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در همایش مشارکت حداکثری اعالم شد:

پنج ویژگی انتخابات

در گفت و گو با یک هنرمند جوان مطرح شد: 

خالقیت نامحدود
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ماجرای مردی که کسی 
 صفحه حوادثچشم انتظارش نیست 

صفحه ۲
تعطیلی فصلی قایقرانی

پارو در دریای کم توجهی

خداحافظی نمی کند

پشیمانی »شاهین« 

 این که بگوییم سال های 88 تا 91 سال های طالیی قایقرانی استان بود بیراه 
نگفته ایم، پاروزنان استان با استارت این ورزش طالیی می شدند...

 ورزش 

کارآفرینی، اشتغال، توسعه پایدار

شجاع و مردمی

 کاندیدای یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی از حوزه انتخابیه بجنورد

 رأی می دهم؛
 ایران را دوست دارم 

مردم در تدارک حماسه دیگر  پس از تحریم ها و شهادت سردار دل ها

اگر می خواهیم استانی 
برخوردار داشته باشیم...

 حمایت قالیباف
 از پاکمهر

یادداشت سردبیر

ولی زاده



IIهاIنانواییIفروش
صنعت،  وزارت  هــای  نامه  بخش  و  قوانین  طبق 
و  ممنوع  نانوایی  فروش  و  خرید  تجارت،  و  معدن 
خالف قانون است ولی متاسفانه معلوم نیست چرا 
های  نانوایی  بجنورد  در  تجربه  با  نانوایان  برخی 
محترم  مسئوالن  و  استاندار  فروشند.  می  را  خود 

رسیدگی کنند.

II»کارا«Iتسهیالت
برای دریافت تسهیالت »کارا« در سال گذشته ثبت 
نام کردم اما هنوز این تسهیالت به من تعلق نگرفته 
از  حمایت  مخالف  امر  این  است.  نشده  پرداخت  و 

سرمایه گذاری در استان است.
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اگر می خواهیم استانی برخوردار داشته باشیم...

ایران و استان قوی و برخوردار 2 نکته ای است که شاید مخالف نداشته باشد. همه ما  ولی زاده- 
ایران در جهان مقتدرانه بدرخشد و خطه خراسان شمالی در ردیف استان های  باید  اعتقاد داریم 
برخوردار قرار گیرد. این واقعیت، انکار ناپذیر است که هر ملتی در تاریخش روزهای سرنوشت سازی 
دارد که اگر به خوبی حق آن روزها را ادا نکند خسران می بیند و شاید خسارت آن جبران پذیر نباشد؛ 
یکی از این مقاطع سرنوشت ساز، انتخابات است، آن هم انتخابات مجلس شورای اسالمی که وضع 
قانون و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد؛ به عبارت دیگر یکی از ستون های استواری، اقتدار و 
سربلندی یک کشور و ملت، قوه مقننه آن است و قوت و کیفیت این مجلس به انتخاب اصلح بستگی 
دارد. از سوی دیگر، انتخابات مجلس خبرگان را همزمان در استان داریم؛ مجلسی که وظایف خطیر 
آن مربوط به رهبری است. اگر در این انتخابات، دقت و صالحیت نامزد مد نظر مورد توجه ویژه قرار 
نگیرد مطمئنًا دودش نه تنها به چشم خودمان می رود بلکه حتی به چشم نسل های بعدی نیز خواهد 
رفت و ما در گناه آن ها نیز سهیم هستیم زیرا عمر قوانین طوالنی است. بنابراین داشتن مجلس قوی 

ضرورت ایران قوی است و هر کس ایران قوی می خواهد باید در جهت مجلس قوی حرکت کند.
به همین دلیل است که رهبر انقالب، حضور در انتخابات را جهاد ملی می دانند؛ »انتخابات جهاد 
اصل  یک  انتخابات  در  شرکت  بنابراین  است«؛  اسالمی  نظام  آبروی  و  کشور  تقویت  مایه  عمومی، 
ضروری برای استواری، اقتدار و سربلندی کشور است و هر کس دل در گرو وطن دارد باید در این امر 
حضوری فعال داشته باشد. اگر تاریخ را نگاه کنید یکی از عوامل مهم در توفیق و شکست ملت ها نوع 
انتخاب آن ها بوده است.دقیقًا ملت هایی که بد انتخاب کرده اند به باتالق های وحشتناک سقوط و 
ملت هایی که خوب انتخاب کرده اند به قله های سعادت رسیده اند. گواه روشن این واقعیت، تاریخ و 
سرنوشت ملت های گذشته است و این واقعیت یکی از مواردی است که همه اقوام و ملت ها با هر نوع 

گرایش و تفکری آن را قبول دارند و منکر ندارد.
خدادادی  های  موهبت  شمالی  خراسان  استان  که  واقفید  خوبی  به  شما  گرامی؛  های  استانی  هم 
فراوانی دارد که اگر شکوفا شود نه تنها به مردم خودش بلکه حتی به استان های دیگر نیز می تواند 
پاسخگو باشد، بنابراین اگر می خواهیم استانی برخوردار داشته باشیم و مشکالت و معضالتی که 

نمی گذارد موتور توسعه استان روشن شود از بین برود باید در نوع انتخاب خودمان دقت کنیم.
خراسان شمالی یک کیلومتر آزادراه ندارد، از ناوگان ریلی محروم است و ناوگان هوایی آن نیز در 
نرم  پنجه  و  دست  مختلفی  مشکالت  با  نیز  آن  کشاورزی  وضعیت  برد،  نمی  سر  به  مناسبی  شرایط 
می کند و همان معدود صنایع موجود در استان هم گرفتار بحران شده است؛ این موارد به چه دلیل 
است؟ آیا مشکل به نظام بر می گردد یا عوامل دیگر؟ قطعًا به عوامل دیگر، زیرا استان های دیگر، 
های  استان  ردیف  در  و  آزادراه  حتی  و  بزرگراه  راه،  کیلومتر  صدها  مجاور  های  استان  برخی  حتی 
برخوردار قرار دارند بنابراین عوامل پسرفت استان ها به انتخاب های آن ها بر می گردد. کسانی که 
می بایست از حقوق مردم دفاع کنند نتوانسته اند احقاق حق نمایند؛ بنا ندارم بگویم عمدی در کار 
بوده ولی شرایط موجود گواهی است بر ناتوانی آن ها، شاید می خواستند کار کنند ولی نتوانستند 
اما تاوان ناتوانی آن ها را امروز مردم باید بپردازند و معضالت و مشکالت موجود نتیجه این مسئله 
است.بنابراین فردا روز سرنوشت، روز انتخاب، آن هم انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسالمی و 
نماینده مجلس خبرگان رهبری است و من و شما هستیم که باید در این مسئله قدرت شناخت و عیار 
انتخاب خودمان را نشان دهیم. لذا مقام معظم رهبری شرکت در انتخابات را به جهاد عمومی تعبیر 
انتخاب  را  این روز نمایندگانی  باید در  و  بنابراین روز جمعه، روز جهاد ملی و عمومی است  کردند. 
کنیم همچون »مدرس« که از جانبی قدرت تدوین قانون را دارند و از سوی دیگر مردم باورند و حق 
های  بازی  گرفتار  که  نیستند  کسانی  نمایندگان  این  کشند.  می  بیرون  دیگران  حلقوم  از  را  مردم 
و در حالی که  بگیرند  با جریانات سیاسی عکس سلفی  به جای احقاق حق مردم  و  باشند  سیاسی 
نرم می کنند  پنجه  و  با کمبودها دست  و  با مشکالت قرار دارند  موکالن آن ها همجوار و همدوش 
و آن ها عکس سلفی می گیرند. مطمئن باشیم انتخابات بد، همان ضربه ای را بر پیکر استان وارد 
می کند که بدخواهان می خواهند، همان هایی که حتی »ما« را تشویق می کنند که شرکت نکنیم، 
اما مطمئنًا با شرکت نکردن، بیشترین ضربه را به سرنوشت خودمان وارد می کنیم و نه تنها مشکلی 
را حل نمی کند بلکه حتی بر مشکالت نیز می افزاید و لذا دلسوزان کشور و عقالی قوم می گویند 
»شرکت پرشور«، و بدخواهان می گویند »قهر و شرکت نکردن«، ولی به فرموده رهبر معظم انقالب، 
»این ملت کاربلد است و می داند که چه بکند«. این بار هم مردم در پاسخ به تحریم ها و شهادت سردار 
دل ها، دشمن را غافلگیر می کند و با شرکت پر شور، خاکستر بر صورت بدخواهان خواهد پاشید. 
وعده ما 2 اسفند با انتخاب مدرس ها، باالخره تاریخ را تکرار و »مدرس« مسلکان را انتخاب کنیم. 

پیروز و سربلند باشید.

برنامه  ا با  گفت:  گرمه  فرماندار  حسنی«  »گل 
ــرای بــرگــزاری  ــزی هــای انــجــام شــده شــرایــط ب ری

انتخابات پرشور در گرمه فراهم شده است.

