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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اخبار

سفر زیارتی  140نفر از علما
و جامعه اهل سنت استان به مشهد مقدس
نجاهی ۱۴۰ -نفر از علما و جامعه اهل سنت
طی یک سفر زیارتی دو روزه به مشهد مقدس
رفتند.
مسئول دفتر نمایندگی ولــی فقیه در امور
اهل سنت خراسان شمالی با بیان این مطلب

افـــزود ۱۴۰:نفر از روحانیان و جامعه اهل
سنت خراسان شمالی یک شنبه از بجنورد به
مقصد مشهد مقدس حرکت کردند و شب در
شهر امام رضا(ع) بیتوته کردند.
حجت االسالم «رضایی مقدم» گفت :زائران

شهرستان ها

۷

امروز؛ برگزاری دو یادواره در فاروج
میم پرور -یادواره  37شهید دانش آموز فاروج و  72شهید بخش خبوشان امروز برگزار می شود.یادواره
 37شهید دانش آموز فاروج ساعت  9امروز در مسجد جامع این شهر برگزار خواهد شد و سخنران این مراسم
«دلبریان» از جانبازان هشت سال دفاع مقدس و از راویان کشوری است.یادواره  72شهید بخش خبوشان
این شهرستان نیز ساعت  11:30امروز در مسجد روستای گزکوه برگزار می شود.

صبح روز دوشنبه از میدان شهدا به سمت
حرم مطهر رضــوی حرکت کردند و در پایان
در سالن همایش های آستان قدس رضوی
در جلسه سخنرانی علمای اهل سنت و تشیع
حضور یافتند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شیروان اعالم کرد:

ثبت  9وقف جدید

عوض زاده -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شیروان از ثبت  9وقف جدید به ارزش بیش از یک میلیارد و
 200میلیون ریال طی امسال در این شهرستان خبر داد.حجت االسالم «پرهیزکار» در جمع خبرنگاران
با بیان این که اکثر وقف ها با نیت امام حسین(ع) انجام می شود ،افزود :اجرای نیات واقفان و نیز احیای
موقوفات از مهم ترین وظایف اوقاف است.وی با اشاره به راه اندازی انجمن یاوران وقف و حوزه در شیروان با
هدف انجام وقف با توجه به نیازهای روز جامعه اظهار کرد :همزمان با دهه وقف برنامه هایی همچون محفل
انس با قرآن ،همایش یاوران وقف ،تجلیل از واقفان و خادمان وقف و زنگ انشا در مدارس با موضوع وقف
برگزار می شود.وی با بیان این که امسال بیش از  350مورد اجاره جدید با مستاجران و نیز امضای تفاهم
نامه با سرمایه گذاران انجام شده است ،افزود :امامزاده حمزة الرضا(ع) شیروان با برگزاری بیش از 300
برنامه فرهنگی در سال به قطب فرهنگی استان تبدیل شده است.

ریز و درشت مشکالت پنبه کاران مانه و سملقانی

برومند

جوالن دالالن در قطب تولید پنبه

مانه و سملقان قطب تولید پنبه در استان به
شمار میرود ولی این روزها عیار طالی سفید
این منطقه به دلیل برخی مشکالت دچار افت
زیادی شده است و پنبه کاران ضرر کرده اند.
پنبه کاران مانه و سملقان در حال برداشت
محصول وش پنبه از مزارع خود هستند و باید
از برداشت محصول خوشحال باشند اما از
اوضاع کنونی راضی نیستند و از بی مهری ها
گالیه مندند.
نبود ماشین آالت مکانیزه کاشت و برداشت،
هزینه های باالی تولید ،حمایت نکردن از پنبه
کاران ،واردات بی رویه پنبه و جوالن دالالن
بــرای کاهش قیمت ایــن محصول از جمله
مشکالت پنبه کــاران مانه و سملقانی است
که باعث شده تمایل کشاورزان به کشت این
محصول نسبت به گذشته کاهش یابد.
یکی از پنبه کــاران پیش قلعه می گوید :بروز
آفــت و واردات بــی روی ــه پنبه ،نبود حمایت
مسئوالن و ارائــه نشدن آمــوزش در این بخش
باعث شده کشاورزان با مشکالت زیادی روبه
رو شوند«.روحانی» می افزاید :اکنون پنبه را با
دست جمع می کنیم که با توجه به پایین بودن
نــرخ خرید محصول ،کــار در ایــن بخش برای

کارگران مقرون به صرفه نیست«.ولی زاده» پنبه
کار دیگری اظهار می کند :جوالن دالالن هنگام
برداشت محصول پنبه در مزارع یکی از مشکالت
اصلی پنبه کاران است و آن هابرای فروش پنبه
ناچارند قیمت های دالالن را بپذیرند که این امر
باعث می شود حاصل دسترنج شان به جیب
دالالن برود.
در این باره مدیر جهاد کشاورزی مانه و سملقان
مــی گــویــد :امــســال  ۵هــزار هکتار از اراضــی
کشاورزی این شهرستان زیر کشت پنبه رفته
است و ساالنه حدود هزار و  ۱۰۰هکتار در مانه
و سملقان به روش مکانیزه و بقیه به صورت نیمه
مکانیزه کشت می شود«.قهرمانیان» با بیان
ایــن که حــدود  ۷۰درصــد پنبه استان در این
شهرستان کشت می شود ابراز می کند :سال
گذشته  ۱۷هزار و  ۵۰۰تن پنبه از مزارع این
شهرستان برداشت شد.
وی قیمت خرید تضمینی پنبه را بین  ۳هزار
تا  ۳هزار و  ۴۰۰تومان اعالم و ابراز می کند:
امسال ،پنبه با قیمت بیش از  ۶هزار تومان
خــریــداری می شــود و خرید تضمینی انجام
نمی شود زیرا قیمت آزاد از قیمت تضمینی
آن بیشتر و به نفع پنبه کاران است.وی با بیان
این که آغاز برداشت پنبه از اواسط شهریورماه
آغاز شده است و تا اواخر دی ماه ادامه دارد،

