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به نام خدا
ا... ساعدی هستم متولد شهرستان بجنورد، کارآفرین و صنعتگر. بیش از 24 سال سابقه اجرایی در  روح 
پروژه های عمرانی، صنعتی و کشاورزی دارم. کارشناس مهندسی مکانیک، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه 
و ساخت و دکتری حرفه ای دوره ای مدیریت کسب و کار )دانش پذیر( دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 

دوران ابتدایی و راهنمایی را در شهرستان راز و جرگالن و توابع سپری نمودم. 
الزم به ذکر است در تمامی مدت تحصیل از ابتدایی تاکنون به دلیل عالقه به کار، محدودیت ها و تهدیدها 
و  فنی  ساختمان،  )کشاورزی،  گوناگون  مشاغل  به  تحصیل  مدت  با  همزمان  و  نموده  فرصت  به  تبدیل  را 

مهندسی، مکانیکی سبک و سنگین، حمل و نقل و مشاور امالک( مشغول بودم.

    انگیزه و هدف:
با توجه به مشکالت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مشاهده موانع متعدد و چالش های موجود در جامعه 
برآن شدم تا به عنوان فردی موثر و مفید ابتدا در راستای شناسایی و ریشه یابی مشکالت و معضالت گام 
برداشته و در حد توان و اندیشه خود راهکار مناسب ارائه نمایم. بنده به مشکالت بی تفاوت نبوده و فردی 

متعهد هستم.

    ریشه یابی مشکالت: 
اجتماعی،  اقتصادی،  های  عرصه  در  جامعه  فعلی  مشکالت  دریافت،  توان  می  راحتی  به  تأمل  کمی  با 
فرهنگی، صنعتی، کشاورزی، اشتغال، ازدواج و ... ناشی از ضعف، ایراد، ابهام و عدم شفافیت قوانین مربوطه 

و برداشت های فردی و سلیقه ای در روند اجرای قوانین در سازمان ها می باشد. 
باشد.  می  و...  اقتصاد  اشتغال،  صادرات،  توسعه  و  تولید  راه  سر  بر  بزرگ  موانعی  فعلی  قوانین  واقع  در 
متاسفانه ناخواسته قوانین به گونه ای وضع شده که در حال حاضر بازده و خروجی آن، خدمت گزاری 
مردم به قانون است!!! در حالی که بایستی قوانین به نحوی وضع گردد که در خدمت مردم و رفاه اجتماعی 

باشد.

محترم  نمایندگان  و  )مجلس  مقننه  قوه  وظایف  و  اختیارات  دانیم  می  همه 
و  قوانین  اجرای  حسن  بر  نظارت  و  گذاری  قانون  اسالمی(  شورای  مجلس 

مصوبات می باشد. امام خمینی)ره( فرمودند: مجلس دررأس امور است.
لذا ضعف این موارد ممکن است ناشی از ضعف نمایندگان ادوار گذشته 
در مجلس باشد و علت آن نیز انتخاب نمایندگانی که اغلب تئوریسین 

و وابسته به  حزب یا جناح سیاسی خاصی بودند در حالی که بایستی 
علمگرا و آشنا به موارد اجرایی بوده و سوابق مربوطه را داشته باشند. 
به وضع  به عملیات اجرایی و مدیریتی منتج  لذا عدم آشنایی آنان 

قوانین دست و پا گیر شده است.

    راهکار: 
سوال : چناچه با خودرویی در حال سفر هستید و 

خودرو به دلیل نقص فنی متوقف شود چه می کنید؟
قطعا با تعمیر گاه مجاز سیار یا مکانیک فنی تماس می گیرید نه 

تئوریسین های تحصیل کرده بدون سوابق اجرایی و فنی.
به نظر بنده مشکالت فعلی جامعه ما نیز با توجه به قوانین نامناسب موجود 

تنها به دست جوانان کارآفرین، مهندسین، متخصصین متدین، متعهد و انقالبی 
که آشنایی کامل با روش های اجرایی را دارند حل می شود. اینان بایستی قوانین را 

بر اساس اصول اجرایی واقع بینانه بررسی، ویراش، اصالح و تسهیل سازی نمایند. لذا 
بهترین و   ).... و  به موارد فوق، مشکالت و تهدیدهای جدی پیش رو )تحریم  با توجه 
منطقی ترین راه جهت برون رفت از مشکالت فعلی جامعه، انتخاب افراد با شاخص های 
مذکور به عنوان نماینده مجلس شورای اسالمی، در این دوره به منظور، به روز رسانی 
قوانین، رفع نواقص قوانین، محدودیت و ابهامات موجود در راستای شفاف سازی و 
نیل به اهداف متعالی مردم، نظام مقدس جمهوری اسالمی و رهنمودهای مقام معظم 

رهبری می باشد.

کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی  از حوزه بجنورد مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگالن و غالمان
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شیری- قیمت برخی گل ها در آستانه روز زن و مادر 
شاخه  هر  قیمت  که  حالی  ــت.در  اس یافته  افزایش 
گل رز که  از پرطرفدارترین انواع گل هاست تا هفته 
گذشته به 8 هزار تومان رسیده بود اما با نزدیک شدن 
به روز مادر قیمت ها سیر صعودی پیدا کرده است.

حال  در  گذشته  از  بیشتر  روزها  این  که  شهروندانی 
رفت و آمد به گل فروشی ها بودند و جویای قیمت ها 

می شدند با شنیدن قیمت ها اگرچه در ابتدا شگفت 
گل  شاخه  چند  دادند  می  ترجیح  اما  شدند  می  زده 
مناسبت  همین  به  که  را  زیبایی  گل  سبدهای  یا  رز 
شهروندان  از  کنند.یکی  خریداری  بود،  شده  تهیه 
بجنوردی که قیمت 12 هزار تومانی برای هر شاخه 
دانست،  می  مــردم  حق  در  اجحاف  را  میخک  گل 
گل  شاخه  هر  قیمت  قبل  روز  چند  که  این  با  گفت: 

میخک 7 تا 8 هزار تومان بود اما اکنون افزایش یافته 
است و متأسفانه گردونه گرانی در بازار تمام اقالم و 
کاالها همین گونه است و در هر مناسبتی با افزایش 
هم  فروشان  گل  از  شویم.یکی  می  مواجه  ها  قیمت 
که در حال تزیین دسته گل برای مشتری خود بود، 
گفت: این روزها به مناسبت روز مادر قیمت گل رز و 
این  یافته است.در  افزایش  انواع گل ها  برخی دیگر 
گفت:  هم  بجنورد  فروشان  گل  اتحادیه  رئیس  میان 
روز مادر پرتأثیرترین مناسبت در افزایش قیمت گل 

است.»آذری« افزود: به مناسبت روز مادر قیمت گل 
در مرکز خرید افزایش یافته است.وی با بیان این که 
افت  زمستان  فصل  در  و  گلخانه  در  گل  رشد  میزان 
باشد  تابستان  فصل  در  مــادر  روز  اگر  گفت:  دارد، 
احتمال این که قیمت گل افزایش پیدا کند به صفر 
می رسد اما در فصل زمستان گلخانه داران برای این 
که بتوانند بازار گل روز مادر را تأمین کنند و از آن جا 
یابد همین  افزایش می  انرژی  که هزینه حامل های 

مسئله در افزایش قیمت گل تأثیر می گذارد.

IIمعبرIسد
در  معبر  سد  موضوع  به  بجنورد  شهری  مسئوالن 
شهید  شریعتی،  مانند  شهر  اصلی  های  خیابان 

بهشتی و 17 شهریور توجه کنند.
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خود  توسط  مــردم  سرنوشت  تعیین  آگاهی-  محمد 
است.  اسالمی  انقالب  دستاورد  ترین  بــزرگ  مــردم، 
حضور  همایش  در  اســتــان  انتخابات  ستاد  رئیس 
ای  زمانه  در  افــزود:  مطلب،  این  بیان  با  ها  اولی  رأی 
هستیم که باید قدر این ایام و روزگار را که با نثار خون 
بدانیم.  است،  آمده  دست  به  بوم  و  مرز  این  فرزندان 

به  و  استقالل  شرایط  در  اکنون  هم  افــزود:  »حیاتی« 
دور از وابستگی به اجنبی ها می توانیم سرنوشت خود 
انقالب  پیروزی  از  پیش  که  حالی  در  کنیم  تعیین  را 
می  تصمیم  ما  برای  که  بودند  ها  اجنبی  این  اسالمی 
خداترس،  نمایندگانی  به  که  این  بیان  با  وی  گرفتند. 
نیازمندیم، خطاب  تراز جمهوری اسالمی  و در  شجاع 

به رأی اولی ها تصریح کرد:  شما رأی اولی ها مراقب 
باشید آن چه را که مدنظر نظام و رهبری است تبیین 
شود و در این راستا قدم بردارید تا در راه اعتالی این 
استان  پرورش  و  آموزش  مدیرکل  باشیم.   پیروز  نظام 
هم در این همایش گفت: 98 هزار نفر از دانش آموزان 
استان در 4 تشکل عضویت دارند.»عباس سعیدی« با 

بیان این که تشکل های سازمان دانش آموزی، بسیج 
هالل  و  اسالمی  های  انجمن  اتحادیه  آمــوزی،  دانش 
استان  مــدارس  در  فعال  های  تشکل  جمله  از  احمر 
هستند، افزود: تشکل های دانش آموزی باید بر اوضاع 
باشند  داشته  بیشتری  آگاهی  و  تسلط  کشور  احوال  و 

تا به موقع بتوانند از اهداف خود دفاع منطقی کنند.

رئیس ستاد انتخابات در جمع رأی اولی ها تبیین کرد:

تعیین سرنوشت با انتخابات؛ بزرگ ترین دستاورد انقالب اسالمی

گردونه افزایش قیمت، این بار در بازار گل

IIهنرمندانIکمیته
شنیده ها حاکی از آن است که در آستانه انتخابات، 
از  تن  چند  با  تماس  ضمن  کاندیداها  از  تن  چند 
به  هنرمندان  کمیته  تشکیل  خواستار  هنرمندان 
منظور آشنایی با مشکالت و معضالت این قشر و در 

واقع با هدف جذب آرا شدند.

IIمشاجره
مجلس  نمایندگی  کاندیدای  دو  شود  می  گفته   
یک  قالب  در  تبلیغات  دلیل  به  اسالمی  ــورای  ش

کسب و کار  مشاجره کرده اند. 

IIIاداریIهایIوعده
بهارستان  نامزدهای  از  یکی  است  شده  شنیده   
آرا،  ــردن  ک جمع  ــرای  ب طرفدارانش  و  ــاروج  ف در 
حل  وعــده  ــد  دارن اداری  مشکالت  که  ــرادی  اف به 
مشکل را در قبال رأی دادن و انتخاب وی به عنوان 

نماینده داده اند.

IIنامزدIهایIکفش
نامزدها،  از  یکی  تبلیغات  در  ــود  ش مــی  گفته   
طرفدارانش می گویند وی در گذشته کفش های 
اتاق  به  را  او  و  نداشته  کفش  که  فردی  به  را  خود 
محل  به  ها  شب  و  است  داده  بودند،  آورده  کارش 
سکونت متکدیان و کسانی که سرپناه ندارند، سر 

می زده  است.

های  ا وعـــده  ــای  ــت راس در  ــت  اس ــده  ش شنیده 
یک  به  را  شهر   2 نام  کاندیداها  برخی  انتخاباتی، 

باره از طرف خود به شهرستان تغییر داده اند.

