
میز خبر

راه متفاوت رئیسی از احمدی نژاد در نیویورک: 
شواهدی در خصوص هولوکاست وجود دارد که باید 

تحقیق شود
رئیس جمهوری ایران در مصاحبه با شــبکه سی بی اس 
نیوز آمریکا در آستانه سفر به نیویورک تاکید کرد، به خاطر 
پیمان شکنی آمریکایی ها، توافق بدون تضمین برای ما 
بی معناســت. وی در پاسخ به سوالی راجع به هولوکاست 
و اینکه آیا به هولوکاست اعتقاد دارد یا نه، گفت: مسائل 
تاریخی باید توسط محققان و تاریخ شناسان مورد بررسی 
و کنکاش قرار بگیرد. یک نشانه هایی نیز وجود دارد که 
چنین اتفاقی )هولوکاست( افتاده که باید توسط محققان و 

مورخان دقیق بررسی شود.
یک منبع آگاه در دفتر رئیس جمهور سابق: نامه روحانی 

به آیت اهلل محقق داماد کذب است
ایلنا نوشــت: یک منبــع آگاه در روابــط عمومی دفتر 
حجت االسالم حسن روحانی، با تکذیب نامه رئیس جمهور 
سابق به آیت اهلل محقق داماد گفت: هدف از این تحرکات 
و عملیات  روانــی پیش پا افتاده، انحراف افکار عمومی از 
واقعه ی دردناکی اســت که جان عزیز دختر ایران، مهسا 

)ژینا( امینی را گرفت و وطن را به سوگ نشاند.
ستاد امر به معروف: دستگیری، پرونده سازی و 

دادگاهی شدن از موضوع مقابله با بدحجابی حذف شود
ســتاد امر به معروف و نهی از منکر اعالم کرد، این ستاد 
تاکید دارد برای رفع معضل بدحجابی باید مســاله جرم 
بودن بدحجابی که نیاز به دســتگیری و پرونده سازی و 
دادگاهی شدن دارد، برداشته شود و بر اساس طرح جامع 
عفاف و حجاب با نگاه تخلف با بدحجابی برخورد شود که 
حل مساله بدون هرگونه تنش اجتماعی کمک می کند. در 
بیانیه ارسالی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با 
امضای سیدعلی خان محمدی، سخنگوی این ستاد آمده 
است:ســتاد امربه معروف و نهی از منکر همچنان تاکید 
دارد برای رفع معضل بدحجابی باید مســاله جرم بودن 
بدحجابی که نیاز به دستگیری و پرونده سازی و دادگاهی 

شــدن دارد، برداشته شود و بر اساس طرح جامع عفاف و 
حجاب با نــگاه تخلف با بدحجابی برخورد گردد که حل 
مساله بدون هرگونه تنش اجتماعی کمک می کند، البته 
دشمنان مایلند همیشه تنش های اجتماعی وجود داشته 

باشند.
فارس: معترضان سنندجی معتقدند مهسا امینی 

شکنجه شده
خبرگــزاری فارس نوشــت: غروب روز یکشــنبه حدود 
۵۰۰ تن از مردم ســنندج با حضور در پیاده راه فردوسی 
در اعتراض به جان باختن مهســا امینی دختر ۲۲ ساله 
اهل سقز تجمع کردند. خبرگزاری فارس در ادامه نوشت: 
»این راهپیمایــی اعتراضی از محدوده پر ازدحام پیاده راه 
فردوسی آغاز و به میدان آزادی سنندج ختم شد. گفتگو 
با برخی معترضین نشــان می دهد که بســیاری از آن ها 
معتقدند مهسا امینی تحت شکنجه فوت کرده است. این 
افراد عمدتا یا توضیحات پلیس را نشنیده اند یا نسبت به 
آن قانع نشــدند. در این تجمع برخی از افراد با سر دادن 
شعار هایی علیه مسئولین کشور تالش می کردند تجمع را 
جهت دهی سیاسی کنند. این افراد شیشه های چند خودرو 
پارک شــده را شکستند و چند سطل زباله را آتش زدند. با 
این حال مشخص بود که پلیس بنا دارد با تجمع کنندگان 
مدارا کند؛ اگرچه در چند مورد برای متفرق کردن جمعیت 
مجبور به استفاده از گاز اشک آور شد. برخی افراد توسط 

پلیس بازداشت شدند.«
دستور اژه ای برای بررسی دوربین های خصوصی و 

عمومی در ماجرای مهسا امینی
حجت االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای 
در نشست شــورای عالی قضایی ضمن ابراز همدردی با 
خانواده مرحومه مهسا امینی افزود: در روز های اخیر این 
دخترخانم ۲۲ ساله به رحمت خدا رفت که البته چگونگی 
فوت وی در دست بررسی است و همدردی بسیار فراگیر 
و دلسوزانه ای با خانواده این مرحومه شد. وی گفت: مردم، 
مســئولین، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه و ســایر 

دستگاه ها با این خانواده همدردی کردند و البته پیگیری 
این پرونده ادامه دارد. محســنی اژه ای افزود: وظیفه قوه 
قضاییه و برخی مســئولین دیگر این است که موضوع را 
جدی پیگیری کنیم که چه اتفاقاتی رخ داده و این خانم 
فوت کرده اســت. وی ادامه داد: از لحظه اطالع از وقوع 
فوت این خانم قوه قضاییه با جدیت در کار پیگیری مساله 
است و تاکید شده ابعاد پرونده با دقت و موشکافانه بررسی 
شود. ضمن این که پزشکی قانونی هم در حال پیگیری 
است و همه اقدامات اولیه از جمله نمونه برداری از پیکر 
این خانم و ارسال به آزمایشگاه انجام شده که باید منتظر 
نتیجه آزمایش ها باشــیم. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: 
با دادســتان تهران صحبت کرده ام که موضوع از نقطه 
تذکر به این خانم و هدایت وی به محل دیگر به صورت 
ویژه بررسی کند و همه دوربین های عمومی و خصوصی 

مکان های مورد تردد بررسی شود.
سردار رحیمی: ماموران گشت ارشاد دوربین دارند، اما 

در مورد مهسا امینی فاقد دوربین بودند
رئیس پلیــس تهران در پاســخ به اینکه آیــا در زمان 
دســتگیری مهســا امینی لباس وی به مانند لباسش در 
فیلم های دوربین های مدار بسته مقر انتظامی بود یا خیر، 
گفت: خیر. ماموران گشت ارشاد به دوربین های البسه خود 

مجهز هستند، اما در این مورد فاقد دوربین بودند.
رئیسی به شبکه CBS امریکا: زنان در ایران به عنوان 

یک امر خودجوش حجاب را رعایت می کنند
ابراهیم رئیســی رئیس جمهور در گفت وگو با شــبکه 
آمریکایی CBS اظهار داشــت: آنچه مسلم است اینجا 
کسی نســبت به زندگی خصوصی مردم کاری ندارد و 
به هیچ عنوان تعرضی نسبت به زندگی خصوصی افراد 
ندارند. در مســائل اجتماعی هم مردم خودشان رعایت 
می کنند یعنی می دانند قانونی وجود دارد و به این قانون 
همه پایبند هستند. اگر در مواردی هم خالف قانون دیده 
شــود تاکید شده که به هیچ عنوان کسی حق ندارد که 
برخورد های فراقانونی و خالف مقررات داشته باشد. در 

واقع می شــود گفت صد ها سال مردم این مرز و بوم با 
حجاب، عفت و با رعایت حریم های الزم زندگی کرده 
اند. این موضوع مربوط به این ۴۰ سال هم نیست. شما 
اگر تاریخ ملت ایران را درســت مطالعه کنید می بینید 
که ســال ها و قرن ها زنان ما با اخالق عفیفانه زندگی 
کرده اند و این موضوع مربوط به االن نیست. االن هم 
ایــن روحیه را مردم عزیز ما و زنان و دختران ما دارند و 
لذا خودشان همواره به عنوان یک امر خودجوش آن را 

رعایت می کنند.
رئیس دادگستری تهران: به دروغ پردازی ها در ماجرای 

مهسا امینی رسیدگی می شود
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: به هیئت نظارت 
بر حفظ حقوق شهروندی دادگستری استان تهران دستور 
داده شده که تمامی اتفاقات رخ داده برای مرحومه امینی 
را از زمان بدو احضار ایشــان تا انتقال به مقر انتظامی و 
برگزاری کالس توجیهی و همچنین انتقال به بیمارستان، 

با دقت بررســی کنند و گزارش بررســی های خود را به 
صورت مستند و مســتدل ارائه دهند. وی تاکید کرد: در 
کنار رسیدگی به اصل ماجرا به موضوع دروغ پردازی ها در 

مورد این واقعه نیز با جدیت رسیدگی می شود.
شکایت ایران از آمریکا در الهه ازسر گرفته شد

اولین جلسه رســیدگی دیوان بین المللی دادگستری 
به پرونــده  برخی اموال ایران علیــه آمریکا  امروز 
در محل دیــوان در کاخ صلح )الهــه هلند( برگزار 
شــد. وکالی ایران تحت سرپرستی توکل حبیب زاده 
رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری 
الیحه ایران را ارایه کردند. در پی توقیف حدود یک 
میلیارد و هفتصد میلیون دالر اموال ایران دعوایی از 
سوی جمهوری اسالمی ایران علیه ایاالت متحده در 
سال ۱۳۹۵ در دیوان بین المللی دادگستری اقامه شد. 
جلســه بعدی رســیدگی به این پرونده روز پنج شنبه 

خواهد بود.

