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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اتمام حجت امام جمعه

از میان خبرها
طی تابستان در بجنورد رخ داد؛

افزایش  169درصدی
بارندگی

صدیقی -میانگین بــارنــدگــی در بــجــنــورد در
تابستان امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
 169درصد افزایش داشت .به گفته کارشناس
تحقیقات اداره کل هواشناسی خراسان شمالی،
میانگین بارندگی در بجنورد در این بازه زمانی
18میلی متر بود که نسبت به مدت مشابه سال
قبل  169درصد افزایش و نسبت به دوره آماری
بلند مدت  15درصد کاهش داشت.
«هاشمیان» اعالم کرد :مجموع بارندگی طی سال
زراعی (یک مهر سال قبل تا  31شهریور امسال)
در استان  289.3میلی متر بود که نسبت به مدت
مشابه سال قبل  25درصد کاهش و نسبت به دوره
آمــاری بلندمدت  10درصد افزایش داشــت .وی
افزود :میانگین دمای بجنورد در تابستان امسال
 23.6درجه سانتی گراد بود که نسبت به مدت
مشابه سال قبل حدود  0.1درجه سانتی گراد و
نسبت به دوره بلندمدت آماری  0.2درجه سانتی
گراد هوا خنک تر بود.
به گفته وی ،میانگین دمایی استان طی سال
زراعــی  13.8درجه سانتی گراد بود که نسبت
به مدت مشابه سال قبل  0.6درجه سانتی گراد
و نسبت به دوره آماری بلند مدت حدود یک درجه
سانتی گــراد کاهش داشــت« .هاشمیان» گفت:
میانگین بیشترین دما طی  3ماه تابستان امسال
در استان مربوط به اسفراین با  26.1درجه سانتی
گراد و کمترین دما مربوط به راز با  22.5درجه
سانتی گراد بود.

تمدید زمان خرید تضمینی
گندم

شیری  -زمان خرید تضمینی گندم در استان تا
پایان مهر تمدید شد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان شمالی
بــا بیان ایــن کــه زمــان تحویل گندم بــه سیلوی
بجنورد تمدید شد ،به خبرنگار ما افزود :با این که
کاشت دوباره گندم شروع شده است اما هنوز هم
کشاورزان ،گندم تحویلی به سیلو در اختیار دارند
که برای رفاه حال آن ها تحویل گندم تا پایان مهر
تمدید شد.
«موسوی» افزود :برخی کشاورزان به امید افزایش
نرخ تضمینی ،محصوالت شان را در موقع برداشت
تحویل نمی دهند و اکنون که زمان کاشت دوباره
آن شروع شده است ،گندم های جمع آوری شده را
تحویل می دهند.وی نرخ خرید تضمینی گندم را
 2500تومان ذکر کرد.

برخی برنامه های گردشگری و بوم گردی ،مصداق انتقاد تند نماینده ولی فقیه
نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در مراسم
تجلیل از بانوان نمونه عفاف و حجاب دستگاه
هــای اجــرایــی ،ضمن انتقاد شدید از گسترش
بی حجابی ،از تخصیص نیافتن اعتبار به مسائل
فرهنگی از جمله موضوع عفاف و حجاب گالیه
کرد .آیت ا« ...ابوالقاسم یعقوبی» در این مراسم
کــه در اســتــانــداری بــرگــزار شــد ،بــا بیان ایــن که
نمایندگان مجلس فریاد بزنند که چــرا بودجه
فرهنگی نداریم؟ اظهار کرد :وقتی پول و بودجه
را تقسیم می کنند ما را نمی شناسند ،وقتی کار
را بررسی می کنند می گویند نهادهای دینی چه
می کنند؟ مانند سربازی در وسط میدان جنگ
هستیم که وسیله و ابزار جنگ ندارد.وی با اشاره
به این که شورای فرهنگ عمومی یک ریال بودجه
و مکان ندارد ،اضافه کرد :برای ستاد احیای امر به
معروف مکانی نداریم و در مسئله عفاف و حجاب
هم همین طــور .وی اضافه کــرد :حتی اعتباری
بــرای نصب پالکارد عفاف و حجاب نداریم.امام

