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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

راز و جرگالن در محاصره سیل
رئیس جمعیت هالل احمر گرمه هم گفت۱۲ :مورد
عملیات امــداد و نجات انجام شده که در روستای
شورک  ۵مورد ،برزنه  ۳مورد ،قزلحصار  ۲مورد و
مشما ۲مورد بوده است.

در پی بارش بــاران در روزهــای اخیر در شهرستان
های استان ،به بخش کشاورزی و راه ها در چند
شهرستان خسارت وارد شد.

 I Iراز و جرگالن در محاصره سیل

نجاهی -کوچک ترین سد خاکی کشور روی رود
چندیر بخش جرگالن با هدف توسعه کشاورزی و
مهار آب های سطحی احداث و سال گذشته توسط
وزیر نیرو آب گیری شد و تاکنون  ۹۰درصد پیشرفت
فیزیکی داشته است.با ایجاد این سد که قرار است
 ۵۰۰هکتار زمین تشنه پایاب سد را آبیاری کند ،دو
روستای دوالن و اسمی با جمعیت حدود  ۲۵۰نفر
برای همیشه زیر آب می روند و برای انتقال اهالی
این دو روستا شهرک جدیدی در حال احداث است و
تعداد کثیری از ساکنان دو روستای یاد شده هنوز به
شهرک جدید منتقل نشده اند و در روستاهای شان
ساکن هستند.
نکته قابل تامل اینجاست که ایــن سد بــرای مهار
سیل و جمع آوری آب هــای سطحی در راستای
شکوفایی اقتصاد و کشاورزی منطقه و تولید کاالهای
استراتژیک مانند گندم احداث شد و باید با باران ها
و سیل های فصلی از قبیل سیل های بهاره پر شود.
یکی از اعضای شورای اسالمی روستای اسمی گفت:
حــدود دو روز اســت که بــارش ها باعث جــاری شدن
سیل شده و با باال آمدن آب سد ،آب به خانه های مان
نزدیک شده است«.عید محمد دهدار» تصریح کرد :با
آن که مقداری از آب سد را برای جلوگیری از باال آمدن
رها کرده اند اما آب تا جاده قدیمی روستا که با خانه
های مان هم فاصله زیادی ندارد باال آمده و برق روستا
صبح روز گذشته توسط اداره برق قطع شد.وی ادامه
داد :مردم روستای  ۱۵۰نفری اسمی با روشن شدن
هوا شروع به کوچ از روستا به شهرک جدید و مکان
جانمایی شده کردند و امکانات اولیه زندگی را ندارند.
بخشدار جرگالن افــزود :مردم و ساکنان روستاهای
دوالن و اسمی حق تملک زمین و ساختمان و زمین
های کشاورزی را گرفته اند«.نجاهی»در مقوله باز شدن
دریچه سد نیز اظهار کرد :به سبب جاری شدن سیل
و باال آمدن آب و برحسب احتیاط فقط یکی از دریچه
های سد به دستور فرماندار شهرستان باز شده است
تا خطری اهالی را تهدید نکند.وی ادامه داد :سیل در
جرگالن طی دو روز گذشته به  ۲۰هکتار مزارع جو و
گندم ۱۰،هکتار یونجه و  ۲هکتار باغ و  ۵۰تن علوفه
دامی خسارت زده است.بخشدار مرکزی راز و جرگالن
نیز با اشاره به این که سیل به راه های ارتباطی و زمین
های کشاورزی خسارت وارد کرده است ،گفت :برخی
نقاط راه های مواصالتی رسوب گذاری و تخریب شده
که رسوب برداری آغاز شده است«.آیتی» تصریح کرد:
در روستای حسین آباد این بخش  ۵راس دام سنگین
بر اثر جــاری شدن سیل مفقود شدند و یک دستگاه

 I Iخسارت  15درصدی به کشاورزی جاجرم

شیروان

سواری ال ۹۰نیز خسارت دیده است.بخشدار غالمان
هم با اشــاره به این که سیل به روستاهای غالمان،
سوخسو هاشم و رحیمی ،پرسه ســوی باال و پایین،
داشلی قلعه و تازه قلعه خسارت زده است ،اظهار کرد:
بارش بــاران و تگرگ و سیل به راه های مواصالتی و
کشاورزی و تاسیسات زیربنایی آب شرب صدمه زده
است«.جواننوش» گفت :خسارات وارد شده بر اثر
سیل در غالمان در حوزه کشاورزی  ۴۵میلیارد ریال،
در حوزه راه های مواصالتی  ۳میلیارد ریال و در حوزه
تاسیسات زیربنایی آب شرب و شبکه توزیع آب یک و نیم
میلیارد ریال است.