ممنوعیت استفاده از عنوان »گام دوم انقالب« در 
تشکل های سیاسی

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و تشکل های 
سیاســی گفت: اســتفاده از عنوان »گام دوم انقالب« یا 
عناوین مشــابه در احزاب و تشکل های سیاسی ممنوع 
است. عبداهلل مرادی در نشست خبری امروز خود با اشاره 
به برگزاری پنجمین جلسه کمیسیون ماده احزاب در سال 
جاری، اظهار کرد: دولت نســبت به احزاب و تشکل های 
سیاسی رویکرد تسهیل کنندگی دارد و تالش دارد فعالیت 
احزاب، تشکل ها و نخبگان سیاسی در فرآیند های قانونی 
خود به سهولت انجام شــود. احزاب باید بتوانند ایده ها و 
طرح های خود را آزادانه بیان کنند و همچنین نســبت به 
مواضع و اقدامات خود مسئولیت پذیر باشند. وی ادامه داد: 
خانه احزاب محور نشــاط سیاسی است و دولت از ابتدای 
کار با تالش خانه احزاب سعی در حمایت از احزاب داشته 

و از فعالیت های احزاب استقبال کرده است.
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آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳آئین نامه اجرایی قانون یاد شــده اســامی افرادی که اســناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک 
بجنورد مورد رســیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دونوبت به فاصله ۱۵روز در دو نشــریه اگهی های ثبتی )کثیراالنتشــار و محلی ( به شرح ذیل 

اگهی می گردد :
بخش دو بجنورد پالک ۱7۱ - اصلی اراضی سوهانی

۱-ششــدانگ یکباب انباری از پالک شماره ۱۲۹ فرعی از ۱7۱ اصلی فوق به مساحت 8۲ متر مربع ابتعایی آقای رضا ایرانی از محل مالکیت رسمی ضیاءالدین 
نظام الشریعه  برابر رای شماره ۲۰۰۰_۱۴۰۱ مورخه ۱۴۰۱/۰6/۰7 _کالسه ۰۳6۰_۱۴۰۰

لذا بدین وســیله به فروشــندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شــده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار اگهی و در 
روســتاها از تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور ســند خواهد نمود ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
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در آستانه بازگشایی مدارس؛
22 تیم بازرسی بر بازار نوشت افزار 

خراسان شمالی نظارت می کنند
معاون بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراســان شــمالی 
گفت: ۲۲ تیم بازرسی در آستانه بازگشایی مدارس بر 

بازار نوشت افزار استان نظارت می کنند.
علی وفاخواه روز سه شنبه اظهارداشت: طرح تشدید 
نظارت بر بازار خراســان شــمالی از نیمه شهریورماه 
جاری آغاز شد و ۱۰ گروه از بازرسان در مرکز استان 
و ۱۲ گروه در شهرستان ها بر نحوه عرضه کاالهای 

مختلف نظارت می کنند.
وی خاطرنشــان کرد: در این طــرح عرضه مایحتاج 
مردم در آســتانه بازگشــایی مدارس از قبیل نوشت 
افزار، فرم مدارس، پوشــاک، کیــف و کفش نظارت 

می شود.
معاون بازرســی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراســان شمالی با 
تاکید بر اینکه متخلفان و گران فروشــان برابر قانون 
مجازات خواهند شد، افزود: مردم در صورت مشاهده 
تخلف، موضوع را از طریق ســامانه ارتباطی ۱۲۴ به 
واحد بازرســی و رسیدگی به شکایات این سازمان در 
سراسر استان اطالع دهند و پیگیر شکایت خود باشند.

وی گفت: اصناف مکلف به صدور فاکتور فروش، درج 
قیمــت بر روی کاالها و رعایت ســود های مصوب 

هستند.
مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی:
۷۶ درصد از مساحت خراسان 
شمالی درگیر خشکسالی است

مدیر کل هواشناسی خراسان شــمالی با بیان اینکه 
طی ۱۲ ماه گذشــته، 76 درصد از مســاحت استان 
درگیر خشکســالی بوده است، گفت: پاییز امسال نیز 
تاخیر بارشی کمتر از نرمال خواهیم داشت.76 درصد 
از مساحت خراسان شــمالی درگیر خشکسالی است/ 

تاخیر بارشی در پاییز امسال,
مجید بیجندی، مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی 
اظهار کرد: در اســتان، میزان بارش ها، طی ســال 
جاری ) از یکم فروردین تا ۲7 شهریور ماه ۱۴۰۱( در 
مقایسه با مدت مشــابه آن در سال گذشته در حدود 

7,6 درصد افزایش داشته است.
بیجندی افزود: این در حالی اســت که در مقایســه 
با آمار بلند مدت بارشــی، اســتان ۲۳ درصد کاهش 

بارندگی داشته است.
وی خاطر نشــان کرد: در ســال آبی جاری ) از یکم 
فروردین تا ۲7 شهریور ماه ۱۴۰۱ ( استان یک درجه 

افزایش دما داشته است.
مدیر کل هواشناســی خراسان شــمالی تصریح کرد: 
کاهش بارندگی ها و افزایــش دما، گواه وقوع تغییر 

اقلیم در استان است.
وی همچنیــن عنوان کرد: طی ۱۲ ماه گذشــته، 76 
درصد از مســاحت اســتان درگیر الیه های مختلف 

خشکسالی بوده است و این روند ادامه دارد.
بیجندی افزود: وقوع این خشکســالی ها از خفیف تا 

بسیار شدید بوده اند.
وی با اشاره به فرا رسیدن پاییز ۱۴۰۱ نیز اعالم کرد: 
مدل های هواشناسی حکایت از آن دارند که در سال 
جاری، خراسان شــمالی درگیر پاییز با تاخیر بارشی 

است و میزان بارش ها کمتر از نرمال خواهد بود.
مدیر کل هواشناسی خراسان شمالی همچنین خاطر 
نشان کرد: مدل های هواشناسی بیانگر آن است که 
استان طی آبان تا نیمه دی ماه امسال، افزایش دما در 

حد دو درجه بیشتر از نرمال خواهد داشت.
تهیه و توزیع علوفه در پناهگاه 
حیات وحش میاندشت جاجرم

۲۰ تن پــرس یونجه جهــت تامین علوفــه آهوان 
میاندشت جاجرم خریداری شده که در بازه های زمانی 
مختلف در مراتع توزیع می شــود.تهیه و توزیع علوفه 

در پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم ,
رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان جاجرم گفت: 
با توجه به کاهش نزوالت جوی و خشکســالی های 
اخیر، طی ســال جاری حدود ۲۰ تــن پرس یونجه 
جهت تامین علوفه آهوان میاندشت جاجرم خریداری 
شــدکه در بازه های زمانی مختلــف در مراتع توزیع 

می گردد.
صفرزاده گفت: خشکســالی و فقر مراتع باعث شده 
که حیات وحش از زیســتگاه امن خــود خارج و به 
زمین های کشاورزی اطراف وارد شود که این موضوع 
عالوه بر عدم امنیت برای حیات وحش باعث آسیب 

و خسارت جدی به محصوالت کشاورزی می گردد.

شهردار بجنورد خبر داد:

تداوم نهضت آسفالت در شبهای تاریک 
بجنورد

شــهردار بجنورد از تداوم عملیات آسفالت معابر شهری در 
قالب اکیپ های شــبانه خبرداد و گفت:طی هفته گذشــته 
معابر خیابان طالقانی ، امام خمینی کارگر، قیام ، فردوســی ، 
عارف ، باغ مطهری و ….موج تراشی ، لکه گیری وآسفالت 
شده است. شهردار بجنورد اظهارکرد:۱۳ تیم در شهر بجنورد 
مشــغول انجام لکه گیری و آسفالت در معابر مختلف شهر 
هســتند.وی افزود: بخش زیادی از عملیات آسفالت ریزی  
خیابان های شــهر شامل تراش، ترمیم و روکش آسفالت به 
منظور رفاه حال همشهریان وهمچنین جلوگیری از سد معبر، 
تسهیل در عبور و مرور و سرعت در اجرای پروژه به صورت 
شبانه اجرا می شود.وی خاطرنشان کرد: طی شش ماه گذشته 
بیش از ۱۳۰ هزار مترمربع از معابر شــهری آسفالت  و ۱6۴ 
هزار متر مربع نیز عملیات عمرانی زیرسازی انجام شده است.

حمیدی با اشــاره به اینکه امســال ۱۴۰میلیارد تومان برای 
آسفالت ۱۳۰هزار متر از معابر هزینه شده است، اظهارداشت 
: شــاید در نظر بسیاری از افراد، آســفالت معابر یک پروژه 
پیش پا افتاده باشد؛ اما شهرداری در بسیاری از موارد با روند 
افزایشی قیمت قیر مواجه می شود و بیش از بودجه پیش بینی 
شده برای طرح آسفالت معابر و خیابان ها هزینه می کند تا به 

مطالبه شهروندی پاسخ دهد.

