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معاون امداد و نجات آذربایجان شرقی از تالش برای 
اطفای حریق در ارسباران می گوید

 هالل احمر
  شانه به شانه آتش نشانی

امدادگــران پایــگاه خداآفریــن در عملیــات 
پشتیبانی و امدادرسانی در آتش سوزی جنگل های 
ارســباران تنها نبودند و امدادگــران و نجاتگران 
و داوطلبانــی از ســایر شهرســتان های اســتان 
آذربایجان شرقی هم در کنارشــان بودند. »مثنی 
حیاتی« معــاون امداد و نجات اســتان آذربایجان 
شرقی می گوید: »از لحظات اول وقوع آتش سوزی 
امدادگران ما در کنار ســایر نیروهای امدادرسان 
حضور داشــتند و در زمینه های مختلفی فعالیت 
خــود را آغاز کردنــد. به طور متوســط روزانه 80 
نیروی هالل احمــر در این اطفــای حریق درگیر 

عملیات امداد و پشتیبانی بودند.«
یکی از کاربردی ترین تجهیزاتــی که به اطفای 
حریق در ارســباران کمک کرد، استفاده از بالگرد 
مخصوص خامــوش کردن آتش بــود که از طرف 
هالل احمــر بــرای اطفــای حریــق جنگل های 
ارسباران به این منطقه اعزام شد. حیاتی می گوید: 
»بالگردهــای موجــود در منطقــه، مخصــوص 
جابه جایی نیروهــا و کمک ها بودنــد و اصطالحا 

هلی کوپتر آبپاش نبودند. 
عالوه بــر خودروهــای کمــک دار و تجهیزات 
لجســتیکی مثل کپســول خاموش کننده و...، از 
جمعه یکم شــهریور یــک فروند بالگــرد آبپاش 
هالل احمر به منطقه اعزام شــده است. این بالگرد 
تنها در بعداز ظهر روز اول حضورش 4 سورت پرواز 
بر فراز حریق انجام داد و کمک زیادی به مهار آتش 

کرد.« 
معاون امداد و نجات آذربایجان شرقی به وظایف 
ذاتــی هالل احمر اشــاره می کند و پشــتیبانی از 
عملیات و امدادرســانی به مصدومان احتمالی این 
آتش سوزی: »آتش نشان ها و نیروهای امدادی که 
در حادثه حضور دارند ممکن اســت دچار حادثه 
شــوند. امدادگران هالل احمر برای امدادرسانی و 
پشتیبانی از این نیروها در منطقه مستقر هستند. 
با اینکه اطفای حریق جزو وظایف ذاتی هالل احمر 
نیســت، نیروهای ما در این زمینه هم هر کاری از 
دستشــان بر بیاید انجام می دهند. عالوه بر پایگاه 
خداآفریــن ارس، امدادهوایی آذربایجان شــرقی 
و همچنین امدادگــران مرکز اســتان هم درگیر 
این آتش سوزی شــدند و از روز اول حادثه در آنجا 

حضور داشتند.«
آتش سوزی بعد از 6 روز در جنگل های ارسباران 
مهار شده اســت. با این حال نیروهای آتش نشانی 
و ارگان های امدادرســان همچنان در این منطقه 
حضور دارند تا به طور کامل از پایان آتش ســوزی 

مطمئن شوند. 
حیاتی می گوید: »بعد از وقوع آتش سوزی، چند 
مرتبه پایان حریق اعالم شــد. اما دوباره حریق از 
دیگر نقاط شــروع به گســترش کرد. محدوده ای 
که دچار حریق شده دارای شــرایط خاصی است. 
کافیست شعله کوچکی در گوشه ای از جنگل یا زیر 
برگ ها زنده شــود تا حریق بزرگ دیگری به وقوع 
بپیوندد. بــه همین دلیل در حــال حاضر با وجود 
پایان عملیات اطفــای حریق، نیروهــا همچنان 
در محل حضور دارند و عالوه بــر لکه گیری آتش، 

