
   

 

 سوگندنامه آتش نشانان

 49مهر 7ویژه نامه روز آتش نشان 

 بهداشت 

 ایمنی        

 محیط زیست             

منطقه ویژه اقتصادی صنایع 

شرافت و انسانیتم را درپیشگاه خداوندد 

گرو میگذارم  که تا پای جان از سالمتدی 

کارکنان وسرمایه های شرکت مدندطدقده 

ویژه بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهد  

 حفاظت و حراست نمایم.

هفت مهر سالروز افتخارآفرینی  

 جوانان آتش نشان وطن

درآغازين روزهاي هجوم ناجوانمردانه دشدمدن    

بعثي عراق به خاك ميهن عزيزمان ايران ، يدعدندي 

هواپيماهاي دشمن پااليشدگداه  9534هفت مهر ماه 

بزرگ آبادان را مورد حمله قرار داده و  آنجا را بده 

آتش كشيدند، با توجه به اينكه پدااليشدگداه آبدادان 

شريان اقتصادي و اسكله اصلي صادرات نفت كشور 

تلقي مي شد، آتش گرفتن و نابودي آن بده مدندزلده 

سست شدن پايه هاي مقاومت و شكستدن سدتدون 

ندفدر از  19هاي اقتصادي كشور تلقي مي شد اما 

آتش نشان قهرمان و مسلمان ايدران هدرگدز ايدن 

خفت را برازنده ايران اسالمي و جوانان غديدور آن 

نمي دانستند آنها لباس رزم عاشقانه برتن كدرده و 

بعد از ساعت ها تالش و ايثار در ميان آتش و خون 

و خمپاره، به اسطوره هاي مقاومت و شهادت آتش 

نشانان مبدل شوند آنها موفق شدند آتش افروخدتده 

دشمن بر دامن وطن را خامدوش كدرده و خدوا  

مهاجمان را به كابوسي براي آنها مبدل سازند. آتش 

نشانان خود در ميان شعله هاي برافدروخدتده جدان 

باخته و شربت شهادت نوشيدند و همچدون پدروانده 

هايي بال و پر خويش را به شوق وصل دوست، در 

راه آرمان هاي مقدس خويش فدا كردند. روحشان 

شاد و راهشان مستدام باد. از آن زمدان تداكدندون 

هفت مهر به نماد ايثار و از خود گدذشدتدگدي آتدش 

نشانان سراسر كشور تبديل شدده و ايدن روز بده 

عنوان روز آتش نشاني و ايمني در تقويم رسدمدي 

 كشور ثبت شد.

    خاطرات یک آتش نشان

بودم. درآن زمان هیچ کدام از مزایا و حقوقی  کیه بیرای دیی یر   چند سال گذشته در شهر مشهد مشغول به فعالیت

نشان  جان خیود  شد، در صورت  که ماموران آتش نشان نم  شد، شامل آتش نیروهای شهرداری در نظر گرفته م 

ای فرو بپاشد.یک  از  گذاشتند و هر لحظه ممکن بود، فرزندان  یتیم شوند و بنیان خانواده را در معرض خطر م 

های گرم تابستان برای اعتراض به وضعیت حقوق  خود به شهرداری مراجعه کردم.این مساله را با مسئیول  روز

 4هایم اعتنای  نکرد  ... ادامه د صفحه مربوطه در شهرداری در میان گذاشتم اما او نه تنها به حرف
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 منطقه ویژه صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس  HSEمعرفی کارکنان مدیریت 

 مدیریت: مهندس هوشنگ سیوندی پور 

 

 سرپرستان

 کارشناسان 

 ریاست ایمنی وآتش نشانی: ریاست بهداشت ومحیط زیست

 سعیدامیرخسروی

 یک عمر سالمتی ؛ با خودمراقبتی

 مهندس اردشیر ساالری

HSE بهداشت محیط زیست 

 معصومه قدیم نوا  حاج علیزاده میترا صادق زاده

 فوزیه پوالدی سهیال احمدی شهرام درخشان

   صابر بهره مند

سرپست آش 

 نشانی:

 کیوان طالقانی

 سرپرست ایمنی:

 سیامندنجاری

سرست حفاظت  

 فنی :

 عبدالناصر رحمانیان
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 آتشنشانان

 سرآتشنشان

 آتشنشان   

 راننده آتشنشان 

 ایرج تاجیک  _  پژمان جهانداری  _   محمد شریف شهاب 

 رضاصادقی  _  جمشیدترکی  _  ابوالفضل امامدادی _  یعقو  عابدینی

شجاع سازمند _  یعقو  عامری _ کیومرٍث امامدادی _  غالم شهبازی _  

 غری  بهرامی   _   پنجعلی نوابی _  موسی صادقی

 بازرسان ایمنی

 حمید میرزا طبیبی  _ نوازهللا نظام پور  _  علی کامیابی 

 سبحان کرم شاپور _ محمدصادق زینلی تختی   

 فوریتهای پزشکی

 دکتر میرزاعلی نظرنژاد _دکترمحمدرشادجاللی  _دکتررضایی پزشکان

 مجید عابدین نژاد_محمدمتعلم_سیدهشام موسوی_علی شبدر  پرستاران

 نعمت اله نجفی_جمعه نژادفیروزی_غالمحسین چاچ_روح هللا شریفی_رضا جهانبخش راننده درمانگاه
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 ادامه صفحه اول................. 

ای گیفیتن نیه  هایم اعتنای  نکرد بلکه حت  با لحن تند و زنینیده اما او نه تنها به حرف

کنید که حیا  بیه دنیبیال  نشانان م ر کاری هم به جز خوردن و خوابیدن، م  شما آتش

وضعیت حقوق  و مزایای خود هستید.بیعید از بیرخیورد ایین کیارمینید شیهیرداری بیا 

دلشکست   و ناراحت  از شهرداری خارج شدم. همین جیمیلیه ایین کیارمینید ذهینیم را 

هیا کیه از جیان خیود  نشیان شید کیه آتیش باورم نم   شد، اعصابم آرام نم   درگیر کرد،

برای نجات افراد مایه م  گیذارنید، امیروز میتیهیم شیونید کیه جیز خیوشی یذرانی  در 

کنند.چند روز از این ماجرا بیشتر سیپیری نشیده بیود کیه بیا  سازمان کار دی ری نم 

شود.تماس حاک  از یک آتش سوزی تقریبا مهیب   نشان  تماس گرفته م  سازمان آتش

ناش  از نشت گاز در یک  از مناطق شیهیر مشیهید بیود. میامیوران آتیش نشیانی  بیه 

سرعت به محل اعزام شدند چرا که آتش به سرعت در حال گسترش بود.این میامیور 

با تجربه گفتن به سرعت به محل اعزام شیدییم خیانیه در حیال انیفیجیار بیود و جیان 

 را باید سرپرست  م  کردم.بسیاری در معرض خطر قرار داشت من در آن زمان سرپرست بودم و این عملییات 

می   کرد.زن و میردی جیلیوی درب خیانیه فیرییاد سیر زمان  که جلوی درب آن خانه رسیدیم آتش در حال زبانه کشیدن بود و به سرعت انتشار پیدا م        

فرزند کوچکش را نجات دهند.من بارها در عملیات این چنین  شرکت کرده بودم، بنابراین بیا  ۲خواست تا جان  کرد و از ماموران م  تاب  م  دادند، مادری که ب 

کسیانی  هیم  د ویاری خداوند توانستیم بعد از دقایق  تالش نفس یر آتش را مهار کرده و آن کودکان را از خطر مرگ و سوخت   نجات دهیم.عملیات دشیواری بیو

تیابی  می  کیردنید، بیا کیمیک  کودک  را که از تیرس بی  ۲کودک بودند، بنابراین خودم وارد عملیات شده و به داخل خانه رفتم و  ۲که داخل خانه حبس شده بودند 