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فاروج خبر داد:

به تاخیر در برداشت به دلیل کمبود نیروی
کارگری اشاره و تصریح می کند :پیش بینی
می شود امسال حدود هزار و  ۷۰۰تن پنبه از
مزارع این شهرستان جمع آوری شود.
وی ادامــه می دهــد :امسال به دلیل افزایش
قیمت دالر ،هزینه واردات پنبه افزایش یافته
و قیمت خرید پنبه تولید داخل دو برابر قیمت
سال قبل شده است«.قهرمانیان» با بیان این
که اغلب کشاورزان به دلیل توان مالی پایین،
مجبور به حمایت سلف خرها هستند اظهار می
کند :بروز خشکسالی طی چند سال گذشته

تصویب اعتبار برای سامان دهی مبادی ورودی اسفراین
نجفیان -رئیس اداره راه و شهرسازی اسفراین از
تصویب اعتبار  ۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون تومانی

در کمیته برنامه ریــزی ایــن شهرستان بــرای تــداوم
عملیات اجرایی سامان دهی مبادی ورودی اسفراین

و تنش های دمایی موجب کاهش تولید پنبه
شده است اما جهاد کشاورزی مانه و سملقان با
تهیه بذرهای اصالح شده پنبه ،تامین به موقع
انواع کودهای شیمیایی و خرید تضمینی در
سال قبل و ارائه آموزش های فنی با تمام توان
از کشاورزان حمایت کرده است.وی ابراز می
کند :هم اکنون قیمت خرید وش پنبه باالتر از
 6هزار تومان است و سود اقتصادی مناسبی
عاید کشاورزان می شود .وی ادامه می دهد:
امسال سطح زیر کشت پنبه نسبت به سال قبل
 300هکتار افزایش یافته است.

خبر داد«.مــجــیــد علی اکبریان» با بیان ایــن که به
محض تامین قیر و حل برخی مشکالت فنی ،حدود
 ۳کیلومتر از این پروژه از ابتدای اسفراین تا نزدیکی
امامزاده روستای فریمان به بهره برداری خواهد رسید
افــزود :با تخصیص اعتبار مصوب برای این پروژه که

امسال ،پنبه با
قیمت بیش از
 ۶هزار تومان
خریداری
میشود و
خرید تضمینی
انجام
نمیشود زیرا
قیمت آزاد از
قیمت تضمینی
آن بیشتر و به
نفع پنبهکاران
است

حدود  ۶٫۵کیلومتر از مسیر اسفراین -بجنورد را چهار
بانده خواهد کــرد ،رونــد اجــرای ادامــه پــروژه به طور
جدی پیگیری می شود.به گزارش خبرنگار ما ،بارها
روزنامه «خراسان شمالی» به سرعت کند پیشرفت این
پروژه اشاره کرده و به واکاوی آن پرداخته است.

ضرورت گسترش وقف

میم پرور -رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فاروج بر ضرورت گسترش وقف در بخش های مختلف تاکید
کرد«.سعید علیپور صحرا» در جمع خبرنگاران با بیان این که از ابتدای سال تاکنون  11وقف جدید در
شهرستان به ثبت رسیده است افزود :استفاده از انرژی خورشیدی و تولید انرژی های تجدیدپذیر در بقاع
متبرکه یکی از اقدامات ارزشمند در حوزه علم و فناوری است که  3بقعه متبرکه در این شهرستان برای این
موضوع در نظر گرفته شده است.وی با اشاره به برنامه ریزی برای برگزاری بیش از  30برنامه در دهه وقف
امسال افزود :برگزاری همایش یاوران وقف ،دیدار با خانواده واقفان و نواختن زنگ وقف از جمله برنامه های
شهرستان در دهه وقف است.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجاهی-جرگالن
*«نجاهی» بخشدار جرگالن گفت :پروژه دیوار ساحلی روستای بهار با اعتبار  ۴۰۰میلیون ریال در راستای
جلوگیری از تخریب مسکن و زمین ساکنان این روستا در برابر سیل یک ماه پیش آغاز شد و هم اکنون به بهره
برداری رسیده است.
گرمه-محمودیان
*حجت االسالم «تاتاری» امام جمعه گرمه در مراسم تجلیل از برگزیدگان قرآنی این شهرستان گفت :قرآن
کتابی جاودانه ،سراسر نور و هدایت است و هر انسانی را می تواند از ظلمت و گمراهی نجات دهد و به سوی
روشنایی و حقانیت هدایت کند.
اسفراین-نجفیان
*آیین شعرخوانی به مناسبت پاسداشت روز دانش آموز با حضور امام جمعه بام و صفی آباد در مرکز فرهنگی
و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان صفی آباد برگزار شد.
*«زهره عباس آبادی» مربی مسئول مرکز فرهنگی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اسفراین
گفت :به  ۱۰برگزیده مسابقه نقاشی و شعارنویسی در خصوص استکبار ستیزی جوایزی اهدا شد.
*فرماندار اسفراین در دیدار مدیر و معاونان آموزش و پرورش این شهرستان بر ضرورت همراهی سایر
دستگاه ها برای ارتقای جایگاه آموزش و پرورش تاکید و ابراز کرد :نگرش توسعه ای و قانون مداری را باید
از سنین پایین آموزش داد«.رستمی» بر حفظ جایگاه ،منزلت و شأن معلمان در جامعه و حراست از قداست
فرهنگیان تاکید کرد.