»خلیل ذوقی« سرپرست اداره آموزش و پرورش  ا
فاروج  در  اسفند  دوم  انتخابات  در  گفت:  فــاروج  
شرکت  اولــی  رأی  پسر  و  دختر  آمــوز  دانــش   160

خواهند کرد.
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بفرستید

      خراسان شمالی 44 سال پیش 
           در روزنامه

مسابقات فوتبال آموزشگاه 
های بجنورد

آذر   9 که   7671 شماره  در  خراسان  روزنامه 
صفحه  در  مطلبی  در  رسید،  چاپ  به   1354
2 از برگزاری مسابقات فوتبال آموزشگاه های 

بجنورد خبر داده است. 
در این مطلب می خوانیم: » مسابقات فوتبال 
که  بجنورد  های  آموزشگاه  فوتبال  مینی  و 
تیم  هشت  و  دبیرستانی  تیم  شش  شرکت  با 
استادیوم  در  که  تحصیلی  راهنمائی  دوره  از 
ورزشی آن شهرستان آغاز شده بود پایان یافت 
و نتایج آن باین شرح اعالم گردید:در قسمت 
دبیرستانها و هنرستانها، دبیرستان دهقان با 
عارف 3 بر یک بنفع عارف- دبیرستان دانش 
با  هنرستان  دانــش-  بنفع  صفر  بر  همت 2  با 
با  دانش  هنرستان-  بنفع  صفر  بر  یک  کیوان 
با  هنرستان  دانــش-  بنفع  دو  بر  پنج  دهقان 
عارف 4 بر 2 بنفع هنرستان- دانش با کیوان 
بر   5 همت  با  دهقان  دانش-  بنفع  صفر  بر   2

یک بنفع همت. «

یادداشت سردبیر  حرف مردم    

بدون تیتر 

اخبار

رحمانی- جلسه شورای اداری شهرستان راز و جرگالن 
رأی  برای  گرفته  صورت  تمهیدات  از  آن  طی  برگزار و 
گیری در شعب سخت گذر خبر داده شد. معاون توسعه 
شمالی  خراسان  استاندار  انسانی  منابع  و  مدیریت 
نگهبان  شــورای  که  کسانی  همه  گفت:  جلسه  این  در 
محترم  ما  بــرای  است  کــرده  تایید  را  ها  آن  صالحیت 

احترام  قابل  بدهند  رأی  فردی  هر  به  مردم  و  هستند 
است و ما مسئوالن سفیران دعوت به حضور مردم پای 
صندوق های رأی هستیم. دکتر »بیگ زاده« ادامه داد: 
در استان 39 نقطه صعب العبور برای انتخابات داریم که 
11 نقطه آن در شهرستان راز و جرگالن است و مدیران 
اندیشیده  گیری  رأی  برای  را  الزم  تمهیدات  و  تدابیر 

اند. سرپرست فرمانداری راز و جرگالن نیز گفت: این 
شهرستان در بسیاری از شاخص ها از میانگین استان 
و کشور عقب است که با نگاه ویژه استاندار و برگزاری 
راز  شهرستان  در  استان  ریــزی  برنامه  کمیته  جلسه 
به  و  کند  تغییر  ها  شاخص  این  امیدواریم  جرگالن  و 
میانگین استانی و کشوری نزدیک شود. »حسین پور« 
اضافه کرد: مقدمات اجرای انتخابات در این شهرستان 
طبق برنامه های زمان بندی  انجام و برای نقاط صعب 

العبور تمهیدات الزم اندیشیده شده است.

میدان معارفه، مسابقه، مجاهده، مشارکت و مبارزه پنج 
استان  دادگستری  کل  رئیس  منظر  از  انتخابات  ویژگی 

است. 
همایش  در  شمالی  خــراســان  دادگستری  کل  رئیس 
مشارکت حداکثری که با حضور رأی اولی ها در مصالی 
این  برشمردن  با  شد  برگزار  بجنورد  )ره(  خمینی  امام 
با  آمریکا  انتخابات  در  افزود:  انتخابات  برای  ویژگی   5
ادعای دموکراسی 100 ساله تنها 2 حزب صحنه گردان 
معارفه  میدان  انتخابات  اسالمی  ایــران  در  اما  هستند 
کارآمد  و  شایسته  نیروهای  شناسایی  و  مختلف  افــراد 
برای نمایندگی ملت و انجام دیگر خدمات است. حجت 
االسالم »جعفری« میدان مسابقه را دیگر وجهه انتخابات 
برشمرد و گفت: در این میدان افراد دارای شرایط برای 

میدان  وارد  قانون  چهارچوب  در  رقابت  و  مسابقه  یک 
و  نشوند  تطمیع  و  تهدید  باشند  مراقب  باید  و  شوند  می 
در پایان این مسابقه را به میدان رفاقت تبدیل کنند. به 
گفته رئیس کل دادگستری استان، میدان مجاهده دیگر 
وجهه انتخابات است که در آن همه امکانات کشور برای 
برگزاری یک انتخابات سالم با مشارکت مردم بسیج می 

شوند و افراد برای آن مجاهده می کنند. 
و  کرد  بیان  انتخابات  وجهه  دیگر  را  مبارزه  میدان  وی 
پای  مردم  نرفتن  برای  استکبار  های  تالش  به  اشاره  با 
صندوق های رأی گفت: مردم برای خنثی کردن توطئه 
شوند.رئیس  می  مبارزه  میدان  وارد  آن  ایادی  و  آمریکا 
که  این  بیان  با  همایش  این  در  استان  انتخابات  ستاد 
انتخابات  این  شمالی  خراسان  در  نفر   500 و  هزار   17

برای  الزم  تمهیدات  تمام  ــزود:  اف کنند،  می  برگزار  را 
مجلس  دوره  یازدهمین  باشکوه  انتخابات  بــرگــزاری 
دوره  پنجمین  میان دوره ای  نخستین  و  اسالمی  شورای 

انتخابات مجلس خبرگان رهبری فراهم شده است.
»حیاتی« اظهار کرد: مردم در تمام صحنه های رویارویی 
و  بــودنــد  مقدم  خــط  در  نظام  دشمنان  و  مــعــانــدان  بــا 
بنابراین  کــردنــد  مــی  خنثی  را  دشمنان  توطئه های 
مشارکت  انتخابات  در  اسالمی  جمهوری  مبنای  امروز 
اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  است.معاون  حداکثری 
مشارکت  که  ایــن  بیان  با  شمالی  خــراســان  استاندار 
تصریح  است،  انتخابات  در  راهبرد  ترین  مهم  حداکثری 
نشان  انتخابات  در  حداکثری  مشارکت  ــروز  ام ــرد:  ک

دهنده انسجام و هم بستگی ملت ایران است.

در همایش مشارکت حداکثری اعالم شد:

پنج ویژگی انتخابات 

تمهیدات برای رأی گیری در شعب سخت گذر

علوی- تمام شعبه های ثبت احوال تا پایان زمان رأی گیری 
باز و فعال است. مدیر کل ثبت احوال خراسان شمالی در 
گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار ما اظهارکرد: در جمعه 
رفع  و  پاسخگویی  منظور  به  احــوال  ثبت  های  شعبه  همه 
مشکالت مردم تا آخرین لحظه رأی گیری باز و فعال هستند. 
»زاهدی نیا« ادامه داد: از ابتدای هفته جاری همه شعبه های 

ثبت احوال استان تا ساعت 17 به طور یکسره پاسخگوی 
مراجعه کنندگان بودند و این روند در جمعه تا پایان ساعت 
رای گیری ادامه خواهد داشت. وی بیان کرد: اگر افرادی 
اند  نگرفته  تحویل  هنوز  و  کرده  تعویض  را  خود  شناسنامه 
همچنین  کنند،  اقدام  شناسنامه  دریافت  برای  توانند  می 
شناسنامه های مکشوفه را از اداره پست تحویل گرفته ایم تا 

اگر افراد مراجعه کردند بدون از دست دادن وقت به آن ها 
تحویل داده شود. وی خاطرنشان کرد: افرادی که شناسنامه 
المثنی می خواهند در صورت مراجعه خارج از نوبت برای 
انجام کارشان اقدام شد و این روند تا ساعت 17 چهارشنبه 
داشتن  انتخابات  در  که  ایــن  بیان  با  وی  داشـــت.  ادامـــه 
شناسنامه کفایت می کند، اظهارکرد: داشتن شناسنامه و 
افرادی  و  برای رأی دادن کافی است  دانستن شماره ملی 
که کارت ملی قدیمی یا جدید داشته باشند، مشکلی وجود 
ندارد. وی تعداد رای اولی های استان را 37 هزار و 474 
نفر اعالم کرد و افزود: از این تعداد 19 هزار و 81 نفر پسر و 

18 هزار و 393 نفر دختر هستند.

دادگــســتــری  ــس  ــی رئ تخصصی  نشست  رحــمــانــی  
به   شهرستان  این  دهیاران  با  جرگالن  و  راز  شهرستان 
منظور تبیین و تشریح تخلفات و جرایم انتخاباتی برگزار 

شد.
رئیس دادگستری راز و جرگالن در این نشست گفت: 
دهیاران بازوان اجرایی و پیشانی خدمت رسانی مردم 

انتخابات  امسال  سیاسی  رخداد  ترین  مهم  و  هستند 
رهبری  خبرگان  مجلس  و  اسالمی  شــورای  مجلس 
است که تأثیر به سزایی در آینده کشور خواهد داشت و 
برگزاری صحیح این انتخابات آزمون بزرگی برای همه 
از وظایف مهم دهیاران  افزود: یکی  است. »محمدپور« 
و  پرشور  حضور  ــرای  ب روستاها  فضای  ــردن  ک آمــاده 

فصل  قانون  و  رأی  های  صندوق  پای  مردم  حداکثری 
الخطاب و انتخابات حق الناس است که باید اصل بی 
طرفی در آن رعایت شود. وی افزود: تمام افرادی که از 
بودجه و اعتبارات دولتی استفاده می کنند حق ندارند 
به نفع یا علیه نامزدی تبلیغ و فعالیت کنند و اگر کسی 

این اصل را رعایت نکند با او برخورد قانونی می شود.

مدیر کل ثبت احوال خبر داد:

فعالیت تمام شعبه های ثبت احوال تا پایان رأی گیری
داشتن شناسنامه در انتخابات کفایت می کند

نشست تخصصی رئیس دادگستری با دهیاران راز و جرگالن برگزار شد
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رویدادهای ورزشی   

 »خالق زاده« وارد 
فهرست می شود

های  رقابت  در  کننده  قضاوت  داوران  اسامی  زاده-  عوض 
فرنگی  و  آزاد  رشته   2 در  کشور  نوجوانان  قهرمانی  کشتی 
المللی  بین  داور  تنها  زاده«  خالق  »علی  نام  که  شد  اعــام 
کشتی استان در این فهرست قرار دارد. به گزارش خبرنگار 
ما، این رقابت ها از 17 تا 19 اسفند امسال در مشهد برگزار 

خواهد شد.

