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قاتل نامرئی طی  2روز  5قربانی گرفت

مرگ مادر و  ۲کودکش

بر اثر گازگرفتگی

یک مادر و دو کودکش سه شنبه شب در یک پیلوت اجاره ای بر
اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن جان باختند و قاتل نامرئی
طی حدود  2روز  5قربانی گرفت.
به گــزارش خبرنگار ما ،قاتل خاموش این بار به یک مادر و
کودکان  9ساله و  7ماهه اش رحم نکرد و به فاصله  2روز
تراژدی دیگری را رقم زد .دوشنبه هفته جاری نیز یک مرد و
زن جوان بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن در یک انباری
که به واحد مسکونی تبدیل شده بود ،جان باختند .بر اساس
اعــام ســازمــان آتــش نشانی بجنورد سه شنبه شب در پی

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

اعالم فوت  3نفر در یک منزل مسکونی در خیابان شریعتی
بجنورد نیروهای آتش نشانی به محل حادثه اعــزام شدند.
پس از بررسی کارشناسان آتش نشانی علت بروز این حادثه
استنشاق گاز مونوکسید کربن خارج شده از آبگرمکن این
واحد مسکونی اعالم شد .رئیس سازمان آتش نشانی بجنورد
با بیان این که هر دو حادثه هفته جاری در منازل مسکونی غیر
اصولی رخ داده است ،اظهار کرد :حادثه مرگ مادر به همراه
دو کودکش در یک واحد مسکونی رخ داده که پارکینگ بوده
و مالک به صورت غیر اصولی آن را به منزل مسکونی تبدیل

کرده است« .گریوانی» ادامه داد :غیر اصولی بودن ساختمان
هایی از این قبیل و خروج لوله آبگرمکن به جای سقف از دیوار
باعث وقوع حادثه می شود .وی تصریح کرد :همچنین سیستم
آبگرمکن این منزل دچار نقص بود و گاز را به طور ناقص می
سوزاند.
لوله خروجی آبگرمکن این منزل آکاردئونی بود که فقط باید
برای هود آشپزخانه مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از آن
چه برای بخاری و چه برای آبگرمکن می تواند سبب انتشار
گاز مونوکسید کربن در محیط خانه شود« .گریوانی» با بیان

این که رعایت نکردن اصول ایمنی هنگام استفاده از وسایل
گرمایشی شوخی بردار نیست ،به همشهریان توصیه کرد :با
بی احتیاطی در استفاده از سیستم های گرمایشی جان خود،
خانواده یا افرادی را که از منزل تان استفاده می کنند به خطر
نیندازید .وی همچنین درباره استفاده از آبگرمکن در محیط
های بسته اظهارکرد :آبگرمکن نسبت به بخاری به اکسیژن
بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل قطر لوله خروجی آن باید
 5اینچ بیشتر از بخاری باشد و رعایت نکردن اصول نصب
آبگرمکن در محیط بسته مساوی با مرگ است.

خبر

کمین حادثه در  20نقطه محور دهستان زرق آباد

هر  2.5کیلومتر؛ یک نقطه پر حادثه
شاهد واژگونی و تصادفات جــاده ای باشیم و
خسارت های جبران ناپذیری را به جا گذاشته
است .وی با تاکید بر این که نیاز این مسیر روکش
آسفالت است ،تصریح می کند :جلوگیری از وارد
شدن خسارت و در رأس آن جانی جز با درمان
های اصولی و ریشه ای همچون تعریض مسیر،
احداث شانه مناسب ،مدیریت تقاطع ها و آنتن
ها و  ...ممکن نیست.

نجفیان
یکی از محورهای پر حادثه اسفراین ،محور
دسترسی به دهستان زرق آباد است که اهالی آن
با کمبودهایی دست و پنجه نرم می کنند ،عرض
کم ،خط کشی ناکافی ،نبود شانه مناسب ،طول
زیاد و ثبت  20نقطه حادثه خیز در این مسیر 50
کیلومتری فقط در حوزه استحفاظی اسفراین
آن را به محوری حادثه خیز تبدیل کرده است؛
مسیری که لحظه ای غفلت از وضعیت نامناسب
آن منجر به واژگونی و تصادف می شود و ممکن
است خانواده ای را برای یک عمر داغدار کند.
هر چند کارهایی برای مدیریت حوادث و سوانح
در مسیر  50کیلومتری دسترسی به دهستان
زرق آباد در حوزه اسفراین انجام شده است اما
بــرای پایان دادن به قصه پر غصه تصادفات و
سوانح جاده ای طبیعت ًا کافی نیست و باید نسخه
ای اثربخش تر پیچید.

I Iعرض کم جاده

«قــربــانــی» از اهــالــی روســتــای آجــقــان کــه از
روستاهای دهستان زرق آبــاد ایــن شهرستان
اســــت ،مــی گــویــد :آســفــالــت ف ــرس ــوده جــاده
اسفراین -زرق آباد پوسیده شده است و چاله
های زیادی دارد .وی با تاکید بر این که آسفالت
این مسیر بسیار قدیمی اســت ،بیان می کند:
عرض کم مسیر و کیفیت پایین آسفالت از عواملی
هستند که زمینه بروز تصادفات را چند برابر می
کنند؛ جاده ای که شاید به واسطه فرعی بودن
کمتر شاهد حضور و تردد پلیس در آن هستیم.
وی با اشاره به این که تردد در این جاده نسبت به

I Iبرنامه های ایمن سازی

گذشته افزایش یافته است و عرض کم آن ظرفیت
تردد خودروهای نیمه سنگین و سنگین را ندارد،
خاطرنشان می کند :اگر کامیون یا خــودروی
سنگین دیگری در این مسیر تردد کند راننده
باید خودرو را کنار بکشد تا تصادف نکند.

I Iوضعیت نامناسب جاده

«زنگویی» دهیار روستای زرق آباد هم با اشاره
به ایــن که از ایــن روستا به ســوی ادکــان 3 ،2
کیلومتر روکش آسفالت شده است ،می افزاید:
از کوشکی -جوشقان تا دوراهی خیر آباد -نقی
آباد تعریض و زیرسازی شده و با وجود وعده ها
تاکنون عملیات روکــش آسفالت انجام نشده
است .وی عرض کم جاده را یکی از دالیل وقوع
حـــوادث و ســوانــح مــی دان ــد و بــیــان مــی کند:
وضعیت جاده اسفبار و به این مسیر آن طور که

باید رسیدگی نشده است .وی با اشاره به این که
پیش از این وعده دادند تا پایان شهریور عملیات
آسفالت  6کیلومتر مسیر کوشکی -جوشقان تا
نزدیکی دوراهی خیر آباد -نقی آباد انجام می
شود و این پروژه به بهره برداری می رسد ،تصریح
می کند :اکنون در ماه پایانی سال قرار داریم و
هنوز خبری از تحقق وعده های شان نیست .وی
می گوید :اهالی  21روستای دهستان زرق آباد
برای رسیدن به روستاهای شان از این مسیر می
گذرند اما جاده وضعیت مناسبی ندارد.

I Iتسکین کافی نیست

یکی دیگر از دهیاران که البته تمایلی به ذکر نام
خود در این گزارش ندارد ،می گوید :رسیدگی
نکردن به این مسیر باعث شده با توجه به عرض
کم ،استاندارد نبودن و کیفیت پایین آسفالت

