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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

نجفیان

سد بیدواز ،تشنه آن مصوبه

سد بیدواز اسفراین چند سالی است که به دلیل
ایراد ساختاری در گیر و دار عملیات عالج بخشی
اســت؛ عملیاتی که اگــر پیش از امسال پایان می
یافت ،می توانستیم شاهد آبگیری و ذخیره میزان
قابل توجهی آب پشت آن باشیم اما این مهم محقق
نشد .مطلبی که دغدغه متولیان و مسئوالن امر
بوده است .نماینده اسفراین در مجلس گاهی پشت
تریبون به ضرورت توجه به این پروژه گریزی می زد
و می خواست توجه ها را به نیاز اسفراین به تکمیل
عالج بخشی سد معطوف کند و امام جمعه در نماز
جمعه به آن اشــاره کــرده اســت .هــدر رفتن منابع
آبی در پی بارندگی های بهار امسال به دلیل پایان
نیافتن روند عالج بخشی سد بیدواز این شهرستان
بــوده اســت .البته ایــن همه قصه نیست و گاهی
بارندگی های رگباری امسال با بیم و امیدهایی
در حوزه عالج بخشی سد بیدواز همراه بود که با
کنترل مداوم و مستمر میزان ورودی و خروجی آب
از سد ،نگرانی ها پایان یافت و خوشبختانه مخاطره
و حادثه ای در پی نداشت.

 I Iرهاسازی سیالب ها

یکی از کــشــاورزان اراض ــی پایین دســت سد بیدواز
اسفراین با اشاره به این که در سال های متمادی ابتالی
حوزه کشاورزی و باغداری به خشکسالی ،کم آبی و
در سایه آن نیاز شدید به آب ،تکمیل عالج بخشی سد
بیدواز قبل از سیالب های بهار امسال می توانست به

 98و  99اعتبار  35میلیارد تومان برای تکمیل عالج
بخشی سد بیدواز دیده شده است که از محل ماده
 10و  12پرداخت خواهد شد»؛ این مطلب را «طاهر
رستمی» فرماندار اسفراین می گوید و ادامــه می
دهد :با اعتبار مصوب و ابالغی ،تکمیل عالج بخشی
سد بیدواز مشکل اعتباری نخواهد داشت و تا پایان
امسال یا سال آینده به پایان خواهد رسید.

 I Iوضعیت عالج بخشی سد بیدواز

یک فرصت طالیی تبدیل شود اما چنین نشد ،افزود:
منابع آبی بسیاری به واسطه ایمن نبودن سد بیدواز
رهاسازی شد .به گفته وی که تمایلی به ذکر نام خود
ندارد ،مسئوالن و متولیان باید همت کنند تا نگرانیها
در خصوص ایراد ساختاری سد بیدواز برای همیشه رفع
شود.

 I Iضرورت تسریع در تکمیل عالج بخشی

«رضایی» یکی از شهروندان اسفراینی هم با اشاره به
روند عالج بخشی سد بیدواز گریزی به نگرانی ها از
وقوع هر حادثه یا سانحه نگران کننده ای در پی بارش
های رگباری می زند و می گوید :البته با پیگیری ها
این نگرانی ها تا حد زیــادی کاهش یافته است اما
باید مسئوالن و متولیان امر برای سرعت بخشیدن به
تکمیل عملیات این پروژه همت کنند.

I Iاز دست دادن منابع آبی

«از سال  94تاکنون اعتبار  40میلیارد تومانی خارج از
منابع استانی از محل ماده  10و  12برای عالج بخشی
سد بیدواز جذب شده و تخصیص یافته است»؛ این مطلبی
است که دکتر «هادی قوامی» نماینده مردم اسفراین در
مجلس شورای اسالمی می گوید و می افزاید :حدود 20
میلیون مترمکعب منابع آبی در سیالب های بهار امسال
به واسطه تکمیل نبودن عالج بخشی سد بیدواز از دست
رفت.وی ابراز امیدواری می کند :با تزریق اعتبار جدید
که در دل مصوبات سفر ریاست جمهوری به مبلغ 35
میلیارد تومان دیده شده است ،پروژه عالج بخشی سد
بیدواز اسفراین در آینده ای نزدیک تکمیل شود.

