


















فهـــرسـت مـطـالـب

صـاحب امتیـاز:
احمـــد غالمیــــان میـــراب

مدیرمسئول: حسیـن مجدفـر

جانشین مدیرمسئول و رسدبیر:

احمـــد غالمیــــان میـــراب
info@iransafetytrade .com
iransafesec@gmail.com

ویـراستــار: سمیـــه ذوقـــــی
دبیـر فنـی: محمدرضا جواهـری
مدیر اداری: سمیه محمــدی نیا
مدیر بازرگانی: محسن حـدادی
امور سایت: محسن اسفندیاری
توزیع و مشرتکین: حسین میراب

ارتباط با ما:
تهران- مجتمع نگیـن رازی، طبقـه دوم ، واحـد 117

 021 - 55 68 83 68 - 55 68 82 40 تلفن: 
کدپستی:  13389-55789
0930 584 96 50 پیام کوتاه: 

021 - 77567556 چاپ: لوح آیین 

ماهنامه 
مهندسی حفاظت از حریق

هر اندیشه اگر در قالب هرن نگنجد، ماندنی نیست.
                                                              مقام معظم رهربی

مرکــز جامــع تجــارت ایمنــی ایــران

www.iransafetytrade.com

info@iransafetytrade.com

سـال پنجم ، شـماره 34 ، شهریور 96

  با سپاس از:

آقایـان رشـتچیان، شـکوری، شـمس، بختیـاری، عليـزاده، پایچـوک، سـتاره، قاضـی، گیوه چـی، قره ويسـي، گل محمـدی، 

مرتضـوی، عجمی،  کلهری، یوسـفی پور، شـکوهیان، عـامدی، نریامن نـژاد، پورراکی، خلقی،  دشـتی نژاد،  نجومی، حاجی بیگی، 

زنـوزی، شـهباز، طاهـری، مـدين، حیـدری، صادقپـور، چـامين، نیسـان، کیابـد، رزمیان فـر، افخمـی، رحامنـی، رهـرب، درويـش ، 

مرادي فـر، حجـازي، رشیف زاده،  بزرگ زاد،  جعفری،  نجفی، حسـن زاده، سـبزنیا، آزادی، عبدا... پور، کبیـری، خیرآبادی، علیزاده، 

کیارسـی، واصـف، محتشـم،  چرخنـد، فرجـی، تنها، شـکوری، رسـتگارپناه، جوهـری، کرمانی، تاجبخـش، خبازی، پیرسـتانی، 

قلعـی، منصـف، امیرنـژاد، گــرجی، هجری زاده، عظیمی، اسـامعیلی، نـادری، ده بزرگی،  احتشـام زاده، یاوری، طـاوری، طاهری 

اصـل، بیـات، حسـین زاده، مريطاهـري، بداغـی، خیاطی، رایگان،  منشـی، مکرمـی و ...

 - موضوعـات منـدرج در ایـن نرشیـه شـامل: اخبـار داخلـی و خارجـی، مقـاالت تخصصـی، رویدادهای علمی و تجـاری، معرفی برندها و سـایر اطاعـات و مقاالت تخصصی درخصـوص حفاظت در 
برابـر حریـق هوشـمند )عامـل و غیرعامـل( اسـت کـه با همکاری مشـاورین و اسـاتید مجـرب این حـوزه و همچنین ترجمه نرشیـات خارجی مرتبـط تهیه و تدویـن می گردد.

- ماهنامه بین املللی مهندسی حفاظت از حریق به هیچ سازمان یا رشکت دولتی وابسته نیست. 
- شامره قبل ماهنامه در وب سایت www.iransafetytrade.com بصورت رایگان قابل دانلود است.

- هرگونه برداشت و یا استفاده از مطالب نرشیه، حتی بدون ذکر منبع! مجاز است.
- مطالب چاپ شده، رصفاً بيانگر نظـر و دیدگاه نويسندگان آنهاست.

16ارتباط با ما

20اخبار تخصصی

Panter Rosenbauer 44معرفی محصول: جدیدترین

47مقاله تخصصی: فرهنگ غیر مقصر )مدیریت ایمنی فرایند(

56مقاله تخصصی: الگوی محاسبه بهای خدمات آتش نشانی      

64گزارش: برگزاری دوره های آموزشی منظم در پاالیشگاه گاز هاشمی نژاد

68مقاله تخصصی: شغل پر استرس آتش نشانان

72مقاله تخصصی: ارزیابی ریسک حریق دیتاسنترها

78مقاله تخصصی: مدیریت تغییر و ارزیابی ریسک حریق در صنعت فوالد    

84معرفی محصول: POLON-ALFA و محصوالت خاص 

88مقاله تخصصی: مدیریت دانش در سازمان  آتش نشانی 

92مقاله تخصصی: استرس گرمایی آتش نشانان شهرهای بندری  

96مقاله تخصصی: مدیریت کنترل دود 4  

102مقاله تخصصی: جستاری بر اطفاء حریق ساختمان های بلند   

110مقاله تخصصی: ریزنکته هایی در فرماندهی عملیات آتش نشانی  

114مقاله تخصصی: ضرورت آموزش های آتش نشانان و نجاتگران   

119اطالعات تخصصی: انجمن ایمنی شیمیایی آمریکا   

124مقاله تخصصی: دتکتورهای شعله ای برای تشخیص حریق و شعله 

134مقاله تخصصی: پرتونگاری و خطرات آن برای آتش نشانان   

138اطالعات عمومی: معرفی نشریات، سایت ها و سازمان های مهم 

140اطالعات عمومی: معرفی مدرسین، مشاورین و کارشناسان ایمنی 

142فرم اشتراک

143لیست آگهی ها

147معرفی محتوای مجله )انگلیسی(

148شناسنامه خارجی



 سـال پنجم / شهریور  1396 
Issue 34/ September  2017

No. 34

ه ما ین  ا ه  یژ و

درودبرخوانندگاندوستداشتنی

پرسودترینسرمایهگذاریدرجهان،سرمایهگذاریرویانسانهاست.

1-تامیتوانیدرویآموزشخودودیگرانانرژیبگذارید.مطمئنباشیدبا
کولهباریازهدایاوانرژیهایمثبتبرمیگرددبهسمتخودتان!

توسعهاطالعاتوداناییمهمتریننیازاالنماناست.
مشتبستهنهمیدهدونهمیگیرد!

2-تولیدوبازاریابیمحتواCONTENT MARKETINGیکیازموثرترین
متدهایروزدنیادرتوســعهبازارمحسوبمیشــودوازطرفینسبتبه
هزینههایآن،بهقدرتمیتوانگفتازمناســبترینابزارهایبازاریابی

بهشمارمیآید.
دراینمیانمطابقنظرسنجیها،بانفوذباالیاینترنتدرکسبمحتوای
آموزشــیبرایمخاطبین،سهمپیامرسانهایاجتماعیمانند:تلگرام۶۳

درصد،وبسایتها۴۹درصدواینستاگرام۳۸درصداست.
جالباستبدانید،تلفنهایهوشمندبرترینضریبنفوذاینترنتدرایران
رادارندوتلگرام،قدرتمندترینبســتربرایتولیدمحتوایآموزشیونشر
آنهاشناختهشــد.عالوهبرآنتحقیقاتنشاندادهکهمحتوایمبتنیبر
متن،عکسوویدئــو)تلگرام(،قویترازمحتوایعکسوویدئویکوتاه

)اینستاگرام(است.


احمدغالمیان
شهریور1۳۹۶

2۴تا27مهرماه1۳۹۶
ثبتنامیااخذغرفه:
WWW.IPAS.IR

- محتوای آگهی ها برعهده آگهی دهنده است.
- مقاالت خود را با فرمت Word همراه با ذکر مشخصات کامل فرستنده و ایمیل، تا تاریخ 5 هر ماه ازطریق info@iransafetytrade.com ارسال منایید.

- برای دانشجویان مرتبط، تأییدیه درج مقاله جهت ثبت در رزومه و ارائه به مرکز آموزشی ارسال می گردد.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! General Subject
اطالعات عمـومــی

درود بر 
خوانندگان دوست داشتنی

و اندیشمند مجله مهندسی حفاظت از  حریق 
که  ازطریق کانال های مختلف  ارتباطی
الو ؟  مجله مهندسی حفاظت از حریق؟ با مجله خودشان در ارتباط هستند.  

0930  584  96  50 
021- 55 68 82 40 
021- 55 68 83 68 

tel:

i n f o
iransafetytrade
c o m@

ملکشاه،مسئولایمنیخطوطلولهو
مخابراتنفتمنطقهشمال

با سالم و عرض ادب. ممنون از ماهنامه مفیدتان.
به نظر می رسد اگر معرفی تجهیزات با استاندارد 
مربوطه قید شود بهتر است؛ مثاًل برای تجهیزات 
 ،NFPA اطفا حریق مخازن استاندارد مربوطه در

قید شود.

ضمنسپاسازحسنتوجهجنابعالی،بهاستحضار
میرسانیمازاینشمارهضمنارائهاستانداردهای

الزمدررابطهباتجهیزات،حتماًسایراستانداردهای
مربوطبهصنعتنفتوگازنیزدراختیارعزیزانقرار

خواهدگرفت.

محمدیان،مسئولHSEشرکتمعدنی
آهنآجینمسسونگون

با سالم و احترام
با تشکر از گردآورندگان ماهنامه مهندسی حفاظت از 
حریق، لزوم آموزش و فرهنگ سازی ایمنی در جوامع 

انسانی بخصوص در جامعه ایرانی روزبه روز اهمیت 
خود را بیشتر نشان می دهد و قدم گذاشتن درراه ارتقاء 

سطح دانش و آگاهی خدمتی است مقدس و درخور 
تشکر.

لذا تقاضا دارم در صورت امکان نسبت به ارائه مطالبی 
با موضوعات ذیل الذکر در ماهنامه های بعدی اقدام 

گردد
1- معرفی انواع پودرهای اطفای حریق و اطالعات 

MSDS آن

2- معرفی انواع کپسول های اطفای حریق مناسب 
برای شرایط آب و هوایی سرد و ماشین آالت متحرک 

دارای ارتعاش باال.
3- معرفی انواع آمبوالنس های امدادی و شرکت های 

تجهیز کننده و یا واردکننده آن
4- اهمیت ایمنی در باالبرها و آسانسورها و ارائه 

استانداردهای موجود
5- سیستم اتصال به زمین و صاعقه گیر جهت 

مخازن نگهداری سوخت مایع
6- معرفی دستگاه های اطفای حریق مرکزی 

ماشین آالت معدنی و شرکت های ارائه دهنده این 
خدمات

ضمنتشکرازحسنتوجهجنابعالیدرشمارههای
آیندهبهتفصیلبهمواردفوقالذکرخواهیمپرداخت.
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ابری،کارشناسایمنیپژوهشگاه
صنعتنفت

با سالم و تشکر از تمام زحمتکشان ماهنامه وزین 
مهندسی حفاظت از حریق ... در صورت امکان 
در هر شماره یک استاندارد بین المللی به صورت 

خالصه بیان گردد.
باسالمواحتراممتقابلاینمهمتوسطگروهتحقیق

ومشاورهماهنامهدردستاقداماست.

اخوانکارشناسHSEخدماتدریاییو
مهندسیکشتیرانیقشم

با سالم و خسته نباشید خدمت شما بزرگواران 
و تشکر بابت زحمات بی وقفه شما در جهت باال 

بردن فرهنگ ایمنی. خواهشمند است با توجه به 
حوادثی که در صنایع مختلف ازجمله نفت و گاز و 

پتروشیمی روی می دهد
نسبت به تهیه گزارش ها با روش های 

تجزیه وتحلیل حوادث اقدام کنید. با سپاس.
دوستگرامیسالمگرمگروهتحریریهراپذیرا

باشید.قطعاًدرشمارههایآتیبحثهایمربوطبه
مدیریتریسکوتحلیلوآنالیزحوادثبامساعدت

شماعزیزانموردبررسیقرارخواهدگرفت.

زیرکی،مدیرعاملآتشنشانیزاهدان

با سالم و تقدیم احترام، خدمت گروه کارشناسی و 
تخصصی ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق و با 
تشکر از تهیه این پکیج کامل که معرف وضعیت 

ایمنی موجود و نیز چشم انداز برنامه های رو به 
رشد فرداست. پیشنهاد دارم از نظرات و تجربیات 

پیشکسوتان و افرادی که سالها به خدمت اطفا 
حریق در نقاط گوناگون جغرافیایی مشغول هستند 
استفاده گردد و با فناوری نوین، خلق ایده راههای 
نو در تحقق اهداف طراحی و مهندسی حفاظت از 

حریق گشوده شود.

ضمنسالموعرضادبیقیناًتجربیاتودرس
آموزههایحاصلازتجربیاتپیشکسوتانچراغ

روشنیدرزمینهارائهخدماتبیشتربهتمامی
همکارانگرامیخواهدبود،ضمناینکهدر

پانزدهمیننمایشگاهایپاسکهدرمهرماهجاری
برگزارخواهدشدغرفهایمستقلجهتگردهمایی

فرماندهانپیشکسوتعملیاتتعبیهشدهکه
امیدواریمازتجربیاتاینعزیزانکمالاستفادهرا
درجهترونقوتحققاهدافمدیریتیدرعملیات
امدادونجاتواتشنشانیعایدعزیزانمانگردد.

حمیداوی،مشاورومدرسایمنی

ضمن تقدیم احترام و تقدیر از جناب آقای مهندس 
غالمیان عزیز و همکاران فرهیخته ایشان به پاس 
زحمات بی شاعبه درزمینه اطالع رسانی و ارائه و 

 HSE فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی همکاران
در سطح کشور عزیزمان که اکنون دستاورد این 

عزیزان در قالب مجله مهندسی حفاظت از حریق 
به عنوان یک برند علمی – پژوهشی – تبلیغاتی 

نمایان گردیده و آرزوی سالمتی و موفقیت 
روزافزون برای مجموعه عظیم ماهنامه مهندسی 

حفاظت از حریق رادارم.
ضمنًا پیشنهاد می گردد موارد ذیل هم در صورت 

صالحدید به مجموعه اضافه گردد:
-1یک قسمت بنام گزارش یک حادثه بزرگ و 

خطرناک در ایران از دید یکی از فرماندهان الیق 
کشور با رویکرد آموزش و فرماندهی حادثه و ...