محدوده جنگلی را رصد می کنند.« 

گزارش
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اطلس عملیات امدادونجات در حوادث جاده ای کشور  نام کتابی است که به  تازگی از سوی سازمان امدادونجات هالل  احمر کشور منتشر شده است؛ 
کتابی که مختصات و مشخصات تمامی نقاط حادثه خیز و جاده های پرخطر کشور را در اختیار محققان قرار می دهد و با یک نگاه کوتاه می توان فهمید 
که بیشــتر حوادث تلخ جاده ای در کجا رخ داده است. براساس تعاریف تخصصی ارایه شده، نقاط حادثه خیز در جاده ها نقاطی است که در یک دوره 
سه ساله حداقل »۱۰ تصادف« یا در طول یک سال حداقل »۴تصادف« در آن رخ داده باشد. یکی از مهمترین روش ها برای شناخت این نقاط، روش 
»واکنشی« است که بر پایه بررسی تصادفات مشخص می کند که کدام نقاط حادثه خیز است. شناخت این کمینگاه های مرگ می تواند از سویی به 
متخصصان حوزه راه ازجمله کارشناسان وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای برای اصالح مشکالت ساختاری و مهندسی 

این نقاط کمک کند و از سوی دیگر به ماموران پلیس راهنمایی و رانندگی و سایر سازمان های مرتبط برای پوشش ایمنی بهتر این نقاط کمک کند.

اطلس عملیات 
امدادونجات در 
حوادث جاده ای 
کشور منتشر شد
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وامدادگرانراراهینقطهتازهایازکوهستانوجنگلارسبارانمیکرد.

یکشنبهبودکهخبرآتشسوزیجنگلهای
ارسبارانبهگوشرســید.امدادگرانپایگاه
ارسشهرســتانخداآفرینبرایپشتیبانی
ازعملیاتاطفایحریقدســتبهکارشدند
وآســتینباالزدند.ماجرااینبارکشدارتراز
آتشسوزیهایهمیشــهبودوامدادگرانو
نیروهایعملیاترایکهفتهایدرگیرخود
کرد.»عبادتعبدلی«رئیسشعبهخداآفرین
میگوید:»آتشسوزیدرجنگلهایارسباران
اتفاقیاستکهدرســالچندباریشاهدآن
هستیم.بااینحالحجماینآتشسوزیها
همیشهبهگستردگیآتشسوزیاخیرنیست.
درآتشســوزیاواخرمردادارسباران،آتش
بهصورتپراکنــدهدربخشهایمختلفیاز
جنگلرخداد.بههمیندلیلوقتیآتشنشانها
مشغولمهارآتشدرنقطهایبودند،شعلههادر
محدودهایدیگرگستردهمیشدند.محدوده
ارســبارانوخداآفرینبادهایفصلیدارد
کهوزشآندراینموقعازسال،ازساعت11
صبحآغازمیشــود.همینوزشبادهمدلیل
دیگریبرایگسترشآتشســوزیدراین
منطقهاســت.«2تیمعملیاتیشهرستاناز
ساعاتاولیهآتشسوزیدرحالتآمادهباشو
درمنطقهحاضرهستند.تیمهایامدادرسان
دیگریهمازمرکزاســتانبرایپشتیبانیو
عملیاتامدادونجاتوکمکبهاطفایحریق،
راهیخداآفرینشــدهاند.عبدلیمیگوید:
»عالوهبرنیروهایامدادی،داوطلبانوجوانان
ودیگراعضایهاللاحمربرایمشــارکتدر
عملیاتآتشســوزیجنگلهایارسباران
اعالمآمادگیکردندوبامامشارکتداشتند.«
جنگلهایارســباراندرطولسالبهدالیل
مختلفدچارآتشسوزیمیشوندامامهاراین
آتشسوزیواطفایآنمعمواًلبیشازیکروز

بهدرازانمیکشد.

پایگاهامدادارسلحظهایازرفتوآمــدامدادگرانو
داوطلبانآرامنمیشود.بطریهایآبمعدنیوظرفهای
غذاووســایلکمکهایاولیهدرکولــهامدادگرانجا
میگیردتاراهیمناطقکوهســتانیاطرافحریقشوند.
»پناهحسنزاده«امدادگرومسئولپایگاهارسمیگوید:
»آتشسوزیدرمنطقهصعبالعبوروکوهستانیرخداده
استواینکارامدادرســانیوهمچنیناطفایحریقرابا
دشواریروبهروکردهاســت.یکیازمهمترینوظایفما
دراینعملیات،پشتیبانیازنیروهاییاستکهدرمنطقه

دارند. حضــور عملیات
مابرایآنهــاآبوغذاو
نیاز مــورد تجهیزات

میبریمواگرکســی
دچارحادثهشــده
کمک او به باشد،
برای میکنیــم.
برخی به رسیدن
ازنقاطبایدباکوله
وتجهیزاتیکهبه