 I Iموعد تکمیل عالج بخشی

«در مصوبات سفر ریاست جمهوری طی سال های

«مشکل بهره برداری و ذخیره سازی اکنون در سد
بیدواز وجود ندارد»؛ این مقدمه گفته های مدیرعامل
شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی است که در
ادامه آن می گوید :با توجه به نیاز پایین دست سد در
حین عملیات بهره برداری ،عالج بخشی هم صورت
می گیرد.به گفته «سید عقیل مرتضوی» ،پیش از
سیالب های امسال ،پشت سد یک میلیون مترمکعب
آب داشتیم که در سیالب های بهار امسال 14 ،13
میلیون مترمکعب آب گیری در پشت سد انجام شد و
عملیات عالج بخشی مشکلی در این بخش نداشت.
او اضافه می کند :اگــر  35میلیارد تومان اعتبار
مصوب سفر ریاست جمهوری تخصیص پیدا کند،
امسال عملیات عالج بخشی سد بیدواز اسفراین به
پایان خواهد رسید.
بــه گفته وی ،اکــنــون ایــن ســد قابلیت آبــگــیــری و
ذخیره سازی سیالب های بزرگ را ندارد ،اما تمام
سیالب های امسال را ذخیره و مهار کــرده است.
وی خاطرنشان می کند :ظرفیت مخزن سد بیدواز
اسفراین 49 ،میلیون مترمکعب است.

گزارش خبری

گروه شهرستان ها
افزایش تعداد سگهای ولگرد در شیروان و نبود
برنامه ریزی مناسب برای جمع آوری آن ها به یکی
از مشکالت اجتماعی و بهداشتی شهروندان تبدیل
شده است .سگ های ولگرد و بدون سرپناه ،شب و
صبح زود در خیابان ها و حتی هسته مرکزی شهر،
پارک ها و اماکن عمومی به چشم می خورند.یکی
از شهروندان شیروانی ساکن خیابان جمهوری
اسالمی در این خصوص گفت :حضور و افزایش
تعداد سگ های ولگرد در جاده ها و کوچه ها باعث
شده است مردم نتوانند شب یا صبح زود پیاده تردد
کنند .به گفته موسوی ،در تاریکی شب ،سگ ها به
صورت گروهی به افراد حمله می کنند که بنده و
همسرم یک شب با این مشکل مواجه شدیم .وی

ادامه داد :نگرانی بیشترمان این است که شاید
این سگ ها به بیماری های خطرناک و هاری مبتال
باشند و مسئوالن باید اقدامی انجام دهند زیرا جان
مردم در خطر است.
رئوفی شهروندی دیگر هم با اشــاره به این که با
وجود تعداد زیاد سگ های ولگرد در شهر ،هنوز
ندیده و نشنیده ایــم که بــرای جمع آوری آن ها
اقدامی شود ،گفت :وجود سگ های ولگرد در شهر
باعث وحشت شهروندان به خصوص بانوان می
شود و با این که این مشکل چند سال است گریبان
گیر مردم شیروان شده هنوز شهرداری نتوانسته
است اقدام مناسبی انجام دهد.
وی تاکید کرد :یکی از موضوعاتی که باید همواره
فرهنگ ســازی شــود ،پرهیز از دادن دورریزهای
غذا به سگ های ولگرد است که باعث شده جای

خبر
مدیر آموزش و پرورش فاروج خبر داد:

جذب خیر برای احداث هنرستان کشاورزی
میم پرور -مدیر آموزش و پرورش فاروج از جذب خیر برای احداث هنرستان کاردانش و کشاورزی در این
شهرستان خبر داد .به گفته «مجید معتمدی گزکوه» ،این هنرستان با همکاری یکی از خیران شهرستان و
مجمع خیران توسعه و ترویج آموزش فنی و حرفه ای خراسان رضوی در روستای برگرد احداث می شود .وی
افزود :این شهرستان یکی از قطب های مهم کشاورزی محسوب می شود ،بنابراین وجود هنرستان برای
تربیت نیروی انسانی که دانش الزم را در زمینه کشاورزی به ویژه رشته های کشت گیاهان دارویی و زعفران
داشته باشند ،ضروری است.