-2 یک قسمت بنام علت یابی حوادث )باألخص 
حریق( به صورت یک مسئله یا معما جهت درگیر 
نمودن اذهان خوانندگان و کسب تجارت ارزنده و 

چاپ جواب در شماره بعدی و اعطای جوایز
-3 چاپ تعداد بیشتری از مجالت و پخش آن ها 

در سرتاسر کشور باألخص جنوب

دوستواستادارزشمندسالمگرموصمیمانههیئت
تحریریهراپذیراباشید.دررابطهبابنداول،به

عرضمیرسانیممطالبیبهعنوانفرماندهیعملیات
آتشنشانیازاینشمارهدردسترسشماعزیزان

قرارخواهدگرفت.درپاسخبهمطلبدوماین
موضوعدردستبررسیاستودرصورتیکهبرای
جنابعالینیزامکانداشتهباشدمستقبلیمازطرح

سؤاالتتخصصیدررابطهباکارشناسیحوادثکه
دراینچالشسایرعزیزانماننیزسهیمشوند.در
پایانازحسنتوجهجنابعالیکمالتشکرراداریمو

امرتانرابهدیدهمنتاطاعتمینماییم.

قاسمی،رئیسHSEشرکتنیشکر
میرزاکوچکخان

با درود و آرزوی موفقیت روزافزون برای 
دست اندرکاران ماهنامه وزین و منحصربه فرد 
مهندسی حفاظت از حریق و سپاس فراوان از 

سردبیر محترم جناب آقای مهندس غالمیان در 
خصوص لینک اطالعات موجود در سراسر کشور 
در حوزه HSE، بدون تردید ماهنامه مذکور بسیار 

کاربردی و حاوی مطالب و اطالعات مفیدی 
درزمینه ایمنی وآتش نشانی است و دست صاحبان 
صنایع را برای آگاهی از محصوالت جدید و به روز 

آتش نشانی و حفاظتی و نیز بهره مندی از دانش 
فنی متخصصین HSE باز گذاشته است. امیدوارم 
به مانند گذشته قدم هایتان استوار و منها خیر در 

جامعه صنعتی کشور گردد.

درودوسپاسبیکرانخدمتشماعزیزارزشمند،
قطعاًدرادامهاینراهحضورپرشورترشما

متخصصینمحترممیتواندبهترینسرمشقهاو
ایدههارابرایتماممخاطبینعزیزمانبهارمغان

آورد.درکنارتانهستیمبایاریمداموحضور
گرمتان.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

انجمن صنایع شیمیایی انگلستان اسناد جدیدی برای راهنمایی ثبت نام کنندگان، 
 REACH 2018 کارشناســان غیرحرفه ای و حرفه ای مبنی بر چگونگی رسیدن به
منتشــر کرد. مجوز ثبت و ارزیابی و قوانین محدودکننده استفاده از مواد شیمیایی 
در اتحادیــه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا؛ تولیدات، واردات و نحوه اســتفاده مواد 

شیمیایی را کنترل می کند.
هدف اصلی انجمن صنایع شــیمیایی این اســت که این اطمینان را حاصل کند، 
صاحبان صنایع در اســتفاده از مواد شــیمیایی ایمن در تمام مراحل زنجیره تأمین، 
موظف هستند تا به حفاظت انسان و محیط زیست به نحو احسن کمک کنند و در 
گردش مواد شــیمیایی کمال همکاری را داشته باشند. اعضا این صنایع مسئولیت 

اجرای قوانین آژانس شیمیایی اروپا را بر عهده دارند.
 ECHA آخرین مهلت ثبت نام برای مواد شــیمیایی کم حجم 31 می 2018 است و

توصیه می کند که شرکت ها سریعًا شروع به آماده سازی کنند،
مهلت اعمال شده برای موادی است که در حجم بین 1 تا 100 تن که ساالنه در 

داخل اروپا تولید یا وارد می شوند.
اگر مواد موجود بین 100-1 تن حداکثر تا ســال 2018 ثبت نشــده باشند، عرضه 

آن ها ممنوع می شود.
UKCSF الگوهای نوینی را برای راهنمایی شــرکت ها و همچنین ارائه سوابق به 
ECHA گردآوری کرده اســت. کاربران سطح پایینی را هدف قرار می دهد که مواد 

آن ها ثبت نشده و نیاز به ارزیابی احتمالی در زنجیره تأمین خوددارند.
 SME این الگوها تشکیل شده از یک سری از یادداشت های عمومی در مورد آنچه
درباره  مهلت ثبت نام REACH باید بدانند که خود شامل نمودار جریان برای شرح 
و نمایان کردن فرآیندهای مربوطه اســت. الگوهــا برای خودارزیابی SME هایی 
با کاربران دســته پایین با مواد شــیمیایی کم حجم؛ همچنین پرسشنامه ای برای 

خودارزیابی SME هایی که مواد 
را تولید یا وارد می کنند.

از میان موارد تحت پوشــش، 
اطالعات مواد معاوضه ای وجود 
دارد که الزامــات این اطالعات 
دو بانــد تناژ 1 تا 10 تن و 10 تا 
100 تن همچنین هزینه ثبت نام 
و نحــوه اشــتراک گذاری آن ها 
می باشــد؛ و اگــر آخرین مهلت 
باشد، چه  ازدســت رفته  ثبت نام 

اتفاقی خواهد افتاد؟
ECHA برآورد کرده اســت که 

تعداد پرونده های ثبت نامی برای ســال 2018 
به احتمال زیاد بیشتر از تعداد پرونده های تلفیقی 
ارائه شده برای سال های 2010 و 2013 با مواد 
 ECHA ،تناوبی باالتر خواهد بود. عالوه بر این
همچنیــن انتظار، دارد که تعداد قابل توجهی از 
شــرکت های کوچک و متوســط در مقایسه با 

مهلت های دیگر در این فرایند شرکت کنند.
ایــن پرونده هــا را می تــوان در وب ســایت 
U KC S F  ( h tt p s : / / w w w. g o v.
uk/government/groups/uk-

در   )chemicals-stakeholder-forum
بخش انتشارات و تحت عنوان الگوهای نوین 

 REACH های کارشناسان غیرحرفه ای در تاریخ مهلت ثبت نام SME انجمن برای
2018 با یک یادداشت توضیحی پیدا کرد.

کمتر از 21 ماه تا انطباق قوانین مواد 
شیمیایی اتحادیه اروپا

این برنامه واکنش دهنده، برنامه  رایگانی اســت که بهترین تکنیک اصول ایمنی 
و اطالعات مربوط به واکنش های اضطراری توســط NFPA را برای آتش نشانان، 

EMS، کارمندان فرماندهی و مأموران آتش نشانی جنگلی ارائه می دهد.
NFPA اولین برنامه ارتباطی واکنشی طراحی شده است تا ابزار پیشگیری، آموزش 
و اطفاء را در اختیار واکنش دهنده های اضطراری قرار دهد تا بتوانند در سطح عالی 

عمل کنند و به نیازهای در حال تغییر جامعه رسیدگی کنند.
مطابق با NFPA و بازخوردهایی که از مدیران آتش نشانی و اولین خاموش کننده ها 
گرفته شــده است در طول سال گذشــته همواره می توان به دستگاه های هوشمند 
تلفن همراه اشــاره کرد دسترسی آسان دیجیتال از طریق منابع NFP ابزار تعاملی 

و آموزش هستند.

نتایج یک برنامه شامل موارد زیر می باشد:
• پدیدار شــدن مســائلی چون ذخیره انرژی؛ وســایل نقلیه با سوخت جایگزین؛ 

ناآرامی های شهری
• ایمنی کارکنان و ایمنی عمومی - خطرات آتش سوزی جدید و فضای محدود

• بهداشــت و ســالمت 
شغلی آتش نشانان-آلودگی، 
سرطان و بیماری های قلبی
تکنولوژی  و  اطالعات   •
سیستم های  آتش نشانی- 
هوایــی بدون سرنشــین، 
 ، هوشــمند ی  شــهرها
ابزارهــای  بیومتریــک و 

آتش نشانی
آموزشــی-  ابزارهای   •

بولتن های ایمن، برگه های نوک انگشــتی، 
تعلیم و آمــوزش مخاطبینی که در معرض 

خطر قرار دارند.
• پیشــگیری و اطفاء حریق –جلوگیری از 
روند آتش سوزی خانه و منطقه و تلفات جامعه
•  استانداردها و تحقیقات- اجرای قانون ها، 

دستورالعمل ها و گزارش ها

APFN اولین برنامه اختصاصی
برای مواجهه با حوادث بزرگ
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وزارت امنیت ملی ایاالت متحده راه حل نوآورانه ای برای محافظت از زیرساخت های 
مهم در مقابل سیل را ارائه کرد.

این راه حل به شکل یک پالگین قابل انفجار غول پیکر است که مطابق با مدیریت 
فنــاوری DHS تونل هــای مترو را متوقف می کند و از جریان آب از طریق مترو به 

ایستگاه ها و دیگر خطوط مترو جلوگیری می کند.
 ILC Dover با تولید ،Frederica به اصطالح درپوش مقاوم تونل در رویداد اخیر در
و دپارتمان انرژی آزمایشگاه شمال غربی اقیانوس آرام و دانشگاه ویرجینیای غربی، 

نشان داده شده است.
درپوش هــای فعال تونل مترو به صــورت یکپارچه بدون ایجاد ممانعت در فعالیت 
ترافیکــی روزانه قرارگرفته اند اما در زمان ورود آب به تونل می توانند ســریعًا فعال 
شــوند و به طرز غیر باورکردنی در مقابل فشار آب سیالب مقاومت می کند و مانع 

ورود آب شود.
Greg Holter از PNNL گفت: این پروژه با یک تســت ســاده برای استفاده و 
کار آماده است. سپس ما را به مرحله توسعه تا طراحی و ساخت برد و یک سیستم 
درپوش نشان می دهد که به طور قابل مالحظه ای نیازهای کلیدی را برآورده می کند.
درپوش باید بتواند در فضای محدود باقی بماند و انقدر قوی باشد که فشار خارجی 

آب و همچنین فشار هوای داخل را تحمل کند.
این نیازها باعث شــد تا گروه مربوط به این پروژه از ساختار یکپارچه بسیار مقاوم 

مانند تکنولوژی ورود به سطح کره مریخ استفاده کنند.

فناوری جدید محافظت در برابر سیل

شــرکت فوالدی پس از انتشار مقادیر قابل توجه ای از مواد سمی و قابل اشتعال 
از سایت خود در Scunthorpe انگلستان، 1.2 میلیون دالر جریمه شده است.

مقدار زیادی بنزول در تاریخ 17 ژوئن 2011 در فضای بازی حدود 120 کیلومتر 
در شــرق منچستر به نام Tata Steel’s Scunthorpe Steel Works منتشر 
شد. انتشار مواد سمی موجب شد که یک حجم بسیار زیادی از بخارات قابل اشتعال 
ایجاد شــود. همچنین پنج کارگر را در معرض آســیب های جدی و مرگ قرارداد. 
دو نفر از کارگران بعد از ســرفه های ســخت و مشکالت تنفسی بسیار شدید مورد 

معالجه قرار گرفتند.
کارشناسان بهداشــت و سالمت Tata Steel اقداماتی برای پیشگیری از انتشار 
مواد شــیمیایی سمی و قابل اشــتعال انجام دادند که این تحقیقات مانع ورود مواد 
سمی نشد. کارشناسان به این نتیجه رسیدند که این شرکت فوالدی متوجه خطرات 
پیشــین نشده چون اگر این نگرانی برای شــرکت ایجاد می شد حتمًا از وقوع این 

حادثه جلوگیری می نمود.
این سایت در Scunthorpe به دلیل ذخیره بسیار زیاد مواد سمی و قابل اشتعال 
ازجمله سایت های مهم در معرض حادثه بوده و در حال حاضر تحت کنترل می باشد.
شــرکت Tata Steel UK Limited از Millbank، لندن متهم به نقض بند 2 
1 و 13 قانون 1974 ســالمت و ایمنی در محل کار شــد؛ بنابراین تاریخ 11 اوت 
GBP£ 930,000 )1.2 میلیــون دالر( جریمه شــد و مبلغ 70 هزار پوند )90000 

دالر آمریکا( پرداخت کرد.
سخنگوی دادرسی و کارشناس  HSE؛ Stephen Hargreaves اظهار داشت: 

شــرکت Tata Steel بسیار خوش شانس می باشــد که به هیچ کس به طورجدی 
آسیبی ندیده است زیرا اگر بخارات از نوع قابل اشتعال می بود، منجر به مرگ ومیر 

و آسیب های بسیار جدی می شود.
واقعه TATA نشــان داد که همه وظیفه دارند تــا نگرانی ها و خطرات احتمالی را 
شناسایی و به اجرا درآورند. دلیل عدم موفقیت TATA در معرض خطر قرار گرفتن 

تعدادی از کارگران بود.
 Capital به Tata در آوریل 2016، توسط شرکت Scunthorpe مواد ســایت
Greybull با مبلغ بسیار جزئی 1 پوند بانام جدید British Steel Ltd فروخته شد.