رقابت های دارت

یادبود  و  فجر  دهه  مناسبت  به  اتفاقی  دوبل  دارت  مسابقات   
سردار شهید حاج »قاسم سلیمانی« و سالروز والدت حضرت 

فاطمه)س( و روز مادر برگزار شد. 
این مسابقات با همکاری هیئت انجمن های ورزشی و کمیته 
قالب  در  نفر  حضور۳۰  با  بجنورد  شهرستان  و  استان  دارت 
و قوچان درخانه دارت  از شهرستان بجنورد  نفره  تیم 2   1۵

شهروند بجنورد برگزار شد.
و  ترکانلو  محمد  نورانی،  عقیل  ایمانی،  اکرم  زارع،  محسن 
عباس شادمهر از بجنورد و حسن اصغر دخت از قوچان و سارا 
این رقابت  برتر  از بجنورد عناوین  رحمانی و محسن جعفری 

ها را به دست آوردند.

مسابقه بانوان بلند قامت

مناسبت  به  بانوان  ویژه  استان  قهرمانی  بسکتبال  مسابقات 
شهید  سردار  خاطره  و  یاد  داشت  گرامی  و  فجر  مبارک  دهه 

حاج »قاسم سلیمانی«  با حضور ۸ تیم برگزار شد.
»آیدا رمضان زاده« نایب رئیس هیئت بسکتبال استان با بیان 
بجنورد  میزبانی  بهمن به   ۳۰ و   29 مسابقات  این  که  این 
دانشگاه  برتری  با  ها  رقابت  ایــن  اظهارکرد:  شــد،  برگزار 

بجنورد و هیئت بسکتبال به پایان رسید.

سوژه ویژه       

خداحافظی نمی کند

پشیمانی »شاهین« 
رکورددار پرتاب وزنه آسیا پس از خداحافظی مجازی و جنجالی این روزها از تصمیم خود 
المپیک تاش  برای  از قبل  به طور مجدد تصمیم گرفته است قدرتمندتر  و  پشیمان شده 
کند.»شاهین مهردالن« در گفت و گو با خبرنگار ما، ابراز بی اطاعی از روند و روال برنامه 
با  دارد  قصد  کــرد.وی  اعام  خود  احساسی  تصمیم  عامل  را  فدراسیون  مسئوالن  ریزی 
جدیت جزو فینالیست های پرتاب وزنه بازی های المپیک در توکیو باشد و برای تحقق این 
حضور قدرتمند، سال آینده ۵ مسابقه برون مرزی پیش از المپیک دارد که تمام پرتاب ها 
باید 2۰ متر و 7۰ سانتی متر باشد تا در رنکینگ باقی بماند.در جلسه هماهنگی برنامه 
ریزی های ورزشکاران دارای شانس کسب سهمیه المپیک 
سرپرست  حضور  با  مهردالن«  »شاهین  موضوع  با  که 
آماده  های  برنامه  شد،  برگزار  دوومیدانی  فدراسیون 
ایــن ورزشــکــار شاخص اســتــان مطرح  شــد و  ــازی  س
مجازی  فضای  در  تنها  را  خود  خداحافظی  »شاهین« 
و انتشار پستی بیان کرد که احساساتی شدنش 

عامل اصلی این حرکت بود.

نایب قهرمانی جودوکاران بجنورد
دانشگاه  تیم  پسر  قهرمانی ورزشکاران  نایب  از  شمالی  خراسان  جودوی  هیئت  رئیس 
 ۳ طا،  مدال  یک  کسب  به  موفق  تیم  این  گفت:  خسرویار«  ــوروش  داد.»ک خبر  بجنورد 

عالی  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  های  رقابت  در  برنز  مدال   ۳ و  نقره  مدال 
منطقه  9کشور به میزبانی بجنورد شد.

وی با بیان این که در این مسابقات 7 تیم رقابت کردند، خاطر نشان 
کرد: جودوکاران قهرمان و نایب قهرمان این مسابقات به المپیاد 

دانشجویان کشور و انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات 
افزود:  شد.»خسرویار«  خواهند  اعــزام  دانشجویان  جهانی 

صاحب  و  اعزام  جهانی  مسابقات  به  ها  بهترین  امیدواریم 
مدال شوند.مدیر تربیت بدنی دانشگاه بجنورد اظهارکرد: 
برترین های تکواندو  به پانزدهمین المپیاد ورزشی دانشگاه 
ها و موسسات آموزش عالی که تابستان سال بعد در رشت 

برگزار می شود، اعزام خواهند شد.
»میثاق حسینی« تصریح کرد:  ۳۵جودوکار از 7دانشگاه در 

بر  مطرح  بازیکنان  حضور  که  پرداختند،  رقابت  به  رویداد  این 
کیفیت مسابقات افزود.وی تاکید کرد: برترین های این مسابقات 

عالی  آموزش  موسسات  و  ها  دانشگاه  ورزشی  المپیاد  پانزدهمین  به 
به  اشاره  با  شد.وی  خواهند  اعزام  شود،  می  برگزار  آینده  سال  تابستان  که 

نتایج جودوکاران تیم دانشگاه بجنورد یادآور شد: در وزن ۶۰ کیلوگرم »حسین سعیدی 
برجی« اول، در وزن ۶۶ کیلوگرم »رضا احمدزاده« دوم، در وزن 7۳ کیلوگرم »مصطفی 
کیلوگرم   9۰ وزن  در  سوم،  مهماندوست«  »احسان  کیلوگرم   ۸1 وزن  دوم،  در  پرویزی« 
مثبت  وزن  در  و  سوم  حاتمی«  »داوود  کیلوگرم   1۰۰ وزن  در  ســوم،  ترابی«  »ابوتراب 

1۰۰ کیلوگرم »محمد شاهباز« دوم شد.

گروه ورزش

های  سال   91 تا   ۸۸ های  سال  بگوییم  که  این   
ایــم،  نگفته  بــیــراه  بــود  اســتــان  قایقرانی  طایی 
این ورزش طایی می  با استارت  پاروزنان استان 
خودی  آسیایی  و  جهانی  رویدادهای  در  و  شدند 
قایقرانی  مدال  پر  های  سال  دادنــد.از  می  نشان 
استخر  نداشتن  و  ایم  گرفته  فاصله  هاست  مدت 
و فضای آبی برای تمرین روز به روز این ورزش پر 

مدال را به حاشیه برده است.
مدال  جهان  قهرمانان  مظلومانه  چقدر 
این ورزش  از  و  های شان را بوسیدند 
سراغی نگرفتند. سکوت بی تاطم 
قایق ها توی ذوق می زند و انگار 
پاروهای شان را در ساحل بی 
دیگر  و  گذاشتند  جا  توجهی 
شان  های  گمشده  از  خبری 

نمی گیرند.
ــدال  م  ۳ آوردن  دســـت  ــه  ب
رشته  در  برنز  مدال   ۳ و  نقره 
در  ــا  ــی آس طـــای  و  دراگـــــون 
افتخار  پر  کارنامه  رویینگ  رشته 
ورزشی است که با وجود پیگیری ها 

توجه چندانی به آن نمی شود.
غوطه  ها  توجهی  کم  در  قایقرانی  روزها   این 

ور شده است.

I دوران طالیی
هیئت  اختیار  در  استخر   91 تا   ۸۸ هــای  ســال 
دوران  داد؛  هم  نتیجه  و  گرفت  ــرار  ق قایقرانی 
از  پس  یکی  که  هایی  مــدال  و  قایقرانی  طایی 

و  جهان  در  مان  های  برترین  معرفی  به  دیگری 
مالی  های  کمک  نداشتن  تداوم  اما  انجامید  آسیا 
را  ورزش  این  فعالیت  برای  بستر  نبود  و  هیئت  به 
در سکوت فرو برد.رئیس هیئت قایقرانی خراسان 
رویینگ  آزاد  کاپ  در  قایقرانان  حضور  از  شمالی 
کشور خبر می دهد که با حضور 1۶ تیم به عنوان 
چهارم رسیدند، این عنوان در حالی است که مدت 
ها تمرینات به خاطر تعطیلی استخر و سردی هوا 
های  ورزش  به  تنها  ورزشکاران  و  شد  نمی  انجام 

بدن سازی می پرداختند.
تمرینات  آینده  ماه  یک  تا  رازیان«  »هادی  گفته  به 

آبی قایقرانان به طور مجدد پیگیری می شود.

I پرهزینه بودن دراگون 
ترین  مهم  از  را  دراگــون  رشته  بودن  پرهزینه  وی 
نبود  خاطر  به  که  دانــد  می  هیئت  این  معضات 
مواجه  اعتبار  مشکل  با  همواره  مالی  های  کمک 
و به جز لوازم ورزشی هزینه های رفت و آمد تیم، 

هیئت را با مشکل مواجه کرده است.
»رازیان« از حضور تیم استان در مسابقات قهرمانی 
رویینگ کشور که اردیبهشت برگزار می شود خبر 
می دهد و طی ۳۰ روز آینده به طور قطع تمرینات 

پیگیری می شود.

I خراسان شمالی پایگاه قهرمانی کشور
وی با اشاره به این موضوع که یکی از پایگاه های 
قهرمانی فدراسیون، خراسان شمالی خواهد بود 
ورزشی  رشته  این  در  ورزشکاران  باالی  ظرفیت  و 
دیدگاه  شــده  سبب  کــه  اســت  آیتمی  ترین  مهم 
افزاید:  می  باشد،  مثبت  استان  این  به  فدراسیون 
جغرافیایی  موقعیت  و  قایقرانان  بدنی  فیزیک 
این  قایقرانان  است  شده  سبب  شمالی  خراسان 

گفته  باشند.به  داشته  باالیی  بدنی  قدرت  خطه 
وی، تیر امسال استعدادیابی انجام شد و منتخبان 
به رقابت های آسیایی به فاصله 4 ماه اعزام شدند 
این  که  یافتند  دست  چهارم  عنوان  به  آسیا  در  و 
مقوله نشان دهنده ظرفیت باالی قایقرانان استان 
با بیان این که استخر بیش از یک سال  است.وی 
با تعطیلی مواجه شده و در اختیار  و نیم است که 
این  با  کل  اداره  سوی  از  همکاری  و  نیست  هیئت 
اظهارمی  است،  نگرفته  صورت  آور  مدال  هیئت 
کند: کمک های مداوم اداره کل ورزش و جوانان 
قایقرانی  پیشرفت  ساز  زمینه  تواند  می  هیئت  به 
باشد در حالی که هیئت از تمام اولویت هایی که 

به پیشرفت این رشته کمک کند، محروم است.