IIخیرIذکر
 500 شهرها  از  یکی  در  نامزد  یک  شود  می  گفته 
هزار تومان پول داده تا ذکر خیری از او در مراسم 

شهروندان شود.

IIرأیIخرید
به   نامزدها  از  یکی  طــرفــداران  شود  می  شنیده   
عنوان  به  تومان  هزار   50 روستاییان  از  تعدادی 

هدیه داده است تا به او رأی دهند.

IIتشکلIیکIبیانیه
گفته می شود یک تشکل تخصصی در فاروج قرار 
کاندیدای  یک  از  حمایت  در  را  خود  بیانیه  است 

خاص به شکل رسمی اعالم کند.

IIخانوادگیIنامه
یک  خــانــواده  اعضای  از  است یکی  شــده  شنیده   
را در  آن  و  او نوشته  از  نامه ای در حمایت  کاندیدا 

فضای مجازی منتشر کرده است.

IIنمایندهIیکIانصراف
دوره  یازدهمین  کاندیداهای  از  یکی  شده  شنیده 
انتخابات مجلس شورای اسالمی در گرمه انصراف داد.

IIتبلیغاتیIحلیم
 گفته می شود یکی از نامزدها دست به ابتکار زده 
و به جای توزیع غذای رستورانی طبق برنامه ریزی 
به  اقدام  شب  در  شهر  حاشیه  محله  یک  در  بار  هر 
کند  می  بضاعت  کم  های  خانواده  به  حلیم  دادن 
و وعده تغییر  و توسعه محله در صورت پیروزی در 

انتخابات را می دهد.

مراسم چهلم سردار دل ها امشب برگزار می شود

اربعین رسید
مراسم چهلمین روز شهادت سردار دل ها امشب 
دربجنورد برگزار می شود.به گزارش خبرنگار ما، 
»قاسم  حاج  شهید  سپهبد  شهادت  اربعین  مراسم 
سلیمانی« بعد از نماز مغرب و عشا در حرم امامزاده 

سیدعباس)ع( برگزار می شود.

IIسردارIعطرIبهIمعطرIگرمه
شــهــادت  روز  چهلمین  ــم  ــراس م مــحــمــودیــان- 
گرمه  در  »سلیمانی«  شهید  سپهبد  ها،  دل  سردار 
هیئت  عضو  »لونی«  حجت االسالم  شــد.  برگزار 
حــوزه  مدرسین  جامعه  عمومی  مجمع  رئیسه 
نام   داشتن  نگه  زنــده  مراسم،  ایــن  در  قم  علمیه 
دانست  مردم  همه  وظیفه  را  اسالم  بزرگ  سردار 
شهید  سردار  های  رشادت  و  ها  فداکاری  گفت:  و 
»سلیمانی« و یارانش بود که امروز ما این امنیت را 

در کشور داریم.
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      خراسان شمالی 44 سال پیش 
           در روزنامه

پیروزی های چوخه کاران 
بجنورد، شیروان و اسفراین

روزنامه خراسان در شماره 7559 که 19 تیر 
1354 به چاپ رسید، در مطلبی در صفحه 2 
از پیروزی های چوخه کاران بجنورد، شیروان 
داده  خبر  استانی  مسابقات  در  اسفراین  و 
است. در این مطلب می خوانیم: »اولین دور 
خراسان  قهرمانی  باچوخه  کشتی  مسابقات 
هیئت  نظر  ــر  زی مشهد  تــبــادکــان  بخش  در 
بدست  نتایج  این  و  شد  انجام  استان  کشتی 
محمود  بجنورد،  از  رستگار  محمدرضا  آمد: 
ضرغامی از اسفراین، علی زمانی از شیروان، 
از  اوغازیان  ا...  عزت  و  اوغازیان  ا...  نصرت 
شیروان، درتومی از بجنورد، محمدعلی یاری 
و  قوچان  از  شکفته  رمضانعلی  اسفراین،  از 
خود  حریفان  بر  تبادکان  از  نظری  عزیزا... 

پیروز شدند.« 

شنیده های انتخاباتی  حرف مردم    

خبر 

اخبار

#کاالی_استاندارد_ایرانی_میخرم   

با استاندارد بیشتر آشناشویم
هم استانی گرامی، برای آگاهی از نکات مهم استاندارد طال، آسانسور، مراکز تفریحی و... به نشانی www.nkh-isiri.ir بخش فرم ها- قسمت 

ترویج فرهنگ استاندارد و برای دریافت رایگان آخرین تغییرات متن استانداردهای ملی به نشانی standard.  isiri.gov.ir مراجعه فرمایید.

   با ارسال کد ده رقمی ذیل عالمت استاندارد به سامانه پیامکی 10001517 ، از اصالت عالمت استاندارد روی کاال مطمئن شوید. 

نکات مهم استانداردهای ملی 
)سامانه سفیر(

www.nkh-isiri.ir

دریافت رایگان آخرین تغییرات متن 
استانداردهای ملی

http://standard.isiri.gov.ir

فلزات گران بها )طال، نقره و...( مطابق استاندارد ملی2132

استاندارد  مطابق  و...(  نقره  )طــال،  بها  گــران  فلزات  از  کنندگان  استفاده  بــرای  توجه  قابل  نکات 
ملی2132:

-عیار: مقدار فلزات گران بهای اندازه گیری شده نسبت به وزن کل آلیاژ است.
-عیار برحسب قسمت در هزار بیان می شود. مثال طالی 750 یا همان 18 عیار، 750 قسمت در هزار 
آن طال است و 250 قسمت آن سایر فلزات مورد استفاده در طال هستند. عیار سکه های بهار آزادی 

900 است.
عیار آلیاژ طال موجود در بازار ایران: 750 )مصنوعات طالی موجود در بازار(  و  833 و 916

روش  استاندارد  صورت  به  طال  عیار  تعیین  یا  آلیاژ  در  طال  مقدار  گیری  انــدازه  های  روش  از  -یکی 
کوپالسیون است.

-مصنوعاتی که عیاری منطبق با عیارهای رسمی ایران داشته باشد با استفاده از عالیم زیر انگ گذاری 
می شود: 

-کد شناسایی: کدی است که واحد های تولید کننده مصنوعات طال ملزم به حک کردن آن بر روی همه 

مصنوعات تولیدی خود می باشند که از دو بخش حرف و عدد تشکیل شده است. حرف آن نشان دهنده 
استان تولید کننده طال و عدد آن نشان دهنده اولویت واحد تولید کننده آن استان است. به طور مثال 
کد T20 نشان دهنده این است که طال در استان تهران تولید شده و واحد تولیدی بیستم استان تهران 

این طال را تولید کرده است.
یا   n1نشان دهنده این است که طال در استان خراسان شمالی تولید شده و اولین واحد تولیدی استان 
به  مربوط   ... و  )اصفهان(   E تهران(    (T رضوی(  )خراسان   K انگلیسی  حروف  است.  شمالی  خراسان 

حروف اول واحدهای تولید کننده طال است.
کد  بدون  طال  عرضه  صورت  در  و  هستند  شناسایی  کد  با  طال  فروش  به  ملزم  فروشی  طال  -واحدهای 

شناسایی برابر قانون با واحد صنفی رفتار خواهد شد. 
مشتریان در هنگام خرید باید به کد شناسایی طالی خریداری شده همراه با فاکتور معتبر دقت کنند.  
کد  به  توجه  با  و  طال  فروشنده  صنفی  واحد  طریق  از  شده  خریداری  مصنوع  عیار  بودن  کم  صورت  در 

شناسایی آن، با واحد تولیدی آن مستقر در سایر استان ها برخورد قانونی انجام می شود. 

امدادرسانی به ۲۳5 گرفتار 
در یخبندان

صدیقی-  235 نفر از مسافران که طی سه شنبه 
محورهای  در  یخبندان  و  برف  بارش  علت  به  شب 
بودند  شده  غافلگیر  شمالی  خراسان  کوهستانی 
خراسان  احمر  هــالل  سریع  واکنش  تیم  توسط 

امداد  معاون  گفته  به  شدند.  امدادرسانی  شمالی 
به  توجه  با  شمالی،  خراسان  احمر  هالل  نجات  و 
یخبندان  موجب  که  شب  شنبه  سه  در  برف  بارش 
در محورهای کوهستانی شد به بیش از 40 خودرو 

و  ا...(  امین  )گردنه  آشخانه  به  بجنورد  محور  در 
دو  که  اسدلی(  )گردنه  اسفراین  به  بجنورد  محور 
اتوبوس نیز در میان آن ها گرفتار کوالک  شدند، 

امداد رسانی شد.
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صدیقی

در  مبادا  تا  داشــت  می  بر  قدم  شده  حساب   
بیراهه گرفتار شود اما غرور و هوس چنان زیر 
و  خورد  زمین  سر  با  که  کردند  خالی  را  پایش 
در  رفت.  آبرویش  و  شد  تکه  چند  اش  زندگی 
یک بزنگاه با تیر سمی هوای نفس شکار شد. 
نیست  و  هست  تمام  بلکه  آبرویش  و  اعتبار  نه 
اش را از دست داد و دارایی یک عمرش لباس 

تنش شد.
و  »پــســرعــمــو  عــقــد  ــا  ه قــدیــمــی  گفته  طــبــق 
با  امــا  انــد  بسته  ها  آسمان  در  را  دخترعمو« 
زندگی  زنجیرهای  نفسانی  هــوای  از  پیروی 

شان گسسته شد.
تا جایی   پله های ترقی را یکی یکی باال رفت 
می  جــوان  مرد  شد.  فامیل  بــرای  الگویی  که 
گوید: من و همسرم دخترعمو و پسرعمو بودیم 
و با عشق زندگی مان را آغاز کردیم به طوری 
که اعضای فامیل ما را تحسین می کردند و از 
جوان های شان می خواستند ما را الگوی خود 

قرار دهند.
گام  مهم  اداره  یک  در  کار  به  اشتغال  از  بعد   
قله  به  روز  به  روز  و  شد  بیشتر  ام  ترقی  های 
ــم نــزدیــک تــر شــدم امــا حیف کــه در  ــای آرزوه
دام  در  شدم  و  گم  هوس  مه  در  قله  نزدیکی 
تجربه  را  دردناکی  سقوط  و  افتادم  شیطان 
کردم. مرد جوان به واسطه شغل اش مدام در 
تیررس افراد طمع کار بود تا به شکار چرب و 

نرمی دست یابند.
 هر چند او ابتدای زندگی مشترکش حواسش 
جمع بود تا شیطان را از خود دور نگه دارد اما 
تا این  او را خالی کردند  غرور و طمع زیر پای 

جوان  مرد  افتاد.  اتفاق  نباید،  که  چه  آن  که 
به واسطه عشقی که به همسرش داشت همه 
بانکی  حساب  حتی  و  زد  او  نام  به  را  اموالش 
همسرش را هم پر می کرد و برای خود چیزی 

نمی گذاشت.
به  روزی  کردم  نمی  تصور  اصاًل  گوید:  می  او   
مشترک  زندگی  در  بیفتم.  فالکتی  چنین 
به  چیزی  بــود  دختر  یک  آن  حاصل  که  مــان 
نام همسر  به  را  نام خودم نداشتم و همه چیز 
حسابم  در  حتی  و  بودم  داده  انتقال  دخترم  و 
و  همسر  حساب  آن  جای  به  و  نبود  پولی  هم 
درآمــدی  با  و  حساس  شغلی  بــود.  پر  دخترم 
ایده آل داشتم، برای همین زیاد در توجه افراد 
فامیل و دوستان بودم تا از قبال من آن ها هم 