 دشمنان در صدد کمرنگ کردن 
ارزشهای دفاع مقدس هستند

خبر نگار مانه و ســملقان نوروزی/ دشــمنان 
نظام اســالمی داخلی و خارجی در صدد کمرنگ کردن 
ارزشــهای دفاع مقدس و تخریــب بنیادهای فرهنگ 

ایثارو شهادت طلبی جوانان جامعه هستند 
 فرماندهی ســپاه شهرســتان مانه و ســملقان که به 
مناســبت گرامی داشت هفته دفاع مقدس در جمع خبر 
نگاران شهرستان سخن می گفت افزود تحمیل جنگ 
نا خواســته به نظام نوپای اســالمی در سال 6۹ توسط 
استکبار جهانی یکی از اقدامات دشمن با تا بین جوانان  

و نظام اسالمی فاصله ایجاد کند
سرهنگ اســماعیل محمد نیا با اشــاره به این مطلب 
گفت پیروزی های رزمندگان اسالم در کلیه زمینه های 
دفاعی علمی فرهنگی دینی مذهبی ریشه در باور های 
دینی اعتقادی و آن معنویت عاشورای داشتند که در نزد 
افکار عمومی اهمیت خود ش را نشان و اهداف دشمن 
را خنثی کردند وی در ادامه گفت خبر نگاران  می توانند 
به خوبی ارزشــهای دفاع مقدس را برای  نصل جوان و 
افکار عمومی بیان کنند سرهنگ محمد نیا با بر شمردن 
برنامه های گرامی داشــت هفته دفاع مقدس  گفت با 
همــکاری پایگاه های مقاومت  ۱۲۰ برنامه در دســت 
اقدام است تا بتوانیم به خوبی اهداف بر نامه های دفاع 
مقدس را برای نسل جوان تبیین  نمایم  وی اضافه کرد 
در این هفته  صبحگاه مشترک ، رژه خودروی ، دیدار با 
خانواده های شهدا  ،   ،  گل باران گلذار شهدا ، دیدار با 
ائمه جمعه  ،  بر گذاری کشتی با چوخه کشوری تجلیل 
از پیشکسوتان دفاع مقدس   و...  از برنامه های شاخص 

هفته دفاع مقدس می باشند

کشف ۱۵۰ قلم لوازم آرایشی و 
بهداشتی قاچاق در جاجرم

فرمانده نیروی انتظامی جاجرم از کشــف بیش از ۱۵۰ 
قلم لوازم آرایشــی و بهداشــتی قاچاق به ارزش ۵۰۰ 
میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.کشف ۱۵۰ قلم 

لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در جاجرم,
ســرهنگ رضا قندی اظهار کرد: در اجــرای منویات 
مقام معظم رهبــری )مدظله العالی( در خصوص مقابله 
قاطعانه با معضل شــوم قاچاق، ماموران پلیس آگاهی 
شهرستان جاجرم در همین رابطه بازرسی از واحدهای 

صنفی را آغاز کردند.
وی با اشــاره به اینکه ماموران در بازرسی از واحدهای 
صنفی، بیش از ۱۵۰ قلم لوازم آرایشــی و بهداشــتی 
قاچاق را کشــف کردند، افزود: برابر اعالم کارشناسان 
ارزش کاالهای مکشوفه ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده 

است.
ایــن مقام انتظامی بــا بیان اینکــه در همین رابطه ۲ 
نفر متهم دســتگیر و بعد از تشکیل پرونده به تعزیرات 
حکومتی معرفی شدند، تصریح کرد: قاچاق کاال سالمت 
اقتصادی جامعــه را مورد هدف قــرار داده و مبارزه با 
سودجویان و قاچاقچیان و ناهنجاری های اجتماعی در 
دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می توانند اخبار 
و اطالعات خود را در این زمینه با شماره تلفن ۱۱۰ به 

پلیس اعالم کنند.

خبر خبر

اخبار
WWW.ETEFAGHYEH. IR N E W S
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روزنامه صبح استان خراسان شمالی
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نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه 
بجنورد گفت: هشت سال دفاع مقدس، خودباوری 
و اعتماد به نفس ملی را تقویت کرد و مردم به این 
باور رســیدند که با تکیه بر توانمندی های داخل 

می توان بر بسیاری از مشکالت غلبه کرد.
حجت االســالم رضا نوری روز سه شنبه در دیدار 
فرماندهان نظامی و انتظامی خراســان شمالی به 
مناســبت هفته دفاع مقدس، اظهارداشت: گرچه 
جنگ تحمیلی عراق به کشور هزینه های زیادی 
را تحمیــل کرد ولی دســتاوردهایی نیز به همراه 
داشــت که باید برای نســل جوانان تبیین شود.

وی افزود: کشــور جمهوری اسالمی در شرایطی 
وارد جنگ شــد که به خاطر تحریم ها از کمترین 
امکانــات برخوردار بود در حالی که طرف مقابل با 
حمایت های مالی و تســلیحاتی تمام کشورها به 

ایران حمله می کرد.
حجت االســالم نوری ادامه داد: با این وجود نظام 

تازه تاسیس جمهوری اسالمی با تکیه بر جوانانی 
که ایمانی راسخ به ارزش های اسالمی داشتند، در 

میدان نبرد اثبات کردند که با تکیه بر توان داخلی 
نه تنها در برابر عراق بلکه بر تمامی دشمنان پیروز 

می شوند.
وی بیان کرد: ســپردن امورات به دســت جوانان 
بازخورد مطلوبی دارد زیرا که 8۰ درصد فرماندهان 
مــا در دفاع مقدس جوانان تشــکیل می دادند و 

همواره در عملیات ها پیروز می شدند.
امام جمعه بجنورد با اشــاره به کارشکنی سازمان 
های بیــن المللی برای دفاع از حق ایران در برابر 
حمله عراق، بیان کــرد: 6 روز بعد از حمله عراق 
به کویت، شورای امنیت قطعنامه صادر کرد و این 
اقــدام را محکوم کرد در حالی که عراق ســالح 
شــیمیایی علیه مردم بی گناه ایران اســتفاده می 

کرد.
وی با بیان اینکه از خودگذشتگی نیروهای نظامی 
و انتظامی شایسته بهترین تقدیرهاست، خاطرنشان 
کرد: امنیت و آرامش کشور مدیون ایثار نیروهایی 
اســت که با ایمان به ارزش های اسالم و رهبری 

همواره در برابر دسیسه های دشمن ایستاده اند.

امام جمعه بجنورد: 

دفاع مقدس، اعتماد به نفس ملی را تقویت کرد

مدیرکل ســاخت و توســعه راه های منطقه شمال شرق 
کشور گفت: پیمانکاران پروژه راهسازی بجنورد- جنگل 
گلســتان ۱۵۰ میلیارد تومان مطالبــه دارند که این رقم 
از ســال های گذشته انباشت شده است.  مهدی نظریان 
روز سه شنبه در حاشــیه بازدید از طرح های راهسازی 
خراسان شمالی اظهار داشت: در سفر دولت به این استان 
مصوب شد که بخشــی از مطالبات پیمانکاران در قالب 
تهاتر زمین پرداخت شــود و با توجه به اینکه تجربه ای 
بــرای این روش از تهاتر تاکنون وجود نداشــته، تحقق 
مصوبه محل تردید اســت.  وی افزود: محور چهار خطه 
بجنــورد - جنگل گلســتان حــدود 6۰۰ کیلومتر طول 
دارد کــه ۲7۲ کیلومتر از آن در حوزه اســتحفاظی راه و 

شهرســازی خراسان شــمالی قرار دارد و تاکنون بخش 
زیــادی از این محور چهار خطه و زیر بار ترافیک رفته و 
کمتر از ۴۵ کیلومتر از آن در این استان باقی مانده است.

مدیرکل ساخت و توسعه راه های منطقه شمالشرق کشور 
خاطرنشان کرد: در سفر دولت به استان در تیرماه جاری 
8۰۰ میلیــارد تومان برای تکمیل این پروژه راهســازی 
اختصاص یافت این در حالی است که تکمیل این پروژه 
در بزرگراه بجنورد-جنگل گلســتان دســت کم یکهزار 

میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.  
تخصیص ۵ درصد از اعتبارات سفر دولت 

مدیرکل ســاخت و توســعه راه های منطقه شمال شرق 
کشــور اظهارداشــت: تنها ۴۰ میلیارد تومان از سهمیه 

اعتبار ســفر رییس جمهور به این طرح تخصیص یافته 
اســت و تاخیر در تخصیص اعتبارات موجب می شود تا 

فشار گرانی ها و تورم افزایش یابد.  
مدیرکل ســاخت و توســعه راه های منطقه شمال شرق 
کشور، تملک زمین را یک مشکل برای اجرای این پروژه 
راهسازی برشمرد و گفت: برای اجرای این پروژه زمین 
بایــد در طول چهار تا پنج کیلومتر از این مســیر تملک 
شــود که نیاز اســت تا منابع مالی و اعتبارات به موقع 

تخصیص یابد.
صفر سهم از منابع توازن منطقه ای 

نظریان در بخش دیگر ســخنان خود درباره کمک های 
اســتانداری به اجرای این پروژه گفت: خراسان شمالی 

تنها استانی است که از منابع توازن منطقه ای حتی یک 
ریال به اجرای پــروژه چهار خطه کردن بجنورد-جنگل 
گلستان اختصاص نداده است.  وی افزود: در سایر استان 
ها بخشی از منابع توازن منطقه ای برای سرعت دادن به 
پروژه های مهم اختصاص می یابد اما در خراسان شمالی 
ریالی از این منابع بــه اجرای این پروژه مهم اختصاص 

داده نشده است.
 طــرح چهار خطه محــور بجنورد- جنگل گلســتان از 
شــریان های اصلی ارتباطی خراســان شمالی به استان 
های شــمالی کشور و تهران محسوب می شود که طرح 
چهار خطه آن از دهه 8۰ در دستور کار قرار گرفت که هر 
بار به دلیل عدم تخصیص به موقع اعتبار نیمه کاره ماند.

