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گزارشی از حاشیه های
دومین زلزله بزرگ سال

پنج شنبه  ۲۷مهر  ۲۸ 1396محرم  143۹شماره 25۵۶

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

آگاهی -زلزله  4.7ریشتری سه شنبه شب که دومین زلزله بزرگ امسال بود ،هر چند
دوباره هراس به دل بخشی از مردم استان انداخت و برخی را روانه کوچه و خیابان کرد
اما خسارت چندانی در برنداشت .پس از زلزله  5.7ریشتری  23اردیبهشت ماه امسال،
سه شنبه شب زلزله دیگری به بزرگی  4.7ریشتر به مرکزیت پیش قلعه ،مردم بجنورد
و بخش مانه را هراسان کرد .این زمین لرزه که همچون زمین لرزه اردیبهشت ماه در
بخش مانه و منطقه کسبایر بجنورد بیشتر احساس شد باعث افزایش ت ََرک هایی شد که

پیش از این در زلزله های گذشته ایجاد شده و به دلیل تأخیر در پرداخت تسهیالت هنوز
تعمیر نشده بود تا وحشت اهالی این منازل به ویژه ساکنان گلستان شهر بجنورد بیش از
گذشته شود .در پی وقوع این زمین لرزه بالفاصله جلسه مدیریت بحران در استان تشکیل
شد و تیم های عملیاتی به ویژه تیم های هالل احمر در حال آماده باش قرار گرفتند اما
خوشبختانه این زمین لرزه پس لرزه ای نداشت و به هم استانی ها خسارت جانی وارد
نشد .به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر خراسان شمالی ،پس از وقوع این

زمین لرزه تیم های واکنش سریع به مناطق واقع در کانون زمین لرزه اعزام شدند که
با توجه به نبود مشکل برای هم استانی ها به مقر خود بازگشتند .زلزله  23اردیبهشت
امسال به حدود  14هزار واحد مسکونی شهری و روستایی بجنورد و مانه خسارت وارد
کرد .بخش های مختلف خراسان شمالی روی گسل واقع شده است و طی امسال عالوه
بر وقوع این دو زمین لرزه بزرگ حدود  10زلزله با قدرت بیش از  3ریشتر نیز در مناطق
مختلف استان رخ داد.

حادثه در شهر

در راهروی دادگاه خانواده

بن بست زندگی با
دخالتهای نابه جا
صدیقی -مــانــده ام چــه کــار کنم .از یــک طرف
فحاشی مادرزنم و از طرفی تهدید های پدر زنم
روزگــار را بر من سخت کرده و زندگی ام را به بن
بست کشانده است .همسرم خیلی به پدرش وابسته
است و تحت تاثیر حرف های او مدام با من سر جنگ
دارد ،االن هم با تحریک پدرش مهریه اش را می
خواهد .مرد جوان و خسته دل و رنجور از دخالت
های خانواده همسر در راهروی دادگاه خانواده به
شدت از رفتارهای دخالت گونه پدر همسرش گالیه
دارد و می گوید :سال هاست با همسرم زندگی می
کنم اما روزی نیست که پدر زنم در کار ما دخالت
نکند و یا این که هر از گاهی مادرزنم جلوی در خانه
ما نیاید و پیش همسایه ها به من توهین نکند .با این
که بارها به آنها تذکر داده ام دست از سر ما بردارند
و در زندگی زناشویی ما دخالت نکنند اما گویی
گوش شنوایی ندارند و با این رفتارهای ویرانگرشان
روزگار ما را سیاه کرده اند .من و همسرم یکدیگر را
دوست داریم ،البته این ماجرای عشق ورزیدن ما به
یکدیگر تا زمانی پابرجاست که دوباره خانواده اش
در زندگی ما سرک نکشند.
پدرزنم با ادعای این که عالقه زیادی به دخترش
دارد آن قدر در زندگی ما دخالت کرد و در گوش
دخترش خواند که همسرم تحت تاثیر حرف های
پوچ او دچار فشار روحی و روانی شد و من با هزار
بدبختی او را به زندگی برگرداندم .بعد از این اتفاق
مادرزنم جلوی در خانه ما آمد و کلی به من و خانواده
ام فحاشی کــرد و گفت باید دخترشان را طالق
بدهم .وقتی دیدم که خانواده همسرم دست از سر
من و زندگی ام بر نمی دارند از آنها شکایت کردم و
همسرم نیز با تحریک پدرش مبنی بر شکایت من از
خانواده اش برای تحت فشار قرار دادنم درخواست
مهریه اش را داد و همچنین خواستار گرفتن
طالقش از من شد .بعد از این اتفاقات هر چقدر
سعی کردم از طریق بزرگان و ریش سفیدان فامیل
به این دعواهای بی سرانجام خاتمه دهم فایده
ای نداشت .االن هم به دادگاه خانواده آمده ام تا
شاید با کمک قانون و مشاور دادگاه بتوانم راه حلی
برای بیرون رفتن از این بن بست بیابم و زندگی
مشترکمان را از فروپاشی نجات دهم.