جمعه بجنورد با تاکید بر ایــن که آن هایی که
بودجه بندی می کنند ،بودجه فرهنگی را محکم
ببندند ،افزود :برای همه چیز اعتبار می بینند اما
به فرهنگ که می رسد بودجه قطره چکانی است.
در سازمان ها هر جا کم بیاورند از همین بودجه
فرهنگی می زنند و جای دیگر مصرف می کنند.
وی گفت :برای نمونه چرا برای گردشگری و خانه
های بوم گردی و  ...هزینه می کنیم ،نتیجه اش
چیست؟ گاهی گردشگری هم نیست و گردش
فساد اســت؛ فساد به روستاها نفوذ می کند که
مایه تاسف است.او با بیان این که ما کسی را متهم
نمی کنیم ،افزود :بودجه های کشور که تقسیم می
شود از همه بی مهرتر با مسائل فرهنگی برخورد
می شود در حالی که ریشه انقالب مان فرهنگی
است.رئیس بنیاد عفاف و حجاب خراسان شمالی
از معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار که
به تازگی منصوب شده به عنوان نیروی تازه نفس
خواست برای اقدامات فرهنگی ،دینی و مذهبی

که در جامعه نقش اساسی دارنــد بودجه ،دفتر،
ستاد و غیره پیش بینی کند تا مردم محل مراجعه
به دفتر عفاف و حجاب را بشناسند و بدانند طرح
ها ،پیشنهادها و نظرات خود را در این زمینه به
کجا ارائه دهند.نماینده ولی فقیه در استان با بیان
این که همه باید مطالبه گر باشیم ،خاطرنشان
کرد :مطالبه گری را به خودزنی تعبیر نکنیم .در
کدام فضای مجازی دردهای دینی را دیده ایم که
مطالبه گر درد دین داشته باشد؟ همه درد مقام،
پول ،دنیا و دعواهای سیاسی را دارند.امام جمعه
بجنورد در ادامه سخنان خود با اشاره به نامه ای که
 257نفر از غیرتمندان و دغدغه مدارهای دینی
آن را امضا کرده و برای او فرستاده اند ،اظهارکرد:
گزارش می دهند تولیدگرانی که به دنبال منافع
بوده اند و درد دین ندارند ،لباس هایی تولید می
کنند که مولد فساد است.وی هشدار داد :امروز
دشمنان خارجی و برخی عوامل داخلی به جریان
بی حجابی اجباری در حال دامن زدن هستند.

حجت االسالم «ساالری» دبیر بنیاد عفاف و حجاب
استان در این مراسم با بیان این که جامعه غرب
به دنبال انتشار ویروس مد ،برهنگی و بدحجابی
در جوامع شرقی است ،افزود :دوری از خانواده،
طالق و بی توجهی به مسائل اخالقی از عوارض
انتشار این ویروس است .معاون سیاسی ،امنیتی
و اجتماعی استاندار خراسان شمالی نیز در این
مراسم بر نقش تربیتی بانوان تاکید کرد و گفت :در
برخی استان ها بیش از نیمی از جمعیت را بانوان
تشکیل می دهند که باید به ایــن موضوع توجه
شــود«.بــرادران» با بیان این که محدودیت هایی
در موضوع تخصیص اعتبارات به مسائل فرهنگی
وجود داشته است ،خاطرنشان کرد :دغدغه های
امام جمعه و دبیر بنیاد بحق است و در جلسه ای
با حضور کارشناسان در حضور امام جمعه به این
موضوع مهم پرداخته می شود .گفتنی است ،در
این مراسم از بانوان نمونه عفاف و حجاب دستگاه
های اجرایی خراسان شمالی تقدیر شد.

تحلیل آیت ا ...در خصوص خسارت نبود تحلیل سیاسی در جامعه
محمد آگاهی -نماینده ولی فقیه در خراسان
شمالی در خطبه های دیروز نماز جمعه بجنورد
با اشاره به وقایع دوران امام حسن مجتبی(ع)
بــر اهمیت تحلیل سیاسی در میان مــردم و
شناخت دوست از دشمن تأکید کرد و در ادامه
 7شین ویژگی شهدا را برشمرد.
آیت ا« ...یعقوبی» با تسلیت سالروز شهادت
امــام حسن مجتبی(ع) مظلومیت هــای این
امــام همام را ی ــادآور شد و گفت :مظلومیت
امــام حسن مجتبی(ع) نه به دلیل دشمنی
دشمنانش بلکه به دلیل خودی های سست
عنصری بــود کــه اطــرافــش را گرفته بودند،
افــرادی که با تهمت هــای نــاروای شــان امام
حسن(ع) را تحت فشار قرار دادند تا با معاویه
صلح کند اما آن امام همه تالشش این بود که
حکومت ،سرمایه ای را که برای امت در اختیار
داشت ،حفظ کند اما چون مردم زمانه قدرت