اعمال نفوذ در برابر انتشار غیرقابل
کنترل مواد سمی
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

سیســتم اطفاء حریق RUFF، تولیدکننــده راه کارهای جدید برای اطفاء حریق از 
طریق آب با فشار باال؛ از جدیدترین فناوری خود برای اطفای آتش سوزی موتور در 
فشــار بسیار باال )UHP( و اطفای آتش سوزی خودروها در چند آتش سوزی مناطق 

مسکونی در دانشکده آتش نشانی رونمایی کرد.
در اطفا هر یک از حریق دونیروی آتش نشــان می بایست با کمتر از 5 گالن آب و 

زیر یک دقیقه عملیات را به اتمام برسانند.
در خودروهای Ruff از کامیون هایی با طول عمر باال، یک مخزن آب 445 لیتری، 
یک پمپ با فشار فوق العاده باال و یک لوله با قطر کوچک 30.5 متر استفاده شده است.
رئیس شرکت RUFF، توضیح داد، این کامیون ها نسبت به موتورهای معمولی از 
یک دهم، آب کمتر اســتفاده می کند. این خودروها با این ویژگی می توانند سریع تر 
آتش سوزی را مهار و درنهایت حریق را اطفا کند و این در حالی است که به مأمورین 
آتش نشــانی کمتری نیــاز دارد. عالوه بر این هزینه بســیاری از ابزار و ملزومات 

آتش نشانی کسر می شود.
ســر لوله قابل کنترل می تواند آب را تا 80 فوت، یعنی 24 متر پرتاب کند و دارای 

تنظیم فوگ یا مه پاش برای محافظت از آتش نشانان می باشد.
عملیات نمایشــی در مرکز آموزش آتش نشانی دانشــکده فنی Hennepin، با 
آتش ســوزی یک خــودرو در داخل یک اتاقک برگزار شــد. در ادامه این عملیات 

آموزشی دانشجویان باید با موتور UHP آتش را اطفا می کردند.
در هر ســه سناریوی آموزشی، آتش نشانان RUFF توانستند زودتر از 4 آتش نشان 
دیگر پمپ را درگیر کرده، لوله را پر آب وآتش را اطفا کنند. پمپ ها با نیروی 1100 
اســب بخار بر ثانیه کار خود را آغاز کرده و طبق دســتورات از پیش تعیین شده در 
طول عملیات، نیازی نیست که آتش نشانان آن را مهار کرده و یا همراه آن بمانند. 
ضمن اینکه پمپ می تواند باقدرت حداکثر 1500 اسب بخار آتش را خاموش کند.

 Abbott .همچنین شرکت در عملیات نمایشی آتش نشانی، مأموریتی بین المللی بود
قول داده است که یک درصد از فروش شرکت خود را به IFRM که تجهیزات اهدایی 
آتش نشانی را جمع آوری و اهدا می کند، بدهد تا آن را به کشورهای درحال توسعه برای 

ایجاد یک سرویس آتش نشانی ایمن تر و 
مؤثرتر اختصاص دهد.

به گفته رئیس شرکت IFRM: من مشتاق 
ما  مانند همکاری طوالنی مدت  هســتم 
با شرکت لیون، شــرکت RUFF در این 
سرمایه گذاری موفق شود و با ما در تجهیز 
و آموزش آتش نشانان در معرض خطر در 
نقاط مختلف جهان، شریک باشند. موفقیت 

آن ها موفقیت ماست.
وی گفت: دلیل او برای اهدا به IFRM ساده است او کمک به دیگران، به خصوص 
به آتش نشانان را دوست دارد. خودروی خود را با همکاری کشورهای درحال توسعه 
طراحی کرده است. با توجه به اینکه آتش نشانان در کشورهای درحال توسعه اغلب 
بودجه کافی برای دســتگاه آتش نشــانی ندارند، آن ها دستگاه آب رسانی مناسب و 
آتش نشانان آموزش دیده ای ندارند. او می گوید به دلیل عدم وجود راهکارهای ایده آل، 
نمی توان راهکارهای دیگر را در نظر نگرفت، می توان اسکایپ های پمپ را بر روی 

کامیون هایی که معمواًل در اکثر کشورها استفاده می شود نصب کرد.
Gruening گفت: در طول ســفرهای متعدد، ما شــاهد بودیم که بســیاری از 
خودروهای آتش نشانی آمریکایی قدیمی شده اند و آتش نشانان راه حلی برای تعمیر 

قطعات شکسته یا خراب شده نداشتنند.

فناوری RUFF برای اطفاء حریق
در یک دقیقه

سه کامیون جدید 6 × 6 و یک پانتر 4× 4 در اوایل سال 2018 تحویل و در بازار 
عرضه می شــوند که دارای موتورهای Euro VI می باشند. سه پانتر 6 × 6 شامل 
برج Stinger در محور عقب کامیون که برای بهبود عمل هدایت تعبیه شده است. 
Rosenbauer مدیرعامل شرکت Oliver North گفت: من و تیمم بسیار مشتاق 
هســتیم که در این پروژه با فرودگاه Gibraltar همکاری کنیم و به همان اندازه 
در زمان اوج تکنولوژی از عرضه خودروهای ARFF هیجان زده هستیم. پانتر های 
 Gibraltar بین المللی است اما با مشخصه های موردنیاز فرودگاه Rosenbauer

ازجمله استینگرهای HRET منحصربه فرد شده است...
شــرکت North اظهار داشته اســت ما اکنون در حال اجرای یک پروژه کارآمد 
مطابق با انتظارات فرودگاه Gibraltar با باالترین استانداردهای ممکن هستیم.

پانترهای جدید Rosenbauer برای فرودگاه 
Gibraltar
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شرکت ماگیروس سفارش بزرگ 100 دستگاه خودروی عملیاتی سازمان آتش نشانی 
 TLE 4000 شــیلی را به پایان رساند. اولین سفارش این خودرو یک تانکر و پمپ
23 و C4 Semiurbano بود که اکتبر 2016 در اختیار ایستگاه های آتش نشانی 
 32TLF قرارگرفته بود. همچنین سفارش خودروهای تمام چرخ H و Bío Bío منطقه
 TLF 29 4000 برای اســتفاده شهری و، C4 Semiurbano، 16 TLF 4000

C5 Forest 3000 برای آتش نشانان جنگل ادامه دارد.
تمام تجهیزات خودروهای فوق بر روی شاسی Iveco Eurocargo ساخته شده 
و دارای موتورهای قدرتمند 220 کیلوات )299 اســب بخار( هستند. اتاقک 9 نفره 
تمام اســتیل و C4 Semiurbano برای امدادگران آتش نشانی طراحی شده است 
که اکثر آن ها با مدل 160E30 در نوع 4*4 سفارش داده شده است. همچنین 16 
خودروی موتور تمام بادی، چهارچرخ و 15 دســتگاه E30W برای رانندگی راحت 

در زمین های ناهموار ساخته است.
 Magirus تمام خودروها شامل یک منبع بزرگ 4000 لیتری و پمپ سانتریفیوژ
MPN230 با ظرفیت 3000 لیتر در دقیقه آبدهی با فشار 10 بار می باشند. همچنین 
آتش نشــانی Junta Nacional de Bomberos 29 عدد خودرو آتش نشانی 
ماگیروس C5 سفارش داده است. درگذشته، اداره آتش نشانی شهری شیلی مجبور 
به مبارزه با آتش ســوزی های گســترده در جنگل شــد و در آغاز سال جاری بیش 
از 370،000 هکتار از آتش ســوزی های جنگل را اطفا کــرده که چهار برابر اندازه 
 150E30 WS بر روی شاسی C5 برلین می باشد. خودروهای آتش نشانی دوچرخ
Eurocargo، برای عملیات های خاص ســفارش داده شــده است که این خودرو 
آتش نشــانی داری یک منبع 3000 لیتری با پمپ MPN 230 ماگیروس و اتاقک 

ایمن و راحت برای آتش نشانان می باشد.

رائول مورالس قائم مقام JNBC گفت: ماگیروس مفهوم وســیعی از وسایل نقلیه و 
ساختار فوق العاده ای را برای عملیات در بزرگراه ها و در مناطق روستایی یا شهری ارائه 
می دهد، حمل ونقل خودرو از آلمان به شیلی در حال حاضر توسط دریا انجام می شود. 

تحویل رسمی به ادارات آتش نشانی پس از ورود آن ها به شیلی صورت می گیرد.

شرکت ماگیروس کامیون هایی برای 
آتش نشانان شیلی عرضه می کند  

نرم افزارهایی برای پیش بینی و پیشگیری و برنامه ریزی و پاسخ به نیازهای 
است. شده  راه اندازی  آینده 

بــرای جدیدترین مدل ســازی ریســک می توان بــا ایجاد چندین نقشــه 
خطرازداده هــای حادثه هــا، نمایه جمعیت و لینک هــای حمل و می توان از 
نقشــه های خطر که توسط مدل حادثه تهیه شده است، یک نمای کلی روشن 
در عملیات هــای اطفاء حریق و امدادونجات اســتفاده کــرد که به اصطالح 

پیشــگیری و پیش بینی نوع حادثه در یــک منطقه خاص را ارائه می دهد.
این نقشــه ها می تواند از فاکتورهای حساب شــده ای مانند بررسی حوادثی 
که به لحاظ تاریخی رخ داده اســت، مشــخصه های جمعیتی و زمان پاسخ از 
ایستگاه های آتش نشانی محلی تهیه شود. همچنین برای رعایت اولویت های 

عملیاتی، می توان از عوامل حادثه ها اســتفاده کرد.
ایــن نرم افــزار همچنین می توانــد در امدادرســانی ها و خدمات رســانی 
آتش نشــانان همچنین برای ایجاد مدل ذهنی بــرای تغییرات خطر در بازه 
 GIS Map زمانــی به کار می آید. آخرین مدل ریســک بــر روی نرم افزار
Modeller Cadcorp و Workload Modeller می باشــد که توسط 

تعدادی از گروه های انگلیســی برای تولیــد برنامه مدیریت یکپارچه حوادث 
استفاده شــده است. توسعه آخرین مدل ریســک یک جلسه مشاوره ای را به 
دنبال داشــت که نتیجه این جلسه، موردنیاز شمردن تعیین، ارزیابی، تحلیل 

و بررسی ریســک برای برنامه های فرعی است.
خطرهای موجود در زندگی را تجزیه وتحلیل نموده و ویژگی هایی همچون: 
تعــداد مرگ ومیر، تعداد تلفات یــا تعداد نجات یافتــگان در محل حادثه را 

می کند. تعیین 

مدل سازی حادثه برای ارائه
خدمات آتش نشانی
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی استرالیا جدیدترین نسخه پیشنهادی  استاندارد 
AS 1530.8.1 و AS 1530.8.2 را برای اماکن عمومی منتشــر کرد که در 13 

ژوئن 2017 به طور قطعی ابالغ شد.
 AS 1530.8.1 آزمون اســتانداردی اســت که تمام مواد و عناصر ساخت وساز 
استفاده شــده در مناطق مستعد آتش سوزی کدهای BAL-12.5 تا BAL-40 مورد 
آزمایش قرارداد درحالی که AS 1530.8.2 آزمون اســتانداردی اســت که مواد و 
عناصر ساخت وســاز برای استفاده در مناطق مستعد BUSHFIRE در BAL-FZ را 
مورد آزمایش قرار می دهد. این نســخه های پیشنهادی شامل یک بررسی عمومی 
برای بهبود وضعیت، تعیین هدف و مشــخص کردن تمام الزامات آزمون اســت و 
همچنین تعدادی از تغییرات دیگر، مانند افزودن جزئیات برای ســاخت سقف، یک 
روش آزمون برای ویندوز با صفحه نمایش و تعدادی از پیشــرفت های دیگر برای 

روشن شــده نیازهای موجود و یا تغییر در اســتانداردهای کنونی است. نسخه های 
 SAI را می توانید در وب ســایت AS 1530.8.2 و AS 1530.8.1 پیشــنهادی
Global دانلود کنید. لطفًا توجه داشــته باشــید که الزم است یک اکانت رایگان 

ایجاد کنید تا قادر به دانلود پیش نویس های عمومی باشید.

   BUSHFIRE مشاوره عمومی

از 10 تا 13 اکتبر با موضوع چگونگی آماده ســازی و نحوه ممانعت از بروز موارد 
اضطراری در فرودگاه ها، ازجملــه موارد موردبحث کارگاه های مدیریت اضطراری 
2017 خواهد بود. این جلســات چگونگی امدادرســانی به مسافران آسیب دیده و 
ذینفعــان فــرودگاه و همچنین نحوه عملیات در فــرودگاه در زمان وقوع حادثه با 

مدت زمان کوتاه را پوشش دهد.
در زمان بروز موارد اضطراری فرودگاه نه تنها منجر به تأخیر در پرواز بلکه موجب 
اختالل در سفر میلیون ها مسافر نیز می شود، بلکه می تواند منجر به از دست دادن 
زندگی و آســیب رساندن به اقتصاد و شهرت کشور شود. مدیریت موارد اضطراری 
در فرودگاه ها، ســخنان مقامات درگیر در حوادث هوایی اخیر و شــرایط اضطراری 
توسط Equip Global سازمان دهی می شود و آنچه از تجربیات کسب کرده اند و 

درس های آینده را به اشتراک می گذارند.
شرکت کنندگان در این رویداد می توانند یک برنامه طبقه بندی شده شامل مطالعات 
مــوردی در مورد برنامه ریزی، چگونگی پاســخ به وضعیــت اضطراری و اقدامات 
مربوط به خنثی ســازی بمب، تیراندازی جمعی، حمــالت مخرب، حریق و نجات 

هواپیماوآتش سوزی های انبار و پایانه را ارائه دهند.
بهترین عملکرد؛ دعوت ســخنرانانی از فرودگاه هــای بین المللی، ازجمله فرودگاه 
فورت الدردال هالیوود، فرودگاه بروکسل، فرودگاه مونیخ، فرودگاه هیترو، فرودگاه 
لنــدن، ICAO، Cathay Pacific، Airpol، فرودگاه آمســتردام، فرودگاه دبی، 
فــرودگاه فرانکفورت، فرودگاه کپنهاگ، فــرودگاه بین المللی مالت و غیره در این 

کارگاه ها می باشد.
ســازمان های متعددی نیز می توانند اقدامات مربوط به پیشــگیری آتش سوزی، 
ازجمله پاســخ به حوادث اخیر مانند یک حادثه هوایی، آتش سوزی ترمینال و انبار 

به اشتراک بگذارند.
همچنین اعضای شــرکت کننده در ایــن کارگاه می توانند یک تمرین تمام عیار را 
برای افزایش ظرفیت فرودگاه برای رســیدگی به اورژانس هواپیمایی انجام دهند. 