تعطیلی فصلی قایقرانی

 پارو در دریای 
کم توجهی

یکی از پایگاه های 
قهرمانی فدراسیون، 
خراسان شمالی خواهد 
بود و ظرفیت باالی 
ورزشکاران در این رشته 
ورزشی مهم ترین آیتمی 
است که سبب شده 
دیدگاه فدراسیون به این 
استان مثبت باشد
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نسل پاک، انتخاب پاک  آرایش انتخابات 
در استان تغییر کرد
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آیت ا... »فیاضی« 
کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری

نخبگان،  قوی  بسیار  حمایت  و  مردم  استقبال 
چهره های سیاسی، تشکل ها و اقوام از نامزد مجلس 
استان  در  را  انتخابات  آرایش  اسالمی،  شورای 
تغییر داد.استقبال آحاد مردم و اقوام در استان، از 
حمایت یکپارچه اهل سنت، نخبگان ملی و کشوری 
روحانی،  شخصیت های  سیاسی،  های  چهره  و 
ها  شهرستان  اهالی  کسبه  تا  فرهنگی  دانشگاهی، 
استان  انتخابات  نوع  در  جدیدی  مبلمان  کلی  به 
ایجاد کرد و گمانه زنی ها را در خصوص میزان 
تغییر داد. حمایت چهره های بزرگ ملی  موفقیت 
برای آن ها که  را  انتخاب  و  تمام کرد  را  حجت 
مجلسی کارآمد و مقتدر می خواهند آسان نمود.
و  شخصیت  و  بزرگ  چهره   23 از  بیش  حمایت 
تشکل از دکتر »محمد وحیدی« برای آن ها که 
می خواهند طلسم توسعه استان را بشکنند و تحول 
ایجاد کنند انتخاب را آسان کرد. فردا نوبت من و 
تو است که وکیل انتخاب کنیم  نه وکیل الدوله.      

فردا نوبت ماست.

»سیدمحمدپاکمهر« با کوله باری از تجربه مسئولیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حمایت چهره های بزرگ ملی در جهت »انتخاب 
پاک برای نسل پاک« نامزد مجلس شورای اسالمی است. سیدمحمد پاکمهر با 22 سال تجربه مدیریت که هر کدام دفتری است برای آشنایی کامل 
با مشکالت مردم و استان،  بنا دارد در مجلس شورای اسالمی، مردم استانش را یاری دهد تا بتواند برای دردهای مزمن استان و به حرکت در آوردن 
چرخ توسعه استان نسخه بپیچد. او طبیب حاذق برای درمان است  و شاید به همین جهت است که شخصیت های بزرگ ملی همچون »قالیباف«، 
»جهانبخش« و »شفقت« به حمایت او برخاستند.سیدمحمد پاکمهر از فرمانداری غیور و شورای شهر توانمند تا مدیریت فرهنگی کارآمد را تجربه 

دارد و کارنامه اش برای همه مردمان خوب حوزه انتخابیه اش روشن می باشد. 
2 اسفند به تجربه، تخصص و تعهد رأی دهید.
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ارتقای سطح زندگی 

فرصت اشتغال جدید برای جوانان 

جذب اعتبار و هدفمندی یارانه ها 

بهبود معیشت دهک های پایین جامعه 

پرکردن سفره های کوچک و خالی مردم 

 ارتقای اعتماد ملی و افزایش سرمایه گذاری

امنیت شغلی

نظام عادالنه حقوق

استفاده از ظرفیت جوانان در استان

همترازی و هماهنگی در پرداخت حقوق 
بازنشستگان

ارتقای منزلت اجتماعی معلمان، 
هنرمندان و ورزشکاران

حمایت از کارآفرینان 

 تاسیس صنایع پایین دستی 
برای صنایع بزرگ 

فراهم آوری زمینه افزایش سرمایه گذاری

توسعه حمل و نقل ریلی و جاده ای استان

عزم جدی در تاسیس و توسعه صنایع مادر

 حمایت از اشتغال بنیانی 
در روستا بر پایه تولید 

افزایش اختیارات دهیاران و شوراها 

افزایش اعتبارات دهیاری ها

اهمیت به جامعه روستایی و عشایری 

جدی گرفتن خانه های ورزش روستایی 
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راهیابی یک گروه موسیقی از 
استان به جشنواره ملی 

 گروه موسیقی »نغمه های شاه جهان« از استان به 
ایثار  ــای  آواه موسیقی  ملی  جشنواره  نخستین 
معاونت  یافت.سرپرست  راه  بوشهر  میزبانی  به 
اســامــی  ــاد  ــ ارش و  فــرهــنــگ  ــل  ک اداره  هــنــری 
خراسان شمالی با بیان این که نخستین جشنواره 
و  رقابتی  بخش   2 در  ایثار  نواهای  و  آواهــا  ملی 
افزود: بخش رقابتی  غیررقابتی برگزار می شود، 
»سرود«،  و  »نواها«  »آواهــا«،  گروه   3 در  جشنواره 
گروه  که  بود  ایثارگر  و  شاهد  فرزندان  شامل ویژه 
موفق  فاروج  از  جهان«  شاه  های  »نغمه  موسیقی 
شد در بخش نواها به این دوره از جشنواره راه پیدا 
مروری  رقابتی،  غیر  بخش  داد:  ادامــه  کند. وی 
شهادت  و  ایثار  حوزه  در  شده  تولید  فاخر  آثار  بر 
میزبانی  اسفند به   ۱۴ تا   ۱2 جشنواره  اســت و 

بوشهر برگزار می شود.

سکوت 
بیقرار توام و در دل تنگ ام گله هاست

آه بی  تاب شدن، عادت کم حوصله  هاست
همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله  هاست
آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد

بال وقتی قفس پرزدن چلچله  هاست
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله  هاست
باز می  پرسمت از مسئله دوری و عشق

و سکوت تو جواب همه مسئله  هاست
فاضل نظری  

آخرین پیراهن 
 گاهی

 به آخرین
 پیراهنم فکر می کنم

 که مرگ
 در آن رخ می دهد

علیرضا بروسان   

مرتضوی

هنر   عرصه  بــه  پــا  کــه  نیست  بیشتر  ــال  س یــک   
این  در  او  حضور  موجب  اتفاق  یک  و   گذاشته 
عرصه و تولید آثاری شده که مورد توجه استادان 
کشورهای  در  هنرمندان  و   پایتخت  در  هنر 
برای  او  از  که  جایی  تا  است،  گرفته  قرار  مختلف 
جام  حتی  و  مختلف  هــای  نمایشگاه  در  حضور 
آمده  عمل  به  دعــوت  ایتالیایی  نقاشان  جهانی 
است. »ایمان کاظمیان« هنرمند جوانی است که 
دست به تولید آثار هنری و سبکی تازه در هنر زده 
است که از نگاه او »خاقیت نامحدود« نام دارد. 
متری   ۱7 بوم  در  جوان  هنرمند  این  نقاشی  اثر 
رونمایی  بجنورد  نگارستان  مجتمع  در  تازگی  به 
شد؛ اثری که به  اعتقاد و باور »کاظمیان« بزرگ 
و  شــود  می  محسوب  ــران  ای مــدرن  نقاشی  ترین 
جهان  و  ایران  در  نزدیک  ای  آینده  در  است  قرار 
به ثبت برسد. فرصتی فراهم شد تا با این هنرمند 
و  اثر  این  تولید  چگونگی  چون  و  چند  ــوان از  ج

ورودش به دنیای هنر به گفت و گو بنشینیم.

چه شد که به دنیای هنر رو آوردید؟  �
 یک اتفاق سبب شد متوجه توانایی ام شوم و راهم 
را پیدا کنم زیرا معتقدم استعدادها در وجود افراد 
نهفته و فقط کافی است آن ها را کشف کنند. یک 
حین  در  و  دوستانم  از  یکی  با  صحبت  موقع  روز 
که  کشیدم  نقاشی  ناخودآگاه  بــرداری  یادداشت 
حتی برای خودم عجیب بود، به واسطه این که به 

هیچ وجه سر رشته ای از نقاشی نداشتم. این اتفاق 
محک  را  خودم  دیگر  بار  تصمیم بگیرم  شد  سبب 
بزنم و جرقه ای در ذهنم ایجاد شد که می توانم در 
این زمینه فعالیت کنم و کم کم کارم را با نقاشی 
روی برگه هایA3 و با »راپید« شروع کردم و همین 
طور که پیش می رفت پیشنهادهای مختلفی برای 
حتی  شد،  می  داده  متعدد  ابزارهای  از  استفاده 
از  استفاده  برای  من  به  تحریر  لوازم  فروشندگان 
برای  بار  نخستین  برای  دادند.  می  مشاوره  ابزار 
نقاشی که ُگل کارم به حساب می آمد حدود 200 
ساعت وقت گذاشتم و بازخوردی که بعد از آن اثر 
نقاش  یک  کردم  احساس  و  بود  العاده  فوق  دیدم 

هستم.
تن  چند  برای  را  اثرم  نخستین  بگویم  باید  البته   
بسیار  بازخوردهای  و  ارسال  نقاشی  استادان  از 
مثبتی دریافت کردم. همین امر سبب شد به سراغ 
به  همیشه  که  جایی  آن  از  و  بروم  تری  بزرگ  بوم 
دنبال خلق یک شگفتی بودم، تصمیم گرفتم اثرم 
را روی یک بوم ۱0 متری بکشم و ۱۱ ماه و نزدیک 
وقت  تصویر  این  کشیدن  برای  ساعت  هزار   3 به 

صرف کردم. 

