
2

2

3

7

 اربعین سردار دل ها برگزار شد

عطر شهدای مقاومت در استان 

در پی تصادف 2 خودرو رخ داد؛

2 قربانی در کنارگذر شمالی بجنورد

قبوض اشتباهی؛ بازی با اعصاب مردم

Kشنبه       2۶ بهمن ۱۳98    20 جمادی الثانی۱44۱   ۱۵ فوریه 2020      8 صفحه     شماره ۳2۱2     قیمت۶000 ریال H O R A S A N S H O M A L I
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تهاجم پوستر ها به زیبایی شهر

روزهای پر کار شهرداری 

گزارشی از افتتاح ستادهای انتخاباتی

 نامزدهایی 
در چند قدمی مجلس

نماینده ولی فقیه مطرح کرد:

 نه به نامزدهایی که 
اهل پارتی، پلو  و خرید و 

فروش رأی هستند

کارآفرینی، اشتغال، توسعه پایدار

شجاع و مردمی

 کاندیدای یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی از حوزه انتخابیه بجنورد

 والدت حضرت زهرا )س( 
و روز مادر مبارک باد

صفحات ویژه انتخابات



IIراهنماIچراغ
شهر  نقاط  ترین  شلوغ  و  ترین  خطرناک  از  یکی 
اروند  به  قیام  چهارراه  اداری  ساعات  در  بجنورد 
البته  که  است   2 منطقه  شهرداری  روی  به  رو  و 
مهندسی درستی ندارد و به شدت به چراغ راهنما 
اقدام  رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  لطفًا  دارد.  نیاز 

کند.
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اربعین سپهبد شهید حاج »قاسم  مرتضوی- مراسم 
مردم  گسترده  حضور  با  شب  شنبه  پنج  سلیمانی« 
در  مسئوالن  از  جمعی  و  بجنورد  والیتمدار  و  مومن 
بن  موسی  بن  عباس  سید  امــامــزاده  حرم  شبستان 

جعفر)ع( برگزار شد.
فرمانده سپاه حضرت جواد االئمه)ع( در این مراسم 
با  مطابق  و  عالمانه  و  آگاهانه  حضوری  خواستار 
شاخصه های امامین انقالب در انتخابات شد. سردار 
شعور  و  شور  و  بصیرت  با  انقالبی،  حضور  »چمن« به 
زرین  برگ  که  بهمن   22 ا...  یوم  در  والیتمدار  مردم 
کردند،  درج  اسالمی  انقالب  کتاب  در  را  دیگری 
اشاره و تصریح کرد: مردم خراسان شمالی با خروش 
را  دیگری  حماسه  خود  حداکثری  حضور  و  انقالبی 
این  افتخارات  به  را  دیگری  زریــن  برگ  و  زدنــد  رقم 

سرزمین اضافه کردند.
 فرمانده سپاه حضرت جواد االئمه)ع( استان با اشاره 
اخیر  نمازجمعه  در  رهبری  معظم  مقام  سخنان  به 
مبنی بر این که شهید »سلیمانی« در مقام فردی است 
برای  دیگری  اکبر  ا...  یوم  او  شهادت  واسطه  به  که 
از این که شهادت او در جغرافیای  انقالب خلق شد، 
آزادی  همه  و  کرد  خلق  را  ای  حماسه  اسالم  جهان 
خواهان عالم به خونخواهی او ایستادند، سخن گفت 
شجاعت  و  مجاهدت  اخالص،  از  ناشی  این  افزود:  و 

شهید »سلیمانی« است.
به  را  اکبر  شیطان  »سلیمانی«  سردار  داد:  ادامه  وی 
مقاومت  های  جبهه  در  روز  شبانه  و  شناخت  خوبی 
دشمنان  های  توطئه  از  عمیق  شناخت  و  باز  چشم  با 
مقاومت  جبهه  ها  آن  هــای  تاکتیک  و  راهبردها  و 

اسالمی را مدیریت و فرماندهی کرد.
ســردار  ــراد،  افـ برخی  شماتت  کــه  ــن  ای بیان  بــا  وی 
و  نداشت  برحذر  والیــت  راه  ادامــه  از  را  »سلیمانی« 
به  را  فقیه  ولــی  فرمان  که  بــود  ایــن  فکر  در  پیوسته 
بهترین وجه ممکن اجرا کند، افزود: او مکتبی را خلق 

کرد که افتخار همه ما و آزادی خواهان عالم است.
وی نخستین شرط شرکت و انتخاب را از نگاه امامین 
متاسفانه  افــزود:  و  کرد  بیان  شرعی  حجت  انقالب، 
را  هــا  مــالک  از  بعضی  بــرخــی،  کنیم  مــی  مشاهده 
حجت خود برای انتخاب افراد می دانند و این باعث 

آسیب  انقالب  و  شوند  ســرخــورده  ــردم  م ــود،  ش می 
انقالبی،  و  کارآمد  مجلس  که  این  بیان  با  ببیند. وی 
می  انتخاب  بــرای  شرعی  حجت  و  انقالبی  انتخاب 
خواهد، خاطرنشان کرد: این انتخاب باید با بصیرت، 
آگاهانه، عالمانه و مطابق با شاخصه هایی که امامین 

انقالب برای ما تعیین کردند، باشد.
 وی ادامه داد: مردم خراسان شمالی نشان دادند که 
رهرو راه والیت و خستگی ناپذیر هستند و ثابت قدم 
و انتخاب  حداکثری  حضور  اند.وی  مانده  راه  این  در 
جهانی  استکبار  چشم  خار  را  انتخابات  در  آگاهانه 
مراقب  ــرد:  ک تاکید  حــاضــران  به  خطاب  و  دانست 
اصلح  انتخاب  در  و  نکنید  همراهی  دشمن  با  باشید 
با تحقیق و مراجعه به افراد امین برای رضای خدا در 
انتخابات شرکت کنید.نماینده ولی فقیه در خراسان 
شمالی در این مراسم به سالروز بیانیه گام دوم اشاره 
برای  انقالبیون  و  انقالب  مسیر  طــرح آن  با  که  کرد 
»سلیمانی«،  شهید  خون  گفت:  و  شد  ترسیم  آینده 
سوخت بیانیه گام دوم است و این بیانیه با این خون 
به اهداف خود خواهد رسید و عالم را متوجه اخالص 

و استقامت این بزرگمرد خواهد کرد.
انقالب  تاریخ  در  که  این  بیان  با  »یعقوبی«  ا...  آیت 
ابرقانون، ابرمرد و ابر رهبر را دیده ایم، تصریح کرد: 

با رهبری حکیمانه امامین انقالب امروز به جایگاهی 
حق  آن  از  روزی  که  ایــرانــی  که  کردیم  پیدا  دســت 
بین  و  سیاسی  محاسبات  در  و  گرفتند  می  توحش 
ابرقدرت  معضالت  از  یکی  به  نداشت،  جایی  المللی 
هایی مانند آمریکا و اروپا تبدیل شده و استخوانی در 
اشاره  با  بجنورد  جمعه  هاست.امام  ابرقدرت  گلوی 
داشته  درست  رهبران  و  قانون  ملتی  اگر  که  این  به 
باشد روزهای الهی نصیب آن ملت شده است، گفت: 
شهید  و  رهبر  ابر  آن،  رهبر  و  انقالب  ابر  انقالب،  این 
سلیمانی ابر مدافع حرم و حریم و مقاومت این ابرمرد 
محاصره  از  امروز  انقالب  است  شده  سبب  منطقه  در 
این  و  بشکند  هم  در  را  آن  و  بیاید  بیرون  ها  ابرقدرت 
رود. می  پیش  سرعت  با  سربلند  و  ســرفــراز  کشور 
را،  جامعه  و  فرد  هر  برای  پیروزی  و  توفیق  عامل  وی 
درست  باور  ایمان،  متعالی  و  مقدس  هدف  داشتن 
راحل  امام  افزود:  و  کرد  بیان  راه  این  در  استقامت  و 
از این 3 ویژگی برخوردار بود و به مردم ایمان و باور 
امام  مرام  و  راه  ما  باید  همه  امروز  رو،  این  از  داشت، 
مسیر  و  بودن  هدفمند  خداباور،  و  بگیریم  پیش  در  را 
باور  را  مردم  و  برگزیدن  درست  هدف  برای  درست 
کردن را باید پیشه راه خود قرار دهیم. رئیس شورای 
فرهنگ عمومی استان ادامه داد: امروز مردم ساالر و 

آقا و بقیه خدمتگذار هستند و اگر فردی باالترین مقام 
را با رأی به دست بیاورد، باز هم خدمتگذار است. وی 
خاطرنشان کرد:  مردم در سالروز پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی نشان دادند همه کاره هستند و با به 
صحنه آمدن آن ها همه توطئه ها نقش برآب می شود 
تعیین  انقالب  برای  خود،  حضور  با  اسفند  دوم  در  و 

تکلیف و دشمن را نا امید می کنند.
ســردار  هــای  ویــژگــی  تبیین  بــه  »یعقوبی«  ا...  آیــت 
به  وجود  تمام  با  او  که  این  از  و  پرداخت  »سلیمانی« 
و استقامت  باور داشت، سخن گفت  و  ایمان  خداوند 
شهید  ــن  ای ــای  ه ویــژگــی  دیــگــر  از  را  ــدف  ه راه  در 
شهید  ــردار  س از  برشمرد. وی  انقالب  المللی  بین 
»سلیمانی« به عنوان فردی که محور مقاومت را بنیان 
گذاری کرد و جبهه انقالب را در جهان  گسترش و از 
مرزها عبور داد، نام برد و تصریح کرد: بندگی خدا و 
ایمان واال داشتن سردار دل ها سبب شد دل ها را با 

خود همراه کند.

IIIشهیدIسردارIشهادتIچهلمIمراسمIبرگزاری
»سلیمانی«IدرIراز

مراسم گرامی داشت چهلمین روز شهادت  رحمانی- 
با  راز   شهر  جامع  مسجد  »سلیمانی« در  شهید  سردار 
حضور خانواده های شهدا، مردم و مسئوالن برگزار شد. 
حجت االسالم »نادعلیزاده« امام جمعه راز و جرگالن در 
یک  به  »سلیمانی«  شهید  سردار  گفت: راه  مراسم  این 

مکتب، رویکرد و چشم انداز تبدیل شده است.

IIIشهادتIروزIچهلمینIمراسمIبرگزاری
سردارIدلIهاIدرIاسفراین

نجفیان- مراسم گرامی داشت چهلمین روز شهادت 
سلیمانی«  »قاسم  حاج  شهید  سپهبد  ها،  دل  سردار 
مردم  آحاد  حضور  با  مقاومت  جبهه  شهدای  دیگر  و 
شد.حجت  برگزار  اسفراین  )عج(  ولیعصر  مسجد  در 
در  فقیه  ولی  نماینده  دفتر  رئیس  »احمدی«  االسالم 
خاطره  و  یاد  داشت  گرامی  با  مراسم  این  در  استان 
های  ویــژگــی  بــه  اســالمــی  مقاومت  جبهه  شــهــدای 
سرباز  سلیمانی«  »قاسم  حاج  شهید  شاخص سپهبد 
ــرد.وی  ک اشـــاره  ــالم  اس سپاه  اشتر  مالک  و  ــت  والی
راستای  در  گزینی  اصلح  هــای  شاخص  همچنین 

انتخابات پیش روی 2 اسفند را تبیین کرد.

 اربعین سردار دل ها برگزار شد

در پی تصادف ۲ خودرو رخ داد؛عطر شهدای مقاومت در استان 

۲ قربانی در کنارگذر 
شمالی بجنورد

شمالی  کنارگذر  در  ــودرو  خ یک  چرخش  پی  در 
بجنورد برای خروج از الین خود یک خودروی دیگر 
با آن برخورد کرد و 2 سرنشین آن جان باختند و 2 

سرنشین دیگر مصدوم شدند.
زمانی  گذشته  روز  عصر  ما،  خبرنگار  گــزارش  به   
یک  از  استفاده  قصد  بجنوردی  خــودروی  یک  که 
خودرو  یک  داشت  را  کنارگذرشمالی  در  بریدگی 
حال  در  خــودرو  این  سر  پشت  که  گرگان  پالک  با 
تصادف  این  در  کــرد.  برخورد  آن  با  بــود،  حرکت 
یک مرد جوان و یک کودک 3 ساله جان خود را از 

دست دادند و 2 زن مصدوم شدند. 
به گزارش سازمان آتش نشانی بجنورد، برای امداد 
امــداد  اکیپ   3 حادثه  ایــن  مصدومان  به  رسانی 
مصدومان  و  شدند  اعــزام  حادثه  محل  به  نجات  و 
نیروهای  تحویل  خــودرو  داخل  از  ــازی  آزادس با  را 

اورژانس دادند.

آمادگی کامل جاجرم برای 
برگزاری انتخابات

تمام دستگاه های اجرایی شهرستان جاجرم آماده 
هستند.  اسفند  دوم  در  پرشور  انتخابات  برگزاری 
»آذری« فرماندار جاجرم این مطلب را اعالم کرد و 
طرفی،  بی  اصل  سه  انتخابات  برگزاری  در  افزود: 
مالک  را  حداکثری  مشارکت  و  قانون  ُمّر  رعایت 
عمل قرار داده ایم و در زمینه تخلفات انتخاباتی در 
فضای مجازی با کسی تعارف نداریم و با متخلفان 

در این زمینه برخورد خواهد شد.

نشست هم اندیشی با رأی 
اولی ها

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  نجفیان- 
نشست  ــدارس  م در  حضور  با  اسفراین  فرماندار 
زد.»اعظم  کلید  را  ها  اولــی  رأی  با  اندیشی  هم 
رأی  با  اندیشی  هم  نشست  نخستین  در  الهامی« 
اولی ها حضور در انتخابات را مشارکت در عرصه 
سیاسی و اجتماعی دانست و خلق حماسه حضور 
اسالمی  شــورای  مجلس  روی  پیش  انتخابات  در 
جشن  را  رهبری  خبرگان  مجلس  ای  دوره  میان  و 
ها  ــی  اول رأی  ــرای  ب اجتماعی  سیاسی،  تکلیف 
و  ــوزش  آمـ مــدیــر  ابــراهــیــمــی«  برشمرد.»حسین 
یک  را  انتخابات  در  حضور  هم  اسفراین  پــرورش 
مجالی  و  اجتماعی  و  سیاسی  مسئولیت  و  تکلیف 

برای مشارکت دانست.

دمای هوا ۸ درجه کاهش 
می یابد

کاهش  درجــه   8 استان  در  هوا  دمــای  صدیقی- 
کل  اداره  بینی  پیش  کارشناس  گفته  به  یابد.  می 
سامانه  ــروج  خ بــا  شمالی  خــراســان  هواشناسی 
بارشی از شنبه )امروز( جوی نسبتًا پایدار تا اواسط 

هفته در منطقه حاکم است.
 »هادی زاده« اعالم کرد: بر این اساس برای شنبه 
ابر  افزایش  باد،  وزش  تدریج  به  دوشنبه  تا  )امروز( 
و در پاره ای از نقاط بارش پراکنده پیش بینی می 
شنبه  یک  تا  )امروز(  شنبه  از  دما  افزود:  وی  شود. 

)فردا( 8 درجه کاهش می یابد. 
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      خراسان شمالی 44 سال پیش 
           در روزنامه

آغاز ساخت یک مدرسه توسط 
دانشجویان و دانش آموزان

روزنامه خراسان در شماره 7560 که 20 تیر 
1354 به چاپ رسید، در مطلبی در صفحه 2 
از آغاز ساخت یک مدرسه توسط دانشجویان 
و دانش آموزان در یکی از روستاها خبر داده 
»گــزارش  خوانیم:  می  مطلب  این  در  اســت. 
شــیــروان  مــلــی  ــران  ــم ع اردوی  از  ــده  ــی رس
باب  یک  ساختمانی  کارهای  که  حاکیست 
آن  تــوابــع  از  بیگان  ــای  ــت روس در  دبــســتــان 
شهرستان بوسیله دانشجویان و دانش آموزان 
شرکت کننده در اردوی عمران ملی آغاز شد. 
این دبستان 180 مترمربع زیربنا دارد. ضمنا 
روستای  قنات  کردن  بهداشتی  و  مرمت  کار 
ادامه  همچنان  دانشجویان  بوسیله  مذکور 
اردو  در  کننده  شرکت  دانشجویان  و  دارد 
سرگرم مرمت 6 کیلومتر راه بیگان به شیروان 

میباشند.«

اخبار  حرف مردم    

خبر 

اخبار

روح شهید کمک کرد؛

محور دو طرفه شد
عوض زاده- با تصویب در شورای ترافیک شیروان محور شهید »حاجیلو« بار دیگر دو طرفه شد.معاون عمرانی 
فرماندار شیروان در جلسه شورای ترافیک بیان کرد: به دلیل تقاضای شهروندان و آماده نبودن بعضی از زیرساخت 
ها این محور رسما دوطرفه شد. »مهرداد ایزانلو« با اشاره به آغاز تبلیغات انتخابات مجلس اظهارکرد: پلیس راهنمایی 
و رانندگی نظارت الزم را بر تردد و روان سازی ترافیک با توجه به ازدحام احتمالی جمعیت در خیابان های اصلی 
شهر داشته باشد. وی همچنین افزود: با توجه به بارش برف و یخبندان اداره راهداری در محورهای روستایی و بین 

شهری و شهرداری در داخل شهر برای بازگشایی مسیر و محورهای مواصالتی آماده باشند.