شانس خود را توسط تماشــای فیلم های منتشرنشده برای آماده سازی، مدیریت و 
انجام عملیات نجات فرودگاه پس ازتصادف ناگهانی هواپیما دریکی از کارگاه های 

آموزشی امتحان کنند.
عالوه بر این، برنامه ریزان اورژانس جهانی، اســتراتژی های اثبات شــده ای را در 
ارتقاء ارتباطات بحرانی، اجرای برنامه های اضطراری، تدارک رفاه برای مســافران، 
ســاختمان های مقاوم و برنامه های مداوم کسب وکار به اشتراک خواهند گذاشت. 
همچنین سخنرانان اســتراتژی های اثبات شده را برای افزایش آمادگی اورژانسی، 
پاسخ ایمن و سریع به شرایط اضطراری و به حداقل رساندن وقفه ها به فرودگاه ها 

پس از حادثه ارائه می دهند.
این کارگاه ها برای برنامه ریزان اورژانس فرودگاه، آتش نشــانی فرودگاه و پلیس، 
مقامات آتش نشانی و پلیس محلی، برنامه ریزان اورژانس، عملیات ترمینال و فرودگاه 

و خدمات اورژانسی در فرودگاه اختصاص داده شده است.
مکان ها محدود هستند برای جلوگیری از ناامیدی زودتر اقدام کنید. برای اطمینان 
enquiry@equip- از مبالــغ اولیه و اطالع از تخفیف های گروهــی به آدرس

global.com در بخش کارگاه مراجعه نمایید. مرتبًا از وب ســایت ما دیدن کنید 
equip-global.com/emergency-management-for-airports-

.summit-2017-uk

کارگاه های مدیریت بحران
در فرودگاه ها
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آتش ســوزی های اخیر در برج گرنفول لنــدن و The Torch دبی، موضوع نیاز 
طراحی پیشرفته ساختمان های بلند، سازه، مدیریت و پیشگیری حریق و آتش سوزی 

را برجسته ترکرده است.
شبکه ایمنی ساختمان های بلند برنامه ی کاملی از دوره ها و کنفرانس ها در نقاط 
مختلف جهان در تاریخ 2017/18 اعالم کرده اســت. پنجمین کنفرانس بین المللی 
ایمنی آتش ســوزی در تاریخ 21-19 ژوئن 2018 در اکسل لندن در کنار نمایشگاه 
بین المللــی آتش نشــانی برگزار می شــود. روز اول طراحی و مهندســی آتش در 
ساختمان های بلند، ازجمله آزمایش سیستم های آتش نشانی در نظر گرفته شده؛ روز 
دوم، مدیریت و بیمه خطر آتش سوزی در ساختمان های بلند، ازجمله ساخت وساز و 
تعمیر و نگهداری؛ درحالی که آخرین روز آتش بازی در ساختمان های بلند را در نظر 
گرفته است. این پروژه در تاریخ 22 ژوئن توسط یک کارگاه سران آتش نشانی ادامه 
خواهد یافت. هدف این کارگاه ها این است که مدیران آتش نشانی و آتش نشانان را از 
سراسر جهان برای بحث و گفت وگو در مورد آتش سوزی ساختمان های بلند گرد هم 
آورد. این رویداد کاماًل رایگان و برای خدمت به آتش نشانان و برای توسعه عملیات 

آتش نشانی برای ساختمان های بلند در نسل های بعدی می باشد.
تاریخ های دیگر این رویداد در بریتانیا: 19-15 ژانویه در بیرمنگام، 23-19 فوریه در 
لندن، 23-19 مارس در منچستر، 21 تا 25 می می باشد. دوره هایی نیز در استرالیا، 
در تاریخ های 13-9 اکتبر 2017 و در پرت 16 - 20 و 23 تا 27 اکتبر در ملبورن و 
سیدنی، برنامه ریزی شده اند. دوره آموزش مدیریت ایمنی حریق با ابزار و تکنیک های 
مفید و کارآمد برای مدیران و فرماندهان آتش نشانی، ترتیب داده شده. این آموزش ها 
توسط آتش نشانان برج گرانول صورت می گیرد همچنین مربیان این دوره از دانش 

و تجربه بسیار برخوردارند که در حرفه خود کارشناس و خبره به شمار می آیند.

این دوره آموزشــی 5 روزه در ساختمان های بلند بامطالعه موردی و موضوع های 
مرتبط زیر برگزار می شود.

• پیشــگیری، شــامل مطالعات موردی، ارزیابی خطر آتش سوزی، سیستم های 
مدیریتی

• تشخیص و هشدار، علت و معلولی، نگهداری، سیستم های خرابکار، آالرم های دروغین
• فرار، استراتژی های تخلیه، آسانسور، عملیات امداد در آسانسور، مسیریابی برای فرار 

از خطر، پارکینگ های ماشین
• محفظه، موانع منفعل، حفاظت از فوالد، اسپرینکلر، کار ساخت وساز

• آتش سوزی، آمار آتش سوزی، گسترش آتش، تکنیک های آتش نشانی، آتش سوزی باد
البته این دوره ها برای هرکسانی که مسئولیت مدیریتی آتش نشانی در ایمنی یک 
ســاختمان بلند ازجمله: بلوک های مســکونی، هتل ها، واحدهای اداری- بازرگانی 

واحدهای ترکیبی دیگر بسیار مناسب است.
 www.tallbuildingfiresafety.com برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت

مراجعه فرمائید.

زمان کارگاه برای ایمنی ساختمان های
بلند اعالم شد

eporuE ikihcoH پلت فرم زندگی جدید 
و ایمن را معرفی می کند

 Hochiki Europe تولیدکننــده پیشــرو ارائه راهکارهایی بــرای زندگی ایمن،
L @ titude را به عنوان یک پلت فرم ایمن ارائه می دهد.

در قلب این سیستم یک پنل جدید و مدوالر وجود دارد که کارها را آسان تر می کند 
و این امکان را فراهم می کند تا تیم تعمیر و نگهداری در صورت بروز حادثه در هر 
زمان و مکان به سرعت در محل حضور پیدا کنند. L @ titude همچنین مشتریان 
را قادر می سازد که یک سیستم ایمنی منظم داشته باشند و امکان تشخیص محل 
حادثه، جریان های معمولی، موارد امدادی و صدهای اضافی را فراهم می کند. پنل 
های L @ titude بســیار انعطاف پذیر هســتند؛ می توانند 64 اپراتور داشته باشند 
و امکان دسترسی گســترده به صاحبان ساختمان، مدیران تأسیسات و کسانی که 

مسئول ایمنی آتش سوزی در یک ملک هستند را می دهد.
L & titude همچنین می تواند تا 9999 رویداد و حادثه را ثبت کند و تاریخ دقیق 
فعالیت های سیســتم را به کارشناسان آتش نشانی ارائه دهد. Paul Adams مدیر 
 ،L @ titude گفت: شــناخت عالئم سیستم ایمنی Hochiki Europe ،بازاریابی
می تواند عنصری حیاتی برای پیشــگیری از آتش سوزی و همچنین موجب کاهش 

آالرم های دروغین شود.
نسل اول L @ titude دارای 8-2 حلقه با شبکه 32 گره ای کار می کند و می تواند 

2000 منطقه را پشتیبانی کند و شاخص های LED منطقه را شناسایی کند.
این امر برای فضاهای بسیار بزرگ مانند بیمارستان ها و مراکز خرید ایده آل است.

ظرفیت ها، قابلیت ها و ویژگی های اضافه شــده، همچنین نوآوری و انعطاف پذیری 
این پلت فرم ها این امکان را فراهم می سازد تا در سال های آینده نیز مورداستفاده 

قرار گیرد.
پلتفرم L @ titude به طور انحصاری از شــبکه سیستم Hochiki اروپا در بخش 

BAFE مجاز است.
 www.hochikieurope.com/latitude برای اطالعات بیشتر لطفًا به سایت

مراجعه فرمائید.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

 S2 ،پس از عبور از ممیزی های دقیق طرح پلت فرم زندگی ایمن در ماه گذشــته
 Midlands بر پایه شرکت ایمنی BAFE بر اساس اعتبارنامه Fire Solutions
تأییدشده. اعتباربخشی -BAFE SP203 اغلب، بهترین راهکارها برای کسب وکار 
شرکت ها ارائه می دهد تا اطمینان حاصل کند که آن ها از شرکت های درست برای 
تهیه تجهیزات اعالن آتش ســوزی خرید می کنند. به دلیل اینکه هیچ قانونی مبنی 
بر اینکه چه کسانی صالحیت کار سیستم های آتش نشانی رادارند. طرح اعتباربخشی 
تالش می کند تا مانع کار کارکنانی شود که در هنگام کار با سیستم های اعالم خطر 

تجهیزات الزم را ندارند و یا متخصصان برقی که مجهز و ایمن نیستند.
 شرکت S2 Fire Solutions، با نظارت شرکت SSAIB شرکت صدور گواهینامه 
شخص ثالث که برای اعتباربخشی BAFE SP203-1 استفاده می شود. گواهینامه 
خود را دریافت کرد همچنین شرکت SSAIB هرساله موظف است از شرکت ها برای 
اطمینان از رعایت تمام استانداردها و معیارهای موردنیاز بازدید می کند. اعتباربخشی 
به صورت مدوالر طبقه بندی می شوند، به این معنی که بیشتر شرکت ها تنها در یک 
زمینه مجوز فعالیت دارند. S2 Fire Solutions در انگلســتان در تمامی ماژول ها 
ازجمله طراحی، نصب، مأموریت، انتقال و نگهداری سیستم های اعالن حریق مجوز 

خود را دریافت کرده است.
Helen Jackson، مدیــر بازاریابــی S2 Fire Solutions گفــت: ما واقعًا به 
تیم مان افتخار می کنیم. همه ما به سختی کارکردیم تا تمامی سیستم های ما مانند 
یــک موتور،روان کار کند و به تصویب دقیق SSAIB برســد. هم چنین ما به طور 

مداوم تالش می کنیم تا امسال به استانداردهای بریتانیا و BAFE SP203-1 که از 
درخواست های اکثر مشتریان است دست پیدا کنیم ما مشتاقانه منتظریم تا بیشترین 

مجوزها ره در سال 2017 در کسب وکار خود کسب کنیم.
S2 Fire Solutions سیستم های اعالن حریق مستقلی هستند که دانش فراوانی 
درباره سیستم های قدیمی و فیبر شبکه دارند و با بیش از 20 سال تجربه در صنعت 
سیستم های اعالن حریق، شرکت خود را در دانش سیستم های اعالم حریق، جامع 
و کامل می داند. با پیشینه ای که درباره سیستم های اعالم حریق مانند سیستم های 
راه آهن Wabtec Faiveley UK Rail، کمیسیون های وزارت دفاع، کارخانه های 
 BAFE شیمیایی و پرخطر در سراسر انگلستان دارد. توانست به عنوان اولین انتخاب

ارائه دهنده مجوز سیستم های اعالم حریق در سراسر انگلستان قرار گیرد.
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت www.s2fire.co.uk مراجعه کنید. 

 Hydrant Under Monitor )HUM(،Industrial Valve ســه محصول
Under Monitor (IVUM( و Booster نمــاد FM approved یــا نمــاد 
تأییدیــه FM را دریافت کردند. این نماد جهانی به خریداران اطمینان می دهد که 
این محصوالت باالترین اســتانداردهای صنعت برای پیشــگیری از تلفات مالی و 

جانی برخوردار است.
Paul Neely، مدیر فروش TFT، گفت: تائید FM برای افرادی که در شرکت های 
پتروشیمی فعالیت می کنند، بسیار مهم است. در خارج از ایاالت متحده، افرادی که 
در این صنعت فعالیت می کنند، مارک FM را به عنوان نماد جهانی برای کیفیت و 
اطمینان محصول می شناســند و برخی بر این باورند که نام TFT این اطمینان را 
برای مشتریان فراهم می کند و برای مشتریان شناخته شده است؛ اما در اصل نماد 
FM اســت که این اطمینان را می دهد و دوام و قابلیت TFT را نیز FM تســت و 

تائید کرده است.
www. را از صفحه محصوالت در سایت FM مشــتریان می توانند مدارک تأیید

tft.com مشاهده کنند.

FM تأییدیه TFT سه محصول
دریافت کرد

شرکت S2 Fire Solutions گواهینامه خود را برای سال پنجم 
از سازمان اعتباربخشی صنعت آتش نشانی دریافت کرد
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RAMFAN برند پیشرو جهانی در سیستم های تهویه برای محیط های خطرناک 
است. RAMFAN اعالم کرده است که شارژرهای جدید دوگانه RAMFAN برای 
 RAMFAN 40V عرضه بازار کرده است که باتری Li-Ion باتری های لیتیوم یون
و باتری لیتیوم یون 6 وات به طور هم زمان بر روی دســتگاه های آتش نشانی یا در 

ایستگاه آتش نشانی قرار می گیرد.
RAMFAN EX50Li تنها فن باتری ساخته شده با بسته های قابل تعویض است. 
با افزودن شــارژر باتری خارجی به فضای EX50Li، آتش نشــانان می توانند بسته 
باتری های پر را جایگزین بســته باطری های خالی در RAMFAN EX50Li کنند 

تا جریان FlowPath ™ بدون وقفه ادامه یابد.
Zach Allen مدیــر فروش و عملیــات گروه VP در Euramco گفت: به صفر 
رساندن زمان ازدســت رفته در عملیات آتش نشانی حیاتی است. شارژ سریع شارژر 
پردازنده RAMFAN EX50Li با شارژر دوگانه لیتیوم یون دستگاه را همیشه برای 

اولین عملیات آماده نگه می دارد.
آخرین لوازم جانبی RAMFAN EX50Li در هر دو مدل AC و DC موجود است. 

این مورد به صورت جداگانه RAMFAN شــامل 4 بســته باتری و یک خودروی 
سفارشی با شارژر دوگانه لیتیوم یون سفارش داده می شود. RAMFAN نام تجاری 
Euramco Group، در کالیفرنیا از سال 1970 تأسیس شده است و شرکتی است 

که در کشتی های نیروی دریایی San Diego, California آغاز به کار نمود. 
برای کسب اطالعات بیشتر، به سایت www.ramfan.com فرمائید.

