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مسافران بجنورد  -فاروج؛ مجبور به عبور از  ۲۵کمینگاه مرگ

 600بسته خوردنی ،ماسک و شروع آوار برداری ،همه اقدام های انجام شده

بیداد توفان در سیستان
باز هم غافلگیری مسئوالن

طی دو روز گذشته توفان ،سیستان را درنوردید و
شدتآنبهحدیرسیدکهمسئوالنتوانستندادارات
را تعطیل و اقالم غذایی و ماسک در مناطق بحرانی
توزیعکنند،اماآنهاازقبلاقدامچندانیبرایمقابله
با ریزگردها نداشتند و دوبــاره غافلگیر شدند .این
توفانشدیدباسرعت۱۱۹کیلومتربرساعتمنجربه
تعطیلیاداراتشدواختاللهایفراوانیرادرحوزه
هایاقتصادی،اجتماعیوبهداشتیبههمراهداشت.
غلظتغباربه 63برابرحدمجازرسیدودرایندوروز
بیماران زیادی بر اثر بیماری های تنفسی و ریوی به
مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کردند که به گفته
رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی زابل ۸۲
نفر در تخت ها ی بیمارستانی بستری شدند.این در
حالیاستکهسیستانروزگاریانبارغلهایرانبوداما
باچالشهایمتعددیمواجهاستکهفرصتهایآن
نیز فراوان است از جمله مرز ،آفتاب طالیی و بادهای
فراوانکهبامدیریتوسیاستگذاریمیتواناقتصاد
مردمراتقویتکردوتوسعهمنطقهرابهدنبالداشت.
▪خسارتهایزیانبار

یکی از شهروندان نیمروز در این باره به خبرنگار ما
گفت:بااینتوفانبایدشرایطویژهایرابرایسیستان
در نظر گرفت و حمایت های الزم را از شهروندان به
عمل آورد ،زیرا خسارت های آن برای مردم سیستان
زیــان بارتر از توفان هــای قبل است«.حبیب ا...
راهــداری» افــزود :این توفان با این هجمه سنگین
مشکالت بهداشتی و عمرانی برای ساکنان به وجود
آورده است که باید راهبردی اساسی بــرای ادامه
زندگی در محیط اندیشیده شود .یک فرهنگی از
هیرمند هم بیان کرد :این شهرستان در مسیر کانون
های ماسه بادی و شن های روان قرار دارد که قهر
طبیعت در این منطقه خشن تر از نقاط دیگر است.
«سارانی» ادامه داد :این شهرستان که روزی جنگل
نیاتک و آبگیرهای ورودی دریاچه هامون را در دل
خود جای داده بود به بحرانی از آسیب های انسانی

و محیطی تبدیل شده است که ضرورت دارد با روش
هایعلمیوفنیاینکانونهابهفرصتتبدیلشود.
▪شرایطسختمردمدرروستاها

یکی از کارمندان زابل نیز گفت :وقتی در شهر گرد
و خاک همچون بــاران بر سر مردم و معابر می ریزد
برای روستاها مصیبت است و تدبیری را می طلبد تا
روستاییان قادر به ادامه سکونت در منطقه باشند.
«کیخا» افزود :با این باد شدید مردم خانه نشین شده
اند و در آمد و کسب وکــار نیز خوابیده اســت ،با چه
سرمایهایمردمزندگیکنند؟یککشاورزازهامون
هم گفت :روزگاری در کانال های منطقه آب جریان
داشت ولی کانال ها و نهرها لبریز از ریگ شده و امید
بهزندگیراازساکنانگرفتهاست«.غالمعلیهراتی»
افــزود :باید برای حمایت از کشاورزان که درآمدی
ندارندیارانههاییرادرنظرگرفت.باشروعبادشدید
وخیزشگردوغباردوروزهدرمنطقهسیستاناگرچه
دستگاههایاجراییوامدادیخدماتخودراتوسعه
و سرعت دادند اما عمق این مشکالت بیشتر از توان
دستگاههاست.
▪امروز؛شروعمجددبادشدید

