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روزنامه وارش بهترین رسانه  برای تبلیغات شما
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مشترکین محتـرم : 
با توجه به حذف  چاپ قبض و پیامکی شدن قبض برق ، لطفا" جهت درج شماره تلفن همراه به یکی از روش های زیر اقدام نمایید : 

1-مراجعه حضوری با همراه داشتن قبض برق به واحد مشترکین امورهای توزیع برق 
2-ارسال پیامک عدد شناسه قبض به شماره 10009121

www.maztozi.ir 3-ثبت شماره  موبایل از طریق سایت شرکت توزیع نیروی برق مازندران به آدرس
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران

صفحه  5

باران باش و ببار، مپرس کاسه های خالی از آن کیست          »کوروش کبیر«

شهردار بابل
 با اهدای شاخه ی گل 

به مقام شامخ شهدا
 به استقبال هفته دفاع 

مقدس رفت

باحضوررئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور
صورت گرفت؛

افتتاح مرکزمشاوره 
حقوقی یاوران عدالت 

شهرستان آمل

پیام شهردار و رییس شورای 
اسالمی شهر ساري بمناسبت 

آغاز هفته دفاع مقدس و 
فرارسیدن ماه مهر

بانک مرکزی: 

امهال تسهیالت 
قرض الحسنه ممنوع شد

مهندس حسین اکبر مدیرعامل شرکت گـاز گیالن در آستانه فصل سرما:

امیدواریم  با رعایت نکات ایمنی
  توسط  مشترکین، شاهد سالی بدون حادثه باشیم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مازندران اعالم کرد :

استقرار پلیس راهور مقابل 
مدارس حاشیه خیابان های 

اصلی مازندران

رییس اتحادیه کارگران قرارداد و پیمانی:

بستن قرارداد موقت، 
اَجیر کردن کارگر است

درصد  از ۹۰  بیش  این که  بیان  با  کارگری  مقام مسئول  یک 
از کارگر رسمی  کارگران دارای قرارداد موقت هستند و دیگر 
خبری نیست از دولت و مجلس شورای اسالمی خواست تا هرچه 
قراردادهای  تعیین سقف  آیین نامه  تصویب  به  نسبت  سریع تر 
تعیین  آیین نامه  درباره  بیات  کند.فتح اهلل  تصمیم گیری  موقت 
سقف  آیین نامه  این  در  کرد:  اظهار  موقت  قراردادهای  سقف 
قراردادهای کار موقت سه ساله در نظر گرفته شده و چنانچه 
کاری بیشتر از سه سال طول بکشد و ماهیت کار دائم را پیدا کند 
دیگر قرارداد کوتاه مدت و موقت بسته نمی شود.وی با بیان این که 
از سال ۱۳۷۲ تاکنون کارگران با چالش قراردادهای موقت کار 
روبه رو هستند، ادامه داد: متاسفانه هنگامی که کارگران به سن 
بازنشستگی می رسند همچنان قرارداد موقت دارند، در صورتی 
که در کارهای با ماهیت دائم باید قرارداد دائم بسته شود.رییس 
اتحادیه کارگران قرارداد و پیمانی افزود: در حال در بسیاری از 

صنایع و کارخانه ها کارگران با وجود آنکه...

فرماندار عباس آباد از اختصاص حدود ۱۰ میلیارد تومان برای 
ساخت سه دستگاه پل در مسیر جاده کناره چالوس - تنکابن 
به طول حدود ۶۵  تنکابن   - چالوس  کنارگذر  داد.جاده  خبر 
کیلومتر پیوند دهنده سواحل استان های گیالن ، مازندران و 
گلستان است. این جاده همه ساله محل  گذر میلیون ها مسافر 

و گردشگر داخلی و خارجی است..

فرماندار عباس آباد :