 مشخصه اصلی کارتان را ضمیر   �
ناخودآگاه بیان کردید، آیا تولید اثر به 

صورت بداهه در مواجهه با بوم انجام می 
شود و رنگ ها و فرم ها به شکل لحظه ای 

روی بوم قرار می گیرد یا ابتدا در مورد 
فرم ها فکر و بعد آن ها را  اجرا می کنید؟

اما  داشتم  قبلی  طرح  گویند  می  افراد  از  بسیاری 
با  نقاشی  قبلی،  طــرح  اســاس  بر  اگــر  بگویم  باید 
این جزئیات که فقط صد هزار دایره ریز دارد، می 
کشیدم، به جای ۱۱ ماه، ۱۱  سال تولید آن طول 
می کشید. اجرا این گونه است که با ماژیک از یک 
نقطه شروع به کشیدن می کنم و خط های به کار 
رفته در اثر جدا از هم نیستند و به صورت لحظه ای 
اتفاق می افتد، روی آن فکر نمی کنم و 
در  کشد.  می  ناخودآگاه  دستم 
کنم  پرت  را  حواسم  باید  واقع 
می  ــر  اگ کنم.  ــار  ک بتوانم  تــا 
آن  که  روحیاتی  با  خواستم 
تمام  کنم،  نقاشی  دارم  روز 
حالی  در  شد،  می  سیاه  اثر 
ــای شاد  ــگ ه کــه آثـــار پــر از رن
ــدون  اســـت. وقــتــی ب
فکر طرحی می 
چیز  شـــــود، 
ــاداری  ــن ــع م
در  ــار  ــ ک از 
نــمــی آیـــد و 
من  تفاوت 
دیگران  با 

این است که نقاشی هایم در بخشی معنی و مفهوم 
تواند  می  و  شود  می  جسم  یک  شبیه  و  گیرد  می 
فکر  بدون  چگونه  که  کند  درگیر  را  مخاطب  ذهن 

این نقاشی کشیده شده است.

از سبک کاری تان بگویید. ابداع   �
خودتان است یا از سبک های دیگر الگو

گرفتید؟  �
گذارم  می  نامحدود«  »خاقیت  را  سبک  این  نام 
زیرا واقعًا نامحدود است. شخصی در دنیا به نام 
در  که  کند  می  فعالیت  زمینه  ایــن  در  »دودل« 
ابتدا فکر می کردم کارمان شبیه به هم است اما 
الهام  الگویی  از  وقتی تحقیق کردم متوجه شدم 
می گیرد و در نهایت به این نتیجه رسیدم که می 
بکشم،  تصویر  به  را  جدیدی  اثر  لحظه  هر  توانم 
ضمن این که از ابزار همه هنرمندان نقاش بهره 
ماژیک  تا  گرفته  نگارگری  قلم  از  و  گیرم  می 
استفاده می کنم اما سبک خودم را پیش می برم.

مشخصه خاص اثر بزرگ شما چیست   �
که آن را  از بقیه متمایز می کند؟

فکر می کنم مشخصه اصلی، میزان ساعتی است که 
روی اثر کار کردم و خودم را آزاد گذاشتم تا هر آن چه 
می خواهم تولید کنم. احساس می کنم اگر در آینده 
بتوانم بوم بزرگ تر بگیرم، راحت تر می توانم حس 

آزادی در هنر، فکر و اندیشه ام را به تصویر بکشم.

برنامه بعدی تان چیست؟  �
همزمان  طور  به  را  نقاشی  بوم   ۱0 دارم  نظر   در 
انجام دهم و همراه با آن ویدئویی به زبان آلمانی 
پخش می شود و از من به همین زبان سوال می 
تا  باشم  پاسخگو  نقاشی  حین  در  باید  من  و  کند 
شرایطی  چه  در  و  چگونه  کنم که  اثبات  را  خودم 
می  که  ایــن  ضمن  ــم.  زن می  اثــر  تولید  به  دســت 
در  و  کنم  نقاشی  بوم   ۱0 روی  همزمان  خواهم 
نهایت  در  و  کنم  می  برعکس  را  ها  بوم  بعد،  دور 
نشان می دهم هر یک از این بوم ها نقاشی و طرح 
دنیا  در  بار  نخستین  برای  این  دارد.  ای  جداگانه 
خواهد بود زیرا به این توانایی ام ایمان دارم که هر 

طرحی می کشم برای نخستین بار در دنیاست.

به عنوان هنرمندی جوان و تازه کار   �
انتظاری از متولیان فرهنگ و هنر دارید؟

و  بــودم  ها  آن  های  حمایت  شاهد  خوشبختانه 
من  بــرای  ــارم  آث دیــدن  و  منزل  در  ها  آن  حضور 
و موجب قوت قلب من شد،  بود  ارزشمند  بسیار 
برگزاری  ساز  زمینه  ها  آن  ترغیب  که  این  ضمن 
این ها موجب دلگرمی من شد  نمایشگاه و همه 
و فرقی نمی کند برای نمایشگاه های بعدی مورد 

حمایت مادی قرار بگیرم یا نگیرم.

در گفت و گو با یک هنرمند جوان مطرح شد: 

خالقیت نامحدود 
می خواهم 

همزمان روی 
10 بوم نقاشی 

کنم و در دور 
بعد، بوم ها 
را برعکس 

می کنم و در 
نهایت نشان 

می دهم هر یک 
از این بوم ها 

نقاشی و طرح 
جداگانه ای دارد

 قاصدک 

 بر بال خیال 

  تازه های هنر     امثال الحکم  

 او تَه َگلِدرنگ یا ُسوَوه
و  از مثل ها  ادبیات فارسی سرشار  گروه ادب و هنر- 
تبع  به  است،  افزوده  آن  غنای  بر  که  است  اصطاحاتی 
هاست  قومیت  فرهنگ  از  ای  آیینه  نیز  عامه  ادبیات  آن 
و  گذشتگان  تجربیات  ها،  اندیشه  آن  به  پرداختن  که 
دانش ها و حکمت های آن ها را به ما منتقل می کند. 
در این شماره به یکی از ضرب المثل های رایج در قوم 
ترک از زبان »سراج اکبری « می پردازیم. وی با بیان این 
این  به معنای  یا ُسوَوه«  َگِلدرنگ  َته  »او  المثل  که ضرب 
افزاید:  یا آتش«، می  آمده ای  است که »برای بردن آب 
این مثل برای کسی که به مقصد رسیده است و با  عجله 

زیاد می خواهد برگردد، به کار برده می شود.

صنعت  ا از  نیا«  ملکی  *»عبدالوهاب 
گران و فعاالن صنایع دستی استان که 
سمپوزیوم  نخستین  در  پیش  چندی 
آبادان در کنار استادان پیش  سنگی 
این  داشت،  حضور  عرصه  این  کسوت 
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خراسان شمالی

حوادث 

صدیقی

 »18 سال است که از دخترم دور افتاده ام و 
فقط تصویر کوچکی از دوران کودکی اش در 
دلم  خیلی  که  این  با  است.  بسته  نقش  ذهنم 
برایش تنگ شده و آرزوی دیدن او را دارم اما 
می ترسم با این کارم او را ناراحت کنم. دخترم 
خواهم  نمی  و  شد  دور  من  از  که  بود  ساله   4
تصویری که در ذهنش از دوران کودکی با من 

دارد با دیدنم خراب شود. 
نشناسم  و  ببینم  خیابان  در  را  او  االن  شاید 
زباله  از  که  را  عروسکی  او  یاد  به  شب  هر  اما 
گیرم.  می  آغوش  در  ام  کرده  پیدا  برایش  ها 
ها  این  است«؛  مواد  با  همنشینی  عاقبت  این 
معتادی  جوان  مرد  تلخ  سرگذشت  از  بخشی 
است که روزگاری دانشجو، ورزشکار، کارمند 

و صاحب زن و فرزند بود.
در دوران جوانی مرتکب اشتباهات ویرانگری 
دود  با  راهنمایی  مقطع  از  خودش،  گفته  به  و 
آشنا شد و مدام از جاده اصلی خارج می شد 

و به خاکی می زد. 
چون  بود  خارج  مادرش  توان  از  او  از  مراقبت 
و  و بیش فامیل  بود. کم  همسرش فوت کرده 
خانواده از اعتیادش باخبر بودند اما در مدرسه 
کسی از این ماجرا خبر نداشت. مرد جوان می 
گوید: دوران دبیرستان کم کم اعتیادم دایمی 
شد اما چون ورزشکار بودم در چهره ام نشان 

نمی داد. 
در رشته والیبال خیلی مهارت داشتم تا جایی 
اردوی  به  نوجوانی  در  پشتکارم  خاطر  به  که 
تیم ملی دعوت شدم اما صد حیف که با ندانم 
کاری و بی پروایی آینده ام را دود کردم. زمانی 
که در اردوی تیم ملی بودم روزی به پیشنهاد 
یکی از هم تیمی هایم سیگاری مصرف کردیم 
صدا  اردو  داخل  بمب  مثل  موضوع  همین  که 

کرد و مربی نسخه ما را پیچید و از اردو اخراج 
تلخ  اتفاق  ایــن  از  بعد  نــوجــوان  پسر  شدیم. 
اعتیاد  با  که  این  تا  کند  نمی  رها  را  درســش 
نصف و نیمه به مواد سنتی وارد دانشگاه می 

شود. 
دارد  نمی  بر  رفتن  بیراهه  از  دست  هم  جا  آن 
این  تا  زند  می  مواد  به  لب  لرز  و  ترس  با  ابتدا 
خوابگاهی  هم  از  تعدادی  طریق  از  دوباره  که 
هایش ترسش می ریزد و این بار مواد صنعتی 

را تجربه می کند.
 به گفته خودش چون به تیپ و خوراکش می 
بردند  نمی  پی  او  اعتیاد  به  استادان  رسید 
در  بیشتر  تا  کرد  تشویق  را  او  ماجرا  همین  و 
دست  این  با  گوید:  می  او  شــود.  غرق  مــواد 
فرمان پیش رفتم تا این که فوق دیپلم گرفتم و 
به درخواست مادرم برای ازدواج آماده شدم. 
چند ماه قبل از ازدواج اعتیادم را با رفتن به 
از  ترس  خاطر  به  که  این  تا  کردم  ترک  کمپ 
لو رفتن شب خواستگاری همه ماجرا را برای 
گفتم  ها  آن  به  و  کردم  تعریف  دختر  خانواده 
با  و  ام  کشیده  خط  را  مواد  دور  هاست  مدت 
چند وعده توانستم رضایت شان را جلب کنم. 
باالخره ازدواج پا گرفت و بعد از گذشت مدتی 
یک  در  همسرم  بــا  مــان  مشترک  زنــدگــی  از 
سازمان دولتی استخدام شدیم. به خیال این 
شده  محکم  کارم  و  مشترک  زندگی  میخ  که 
است دوباره سراغ هروئین رفتم اما یک روز در 
میان مصرف می کردم تا لو نروم. مرد جوان با 
همین تفکرات مدتی دور از چشم همکارانش 
غیبت  همین  بابت  و  کــرد  می  مصرف  ــواد  م
داشت تا این که یک روز ماه از پشت ابر بیرون 

