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سرنخ

در محله اسالمآباد و پونك برگزار شد

برگزاري كالس اطفاي حريق

چهارشنبه  25اردیبهشت  1392شماره 456

كالس آموزش��ي اطف��اي حري��ق در محل��ه اس�لا مآباد و پونك
برگ��زار ش��د .به گ��زارش خبرن��گار همش��هري محل��ه ،در اين
كالس ك��ه ب��ا ه��دف آش��نايي ش��هروندان ب��ا چگونگ��ي مه��ار
آتشسوزي و آش��نايي با انواع كپس��و لهاي آتشنشاني اجرا

ش��د .اهالي محله در س��راي محله اس�لا مآباد و پونك در اين
كال سه��ا ش��ركت كردن��د و ب��ا چگونگ��ي اطفاي حريق آش��نا
ش��دند .همچني��ن به س��ؤا لهاي آنه��ا در اين زمينه از س��وي
كارشناس��ان پاس��خ داده ش��د.

حوادث منطقه در هفتهاي كه گذشت

تصادف ،مصدوميت و مرگ
امیر جواهری

هفته گذشته روزهاي پرحادثهاي را در بزرگراههاي منطقه سپري كردهايم .تصادفهايي كه موجب مصدوميت و كشته شدن چند نفر از شهروندان شد.
به گفته كارشناسان آتشنشاني ،عامل اصلي بيشتر اين حوادث بياحتياطي ،سرعت باال و رعايت نكردن فاصله ايمني توسط رانندگان بوده است.

برخورد مرگبار 3خودروي سواري
برخورد3دستگاه خودروي سواري ،يك
كشته و2مصدوم بر جاي گذاشت .در پي
تماسشهروندانباسامانه125مبنيبر
برخورد خودروهاي سواري با يكديگر در
شرق به غرب بزرگراه شهيدهمت ،زنگ
ايستگاه 74بهصدادرآمد«.عباسعلي
ميرالي»سرپرستاينايستگاهدرباره
جزئياتحادثهگفت«:هنگامرسيدن
آتشنشانانبهمحلحادثه3دستگاه
خودروي سواري به شدت با يكديگر برخورد كرده بودند كه آتشنشانان به سرعت محل را
ايمن و با گذاشتن عالئم هشداردهنده از بروز حوادث احتمالي ديگر جلوگيري كردند ».وي از
نحوه امدادرساني در اين حادثه توضيح داد« :آتشنشانان با به كارگيري ابزار نجات3،دستگاه
خودروي سواري را از يكديگر جدا كردند و3سرنشين مصدوم آنها را از داخل خودرو بيرون
كشيدند كه متأسفانه يكي از آنان به تأييد امدادگران اورژانس بر اثر جراحات فوت كرد».

راهبندان بامدادي در پي تصادف 2كاميون

 16اردبيهشت
 17اردبيهشت

 19اردبيهشت

2دستگاه كاميون حامل نخاله ساختماني در بزرگراه شهيد همت پس از برخورد واژگون
شدند .بااعالم اين خبر به سامانه ،125آتشنشانان ايستگاه ،55ساعت 4:54به محل حادثه
اعزام شدند« .محمد مقصودي» سرپرست ايستگاه 55گفت« :آتشنشانان پس از حضور در
محل ،كاميونهاي واژگون شده را با به كارگيري2جرثقيل به حالت اوليه بازگرداندند و با
كشيدن نوارهاي هشداردهنده ،مانع از بروز حوادث بعدي شدند .در اين حادثه به هيچ يك
از سرنشينان كاميونها صدمهاي نرسيد».وي افزود« :به دنبال بروز اين حادثه مقدار زيادي
نخاله ساختماني در سطح بزرگراه پخش شد كه راهبندان شديدي را در اين محدوده ايجاد
كرد .پس از ايمن شدن محل حادثه و انتقال كاميونها به محل امن توسط آتشنشانان ،مسير
مسدود شده بزرگراه ،گشوده شد و تردد خودروها كمكم به حالت عادي بازگشت .علت اين
حادثه توسط راهنمايي و رانندگي تهران در حال بررسي است».