مســوول بســیج جامعه پزشکی ســپاه جواداالئمه)ع( 
خراســان شــمالی گفت: ۱۰ گروه جهادی پزشکی در 
قالب طرح » شــهید رهنمــون« همزمان با هفته دفاع 
مقدس با هــدف محرومیت زدایــی و ارایه خدمات به 

مناطق محروم استان اعزام شدند.
مســعود شمشیریان روز سه شــنبه اظهار داشت:  این 
گــروه های جهادی چهار و پنج نفره در قالب تیم های 
پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در طول هفته دفاع 
مقدس به بیماران نیازمند مناطق محروم استان خدمات 

درمانی ارایه می دهند.
وی افزود: هر یک از تیم ها شــامل پزشــک عمومی، 
پزشــک متخصــص زنــان و داخلــی، روانشــناس، 

دندانپزشک، پرستار و کارشناس بهداشت است.
مســوول بســیج جامعه پزشکی ســپاه جواداالئمه)ع( 
خراسان شــمالی تصریح کرد: ۱۲ کانون بسیج جامعه 
پزشــکی در شهرستان های اســتان وجود دارد که در 
مناســبت های مختلف برای کمک به بیماران نیازمند 

مناطق محروم اعالم آمادگی می کنند.
وی بیان کرد: طرح » شــهید رهنمون« با هدف ارایه 

خدمات آموزشــی و بهداشتی اجرا می شود و در اجرای 
این طرح گروه های اعزامی بیماران نیازمند را شناسایی 

و خدمات رسانی می کنند.
شمشیریان اضافه کرد: در این طرح به بیماران نیازمند 
به خدمــات عمومی رســیدگی و بیمــاران نیازمند به 

خدمات تخصصی به مراکز درمانی معرفی می شوند.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری ایستگاه سالمت در مسیر 
زائران پیاده مشهد مقدس، برگزاری مسابقات فرهنگی، 
نشســت بصیرتی، فضا ســازی مراکز درمانی از جمله 
برنامه های هفته دفاع مقدس در این اســتان است که 

توسط بسیج جامعه پزشکی برگزار می شود.  
استان خراسان شمالی با جمعیت 86۳ هزار نفری ۳۲۰ 
هزار بسیجی سازمان یافته دارد که بخش زیادی از آنان 

فعاالن صنوف مختلف را در برمی گیرند.
بسیجیان خراســان شــمالی در ۲۲ گروه اقشار بسیج 

سازماندهی شده اند.
هفته دفاع مقدس در تقویم جمهوری اسالمی ایران به 
هفته آغازین جنگ ایران و عراق اطالق می شــود و از 

۳۱ شهریور تا 6 مهر ادامه دارد.

رئیس کل دادگســتری خراســان شــمالی از حصول 
ســازش ۴8 درصدی در پرونده هــای دارای قابلیت 
مصالحــه در شــوراهای حل اختالف اســتان طی ۵ 
ماهه نخست ســال جاری خبر داد.به گزارش اتفاقیه 
به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان، حجت 
االسالم والمسلمین رضا براتی زاده در حاشیه ششمین  
نشست شورای مدیران قضایی استان در سال ۱۴۰۱، 
بــه مختومه شــدن ۲8 هزار و 7۴۰ فقــره پرونده در 
شوراهای حل اختالف استان طی بازه زمانی یاد شده 
نیز اشــاره و از تالش های عوامل و دست اندرکاران 

این مجموعه در راستای اصالح ذات البین و برقراری 
زمینه های رفع اختالفات و ایجاد مصالحه بین طرفین 
قدردانی کرد.وی از شــوراهای حل اختالف شوقان با 
7۵ درصد سازش و همچنین رازوجرگالن و جاجرم با 
بیش از 67 درصد سازش در پرونده های دارای قابلیت 
مصالحه، به عنوان بهترین های اســتان طی ۵ ماهه 

ابتدایی سال جاری  یاد کرد.
حجت االســالم براتی زاده سهم شعب روستایی را در 
ایجاد مصالحه بین طرفین بســیار مهم، قابل توجه و 
حائز اهمیت توصیف کرد و از اعضاء و کارکنان شعب 

شهری خواست جهت تقویت روند مصالحه در پرونده 
ها بیشتر  تالش کنند.

رئیس کل دادگســتری خراسان شــمالی در ادامه به 
کاهش موارد ارجاع پرونده های کیفری جهت حصول 
سازش به شعب شــوراهای حل اختالف در بعضی از 
حوزه های قضایی طی پنج ماهه نخســت سال جاری 
در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال گذشته  اشاره 
و از مدیران قضایی ذیربط خواســت این ســازوکار را 

اصالح  نموده و بهبود بخشند.
تــالش و اهتمام جــدی در راســتای کاهش میزان 

موجودی پرونده های قضایی طی 6 ماهه دوم ســال 
جــاری، ضرورت رعایت نظم و انضباط اداری، نظافت 
و پاکیزگی محیط کار و تقویت سازوکارهای نظارتی با 
انجام و استمرار روند بازدیدهای میدانی از دیگر نکات 
و بایسته ها و توصیه های مؤکد رئیس کل دادگستری 

استان خطاب به مدیران قضایی بود.
مقام عالی قضایی اســتان همچنین از مدیران، قضات 
و کارکنان دستگاه قضایی استان خواست برنامه های 
فرهنگی را جدی تر بگیرند و در جلســات مناسبتی در 

این خصوص  فعاالنه مشارکت کنند.

باغبانی ســازمان جهاد  امــور  مدیــر 
کشاورزی خراسان شــمالی گفت: این 
اســتان دارای ۵ هــزار و ۵۵۰ هکتار 

باغات پسته در مناطق جنوبی است.
عفتیاظهار کرد: از این مساحت ۲ هزار 
و 7۵۰ هکتار باغــات بارده و ۲ هزار و 
8۰۰ هکتار نیز باغات غیربارده هستند.

وی افزود: پیش بینی می شود از سطح 
باغات بارده این استان طی امسال یک 
هزار و 86۰ کیلوگرم پســته برداشــت 

شود.
عفتی ادامه داد: میزان تولید پســته در 
سال گذشــته به علت بروز خشکسالی، 
اندک بود اما میزان تولید این محصول 
در ســال جاری رضایت بخش اســت 
هرچند که گرما تا حدودی موجب اذیت 

این باغات شده است.
وی با اشــاره به قیمــت این محصول 
در ســال جاری نیز بیان کرد: برداشت 
پسته در باغات این استان آغاز شده اما 

در حال حاضر قیمت ها همانند ســال 
گذشته اســت و تفاوت چندانی نداشته 

است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه طی 
سال گذشته هر کیلوگرم پسته از باغات 
این اســتان با قیمت ۱۱۰ تا ۱۳۰ هزار 
تومــان به فروش رفت، تصریح کرد: از 
آنجاییکه میزان برداشت پسته در سال 
جاری نسبت به ســال گذشته افزایش 

بیشتری داشــته و از سوی دیگر تعیین 
قیمت این محصول بســتگی به عرضه 
و تقاضا دارد، تاکنــون افزایش قیمتی 

نسبت به سال گذشته نداشته است.
وی با اشاره به اینکه پسته فیض آباد در 
خراسان رضوی یکی از باکیفیت ترین 
پســته های تولیدی در کشــور است، 
تاکید کرد: در حال حاضر پسته خراسان 
شــمالی نیز به دلیل اینکــه باغات آن 

عاری از هرگونه آفت و بیماری است، با 
کیفت پسته فیض آباد برابری می کند.

مدیر باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی 
خراســان شــمالی خاطرنشــان کرد: 
متاسفانه پسته خراسان شمالی به سایر 
استان ها می رود و به نام همان استان 

ها از کشور صادر می شود.
وی توضیح داد: خراســان شمالی فاقد 
یک شــرکت مســتقل صرفا بازرگانی 

برای صادرات این محصول است.
عفتی ادامه داد: از ســوی دیگر در این 
اســتان برای این محصول برندسازی 
نشده اســت که پســته تولیدی به نام 

خراسان شمالی صادر شود.
وی بیان کرد: پسته خراسان شمالی به 
استان هایی همچون خراسان رضوی و 
سمنان ارسال و در آنجا فرآیند خشک 
کنی و بســته بندی انجام و ســپس با 
نام همان اســتان ها نیز به خارج کشور 

صادر می شود.

اتفاقیه_ یزدانی: مدیرکل آموزش و پرورش خراســان شــمالی با اشاره به 
حوزه نیروی انســانی گفت: آموزش و پرورش خراسان شمالی با یک هزار 
و ۴۰۰ کمبود معلم مواجه اســت که  از این تعداد ۲۰۰ نفر  توســط خرید 

خدمات جذب شده اند.
اکبری در نشست خبری اظهار کرد: با توجه به اینکه هنوز با ۱۲۰۰ کمبود 
معلم مواجه هستیم، خوشبختانه مصوبه ای از سوی هیأت دولت ابالغ شد 
که آموزش و پرورش می تواند از معلم های بازنشســته اســتفاده کند که 

با ابالغ این مصوبه مشکل کمبود معلم به صورت کلی حل خواهد شد.

وی افزود: در ســال جاری  یک هزار و 7۰6 معلم در این استان در آستانه 
بازنشســتگی قرار گرفته اند که 8۵۰ نفر از معلم ها درخواست بازنشستگی 

داده اند و 8۰۰ نفر نیز درخواست استمرار خدمت دارند.
وی ادامــه داد: عالوه بر این 67۰ نفر از متعهدین خدمت، ۱۰۴ معلم طرح 
امین،  6۴ معلم طرح نهضتی ایثارگر، 78 ســرباز طلبه و ۵7 ســرباز معلم 
در مجمــوع یک هزار و ۳۱8 همکار جدید وارد آموزش و پرورش اســتان 
خواهند شــد که علی رغم کمبود نیروی معلم در اســتان در مهرماه هیچ 

کالس درسی بدون معلم نماند.

وی ادامــه داد: تاکنون ۱8۴ هزار دانش آموز برای ســال تحصیلی جدید 
سنجش شده اند که پیش بینی می شود این تعداد به ۱۹۰ هزار نفر برسد.

اکبری افزود: تاکنون ۹6 درصد از دانش آموزان استان برای دریافت کتاب 
درسی ثبت نام انجام داده اند که کتاب های درسی به شهرستان ها منتقل 
و توزیع شــده است.مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به 
اینکه در اســتان خراسان شــمالی ۱۹۴ مدرسه دو نوبته فعال است، گفت: 
6۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حذف مدارس دو نوبته خراسان شمالی طی 

سه سال از محل سفر ریاست جمهوری تخصیص پیدا کرد.