آمد و مچش جلوی مافوقش باز شد. 
هر چند با اخطار اولیه و کارت های زرد برای 
اداره مواجه می شود  از سوی  اعتیادش  ترک 
گرفتن  با  که  این  تا  نــدارد  شنوایی  گوش  اما 

مثل  ــارش  روزگ و  اخــراج  اداره  از  قرمز  کارت 
این  خاطر  به  همسرش  شود.  می  سیاه  زغال 
می  ترک  را  خانه  قهر  حالت  با  بارها  وضعیت 
و  خانه  سر  دوباره  بزرگان  وساطت  با  اما  کند 
زندگی اش بر می گردد تا شاید دری به روی 

او باز شود. 
داشتند  که  هایی  گرفتاری  باهمه  جوان  زوج 
زندگی  شاید  تا  شوند  می  دختر  یک  صاحب 
بن  در  بدتر  اما  شود  خــارج  بست  بن  از  شان 
بست های زیادی گرفتار می شوند. مرد جوان 
از اداره  درمانده و تنها تعریف می کند: وقتی 
اخراج شدم به جای ترک اعتیاد، تغییر مصرف 
دادم و برای تامین مخارج زندگی ام کارگری 
می کردم. تا زمانی که لب به شیشه نزده بودم 
کم و بیش سر کار می رفتم و بر رفتارم کنترل 

داشتم. 
شب  یک  که  این  تا  کرد  پیدا  ادامه  ماجرا  این 
داخل کوچه با یک زن غریبه که دنبال ساقی 
مواد می گشت آشنا شدم و به خاطر بی جا و 
خانه  به  و  سوخت  او  حال  به  دلم  اش  مکانی 
بردم و همسرم با توضیح من قانع شد که یک 

شب مهمان ما باشد. 
زن غریبه شیشه مصرف می کرد و با تعارفش 

من را نابود کرد. 
بعد از لب زدن به آن چنان مجذوبش شدم که 
همه مواد را کنار گذاشتم و فقط دنبال مصرف 
کمپ  به  را  من  بار  چند  همسرم  بودم.  شیشه 

برد اما فایده ای نداشت. 
قالب شیشه بدجوری زیر دندانم گیر کرده بود 
و من را رها نمی کرد. مرد جوان بعد از گذشت 
با مصرف شیشه  از زندگی مشترکش  6 سال 
و  قهر  حال  در  همسرش  و  زد  می  توهم  مدام 
آشتی بود. او به خاطر اعتیاد پایش را از گلیم 
اش فراتر می گذارد و  به سرقت رو می آورد. 
روزی حین سرقت باتری یک خودرو دستگیر 

صبر  و  افتد  می  زندان  به  ماه  چند  و  شود  می 
طالق   شوهرش  از  و  شود  می  لبریز  همسرش 
دنبال  و  گیرد  می  را  دخترش  تنها  دســت  و 
شدن  آزاد  از  بعد  او  روند.  می  خود  سرنوشت 
از زندان به خاطر بی مکانی کارتن خواب می 
شود و حتی مادرش از دیدن او وحشت دارد. 
وقتی  گوید:  می  اعتیاد  غبار  در  شده  گم  مرد 
زنم از من طالق گرفت تنها و حدود 18 سال 
کارتن خواب شدم. مدام داخل ضایعات غرق 

بودم تا جایی که از خودم حالم بد می شد. 
در مدت 18 سالی که از دخترم دور بودم هیچ 
ببینم  نزدیک  از  را  او  کردم  نمی  جرئت  وقت 
ساله   4 دخترم  کنم.  معرفی  او  به  را  خودم  یا 
ندیدم.  را  او  دیگر  و  شدیم  دور  هم  از  که  بود 
اما  ببینم  را  دخترم  رفتن  مدرسه  داشتم  آرزو 
نمی دانستم بزرگ شدن و حتی ازدواجش را 
هم نخواهم دید. شیشه همه چیزم را گرفت و 
آواره ام کرد. زمانی که از ضایعات جمع کنی 
دور و در واقع از پاتوق اخراج شدم جای خوابم 
را از دست دادم ، برای همین آواره خیابان ها 

شدم. 
که  ایــن  تا  کــردم  می  سر  ها  خرابه  در  مدتی 
روزی هنگام گدایی دستگیر شدم و االن بیش 
از دو ماه است که در کمپ هستم. عالوه بر زن 
را  مادرم  که  است  سال   14 دخترم،  و  سابقم 
ندیده ام. خیلی دوست دارم دخترم را که االن 
ازدواج کرده بعد از سال ها ببینم اما می ترسم 

او را ناراحت کنم. 
دوست ندارم چهره ای که در زمان کودکی از 
من در ذهنش نقش بسته االن با این وضعیت 
تاثیر  مشترکش  زندگی  بر  و  بخورد  هم  به 
بگذارد. دوست دارم تا آخر عمر در کمپ بمانم 
جا  این  دیوارهای  پشت  چیزی   و  کسی  چون 

منتظر من نیست غیر از آوارگی و دربه دری.

 دام عجیب 2 سارق
 برای چوپان

گرفت  ــرار  ق ــارق  س  2 دام  در  چوپانی  صدیقی- 
با  ســارق   2 خــورد.  رقم  برایش  عجیبی  ماجرای  و 
عشایر  چوپان  یک  به  نامزد  یک  برای  تبلیغ  ترفند 
از روستاهای مانه و سملقان نزدیک شدند  در یکی 
و در یک فرصت با بستن دست و پای وی تعدادی از 
یکی  اظهارات  بر  بنا  بردند.  سرقت  به  را  هایش  دام 
از  از این قرار است که عصر یکی  از مطلعان، ماجرا 
روزها چوپان جوان طبق معمول مشغول چرای دام 
هایش بود و خبر نداشت در دام 2 شیاد می افتد و 
تعدادی از دام هایش را از دست می دهد. چوپان بی 

 2 که  بود  هایش  دام  چرای  جا مشغول  همه  از  خبر 
نفر با 2 خودروی سواری به همراه تعدادی عکس و 

پوستر تبلیغاتی یکی از نامزدها به او نزدیک شدند. 
مقدم  خیر  عرض  برای   2 آن  دیدن  با  جوان  چوپان 
جلوتر می رود تا کمی با آن ها خوش و بش کند که 
آن ها به چوپان تنها حمله می کنند و دست و پایش 
بندند و حدود 20 رأس دام سبک را سرقت  را می 
از  اش  خانواده  اعضای  کمک  با  چوپان  کنند.  می 
بند آزاد می شود و به سرعت پلیس را در جریان می 

گذارند تا پیگیر ماجرای سرقت گوسفندان شود. 

ماجرای مردی که کسی چشم انتظارش نیست 

دخترم کجایی؟! 
از اردوی تیم ملی تا آوارگی و کمپ 

رئیس کل دادگستری خبر داد:

تشکیل 12 پرونده قضایی برای تخلفات انتخاباتی
کل  شد.رئیس  تشکیل  خصوص  این  در  پرونده  فقره   12 و  شدند  احضار  نفر   31 استان  در  انتخاباتی  تخلفات  به  رسیدگی  طی 
دادگستری استان در هفدهمین نشست ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی امسال با اعالم این خبر افزود: 
هرچند دستگاه قضایی در وهله اول تالش می کند به نحو مقتضی از بروز تخلفات و جرایم حوزه انتخابات پیشگیری کند اما در 
فرایند رسیدگی های قضایی بدون اغماض و مماشات با مرتکبان برخورد می کند.حجت االسالم »جعفری« با تبیین ماهیت و ابعاد 
مختلف جرایم انتخاباتی در بستر فضای مجازی، ضمن دادن هشدار جدی به متولیان این عرصه تصریح کرد: دستگاه قضایی با 
هنجارشکنان در فضای مجازی، قاطعانه برخورد خواهد کرد.این مقام قضایی از کاندیداها و هواداران آنان خواست اخالق مداری 

را سرلوحه کار خود قرار دهند و از تخریب چهره دیگر رقبا و نامزدهای انتخاباتی اجتناب کنند.

سارقان کابل های مخابراتی با 20 فقره سرقت 
با 20 فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.سرهنگ  از دستگیری3 سارق کابل های مخابراتی  انتظامی اسفراین  فرمانده 
»جاوید مهری« با اعالم جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل مخابراتی و قطع شدن تلفن شهروندان در 
چند نقطه از شهر بالفاصله موضوع با جدیت در دستور کار ماموران مبارزه با سرقت پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت.
وی با اشاره به این که ماموران با استفاده از برخی اقدامات فنی و پلیسی و تحقیقات نامحسوس در مناطق جرم خیز موفق به 
شناسایی سارقان شدند، افزود: ماموران پلیس آگاهی در یک عملیات غافلگیرانه موفق شدند 3 سارق سابقه دار را دستگیر 

کنند و به مقر انتظامی انتقال دهند.
این مقام انتظامی با بیان این که متهمان در بازجویی های به عمل آمده به 18 فقره سرقت کابل های مخابراتی، یک فقره سرقت 
کابل برق و یک فقره سرقت از منزل در این شهرستان اعتراف کردند، تصریح کرد: در این خصوص یک مالخر دستگیر شد و در 

نهایت متهمان بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی داده شدند.