كارشناس

فرهنگ رانندگي رعايت نميشود
«محمد دل آرام» از اهالي محله كوي
نصر(گيشا) كه درست پشت ديوارهاي صوتي
حاشيهبزرگراهشهيدچمرانزندگيميكند؛
او درباره اين حادثه ميگويد« :تازه خوابم برده
بود كه با صداي شديد ترمز خودروها از خواب
پريدم .اين صدا آنقدر بلند بود كه فكر كنم
تا چند صدمتر آن طرفتر به گوش رسيده
باشد .خانه ما طبقه ششم است .از باال بزرگراه را نگاه كردم ،صحنه تصادف شرايط خوبي را نشان
يداد ».دل آرام حرفهايش را اينگونه ادامه ميدهد« :در اين بزرگراه تصادفهاي بسياري رخ
نم 
ميدهد و هربار خسارتهاي مالي و جاني فراواني برجا ميگذارد .مطمئن باشيد اگر همه رانندهها
هنگام رانندگي دقت داشته باشند و مقررات رانندگي را رعايت كنند ،ديگر شاهد حوادث كمتري
خواهيمبود».

هممحله اي

برخوردزنجيرهاي5خودرودربزرگراهشهيدچمران
درحالي كه عقربهها ساعت 23:45
را نشان ميداد و خودروها در
بزرگراه چمران برخالف روزهاي
ي تردد ميكردند
پرترافيك به راحت 
چند راننده براي رسيدن به مقصد
عجله داشتند و بدون توجه به
سرعت مجاز و رعايت فاصله طولي
در بزرگراه حركت ميكردند .آنان به
خيال اينكه بزرگراه خلوت است و
هيچ مشكلي پيش نخواهد آمد ،پايشان را بيشتر بر پدال گاز فشار ميدادند .در اين،
ميان ناگهان يكي از رانندگان پايش را بر ترمز گذاشت و به دنبال آن ،خودروهايي
كه با سرعت حركت ميكردند بهصورت زنجيرهاي با هم برخورد كردند .خبر اين
حادثه ساعت  4دقيقه بامداد توسط ستاد فرماندهي آتشنشاني به ايستگاه 10
رسيد و آتشنشانان بدون معطلي خودشان را به محل حادثه واقع در شمال به
جنوب بزرگراه چمران نرسيده به خروجي بزرگراه حكيم رساندند .در اين حادثه
يك خانم 30ساله و يك آقاي 70ساله داخل خودروهايشان گرفتار و آنطور كه به
نظر ميآمد دچار مصدوميت هم شده بودند« .فرهاد سرداري» فرمانده آتشنشانان
اعزامي در مورد اين حادثه و نحوه امدادرساني به مصدومان گفت« :در برخورد
شديد 5دستگاه خودروي سواري با يكديگر  2نفر از رانندگان درون خودرو محبوس
شدند و قادر به خروج از آن نبودند .آتشنشانان پس از ايمن كردن محل و قطع
سيستم برق خودروها با به كارگيري تجهيزات ويژه نجات ،در خودروهاي سواري
را برش دادند و رانندگان گرفتار را از درون خودروها خارج كردند و براي انتقال به
مراكز درماني ،تحويل امدادگران اورژانس دادند .خوشبختانه در اين حادثه به كسي
آسيب جدي وارد نشد».

فاصلهطوليرارعايتكنيد
كارشناسانراهنماييورانندگيمنطقه
معتقدندكهيكيازمهمترينعاملكاهش
سوانحرانندگيدربزرگراههاوخيابانها
رعايتفاصلهطوليتوسطرانندگاناست.
«محمدرئوفي»ميگويد«:فاصلهطولي
ايمنفاصلهاياستكهرانندهيكخودرو
هنگامرانندگيبايدباوسيلهنقليهمقابل
رعايتكند.حفظاينفاصلهبراياجتنابازتصادفاتجلوبهعقبضرورياست؛چوندرصورت
توقفناگهانيوسيلهنقليهجلويي،زمانكافيبرايتوقف،فراهمخواهدبود.البتهدرآبوهوايبرفي
وبارانياينفاصلهبايدبيشترباشد».اودربارهروشهايسنجشفاصلهطوليميگويند«:قاعدهكلي
برايرعايتفاصلهبااتومبيلجلوييوجودندارد،امااستفادهازروشهاييكطولاتومبيليا2ثانيه
متداولتراست».درروشطولاتومبيل،بهازايهر۱۵كيلومتردرساعت،بايدبهاندازهيكخودرو
(حدودا ً ۶متر)ازخودروجلوييفاصلهراحفظكرد.درروش2ثانيهبايديكنشانهثابتدرجاده(مث ً
ال
درختياتيرچراغبرق)درنظرگرفتهشود.زمانيكهاتومبيلجلوييازآننشانهعبوركند،بايد2ثانيه
طولبكشدكهاتومبيلعقبيبهآنبرسد.براياندازهگيري2ثانيهميتوانازشمارشيكهزارويك،
يكهزار و دو و . .استفاده كرد».

