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اطالعیه نوبت سوم اتحادیه صنف فروشندگان الستیک و لوازم یدکی

در راس�تای اج�رای بن�د 2 دومی�ن صورتجلس�ه کمیس�یون نظ�ارت در س�ال 1399 و 
پی�رو اطالعیه ه�ای قبلی ب�ا عنایت به اینک�ه تعداد افراد ثب�ت نام ش�ده اتحادیه صنف 
فروش�ندگان الس�تیک و ل�وازم یدک�ی در س�امانه انتخاب�ات الکترونیک�ی )س�اران( به 
ح�د نصاب نرس�یده اس�ت، ل�ذا از کلی�ه داوطلب�ان عضویت در هی�أت مدی�ره و بازرس 
اتحادی�ه مذک�ور دعوت می ش�ود از مورخ�ه 99/4/8 لغای�ت 99/4/17 به م�دت 10 روز، 
)www.IranianAsnaf.ir( ابت�دا ب�ا مراجعه و ثب�ت ن�ام در س�امانه ایرانی�ان اصن�اف

 و سپس با در دست داشتن مدارک مثبته به دبیرخانه هیأت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی 
واقع در: ابهر، خیابان طالقانی جنوبی، اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان ابهر مراجعه نمایند. 
الزم به ذکر اس�ت اگر تعداد ثبت نام کنن�دگان در اتحادیه صنف مذکور به حد نصاب الزم 

نرسد، در سایر اتحادیه های مربوطه ادغام خواهد شد.
هیأت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی- شهرستان ابهر

آگهـــی مزایـــده

صفدر حسینی خرم- مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرم دره

آگهی فروش زمین
زمینی به مس��احت 4 ه��زار مترمربع 
با س��ند شش��دانگ کلی و جزئی واقع 
در ابه��ر باالت��ر از ش��هرک اداره برق، 
روبروی پ��ارک بانوان حس��ین آباد به 

فروش می رسد.
4153 142 0912 صالحی

اکبر حاجی حسنی- شناط

سند ماشین پژو 405 به شماره 56 ط 584-ایران 56 و سند یک واحد آپارتمان 
واق�ع در می�دان خاتم االنبیاء مجتم�ع بهار واحد .... و س�ند ملکی زمین های 
زراعی در ش�هرک صنعتی خرمدره و قولنامه های زمین در ش�هرک گلدشت 
خرمدره خیابان .... قولنامه منزل مس�کونی در قلعه حس�ینیه، چک، س�فته و 
س�ند س�پرده بانکی همگی به نام اینجانب فرزانه بابایی قشالقی و همچنین 
مقداری اش�یاء قیمتی و طالجات حدوداً دو ماه اس�ت مفقود ش�ده و از درجه 
اعتبار ساقط است و یابنده با شماره 09127724631 تماس حاصل نماید و 

مژدگانی دریافت دارد.

»َمن لَم یَشُکِرالَمخلوَق، لَم یَشُکِر الخالَق«

آگه�ی مناقصه عمومی

نوری آرا- شهردار خرم دره

مرحله دوم نوبت اول
ش�هرداری خرم دره در نظر دارد جهت انجام پروژه توسعه، حفظ و نگهداری فضای سبز شهر خرمدره به مساحت 
تقریبی 31 هکتار به صورت حجمی اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت ها و پیمانکاران واجد صالحیت دعوت می گردد جهت 
دریافت اسناد مناقصه مربوطه و کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری واقع در خرمدره خیابان امام، 
میدان معلم، ساختمان شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 02435531002 الی 1007 داخلی 153 تماس حاصل فرمایند

1- میزان سپرده شرکت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام و یا وجه واریزی به شماره حساب 0106197370008 
به نام شهرداری خرمدره می باشد.

2- محل دریافت اسناد از تاریخ 99/4/7 الی 99/4/17 واحد قراردادهای شهرداری.
3- مهلت قبول پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ 99/4/24 واحد حراست شهرداری.

4- شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و شهرداری به استناد بند 6 ماده 5 آیین 
نامه شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- هزینه درج آگهی و هرگونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- ساعت، روز و محل قرائت پیشنهادات: ساعت 10 صبح مورخ 99/4/25 در محل دفتر شهردار می باشد.

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

دعوت به عقد قرارداد خواهد شد.
8- مناقصه گران توأما باید دارای کلیه صالحیت ها از قبیل صالحیت ایمنی و بهداشت از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی، خدمات عمومی 

و اداری و تمامی صالحیت های موردنیاز در رشته فضای سبز باشد. 
9- مشروح شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد.

تاریخ انتشار: 99/4/7

مدیریـت آموزش و پرورش شهرستـان خـرم دره
به استناد مجوز شماره 5700/447۶1/9 مورخ 97/12/1 از اداره کل آموزش و پرورش 
اس�تان زنج�ان در نظ�ر دارد یک باب مغازه کان�ون امید واقع در خ�رم دره ، خیابان 

ولیعصر را از طریق مزایده بصورت اجاره واگذار نماید.
واجدین ش�رایط می توانن�د از تاریخ 1399/4/7 لغای�ت 99/4/12 با مراجعه به واحد 
حقوقی و امالک اداره آموزش و پرورش شهرستان خرم دره و اخذ فرم شرایط مزایده 

به همراه قیمت پیشنهادی در پاکت دربسته در این مزایده شرکت نمایند.

جناب آقایان سرهنگ حسین اصانلــو فرمانده حمرتم نیروی انتظامی شهرستان سلطانیـــه
سرگرد صفرعلی باقری، سرگرد علی تیموری مأمورین حمرتم نیروی انتظامی شهرستان سلطانیه

و سروان حمسن ایمانی رئیس حمرتم پلیس آگاهی شهرستان سلطانیه، ستوان یکم مقتدا هادی
ستوان دوم سعید بابایـی، استوار مهدی جعفـری مأمورین حمرتم پلیـس آگاهـــی سلطانیــه 

و آقایان جناب سرهنگ مهدیخانی جانشین حمرتم فرماندهی انتظامی شهرستان اهبر
ستوان جواد اکربی ارهانی، سروان هبرام خبشی و سروان حمسن مهری از نیروی انتظامی شهرستان اهبر و پلیس 110 اهبر

بدینوس�یله ب�ر خود وظیفه می دان�م از همت، جهد و تالش به موق�ع و مؤثر و مدبرانه 
ش�ما س�روران گرامی که توانس�تید با تدبیر آمیخته به تجربه در کمتر از چند ساعت 
سارقان دو دستگاه خودرو سمند و پرشیا را شناسایی، دستگیر و خودروهای مسروقه 
را در س�لطانیه توقیف نمایید، صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم؛ این اقدام حضرات نشان 
از اقتدار، آمادگی نیروی انتظامی و پلیس آگاهی در ایجاد امنیت و آسایش مردم دارد. 

موفقیت شما را در راستای اهداف، وظایف و مسئولیت تان آرزومندم.

رئیس کل دادگستری استان زنجان از شناسایی یک فساد بزرگ مالی در زنجان خبر 
داد و گفت: ۲۵ درصد سهام شرکت ترانسفو هشت سال پیش توسط فردی به مبلغ 
۳۸۵ میلیارد تومان خریداری شده بود اما چک همین مبلغ مذکور نیز پاس نشده بود.
حجت االس��ام اسمائیل صادقی نیارکی در نشس��ت خبری با خبرنگاران استان که 
به مناس��بت هفته قوه قضائیه برگزار شد، اظهار داش��ت: در شرایط حال حاضر که 
کشورمان از امنیت و وضعیت مطلوبی برخوردار است این دارایی های ارزشمند از 
فداکاری هایی ش��هیدان گرفته شده است زیرا آنان چراغ راهنمای ما بودند و نباید 

گرامیداشت یاد و خاطرشان تنها منحصر به روز ها و هفته های خاص باشد.
رئیس کل دادگس��تری استان زنجان در بخشی از سخنان خود با تاکید بر این که با 
هر مفس��د اقتصادی در هر مقامی که باشند به شدت برخورد می شود، عنوان کرد: 
در س��ال گذش��ته 1۲9 فقره پرونده در راستای مبارزه با فساد در استان تشکیل شده 

است که ۳04 نفر متخلف در ارتباط با این تعداد پرونده بوده اند.
رئیس کل دادگستری اس��تان زنجان، با تاکید بر این که دیگر خیانت کاران حاشیه 
امنی نخواهند داش��ت، گفت: ۲۵ درصد س��هام شرکت ترانس��فو هشت سال پیش 
توس��ط فردی به مبلغ ۳۸۵ میلیارد تومان خریداری ش��ده ب��ود اما چک همین مبلغ 
مذکور نیز پاس نش��ده بود.وی ادامه داد: با ورود دس��تگاه قضا عاوه بر برگش��ت 
مبلغ گفته ش��ده با ورود به بازار بورس 4 هزار میلیارد تومان به دولت کمک شد و 
از یک فس��اد بزرگ مالی ممانعت به عمل آمد.صادقی نیارکی ابراز داشت: همین 
برگش��ت سرمایه موجب ش��ده تا عاوه بر جذب ۳00 نیرو در سال گذشته در این 

شرکت امسال نیز 400 نیروی جدید وارد این مجموعه شوند.
این مس��ئول بیان کرد: مناقصه ای اولی که برای پروژه سبزه میدان برگزار شده بود 
دارای اختاف 4۲ میلیارد تومانی با مناقصه دوم است که این امر نیز با ورود مناسب 
دس��تگاه قضا ش��کل گرفت و دس��ت ناپاک متخلفان از ورود به بیت المال و س��و 

استفاده بریده شد.

نماینده مردم ش��ازند در مجلس با اش��اره به موضوع گرانی لجام گسیخته گفت: 
رئیس بانک مرکزی فقط حرف درمانی می کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمود احمدی بیغش در نشست علنی 
روز سه ش��نبه ۳ تیرماه مجلس ش��ورای اسامی در تذکر ش��فاهی خود با اشاره به 
اصل سوم قانون اساسی بند )1( و )9( گفت: آقای رئیس جمهور باز هم برجام را 

افتخار می دانید؟ باز هم تکیه بر داخل برای شما بی معنا است؟
وادادگی دیگر بس اس��ت.نماینده مردم ش��ازند در مجلس شورای اسامی ادامه 
داد: در سیاس��ت خارجی شرم داریم که بگوییم چرا که شما عزت مردم را درک 
نمی کنید.وی با اش��اره به موضوع آشفتگی بازار مسکن گفت: مردم در زیر چرخ 

گرانی له شده اند، خبری از تعزیرات و دستگاه های مربوطه نیست.
احم��دی بیغ��ش در ادامه اف��زود: گرانی چند قل��م کاال که در ارتب��اط با مصالح 
س��اختمانی است در این ۳ ماه اخیر یعنی از اسفند ماه 9۸ تا تیر 99 مصالحی مانند 
میلگرد، شن، ماسه، سیمان و ... 4 برابر گران شده است و هیچ دادرسی وجود ندارد، 
مردم دادش��ان را به کجا ببرند؟این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به باال 
رفتن قیمت ارز مطرح کرد: ارز به ۲0 هزار تومان رس��یده است، هنر رئیس بانک 
مرکزی فقط حرف درمانی اس��ت، آقای رئیس جمهور مردم ما تمسخر می شوند.

وی ب��ا انتقاد از دولت، خطاب به رئیس جمهور ادامه داد: رفتار ش��ما همانند چند 
روز قبل از انتخابات اس��ت، انتخاباتی وجود ندارد و تا س��ال آینده شما باید واقع 
گرا باشید، مردم را ۸ سال سر کار گذاشتید.نماینده مردم شازند در مجلس شورای 
اسامی ادامه داد: مردم زیر چرخ گرانی له شده اند و نان خالی ندارند که بخورند 
، پول آب، برق و گاز هم بماند. آقای رئیس جمهور شما هنوز هم به فکر ساخت 
و س��از در ش��میرانات هس��تید، بنا بر آنچه همفکران خودتان می گویند. احمدی 
بیغش گفت: آقای رئیس جمهور خوب اس��ت از این م��ردم حیا کنیم، این مردم 
من و شما را انتخاب کرده اند که بتوانند با عزت زندگی کنند نه با ذلت. ذلت حق 

مردم ما نیست؛ نمایندگان به درد مردم برسید، گرانی بیداد می کند.

احمدی بیغش در تذکر شفاهی:
مردم در زیر چرخ گرانی نابود شده اند

آقای رئیس جمهور خوب است از این مردم حیا کنیم

شناسایی یک فساد بزرگ مالی در زنجان
 تشکیل پرونده برای ۳۰۴ مفسد اقتصادی  

استاندار زنجان:

شرایط عادی نیست، کرونا را شوخی نگیرید
رئیس دادگستری شهرستان ابهر: 

از طریق نهادهای داوری نس�بت به کاهش ورودی های 
دادگستری گام برداریم

رئیس دادگستری شهرستان خرمدره در نشست خبری مطرح کرد: 

هی�چ کس حق ن�دارد به نام نقد به کس�ی توهین کند

ربی مدیرمسئول روزنامه ندای ابهر در دیدار حسینی خرم مدیر آموزش و پرورش خرمدره:

افکار عمومی و جامعه فرهنگیان را با کار و خدمت قانع کنید

رئیس بیمارستان بوعلی سینا خرم دره خبر داد:

آلودگ�ی ۱۳ نف�ر از کادر درمانی خ�رم دره به کرونا

ورزشگاه ۳ هزار نفری ابهر در نیمه راه

زمین چمن هیدج حال خوبی ندارد لطفا دریابید 

توصیه های پزشکی:
بارداری چند ش�رط برای 

جلوگی�ری از تضیی�ع میلیارده�ا توم�ان
حقوق بیت المال در زنجان

برگزاری اولین جلسه هماهنگی احداث بوستان
و تفرج�گاه کوی نی�ک

ذوالقدریها شهردار ابهر:
اولویت شهرداری تکمیل پروژه های نیمه تمام و 

در دست اقدام است

در حال��ی م��ردم از گرانی ها به س��توه آمده اند که دولت دلیل ای��ن گرانی ها را 
ب��ه گردن کرونا می ان��دازد! به همین دلیل قوه قضاییه بای��د از قدرت قهریه خود 
اس��تفاده کند.قاس��م س��اعدی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت با 
انتقاد از گرانی های افسارگس��یخته کنونی، گفت: مجل��س باید به دنبال طرحی 
ال��زام آور ب��رای دولت به منظور کنت��رل قیمت کاالها باش��د چراکه گرانی های 
افسارگیس��خته مردم را وارد جنگ تمام عیار معیش��ت کرده اما دولت بازار را به 

دست دالالن و سوءاستفاده کنندگان سپرده است.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس شورای اسامی با اعتقاد به اینکه 
اگر کاالهای مانده در گمرکات و انبارها وارد بازار ش��وند مسئله گرانی کاالها 
ب��ه وجود نمی آمد، افزود: دولت باید عل��ت گرانی ها را به مجلس گزارش دهد 
تا مجلس و دولت در جهت تامین معیش��ت م��ردم گام موثر بردارند، در غیر این 

صورت باید شاهد اتفاقات تلخ بود.