کارشناس اداره کــل هواشناسی نیز گفت :از
بعد از ظهر روز گذشته از شدت توفان در شهرهای
شمالی استان کاسته شد اما همچنان از امروز تا
اوایل هفته آینده از نیمه شب تا اواسط روز باد شدید
و گرد و خاک و در نقاط مستعد توفان گرد و خاک
با شدت کمتر نسبت به دو روز گذشته ادامه دارد.
«مرتضی فرجی» افــزود :همچنین بعد از ظهر روز
گذشته در نواحی مرکزی و نیمه جنوبی استان
شاهد افزایش شدت وزش باد بودیم ،به طوری که
عالوه بر خیزش گرد و خاک در برخی از این مناطق،
مجددافزایشغلظتغبارسببکاهشدیدوکاهش
کیفیت هوا شد .به گفته وی ،طی دو روز گذشته
بیشینه سرعت وزش باد در ایستگاه زابل به ،119

زهک به  ،94هیرمند به  79و هامون به  97کیلومتر
بر ساعت رسید ،کمینه دید در ایستگاه فرودگاهی
زابل به  150متر و زهک به  100متر کاهش یافت.
بیشینه غلظت گرد و غبار در فرودگاه زابل  9هزار و
 515میکرو گرم بر مترمکعب ( 63برابر حد مجاز) و
در فرودگاه زاهدان دو هزار و  261میکرو گرم بر متر
مکعب (15برابر حد مجاز) گزارش شد .وی ادامه
داد :کمینه دید طی این مدت در زاهدان و سراوان
 ،200میرجاوه  ،400نصرت آباد و خاش هزار،
مهرستان ،نیکشهر و چابهار سه هزار و ایرانشهر و
کنارک چهار هزار متر گزارش شده است.
▪افزایشتعدادمصدومانبادوگردوغبار

مشاور رسانه ای استاندار هم به خبرنگار ما گفت:
به دنبال استمرار شدت باد و افزایش  ۶۰برابری
غلظت گرد و غبار در پنج شهرستان شمالی استان
تعداد کل مصدومان مراجعه کننده به مراکز درمانی
به  445نفر رسید« .علی اصغر افتاده» اظهار کرد :از
این تعداد از مصدومان  83نفر بستری و  362نفر به
صورت سرپایی مداوا شدند .به گزارش خبرنگار ما،
طی این دو روز گروه های راهداری و هالل احمر در
منطقه سیستان و محور های مواصالتی به نهبندان
و زاهدان خدمات وسیعی را به مسافران و رانندگان
ارائه کردند.مدیر کل ستاد بحران نیز گفت :از زمان
آغاز توفان طی دو روز گذشته 21هزار ماسک و بیش
از  600بسته غذایی میان مردم توفان زده توزیع
شد ،در این مدت در منطقه هیچ گونه گزارشی از
قطع آب و برق اعــام نشده است«.عبدالرحمن
شهنوازی» افزود :از امروز با جمع آوری اطالعات
الزم از فرمانداران ،برای تخلیه ماسه بادی از مناطق
روستایی و عشایری ،ماشین آالت و تجهیزات ماسه
روبی به مناطق مختلف اعزام می شود تا محله های
مسکونی که بر اثر مسدود شدن در محاصره شن
های روان قرار گرفته است ،تخلیه و رفت و آمد مردم
و خودرو ها به سهولت انجام شود.