22قربانی؛ سهم محورهای اسفراین در  6ماه

خواب راحت اهالی یک
شهرک پس از دستگیری
سارقان

افزایش  70درصدی
قربانیان جاده ای اسفراین
نجفیان
«کاهش  42درصــدی تلفات سوانح جاده ای»؛ خبری خوشحال
کننده برای اسفراینی ها در سال  95نسبت به سال قبل از آن بود،
اما ورق برگشت و در شش ماه نخست امسال  22تن در جاده های
اسفراین در حوادث و سوانح ترافیکی جان خود را از دست دادند؛
آماری تامل برانگیز که حکایت از افزایش  70درصدی شمار قربانیان
تصادفات در محورهای اسفراین دارد .شمار جان باختگان حوادث
جاده ای اسفراین در  6ماه نخست امسال حتی از کل جانباختگان
تصادفات سال گذشته هم که  21تن بود عبور کرده است و بدون
شک وجود این آمارها دغدغه مندی بیش از پیش متولیان امر را
می طلبد .بر اساس آمارها در  6ماه نخست سال گذشته  13تن در
محورهای مواصالتی اسفراین جان باختند .آن طور که از آمار بر می
آید محور اسفراین -سنخواست در صدر محورهای سانحه ساز فوتی
قرار گرفته که بیش از نیمی از حوادث و سوانح جاده ای منجر به
فوت رانندگان و سرنشینان خودروها را به خود اختصاص داده است،
جاده ای که بعد از محور بجنورد – گلستان موسوم به جاده مرگ در
جایگاه دوم محورهای حادثه خیز استان در سال جاری قرار گرفته
است .مسیر دسترسی دهستان زرق آباد و مسیر دسترسی دهستان
میالنلو به واسطه شرایط حساس ترافیکی در ردیــف های بعدی
محورهای سانحه خیز استان قرار گرفته اند .این در حالی است که در
حقیقت در نوروز  96جاده های اسفراین امن ترین محورهای استان
بودند و برخالف سال  95که شاهد فوت  8تن در نوروز بودیم ،نوروز
 96بدون سانحه مرگبار سپری شد .این یعنی  22نفردر محورهای
مواصالتی حوزه استحفاظی اسفراین در حوادث پس از تعطیالت
نوروزی جان خود را از دست داده اند.
دغدغه لزوم توجه به محورهای سانحه ساز اسفراین به ویژه محور
اسفراین -سنخواست و مسیر دسترسی دهستان زرق آباد و دهستان
میالنلو (اردوغــان) بارها زیر ذره بین رسانه ای «خراسان شمالی»
بازخوانی شده است و در نتیجه بارها شاهد آرام سازی ،ایمن سازی

