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اخبار

گذری بر قطب پرورش کرم ابریشم

ریز و درشت نوغانداری
نجاهی
پــرورش کرم و تولید نخ ابریشم که به بافت
قالی هــای نفیس می انجامد از مشاغل آبا
و اجــدادی اهالی ترکمن جرگالن است و با
تولید ساالنه بیش از  ۴۰تن پیله کرم ابریشم
جایگاه نخست استان را به خــود اختصاص
داده اند.
همه ساله در فصل بهار و سبز شــدن برگ
درخــتــان تــوت کــه از آن بــه عــنــوان چــاه نفت
جرگالن یاد می شود ،جرگالنی ها به پرورش
کــرم ابریشم و تولید پیله مــرغــوب کــه همه
اعضای خانواده در این شغل به نوعی سهیم
هستند ،مــی پــردازنــد تــا قدمی در راستای
توسعه مشاغل روستایی و کمک به معیشت و
اقتصاد خانواده برداشته باشند.
از این رو این ظرفیت بی بدیل می تواند در
کاهش ضریب محرومیت منطقه تاثیرگذار
باشد ،در این گزارش پای صحبت فعاالن این
بخش نشسته ایم و ریز و درشت پرورش کرم
ابریشم را در قطب نوغانداری استان بررسی
کرده ایم.
در ایــن بــاره یکی از پــرورش دهندگان کرم
ابریشم گفت :تولید پیله کرم ابریشم یکی از
ظرفیت های منطقه است که به عنوان شغل
فصلی از آن یاد می شود و در واقع مکمل شغل
قالی بافی و تولید نخ ابریشم است.
«دادور» افـــزود :تبدیل تخم نــوغــان بــه کرم

ابریشم و پیله نیازمند شرایط خاص و تجربه
اســت و به میزان قابل توجهی بــرگ تــوت با
کیفیت نیاز دارد زیرا غذای اصلی کرم ابریشم
برگ درخت توت است.
وی تصریح کــرد :یکی از نیازهای پــرورش
دهندگان ،مکان مناسب با دمای مورد نیاز
کرم ابریشم است تا از میانگین تولید کاسته
نشود ولی متاسفانه گاهی در این منطقه در
نبود مکان مناسب به صورت سنتی پرورش
داده می شود که در میزان تولید پیله بی تاثیر
نیست.
یکی دیگر از پرورش دهندگان گفت :توسعه
نــوغــانــداری ،افــزایــش مــیــزان پـــرورش کرم
ابریشم و افزایش میانگین تولید ،به تامین به
موقع برگ توت نیاز دارد که بعضی از پرورش
دهندگان در این زمینه با کمبود مواجه اند.
«محمدی» با اشاره به این که مهم ترین مسئله
در پــرورش کرم ابریشم موضوع فــروش پیله
است ،اظهار کرد :پس از برداشت پیله ،فرصت
محدودی برای فروش وجود دارد ،در غیر این
صورت باید خشک شود.
وی با بیان این که شرایط باید بــرای خشک
کردن پیله و فروش آن با قیمت مناسب و واقعی
فراهم شــود ،افــزود :در زمــان برداشت پیله،
قیمت ها متفاوت است و گاهی پای دالالن به
منطقه باز و به قیمت پایین تری خریداری می
شود.در این باره بخشدار جرگالن گفت :راز

و جرگالن در تولید پیله کرم ابریشم از لحاظ
کیفیت رتبه اول و از لحاظ میزان تولید رتبه
پنجم کشور را دارد«.پوالد نجاهی» درخصوص
ایجاد مکان برای پرورش کرم ابریشم تصریح
کــرد :مصالح الزم مانند بلوک سیمانی و
سیمان برای احداث فضای پرورش به تعدادی
از پرورش دهندگان داده و این فضا ایجاد شده
است.وی افزود :بر خرید و فروش پیله نظارت

صدای روستا

نقاب

میم پرور -یکی از روستاهای زیبای دهستان تیتکانلوی بخش خبوشان شهرستان فاروج ،نقاب است
که در  20کیلومتری شمال شرقی این شهرستان قرار گرفته و دارای  155خانوار با  560نفر جمعیت
است.گویش اهالی این روستا کرمانجی و شغل اکثر آن ها کشاورزی ،باغداری و دامداری است و از مهم
ترین محصوالت کشاورزی این روستا می توان به گندم ،جو ،حبوبات و انگور اشاره کرد.ساکنان این
روستا از خدمات اولیه آب ،برق ،گاز و تلفن ثابت بهره مند هستند .این روستا دارای ساختمان دهیاری،
خانه بهداشت ،نانوایی ،مدرسه و مسجد است«.روح ا ...فخاری» بخشدار خبوشان با اشاره به مهم ترین
مشکالت در زمینه های کمبود آب شرب ،سامان دهی رودخانه و احداث سیل بند در باال دست روستا
می گوید :سمت توسعه و اقدامات اساسی در راستای رفع مشکالت اهالی در دستور کار است .این روستا
دارای مردمی مؤمن ،والیتمدار و مهمان نواز است و از مهم ترین جاذبه های دیدنی آن می توان به دنده
نقاب و کوه شاه داغی اشاره کرد.