  انتخابات با اصل بی طرفی

انتخابات،  در  حداکثری  مشارکت  منظور  به  زمینه  ایجاد  برای  دهیاران  اهتمام  اسفراین  فرماندار  نجفیان- 
البته در چارچوب قانونمداری و رعایت اصل بی طرفی را خواستار شد.»طاهر رستمی« در نشست با دهیاران 
افزود: دهیاران حق جانبداری و فعالیت له یا علیه هیچ داوطلب انتخابات مجلس شورای اسالمی را ندارند 
و فقط باید برای مشارکت حداکثری تالش کنند. به گفته وی، بهره گیری از امکانات دهیاری ها له یا علیه 
داوطلبان انتخابات پیش روی مجلس شورای اسالمی ممنوع است. وی از شهرداری ها و دهیاری ها خواست 

نقاطی را برای تبلیغات انتخاباتی در نظر بگیرند.
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اگر اشتباهی 
در محاسبه 
پیش آمده 

باشد، بررسی 
و در دوره 
های بعد با 
مشترکان 

تسویه حساب 
می شود

قبوض اشتباهی؛ بازی با اعصاب مردم
شیری

بهای  پیامک  ارسال  و  کاغذی  قبوض  حذف   
مصرف برخی حامل های انرژی اگرچه به نفع 
مردم و محیط زیست است اما اجرای این طرح 
و بروز برخی مشکالت در پیام های ارسالی و 
را  مشترکان  کاغذی،  قبوض  همان  در  حتی 

سردرگم کرده است.
گفته  بــه  کــه  بجنوردی  شــهــرونــدان  از  یکی 
دوره   2 در  کنتورش  کارکرد  مبلغ  خــودش 
متوالی اختالف بسیار باالیی دارد، می گوید: 
در دوره قبل مبلغ کارکرد کنتور با مصرف 16 
در  و  بود  شده  تومان  هزار   17 مترمربع  هزار 
دوره جدید با مصرف 48 هزار مترمربع به 97 

هزار تومان رسیده است.
دوره  در  گــویــد:  مــی  شــهــرونــدان  از  یکی 
بود  ریال   100 برق  مصرف  هزینه  گذشته 
و  گذشته  دوره  مصرف  جدید،  دوره  در  اما 
با تعرفه های  و  دوره جدید 32 هزار تومان 
ارسال  قطع  اخطار  با  و  محاسبه  تصاعدی 

شده است.
به  که  این  با  گوید:  می  هم  دیگر  شهروندی 
بیرون  در  شب  تا  صبح  از  کاری  شرایط  دلیل 
اما  نداریم  زیــادی  مصرف  و  هستیم  منزل  از 
صورت حساب این دوره برق به دلیل اشکال 

دارد.وی  زیــادی  افزایش  پیامک،  ارســال  در 
که  زمانی  از  متأسفانه  کند:  می  خاطرنشان 
بــرق حــذف شــده اســت و به  قبوض کــاغــذی 
شکل پیامکی ارسال می شود به نظر می رسد 
تعداد خطاها در محاسبه مصرف و هزینه های 

پرداختی نیز افزایش یافته است.
پرداخت  به  ناگزیر  که  هم  گاز  مشترک  یک 
شده  خــود  تومانی  هــزار   82 حساب  صــورت 
قیمتی  افزایش  که  این  با  گوید:  می  اســت، 
دلیل  به  اما  نــدارد  وجــود  گاز  های  تعرفه  در 
گاهی  مــصــرف،  مــحــاســبــه  در  مــشــکــالتــی 
هنگفتی  مبالغ  پرداخت  به  ناگزیر  مشترکان 

می شوند.
این که همواره سعی داریم  با  افزاید:  وی می 
مصرف  از  و  باشیم  داشــتــه  بهینه  مــصــرف 
در  اشکال  اما  کنیم  می  ــودداری  خ رویــه  بی 
محاسبه باعث می شود در هیچ دوره ای مبلغ 
نداشته  پرداختی  بهای  عنوان  به  یکسانی 

باشیم.
خودش  گفته  به  که  مشترکان  از  دیگر  یکی 
و  شــده  قطع  ثابتش  تلفن  پیش  ســال  یک  از 
هیچ  که  این  با  گوید:  می  ندارد،  ای  استفاده 
گونه مصرفی ندارم اما هر ماه صورت حساب 
با نرخ های متفاوت به دستم می رسد و علت 

این افزایش قیمت ها را نمی دانم.

یکی دیگر از شهروندان که از نحوه محاسبه 
بهای مصرفی آب گالیه مند است، می گوید: 
شده  برابر  چند  قبوض  در  آبونمان  میزان 

است.
دوره  دو  طی  کند:  می  اضافه  همچنین  وی 
اما  بوده  ثابت  ما  گاز  مصرف  که  این  با  اخیر 
برابر   2.5 به  آن  مبلغ  محاسبه،  در  اشتباه  با 
پیش  اشکال  اگرچه  و  اســت  یافته  افــزایــش 
ملزم  اما  اند  کرده  قبول  امر  متولیان  را  آمده 
هستیم  قبض  در  شده  قید  بدهی  پرداخت  به 
تسویه  مربوط  شرکت  با  بعد  های  دوره  در  تا 

حساب شود.
وی خاطرنشان می کند: با این که دایم اعالم 
می شود قبوض کاغذی حذف و میزان مصرف 
شود  می  ارسال  پیامک  صورت  به  مشترکان 
اما هنوز هم قبوض آب و گاز به صورت کاغذی 
و البته  گاهی با اشکال در محاسبه، صادر می 

شود.
گاز  شرکت  مدیرعامل  همین خصوص،  در 
هیچ  امسال  که  این  بیان  با  شمالی  خراسان 
افزاید:  می  ایم،  نداشته  قیمتی  افزایش  گونه 
نرخ های محاسبه مصرف گاز به سال 94 که 

به شکل پلکانی بود، برمی گردد.
قبض  یک  باید  مردم  افزاید:  می  »میربلوکی« 
افزایش  علت  کــه  دهیم  توضیح  تــا  بیاورند 

ممکن  زیرا  چیست  شان  قبوض  در  ها  قیمت 
است مصرف شان براساس مترمکعب افزایش 

پیدا کرده باشد.
وی اضافه می کند: اگر اشتباهی در محاسبه 
پیش آمده باشد، بررسی و در دوره های بعد با 

مشترکان تسویه حساب می شود.
شهری  فــاضــالب  و  آب  شــرکــت  مدیرعامل 
برای  که  ایــن  بیان  با  نیز  شمالی  خــراســان 
مؤثری   اقـــدام  هنوز  کــاغــذی  قبوض  ــذف  ح
انجام نشده و در حال جمع آوری اطالعات و 
افزاید: احتمال اشتباه در  منابع هستیم، می 
مشترکان  اعتراض  با  و  دارد  وجود  محاسبه 

اصالح می شود.
»ساقی« می افزاید: آخرین دوره هر سال 15 
پایان  داریــم  نظر  در  امسال  اما  است  اسفند 
شود  محاسبه  دوره  آخرین  عنوان  به  بهمن 
باعث  دارد  احتمال  دوره  تغییر  همین  که 

اشکاالتی در محاسبه شده باشد.
وی اظهار می کند: اگر اشتباهی در محاسبه 
دوره  در  نکند  اعتراض  هم  کسی  و  بدهد  رخ 

بعدی مشخص و اصالح می شود.
وی اضافه می کند: امسال هیچ گونه افزایش 
قبوض  ــذف  ح ــرح  ط و  نداشتیم  ای  تعرفه 
می  اجرا   99 سال  ابتدای  از  هم  آب  کاغذی 

شود.

بازار 

گفت و گو 

بازار گوشت، منتظر مدیریت

مشکالت کارآفرینی

شیری- چند روز است با این که قیمت دام زنده به شکل 
تدریجی افزایش می یابد اما دست اندرکاران با توجه به 
شرایط ویژه و نزدیک شدن به پایان سال، مانع افزایش 
حال  ایــن  با  و  انــد  شــده  استان  ــازار  ب در  گوشت  قیمت 
واحدهای صنفی در این بخش خواستار مدیریت بیشتر 

و بهتر از سوی متولیان امر هستند.
در این باره رئیس اتحادیه مرغ فروشان و قصابان بجنورد 
به خبرنگار ما گفت: حدود 10 روز است که قیمت دام 
زنده افزایش تدریجی دارد به طوری که تا روز پنج شنبه 

شاهد 7 هزار تومان افزایش قیمت بودیم.
افزایش  زنده  دام  قیمت  وقتی  افزود:  زاده«  »قاسم 
می یابد متعاقب آن قیمت گوشت نیز باید تغییر کند 
نزدیک شدن  و  ایام کنونی  به  توجه  با  اما مسئوالن 
نداشته  قیمت  افزایش  دارند  اصرار  نوروز،  عید  به 
باشیم به همین دلیل از واحدهای صنفی خواهش 
کردیم چند روز تحمل کنند و افزایش قیمت نداشته 

باشند.
قرمز  گوشت  قیمت  افزایش  از  ممانعت  کرد:  اضافه  وی 
در واحدهای صنفی به این امید بود که قیمت دام زنده 
نیز به حالت قبل برگردد اما قیمت ها تثبیت نشد و حتی 

به شکل تدریجی طی این مدت افزایش نیز یافت.
را  قیمتی  وضعیت  کــه  ــن  ای بــا  کــرد:  خاطرنشان  وی 
هنوز  بـــاره  ــن  ای در  ــا  ام ــم  ای کـــرده  اعـــالم  مسئوالن  بــه 
آنالیز  که  حالی  در  است  نشده  گرفته  قطعی  تصمیم 
ــازار  ب تنظیم  مسئول  ــوی  س از  قبل  ــاه  م  3 هــا  قیمت 

جهادکشاورزی انجام شد.
قیمت  افــزایــش  شاهد  که  ایــن  ــرای  ب ــرد:  ک اضافه  وی 

گوشت قرمز در بازار نباشیم باید قیمت دام زنده کنترل 
وجود  زنده  دام  قیمت  افزایش  برای  عاملی  چون  شود 

ندارد.
وی ادامه داد: واحدهای صنفی انتظار دارند دام زنده را 
تا بتوانند  آنالیز شده دریافت کنند  با همان قیمت های 
کنند.»قاسم  عرضه  مناسب  قیمت  با  را  قرمز  گوشت 
دام  صادرکننده  شمالی  خراسان  کــرد:  تصریح  زاده« 
قیمت  با  را  زنده  دام  ها  استان  دیگر  وقتی  و  است  زنده 
های باال خریداری می کنند دامداران تمایلی به عرضه 
دام با قیمت های پایین در داخل استان ندارند در نتیجه 
ها  استان  دیگر  تبع  به  نیز  استان  داخــل  هــای  قیمت 

افزایش می یابد.

افزایش  و  جدید  شغلی  هــای  فرصت  شیری- ایجاد 
که  شـــود  ــی  م پــذیــر  ــان  ــک ام ــی  ــان زم اشــتــغــال  مستمر 

زنجیرهای اقتصادی کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد.
با  گو  و  گفت  در  کارآفرینی  و  اشتغال  کارشناس  یک 
خبرنگار ما کارآفرین را مهم ترین شاخص توسعه دانست 
و گفت: از زمانی که متولیان دریافتند هر گونه ایستایی 
در فعالیت های اقتصادی به معنای جا ماندن از اقتصاد و 
تأمین نیاز افراد بیکار است، پرونده کارآفرینی به عنوان 
مسئوالن  میز  روی  اشتغال  بهبود  برای  گزینه  بهترین 
مشکالت  از  بخشی  به  اشــاره  با  گرفت.»احمدی«  قرار 
کارآفرینی افزود: اولین مشکل کارآفرینی فراهم نبودن 
فضای اقتصادی مناسب برای ورود به کسب و کار است 
که دریافت مجوزهای متعدد و متنوع برای فعالیت های 
را  کار  قوانین  است.وی  مشکالت  این  جمله  از  تولیدی 
یکی دیگر از مسائلی دانست که کارآفرینی را با مشکل 
مواجه کرده است و خاطرنشان کرد: تأمین نشدن منابع 
مالی کافی برای راه اندازی کسب و کارهای کارآفرینانه، 

از دیگر مباحثی است که این بخش از فعاالن اقتصادی 
بررسی  کرد:  اضافه  هستند.وی  گریبان  به  دست  آن  با 
در  کارآفرینان  از  بخشی  سخنان  و  کارآفرینی  وضعیت 
کارآفرینی،  مشکالت  و  مسائل  دهد  می  نشان  استان 
استان را فرا گرفته و امید را برای آن ها کم رنگ کرده 
از  بخش  ایــن  کارشناس،  ایــن  هــای  گفته  به  است.بنا 
اقتصاد استان هم با مشکل فراهم نبودن بازار و فروش 

نداشتن، دست و پنجه نرم می کند.
مشکالت  دیگر  از  را  انــبــارهــا  در  تــولــیــدات  ــدن  ــان او م
ایجاد  که  ایــن  با  کــرد:  خاطرنشان  و  ذکــر  کارآفرینان 
اشتغال و کسب درآمد مطلوب یکی از اهداف کارآفرینی 
است اما این فاکتور اساسی و اولیه تا رسیدن به نتیجه 
نیافتنی  دست  کنونی  شرایط  در  و  دارد  فاصله  مطلوب 
نیروی  اتصال  گزینه  تنها  کارآفرینی  او،  گفته  است.به 
با موانع زیادی مواجه  اما  کار و اشتغال در استان است 
را  کارآفرینان  بخش،  این  در  شمار  بی  های  ریسک  و 

دلسرد کرده است.
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علوی

است،  کرده  پر  را  وجودشان  تمام  اقاقیا  و  یاس  گل  عطر 
دامن پر از گل شان، باغ های بهاری را به یاد می آورد. در 
کنی.  شان  ستایش  و  شوی  خم  قد  تمام  باید  حضورشان 
آن  حتی  دارد،  دیگر  درخششی  انگار  شان  های  چشم 
از عشق  باز هم مملو  ببیند  را  تو  تا  روزی که سویی ندارد 
است و می توان جاری شدن عشق را فهمید. دست های 
پینه بسته و چروک برخی از آن ها همچون زخمی بر قلب 
شان است اما از این روزگار دمادم غمناک خم به ابرو نمی 
آورند. چه شب هایی که در سکوت گریسته و چه روزهایی 
از  را  خود  فرزندان  تنها  و  تک  تا  اند  بسته  همت  کمر  که 
بــزرگ  و  درآورنــــد  گــل  و  آب 
شب   . کنند
ــای  هـ

زیادی نخوابیده اند و به پای نهال هایی که قصد داشتند 
در  را  دل  راز  که  هایی  شب  چه  اند.  سوخته  کنند،  بارور 
تنهایی خود  با  را  سینه نهان و حسرت خاطره های شان 

قسمت کرده اند.

IIزمینیIهایIفرشته
از  را  آمیزی  محبت  جمالت  ها  آن  از  زیادی  تعداد  امروز 
با  و  گیرند  می  هدیه  برخی  شنوند،  می  شان  فرزندان 

فرزندان شان دیدار می کنند و جانی تازه می گیرند.
با هر کدام از آن ها که همکالم می شوم به جز خوشبختی 
و موفقیت فرزندان شان چیزی برای خود نمی خواهند. 
انگار همه جان شان گذشت است و برای خود هیچ نمی 

خواهند. 
انجام  کاری  هر  خودش  گفته  به  خانوار،  سرپرست  یکی 
از  کنند؛  زندگی  رفاه  در  بتوانند  فرزندانش  تا  است  داده 
ماست بندی و گل دوزی گرفته تا خیاطی. یکی 53 ساله 
می  کار  خانه  مرد  دوشادوش  که  است  سال  های  سال  و 

کند و فقط خوشبختی 5 فرزندش را می خواهد.
و اظهارمی  را دارد  با 3 فرزند، همین عقیده  دیگری هم 
کند: پدر و مادر چیزی جز خوشبختی فرزندان شان نمی 

خواهند.
را  ای  عقیده  چنین  که  است  مــادران  عشق  نهایت  این   
در  یا  بیمارستان  تخت  روی  که  هایی  آن  حتی  ــد،  دارن
همچون  دیگر  برخی  و  هستند  گرفتار  سالمندان  خانه 
اسیرانی در خانه های خود، انتظار زیادی از این همه 

از خودگذشتگی شان ندارند.
با این که چشم هایش نمی بیند، یکی کامال نابینا 
و دیگری کم سو شده است، اما با هر ضربه ای که 
که  لرزد  می  بار  هزاران  دلش  خورد،  می  در  به 

شاید فرزندانش به دیدارش آمده اند. 
که  هایی  اشــک  از  امــا  نـــدارد  چندانی  گالیه 
جاری  صورتش  پهنای  به  زدن  حــرف  هنگام 
توان فهمید که چقدر دلتنگ آن  می شود، می 
هاست. برخی از آن ها دور و آن هایی هم که 
نزدیکش هستند، مشغله زندگی دارند و شب 
ها و روزهای تنهایی پیرزن 85 ساله را بلندتر 

از همیشه کرده اند.
و  کــادو  خریدن  تــدارک  در  همه  که  روزهــا  این 
بسیارند  چه  هستند،  شان  مادران  برای  هدیه 
مادرانی که در خانه های نمور و تک اتاق های 
زندگی  سرپرستی  هیچ  ــدون  ب خــود  تاریک 
خشک  نانی  تکه  با  را  تلخ  روزگار  و  کنند  می 
به دست شان برسد،  از همسایه ای  که شاید 

سپری می کنند.

 عید میالد است و تولد بانوی دو عالم اما خیلی از بانوان 
که  بانویی  ندارند.  عیدی  و  هستند  پناه  بی  ام  سرزمین 
پاهای  با  و  دارد  خمیده  کمری  کهنسالی  و  پیری  فرط  از 
لرزان در سوز و سرمای زمستان طول خیابان را آرام آرام 
هایش  نــداری  از  تا  کند  می  باز  زبــان  وقتی  پیماید،  می 
بگوید، گریه امانش نمی دهد و با صدای لرزان می افزاید: 
تنها زندگی می کند و روزگارش را به سختی می گذراند.