طلسم پل سازی در 
جاده چالوس به تنکابن 

شکست

بعد از حذف قبض کاغذی

چگونه اطالعات کامل
 قبض بـرق را دریافت کنیم؟

اول مهرماه؛ روزی است که اعالم شده از این تاریخ، دیگر قبض 
مشترکان  و  شد  نخواهد  مشترکی صادر  هیچ  برای  برق  کاغذی 
اطالعات قبض شان را به صورت الکترونیکی دریافت خواهند کرد. 
دارد،  قبض  اطالعات  همه  دریافت  به  نیاز  مشترکی  چنانچه  اما 
دست  اطالعات  این  به  برق  توزیع  سایت  به  مراجعه  با  می تواند 
یابد. تنها ۴۸ ساعت به روزی که دولت برای اجرای طرح حذف 
قبوض کاغذی برق تعیین کرده باقی  مانده است و مشترکان برق 
اول مهرماه دیگر قبض کاغذی برق دریافت  از  ایران  در سراسر 
 ۱۲ ساالنه  قطع  از  مسئوالن  گفته  به  که  طرحی  کرد.  نخواهند 
هزار درخت جلوگیری خواهد کرد.در این راستا طبق آخرین آمار،  
برای  کشور  سراسر  در  برق  مشترکین  ۹۳.۸۳درصد  اطالعات 
است  شده  ثبت  الکترونیکی  صورت  به  قبض  اطالعات  دریافت 
درصد  که  درصد   ۹۸ به  مهر  اول  موعد  تا  می شود  پیش بینی  و 
برای تحقق طرح حذف قبوض کاغذی برق در کل  قابل قبولی 
کشور است، برسیم.هم چنین تا تاریخ ۲۵ شهریورماه بیش از ۹۵ 
و  خراسان رضوی، سیستان  استان های  در  برق  مشترکان  درصد 
بلوچستان، هرمزگان، یزد، فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، 
آذربایجان  و  لرستان، همدان، کردستان  بختیاری،  و  چهار محال 
ثبت  الکترونیکی  قبض  دریافت  برای  را  خود  اطالعات  غربی 
کرده اند که این درصد در استان اصفهان نیز به همین شکل است؛ 
با این تفاوت که شهر اصفهان مشارکتی بین ۹۰تا ۹۵ درصد داشته 
بین  و  کرمان  استان  جنوب  مشترکان  درصد   ۹۵ از  بیش  است. 
۹۰تا ۹۵ درصد مشترکان شمال استان کرمان نیز اطالعات خود را 
ثبت کرده بودند.مشارکت در استان های خراسان شمالی، خراسان 
قزوین،  مرکزی،  قم،  تهران،  البرز،  مازندران،  گلستان،  جنوبی، 
خوزستان،  کرمانشاه،  شرقی،  آذربایجان  اردبیل،  زنجان،  گیالن، 
تبریز  شهر  است.  بوده  درصد   ۹۵ تا   ۹۰ بین  کرمانشاه  و  ایالم، 
را  اطالعات خود  آن  در  برق کمتری  است که مشترکان  شهری 
این شهر  تا ۸۵ درصد مشترکین  بین صفر  ثبت کرده اند. درواقع 

اقدام به ثبت اطالعات خود کرده اند....

نیروگاه برق
 مولد شهرک صنعتی 

بابکان آمل، در مقیاس 
کوچک ۷ مگاواتی
 بهره برداری شد

اداره اوقاف بهشهر در نظر دارد : تمامی ششدانگ عرصه و اعیان یک باب مغازه تجاری از رقبه موقوفه مشهدیه رقیه واقع 
در بهشهر خیابان شهید رجایی پایین تر از بازار امام رضا )ع( را با مبلغ پایه اجاره ماهیانه ۰۰۰/ ۵۰۰ /16 ریال )یک میلیون و 
ششصدو پنجاه هزار تومان( از تاریخ 2۰/ ۰۷ / 98 لغایت 2۰/ ۰۷ / 99 و تمامیت ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت 
8۵ هکتار واقع در بهشهر خلیل شهر روستای کالک را با مبلغ پایه اجاره8۵۰/۰۰۰/۰۰۰ )هشتادوپنج میلیون تومان( به 
مدت یک دوره کشت و تمامت ششدانگ یک قطعه زمین زراعی بمساحت 1۰۰ هکتار واقع در بهشهر خلیل شهر روستای 
کالک با مبلغ پایه اجاره ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰)پنجاه میلیون تومان( را به مدت یک دوره کشت و تمامت ششدانگ یک قطعه 
زمین زراعی از موقوفه آقاجانی بیک واقع در بهشهر جنب پل روگذر کمربندی شمالی مزرعه بی سردشت بمساحت 
1948/۵مترمربع با مبلغ پایه اجاره ۰۰۰ / ۰۰۰ / 4 )چهارصدهزار تومان( به مدت یک دوره کشت به اجاره واگذار کند، 
مهلت ارائه پیشنهادات تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه شنبه مورخ 1۷/ ۰۷ / 98 می باشد. ضمنا قرارداد اجاره تنظیمي 
بالمباشره می باشد و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع المعامله در مزایده شرکت داده نمی شود. اداره اوقاف 
در رد یا قبول و یا کلیه پیشنهادات مختار است و هرگونه شرط و یا شروطی که مورد نیاز باشد در سند اجاره قید خواهد 
نمود. مضافا اینکه در خصوص رقبه موقوفه آقاجانی بیک اگر چنانچه برنده مزایده بخواهد زمین زراعی مذکور را به 
باغ تبدیل نماید می تواند ضمن اخذ مجوز از مراجع ذیربط با پرداخت تمامی هزینه های متصوره اعم از غرس اشجار 
و فنس کشی و غیرو متعاقب آن تعهد به تثببت غرس أشجار )اعیانی( همگی به نفع موقوفه بهمراه تعهد کتبی به سلب 
هرگونه اعتراضی در خصوص عودت هزینه ها و در مقابل اوقاف محل جهت تراضی در قبال هزینه های صورت پذیرفته 
تهاتر هزینه های انجامی با اجاره ساالنه و پیگیری تمدید اجاره و اخذ مجوز ده ساله مدت قرارداد در صورت صدور 

