگر تو بهترین نقش کارگردان را بر 
پرده س��ینما خلق کرده است و در مقابل، بازی کشاورز به 
نقش »ش��عبون استخوانی« در سریال مانای هزار دستان، 
که به اقتضای نقش، یک بازی برون گرا و غلو ش��ده است 

که به شایستگی ایفا شده است.
نکت��ه جالب درب��اره این نقش آنس��ت که تم��ام وجوه و 
شخصیت فردی و اجتماعی شعبون استخوانِی سریال هزار 
دستان در یک جمله می گنجد »آدمی است پر زور و بی 
مغز« که اگر فردی به جز کشاورز آن را بازی می کرد می 

ش��د همان تیپ های رو، بی خاصیت و ش��بیه هم که در 
حد ادا و اطوار ظاهری باقی می مانند که مثالش را فراوان 

می توان در انبوه فیلم ها و سریال های خودمان یافت.
اما کش��اورز با تحقی��ق و مطالعه میدان��ی درباره زندگی، 
م��رام، رفت��ار و حرکات ای��ن افراد به طراحی درس��ت از 
ش��خصیت ش��عبون اس��تخوانی می پردازد و طرحی می 
اندازد بغایت زیبا که در جزء جزء زندگی فردی، اجتماعی 
و حتی سیاسی او می نشیند و حّض تماشاگران را در پی 
دارد. اصا هزار دستان یک دوره کاس هنری برای اهالی 
سینماس��ت از فیلم نامه، موس��یقی، دکور، لباس، تیتراژ، 
گریم، فضا، دوبله، کارگردانی، فیلم برداری، آکساس��وار و 
بازیگ��ری گرفته ت��ا دیگر موارد ریز و درش��ت دیگر برای 
خلق یک اثر هنری. بازی کش��اورز و دیگر هم نس��انش 
علی نصیریان، عزت اله انتظامی، جمش��ید مشایخی، داود 
رش��یدی، جهانگیر فروهر، جعفر والی، پرویز پورحسینی 
و... در ای��ن اثر تلویزیون��ی در اوج قرار دارد و به واقع یک 
کارنامه درخش��ان برای خالقان آن بشمار می آید. سریال 
هزار دستان تنها سریال داستانی تلویزیون ایران است که 

در فهرست ملّی حافظه جهانی یونسکو ثبت شده است. 
و در پایان باید اش��اره ای داش��ت به بازی او در س��ریال 
پدرساالر، در واقع علت آنکه این سریال در ذهن مخاطبان 
باقی مانده به خاطر موضوع آنس��ت و موضوع روشن است 
در این خانه و برای تمام اهالی آن، حتی اگر ازدواج کرده 
و تشکیل خانواده داده اند، حرف، حرف یک نفر است، پدر 
و الغیر که باید بخواس��ت او بی کم و کاس��ت اجرا شود و 
همین موضوع یک موضوع بازدارنده اس��ت برای تماشای 
آن برای نسلی که تماشای آن یادآور خاطراتی تلخ است از 
روزگار پدرساالری و کشاورز با آن هیبت و شکوه انتخابی 
است بسیار مناسب برای این نقش و همان تصویر را از پدر 
ساالر برای تماشاگر می آفریند که سالهاست در ذهنشان 
نقش بسته است، اصا پدرساالر بدون کشاورز چیزی کم 
دارد به نام محمدعلی کش��اورز. و کش��اورز این بار نیز با 
ظراحی درس��ت خویش، به تماشاگران نشان می دهد که 
تم��ام تندخوئی ها، بدخلقی ه��ا، داد و فریادهای او برای 
حفظ کیان خانواده اس��ت و حفظ حرمت ها، نکته ای که 
در روزگار م��ا رفته رفته رنگ می بازد و رنگ می بازد.... و 
همین طراحی، بازی و ارائه درس��ت از شخصیت است که 
باعث می ش��ود تماشاگر حتی پدر ساالر را پذیرا باشد بی 

هیچ حّس نفرت و انزجاری!
روحش شاد و یادش گرامی باد

بدرود
پدرساالر

به یاد محمدعلی کشاورز 
بازیگر پیشکسوت سینما

 تئاتر و تلویزیون
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قزوینیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابهر اعام کرد با توجه  به نزوالت جوی مناسب و پراکنش بهینه آن 
در سال زراعی جاری که باعث افزایش رشد علف های هرز و سرسبزی مراتع گردید متاسفانه شاهد وقوع  آتش 
س��وزی در مزارع گندم و مراتع و باغات شهرس��تان هستیم که با هماهنگی اعضای کمیته بحران، سازمان آتش 
نشانی در آمادگی کامل قرار گرفته و از مالکان سمپاش ها و خصوصا سمپاشهای توربوالینر و مالکین تانکرهای  
آب رس��انی درخواس��ت شده که برای پیشگیری از وقوع آتش س��وزی تا قبل از برداشت غات، این ادوات را در 

اختیار دهیاری ها قرار داده ونسبت  به مهار آتش سوزی کمک نمایند.

قزوینیان افزود رایزنی های الزم با مس��ئولین  اداره غله و بازرگانی منطقه 1۴ انجام ش��ده تا از دهه اول تیر ماه 
ش��اهد بازگش��ایی مراکز خرید گندم باشیم تا کشاورزان با اطمینان خاطر بتوانند هر چه سریعتر مزارع گندم و 
جو خود را برداش��ت نمایند.  قزوینیان از کش��اورزان زحمتکش منطقه درخواست کرد که جهت حفظ ماده آلی 
خاک زراعی به هیچ عنوان بعد از برداشت محصول و کاه، مزراع خود را آتش نزنند و مردم فهیم شهرستان نیز 
جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و احتمال آتش سوزی مزارع و باغات از درست کردن آتش در طبیعت 
خودداری نمایند.  ایشان برداشت بموقع محصول گندم و جو  شخم حد فاصل مزارع و مراتع و ایجاد خط حایل،  
آموزش به دامداران و مرتعداران برای عدم روش��ن کردن آتش در مزارع و معابر کش��اورزی، رها کردن س��یگار 
روشن در مزارع و مراتع، جلوگیری از ریزش سوخت ماشین های کشاورزی و شخم اراضی رها شده و جلوگیری 
از تخلیه ضایعات و نخاله های ش��هری و صنعتی و کش��اورزی توسط وسایط نقلیه عمومی را در مزارع خواستار 
ش��دند و  آموزش و اهمیت بخش��ی هشیاری و همکاری و حراست عموم مردم  را برای پیشگیری از وقوع آتش 

سوزی های ویرانگر توسط اهالی شورا و دهیاران را یاد آور شدند.

در حاشیه دیدار جمعی از معتمدین و هیأت امناء امامزاده اسماعیل)ع( و مساجد شناط با نماینده مجلس حجت االسالم شجاعی:

از عرض تبریـک تا بیان خواستـه های مردمـی

ضرورت مدیریت پیشگیری و کنترل آتش سوزی 
مـزارع گنـدم
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