حتی  مادر،  روز  هدیه  گرفتن  جای  به  که  هاست  سال   او 
با چشم های کم  رنگ میوه و گوشت را هم ندیده و فقط 
سویش آن ها را در ویترین مغازه ها دیده است، نایی برای 
اما  است  امداد  کمیته  مددجوی  اگرچه  ندارد،  رفتن  راه 
حقوق 160 هزار تومانی کفاف زندگی سخت امروزی را 
نمی دهد و 100 هزار تومان از آن نصیب صاحبخانه اش 

می شود و بقیه پول آب، برق و گاز.
در خانه اش یخچال ندارد، از رادیو و تلویزیون هم خبری 
در  دارد و  هزینه  اتاقش  سوی  کم  المپ  همان  اما  نیست 
افتادن  عقب  دلیل  به  صاحبخانه  و  در  به  در  مــادر،  روز 
او را جواب کرده است. در این اوضاع و  اجاره خانه اش، 
احوال پیرزن، صحبت از روز مادر معنایی ندارد اما باز هم 
خودش پیشقدم می شود و می گوید: فقط یک پسر دارد 
و  گرفت  را  اش  بچه  و  زن  دست  نداری  و  فقر  دلیل  به  که 
راهی جنوب شد تا بتواند کاری پیدا کند اما تا حاال هیچ 

هدیه ای نگرفته است.
 دلش شکسته و تنش خسته است؛ تن رنجوری که پاهای 
لرزان و بی رمقش در برف و سرما به زحمت آن را به این 
فردی  جلوی  گدایی  دست  کشد،  می  طرف  آن  و  طرف 
او را می بینند و دل  دراز نمی کند و فقط رهگذرانی که 

شان به رحم می آید، کمک های ناچیزی می کنند.
روزگار برخی مادران به همین سختی می گذرد و برخی 
دیگر با وجود بیماری کار می کنند و سختی می کشند تا 

فرزندان شان سختی نبینند یا کمتر سختی ببینند. 
هیچ  هم  او  است،  بهزیستی  مددجویان  از  دیگر  مــادری 
خواهد.هزاران  نمی  فرزندانش  خوشبختی  جز  ای  هدیه 
سختی کشیده اند اما باز هم لبخند بر لب دارند. نام شان 
بحق فرشته های زمینی است و خستگی ناپذیر و استوار 

هستند. 
خدا آن ها را آفریده است تا موجب آرامش فرزندان شان 
را  ها  آن  چیزی  هیچ  انگار  ندارد،  تمامی  مهرشان  شوند. 
ناراحت نمی کند. برخی از آن ها دردمند هستند و برخی 

دیگر چشم به در برای دیدن فرزندان شان. 
نام شان را فرشته ها در آسمان ها نوشته اند و آن ها  را 
ای  جمله  در  شان  بزرگی  توصیف  و  کنند  می  ستایش 

نمی گنجد و بحق بهشت ارزانی شان باد.

نخود 300 گرم، پیاز یک عدد، جعفری نصف استکان، سیر 3 
حبه، آرد نخودچی 2 قاشق غذاخوری، فلفل سیاه، زیره سبز و 

تخم گشنیز یک قاشق چای خوری، تخم مرغ یک عدد، نمک و 
زردچوبه به مقدار الزم.

نسخهIخطIخطیIدرمانی
یک مسئول: »نوروفیدبک« مورد تأیید آموزش و پرورش استثنایی نیست

علوی- »نوروفیدبک« مورد تأیید آموزش و پرورش استثنایی نیست. 
مطلب  این  بیان  با  شمالی  خراسان  استثنایی  پرورش  و  آموزش  رئیس 
دچار  که  شان  فرزندان  درمان  مسیر  در  ها  خانواده  برخی  افزاید:  می 
به  هستند،  دیگری  روان پزشکی  یا  یادگیری  اختالالت  فعالی،  بیش 
مراکزی بر می خورند که درمان نوروفیدبک را معجزه آسا می دانند و 

از سردرگمی خانواده ها منفعت کسب می کنند.
به  آن  در  که  است  روشی  نوروفیدبک  کند:  می  بیان  »متقیان«  دکتر 
می شود  تعبیه  پوست  سر  روی  که  گرهایی  ِحس  و  مغزی  نــوار  کمک 
فرایندی  طی  و  ثبت  مغزی  امواج  است،  متصل  رایانه  و  آمپلی فایر  به  و 
و  ویدئویی(  بازی  شکل  )به  تصویری  بازخوردهای  رایانه،  هدایت  با 

شنیداری به فرد داده می شود و طی فرایند شرطی شدن در تنظیم 
الگوی امواج دخالت می کند.

جنبه  که  آن  از  بیش  نوروفیدبک  کارگیری  به  افزاید:  می  وی   
بالینی داشته و به عنوان یک راهکار درمانی دست اول مطرح 

خصوص  ایــن  در  امــا  اســت  آزمایشگاهی  مرحله  در  باشد، 
عوام فریبانه   عبارت های  و  واژه هــا  و  کننده  گمراه  تبلیغات 
و  عــارضــه«  هیچ  بــدون  قطعی  ــان  »درمـ »مــعــجــزه«،  مانند 
»دارای اثرات همیشگی« به خانواده ها ارائه می شود. وی 
اضافه می کند: این در صورتی است که در مقاالت علمی 
همواره  و  ــدارد  ن جایی  غلو آمیز  و  هیجان انگیز  کلمات 
و  نقص ها  حتمًا  و  می شود  گفته  کامل  احتیاط  با  مطالب 
روش  آن  که  جاهایی  و  موردنظر  روش  محدودیت های 
یا به بررسی بیشتری نیاز دارد اعالم  قابل استفاده نیست 
وجه  هیچ  به  ــان  درم ایــن  کند:  می  تاکید  وی  می شود. 
تأیید آموزش و پرورش استثنایی نیست و در مراکز  مورد 
نمی  استفاده  آن  از  اداره  ایــن  پوشش  تحت  ــدارس  م و 
یک  هیچ  بهبود  در  نوروفیدبک  بخشی  اثر  هنوز  و  شود 
به  و  است  نرسیده  اثبات  به  پزشکی  روان  اختالالت  از 

عنوان درمان نمی توان آن را توصیه کرد.به گفته وی، 
به جز محدود بودن دالیلی که موثر بودن این روش را 
تجربه  و  تبحر  لزوم  و  آن  زیاد  هزینه  دهد،  می  نشان 
داشتن در به کارگیری این ابزار از محدودیت های آن 

است. 
به عبارتی، فقدان دانش و تجربه کافی در اجرا و تفسیر 

از  حاصل  اطالعات  از  نادرست  استفاده  به  می تواند  نتایج 
این  با  کامل  آشنایی  و  درست  اجــرای  حتی  شود،  منجر  نوروفیدبک 

دستگاه، الزاما به معنای توانایی تفسیر درست نتایج آن نیست.

فالفل
طرزIتهیه  نخود را خیس می کنیم. راحت ترین راه برای تهیه فالفل 
تخم  و  آرد  بریزیم.سپس  میکسر  داخل  هم  با  را  مواد  همه  که  است  این 
مرغ را به مواد اضافه می کنیم، خوب ورز می دهیم، به صورت توپ در 

می آوریم و در روغن سرخ می کنیم.

نقرس
پاها  با درد  بیماری مفصلی است که بیشتر  نقرس یک  گروه اجتماعی- 
آغاز می شود و اوج می گیرد. عالوه بر درد و ورم، قرمزی مفاصل مشهود 
است. یک پزشک طب سنتی در این باره توضیح می دهد: درمان نقرس 
این  برای  باید  بیمار  و  است  مفصلی  مزاج  سوء  اساس  بر  ایرانی  طب  در 
می  ادامه  نثار«  جان  »سیمین  باشد.  ایرانی  طب  پزشک  نظر  تحت  منظور 
و  پرندگان  مثل  لطیف  های  گوشت  از  باید  نقرس  به  مبتال  افــراد  دهــد: 
گوسفند جوان استفاده کنند. وی می افزاید: این افراد باید از مصرف کله 
کنند.  پرهیز  شتر  و  گوساله   ، گاو  گوشت  شیردان،  سیرابی،  جگر،  پاچه، 
وی خاطرنشان می کند: همچنین باید از مصرف کنسروها، قارچ، فلفل، 
سرخ کردنی ها، نوشابه، آبمیوه های صنعتی، شکر، قهوه و نوشیدنی های 
به  مبتال  افراد  برای  مفید  غذایی  مواد  وی  کنند.  خــودداری  الکل  دارای 
هندوانه،  انگور،  هندی،  تمر  آلو،  سماق،  تازه،  لیموی  آب  شامل  را  نقرس 
چای سبز و مایعات کافی ذکر می کند. به گفته وی، شربت سکنجبین و ماء 
الشعیر تاثیر خوبی بر درمان بیماری نقرس دارد و همچنین انجام فعالیت 

بدنی داروی کمکی قوی برای درمان آن است.

 آشپزی   گفت و گو 

  الو پزشک 

موادIالزم

تشنه دیدار

مادری تکیه بر عصا
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گروه ورزش

و  حــال  ها  فوتسالیست  سیاق  و  سبک   
یــک »ســیــو« کلیدی  بــا  ــوای دیــگــری دارد،  ه
و  ــت  داش خواهند  رو  پیش  در  را  خوبی  ــای  روزهـ
»شاهین« بر فراز موفقیت پرواز خواهد کرد.»میالد 
به  بار  این  باتجربه بجنوردی  جعفری« فوتسالیست 
را  خطه  این  های  برترین  دیگر  باری  تا  آمده  استان 
با حضور در  به تیم های مطرح کشور معرفی کند. 
استان  به  معطوف  ها  نگاه  فوتسال،  دسته 2  لیگ 
می شود اما شرایط صعود و سقوط به عکس 
دارد  نیاز  ای  العاده  خــارق  های  العمل 
استانی  هم  برای  که  هایی  آن  باید  و 
ــد،  ان زده  بـــاال  آستین  شـــان  هـــای 
شناخته شوند. »جعفری« 10 سال 
فوتسال  در  ای  حرفه  فعالیت  به 
ابومسلم،  هــای  تیم  با  و  پرداخت 
یاسوج،  شهرداری  خراسان،  پیام 
مسجد  نفت  گچساران،  گاز  و  نفت 
سلیمان، مس کرمان و استقالل اهواز 
قرارداد داشت و 2 قهرمانی نیز با تیم های 
شاهین بوشهر و شهرداری ماهشهر در کارنامه 
خود دارد. وی فوتبال را از زمین های خاکی و بازی 
در کوچه های بجنورد آغاز کرد و از 18 سالگی به 
ترین  مهم  پرداخت.  فوتسال  در  ای  حرفه  فعالیت 
ابزاری که هر ورزشکاری نیاز دارد آرامش و دور بودن 
از حاشیه است. هرم های اصلی تیم شاهین، کارنامه 
گفته  به  تیم  اعضای  و  اند  فوتسال  سابقه  با  داران 
»میالد جعفری« 80 درصد از استان هستند که پا به 

توپ خواهند شد.

I جایگاه قابل توجه بازیکنان بومی 
که  استان  باسابقه  بازیکن  »جعفری« 

کند،  می  مدیریت  را  بجنورد  شاهین 

تیم شاهین بومی  بازیکنان  می گوید: 80 درصد 
هستند  استان  فوتسال  و  فوتبال  مستعدان  از  و 
بتوانند  استان  پیراهن  پوشیدن  با  امیدواریم  و 
نشان  مسابقه  زمین  در  را  خود  توانایی  تعصب و 
غیربومی  بازیکن   4 با  که  این  بیان  با  دهند.وی 
کند:  می  تصریح  ایــم،  بسته  ــرارداد  ق تیم  این  در 
فوتسال هزینه کمتری نسبت به فوتبال دارد و 2 
فصل  کل  با  برابر  هایش  هزینه  فوتبال  تیم  اعزام 

فوتسال خواهد بود.

I نبود حامی مالی
به  اســتــان  ورزش  مشکالت  تــریــن  مهم  از  وی 
می  ــاره  اشـ مالی  ثبات  نداشتن  و  حامی  نبود 
نبود  را  استان  فوتبال  دیگر  کند.»جعفری« ضعف 
بیان  پایه  سنی  رده  در  خصوص  به  قوی  مربیان 
فصل  یک  بــرای  الزم  اعتبار  کند:  می  تصریح  و 
تومان  میلیون   200 بازیکنان   ــرارداد  قـ و  تیم 
فوتبال  مدرسه  سوی  از  ها  هزینه  تمام  که  است 
تیم  بازیکنان  وی،  گفته  شد.به  خواهد  پرداخت 

باید حمایت شوند زیرا به سن 
ــی کـــه مـــی رســنــد  ــاص خ

ــد به  ــن ــی ده تــرجــیــح م
از  و  بپردازند  اشتغال 

ــای حـــرفـــه ای  ــیـ دنـ
فاصله  ورزش 

و  گیرند  می 
ایــن در 

حالی است که اگر توجه ویژه ای به این ورزشکاران 
شود به طور قطع شایسته ساالری می شود و تیم 

نتیجه رضایت بخشی می گیرد.

I سرمربی باسابقه می آید
وی یادآور می شود: تیم شاهین به زودی سرمربی 
با سابقه ای را معرفی می کند و با استعدادی که 
با  این تیم سراغ دارم به طور قطع  در ورزشکاران 
رو  پیش  در  را  خوبی  ــای  روزه مسئوالن  حمایت 
خواهیم داشت.به گفته »جعفری« مسابقات لیگ 
از اوایل اسفند شروع می  دسته 2 فوتسال کشور 
شود که در مرحله نخست در 6 دیدار میزبان و در 
تیم،  صعود  از  بعد  و  بود  خواهیم  مهمان  دیدار   6
شود.وی  می  برگزار  مجتمع  صورت  به  مسابقات 
از حل مسائل مالی و قرارداد با دو بازیکن مطرح 
خبر می دهد که می تواند باعث ثبات تیم شود و 
روزهای خوشی را برای فوتسال استان رقم بزند.
در  سازی  بازیکن  که  کند  می  امیدواری  ابراز  وی 

این تیم بتواند پل ارتباطی برای معرفی 
تا  بــاشــد  اســتــان  بــازیــکــنــان  بیشتر 

بتوانند در تیم های قدرتمند کشور 
بازی کنند.

»شاهین« آماده رقابت در لیگ  دسته 2

آماده اوج
رویدادهای ورزشی   

 سومین دوره تریل و کراس

نجفیان- دبیر هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی اسفراین از 
برگزاری سومین دوره رقابت های موتورسواری تریل و کراس 
در پیست جوار گود چشمه زینل خان این شهرستان خبر داد.

به گفته »هادی قوتی« پس از رقابت ۳0 ورزشکار، در کالس 
2۵0 سی سی »مجتبی کدخدایی« عنوان نخست را تصاحب 
سوم  و  دوم  آبادی«  عباس  »اسدا...  و  پیکانی«  و »محمد  کرد 
عنوان  برغمدی«  »امیر  سی،  سی   4۵0 کالس  در  و  شدند 
نخست را به خود اختصاص داد و »میالد علیزاده« و »مصطفی 

شعبانی« در جایگاه های دوم و سوم ایستادند.

خردساالن راکت به دست

رقابت  برگزاری  از  شمالی  خراسان  بدمینتون  هیئت  رئیس 
استعدادیابی  هدف  با  خردساالن  بدمینتون  انتخابی  های 
به میزبانی خانه بدمینتون بجنورد خبر داد.»برات وثوقی« با 
بیان این که این مسابقات در 2 رده سنی زیر 11و 1۳ سال 
برسام  سال   11 زیر  سنی  رده  در  کــرد:  اظهار  شد،  برگزار 
نخست  عناوین  به  جوینی  یاسین  و  محمدی  پرهام  احمدی، 
سال   1۳ زیر  سنی  رده  در  افــزود:  یافتند.وی  دست  سوم  تا 
یوسف  امیر  و  محجوب  امیرحسین  وکیلی،  سیدمحمدجواد 
ارکانی فرد موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند. وی 
تصریح کرد: منتخبان به رقابت های منطقه ای که نیمه اول 

اسفند در مشهد برگزار می شود، اعزام خواهند شد.

مسابقات ددلیفت در گرمه
مسابقات ددلیفت، قهرمانی باشگاهی و شاخه  محمودیان- 
و  ورزش  اداره  یافت.رئیس  پایان  برتر  تیم های  شناخت  با  ای 
جوانان گرمه گفت: در دسته وزنی۷0 - 60، علی حاجی زاده، 
جالل حاج طالبی و محمدرضا نیازی مقام های اول تا سوم را 
به دست آوردند، در دسته وزنی80 -۷0 ایمان اسماعیل زاده، 
تا سوم شدند و در دسته  ابوالفضل غالمی و نوید غالمی اول 
وزنی به اضافه 80، نفر اول یوسف آذرمیدخت، نفر دوم میثم 
»باقری«در  گفته  بودند.به  خواجه  حسن  سوم  نفر  و  نجارزاده 
مجموع مسابقات با قهرمانی باشگاه تخت جمشید پایان یافت.

دارت با ۲ برنز
در چهارمین مرحله رنکینگ آزاد جوانان کشور، دارت بازان 
ها  رقابت  این  در  شدند.  برنز  مدال   2 کسب  به  موفق  استان 
که به میزبانی گرمسار برگزار شد »سارا گلی« و »علی یزدان 

پرست« به مقام سوم دست یافتند.

سوژه ویژه       

برد کاوه بجنورد در امیدهای کشور
بجنورد  میزبانی  به  کشور  امیدهای  مناطق  لیگ  فوتبال  مسابقات 

مهمان  تیم  یک  بر   2 بجنورد  کــاوه  دیــدارهــا  ایــن  ــد.در  ش برگزار 
کاوه  خــورده  برداشت.گل  رو  پیش  از  را  دامغان  کویر  ستارگان 
بجنورد به خاطر پنالتی دقیقه 80 صورت گرفت و این موضوع بازی 

را به درگیری کشاند و آن را به حاشیه برد.

فجر آفرینی جانبازان و معلوالن 

  رئیس هیئت جانبازان و معلوالن استان از رقابت 100ورزشکار جانباز و معلول استان 
خبر داد.