RAMFAN شارژر دوگانه باتری
  Li-Ion لیتیوم یون

 PHOENIX - G2 Room Remote 2 نســل جدیــدی از ایســتگاه های 
آتش نشــانی All-in-One است که شــرکت طراحان دیجیتال ایاالت متحده و 
موسســه مهندســی ایمنی Arizona آن را طراحی کرده است. این سیستم به 
ایمنی و نگهداری بیش از 24.6 میلیون نفر در بیش از 285 شــهر و روســتا در 

سراسر جهان کمک می کند.
به صورت all in one می باشــد. زیرا امکان هشدار صوتی خودکار، هشدار نور 
LED، ارســال متن اطالعات و کنترل ورودی / خروجی I / O را به صورت یکجا 

فراهم می کند.
Room Remote 2 همــراه با یک تایمر ورودی داخلی و یک صفحه نمایش 
لمسی  LCD با وضوح کامل ودر ابعاد 10.1 اینچ برای دید بهتر همچنین هشدار 
فوری بســیار مناسب می باشد. صفحه مســطح ،واضح و دید بسیار عالی و خوانا 
دارد ،و به طــور هم زمان می تواند واحدهای ارسال شــده، متن اطالعات حادثه و 

تایمر فعال را نشان دهد.
Dominic Magnoni، معاون شــرکت طراحی های دیجیتال ایاالت متحده 
گفت: ما نمی توانیم بیش از این از استفاده طراحی و فناوری نوین در نسل بعدی 
هیجان زده و خوشحال باشیم."Room Remote 2 با یک صفحه نمایش لمسی 
که ماننــد تبلت عمل می کند مانند یک تقویت کننده فوق العاده کارآمد و باانرژی 

کم تری کار می کند.
Remote Room 2 اجازه می دهد اولین هشداردهنده ها تنظیمات خود را، مانند 
 Remote تعداد واحدهای مورد هشدار، رادیو و یا صدا را انجام دهد. اتاق اصلی
در ســال 2005 راه اندازی شد، در بیش از 1500 ایستگاه آتش نشانی در سرتاسر 

جهــان قرار گرفت. پنج صد از اتاق جدید Remote 2 ساخته شــده اند به حدود 
نیمی از مشتریان USDD تحویل داده شده اند.

استفاده های مهم هشــداردهنده محیطی برای ایستگاه آتش نشانی شامل موارد 
زیر است:

• اتاق آسایشــگاه- می توان فقط هشدار را برای واحد آسایشگاه انتخاب کرد.
• دفاتر - نظارت بر فعالیت های واحدهای ایستگاه

• اتاق های آموزشی - کنترل صدا و هشدارهای آرام
https://stationalerting.com/room- برای کسب اطالعات بیشتر، از

remote-2 بازدید کنید.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special News
اخبــار تخـصصـی

Aico Ltd پیشرو در تجهیزات هشداردهنده در حریق مناطق مسکونی و گاز منو کسید 
کربن CO در انگلستان می باشد. این برنامه از 14،000 نفر از مشتریان خود در سراسر 
انگلستان از طریق کارشناسان نصب برنامه تجلیل کرد و در نیمه اول سال 2017 از 2500 
 Aico نفر از آن ها تجلیل نمود. در سال 2008، در اصل برنامه ای آموزشی مدوالر توسط
به نام AFPTIS، Expert Installer طراحی شده است که همه افراد را از مشخصات 
هشداردهنده های داخلی و نصب و راه اندازی آن ها همچنین همه اطالعات موردنیاز برنامه 
ازجمله استانداردها و مقررات، طراحی و نصب سیستم های هشداردهنده آگاه می سازد. 
آموزش کارشناسان نصب می تواند در بسیاری از جاها از قبیل محل مشتری، در مرکز 
 Aico یا دریکی از سالن های آموزش سیار Oswestry، Shropshire در Aico عالی
برگزار شود. هدف مرکز Aico آموزشی و تدارکاتی است و این شرکت همچنین تالش 

می کند تا دامنه محصوالت و فناوری های خود را به نمایش بگذارد.
مرکز تعالی در سال 2015 به عنوان بخشی از جشن سالگرد 25 سالگی Aico راه اندازی 

شد و در سال 2017 میزان تقاضای مشتری ها به دو برابر رسید.
 مرکز تعالی ویژگی های یک کارگاه آموزشی جدید است که به راحتی 20 نفر در یک 
جلســه تمرینی می توانند شرکت کنند و همچنین بازدیدکنندگان را قادر می سازد تا با 

استفاده از یک اتاق دود، نحوه عملکرد هشداردهنده ها را ببینند.
عالوه بر این، خانه هایی به نام Ember Place"؛ خانه ای کوچک مبله با آالرم های 
مناسب Aico و لوازم جانبی - اتاق های کنفرانس مدرن بزرگ، مناطق ناشناخته و مناطق 
تولیدی مثل کارخانــه Ei در ایرلند در چهارچوب تور مجازی برای آزمایش و آموزش 

آالرم ها ساخته شده اند. عالوه بر لوازم آموزشی Aico، تقاضای بیشترمشتریان برای واحد 
آموزش سیار بوده است. واحدهای سیار برای بسیاری از نیازهای مختلفی همچون جلسات 
آموزشی با هشداردهنده های آتش نشانی و تکنولوژی های Aico، نمایش محصوالت و یا 

کاربر روی پروژه های مشخص سفارشی استفاده می شود.
شرکت Aico متعلق شرکت Ei Electronics است که در اطفاء حریق مناطق مسکونی 

و گاز منواکسید کربن در انگلستان حرف اول را می زند.
تمــام آالرم ها در ایرلند به طور خاص برای رســیدن به اســتانداردهای انگلســتان 
طراحی شده اند. با استفاده از شبکه های اضافی آالرم دودهای خانگی نصب شده در مسکن 
اجتماعی بریتانیا نسبت به هر تولیدکننده دیگر، سعی، آزمایش و اعتماد دارد. همچنین 
Aico تالش می کند تا به تولیدکننده های دیگر نیز اعتماد کند و از آن ها در شبکه های 

هشداردهنده مسکونی استفاده کند.
www.aico. به ،Aico برای کســب اطالعات بیشتر در مورد آموزش نصب برنامه

co.uk/expertinstaller مراجعه نمایید.

نصب سیستم AICO با آموزش رایگان
 CPD در صنعت

برای محافظت از داده های Hydro-Québec در نزدیکی مونترال مکانی ساخته شده 
 Roberts Fire اســت که در آن مکان سیستم هوشــمند پیشرفته آتش نشــانی با
Protection )بخش Vipond شــرکت( برای ایمنی در برابر آتش سوزی همکاری 
می کنند. بزرگ ترین تولیدکننده برق جهان Hydro-Québec بیش از 99 درصد برق 
خود را از آب تولید می کند. این شرکت نیاز به یک مرکز داده اختصاصی برای عملیات 
خود دارد همچنین این شــرکت یک کنسرسیوم شــامل Veolia، Pomerleau را 
راه اندازی کرده است. مأموریت Ehert این است که ازنظر مالی، طراحی، ساخت و اداره 

این مرکز جدید را یاری دهد.
مرکز Hydro-Québec در خارج از مونترال واقع شــده است،و مرکزی است که به 
افزایش قدرت از 1.6 تا 4.5 مگاوات )MW( در طول قرارداد 20 ساله کمک خواهد کرد. 
 ICT مراکز داده فضاهایی اختصاصی هستند که شرکت ها می توانند از زیرساخت های
خود در این مکان محافظت کنند و آن ها را به اجرا درآورند. محیط به شدت تحت کنترل 
دما و رطوبت قرار دارد و همچنین به امکاناتی چون منبع تغذیه، قدرت پشتیبان، چیلرها، 

کابل، سیستم های تشخیص آتش وآب و کنترل های امنیتی مجهز است.
 Roberts Fire با همــکاری Québecپس از یک مناقصه، شــرکت پیشــرفته
Protection انتخاب شــد تا بیش از 200 حســگر دود، 120 آژیر خطر، 40 ایستگاه 
آتش نشــانی، 12 واحد Vesda، سه پنل شبکه، یک رابط BMS، اعالم کننده و سایر 

تجهیزات جانبی که همه آن ها تحت کنترل سه پانل آتش Axis AX ارائه دهد.

پانل Axis با یک پنل کنترل شــخص ثالث یک سیســتم پیشگیری حریق را اداره 
می کند. Francis Jean مدیرکل ایمنی آتش نشانی شرکت Roberts گفت: به عنوان 
بزرگ ترین تولیدکننده برق جهان، Hydro-Québec متعهد به حفاظت از اطالعات 
بیش از چهار میلیون حساب مشتری است. همچنین از اینکه به عنوان یک شرکت معتبر 
ارائه دهنده تجهیزات آتش نشانی انتخاب شده ایم به خود می بالیم. پنل های پیشرفته ما 

نقش به سزایی را در ایمنی و حفاظت از 100 میلیون دالر اطالعات در مراکز دارند.
 اجرای پیشــرفته و باکیفیت باالی CAN / ULC S527 توسط Axis AX تصدیق 
شده. این سیستم، سیستمی است کامل با تجهیزات آتش نشانی، سیستم های صوتی، 
مراکز فرماندهی و دستگاه هایی با کارایی بسیار باال. در سیستم یکپارچه خود، پنل های 
کنترل کننده قابل حمل با طیف کاملی از دستگاه های هوشمند SLC، لوازم جانبی گسترده، 
NAC و دستگاه های معمولی دارد. این سیستم فرماندهی چندگانه، تلفن، کنترل دود و 

فن، اطالع رسانی، کنترل گرافیکی و رابط BMS را ارائه می دهد.

مرکز داده های HYDRO-QUÉBEC به صورت 
پیشرفته محافظت می شود
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با خرید شــرکت Globe، MSA به عنوان یک برند برتر در بازار آمریکای شمالی 
درزمینه تولید تجهیزات شخصی ایمنی و آتش نشانی موقعیت خود را ارتقا می دهد 
و همچنین خط تولید محصوالت مهم آتش نشــانی را برای مشتریان خود افزایش 

می دهد.
فروش این دو شرکت در پایان 12 ماهه به ارزش 215 میلیون دالر تقریبًا دو برابر 

درآمد EBITDA خواهد بود.
انتظار می رود که GAAP، میزان فروش را در پایان 12 ماهه اول، به EPS گزارش 
کامل دهد همچنین معامالت اولیه از طریق وام های افزایشی با مالیات کمتر از 2 

درصد انجام می شود.
PITTSBURGH، PA-MSA Safety Incorporated اعــالم کرده اســت 
برای خرید شــرکت Globe Holding Company LLC وارد یک معامله نقدی 
 Pittsfield, شــرکتی است واقع در Globe .باارزش 215 میلیون دالر می شــود
New Hampshire همچنین پیشــرو درزمینه لباس و کفش های آتش نشانی و 
درآمد ســاالنه آن حدود 110 میلیون دالر می باشــد؛ در 4 منطقه از ایاالت متحده 

برای حدود 420 کارمند اشتغال زایی کرده است.
William M. Lambert، رئیس و مدیرعامل شرکت MSA، گفت: از سال های 

1920 ایمنی آتش نشانان از مأموریت های اصلی و ثابت MSA شده است.
Globe که در ســال 1887 تأســیس شــد، یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین 
شرکت های سازنده لباس آتش نشانی است که در آمریکای شمالی به عنوان مهم ترین 
»تولیدی لوازم« در صنعت آتش نشــانی شناخته می شــود. این شرکت برای ارائه 
تجهیزات سفارشــی کیفیت باال از شهرت بسیار باالیی در کشور برخوردار است و 
همچنین برای ارائه تجهیزات و فرایندهای تولیدی از طراحی نوآورانه با روش های 

پیشرفته ساخت وساز استفاده می کند.
اخیراً، این شــرکت یک سری ابزار دفاعی آتش نشــانی با الهام از ورزشکاران را 
معرفی کرد که در مقایسه با وزنه های معمولی وزن کمتری دارند. ™ نامیده می شود، 
لباس محافظتی جدید که ATHLETIX نامیده می شــود، از پارچه های کششی به 
هم دوخته شــده ای تشکیل شــده که روی بدن کاماًل می نشیند و به بدن می چسبد 

و درعین حال بسیار اعطاف پذیر است و هیچ اختاللی درحرکت ایجاد نمی کند.
آقای Lambert خاطرنشان کرد: زمانی Globe به آنچه می خواهد می رسد که؛ 
در مورد بهداشــت و ایمنی آتش نشانان در صنعت آتش نشانی تغییراتی ایجاد شود 
و این ایمنی و بهداشــت زمانی حاصل می شــود که آتش نشانان بهداشت فردی را 
رعایت کنند همچنین آگاهی کافی نســبت به نحوه شستن و نگهداری و بهداشت 
 Globe و MSA وسایل شخصی خود داشته باشند؛ و نیاز سادگی در شرکت های

مشاهده می شود.
Don Welch رئیس شــرکت Globe گفت: از ابتدا، این تعهد در راستای تأمین 
 Globe امنیت آینده ازنظر فرهنگی، دیدگاه هماهنگی محصول و ازنظر پوشش بازار
مناسب دو سازمان MSA و Globe بوده است. ما در مورد اخبار امروز شگفت زده 

هستیم و این را یک بازی بزرگ برای Globe و MSA می بینیم.
 آقــای Lambert گفــت: برند MSA Cairns Helmets متعلق به شــرکت 
MSA و Globe می باشد و بیش از 400 سال صنعت خدمات آتش نشانی، با یک 
هدف مشترک: حفاظت از سالمتی و ایمنی آتش نشانان خدمت کرده است. این دو 
شــرکت، دانش های وسیع موردنیاز آتش نشانی خود را باهم ادغام کردند همچنین 

تالش کردند تا یک نهاد پویا و جدید در بازار آتش نشــانی آمریکای شــمالی برای 
پیشبرد نوآوری در ایمنی آتش نشانی ایجاد کنند.