ساعدی عضو کمیسیون انرژی مجلس:
گرانی افسارگس�یخته کنون�ی ناش�ی از بی تدبیری و 

بی تفاوتی دولت است
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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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اعالم مفقـودی

خبری

آگهیآگهی آگهی آگهیآگهی آگهی آگهیآگهی آگهی آگهیآگهی آگهی آگهی آگهی آگهی آگهی
آگهی مزایده نوبت دوم

در پرون��ده کالس��ه 961693 مطروحه در اجرای احکام مدنی محک��وم 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 دادگس��تری ابهر به اندازه محکوم به، 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 )ده درصد مزایده به صورت چک تضمینی بانکی به انضمام پیش��نهاد اولیه از شرکت 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 کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. اعتراض و شکایت 
راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده می ش��ود، قبل از اتخاذ 
تصمیم اموال تحویل نخواهد ش��د. در صورت عدم مش��تری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام مدنی رعایت خواهد شد. 

طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.
ام�وال مورد مزایده: عبارت اس��ت از قطعه زمینی واقع در صائین قلعه بعد از می��دان ورزش انتهای خیابان هفتم تیر به 
طرف امامزاده س��ه راهی روبروی بس��یج به مساحت 6024 مترمربع با کاربری خدماتی فاقد سند مالکیت و فاقد بنا قابلیت 
دسترس��ی به جاده اصلی و فرعی داش��ته و قابلیت دریافت انشعاب آب و برق و گاز شهری را دارد و حدود آن ضلع جنوبی 
حدی است به باقیمانده زمین های شهرداری از اضالع شمالی و شرقی و غربی مجاور معبر عمومی می باشد. ارزش آن به 

مبلغ 10/843/200/000 ریال ارزیابی گردیده است.
تاریخ و س�اعت مزایده: روز یکش��نبه به تاریخ 1399/4/22 س��اعت 9 الی 10 صبح. الزم به ذکر می باش��د چنانچه روز 

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

آگهی مزایده نوبت دوم اموال غیرمنقول
در پرونده کالسه 942414 مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیهم مهدی حاجی حسینی فرزند حمداله و حمداله 
حاجی حسینی فرزند فتح اله به موجب دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابهر محکوم هستند به پرداخت 
مبلغ 260/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام خس��ارات دادرس��ی در حق محکوم له بانک مهر اقتصاد با وکالت 
س��عید غالمعلی خمسه و مبلغ 13/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت؛ چون با ابالغ اوراق اجرائیه محکوم 
علیهم هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم به بعمل نیاورده اند و از طرفی از س��وی محکوم له اموال بالمعارض محکوم 
علیه توقیف و از طریق کارشناس��ان رس��می دادگستری ارزیابی شده؛ اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نسبت به ارزیابی 
مق��رر گردی��د 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 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 
ش��د. طالبین می توانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند. مبلغ ده درصد مزایده به حس��اب سپرده دادگستری 

واریز و یا طی یک فقره چک بین بانکی در زمان مزایده وصول می گردد.
اموال مورد مزایده: عبارت است از ششدانگ پالک ثبتی 69/492 واقع در شهرستان ابهر، شهر صائین قلعه، خیابان امام، 
میدان 22 بهمن، جنب سقاخانه قطعه زمین آقای حمداله حاجی حسینی به مساحت 2169/60 مترمربع دارای سند تک 
برگی به شماره 379103 اصلی سری ب سال 93 ثبت شده در دفتر 124 صفحه 227 به نام آقای حمداله حاجی حسینی 
فرزند فتح اله، با توجه به موارد مذکور و با عنایت به وضعیت موجود منطقه، ارزش ششدانگ قطعه زمین مورد نظر به مبلغ 

850/000/000 ریال معادل هشتاد و پنج میلیون تومان ارزیابی شده است. 
تاریخ و س�اعت مزایده: روز س��ه شنبه ساعت 8 الی 9 به تاریخ 1399/4/24 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 اموال غیرمنقول نوبت اول
در پرونده کالسه 980849 مطروحه در اجرای احکام مدنی نظر به وصول نیابت قضایی در خصوص ضبط وثیقه آقای حسن 
صادقی در حق محکوم له آقای س��لیمان خردمند و نظر به اینکه علیرغم ابالغ اوراق اجراییه محکوم علیه هیچ اقدامی در 
جهت پرداخت محکوم به ننموده اس��ت و از طرفی ملک مربوطه توقیف و از طریق کارش��ناس ارزیابی شده؛ اینک به لحاظ 
عدم وصول اعتراض نس��بت به ارزیابی مقرر گردیده اموال توقیفی از طریق مزایده به فروش برس��د. مزایده از قیمت اعالمی 
شروع می شود. اموال منقول متعلق به کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده بصورت 
وجه نقد فی المجلس دریافت می شود. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها اموال 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 صادرکننده 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 میتوانند پنج روز قبل از 

مزایده از اموال دیدن نمایند.
اموال مورد مزایده و قیمت: عبارت اس��ت شش��دانگ یک باب عمارت به آدرس ابهر، شناط، خیابان دست پس، بن بست 
اول، پالک 18 به مس��احت 195/35 مترمربع به ش��ماره ملک 4719/122 شماره ثبت 19123 دفتر 196 صفحه 133 که 
حدود اربعه آن ش��ماال به طول 11/3 دیواریس��ت به پالک چهل و پنج فرعی، شرقا به طول 17/10 اول دیوار به دیوار دوم 
دیواریس��ت به باقی مانده پالک 2262 فرعی، جنوباً به طول اول 8/15 دیواریس��ت دوم به طول 3/35 درب و دیواریست به 
کوچه، غربا به طول 17/2 متر دیوار به دیوار پالک 2261 فرعی که به حالت ش��مالی می باش��د. دارای یک بنای قدیمی 
حدوداً به مس��احت 100 مترمربع و یک انباری و س��رویس بهداش��تی در حیاط، درب و پنجره ها فلزی و بام ایزوگام نمای 
س��اختمان دیوار و حیاط س��یمان سفید آس��تر و رویه در انتهای کوچه بن بست که ورود ماشین به سختی امکان پذیر می 
باش��د و دارای امتیازات آب، برق، گاز بوده و فی الحال دارای س��کنه در اختیار صاحب ملک می باش��د. قیمت ارزیابی: کل 
ساختمان عرصه و اعیان و امتیازات موجود به مبلغ 3/907/000/000 ریال سیصد و نود میلیون و هفتصد هزار تومان اعالم 

می گردد. الزم به ذکر است این سند در رهن بانک و چندین مرحله در توقیف بوده است. 
محل مزایده: دفتر اجرای احکام مدنی مورخه 1399/4/21 ساعت 10 الی 11 صبح

اجرای احکام مدنی دادگستری ابهر

آگهی مزایده نوبت اول اموال غیرمنقول
در پرونده کالس��ه 981414 مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیه س��یدرضا کاظمی به موجب دادنامه صادره 
از ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر به پرداخت محکوم به در حق محکوم له محمد محبی و پرداخت نیم عش��ر 
دولت��ی در حق دولت محکوم گردیده؛ چ��ون با ابالغ اوراق اجرائیه محکوم علیه هیچ اقدامی در جهت پرداخت محکوم 
به بعمل نیاورده اس��ت از س��وی محکوم له اموال بالمعارض محکوم علیه توقیف و از طریق کارش��ناس رسمی ارزیابی 
ش��ده، اینک به لحاظ عدم وصول اعتراض نس��بت به ارزیابی مقرر گردید اموال از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از 
قیمت اعالمی ش��روع و اموال متعلق به کسی اس��ت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. ده درصد از قیمت مزایده به 
صورت وجه نقد فی المجلس دریافت ش��ده س��پس بعد از طی مراحل قانونی و پرداخت الباقی مبلغ مورد مزایده، اموال 
به برنده تحویل داده خواهد ش��د. در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهاء را نپردازد س��پرده او پس از کس��ر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد ش��د. مضافاً به اینکه ش��کایت راجع به تخلف از مقررات مزایده 
ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه صادر کننده حکم داده ش��ود قبل از اتخاذ تصمیم اموال تحویل نخواهد ش��د. 
در صورت عدم 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: یک دس��تگاه عمارت واقع در صائین قلعه خیابان ش��هید رجایی کوچه دهم پالک 32 به ش��ماره 
پالک ثبتی 69/1192/417-419 با قدمت حدود 25 سال در یک طبقه به نام سید کریم کاظمی فرزند سیدمحمود به 
مساحت 343/30 مترمربع با ساختار اسکلت بندی مصالح بنایی دارای کابینت ام.دی.اف با پنجره پی.وی.سی و شیشه 
دوجداره و نمایی اندود س��یمان و کف حیاط موزائیک دو باب انباری در محوطه حیاط به مس��احت 24 مترمربع می 
باش��د با نظر کارشناسی قیمت شش��دانگ عرصه و اعیان و امتیازات مربوطه به میزان 3/350/000/000 ریال و قیمت 

یک دانگ از یک پنجم از شش دانگ سهم 670/000/000 ریال می باشد.
تاریخ و س�اعت مزایده: روز دوش��نبه مورخه 1399/4/30 س��اعت 8 الی 9 الزم به ذکر است چنانچه روز مزایده به 
هر دلیلی مصادف با تعطیلی ش��ود مزایده روز کاری بعد از تعطیالت در همان س��اعت برگزار خواهد شد و محل مزایده 

اجرای احکام مدنی دادگستری ابهر می باشد.
قاضی واحد اجرای احکام مدنی شعبه یک اجرای احکام مدنی شهرستان ابهر- محمد قلعه قوند

آگهی مزایده نوبت اول
در پرونده کالس��ه 9900054 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 کارشناس دادگستری ارزیابی شده به لحاظ قطعیت نظریه کارشناسی مقرر گردید اموال از 
طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگس��تری ابهر به اندازه محکوم به، 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 شده )ده درصد مزایده به صورت چک تضمینی بانکی به انضمام پیشنهاد اولیه از شرکت 
کنندگان اخذ خواهد ش��د( و پس از واریز کل 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. اعتراض و شکایت 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 مشتری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام 

مدنی رعایت خواهد شد. طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.
اموال مورد مزایده: عبارت است از قطعه زمینی با قولنامه مورخ 95/6/7 به مساحت 2000 مترمربع واقع در روستای 
پیرسقا بر جاده ترانزیت ضلع جنوبی جاده متعلق به رامین جعفری شماال 13/38 متر حریم جاده ترانزیت جنوبا 13/35 
متر راه بین مزارع و نهر مزرعه حس��ن آباد پیرس��قا غربا 150 متر متصل به زمین فروشنده توحید چپقلو شرقا 150 متر 
زمین س��کینه یکتا با چهار س��اعت حق آبه از چاه معروف به چاه آیت چپقلو )یک و نیم+دو و نیم س��اعت( با گردش 6 
شبانه روز که مقدار 2/5 ساعت در زمان تنظیم قولنامه با زمین خریده و یک و نیم ساعت مجددا خریداری نموده و زمین 
مذکور زیر کشت نهال گالبی پا کوتاه سه ساله با سیستم آبیاری قطره ای می باشد. ارزش آن به مبلغ 500/000/000 

ریال معادل پنجاه میلیون تومان ارزیابی گردیده است.
تاریخ و س�اعت مزایده: روز س��ه شنبه به تاریخ 1399/4/24 س��اعت 9 الی 10 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

آگهی مزایده نوبت دوم
در پرونده کالسه 980555 مطروحه در اجرای احکام مدنی محکوم علیه قندعلی نوروزی به پرداخت محکوم به در حق 
محکوم له و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم گردیده و با ابالغ اجرائیه اقدامی در جهت پرداخت محکوم به 
بعمل نیاورده اس��ت و اموال توقیفی وی از طریق کارشناس دادگستری ارزیابی شده 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 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 شده )ده درصد مزایده به صورت چک تضمینی بانکی به انضمام پیشنهاد اولیه از شرکت 
کنندگان اخذ خواهد ش��د( و پس از واریز کل 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. اعتراض و شکایت 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 مشتری مفاد ماده 131 از قانون اجرای احکام 

مدنی رعایت خواهد شد. طالبین میتوانند پنج روز قبل از مزایده از اموال دیدن نمایند.
اموال مورد مزایده: عبارت است از شش دانگ یک باب عمارت مسکونی به پالک ثبتی 12/146 به مساحت 266/57 
مترمربع با زیربنای 70 مترمربع زیربنا و دارای انباری و س��رویس به مس��احت 20 مترمربع به مالکیت قندعلی نوروزی 
قفس آبادی واقع در روس��تای قفس آباد با س��اختار نیمه اس��کلت با قدمت هش��ت س��اله که ارزش ریالی آن به مبلغ 

870/000/000 ریال ارزیابی گردیده است.
تاریخ و ساعت مزایده: روز دوشنبه به تاریخ 99/4/23 ساعت 9 الی 10 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 شعبه یک اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ابهر- عباس نوروزی

هیأت موضوع قان�ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

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

کالس��ه   1399/2/10  –  139960327002000137 ش��ماره  رأی  براب��ر 
1398114427002000221 هی��أت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ابهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم پرویز عس��گری فرزند حس��ن به شماره 
شناس��نامه 5 ص��ادره از ابهر در یک ب��اب عمارت به مس��احت 92/94 مترمربع از پالک 
3624 فرعی از یک اصلی واقع در ابهر کوچه سیدس��اجدین کوچه شهامت اول خریداری 
از مالک رس��می )خود متقاضی( محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 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 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: 1399/3/24 -  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/7
رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

ش��ماره  ب��ه  گوش��تی  جوج��ه  واح��د  ب��رداری  به��ره  پروان��ه 
249937734 و پروانه بهداش��تی بهره ب��رداری دامداری به 
شماره 329/4147-95 و  کد بهداشتی 2140401110107 
هر دو به ظرفیت 25000 قطعه  متعلق به داود نوروزی فرزند 
س��تار به ک��د مل��ی 6159451911 مفقود گش��ته و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

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 
ش��هر صائین قلعه آگهی می گردد تا چنانچه نس��بت به آراء صادره یا تصرفات مفروزی 
اش��خاص اعتراض دارند مراتب اعتراض خود را ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار آگهی 
به اداره ثبت اس��ناد ابهر تس��لیم نمایند. ضمنًا برابر ماده 10 آئی��ن نامه مذکور معترضین 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتش��ار باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت 
مح��ل تس��لیم نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع ثبتی بایس��تی 
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- حمیدرضا محبی فرزند حسین ششدانگ یک باب چهاردیواری پالک 69/3373 برابر 

رأی شماره 1951- 1399/4/3
2- کریم واعظی فرزند ش��عبانعلی ششدانگ یک باب س��اختمان پالک 69/3367 برابر 

رأی شماره 1952- 1399/4/3
3- حمیدرضا مقدم فرزند هاش��معلی ششدانگ یک باب ساختمان پالک 69/3372 برابر 