ویژه  سلیمانی«  »قاسم  حاج  شهید  یادبود  فجر،  جام  مسابقات  گفت  ایمنی«  »بــرات 
فوتبال  ویلچررانی،  دارت،  های  رشته  در  بانوان(  و  )آقایان  استان  معلوالن  و  جانبازان 
تختی  ایثار استادیوم  سالن  میزبانی  ویلچر به  با  بسکتبال  و  پنالتی  پرتاب  میز،  روی 

بجنورد برگزار شد.
پروانه  ــوان،  ــان ب ویلچررانی  در  کــرد:  اظــهــار  ــا  ــداره دی نتایج  بیان  بــا  وی 

محمدپور،خدیجه ایزانلو و فاطمه رهنورد به ترتیب مقام های اول تا سوم 
اول،  کمالی  آسیه  دارت،  رشته  در  وی،  گفته  آوردند.به  دست  به  را 

خدیجه ایزانلو دوم و منیره مفید بجنوردی سوم شد.
اول،  ایزانلو  خدیجه  و  لنگری  آسیه  میز  روی  فوتبال  در  افزود:  وی 
اعظم کاوانلویی و منیره مفید بجنوردی دوم و آسیه کمالی و رقیه 
لنگری  آسیه  حلقه،  پرتاب  در  کرد:  بیان  شدند.وی  سوم  حاتمی 

و فاطمه رهنورد سوم شد.به  نایب قهرمان  ایزانلو  قهرمان، خدیجه 
هادی  و  ایزانلو  رضا  سلطان  تیم  آقایان،  دستی  فوتبال  در  وی  گفته 

امانی  اول، ا... یار ثنائیان دوم و حمید رضا طیبی مقدم و بهمنی مقدم 
سوم  و در ویلچررانی مجید رستمی اول، رحمان ارژنگ دوم و سلطان رضا 

ایزانلو سوم شدند. 
وی ادامه داد: در پرتاب پنالتی بسکتبال، نقی رحمانی اول، ا... یار ثنائیان دوم و حافظ 

یزدانی سوم شد و در دارت نقی رحمانی اول، آرمین رحمانی دوم و سلطان رضا ایزانلو 
موفق به کسب مقام سوم شد. برترین های دارت و فوتبال روی میز در اسفند به مسابقات 

کشوری اعزام می شوند.

پایتخت آجیلی؛ میزبان وزنه برداران
به مناسبت ایام ا... دهه فجر، فاروج، پایتخت آجیل کشور  میم پرور- 

میزبان دومین دوره مسابقات استانی وزنه برداری جام فجر، گرامی 
شهرستان  این  در  سلیمانی«  »قاسم  حاج  شهید  سپهبد  داشت 

به  خبر  این  اعالم  با  فاروج  جوانان  و  ورزش  اداره  بود.سرپرست 
خبرنگار ما اظهارکرد: در این دوره از مسابقات، وزنه برداران از 
شهرهای مختلف استان در اوزان مختلف و در رده های سنی 
نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگ ساالن به رقابت با یکدیگر 
»علی  و  داغستانی«   »فرهاد  فراهی«،  »آتنا  گفته  پرداختند.به 

خواه«  وطن  »حامد  نونهاالن،  سنی  رده  در  دو  هر  بهزادی«  اکبر 
»آرمین حاجی زاده« در رده سنی جوانان  در رده سنی نوجوانان، 

از  دوره  این  های  برترین  ساالن  بزرگ  سنی  رده  در  صفایی«  »حامد  و 
مسابقات بودند.

80 درصد بازیکنان تیم شاهین 
بومی و از مستعدان فوتبال و 

فوتسال استان هستند



  مریال زارعی )بازیگر( 

بازی های مریال زارعی در تلویزیون به چشم آمد اما فیلم »دو 
زن« نامش را بیش از پیش سر  زبان ها انداخت. او خیلی 
زود توانایی اش را در بازیگری نشان داد و فیلم »سربازهای 
جزو  زارعــی«  »مریال  شــد.  او  کارنامه  عطف  نقطه  جمعه« 
بیشتر  مراتب  به  خوبش  های  انتخاب  که  است  بازیگرانی 
است و همین به کارنامه اش وزن داده است. در این میان آن 
چه بر شهرت او افزوده، همکاری با کارگردان هایی همچون 
مسعود کیمیایی، اصغر فرهادی، ابراهیم حاتمی کیا  و حسن 
فتحی است.زارعی بارها در جشنواره فیلم فجر و جشن خانه 
سینما به خاطر نقش هایش تحسین شده و سیمرغ و جایزه 

دریافت کرده است.

لیال حاتمی )بازیگر( 

شهرت  به   ۷۵ سال  در  مهرجویی  داریــوش  لیالی  فیلم  با 
با  سینما،  در  حضور  سال   ۲۰ طی  حاتمی«  »لیال  رسید. 
فیلم   ۲۱ در  مدت  این  در  و  کار  بزرگی  های  کــارگــردان 
سینمایی بازی کرد، ۹ بار نامزد دریافت سیمرغ شد و دو 
های  جشنواره  در  داور  عنوان  به  بارها  او  گرفت.  سیمرغ 
مختلف جهانی حضور پیدا کرد و در سال ۹۱ از سوی وزیر 
فرهنگ و ارتباطات کشور فرانسه، لقب شوالیه را گرفت و 

در سال ۲۰۱۴ یکی از ۹ داور اصلی جشنواره کن بود. 

روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان شمالی شنبه  ۲۶ بهمن ۱۳9۸     ۲۰ جمادی الثانی ۱44۱      شماره ۳۲۱۲            ۶ سینما و تلویزیون

»صبرکن« هم بازی شوهرش شد
نیت«  پاک  »محمود  همسرش  بازی  هم  سریال  یک  در  صبرکن«  »مهوش  ضیغمی- 
با  همراه  روزها  این  که  تلویزیون  و  سینما  کسوت  پیش  بازیگر  صبرکن  شد.مهوش 

خبرنگار  به  را  خبر  این  برد  می  سر  به  ارومیه  در  نیت«  پاک  »محمود  همسرش 
شبکه  همکاری  با  که  نرگس«  »دختران  سریال  در  افزود:  و  کرد  ما اعالم 

استانی آذربایجان غربی و شبکه سوم سیما تولید می شود من و همسرم، 
محمود پاک نیت، نقش زن و شوهر را ایفا می کنیم.وی با اشاره به این 
که این سریال ۲6 قسمت دارد، ادامه داد: حدود 3 ماه  است که به 
های  ویژگی  درباره  وی  ایم.  آمده  سریال  این  در  بازی  برای  ارومیه 
زن و شوهر این سریال، توضیح داد: ویژگی های آن ها با من و پاک 
نیت کاماًل متفاوت است؛ هم سن شان باالتر است و هم ژانر قصه به 

زندگی ما نمی خورد و قصه آن ها با زندگی ما خیلی متفاوت است.

لونه شغال

»رضا  کارگردانی  به  شغال«  »لونه  سینمایی  فیلم  در 
نیما  شریعتی،  پیمان  همچون  بازیگرانی  ــی«  دادوی
امین  بخش،  ــام  ام مهران  حسینی،  الهه  رئیسی، 
بهزاد  ــور،  پ آقایی  شهروز  شعبانی،  الهام  میری، 

نژاد، پدرام عزیزی و علی عمرانی مقابل  خاکی 
مشترک  نوشته  فیلم  ایــن  رفتند.  دوربین 

کننده  تهیه  و  ــی  دادوی رضا  و  عاج  لیلی 
فیلم  اســت.  مسافرآستانه  حسین  آن 

سینمایی »لونه شغال« که به سفارش 
مؤسسه »ناجی هنر« تولید می شود، 

مضمونی اجتماعی دارد.

علیرضا خمسه

با وجود این كه كارنامه سینمایی خمسه در سال های اخیر كمتر 
نشانی از دوران اوجش در دهه های 6۰ و ۷۰ دارد اما این كمدین 
خمسه  درخشید.  پایتخت  مجموعه  در  »باباپنجعلی«  نقش  در 

او در فرانسه  در ۹ بهمن ۱33۱ در زنجان متولد شد. 
تحصیل کرده است. او در سال ۱36۰ برای اولین بار 
مقابل دوربین فیلم »مرگ یزدگرد« رفت. خمسه برنده 

جایزه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد از بیست و هفتمین دوره جشنواره 

برای   ۱3۸۷ سال  در  فجر  فیلم 
شد. »بیست«  فیلم  در  ــازی  ب

جالل مقامی
من دچار سکته مغزی شدم و این بیماری خیلی سریع عصب های 
نقاط مختلف بدنم را از کار انداخت اما عوارض این بیماری خیلی 

کند از بدنم خارج شد. مدتی بعد از این بیماری 
علت  دادم.  دســت  از  را  خــود  تکلم  قــدرت 

کاری  پیشنهاد  قبول نکردن  و  کم کاری 
مهرشهر  در  ما  که  است  این  من  توسط 
کرج ساکن هستیم و برایم رفت و آمد به 

با  دیگر  استودیو های  و  جام جم  ساختمان 
وجود ترافیک بسیار شهر، سخت 

ــت. تــرجــیــح مــی دهــم  ــ اس
بیشتر در خانه بمانم.

 سخن ستارگان    تولد ماه   تازه های سینما  گپ  

ضیغمی- در فهرست زنان نام آشنا و مهم سینمای ایران، هم کارگردان دیده می شود، هم تهیه کننده، هم بازیگر و هم تدوینگر و هم .... در این مطلب 
این موضوع را که تعدادی از این افراد چگونه به جایگاه فعلی شان رسیده اند و چرا می گوییم مهم هستند، مرور کرده ایم. کمی به گذشته آن ها می 

پردازیم و به سیر پیشرفت شان در سینما نگاهی می اندازیم.  زنان قدرتمند سینما
فرشته طائرپور )تهیه کننده( 

اولین  و  کرد  شروع  کودکان  برای  نویسندگی  با  را  کارش 
فعالیت مهم اش در سینما تهیه کنندگی فیلم »گلنار« بود. 
با  اغلب  که  کرده  تهیه  فیلم   ۱۲ تاکنون  طائرپور«  »فرشته 
او در کنار  موضوع کودکان و نوجوانان ساخته شده است. 
تهیه کنندگی، مدیر تولید، مجری طرح و نویسنده برخی آثار 
سینمایی هم بوده است. مهم ترین اقدام طائرپور راه اندازی 
خانه ادبیات و هنر کودکان و نوجوانان است که فیلم های 
مهمی را تولید کرده است. او در کنار فعالیت های سینمایی، 
خیلی زود وارد کار صنفی شد و حتی عنوان نخستین داور 

زن جشنواره فیلم فجر را به نام خود ثبت کرد.

نیکی کریمی )بازیگر( 

نیکی کریمی در سال 6۹ و با بازی در فیلم »عروس« یک 
مرتبه به چشم آمد و نامزد دریافت سیمرغ بلورین شد. این 
»پری«،  »ســارا«،  های  فیلم  برای  هم  سر  پشت  را  موفقیت 
»روانی« و »دو زن« تکرار کرد. در سال ۸۱ بعد از بازی در 
»واکنش  برای  همزمان  طور  به  باالخره  فیلم،   ۲۰ حدود 
پنجم« و »دیوانه ای از  قفس پرید« سیمرغ گرفت. او اوایل 
ساخت.  فیلم   ۴ و  شد  کارگردانی  عرصه  وارد   ۸۰ دهه 
کوتاه  فیلم  بخش  داوران  از   ۱3۸6 ــال  س در  کریمی 
داوری،  کارگردانی،  تجربه  از  بعد  او  بــود.  کن  جشنواره 
وارد  عکس،  نمایشگاه  برگزاری  و  کتاب  انتشار  ترجمه، 

عرصه تهیه کنندگی شد.

تهمینه میالنی )کارگردان( 
وارد  بس(  )آتش  اش  فیلم  که   است  کارگردانی  اولین  او 
می  میالنی  تهمینه  یعنی  این  شد؛  ها  میلیاردی  باشگاه 
تواند فیلمی بسازد که مقبول گیشه باشد. »ملی و راه های 
نرفته اش« هم فروش خوبی داشت. تهمینه میالنی حتی 
برای کسانی که سینما را به شکل حرفه ای پیگیری نمی 

کنند، نامی آشناست.

هدیه تهرانی )بازیگر( 

از همان فیلم اولش یعنی »سلطان« مسعود کیمیایی بین 
بازی  از  بعد  سال  تهرانی 3  شد.  معرفی  سینما  مخاطبان 
در این فیلم، به خاطر بازی در فیلم »قرمز« فریدون جیرانی 
سیمرغ گرفت. او در بازیگری به پختگی رسیده بود که به 
پیشنهاد بهروز افخمی در »شوکران« بازی کرد و این فیلم 
نقطه عطف کارنامه بازیگری اش شد. حضور او در فیلم ها 

به فروش آن ها در گیشه کمک می کند. 

هایده صفی یاری )تدوینگر( 
»دخترک  فیلم  روی  صداگذاری  با  را  سینمایی  فعالیت 
کنار مرداب« آغاز کرد. »هایده صفی یاری« بعد از آن سراغ 
تدوین رفت. حدود ۴ سال در این زمینه تجربه کسب کرده 
بود که تدوین فیلم »آژانس شیشه ای« به او پیشنهاد داده 
و  بود  درخشان  هم  قرمز«  »روبــان  در  او  تالش  نتیجه  شد. 
جایزه بهترین تدوین جشنواره فجر را از آن خود کرد. حاال 
شاخص  های  کارگردان  های  فیلم  تدوین  اش  کارنامه  در 
چهارشنبه  همچون  هایی  فیلم  شود؛  می  دیده  کشورمان 
فروشنده،  سیمین،  از  نــادر  جدایی  الــی،  ــاره  درب ســوری، 
پذیرایی ساده، اژدها وارد می شود، نارنجی پوش و اشک 

سرما. صفی یاری همچنان در اوج فعالیت می کند.
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فاروج  امام جمعه؛ حجت االسالم »نوروزی«
امام جمعه فاروج با تبریک فرا رسیدن سالروز میالد حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن و گرامی داشت مقام واالی 

به صورت شخصی درآید، آن شخص  زیبایی های عالم  و  تمام خوبی ها  اگر  مادر، گفت: 
حداکثری  حضور  لزوم  بیان  به  »نوروزی«  االسالم  حجت  است.  زهرا)س(  فاطمه  حتمًا 
مردم در عرصه دو انتخابات مهم اسفند پرداخت و اظهار کرد: باید در صحنه انتخابات 

و  والیی  که  کنیم  انتخاب  باید  را  نیروهایی  همچنین  و  باشیم  داشته  پرشور  حضوری 
انقالبی هستند.

نماینده ولی فقیه مطرح کرد:

نه به نامزدهایی که اهل پارتی، پلو  و خرید و فروش رأی هستند
تفسیری جدید از تقوا در خطبه ها

محمد آگاهی 

 نماینده ولی فقیه در استان در خطبه های روز گذشته 
نماز جمعه بجنورد همچون چند هفته اخیر انتخابات و 
ویژگی های یک انتخاب اصلح را محوریت خطبه های 
شهادت  اربعین  به  اشاره  با  همچنین  و  داد  قرار  خود 
سردار شهید »سلیمانی« از خانواده ها خواست مکتب 
کنند،  ترسیم  شــان  فــرزنــدان  ــرای  ب را  قاسم«  ــاج  »ح
آیت  داد.  ارائه  را  تقوا  از  جدید  تفسیری  که  این  ضمن 
مجلس  انتخابات  اهمیت  به  اشــاره  با  »یعقوبی«  ا... 
مهم  آن  جایگاه  به  توجه  با  را  انتخابات  این  خبرگان، 
انتخابات دانست و گفت: در نظام دینی ما  از دیگر  تر 
انتخاب  به  و  دارد  قرار  دینی  جامعه  رأس  در  رهبری 
مشروعیت  جمهوری  ریاست  و  مجلس  در  مردم  های 
رهبری  خبرگان  مجلس  انتخابات  بنابراین  دهد  می 
اهمیتی بیش از دیگر انتخابات دارد و باید بدانیم چه 

کسی را برای این مجلس انتخاب می کنیم. 
خبرگان  مجلس  برای  را  کسی  باید  کرد:  تصریح  وی 
معرفی کنیم که نظام والیت فقیه را درک کرده باشد. 
نماینده ولی فقیه در استان در ادامه با اشاره به ویژگی 
شــورای  مجلس  ــرای  ب مناسب  کاندیدای  یک  هــای 
اسالمی اظهار کرد: وظیفه یک نماینده این نیست که 
مدیرکل را جا به جا کند و این وظیفه استاندار است و 
نامزدی که اهل خرید و فروش و پلو دادن و پارتی بازی 

باشد به درد مجلس نمی خورد. 
وی ادامه داد: قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون 
برگزید  را  کسانی  باید  پس  است  نمایندگان  وظیفه 
داشته  را  آن  در  موفقیت  و  اجرایی  کار  تجربه  علم،  که 
باشند تا حافظ حقوق مردم کشور و منطقه در مجلس 
از  بعد  برای  نیز  توصیه  یک  بجنورد  جمعه  باشند.امام 
برگزاری انتخابات داشت و گفت: نمایندگانی که پس 
رقابت  جایگزین  را  رفاقت  نیاوردند  رأی  انتخابات  از 
با کاندیدایی که رأی آورده است، کنند و با دسته گل 
عرصه  و  صحنه  همچنین  وی  بروند.  او  استقبال  به 
نامزدها  و  کاندیداها  معرفی  برای  محلی  را  انتخابات 
دانست و خاطرنشان کرد: این فضا نباید باعث ریختن 

آبروی دیگران شود و تخریب یکدیگر توسط کاندیداها 
فرهنگ  شورای  رئیس  بیفتد.  اتفاق  آنان  طرفداران  و 
میادین  از  یکی  را  انتخابات  شمالی،  خراسان  عمومی 
پیوند  برای حضور مردم دانست و تصریح کرد: اسالم 
خیرخواه  دو  هر  که  دانــد  می  این  در  را  مــردم  و  امــام 
و  نباشد  شعار  تنها  رهبری  و  امام  با  بیعت  و  باشند  هم 
روابط  تشریح  در  وی  کند.  پیدا  نمود  نیز  عمل  در  باید 
تقویت  افزود:  و مردم در نظام اسالمی،  متقابل حاکم 
حاکمیت اولویت اصلی در بین حاکم و مردم در نظام 
که  می پذیرند  اسالمی  نظام  در  مردم  و  است  اسالمی 
در مسائل سیاسی و اجتماعی تعاون و همکاری داشته 
باشند.وی با بیان این که وحدت و همدلی مسئوالن و 
مردم دشمن را به هراس می اندازد، اظهارکرد: زمانی 
عقب  دشمن  باشد  داشته  وجود  همدلی  و  وحدت  که 
خودزنی  و  شکاف  کمترین  اگر  اما  کند  می  نشینی 
فاصله  حاکمیت  و  ــردم  م و بین  ببیند  ــورد  م ایــن  در 
باشد، دشمن نیز رخنه و  برای ورود فرصت پیدا خواهد 
زبان،  کنترل  اهمیت  به  اشــاره  با  همچنین  وی  کرد. 
حدیثی از امام علی)ع( نقل کرد و گفت: به خدا قسم 
که  این  مگر  کند  نمی  پیدا  مفید  ای تقوای  بنده  هیچ 
بر اهمیت سالمت  تأکید  با  را کنترل کند. وی  زبانش 
آبروی  الناس و حفظ  زبان و کنترل آن در رعایت حق 
دیگران ادامه داد:  فضای انتخابات نباید باعث ریختن 
آبروی دیگران شود و تخریب یکدیگر توسط کاندیداها 
با  همچنین  بیفتد.وی  اتفاق  نباید  آنان  طرفداران  و 
حاج  شهید  سپهبد  شهادت  داشت اربعین  گرامی 
»قاسم سلیمانی« گفت: نگاه مان این است که اگر فرد 
به دست  را  مکتبی  اما  ایم  دســت داده  از  را  شخصی  و 
آورده ایم و والدین باید این مکتب را بشناسند و  برای 
فرزندان شان تبیین کنند. آیت ا... »یعقوبی« همچنین 
پرداخت.  »سلیمانی«  شهید  نامه  وصیت  از  فرازی  به 
وی سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و روز زن و 
مادر را گرامی داشت و گفت: در سالروز والدت حضرت 
زهرا)س( باید به جشن و سرور پرداخت. وی همچنین 
به سالروز صدور حکم تاریخی امام خمینی)ره( مبنی 

بر ارتداد سلمان رشدی اشاره کرد.