به نوایی برسند. 
دام  در  مــبــادا  کــه  ــود  ب جمع  حــواســم  خیلی 
شد  باعث  ــرور  غ و  غفلت  امــا  بیفتم  شیطان 
جــوان  زن  یــک  روزی  شــونــد.  سست  پاهایم 
با تلفن همراهم تماس گرفت.  ابتدا  ناشناس 
با عنوان این که اشتباهی رخ داده عذرخواهی 
کرد اما این ماجرا چند بار اتفاق افتاد تا این که 
با هزار نیرنگ مرا فریب داد تا به شکل تلفنی 
با او لحظاتی درددل کنم چون او ادعا می کرد 
را  او  و  ندانسته  را  او  قدر  همسرش  و  تنهاست 

رها کرده است.
دلبستگی  ما  تلفنی  های  صحبت  رفته  رفته   
را  صدایش  روزی  اگر  که  جایی  تا  کرد  ایجاد 
نمی شنیدم یا از نزدیک او را نمی دیدم انگار 
چیزی در زندگی ام کم داشتم و بی قرار می 
شدم. مرد جوان که اصاًل تصور نمی کرد این 
رابطه عاطفی او با یک زن غریبه دامی برای او 
باشد به این کارش ادامه داد. همسر جوانش 

تصور  ــاًل  اص ــت  داش او  به  کاملی  اعتماد  که 
تا  نداشت  شوهرش  سوی  از  را  خطایی  چنین 

این که روزی همه چیز دگرگون شد.
مرد  شیطانی  ترفندهای  با  چنان  غریبه  زن   
که  گیرد  می  دستانش  در  موم  مثل  را  جوان 
بدون مشورت او حتی کاری انجام نمی دهد. 
غریبه  زن  و  یابد  می  ادامــه  مدتی  ماجرا  این 
تماس  و  عاشقانه  های  پیامک  ارسال  با  مدام 
می  هوس  رگبار  به  را  مرد  بیگاه  و  گاه  های 

بندد تا لحظه ای از زن غافل نشود.
هوس  و  هوا  از  پیروی  و  کاری  پنهان  باالخره 
را  اش  گوشی  روزی   و  داد  دستش  کار  مرد 
در خانه جا گذاشت و همین ماجرا او را رسوا 

کرد.
 مرد غم زده که زندگی اش را سر هوس قمار 
کرده است، می گوید: یک روز که جلسه کاری 
گویا  گذاشتم.  جا  خانه  را  ام  گوشی  داشتم 
پشت  و  داشت  اطالع  ماجرا  این  از  غریبه  زن 
سر هم پیامک عاشقانه برایم فرستاده و حتی 

تماس هم گرفته بود.
 همسرم از سر کنجکاوی زمانی که گوشی ام 
همه  غریبه  زن  به  پاسخ  با  کند  می  بررسی  را 
چیز لو می رود اما من بی خبر از همه جا مثل 

کبک سرم را زیر برف کرده بودم.
همسرم  برگشتم  کار  سر  از  خسته  که  زمانی   
برخالف قبل اصاًل توجهی به من نکرد و از من 
خواست اگر غذا میل دارم روی میز آماده است 

و خودم بخورم. 
گیج  مرا  سردش  رفتارهای  با  مدتی  همسرم 
کرده بود و اصاًل خبر نداشتم او پی به خیانت 
کار  سر  از  که  روزی  که  این  تا  است  برده  من 
در  دخترم  همراه  به  همسرم  دیــدم  برگشتم 

خانه نیستند و گوشی شان را هم جواب نمی 
دهند. مدتی گیج بودم تا این که پیامکی از زن 
غریبه برایم با عنوان »حال زندگی و همسرت 
چطور است آدم زرنگ« ارسال شد. بعد از آن 
جوابم  در  او  گرفتم  تماس  غریبه  زن  با  وقتی 
انتقام  یک  حاصل  خوردنم  رودست  این  گفت 
و  ــداد  ن پاسخ  را  اش  گوشی  دیگر  او  ــت.  اس
خاموش کرد. تازه به خودم آمدم اما دیر شده 
بود، البته خودم مقصر بودم و باعث و بانی این 

افتضاح شدم.
اموال  از چند روز چون همه  بعد   همسرم هم 
او بود مرا مثل یک آدم نمک نشناس و  نام  به 

قمارباز از خانه بیرون کرد. 
شدم  ام  خــانــواده  و  دوســت  و  فامیل  ــوای  رس
طوری که حتی جایی برای رفتن نداشتم چون 
از خجالت نمی توانستم سرم را باال بگیرم. به 
ناچار بعد از چندین سال زندگی آبرومندانه با 
خفت و خواری با تنها دارایی ام که  لباس تنم 
یک  در  شهر  حاشیه  در  که  پدرم  خانه  به  بود 

خانه کلنگی زندگی می کرد، برگشتم.

 دیگ عروسی 
روی شانه سارقان

صدیقی

 سارق یا سارقان سر شب از یک خانه ویالیی در یکی 
را  گاوصندوق  نتوانستند  وقتی  بجنورد  محالت  از 
روغن  و  رب  برنج،  قبیل  از  خوراکی  کنند اقالم  باز 
سارق  ما  خبرنگار  گــزارش  به  بردند.  سرقت  به  را 
با  و  کردند  استفاده  صاحبخانه  نبود  از  سارقان  یا 
شکستن حفاظ و پنجره وارد خانه مال باخته شدند و 
اموال او را به یغما بردند. بنا بر اظهارات مال باخته، 
ماجرا از این قرار است که در شب حادثه او و خانواده 
اش برای شرکت در یک مراسم عروسی خانه را ترک 
می کنند. بعد از ترک خانه از سوی اعضای خانواده 
گویا سارق یا سارقان در کمین نشسته از این فرصت 
از طریق دیوار وارد حیاط  و  سوء استفاده می کنند 
شکستن  با  سارقان  شوند.  می  اش  ویالیی  خانه 
حفاظ و پنجره وارد ساختمان می شوند و انگار ابتدا 
به دنبال اموال باارزش از جمله طال، خانه را به هم 
به  زورشــان  که  زمانی  سارقان  یا  سارق  ریزند.  می 

و  باز  را  آن  در  تا  رسد  نمی  خانه  داخل  صندوق  گاو 
محتویات داخل آن را سرقت کنند به تالفی، تعداد 
که  را  غیره  و  رب  کارتن  چند  برنج،  گونی  ــادی  زی
بودند  شده  خریداری  عروسی  مجلس  تدارک  برای 
زمانی  گوید:  می  باخته  مال  برند.  می  سرقت  به 
خانه  به  عروسی  از  خانواده  اتفاق  به  شب  نیمه  که 
برگشتیم موقع ورود به خانه با دیدن به هم ریختگی 
بررسی  را  اطراف  وقتی  شدیم.  شوکه  خانه  وسایل 
افراد  و  است  شکسته  پنجره  و  حفاظ  دیدیم  کردیم 
ابتدا  و  اند  شده  خانه  وارد  طریق  این  از  ناشناسی 
نتوانسته  اما  را داشتند  باز کردن گاو صندوق  قصد 
بودند آن را باز کنند یا بشکنند. سارق یا سارقان بعد 
از این ماجرا تمام گونی های برنج و رب و غیره را که 
به  بودیم  کرده  فراهم  عروسی  مجلس  برپایی  برای 
جریان  در  را  پلیس  اتفاق  این  از  بعد  بردند.  سرقت 
گذاشتیم تا هرچه زودتر مسببان این قانون گریزی 
شناسایی و به مراجع قانونی تحویل داده شوند و به 

سزای عمل شان برسند. 

باالخره پنهان کاری و پیروی 
از هوا و هوس مرد کار دستش 

داد و روزی  گوشی اش را  
درخانه جا گذاشت و همین 

ماجرا او را رسوا کرد

مردی روی 
»تله «کینه

تنبلی صاحب خودرو باعث شد؛

بوق افسوس
صدیقی- سارق یا سارقان از سهل انگاری مال باخته استفاده کردند و خودروی او را در حاشیه شهر به سرقت بردند. 
مرد جوان که اصاًل تصور نمی کرد سهل انگاری اش در مجهز نکردن خودرویش به وسایل ضد سرقت کار دستش بدهد 
و حاصل چندین ساله اش بر باد برود، در این باره گفت: شبی که به همراه پسرم از یک مراسم به خانه برگشتیم به خاطر 
خستگی و سهل انگاری خودرویم را داخل کوچه پارک کردم و به خواب رفتم. پسرم به من تذکر داد که خودرو را داخل 
حیاط بیاورم اما چون فکر می کردم قفل های ماشین سالم است، آن را پشت گوش انداختم. صبح روز حادثه زمانی که 
سراغ خودرویم رفتم تا به کارهایم برسم در کمال تعجب دیدم سر جایش نیست. ابتدا فکر کردم صبح زود پسرم آن را با 
خود برده اما او هم از ماجرا بی خبر بود. هرچقدر کوچه و محله را جست و جو کردم اثری از خودرویم پیدا نکردم و بعد 
از آن بود که یقین پیدا کردم به سرقت رفته است. زمانی که پلیس را در جریان گذاشتم آن ها با بررسی دوربین های 
جاده ای متوجه شدند سارق یا سارقان خودرویم را از استان خارج و فرار کرده اند. شاید اگر سهل انگاری نمی کردم و 

خودرویم را به تجهیزات ضد سرقت مجهز می کردم االن این گونه به خاطر از دست دادن آن ناله نمی کردم.

اعتراف ۲ سارق به ۱4 فقره سرقت

انتظامی  فرمانده  اعالم  بر  بنا  کردند.  اعتراف  سرقت  فقره   14 به  دستگیری  از  پس  اسفراین  در  دار  سابقه  سارق   ۲
اسفراین در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره مأموران پلیس طی اقدامات پلیسی 
موفق به شناسایی سارقان شدند و طی یک عملیات ۲ متهم را دستگیر کردند. به گفته سرهنگ »مهری« متهمان پس از 
دستگیری به 14 فقره سرقت از اماکن خصوصی و ساختمان های نیمه کاره اعتراف کردند. همچنین دو مالخر نیز در 

این خصوص شناسایی و دستگیر و متهمان به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

اخبار 
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با اسم و رسم   »آکادمی های کاسب 
یک مربی و بازیکن با کارنامه، والیبال 
این ورزش  از سویی  و  تبلیغ می کنند  را 
را به قهقرا می کشانند«؛ این بخشی از گفته 
و  تجربه  با  سرمربی  ــژاد«  ن قوچان  »جبار  های 
اهالی  مهمان  که  است  ــران  ای والیبال  کاربلد 
و  گفت  در  وی  بــود.  شمالی  خراسان  والیبال 
گوی اختصاصی با روزنامه »خراسان شمالی« بر 
ضرورت نظارت بر این آکادمی ها تاکید می کند 
خراسان  تیم  دهی  سامان  و  تشکیل  خواستار  و 
شمالی در لیگ می شود.»قوچان نژاد« از سال 
73 مربیگری تیم های والیبال دسته یک 
عنوان  به  و  گرفت  عهده  بر  را  کشور 
نایب قهرمانی و سومی کشور دست 
سرمربی  تنها   86 سال  از  او  یافت. 
در  خراسان  های  والیبال  استان 
تیم هایی  با  و  بود  برتر کشور  لیگ 
صادرات،  بانک  ابومسلم،  همچون 
ثامن  و  مــیــزان  مشهد،  ــرآرای  ــه ش
بین  ــی  ــرب 25م و  کــرد  کــار  الحجج 

المللی تحت نظر وی کار می کردند.
ــای 90 تــا  97  ــال ه ــژاد« طــی س »قــوچــان نـ
سرمربی تیم هایی بود که همگی جزو4 تیم برتر 
قرار گرفتند. او که 3 مقام سومی در لیگ برتر را 
 71 تا   66 های  سال  طی  دارد  خود  کارنامه  در 
و  جانبازان  نشسته  والیبال  تیم  سرمربی 
معلوالن بود که در تمام 5 سال قهرمان 
هیئت  رئــیــس  اکــنــون  هــم  وی  ــد.  ش

والیبال خراسان رضوی است.
کــه  ایـــــن  از  نـــــــژاد«  ــان  ــ ــوچـ ــ »قـ
در  استان  والیبال  استعدادهای 
والیبال  خطه  ایــن  از  کــوچ  حــال 

خیزند، گالیه می کند.
تیم   70 تا   60 های  دهه  والیبالیست 
ملی از سامان دهی بلند قامتانی می گوید 
که با قد باالی 2 متر به خاطر نداشتن تیم در 

لیگ متضرر می شوند.