انتظار می رود فروش در ســه ماهه سوم سال 2017 با رضایت مشتریان و دریافت 
تأییدیه هــای قانونی صورت پذیرد. Reed Smith LLP به عنوان مشــاور حقوقی 
 Globe به عنوان مشــاور حقوقی شرکت Devine Millmet و MSA شــرکت

باهم همکاری می کنند. همچنین Belden Hill Partners به عنوان مشاور ارشد 
مالی Globe مشغول به کار است.

www. و www.msasafety.com برای کســب اطالعــات بیشــتر، بــه
globeturnoutgear.com مراجعه فرمائید.

MSA شرکت Globe تولیدکننده
لوازم آتش نشانی را خرید
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Product Showcase

معـرفی محصــول



ابراهیمزیدآبادی
کارشناس پیشگیری و ایمنی در برابر حریق و حوادث سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد

Ebrahimhse125@yahoo.com

33                                                                                            www. i ransa fe ty t rade . com    i n fo@ i ransa fe ty t rade . com مرکز جامع تجارت ایمنی ایران                                                                   

معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

گروه و کانال اخبار تخصصی ایمنی،  آتش نشانی، امداد و نجات

مرکز جامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

https://telegram.me/fireandrescuenews
https://t.me/joinchat/AAAAAEAqvwow2VN5gDQJjw

لینک شهریورماه 96 

ـــت های  ـــق سیاس ـــتای تحق ـــانی و در راس ـــن آتش نش ـــان و متخصصی ـــائبه کارشناس ـــالش بی ش ـــال و ت ـــد متع ـــتعانت از خداون ـــا اس ب
ـــالم  ـــمند اع ـــتگاه ALARM-IS )سیســـتم هوش ـــی، دس ـــرد اقتصـــاد مقاومت ـــا رویک ـــی( ب ـــری )مدظله العال ـــام معظـــم رهب ـــی مق ابالغ
ـــماره 86718  ـــه ش ـــاخته و ب ـــران س ـــار در ای ـــن ب ـــرای اولی ـــانی ب ـــوزه آتش نش ـــی در ح ـــتانداردهای بین الملل ـــق اس ـــر( مطاب خط
ـــن  ـــرای اولی ـــتم، ب ـــن سیس ـــاخت ای ـــی و س ـــش، طراح ـــال پژوه ـــس از 4 س ـــد. پ ـــراع گردی ـــت اخت ـــی ثب ـــت صنعت در اداره مالکی
ـــد  ـــار واح ـــهد در اختی ـــهرداری مش ـــی ش ـــات ایمن ـــانی و خدم ـــازمان آتش نش ـــکاری س ـــا هم ـــه ب ـــتگاه ک ـــن دس ـــدادی از ای ـــار تع ب
ـــد  ـــورد تأیی ـــیله م ـــن وس ـــف ای ـــای مختل ـــرداری در عملیات ه ـــاوت و بهره ب ـــای متف ـــس از آزمایش ه ـــه و پ ـــرار گرفت ـــات ق عملی

ـــت. ـــرار گرف ـــازمان ق ـــن س ای
ALARM – IS به عنـــوان یکـــی از تجهیـــزات حفاظـــت فـــردی آتش نشـــانان بشـــمار می آیـــد. ایمنـــی آتش نشـــانان همـــواره 
ـــیاری صـــورت  ـــدف تالش هـــای بس ـــن ه ـــت و بـــرای رســـیدن بـــه ای ـــانی بـــوده اس ـــداف ســـازمان های آتش نش یکـــی از اه
ـــان را  ـــر آتش نش ـــه اگ ـــت ک ـــن اس ـــد ای ـــات کن ـــز را اثب ـــن تجهی ـــری ای ـــت بکارگی ـــد اهمی ـــه می توان ـــی ک ـــت. مثال ـــه اس گرفت
ـــی  ـــز صنعت ـــا مراک ـــع و ی ـــاختمان مرتف ـــک س ـــات در ی ـــور عملی ـــم و بمنظ ـــز کنی ـــردی مجه ـــت ف ـــزات حفاظ ـــن تجهی ـــه بهتری ب
ـــود  ـــا وج ـــرایط اضطـــراری را ب ـــد ش ـــه بای ـــد چگون ـــی رخ ده ـــرای وی اتفاق ـــر چنانچـــه ب ـــم و اگ ـــزام کنی ـــات اع ـــرای انجـــام عملی ب

ـــد؟ ـــزارش کن ـــات گ ـــده عملی ـــا فرمان ـــود ی ـــک خ ـــراد نزدی ـــه اف ـــورت ب ـــک ص ـــی و ماس ـــتگاه تنفس ـــتفاده از دس اس
 NFPA ســـازمان های آتش نشـــانی کشـــورهای پیشـــرفته بـــرای مرتفـــع ســـازی ایـــن موضـــوع چـــاره ای اندیشـــیده اند کـــه
ـــان اضطـــرار  ـــه در زم ـــد ک ـــی نموده ان ـــت متحـــده و BS 4667 سیســـتم DSU را در انگلســـتان معرف 1981 سیســـتم PASS در ایال
ـــد  ـــزارش می ده ـــود گ ـــک خ ـــی نزدی ـــای عملیات ـــه تیم ه ـــی را ب ـــرایط بحران ـــری ش ـــمعی و بص ـــم س ـــردن عالئ ـــش ک ـــا پخ ب
ـــه  ـــه در ادام ـــز دارد ک ـــژه ای نی ـــای وی ـــابه قابلیت ه ـــتم های مش ـــرد سیس ـــر عملک ـــالوه ب ـــتم ALARM – IS ع ـــون سیس ـــا اکن ام

ـــت. ـــم پرداخ ـــای آن خواهی ـــف و قابلیت ه ـــرح وظای ـــه ش ب
سیســـتم ALARM-IS  کـــه ســـعی در بـــاال بـــردن ایمنـــی آتش نشـــان دارد بـــا توجـــه بـــه اینکـــه از تخصـــص کارشناســـان 
ـــی  ـــود دارد و از طرف ـــی خ ـــابه خارج ـــای مش ـــه نمونه ه ـــبت ب ـــمگیری نس ـــت چش ـــش قیم ـــه کاه ـــرد درنتیج ـــره می ب ـــی به داخل

ـــت. ـــی اس ـــتم بوم ـــن سیس ـــت ای ـــر مزی ـــز دیگ ـــری نی ـــی باالت ـــای عملیات قابلیت ه
سیســـتم هوشـــمند اعالم خطـــر به جـــز اینکـــه به تنهایـــی یـــک دســـتگاه فعـــال در جهـــت اعـــالم شـــرایط بحرانـــی بـــرای 
ــه  ــد کـ ــات می دهـ ــده عملیـ ــه فرمانـ ــکان را بـ ــن امـ ــته، ایـ ــتگاه های وابسـ ــتفاده از دسـ ــا اسـ ــی بـ ــت ولـ ــان اسـ آتش نشـ
ـــیگنالی  ـــورت س ـــتورات الزم را به ص ـــزوم دس ـــورت ل ـــته و در ص ـــارت داش ـــت نظ ـــون تح ـــات گوناگ ـــود را از جه ـــانان خ آتش نش
ـــه  ـــه MONITORING SET ک ـــات ب ـــل عملی ـــام مراح ـــود را در تم ـــای خ ـــه داده ه ـــد کلی ـــد.ALARM-IS می توان ـــادر نمای ص
ـــب  ـــد موج ـــرفته می توان ـــوژی پیش ـــن تکنول ـــد. ای ـــت نمای ـــی از آن دریاف ـــا پیغام ـــرده و ی ـــره ک ـــت مخاب ـــده اس ـــار فرمان در اختی

افزایـــش ایمنـــی آتش نشـــانان گـــردد.

سیستمهوشمنداعالمخطر
ALARMINTELLIGENTSYSTEM
سیستمکنترلوپایشپرسنلعملیاتیدرحوادث

هوشمندیدرکنترل،اثربخشینظارت،ایمنیدرعملیات
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Product Showcase

معـرفی محصــول

ALARM-ISقابلیتهای
- مجهـــز بـــه LED 4 باقـــدرت بـــاال جهـــت نشـــان دادن محـــل قرارگیـــری 

آتش نشـــان دچـــار حادثـــه در محیط هـــای تاریـــک و دودگرفتـــه
 - مجهز به آژیر با صدای بلند

ــس از  ــش Pre-Alarm پـ ــت پخـ ــی جهـ ــورهای حرکتـ ــری از سنسـ - بهره گیـ
گذشـــت 20 ثانیـــه و Alarm یکپارچـــه به صـــورت خـــودکار پـــس از گذشـــت 

30 ثانیـــه
ـــارژ  ـــزان ش ـــط و می ـــای محی ـــش دم ـــت نمای ـــگر جه ـــه نمایش ـــه صفح ـــز ب - مجه

ـــده باقیمان
- دارای سنسور دما

ـــرد  ـــه ب ـــاز ب ـــورت نی ـــع و در ص ـــدون مان ـــر ب ـــاالی 1500 مت ـــی ب ـــرد عملیات - ب
ـــد.  ـــل نمای ـــده عم ـــوان تکرارکنن ـــد به عن ـــتگاه ALARM-IS می توان ـــر دس ـــر ه باالت
ـــی را توســـط  ـــد پیغام ـــده بخواه ـــه فرمان ـــی اســـت ک ـــی اجرائ ـــت در صورت ـــن قابلی ای
MONITORING SET کـــه بـــا اســـتفاده از نرم افـــزار مخصـــوص سیســـتم مدیریـــت 

ـــد. ـــال نمای ـــا ارس ـــت ی ـــود دریاف می ش
ـــاخت ها  ـــه زیرس ـــتگی ب ـــدون وابس ـــی ب ـــبکه محل ـــر روی ش ـــات ب ـــی اطالع - تمام

و تأسیســـات شـــهری می باشـــد و سیســـتم کامـــاًل LOCAL بـــوده و 
 GROUND ـــتگاه ـــک دس ـــه کم ـــی RF ب ـــاط رادیوی ـــتفاده از ارتب ـــا اس ب
ـــدون  ـــرعت و ب ـــدازی آن به س ـــه راه ان ـــرد ک ـــورت می پذی STATION ص

ـــد. ـــی می باش ـــرایط بحران ـــا ش ـــازگار ب ـــود و س ـــام می ش ـــا انج خط
ـــوده  ـــان ب ـــک آتش نش ـــوص ی ـــتگاه ALARM-IS مخص ـــر دس - ه
و هرکـــدام دارای ID اختصاصـــی می باشـــد و به راحتـــی اطالعـــات 
ـــل  ـــتگاه مح ـــی، ایس ـــام خانوادگ ـــام و ن ـــل ن ـــرد از قبی ـــر ف الزم ه
ـــر  ـــی، تصوی ـــروه خون ـــت، شـــماره پرســـنلی، ســـمت ســـازمانی، گ خدم

ـــود. ـــره نم ـــر روی آن ذخی ـــوان ب ـــنلی و... را می ت پرس
ـــن  ـــانان در کمتری ـــک از آتش نش ـــر ی ـــش ه ـــرل و پای ـــت کنت - قابلی

زمـــان ممکـــن و ســـرعت باال

- مقاوم در برابر آب
- مقاوم در برابر حرارت

- مجهـــز بـــه تکنولـــوژی شـــارژر بی ســـیم و بـــدون نیـــاز اتصـــال 
ســـوکت شـــارژ

- مقاومت باالی بدنه در مقابل ضربه
ـــورت  ـــه در ص ـــان ک ـــوژی آتش نش ـــردن فیزیول ـــور ک ـــنجش و مانیت - س
ـــب،  ـــان قل ـــل )ضرب ـــرد از قبی ـــر ف ـــی ه ـــم حیات ـــش عالئ ـــه نمای ـــاز ب نی
ـــتفاده از  ـــا اس ـــوان ب ـــده و...( می ت ـــزان گام برداشته ش ـــدن، می ـــای ب دم
ـــوق  ـــات ف ـــام اطالع ـــوص ALARM-IS تم ـــی مخص ـــد الکترونیک مچ بن

ـــود. ـــاهده نم ـــزار MONITORING SET مش ـــر روی نرم اف را ب
- ثبـــت وقایـــع و رخدادهـــای مربوطـــه و اســـتفاده از آن هـــا پـــس از 

ـــام عملیـــات. اتم
 ALARM-IS قابلیـــت مشـــاهده اطالعـــات عملیـــات مربـــوط بـــه -
در مراکـــز فرماندهـــی و اتاق هـــای بحـــران حتـــی در شـــهری دیگـــر

- زمان شروع و سپری شده عملیات
- قابلیت ارسال سیگنال خطر به صورت دستی و اتوماتیک

- قابلیت ارسال سیگنال تخلیه انفرادی یا گروهی
- سیستم دارای ارتباط دوطرفه می باشد

- وجود سامانه ارتباطی متمرکز
ــای  ــًا موقعیت هـ ــرایط مخصوصـ ــام شـ ــتم در تمـ ــداری سیسـ - پایـ

بحرانـــی
ALARM- IS تشریح تجهیزات

ALARM-IS دستگاه
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MONITORING SET سامانهفرماندهیوکنترل
GROUND STATION ایستگاه زمینی

دستگاه ALARM-S )سیستم اعالم خطر(
دستگاه ALARM-IS )سیستم هوشمند اعالم خطر(

ـــتفاده  ـــا اس ـــه ب ـــد ک ـــدد TALLY KAY می باش ـــک ع ـــتگاه دارای ی ـــن دس ای
ـــان ورود  ـــوده و در زم ـــل ب ـــتگاه ALARM-IS متص ـــر روی دس ـــت ب از مگن
ـــات TALLY KAY را از دســـتگاه جـــدا  ـــه جهـــت انجـــام عملی ـــون حادث ـــه کان ب
ـــات الزم  ـــود و اطالع ـــال می ش ـــمند فع ـــورت هوش ـــتم به ص ـــوده و سیس نم
ـــه  ـــد ب ـــه TALLY KAY را بای ـــت ک ـــر اس ـــه ذک ـــد الزم ب ـــره می کن را مخاب