کشف دام بدون مجوز در فاروج
فرمانده انتظامی فاروج از کشف 2 رأس دام بدون مجوز به ارزش 400 میلیون ریال در این شهرستان خبر داد. میم پرور-  
سرهنگ »نوروزی« با اعالم این خبر به خبرنگار ما اظهارکرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال و ارز مأموران انتظامی 
این فرماندهی با گشت مشترک به همراه عوامل شبکه دام پزشکی به یک دستگاه خودروی نیسان حامل دام مشکوک شدند و 

به توقیف آن اقدام کردند.
وی افزود: در این خصوص یک نفر دستگیر و فرد متهم بعد از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.
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سید ابراهیم حسینی کالته 
مدیریت صحیح اقتصادی عدالت و رفاه اجتماعی 

مشاور معاون وزیر در سازمان توسعه اقتصادی تجارت 
مدیر امور اجرایی نمایشگاههای بین المللی ایران 

 معاونت اداره کل مقررات صادرات و واردات صمت 
رئیس ثبت سفارش )واردات( کشور 

اولین رئیس سازمان بازرگانی خراسان شمالی )اداره کل صمت فعلی(
مردی از جنس اقتصاد، با هدف ایجاد بازارچه های مرزی، رونق شرکت های 
افزایش صادرات محصوالت استان، توسعه  تولید،   افزایش  مرزنشینان، 
صنعت گردشگری استان، برگزاری نمایشگاه های مختلف در استان و برنامه 
های اقتصادی ویژه و کارشناسی شده متناسب با شرایط استان و... همه ما 
مرزنشینان خراسان شمالی حمایت قاطع خود را از کاندیدای محترم جناب 

آقای سید ابراهیم حسینی کالته )167( اعالم می نمائیم.   

  اتحادیه مرزنشینان خراسان شمالی  

 چهره های مطرح در پیام ها و بیانیه های مختلف حمایت خود را از دکتر »رضا وحدانی« اعالم کردند.

در این بین چهره های مطرح سیاسی همچون  هومن گریوانی، اسماعیل مکرمی، براتعلی حاتمی، حسن لنگری و همچنین 

دوستداران مهدی شهریاری به چشم می خورد.

 حمایت چهره های مطرح 
»وحدانی«  از دکتر 
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IIسازIسرنوشتIرأی
حیدرزاده- »کریمیان« جوان 23 ساله بجنوردی 
هر  من  گوید:  می  محکم  بسیار  و  پرانرژی  که  است 
کاندیدایی  زیرا  کنم  می  شرکت  انتخابات  در  دوره 
که از نظر من اصلح است باید رأی بیاورد و یک رأی 

هم می تواند سرنوشت ساز باشد.    
او  به  خواهد  می  که  کاندیدایی  از  بــردن  نام  با  او 
در  که  این  یعنی  دادن  رأی  افزاید:  می  دهد،  رأی 
تصمیم  در  و  هستیم  سهیم  خود  کشور  سرنوشت 

گیری ها نقش ایفا می کنیم.
انتخابات  در  باید  جوانان  همه  که  این  بیان  با  او 
شرکت کنند زیرا آینده سازان این مملکت هستند، 
به  انتخابات  در  شرکت  بــا  باید  کند:  اظهارمی 
دشمنان نشان دهیم ما جوانان پشتیبان این نظام 

هستیم.

IIIIIIIIIIIIوطنمIبرای
»فخرطه« مرد سالمندی است که وقتی از او درباره 
دلیل شرکت در انتخابات را می پرسم، به عصایش 
پای  فــردا  وطنم  بــرای  گوید:  می  و  کند  می  تکیه 
صندوق رأی می روم تا من هم یکی از افرادی باشم 
وطنم  برای  من  دهد.  می  اهمیت  کشورش  به  که 
وظیفه  کنم.  می  شرکت  حماسه  این  در  و  زندگی 
به  روش  این  با  و  شرکت  رویــداد  این  در  که  ماست 

مملکت مان خدمت کنیم.
کشورمان  امنیت  شکرگزار  باید  که  این  بیان  با  او 
اضافه  است،  آرام  و  خوب  آن  نقاط  همه  که  باشیم 

می کند: همه ما در این سرزمین در امان هستیم در 
حالی که بسیاری از کشورهای جهان از این نعمت 

محروم هستند.
با تاکید بر این که باید با حضور در انتخابات، به  او 
باشیم،  کشور  امنیت  و  خدمات  سپاسگزار  نوعی 
تصریح می کند: وظیفه همه ما ایرانی هاست که در 
این راه قدم برداریم و حضور پرشوری در انتخابات 

داشته باشیم.
انتخاب کاندیدای  شهروندی دیگر که هنوز درباره 
با  کند:  می  تصریح  اســت،  نرسیده  نتیجه  به  خود 
توجه به این که قرار است فردی را به نمایندگی از 
خودم برای مجلس انتخاب کنم درباره فرد اصلح با 
تا وجدانم راضی  باشد که  حساسیت فکر می کنم 

رأی خود را بیهوده در صندوق نینداخته ام.
او که خود را »علی پور« معرفی می کند، می افزاید: 
این دوره به فردی رأی می دهم که مدت ها درباره 
اش با افراد دیگر به نوعی مناظره کردم و به نتیجه 

رسیدم.
یک بانوی جوان هم خاطرنشان می کند: جمعه به 
تا  روم  می  رأی  اخذ  شعبه  به  کوچکم  فرزند  همراه 
ضمن این که در سرنوشت خودم نقش داشته باشم 

به فرزندم شرکت در انتخابات را آموزش دهم.
او اضافه می کند: اگر همه ما درخصوص کشورمان 
و تصمیم گیری های آن تعصب داشته باشیم حتما 

در انتخابات شرکت خواهیم کرد.  
در  با حضور  بهمن   22 که  همان طور  می گوید:  او 

بدخواهان  و  نظام  دشمنان  راهپیمایی،  مراسم 
انتخابات  در  باید  کردیم  ناامید  را  عزیزمان  میهن 

شرکت و دین خود را به شهدا ادا کنیم.

IIسرنوشتIتعیین
بجنوردی  شهروندان  از  یکی  »ربانی«  مرتضوی- 
تعیین  به  و  است  سرگذاشته  پشت  را  بهار   68 که 
ــردم ایــن  ــک مـ ــک ت ــه دســـت ت ســرنــوشــت کــشــور ب
انتخابات  در  خود  حضور  از  دارد،  اعتقاد  سرزمین 
این  خاک  و  دین  ــام،  اس حفظ  و  گوید  می  سخن 

سرزمین را دلیل اصلی حضورش می داند.
از  و  است  بجنوردی  دیگر  شهروند  یک  »وحدانی« 
انتخابات شرکت می کند،  با جان و دل در  این که 
هر  ملی  وظیفه  را  حضور  ایــن  و  گوید  می  سخن 
ایرانی می داند و معتقد است: افتخار ما حضور در 

انتخابات است.
یک بانوی بجنوردی با اشاره به شرایط فعلی کشور 
دارد،  قرار  فرهنگی  تهاجمات  انواع  معرض  در  که 
می گوید: حضور مردم به صورت گسترده می تواند 
سرنوشت  در  نتوانند  هرگز  بیگانگان  شود  سبب 
کشور ما تاثیر بگذارند و بر همین اساس برای حفظ 
کشور، پایمال نشدن خون سردار شهید »سلیمانی« 
خواهم  شرکت  انتخابات  در  ام  سرزمین  از  دفاع  و 

کرد.
»ایزانلو« که سال ها در جبهه های حق علیه باطل 
ــون انــقــابــی گری  ــت، مــی گــویــد: خ حــضــور داشـ
رهبر  بــرای  جانم  و  دارد  جریان  مان  های  رگ  در 

است، مگر می شود در انتخابات حضور پیدا نکنم.
خون  و  انقاب  برکت  به  امروز  دهد:  می  ادامه  وی 
است  شده  فراهم  مردم  برای  فرصت  این  شهیدان 
کشور  سرنوشت  و  آینده  در  مستقیم  صورت  که به 
انتخابات و  با حضور در  باید  خود سهیم شوند پس 
انتخاب فرد اصلح برای رشد و تعالی جامعه و کشور 

گام برداریم.
یکی از جوانان شوق و شور حضورش در انتخابات، 
نشان می دهد که برای نخستین بار  این حق را پیدا 

کرده است تا دست به انتخاب در عرصه ای مهم 
و اساسی بزند و از این رو شرکت در 

شرعی  وظیفه  یک  را  انتخابات 
فقیه  والیــت  از  ــداری  ــاس پ و 

جمهوری  نظام  پــایــداری  و 
اظهار  و  دانــد  می  اسامی 
بصیرتی  با  ملت  کند:  می 

که دارند افراد اصلح را انتخاب 
می کنند.

شــهــرونــدان  از  دیــگــر  یکی 
را  انــتــخــابــات  در  حــضــور 

داند  می  معنوی  امر  یک 
با  ــد:  ــن ک مــی  اظــهــار  و 
یک  انتخابات  در  حضور 
تا  برمی داریم  دیگر  گام 
دهیم  نشان  دشمنان  به 

مــلــت هــنــوز پـــای آرمـــان 

با خون شهدا جان گرفت،  انقاب که  و  های نظام 
شهروندان،  از  دیگر  یکی  است.»احمدی«  ایستاده 
اسامی  انقاب  از  پس  نعمت های  از  را  انتخابات 
می  اضافه  و  برده اند  بهره  آن  از  مردم  که  داند  می 
کارآمد  تا افراد  کنم  می  شرکت  انتخابات  در  کند: 

به مجلس بروند.

IIاصلحIانتخاب
پیرمردی که در بازار راه خود را در پیش   شیری- 
یک  عنوان  به  گوید:  می  ــدرت  ق با  ــت،  اس گرفته 
باید  و  کنم  می  شرکت  انتخابات  در  دینی  وظیفه 
نماینده ای از مردم شهرم در مجلس باشد تا بتواند 
در  دارد:  عقیده  »گریوانی«  کند.  حمایت  ها  آن  از 
کنیم  انتخاب  را  اصلح  کاندیدای  باید  انتخابات 
شهرمان  و  استان  کشور،  پیشرفت  برای  بتواند  تا 
با  هم  میانسال  بردارد.خانمی  بلندی  های  قدم 
می  شرکت  انتخابات  در  کند:  اظهارمی  لبخندی 
قشر  ما  از  و  بــرود  مجلس  به  اصلح  فــردی  تا  کنم 
در  که  دیگری  کند.   شهروند  حمایت  ضعیف 
زمان شلوغی بازار مشغول کسب و کارش 
های  آرمان  تداوم  برای  گوید:  می  است، 
می  شرکت  انتخابات  در  اسامی  انقاب 
هنوز  که  این  با  دهد:  می  ادامــه  وی  کنم. 
اما  ندارم  کاندیداها  درباره  کافی  شناخت 
فردی  کنم  می  سعی  و  شرکت  انتخابات  در 
را که با امور مختلف آشنایی دارد، انتخاب 

کنم.