و آشکارسازی نقاط و برخی مقاطع حادثه خیز و حادثه ساز بوده ایم،
اما بدون شک بازخوانی حوادث قابل تامل جاده های اسفراین که
به واسطه  22قربانی ،خانواده های بسیاری را عزادار و سیاه پوش
کرده است ،نیازی مبرم است ،مسئله ای که دیگر با اقدامات مقطعی
و تسکین آور به نتیجه نمی رسد و نیازمند درمان ریشه ای است«.سید
حبیب حسینی» رئیس اداره حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده
علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمــانــی اسفراین ،از افزایش
ماموریت های ترافیکی شهری و جاده ای خبر می دهد و تلنگری به
افزایش شمار قربانیان حوادث و سوانح جاده ای می زند.
فرمانده انتظامی اسفراین هم در این باره می گوید :در  6ماه نخست
امسال  216سانحه رانندگی شامل  94تصادف درون شهری و
 122سانحه رانندگی برون شهری اتفاق افتاد.سرهنگ «جاوید
مهری» با اشــاره به مصدومیت  99تن و فــوت  3نفر در حــوادث
رانندگی درون شهری ،اضافه می کند 22 :نفر در حوادث رانندگی
برون شهری محورهای اسفراین جان خود را از دست داده اند که با
افزایش چشمگیری روبه رو بوده است و  113تن هم در حوادث برون
شهری مصدوم و مجروح شدند.
«ابراهیم ذاکــری» رئیس اداره راه ــداری و حمل و نقل جــاده ای
اسفراین هم با اشاره به این که محورهای اسفراین -سنخواست،
مسیر دسترسی دهستان زرق آبــاد و مسیر دسترسی دهستان
میالنلو در جایگاه های اول تا سوم حوادث و سوانح جاده ای قرار
دارند ،می گوید :همواره این مجموعه به دنبال اقدام جدی در بخش
ایمن سازی و آشکار سازی نقاط و مقاطع حادثه ساز بوده است .وی
با اشــاره به این که نصب گاردریل در محورهای اسفراین نیازمند
اعتباری  35میلیارد تومانی است ،اضافه می کند :در  6ماه نخست
امسال ایجاد گاردهای خاکی در  37کیلومتر از محورهای اسفراین
به ویژه در مسیر های اسفراین -بجنورد ،رویین ،میالنلو و اسفراین-
سنخواست به ویژه در پرتگاه ها و مکان های دارای ارتفاع از سطح
قابل توجه اجرایی شده اســت.وی با اشــاره به نصب  500شاخه
گاردریل در  2کیلومتر از محورهای اسفراین -سنخواست ،مسیر

دهستان میالنلو و بجنورد -اسفراین اظهار می کند :در  10مقطع
حادثه خیز لرزاننده های عرضی در محور اسفراین -سنخواست با
هدف ارتقای هوشیاری رانندگان کار گذاشته شده است.وی با اشاره
به نصب دوربین های مجازی در  3نقطه محور اسفراین -سنخواست
بیان می کند :البته این دوربین های مجازی در همان روزهــای
نخست از سوی برخی سرقت شد.
وی با بیان این که از ابتدای امسال ،در محور اسفراین -سنخواست
 5فقره سرعتکاه پالستیکی و در  23مقطع از مسیرهای آنتنی محور
اسفراین -سنخواست سرعتکاه های آسفالته نصب شده است،
تصریح می کند :در بیش از  54کیلومتر از محل گاردریل ها با هدف
ارتقای ایمنی دپــوی خاک در محورهای بجنورد ،بــام ،زرق آباد،
اردوغان و سنخواست انجام شده است.
وی با اشاره به نصب تعداد قابل توجهی رفلکتور در محور اسفراین-
سنخواست ،تصریح کــرد :اصــاح شیب شیروانی  15کیلومتری
در محور اسفراین -سنخواست و مسیر دسترسی دهستان زرق
آباد و شانه سازی  18کیلومتری در محور های دهستان زرق آباد و
اسفراین -سنخواست از دیگر کارهای قابل توجه برای ارتقای ایمنی
راه هاست.

ســارقــان شب رو که مدتی بــود به خانه های
اهالی شهرک امام خمینی(ره) بجنورد دستبرد
می زدنــد و امــوال شان را به سرقت می بردند
به دام قانون افتادند .یکی از مالباختگان که
مدعی بود سارقان دوچرخه گرانقیمت وی را
به سرقت برده اند در این باره گفت :روزی برای
کاری همراه خانواده به روستا رفتیم و زمانی که
شب به خانه برگشتیم با صحنه عجیبی مواجه
شدیم .وی ادامــه داد :زمانی که وارد حیاط
خانه شدم ،دیدم اثری از دوچرخه گرانقیمتی
که تازه خریده بودم نیست و هر چقدر اطراف را
جستوجو کردم به نتیجه ای نرسیدم .بعد از این
اتفاق روز بعد زمانی که از چند همسایه ماجرا را
پرسیدم متوجه شدم سارق یا سارقان عالوه بر
دوچرخه من مقداری از لوازم و اثاثیه آنها را نیز
به سرقت برده اند .بعد از شکایت و در جریان
گذاشتن پلیس طولی نکشید که سارقان شب
رو به دام پلیس افتادند و به همه چیز اعتراف
کردند .بعد از این ماجرا سارقان با ابراز ندامت
خواستار بخشش مالباختگان شدند .

قاب حادثه
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