پیمانکاران طرح راهسازی بجنورد-جنگل گلستان ۱۵۰ میلیارد تومان مطالبه دارند 

۱۰ گروه جهادی پزشکی به مناطق محروم خراسان شمالی اعزام شدند

حصول سازش در ۴۸ درصد پرونده های شوراهای حل اختالف خراسان شمالی

مسیر صادرات پسته در خراسان شمالی هموار نیست

خراسان شمالی با کمبود ۱۴۰۰ معلم مواجه است

اگهی مزایده اتومبیل )سند ذمه(
به اطالع عموم میرساند برابر درخواست متعهدله؛ شکر مکرمی به موجب پرونده اجرائی به شماره بایگانی ۱۴۰۱۰۰۱۲۰ یکدستگاه خودرو تیبا به شماره انتظامی 
)۲86 ل ۲۲_ ایران ۲6( متعلق به مرحوم آقای عباســعلی قاســمی به شــماره ملی ۵۲۴۹۱۲۱۲8۴ مدیون پرونده اجرائی کالسه فوق که به استناد سند ازدواج 
شــماره ۲7۹۵_ ۱۳۵۲/۰8/۲۰ تنظیمی در دفترخانه ازدواج شــماره ۳۰ و طالق شماره 6 شهر بجنورد استان خراسان شمالی بازداشت گردیده است و طبق نظر 
کارشناس رسمی به مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است و از ساعت ۹ الی ۱۲ روزسه شنبه مورخه 
۱۴۰۱/۰7/۱۲ درمحل شعبه اجرای ثبت اسناد و امالک آشخانه  واقع درآشخانه شهید بهشتی ۴ از طریق مزایده به فروش می رسد، خریداران می توانند در وقت 
مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شــده و در جلســه شرکت نماینده مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون 
ریال شــروع و به باالترین قیمت پیشــنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته می شود و مطابق ماده ۱۳6_ آئین نامه اجراء شرکت در مزایده منوط  به پرداخت ۱۰ 
درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حســاب سپرده ثبت )قبل از ساعت نه مي باشــد( و حضور خریدار با نماینده قانونی در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف 
اســت مابه التفاوت مبلغ فروشــی را ظرف مدت ۵ روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نمایند و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به 
حساب سپرده واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروشی از درجه اعتبار ساقط و مزایده جدید 
می گردد. مشــخصات خودرو طبق نظریه کارشناســی: خودرو سواری تیبا به رنگ سفید روغنی به شــماره انتظامی ایران )۲86 ل ۲۲_ ایران ۲6( مدل ۱۳۹7 
به شــماره شاســی ۱۴۴۴۱۵ و شماره موتور ۱۵8۵۵۴۰6۰m متعلق به عباسعلی قاسمی فرزند محمد و مسبوق به سابقه در سامانه شماره گزاری ناجا می باشد و 
خودرو از نظر وضعیت ظاهری و موتوری و بدنه و سیســتم تعلیق و تزیینات داخلي ســالم می باشــد والستیک های جلو و عقبي، 7۵ درصد عاج دارد لذا ارزش 
ریال در حال حاضر با شــرایط موجود به مبلغ ۱/۵8۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی می گردد ضمنا محل اســتقرار ماشین جهت بازدید : آشخانه _پارکینگ امام رضا 

)ع( آشخانه واقع گردیده است .
 بشیر خانی رئیس ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان
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آگهی مزایده نوبت اول
در مورد پرونده اجرانی کالســه ۰۰۰۱۵۲6 ش دوم اجرای احکام مدنی بجنورد، فیمابین محکوم له اقاي قاســم نورسته بطرفیت محکوم علیه یوسفعلي قائمي بخواسته 

مطالبه خسارت که با عنایت به انجام کارشناسی ملک به مشخصات ذیل الذکر به میزان طلب به فروش می رسد:
طبق تصویر یک فقره ســند مالکیت تک برگي طلق ششــدانگ پالک ۱7-فرعي از 7۹-اصلي بخش۲بجنورد موســوم به کالته اردشــیرخان به مساحت ۴۱۲7/78 
مترمربع با قید حدودات اربعه مشــخص و داراي حق ارتقاقي و حق مجرای از جوي کالته اردشــیرخان در مورخه ۱۴۰۰/۰6/۱۱ به نام خانم آندیا قانمي با شناسه یکتا 
۱۴۰۰۲۰۳۰7۱۱۵۰۰۳۳78 ثبت و صادر و تســلیم شــده است. موضوع سند مالکیت ابرازي باغچه اي مشجر و محصور با فنس و دارای درب ورودي آهني ماشین رو، 
مســتحدثات نظیرخانه باغ)بناي مسکوني( ، آالچیق ، اســتخر و نیز چاه آب و شش عدد تیر فلزي )قوطي۱۰*۱۰( و یک عدد تیر چوبي جهت نصب شبکه روشنایی و 

شن ریزی و محوطه سازي مي باشد.
۴- محکوم علیه اظهار می داشــتند ابنیه و مســتحدثات موجود به صورت قانوني و متعاقب صدور مجوز تغییر کاربري از مدیریت جهادکشــاورزی احداث گردیده لیکن 
مالحظه مي گردد میزان تغییر کاربري و مساحت زیربناي مستحدثات بیش از حد نصاب قانوني مي باشد. محکوم علیه اعالم نمودند تصویر مصدق مدارک و مستندات 
قانوني مورد ادعاي خود مبني بر اخذ مجوز تغییر کاربري هاي انجام شده را ظرف چندروز به هیئت کارشناسان ارائه خواهد داد. علي رغم اینکه پیگیری الزم به صورت 
تلفني جهت ارائه مجوز تغییر کاربری متاسفانه با گذشت زمان طوالني مدرکی دال بر مجوز تغییر کاربري ارائه ندادند. لذا همانگونه که در زمان بازدید به نامبرده تذکر 
داده شد، در صورت عدم ارانه مجوز تغییر کاربري، کلیه ابنیه و مستحدثات مذکور فاقد مجوز قانوني تلقي و با توجه به مفاد قانون جلوگیری از خردشدن باغات و اراضي 

کشاورزي اعیاني فوق ارزیابي نخواهدشد.
۵- محکوم علیه اظهار می داشــتند چاه آب موجوددر داخل باغ دارای پروانه بهره برداري از اداره امور منابع آب مي باشــد. مقررشد محکوم علیه تصویر مصدق پروانه 
بهره برداري چاه آب مورد ادعای خود را ارائه نمایند، اما، علي رغم اینکه وعده دادندظرف چند روز آینده کلیه مدارک )مجوزهاي الزم( راارانه خواهند نمود، متاســفانه 
با گذشــت زمان طوالني مدرکي ارائه ندادند، لذا همانگونه که در زمان بازدید به نامبرده تذکر داده شــد چاه آب مذکور به عنوان چاه فاقد مجوز قانوني تلقي و با توجه 
به مفاد قانون توزیع عادالنه آب ، ارزش امتیاز چاه مذکور ارزیابي نمي گردد. و صرفا حق مجراي از جوي کالته اردشیر خان )مندرج در سند( به عنوان حق آبه اراضي 
مذکور تلقي مي گردد. به ازاي هر مترمربع ۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال و کل ملک موضوع سند مالکیت ابرازي به مساحت دقیق ۴۱۲7/78 مترمربع )چهارهزارویکصدوبیست و 
هفت وهفتادوهشت صدم مترمربع( معادل به عدد۲۲/7۰۲/7۹۰/۰۰۰ ریال و به حروف بیست و دو میلیاردوهفتصدودومیلیون و هفتصدونودهزار ریال محاسبه ، ارزیابي 
و تقدیم مي گردد. ســاعت ، روز و محل مزایده: پس از ســیر مراحل قانونی مقرر گردیده ملک مذکور در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰7/۱6 ساعت ۱۲ الی ۱۲:۳۰ از طریق 
مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد به فروش برسد ، بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این 
اجرا حاضر و از کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند . بدیهی است مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار خواهد شــد و ده درصد مبلغ پیشــنهادی می بایست قبل از شروت مزایده واریز گردیده باشد و مابقی مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شد و در صورت عدم 

پرداخت الباقی )نود درصد( در مهلت مقرر ، مبلغ تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
شناسه آگهی:۱۳8۳۲۰6

دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد -سعید مکبر

آگهی مزایده نوبت اول
در مــورد پرونــده اجرائــی کالســه ۰۱۰۰۴۹8 ش ۴ اجــرای احــکام مدنــی بجنــورد، فیمابیــن محکــوم لــه محبــوب پــور طیبــی و محکــوم علیــه علــی محبــت 

طلــب بــا موضــوع تکمیــل دو واحــد آپارتمــان و پرداخــت وجــه التــزام و... بــا عنایــت توقیــف مــال و انجــام کارشناســی ملــک بــه مشــخصات ذیــل الذکــر:
مشــخصات ملــک : یــک واحــد آپارتمــان مســکوني توقیفــي واقــع در طالقانــي غربــي ، نبــش کوچــه فرهــادي ۳ ســاختمان ۱۲ واحــدي ، طبقــه ۳ ، واحــد ۵، 
ضلــع شــرقي (. توضیحــات :عبارتســت از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک بــاب آپارتمــان مســکوني طبقــه ســوم شــرقي واقــع در بجنــورد ، خیابــان طالقانــي 
غربــي ، خیابــان فرهــادي ، نبــش شــمالي کوچــه فرهــادي ۳ از مجتمــع ۱۲ واحــدي ۵ ســقف ، طبقــات اول و دوم ۳ واحــدي و ســه طبقــه فوقانــي بصــورت 
۲ واحــدي بــا اســکلت بتــن ، ســقف تیرچــه بلــوک ، بــه مســاحت حــدود۱7۵,۰۰ متــر مربــع، ۳ خــواب ، دارای آسانســور ، درب ضــد ســرقت ، پارکینــگ و 
انبــاري همکــف ، پنجــره دوجــداره PVC کابینــت MDF، امتیــازات آب و بــرق و گاز مجــزي ، کــف واحــد ســرامیک ، ســقف داراي گچبــري و رابیــس بنــدي 
نمــا و ســنگ و همچنیــن واحــد مــورد نظــر فاقــد پکیــج و رادیاتــور ، فاقــد کولــر اســپیلت ، فاقــد فــر و گاز در آشــپزخانه و عــدم نصــب موتــور سیســتم اتــش 

