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K H O R A S A N S H O M A L I

 4صفحه شماره ۳۲۱۲

لیست اصالحات قطعی شد

تهاجم پوسترها به زیبایی شهر
روزهای پرکار شهرداری

صفحه اول

۴
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 گفتوگو؛ 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.

۴
نامزد انتخابات مجلس شورای اسالمی
از حوزه انتخابیه بجنورد

شورای اصالح طلبان در انتخابات یازدهم بر حمایت از «علی قربانی» و
«قربانعلی اسدی» به اجماع رسید .شورای اصالح طلبان استان خراسان
شمالی در بررسی نهایی به  2گزینه دکتر «علی قربانی» از حوزه انتخابیه
بجنورد و دکتر «قربانعلی اســدی» از حــوزه انتخابیه شیروان رسید.
البته در حوزه انتخابیه اسفراین «میثم لعل عوض پور» و در حوزه انتخابیه
فاروج و قوچان نیز «هادی شوشتری» به عنوان گزینه اصالحات منوط

به امضای میثاق نامه مورد قبول این شورا قرار گرفتند.علی قربانی با
عملکرد 4ساله اش در حــوزه های مختلف از یک سو و اجماع نظرات
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.

 I Iاسدی و تیم قوی ستادی

اجتماع قابل توجه مردم شیروان برای حمایت از اسدی در روز نخست
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.

حال و هوای تبلیغات انتخابات در شهرستان ها
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.
شلوغی ستادها به ویژه پس از غروب آفتاب شهر را
زنــده تر از همیشه کــرده و صــدای موسیقی برخی
ستادها در همهمه شهر پیچیده اســت .رنگ و بوی
تبلیغات انتخابات در شهرستان ها را از قلم خبرنگاران
بخوانید.

 I Iاسفراین

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

اسالمی با قرعه کشی در مساجد شهرستان آغاز
شده است و تا چهارشنبه شب ادامه خواهد داشت؛
حضور در مناطق روستایی ،سخنرانی و دیدارهای
چهره به چهره روستاییان اغلب برنامه صبح نامزدهای
انتخاباتی است .شهرداری اسفراین مکان های مجاز
تبلیغات انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسالمی
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.

 I Iگرمه

محمودیان -رقابت داوطلبان شرکت در یازدهمین
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی آغاز و حال و
هوای گرمه در  2روز نخست تبلیغات با ایجاد ستاد و
نصب بنر و توزیع تراکت تبلیغاتی دگرگون شده است.
جنب و جوش و تکاپوی کاندیداها و طرفداران آن ها
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.

 I Iفاروج

میم پرور -در دومین روز تبلیغات انتخابات نمایندگان
مجلس شورای اسالمی ،شهر آجیلی هم مانند دیگر
مناطق ،حال و هوای تبلیغات به خود گرفته است اما
چندان شور و حال انتخاباتی مشاهده نمی شود و از
مجموع  23کاندیدای 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
حال فعالیت هستند و ستادهای آن ها در  2خیابان
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
در این ستادها در حال رفت و آمد بودند و عده ای

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

 I Iشیروان

عوض زاده -شور و هیجان تبلیغات انتخاباتی از پنج
شنبه با مهلت قانونی شکل تازه ای در شیروان به خود
گرفت ،به طــوری که با افتتاح ستادهای کاندیداها
که بعضا با موسیقی و آتش بــازی همراه بود شهر با
نشاط شد هر چند به نظر می رسد تعدادی از نامزدها
ستادی ندارند اما بولوار امــام خمینی(ره) واقــع در
خیابان اصلی و مرکز شیروان شاهد فعالیت ستادها
و طــرفــداران کاندیداهاست.پنج شنبه نیز یکی از
نامزدهای مجلس شورای اسالمی از حوزه انتخابیه
شیروان انصراف خود را از کاندیداتوری اعالم کرد
تا آگهی انتخابات شیروان اصالح و با  ۱۳نام دوباره
منتشر شود.