رأی شماره 1953- 1399/4/3
4- میثم معینی فرزند حسین ششدانگ یک باب چهاردیواری پالک 69/3371 برابر رأی 

شماره 1954- 1399/4/3
5- پوران دخت فرزند ابراهیم شش��دانگ یک باب س��اختمان پالک 69/3370 برابر رأی 

شماره 1955- 1399/4/3
رئیس ثبت اسناد و امالک ابهر- حسین کاظمی

تاریخ انتشار: 99/4/7

 

ضمن تش��کر و قدردان��ی از روزنامه وزین ندای ابه��ر الزم به ذکر 
اس��ت مدیریت و کارکنان این جمعیت از نقد سازنده استقبال کرده 
و آن را در جه��ت پیش��برد اه��داف عالیه هالل احم��ر کامال موثر 
م��ی دانند و تمام تالش خ��ود را در بکار بس��تن آن انجام خواهند 
داد زی��را ک��ه معتقدیم فضای نقد س��الم و بی غ��رض و به دور از 
اتهام و افترا و توهین می تواند بس��یار س��ازنده باشد ولی متاسفانه 
آنچ��ه که در ای��ن متن بیش از هم��ه جلب توجه می ک��رد نه نقد 
ب��ر عملکرد ک��ه نوعی عدم آگاه��ی از وضعیت موجود و ش��اید به 
نوع��ی فضای افت��را زنی و تخریب بودکه  اگ��ر فرض را بر عمدی 
ب��ودن آن نگذاریم قطعا برداش��ت س��لیقه ای و ب��ه دور از واقعیت 
در اغلب بندهای آن به چش��م می خ��ورد و این نوع نگاه به هالل 
احم��ر در برابر همه تالش ه��ا و زحماتی که مدیری��ت و کارکنان 
مجموع��ه در چند م��اه اخیر برای برگزاری انتخابات متحمل ش��ده 
اند و در کنار همه فدارکاریهایی که توس��ط داوطلبان این مجموعه 
به ویژه در دو س��ال اخیر از زلزله کرمانشاه ، سیل استانهای شمالی 
و جنوبی کش��ور، نذر آب ، مس��اعدت به مس��لمانان میانمار، طرح 
غربالگری و تب س��نجی بیماری کرونا، تجهیز و مدیریت نقاهتگاه 
بیماران کرونایی و دهها برنامه دیگر که از حوصله این مطلب خارج 
اس��ت از دایره انصاف خارج می باش��د. لذا به رسم ادب و به منظور 
شفاف سازی در آنچه که نویسنده محترم متن به اصطالح انتقادی 
بیان نم��وده و نظرات خود را در قالب جمعی از جوانان و امدادگران 
ب��ه مخاطبین ارائه نموده اس��ت به پاس��خگویی آن م��ی پردازیم:

در ابتدا تیتر مطلب در مورد تزریق خون تکراری بر رگ های هالل 
احمر عنوان شده است. جای تعجب دارد که نویسنده محترم اطالع 
ندارند به غیر از یک نفر از منتخبین که برای س��ومین بار و با رای 
مس��تقیم عزیزان داوطلب وارد شورای اجرایی شدند که کامال قابل 
پیش بینی بود و نفر دیگری که با یک دوره غیبت تنها یکبار سابقه 
حضور در این شورا را داشته اند دو عضو دیگر و دو عضو علی البدل 
آنها و عضو بازرس و عضو علی البدل آن برای اولین بار وارد شورای 
اجرایی شده اند یعنی نس��بت به شورای اجرایی قبلی فقط یک نفر 
در ش��ورای اجرایی جدید حضور دارند و تمامی اعضا و بازرسان آن 
نفرات جدیدی هستند که انشااهلل با تفکر و ایده جدید خون جدیدی 
بر رگه��ای هالل احمر تزری��ق خواهند کرد. به عب��ارت دیگر 75 
درصد ش��ورای اجرایی جدید و اعضا علی البدل آنها برای اولین بار 

به عضویت شورای اجرایی درآمده اند.
در بن��د اول این متن از تاخی��ر در آغاز زمان انتخابات انتقاد ش��ده 
اس��ت جای بسی تاس��ف و تعجب دارد که نویسنده محترم که خود 
را داوطل��ب هالل احمر معرفی کرده چط��ور از ابتدایی ترین قانون 
انتخابات مجمع اطالع ندارد که انتخابات راس س��اعت اعالم شده 
)9صبح( زمانی آغاز خواهد شد که دو سوم اعضا در مجمع در محل 
حاضر باش��ند. در غی��ر اینصورت با اعالم نیم س��اعت زمان تنفس 
در زمان دوم با هر تعداد از افراد راس��ما"آغاز خواهد ش��د که طبق 
قوانین و دس��تورالعمل موجود در این انتخابات راس ساعت 9/30 با 

تالوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز گردید و تاخیری در این برنامه 
نبود و تمام این موارد در همه دوره ها در تمامی ش��عب هالل احمر 
قابل پیش بینی می باش��د. برخالف آنچ��ه در این متن آمده یک و 
نیم س��اعت قبل از برگزاری انتخابات  در زمان اعالم ش��ده تعرفه 
ها توس��ط نماینده حراست جمعیت استان در محل سالن به صورت 
پلمپ ش��ده آماده بود که می بایس��تی با حضور تمامی اعضا هیئت 
نظارت آماده تحویل به میزهای پذیرش می شد که با شروع قانونی 
زم��ان انتخابات این اق��دام صورت گرفت که ب��ه علت عدم به حد 
نصاب رسیدن حضور اعضا راس ساعت 9 صبح ثبت نام آغاز نشد و 
تع��داد افراد حاضر در محل پذیرش به دلیل رعایت فاصله اجتماعی 
و عدم تجمع توس��ط عوامل حراس��ت و انتظامات به داخل س��الن 
هدایت ش��دند و قبل از شروع زمان قانونی انتخابات با آغاز ثبت نام 
و توزی��ع تعرفه با نظم و ترتی��ب و در فضایی آرام به محل پذیرش 
بازگش��ته و تعرفه خود را بدون ایجاد هیچ مشکلی دریافت نمودند و 
قطعاآش��فتگی ذهنی و باختن قافیه توسط دست اندرکاران برداشت 

شخصی نویسنده محترم بوده است. 
در ادام��ه صحبت از ضعف در تبلیغات ای��ن انتخابات به میان آمده 
اس��ت که بدیهی انتخابات ش��ورای اجرایی چه برای انتخاب کننده 
و چه برای انتخاب ش��ونده تنها توس��ط اعضا مجمع هالل احمر و 
داوطلبانی که طبق آیین نامه حائز کس��ب شرایط اعالم شده در آن 
ش��ده اند برگزاری می شود و کلیه شهروندان اجازه حضور نخواهند 
داش��ت که در فضای مجازی یا روزنامه ها به طور کامل و پررنگ 
تبلیغات صورت بگیرد. لذا این اطالع رسانی در چندین نوبت توسط 
پیام��ک به کلی��ه اعضا به طور کامل انجام ش��د و اگ��ر در فضای 
مجازی هم شاهد اطالع رسانی در این زمینه بودیم صرفا به جهت 
آش��نایی ش��هروندان با نوع فعالیت های هالل احمر و تش��ویق به 
عضوی��ت این عزیزان در این جمعیت بین المللی بود. در اینجا الزم 
می دانیم به این نکته مهم هم اش��اره کنیم به منظور اطالع رسانی 
مطلوب به اعضا که دارای مدرک کارشناس��ی بودند جهت نامزدی 
برای حضور در ش��ورا در زمان قانون��ی پیامک دعوت هم از طریق 
روابط عمومی جمعیت هالل احمر شهرس��تان ابهر ارسال گردید تا 
کس��انیکه تمایل به حضور در جمع کاندیداها را دارند با ارائه مدارک 
به هیئت نظارت مورد بررس��ی قرار گیرند تا در صورت احراز شرایط 
مندرج در آیین نامه به عنوان انتخاب ش��ونده حضور یابند. عالوه بر 
آن با بازرسی شرایط داوطلبانی که از جایگاه ویژه ای در شهرستان 
برخوردارند توس��ط رئیس محترم جمعیت ابه��ر در چندین نوبت با 
تم��اس تلفنی جهت حضور در بین نامزدها دعوت به عمل آمد تا از 
پتانس��یل و ظرفیت این عزیزان نیز در ش��ورای اجرایی هالل احمر 
بهره مند ش��ویم که در صورت درخواست جهت  پی گیری صحت 
و س��قم این مطلب توس��ط نویس��نده محترم متن انتقادی اس��امی 
این عزیزان اعالم خواهد ش��د. گرچه برخ��ی از افرادای هم در روز 
برگزاری انتخابات بودند که صرفا با پر کردن یک فرم ناقص و عدم 
حضور در میان داوطلبان در چندین س��ال اخیر علی رغم فراخوانی 

های عمومی برای حضور در فعالیتهای بشردوستانه اعتراضاتی هم 
داشتند که کامال" بی پایه و اساس بود.

البته همانطوریکه مستحضر هس��تید شرایط ویژه کرونایی و پرهیز 
از تجمع از دالیل اصلی عدم تمایل بس��یاری از اعضا جهت حضور 
در انتخاب��ات بودکه به صورت مجمع برگزار می ش��ود که این مهم 
کامال" قابل پیش بینی در س��طح جمعیت کش��ور بود که حضور نه 
چندان پرش��ور  اعضا فقط در شهرستان ابهر صورت نگرفت و علی 
رغم توجه ویژه به رغایت پروتکل بهداشتی تمایل به حضور کاهش 
یافت و این نش��ان از ضعف مدیری��ت و عوامل اجرایی هالل احمر 
ابهر نبوده و ش��رایط حس��اس موجود، نیز یکی از مهمترین مسائل 

اصلی در بوجود آمدن آن می باشد.
در ارس��ال پیامک های دعوت به حضور در انتخابات موکدا" تاکید 
ش��ده بود همراه داش��تن کارت ملی و کارت شناسایی الزامی است 
و با نظارت کامل نماینده حراس��ت اس��تان در این رابطه متاس��فانه 
ش��اهد حضور برخی از اعضا بدون کارت ملی بودیم که با توجه به 
اطالع رس��انی مناسب انجام ش��ده و نظارت کامل حراست در این 
موضوع کوتاهی متوجه عوامل اجرایی انتخابات نبوده اس��ت گر چه 
اگ��ر عزیزانی به این دلیل موف��ق به حضور به عنوان انتخاب کننده 
نش��ده اند عذرخواهی صمیمانه مجموعه را پذیرا باشند.در بخشی از 
متن مذکور به نظر می آید نویس��نده با مطرح نمودن اصالت ابهری 
مدی��ر فعلی هالل احم��ر و نه بومی بودن آن قص��د ناکارآمد جلوه 
دادن مدی��ران غیر بومی را دارد گرچه این موضوع در روز انتخابات 
توس��ط یکی از افراد حاضر در جلسه به رغم عدم شرایط احراز وی 
مطرح ش��د که اساس��ا" غیر قابل قبول و بی پایه می باش��د  زیرا با 
یک بررس��ی مختصر خواهید دید بس��یاری از مدیران عالی و تاثیر 
گذار فعلی شهرستان غیربومی هستند و چه مدیران با کفایتی که از 
این خطه در استانهای دیگر مشغول خدمت رسانی هستند و موجب 

افتخار دیار ابهررود می باشند.
در پایان از دقت نظر همه عزیزان و همچنین نویس��نده محترم متن 
انتقادی که ان ش��ااهلل دغدغه بهبود وضعیت و ارتقاء جایگاه هالل 
احم��ر را به عنوان مردمی ترین نهاد بین المللی دارند کمال تش��کر 
و قدردان��ی نموده و به هم��گان اطمینان می دهیم این انتخابات به 
مدد فرهنگ باالی شهروندان خوب ابهر در فضایی آرام و کامال بی 
طرفانه و بدون هیچ غرض ورزی انجام شد و اولین شعبه در سطح 
اس��تان بود که صحت آن توس��ط هیئت محترم نظارت شهرستان 
ب��ا حضور معاون محترم فرماندار شهرس��تان جناب آقای محمدی، 
نماینده محترم دفتر ولی فقیه در جمعیت  اس��تان در هیات نظارت 
ابهر جناب آقای حجت االس��الم والمس��لمین عطوف��ی و دو تن از 
معتمدین و داوطلبان خوب شهرمان ابهر تایید گردید. و ضمن تشکر 
از نماین��ده پلیس امنیت و ماموران نی��روی انتظامی که ایجاد نظم 
جلس��ه را بر عهده داش��تند که در صورت بروز بی نظمی نیازی به 
زن��گ زدن به مراجع قانونی نباش��د  و در نهای��ت از زحمات برادر 
ارزش��ی حاج آقا ربی بزرگوار که هم��واره یارومددکار جمعیت هالل 

احمر بوده اند کمال سپاسگزاری را می نماییم.
روابط عمومی جمعیت هالل احمر شهرستان ابهر

خیابان صیاد ش��یرازی جنب پل س��وم خرداد، 
منتهی به مجتمع مهس��تان و بیمارس��تان امید 
ابهر در حاش��یه مس��یل متروک��ه قوروچای و 
جنب ماس��ه ش��ویی س��ابق قرار دارد به علت 
وجود مس��یل، پیچ در پیچ احداث شده و از آن 
جائی که طبق عکس های هوایی موجود شهر 
ابهر، کارگاه ماسه شویی اولین بنای احداثی در 
آن محل بوده اس��ت که در کنار مس��یل شاخه 
کوی نیک احداث گردی��ده بود به همین علت 
ش��هردار وقت ابهر به عنوان ذینفع مسیل را از 
مح��ل ابتدایی و طبیعی خود به س��مت اراضی 
میموندره هدایت و انتقال داد و عمال به اذعان 
کارشناسان و مستندات موجود از مسیر طبیعی 
خ��ود منحرف و ب��ه طرف اراض��ی پالک 33 
کش��یده شد. در سال های گذش��ته و در زمان 
شهرداران وقت با نخاله ریزی توسط شهرداری 
ابهر از ش��کل طبیعی خ��ارج و دچار دگرگونی 

های فراوانی گردیده است.
در سال های اخیر هم با بارندگی های فصلی و 
بهاری جاری ش��دن آب های سطحی و فصلی 
را در این مسیرها شاهد بودیم و از طرفی چون 
مس��یر اصلی مسیل کوی نیک در گوشه غربی 
بیمارستان امید، خیابان کشی و مسدود و ماسه 
ش��ویی در ادامه و مسیر طبیعی آن احداث شده 
بود جایی و مسیری برای خروج آب از بن بست 
ایجاد شده توسط شهرداران وقت وجود نداشت.

لذا شهرداران ابهر در سال های اخیر در اقدامی 
مبادرت به نهرکش��ی در ضلع ش��رقی خیابان 
صیاد ش��یرازی نمودند و از ط��رف دیگر چون 

کارگاه ماس��ه ش��ویی تغییر کاربری داده شد و 
فروخته ش��د و یا معوض واگذار گردید و حتی 
قس��مت عمده خیابان صیاد شیرازی موجود را 
نیز هم��ان طور که از بقایای بیخ دیوار ماس��ه 
شویی و آسفالت دس��ت نخورده خیابان که در 
پش��ت نهر احداثی مانده و معلوم است تصاحب 
و تملک نمودند خیابان جدید به س��مت امالک 
مقابل کش��یده شد که تنش هایی را نیز موجب 
گردید و خیابان در ابتدای مسیر یعنی جنب پل 
سوم خرداد به جای اینکه به جاده قیدار متصل 
ش��ود بیش��تر به زیر پل تبدیل گردید، در حالی 
که از ه��ر نگاه حتی از دید ی��ک فرد عامی و 
غیرکارشناس غلط اس��ت چرا که نه راه راست 
در می آید و نه به جاده متصل می شود بلکه به 

زیر پل ختم می شود. 
در عق��ب نش��ینی می بایس��تی ه��ر دو طرف 
خیاب��ان را در نظر گرفت در صورتی در ورودی 
از س��مت پل هی��چ گونه عقب نش��ینی برای 
ملک مجاور منظور نش��ده است که آیا به علت 
همجواری آن ملک با ماس��ه شویی بوده است 
یا موضوع چیز دیگری اس��ت. ولی با هر معیار 
کارشناس��انه و عرف محلی بخواهند آن خیابان 
مستقیم باشد می بایستی عمده عقب نشینی از 

سمت ماسه شویی یعنی ضلع شرقی انجام می 
گرفت و نه ضلع غربی. اگر دلسوزان از نزدیک 
بازدیدی از این خیابان داش��ته باش��ند و از هر 
دو طرف یعنی هم از س��مت پل س��وم خرداد 
و هم از س��مت مجتمع مهستان به این خیابان 
نگاه کنند در یک نگاه می شود فکر کرد قاعده 
و اصول کارشناس��ی و مهندس��ی در آن لحاظ 
نش��ده است. از هر طرف که بنگرید متوجه می 
ش��وید اگر می خواستند راه، مستقیم درآید می 
بایس��تی عقب نش��ینی از س��مت ماسه شویی 
انجام می ش��د در صورتی ک��ه این امر صورت 
نگرفته اس��ت بلکه بالعکس قسمتی از خیابان 
صیاد ش��یرازی نیز ش��اید ضمیمه ماسه شویی 
گردیده اس��ت فلذا ش��هرداران وق��ت مبادرت 
ب��ه چنین کاری نمودند. از مس��ئولین ذیربط و 
کارشناس��ان امر، دلس��وزان و ناظران مسئول 
و نیز خود ش��هردار محترم حداق��ل انتظار این 
اس��ت قبل از اتمام کار و نوشدارو پس از مرگ 
سهراب، در زمان مسئولیت خود اقدام عاجل و 
الزم را مب��ذول فرمایند تا از ضرر و زیان های 
آن جلوگیری شود. اعضای شورای شهر چگونه 
با وجدان خود کنار خواهند آمد و چه پاس��خی 
برای قضاوت آیندگان خواهند داشت وقتی می 
توان راهی مستقیم ایجاد کرد انتظار از شهردار 
محت��رم مهن��دس ذوالقدریها این اس��ت که با 
دق��ت نظر کافی و با توجه به س��ابقه مدیریتی 
که دارند امید اس��ت اقداماتی صورت بگیرد تا 

خیابان صیاد شیرازی مستقیم احداث گردد.
علی اصالنی نیک

کیســـت
ناظــــــر؟!

چند شرط برای بارداری
1- خانم ها توجه داشته باشند که حداقل سه ماه پیش از باردار شدن به 
وزن ایده آل خود برس��ید )بس��یاری از مردم تصور می کنند افراد مشهور 
پس از بارداری جراحی های متعدد انجام می دهند تا اندام و وزن مناسب 
خود را مجدداً به دس��ت می آورند ولی واقعیت این اس��ت که آنها برای 
بارداری خود از ماه ها قبل برنامه ریزی می کنند و در دوران بارداری نیز 

رژیم متناسبی را رعایت می کنند که دچار چاقی شدید نشوند.
چاقی زیادی در دوران بارداری، ش��لی و ترک خوردگی های زیادی را در 

ناحیه ش��کم و بازوها و پاهای ش��ما خانم ها ایجاد می کند که غیرقابل 
برگشت می باشد(. 

2- اگر از مکمل های خاص یا مولتی ویتامین استفاده می کنید آن را قطع کنید.
3- مصرف اس��یدفولیک را آغاز کنید )حداقل س��ه ماه قبل از بارداری( 
این ویتامین از بروز اختالالت مادرزادی مغز و نخاع پیشگیری می کند.

4- وضعیت ایمنی خود را در برابر س��رخچه و آبله مرغان بررس��ی کنید 
اگر به واکسیناسیون نیاز دارید مطمئن شوید که چه مدت پس از دریافت 

واکسن باید صبر کنید تا باردار شوید.
5- مراجعه به پزشک پیش از بارداری می تواند به آمادگی مناسب برای 

بارداری تان کمک کند.
6- تأثی��ر بارداری بر برنام��ه های آینده ی زندگی خ��ود را مدنظر قرار 
دهید و در این مورد با همس��رتان مشورت کنید در ضمن قبل از بارداری 
وضعیت ش��غل، تحصیل، مسافرت، بیمه و سابقه بیماری های خانوادگی 

را هم بررسی نمائید.

خون جدیدی به رگ های هالل احمر تزیرق خواهد شدجوابیـه جمعیت هالل احمر شهرستان ابهر به نقد بر انتخابات شورای اجرایی

توصیه های پزشکی
دکتر شیرین حیدری
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پاسخ جدول 1341

چرا نمی نویسید
سالم و خس��ته نباشید خدمت عوامل پورشور و نشاط روزنامه وزین ندای ابهر 
لطف کنید مطلب منو چاپ کنید شاید برخی مسئولین به خواب رفته بیدار شن...

چرا با داشتن اینهمه داروخانه تو بیمارستان و سطح شهر برای گرفتن دارو باید 
بریم زنجان هزینه و گرمارو به جان میخریم مجبوریم اونا هم از مارو ولیعصر به 
موسوی، از اونجا به رجایی پاس بدن من که بایستی هر۲۸روز دارو تزریق کنم 
بایستی غیر پول دارو با گردن کج از این داروخانه به اون داروخانه پاس بشم قرص 
سرماخوردگی تو سوپرمارکتم پیدا میشه!چرا کسی به فکر مردم ضعیف و بیمار 
نیست؟مسئولین شبکه بهداش��ت و درمان ابهر چرا پیگیر بدبختی مردم نیستن؟

ممنون میشم چاپ کنید شاید خفته ها از خواب غفلت بیدار شن ایشاال
یک بیمار ابهری

چرا نمی نویسید
با س��الم مدیر آموزش و پرورش آقای عزیرخانی آیا به موسسه های آموزش 
زبان انگلیس��ی مجوز ادامه فعالیت دادید؟ االن موسس��ه آموزش زبان انگلیس 
ب.... به ما گفتن بچه هاتونو بفرستین بیان کالس، از آموزش و پرورش مجوز 
گرفتیم؛ از اینور هم کرونا دوباره اوج گرفته اگه مجوز دادید پس چرا  مدرسه 
ه��ا را باز نکردی��د بچه ها اینترنتی امتح��ان میدهند یعنی موسس��ه ها مهمتر از 

مدرسه هست که مجوز فعالیت بهشون دادید؟ منتظر جواب هستیم. با تشکر
از اولیاء

چرا نمی نویسید
س��الم خسته نباشید می خواستم لطف کنید این مطالب رو توکانال روزنامه تان 
چاپ کنید تا مس��ئوالن ببیند و مردم ش��ریف هم آگاه باشند چند مدتی هست 
در ش��بکه مجازی و س��ایت های اینترنتی آگهی های فروش ملک و ساختمان 
از ط��رف چند بنگاهی درج می گردد که هر روز با قیمت تازه و باالی چندین 
درصد قیم��ت که بنده حتی چند ب��ار تماس گرفتم محل س��اختمان رو جویا 
باش��م طف��ره رفتن و گویا فق��ط کار برخی ها فقط باال بردن قیمت س��اختمان 
است که خودشون از دالالن بازار هستند و قیمت های بی مالحظه را درج می 
کنند. خواهش میکنم از قوه قضاییه، از بازرسان اتحادیه، از اماکن از نهادهای 

اجرایی بیایند جلوی این ها را بگیرند تا در بازار جوالن ندهند.
شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
با س��الم و خس��ته نباش��ید خدمت عوامل روزنامه ندای ابهر ممنون که حداقل 
گوش��ی برای شنیدن صدای مردم هستید هرچند که فکر نمی کنم صدای ما به 
گوش مس��ئوولین برسه ولی خوب بعنوان درد دل میگم شاید فرجی شدبنده از 
ساکنین شهرک گلسار هستم که چند سالی هست پکیج استفاده می کنیم که در 
این مدت سه بار هزینه کردم و رسوب زدایی شده و دوبار هم مزاحم مأمورین 
اداره آب شدیم و اومدن لوله های پشت کنتور آب باز کردن که کلی آهک 
از لول��ه ها خارج کردن....ولی خوب دیگ��ه االن لوله های خروجی آب گرم 
پکیج رس��وب بس��ته که واقعا دیگه کالفه شدیم ساختمانی که یکسال ساخت 
و این همه هزینه انقد ش��یرآالت خراب ش��ده تو باز بس��ته کردن... ما قشر زیر 
خط فقر باید کی صدامون و بشنوه تا کی تحمل کنیم؟کی جوابگوی ماست؟
از اهالی گلسار

چرا نمی نویسید
برخ��ی از این کامیون های آج��ر فروش ها دور میدان انقالب برای س��اکنین 
و کس��به  دارن مزاحمت ایجاد می کنند داخل بلوارم همیش��ه آش��غال غذاشون 
میری��زن چن��د باری با پلیس تم��اس گرفتیم اومدن ولی همی��ن که پلیس میره 
برمیگ��ردن اینجا...تابلو هم داره دقیقا زی��ره تابلو توقف ممنوع پارک می کنند 
ممنون میشم در کانال هم قرار دهید تا شاید رسیدگی بشه...                  از اهالی

چرا نمی نویسید
یکی از مشکالت برخی مدارس در این شرایط شیوع کرونا، عدم امکان فاصله 
گذاری مناس��ب و عدم امکان استفاده از پوشش نایلوني بین کارکنان مدارس 
و اولیاء دانش آموزان و همچنین دس��ت به دس��ت ش��دن مدارک بین اولیاء و 
معاونین مدارس تا مرحله ثبت کامپیوتری است، که از مسئولین محترم آموزش 
و پ��رورش تقاضا داریم که با حذف دریاف��ت و تبادل مدارک کاغذی دانش 

آموزان در این شرایط به وضعیت معاونین مدارس کمک شود. با تشکر
از اولیاء

چرا نمی نویسید
سالم میخواستم به گوش مسئولین شهرداری ناحیه چهار ابهر برسونین که االن 
نزدیک به چهارماه و یا بیش��تر مارو بخاطر جدول کش��ی و ش��ن ریزی معطل 
ک��ردن تا یه تیر برق بذارن کوچه! س��یم برقی که آوردیم بخدا نمیکش��ه! اگه 
وس��ایل برقی بسوزن کسی جوابگو خواهد بود؟ از س��وی دیگه االن مدتیه به 
مس��ئولین اداره گاز و پیمانکار زنگ می زنیم که برای وصل کردن گاز اقدام 
کنن��د. کی��ه میگه ۲۰ روز، یک ماه طول میکش��ه کی خواهد رس��ید؟ ما االن 
نزدیک دوماهه کوچ کردیم مستأجر بودیم صاحبخونه گفت باید تخلیه کنید 
اینقدر دیگه ش��هرداری و اداره گاز رفتیم خودمون خجالت می کش��یم. لطفا 

اعضای شورا رسیدگی کنند.
از اهالی خیابان حکیم هیدجی کوچه ۸متری احداثی

چرا نمی نویسید
سالم چرا روابط عمومی برخی ادارات متولی در شهرستان های ابهر و خرمدره 
که باید حداقل پیام انتقاد و درخواس��ت های مردم و شهروندان در کانال های 
خب��ری منطقه رو مطالعه و به مس��ئولین انتقال و جوابیه ارس��ال کنند اینقد بی 
اهمیت عمل می کنند درخواس��ت و انتقادی که از سوی شهروندان طرح میشه 
باید بررسی و پاسخ الزم داده بشه...                                         شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
ما به مکان تفریحی ش��اهبالغی س��لطانیه رفته بودیم چه م��کان باصفایی ولی 
متاسفانه وضعیت نظافت افتضاح بود دستشویی ها کثیف و پر از آشغالها محدوده 
را فرا گرفته بود لطفا قدر این جور جاها را بدانیم مسولین رسیدگی کنند مرسی
شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
چرا  بیش��تر حوزه های امتحان نهایی  دانش آموزان پایه دواز دهم بعد از اتمام 
امتحان بخاطر کرونا ضد عفونی نمی شوند ؟ حاالکه مسئولین به وظیفه قانونی 
خود در قب��ال ضد عفونی مدارس عمل نمی کنند اولیاء مواظب فرزندان خود 
باشند مسئولین آموزش وپرورش و شبکه بهداشت ودرمان لطفا پاسخگو باشند. 
از فرهنگیان و اولیاء نگران

چرا نمی نویسید
باس��الم وخسته نباشید خدمت دولتمردان ومس��ئولین عزیز که چشم ما رو اول 
صبح به بخشش وکراماتشون روشن کردن,4ماه هست مردم رو امیدوار کردن 
برای افزایش حقوق و همس��ان سازی,ولی االن دیدیم چطور به قولشون عمل 
کردن,آیا با 399 هزار تومان اضافه حقوق میشه با این همه گرونی که شده زندگی 
کرد؟ اقال 1۰۰۰تومن هم می گذاشتن روش 4۰۰روند بشه واقعا برای خودمون 
باید تأس��ف بخوریم که در این کشور ثروتمند داریم زندگی میکنیم. با تشکر
 یک بازنشسته بدبخت

چرا نمی نویسید
م��ن میخواه��م از اداره آموزش و پ��رورش گله کنم اومدن مدرس��ه 
حضرت معصومه در خیابان 17ش��هریور کوچه سپهر را تخریب کردن 
چندتا درخت داخل مدرس��ه هست یکی از درختان به خاطر کهنسالی 
پوسیده اگه یک دفعه شاخه هایش شکست و خدایی نکرده شاخه های 
درخت افتاد روی بچه ها یا ماش��ین و خسارت به بار آورد آنوقت چه 
کسی جوابگوست؟ خواهشمندیم درختان را هرس کنید.          از اهالی