پویش استانی
قصه گویی

تحلیل سیاسی را نداشتند امام را برای صلح
تحت فشار قرار دادنــد .امام جمعه بجنورد با
تأکید بر داشتن تحلیل سیاسی برای شناخت
دوست از دشمن تصریح کرد :اگر عالم و زاهد
باشیم اما هوش و قدرت سیاسی در شناخت
امام خود و دوست از دشمن را نداشته باشیم
دوباره آسیب خواهیم دید.
وی خاطرنشان کــرد :مطالعه تاریخ و درس
عبرتهای تاریخی راه را به ملت نشان میدهد
و با افزایش تحلیل سیاسی مردم میتوان مانع
از فریب خوردن با توطئه های دشمنان اسالم
شــد .وی بر جلوگیری از افــراط و تفریط نیز
تأکید کرد و گفت :عبادت و سیاست در کنار هم
مسیر امت اسالمی را تشکیل میدهد و مؤمن
واقعی باید به مسائل روز آگاه باشد و در آگاهی
کامل زندگی کند .امام جمعه بجنورد در بخش
دیگری از خطبه هایش با گرامی داشت سالروز

مرتضوی -پویش استانی قصه گویی در دومین ماه
خــود طی مراسمی برگزیدگان خــود را شناخت و 5
گروه برگزیده شدند«.فرهاد آقابیگی» سرپرست کانون
پــرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان شمالی
در این مراسم گفت :از این ماه آمــوزش عمومی قصه

شهادت شهید «هاشمی نژاد» ،شهادت حدود
 17هزار نفر از انسان های خوب از جمله یاران
امــام خمینی(ره) را از خسارت هــای بزرگی
دانست که توسط تروریست هــای داخلی در
سال  1360به انقالب اسالمی ایران وارد شد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در ادامه
با اشاره به قرار داشتن در هفته دفاع مقدس،
 8شین را به عنوان مهم ترین ویژگی شهدا از
منظر اسالم برشمرد و نخستین شین را شوق
شهادت دانست و گفت :عشق الهی بود که
شهادت را رقم زد؛ شهدا ،شوق و عشق شهادت
داشتند و خود را برای آن آماده کردند ،برخی
هم به یادگار از روزهای جبهه ،ماندند .به گفته
آیت ا« ...یعقوبی» شهادت ،شریف ترین نوع
مــرگ اســت که در روایــت هــای مختلف آمده
و شهد شــهــود سومین شین شــهــادت است
زیــرا شهدا زیباترین جلوه ها را می بینند.

گویی را آغاز کردیم و دبیرخانه آموزش فعالیت خود را
شروع کرده است«.محمدتقی آریان» مدیرکل دفتر امور
اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان شمالی در این
مراسم تصریح کرد :این پویش سبب شد آن چه ریشه در
باور و فرهنگ ملی و مذهبی دارد ،ما را با دنیایی از آمال

شیرمردان مبارزه با شیطان چهارمین شین از
ویژگی های شهدا از منظر امام جمعه بجنورد
است.
وی ادامه داد :شهدا شمش های طالیی هستند
که وجودشان باعث خیر و برکت و پشتیبانی
محکم از یک ملت است .شافع بودن شهدا و
شفاعت آنان در روز قیامت دیگر شینی بود که
نماینده ولی فقیه برای شهدا برشمرد.
اما م جمعه بجنورد همچنین در بخش دیگری از
خطبههای نماز جمعه بر استقالل امت اسالمی
تأکید کرد و گفت :وابستگی به بیگانگان عاملی
میشود تا تهدیدها و تحریمها در کشور اثرگذار
باشد اما در صورت وجود استقالل ،ترسی از
مشکالت خارجی ایجاد نمیشود.
وی همچنین با اشــاره به در پیش بــودن روز
جهانی سالمندان ،به اهمیت توجه و احترام به
سالمندان از منظر دین اسالم پرداخت.

و آرزوها و فرهنگ ها آشنا کند .دکتر «آیتی» دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز تصریح کرد:
یکی از رسالت های ما در مبارزه با مواد مخدر ،ایجاد
شور و نشاط اجتماعی و قصه گویی یکی از عوامل مهم
و اثرگذار در این راستاست.