IIIسازیIپشتوانهIضرورت
وIسامانIدهی

ســازی  پشتوانه  وی،  گفته  بــه 
جوانان و نوجوانان و سامان دهی 

آکادمی ها باید در دستور کار هیئت 
»قوچان  گیرد.  قــرار  استان  والیبال 

گونه  کاسب  نگاه  کند:  می  تأکید  نژاد« 
این  بر  نظارت  نبود  و  ها  آکادمی  برخی 

مقوله، آینده والیبال این خطه را خدشه دار 
خواهد کرد.

و  هــا  آکــادمــی  بــر  جانبه  همه  نــظــارت  بــر  وی 
می  خاطرنشان  و  تاکید  استان  شاخص  مربیان 

گونه  کاسب  شــان  نگاه  ها  آکادمی  وقتی  کند: 
و سایر موارد  تعداد مربیان  و  و تفکیک سن  باشد 
به  توان  نمی  ندهند  قرار  خود  توجه  اولویت  در  را 

پشتوانه سازی امید بست.

II...اگرIدهیمIمیIکوچ
چه  چنان  والیبال،  کارنامه  با  سرمربی  گفته  به 
لیگ  در  تیمی  شمالی  خــراســان  هم  بعد  ســال 
این  استعدادهای  قطع  طــور  بــه  باشد  نداشته 
استان را به خراسان رضوی کوچ می دهیم و این 

امر به ضرر والیبال استان خواهد بود.

IIاستانIتیمIخالیIجای
وی جای خالی تیم والیبال استان در لیگ برتر یا 
حداقل دسته یک را از مهم ترین دغدغه های این 

گفته  داند.به  می  نابرخوردار  و  طرفدار  پر  رشته 
و  سمت  تا  کرد  تعیین  را  هدف  و  قله  باید  وی، 
سوی سوق ورزشکاران مهیا شود. وی بر سختی 
تأکید می کند  برای حضور در لیگ  کار هیئت 
برای  ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  را  امر  این  اما 

والیبال خراسان شمالی می داند.

IIپرشورIتماشاگران
را  استان  این  تماشاگران  ظرفیت  وی 

مسابقات  ــدن  دی ــرای  ب هــمــواره  که 
دارنــد  پــرشــور  حــضــوری  والیبال 

ــذب  ــاز مــثــبــتــی بــــرای ج ــی ــت ام
اسپانسر اعالم  می کند.

 کارت قرمز 
کادمی ها به آ

رویدادهای ورزشی   

 لیگ فوتبال امیدها
لیگ  مسابقات  میزبان  بجنورد«  »کاوه  بومی  درصد  صد  تیم 
مناطق امیدهای کشور است. این رقابت ها از 23بهمن آغاز 
شد و تا 28 بهمن پیگیری می شود.کاوه بجنورد به مدت 6 
بیرجند، گنبد و سمنان  با پدیده ماهان بجنورد، مشهد،  روز 
در یک گروه با یکدیگر رقابت  و در پایان 2 تیم برتر به مرحله 

بعدی صعود می کنند.

رویینگ سواران در کاپ آزاد

5رویینگ سوار استان در رقابت های کاپ آزاد کشور حضور 
اظهار  شمالی  خراسان  قایقرانی  هیئت  رئیس  یافتند.نایب 
کرد: دومین دوره کاپ آزاد رویینگ کشور به میزبانی تهران 
 2 و  بانوان  بخش  در  ورزشــکــار   3 که  شد  برگزار  حالی  در 
پاک  پرداختند.»شیما  رقابت  به  آقایان  بخش  در  ورزشکار 
»آریانا  و  سروری«  »فاطمه  ارکی«،  »غزل  کرد:  تصریح  منش« 
»ابراهیم  و  هاشمی«  »سجاد  و  بانوان  تیم  اعضای  روغنی« 
مطرانلویی« به مربیگری و سرپرستی »امین عطاری« اعضای 
تمرینات  شد:  یادآور  دادند.وی  تشکیل  را  استان  آقایان  تیم 
تیم به خاطر سردی هوا تنها در بخش بدن سازی انجام گرفت 
که  بودند  برتر  استعدادهای  المپیاد  منتخبان  تیم  اعضای  و 
تیم ملی نوجوانان  انتخابی  آینده در رقابت های  مرداد سال 

حضور خواهند یافت.

 

سومی دوبنده پوشان در کشور
کشور  در  بجنورد  آزاد  دانشگاه  دانشجویان  آزاد  تیم کشتی 
بیان  با  اعزامی  تیم  یافت.سرپرست  دست  سوم  عنوان  به 
قزوین،  مازندران،  تهران،  شمالی،  خراسان  از  تیم   6 که  این 
پرداختند،  رقابت  به  یکدیگر  با  روز   2 کرمان  و  گلستان  یزد، 
اظهارکرد: یزد میزبان این دوره از مسابقات قهرمانی کشور بود 
و در نهایت مازندران و تهران قهرمان و نایب قهرمان شدند و 
خراسان شمالی به عنوان سوم دست یافت.»خسرویار« افزود: 
»علی یگانه« مربیگری این تیم یازده نفره را بر عهده داشت.

سوژه ویژه       

مرز شکنی ۲ بانوی بجنوردی

»فاطمه مرزی« مربی بجنوردی  و »سمیه ریحانی« مربی اسفراینی در دوره مربیگری 
به مدت  و  آغاز  از شنبه  این دوره  یابند.  درجه D جهانی هندبال حضور می 

یک هفته پیگیری می شود.»مرزی« رئیس هیئت هندبال استان در این 
است  پایه  هندبال  روی  عمده  تمرکز  دوره  این  در  اظهارکرد:  خصوص 

و استان نیاز مبرمی به مربیان با تکنیک پایه دارد.به گفته وی، آینده 
هندبال با وجود مربیان متخصص این رده سنی روزهای خوشی را در 
پیش رو خواهد داشت.وی همچنین به حضور 4نماینده هندبال استان 
در دوره مربیگری درجه یک هندبال که به میزبانی کرمانشاه برگزار 

محمدی«،  »هادی  ریحانی«،  »سعید  اظهارکرد:  کــرد.وی  اشاره  شد، 
»سمیه ریحانی« و »فاطمه مرزی« 4نماینده هندبال استان در دوره ارتقا 

بودند.به گفته وی، در این دوره تکنیک و تاکتیک های تیمی مورد توجه »ناصر 
سلیمی« و »عزت ا... رزمگر« مدرسان دوره قرار داشت.وی هدف این دوره را به روز 

رسانی اطالعات و یکسان سازی دانش مربیان هندبال کشور بیان کرد.وی سطح این دوره 
مربیگری را باال ارزیابی کرد و از حضور بازیکنان مطرح تیم ملی و مربیان لیگ برتر خبر داد که 

در این دوره ها برای ارتقای دانش هندبال خود حضور داشتند.

شاهین در لیگ دسته ۲
»میالد جعفری« مالک تیم شاهین بجنورد از قرعه کشی رقابت های 

فوتسال لیگ دسته 2 در سازمان لیگ فوتسال کشور خبر داد.به گفته 
وی، شاهین بجنورد با تیم های مقاومت مشهد، مهرارین خودروی 
پدیده  شاهرود،  پیمان  گلوگاه،  شهروند  آباد،  مرزن  شهدای  مشهد، 
فیروز کوه و ویستا مهر البرز هم گروه شد.وی افزود: در هفته نخست 

نماینده  مهمان  بجنورد  شاهین  فوتسال  8اسفند تیم  ها،  رقابت  این 
سمنان و در هفته دوم میزبان شهدای مرزن آباد خواهد بود.

دارت بازان در رقابت
رئیس کمیته دارت استان از برگزاری رقابت های آقایان و بانوان به مناسبت 

خبر  سلیمانی«  »قاسم  حــاج  شهید  ــردار  س و  فجر  دهــه  ــت  داش گرامی 
داد.»محمد اسماعیل شادمهر« اظهار کرد:21 ورزشکار در خانه دارت 

شهروند بجنورد با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت محسن زارع 
از بجنورد و حسین قربانی از مانه و سملقان به ترتیب قهرمان و نایب 
قهرمان شدند و عباس شادمهر و مجید استیری از بجنورد به صورت 
مشترک به مقام سوم دست پیدا کردند.به گفته وی، مسابقات دارت 

بانوان با حضور 11 ورزشکار با همکاری هیئت انجمن ورزشی استان 
در خانه دارت شهروند بجنورد برگزار شد که در پایان مریم نیستانی اول 

و بنت الزهرا گریوانی دوم و سارا رحمانی و مریم احمدی به صورت مشترک 
موفق به کسب  مقام سوم شدند.