یک مسئول :کاش این جاده را تحویل نمی گرفتند
محمدآگاهی 15 -ســال از آغــاز پــروژه
احداث دوربرگردان محورهای بجنورد-
شــیــروان و شــیــروان -فــاروج می گــذرد و
در حالی که باید به ازای هر  5کیلومتر
یک دوربرگردان استاندارد در این مسیر
 90کیلومتری احــداث می شد تاکنون
فقط چهار زیــر گــذر ساخته شــده اســت و
همچنان خبری از  14دوربــرگــردان یا
زیرگذر استاندارد نیست.
در این شرایط صدها خودرویی که روزانه
باید در این جاده از دوربرگردان استفاده
کنندبهناچارازدوربرگردانهایغیرمجازو
خودساختهایاستفادهمیکنندکههمواره
بویحادثهمیدهند؛دوربرگردانهاییکه
طی این سال ها باعث بروز صدها تصادف
شدهاندوگاهیافرادرابهکاممرگبردهاند.
مسئوالن و متولیان راه استان و دیگر نقاط
کشور زمانی باند دوم یک بزرگراه را تحویل می گیرند که دوربرگردان
هایآننیزساختهشدهباشددرغیراینصورتآنجادهزیربارترافیک
نمی رود اما متأسفانه مسئوالن وقت هنگام احداث باند دوم محور
بجنورد  -فاروج جاده را بدون احداث دوربرگردان ها تحویل گرفتند
تا این گونه پس از گذشت بیش از یک دهه از زیر بار ترافیک رفتن ،این
محورهمچنانناقصباشدومسافرانباسالموصلواتازدوربرگردان
های غیر مجاز استفاده کنند .در طول مسیر بجنورد-فاروج ده ها
روستا واقع شده که اهالی آن ها به ناچار باید از دوربرگردان استفاده
کنند اما به عنوان نمونه اهالی ده ها روستای بخش حصار گرمخان
بجنورد از جمله مسافران روستای گردشگری ایوب برای استفاده از
یک دوربرگردان استاندارد باید  30کیلومتر مسافت را تا کارخانه
سیمان بجنورد و 30کیلومتر دیگر را در مسیر برگشت طی کنند تا
بتوانند با خیال آسوده در این جاده حرکت کنند .این در حالی است
که بیش از  50درصد روستاهای بخش حصار گرمخان و واقع در این
مسیر تامرکزاستانتنها  60کیلومترفاصلهدارندبنابرایناهالیاین
روستاهابهناچارجانشانراکفدستشانمیگیرندوازدوربرگردان
هایغیرمجازاستفادهمیکنند؛دوربرگردانهاییکهنهتنهاازالین
کاهنده و افزایش دهنده سرعت همچون دوربرگردان های مسیر
قوچانتامشهدبرخوردارنیستندبلکهحتیازتابلویهشداردهندهنیز
محروماندوبسیاریازآنهابهاندازهایباریکوخاکیهستندکهقابل
تشخیصنیستند.چندیپیشکهازاینجادهعبورکردمشاهدبودمکه
در برخی از نقاط که فاصله دو جاده هموار است راننده از هر نقطه ای
کهدلشمیخواستواردالینمقابلمیشد.براساسگزارشعینی
و مشاهدات خبرنگار ما در مسیر 30کیلومتری فاروج به شیروان15
دوربرگردان غیر استاندارد و اغلب غیر مجاز وجود دارد.همچنین در
مسیر شیروان به بجنورد نیز  10دوربرگردان غیر مجاز وجود داشت
که البته با پیگیری های پلیس راه شیروان و متولیان برخی از آن ها
مسدود شدند اما خیلی زود دوباره برخی رانندگان یک مسیر جدید
راایجادمیکنند.درمسیربجنوردتامشهدتنهادرمحدودهجادههای
خراسانشمالیایندوربرگردانهایغیرمجازوخطرناکوجوددارند
و این در حالی است که در محدوده جاده های خراسان رضوی به ازای
هرپنجکیلومتریکدوربرگرداناستانداردوجودداردکهرانندهبدون
هیچ گونه مخاطره ای اقدام به دور زدن می کند اما این موضوع به طور

ها در تاریکی شب به دلیل نبود تابلوی
عالیم و روشنایی ،دو چندان خطرناک
می شوند.
▪دوربرگردان های غیرمجاز

کاملدرخراسانشمالیمغفولماندهاست.از ظواهر امر پیداست که
پس از گذشت  15سال هنوز تدبیری برای حذف این کمینگاه های
مرگبار اندیشیده نشده است.
▪آخر هفته های پر مخاطره

یکی از رانندگان تاکسی های خطی روستای باغان که مجبور است
روزی چندین بار از دوربرگردان این مسیر استفاده کند می گوید:
گردش به چپ و عبور از این تقاطع به خصوص در ایام تعطیل و آخر
هفته ها که جاده شلوغ تر است ،مخاطرات زیادی دارد .وی که مایل
به ذکر نامش نیست ،میافزاید :حدود  3 ،2سال پیش سانحه ای
در این تقاطع به وقوع پیوست که منجر به قطع پای حادثه دیده شد.
یکی از شــهــرونــدان شــیــروانــی بــا گالیه از نبود دوربــرگــردان
استاندارد در این مسیر پرتردد می گوید :ساالنه مسافران زیادی
از مسیر شیروان می گذرند و باید پرسید چرا مردم روستاهای این
شهرستان که رفت و آمدشان از این بزرگراه است باید هنگام عبور
از عرض آن به واسطه نبود زیرگذر مناسب در تقاطع روستاهای پر
رفت و آمد مصدوم یا در بعضی از مواقع کشته شوند؟«مرادی » می
افزاید :از مسئوالن انتظار داریم برای مشکل این زیرگذرها چاره ای
بیندیشند تا مردم زحمتکش روستاهای این مسیر بیش ازاینداغدار
عزیزان شان که هنگام عبور از دوربرگردان های خطرناک یا عرض
بزرگراه جان شان را از دست می دهند ،نشوند.
▪خطر تصادف در کمین  ۷۷روستا

