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روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی خراسان شمالی

گزارش ویژه

روز ملی آتش نشانی و خسته نباشیدی به مردان همیشه بیدار

بازی با آتش

مردانی که به آتش و دود می زنند تا من و تو زنده بمانیم
محمدی 20 -سال پس از حمله هوایی عراقی ها به پاالیشگاه آبادان ،پیشنهاد
ستاد هماهنگی امور ایمنی و آتش نشانی کشور مبنی بر نامگذاری  7مهر ماه با
عنوان روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی و با هدف ترویج ایمنی و پیشگیری
از حوادث در سطح کشور و یادآوری حماسه آفرینی ها و از خود گذشتگی
های آتش نشانان میهن اسالمی در عرصه دفاع مقدس ،مورد تایید شورای عالی
انقالب فرهنگی کشور قرار گرفت.اینک بر آن شدیم تا در آستانه بیستمین

سال نامگذاری روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی ،گوشه ای از داشته های
آتش نشانی و دغدغه های ایمنی را به رشته تحریر درآوریم .شاید مهم ترین
ماموریتی که از پس از شنیدن نام سازمان آتش نشانی به ذهنمان خطور کند،
همین خاموش کردن آتش سوزی منازل و خودروها و  ...باشد و اگر بیشتر با
ماموریت های این سازمان آشنا شویم ،ضرورت تجهیز و رفع نیازهای واقعی آن
برای خدمت رسانی بهتر و کمترین میزان خسارت مالی و جانی به شهروندان در

روز آتش نشان ،روز پاسداشت جایگاه مردانی است که از جنس ایثار ،شهامت و شهادت اند.بزرگ مردان
غیوری که با حماسه آفرینی هایشان ،نامگذاری یک روز برای قدردانی از آن ها ،ایثار و از
خودگذشتگی هایشان را به جامعه یادآوری می کند و در همه حال باید قدردان از
خودگذشتگی هایشان باشیم.لذا اینجانب به نمایندگی از طرف اعضای شورای
اسالمی شهر بجنورد و به پاس حماسه آفرینی ها و ایثار غیور مردانی که با احساس
مسئولیت ،به امر خطیر خدمت رسانی به آسیب دیدگان حوادث و بالیای طبیعی و
غیر طبیعی پرداخته و با یادآوری فداکاری و ایثارگری این عزیزان در دوران  ۸سال
دفاع مقدس که با ارزش ترین و ماندگارترین حماسه ها را در آن دوران خلق نمودند،
هفتم مهر ماه روز تجلی ایمان ،ایثار و شجاعت را به آتش نشانان دلسوز و پرتالش
سراسر کشور به ویژه آتش نشانان استان خراسان شمالی و خانوادههای صبور
این دلیر مردان تبریک و تهنیت عرض نموده و آرزوی توفیق و سالمتی
برای همه آتش نشانان فداکار کشور به ویژه آتش نشانان شهرداری
بجنورد را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

بهمن جباری-رئیس شورای اسالمی شهر بجنورد

مدیر عامل کهنه کار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
بجنورد که هم اکنون نیز عازم ماموریت های مختلف میشود
و بیسیم و لباس های ماموریت هم  24ساعته همراه اش
است ،دغدغه هایی از جنس کمبودها در زمینه امکانات و
تجهیزات آتش نشانی و خدمات ایمنی دارد؛ از نبود نردبان
آتش نشانی و خــودرو باالبر گرفته تا فرسوده بودن ناوگان
خودرویی .در این بین اما خبرهای خوش «مجید گریوانی»
شنیدنی است .خبرهایی از جمله تهیه لباس استاندارد آتش
نشانی به همت آتش نشانان بجنوردی و تشکیل تیم غواصی
حرفهای و حتی آغاز ساخت ایستگاه شماره  6آتش نشانی در
شهرک فرهنگیان بجنورد .به گفته وی که سه دوره مدرس
برتر استان در رشته ایمنی و آتش نشانی بوده و همچنین مدیر
گروه رشته آتش نشانی در دانشگاه علمی کاربردی است ،باید
فکری برای به روز کردن ناوگان خودرویی و تجهیزات ایستگاه
های آتش نشانی شود زیرا اعتبارات فعلی شهرداری تنها
پاسخگوی حقوق کارکنان است.

 I Iفرسودگی ناوگان خودرویی

به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
بجنورد از زمــان تاسیس خــراســان شمالی تاکنون هیچ
اعتباری از سوی دستگاه ها و نهادهای ذی ربط به سازمان
آتش نشانی تزریق نشده و اگر هم بوده به میزان بسیار اندک
بوده است«.گریوانی» ابراز کرد :تجهیزات فعلی آتش نشانی
مرکز استان عمر حدود  17ساله دارند و در عین فرسوده
بودن ،هزینه تعمیر و نگهدای آن ها نیز باالست.

 I Iضرورت خرید نردبان آتش نشانی

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بجنورد،

مهم ترین دغدغه اش را محرومیت آتش نشانی از داشتن
نردبان آتش نشانی و خودرو باالبر دانست و گفت :حدود
 25مرکز استان نردبان آتش نشانی و  5استان هم ماشین
باالبر دارند و خراسان شمالی تنها استان کشور است که
از داشتن خودرو باالبر و نردبان آتش نشانی محروم است.
به گفته «گریوانی» برای خرید نربان بلند آتشنشانی نیاز
به  1.350.000یورو است که با نرخ فعلی یورو ،حدود
 40میلیارد تومان مورد نیاز است و از ردیف اعتبارات
شــهــرداری خرید چنین نردبانی ممکن نیست و نیاز
اســت مسئوالن ارشــد استانی تصمیم جــدی بــرای این
موضوع بگیرند.وی همچنین به این موضوع اشاره کرد
که مسئوالن مختلفی تاکنون برای تجهیز آتش نشانی
به نردبان بلند قول داده اند و اخیرا هم دکتر «وحیدی»
نماینده مردم  5شهرستان استان قول
پیگیری داده است.

 I Iپیشگیری مقدم بر درمان

به گفته وی ،دو ماموریت مهم امداد و
نجات و آتش نشانی بر عهده سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی قرار
داده شــده اســت و در ایــن خصوص
اقــدامــات بسیاری از جمله
آمــــــوزش و پــیــوســت
ایمنی ساختمانها
نــیــز انــجــام شــده
است تا صدمات
و خسارات در

هنگام بحران آشکارتر می شود.هر چند در موضوعات مختلف پیشگیری مقدم
بر درمان است و ایجاد زمینه های مناسب برای آموزش همگانی مردم در جهت
پیشگیری از بروز حوادث مختلف و حفاظت از سرمایه های ملی باید انجام
شود اما در دورانی که کشورهای مختلف در زمینه تجهیز سازمان های مرتبط
با آتش نشانی های خود و تجهیز به فناوری های نوین آتش نشانی گوی سبقت
را از دیگران می ربایند ،ضروری است نیازهای مرتبط با آتش نشانی و خدمات

ایمنی شهرهایی مثل بجنورد برطرف شود.در هفته دفاع مقدس و گرامیداشت
یاد و خاطره شهدای عرصه های مختلف انقالب اسالمی ،دفاع مقدس ،مدافع
حرم ،سالمت و ...یادی کنیم از شهدای آتش نشان و همچنین شهید «حسین
سنخواستی» و شهید «محمد نارمی» ،دو شهید آتش نشان بجنورد و مردان بی
ادعایی که برای حفظ جان سایرین ،از جان خود گذشتند و مهر ایثار و غیرت آنان
همیشه در دفتر خاطرات ثبت خواهد ماند .یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.

 7مهر ماه ،روز ملی آتش نشان و خدمات ایمنی ،با هدف یادآوری ارزش زحمات و خدمات آتش نشانان نام گذاری شده است .انسان هایی که دل در
گرو نجات هم نوعانشان و در تالش برای حفظ ایمنی مال و جان شهروندان به مصاف آتش می روند ،چرا که باور دارند آتش نشان بودن
شغل نیست ،بلکه فراتر از هر وظیفه و مسئولیتی ،عشق است که به امید خاموش کردن دلهره و تشویش انسان های حادثه دیده
بر سینه دارند.آتش نشانان سفیران امنیت و آرامش اند و همتی وصف ناپذیر و اراده ای پوالدین برای دل به خطر زدن دارند تا
جلوهای زیبا از ایثار و ارزش های واالی انسانی را به نمایش بگذارند.ضمن خدا قوت و تشکر از تمام تالش های بی دریغ ،ارزشمند
و خالصانه پرسنل سخت کوش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد ،هفتم مهرماه و روز ملی آتش نشان را به
همه دالورمردان عرصه ایمنی و مدافعان امنیت شهروندان تبریک عرض می نمایم.در سالی که در سایه شوم کرونا متاسفانه به
رسم سنوات گذشته نمی توانیم در اجتماعات عمومی به بهانه این روز زیبا گرد هم آییم ،تمام تالش ها و کوشش شما خوبان را در
امر کنترل و پیشگیری از بیماری کرونا در ضدعفونی فضاهای عمومی و اداری و  ...قدر می دانم .امیدوارم با عبور از بیماری کرونا
و بازگشت سالمت به جامعه شهری مان ،بتوانیم آن گونه که شایسته زحمات دالورمردان آتش نشان است با برگزاری
مراسم هایی در خور شأن تان ،مقام واالی انسانی شما را پاس بداریم .امید است با توسعه بسترهای الزم آموزشی و
اطالع رسانی ،زمینه ارتقای سطح آگاهی شهروندان نسبت به تامین امنیت و پیشگیری از بروز حوادث و سوانح را
بیش از گذشته فراهم آورید.از خداوند متعال آرزوی توفیق و سالمت و حفظ صالبت شما را مسئلت دارم.

هادی زارعی -شهردار بجنورد

حوادث به حداقل ممکن برسد .وی با بیان این که با هماهنگی
سازمان نظام مهندسی ساختمان به هیچ ساختمانی از سال
 92تاکنون بدون تاییدیه سازمان آتشنشانی پروانه ساخت و
پایان کار داده نمی شود ،افزود :با تالش ها و اقدامات انجام
شده ،خوشبختانه تعداد حوادث در ساختمان های بلند مرتبه
کم شده است.

خبر داد و به قول مساعد رئیس سازمان مدیریت و برنامه
ریزی استان برای کمک اعتباری برای ساخت این ایستگاه
هم اشــاره کرد .وی از پیش بینی هزینه کرد  20میلیارد
ریالی برای ساخت و تکمیل این ایستگاه خبر داد و افزود :در
صورت تخصیص به موقع اعتبارات ،در کمتر از یک سال این
ایستگاه ساخته خواهد شد.

گفته وی ،ایستگاه آتش نشانی در بجنورد
قدمتی  57ساله دارد و اولین ایستگاه آتش
نشانی بجنورد در سال  1342در محدوده
چـــهـــارراه شـــهـــرداری بــجــنــورد تاسیس
شد«.گریوانی» با بیان این که هم اکنون
 5ایستگاه فعال در بجنورد وجود دارد
که متناسب با استانداردهاست ،تصریح
کــرد :زمــان استاندارد بــرای خدمات
دهــی ،کمتر از  5دقیقه اســت و هم
اکنون تنها به دلیل بعد مسافت ،تنها
در شهرک فرهنگیان و همچنین
مرکز شهر به دلیل بار ترافیک زیاد،
مشکل وجود دارد.

بــه گفته «گــریــوانــی» هــم اکــنــون  89نــیــروی جـــوان در
آتشنشانی مرکز استان مشغول به کار هستند و قرار است
از طریق آزمون اخیر  55نفر نیروی جدید جذب آتش نشانی
استان شوند که  36نفر آن ها در مرکز استان ساماندهی
میشوند و پیش بینی می شود این افــراد از ابتدای سال
آینده مشغول کار شوند.وی ابراز کرد :خراسان شمالی جز
معدود استانهای دارای تیم غواصی حرفه ای  ۱۵نفره
است که در عمق های باالی  ۱۵متر در حال تمرین هستند.

I Iاستاندارد بودن تعداد ایستگاه های بجنورد
بــه

 IIآغاز ساخت ایستگاه شماره
 ۶آتش نشانی در شهرک
فرهنگیان

وی از آغاز ساخت ایستگاه آتش
نشانی شــمــاره  6در شهرک
فرهنگیان از مهر مــاه امسال

 I Iآتش نشانی با اتکا به نیروی جوان

 I Iمزاحمت  97درصدی تماس ها با 125

به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
بجنورد ،در  6ماه نخست سال با سامانه  ،125حدود 36
هزار تماس انجام گرفته که روزانــه میانگین  214تماس
در سامانه ثبت شــده اســت و ثبت  62درصــد اتفاقات به
آتش سوزی و  38درصد عملیات امداد و نجات اختصاص
داشته است .به گفته «گریوانی» 97.86 ،درصد تماس ها با
سازمان آتش نشانی غیر واقعی و تنها  2.14درصد تماسها
واقعی است.وی با بیان این که تماس های غیر واقعی یکی
از چالش های این سازمان است که گاهی مخاطراتی از
جمله هدر رفت سرمایه سازمانی را به همراه دارد ،افزود :در

هر اعزام عملیات این سازمان اعتباری بیش از  14میلیون
تومان هزینه می شود.

 I Iرونمایی از طرح ایمنی اماکن

«گریوانی» از اجرای طرحی با هدف ایمنی اماکن خبر داد
و افزود :با توجه به وقوع حوادث اخیر ،احساس شد اماکن
از نظر ایمنی شناسنامه دار شوند و در این خصوص 20
نیروی متخصص از همه اماکن سطح شهر طی دو ماه بازدید
کردند.وی با بیان این که بازدید به اتمام رسیده است و 2
هزار شناسنامه ایمنی صادر ،ابالغ و رونوشتی هم به مراجع
نظارتی و بازرسی ارســال خواهد شد ،افــزود :زمــان الزم
برای برطرف شدن رفع خطرات به اماکن داده می شود و
در صورت رفع آن ،شناسنامه ایمنی صادر خواهد شد و در
صورت بازدید مجدد و رفع نشدن آن خطر احتمالی ،موضوع
به اطالع مراجع قضایی و بازرسی خواهد رسید.

I Iرونمایی از لباس آتش نشانی استاندارد

وی از رونمایی لباس آتش نشانی استاندارد خبر داد و گفت:
پیش از این لباس ها وارداتــی و با صرف هزینه حدود 30
میلیون تومانی برای هر لباس بود که با کارهای انجام شده،
لباس ها با یک دهم قیمت تولید می شود و استانداردهای
الزم را دارد.به گفته «گریوانی» ،پس از بررسی لباس موجود
کشور ،پارچه از یکی از کشورهای همجوار وارد کشور و پس
از رنگآمیزی در اصفهان ،در آمل تولید شد و پس از رفع
نواقص و انجام تست های مختلف ،تولید لباس مخصوص
آتــش نشانی انجام شــد.وی ادامــه داد :در صــورت وجود
سرمایه گذار ،می توان لباسها را در خراسان شمالی تولید
و به سایر استان ها صادر کرد.

ویژه برنامه های روز ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی:
به گفته مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بجنورد ،ویژه برنامه هایی برای گرامی داشت روز
ملی آتش نشانی و خدمات ایمنی در نظر گرفته شده است.
«گریوانی» ،از جمله برنامه های پیش بینی شده برای  7مهر ماه به این موارد اشاره کرد:
*آتش نشان خون بخش
*بازدید مسئوالن از ایستگاه های آتش نشانی
*رونمایی از طرح توسعه ای در ایستگاه شماره 4
*رژه خودرویی
*تجلیل از آتش نشانان برتر با رعایت پروتکل های بهداشتی و بدون حضور خانواده ها
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