از شهرستان ها چه خبر؟
عوض زاده -شیروان
سرپرست اداره ورزش و جوانان شیروان هنوز معرفی نشده است.معاون پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان
گفت :باتوجه به حضور خالق زاده رئیس پیشین این اداره به عنوان معاون فرهنگی و امور جوانان در اداره
کل ،پیگیری ها برای معرفی سرپرست جدید این اداره آغاز شد.محمد فرحی افزود :براساس برنامه ریزی
صورت گرفته قرار شد «محمدرضا برغمدی» به عنوان سرپرست جدید معرفی شود که پیگیر انتقال نام برده
از آموزش و پرورش و طی مراحل اداری آن هستیم.
محمودیان -گرمه
هفته دفــاع مقدس فرصتی بــرای انتقال ارزش هــای آن دوران بــه نــوجــوانــان و جــوانــان اســت«.گــل
حسنی» فرماندار گرمه با بیان این مطلب در جلسه ستاد هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس افزود:
اشاعه فرهنگ دفاع مقدس به عنوان یکی از گنجینه های پر بار معارف انقالب اسالمی می تواند راه آینده را
برای جامعه به خصوص جوانان هموار کند.
میم پرور -فاروج
* هفته دفاع مقدس ،هفته قدرت نمایی مردم و بهترین فرصت برای نمایش توانمندیهای این نظام است.
امام جمعه تیتکانلو با بیان این مطلب در جلسه ستاد اجرایی حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس که با
محوریت برنامه های هفته دفاع مقدس برگزار شد ،افزود :هر قدر برنامه های هفته دفاع مقدس گسترده
تر ،زیباتر و منسجم تر برگزار شود ،دشمنان انقالب مأیوس تر می شوند .حجت االسالم «حسن زاده» افزود:
اقتدار نظام جمهوری اسالمی به برکت خون شهداست.

صدای روستا

نگرانی ها از افزایش تعداد سگ های ولگرد در شیروان
راحتی برای زندگی در بین زباله ها داشته باشند
و جمعیت شان افزایش پیدا کند.وی ریختن زباله
ها توسط بعضی از شهروندان در خیابان ها و تخلیه
زباله های برخی قصابی ها در داخل شهر را از علل
افزایش تعداد سگ های ولگرد در شهر دانست.
یکی از کاسبان خیابان سعدی با اشاره به این که
چند روزی است یک سگ ولگرد با ظاهری بسیار
بد و بیمارگونه در وسط بولوار دیده می شود ،بیان
کرد :این سگ مسیر وسط بولوار خیابان سعدی تا
انتهای خیابان کاشانی را طی می کند و پرسه می
زند بدون این که کسی اقدامی کند.
نایب رئیس شورای اسالمی شهر شیروان در این
خصوص با اشاره به این که کارگروهی تشکیل شده
از فرمانداری ،شهرداری ،شبکه بهداشت ،محیط
زیست و دام پزشکی بر رونــد اجــرای طــرح جمع

شهرستان ها

۷

آوری سگهای ولگرد نظارت دارد ،گفت :مدت
زمان زیادی است که سگ های ولگرد شهر ،توسط
شهرداری جمع آوری و به محل فنس کشیده شده
ای در کارخانه آسفالت منتقل می شوند.به گفته
«احمد عاقل» ،دام پزشکی هر سه روز با بازدید از
محل نگهداری سگ های ولگرد ،حیوانات بیمار و
خطرناک را شناسایی و برای معدوم سازی آن ها
اقدام می کند.وی تاکید کرد :با توجه به گرمی هوا
در طول روز ،سگ های ولگرد بیشتر شب ها وارد
شهر می شوند و تیم جمع آوری سگ های ولگرد
شهرداری شب فعالیت می کند.او از شهروندان
خــواســت در صــورتمــشــاهــده ســگ هــای ولگرد
در شهر ،موضوع را از طریق شماره تماس  ۱۳۷به
شهرداری اطالع دهند تا اقدامات الزم برای جمع
آوری آن ها انجام شود.

مشهد طرقی
جاذبه ای کمتر شناخته شده

در  22کیلومتری غرب شیروان و در دامنه کوه های زیبای شاه
جهان روستایی واقع است که آن را «مشهد طرقی» یا با تلفظ عامیانه
«مشطرقی» می نامند.مشهد طرقی از دو کلمه مشهد و طرقی به
معنای راه مشهد تشکیل شده است و قدمتی حداقل  1400ساله
دارد.گویش مردم این منطقه فارسی میانه یا به اصطالح محلی ،تاتی
است .در حدود  5کیلومتری آن حرم و بقعه متبرکه امامزاده محمد
رضا فرزند حضرت موسی بن جعفر(ع) قرار دارد و شهر تاریخی
مشهد طرقی و بقایای آن در مجاورت آن واقع شده است.با توسعه
این روستا ،مشهد طرقی سفلی در حدود  2کیلومتری قسمت علیای
آن شکل گرفته است که در اصطالح محلی آن را حصار می گویند.
در انتهای این آبادی یکی از بهترین جاذبه های گردشگری خراسان
شمالی واقع شده است که آن را «زو» می نامند.در ارتفاعات میانی
زو حفره ای طبیعی قرار دارد که به آن «چاه سیاه» می گویند.