چرا نمی نویسید
قابل توجه فرماندار محترم شهرستان ابهر و رئیس محترم اداره کار

با س��الم ش��رکت صنایع بهداش��تی س.... که یک شرکت سهامی 
عام وبا رش��د سود دهی باال در چند س��ال اخیر می باشد! اما شاهد 
بی قانونی ها در این شرکت هس��تیم. تحمیل اضافه کاری اجباری 
از ط��رف کار فرما به صورت ش��یفت 1۲ س��اعتی دائمی حتی در 
روزهای تعطیل به کارگران و با توجه به  ش��یمیایی بودن ش��رکت 
و حجم س��نگین کار در قس��مت تولید، باعث بروز مش��کالت در 
زندگی روزمره کارگران ش��ده است. وهمچنین معلق شدن سختی 
و زیان آوری ش��رکت! اجرایی نش��دن قانونی طرح طبقه بندی از 
سال۸۸ تا کنون. وبا توجه به اعتراضات کارگران در داخل شرکت 
در ای��ن چند س��ال اخیر هی��چ اقدامی از طرف مدیریت ش��رکت 
صورت نگرفته اس��ت! از مس��ئولین محترم خواهش میکنیم به داد 

ما کارگران که قشر مظلوم وضعیف جامعه هستیم برسید! با تشکر
یک کارگر

چرا نمی نویسید
سالم.چند روزی میشه که در کانال های مختلف در مورد شرکت 
صنایع بهداشتی س.... مطالبی مبنی بر اضافه کاری اجباری بصورت 
1۲ ساعت مداوم حتی در روزهای تعطیل منتشر می شود و همچنین 
مطالب دیگری که نش��ان از رعایت نکردن قانون در این ش��رکت  
میباشد. ومطلب دیگر اینکه همین چند روز پیش یکی از کارگران 
این ش��رکت با 17 سال سابقه کاری  به خاطر اعتراض اخراج شده 

و این یعنی هیچ کس حق اعتراض ندارد.
اما هیچ عکس العملی از س��وی مس��ئوالن شهرس��تان ابهر احساس 
نش��ده. از ش��ما مدیر کانال خواهش می ش��ود صدای ما کارگران 
ش��رکت س... را به گوش مسوولین برس��انید و اگر عکس العملی 
از سوی مسئوالن دیده نشود ما مجبوریم مشکالتمان را با مسئوالن 

استان مطرح کنیم. با تشکر.
یک کارگر

چرا نمی نویسید
چرا ش��رکت آب و فاضالب شهری ابهر )واحد بازرسی و پیگیری 
مطالب��ات آبفای ابهر( در برگ های اخط��ار بدهی آن ها )آخرین 
مهل��ت( ک��ه در برگ های اندازه 14×16 می باش��د ش��ماره تلفن 
تماس، فاکس، تلگرام، پیامک شرکت را در ذیل آدرس قید نکرده 
و ننوش��ته است حتما فراموش��ی نیست بلکه خواس��تند مردم برای 
پیگیری بدهی و یا سؤاالت خود مزاحم وقت شیرین واحد بازرسی 
و پیگیری مطالبات آبفای ابهر و یا مدیرست محترم نباشند و غیر از 
این دلیل دیگری نمی تواند داش��ته باشد اگر دارد بسم ا... بفرمایند.
از مشترکین آبفای ابهر

چرا نمی نویسید
با س��الم و ع��رض ادب و ارادت خالصانه خدمت تمامی پرس��نل 
محترم و فرهیخته روزنامه ندای ابهر. لطفا مس��ولین محترم شورای 
آرد و غالت فرمان��داری بفرمایند دلیل گرانی 45درصد نان لواش 
چی��ه؟ آیا درکیفیت ن��ان تغییر مثبتی صورت گرفت��ه؟! وای به داد 

اقشار مستاجر و فاقد شغل.
شهروند ابهری

چرا نمی نویسید
لطفا مس��ئولین شبکه بهداش��ت و درمان ابهر سری هم به ساختمان 
های پزش��کان بزنند که در برخی از آنها مثال س��اختمان پزش��کان 
ح.... به جز نگهبانی در س��ایر طبقات و اتاق ها دس��تورالعمل های 
بهداش��تی رعایت نمی ش��ود چون مطب ها از مح��ل های پر خطر 
ش��یوع ویروس کرونا محس��وب می شوند لطفا مس��ئولین مربوطه 

تذکرهای الزم را به ساختمان های پزشکان و مطب ها بدهند.
 از مراجعین

چرا نمی نویسید
باس��الم لطفا به گوش نماینده ابهر و قیدار در مجلس برس��انید که 
به وضعیت نامناس��ب این جاده رس��یدگی کنند.االن 4 ساله داریم 
به هر مس��ؤلی میگیم انگار نه انگار اینجا اغلب تصادف فوتی داره 
وضعیت آسفالتش خیلی خرابه...خواهشمندیم نماینده های این دو 
شهرستان  و مسؤلین اداره راه یه فکری به حال این جاده مرگ بکنند.   
 یک شهروند

چرا نمی نویسید
س��الم از مس��ئولین مربوطه خواهش��مندیم یه خرده ب��ه نحوه کار 
امالکی ها توجه کنید یه س��ری هاش��ون فقط بلدن با کلمات بازی 
کنند و هر طور شده معامله را به نفع خودشان جوش بدن نمی دونم 
چط��وری این پول را می خورند ... اصال ابهر با این تعداد جمعیت، 

به اینقدر مشاور امالک نیاز نداره چه خبره مگه؟
شهروند ابهری

 

 

نامه   ی وارده
زمی�ن چمن هیدج حال خوبی ندارد لطفا دریابید 

در س��ال های نه چندان دور  یک زمین خاکی داش��تیم که وقتی می رفتیم فوتبال و بر 
می گش��تیم خون��ه  حتما یک زخم کوچک و بزرگی در کف دس��ت هامون یا زانوهای 
پامون بود و وقتی مثال یک جا به عنوان مهمان دعوت میش��دیم که زمینش چمن بود 
ان��گار دنیا را بهمون دادن البته روزهای تعطیل و پنج ش��نبه و جمعه دعوت نمی کردن 
چون همیش��ه تیم های خودش��ون وقت را پر میکردن و ما بیش��تر جایی در جدول اونا 
نداش��تیم. بعد از چندین س��ال کش��مکش و بدو بدو چند نفر پیشکسوت و عالقه مند و 
مسئول باالخره صاحب زمین چمن شدیم که با افتخار هم عرض کنم که یکی از چمن 

های طبیعی خوب استان بود. 
و امروز چمن هیدج حال خوشی ندارد

فوتبالیست ها میگن فقط معطل یک دستگاه پمپ آب هستند که بتوانیم آب را بکشیم 
و آبیاری کنیم. از مسئولین محترم شهری و شهرستانی و استاتی عاجزانه خواهشمندیم 
یک فکری برای این مجموعه تنها دلخوشی پیشکسوتان و فوتبالیستها بکنن ما منتظر 

حمایت شما هستیم واال این چمن به این شکل هم  شاید سال دیگه اصال نباشه!
از ورزشکاران شهر هیدج

گروه خبر: به گزارش پرویز جماعت نیا خبرنگار روزنامه ندای ابهر با حضور طیب امیری 
رییس کانون بسیج ورزشکاران استان زنجان در دفتر کانون بسیج ورزشکاران شهرستان 
ابهر از پرویز جماعت نیا خبرنگار ورزش��ی روزنامه ندای ابهر که عنوان برگزیده و برتر 
مس��ابقه فرهنگی نامه ای به امام راحل )ره ( را بمناسبت ارتحال جانسوز ایشان بدست 
آورده بود، با اهدای لوح و هدیه ای تجلیل و تقدیر ش��د. در برنامه تجلیل تورج عیوض 
محمدی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ابهر، هادی تیموری رییس کانون بسیج 
ورزشکاران شهرستان ابهر، رجبی رییس هیات کاراته شهرستان ابهر، پناهی و موسوی 

از کانون بسیج ورزشکاران استان حضور داشتند.

ازمقالهنویسورزشکارابهریتجلیلشد

افقـی
ــهادت نائل آمد ــه مقام ش ــال 65 در عملیات فاو ب ــه س ــری ک ــهدای ابه 1- از ش
2- واحد سنجش مقاومت الکتریکی- فلز چاپخانه- چغندر پخته- سباحت 3- آفت 
ــارچ انگلی در غذا  ــمارش گردو- ق ــنی قرمز 4- ذره بنیادین- واحد ش گندم- چاش
5- برتری بیجا- ابر سفید پَر مانند 6- درجه کاراته- عوارض گمرکی- یاری و کمک 
ــین در خوزستان-  ــهری لر نش 7- راه و روش کار- دور افتاده- آبادی 8- غزال- ش
ــیار نازک 9- از شبه فلزات- دستخوش اختالالت روحی- درون 10- نخ  پوسته بس
های پهنای پارچه- محلی در پنج کیلومتری شرق مکه- آهنگ سخن 11- ماترک- 
ــوره هایی که در مکه نازل شده  ــدن 12- جزیره گردشگری- مباهات- س پنهان ش
ــرعی 14- ماده بیهوشی قدیمی- مردم یک کشور- گوشت  13- دایره زنگی- آب ش

بیخ دندان- کشت بارانی 15- پدر داستان کوتاه زبان فارسی
عمودی

1- بد پیشه- گلی زینتی به رنگ های مختلف- پیوسته و برقرار 2- گرو گذاشتن- 
ــهر فراری ــد و اراده- زمان بی نهایت- قاصد- ش ــروزی 3- قص ــواره- ظفر و پی گه

4- از صفات خداوند- حیوان انسان نمای جنگلی 5- مزه ای که دهان را می بندد- 
ــتثنایی در سواحل  ــتنی- کوره آجرپزی- گداخته شدن 6- جنگلی اس ــالح کاش س
ــی جنوب ایران- حیه- رخنه در کار 7- مایه حیات- اندوهگین- خط کش مهندس

ــکانی-  ــردار ایرانی عصر اش ــیقی پاپ ایران 9- پهلوان- س ــدگان موس 8- از خوانن
ــتن بر مرده ــک حج- گریس ــه قدیمی- از مناس ــتی10- لباس مردان ــه بر پش تکی

ــت خالص- دانه خوشبو 12- اندوخته- انبار  ــتنی- گوش 11- ابزار ترقی- نوعی بس
کننده کاال و ارزاق 13- غذای آبکی- تقویتی گیاه- رد کردن- بله روسی 14- لوس 
ــتایی از توابع بخش  ــب بارکش- روس و از خود راضی- هامون- مکر و حیله 15- اس

مرکزی ابهر- پارچه ابریشمی گل و بوته دار

مدیران ابهری پایتخت نشین، بایدها و نبایدها
ــهرهای تاریخی و کهن ایران زمین است و مردان و زنان بسیاری از  ــهر ابهر یکی از ش ش
این خطه زرخیز برخاسته و افتخارات بسیاری را برای منطقه به ارمغان آورده اند. برخی 
ــور سمت هایی را داشته اند  ــتانی در پایتخت و یا در خارج از کش از مردان این دیار باس
ولی تا چه حد توانسته اند از مسئولیت های خود در جهت پیشرفت و آبادانی این منطقه 

استفاده کنند، سؤالی است بی جواب که باید به آن پاسخ داده شود.
ــاد، جهاد، دخانیات، شهرداری تهران، استانداری  وزارتخانه هایی چون وزارت نفت، ارش
ــتند  ــت مقام معظم رهبری، بیمه ایران، ثبت احوال و... از جمله مراکزی هس ــران، بی ته
ــته و یا دارند. راستی اگر این افراد  ــئولیت هایی داش که مدیرانی از این دیار در آنها مس
ــعه این منطقه اقدام نمایند کار دشواری  ــت به دست هم داده و برای توس بخواهند دس
ــتند پس چرا نمی توانند از  ــهر خود هس ــوز برای منطقه و ش ــت؟ آیا آنها واقعا دلس اس

موقعیت شغلی خود برای خدمت به این مردم استفاده نمایند؟
ــد احساس می کند فقط در کسوت  ــی به مسئولیتی در پایتخت می رس چرا وقتی کس
ــب  ــی به تناس ــد در حالیکه هر کس نمایندگی مجلس می تواند برای منطقه مفید باش
ــئولیتش حتی اگر یک گام کوچک بردارد می تواند اقدامی بزرگ برای منطقه انجام  مس
دهد. شاید برخی از این مدیران محترم حتی نام بسیاری از خیابان های شهر خود را نیز 
ــاس تکلیف می  نمی دانند ولی وقتی برای کاندیداتوری مجلس و نمایندگی مردم احس

کنند به همه جای شهر و منطقه سرکشی می کنند؟!
ــد؟  ــوت نمایندگی مجلس باش ــاس تکلیف و کار برای منطقه فقط باید در کس آیا احس
ــهر و شهرستان آیا تلنگری برای احساس مسئولیت آنها در قبال این منطقه  وضعیت ش
ــهر در میان  ــی آقایانی که تا دیروز در کوچه و خیابان های این ش ــد؟ آیا برخ نمی باش
ــت و مقامی رسیده اند چه قدم هایی  ــطه همین مردم به پس همین مردم بوده و به واس
ــی توانند به این منطقه  ــته اند؟ آیا واقعا فقط در نمایندگی مردم م ــرای منطقه برداش ب
ــهر و افزایش میزان بیکاران نمی تواند زنگ خطری  خدمت کنند؟ آیا وضعیت صنایع ش
ــود را تافته جدا بافته از مردم می دانند و حتی  ــد. چرا بعضی ها خ برای این آقایان باش
ــکل خود به آنها  ــه از این منطقه و برای رفع مش ــر به پذیرش مراجعانی ک ــی حاض گاه
ــده که برخی از این آقایان که زمانی در این  ــاهده ش ــتند؟ گاهی مش پناه می برند نیس
ــت مهم و وکالت مردم بوده اند برای منطقه تعیین تکلیف می کنند و  منطقه دارای پس

ــهری دخیل هستند؟ چرا برای یک اداره کوچک و برای  ــیاری از معادالت مهم ش در بس
تعیین مدیر باید از مرکز استان نیروهایی به عنوان مأمور به خدمت به ابهر و یا هر شهر 
ــته باشیم که این مدیرانی که با فرهنگ و آداب  دیگری بیایند و آن وقت انتظار هم داش

مردم این منطقه آشنایی کافی ندارند برای این مردم دلسوزی کنند؟
ــده است؟ مدیران ابهری پایتخت نشین  چرا در پرورش مدیران قوی و باانگیزه کاری نش
ــهری انجام داده  ــت گرفتن امورات ش چه اقدامی برای تربیت جوانان متعهد برای بدس

اند یا فقط صرفاً وقت خود را در جهت حفظ جایگاه مدیریتی خود صرف نموده اند؟
ــین واقعیتی ملموس را متوجه می  با نگاهی دقیق به عملکرد مدیران ابهری پایتخت نش
ــد و چرا گامی برای منطقه  ــن آقایان ُمنفعالنه و ضعیف عمل می کنن ــویم که چرا ای ش
ــیراز، تبریز و... چرا توانسته اند از  ــهرهای بزرگی چون اصفهان، ش خود بر نمی دارد؟ ش
وجود مدیران پایتخت نشین در جهت توسعه منطقه خود استفاده کنند ولی شهر ابهر با 
داشتن مدیرانی که حتی برخی از آنها در کشورهای دیگر نیز سمت هایی داشته و دارند 
در جهت شناساندن زادگاه خود سکوت نموده اند؟ آقایان عزیز: خدمت به مردم فقط در 
ــی به تناسب مسئولیتی که دارد می تواند  ــت بلکه هرکس جایگاه نمایندگی مجلس نیس
ــأ خیر و برکت بوده و در جهت پیشرفت، توسعه و آبادانی شهر و  برای منطقه خود منش
ــین)ع( که فرمودند  منطقه خود گام بردارد؟ از مراجعات مردم که بنا به فرموده اما حس
احتیاجات مردم به شما از الطاف خداوند است. پس از این احتیاجات مردم در جهت رفع 
آنها و خشنودی خداوند استفاده کنید خسته نشوند و با گشاده رویی با مردم و مراجعان 

برخورد کنند چرا که رضایت خداوند در گرو رضایت مردم است.
ــر این آقایان، بدون حب و بغض و بدون در نظر گرفتن حزب و جناح و باند و...  ــا اگ واقع
ــیاری از این منطقه را حل کنند و  ــکالت بس ــوند می توانند مش با هم متحد و یکدل ش
بدانند که خدمت رسانی به مردم به پست و مقام بلند نیست بلکه به داشتن دلی بزرگ 
و همتی سترگ است. البته اگر این دل بزرگ و همت سترگ در میان این آقایان وجود 
ــین انتظار می رود که بیایند کمر  ــد. در پایان از مدیران محترم پایتخت نش ــته باش داش
همت برای خدمت به منطقه را ببندند و با کمک یکدیگر طرحی نو در اندازند و تحولی 
ــکوفایی همه جانبه منطقه بردارند چرا که خواستن توانستن  ــد و ش بزرگ در جهت رش

است البته اگر عزم و نیتی برای این کار داشته باشند؟
سعید احمدلو- خبرنگار ندای ابهر

به گزارش عزیز عزیزخانی خبرنگار ندای ابهر ش��نبه 99/4/1 نجفی بخش��دار مرکزی 
ابهر از دهیاری و زمین فوتبال روستای درسجین بازدید کرد.