مجوز از طریق سازمان متبوع را دنبال خواهد نمود. م.الف/6۰6۰۷2
اداره اوقاف و امور خیریه بهشهر

آگهی مزایــده به یاد سال های دفاع مقدس و پایان اسارت
۲۹ سال قبل شنبه ۲۴ شهریور ۱۳۶۹ حدود ساعت دو و نیم بعد از ظهر بود که ۵۲ خلبان اسیر ایرانی، با ۸۰ خلبان اسیر عراقی در مرز خسروی تبادل شدند .البته 
اسرای دیگری از سایر افسران نیروهای ارتش و نیروی انتظامی و سپاه پاسداران در کنار خلبانان بودند و تعدادی هم از نهادها و سازمان های دولت از جمله مرحوم 
سید علی اکبر ابوترابی فرد و دو معاون وزیر نفت در کنار ما بودند که آزاد شدیم و فکر میکنم جمعا ۱۲۰ نفر یا کمی بیشتر بودیم .  کاری به تعداد و کیفیت یا رده 
بندی اسرا ندارم بلکه میخواهم از زاویه دیگری به موضوع پایان اسارت بپردازم و از آن محدوده زمانی برای شما بگویم . تا ۲۴ ساعت قبل از آزادی هیچ وقت تصور 
اینگونه آزاد شدن را نداشتیم .البته بنا به دالیلی که به آن اشاره میکنم منتظر آزاد شدن بودم اما اینطوری فکر نمیکردم که به این سرعت و ناگهانی آزاد شوم . 
دلیلش هم این بود که ما تعدادی اسیر مفقود در زندان های رژیم بعث عراق بودیم . اما آنچه که خدا خواست، شد . یعنی کن فیکون شد و ما آزاد شدیم . به همین 
سادگی .حدود ۲۶ ساعت قبل از تبادل یعنی روز جمعه ۲۳ شهریور تقریبا ظهر بود که آمدند و لباس نو به ما دادند و گفتند لباس هایمان را عوض کنیم . حدود 
ساعت سه بعد از ظهر چند تا اتوبوس آمد و برای اولین بار بدون چشم بند و دستبند سوار و با احترام اتوبوس شدیم .از زندان الرشید در بغداد رفتیم به پادگانی 
در بعقوبه در شمال بغداد . فردا صبح ما را به صلیب سرخ معرفی کردند و رسما و پس از ۱۱۹ ماه مفقود بودن به عنوان اسیر جنگی شناسایی شدیم . حدود ظهر 

اتوبوس های حامل اسرا به سمت مرز ایران و عراق حرکت کردند .
حدود ساعت دو نیم بعد از ظهر هم تبادل شدیم. به همین سرعت . این اذن و اراده خداوند بود که اینگونه آزاد شویم . آنهم با عزت و افتخار و سربلندی و پیروزمندانه 
به کشورمان بازگردیم . البته به نگاه و باور بنده ، این آزادی ما با تمام موضوعات همراهش فقط میتواند به برکت  دعا و شفاعت خاص حضرت ابا عبداهلل الحسین علیه 
الصلوات و السالم  برای ملت بزرگ ایران باشد .یعنی این اذن پیروزی و آزادی را خداوند برای همه ملت بزرگ ایران و در ادامه برای همه اسرا و از جمله ما اسرای 
مفقود داد که اینگونه پیروزمندانه آزاد شدیم . وقتی در مسیر مرز ایران و عراق بودم به یاد آن شبی افتادم که خداوند در قرآنش به من وعده خروج را داد . یادم است 
در یکی از شبهای دی ماه ۱۳۶۸ حدودا هشت ماه قبل از آزادی در زندان الرشید پس از نماز از خداوند سئوال کردم : خدایا بالخره من که کی قرار است آزاد شوم ؟ 