بام و صفی آباد   امام جمعه؛ حجت االسالم »هوشمندنژاد«
امام جمعه بام و صفی آباد با تبریک سالروز میالد باسعادت حضرت فاطمه زهرا)س( گفت: در 

اسالم زن جایگاه ویژه ای دارد. حجت االسالم »هوشمند نژاد« با اشاره به انتخابات پیش 
ملت  فراروی  آزمون  را  آن  رهبری،  خبرگان  ای  دوره  میان  و  اسالمی  شورای  مجلس  روی 
توصیف و بیان کرد: مشارکت حداکثری در نخستین انتخابات گام دوم و طلیعه دهه پنجم 

انقالب یک وظیفه و تکلیف سیاسی و اجتماعی است.

جاجرم  امام جمعه؛ حجت االسالم »موسوی«
امام جمعه جاجرم گفت: راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن دو پیام مهم داشت که پیام اول آن به دشمنان بود که ما 
به  اشاره  با  »موسوی«  االسالم  حجت  کرد.  خواهیم  دفاع  امام)ره(  و  انقالب  های  آرمان  از  و  هوشیاریم  همچنان 

انتخابات پیش رو گفت: بعد از حضور غرورآفرین در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اکنون نوبت آن است که 
با حضور پرشور و حداکثری در پای صندوق های رأی در دوم اسفند، باز سیلی محکمی به دهان 
آمریکا و استکبار بزنیم. وی افزود: انتخابات هم تکلیف است و هم حق انتخاب، به این صورت 

ایرانی موظف به دخالت در آینده کشور و حضور در انتخابات هستیم. که ما به عنوان یک 

قاضی  امام جمعه؛ حجت االسالم »شریعتی نژاد«
حجت االسالم »محمد جواد شریعتی نژاد« امام جمعه قاضی گفت: در انتخابات باید معیارهای 

عقالنی را در نظر بگیریم تا به احترام سردار دل ها، شهید حاج »قاسم سلیمانی« در انتخابات 
معظم  مقام  منویات  خوب،  انتخاب  با  و  باشیم  داشته  مردمی  مشارکت  درصد   80 از  بیش 

رهبری را محقق کنیم.

آشخانه  امام جمعه؛ حجت االسالم »احمد زاده«
نورنژاد- امام جمعه آشخانه گفت:  شهید حاج »قاسم سلیمانی« رزمنده ای بدون مرز و میدان  
دار دفاع از مستضعفان در جهان بود.حجت االسالم »احمدزاده« با اشاره به انتخابات مجلس 
شورای اسالمی افزود: مجلسی قوی است که نمایندگان آن پاکدست، پاسخگو و انتقادپذیر 

باشند، نمایندگان خود را هم تراز و همراه مردم بدانند و  در دسترس مردم باشند.

گرمه امام جمعه؛ حجت االسالم »تاتاری«
محمودیان- امام جمعه گرمه گفت: حضرت فاطمه زهرا)س( الگوی معرفت، دانش، عبادت 

شهید  ســردار  شهادت  روز  چهلمین  تسلیت  با  »تاتاری«  االســالم  حجت  اســت.  شهادت  و 
»سلیمانی« افزود:خداباوری و توکل به خدا در سخت ترین شرایط و نفوذ در قلوب مردم از 

ویژگی های بارز این شهید واالمقام بود.

غالمان امام جمعه موقت؛ حجت االسالم »مهدوی پور«
است.  الهی  انــوار  از  و  عالم   کامل بانوان  الگوی  ــرا)س(   زه فاطمه  حضرت  گفت:  غالمان  موقت  جمعه  امــام 
دارد  جهانی  آثار  و  است  ای  جامعه  معیار هر  انتخابات  افزود:  انتخابات  به  اشاره  با  پور«  »مهدوی  حجت االسالم 

بنابراین بسیار مهم است و برای امنیت و آرامش باید در انتخابات شرکت و افراد اصلح را انتخاب کنیم.
اسفراین   امام جمعه موقت؛ حجت االسالم »عزیزی«

نجفیان- حجت االسالم »عزیزی« امام جمعه موقت اسفراین با قدردانی از حماسه حضور ملت در راهپیمایی یوم 
ا... ۲۲ بهمن افزود: مجلس در رأس امور و انتخابات آزمون فراروی ملت است و باید مردم حضور حداکثری در این 
آزمون داشته باشند. وی ادامه داد: دل کور دشمنان اسالم، حضور حماسی ملت در عرصه های گوناگون سیاسی 

و اجتماعی را نمی پذیرد. 

عکس: خراسان شمالی آیین عبادی، سیاسی نمازجمعه روز گذشته در بجنورد 

راز و جرگالن  امام جمعه؛ حجت االسالم »نادعلیزاده«
رحمانی- امام جمعه راز و جرگالن از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر کرد 
و گفت: این حضور یک رفراندوم برای تثبیت نظام اسالمی است. حجت االسالم »نادعلیزاده« 
اضافه کرد: انتخابات یکی از مهم ترین ارکان نظام است و باید با حساسیت و حضور گسترده 

مردم برگزار شود و افراد اصلح برای قانون گذاری انتخاب شوند.

سنخواست  امام جمعه؛ حجت االسالم »علیزاده«
امام جمعه سنخواست گفت: مردم ما با حضور وحدت آفرین و استکبار ستیز خود اعالم کردند که تا آخرین نفس و 

آخرین قطره خون خود در کنار انقالب اسالمی هستند. حجت االسالم »علیزاده« افزود: مردم 
از آزمون بزرگ بیست و دوم بهمن سربلند بیرون آمدند و ان شاءا... در آزمون مهم انتخابات 
هم برگ زرین دیگری را در تاریخ انقالب اسالمی ثبت خواهند کرد. وی گفت: دانشمندان 
جوان و انقالبی ما برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی درباره صنایع دفاعی تمام تحریم 

ها را به فرصت تبدیل کرده اند و قدرت بازدارندگی کشور را به  اوج رسانده اند.

شیروان  امام جمعه؛ حجت االسالم »تکمیلی«
بهمن،   ۲۲ راهپیمایی  در  شهرستان  این  مردم  پرشکوه  حضور  از  تقدیر  ضمن  شیروان  جمعه  امام  زاده-  عوض 
انتخابات را آزمون دیگری دانست که در پیش روی مردم قرار دارد و تصریح کرد: حضور در انتخابات، مشارکت در 

انقالب و سرنوشت میلیون ها انسان است.
از  برخورداری  فقیه،  والیت  به  عملی  اعتقاد  همچون  اصولی  افزود:  »تکمیلی«  االسالم  حجت 

روحیه و تفکر انقالبی، پاکدستی، توان مدیریتی، مقابله با فساد، دوری از تجمالت و شجاعت از 
شاخص های نماینده در تراز انقالب است. رعایت اخالق انتخاباتی محور دیگر سخنان حجت 

االسالم »تکمیلی« بود و در ادامه اظهارکرد: رقابت در عین رفاقت، پرهیز از تخریب یکدیگر 
و اجتناب از کار غیرقانونی جزو اخالق انتخاباتی و مورد تاکید است.

درق امام جمعه؛ حجت االسالم »محمدی«
فاطمه  حضرت  گفت:  ــرا)س(  زه فاطمه  حضرت  میالد  سالروز  تبریک  با  درق  جمعه  امــام 

به  اشــاره  با  »محمدی«  االســالم  حجت  است.  مسلمان  زن  یک  زندگی  الگوی  ــرا)س(  زه
شجاعت و رشادت سردار سرافراز سپهبد شهید حاج »قاسم سلیمانی« افزود: هرجا که جبهه 

مقاومت، جوامع اسالمی و مسلمانان نیاز به کمک  داشتند، این شهید بزرگوار حاضر  بود 
و فعالیت داشت.

تیتکانلو  امام جمعه؛ حجت االسالم »حسن زاده«
شیون  صدای  هرجا  و  بود  محور  ملت  و  گرا  امت  سردار  یک  قاسم«  »حاج  گفت:  تیتکانلو  جمعه  پرور-امام  میم 
مستضعفان و ستم دیدگان را می شنید، بی قرار در کنار آن ها بود. حجت االسالم »حسن زاده«  به بیان برکات 

و دستاوردهای انقالب اسالمی در بخش های مختلف پرداخت و با اشاره به اهمیت برگزاری 
قشرهای  کشور  کنونی  شرایط  به  توجه  با  است  ضــروری  کرد:  اظهار  اسفند،  انتخابات 
مختلف مردم حضور حداکثری در عرصه انتخابات و پای صندوق های رأی داشته باشند. 
قدرت  آفرینی،  امنیت  همچون  خاصی  های  ویژگی  دارای  انتخابات  این  داد:  ادامه  وی 

آفرینی و نشاط آفرینی 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.

با تقدیم احترام 
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گزارش

وظیفه مردم 
شرکت در 
انتخابات 

است و وظیفه 
نامزدهای 

انتخاباتی که 
وارد مجلس 

می شوند، 
عمل به وعده 

هاست

انتظاری که مردم از نامزدها دارند

مهار گرانی و قدرت چانه زنی
خواسته هایی است که »علیرضا حسن زاده« یکی از کسبه 
از  کند،  می  فعالیت  عرصه  ایــن  در  ها  ســال  که  بجنورد 

کاندیداهای فعلی انتظار دارد.
همه  جای  به  نماینده  یک  که  جایی  آن  از  است:  معتقد  وی 
مردم باید تصمیم بگیرد و عملکرد داشته باشد باید دلسوز 

مردم باشد.
وی با اشاره به قرار داشتن مردم در شرایط سخت می افزاید: 
به نظر می رسد اگر سد معبرهایی که سر راه کاسبان وجود 
دارد برداشته شود می توانند خدمات بهتری را به مردم ارائه 
دهند.»فاطمه رحمانی« از رأی اولی هایی است که اگرچه 
شور و نشاط برای حضور در انتخابات و سهیم شدن در رقم 
زدن سرنوشت کشورش را دارد اما از کاندیداهای فعلی می 
برای  و  برسانند  کشور  مسئوالن  به  را  مردم  حرف  خواهد 
خواهد  می  کاندیداها  از  باشند. او  مفید  شهرمان  و  کشور 
الگوی خوبی برای نسل جوان به عنوان آینده سازان باشند 
و خواستار مردمی بودن نامزدها می شود و می گوید: آن ها 
نباید تنها نظاره گر باشند بلکه با حضور یافتن در میان مردم 
شد.»گریوانی«  خواهد  برطرف  مشکالت  تر  راحت  و  بهتر 
جوان  های  زوج  امــروزه  که  این  به  اشاره  با  جوانان  از  یکی 
از  هستند،  رو  روبــه  مسکن  جمله  از  متعددی  مشکالت  با 
هزینه  به  توجه  با  خواهد  می  مجلس  نمایندگی  نامزدهای 
رو  به  رو  آن  با  ــوان  ج هــای  زوج  که  نــابــاروری  ــاالی  ب هــای 
هستند، اقداماتی را در راستای تسهیل مشکالت این قشر 

برای کاهش هزینه ها انجام دهند.
وی ادامه می دهد: کسی که صالحیت و توان وضع قوانین 
کارآمد و قوی را دارد باید بر کرسی بهارستان تکیه کند زیرا 
دیگر  یکی  رحیمی«  نیست.»احمد  کار  چاره  شعار  و  حرف 
به  نمایندگان  بودن  پایبند  خواستار  بجنوردی  شهروندان  از 
شعار  از  باید  نامزدها  گوید:  می  و  شود  می  شان  های  وعده 
در  متعدد  مشکالت  وجود  به  توجه  با  بپرهیزند. وی  دادن 
از  را  قوانین  با  بودن  آشنا  و  مشکالت  از  بودن  آگاه  جامعه، 
کند: نماینده  می  اضافه  و  بیان  نماینده  یک  های  ویژگی 
در  و  کند  ــار  ک مــردم  بــرای  باید  اســالمــی  شـــورای  مجلس 
مستضعف  و  ــد  درآم کم  اقشار  مشکالت  به  رسیدگی  فکر 
باشد.»ولی رحمانی« به عنوان قشر کارگر با بیان این که قبل 
از انتخابات نمایندگان وعده های زیادی می دهند، خواستار 
عمل به وعده ها می شود و می افزاید: آن ها باید خدمت به 
جامعه را سرلوحه کارشان قرار دهند و با توجه به مشکالت 
آن  کردن  برطرف  برای   بیکاری  همچون  جامعه  در  متعدد 
توسعه  و  رونق  و  استان  اقتصادی  های  زیرساخت  توسعه  و 
کارخانه ها تالش کنند.یکی دیگر از شهروندان از نمایندگان 
کشور  عزت  و  استقالل  مدافع  همواره  دارد:  انتظار  مجلس 
منافع  که  طرح هایی  با  و  باشند  اسالمی  جمهوری  نظام  و 
اظهار  کنند.وی  مخالفت  می کند،  تامین  را  معدود  عده ای 
می کند: وعده هایی که نامزدها نتوانند از عهده آن ها برآیند 
ناامید می کند و آسیب های  به مرور زمان مردم را ناراحت و 
آن گریبانگیر جامعه می شود.»فیروزه ای« پیرمردی که 72 
مجلس  نمایندگی  نامزدهای  توجه  خواستار  دارد،  سال 
شورای اسالمی به گرانی ها می شود و می گوید: با توجه به 
مشکالت اقتصادی و معیشتی موجود انتظار می رود آن ها 

مردم را فراموش نکنند.

گروه گزارش

و  شده  انتخاباتی  روستاها  و  شهرها  هوای  و  روزها حال  این 
که  طوری  به  است،  محافل  نقل  رو  پیش  انتخابات  موضوع 
جمالت »به چه کسی رأی می دهی« و »فالن کاندیدا چگونه 
است«، خیلی شنیده می شود. مقایسه شعارهای انتخاباتی 
کاندیداهای مختلف و پیگیری جلسات سخنرانی داوطلبان 
و  شهروندان  ســوی  از  اســت  مـــواردی  جمله  از  بهارستان 

روستاییان دیده می شود.
دوره  میان  و  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  اسفند  دوم 
نمایندگان  شــود.  می  برگزار  رهبری  خبرگان  مجلس  ای 
مجلس خبرگان رهبری نقش بسیار مهمی دارند و تبلیغات 
است.  شده  تر  پررنگ  استان  در  انتخابات  این  کاندیداهای 
در  که  نقشی  با  توانند  می  مجلس  نمایندگان  دیگر  سوی  از 
قوه مقننه ایفا می کنند به نفع استان و کشور قدم بردارند، 
از این رو شهروندان و روستاییان انتظارات متعدد و مختلفی 
می  رأی  های  صندوق  پای  همین  امید  به  و  دارند  ها  آن  از 
را  شان  مشکالت  اصلح،  نماینده  انتخاب  با  بتوانند  تا  روند 
از  استان  برسانند.اهالی  مرکز  به  ارتباطی  پل  این  طریق  از 
کاندیداهایی که با اهداف مختلف وارد میدان شده اند، چه 
می خواهند؟ خبرنگاران ما بین مردم رفتند و جویای نظرات 

و انتظارات شان از نمایندگان آینده بهارستان شدند.