 I Iخسارت سیل به راه های روستایی اسفراین

نجفیان -رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده
ای اسفراین میزان خسارت سیالب به راه های
روستایی این شهرستان را بیش از  ۲میلیارد و ۶۰۰
میلیون ریــال اعــام کــرد«.ذاکــری» با اشــاره به این
که در پی بارندگی های روزهای اخیر مسیر آنتنی
روستاهای عنبرآباد و گپز ،محور روستایی آقچ-

بیش آبــاد در بخش بام و صفی آبــاد خسارت دیده
اند ،افزود :در بخش مرکزی اسفراین محور روستایی
باغی  -سارمران و راه روستایی اردوغــان خسارت
دیده اند.وی اظهار کرد :آب گرفتگی جزئی در محور
صفی آباد مشکل خاصی بر جا نگذاشت« .نوروزی»
فرماندار اسفراین هم گفت :تاکنون خبری مبنی
بر خسارت بارندگی اخیر به بخش کشاورزی این
شهرستان واصل نشده است.

 I Iخسارت به بخش کشاورزی و دامی گرمه

محمودیان« -رمضانی» رئیس اداره جهاد کشاورزی
گرمه گفت :در پی بارش باران ،به بخش کشاورزی
و دامـــی  ۵۳مــیــلــیــارد ریـــال خــســارت وارد شــده
است«.علیپور» رئیس اداره راهداری و حمل و نقل
جاده ای گرمه هم ابراز کرد :به راه اصلی اصغر آباد
به طول  ۱۰کیلومتر در مجموع ۱۵۰میلیون تومان
خسارت مالی وارد شده و به راه های فرعی روستایی
در بخش بــاالدشــت بــه طــول  ۲۱کیلومتر ۵۰۰
میلیون تومان خسارت وارد شده است«.محمودیان»

راز و جرگالن

معینی -رئیس اداره جهاد کــشــاورزی جاجرم از
خسارت  10تا  15درصدی به بخش کشاورزی این
شهرستان در پی بارندگی های اخیر از جمله بارش
تگرگ و سرمازدگی خبر داد«.نامور» افزود :میزان
خسارت های وارد شده به مزارع گندم ،جو ،چغندر
قند و باغ های پسته بین  ۱۰تا  ۱۵درصد است و
آمار ریالی این خسارت ها به صورت دقیق بعدا اعالم
خواهد شد.

 I Iخسارتسیلبهاراضیکشاورزیمانهوسملقان

برومند_ سیل چند روز اخیر به  ۱۴۹هکتار از اراضی
کشاورزی مانه و سملقان خسارت وارد کرد.رئیس
اداره جهاد کشاورزی مانه و سملقان افزود :بیشترین
خسارت سیل اخیر به محصوالت زراعی پنبه ،گندم و
پیاز است«.نظام دوست» برآورد ریالی این خسارتها
را  ۱۰میلیارد و  ۵۰۰میلیون ریــال اعــام و ابــراز
کرد :سیل به  ۲۰کیلومتر از کانال های آب رسانی
کشاورزی و  ۹کیلومتر از بندهای خاکی هم خسارت
وارد کرده که برآورد آن  ۲میلیارد و  ۱۵۰میلیون ریال
است«.جهاندوست» معاون فرماندار مانه و سملقان هم
گفت :فعال گزارشی مبنی بر خسارات سیل در بخش
های دیگر اعالم نشده است و به محض مشخص شدن
اعالم خواهیم کرد.

 I Iخسارت سیل در بخش قوشخانه شیروان

عوض زاده -بــارش شدید بــاران ،تگرگ و جاری
شدن سیل طی دو روز گذشته خسارات سنگینی
را به بخش قوشخانه شیروان وارد کرد.فرماندار
شیروان گفت :بارش های شدید در بخش قوشخانه
از روز دوشنبه آغاز شد و سیل خسارات سنگینی را
به مزارع و باغ ها ،راه ها ،تاسیسات زیربنایی و منازل
وارد کرد«.مرآتی» که همراه اعضای ستاد بحران و
مدیران دستگاه های خدمات رسان شیروان از روز
دوشنبه در بخش قوشخانه حضور داشت به خبرنگار
ما افــزود :بــارش شدید بــاران هم اکنون (ظهر روز
گذشته) در این بخش آغاز شده و با توجه به تداوم
بارندگی ،بــرآورد دقیق خسارت به لحاظ ریالی در
حال حاضر امکان پذیر نیست.
وی با بیان این که خسارت های وارد شده مالی
است و خوشبختانه خسارت جانی گزارش نشده،
تصریح کرد :کارشناسان دستگاه های مختلف برای
ارزیابی خسارت به مناطق آسیب دیده اعزام شده
اند.وی ادامه داد :بیشترین خسارات به روستاهای
قلهک ،دده خان ،حصار قوشخانه و شهر قوشخانه
وارد شده است.

شهرستان ها

۷

خبر
فرماندار فاروج خبر داد:

هدف گذاری برای  2هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری
میم پرور -فرماندار فاروج از هدف گذاری برای ورود  2هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری به این شهرستان
طی امسال خبر داد«.رجایی نیا» گفت :برای رصد هر چه بهتر بخش اقتصاد دو کارشناس در این بخش
فعالیت می کنند و حوزه بخشداری ها نیز با رویکرد یک نیرو فعال شده است.وی با انتقاد از برخی دستگاه
های اجرایی به دلیل تأخیر در پاسخ به استعالمات در بخش اقتصادی ابراز کرد :همه نگاه ها نباید به سمت
بانک ها باشد و گاهی اشکال از خود دستگاه های اجرایی است و در راستای رفع این مشکل با ایجاد پنجره
واحد سرمایه گذاری فعالیت ها و اقدامات در حوزه سرمایهگذاری مورد رصد قرار خواهد گرفت.