قرآن را باز کردم که پاسخم را دریافت کنم . سوره روم آیه ۱۹ آمد که این چنین گفت :
یُْخِرُج الَْحَیّ ِمَن الَْمِیِّت َو یُْخِرُج الَْمِیَّت ِمَن الَْحِیّ َو یُْحِیی الَأْْرَض بَْعَد َمْوتَِها  َو َکَذلَِک تُْخَرُجوَن

باور کردم که ) و کذالک تخرجون (  یعنی وقت آزادی نزدیک است و بزودی فرا می رسد . طبق آیه فهمیدم پس از زنده شدن زمین ما آزاد خواهیم شد . به خودم  
گفتم االن زمستان است ، پس خروج ما بعد از زمستان و زمان زنده شدن زمین یعنی بهار و تابستان خواهد بود . اما دقیقا نمیدانستم کی ؟تا آن وقت سالها بود که 
دوستان اسیر به من میگفتند سید کی آزاد میشویم و من میگفتم عن غریب یعنی دور است . اما فردای آن شب به دوستان گفتم بچه ها ما عن قریب با ق یعنی 
به زودی آزاد میشویم و دوستان به من میخندیدند . وقتی به تاریخ برمیگردم و حوادث آن زمان را مرور میکنم به وضوح میبینم آزادی ما میباید با مقدماتی همراه 
میشد و این مقدمات میباید ارزشمند باشند و الزاما این آزادی میباید همراه با پیروزی و اقتدار باشد و نوع و جنس آن پیروزی باید بی نظیر باشد .یعنی پیروزی اراده 

ها باشد . باید قبل از آزادی مشخص می شد که آیا ما جنگ طلب بودیم و یا جنگ بر ما تحمیل شد ؟
باید مشخص میشد ما مدافع کشورمان بودیم یا متجاوز به کشور دیگر . به همین دلیل شرایط پس از پایان جنگ و شروع آتش بس بگونه ای شد که دشمنان ما که 
یک روز با تمام توان لجستیکی و نظامی و ثروت ده ها میلیاردها دالری و با شعار قادسیه و پیروزی مسلمین بر علیه مجوسان در اتحادی و بیسابقه مشرک بر علیه ما 
بودند و مستقیم و غیر مستقیم به کشور ما حمله کردند حاال پس از ده سال باید بجان هم می افتادند تا ما طعم شیرین پیروزی را بهتر میچشیدیم و با تمام وجود 
حس میکردیم که ما بر حق بودیم .روزی که صدام با تشویق و ترغیب عربستان و کویت و حمایت ۱۱۰ میلیارد دالر آنها و حمایت لجستیکی سایر کشورهای منطقه 
به ما حمله کرد و به بهانه های واهی قرارداد ۱۹7۵ را پاره کرد را یادم نمیرود . آن روز ۱۳ شهریور ۱۳۵۹ بود و صدام وارد خاک ما شده بود و بخش هایی از غرب 
کشور را اشغال کرده بود.حاال ۱۰ مرداد  ۱۳۶۹ است تقریبا ۱۱۹ ماه پس از آن روز و آن زمان . حاال صدام بجای داعیه انضمام خوزستان به عراق و داعیه مالکیت 
بر جزایر ایرانی در خلیج فارس مدعی به مالکیت عراق بر کویت است و علنا عالم میکند که کویت توسط انگلیسی ها جدا شده بود و از قدیم االیام بخشی از خاک 
عراق بوده و است و سرزمین کویت یکی از زیر مجموعه های استان بصره میباشد .صدام تصمیم گرفته بود که کویت را مال خود کند به همین دلیل و با سرعت به 
کویت حمله کرد و در کمتر از ده - دوازده ساعت تمام کویت را گرفت و فرماندهان ارتش کویت و وزیران و اشخاص صاحب نفوذ و ثروت کویتی را دستگیر کرد  و 
با اتوبوس و کمپرسی آنها را به زندان الرشید آورد . آن روز که حمله کرد روز عاشورای حسینی بود و فردای عاشورا کویتی های اسیر در زندان الرشید بغداد بودند.