به گفته یکی دیگر از اهالی شیروان ساکنان سه شهر زیارت،
لوجلی و قوشخانه و همچنین  77روستا و آبادی این بخش ها،
برخی کارمندان و همچنین صاحبان خودروهای زیادی که به
نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان می روند و خودروهای مختلفی
که برای سوخت گیری در جایگاه های بنزین و گاز یا حمل و تخلیه
بار در شهرک صنعتی تردد می کنند بیش از دیگران خطر تصادف
در این دوربرگردان ها آن ها را تهدید می کند« .حسین پور» می
افزاید :همچنین انگار جان میلیون ها مسافر بومی و غیر بومی به
ویژه زائران امام هشتم(ع) برای مسئوالن عمرانی و راه خراسان
شمالی اهمیت ندارد .وی خاطرنشان می کند :این دوربرگردان

فرمانده پلیس راه شیروان نیز با تأیید غیر
مجاز و غیر استاندارد بودن دوربرگردان
های مسیر بجنورد  -شیروان و شیروان -
فاروج می گوید :اغلب دوربرگردان های
این محور غیر مجاز و دوربرگردان هایی که
راه و شهرسازی ایجاد کرده غیر استاندارد
هستند.
مطابق نظرات کارشناسی شده پلیس راه
دوربرگردان استاندارد باید به گونه ای
باشد که راننده هنگام دور زدن از الین
کاهش سرعت و افزایش سرعت بدون
مخاطره استفاده کند ضمن آن که راننده
عبوری پیش از رسیدن به دوربرگردان با تابلوی عالیم و چراغ
های روشنایی متوجه نزدیک شدن به آن شود.مطابق اظهارات
فرماندهان پلیس راه استان و شیروان بارها در جلسات مختلف
خطرات این دوربرگردان ها برای مسافران و خودروهایی که می
خواهند از آن ها استفاده کنند ،به مسئوالن مربوط گزارش داده
شده است اما متأسفانه با گذشت بیش از یک دهه هنوز پل های
زیر گذر احــداث نشده و مردم روستاهای این مسیر برای تردد
به شیروان یا فاروج به ناچار از این دور برگردان ها استفاده می
کنند .همچنین مطابق استانداردهای اعالم شده از سوی پلیس
راه در مسیر بزرگراه ها به ازای هر پنج کیلومتر باید یک دوربرگردان
استاندارد وجودداشته باشد تا اگر کامیون یا هر وسیله نقلیه سنگین
دیگری بخواهد از آن ها استفاده کند هنگام ورود به الین مقابل تمام
عرض جاده را اشغال نکند و مانع تردد خودروها با سرعت 110
کیلومتر نشود.
▪ایجاد دوربرگردان های غیر مجاز توسط برخی افراد

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شیروان در این باره می
گوید :تکمیل پروژه زیرگذرهای محور شیروان به بجنورد و شیروان به
فاروج باید از محل اعتبارات ملی تأمین شود و شرکت ساخت و توسعه
راه های وزارت راه و شهرسازی متولی این پروژه است« .زراعتکار»
ادامه می دهد :بارها این موضوع را پیگیری کرده ایم اما می گویند
مشکل تأمین نشدن اعتبار برای پروژه است.وی بیان کرد :البته
زیرگذرهای محور شیروان به بجنورد هم اکنون از وضعیت خوبی
برخوردار هستند و به ازای هر  7تا  10کیلومتر یک زیر گذر در این
قسمت وجود دارد و اهالی زیارت و نیروهای کارخانه های قند و
سیمان می توانند برای دور زدن از زیر گذر استفاده کنند با وجود
این متأسفانه عده ای از مردم سعی در ایجاد دوربرگردان های غیر
مجاز دارند.وی خاطرنشان می کند :ما بارها برای مسدود کردن
این دوربرگردان ها اقدام کرده ایم اما بالفاصله عده ای آن ها را باز
می کنند .وی خاطرنشان می کند :پیمانکار این پروژه برای اجرای
دوربرگردان ها پول می خواهد اما خبری از تخصیص اعتبار برای
این موضوع نیست  ،ای کاش در آن زمان مسئوالن وقت این جاده را
بدون دوربرگردان تحویل نمی گرفتند.
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