نشــانی بــوده و همچنیــن نســبت بــه پایانــکار و تفکیــک واحدهــا اقــدام نشــده اســت.
نتیجــه کارشناســي :بــا عنایــت بــه مــوارد مطروحــه و در نظــر گرفتــن ســایر عوامــل و پارامترهــاي موثــر منجملــه موقعیــت جغرافیایــي شــرایط  توپوگرافــي 
، مســاحت عرصــه و اعیــان ، کاربــري ملــک ، دهانــه ملــک ، نورگیــري واحــد ، مصالــح و لــوازم بــکار رفتــه در بنــا ، امتیــازات موجــود ، وضعیــت پارکینــگ 
ــان آپارتمــان  ــه ششــدانگ عرصــه و اعی ــکار و تفکیــک ،عــرف محــل و .... بدینوســیله ارزش پای ــت پایان ــار واحــد ، پیشــرفت فیزیکــی واحــد ، وضعی و انب
موصــوف و بــا وضعیــت موجــود از نظــر پیشــرفت فیزیکــي واحــد و بــدون در نظــر گرفتــن دیــون احتمالــي بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــي جمعــا بــه مبلــغ 
۱8/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال) بحــروف: هجــده میلیــارد و پانصــد میلیــون ریــال معــادل یــک میلیــارد و هشــتصد و پنجــاه میلیــون تومــان ( توســط کارشــناس 
دادگســتری ارزیابــی شــده اســت . الزم بتوضیــح اســت بــا توجــه بــه عــدم امــکان بازدیــد از واحــد مــورد نظــر از واحدهــاي همجــوار بازدیــد گردیــد و وضعیــت 
پیشــرفت فیزیکــی بــر مبنــاي اطالعــات نماینــده خواهــان میباشــد . ضمنــا از ملــک فــوق ســابقا بــه میــزان ۵۱ متــر در مزایــده انجــام شــده توســط همیــن 
اجــرا اجــرا در پرونــده ۰۰۰۰۲88 بــه افــراد ثالــث منتقــل شــده اســت . اینکــه پــس از ســیر مراحــل قانونــی مقــرر گردیــده بــه از پــالک فــوق و بــه میــزان 
محکــوم بــه و هزینــه هــای اجرایــی ) ۵/6۵7/۳۱6/۰۰۰  ریــال بابــت وج التــزام و تکمیــل واحدهــا و مبلــغ 766/۲۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت تکمیــل مشــاعات ( 
در روز شــنبه مــورخ ۱۴۰۱/۰7/۲۳ ســاعت ۱۱:۰۰ الــی ۱۱:۳۰ از طریــق مزایــده حضــوری در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری بجنــورد بــه فــروش 
برســد ، بنابرایــن متقاضیــان شــرکت در جلســه مزایــده میتواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مقــرر در ایــن اجــرا حاضــر و از کــم و کیــف موضــوع مطلــع و در 
صــورت تمایــل از مــورد مزایــده بازدیــد نماینــد . بدیهــی اســت مزایــده از قیمــت کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی واگــذار خواهــد شــد 
و ده درصــد مبلــغ پیشــنهادی فــي المجلــس از برنــده مزایــده اخذ)بایــد قبــل از جلســه مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری بجنــورد واریــز و فیــش آن در 
زمــان مزایــده تحویــل گــردد ( و مابقــی مبلــغ نیــز ظــرف  یــک مــاه وصــول خواهــد شــد و در صــورت عــدم پرداخــت الباقــی )نــود درصــد( در مهلــت مقــرر، 

مبلــغ تودیعــی پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد مــی گــردد.
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد -احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای جلیل نیکل فرزند قار محمد با کد ملی ۵۲۴۹۹۱۱7۹۱  به استناد استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی حهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اســت ســند مالکیت به شــماره چاپی 66۴87۱ پالک ۵۵ فرعی از شماره ۱۵۱_ اصلی واقع در اراضی ثبتی اینچه سفلی  
بخش ۴ حوزه ثبت ملک مانه و سملقان که متعلق به وی می باشد به علت جابجایی مفقود شده است. بابررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل دفتر 7۴ 
صفحه ۹۱ ثبت ۱۳۴۲۳ به نام وی ثبت و سند صادر و تسلیم شده  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰  آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض 

بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
بشیر خانی،رئیس ثبت اسناد و امالک مانه و سملقان

آگهی مزایده نوبت اول
در مورد پرونده اجرائي کالســه۰۰۰۰۹۵۴ ش۲ اجرای احکام مدني بجنورد، في مابین محکوم له فاطمه احمدی طراقی و محکوم علیه مرتضی سلطانی 
با موضوع مطالبه مهریه خودرو به شــرح مشــخصات ذیل الذکر توقیف شده است: مشخصات ۱- گاز ۵ شعله مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال -قالی ۲*۳ مبلغ 
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال - تلویزیون ۴۲ اینج اکســویزن مبلغ ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال - تختخواب فلزی مبلغ 7/۰۰۰/۰۰۰ ریال - میز تلویزیون شیشه ای مبلغ 
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال - کولر آبی کوچک قدیمی 8/۰۰۰/۰۰۰ ریال - موکت دو تخته مبلغ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال - موکت دو تخته ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال - چهار 
عدد موکت متفرقه مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال و سایر عوامل خودرو توسط کارشناس رسمی دادگستري جمعا به مبلغ ۹۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده است 
و اینکه پس از ســیر مراحل قانوني مقرر گردیده در روز شــنبه مورخ ۱۴۰۱/۰7/۲۳ ساعت ۱۱:۳۰ الي ۱۲:۰۰ از طریق مزایده حضوري در محل اجراي 
احکام مدني دادگســتري بجنورد به فروش برســد ، بنابراین متقاضیان شرکت در جلسه مزایده میتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در این اجرا حاضر و از 
کم و کیف موضوع مطلع و در صورت تمایل از مورد مزایده بازدید نمایند . بدیهي است مزایده از قیمت کارشناسي شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
واگذار خواهد شــد و ده درصد مبلغ پیشــنهادي في المجلس )که باید قبال به حساب سپرده دادگستري واریز و فیش آن در زمان مزایده تحویل شود( از 
برنده مزایده اخذ و مابقي مبلغ نیز ظرف یک ماه وصول خواهد شــد و در صورت عدم پرداخت الباقي )نود درصد( در مهلت مقرر ، مبلغ تودیعي پس از 

کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید مي گردد.
دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بجنورد_ عطارد

کارت دانشــجویی آقای عرفان ملکپور به شماره ملی  ۴88۰۴۰8۰۹۳ و شــماره دانشجویی ۹۹۱۴8۲7_رشته تحصیلی: علوم تغذیه _دانشگاه : علوم 
پزشکی بجنورد )دانشگاه بهداشت( مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

هفته دفاع مقدس نمودار مجموعه ای از برجسته ترین 
افتخــارات ملت ایــران در دفــاع از مرزهای میهن 
اسالمی و جانفشانی دالورانه در پای پرچم برافراشته 
اســالم و قرآن اســت. در این مجموعــه تابناک، 
درخشــنده ترین و نفیس ترین نگیــن گرانبها یاد و 
خاطره شهیدان است. آنها جوانان و جوانمردان رشید 
و پاک سرشتی بودند که با آگاهی و درک واالی خود 
موقعیت حساس کشور را تشخیص دادند و وظیفه ی 
بزرگ جهاد در راه خدا را مشــتاقانه پذیرا شدند. هر 
ملتی که چنین دالوران آگاه و شــجاعی را در دامان 
خود پرورده باشــد حق دارد به آنــان ببالد و آنان را 

الگوی تربیت جوانان خود در همه دوران ها بداند.
دفاع مقدس و غرور ملی

هشت سال دفاع جانانه ملت در برابر تجاوز وحشیانه 
دشــمن منشــأ غرور ملی پایان ناپذیری برای مردم 
سلحشور ایران گردید و باعث شد که توطئه مشترک 
شــرق و غرب بــرای به زانــو درآوردن ملت بزرگ 
ایران به فرصتی برای اثبات توانمندی های اســالم 
و انقالب و کشــور تبدیل شود. رشادت های جوانان 
برومند، انقالب و نظام را بیمه کرد و نشــان داد که 
با داشتن پشــتوانه مردمی و در پرتو حاکمیت اسالم 
و وحدت نیروها می توان هر دشــمن خیره سری را 

ناکام ساخت.
دفاع مقدس و والیت پذیری

این روزها هنگامی که یادی از دفاع مقدس می شود، 
دنیایی از شرف و حماسه ملتی نجیب و آزاده در اذهان 
تداعی می شود که عطر معنویت و صفای خاصی به 

مــا ارزانی می دارد. ملتی که با پــرورش رزمندگانی 
حماسه آفرین مفهوم روشن »تعبد در برابر والیت« را 
به نمایش گذاشتند و با انگیزه »ادای تکلیف« در پی 
»مرجع و رهبر« خود سر از پا نشناخته، به جبهه های 
حق علیه باطل شــتافتند و طلوع عشقی بی بدیل را 
ترســیم کردند و به پیروزی بزرگــی که حفاظت از 
وجب به وجب سرزمین اسالمی و صیانت از مکتب و 

عقیده بود دست یازیدند.
پیام دفاع مقدس

هفته دفاع مقدس یادآور خون های مقدسی است که 
در پای شــجره طوبای انقالب اسالمی ریخته شد. 
فرزندان جبهه و شهادت اطاعت را عبادت می بینند. 
وارثــان دفاع مقدس عزت جهــاد را با ذلت در خانه 
نشســتن عوض نمی کنند. ایستادگی آنها نشستگان 
تاریــخ را به قیام وا می دارد و ایــن پیام بزرگ دفاع 

مقدس است.
سال های عشق و عطش

خدایا، آن ســال ها رفتند؛ ســال های زالل مهربانی؛ 
سال های ســجود و صعود؛ سال های اوج شهادت و 
شــجاعت مادران شهید؛ ســال های سنگرهای سوز 
و گــداز؛ ســال های خوش »دوکوهه«؛ ســال های 
بی قراری و انتظار. دریغا که سال های عشق و عطش 

گذشت!
دفاع مقدس و انگیزه ما

مردم ایران بــا برخورداری از رهبــری توانا و آگاه، 
هوشــمندانه و با انگیزه های دینــی و ملی در مقابل 
دشــمن متجاوز به پاخاســت و صحنه های زیبایی 

از وفــاق ملی را به نمایش گذاشــت. انگیزه حضور 
مردم ما دینی، عقیدتی و ملــی بود. دفاع ما نبردی 
صددرصد شــرافتمندانه بود و به همین دلیل حاضر 
نشــدیم مقررات انسانی و اســالمی را در این جنگ 

زیر پا بگذاریم.
جبهه، مدرسه ی عشق

چهره ای شــاد و نورانی داشــت. خوب که نگاهش 
می کردی می توانســتی آثار خستگی را در صورتش 
ببینــی. ولی چشــمانش تو را بیشــتر مجذوب خود 
می کرد. لباس خاکی، ســاده و تمیزی بر تن داشت. 
هفده ساله نشــان می داد. الغر و باریک اندام بود و 
در چهــره اش مظلومیتی غریب موج می زد. اصاًل به 
او نمی آمد که مرد جنگ و جبهه باشــد؛ اما نگاهش 
می گفت: »جبهه بزرگ و کوچک نمی شناسد، عشق 

می شناسد«.
به او می گویــم: »چرا به مدرســه نرفتی؟«. با اخم 
نگاهم می کند و جواب می دهد: »جبهه خود مدرسه 
اســت؛ آن هم مدرسه عشــق و ایثار؛ مدرسه ای که 
انسان کامل پرورش می دهد«. بعد لبخندی می زند. 
لبخندش سراســر معنا بود. ســال ها بعــد مادرش 
عکســش را نشــانم داد و گفــت: در کربالی پنج 

کربالیی شد...
دلتنگ روزهای خدایی

دلم برای جبهه تنگ شده؛ روزهایی که خدا نزدیک 
بود؛ آن روزها که صدای توپ و تفنگ در هم پیچیده 
بود و نوای یا زهرا و یا حســین شهر را پر کرده بود. 
دلم برای غروب های شــلمچه، موج های خروشــان 

اروند، دوکوهه و حسینیه حاج همت تنگ شده. دلم 
هوای نماز مسجد جامع خرمشهر کرده. کاش دوباره 
در زمین صبحگاهی می نشستیم پای دعای »عهد« 
بچه هــا. دلم هوای ایســتگاه صلواتی بــا آن چای 
همیشــه جوش خورده اش کرده. دلم برای همه چیز 
جبهه و جنگ تنگ شده. از شهر و حصارهای بلندش 

خسته ام. خدایا دلم تنگ روزهای خدایی است...
پشت هیاهوی شهر

پشت هیاهوی شهر، پشت این حجم سیاه بی اعتنایی، 
پشــت این تراکم خودبینی و خودخواهی، پشت این 
تزویرها و تظاهرها، سنگرهایی بود پر از سجاده های 
سبز و فرصت های آبی با فرشهایی از آسمان؛ هوایی 
آکنده از اخالق و صمیمیت؛ خلوت هایی که پوشیده 
از آفتاب بود و سرشار از خدا و عشق؛ لبریز از آینه بود 
و آرامش؛ وقت هایی که می شــد زانو به زانوی عشق 
نشســت و با خدا صحبت کرد. ماه ها و سال هایی که 
دور از خود می توانســتی با ســر انگشتان دعا حیات 
را لمس کنی، با تمام دلت در فضای شــفاف گل ها 
بنشــینی، شــیرینی پرواز را بنوشــی و حضور خدا 
را ادراک کنــی. آه آن روزها و آن ســال های خوب 

کجاست؟! شب هایی که همگی شب قدر بود...
زنان و دفاع مقدس

زنــان ایرانی با انقالب اســالمی و جنــگ حیاتی 
دوباره یافتند. زنان ایرانی همان مادران، همســران 
و خواهران کســانی بودند که در صف مقدم جبهه از 
عقیده و ناموس و ســرزمین خویش دفاع می کردند. 
زنان شجاع ایران اسالمی حماسه آفرینان عرصه های 
پشــتیبانی و امداد جبهه های جنــگ و جهاد بودند 
کــه نقش خویش را در نهایــت تعهد، ایثار و تالش 
ایفا کردند و در این میدان ســخت و طاقت فرسا نیز 
موفق و ســربلند به در آمدند و افتخاری بر افتخارات 
خویش افزودند که به جز زنان صدر اسالم نمی توان 
نمونه ای برای آن نشــان داد. حضــور در خط مقدم 
جبهه و جنگ، پرستاری و مداوای مجروحان جنگی، 
تهیه وســایل رفاهی برای مــردان جنگ، و حضور 
فرهنگی در شهرها از مهم ترین فعالیت های زنان در 

طول دفاع مقدس بوده است. زنان حماسه های بزرگ 
آفریدند و دیدگان تاریخ را در بهتی عجیب فرو بردند.

دفاع مقدس و هنر
همــواره دفاع ملت هــا از ســرزمین های خویش 
الهام بخش هنرمندان متعهد و مســئول بوده است. 
بــا نگاهی کوتاه به عرصه هــای مختلف هنری ـ 
ادبیات، سینما، نقاشی، موسیقی و غیره ـ می توان 
دریافــت کــه بهتریــن و برترین آثــار متعلق به 
جنگ های دفاعی و مقدس اســت. بر این اساس 
دفاع مقدس ما نیز منبع سرشــار و پایان ناپذیری 
بــرای خلق آثــار هنری برتر و متعهد اســت. اگر 
بخواهیم صحنه های بــه یاد ماندنی جنگ و دفاع 
مقدس برای تمام نســل ها و عصرها ماندگار بماند 
باید آن رشادت ها، شــهادت ها و جانبازی ها را در 
قالب های مختلف هنری درآوریم. نســل های بعد 
باید بدانند که برای حفظ این سرزمین چه عزیزانی 
جــان و مال خویش را در طبق اخالص نهاده اند و 
این مهم میّسر نمی شــود مگر اینکه درباره جنگ 
فیلم های برتر، شــعرهای پرمحتوا، داســتان های 
پرشور و نقاشی های پرجاذبه ساخته و پرداخته شود.

دفاع مقدس و استقالل نظامی
ایران قبل از انقالب اسالمی کشوری بود که در تمام 
مســائل نظامی وابسته به آمریکا و غرب بود. حضور 
مستشــاران نظامی آمریکا در تمام سطوح نیروهای 
مسلح آشکار بود. اما با وقوع انقالب اسالمی و اخراج 
مستشاران نظامی و شروع جنگ تحمیلی، نیروهای 
نظامــی، خــود ارکان ارتش و صنایــع نظامی را در 
اختیار گرفتند. نیازهای مختلف جنگ و تحریم شدید 
تسلیحاتی باعث شــد در صنایع نظامی نوآوری های 
مختلفی بروز کند. این رونــد بعد از جنگ نیز ادامه 
یافت. ســاخت موشــک ها و تانک های پیشرفته و 
ناوهای کوچک و بزرگ از دستاوردهای مهم صنایع 

نظامی در طول دوران دفاع مقدس می باشد.
خاطره ای از آن روزه

تازه جنگ شروع شده بود. خبرهای سخت و دردناکی 
از جبهه های جنوب و غرب می رسید. بی دردان مرفه 
فرار را بر قرار ترجیح می دادند و بار ســفر به ســوی 

بهشت خیالی غرب می بســتند. پابرهنه گاِن همیشه 
استوار با کم ترین سالح و تجهیزاتی در مقابل دشمِن 
تا بن دندان مسلح ایستادگی می کردند. آن روز وقتی 
از مدرســه به خانه آمدم دیدم مادر لباس های ســبز 
پــدر را آماده می کند. خواهر کوچکم ســعی می کرد 
پوتین هــای پدر را تمیز کند. بــوی عطر پدر فضای 
خانه را خوشبو کرده بود. پدر در لباس رزم چه استوار 
و راست قامت می نمود. او می رفت، مادر آهسته گریه 
می کرد، خواهرم از پدر سوغاتی می خواست و من به 
تماشای قدم های استوار او ایستاده بودم. او رفت و از 

جبهه برایمان سوغات شهادت آورد.
جوانان و دفاع مقدس

بسیاری از نیروهای حاضر در جبهه ها جوانان بودند. 
جوانان در قالب نیروهای بســیج حضوری چشم گیر 
در دفاع مقدس داشــته اند. این جوانان از سر کالس 
درس و دانشــگاه یا کارخانــه و مزرعه و اداره برای 
دفاع از آرمان و سرزمین خود به جبهه ها آمده بودند. 
جوانان ایران اســالمی با خلق رشــادت های فراوان 
نشــان دادند که بهترین جوانان جهانند. الگوی این 
جوانان، جوانان کربال بــود. ملتی که چنین جوانانی 
دارد به جاســت که بر خود ببالد و به داشــتن چنین 

جوانانی افتخار کند.
در سوگ شهادت شهیدان

رفتند عاشقان خدا از دیار ما
از حد خود گذشت غم بی شمار ما

دل هایمان به همره این کاروان برفت
در ره بماند دیده امیدوار ما

یک عده یافتند مقصد و مقصود خویش
واحسرتا به سر نرسید انتظار ما

عمری پی وصال دویدیم و عاقبت
اندر فراق سوخت دل داغدار ما

یاران زقید و بند عالیق رها شدند
ماندیم و خاطرات کهن در کنار ما

افسوس روزگار شهادت به سر رسید
سوز و گداز و آه و فغان شد نثار ما

دیگر تمام قافله ها کوچ کرده اند
برجای مانده است تن زخمدار ما

درباره هفته دفاع مقدس

دفاع مقدس در کالم رهبری
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روزانهم صبح استان
خراسان شمالی

دفــاع مقّدس در تاریخ ملت ایران، از دوران تأثیر گذار 
و فراموش نشدنی است. یاداوری خاطرات آن دوران، 
عالوه بر ارج نهادن به فرهنگ فداکاری و ایثار گری، 
زمینه ساز آشنایی نســل های آینده با فرهنگ جهاد و 
دفاع از حق و تمامّیت ارضی ایران اســت. به مناسبت 
هفتــه دفاع مقدس، خدمت یکــی از فعاالن عزیز آن 
دوران،  حاج سید محمد مهدی  یاهوئیان  رسیدیم تا 
از خاطراتش  در ایام دفاع مقدس برا ی ما  بیان نماید.