ـــد. ـــل نمای ـــروج تحوی ـــرل ورود و خ ـــئول کنت ـــا مس ـــات ی ـــده عملی فرمان
در تمـــام مراحـــل عملیـــات دســـتگاه به صـــورت STANDBY می باشـــد و 
ـــه  ـــاز ب ـــود و نی ـــکل ش ـــار مش ـــل دچ ـــر دلی ـــه ه ـــان ب ـــه آتش نش درصورتی ک
کمـــک داشـــته باشـــد به صـــورت دســـتی می توانـــد وضعیـــت اضطـــراری 
ـــمعی  ـــم س ـــور عالئ ـــد مذک ـــردن کلی ـــا فش ـــه ب ـــد ک ـــال نمای ـــتگاه را فع دس
و بصـــری از دســـتگاه ســـاطع می شـــود و دیگـــر تیم هـــای عملیاتـــی را 

ــازد.  مطلـــع می سـ
ـــرده و  ـــال ک ـــده ارس ـــرای فرمان ـــیگنال هایی را ب ـــم س ـــن عالئ ـــر ای ـــالوه ب ع
ـــف  ـــل مختل ـــه دالی ـــا ب ـــات بن ـــازد. بعضی اوق ـــر می س ـــت باخب او را از وضعی
ـــورت  ـــتگاه به ص ـــردن دس ـــال ک ـــه فع ـــادر ب ـــده و ق ـــوش ش ـــان بیه آتش نش
ـــه  ـــه ک ـــت 30 ثانی ـــس از گذش ـــتاندارد پ ـــق اس ـــه مطاب ـــت ک ـــتی نیس دس
ــد به صـــورت خـــودکار فعال شـــده و وضعیـــت  ــتگاه بی حرکـــت بمانـ دسـ
ـــری در  ـــمعی و بص ـــم س ـــن عالئ ـــد و همچنی ـــزارش می ده ـــراری را گ اضط

محیـــط ســـاطع می شـــود.
ـــه  ـــد ک ـــد ش ـــال خواه ـــاًل غیرفع ـــی کام ـــتگاه ALARM-IS در صورت دس
TALLY KAY بـــر روی آن قرارگرفتـــه و بـــا فشـــردن کلیدهـــای مربوطـــه 

ـــد شـــد. ـــال خواه دســـتگاه غیرفع

MONITORING SETفرماندهیLCD
ـــوص  ـــزار مخص ـــک نرم اف ـــط ی ـــت توس ـــر روی تبل ـــا ب ـــال پیام ه ـــت و ارس دریاف
صـــورت می گیـــرد. کنتـــرل و مدیریـــت ایـــن قســـمت توســـط فرمانـــده یـــا 
ـــام  ـــده دارد انج ـــر عه ـــنل را ب ـــش پرس ـــرل و پای ـــه کنت ـــه وظیف ـــخصی ک ش

می شـــود.
ــوص  ــزار مخصـ ــر روی ALARM-IS COMMANDER DISPLAY نرم افـ بـ
ـــا ایســـتگاه زمینـــی  ALARM-IS نصب شـــده اســـت کـــه توســـط ارتبـــاط WIFI ب
GROUND STATION در ارتبـــاط اســـت و تمـــام اطالعـــات هـــر دســـتگاه 
ALARM-IS کـــه مخصـــوص هـــر آتش نشـــان اســـت بـــر روی آن نمایـــش 
داده می شـــود. بـــر روی ایـــن DISPLAY گزینه هـــای قرارگرفتـــه اســـت کـــه 
ـــی  ـــا گروه ـــرادی ی ـــه انف ـــه تخلی ـــاز ب ـــورت نی ـــازد در ص ـــادر می س ـــده را ق فرمان
از آتش نشـــانان بـــا فشـــردن آن گزینـــه پیغـــام ارســـال و بـــر روی دســـتگاه 
ـــانانی  ـــردد و آتش نش ـــادر گ ـــراری ص ـــروج اضط ـــام خ ـــان پی ALARM-IS ایش
کـــه پیغـــام را دریافـــت می کننـــد ســـریعًا محـــل را تخلیـــه می کننـــد. ایـــن 
ـــانان  ـــی آتش نش ـــرای تمام ـــر ب ـــدون تأخی ـــه و ب ـــی، یکپارچ ـــورت آن ـــام به ص پی

منتخـــب ارســـال می گـــردد.
ــرار  ــوان ENERGY SAVING قـ ــت عنـ ــه ای تحـ ــزار گزینـ ــن نرم افـ در ایـ
ـــد  ـــده باش ـــر آوار گرفتارش ـــان در زی ـــه آتش نش ـــی ک ـــا درزمان ـــت ت ـــده اس داده ش
و عملیـــات نجـــات طوالنـــی شـــود بـــا انتخـــاب ایـــن گزینـــه دســـتگاه های 

آمده انـــد  گرفتـــار  آوار  زیـــر  در  کـــه   ALARM-IS ـــره ـــت ذخی جه
ـــده و  ـــال درآم ـــت غیرفع ـــه حال ـــری ب ـــی کـــه و کاهـــش مصـــرف بات ـــا زمان ت
ـــت فرمانـــده پیغامـــی را ارســـال نکنـــد فعـــال نخواهنـــد شـــد کـــه  ـــن حال در ای
تـــا چنـــد روز می تـــوان دســـتگاه را به صـــورت غیرفعـــال 

نگه داشت.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Product Showcase

معـرفی محصــول

ــانی  ـــال به روزرسـ ــدام در ح ــزار مـ ــن نرم افـ ایـ
ــازمان های  ــاز سـ ــق نیـ ــوان مطابـ ــت و می تـ اسـ
ـــذف  ـــا ح ـــه ی ـــه آن اضاف ـــه ای ب ـــانی گزین آتش نش

ـــرد. ک

GROUND STATIONایستگاهزمینی
ALARM- ـــتگاه های ـــن دس ـــات بی ـــادل اطالع تب
IS و MONITORING SET توســـط ایســـتگاه 
ـــتگاه را  ـــن دس ـــه ای ـــرد ک ـــورت می پذی ـــی ص زمین
ـــره  ـــود و مخاب ـــوان در لحظـــه شـــروع روش نم می ت

ـــود. ـــاز نم ـــات را آغ اطالع

دستگاهALARM-S)سیستماعالمخطر(
 ALARM-IS بـــا ALARM-S تفـــاوت دســـتگاه
ــر  ــای پایین تـ ــمندی و قابلیت هـ ــدم هوشـ در عـ
اســـت و به صـــورت کلـــی وظیفـــه آن نیـــز 
ــات  ــی از عملیـ ــت. در برخـ ــاوت اسـ ــی متفـ کمـ
ــز  ــات در مراکـ ــل عملیـ ــات از قبیـ ــاء و نجـ اطفـ
ـــم  ـــه تراک ـــی ک ـــا اماکن ـــی و ی ـــا تجمع ـــی ی درمان
ــود  ــکان وجـ ــت امـ ــاال هسـ ــیار بـ جمعیـــت بسـ
ــاد  ــیار زیـ ــا بسـ ــن تصرف هـ ــن در ایـ مصدومیـ
ـــی  ـــم عملیات ـــک تی ـــات ی ـــود. بعضی اوق ـــد ب خواه
ـــود  ـــزام می ش ـــل اع ـــه مح ـــتجو ب ـــت جس ـــه جه ک
ـــدوم  ـــد مص ـــا چن ـــاق ب ـــک ات ـــه در ی و درصورتی ک
ـــه حمـــل  ـــادر ب ـــه ق ـــی اســـت ک ـــرو شـــود منطق روب
ـــیدن  ـــا رس ـــد ت ـــود و بای ـــد ب ـــا نخواه ـــی آن ه تمام
تیـــم ثانویـــه مصدومیـــن منتظـــر بماننـــد و اگـــر 
ــد  ــک باشـ ــای تاریـ ــات در محیط هـ ــن عملیـ ایـ

پیـــدا کـــردن مصدومیـــن بـــا ســـرعت کمتـــری 
انجـــام می شـــود.

هـــر آتش نشـــان می توانـــد 3 یـــا 4 دســـتگاه 
ـــد و  ـــل نمای ـــود حم ـــراه خ ـــه هم ALARM-S را ب
ـــه  ـــا توج ـــرایط ب ـــن ش ـــا ای ـــه ب ـــورت مواجه در ص
بـــه اولویت بنـــدی انتقـــال مصدومیـــن به منظـــور 
ـــط  ـــا توس ـــریع تر آن ه ـــردن س ـــدا ک ـــهولت در پی س
ـــه  ـــدد ALARM-S را ک ـــک ع ـــه ی ـــای ثانوی تیم ه
مجهـــز بـــه بنـــد نگهدارنـــده می باشـــد بـــر روی 
ـــرده  ـــل ک ـــرد متص ـــدن ف ـــمتی از ب ـــا قس ـــچ و ی م
و آالرم آن هـــا را فعـــال نمایـــد کـــه در صـــورت 
فعـــال نمـــودن، صرفـــًا آالرم هـــای شـــنیداری و 
دیـــداری ســـاطع می گـــردد و هیچ گونـــه ارســـال 
ـــورت  ـــرون ص ـــط بی ـــا محی ـــی ب ـــت اطالعات و دریاف

ـــا  ـــراف ب ـــط اط ـــط در محی ـــرد و فق نمی پذی
 ALARM-IS صـــدای متفاوت تـــر از

آتش نشـــان، وجـــود مصدومیـــن 
را بـــه تیم هـــای عملیاتـــی 

ــد. ــالع می دهـ اطـ
ـــا اســـتفاده از  امیـــد اســـت ب
ایـــن سیســـتم در راســـتای 
ــه  ــر چـ ــازی هـ ایمن سـ
آتش نشـــانان  باالتـــر 

کـــه ســـرمایه ملـــی یـــک 
مـــی  به حســـاب  کشـــور 

آیندگامـــی مؤثـــر برداشـــته 
شـــود.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

ـــزی  ـــه "برنامه ری ـــوم ب ـــانی موس ـــداول در آتش نش ـــالح مت ـــوص دو واژه و اصط ـــش رو در خص ـــن پی در مت
ـــود. ـــم نم ـــت خواهی ـــی" صحب ـــینی و جایگزین ـــزی  جانش ـــغلی" و "برنامه ری ـــاء ش ارتق

 Succession( و برنامه ریـــزی جانشـــینی )Career Planning( برنامه ریـــزی ارتقـــاء حرفـــه ای
ـــت؟ Planning( بـــه چـــه معناس

ـــد مســـتمر  ـــک فرآین ـــه ی ـــی اینکـــه شـــخص، ب ـــه ای )career planning( یعن ـــاء حرف ـــزی ارتق برنامه ری
تفکـــر و تأمـــل در خصـــوص زندگـــی، عالیـــق، ارزش هـــا، مهارت هـــا و اولویت هـــای خـــود اهتمـــام 
ـــرایط  ـــا ش ـــه او ب ـــغل و حرف ـــا ش ـــه آی ـــد ک ـــن می پروران ـــه را در ذه ـــن دغدغ ـــره ای ـــی ورزد و یکس ـــژه م وی
ـــت:  ـــن اس ـــی ای ـــش اساس ـــون پرس ـــر. اکن ـــا خی ـــی دارد ی ـــت و هماهنگ ـــرادی او مطابق ـــای انف و قابلیت ه
ـــت  ـــازمان اس ـــده س ـــر عه ـــازمانی ب ـــات س ـــت ترفیع ـــه ای در جه ـــغلی و حرف ـــزی ش ـــاء برنامه ری ـــا ارتق آی

ـــد؟ ـــخص می باش ـــود ش ـــده خ ـــا برعه ی
برنامه ریـــزی جانشـــینی )succession planning( بـــه معنـــی فرآینـــدی اســـت جهـــت شناســـایی 
و ارتقـــاء پرســـنل واجـــد شـــرایط و بـــا پتانســـیل، به منظـــور کســـب ســـمت های مدیریتـــی و رهبـــری 
ـــن  ـــردن از ای ـــل ک ـــر حاص ـــان خاط ـــینی، اطمین ـــزی جانش ـــی از برنامه ری ـــدف اصل ـــازمان. ه ـــدی در س کلی
ـــب  ـــت تصاح ـــت جه ـــرب و باقابلی ـــنل مج ـــی پرس ـــداد کاف ـــه تع ـــازمان ب ـــزوم در س ـــع ل ـــه در موق ـــت ک اس
ـــینی  ـــزی جانش ـــد. برنامه ری ـــته باش ـــود داش ـــی وج ـــی و فرمانده ـــدی مدیریت ـــمت های کلی ـــت ها و س پس
ـــوان  ـــرد و به عن ـــام می پذی ـــاذ و انج ـــازمانی اتخ ـــارت س ـــرم و چ ـــه و در رأس ه ـــات بلندپای ـــط مقام توس
ـــزی  ـــه برنامه ری ـــردد. البت ـــی می گ ـــازمان تلق ـــاء س ـــظ و احی ـــت حف ـــردی جه ـــای راهب ـــی از برنامه ه بخش
ـــه  ـــک برنام ـــه ی ـــه ب ـــت، بلک ـــرات نیس ـــلیقه ای نف ـــردن س ـــازی و گلچین ک ـــی پارتی ب ـــه معن ـــینی ب جانش

ـــردد. ـــالق می گ ـــتماتیک اط ـــد و سیس هدفمن

چهکسیمسئولاست؟
ـــه  ـــر دو واژه ارائ ـــر ه ـــف مختص ـــه تعری ـــون  ک اکن
ـــم  ـــاد کنی ـــز ایج ـــه تمای ـــد وج ـــت بای ـــده اس گردی
ـــه  ـــا چ ـــن برنامه ریزی ه ـــک از ای ـــرای هری ـــه ب ک
کســـی مســـئول اســـت. بـــدون شـــک، شـــما شـــخصًا 
مســـئول برنامه ریـــزی شـــغلی و حرفـــه ای خـــود 
می باشـــید. در عـــوض، مدیـــر و رهبـــر ســـازمان 
شـــما، مســـئول برنامه ریـــزی جانشـــینی اســـت. 
ـــما و  ـــخص ش ـــرف )ش ـــن دو ط ـــی از ای ـــر یک اگ
ـــام  ـــتی انج ـــود را به درس ـــازمان( کار خ ـــت س مدیری
ـــد،  ـــام نده ـــن کار را انج ـــر ای ـــرف دیگ ـــد و ط ده
قطعـــًا احتمـــال اختـــالل و ناهماهنگـــی دررونـــد 