نامزدهایی در چند قدمی مجلس
مدبر
از دیــروز چهره شهرها تغییر کــرده و حــال و هوای
دیگری گرفته اســت .با شــروع تبلیغات در سحرگاه
پنج شنبه ،نامزدهای مجلس شــورای اسالمی وارد
ماراتن تبلیغات شدند و در عرض چند ساعت در و
دیوار شهرها لباس تبلیغاتی پوشیدند و شهرها چهره
جدیدی به خود گرفتند .شامگاه جمعه نیز به صورت
رسمی پروژکتور ستادهای انتخاباتی روشــن شد و
خیابان هایی که در مسیر این ستادها قرار داشت به
صورت کلی قفل و ترافیک سنگینی در آن ها ایجاد
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
شده و قسمتی از خیابان ها زیر پای طرفداران بود و

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

 I Iپذیرایی در خانه

* 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
یکی از کاندیداهای اصولگرا از رقابت ها کناره گیری کرده است البته وی در دوره گذشته هم به نفع این
نماینده کارزار انتخاباتی را ترک کرد.

 I Iکوچ حامیان

*گفته شده است :حامیان  ۲نامزد انتخاباتی پس از اعالم نهایی اسامی افراد تایید صالحیت شده و احراز
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
صرف کرده ،پس از ناامیدی از حضور در بین تاییدصالحیت شدگان ،کارش به بیمارستان و بستری شدن
کشیده است.

 I Iستاد های خانگی

*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.

 I Iعبور از مرزبندی های سیاسی

* گفته می شود ،با توجه به رد صالحیت یک نامزد و احراز نشدن صالحیت یک نامزد دیگر ،کوچ برخی
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.

 ۲ I Iفرماندار در ستاد انتخاباتی

* شنیده شده است ۲ ،فرماندار اسبق اصالح طلب و یک فرماندار اعتدال گرا در اسفراین با حضور در
ستاد انتخاباتی یک نامزد از وی حمایت کردند.
* پیشتر اعالم شد :یک نامزد با تغییر حوزه انتخابیه از مشهد و کالت بناست به جمع داوطلبان نمایندگی
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.

اخبار

مکان های اسکان اضطراری مسافران

گزارشی از افتتاح ستادهای انتخاباتی

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

شنیده های انتخاباتی

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  ۹شهرک امام خمینی(ره) ،مسجد شهرک شاهد و مسجد
امام رضا(ع) ،مکان های اسکان اضطراری مسافران و در راه ماندگان در مرکز استان است.
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
خصوص این که برخی به کلی در رسانه های مجازی
و مکتوب منفعل هستند .البته به همه آنان که وارد
میدان شده اند و در میدان تبلیغات گام گذاشته اند
باید خسته نباشید گفت و تشکر کرد زیرا حضورشان
آفتاب مشارکت در انتخابات را پر رنگ تر و گرمتر
میکند .البته در این میدان از همه آن هایی که نامزد
قانون گــذاری شــده انــد انتظار می رود در تبلیغات
قوانین را رعایت کنند و حاضر نشوند از بیراهه به سوی
مقصد حرکت کند.
ان شاء ا ...پروژکتورهایی که امــروز بــرای تبلیغات
روشن شد روزی برای تبریک گویی روشن شود ،آن هم
با حضور حداکثری مردم .پیروز و پایدار باشید.

هنرنمایی کد بانوهای روستایی و عشایری
میم پرور -نمایشگاه توانمندی ها و دستاوردهای
بانوان روستایی و عشایری فاروج در روستای چری
این شهرستان برپا شد .امام جمعه فاروج در حاشیه
این نمایشگاه به بیان دستاوردها و برکات انقالب
اسالمی در بخش هــای مختلف پــرداخــت .حجت
االسالم «نــوروزی» افزود :بانوان این سرزمین طی
 8ســال دفــاع مقدس در پشت جبهه و در دوران
هــای مختلف در عرصه هــای گوناگون بــه خوبی
نقشآفرینی 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
های دیگری در این نمایشگاه در بخش های مختلف توسط بانوان روستایی و عشایری و غرفه فروش برپا و
مسابقات مختلف ورزشی و جشنواره غذا برگزار شد.