نجفی در این بازدید رفع مش��کل آب ش��رب روس��تا را مورد تأکید قرار داد و از دهیار 
خواست با توجه به قطعی آب شرب روزانه 2 ساعت از آب کشاورزی چاه روستا در منبع 

آب ذخیره شود تا روستائیان به لحاظ آب شرب با مشکل مواجه نشوند.
بخش��دار مرکزی ابهر ضمن بازدید از زمین فوتبال و به سرقت رفتن فنس های زمین 
فوتبال که در س��ال 1375 توس��ط عزیز عزیزخانی از اهالی روستا و با کمک مدیرکل 
وقت اداره تربیت بدنی تهیه و فنس کش��ی ش��ده بود اشاره کرد و ضمن تذکر به دهیار 
از تاریخ به س��رقت رفتن فنس ها پرس��ید که دهیار گفت 2 یا 3 س��ال است این اتفاق 
افتاده است. مهندس نجفی بخشدار دستور دادند جهت حراست از اموال دولتی دوربین 

مداربسته در ساختمان دهیاری و زمین فوتبال و محل های دولتی نصب شود.
گفتنی است فنس های زمین فوتبال بیش از چند سال است که به سرقت رفته و مورد 
اعتراض اهالی و ورزش��کاران بوده اس��ت در صورتیکه دهیار گفته 2 یا 3 سال است به 

سرقت رفته است.

بازدیدبخشدارمرکزیازدهیاریدرسجین

 
 

ورزشگاه۳هزارنفریابهردرنیمهراه
تکمی��ل ورزش��گاه 3 ه��زار نفری ابهر به 5 و نیم میلی��ارد تومان اعتبار جدید نی��از دارد. به گزارش گروه 
اجتماعی خبرگزاری صداوس��یما مرکززنجان؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ابهر گفت: ورزشگاه 
چند منظوره 3 هزار نفري ابهر با 55 درصد پیشرفت فیزیکی به علت کمبود اعتبار و ضعف اجرای پیمانکار 
ساخت این مجموعه سال ها راکد مانده است. عوض محمدی افزود: تاکنون 5 میلیارد تومان اعتبار برای 
س��اخت ورزش��گاه 3 هزار نفری ابهر هزینه شده است و برای اتمام  طرح به 5 و نیم میلیارد تومان اعتبار 
جدید نیاز اس��ت.وی گفت : در تالش��یم طرح تا پایان سال تکمیل شود که در حال انتخاب پیمانکار جدید 
هستیم. عوض محمدی افزود: در صورت بهره برداری از ورزشگاه 3 هزار نفری ابهر سرانه ورزشی در این 
شهرستان به 75 سانتیمتر خواهد رسید.12 سال از زمان آغاز عملیات اجرایی ورزشگاه ابهر گذشته است. 

جلوگیریازتضییعمیلیاردهاتومانحقوقبیتالمالدرزنجان
دادس��تان عمومی و انقالب زنجان :در روند رس��یدگی به پرونده اختالس در شهرداری زنجان از  تضییع 
میلیاردها تومان بیت المال، جلوگیری ش��ده اس��ت. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری صداوسیما مرکز 
زنج��ان، دادس��تان عموم��ی و انقالب زنجان در جمع خبرنگاران با اش��اره به تخلف��ات صورت گرفته در 

شهرداری زنجان گفت: مشاور قبلی استاندار زنجان نیز از متهمان آن به شمار می رود.
حجت االس��الم کرمی با بیان اینکه پرونده تخلف ش��هرداری زنجان، پرونده ای گس��ترده  با تخلفات زیاد 
است گفت: در روند رسیدگی به پرونده اختالس در شهرداری زنجان از  تضییع میلیاردها تومان بیت المال، 
جلوگیری ش��ده اس��ت. وی افزود: یک قطعه زمین با سوء استفاده برخی افراد و کوتاهی برخی مدیران به 
ثم��ن بخس )معامله کم ارزش(، متری 2 هزار و 510 تومان به نرخ س��ال 1384 به یک ش��رکت تعاونی 
خصوصی واگذار ش��ده که فس��اد آن بیش از 100 میلیارد تومان اس��ت و این زمین در داخل حریم ش��هر 
زنجان و خارج از محدوده است. دادستان عمومی و انقالب زنجان گفت: ما با شفاف سازی موافق هستیم 
و تقاضای اشد مجازات را برای متخلفان داریم حجت االسالم کرمی متوقف کردن واگذاری هفت هکتار 
زمی��ن با ی��ک توجیه غیرقانونی به مبلغ 132 میلیارد تومان ، متوقف کردن مناقصه پروژه س��بزه میدان و 
بازگش��ت بیش از 50 میلیارد تومان، جلوگیری از نابود ش��دن چهار میلیارد تومان برای خرید تجهیزات به 
پارک بانوان و ملزم کردن شهرداری به ثبت سند برای امالک تهاتر در راستای ماده 101 که قبل از ثبت 
س��ند زمین بنام ش��هرداری اقدام به دریافت پول زمین ها برای هزینه های جاری اش میکرد را از دیگر 

اقدامات دستگاه قضایی در ورود به تخلفات شهرداری عنوان کرد.

برگزاریاولینجلسـههماهنگیاحداثبوسـتان
وتفرجـگاهکوینیـک

منطقه ابهر رود با جمعیتی بیش از 200 هزار نفر  فاقد بوس��تان و یا مکان های گردشگری و تفرجگاهی 
با ظرفیت کافی جهت گذران اوقات فراغت خانواده های شهری و روستایی بوده و اهالی منطقه به ناچار 
یا با هزینه کردن مبالغی هنگفت اقدام به خرید باغات با قطعات کوچک و احداث خانه باغ در آن ها می 
نمایند و یا اگر تمکن مالی یا امکان احداث و نگهداری باغ اختصاصی را نداش��ته باش��ند از باغات و مزارع 
و جنگل های روستاییان اطراف شهرها جهت گذران اوقات فراغت و روزهای تعطیل  استفاده می نمایند 
که ایجاد خانه باغ هزینه های هنگفت داش��ته ضمن تخریب کش��اورزی منطقه وقت زیادی از خانواده ها 
را برای نگهداری به خود اختصاص می دهد و صرفه و صالح اقتصادی نداش��ته و از طرف دیگر با قطعه 

قطعه شدن باغات عمال تولید و اشتغال کشاورزی منطقه را از بین می برد.
همچنین  اس��تفاده ش��هروندان  از باغات و جنگل ها و اراضی کش��اورزان روس��تایی نیز ضمن این که 
خس��ارات زیادی به کش��اورزان وارد میکند، گاهًا باعث دلخوری هایی بین کشاورزان و خانوارها می شود. 
لذا ایجاد بوس��تانی شبیه به بوس��تان باراجین قزوین و یا گاوازنگ زنجان برای شهر ابهر ضروری بوده و 
با توجه به نزدیکی روستای کوی نیک به شهر ابهر و داشتن چشم اندازی زیبا به ابهر رود و برخورداری 
از آب و هوای عالی و  انواع پتانس��بلهای گردش��گری  پیگیری های الزم جهت تامین اعتبار  احداث بند 
رسوبگیر و جنگلکاری در تپه قره گوّن روستای کوی نیک )تپه مورد استفاده شهروندان در ابتدای روستا( 
به عمل آمد و در سال جاری با حضور فرماندار و امام جمعه شهر ابهر و فرماندار اسبق شهرستان یوسفی 
در مس��جد روستا ضمن بررسی مسائل و مشکالت روس��تا موضوع تامین اعتبار احداث بندهای رسوبگیر 
و جنگلکاری در روس��تا با اعتبارات ملی منابع طبیعی مطرح ش��د که متعاقب آن، در اولین  جلسه روز پنج 
ش��نبه مورخ 1399/4/5  در بخشداری مرکزی ابهر موضوع مشارکت و همکاری دستگاه های مختلف و 

روستاییان کوی نیک در اجرای طرح بزرگ بوستان کوی نیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
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ازدواج در حد نصاب
بر مرد آزاد جایز نیست بیش از چهار زن آزاد بگیرد، این حکم مربوط به عقد 

دائم است اما در عقد صیغه، منحصر به عدد معین نیست.
کسی که به حد نصاب، زن گرفته است )چهار زن دائم( هرگاه یک زن خود 
را طالق ِرجعی دهد بر او جایز نیس��ت زن��ی را به عقد دائم درآورد تا اینکه 
زن مطلقه )طالق داده شده( از عده ِرجعیه بیرون آید و همچنین بر او جایز 
نیس��ت نکاح کردن با خواهر مطلّقه ِرجعی قبل از تمام ش��دن عده او چه به 

عقد دائم چه به عقد صیغه و اگر طالق باین باشد با کراهت جایز است.
زنی که شوهرش او را سه بار طالق داده است دیگر به شوهرش حالل نیست 
ازدواج کن��د مگر با ُمَحلِّل، ماده 1057 قانون مدنی می گوید: زنی که س��ه 
مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و طالق داده شده بر آن مرد حرام می شود 
مگر اینکه به عقد دائم، به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی 
با او به واس��طه طالق یا فس��خ یا فوت، فراق )جدائی( حاصل ش��ده باش��د.
بر مرد مسلمان ازدواج کردن با غیر اهل کتاب از فَِرق کّفار حرام است ازدواج 
دائم نه صیغه. اگر یکی از زن و ش��وهر پیش از دخول ُمرتَد ش��ود عقد نکاح 
باطل می شود و اگر شوهر مرتد شود نصف مهر بر شوهر واجب است به زن 

بدهد و ا گر زن قبل از دخول ُمرتد شود مهری بر او نیست.
اگر مرتد شدن پس از دخول باشد باطل شدن نکا ح موقوف بر سپری شدن 
عده اس��ت و چیزی از مهریه کم نمی ش��ود و اگر مرتد زوج به اِرتداد فطری 

باشد زن فورا ا ز او جدا می شود.
اگر یکی از دو زن و ش��وهر بت پرست باشد و پیش از دخول، مسلمان شود 
عقد نکاح باطل می شود و با اسالم آوردن شوهر، نصف مهر بر او واجب است 
و پس از دخول کردن فس��خ عقد موقوف اس��ت بر سپری شدن عده. اگر هر 

دو باهم مسلمان شوند عقد نکاح به حال خود باقی است.
ُکْفو بودن )یعنی برابری زن و ش��وهر( در نکاح معتبر اس��ت، فلذا برای زن 
مس��لمان جایز نیس��ت با کافر ازدواج کند و برای ناصبی )ناصبی گروهی از 
مس��لمانان هس��تند که با علی)ع( عداوت دارند( جایز نیس��ت با  زن مؤمن 
ازدواج کند و برای مرد مس��لمان جایز نیست نکاح دائم و صیغه با زن کافره 

کتابی ازدواج کند.
ُمتمّکن )دارا بودن( از نفقه دادن به زن شرط صحت عقد نیست.

زن دادن به فاسق، خصوصاً شرابخوار کراهت دارد. 
از زن ش��وهردار به کنایه )پنهانی( خواس��تگاری کردن جایز نیست، و نه از 

زنی که در عده ِرجعی است. 
برای شوهر و غیرشوهر جایز است از زنی که در عده باین )جدایی کامل زن 
و ش��وهر از یکدیگر( به کنایه خواستگاری کردن و برای شوهر جایز است به 
صراحت )آشکارا( خواستگاری کردن در صورتیکه زن در آن حال بر او حالل 
باشد، و حرام است در صورتیکه حالل بودن زن بر او موقوف به مَحلِّل باشد.
خواستگاری کردن از زن، پس از آنکه درخواست ازدواج با دیگری را پذیرفته 
باش��د حرامس��ت و اگر مرد مخالفت کند و خواس��تگاری نماید، و عقد کند 

صحیح است. 
بر مرد عقد کردن مامائی که او را پرورش داده است مکروه است و همچنین 
مکروه اس��ت بر مرد دختر زنش را که از دیگری است و پس از جدا شدن از 
او یعنی دیگری زاییده شده است به ازدواج پسرش درآورد، اما در صورتیکه 

پیش از شوهر کردن به پدر، او را زاییده باشد کراهتی ندارد.

استاندار زنجان می گوید: روند ابتال به کرونا ویروس 
نگران کننده ش��ده و لزوم رعای��ت فاصله اجتماعی 

بیش از پیش مهم است. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی اس��تانداری زنجان؛ 
فتح اهلل حقیقی در جلس��ه ستاد اس��تانی مقابله با 
کرون��ا ویروس گفت: تا اوایل خ��رداد ماه مردم ۸0 
درص��د توصیه های اجتماع��ی را رعایت می کردند 
ولی امروز ش��اهدیم این توجهات به حداقل ممکن 
رس��یده اس��ت و این یعنی به ص��دا در آمدن زنگ 
هش��دار.مقام عالی استان با اشاره به اینکه ۲5 هزار 
نمونه گیری از افراد مش��کوک به کرونا گرفته شده 
اس��ت افزود: آزمایش ۳500 نفر در استان براساس 
یافت��ه ه��ای آزمایش��گاهی مثبت اعالم ش��ده اما 
نکت��ه مهم این اس��ت که ما ورود به بیمارس��تان ها 
را ب��ه حداقل رس��اندیم و اج��ازه ندادیم تخت های 

بیمارستانی اشغال شود.