I مهار گرانی
حیدرزاده- روی یکی از نیمکت های پیاده رو نشسته است 
تا نفسی تازه کند، چند قلم جنس خریده است و از گرانی ها 
گالیه می کند و همین می شود محور صحبت هایش وقتی از 
او می پرسم از کاندیداهای یازدهمین دوره مجلس شورای 
اسالمی چه انتظاری دارد؟ او که به زبان کردی صحبت می 
کند، می گوید: همه چیز گران شده است و نمی توانیم حتی 
برای  قدر  آن  کنیم،  تامین  راحتی  به  را  مان  ضروری  وسایل 

هر چیزی حساب و کتاب می کنم که دیگر خسته شده ام.
از روستاهای اطراف بجنورد  بانوی جوان که اهل یکی  این 
است، به وسایلی که خریده است، اشاره می کند و می گوید: 
ها  قیمت  که  کنند  کاری  خواهم  می  مجلس  نمایندگان  از 
مورد  وسایل  بتوانند  ما  مانند  ضعیف  اقشار  تا  یابد  کاهش 

نیازشان را تهیه کنند.
»شهیدی« ادامه می دهد: ما کارگران به سختی زندگی می 
کنیم و در حالی که برای تولید گندم و جو زحمت زیادی می 
کشیم اما آن ها را از ما ارزان می خرند و وقتی با همان پول به 

بازار مراجعه می کنیم نمی توانیم چیز زیادی بخریم.
به  شان  پای  وقتی  کاندیداها  کند:  می  امیدواری  ابــراز  او 
به  و  بیندیشند  ها  گرانی  رفع  برای  ای  چاره  شد  باز  مجلس 

فکر اقشار کم درآمد جامعه باشند.در عین حال، یکی دیگر 
مردم  فکر  به  باید  کاندیداها  کند:  می  تاکید  شهروندان  از 
فرزندان  داشتن  به  ــاره  اش با  فرهنگی  بانوی  باشند.یک 
لیسانس  فوق  و  دکترا  مقاطع  در  دانشگاهی  کرده  تحصیل 
اظهارمی کند: همه آن ها بیکار و در خانه هستند البته برای 
اشتغال به هر دری زدند به جایی نرسیدند.او ادامه می دهد: 
شوند،  می  وارد  آینده  مجلس  به  که  استان  کاندیداهای  از 
انتظار دارم برای اشتغال جوانان چاره اندیشی و این معضل 

بزرگ خانواده ها را برطرف کنند.
در  کردن  شرکت  که  این  بیان  با  دیگر  شهروندی  »غالمی« 
شنوای  گوش  داشتن  بر  است،  ایرانی  هر  وظیفه  انتخابات 
کند  می  تاکید  مردم  های  درددل  شنیدن  برای  کاندیداها 
آن  به  مربوط  که  کارهایی را  باید  نمایندگان  افزاید:  می  و 
کار  مــردم  بــرای  فقط  و  دهند  انجام  احسن  نحو  به  هاست 
هم  باشند.»کوهستانی«  خودشان  فکر  به  که  این  نه  کنند 
شهروندی دیگر است که تصریح می کند: نمایندگان مجلس 
می  که  هایی  صحبت  به  و  باشند  والیتمدار  و  مردمدار  باید 
کنند پایبند باشند، شعارهایی را که می دهند اجرایی کنند 
فراموش  را  آن  فردا  و  بزنند  حرفی  االن  که  نباشد  طوری  و 

کنند.

I وعده ها فراموش نشود
شیری- انتخابات همیشه از جایگاه و اهمیت خاصی برای 
داده  نشان  تجربه  و  بوده  برخوردار  روستاها  و  شهرها  مردم 
دارند  عرصه  این  به  ای  ویژه  حساسیت  و  نگاه  مردم  است 
داشتن  مجلس  نماینده  یک  از  ها  آن  انتظارات  همواره  و 
برای  تــالش  و  مــردم  به  توجه  هــا،  وعــده  به  عمل  صداقت، 
بهبود  همچنین  و  اجتماعی  رفــاه  منظور  به  قوانین  وضع 
گفته  به  که  بــازار  بخش  در  فعال  است.یک  مــردم  معیشت 
خودش سال هاست بازار و اقتصاد به حال خود رها شده و 
باید نمایندگان به وظایف و وعده های خود عمل کنند، می 
با  ندارند  نمایندگان  وظایف  از  خارج  انتظاری  مردم  افزاید: 
این وجود تجربه نشان داده طی سال های گذشته نامزدهای 
انتخاباتی برای این که بتوانند وارد مجلس شوند وعده های 
زیادی می دهند اما برخی افراد زمانی که وارد مجلس می 

شوند وعده ها و وظایف خود را فراموش می کنند.
تالش  که  این  از  قبل  انتخاباتی  نامزدهای  افزاید:  می  وی 
به  توجه  با  را  مشکالت  باید  ابتدا  شوند  مجلس  وارد  کنند 
توان خود بسنجند و ببینند آیا توان دفاع از حق مردم و وضع 

قوانین را برای رفاه اجتماعی دارند یا نه؟
را  انتخابات  اولی که شور و شوق شرکت در  یک جوان رأی 
دارد، اظهارمی کند: انتخاب نماینده اصلح وظیفه هر ایرانی 
و بیکاری امروز دغدغه همه مردم است و این مشکل را یک 

نماینده اصلح می تواند با وضع قوانین و مقررات از بین ببرد.
و  باال  عمومی  روابط  سواد،  باهوشی،  شجاعت،  »جعفری« 
نماینده  یک  قوت  نقطه  را  مردم  های  خواسته  به  ویژه  توجه 
از  هــا  اولـــی  رأی  مــا  انتظار  کــنــد:  مــی  اضــافــه  و  دانـــد  مــی 
نمایندگان مجلس، عمل به وعده ها و توجه به جوانان است.
او می افزاید: نمایندگان برای این که موفق باشند و بتوانند 
و  جوانان  الگوی  باید  بپوشانند  عمل  جامه  شان  اهداف  به 
شرکت  که  روحانی  یک  میان  این  باشند.در  ها  اولی  رأی 
در انتخابات را وظیفه هر ایرانی می داند، تصریح می کند: 
نامزدهای  وظیفه  و  است  انتخابات  در  شرکت  مردم  وظیفه 

انتخاباتی که وارد مجلس می شوند، عمل به وعده هاست.
او که تمایلی به ذکر نام خود ندارد، می افزاید: فکر می کنم 
اگر نمایندگان با مردم صادق باشند تمام مشکالت حل می 
بیکار اشاره می کند و می  به جوانان تحصیل کرده  شود.او 
داریم  استان  در  که  مشکلی  ترین  اصلی  و  بیشترین  گوید: 
واسطه  به  که  است  بیکار  کرده  تحصیل  جوانان  زیاد  تعداد 
باعث  مسئله  همین  و  ندارند  ریسک  جرئت  شان  بیکاری 
شده سن ازدواج افزایش یابد و متعاقب آن دامنه بزهکاری و 
اعتیاد گسترده تر شود.وی اذعان می کند: متأسفانه بعضی 
از نمایندگان مجلس در زمان انتخابات با تبلیغات گسترده و 
ایجاد شور و هیجان فقط رأی جمع می کنند اما وقتی وارد 

بهارستان می شوند دیگر هیچ خبری نیست.
وی خاطرنشان می کند: ما انتظار داریم نمایندگان مجلس 
آن ها در  برای رفع  و  را شناسایی  تمام مشکالت شهر  ابتدا 
از  خود  گفته  به  که  کهنسال  کنند.شهروندی  اقدام  مجلس 
انتظار داشتن از نمایندگان مجلس ناامید شده است، با این 
وجود حضور در انتخابات را وظیفه خود بر می شمرد و می 

افزاید: وضعیت خراسان شمالی نسبت به سال های گذشته 
فرق چندانی نکرده و بجنورد شهر کم درآمدی است و برخی 
مردم حتی برای تأمین مایحتاج اولیه شان با مشکل مواجه 
هستند بنابراین باید نگاه ها به مردم استان ویژه تر باشد اما 
و  دهند  می  وعده  زیاد  انتخابات  نامزدهای  برخی  متأسفانه 

عمل نمی کنند.

I از حق استان باید دفاع شود 
عنوان  به  مجلس  نماینده  گوید:  می  دانشجو  یک  آگاهی- 
کند،  دفــاع  شان  حق  از  خوبی  به  بتواند  باید  مــردم  وکیل 
عملکرد  نوع  دلیل  به  فعلی  مجلس  در  البته  که  موضوعی 
برخی نمایندگان زیر سوال رفته است. »رستمی« همچنین 
معتقد است: اگر کارکرد مجلس با حضور نمایندگان شجاع 
رفت  بــرون  بــرای  تواند  می  باشد  خــوب  بصیر  و  تدبیر  با  و 
گذاری  ریل  درستی  به  اقتصادی  فعلی  مشکالت  از  کشور 
کند. »حمیدی« یکی دیگر از شهروندان بجنوردی در پاسخ 
دارید؟  مجلس  نمایندگان  از  انتظاری  چه  که  سوال  این  به 
قانون  نماینده مجلس  می گوید: هر چند وظیفه اصلی یک 
استان  حق  از  بتواند  باید  اما  است  کشور  امور  برای  گذاری 
هر  بودجه  الیحه  تصویب  هنگام  زیــرا  کند  دفــاع  خوبی  به 
به  تواند  می  که  است  نماینده  زنی  چانه  قدرت  این  استان 
نماینده  دهد:  می  ادامه  وی  کند.  کمک  آن  بودجه  افزایش 
استان  زیرساختی  های  اولویت  که  است  ای  نماینده  خوب 
را بشناسد و در شرایطی که در کشور قدرت چانه زنی مهم 
است بتواند با مجاب کردن هیئت دولت برای عقب افتادگی 

های استان بودجه بیشتری را بگیرد.

I نماینده باید دلسوز مردم باشد
جمله  از  خوب  عملکرد  و  بودن  جامعه  دلسوز  مرتضوی- 
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IIخانهIدرIپذیرایی
* شنیده می شود، یک نامزد بهارستان به خاطر شرایط مالی به جای اجتماع در برخی مکان های خاص در 
منزل خود از هوادارانش پذیرایی می کند تا رأی دهندگان با دیدن سطح زندگی او مجاب شوند که وی اهل 

تجمالت نیست و زندگی ساده ای دارد.
*شنیده شده است، یکی از مدیران سابق که کاندیدا شده بود، در اجتماع یکی از روستاهای اسفراین به نفع 
این  نفع  به  هم  گذشته  دوره  در  وی  البته  است  کرده  گیری  کناره  ها  رقابت  از  اصولگرا  کاندیداهای  از  یکی 

نماینده کارزار انتخاباتی را ترک کرد.

IIحامیانIکوچ
تایید صالحیت شده و احراز  از اعالم نهایی اسامی افراد  انتخاباتی پس  *گفته شده است: حامیان ۲ نامزد 

نشدن صالحیت کاندیدای مورد نظرشان در حال کوچ به ستادهای دیگر نامزدها هستند.
*شنیده شده است، یک کاندیدای رد صالحیت شده که هزینه های سنگینی را در پهن کردن سفره اطعام 
و بستری شدن  بیمارستان  به  تاییدصالحیت شدگان، کارش  بین  از حضور در  ناامیدی  از  صرف کرده، پس 

کشیده است.

IIخانگیIهایIستاد
*شنیده ها حاکی از آن است که در آستانه انتخابات، محافل خانگی تبدیل به یکی از محل های تبیلغات 
برای کاندیداها شده است و برخی از بانوان و گردانندگان این محافل، در تکاپوی برنامه ریزی برای دعوت 

از سخنران به منظور جمع آوری  رأی برای یک کاندیدای خاص هستند.
* شنیده شده است، یکی از کاندیداها در فاروج به نفع یک نامزد دیگر کنار رفته است.

IIسیاسیIهایIمرزبندیIازIعبور
برخی  کوچ  دیگر،  نامزد  یک  صالحیت  نشدن  احراز  نامزد و  یک  صالحیت   رد  به  توجه  با  شود،  می  گفته   *
حامیان آن ها به ستاد دیگر داوطلبان آغاز شده و جالب این جاست که حتی از مرزبندی های سیاسی عبور 

کرده اند و به اردوگاه های رقیب در رفت و آمدند.

IIانتخاباتیIستادIدرIفرماندارI۲
* شنیده شده است، ۲ فرماندار اسبق اصالح طلب و یک فرماندار اعتدال گرا در اسفراین با حضور در 

انتخاباتی یک نامزد از وی حمایت کردند. ستاد 
از مشهد و کالت بناست به جمع داوطلبان نمایندگی  انتخابیه  با تغییر حوزه  نامزد  * پیشتر اعالم شد: یک 
مجلس شورای اسالمی در اسفراین اضافه شود سپس به نفع یک نامزد کناره گیری کند اما گفته می شود هر 

چند در ستاد این نامزد حضوری فعال دارد ولی به حوزه انتخابیه اسفراین منتقل نشده است.

مکان های اسکان اضطراری مسافران 
 مکان های اسکان اضطراری مسافران و در راه ماندگان از برف و کوالک  در بجنورد اعالم شد. طبق اعالم 
جمعیت هالل احمر بجنورد، مسجد قائم در امامت ۹ شهرک امام خمینی)ره(، مسجد شهرک شاهد و مسجد 

امام رضا)ع(، مکان های اسکان اضطراری مسافران و در راه ماندگان در مرکز استان است.

هنرنمایی کد بانوهای روستایی و عشایری
دستاوردهای  و  ها  توانمندی  نمایشگاه  پرور-  میم 
چری  روستای  در  فاروج  عشایری  و  روستایی  بانوان 
این شهرستان برپا شد. امام جمعه فاروج در حاشیه 
انقالب  برکات  و  دستاوردها  بیان  به  نمایشگاه  این 
حجت  پــرداخــت.  مختلف  هــای  بخش  در  اسالمی 
طی  سرزمین  این  بانوان  افزود:  »نــوروزی«  االسالم 
دوران  در  و  جبهه  پشت  در  مقدس  ــاع  دف ســال   8
خوبی  بــه  گوناگون  هــای  عرصه  در  مختلف  هــای 

نقش آفرینی کردند و در شرایط کنونی جامعه شاهد هستیم که عالوه بر داشتن وظیفه اصلی یک زن مسلمان 
و نقش ارزشمند در کانون گرم خانواده، در حوزه های مدیریتی فعالیت های خوبی را انجام می دهند.»مهران 
حیاتی« مدیر جهاد کشاورزی فاروج نیز گفت: در این نمایشگاه، بانوان به پخت غذاهای سنتی، نان محلی، 
فتیر، ارائه محصوالت محلی و لبنی و دوخت لباس های محلی اقدام کردند. وی ادامه داد: همچنین غرفه 
و  برپا  و غرفه فروش  و عشایری  بانوان روستایی  نمایشگاه در بخش های مختلف توسط  این  های دیگری در 

مسابقات مختلف ورزشی و جشنواره غذا برگزار شد.

شنیده های انتخاباتی   

اخبار   

آمده ام تا:
خدمت بی منت به مردم را، براساس اسالم و در راه 

رضای خدا داشته باشم.
آمده ام که:

 با ترویج فرهنگ مدارا و گفت وگو؛ جاذبه در حداعال
و دافعه در حداقل ضرورت را سرلوحه قرار دهم.

آمده ام با:
ارتقای سطح و جنس مطالبات مردمی؛ منافع منطقه ای را 

احصا و اجرایی نمایم.

حال و هوای تبلیغات انتخابات در شهرستان ها

گزارشی از افتتاح ستادهای انتخاباتی

نامزدهایی در چند قدمی مجلس

با آغاز زمان رسمی تبلیغات انتخابات، تمام شهرستان 
های استان رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته و شور 

و شوقی در بین مردم ایجاد شده است. 
را  شهر  آفتاب  غروب  از  پس  ویژه  به  ستادها  شلوغی 
برخی  موسیقی  ــدای  ص و  ــرده  ک همیشه  از  تر  ــده  زن
بوی  و  رنگ  اســت.  پیچیده  شهر  همهمه  در  ستادها 
تبلیغات انتخابات در شهرستان ها را از قلم خبرنگاران 

بخوانید.

IIIاسفراینI
نجفیان- اسفراین همچون جای جای دیار باب الرضا 
)ع(، گنجینه معرفت ها حال و هوای انتخاباتی گرفته 
نهایی  فهرست  در  که  نامزدی   ۱۹ میان  از  البته  است 
از سوی فرمانداری اسفراین قرار گرفتند  منتشر شده 
را  تبلیغاتی  جدی  کار  که  انتخاباتی  نامزدهای  شمار 
آغاز کرده اند یا ستادهای مرکزی برادران و خواهران 
آن ها فعال شده است، گویا تک رقمی است و هنوز عده 
دارند  بنا  یا  ندارند  تبلیغاتی  کار  برای  ای  برنامه  یا  ای 
در روزهای آینده به جمع داوطلبان فعال اضافه شوند. 
شورای  مجلس  انتخاباتی  نامزدهای  سخنرانی  برنامه 

آغاز  مساجد شهرستان  در  کشی  قرعه  با  اسالمی 
داشت؛  خواهد  ادامه  شب  چهارشنبه  تا  و  است  شده 
دیدارهای  و  سخنرانی  روستایی،  مناطق  در  حضور 
چهره به چهره روستاییان اغلب برنامه صبح نامزدهای 
مجاز  های  مکان  اسفراین  شهرداری  است.  انتخاباتی 
اسالمی  شورای  مجلس  نامزدهای  انتخاباتی  تبلیغات 
را پیش بینی و با کد آن ها تعیین و مشخص کرده است 
اما با این وجود نامزدهایی هستند که با تخطی از قانون 
درختان فضای سبز شهری و تیرهای برق را جوالنگاه 
کار تبلیغاتی خود قرار داده اند. بازار توزیع تراکت های 
تبلیغاتی و برگه های دعوت به سخنرانی های عمومی 

هم داغ داغ است.