همراهمیبریم،بیش
از5ساعتکوهنوردی

وصخرهنــوردیکنیم.
استفاده امکان متأسفانه
ازموتورسیکلتیاخودرو

درآنمحدودهنیســتوهمهاینراهرابایدباپایپیاده
طیکنیم.«عالوهبرپشتیبانیعملیاتوامدادرسانی،در
اطفایحریقهمبهکمکآتشنشانهامیروند:»دریکی
ازعملیاتها،تیم120نفرهایکه20نفرشــانرانیروهای
هاللاحمرتشــکیلمیدادندبرایاطفایحریقاعزام
شدیموظرفهای20لیتریآبراتامحدودهحریقپیش
بردیم.امابهدلیلشرایطمنطقهوهمچنینپراکندگیآتش،
آتشســوزیهمچنانادامهداشت.اینمحدودهجنگلی
بکراستوسالهایطوالنیاســتکهبرگهایدرختان
خزانزدهدرســطحزمینرویهمتلنبارمیشود.ارتفاع
برگهادربرخیازایننقاطبهبیشازیکمترهممیرسد.
کافیستشــعلهکوچکیدرمیاناینبرگهایخشک
روشنشــودتاجنگلرابهآتشبکشد.آنچهاینموضوع
راحســاسترمیکند،وجودشعلههایبسیارجزئیاست
کهخاموشنشــدهاندوباوزشکوچکترینبادی،دوباره

میگیرندوهمهجارابهآتشمیکشند.«

مصدومهــارادرمحــلحادثه
امدادرسانیمیکنندوکسانی

کهبهرســیدگیبیشترنیاز
محدوده از باشند داشته
عملیــاتدورمیکنند.
از محمودزاده« »حامد
ارس پایگاه امدادگران
خداآفرین شهرستان
میگویــد:»آذوقهمورد
نیازنیروهــایحاضردر

محلحادثهرابهروستاهای
نزدیکحریــقمیبریمواز

آنجا،اینموادغذاییوکمکهای
اولیهرابهمنطقهعملیاتمیفرستیم.

هرچهبهمحدودهحریقنزدیکترمیشــویم،نیروهایامدادگربا
تخصصهایبیشتریحضوردارند.دلیلشهمایناستکهفردیکه
بهاینمحدودهاعزاممیشودهمبایدازامدادونجاتآگاهیداشته
باشدوهماهلامدادکوهستانباشدوازطرفیآشنابهمحیطحریق
ماامدادگرانبهصورتکاماًلتخصصیباحریقجنگلآشنانیستیمو
نهایتًابرایاطفایحریقخودرودرامدادهایجادهایآموزشدیدهایم.
ازطرفدیگرتجهیزاتموجوددرمنطقه،تجهیزاتمناسبوکافی
برایاینحریقنیستند.دسترســیبهمحدودهآتشکارسادهای
نیستوبهکمکوسایلنقلیهنمیتوانبهآنجارسید.حجمحریقهم
گستردهترازآناستکهبتوانآنراباکپسولآتشنشانیخاموش
کرد.بالگردهایمجهزبهآبپاشکارآمدترینوسیلهموجوددرچنین
عملیاتیاست.«بالگردآبپاشهاللاحمرازلحظهایکهبهدستورتیم
مدیریتبحرانواردمنطقهآتشسوزیشــدهاست،باسورتهای
پروازپیدرپی،برایاطفایحریقجنگلهایارسباراندستبهکار
میشود.بعدازیکهفتهازشروعآتشسوزی،شعلههاازتندرختان
ارسدستکشیدهانداماهمچنانگاهوبیگاهدودسیاهیدرمحدوده
بکراینجنگلهابهچشممیخوردوتوجهتیمعملیاتیرابهخودجلب
میکند.محمودزادهمیگوید:»اطفایحریقدرجنگلهایارسباران،
باارتفاعبلنددرختانشوگستردگیآتشسوزیکارسادهاینیست.
بهطورمتوسط10آتشسوزیدرســالدراینجنگلهارخمیدهد.
بیشازیکهفتهاســتکهنیروهایامداد،نیروهاینظامی،اداره
محیطزیســتومحیطبانانوامدادگرانهاللاحمرودیگرارگانها
درگیرخاموشکردنشعلههایاینآتشهستندوهرروزتعدادیاز

افرادحاضردراینمحلمصدومودچارسوختگیمیشوند.«

داوطلبان امدادگرشعله کوچکی که جان می گیردبه زبان آتش