در حال حاضر فقط ۳0 درصد تخت های بیمارستانی 
در استان برای بستری بیماران کرونایی اشغال شده 
و بیشتر بیماران در منزل و یا در نقاهتگاهها دوران 

بیماری خود را سپری می کنند.
اس��تاندار زنجان با بیان اینک��ه در این روزها تعداد 

مراجع��ات به مراکز بهداش��تی ب��رای نمونه گیری 
افزایش یافته اس��ت افزود: روزانه ۶00 مورد تس��ت 
کرون��ا از اف��راد مش��کوک گرفت��ه می ش��ود و این 
بیانگ��ر آن اس��ت که بای��د پروتکل های بهداش��تی 
با جدیت رعایت ش��ود.رییس س��تاد مقابله با کرونا 
ویروس اس��تان تاکید دارد هی��چ دارویی برای مهار 
کرونا تولید نش��ده و تنه��ا راه مقابله با این ویروس 
رعایت بهداش��ت فردی و فاصله گ��ذاری اجتماعی، 
زدن ماس��ک در محافل و تجمع��ات و خودداری از 

ترددهای غیر ضروری است.
نماینده عالی دولت در استان می گوید: آثار تجمعات 
این روزها در چند روز آینده با افزایش تعداد مبتالیان 
بروز خواهد ک��رد و صاحبان برخی صنوف همچون 
تاالره��ا و برخی صنوفی که به ش��کل تجمعی اداره 
می ش��وند باید بدانند اگر دس��تورالعملها را رعایت 
نکنند مسوول مستقیم ابتالی افراد به کرونا هستند. 

نشست خبری رستم خانی رئیس دادگستری شهرستان ابهر و جعفری دادستان 
عمومی و انقالب این شهرستان با اصحاب رسانه و خبر ظهر روز شنبه ۳1 خرداد 
در محل نمازخانه دادگس��تری شهرستان ابهر برگزار گردید. رستم خانی رئیس 
دادگستری شهرس��تان ابهر در این نشست ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه 
و یاد و خاطره ش��هید بهشتی و 7۲ تن از یاران باوفای این شهید به ویژه برنامه 
های هفته قوه قضائیه در شهرستان ابهر اشاره نمود و گفت: گلباران مزار شهدا، 
دیدار با امام جمعه، مالقات عمومی با مردم، دیدار با خانواده های معظم شهدا، 
بازدید از واحدهای تولیدی، افتتاح سامانه حل اختالف شهرهای هیدج و صائین 
قلعه، حضور قضات دادس��را و دادگستری در زندان و بررسی مشکالت زندانیان، 
حض��ور در پایگاه های نماز جمعه و س��خنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه و 
حضور در یکی از مس��اجد شهر و پاسخ به سؤاالت مردم و حل مشکالت آنان از 

جمله برنامه هفته قوه قضائیه در دادگستری شهرستان ابهر می باشند.
رس��تم خانی به آمار ورودی پرونده های دادگس��تری شهرستان ابهر اشاره نمود 
و گفت: وارده های دادگس��تری شهرستان ابهر زیاد است و ما سعی می کنیم از 
طریق ایجاد نهادهای داوری نسبت به کاهش ورودی های دادگستری گام های 
مؤثری برداریم و در حال حاضر در س��طح شهرس��تان ۶ نهاد داوری فعال وجود 
دارد که دفتر ۲ نهاد داوری رسماً افتتاح شده است. رئیس دادگستری شهرستان 
ابهر افزود: ورودی پرونده های س��ال 97 تع��داد ۳۳1۲5 فقره بود در حالی که 

ورودی سال 9۸ تعداد ۳7000 فقره است یعنی 1۲ درصد افزایش ورودی بوده 
اس��ت. رس��تم خانی گفت: ورودی سه ماهه س��ال 9۸ تعداد ۸71۶ فقره بود در 
حالی که ورودی س��ه ماهه س��ال 99 تعداد ۶9۸0 فقره اس��ت یعنی 19 درصد 
کاهش داش��ته ایم و مدت زمان رسیدگی به هر پرونده به ۶9 روز رسیده است. 
رئیس دادگس��تری شهرستان ابهر گفت: اجرای عدالت کاری بسیار دشوار است 
و ما تمام سعی خود را برای اجرای عدالت و امنیت اجتماعی به کار می گیریم. 
رس��تم خانی از فعالیت های دادستان عمومی و انقالب شهرستان ابهر در جمع 

خبرنگاران تشکر نمود.
س��یدعباس جعفری پطرودی دادس��تان عمومی و انقالب شهرستان ابهر نیز در 
این نشست خبری به جشن گلریزان برای آزادی زندانیان غیرعمد در سالجاری 
در ابهر اش��اره نم��ود و از همه مردم به ویژه خیرین شهرس��تان ابهر تقدیر کرد 
و گفت با توجه به اینکه امس��ال در ماه مبارک رمضان با ش��یوع بیماری کرونا 
مواجه شدیم این جشن به صورت مجازی برگزار شد، مردم شهرستان ابهر 4۳7 
میلیون تومان کمک نقدی داش��تند و این نشانگر سطح فرهنگ مردم ابهر دارد 
که همیش��ه پای کار بوده و هستند. دادس��تان ابهر در بخشی از سخنان خود با 
بیان اینکه مجرمین س��ابقه دار شناس��نامه دار و مجرمین خطرناک س��تاره دار 
خواهند ش��د گفت: تالش می کنی��م زندان ابهر به یک زن��دان صنعتی تبدیل 
ش��ود. جعفری به س��رعتکاه های ایجاد ش��ده در سطح ش��هر ابهر اشاره کرد و 
گفت: در بل��وار منابع طبیعی چندین تصادف منجر به فوت اتفاق افتاده بود که 
به دستور مستقیم بنده چند سرعتکاه ایجاد شد و برخی می گویند ابهر به شهر 
س��رعتگیرها تبدیل شده اس��ت. وی افزود: علی الرغم ایجاد سرعتکاه در سطح 
ش��هر برای جلوگیری از تصادفات منجر به فوت در برخی نقاط س��طح ش��هر به 
نصب دوربین های س��رعت سنج نیاز داریم و از ش��هرداری انتظار داریم در این 
م��ورد همکاری نمایند. گفتنی اس��ت هر یک از خبرنگاران س��ؤاالتی را مطرح 

نمودند و رستم خانی و جعفری به سؤاالت خبرنگاران پاسخ دادند.
محمدحسن برجی- خبرنگار روزنامه ندای ابهر

استاندار زنجان: شرایط عادی نیست، کرونا را شوخی نگیرید

رئیس دادگستری شهرستان ابهر: 

از طری�ق نهادهای داوری نس�بت به کاه�ش ورودی های 
دادگستری گام برداریم

دادستان ابهر: مجرمین سابقه دار شناسنامه دار و مجرمین خطرناک ستاره دار خواهند شد

حسینی خرم مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمدره:
 ب�ا کمک و همدلی روزنامه ندای ابهر می توانیم گام های 

خوبی برای شهرستان خرمدره برداریم

ب��ه گ��زارش پرویز جماعت نیا خبرن��گار روزنامه ندای ابهر از شهرس��تان خرمدره دکتر 
بیگدلی رئیس دادگس��تری شهرس��تان خرمدره در نشس��ت خبری که ب��ا حضور دکتر 
اصفهانی دادس��تان عمومی و انقالب اسالمی شهرستان خرمدره و با شرکت خبرنگاران 
و اصحاب خبر و رسانه شهرستان های ابهر وخرمدره با رعایت کامل دستور العمل های 

بهداشتی وفاصله گذاری اجتماعی برگزار شد.
ابتدا ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدای ۷ تیر و شهید دکتر بهشتی و تقدیر وتشکر از 
حضور اصحاب خبر و رسانه در نشست خبری به ارائه عملکرد یکسال گذشته دادگستری 
شهرس��تان خرمدره پرداخت و اعالم داش��ت درباره تکریم ارب��اب رجوع کارنامه موفقی 
داش��تیم وداریم ودرباره کاه��ش ورودی پرونده ها وکاهش موجودی جمعیت کیفری به 

نحو خوبی عمل کردیم.
خوشبختانه زمان رسیدگی به پرونده ها به ۲۵ الی۳۰ روز رسیده است که روندی کوتاه 
وسریع می باشد .ایشان به ایجاد و تاسیس موسسات داوری در شهرستان خرمدره اشاره 
کرد و گفت : در شهرستان خرمدره سه مؤسسه داوری داریم که در پرونده های حقوقی، 
اکثر دعاوی منجر به صلح و سازش شده است که تعدادشان به ۳۰ فقره می رسد واین 
نش��ان فرهنگ باالی مردم شهرس��تان خرمدره و عملکرد مثبت مجموعه دادگس��تری 

شهرستان خرمدره است.
دکتر بیگدلی با اش��اره به اهمیت برگزاری جش��ن گلریزان در شهرستان خرمدره افزود: 
در س��ال ۹۸ مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان کمک نقدی جمع آوری شد که در جشن گلریزان 
س��ال ۹۹ با کمک و همدلی مردم ش��ریف شهرس��تان خرمدره افزایش چشمگیری در 
کمک های نقدی داش��ته ایم که در جش��ن گلریزان س��ال ۹۹ مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان 
کمک نقدی و الباقی کمک غیر نقدی بوده اس��ت که مجموعا مبلغ ۳۰۵ میلیون تومان 

را شامل می شود.
ایشان به آمار کم زندانیان شهرستان خرمدره و نبود حتی یک نفرزندانی محکوم مهریه 
در شهرس��تان خرم��دره گری��زی زد و دلیل اینکار را فرهنگ باالی مردم شهرس��تان و 
مجازات های جایگزین اعالم نمود و از اصحاب خبر ورس��انه خواست در زمینه فرهنگ 
س��ازی و آموزش های حقوقی، دادگستری و دادستان شهرس��تان خرمدره را حمایت و 
همراهی کنند ودراین راه یاری رس��ان باش��ند.دکتر اصفهانی دادستان عمومی و انقالب 
اس��المی شهرس��تان خرمدره هم با گرامیداش��ت یاد و خاطره دکتر ش��هید بهش��تی و 
همرزمان شهیدش و پاسداشت هفته قوه قضاییه، این قوه را پناهگاهی برای مردم بویژه 
محرومان و مظلومان دانس��ت عملکرد و وظیفه دادستان را درچهار حوزه وحیطه مبارزه 
با فساد، حفظ و پیگیری حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم، تکریم ارباب رجوع اعالم 
نمود اوبه اقدامات ارزش��مند آیت ا... رئیس��ی رئیس قوه قضائیه در بحث مبارزه با فساد 
اش��اره واین مبارزه را رس��التی بزرگ برای مجموعه قوه قضاییه دانست و گفت: در ۲۹ 
حوزه حقوق عامه وارد شدیم و برخی سو جریانات را رسیدگی و مدیریت کردیم و ایجاد 

سازمان های مردم نهاد در جهت احقاق حق مردم و پیگیری حقوق عامه بوده است.
آموزش مردم در مباحث حقوقی در جهت پیش��گیری از وقوع جرم را بسیار جدی دنبال 

کردیم برگزاری کالس های کنترل خشم و افزایش فرهنگ مردم در این باره را پیگیری 
کرده وخواهیم کرد. دادس��تان شهرستان خرمدره به تشکیل شوراهای صلح وسازش در 
کالنتریها، برگزاری مالقاتهای عمومی بصورت مس��تمر، تس��ریع در روند رس��یدگی به 
پرونده ها، ایجاد بستر برای برقراری تماس تلفنی مردم در ایام کرونایی، حبس و زندان 
زدایی را در جهت تکریم ارباب رجوع وحفظ کرامت مراجعین اعالم نمود. ایش��ان روند 
پرونده های ورودی به زندان در شهرستان خرمدره را نزولی اعالم کرد وبیان داشت: در 
سال ۹۷ تعداد ۱۰۹ نفر زندانی و درسال ۹۸تعداد ۸۱ نفر زندانی ودر سال جدید ۹۹ سه 
ماهه اول ۵۹ زندانی داش��تیم که با توجه به جمعیت ۷۰ هزار نفری شهرس��تان خرمدره 
آمار زندانیان بسیار کم است و تعداد ۴۵۸ مورد پرونده منجر به صلح و سازش شده است.

دکت��ر اصفهانی، ایجاد وراه اندازی س��امانه تصمیم را در کاهش طالق و جدایی زوجین 
موثر و مطلوب دانست .دادستان عمومی خرمدره در پایان از انتقاد منصفانه و پیشنهادات 
س��ازنده اقش��ار مردم بویژه اصحاب خبر ورس��انه اس��تقبال کرد. در این نشست خبری 
اصحاب خبر و رس��انه عزت اله مظفری، امینی، پروی��ز جماعت نیا و دانش نیا و فتحی 
س��واالت خود درباره آتش زدن و آتش گرفتن زمین های کشاورزی و باغات و اقدامات 
ایمنی نهادهای دولتی دراین رابطه، برگزاری کالس های آموزش حقوق عمومی مردم، 
اقدامات نهادهای فرهنگی مس��ئول در باره رعایت حجاب و پوش��ش، حمایت قضایی از 
اصحاب خبر ورس��انه در مورد تهدید و ارعاب برخی مس��ئولین از خبرنگاران رس��انه ها 
را مطرح کردند که رئیس دادگس��تری شهرس��تان خرمدره و دادستان عمومی و انقالب 

اسالمی شهرستان خرمدره با صبر وحوصله به سواالت پاسخ دادند.
عزت ا..مظفری خبرنگار ندای ابهر خطاب به دادس��تان شهرستان خرم دره گفت: جناب 
دادس��تان خبرن��گاران فعال درخصوص کم کاری برخی مس��ئولین به وظیفه خود عمل 
می کنند ولی متاس��فانه برخی ها بعد از چاپ  مقاله دنبال تهدید یا پرونده س��ازی برای 
خبرنگاران فعال هس��تند و انتظارحمایت از ش��ما داریم که دادس��تان عمومی و انقالب 
اسالمی خرمدره در پاسخ گفت: همه ما از انتقاد و نقد استفاده می کنیم و هیچ کس حق 
ندارد به نام نقد به کس��ی توهین کند وی گفت: گاها برخی ها در فضای مجازی دنبال 
تخریب هستند که ما در این خصوص به وظیفه خودمان عمل کرده ایم و البته به روی 

برخی افراد نام مقدس خبرنگاری را نمی گذاریم.