خانواده یاهوئیان برای ما  تداعی شهید و خیر و نیکی 
است مختصر از این خانواده بیان نمایید 

 هفته دفاع مقدس هر ساله مصادف میشود با سالگرد 
شــهادت ســید حمید یاهوئیان ،  به همین جهت از 
جایگاه ویژه ای در میــان خانواده ی ما برخوردار می 
باشــد . همانطور که اطالع دارید ســرباز شهید سید 
حمید یاهوئیان در مورخه ۱۳۵۹/7/۳ در منطقه جنگی 
سومار به شهادت رسیدند. از ویژگی ها و خصوصیات 
بارز ایشــان می توانم به اســتعداد و خالقیت در امور 
درسی و تحصیلی اشاره کنم که همیشه جزو شاگردان 
ممتاز و پیشــرو مدرســه البته در ابعــاد و زمینه های 
گوناگون بودند و عالقه ی ایشــان به مطالعه بســیار 
مثال زدنی بود به طــوری که در زمینه های علمی و 
ادبی و هنری و ورزشــی در میان دوستان و آشنایان 
صاحــب نظر و الگــو بودند، عالقه ی بســیار زیادی 
به ورزش و  فوتبال داشــتند که چندین سال متوالی 
عضو تیم فوتبال مدرسه )کیوان( بودند. در زمینه های 
هنری تبحر و عالقه ی خاصی به هنر عکاسی داشتند 

که اغلب در اوقات فراغت به عکاسی از طبیعت و گل 
ها می پرداختند.

از فعالیت های پدر بزرگوارتون) حاج احمد یاهوئیان(  
برامون مختصر توضیحی بفرمایید

 در مورد مرحوم پدر )حــاج احمد یاهوییان( در انجام 
امور خیریه الزم میدانم برای روشــن شــدن هر چه 
بهتر اذهان همشهریان عزیز مطالبی را یادآوری کنم 
مرحوم پدر از سالیان بسیار دور قبل از انقالب در این 
امور شــهره عام و خاص بوده اند و طی این ســالها 
افراد بســیاری اورا همراهی میکردند یکی از کسانی 
که تاثیر بســزایی در شــکل گیری این روند و منش 
مرحوم حاج آقا را داشــتند همسرایشان و مادر شهید 
مرحومه بانو حاجیه مهین رازی بودند که بسیار دلسوز 
و ســخاوتمندانه طی آن ســالها همگام و همراه حاج 
آقــا یتیم نوازی و ســفره داری میکردنــد و با وجود 
تمامــی محدودیت ها و مشــکالت لحظه ای پا پس 
نکشــیدند و حاج آقا را تنها نگذاشتند که متاسفانه بعد 
از شهادت سید حمید در اسفند ماه همان سال در سن 
۳۹ ســالگی روح داغدارشــان به پیکر زخم خورده ی 
فرزندش پیوست و فوت کردند روحشان شاد در مورد 
اهم فعالیت هــای حاج آقا در زمان جنگ تحمیلی به 

طور خالصه به عرض میرسانم.
۱_اســکان و پذیرایی بیش از ۵۰۰ خانواده جنگ زده 
اعم از هزینه های خوراک ، مســکن ، پوشاک درمان 
، تحصیل و اشــتغال و ... را شامل میشه که تمام این 
ها با مشــارکت و همیاری مردم شریف بجنورد میسر 

گردید.
۲_کمک به نگهداری اســرا جنگ تحمیلی بیش از 

دو هزار نفر 
۳_جمع آوری و ارســال بیش از ۱۲۰۰ کامیون هدایا 
و کمک های مردمی شهرســتان و روســتاهای تابعه 
بــه مناطق خط مقدم جبهه ها در طی 8 ســال دفاع 

مقدس.
 الزم میدانــم در همیــن رابطه جهت یــادآوری به 
افــردی که آثار و ارزش های دفاع مقدس را ثبت می 
کنندعرض کنم  که اگر این تعداد کامیون را به صورت 
کاروان پشــت سرهم قرار دهید اگر از ورودی شهر به 
ســمت مشهد تا پتروشــیمی هم بدوید شاید به میانه 

های این کاروان هم نرسید پس لطفا حماسه و عظمت 
ایثار و ســخاوت مردم را هم در نظــر گرفته و احیانا 
دستاوردهای دفاع مقدس را مصادره ننمائید این فقط 
یک نمونه از حماســه مردم شــریف بجنورد بوده  که 

مرحوم حاج آقا آن را مدیریت کرده اند .
الزم میدانم از بسیاری رانندگان و صاحبان کامیون ها 
که بارها به صورت رایگان این وظیفه ی ملی میهنی 

را انجام داده اند تقدیر و قدردانی کنم.
۴- خریداری و ارســال ده ها وسیله نقلیه و تجهیزات 
شامل آمبوالنس وانت تویوتا موتور سیکلت تانکر آب 

و مواد برق و .. می باشد
از بســیاری افراد که از آغاز فعالیت های حاج آقا اعم 
از موسســه خیریه درمانگاه دارالشفاء و صندوق قرض 
الحسنه و حسینیه بجنوردی ها همچنین در ساخت و 
ساز مدارس و کودکستان و انجمن حمایت از زندانیان 
اللخصوص طی ۳۰ســال تهیــه ی هدایای نوروزی 
)کفش و لباس(به دانــش آموزان محروم و نگهداری 
از ایتــام ، آزادی زندانیان و همچنین در تهیه و اهدای 
هزاران جهیزیه و بسیاری امور دیگر که بامرحوم حاج 
آقا همکاری کردند اعم از پزشکان ، پرستاران ،کسبه 
فرهنگیان و سایر اقشار تشکر و قدردانی نمایم اگر هم 
کاری انجام شــده بدون حضور مردم شریف بجنورد 

امکان پذیر نمیشد.
از ویژگی های مهم مرحوم حاج آقا میتوانم از مردمی 
بودن و در بطن جامعه قرارداشــتن بود و درد آشنای 
مردم بودند همچنین مستقل بودن و استقالل فکری 
داشــتند که باعث شــده بود از جناح بندی ها به دور 

باشند و پشتوانه  این مرحوم همیشه به مردم باشد
خودتون در دوران دفاع مقدس چه نقش هایی 

داشتید ؟ و در کدام یک از عملیات ها حضور داشتید ؟
حضور من در جبهه برمیگردد به تابستان سال ۱۳6۱ 
که آن زمان من ۱6 ســال بیشتر نداشتم و به عنوان 
امدادگر بعد از طی دوره آموزشــی در گناباد به منطقه 
جنگی ایســتگاه حســینیه اهواز اعزام شــدیم که در 

عملیات رمضان به عنوان خط شکن حضور داشتم و در 
شب سوم عملیات زخمی شدم و به اهواز منتقل شدم 
و به علت کمبود تخت و ازدحام مجروحین با رضایت 
شخصی خودم ادامه مداوا به دزفول منتقل شدم البته 
شــهدای گرانقدری در کنار ما  حضور داشتند از جمله 
شهید امدادگر گریوانی وشــهید امدادگر قارداشپور و 

چند عزیز دیگر هم بودند که آسمانی شدند 
خاطره ای از دوران  دفاع مقدس را بفرمایید 

حدودا ۲ ساعت قبل از شــروع عملیات اعالم کردند 
که همه ی رزمندگان لوازم شخصی خودشان را جمع 
کنند و ســاک ها یا کوله هایشان رادریک محوطه ی 
باز که بدون هیچ حصــار و حفاظتی بود قرار دهند و 
فقط نام و نام خانوادگی و شماره پالک رزمندگی شان 
را بر روی ان بنویســند  متاســفانه چون من در شب 
سوم عملیات مجروح شدم و منتقل شدم به اهواز و از 
آنجا به دزفول بعد از بازگشــت به خط مقدم به خاطر 
جابه جایی نیرو ها میســر نشد که ســاکم را تحویل 
بگیرم تا اینکه به بجنــورد امدم و حدود یک ماه بعد 
یک روز صبــح درب منزل را زدند که جلوی درب دو 
نفر از برادران تعاون  سپاه بودند که ضمن احوالپرسی 
و پرس و جــو از وضعیت جراحت من ســاک را هم 
تحویل دادند و به در خواســت آنها من در ســاک را 
باز کردم تا چیزی کم و کســر نباشد در کمال تعجب 
تمام وســایل من به همان صورت کــه خودم مرتب 
گذاشــته بودم و دست نخورده به من تحویل داده شد 
که نشــان دهنده ارزش امانتداری و پاک دســتی در 
میانه جنگ بود با وجود اینکه هیچ رســید و برگه ای 
نداشــتم  به دست من رسید ولی متاســفانه ما هر از 
چند در دوران کنونی شــاهد مفقود شــدن دکل های 
بــزرگ نفتی و اختالس های کالن هســتیم با وجود 
ایــن همه دوربین های امنیتی و حفاظتی کســی هم 
به گردن نمی گیرد و برای من همیشــه جای ســوال 
 می ماند که چه شــد از اون پاکدستی و ایثار به اینجا 

رسیدیم .....

هشت سال دفاع مقدس
 اوج ایثار ، پاکدستی و اخالص

گفتگو با محمد مهدی یاهوئیان