IIکافیIشناخت
شرکت  علت  هــم  خانم  شهروند  یــک 
ذکر  وظیفه  یک  را  انتخابات  در  خود 
انتخابات  در  گوید:  می  و  کند  می 
کاندیدایی  به  تا  کنم  می  شرکت 
رأی  دارم  ــی  ــاف ک شــنــاخــت  ــه  ک
اطرافیانم  افزاید:  می  وی  بدهم. 
ــی دربـــــاره ایــن  ــاف شــنــاخــت ک
می  بیان  وی  دارنــد.  کاندیدا 

کند: به این کاندیدا رأی می دهم تا وضع شهرمان 
می  فرق  خیلی  دیگر  شهرهای  با  چون  شود  بهتر 

کند.

IIانقالبIهایIآرمانIتداوم
برای   خودش  گفته  به  که  شهروندان  از  دیگر  یکی 
ایران  اسامی  انقاب  های  آرمــان  تــداوم  و  اعتا 
توطئه  با  افزاید:  می  کند،  می  شرکت  انتخابات  در 
رأی  دارند،  اسامی  ایران  علیه  دشمنان  که  هایی 
در  قدرت  با  باید  بنابراین  ماست  ملی  وظیفه  دادن 
جهاد  یک  را  انتخابات  کنیم.وی  شرکت  انتخابات 
عمومی می داند و می افزاید: این دوره از انتخابات 
شود.یکی  برگزار  مــردم  حداکثری  حضور  با  باید 
را  انتخابات  در  شرکت  کــه  شــهــرونــدان  از  دیگر 
وظیفه خودش می داند، می گوید: اگر می خواهیم 
دشمنان اسام را از پا در بیاوریم باید متحد باشیم 
رقم  را  ایــران  اسامی  جمهوری  نظام  سرنوشت  و 
بزنیم.به گفته او، در این روز بزرگ توجه کشورهای 
های  صندوق  پــای  در  ــران  ای مــردم  حضور  به  دنیا 
خانواده،  به  بلکه  خودم  تنها  نه  بنابراین  است  رأی 
از  دوره  این  در  شرکت  بــرای  آشنایانم  و  دوستان 

انتخابات توصیه می کنم.
وی می افزاید: در شرایط کنونی دور از جناح بازی 
اسامی  انقاب  معظم  رهبر  فرامین  پیرو  باید  ها 
بر  محکم  مشتی  انتخابات،  در  شرکت  با  و  باشیم 
می  شهروندان  از  دیگر  بزنیم.یکی  دشمنان  دهان 
شرایط  اصلح  نمایندگان  انتخاب  با  باید  ما  گوید: 
استان  ــون  چ بزنیم  ــم  رق اســتــان  بـــرای  را  خــوبــی 
توانمندی های زیادی دارد که متأسفانه تاکنون از 
آن ها به خوبی استفاده نشده است.وی با اشاره به 
حضور  با  باید  ما  گوید:  می  است،  کهنسال  که  این 
جوانان  از  باشیم.یکی  جوانان  الگوی  انتخابات  در 
چون  کنم  می  شرکت  انتخابات  در  من  گوید:  می 
را همان گونه که خواسته ملت  می خواهم کشورم 
است بسازم و هرچه اتحاد ما بیشتر باشد تهدیدها و 

تحریم های آمریکا کارساز نخواهد بود.

IIشهرIبرایIکارI
رنجورش  و  لرزان  دستان  با  که  پیرمردی  علوی- 
سوزن بر چرم های سخت کفش های رهگذران می 
زند، در پاسخ به سوالم که چرا در انتخابات شرکت 
شرکت  چــرا  گوید:  می  قاطعانه  بسیار  کند؟  می 
ادامه  است،  کار  مشغول  که  طور  همان  وی  نکنم؟ 
بتوانیم  تا  کنیم  می  شرکت  انتخابات  در  دهد:  می 
فردی را که شرایط بهتری دارد به مجلس بفرستیم 

تا برای شهر و جوانان ما کاری انجام دهد.

IIIآبادانیIحفظ
زبان  به  که  است  ای  ساله   65 بانوی  »علیمردانی« 
فارسی مسلط نیست و با گویش شیرین ترکی بیان 
که  این  با  و  کنم  می  شرکت  انتخابات  در  کند:  می 
و  برای حفظ نظام  اما  ندارم  از کاندیداها  شناختی 
آبادانی مملکت باید کاندیدای کاربلدی را انتخاب 
از  چگونه  کــه  ــوال  س ایــن  بــه  پاسخ  در  وی  کنیم. 
یک  افزاید:  می  کند؟  می  پیدا  شناخت  کاندیداها 
من  به  بیشتر  شناخت  در  که  دارم  روحانی  فرزند 
دادن  رأی  برای  همسرم  و  پسر  با  و  کند  می  کمک 

می رویم.

IIایرانیIهرIوظیفه
»تقی زاده« بانوی میانسال دیگری است. او درباره 
این که چرا در انتخابات شرکت می کند با پاسخی 
هر  وظیفه  انتخابات  در  شرکت  گوید:  می  محکم 
در  ام  خانواده  اعضای  همه  و  خودم  و  است  ایرانی 

انتخابات شرکت می کنیم.   
سرویس  بــه  دارد  قصد  کــه  دانشجویانی  از  یکی 
دانــشــگــاه بــرســد، مــی گــویــد: مـــردم بــا حــضــور در 
به  دســت  توانند  مــی  کافی  شناخت  و  انتخابات 
سرنوشت  تعیین  در  و  بزنند  انــتــخــاب  بهترین 

شهرشان سهیم باشند.  

IIآگاهانهIبررسی
و  گوید  می  خود  معیارهای  از  هم  محصلی   دختر 
که  او  ــد.  دان می  مهم  را  انتخابات  این  در  شرکت 
کاندیداها  انتخاب  دارد:  عقیده  است،  اولی  رای 

باید آگاهانه باشد. »کمالی« ادامه می دهد: از این 
تعیین  در  توانم  می  و  هستم  اولی  رای  امسال  که 
به  خوشحالم  بسیار  باشم  سهیم  شهرم  سرنوشت 
و  ــم  دادی تشکیل  تیمی  دوستانم  با  دلیل  همین 
کاندیداهای شاخص را بررسی و درباره آن ها بحث 
و تبادل نظر کردیم تا به گزینه های بهتر برسیم. وی 
را  نظرمان  مورد  کاندیدای  اکنون  دهد:  می  ادامه 
انتخاب کرده ایم و از هر لحاظ برای شرکت در این 

انتخابات آماده هستیم.

IIپیشرفتIوIتوسعه
شهروندی دیگر که شغل آزاد دارد، اظهارمی کند: 
که  اســت  ای  وظیفه  انتخابات  در  ــردن  ک شرکت 
وی  دهند.  انجام  احسن  طور  به  را  آن  باید  همگان 
دهد:  می  ادامــه  ــدارد،  ن نامش  ذکر  به  تمایلی  که 
همبستگی  بیانگر  انتخابات  در  مردم  پرشور  حضور 
آن هاست و در چنین شرایطی هیچ دشمن داخلی 
انقاب  این  به  دهد  نمی  جرئت  خود  به  خارجی  و 
بیان  با  شهروند  این  کند.  تهدید  را  مردم  و  تعدی 
مملکت  توسعه  برای   انتخابات  در  شرکت  که  این 
آگاهانه  باید  فردی  هر  کند:  می  خاطرنشان  است، 
را  با مطالعه کارنامه ها کاندیدای مورد نظر خود  و 
انتخاب کند و جدا از هر گونه تعصبی به فکر توسعه 

و پیشرفت شهر باشد. 

IIکنیمIشرکتIباید
می خواهد خود را برای رفتن به مسجد آماده کند، 
می  بیرون  اش  مغازه  قدیمی  میز  پشت  از  آرام  آرام 
آید. وقتی از او درباره این که هدفش از شرکت در 
انتخابات چیست؟ سوال می کنم، با همان صدای 
لرزان و پیرش می گوید: اگر شرکت نکنیم دشمنان 
ما را از هر طرف نشانه می گیرند، باید در انتخابات 
از  را  مردم  این  توانند  نمی  بدانند  تا  کنیم  شرکت 
نظام و کشور خود دور کنند. وی بیان می کند: البته 
آن هایی که در این رقابت پیروز می شوند باید خوب 
مردم  به  خدمت  بــرای  فقط  که  بسپارند  خاطر  به 

بروند و دردهای مردم را فراموش نکنند.

مردم در تدارک حماسه دیگر  پس از تحریم ها و شهادت سردار دل ها

 رأی می دهم؛ 
ایران را دوست دارم 
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متعال  متعهد می گردم در صورتی که خداوند  دارای کدملی 5919738707  ا... ساعدی  اینجانب روح 
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 
اسالمی ایران لحظه ای قصور ننمایم و تمام توان خود را در این راه بکار 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 برقراری عدالت اجتماعی نمایم. اینجانب درصورت تحقق 

انتخاب  –حمایت اکثریت همشهریان محترم پس از  انتخاب با حداکثر آرا 2  دو شرط 1- 
موارد  تمامی  رهبری،  معظم  مقام  رهنمودهای  و  متعال  پروردگار  از  استعانت  و  توکل  با 
مذکور را حداکثر ظرف یک دوره انجام دهم تا خدای ناکرده در پیشگاه پروردگار متعال 

شرمنده نگردم. 
بنده خواستار شفافیت در همه امور مسئولین و خودم هستم، لذا کلیه اموال و دارایی 
های خود را قبل از ثبت نام توسط کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و کارشناسی 
نمودم تا صداقت خود را اثبات نمایم و در پایان مدت خدمتم به جز سرمایه های 

معنوی به داشته های مالی خود نیفزایم.
و  مدیریت  نمی خواهد،  زیادی  بودجه  ما  فعلی جامعه  می نمایم: مشکالت  تأکید 

تدوین قوانین شفاف، جامع، قاطع و هدفمند می خواهد.

با تقدیم احترام 

 متعهد 
 کاندیدای یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی 

 از حوزه بجنورد مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، راز و جرگالن و غالمان

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.
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