رئیس دادگستری شهرستان خرمدره در نشست خبری مطرح کرد: 

هیچ کس حق ندارد به نام نقد به کسی توهین کند

مدیر جدید آموزش وپرورش شهرس��تان خرمدره صبح روز پنجش��نبه 99/۳/5 
به اتفاق کارشناس��ان آم��وزش و پرورش با حضور در ندای ابهر با ش��عبان ربی 
مدیر مس��ئول و صاحب امتیار روزنامه ندای ابهر دیدار وگفتگو کرد.دکتر صفدر 
حس��ینی خرم مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمدره از اینکه روزنامه ندای 
ابهر توانس��ته است با اطالع رسانی دقیق، سریع و صادقانه به مرز بیست سالگی 
انتشار برسد، از مدیر مسئول و خبرنگاران وسایر عوامل اجرایی روزنامه تقدیر و 
تش��کر کرد و در س��خنانی گفت : افتخار همکاری با نشریه ندای ابهر را دارم که 
مقاالت ورزش��ی می نوشتم و در صورت تفاهم و تعامل همکاری های اموزش و 
پرورش شهرس��تان خرمدره به روزنامه ندای ابهر بهتر وبیش��تر هم خواهد شد. 
م��ا باید از ظرفی��ت تاثیرگذار روزنامه ن��دای ابهر برای اطالع رس��انی و بازتاب 
اخبار وعملکرد خودمان استفاده کنیم واین به نفع آموزش وپرورش است چون 

کارهای زیادی در آموزش وپرورش خرمدره انجام ش��ده است و کارهای زیادی 
وجود دارد که بایدبه سر انجام برسند ، امیدواریم با اطالع رسانی مناسب و دقیق 
روزنامه ندای ابهر ومش��ارکت حدا کثری مردم بویژه خیرین گرامی بتوانیم گام 
های خوبی برای شهرستان خرمدره برداریم . ایشان رسالت آموزش وپرورش را 
تربیت نسلی آگاه وانقالبی دانست و گفت همه توان وتالشمان را صرف این امر 
مهم خواهیم کرد. حس��ینی خرم به ۸ برنامه کاری و فعالیت خود در آموزش و 

پرورش شهرستان خرمدره در محورهای ذیل:
تروی��ج عدالت طلبی و راس��تگویی- اعتالی ش��ان و مرتبت معلمی و توس��عه 
صالحیته��ای حرفه ای- اس��تقرار مدیریت آموزش��گاهی-ایجاد تفکر راهبردی 
و برنام��ه مح��وری در مدارس-تقویت روحیه نوع آوری و پژوهش- مس��ئولیت 
پذیری و پاسخگویی آموزش وپرورش و بهبود منابع انسانی- فراهم آوردن زمینه 
های حداکثری مش��ارکتی مردم و تقویت درون س��ازمانی و فرا بخشی- بسط و 

گسترش عدالت آموزشی و پرورشی.
اش��اره کرد که با کمک ومس��اعدت خانواده بزرگ آموزش وپرورش شهرس��تان 

خرمدره اجرایی خواهد شد.
مدیر مسئول روزنامه ندای ابهر در این دیدار ضمن تبریک انتصاب ایشان در این 

مسئولیت در سخنانی بیان داشت : با اقتدار و احترام و حفظ عزتمندی ورعایت 
کرامت انس��انی باید بتوانید مجموعه آموزش و پرورش شهرستان خرمدره را به 
س��ر منزل مقصود برسانید و افکار عمومی و جامعه فرهنگیان را با کار وخدمت 

قانع کنید و درباره انتقادات سازنده انعطاف داشته باشید.
صاح��ب امتی��از روزنامه ن��دای ابهر به س��وابق اجرایی خوی��ش در مناطق ابهر 
وخرمدره اش��اره کرد وگفت: اس��تفاده از تجربیات گرانسنگ دیگران و دلسوزان 
آموزش و پرورش باعث می ش��ود شما یک الگوی مدیریتی نو وبدیع در آموزش 

و پرورش شهرستان خرمدره ارایه کنید.
عضو س��ابق شورای اسالمی ش��هر ابهر توصیه های مدیریتی و اجرایی از قبیل: 
تقویت روحیه پرسش��گری در م��دارس، دیدار با نماینده مجلس برای تش��ریح 
وضعیت آموزش��ی، عمرانی و پرورشی، تعامل س��ازنده ونزدیک با نشریات بویژه 
روزنامه ندای ابهر و مسئولین شهرستان، تقویت تشکل های دانش آموزان مثل 
ش��ورای دانش آموزی را مورد تأکید قرار دادند و افزودند ش��ما دنبال نیروهایی 
بروید که سفارشی نباشند، نیروهای دلسوز و کارآمد و جوانان و پیشکسوتان را 
شناس��ایی و ضابطه مند به همکاری بطلبی��د در جهت تکمیل پروژه های نیمه 

تمام تالش کنید، اطالع رسانی اخبار و بازتاب عملکردها را جدی بگیرید.
در این دیدار کارشناس��ان آموزش و پرورش خرمدره و خبرنگاران روزنامه ندای 
ابه��ر به ارایه نقطه نظرات خویش پرداختن��د وآمادگی خویش در عرصه اطالع 
رس��انی و آگاهی بخشی به جامعه فرهنگیان و دانش آموزان شهرستان خرمدره 
را اعالم کرده و درباره کنترل وپیشگری از بیماری کرونا و فعالیت دانش آموزان 
در ش��بکه شاد مطالب و س��واالتی را مطرح کردند که توسط مدیریت آموزش و 

پرورش شهرستان خرمدره پاسخ داده شد.
پرویز جماعت نیا- خبرنگار روزنامه ندای ابهر

ربی مدیرمسئول روزنامه ندای ابهر در دیدار حسینی خرم مدیر آموزش و پرورش شهرستان خرمدره:

اف�کار عمومی و جامعه فرهنگیان را ب�ا کار و خدمت قانع کنید و 
درباره انتقادات سازنده انعطاف داشته باشید

ش��هردارابهربا اعالم این خبر افزود درراس��تای اجرای پ��روژه های عمرانی در 
سطح شهر، ابهر به کارگاه عمرانی تبدیل شده است. به گزارش روابط عمومی 
شهرداری ابهر، ذوالقدریها در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهرداری از 
افزایش ۲۳ درصدی بودجه عمرانی ش��هرداری ابهر خبر داد و گفت، با تحقق 
بودجه 540 میلیارد ریالی شهرداری در سال 9۸ امسال ۲۳ درصدی افزایش 
بودجه داشتیم که رقم آن به 700 میلیارد ریال رسیده است. وی تصریح کرد 
با این افزایش در سال 99 ، بودجه عمرانی شهرداری نیز با ۲۳ درصد افزایش 

به  بیش از ۲70 میلیارد ریال رسیده است.
شهردار ابهر در ادامه سخنان خود اولویت شهرداری را تکمیل پروژه های نیمه 
تمام ودر دس��ت اقدام عنوان کرد و گفت : از مهمترین این پروژه ها می توان 
به تکمیل پروژ ه باز طراحی و س��اماندهی فاز ۲ پارک پردیس از س��مت بلوار 
منابع طبیعی، ادامه فعالیت عمرانی در پارک بزرگ ش��ناط و آرامستان جدید 
۲0 هکتاری ابهرو س��اختمانی اداری، خدماتی درحسین آباد اشاره کرد که با 

جدیت دردست اقدام است.
وی همچنین به س��ایر پروژه های در دس��ت اقدام شهرداری نیز گریزی زد و 
گفت، در س��ال گذش��ته اقدامات خوبی در خصوص جمع آوری و هدایت آب 
های س��طحی با احداث کانال صورت گرفته است که امسال نیز در ادامه این 
روند، چندین پروژه در س��طح شهر از جمله در ناحیه شهرک ها – مرکزی با 
اح��داث کانال و همچنین احداث  دیوار حفاظت��ی ابهر رود و قوروچای ادامه 
خواهد داش��ت. این مس��ول تصریح کرد در کنار این اقدام��ات، فعالیت های 
عمرانی شهرداری در راستای بهبود شبکه عبور و مرور شهری با هدف آسایش 
و رفاه ش��هروندان و همچنین مناس��ب سازی گذرگاه های عابر پیاده عملیات 
آس��فالت ری��زی ، پیاده رو س��ازی و کفپوش پیاده رو ه��ا و همچنین جدول 

گذاری معابر سطح شهربا حجم گسترده  در دست اجرا می باشد.
ذوالقدریه��ا ش��هردار ابهر در ادامه گریزی برپروژه س��رمایه گ��ذاری تجاری، 
خدماتی، درمانی و پارکینگ طبقاتی ارغوان واقع در میدان امام خمینی )ره( 
زد و گفت : این پروژه در ۸ طبقه با زیر بنای 1۶000 متر مربع با مش��ارکت 
بخش خصوصی در حال احداث اس��ت که حدود ۸0 درصد از کارهای س��فت 
کاری و بخش��ی از کارهای تاسیسات برقی و مکانیکی آن نیز انجام شده و به 
زودی دو طبق��ه پارکینگ آن با زیر بن��ای ۶000 مترمربع مورد بهره برداری 

شهروندان عزیز قرار خواهد گرفت.
ش��هردار ابهر در پایان با اشاره به محدود بودن منابع مالی و کاهش چشمگیر 
مبالغ ارزش افزوده ش��هرداری ها افزود: علی رغم همه این مش��کالت فعالیت 
ه��ای عمرانی ش��هرداری با ش��تاب و انرژی مضاعف با نظ��ارت عالی معاونت 
عمرانی شهرداری در حال اجراست که امید واریم با بهبود شرایط اقتصادی و 
در آمدی ش��هرداری و با کمک و حمایت شهروندان فهیم و قدرشناس ابهر ، 

شاهد شهری توسعه یافته و آبادتر از قبل باشیم.

ذوالقدریها شهردار ابهر:
اولویت شهرداری تکمیل پروژه های نیمه تمام 

و در دست اقدام است

مدیرکل دفتر فنی استانداری از روند اجرای پروژه ها وطرح های عمران شهری در سطح 
شهر بازدید میدانی به عمل آورد.

ب��ه گزارش روابط عمومی ش��هرداری خ��رم دره نیازی مدیرکل دفترفنی اس��تانداری از 
نحوه ی اجرا،روند و میزان پیش��رفت فیزیکی پروژه های متعدد عمران ش��هری درسطح 
ش��هر بازدید میدانی و سرکش��ی به عمل آوردند در جریان این حضور و بازدید نوری آرا 
شهردارخرم دره ، و مدیران  شهرداری حضور داشتند از اجرای پروژه های پل ولی عصر، 
پارک س��احلی و پروژه های شهری بازدید به عمل آمد که مهندس نوری آرا توضیحات 
الزم را ارائه دادند و نیازی پس از بازدید از سطح شهرخرم  دره، روند و نحوه اجرای طرح 
ها واقدامات مجموعه ش��هرداری و شورای اسالمی شهر را مفید و خوب ارزیابی نمود و 
اظهار داش��ت: علی الرغم کمبود اعتبارات و امکانات مالحظه میگردد با پشتکار، همت و 

تالش ارزنده مجموعه خدوم مدیریتی ش��هر خرم  دره روند پیشرفت فیزیکی طرح ها رو 
به جلو و بسیار خوب است.

وی ابراز امیدواری نمود با تزریق اعتبارات و تخصیص بودجه بیشتر شاهد تسریع در اجرا 
و تکمیل پروژه های موجود و آغاز به کار طرح های جدید در جهت افزایش رضایتمندی 

عمومی، توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه شهر خرم  دره باشیم.
مدی��رکل دفترفنی اس��تانداری زنج��ان در پایان با تقدیر از خدم��ات و زحمات نوری آرا 
ش��هردار خرم دره گفت در ش��هر خرم  دره ش��اهداجرای پروژه های خوبی هس��تیم که 

امیدواریم به زودی شاهد افتتاح این پروژه ها در سطح شهر باشیم.
وی همچنان از اطالع رس��انی بس��یار مناس��ب عزت ا..مظفری در حوزه روابط عمومی 

شهرداری تقدیر نمود.

بازدید نیازی مدیرکل دفتر فنی استانداری از روند اجرای پروژه های عمرانی خرم دره

زنجان رئیس بیمارستان بوعلی سینا خرم دره، از آلودگی 1۳ نفر از کادر درمانی 
خرم دره به کرونا خبر داد. سعید فرهادی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که در 
اوایل شیوع بیماری کرونا در استان، بیمارستان امدادی ابهر به عنوان بیمارستان 
معین ابهر و خرم دره برای پذیرش بیماران کرونایی تعیین شده بود، اظهار کرد: 
با افزایش مبتالیان، فقط بیمارستان خرم دره پذیرای بیماران شد.وی با اشاره به 
این که اواخر اسفند و فروردین، پیک بیماری کرونا در این شهرستان بود، گفت: 
متاس��فانه در حال حاضر شاهد کم رنگ  شدن توجه به فاصله گذاری اجتماعی و 

رعایت پروتکل های بهداشتی در خرم دره هستیم.
فرهادی با اش��اره به این که آمار کرونا در این شهرس��تان روند افزایشی به خود 
گرفته اس��ت، افزود: دلیل عمده این افزایش آمارها نیز به علت حضور مردم در 
مراسم  تجمعی به ویژه عروسی و عزا است.این مسئول با اشاره به این که پرسنل 
حوزه بهداش��ت و درمان در زمان شیوع کرونا برای خدمت به شهروندان از جان 
خود مایه گذاش��ته اند، ادامه داد: متاسفانه در راه مبارزه با بیماری کرونا 1۳ نفر 
از کادر درمانی خرم دره، آلوده به این ویروس ش��ده اند. رئیس بیمارستان بوعلی 

سینا خرم دره یادآور شد: در حال حاضر دو بخش از بیمارستان به علت افزایش 
آمار، به بیماران کرونایی اختصاص داده شده است.

فرهادی با بیان این که بسیاری از پرسنل از زمان شیوع کرونا تاکنون حتی یک 
روز هم مرخصی نرفته اند، تصریح کرد: گرم ش��دن هوا بر س��ختی های کار کادر 
بهداش��ت و درمان افزوده است، زیرا پوشیدن لباس مخصوص در این هوای گرم 

بسیار طاقت فرسا است.
این مس��ئول با تاکید بر اینکه از شهروندان می خواهیم با رعایت دستورالعمل ها 
و پروتکل های بهداشتی، یاری گرحوزه بهداشت و درمان باشند، اظهار کرد: زدن 

ماسک یکی از راهکارهای کمک به کنترل این بیماری است.
رئیس بیمارس��تان بوعلی س��ینا خرم دره با تاکید بر ای��ن مطلب که عالئم کرونا 
همچنان تب، س��رفه و تنگی نفس اس��ت، بیان کرد: به تازگی عالیم گوارشی و 
سردرد نیز به عالئم این بیماری اضافه شده است.وی با بیان این که گاهی بعضی 
از بیماران بدون عالمت هس��تند، خاطرنش��ان کرد: رعایت نکردن پروتکل های 

بهداشتی توسط این قبیل از مبتالیان باعث ادامه زنجیره انتقال می شود.

رئیس بیمارستان بوعلی سینا خرم دره خبر داد:

آلودگی ۱۳ نف�ر از کادر درمانی خ�رم دره به کرونا
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