گروهIورزش
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گزارش

کابل غیرمجاز 
را با مهارت از 

پشت کنتور 
برق که روی 

دیوار آن 
سوراخی 

ایجاد شده 
است به داخل 

خانه می 
فرستد تا بقیه 

کار را انجام 
دهد

و  است  گذشته   22 از  ساعت  های  عقربه  شــود. 
روی  از  را  کنتور  تا  شوند  می  کار  به  دست  گــروه 
کوچه  داخــل  ها  آن  از  یکی  بکشند.  زیر  به  دیــوار 
و  کشیک می دهد و مدام ندای همه چیز در امن 
به  دلهره  بدون  گروه  تا  دهد  می  سر  را  است  امان 
کارشان ادامه دهند. دیدن چنین صحنه ای آدم را 

میخکوب می کند. 
کنتور گاز از 2 طرف باز و توسط متخصص جراحی 
می شود. یکی از هپروتی ها رو به پیرزن که دندانی 
که  بیاور  را  جاروبرقی  گوید:  می  ندارد،  دهان  در 
اجابت  را  درخواستش  زدن  هم  به  چشم  یک  در 
را  جاروبرقی  لوله  ای  حرفه  متخصص  کند.  می 
پیرزن  به  رو  و  ــذارد  گ می  گــاز  کنتور  ورودی  در 
پیرزن  بیاید؟«  برایت  قبض  چقدر  »ننه  گوید:  می 
جــواب می دهــد: »مــادر خــودت می دانــی که من 
یک مستمری ناچیز دارم، از 10 هزار تومان بیشتر 
نشود.« حساب و کتاب محاسبه هر متر مکعب گاز 
را  ای  هزینه  چه  عددی  چه  که  دانند  می  خوب  را 

نشان می دهد. 
با جاروبرقی  ها«  عقربه  »اربــاب  حیرت،  کمال  در 
روی  تا  گــردانــد  می  بر  عقب  به  را  شمارشگرها 
گوید  می  مدام  پیرزن  بایستند.  او  دلخواه  اعداد 
به  البته  نیاید.  قبض  تومان  هزار   10 از  بیشتر  که 
روش  این  از  غیر  امــروزی  هود«  »رابین  این  گفته 
های  روش  مثل  دارد.  هم وجود  دیگری  های  راه 
قبلی یک هفته قبل از قرائت کنتور مانع برداشته 
می شود تا شک برانگیز نشود. او اضافه می کند: 
البته در برخی موارد صاحبخانه فراموش می کند 
که مانع را قبل از آمدن کنتورخوان بردارد و همین 
سنگین  های  جریمه  و  کنتور  تعویض  باعث  ماجرا 
استان  برق  شرکت  مقام  قائم  گفته  به  شود.  می 
حدود 355 هزار مشترک برق در خراسان شمالی 
تعداد  این  از  مشترک  هزار  حدود  که  دارد  وجود 
از  غیرمجاز  استفاده  »علیخانی«  است.  مجاز  غیر 
شبکه سیمی را رایج ترین آن می داند که به گفته 
خودش هم اکنون با تبدیل آن ها به کابل های تک 
داخل  غیرمجاز  استفاده  امکان  دیگر  نگهدارنده 
شهرها وجود ندارد اما از طریق دستکاری کنتورها 
انجام می شود. به گفته این مسئول تمام کنتورها 
در شهرها هر 2 ماه یک بار و در روستاها هر 4 ماه 
استفاده  سوء  از  خیلی  جلوی  و  بررسی   بار  یک 
کند:  می  تصریح  »علیخانی«  شود.  می  گرفته  ها 
درصد تلفات ذاتی شبکه ها در استان طی امسال 
و  تولید  به  توجه  با  که  برسد  درصد   8.5 به  شاید 
مصرف میزان انرژی می توان پی برد که نیمی از 
طور  به  که  است  انشعاباتی  به  مربوط  تلفات  این 

غیرمجاز استفاده می شود.
از معدود کشورهایی  ایران یکی  آمارها،  بر اساس 
است که اقدام به پرداخت یارانه در این گونه امور 
از  یکی  آب  و  برق  یا  شهری  گاز  سرقت  کند.  می 
محکومیت  بر  عالوه  که  است  مذموم  های  پدیده 

و مجازات جبران خسارت وارد شده را می طلبد.  

شبی در محفل »اربابان عقربه ها«

شما را برق نگیرد
یوسف صدیقی

با  و  شکند  می  را  شب  سکوت  کشان  زوزه  سرما   
گذر از پیچ و تاب کوچه های باریک، به گونه های 
رهگذران شالق می زند. صدای قهقهه چند نفر 
به  مشرف  که  ای  خانه  پنجره  از  موزیک  با  همراه 
با  مرموز  ای  خانه  شود؛  می  شنیده  است،  کوچه 
های  کشیدن  نعره  از  ابایی  هیچ  که  خاص  افراد 
ننه سرما ندارند. فضای خانه شان همچون خانه 
مانند  و  گرم  شهر  این  در  برخی  غیرمجاز  های 

سوناست. 
ماه  ــر  آخ قبوض  کتاب  و  حساب  از  ای  واهــمــه 
ندارند، به قول آن ها سرما داخل خانه های شان 
جایی ندارد و از فرط گرما نفس زنان فراری می 
با  گــاز(  و  برق  )آب،  کنتورها  های  عقربه  شــود. 
فرمان آن ها می چرخند و از تپش می افتند. هر 
چقدر امر کنند به همان اندازه عقربه های کنتور، 
اعداد را ثبت و ضبط می کنند، گویا نبض کنتورها 

در دستان آن هاست. 
»فرشته  کنتور«،  »جراحان  ها«،  عقربه  »اربابان 
و  شــده«  روز  به  هودهای  »رابین  مجانی«،  های 
مانند  که  است  القابی  جمله  از  سرما«  »دشمن 
مدال از سوی دوستان شان بر گردن آن ها آویزان 

شده است.
اقوام  میان  در  یا  همسایگی  در  ما  از  بعضی  شاید 
باشیم  کرده  برخورد  افــرادی  با  خود  دوستان  و 
گاز(  و  برق  )آب،  غیرمجاز  انشعاب  گرفتن  به  که 
اقدام کرده اند. شاید این عمل از دید برخی از ما 
اهمیت نداشته باشد و نوعی زرنگی تلقی شود اما 
از نظر قانون سرقت محسوب می  باید بدانیم که 

شود و این افراد مجرم هستند.
ارائه خدمات عمومی بر عهده دولت است، بر این 
اساس هر کسی بدون اطالع و اجازه دولت از این 
مال  ربودن  مرتکب  واقع  در  کند  استفاده  اموال 

غیر یا همان »سرقت« شده است. 
تا  سرما  سوز  که  زمستان  روزهای  از  یکی  غروب 
مغز استخوان نفوذ می کند و گویا آدم را نیشگون 
های  »هــپــروتــی  از  ای  ــده  ع مهمان  گــیــرد  مــی 
متخصص« در یکی از محله های شمالی شهر می 
پایه  راهنما  قول  به  که  طبقه   3 ساختمانی  شوم! 

اش از بنیان خراب است )غیرمجاز ساخته شده(، 
تنیده  هم  در  تــارهــای  همچون  بــرق  هــای  سیم 
چنان از ساختمان باال و پایین رفته که آدم را گیج 
می کند و نمی دانی مبدأ و مقصدشان کدام است. 
می  مواجه  آلود  مه  فضای  با  خانه  به  ورود  از  بعد 
ایستاده  آلود  مه  بلند  گردنه  یک  در  گویا  که  شوم 
وضعیتی  با  ای  گوشه  در  کــدام  هر  مهمانان  ام. 
نامناسب نشسته اند و انگار در سونا لم داده اند و 
با تعریف لطیفه های نامناسب قهقهه و روی تفاله 

های آجیل غلت می زنند!
چنان  گــازی  کولر  پــای  هم  بخاری،  هــای  شعله 
گرما را پخش می کند که عرق بر پیشانی ات می 
نشیند و به ناچار باید یا رخت از تن بیرون کنی یا 
خودت را به پنجره باز برسانی که ننه سرما بیرون 
از  نگاهم  کند.  می  منجمد  را  چیز  همه  همچنان 
پنجره به ساختمان روبه رو می افتد که صاحبش 
از ترس نفوذ سرما و هزینه نجومی قبوض آخر ماه 

بیخ تا بیخ پنجره ها را عایق کرده است.
با خودم فکر می کنم صاحبخانه یا خیلی پولدار یا 
مواد عقل اش را ضایع کرده است که از یک طرف 
درجه بخاری های گازی و برقی را تا ته می پیچاند 
و از طرفی برای خالص شدن از گرمای سونا گونه 

خانه، پنجره ها را باز کرده است. 
ضد  فضای  به  نگاهم  متوجه  که  حاضران  از  یکی 
گوید:  می  من  به  رو  اســت،  شــده  خانه  نقیض  و 
الرج  نه  صاحبخانه  نــزن،  جوش  زیــاد  وارد  »تــازه 
از  رایگان  استفاده  متخصص  او  است،  نشئه  نه  و 
انشعابات)آب، برق و گاز( است! بیا بشین و گذر 
شب را در این »سونا« با گرمای دلپذیر نظاره کن 
از  باید  ات  خانه  در  گرنه  و  است  غنیمت  دم  که 
ترس هزینه نجومی قبض گاز تا صبح چاقو دسته 

کنی«.
قهقهه هپروتی ها که گویا در یک حمام عمومی لم 

داده اند فضای دودی را بر هم می زند. 
قول  به  که  گذرد  می  حضورم  از  ای  دقیقه  چند 
به  گــاز(  کنتور)  های  عقربه  ــاب  ارب حاضر  جمع 
به  فــردی  و  شــود  می  وارد  طالها«  »پنجه  جمع 
گوید:  می  او  به  خطاب  ها  سریال  از  سبک یکی 
»ای گرمابخش، ای نورانی بخش، ای ارباب فقرا 
های  ریه  از  را  قلیان  دود  مدام  ویامدی«!  خوش 

شان خارج می کنند و آماده کار غیر قانونی و در 
عین حال خطرناک می شوند.

عرق  بــا  نگاهش  کــه  هــا  هپروتی  از  دیگر  یکی 
پیشانی ام گره می خورد با طنز به من می گوید: 
»داداش کیسه بدم خدمتت، گویا بدنت نرم شده 
ها  فضایی  نیش  باز  خدمتت«!  بیاد  دالک  بگم 
شود  می  باز  گوش  بنا  تا  جمالت  این  شنیدن  با 
آید.  می  در  لرزه  به  اتاق  سقف  قهقهه  شدت  از  و 
کنجکاو می شوم تا از نزدیک با کار این افراد آشنا 
گرفتن  و  ها  عقربه  دستکاری  با  چگونه  که  شوم 
انشعاب قبل از کنتور دست به این کار غیر قانونی 

می زنند.
با  ــد،  ده مــی  نشان  را   20 ساعت  هــای  عقربه 
گروهی چند نفره که هر کدام در یک کار تخصص 
می  شهر  حاشیه  در  ساختمان  یک  وارد  ــد  دارن
شویم تا به درخواست صاحبخانه کنتور برقش را 
رام کنند! متخصص یا »ارباب عقربه ها« همچون 

ابتدا  شــود.  می  قانونی  غیر  کار  آمــاده  جراحان 
می  جلو  و  کند  می  آزاد  ــوار  دی از  را  بــرق  کنتور 
نفس  دهد.  انجام  را  اش  قانونی  غیر  کار  تا  کشد 
ها در سینه حبس می شود تا جایی که می توان 
صدای قلب شان را شنید. شوخی نیست ماجرای 
مرگ و زندگی در میان و فقط کافی است خطای 
تا  دهد  رخ  هپروتی  متخصص  سوی  از  کوچکی 
ابتدا  ای  حرفه  شخص  بگیرد.  شکل  ای  فاجعه 
دستکش عایق را در دستش می کند و تیغ تیزی 
را  آن  و  کشد  می  کنتور  پشت  برق  کابل  روی  را 
زخمی می کند. بعد از باز کردن الیه روی کابل با 
ظرافت تمام یک فاز از آن می گیرد و دوباره پلمب 
می کند. کابل غیرمجاز را با مهارت از پشت کنتور 
ایجاد شده است  برق که روی دیوار آن سوراخی 
به داخل خانه می فرستد تا بقیه کار را انجام دهد.
را  دستش  چنان  است  دیدنی  صاحبخانه  چهره   
برای یک قهرمان دعا می کند! پشت دیوار کنتور برای موفقیت فرد حرفه ای باال برده که گویا دارد 

که  کند  می  روایــت  دزدی  از  و  است  خبری  برق 
ها  خانه  های  سیم  های  ریه  روانه  را  رایگان  برق 
با  از آب تکان بخورد.  این که آب  می کنند بدون 
در  و  شود   می  گرفته  کنتور  پشت  از  برق  مهارت 
ظاهر هیچ چیزی قابل رویت نیست و همه چیز در 

امن و امان است.
نشیند  می  کار  طمع  صاحبخانه  لبان  بر  لبخند   
و  بــاران  بوسه  را  هپروتی  متخصص  های  گونه  و 
کند.  می  بدرقه  دیگر  محله ای  مقصد  به  را  گروه 
وقتی می پرسم چطور ماجرا توسط کنتور خوان 
به  این که  پاسخ می دهد: »مثل  لو نمی رود؟  ها 
ایم.  را هم کرده  ایمان نداری؟ فکر آن جا  ما  کار 
هفته  یک  است.  معلوم  تقریبًا  کنتور  قرائت  تاریخ 
انجام  از سوی کنتور خوان  این که قرائت  از  قبل 
شود آهن ربا به مرخصی می رود تا کنتور چرخش 
عادی اش را داشته باشد و کسی به موضوع شک 
انشعاب  از  استفاده  چگونگی  سپس  او  نکند«! 