آن روز ورق ها برگشت و روز پیروزی ما شد و اتفاقا روز شکست به ظاهر منسجم و قدرتمند عربی جبهه نفاق گردید . تَْحَسُبُهْم َجِمیًعا َو ُقُلوبُُهْم َشَتّی َذلَِک بِأَنَُّهْم 
َقْوٌم اَل یَْعِقُلونَیادم نمیرود از سوراخ دیوار زندانمان که مشرف به حیاط زندان الرشید بود فرماندهان ارتش کوچک و جنگ نکرده کویت را با لباس و درجه و مداالت 
میدیدم . مات و مبهوت در و دیوار را میدیدند و تعدادی از آنها وحشت زده گریه می کردند .آنها باور نداشتند که صدام که رفیق شفیق و یار قسم خورده آنها بود 

امروز بجان شان افتاده  باشد و شاه شان به انگلیس فرار کرده و پناهنده شود .
آنها باور نداشتند که صدام را که فرمانده فارس و پیروز عرب نامیده بودند امروز بر علیه آنها وارد جنگ شود و کشورشان را بگیرد . اما دیدیم شد .

آنها باور نمیکردند صدام که دشمن قسم خورده ایران بود ناگهان تمام قد و  کامل تسلیم خواسته ها و اراده ملت ایران شده باشد و با پذیرش بذون قیذ و شرط قرارداد  
۱۹7۵ از تمامی سرزمین هایی که تا آن زمان اشغالشان کرده بود بدون هیچ حرف و شرطی عقب نشینی کند و ملتمسانه نوشت اگر اوامر دیگری دارید در خدمتم 
. اما دیدند آنچه که فکر می کردند چیز دیگری شد .دیدیم که اراده خداوند بر پیروزی ما پس از صبر بود و شد . این اذن خدا بود که خواست این آزمون اینگونه به 
پایان برسد و ما پیروز عزیز میدان و سربلند و مفتخر به کشورمان باز گردیم . یادم  می آید دو سال قبل از این یعنی مرداد ۱۳۶7 ، زمانی که آتش بس شد و صدام 

سرمست از پیروزی های پایان جنگ بود صحبت از تبادل اسرا شد .
در حیاط زندان ناراحت و غمگین قدم میزدیم و حقیقتا من و ما دوست نداشتیم آزاد شویم  و به ایران برگردیم  . میگفتیم با چه رویی به ایران برگردیم چون خاک 
کشورمان در اشغال صدام بود .اما در مرداد ۱۳۶۹ موضوع فرق میکرد .حاال میوه صبر و مقاومت ملت بزرگ ایران رسیده بود و تمام حرکات و نغییرات معادالت در 
حرکت روز عاشورا رقم خورد و از برکت روز عاشورا بود که صدام تسلیم اراده ملت بزرگ ایران شد و قرارداد ۱۹7۵ را پذیرفت و به مرزهای رسمی و بین المللی 

بازگشت و در کمتر از ۴۵ روز تمامی اسرا را آزاد و تبادل کرد . َو َکَذلَک تُْخَرُجوَن. و این چنین ) با عزت و سربلندی ( شما ) از زندان ( خارج میشوید و شد .
وقتی آزاد شدم به خدا گفتم . دمت گرم خداحرفت حرفه و قولت هم قوله .ممنون خدا که من و ما را با عزت آزاد کردی . و هلل العزه . خاطره ای بود از آزادی و 
بازگشت به وطنم ایران اسالمی سربلند . اما میخواهم نتیجه ای بگیرم و آن اینکه خداوندی که ما را در آن آزمون نسبتا سخت که نهال نوپایی جمهوری اسالمی 
ایران بودیم و هر کسی میخواست آنرا به شکلی از ریشه درآورد یاری مان کرد .قطعا خداوند سبحان امروز یاران امیر المومنین و یاران امام حسین علیهم السالم را 
در تحریم ها و بحران های منطقه ای و بخصوص در چالش ها و ناهنجاری های ناشی فساد و تحمیل ظلم هایی که توسط انسان نما هایی در داخل و خارج که بر 
ما تحمیل میکنند تنها نمیگذارد و از ما به خوبی مواظبت میکند که خودمان با دستان خودمان مفسدان و ظالمان را پاکسازی کنیم و در مسیر حق حرکت مان را 

ادامه دهیم .  وعده خداوند حق است َو َکَذٰلَِک تُْخَرُجوَن و این چنین از این بحران هم خارج میشوید ./ سید جمشید اوشال
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