IIگرمه
یازدهمین  در  شرکت  داوطلبان  رقابت  محمودیان- 
و  حال  و  آغاز  اسالمی  شورای  مجلس  انتخابات  دوره 
ایجاد ستاد و  با  تبلیغات  هوای گرمه در ۲ روز نخست 
نصب بنر و توزیع تراکت تبلیغاتی دگرگون شده است. 
ها  آن   طرفداران  و  کاندیداها  تکاپوی  و  جوش  و  جنب 
آشکارتر شده است و برخی مغازه ها که تا چند روز قبل 

بنگاه یا دفتر بیمه بودند  اکنون به عنوان ستاد در شهر 
فعالیت می کنند. همچنین نصب برگه های تبلیغاتی 
کاندیداها بر خودرو و تردد در شهر یکی از شیوه های 

مرسوم تبلیغات است.

IIفاروج
میم پرور- در دومین روز تبلیغات انتخابات نمایندگان 
دیگر  مانند  هم  آجیلی  شهر  اسالمی،  شورای  مجلس 
اما  تبلیغات به خود گرفته است  مناطق، حال و هوای 
از  و  شود  نمی  مشاهده  انتخاباتی  حال  و  شور  چندان 
مجموع ۲3 کاندیدای انتخاباتی که در حوزه انتخابیه 
قوچان و فاروج ثبت نام کرده اند تعداد کمی از چهره 
های اصلی جریانات مختلف سیاسی، در این شهر در 
خیابان   ۲ در  ها  آن  ستادهای  و  هستند  فعالیت  حال 
اصلی این شهر یعنی موفق و طالقانی آغاز به کار کرده 

اند.
 البته در اولین روز تبلیغات در ساعات مشخص مراسم 
افتتاحیه ستادهای کاندیداها برگزار شد و شهروندان 
و طرفداران نامزدهای انتخاباتی با شور و حال خاصی 
ای  عده  و  بودند  آمد  و  رفت  حال  در  ستادها  این  در 

شیرینی پخش و برخی در داخل خیابان با راه اندازی 
شعارهای  با  را  خود  کاندیدای  تبلیغاتی،  کــارنــاوال 
بساط  که  نماند  ناگفته  کردند.  می  بدرقه  حمایتی 
پذیرایی،  تاالرهای  در  کاندیداها  برخی  سفره های 
رستوران ها، محافل، مجالس و منازل با گرمی خاصی 

پابرجا بود.

IIشیروان
پنج  از  انتخاباتی  تبلیغات  عوض زاده- شور و هیجان 
شنبه با مهلت قانونی شکل تازه ای در شیروان به خود 
کاندیداها  ستادهای  افتتاح  با  که  طــوری  به  گرفت، 
با  شهر  بود  همراه  بــازی  آتش  و  موسیقی  با  بعضا  که 
نشاط شد هر چند به نظر می رسد تعدادی از نامزدها 
در  واقــع  خمینی)ره(  امــام  بولوار  اما  ندارند  ستادی 
ستادها  فعالیت  شاهد  شیروان  مرکز  و  اصلی  خیابان 
از  یکی  نیز  شنبه  کاندیداهاست.پنج  طــرفــداران  و 
حوزه انتخابیه  از  اسالمی  شورای  مجلس  نامزدهای 
کرد  اعالم  کاندیداتوری  از  را  خود  انصراف  شیروان 
دوباره  نام   ۱3 با  و  اصالح  شیروان  انتخابات  آگهی  تا 

منتشر شود.

مدبر

هوای  و  حــال  و  ــرده  ک تغییر  شهرها  چهره  ــروز  دی از   
سحرگاه  در  تبلیغات  شــروع  با  اســت.  گرفته  دیگری 
وارد  اسالمی  شــورای  مجلس  نامزدهای  شنبه،  پنج 
و  در  ساعت  چند  عرض  در  و  شدند  تبلیغات  ماراتن 
چهره  شهرها  و  پوشیدند  تبلیغاتی  لباس  شهرها  دیوار 
صورت  به  نیز  جمعه  شامگاه  گرفتند.  خود  به  جدیدی 
و  شد  روشــن  انتخاباتی  ستادهای  پروژکتور  رسمی 
به  داشت  قرار  ستادها  این  مسیر  در  که  هایی  خیابان 
ایجاد  ها  آن  در  سنگینی  ترافیک  و  قفل  کلی  صورت 
شد. بگذریم که حال و هوای این ستادها مختلف بود 
و بسیار متفاوت. اکثر ستادها مملو از جمعیت و حتی 
تعدادی از آن ها به قدری شلوغ شده و مورد استقبال 
قرار گرفته بود که صف جمعیت به پیاده روها کشیده 
و  بود  طرفداران  پای  زیر  ها  خیابان  از  قسمتی  و  شده 

برودت  و  سردی  به  توجه  بی  نامزدها  این  طرفداران 
کردند.  می  گوش  را  نظرشان  مورد  نامزد  سخنان  هوا 
ستادها  این  اطراف  های  کوچه  در  که  خودروهایی  از 
و  دور  های  راه  از  حاضران  بود  معلوم  بود  شده  پارک 
و  ستادها  افتتاح  گفت  توان  می  بودند.  آمده  نزدیک 
فضای  بر  که  بود  ابری  همچون  شهری  تبلیغات  شروع 
استان بارید و آن را انتخاباتی کرد به گونه ای که فضای 
مجازی تا شب نشینی ها و حتی موضوع بحث محافل 
رسمی تا روزنامه ها و صدا و سیما همه و همه انتخاباتی 
شد. شرح زندگی، عملکرد و شناسنامه کاری نامزدها 
شیشه  تا  دیــوار  و  در  از  که  ای  قصه  شد؛  محافل  نقل 
داد.  اختصاص  خود  به  را  خودروها  و  ها  مغازه  برخی 
البته نباید فراموش کرد، در این میان خلوتی و غربت 
برخی ستاد ها فریاد می زد که شاید در روزهای آینده 
شرایط آن ها تغییر کند؛ معلوم بود که از قبل کارهای 
نداده  انجام  نامزدشان  معرفی  درخصوص  را  چندانی 

اند. فضای حاکم بر ستادها نیز متفاوت بود. در برخی 
می دادند  عبور  قرآن  زیر  از  را  حاضران  افراد  ستادها 
همراه  زدن  کف  با  شاد  صداهای  ستادها  برخی  در  و 
قابل  امــر  ستادها  چینش  مشکل  میان  ایــن  در  بــود. 
نامزد  تبلیغاتی  مشاوران  سلیقه  خوبی  به  و  توجهی 
ستاد   8 حــدود  مجموع  در  بــود.  محسوس  نظر  مــورد 
کدام  هر  شد  می  احساس  و  بود  تر  پررنگ  شان  چراغ 
ازدحام  دانند.  می  مجلس  نماینده  را  خود  ها  این  از 
به گونه ای بود که  جمعیت، شور و هیجان و استقبال 
به سادگی نمی توان گفت پیروز این میدان کدام یک 
بلندی  جادویی  های  قله  تبلیغات  دنیای  بود.  خواهد 
این  پایین  های  پله  در  که  را  افراد  از  بسیاری  که  دارد 
می  بــام  به  رقیب  از  ــر  زودت مرتبه  یک  هستند  رقابت 
رساند. برخی »کلید واژه« ها معجزه می کنند و انرژی 
رقیب را می گیرند و مخاطب را مجذوب افراد مورد نظر 
می کنند، همان طور که برخی واژه ها تنفر آفرینند و 

مخاطب را فراری می دهند. باالخره هنوز زود و داوری 
این که در این ماراتن و دورخیز به سوی بهارستان چه 

نامزدی زودتر خواهد رسید، سخت است. 
حضور رسانه ای کاندیدا به قضاوت کمک می کند به 
به کلی در رسانه های مجازی  این که برخی  خصوص 
وارد  که  آنان  همه  به  البته  هستند.  منفعل  مکتوب  و 
اند  گذاشته  گام  تبلیغات  میدان  در  و  اند  شده  میدان 
حضورشان  زیرا  کرد  تشکر  و  گفت  نباشید  خسته  باید 
گرم تر  و  تر  رنگ  پر  را  انتخابات  در  مشارکت  آفتاب 
می کند. البته در این میدان از همه آن هایی که نامزد 
تبلیغات  در  رود  می  انتظار  انــد  شــده  ــذاری  گ قانون 
قوانین را رعایت کنند و حاضر نشوند از بیراهه به سوی 

مقصد حرکت کند.
تبلیغات  بــرای  امــروز  که  پروژکتورهایی  ا...  شاء  ان 
روشن شد روزی برای تبریک گویی روشن شود، آن هم 

با حضور حداکثری مردم. پیروز و پایدار باشید.

 نامزد انتخابات مجلس شورای اسالمی
از حوزه انتخابیه بجنورد

لیست اصالحات قطعی شد

و  قربانی«  »علی  از  حمایت  بر  یازدهم  انتخابات  در  طلبان  اصالح  شورای 
»قربانعلی اسدی« به اجماع رسید. شورای اصالح طلبان استان خراسان 
شمالی در بررسی نهایی به ۲ گزینه دکتر »علی قربانی« از حوزه انتخابیه 
رسید. شیروان  انتخابیه  حــوزه  از  ــدی«  اس »قربانعلی  دکتر  و    بجنورد 
البته در حوزه  انتخابیه اسفراین »میثم لعل عوض پور« و در حوزه انتخابیه  
منوط  اصالحات  گزینه  عنوان  به  شوشتری«  »هادی  نیز  قوچان  و  فاروج 

با  قربانی  گرفتند.علی  قرار  شورا  این  قبول  مورد  نامه  میثاق  امضای  به 
نظرات  اجماع  و  سو  یک  از  مختلف  های  حــوزه  در  اش  4ساله  عملکرد 
مختلف از جمله اصالح طلبان از سوی دیگر توانسته شانس خود را در این 
انتخابات بیشتر کند. نخستین روز افتتاح ستاد علی قربانی با اجتماع چند 
صد نفری و همراه دهیاران طی شد که نشان از وضعیت مناسب او در حوزه 

انتخابیه بجنورد دارد.

IIIستادیIقویIتیمIوIاسدی
نخست  روز  در  اسدی   از  حمایت  برای  شیروان  مردم  توجه  قابل  اجتماع 
تبلیغات و در لیست اصالحات قرار گرفتن او باعث متفاوت شدن شرایط 

انتخاباتی شد. 
حمایت گروه ها و افراد مختلف از اسدی و تشکیل تیم ستادی قوی از دیگر 

محاسن ستاد اسدی است.

تهاجم پوسترها به زیبایی شهر 
روزهای پرکار شهرداری 

۴
صفحه اول
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دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
فوق لیسانس رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

لیسانس جغرافیای اقتصادی انسانی از دانشگاه فردوسی مشهد

سـوابــق  مــسئولـیـتی

عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال99

عضوکمیسیون جامع حمایت از معلولین

عضوکمیسیون جامع مشترک درآمد پایدارشهرداری ها و دهیاری ها

نماینده قوه مقننه در شورای آمایش سرزمین

عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان

عضو هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی 

عضو هیات امنای دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

نائب رئیس فراکسیون مناطق کمتر توسعه یافته
عضو شورای مرکزی فراکسیون امید

عضوهیات رئیسه فراکسیون نفت و نیرو
عضو فراکسیون اشتغال و  سرمایه گذاری

عضو فراکسیون مدیریت شهری و روستایی
عضو فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار

عضو فراکسیون فرش و صنایع دستی
عضو فراکسیون حمایت از مرزنشینان

عضو فراکسیون خیرین سالمت
عضو فراکسیون دانشگاه آزاد اسالمی

عضو فراکسیون ورزش و جوانان

عضو فراکسیون فرهنگیان
عضو فراکسیون کارگری

عضو فراکسیون عشایر
عضو فراکسیون توسعه صادرات

عضو فراکسیون قرآن، عترت و نماز
عضو فراکسیون جاده ابریشم

عضو فراکسیون میراث فرهنگی و گردشگری
عضو فراکسیون کار وکارآفرینی

عضو فراکسیون شفاف سازی اقتصادی و انضباط مالی
عضو فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی

عضو فراکسیون حمایت از حقوق معلولین

کمیسیون ها، مجامع و شوراهافراکسیون ها

مهمترین اقدامات دکتر علی قربانی در مجلس دهم جهت توسعه شهرستان بجنورد

مهمترین اقدامات دکتر علی قربانی در مجلس دهم جهت توسعه شهرستان مانه و سملقان

 مهمترین اقدامات دکتر علی قربانی در مجلس دهم جهت توسعه شهرستان های گرمه،
 جاجرم و راز و جرگالن در روز دوشنبه ۲۸ بهمن در همین صفحه منتشرخواهد شد

ستاد مرکزی: بجنورد خیابان امام خمینی )ره( بین میدان فردوسی و چهارراه قیام 

حوزه عمران، شهری، روستایی و فناوری

حوزه اجتماعی،ورزشی، بهداشت ودرمان

حوزه آموزشی،فرهنگی وهنری ونیروی انسانی

حوزه عمران، شهری، روستایی و فناوری

حوزه صنعت

حوزه صنعت

حوزه اجتماعی، ورزشی، بهداشت ودرمان

حوزه کشاورزی و منابع طبیعی

 ۱-پیگیری چهار بانده کردن محور بجنورد به جنگل گلستان

 با اعتباری بالغ بر ۳۶5۰ میلیارد ریال

۲-پیگیری اجرای پروژه راه آهن اسفراین به بجنورد 

بااعتبار تخصیصی ۲۰۰۰میلیارد ریال ازمحل اعتبارات سفرریاست محترم جمهوری

۳-پیگیری افتتاح و بهره برداری از ترمینال مسافربری فرودگاه بجنورد و افزایش 

پرواز ها از ۳ پرواز به 9 پرواز در هفته

4-پیگیری احداث پارک دوبرار بجنورد، بزرگترین پارک درسطح استان خراسان شمالی باتخصیص 

اعتباری بالغ بر 65 میلیارد ریال

5- پیگیری تخصیص ۱۰۰۰میلیارد ریال اوراق مشارکت برای توسعه شهری بجنورد

6- پیگیری جذب قیر رایگان وآسفالت 120 هزارمترمربع از معابر سطح شهر بجنورد

7- پیگیری آسفالت و روکش ۸0 کیلومتر راه  روستایی

۸- پیگیری جذب وام های کم بهره برای بافت های فرسوده

دیده  خسارت  مسکونی  واحد  از1000  بیش  برای  بالعوض  و  بهره  کم  تسهیالت  جذب  پیگیری   -9

ناشی ازسیل سال جاری

10- پیگیری گازرسانی به تمام روستاهای باالی 20 خانوار درسطح شهرستان بجنورد

11- پیگیری تخصیص اعتبار 670 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت 76 آموزشگاه و سالن آموزشی و 

تربیتی در حوزه انتخابیه

12- پیگیری تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت از 33 روستا در سال 94 به ۸۸ روستادرسال 9۸

13-پیگیری ارتقاء ضریب تلفن همراه از 3۸/49 درصد به ۸7 درصد در سطح حوزه انتخابیه

14- پیگیری ارتقاء تعداد سایت نسل4 همراه اول از صفربه 219سایت و تعداد سایت نسل 4 ایرانسل 

از 17سایت  به 116سایت در حوزه انتخابیه

15-پیگیری اعتبارات برای اجرای رینگ شمالی شهر بجنورد در راستای عادالنه آب شرب و بهره مندی 

100درصدی مردم مرکز استان از آب سد شیرین دره با اعتباری تخصیصی بالغ بر 1۸0میلیارد ریال

16-پیگیری اعتبارات برای اجرای فاضالب در مناطق ناظرآباد، کالته جوادیه، گلستان شهر و شهرک 

فرهنگیان با اعتباری بالغ بر 260 میلیاردریال

17- پیگیری افزایش اعتبارات شهرداری های کوچک ودهیاریها ازمحل قانون مالیات برارزش افزوده

۱-پیگیری ارتقاء بیمارستان ۳۲ تخت خوابی پورسینای آشخانه به ۱۲۰تخت خوابی
2-پیگیری ساخت و افتتاح استخر شهروند در شهرآشخانه 

3-پیگیری افزایش 3 الی 5 برابری مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( وبهزیستی

4-پیگیری تسهیالت کم بهره برای منازل مسکونی مددجویان بهزیستی وکمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( درقالب تسهیالت بالعوض

5-پیگیری اجرای قانون استهمال وام دربخش کشاورزی به مدت 3سال

6-پیگیری بخشودگی سود وجرایم وام های زیر یک میلیارد ریال

7-پیگیری تسهیالت کم بهره به مبلغ 640 میلیارد ریال جهت ایجاد اشتغال درروستاهای سطح شهرستان مانه وسملقان

۸-پیگیری از طریق بنیاد علوی درخصوص پرداخت وام های کم بهره وایجاد اشتغال در روستاهای سطح شهرستان مانه وسملقان

9-پیگیری تکمیل سالن چندمنظوره شهر آشخانه

10-پیگیری احداث خانه جوان شهرستان مانه و سملقان

11-پیگیری تکمیل پنج سالن ورزشی درسطح شهرستان مانه وسملقان

12-پیگیری احداث زمین چمن مصنوعی درسطح روستاهای مانه وسملقان

13-پیگیری ایجاد درمانگاه وخانه های بهداشت روستایی

۱-پیگیری و حمایت قاطع از تصویب کلیه قوانین مربوط به خانواده های معظم شهدا، جانبازان و 

ایثارگران معزز در برنامه های توسعه و بودجه سالیانه کشور

2- پیگیری برقراری حق مرزی وفوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته دراحکام کلیه کارکنان دستگاه اجرایی حوزه انتخابیه

3-پیگیری برقراری نظام رتبه بندی فرهنگیان

4- پیگیری جذب ردیف استخدامی برای بیش از 2000نفر در دستگاه های اجرایی حوزه انتخابیه

۱-پیگیری چهار بانده کردن محور جنگل گلستان به بجنورد بااعتباری بالغ بر ۳۶5۰ میلیارد ریال