غیرمجاز آب را توضیح می دهد.
که  است  گاز  کنتور  کــردن  باز  تر  عجیب  همه  از 
گویا فنون رمز و راز این کار پیچیده فقط نزد آنان 

است.
صاحبخانه این بار یک پیرزن است و دل تو دلش 
دستکاری  منزلش  گــاز  کنتور  ــر  زودت که  نیست 

ــورد  م  275 گــذشــتــه  ســـال  در  صــدیــقــی- 
کنتور  دستکاری  و  بــرق  مجاز  غیر  انشعاب 

شناسایی شد. 
بر  کنترل  و  نــظــارت  گـــروه  رئــیــس  گفته  بــه 
شمالی با  خراسان  برق  گیری  ــدازه  ان لــوازم 
ــزار  مشترک  ه  363 ــدود  ح نظرگرفتن  در 
درصد  صدم  هفت  تقریبًا  استان   در  موجود 
گرفتن  و  کنتور  دستکاری  به  مشترکان  از 
اعالم  »دلبری«  کردند.  اقدام  غیرمجاز  برق 
آمار  بیشترین  شیروان  شهرستان  در  کــرد: 
دستکاری و انشعابات برق غیرمجاز با 155 
مورد در استان وجود داشت و بجنورد با 44 

مورد در ردیف بعدی قرار گرفت. 
اســتــفــاده از  وارده  زیـــان  و  ــرر  ض هزینه  وی 
را  استان  برق  شبکه  به  مجاز  غیر  انشعابات 
از  بیش  شــود  مــی  محسوب  الــمــال  بیت  کــه 

سال  طی  ریــال  700میلیون  و  میلیارد  یک 
هر  مسئول،  این  گفته  به  کــرد.  ذکر  گذشته 
فک  و  دستکاری  قبیل  از  ــات  ــدام اق از  یــک 
)قبل  غیرمجاز  انشعاب  دریافت  کنتور،  پلمب 
تخلف  خودسرانه  فیوز  تعویض  و  کنتور(  از 
محسوب می شود و مصداق بارز سرقت است 
از  مجاز  غیر  کنندگان  استفاده  مجازات  که 
و بهای  بر پرداخت همه خدمات  کنتور عالوه 
ریال  میلیون   60 تا  نقدی  جــزای  و  مصرفی 

قطع برق به مدت 3  تا 6 ماه است. 
»دلبری« افزود: دستکاری و استفاده غیرمجاز 
فنی(  )غــیــر  ــرق  ب تلفات  ــش  ــزای اف بــر  عـــالوه 
که  است  اهمیت  حائز  ایمنی  ُبعد  از  شرکت 
سارق  فــرد  شــده  مشاهده  متعدد  مــوارد  در 
حین دستکاری و سرقت تجهیزات دچار برق 

گرفتگی شده و حتی فوت کرده است.

گفت و گو 

۲75 انشعاب خالف

تزیینی
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گزارشی از حال و هوای تبلیغات سرد و گرم نامزدها

ستادهای بی رونق و بارونق
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 آقای مهندس رمضانی، اگر بخواهید درباره برنامه جامع نظام مهندسی برای استحکام پایدار ساختمان های 
اشاره داشته باشید چه نکاتی را می توان اشاره کرد؟ 

و  ما  مهندسان  و  گرفته ایم  نظر  در  استان  پایدار ساختمان های  استحکام  برای  را  مختلفی  موارد  تاکنون  رمضانی:  مهندس 
اینکه اهمیت زیادی بر طرح و نقشه داده اند همواره به ترویج اجتماعی  به قولی جامعه مهندسی خراسان شمالی عالوه بر 
و فرهنگی شهری نیز توجه داشته اند و همواره مقررات ملی ساختمان و توصیه مهندسی این است که در حوزه فرهنگی و 
اجتماعی نیز ورود پیدا کنیم که ما به این موضوع توجه داشته ایم و خوشبختانه رضایت نسبی در این خصوص کسب کرده ایم 
و به همین دلیل توانسته ایم ساختمان هایی مستحکم و درشان مردم استانمان داشته باشید و به خصوص در مراکز شهرستان ها 

این حساسیت بیشتر نیز شده است.

 اشاره داشتید که توجه به مهندسان و نیروی انسانی داشته اید کمی دراین باره توضیح دهید: 
مهندس رمضانی: بر این عقیده هستم کسی می تواند اعتبارش را از مردم بگیرد و از طریق آرای دیگر انتخاب شود که توجه 
انتخاب می شود  نیازها و خواسته های آن ها داشته باشد. کسی که از طریق آرای مردم یا جامع مهندسی رأی می گیرد و  به 
باید قدر رأی و اعتماد دیگران را بداند و تالش کند سیستم را آن طور طراحی و برنامه ریزی کند که تسهیلگر امور و در جهت 
خدمت دهی باشد و همواره این موضوع را برای خود اصل قرار داده و به آن توجه داشته ام و بر این عقیده هستم اگر نیاز مردم 
و نیروی انسانی را بدانیم روابط خود تسهیلگر مشکالت می شود و می تواند مشکالت را به راحتی از پیش رو برداشت.شفافیت 
موضوع مهمی است که نمی توان آن را کتمان کرد. اگر در حوزه کار به تمام اعضا و فرقی ندارد مردم نگاه یکسانی داشت و بین 
افراد به دلیل شرایط جغرافیایی فرق قائل نشد روزبه روز اعتماد مردم و اعضا افزایش می یابد. اگر پذیرای نقد و انتقاد باشیم و 

باحوصله برای اعضا و مردم وقت بگذاریم آن ها نیز به همین میزان برای ما وقت و فرصت می گذارند.

 آیا این مواردی را اشاره داشتید می توانید مصداقی نام ببرید:
مهندس رمضانی: بله، در نظام مهندسی ساختمان همواره تالش ما بر این بوده است و خوشبختانه اکنون در حوزه نرم افزاری 
حوزه مهندسی و کنترل نقشه و امور رفاهی مهندسی، بیمه، ورزش های همگانی کمک های موردی موارد مختلفی را می توانم 
اشاره داشته باشم که به نوعی مشت نمونه خروار است.دغدغه ما در سبک زندگی و نیازهای امروز ما در جامعه شکل گرفته 
است و ذائقه مردم و خواسته های مردم در حوزه معماری متفاوت شده است و همچنین پیچیدگی زندگی مسائل امروز ناشی از 
صنعتی شدن شهرها است و تأثیر خود را روزبه روز در زندگی ما بیشتر کرده است و ما را بر آن داشته خانه ای به عنوان خانه 
معماری و گفتمان بتوانیم برای فرهنگ های مختلف نیازهای حوزه معماری بر اساس سطح درآمد و اقلیم آن منطقه شناسایی 

کنیم. سرفصل های مختلفی از خانه های معماری استخراج شده است.

 نظر شما در خصوص طرح هادی روستایی چیست؟ آیا توانسته نیازهای امروزی را برطرف کند؟
مهندس رمضانی: اجازه دهید موضوع را به شکلی برایتان بازکنم تاکمی شفاف تر شود. متأسفانه طرح هادی روستایی به دلیل تغییر 
شیوه زندگی روستایی بین مردم فاصله انداخته است. درگذشته اهالی یک خانه در روستا در محل زندگی خود دام و مرغ نگهداری 
می کردند و به نوعی دسترسی بیشتری به تولید داشته اند اما با اجرای طرح هادی روستایی که البته مزیت های آن را نقض نمی کنیم 
کمی بین مردم روستا و تولید فاصله انداخته و به قولی راه های تولید را برای روستاییان سخت کرده است.امروز به دلیل مقام سازی 

منازل روستایی فاز جدیدی از زندگی جدید برای مردم روستایی ایجاد کرده ایم که بافرهنگ آن ها نیز تفاوت دارد.

 آقای مهندس رمضانی در خصوص ساختمان سازی نیز چنین نظری دارید؟
مهندس رمضانی: ساده بگوییم ما به اجبار مردم را آپارتمان نشین کرده ایم که بافرهنگ ما فاصله دارد. استفاده از المان های 
غیربومی و سبک سیاق ساختمان سازی که بافرهنگ و شرایط جغرافیایی ما منافات دارد قطعًا نمی تواند به بافت شهری ما کمک 
کند. باید المان هایی در شهر ساخته شود که مردم و شهروندان بتوانند به راحتی از آن ها استفاده کنند و به نوعی تسهیل کننده 
باشد نه اینکه مانع ایجاد کند. این دست کاری معماری به شهرها آسیب زیادی زده است و البته سبب سفرهای ضروری برای 
شهروندان شده است.باید قبول کنیم هرچند نمای هر ساختمان توسط مالک هزینه می شود اما جزو منظر شهری محسوب 

می شود و این نماها نباید آلودگی بصری ایجاد کند.

 آقای مهندس وضعیت ساخت وسازها در استان به چه شکلی است
استان  در  ساخت وساز  یافت.  رشد  درصد   ۳۰ حدود  شمالی  خراسان  در  ساخت وساز  رمضانی:  مهندس   
خراسان شمالی امسال رونق گرفته و در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۹.۵ درصد رشد یافته است.
البته دلیل آن، افزایش میزان  امسال، تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش یافته و 
سود سرمایه گذاری در این بخش است.پرداخت تسهیالت بانکی و افزایش ارزش افزوده در صنعت 
ساخت وساز از دالیل رغبت بخش خصوصی به سوق دادن سرمایه های خود به حوزه ساخت وساز 
است.در ۹ ماهه امسال ۵۹۸ هزار و ۴۹۵ مترمربع نقشه ساختمانی توسط مهندسان استان 
تهیه شده است که این رقم در مدت مشابه پارسال، ۴۶۱ هزار و ۶۱۴ مترمربع ثبت شده بود.
تهیه نقشه ساختمانی در این مدت ۲۹.۵ درصد بیشتر شده است، تعداد نقشه های ساختمانی 
تهیه شده در ۹ ماهه امسال، به نسبت مدت مشابه پارسال ۲۲.۵ درصد افزایش دارد.شمار 
نقشه های ساختمانی تهیه شده در سال جاری هزار و ۷۴۰ فقره و در سال قبل هزار و ۴۱۹ 
فقره بوده است.میانگین مساحت هر پروژه در سال قبل ۳۲۵ مترمربع و امسال ۳۴۳ مترمربع 

گزارش شده است.

