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حوادث

در رواق هنري تهران در برج ميالد
برپاست

نمايشگاه عكس3هنرمند

چهارشنبه  2مرداد  1392شماره 466

نمايش��گاهي از آثار 3عكاس با عنوان جاذبههاي گردش��گري ،تاريخي و
حياتوح��ش ايران با 80قطعه عكس در رواق هن��ري تهران در برج ميالد
برپاس��ت .به گزارش خبرنگار همش��هري محله ،اين نمايش��گاه ،تصاوير
برگزيده ثبت ش��ده توسط 3عكاس اس��ت« .حسن مقيمي» مدرس عكاسي

و ع��كاس طبيعت درب��اره اين خبر گف��ت« :در اين نمايش��گاه به همراهي
جاذبهه��اي گردش��گري در زندگي عش��اير ،آثار تاريخ��ي و حياتوحش
بهويژه در استانهاي اصفهان ،كهگيلويه و بويراحمد ،فارس و چهارمحال
بختياري پرداخته شده است».

به همت  60آتشنشان مهار شد

آتشسوزي خودروها در برج  33طبقه
امیر جواهری
آتشسوزي 2خودروي سواري در پاركينگ
برج تجاريـ مس��كوني با تالش 60آتشنشان
مهار شد .به گزارش خبرنگار همشهري محله،
در پي تماسهاي مكرر ش��هروندان با س��امانه
 125مبني بر مشاهده دود و آتش از يك برج
مسكوني در بزرگراه ش��هيد اشرفي اصفهاني،
آتشنش��انان ايستگاههاي  10 ،55 ،80و گروه
امداد و نجات  3را به محل حادثه كشاند .وقتي
نيروهاي عمليات به محله حادثه در شمال به
جنوب بزرگراه شهيد اشرفي اصفهاني ،خيابان
گلستان چهاردهم رسيدند ،يك ساختمان 33
طبق��ه و  6طبقه منفي را مش��اهده كردند كه

دود غليظي از طبقات
منفي آن به بيرون زبانه
ميكشيد.
آتشنش��انان بدون
معطلي به چن��د گروه
تقس��يم ش��دند .تي��م
تجسس پس از بررسي
كانون آتشس��وزي در
پاركين��گ طبقه منفي
 6را پي��دا ك��رد و ب��ه
س��رعت وارد عمل ش��د .گروه اول با قطع برق و
گاز محل آتشس��وزي ،مجتمع را ايمنس��ازي

در مزاياي كپسول آتشنشاني!
يكي از نيازهاي اساسي منازل و محل كار ،كپسول آتشنشاني است؛ اگر با اين وسيله آشنايي
داشته باشيم ،ميتوانيم با استفاده درست از آن حريق را مهار كنيم .كارشناسان آتشنشاني
منطقه درباره اهميت كپسول آتشنشاني و نحوه برخورد با سوانح آتشسوزي ميگويند كه از
كپسولهاي آتشنشاني فقط در آتشسوزيهاي كوچك ميتوان بهره گرفت ،زيرا حاوي مقدار
كمي از مواد خاموشكننده آتش هستند .درحالي كه در آتشسوزيهاي بزرگتر به تجهيزات
بزرگتري از قبيل ماشين آتشنشاني و افرادي متخصص نياز است كه بدانند هر آتشي بايد
به وسيله چه چيزي خاموش شود ،اما به هر حال اگر آتشسوزي ناگهاني در منزل يا محيط
كارتان به وجود آيد ،حتي يك كپسول آتشنشاني كوچك هم ميتواند نجاتدهنده گرانبهايي
براي زندگي باشد.

ك��رد و گ��روه دوم با به
كارگيري تجهي��زات و
لولههاي آبدهي به كانون
آتشسوزي نزديك شد.
در همين هن��گام گروه
س��وم به جست وجوي
احتمال��ي محبوس��ان
در طبق��ات رف��ت و
تع��دادي از س��اكنان را
كه به علت دود بسيار در
راهروها گرفتار ش��ده بودند به مكان امن منتقل
كرد« .س��عيد عليزاده» معاون منطقه 4عمليات

درباره اين حادثه و نحوه امدادرس��اني آن گفت:
«آتشنشانان با تالش بيوقفه خود موفق شدند
در مدت زمان كوتاهي آتشس��وزي 2خودروي
سواري را قبل از سرايت به خودروهاي ديگر مهار
كنند».مع��اون منطقه 4عمليات افزود« :در اين
حادثه 2نفر از آتشنشانان به دليل شوك ناشي
از آتشسوزي و حجم زياد دود ،دچار دودزدگي
ش��دند كه توس��ط امدادگران اورژانس به مراكز
درماني منتقل شدند .اين عمليات پس از 3ساعت
و نيم تالش  60آتشنش��ان و با به كارگيري 20
خودروي عملياتي ،بدون هيچ مصدومي به پايان
رسيد».

مشاوره
اهالي محله

تشكر و قدرداني از مأموران آتشنشاني
«مرتضي لك» يكي از اهالي حاش��يه بزرگراه اش��رفي اصفهاني درباره وقوع اين
حادثه ميگويد« :س��انحه بس��يار ترس��ناكي بود .دود س��ياه همه جا را پر كرده بود
و هر لحظه امكان انفجار گاز و ماش��ينها اهالي برج و محله را تهديد ميكرد.
هر كس��ي در اين ش��رايط دس��ت و پايش را گم ميكند ».لك درباره اقدام به موقع
آتشنشاني ميافزايد« :خوش��بختانه مأموران وظيفهشناس آتشنش��اني به موقع به
محل حادثه رس��يدند و با وجود آسيبديدگي خودش��ان ،كارش��ان را با موفقيت به
پايان رس��اندند ،اما به هيچ يك از اهالي محله يا آپارتمان كمترين آسيب جس��مي
وارد نشد».

بي توجهي

برخورد شديد 2خودرو در بزرگراه
برخورد شديد 2خودروي سواري با يكديگر باعث انحراف و توقف يكي از آنها در فضاي سبز
كنار بزرگراه شد .به گزارش خبرنگار همشهري محله ستاد فرماندهي آتشنشاني تهران ،با
دريافت خبر وقوع يك حادثه ،آتشنشانان ايستگاه  58را به مسير شمال به جنوب بزرگراه
شهيدهمت اعزام كرد« .مهدي آشوري» فرمانده آتشنشانان اعزامي در اين باره گفت:
«وقتي آتشنشانان به محل حادثه رسيدند ،بالفاصله محل را ايمنسازي و با قطع سيستم
برق خودرو از نشت بنزين خودروي سواري جلوگيري كردند .همچنين 4سرنشين خودروي
سواري را كه يك خانم 30ساله2 ،مرد و يك پسر 10ساله بود از خودرو بيرون آوردند و آنان
را تحويل امدادگران اورژانس دادند».