رئیس اداره راهــداری و حمل و نقل جــاده ای
اسفراین با اشــاره به این که محور زرق آباد در
حوزه استحفاظی اسفراین  50کیلومتر و در این
مسیر  20نقطه پر حادثه شناسایی شده است،
می افــزایــد :خط کشی به طــول  50کیلومتر،
احداث شیار لرزاننده عرضی در  6مقطع ،نصب
 170مورد عالمت ترافیکی ،اجرای  3کیلومتر
دیواره خاکی 44 ،مورد دپوی خاکی قرنیز پل
ها و احــداث  3سرعتکاه از برنامه هایی است
که برای ایمن سازی محور زرق آباد طی امسال
انجام شده است« .ابراهیم ذاکری» با اشاره به
این که طی امسال  7.5کیلومتر از این مسیر
از روستای کوشکی تا دوراهــی خیر آبــاد -نقی
آباد تعریض شده است ،خاطرنشان می کند6 :
کیلومتر از مسیر تعریض شده در انتظار روکش
آسفالت اســت که قـــراردادش منعقد شــده و به
محض بهبود شرایط عملیاتی خواهد شد .پیش
از این ،سرگرد «خداشاهی» فرمانده پلیس راه
اسفراین گفته بود :محور فرعی زرق آباد خط
کشی مناسبی نــدارد و آن گونه که باید در آن
عالیم راهنمایی و رانندگی نصب نشده است.

جاده مرگ باز هم رنگ خون گرفت

محمد آگاهی -در پی تصادف یک خودروی
پراید با اتوبوس در محدوده حادثه خیز دو
راهــی جــوزک در محور بــجــنــورد -گلستان
موسوم به جاده مرگ یک نفر در دم جان باخت
و یک نفر مجروح و راهــی بیمارستان شد.
کارشناسان پلیس راه راننده پراید را به علت
انحراف به چپ مقصر ایــن حادثه تشخیص
دادنــد .به گــزارش خبرنگار مــا ،جــاده مرگ
ساالنه  30تا  40درصد قربانیان حوادث جاده ای استان را به خود اختصاص می دهد و با آن که 4
خطه سازی این محور درصدر مصوبات سفر ریاست جمهوری در سال  94قرار گرفت اما وعده رئیس
دولت برای  4خطه کردن این محور تا پایان سال  96محقق نشد .ساالنه حدود  20میلیون مسافر از
این محور حادثه خیز عبور می کنند .هم اکنون  67کیلومتر از این محور  142کیلومتری  4خطه شده
و با وجود تردد باال در آن عرض این محور از جمله در محدوده وقوع این تصادف کم و دارای نقاط حادثه
خیز بسیاری است .طبق گفته مسئوالن پروژه  4خطه کردن این محور به  200میلیارد تومان اعتبار
نیاز دارد.

کوالک برف گردنه امین ا ...را مسدود کرد
کوالک برف صبح روز گذشته گردنه امین ا ...واقع در مسیر بجنورد به آشخانه را مسدود کرد و با حضور نیروهای امدادی
این مسیر تا ظهر روز گذشته بازگشایی شد .به گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعالم پلیس راه خراسان شمالی ابتدای مسیر
اصلی بجنورد به گلستان به عنوان یکی از پرتردد ترین جاده های اصلی استان از سه شنبه شب شاهد بوران و کوالک برف
و رانندگی بدون زنجیر چرخ در این مسیر غیر ممکن بود و صبح روز گذشته به طور کامل این مسیر مسدود شد .بر اساس
این گزارش تا پیش از ظهر روز گذشته این مسیر بازگشایی شد اما تردد در آن با زنجیر چرخ امکان پذیر بود.

کامیون ترمز بریده راکب موتورسیکلت را زیر گرفت
در پی تصادف کامیون دانگ فنگ با موتورسیکلت در محور اسفراین  -بجنورد راکب آن در دم جان باخت .به
گزارش خبرنگار ما و بر اساس اعالم پلیس راه خراسان شمالی روز گذشته راننده یک کامیون در محور اسفراین -
بجنورد پس از تونل واقع در این مسیر متوجه نقص فنی خودرو در هنگام گرفتن ترمز می شود .این کامیون پس از
آن که در مسیر خود به یک وانت بار نزدیک می شود برای پیشگیری از برخورد با آن به الین مقابل منحرف می شود
اما به دلیل حرکت یک موتورسیکلت در آن جا ،او را زیر می گیرد و راکب آن در دم جان می بازد .در پی این حادثه
برای مدتی جاده مسدود می شود اما با کمک نیروهای پلیس راه و عوامل امدادی به طور مجدد بازگشایی می شود.
کارشناسان پلیس راه راننده کامیون را مقصر این حادثه اعالم کردند.