 کدام شهرستان کمترین و کدام بیشترین ساخت وساز استان را دارد
در  ساخت وساز  پروژه های  تعداد  بیشترین  و  متراژ  بیشترین  مدت  این  در  رمضانی:  مهندس   
بجنورد و کمترین آن در جاجرم گزارش شده است، ۶۴ درصد از ساخت وسازهای خراسان 
شمالی در مرکز استان و مابقی در سایر شهرستان ها بوده است.امسال ۴۸ درصد از سازه ها با 

اسکلت بتنی، چهار درصد با اسکلت فلزی و ۴۹ درصد، سایر اسکلت ها اجراشده است.

مهندس»رمضانی«:تاکیدبرتخصص،هزینههاراکاهشمیدهد

مهندسی کاهش 
 ۱۲ سال ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان در خراسان شمالی و عملکرد 
مناسب و درشان مردم از سوی مهندسان خراسان شمالی ما را بر آن داشت 
در ایام مبارک دهه فجر به سراغ مهندس رمضانی  رویم و رمز موفقیت 
او دکتری حرفه ای  او جویا شویم.  از  نظام مهندسی در این ۱۲ سال را 
مدیریت کسب  وکار را دارد و ریاست سازمان نظام  مهندسی ساختمان 

خراسان شمالی و عضو هیئت رئیسه 
نظام  مهندسی  مرکزی  شورای 

کشور از مناصب او است.



در  گردم  می  متعهد   5919738707 کدملی  دارای  ساعدی  ا...  روح  اینجانب 
صورتی که خداوند متعال توفیق و سعادت خدمتگزاری صادقانه و واقعی را در این 
جایگاه )نمایندگی مجلس( به بنده عطا فرماید، در راستایی حل مشکالت جامعه 
و مردم شریف، فرهیخته، غیور و انقالبی این مرز و بوم و نظام مقدس جمهوری 

بکار  راه  این  در  را  توان خود  تمام  و  ننمایم  قصور  ای  لحظه  ایران  اسالمی 
گیرم. با توجه به این که در حال حاضر از تمکن مالی و اجتماعی 

مناسبی برخوردارم؛ تعهد و اقرار می نماییم هیچگونه حقوق و 
مزایای مادی در مدت دوره خدمت برای خود کسب ننمایم 

و تمامی حقوق و مزایای مربوطه را تمام و کمال صرف 
ارتقای فرهنگ، آموزش، کارآفرینی و رفع مشکالت و 
درصورت  اینجانب  نمایم.  اجتماعی  عدالت  برقراری 
تحقق دو شرط 1- انتخاب با حداکثر آرا 2 –حمایت 
اکثریت همشهریان محترم پس از انتخاب با توکل 

و استعانت از پروردگار متعال و رهنمودهای مقام 
حداکثر  را  مذکور  موارد  تمامی  رهبری،  معظم 
ناکرده  خدای  تا  دهم  انجام  دوره  یک  ظرف 

در پیشگاه پروردگار متعال شرمنده نگردم. 
بنده خواستار شفافیت در همه امور مسئولین 
و خودم هستم، لذا کلیه اموال و دارایی های 

کارشناسان  توسط  نام  ثبت  از  قبل  را  خود 
نمودم  کارشناسی  و  ارزیابی  دادگستری  رسمی 

پایان مدت  در  و  نمایم  اثبات  را  تا صداقت خود 
خدمتم به جز سرمایه های معنوی به داشته های مالی 

خود نیفزایم.
زیادی  بودجه  ما  جامعه  فعلی  مشکالت  می نمایم:  تأکید 
و  قاطع  جامع،  شفاف،  قوانین  تدوین  و  مدیریت  نمی خواهد، 

هدفمند می خواهد.

جمعی از مهندسان حامی مهندس رمضانی

شــورای  مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  تبلیغات 
به الی  از ال  تبلیغات  آغاز شده است.  امروز  از  اسالمی 
خیابان  به  مجازی  فضای  البته  و  ها  کوچه  پس  کوچه 
ستادهای  ــاران  ــدرک ان دســت  و  طــرفــداران  و  ــده  آم ها 
فرصت  تمام  از  تا  اند  کرده  جزم  را  خود  عزم  انتخاباتی 
های پیش رو استفاده و زمان را به نحو مطلوبی مدیریت 
کنند تا در برابر رقبای دیگر کم نیاورند. یک هفته نفس 
گیر برای کاندیداها، طرفداران و ستادهای تبلیغاتی آن 
ها و به نوعی ماراتن انتخاباتی آغاز شده است و لحظه 
از این گردونه خارج کند.  ای غفلت می تواند آن ها را 
خبرنگاران ما عصر دیروز و ساعاتی پیش از آغاز رسمی 
تبلیغات انتخابات، روایتگر حال و هوای تبلیغات سرد و 

گرم نامزدها و ستادهای بی رونق و بارونق شدند.
بوی چسب و رنگ 

ساعت  کــه  حالی  در  چهارشنبه  عصر  ــدرزاده-  ــی ح
قدیمی  منزل  به  را  خــود  دهــد  می  نشان  را   17:30
و  رفت  که  رسانم  می  بجنورد  های  خیابان  از  یکی  در 
از ماه ها قبل ذهنم را به خود  آمد افراد مختلف در آن 
این محل، جایی برای  این که  مشغول کرده بود، شک 
انجام کارهای مقدماتی یکی از کاندیداهای شهر است 
نیمه  همیشه  مثل  حیاط  در  شود.  می  تبدیل  یقین  به 
باز است و باز هم مانند شب های گذشته از همان دور، 
چندین مرد از پشت شیشه های پنجره دیده می شوند 
که در اتاق نشسته اند و در حال گپ و گفت هستند. هر 
چه به ایوان نزدیک تر می شوم بوی چسب و رنگ بیشتر 
کاندیدا  های  عکس  روی  لبخند  و  شود  می  استشمام 
که روی دیوارهای یکی از اتاق ها چسبانده شده است 
به من خوشامد می گوید. از همان پشت شیشه  گویی 
دیده  مــردانــه  کفش  جفت  چندین  منزل  ــوان  ای روی 
از آن ها  از آن ها گلی و پاشنه بعضی  می شود، برخی 
خوابیده است البته بین آن ها دو جفت کفش مرتب هم 
دیده می شود که آن طرف تر قرار گرفته است. در سالن 
اصلی 3 مرد جوان که روی زمین نشسته اند، خوشامد 
تبلیغات محلی ستاد  از آن ها مدیر  می گویند که یکی 
خود  همراه  تلفن  با  مدام  و  دارد  استرس  کمی  است. 
مواردی  هایش  حرف  میان  در  است،  صحبت  مشغول 
همچون فراهم کردن سماور و چای و مقدمات پذیرایی 
شنیده می شود و آن سوی خط، صدای زنی می آید که 
با گفتن چشم این مکالمه را خاتمه می دهد.در یکی از 

اتاق ها پوسترهای بزرگ کاندیدا در وسط پهن است و 
دو مرد جوان در حال نصب کردن تخته به آن ها و آماده 

سازی برای نصب هستند. 
موسیقی و اتاق کسل کننده

می  چشمک  ستاد  سردر  باالی  پالک  انگار  صدیقی- 
زند و مهمانان را به داخل هدایت می کند. صدای بلند 
واردی  تازه  هر  گوش  ستاد  به  ورود  ابتدای  موسیقی 
تا  آورد  می  وجد  به  را  او  نوعی  به  و  کند  می  نــوازش  را 
و  یاران  محفل  اصلی  اتاق  به  منتهی  راهروی  انرژی  با 
هواداران نامزد را طی کند. افرادی که اغلب نوجوان و 
جوان هستند به مهمانان خوشامد می گویند. راهروی 
اتاق  نشست،  اصلی  ــاق  ات به  منتهی  طوالنی  نسبتًا 
افراد  از  کــدام  هر  و  است  داده  جای  خود  در  را  هایی 
همچون  بزرگی  وظیفه  کوچک  های  اتــاق  این  داخــل 
اطالع رسانی در فضای مجازی و سایت ها را بر عهده 
سرشان  اصاًل  که  جایی  تا  کارند  مشغول  سخت  دارند. 
را باال نمی گیرند تا ببینند چه کسانی در رفت و آمد به 
از مهمانان چیده و  ستاد هستند. میزها برای پذیرایی 
از آن ها یک قندان گذاشته شده است.  روی هر کدام 
که  زمانی  تا  شــده  نصب  دیــوار  روی  بزرگی  مانیتور 
برنامه  تماشای  به  ندارند  گفتن  برای  حرفی  مهمانان 
ها بنشینند و نفسی تازه کنند. هر کدام از لیدرها یک 
هم  حرکت  حین  در  و  ــد  دارن دست  در  چای  استکان 
خط  پشت  افراد  تلفنی  شکل  به  هم  و  نوشند  می  چای 
چه  هر  را  تبلیغاتی  بنرهای  که  کنند  می  راهنمایی  را 
زودتر به شهرستان ها برسانند تا زودتر کار نصب آن ها 
روی دیوار شهرها به اتمام برسد و گوی سبقت را با این 
کار از سایر رقبای شان بربایند. برخالف ورودی ستاد 
که موسیقی هیجانی در حال پخش است اتاق جلسات 
می  حاکم  سکوت  لحظاتی  است.  کننده  کسل  و  سرد 
شود، لحظاتی بحث های انتخاباتی از معایب رقیبان و 
اما  را داغ می کند  محاسن کاندیدای مدنظرشان فضا 
سراغ  لیدرها  از  دوبــاره  و  کند  می  فروکش  زود  خیلی 
»در  تکراری  جمله  با  که  گیرند  می  را  شان  کاندیدای 
جلسه داخلی است« مواجه می شوند. ناگهان یک نفر 
که رنگ رخسارش از سر درون خبر می دهد وارد ستاد 
می شود و رو به یکی از لیدرها سراغ کاندیدای مجلس 
کارش  کند  می  سوال  او  از  نماینده  لیدر  گیرد.  می  را 
چیست؟ او پاسخ می دهد زنم را از بیمارستان مرخص 

خوراکی  اقــالم  و  دارو  خرید  بــرای  پولی  امــا  ام  کــرده 
ندارم. او با پاسخی دلسرد کننده جوابش را می گیرد و 
به نوعی به دنبال نخود سیاه فرستاده می شود! ساعتی 
که  گذرد  می  ستاد  در  هوادار  نوعی  به  افراد  حضور  از 
چایی لب سوز از راه می رسد و مهمانان با صرف چای 
اذان  بانگ  صدای  شوند.  می  خارج  محل  از  یکی  یکی 
بلند می شود اما کمتر کسی از جایش برای اقامه نماز 
با پخش اذان صدای  تر این که  بلند می شود و عجیب 