جامعه
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گزارش
گزارشی از فعالیت «شرخر»ها در حاشیه شهر

وصول تضمینی چک!

صدیقی« -داداش اون رو ماشین می کنم ،تضمینی غالم در
خونه ات می کنم ،تو فقط سر کیسه رو شل کن بقیه اش با من!»
با شیوع کرونا کسب و کارهای زیادی دچار مشکل شده اند و
در این راستا چک برخی افراد برگشت خورد اما کار و کاسبی
برخی در این روزهای کرونایی به نوعی سکه شد .در این میان
برخی طلبکارها سراغ قانون و برخی سراغ افراد کاربلد «وصول
تضمینی» یا همان به اصطالح «شرخر»ها رفتند .من و دوستم به
بهانه نقد کردن چک بی محل خریدار خودرو و پی بردن به چند و
چون قانون افراد به اصطالح «وصول تضمینی» یا «شرخر» ،سراغ
یکی از آن ها در محله ای در حاشیه شهر می رویم .بعد از فشردن
زنگ خانه صدای خش داری از حیاط به گوش می رسد که مدام
فریاد می زند «کیه بابا اومدم!» در باز می شود و صاحبخانه می
گوید« :چیه؟ فرمایش؟» دوستم پاسخ می دهد« :برای نقد کردن
چک اومدیم .وقت داریــن مشکل ما رو حل کنین؟» او جواب
می دهــد« :ببین چک زیر  50تومن(منظورش میلیون است)
را قبول نمی کنم ،حوصله اش رو نــدارم .برین سراغ آدم های
دیگه که همین چند کوچه پایین تر زندگی می کنن ».دوستم
جوابش منفی است و شرخر سوال می کند« :ببینم طرف چک
بی محل کشیده؟ خودم اون رو پول می کنم ،طرف اگر ضعیف و
آه در بساط نداشته باشه قضیه اش فرق می کنه ،ما ضعیف کش
نیستیم .طرف گردن کلفت باشه کار نداریم که پول تو حسابش
هست یا نه ،به روش خودمون نقد می کنیم! ما یک تیم چند
نفره هستیم شرطش دریافت  15درصد مبلغ چک بعد از پاس
کردنه؛ ملتفتی؟ حاال مشکل ات رو بگو ».همراهم مشکل اش را
برای «شرخر» تعریف می کند و می گوید« :ماشین ام رو به یک
نفر  250میلیون تومن فروختم و خریدار  50تومنش رو نقد داد
و بقیه رو هم چک چند روزه کشید .االن تاریخ چک رسیده اما
جاش خالیه و صاحبش جواب سرباال می ده».
شرخر دستی به سبیل اش می کشد و با انداختن چند دانه آجیل
در دهانش جواب می دهد« :خب ما کارمون رو بلدیم .اول چک
می کنیم ببینیم اوضاع مالیش چطوره و چه چیزهایی دم دست
برای تبدیل به پول داره ،بعد با زبون خوش بهش می گیم ،اگه
بلبل زبونی کرد و روی حرف بزرگ ترش حرف زد ،گوشمالیش
می دیم و با زهر چشم گرفتن و بپا گذاشتن جلوی خونه اش طرف
حساب کار دستش میاد که با آدم چغرتر از خودش طرفه ،اون
وقت سرکیسه رو شل می کنه! بیا غصه نخور ،تخمه بزن چربی
بدنت زیاد شه!»
بعد از کمی خوش و بش در مورد چگونگی نقد کردن چک یک
کارخانه دار با لحن خش دار تعریف می کند« :طرف سرمایه دار
اما جای چک هاش با مبلغ باال خالی بود .بعد از تفتیش متوجه
شدیم که پول نقد تو خونه زن اولش قایم کرده و خودش رو به
موش مردگی می زنه! یک روز ریختیم سرش و گوشمالیش دادیم
و تهدیدش کردیم اگه مبلغ چک رو نده بقیه شاکی ها رو باخبر
می کنیم تا آب خوش از گلوش پایین نره .بدهکار وقتی دید آمار
ما درسته پول رو داد و غائله ختم به خیر شد ».همراهم بهانه ای
می آورد و می گوید که برمی گردد و از آن جا دور می شویم .بعد از
خداحافظی از شرخر به این موضوع فکر می کنم که برخی در این
اوضاع کرونایی به خاطر رکود کسب و کارشان با چنین اشخاصی
رو به رو می شوند     .