نگاه

چندیر تشنه آب

محمدی -صحبت از کم آبی که می شود خوب بلدیم گالیه کنیم؛ از عدم مدیریت در مصرف بهینه آب،
از این که نیاز است مردم درست آب مصرف کنند تا ناچار به جیره بندی آب نشویم و خیلی چیزهای
دیگر ،ولی این روزها اخبار چیز دیگری است .صحبت از بارش بارانی است که در کنار طراوت بخشی به
طبیعت در حال خسارت زدن هم هست ،از تلف شدن دام های سبک و سنگین گرفته تا خسارت به راه ها
و واحدهای مسکونی.در کنار همه این ها نکته جالب توجه مدیریت نکردن آب ناشی از بارش های بهاری
است؛ آبی که نیاز است به خوبی ذخیره سازی شود ،از آب های پشت سد گرفته تا مخازن و سدهای کوچک
روستایی.با این حال در سد چندیر جرگالن موضوع کمی متفاوت است .بارندگی های این روزها باعث
شده است حجم آب ذخیره شده پشت این سد افزایش پیدا کند و در پی آن احتمال زیر آب رفتن دو روستای
دوالن و اسمی بیش از پیش قوت گرفته است.دو روستایی که بارها در روزنامه «خراسان شمالی» در مورد
آن ها قلم زده ایم .تدبیر برای زیر آب نرفتن این دو روستا این بوده است که دریچه خروجی آب این سد باز
شود تا این دور روستا زیر آب نروند .مسئله آب گیری نشدن این سد به گفته شاهدان عینی برای بار دوم
است که تکرار می شود و سدی که باید به داد کشاورزان منطقه در فصل تابستان برسد ،این روزها سیراب
نمی شود و خبری از تدبیر برای انتقال اهالی دو روستای دوالن و اسمی نیست.مشکل جابه جایی است که
انتظار می رود در سریع ترین زمان ممکن حل شود تا از آب سد چندیر در بخش کشاورزی و رونق اقتصادی
منطقه بتوان نهایت استفاده را کرد.

از شهرستان ها چه خبر؟
نجفیان –اسفراین
ﺍ ﺍ«نوروزی» فرماندار اسفراین در آستانه روز روابط عمومی و ارتباطات در نشست شورای هماهنگی روابط
عمومی های دستگاه های اجرایی این شهرستان بر ضرورت اعتالی جایگاه روابط عمومی ها تاکید کرد.
ﺍ ﺍحجت االسالم «محمدیان» امام جمعه اسفراین در گردهمایی طالیه داران تبلیغ با حضور روحانیان،
مبلغان ،مداحان و اعضای هیئت امنای هیئت های مذهبی بر ضرورت تبیین سبک زندگی قرآنی و ترویج
معارف قرآنی در ماه نزول قرآن تاکید کرد.حجت االسالم «بداریه» رئیس اداره تبلیغات اسالمی اسفراین
هم با اشاره به تقویت برنامه های تبلیغی در ماه مبارک رمضان از سامان دهی مبلغان خبر داد و افزود:
برنامه های تبلیغی ماه مبارک رمضان امسال با محوریت قرآن ،چلچراغ هدایا مورد توجه است.
ﺍ ﺍشهردار صفی آباد با اشاره به آب گرفتگی در برخی نقاط این شهر از نیاز اعتباری برای اجرای طرح
جمع آوری آب های سطحی خبر داد«.نور علی نوری» با بیان این که جمع آوری آب های سطحی و هدایت
آن ها در مواقع بحرانی نیازمند تصویب و تخصیص اعتبار است ،ابراز کرد :طرح های نیمه تمامی در صفی
آباد به واسطه نبود اعتبار معطل مانده و جدول گذاری و آسفالت معابر مهم ترین آن هاست.وی با اشاره
به این که به محض تخصیص اعتبار تداوم عملیات اجرایی و عمرانی در دستور کار خواهد بود بیان کرد:
اعتبارات محدود و حجم کارهای نیمه تمام و روی زمین مانده بسیار است.
محمودیان-گرمه
ﺍ ﺍرئیس شبکه دام پزشکی گرمه گفت :با توجه به اهمیت مبارزه با بیماری تب برفکی در وارد شدن
خسارت های فراوان به دامداران و لزوم پیشگیری از این بیماری واگیردار ،طرح سراسری مایه کوبی تب
برفکی در جمعیت دام سنگین گرمه اجرا شد«.کامکار» افزود :این طرح از ابتدای اردیبهشت ماه امسال
اجرا شد و بیش از  92درصد از جمعیت دام سنگین گرمه علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند .

