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اطفای حریق در تصادفات جاده ای معطل بوروکراسی اداری است

زنده سوزیدرجادههایاستان
در هفته اخیر 2نفر طی 2سانحه رانندگی بر اثر سوختگی جان باختند

عکس  :میزان

ساعت3بامدادازقوچانبهسمتدرگزدرحال
حرکت هســتم .در  40کیلومتری درگز تریلی
که درآتش میسوزد توجهام را جلب میکند .با
رانندهتریلیدرحالیکهبهشدتگریهمیکند
روبه رو میشــوم .درخواســت کمــک میکند.
اولفکرمیکنمتنهاتریلیآتشگرفتهاستاما
رانندهمیگویدکهیکدستگاهپژوبارانندهاش
درزیرتریلیدرحالسوختناست.بههیچوجه
نمیشود به تریلی نزدیک شــد .با آتش نشانی
نوخندانتماسمیگیرم.متاسفانهوقتیآتش
نشــانی میآید چیزی باقی نمانــده وهمه چیز
سوخته اســت .اینها بخشــی ازاظهارات یکی
ازشــاهدان تصادف پژو با تریلــی در جاده درگز
قوچاناستکهرانندهپژودرآتشمیسوزد.طی یک هفته گذشــته شــاهد وقــوع دو حادثه
تصــادف جــادهای درمحورهــای مواصالتــی
استانبودیمکههردوحادثهمنجربهآتشگرفتن
خودروها وسوختن دو سرنشینوزخمی شدن
ســه نفردیگر شــد .آن چه دراین دو حادثه قابل
تامل است این که به دلیل ضوابط دست وپاگیر
بــرای دریافت اجــازه برای خروج آتش نشــانی
وبعدمسافتونداشتنایستگاههایآتش
ازشهر ُ
نشانی جادهای نیروهای آتش نشانی زمانی به
مکانحادثهرسیدندکههمهچیزسوختهبود.
بــه گــزارش خراســان رضــوی ،حادثهتصادف
تریلی با کامیون درجادهســبزوار -نیشابور که
منجربهســوختن یکی از سرنشــینان و زخمی
شدن سه نفرشد ،باردیگر نشــاندهندهوجود
خــأ قانونــی وســاختاریدرخصوص اطفــای
حریق تصادفهای جادهای بود ودرشــرایطی
که طبق اســتانداردهای جهانی آتش نشــانی
بایــد حداکثــر3دقیقه پــساز حادثــه درمحل
حضورداشــته باشــد درایــن حادثــه بــه گفتــه
مسئوالن آتش نشــانی ســبزوار  20دقیقه بعد
از حادثــه ،آتش نشــانیدرمحل حضورداشــته
واطفایحریق 30دقیقهزمانبردهاست!
دراینحادثهعالوهبربعدمسافت 50کیلومتری
ازشهرسبزوارکهطیکردناینمسیربهوسیله
خودروهای آتش نشانی زمان براست ،مشکل
دریافتاجازهازفرمانداریبرایماموریتخارج
ازشهرنیزبهچشممیخوردوبهنظرمیرسددر
محورهای مواصالتی پرتردد اســتان ایســتگاه
آتشنشانینداریم.
شهرستان سبزوار به دلیل قرارگیری در مسیر
عبور زائران امــام رضا (ع) یکــی از پرترددترین
جادههای ســطح کشور است و ســاالنه بیش از