م کیه کیودکیان دچار جراحت سطح  شدیم ولی  نی یذاشیتییی البته من و دو همکارم که وارد آتش شده بودیم،  همکارانم در آغوش گرفتیم و سالم از خانه خارج کردیم،

عدالتت را شیکیر .  اش رسید سر خود را به سمت با  گرفت و بلند گفت خدایا نشان  به این قسمت از خاطره کوچکترین آسیب  ببینند.وقت  این مامور با تجربه آتش

ی آتش نشیانی  را یرو. .بعد از اطفاء حریق پدر خانواده را با دقت بررس  کردم و متوجه شدم این مرد همان کارمند شهرداری است که با نیش و کنایه و توهین ن

نسیت میرا تیوا ماسک روی صورتم از شدت دود گرفت   سیاه شده بود به خاطر همین کارمند شهرداری نیمی   به خوردن و خوابیدن و بازی کردن متهم کرده بود،

  کینینید، ری نیمی ها جز خوشی یذرانی  در سیازمیان کیار دیی ی نشان تشکر  زم نیست آتش  گفتم، کرد، من نیز پیش او رفتم و در حال  که دائم از من تشکر م  بشناسد،

 کرد. / کارمند شهرداری با شنیدن صدای من یکه خورد و دائم معذرت خواه  م 

اسیت کیه بیه گیفیتیه سیاییت رسیمی  آتیش نشیانی   «بیرکیت جیوذری»این تصور چهره 

فرمانده شیفت ایست اه شماره یک و از بیهیتیریین نیییروهیای سیازمیان آتیش نشیانی  و »

این شهر بود، به گفته فرماندار بندرعباس او  هنی یام نیجیات میهیمیانیان  «خدمات ایمن 

هتل هرمز بندرعباس از یک آتش سوزی، ماسک خود را به یک  از مصدومان داد و 

خودش به دلیل استنشاق بیش از حد گاز کربنیک و ایست قلب  از دنیا رفت. ایین آتیش 

ساعت قل از شهادت فرمانده  عملییات میهیار دو آتیش  ۲4نشان فداکار ط  کمتر از 

را بیر عیهیده  -ی جنوب و هتل هیرمیز مرکزخرید ستاره-سوزی بزرگ در بندرعباس 

بیرکیت »داشت. آتش سوزی اول دستکم سیه نیفیر کشیتیه داد و در آتیش سیوزی دوم 

نیفیر از  ۰۶فرمانده عملیات و دی ر همکارانش توانستنید جیان نیزدییک بیه  «جوذری

 ۲۵۳۲گردش ر خارج  را نجات دهند. برکت جوذری میتیولید ییکیم آذرمیاه  4۶جمله 

وارد سازمان آتش نشیانی   ۷۷مرداد  ۲4در بندرعباس دارای چهار فرزند و از تاریخ 

 و خدمات ایمن  بندرعباس شده بود . یادش گرام  راهش پر رهرو.
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قرار دادن محل آ  خوری درمعدابدر از قددیدم جدز  

فرهنگ ما ایرانیهاست .البته در نکو بودن نفس اینکدار 

جای تردید نیست و هیچ چیز به اندازه تدوشدیددن آ  

خنک درظهر تایستان جانی تازه به آدم نمدیدبدخدشدد . 

متاسفانه این اواخر این سنت حسنده بده دلدیدل کدم 

توجهی عزیزان زحمت کش شهرداری مدوجدبدات غدم 

واندوه چند خانواده را فراهم نمود. دختر بچه هدفدت 

ساله بعد ازخستگی از بازی  جهت رفع عدتدش دوان 

دوان به سوی دستدگداه بدرقدی آ  خدوری مدیدرود 

ودرمقابل چشمان بهت زده پدرمادرش به نا گاه کد  

پارک پرت میشود وبه علت شدت برق گرفتگدی جدان 

 میسپارد.
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