بلند موسیقی قطع نمی شود. 
پوسترها آماده می شود

تبلیغات  رسمی  آغــاز  به  مانده  ساعت  چند  اســدی- 
انتخاباتی  ستادهای  به  سری  بهارستان،  کاندیداهای 
ساعت  در  شــوم.  خبر  با  ها  آن  وضعیت  از  تا  زنــم  می 
17:30 چهارشنبه ستاد انتخاباتی یکی از کاندیداهای 
نام آشنا خلوت تر از آن چیزی است که انتظار می رود. 
این نامزد یک منزل مسکونی را برای ستاد موقت خود 
شنبه  پنج  روز  از  تا  بود  گرفته  نظر  در  نظر  مورد  روز  در 
خلوت  بسیار  ستاد  کند.  افتتاح  را  خود  رسمی  ستاد 
تلفن  با  و  اند  نشسته  نفر   6 یا   5 آقایان  واحد  در  است. 
های همراه خود مشغول کار هستند، برخی نیز مشغول 
انتخاباتی خود  نامزد  تبلیغاتی  آماده کردن پوسترهای 
ای  گوشه  در  ها  صندلی  خواهران  واحد  در  هستند. 
رها  ای  گوشه  در  نیز  فرش  قطعه  یک  و  چیده  هم  روی 
شده است، بخاری با بیشترین شعله در حال گرم کردن 
حال  در  خانم   4 تنها  و  است  واحــد  این  بــزرگ  فضای 
آماده کردن عکس ها و پوسترهای تبلیغاتی این نامزد 
می  کسی  نه  اما  انــدازم  می  ها  آن  به  نگاهی  هستند. 
پرسد برای چه آمده ام و نه کسی می خواهد بداند چه 
کسی هستم. یکی از آقایان تنها به گفتن این جمله که 
تبلیغات رسمی از ساعت 12 شب آغاز می شود، بسنده 
در  کاندیداها  از  دیگر  یکی  تبلیغاتی  ستاد  کند.به  می 
نزدیکی یک چهارراه می روم. ساعت 18:30 است اما 
در ستاد بسته است، پرچمی بر سردر  ستاد چسبانده 
و پرچمی نیز از در آن آویخته شده اما خبری از فعالیت 

پیش از آغاز رسمی انتخابات در این ستاد نیست.
آماده باش! 

هستند.  کــار  ــاده  آم نوجوان   7 یا   6 آگاهی-  محمد 
چرا  که  گوید  می  تدارکات  مسئول  به  ستاد  مسئول 
تا صبح  این ها  آماده نیست؟  این نوجوانان  بساط شام 

کار دارند. مسئول هماهنگی نوجوانان آماده کار برای 
گوید  می  و  آید  می  پیش  تبلیغات  و  بنرها  چسباندن 
اما مسئول ستاد می گوید:  این پسرها عجله دارند  که 
زودتر از 12 شب که نمی توانیم تبلیغ کنیم. آبدارچی 
استکان ها را جلوی نوجوان ها می گذارد. در اتاق فکر 
در  افتتاحیه  برای  ستاد  اعضای  است.  همهمه  ستاد 
ساعت 22 آماده می شوند اما خود کاندیدا در شهری 
دیگر است و مسئول ستاد می گوید تا یک ساعت دیگر 
می رسد. بنرهای بزرگ تبلیغاتی برای نصب در نقاط 
مختلف آماده اند. دور تا دور اتاق را عکس ها و بنرهای 
لوح   70 تا   60 میان  این  در  انــد.  کــرده  پر  تبلیغاتی  
دیوارها  از  یکی  روی  و  گرفته  کاندیدا  این  که  تقدیری 
خداحافظی  با  کند.  می  خودنمایی  است  شده  نصب 
داوطلبان  از  دیگر  یکی  ستاد  ســراغ  ستاد  اعضای  با 
می  مجلس  انتخابات  در  حضور  برای  ناپذیر  خستگی 
روم. او خود در ستاد حاضر است و  بر روند فعالیت های 
بزرگ  بنرهای  دارد.  نظارت  بنر  نصب  نوع  از  تبلیغاتی 
روی هم ریخته شده اند و در میان گروه ها تقسیم می 
کند  می  مدیریت  را  دفتر  که  همزمان  کاندیدا  شوند. 
پشت  گاه  افتد.  نمی  دستش  از  لحظه  یک  هم  گوشی 
از  حمایت  مــورد  در  و  آیند  می  سیاسی  ــراد  اف خطش 

احزاب گفت و گو می کنند. 
کاندیدایی که آماده نشده بود

مجلس  كاندیداهای  تبلیغات  آغاز   تا  چه   اگر  علوی- 
شورای اسالمی  چند ساعت بیشتر باقی نمانده بود  اما 
گویا برخی کاندیداها كمی از قافله عقب مانده بودند. 
خبرنگار ما چندین بار خیابانی را كه محل فعالیت یكی 
از ستادهای نامزدها بود، طی كرد اما هیچ نشانه ای از 
فعالیت آن پیدا نكرد، دست آخر وارد مكانی كه قرار بود 
ستاد در آن جا مستقر باشد، رفت و خانمی را تنها یافت 
بود.  بسته  خود  روی  به  را  در  و  نشسته  میزی  پشت  كه 

وقتی در زد و در به رویش باز شد فهمید كه هنوز اثری 
از اسباب كشی و آماده سازی محل نیست.
سکوت در اتاق کوچک

مرتضوی- چند ردیف صندلی چیده شده در یک اتاق 
تنها نشانه ای است که سبب می شود بفهمی  کوچک 
یازدهمین  انتخابات  نامزدهای  از  یکی  ستاد  جا  این 
رفت  از  خبری  اما  است  اسالمی  شورای  مجلس  دوره 
آماده سازی فضا نیست. سکوت  برای  اولیه  آمدهای  و 
تنها  انگار  شــود،  می  شکسته  ورودم  با  فضا  بر  حاکم 
ستاد  جا  ایــن  پرسم  می  هستم.  من  کننده  مراجعه 
پسر  سوی  از  سرد  ای  »بله«  جوابم  و  است؟  تبلیغاتی 
در  صندلی  چیدمان  مامور  تنها  گویا  که  است  جوانی 
به  بیشتر  ساعت  چند  که  این  با  اســت.    4 در   3 اتاقی 
ناپذیر  وصف  حالی  و  شور  و  نمانده  باقی  تبلیغات  آغاز 
تا جایی که  در میان برخی ستادها به چشم می خورد 
و  برپاست  بیایی  برو  شان  ستادهای  سازی  آماده  برای 
خداقوت  عرض  برای  حتی  آشنایان  و  دوستان   حضور 
اما  بخشیده  شهر  انتخاباتی  فضای  به  دیگری  رنــگ 
در  حرکتی،  هیچ  بــدون  و  سکوت  در  ستادها  برخی 
ابتدا  همین  از  انگار  و  برند  می  سر  به  تبلیغاتی  خواب 
چند  تنها  اند.  سپرده  خود  رقیبان  به  را  میدان  و  گوی 
ردیف صندلی که یک به یک در حال چیده شدن است، 
از  یکی  ستاد  است  قرار  مکان  این  که  است  این  بیانگر 
رو  پیش  فرصت  در  خواهد  می  که  شــود  نامزدهایی 
و  به فاصله کمی  به مردم شهر معرفی کند.  را  خودش 
برپا  دیگری  ستاد  ظاهر  به  چهارراه،  یک  حدفاصل  در 
شده است که به نظر می رسد هر آن چه را که باید برای 
تا آغاز  راه اندازی ستاد فراهم کرده و با خیالی آسوده 
رسمی زمان تبلیغات، مهر تعطیلی زده است. 3 میز و 
بیست و چند صندلی  و یک چراغ، تنها مواردی است 

که در فضای تبلیغاتی موجود به چشم  می خورد. 

شیرینی زبان
سالن  در  قوشمه  نوای  نامزد،  یک  انتخاباتی  ستاد  در 
پیچیده بود. مردی در بیرون از سالن، افراد را به داخل 
مشغول  که  مهمانی  مجلس  باالی  کرد.  می  راهنمایی 
را  شان  های  دست  خواست  می  همه  از  بود  سخنرانی 
باال بگیرند و یا علی)ع( بگویند. پذیرایی ساده و به دور 
از هر گونه ریخت و پاشی بود. مهمان های سالن از هر 
قشری بودند؛ دکتر، مهندس، دانشجو و زنان خانه دار 
انتخابات بی پاسخ نمی  نامزد  از سوی  و سواالت شان 
ماند. خانمی با سینی چای به من نزدیک شد. برخورد 
گرم و صمیمانه و شیرینی های کوچک زبان در دست 
می  نوازی  چشم  زمین  روی  نشسته  های  مهمان  های 
و  کردند  می  ســوال  مــردم  عموم  و  دانشجویان  کــرد. 
کاندیدا با لبخندی بر لب پاسخگو بود. برخی هم شالی 

با رنگ خاص دور گردن شان انداخته بودند.
چگونه تبلیغات کنیم؟!

نامزدهای  از  یکی  ستاد  بــه  گذشته  شــب  شــیــری- 
حضور  کسی  رسید  می  نظر  به  ابتدا  در  که  انتخاباتی 
تبلیغات  رسمی  ــان  زم ــاز  آغ منتظر  احتمااًل  و  ــدارد  ن
جفت  سه  تنها  ورودی  در  پشت  شــدم.  وارد  هستند، 
کفش دیده می شد اما وقتی وارد سالن شدم با حضور 
شیرینی  و  چای  خــوردن  حال  در  که  خانم   12 تقریبًا 
تبلیغات صحبت می کردند  و در مورد چگونگی  بودند 
مواجه شدم، همه گرد هم آمده بودند و با دیدن هر تازه 
می  دیده  شان  چشمان  در  شادی  و  امید  برق  واردی 
شد و با این که برای اولین بار بود که با آن ها رو به رو 
شد  باعث  ها  آن  صمیمی  و  گرم  برخورد  اما  شدم  می 
خالی  با  و  باشم  نداشته  ها  آن  بین  در  غریبی  احساس 
شان  بحث  وارد  ها  آن  همراه  به  برایم  صندلی  کردن 
گویا  اما  بود  انتظار  از  دور  به  و  کمتر  آمد  و  رفت  شدم. 
بودند  آمده  قدرت  با  هم  طرفداران  اندک  تعداد  همان 
تا نامزد مورد نظرشان را روانه بهارستان کنند. اگرچه 
به نظر می رسید برنامه ریزی های زیادی برای تبلیغات 
انتخابی  نامزد  های  سخنرانی  مکان  و  زمان  اما  دارند 
آغاز  با  داشتند  سعی  و  دانستند  می  محرمانه  را  شان 
ستاد  و  سخنرانی  مکان  و  زمان  تبلیغات  رسمی  زمان 

مرکزی تبلیغات را اعالم کنند. 
آشپزخانه ای که ستاد شد

در  نامزد   3 به  متعلق  انتخاباتی  ستاد  نجفیان-3 
نزدیکی هم در ابتدای یک خیابان قرار داشتند. ستاد 
یکی از نامزدها پیش از این یک آشپزخانه بود که شب 
بودند.کرکره  آن  وسایل  جایی  به  جا  حال  در  گذشته 
نامزدهای دیگر هم کشیده شده بود. در  از  ستاد یکی 
ستاد یکی دیگر از نامزدها هم  که پیش از این مغازه بود  
شاهد  را  فعالیتی  اما  بود  گرفته  قرار  صندلی  تعدادی 
نبودیم.در ابتدای یک خیابان دیگر ستاد دیگر داوطلب 
پشت  داربست  نصب  حال  در  که  داشت  قرار  انتخابات 

درهای بسته اش بودند تا مهیا شود.
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