 20میلیون زائر از مسیر سبزوار به مشهد عبور
میکنند .به گزارش خراســان رضوی ،یکی از
مهمترین مشکالت جادههای ســبزوار فقدان
ایستگاههایاطفایحریقدرجادههاست.این
خأل در تصــادف تریلی بــا کامیــون در کیلومتر
 50محور سبزوار  -نیشــابور بهخوبی مشاهده
شــد و پساز صدور دستور فرماندارســبزوار دو
دستگاه خودروی ســنگین و پنج آتشنشان به
محلاعزامشدند.نیروهایآتشنشانیسبزوار
پساز گذشت  20دقیقه و طی مسافتی حدود
 50کیلومتربهمحلحادثهرسیدندومتأسفانه
به دلیل تأخیر دررســیدن آتشنشــانان یکی از
سرنشــینان خودرو به دلیل گیرکــردن داخل
خودرو زندهزنده در آتش جان خود را از دســت
داد.
آتشنشــانی شــهرداری ســبزوار اعــام کرد:
براســاس قانــون نمیتواند بــه خــارج از حوزه
شــهری هماننــد حــوادث جــادهای و مناطــق
روستاییخدماترسانیکند.
سرهنگ علی فتحی فرمانده پلیسراهسبزوار
در این خصوص در گفتوگو با خراسان رضوی
اظهار کــرد :مســئوالن ســازمان آتشنشــانی
شهرداری ســبزوار اعالم کردهاند که براساس
قانــون نمیتواننــد بــه خــارج از حوزه شــهری
همانند حــوادث جــادهای و مناطق روســتایی
خدماترسانیکنند.فرماندهپلیسراهسبزوار
باانتقادازهمکارینکردنسازمانآتشنشانی
سبزواربرایخدماترسانیبهحوادثرانندگی
بیانکرد:ممنوعیتخدماترسانیآتشنشانی
به خارج از محدوده شــهری در سراســر کشــور
وجــود دارد ولــی در دیگــر شــهرها مدیریــت
شهری با تعامل و همکاری برای اعزام مأموران
آتشنشــانی برای اطفــای حریق و رهاســازی
مصدومان حــوادث اقدام میکنــد .وی بابیان
ایــن کــه مکاتبــات الزم بــرای اعــزام نیروهای
آتشنشــانی بــرای اطفــای حریــق حــوادث با
دادســتانی ،فرمانداری و فرماندهی انتظامی
شهرســتان ســبزوار انجامشده اســت ،تصریح
کــرد :در نشســت شــورای تأمیــن شهرســتان
سبزوار مطرح شــده است که مســئوالن اعالم
کردهانــد هماهنگیهــای الزم صــورت گرفته
و نیروهای آتشنشــانی بــه حــوادث رانندگی
اعزام میشــوند ولی متأســفانه فقــط بااطالع
فرماندار ســبزوار در محل وقوع حوادث حضور
مییابند .وی بابیان این که بهصورت میانگین
ســاالنه حدود 400فقــره حادثــه رانندگی در
محورهــای ســبزوار رخ میدهــد ،افــزود :طی
یک ســال اخیر چهار فقره حادثه در جادههای
ســبزوار رخداده که با حضور نیافتــن نیروهای
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سازمان آتشنشــانی سرنشــینان خودروها به
دلیل حریق گســترده وگیر افتادگی جان خود
را از دســت دادهاند .فرمانده پلیسراهســبزوار
افــزود :همچنیــن درگذشــته مــواردی وجود
داشــت کــه نیروهــای اورژانس 115ســبزوار
چندینبارباسازمانآتشنشانیتماسگرفتند
که برای رهاســازی مصدومــان حادثه در محل
حضور یابند ولی آنها اعالم کردند به سازمان
آتشنشــانی ارتباطی ندارد .فتحی ادامه داد:
بخش زیادی از خدماترســانی بــه مصدومان
حوادثرانندگیمحورهایسبزوارباهمکاری
راهداری،اورژانسوهاللاحمرانجاممیشود
ولــی در برخی از حــوادث محدود بــه نیروهای
آتشنشانی نیاز داریم و متأسفانه به محل اعزام
نمیشــوند .وی بیان کــرد :موضوع ممنوعیت
خدماترسانینیروهایآتشنشانیبهحوادث
جادهای سبزوار از شــش ماه گذشته اجراشده
و نیروهای امدادرسانی شهرســتان سبزوار به
دلیــل حضورنیافتن ســازمان آتشنشــانی در
خدماترسانیسریعبهمصدوماندچارمشکل
شدهاند.

•سرنشین حادثه برخورد کامیون با
تریلی زندهزنده در حریق جان باخت

فرمانــده پلیسراهســبزوار بــا گالیــه از تأخیــر
نیروهای ســازمان آتشنشــانی دررســیدن به
محلحادثهبرخوردکامیونباتریلیدرکیلومتر

 50محورسبزوار-نیشابور،گفت:دراینحادثه
نیروهایآتشنشانیزمانیبهمحلرسیدندکه
بخش زیادی از این دو خودرو دچار حریق شده
بود وسرنشینخودرو زندهزندهدرحریقجان
خودراازدستداد.