 2-پیگیری احداث واحدهای مسکونی خسارت دیده ناشی ازسیل با اعتباری  بالغ بر 1000واحد مسکونی به صورت  وام های بالعوض وتسهیالت کم 
بهره در سطح شهرستان

3-پیگیری آسفالت و روکش 160 کیلومتر راههای روستایی در سطح شهرستان مانه و سملقان

4-پیگیری گازرسانی به تمام روستاهای باالی 20خانوار شهرستان مانه وسملقان

5-پیگیری اصالح معابر ورودی شهر آشخانه 

6-پیگیری تعداد روستاهای دارای اینترنت پرسرعت از 31 روستا در سال 94 به 7۸ روستا در سال 9۸

7-پیگیری جهت ارتقاء ضریب تلفن همراه از 3۸/49 درصد به ۸7 درصد در حوزه انتخابیه

۸ - پیگیری افزایش اعتبارات شهرداری های کوچک ودهیاری ها ازمحل قانون مالیات برارزش افزوده

9-پیگیری جهت ارتقاء تعداد سایت نسل4 همراه اول از صفر به 219سایت و تعداد سایت نسل 4 ایرانسل از 17سایت به 116سایت در حوزه انتخابیه

1-پیگیری تبدیل مانه و سملقان به قطب تولید پوشاک با احداث 10 

واحد صنعتی در سطح استان خراسان شمالی

2-پیگیری کارگاه تولید انواع پارچه و نساجی در شهرک صنعتی آشخانه

3-پیگیری احداث کارخانه فوالد گدازان اعتماد 

حوزه کشاورزی، آب ومنابع طبیعی

۱-پیگیری شروع عملیات اجرایی سد دربند بااعتباری بالغ بر ۲5۰۰ میلیارد ریال
با  شهرستان  سطح  اراضی  برای  بهره   کم  تسهیالت  و  بالعوض  اعتبارات  تخصیص  پیگیری   -2

اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال 

3- پیگیری  ایجاد مجتمع گلخانه امام رضا)ع( بااعتباری بالغ بر ۸0میلیارد ریال

4-افزایش 700درصدی یا 5 برابری اعتبارات منابع طبیعی،آبخیزداری و جنگل کاری در سطح شهرستان 

1-پیگیری ساخت و افتتاح کارخانه اسید بااعتباری بالغ بر 550 میلیارد ریال واشتغال 75 نفر 

2- پیگیری ساخت وافتتاح شرکت فوالدگستر بااعتباری  بالغ بر 300 میلیارد ریال واشتغال 120نفر

3- پیگیری ساماندهی 50 واحد کوچک درشهرک صنعتی بااعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال و    500 نفراشتغال

4- پیگیری ساخت کارخانه بازیافت الستیک خودرو با اعتباری بالغ بر 20میلیارد ریال و اشتغال زایی 25 نفر

حوزه آموزشی، فرهنگی، 
هنری و نیروی انسانی

۱- پیگیری و حمایت قاطع از تصویب کلیه 

قوانین مربوط به خانواده های معظم شهدا، 

جانبازان و ایثارگران معزز در برنامه های 

توسعه و بودجه سالیانه کشور

2-پیگیری وافزایش 55 درصدی بودجه هزینه ای 

وتملک دارایی دانشگاه کوثر بجنورد

3-پیگیری جهت تخصیص 90 میلیارد ریال 

اعتبار برای ساخت ساختمان 19 مهر دانشگاه 

کوثر بجنورد 

4-پیگیری جهت تخصیص 33 میلیارد ریال 

اعتبار برای احداث ساختمان آموزشی دانشکده 

فنی وحرفه ای پسران بجنورد) دارالفنون(

5- پیگیری برقراری حق مرزی وفوق العاده 

مناطق کمترتوسعه یافته دراحکام کلیه کارکنان 

دستگاه اجرایی

6- پیگیری برقراری نظام رتبه بندی فرهنگیان

7- پیگیری افزایش 4 رشته درمقاطع کارشناسی 

ارشد دردانشگاه کوثر بجنورد

۸- پیگیری جهت افزایش جذب هیات علمی 

از45 نفربه 60نفر دردانشگاه کوثر بجنورد

9-پیگیری جهت  تخصیص اعتبار دانشکده علوم 

پایه دانشگاه بجنورد

10-پیگیری جهت  تخصیص اعتبار دانشکده 

پتروشیمی دانشگاه بجنورد

11- پیگیری جذب ردیف استخدامی برای 

بیش از 2000نفر در دستگاه های اجرایی حوزه 

انتخابیه

1-پیگیری ساخت و افتتاح بیمارستان 320 تختخوابی امام حسن مجتبی)ع( بجنورد، بخش تشخیص سرطان بیمارستان 

امام علی)ع(- بخش سوختگی و احداث دانشکده پزشکی و دندان پزشکی با اعتباری بالغ بر1500 میلیارد ریال

2- پیگیری تکمیل پروژه ورزشگاه 15 هزارنفری 19 مهر بااعتباری بالغ بر 3۸0 میلیارد ریال 

3- پیگیری تکمیل  5 سالن ورزشی در سطح شهرستان بجنورد

4- پیگیری ساخت وتکمیل ورزشگاه 6 هزارنفری شهر بجنورد 

5- پیگیری تکمیل سالن ژیمناستیک  شهر بجنورد

6- پیگیری احداث خانه جوان درشهر بجنورد

7- پیگیری احداث زمین چمن مصنوعی درسطح شهرستان بجنورد 

۸- پیگیری احداث ساختمان اداره کل ورزش و جوانان استان واحداث خوابگاه ورزشی

9- پیگیری احداث درمانگاه وخانه بهداشت درسطح شهرستان بجنورد

10-پیگیری جذب بیش از۸50میلیارد ریال تسهیالت بالعوض  وکم بهره در سطح شهرستان

11- پیگیری جهت اشتغال 1749 نفر درحوزه روستایی از محل اشتغال پایدار در سطح شهرستان 

12- پیگیری افزایش 3 الی 5 برابری مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی)ره( و بهزیستی در سطح شهرستان 

13- پیگیری اعتبار 10میلیارد ریال برای گود کشتی باچوخه درشهر بجنورد

14- پیگیری بخشودگی سود و جرایم وام های زیر یک میلیارد ریال

1- پیگیری اعتبارات افزایش 7 برابری منابع طبیعی و آبخیزداری و جنگل کاری در سطح شهرستان

2- پیگیری اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در1000 هکتاراراضی آبی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۸0 میلیارد ریال 

Dr_Ali_Ghorbani

مرد توسعه
استوارم بر عهدی که بستم



محمدی

و  رنگ  استان  شهرهای  تمامی  دیوار  و  در  روزها  این   

از  نحوی  به  کدام  هر  و  گرفته  خود  به  انتخاباتی  بوی 

مجلس  انتخابات  دوره  یازدهمین  کاندیداها  پوستر 

مجلس  ای  دوره  میان  انتخابات  و  اسالمی  شــورای 

خبرگان رهبری میزبانی می کنند. 

کشیدن  نفس  فرصت  پوسترشان  که  افــرادی  برخی 

آینده  در  است  قرار  گرفته،  شهری  منظر  و  سیما  از  را 

قانون  خطیر  امــر  به  و  شوند  مجلس  ــی  راه نزدیک 

نامزدها در  از  تعدادی  آن که  و حال  بپردازند  گذاری 

آغاز، قانون گریزی و توجه نکردن به حقوق شهروندی 

را در پیش گرفته اند. همزمان با آغاز رسمی تبلیغات 

ای  دوره  میان  انتخابات  و  یازدهم  مجلس  انتخابات 

به  نیز  بجنورد  شهرداری  رهبری،  خبرگان  مجلس 

در  هایی  چتایی  نصب  به  اقــدام  شهرها،  سایر  مانند 

نقاط مرکزی و خیابان های اصلی شهر کرده است تا 

نامزدها،  برای  یکسان  شرایط  آوردن  فراهم  بر  عالوه 

پس  تا  کند  مراقبت  خوبی  به  شهری  منظر  و  سیما  از 

آمیزی  رنگ  و  ترمیم  برای  گزافی  هزینه  انتخابات  از 

رسمی  آغاز  نخست  روز  دو  یکی  در  نشود.  پرداخت 

زیبایی  انتخابات مجلس، در کنار  نامزدهای  تبلیغات 

و  نبود  کم  هم  ها  نازیبایی  انتخاباتی،  حال  و  شور  و 

نازیبایی ها رنگ و بوی بی اعتنایی برخی کاندیداها و 

یا حامیان آن ها به حقوق شهروندی داشت. 

در فضای مجازی هم واکنش ها به این موضوع کم نبود و 

شهروندان اقدام کاندیداها و یا حامیان آن ها در چسباندن 

پوسترها در محل های خارج از عرف و محل تعیین شده را 

مورد انتقاد قرار دادند. »کاندیدای تمیز را جدی بگیرید«، 

که  کاندیدایی  به  و  عالقمندند  زیست  محیط  به  »مردم 

عالقمند  بیشتر  هاست  تپه  و  کوه  و  شهر  تمیزی  مراقب 

می شوند«، »کسی که قرار است برایمان قانون گذاری 

کند، چطور می تواند خود قانون گریز باشد؟«، »احترام 

ام آرزوست«، »احترام به حقوق  به سیما و منظر شهری 

کاندیدا؟«،  آقای  کجاست،  ز شهروندی  ا «

جیب ما برای دیگران؛ چرا؟« تنها 

که  است  هایی  پست  از  بخشی 

در  و  نوشته  شهروندان  توسط 

دست  به  دست  مجازی  فضای 

آن  تعداد  به  رفته  رفته  و 

ها نیز افزوده می 

شود.  در جدول 

مجاز  مصاديق 

غیرمجاز  و 

شوراي  مجلس  دوره  يازدهمین  انتخابات  تبلیغات 

اسالمی هم صریحا به این موضوع اشاره شده است که 

 52 ماده  و   95/3/3 اصالحی   61 ماده  تبصره  طبق 

صرفا  تبلیغاتی  آثار  نصب  انتخابات،  اجرایی  نامه  آیین 

بخشداری،  فــرمــانــداری،  ســوی  از  که  هایی  مکان  در 

تعیین شده، مجاز است. هر چند  یا دهیاری  شهرداری 

کم  تعداد  همین  ولی  بود  انــدک  گریزان  قانون  تعداد 

از نصب پوسترهای کاندیداهای مورد حمایت خود  هم 

صندلی  از  بودند؛  نکرده  دریغ  مجاز  غیر  های  مکان  در 

های شهر، برخی کیوسک های مخابرات و تیرهای برق 

تابلوهای راهنما و  تا درختان، صندوق صدقات،  گرفته 

از دیوارها  ثابت. در یکی  و  حتی سطل های زباله سیار 

این  تبلیغاتی در  با مضمون »از نصب آگهی  هم کاغذی 

مکان جدا خودداری کنیم« نصب شده بود تا انتقاد خود 

را از این اقدام اعالم کرده باشد.شهردار بجنورد البته از 

برگزاری نشست مشترک با دکتر »حیاتی« رئیس ستاد 

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون  و  استان  انتخابات 

استاندار خراسان شمالی با موضوع جلوگیری از تبلیغات 

در سطوح غیر مجاز شهر هم خبر داد.

تالش شهرداری برای ساماندهی تبلیغات 
در  بسیاری  های  مکان  »زارعــی«،  مهندس  گفته  به 

پوسترهای  درج  بــرای  شهر  مرکزی  و  مختلف  نقاط 

متر  هــزار  دو  نصب  و  شــده  گرفته  نظر  در  تبلیغاتی 

ا...  آیت  های  خیابان  در  تبلیغات  برای  چتایی  مربع 

امیریه،  بهشتی،  شهید  )ره(،  خمینی  امام  طالقانی، 

تا  است  اقدامات  از  بخشی   ... و  استقالل  مخابرات، 

و  دهند  انجام  را  خود  تبلیغات  انتخابات  نامزدهای 

کاندیداها  همه  برای  نصب  برای  کافی  فضای  البته 

برای  باالیی  ابراز کرد که هزینه های  وجود دارد.وی 

آماده سازی این مکان ها انجام شده است و از نامزدها 

در  که  هایی  مکان  در  تنها  که  دارد  وجود  انتظار  این 

به  وی  گیرد.  صــورت  است  شده  آمــاده  خصوص  این 

هر  مربعی  متر  هر  نقاشی  که  کرد  اشاره  موضوع  این 

دیوار هزینه 50 هزار تومانی دارد و برخی از دیوارها 

سال های گذشته نقاشی شده است و این چسباندن 

شدن  وارد  باعث  مجاز  غیر  های  مکان  در  پوسترها 

هزینه هایی به شهرداری می شود.

هزینه از جیب مردم
محل  از  ها  هزینه  ایــن  »زارعـــی«،  مهندس  گفته  به 

مستقیم  صورت  به  مردم،  سوی  از  پرداختی  عوارض 

نکته  این  به  باید  و  شود  می  پرداخت  مردم  جیب  از 

توجه کرد که مردم، کاندیداها و رفتارهای آن ها در 

خصوص رعایت حقوق شهروندی را رصد می کنند.

برای  ها  ریزی  برنامه  از  همچنین  »زارعــی«  مهندس 

آماده سازی مرکز استان برای استقبال از نوروز خبر 

داد و ابراز کرد که اگر مدیریت خوبی صورت نگیرد، 

مردم  به  خوبی  خدمات  که  داشت  انتظار  توان  نمی 

صرف  باید  را  زیــادی  های  هزینه  که  چرا  شود  ارائــه 

کرد  هایی  مکان  مجدد  کــردن  پــاک  و  آمیزی  رنــگ 

اند.  کرده  پوستر  چسباندن  به  اقدام  افراد  برخی  که 

انتخابات، روز  تبلیغات رسمی  آغاز  اول  بر روز  عالوه 

راهی  تبلیغات  امحای  منظور  به  افرادی  نیز  گذشته 

سریع  در  تا  شدند  استان  مرکز  اصلی  های  خیابان 

از  مجاز  غیر  های  محل  و  دیوارها  ممکن،  زمان  ترین 

آثار تبلیغاتی کاندیداها پاک شود.  

دستور جمع آوری 
خصوص  در  گیری  تصمیم  بجنورد،  شهردار  گفته  به 

ستاد  در  مجاز  غیر  تبلیغاتی  پوسترهای  آوری  جمع 

می  انجام  است  بجنورد  فرماندار  ریاست  به  که  امحاء 

شود و شهرداری در این خصوص تنها اجرای عملیات 

امحاء را بر عهده دارد. 

رعایت  شهر،  زیبایی  حفظ  شهروندی،  حقوق  حفظ 

بهداشت و نظافت شهر از مواردی است که هر شهروند 

رعایت کردن آن را از سوی کاندیداها و حامیان آن ها 

انتظار دارد.

انتظارات  از  یکی  نـــوروز  آستانه  در  و  ــال  ح ــن  ای بــا 

از مدیران شهری و در راس آن شهرداری  شهروندان 

نوروز  از  میزبانی  آماده  را  شهر  که  بود  خواهد  این  ها 

با توجه  و بهاری کردن چهره شهر کنند. در این بین 

درج  خصوص  در  نامزدها  برخی  نکردن  رعایت  به 

مشخص  های  محل  از  خارج  های  مکان  در  تبلیغات 

این  است.قطعا  آورده  وجود  به  هایی  نگرانی  شده 

شهرهای  در  ها  رقابت  تنور  شــدن  تر  گــرم  با  ــا  روزه

در  را  ها  آن  حامیان  و  کاندیداها  رفتار  مردم  استان، 

رصد  قانون  به  احــتــرام  و  شهروندی  حقوق  رعایت 

خواهند کرد.

استقبال نوروزی
شهرداری این روزها، عالوه بر تالش برای برگزاری 

باشکوه انتخابات و مهیا سازی زمینه انجام تبلیغات 

برای  شهر،  سطح  در  شده  مشخص  های  مکان  در 

آماده سازی شهر و میزبانی از نوروز نیز برنامه هایی 

برخی  اقــدام  و  شهر  ــای  روزه این  شرایط  دارد.بــا 

نامزدها و یا حامیان آن ها در چسباندن پوسترهای 

بخشی  شهرداری  مجاز،  غیر  فضای  در  تبلیغاتی 

از  جلوگیری  صرف  باید  را  خود  بودجه  و  تــوان  از 

که  امری  کند؛  شهری  حوزه  در  انتخاباتی  تخلفات 

با رعایت برخی موارد از سوی کاندیداها، می توان 

انتظار داشت شهرداری به مانند قبل بتواند در امرو 

های  گام  نوروز  ایام  در  خصوص  به  شهر  زیباسازی 

بزرگتری بردارد.

آدرس: بجنورد،خیابان طالقانی غربی،خیابان 
صمدیه لباف، صمدیه لباف ۱۶، کوچه دوم، پالک ۹

تلفن اشتراک: 3223007۱
صندوق پستی:۹4۱55.۱477

دفترمرکزی پذیرش آگهی:32245005

تحریریه:322222۱۱-32247222
نمابر: 32247223

 مسئول تحریریه:32230028
تلفن  و نمابرسرپرست: 322300۱4

صندوق پستی: ۹۱735-5۱۱
تلفن: 05۱-37۶34000

نمابردبیرخانه:  05۱-37۶243۹5
پیامك:  2000۹۹۹    چاپ :شهرچاپ خراسان

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیر مسئول: محمد سعید احدیان

سردبیر : علی ولی زاده
دفترمرکزی: مشهد،بلوارشهیدصادقی)سازمان آب(

اذان ظهر 11:55       غروب آفتاب  17:19      اذان مغرب 17:38    اذان صبح فردا 5:04        طلوع آفتاب فردا 6:30 روزنامه خراسان شمالی: گروه چهارم نشریات           شــنبه 26 بهمن 1398          20 جمادی الثانی 1441          شماره 3212 

روزنامه 
سیاسی،اقتصادی،فرهنگی،اجتماعی 

خراسان شمالی

تهاجم پوسترها به زیبایی شهر 
روزهای پرکار شهرداری 
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