داریم و رایزنی های الزم را انجام می دهیم تا
با حضور خریداران و خرید به قیمت مناسب در
منطقه ،مانع از فعالیت دالالن و خرید با قیمت
نازل شویم.
وی بــا اشــــاره بــه احــــداث  ۲تــوتــســتــان در
روستاهای بهار و ابریشم جرگالن برای تامین
برگ توت اظهار کرد :برای خشک کردن پیله
کرم ابریشم کارگاه تفریغ ایجاد شده است.

 10رمضان 1440

شماره 2994

شهرستان ها

۷

رئیس کمیته امداد خبر داد:

 130کودک مانه و سملقانی در انتظار حامی

برومند ۸۰ -کودک طرح محسنین و  ۵۰کودک یتیم مانه و سملقانی در انتظار حامی هستند.رئیس
کمیته امداد مانه و سملقان با بیان این خبر افزود :افراد تحت پوشش طرح محسنین کسانی هستند که پدر
و مادرشان به خاطر از کار افتادگی و کهولت سن ،توانایی تأمین مخارج زندگی آن ها را ندارند«.صادقی»
افزود« :اکرام ایتام و محسنین» طرحی انسان دوستانه ،با هدف حمایت از کودکان بی سرپرست و نیازمند
است و حامیان در این طرح ،حمایت از یک یا چند فرزند یتیم و غیریتیم را بر عهده می گیرند و به صورت
ماهانه مبلغی را به حساب آن ها واریز می کنند.وی اظهار کرد :سرانه حامی در مانه و سملقان  ۴۵هزار تومان
و سرانه یتیم و محسنین  ۲۵۰هزار تومان است.
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تجلیل از  40فعال قرآنی در گرمه
محمودیان -در آیین اختتامیه دوازدهمین نمایشگاه قرآن کریم از  40فعال قرآنی در گرمه تجلیل شد.
حجت االسالم «تاتاری» امام جمعه گرمه در این مراسم گفت :قرآن در برگیرنده هدایت و سعادت انسان
در دنیا و آخرت بوده و در تمام مراحل زندگی ،راهنمای انسان به سوی کمال است«.بهشتی» رئیس اداره
فرهنگ و ارشاد اسالمی گرمه هم ابراز کرد :هدف از برگزاری این برنامهها ،ترویج و اشاعه فرهنگ قرآنی
در جامعه و انس بیشتر با قرآن است«.مفتح» رئیس شورای اسالمی شهر گرمه هم اظهار کرد :ترویج فرهنگ
قرآنی ،تعمیق باورهای دینی و بهرهگیری از آموزههای قرآنی در تحکیم بنیان خانواده ها و ایجاد روحیه
معنوی بسیار موثر است.

از شهرستان ها چه خبر؟
میم پرور -فاروج
فرمانده انتظامی فاروج از کشف و توقیف یک دستگاه خودروی سرقتی پراید در ورودی این شهر خبر داد.
سرهنگ «نوروزی» گفت :پس از اعالم مرکز فوریت های پلیس استان و سامانه پالک خوان مبنی بر تردد یک
دستگاه خودروی سواری پراید در محور ورودی قوچان به فاروج که دارای دستور قضایی بود ،مأموران انتظامی
شهرستان موضوع را به صورت ویژه در دستور کارشان قرار دادند.وی افزود :مأموران گشت یگان امداد با اجرای
طرح مهار و تقویت گشت های انتظامی و همچنین کنترل ورودی و خروجی شهر ،پس از مشاهده و صدور
دستور توقف خودرو ،راننده آن را که سارق بود ،دستگیر کردند و تحویل مراجع قضایی دادند.

هشت بهشت

امامزادگان روستای چوکانلو

میم پرور -بقعه امامزادگان سلیمان(ع) ،جعفر(ع)
و محمد(ع) در دره ای باصفا در روستای چوکانلوی
شهرستان فاروج واقع شده است و چشم اندازی زیبا
و دیدنی دارد.اوایـــل پیروزی انقالب اسالمی بنای
قبلی که از خشت و گل بود ،تخریب و به جای آن بنای
باشکوهی ساخته شد که شامل ایــوان ،گنبد و حرم
است.ایوان این بنا رو به مشرق و در دو طرف آن ،دو
مناره زیبا به ارتفاع  15متر با نمای آجری احداث شده
است.این بنا با الهام از بناهای قرون  7و  8هجری قمری ساخته شده است.روستای چوکانلو بیش از  2هزار
نفر جمعیت دارد و با توجه به قرار گرفتن باغ های بسیار در مجاورت این امامزاده و خانه های پلکانی در این
روستا ظرفیت خوبی برای حضور گردشگران است.زائرسرای این امامزاده که به همت اداره اوقاف و امور
خیریه فاروج در این روستا احداث شده ،ظرفیت بسیار خوبی برای بهره مندی بیشتر مسافران و گردشگران
از این آستان مقدس است.