•اعزام نیروهای آتشنشانی سبزوار
تنها با دستور کتبی فرماندار

مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدمــات
ایمنی شــهرداری ســبزوار نیــز بابیــان این که
ممنوعیتاعزامنیروهایآتشنشانیبهحوادث
رانندگی جادهای مطابق استناد قانونی است،
افزود :براساس قانون حملونقل برونشهری
خدماترسانی به مصدومان حوادث رانندگی
در موضوعــات نجــات و حریــق بــا جمعیــت
هاللاحمر است .مهدی احمدی راد افزود :در
اساسنامهسازمانآتشنشانیمشخصشدهکه
محدوده خدماترسانی نیروهای این سازمان
در حــوزه شــهری اســت و مامــوران ســازمان
آتش نشــانی ســبزوار تا حریــم  10کیلومتری
شــهری میتواننــد خدماترســانی کنند .وی
بیانکرد:درصورتوقوعبحرانبادستورکتبی
فرماندار سبزوار نیروهای سازمان آتشنشانی
بهمحلوقوعحوادثاعزاممیشوندوبراساس
قانون مدیریت بحران دستگاهها هنگام بحران
بایدتمامیتجهیزاتوامکاناتخودرادراختیار
مدیریتشهریقراردهند.

•اطفای حریق خودروها در جادههای
سبزوار برعهده هاللاحمر نیست

رئیس جمعیت هالل احمر ســبزوار نیز گفت:
اطفای حریق خودروها در حــوادث رانندگی
بر عهده هالل احمر نیســت بلکــه این موضوع
به عنوان حلقه مفقوده ای در حوادث جاده ای
باقی مانــده اســت .محمدعلی جبــاری ثانی
افزود :جمعیت هالل احمر سبزوار تجهیزات
و امکانــات اطفای حریــق تصادفــات را ندارد
و به صورت رســمی اعالم شــده اطفای حریق
حوادث جاده ای در توان این نهاد نیست .وی
بیان کرد :کپسول اطفای حریق برای خاموش
کــردن آتش ســوزی های کوچــک در داخــل
آمبوالنس هــای جمعیت هالل احمر ســبزوار
نصب شــده ولــی بــرای حریق های شــعله ور
همانند حادثــه برخــورد کامیون بــا تریلی در
محور سبزوار  -نیشــابور امکان اطفای حریق
وجود ندارد.

•لزوم ایجاد پایگاههای آتش نشانی در
جادهها و مناطق روستایی

نماینــده مــردم ســبزوار در مجلــس شــورای
اســامی نیز گفت :تغییــر حوزه اســتحفاظی
ســازمان های آتش نشــانی و خدمات رســانی
به حــوادث رانندگــی جادههــا در دســتور کار
کمیسیونشوراهاوامورداخلیمجلسشورای
اسالمی نیست و اگر هم در آینده در دستور کار

باشد،موردموافقتنمایندگانمجلسشورای
اســامی قــرار نمیگیــرد .حســین مقصودی
افزود :در قوانین بینالمللی و جهانی نیروهای
آتشنشانی باید کمتر از ۳دقیقه در محل وقوع
حوادث حاضر شوند که با گسترده شدن حوزه
استحفاظیاستانداردجهانیمحققنمیشود.
ویادامهداد:طرحخدماترسانیآتشنشانی
بهمناطقروستاییدردستورکمیسیونشوراها
و امــور داخلــی مجلس شــورای اســامی قرار
دارد که خدمات آتشنشانی با مشارکت مردم
و دهیاریهــا ارائه شــود .مقصــودی قانون در
خصــوص محــدوده خدماترســانی ســازمان
آتشنشانیرامشخصوشفافدانستوتصریح
کرد:خدماتمردمشهرسبزوارنبایدبهحوادث
جــادهای و مناطــق روســتایی داده شــود .وی
گفــت :بــرای خدماترســانی بــه مصدومان و
اطفــای بهموقع حریــق در مناطق روســتایی و
سطحجادههابایدپایگاههایآتشنشانیایجاد
شود و اعزام نیروهای آتشنشانی به روستاها و
حوادث جادهای خالف قانون است .وی افزود:
دولت برای اطفای حریق حوادث جادهای باید
اعتبار و امکانات موردنیاز را برای سامان دهی
خدمات آتشنشــانی اختصاص بدهد .معاون
استاندار و فرماندار ویژه سبزوار نیز در پاسخ به
سؤالی مبنی براین که در صورت نبود فرماندار
چه کســی دســتور اعزام نیروهای آتشنشانی
به حوادث جادهای و مناطق روســتایی را صادر
میکند؟گفت:اگرامکاندسترسیبهفرماندار
فراهم نباشد ،معاونان فرمانداری یا سخنگوی
ستادمدیریتبحرانبایددستوراعزامنیروهای
آتشنشانیبهمحلراصادرکنند.احمدبرادران
افزود:برایجلوگیریازافزایشخسارتمالی
وجانیدستوراعزامنیروهایآتشنشانیبرای
اطفای حریق عالوه بردســتور کتبی ،میتواند
بهصورتشفاهیباشد.

•حدود  ۳۵تا  ۴۰دقیقه پس از حادثه
آتش نشانی به محل تصادف رسید

شــهردار نوخنــدان نیــز دربــاره چگونگــی
امدادرســانی بــه حادثــه تصــادف پــژو بــا
تریلی درجــاده درگــز گفــت :آتــش نشــانی
شــهرنوخندان کــه حــدود  14کیلومتــر از
آتــش نشــانی درگز بــه حادثــه نزدیک تــر بود
پس ازاطالع با آمادگــی کامل و پــس از انجام
هماهنگی به صحنه حادثه اعزام شد و اززمان
حرکت تــا محل وقــوع حادثــه که حــدود 30
کیلومتر اســت حدود 35تا 40دقیقه به طول
انجامید کــه درهر صــورت کمترازایــن زمان
نمی توان به محــل حادثه رفت چراکه وســیله

نقلیهآتشنشانیضمنداشتنبارسنگینودر
حالی که جاده هم پرپیچ و خم است ،ازتعادل
خــارج می شــود .جواد پور افــزود :بــرای رفع
اساسی این مشــکل ضروری اســت اورژانس
 115جاده ای که درروســتای شیخها مستقر
اســت به امکانات آتش نشــانی مجهز شــود تا
درچنین مواقعی مشکل زودتر رفع شود.

•مسئول آتش نشانی درگز :به رغم
تالشهای انجام شده به دلیل بعد
مسافت موفق به حضور به موقع برای
اطفای حریق نشدیم

درحادثه تصادف خودروی پژو با یک دستگاه
تریلی ترانزیتی د رکیلومتر 40جاده درگز که
منجر به سوختن راننده پژو و هردو وسیله نقلیه
شد نیزمتاسفانه زمانی آتش نشانی رسید که
دیرشــده بود وراننده پژو به دلیل ســوختن در
آتش قابل شناسایی نبود.
تابی مســئول آتش نشــانی درگز د رخصوص
بروز این حادثه گفت :به رغم تالشهای انجام
شــده به دلیل بعد مســافت موفق به حضور به
موقع برای اطفــای حریق نشــدیم و می طلبد
در صدد ایجاد ایســتگاه آتش نشانی جاده ای
باشیم.
وی افزود :با توجــه به این که خــروج امکانات
آتش نشــانی نیازمند مجوز شــهردار و ســپس
فرماندار یاست ،پساز دریافت گزارش حادثه
بالفاصله بــا شــهرداری و ســپس فرمانداری
هماهنگی می شود که این خود زمان براست
وزمــان از دســت مــیرود چراکه اگــر درطول
مســیراتفاقی برای کارکنــان یا وســیله نقلیه
رخ دهد اگر هماهنگی نباشــد کسی پاسخ گو
نخواهدبــود و خســارات جانــی و مالــی آتش
نشــانان قابل پرداخت نیســت .وی پیشــنهاد
کرد برای اطفــای حریق در طــول جاده برای
ایجاد ایستگاه آتش نشــانی مختص جاده ای
اقدام شود .مهندس یزدان پناه شهردار درگز
گفت :درباره حادثه اخیر نیز به محض دریافت
گــزارش حادثــه ،بالفاصلــه دســتورات الزم
صادر شد و در اسرع وقت ماموران آتشنشانی
بــه محل حادثــه رفتنــد ولی بــه دلیــل فاصله
زیاد موفق به حضور به موقــع و موثر در صحنه
آتش سوزی نشــدند .فرهادی فرماندار درگز
نیز کم عرض بــودن و پرپیچ و خم بــودن جاده
رایکی از دالیل بروزاین گونه حوادث دانست
وافــزود :یکــی از راه حل هــای الزم درایــن
خصوص دادن آموزش هــای صحیح درزمینه
رانندگی د رمســیر و تجهیــز راه و راهداری به
امکانات روز است.