فعالیت هـــا بوجـــود می آیـــد.
بـــرای مثـــال، چطـــور می شـــود اگـــر شـــما 
افـــراد واجـــد شـــرایط و باقابلیـــت را در ســـازمان 
به عنـــوان بخشـــی از برنامه ریـــزی جانشـــینی 
ــراد  ــن افـ ــه ایـ ــد درصورتی کـ ــایی می کنیـ شناسـ
به واســـطه ناکامـــی در پیشـــبرد برنامه ریـــزی 
ـــت و فرصـــت  ـــن موقعی ـــه ای خـــود، ای شـــغلی و حرف
ذی قیمـــت را از دســـت می دهنـــد؟ و یـــا اینکـــه 

خود باعث پیشرفت و ارتقاء شغلی می شویم 
و یا باید در انتظار به ارتقـاء رسیدن بمانیم؟

نوید بیات
سرپرست دفتر بین الملل

سازمان آتش نشانی تهران
navidbayat70@yahoo.com
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ـــر برخـــی از پرســـنل ســـازمان از  چطـــور می شـــود اگ
ـــرای داشـــتن و پیشـــبرد  ـــچ تـــالش و کوششـــی ب هی
برنامه ریـــزی حرفـــه ای خـــود دریـــغ نمی نماینـــد 
و باعـــث ارتقـــاء انفـــرادی خـــود می گردنـــد ولـــی 
ســـازمان فرصـــت و موقعیـــت مناســـب و درخـــور 
ـــا  ـــاء و پیشـــرفت ســـازمانی مهی آن هـــا را جهـــت ارتق
ـــر  ـــرای ه ـــی ب ـــی و منطق ـــل اصل ـــازد؟ راه ح نمی س
ـــس  ـــادل و باالن ـــراری تع ـــا، برق ـــن موقعیت ه دو ای

ـــت. ـــد اس ـــن دو فرآین ـــب بی مناس
تمامـــی ســـازمان ها، صرف نظـــر از انـــدازه و 
بزرگـــی آن هـــا، می بایســـت دارای اشـــکالی از 
برنامه ریـــزی جانشـــینی باشـــند. تمامـــی پرســـنل 
شـــاغل در ســـازمان ها بایـــد بـــرای خـــود یـــک 
برنامه ریـــزی ارتقـــاء شـــغلی و حرفـــه ای داشـــته 
ـــر  ـــازمان های کوچک ت ـــت در س ـــی اس ـــند. بدیه باش
تعـــداد کاندیداهـــا کمتـــر و در ســـازمان های 

بزرگ تـــر تعـــداد آن هـــا بیشـــتر اســـت. 
ــنل آن  ــازمانی پرسـ ــر در سـ ــود، اگـ ــن  وجـ باایـ
بـــه برنامه ریـــزی ارتقـــاء شـــغلی و حرفـــه ای 
خـــود توجـــه نداشـــته باشـــند حتـــی بزرگ تریـــن 
ـــأ  ـــدن و خ ـــی ش ـــگام خال ـــز در هن ـــازمان ها نی س
پســـت های کلیـــدی، متوســـل بـــه پتانســـیل های 

می شـــوند. برون ســـازمانی 
ــوع  ــه موضـ ــازمان ها، بـ ــر سـ ــفانه در اکثـ متأسـ
زیـــادی  اهمیـــت  جانشـــینی  برنامه ریـــزی 
بـــر  تأکیـــد  از  درصورتی کـــه  می شـــود  داده 
می ماننـــد.  غافـــل  حرفـــه ای  برنامه ریـــزی 
مشـــکل دیگـــر ایـــن اســـت کـــه در اکثـــر 
ســـازمان ها هـــر دو ایـــن فرآیندهـــا بســـیار 
ــه،  ــع درجـ ــه ترفیـ ــتند بطوریکـ ــمی هسـ غیررسـ
ـــت  ـــن اس ـــغلی ممک ـــای ش ـــرفت و موقعیت ه پیش
بخت آزمایـــی  شـــانس  یک بـــردو  به عنـــوان 
ـــک  ـــد. ی ـــه هدفمن ـــک برنام ـــا ی ـــردد ت محســـوب گ
فرآینـــد رســـمی تر و ســـازمانی تر برنامه ریـــزی 
جانشـــینی، پرســـنل یـــک ســـازمان را تهییـــج و 
ــزی  ــبرد برنامه ریـ ــتن و پیشـ ــه داشـ ــب بـ ترغیـ

شـــغلی و حرفـــه ای و بالعکـــس می نمایـــد.
نی،  تش نشـــا آ ی  ن ها ما ز ســـا ز  ا خـــی  بر
ـــق  ـــه ای را از طری ـــزی حرف ـــای برنامه ری موقعیت ه
بورســـیه ها و حمایت هـــای مالـــی دوره هـــای 
ـــی،  ـــای آموزش ـــرای برنامه ه ـــنل، اج ـــی پرس تحصیل
ـــدرک،  ـــی و سیســـتم های کســـب گواهـــی و م تربیت
ـــند.  ـــاء می بخش ـــود و ارتق ـــود بهب ـــنل خ ـــن پرس بی
برخـــی دیگـــر از ســـازمان ها تنهـــا بـــه انتخـــاب 
ـــی و  ـــت آمادگ ـــنل، جه ـــخصی پرس ـــان ش و رجح

ارتقـــاء خـــود اکتفـــا می کننـــد.

جایپیشرفت
هـــر زمانـــی کـــه یـــک ســـازمان بـــرای پرکـــردن خأهـــای موجـــود در پســـت های کلیـــدی خـــود 
مجبـــور بـــه توســـل جســـتن بـــه پتانســـیل های برون ســـازمانی می گـــردد، بطـــور قطـــع در فضـــای 
درون ســـازمانی، فرصـــت و مجـــال کافـــی بـــرای پیشـــرفت در برنامه ریزی هـــای حرفـــه ای و جانشـــینی 
وجـــود دارد. به عبارت دیگـــر، اگـــر پرســـنل یـــک ســـازمان جهـــت مســـئولیت پذیری بیشـــتر و ترفیـــع 
ـــای الزم را  ـــا موقعیت ه ـــد ت ـــادر نباش ـــازمان ق ـــند و س ـــرواز باش ـــتاق و بلندپ ـــی مش ـــدازه کاف ـــه  ان ـــه، ب درج
ـــع  ـــرای ترفی ـــتجو ب ـــه جس ـــا را ب ـــان، آن ه ـــغلی ایش ـــزی ش ـــگاه برنامه ری ـــد، آن ـــم نمای ـــان فراه ـــرای ایش ب
ـــوب  ـــه دارای چارچ ـــازمان هایی ک ـــی از س ـــد.  برخ ـــوق می ده ـــازمان س ـــرون س ـــه بی ـــرفت ب ـــت و پیش پس
مســـتحکم برنامه ریـــزی شـــغلی و حرفـــه ای هســـتند معمـــواًل به عنـــوان ســـازمان های خوراک دهنـــده و 

ــد. ــتند عمـــل می نماینـ ــا هسـ ــد ایـــن چارچوب هـ ــه فاقـ ــازمان هایی کـ ــده سـ تأمین کننـ
یکضربالمثلقدیمیمیگوید:"اگرندانیدبهکدامسومیروید،بههیچجانمیرسید."

ـــیار  ـــش رو، بس ـــیر پی ـــد و مس ـــخص نمودن مقص ـــن و مش ـــینی در تعیی ـــه ای و جانش ـــزی حرف ـــم برنامه ری مفاهی
ـــی  ـــوان بخش ـــزه به عن ـــای باانگی ـــت و فعالیت ه ـــب، رقاب ـــادل مناس ـــتم متع ـــک سیس ـــتند. در ی ـــت هس ـــز اهمی حائ
ـــت و  ـــس رقاب ـــه ح ـــر ب ـــود، منج ـــر خ ـــن ام ـــت. ای ـــد داش ـــود خواه ـــه ای وج ـــغلی و حرف ـــاء ش ـــزی ارتق از برنامه ری
ـــازمانی  ـــینی( س ـــزی جانش ـــدی )برنامه ری ـــمت های کلی ـــت ها و س ـــرای پس ـــز ب ـــرژی و روحیه انگی ـــای پران فعالیت ه
می گـــردد. پرســـنلی کـــه یکســـره در ایســـتگاه های آتش نشـــانی نشســـته و شـــکایت از امـــور ســـازمان و 
ـــه ای  ـــاء حرف ـــه ارتق ـــک برنام ـــتن ی ـــه از داش ـــد، درحالی ک ـــود دارن ـــکاران خ ـــدادی از هم ـــاء تع ـــی ارتق چگونگ
ـــتن  ـــاً از داش ـــی قطع ـــند. ول ـــغل باش ـــک ش ـــت دارای ی ـــن اس ـــد، ممک ـــروم نموده ان ـــود را مح ـــرادی خ و انف
ـــرای  ـــتمر ب ـــور مس ـــه بط ـــانی ک ـــازمان آتش نش ـــک س ـــابه، ی ـــی مش ـــتند. در حالت ـــروم هس ـــه مح ـــک حرف ی
ـــازمان  ـــک س ـــت ی ـــن اس ـــرد ممک ـــره می گی ـــازمانی به ـــیل های برون س ـــود از پتانس ـــدی خ ـــت های کلی پس
ـــرده  ـــل ک ـــادی عم ـــیار زی ـــف بس ـــاط ضع ـــت نق ـــت تح ـــی در حقیق ـــد ول ـــر آی ـــه نظ ـــدر ب ـــانی مقت آتش نش

و ایـــن مشـــکل به عنـــوان یـــک نقـــص بـــزرگ جلوه نمایـــی می نمایـــد.
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معـرفی محصــول

بــرای مقابله بــا حوادث احتمالــی در فرودگاه های بــزرگ بین المللی که در آن 
هواپیماهای غول پیکر مانند A380 تردد می نمایند، تجهیزات سنتی و قدیمی کارآیی 
الزم و مؤثر را ندارند و می بایســت در زمینه اطفاء حریق تجهیزات مدرن روز بکار 
گرفته شوند.خودروهای آتش نشانی فرودگاهی مدل NEW PANTHER 8×8 و پله 
فرار از هواپیما، جدیدترین تجهیزات ساخت شرکت Rosenbauer برای برقراری 

ایمنی و آرامش در فرودگاه ها هستند.

NEW PANTHER 8×8خودرویفرودگاهی
NEW PANTHER 8×8 قوی ترین خودروی نجات و آتش نشانی است که توسط 
Rosenbauer ســاخته شــده. این خودرو در فرودگاه های مهم و بین المللی که 
هواپیماهــای غول پیکر در آن ها تردد می کنند یا در فرودگاه هایی که مقررات ویژه 
ایمنی و آتش نشانی، مانند شــتاب، حداکثر سرعت و ظرفیت اطفای حریق توسط 

خودرو آتش نشانی در آن ها رعایت می گردد، استفاده می شود.
NEW PANTHER 8×8 خیلــی زود جــای خــود را در مهم ترین فرودگاه های 
جهان باز کرده و در آن ها حضور یافته اســت. از دو فرودگاه پاریس گرفته تا برلین 
یا دوسلدورف، آتن، ژنو، اسلو، مسکو، پراگ و ... شهرهای پیشرو در تهیه و استفاده 
از این اعجوبه فرودگاهی Rosenbauer هستند. در آسیا و در بزرگ ترین فرودگاه 
جهان از نظر حجم مسافر )فرودگاه بیجینگ چین(، شانگهای گوانجو و هنگ کنگ 

هم خودرو PANTHER 8×8 را مشاهده خواهید کرد.
همچنین فرودگاه های هند، امارات، عربستان سعودی، قطر، عمان، ژاپن، کیپ تاون 
و ژوهانسبورگ هم از قافله استفاده کننده های PANTHER  8×8 عقب نمانده اند.
در سال 1992 اولین PANTHER 8×8 در فرودگاه ژنو آغاز بکار کرد. اکنون تولید 

این خودرو نسل چهارم خود را آغاز کرده است. 
در نسل چهارم این خودرو دارای پارامترهای بهتری در زمینه های عملکرد رانندگی 
و قابلیت اطفاء حریق، ایمنی بیشــتر برای راننده و آتش نشان ها در خودرو و دارای 

راحتی و دقت عمل بیشتر می باشد.
اجزای این خودرو شــامل شاســی، بدنه، تجهیزات الکترونیکی و تجهیزات اطفاء 

حریق این خودرو توسط یک تولیدکننده یعنی Rosenbauer ساخته می شود.
همچنین شرکت Rosenbauer مدل پمپ آب بسیار قوی موسوم به N110 را 

برای NEW PANTHER 8×8 تولید کرده است.

:NEW PANTHER 8×8مشخصاتحیرتانگیز
Rosenbauer شاسی: ساخت شرکت -

- موتور: 2 دستگاه موتور ولو مدل D16 با استاندارد یورو 5 )یورو 6 بصورت آپشنال(
- قدرت موتور: 1.030 کیلووات )1400 اسب بخار(

- ترمز: دیسک
- سرنشین: 1+5 نفر

- عامل اطفائی: تا 16800 لیتر آب، 2200 لیتر فوم و 500 کیلوگرم پودر/گازکربنیک
- پمپ: مدل N110 با ظرفیت آبدهی 10000 لیتر در دقیقه، با فشار 10 بار

E  سیستم فوم: فوماتیک -
- مانیتور سقفی: مدل RM80 با ظرفیت 9000 لیتر در دقیقه

- برد پرتاب مانیتور سقفی: 100 متر آب، هنگام عملیات فوم 90 متر
- مانیتور جلوی خودرو: مدل RM35 با ظرفیت 4750 لیتر در دقیقه

- برد پرتاب مانیتور جلو خودرو: 85 متر آب و 76 متر هنگام عملیات فوم
- بوم: به صورت آپشن – STINGER با ارتفاع 16 یا 20 متر
- ابعاد خودرو: 13.1 متر طول، 3 متر عرض، 3.7 متر ارتفاع

- وزن: 52 تن
- شتاب: از صفر تا 80 کیلومتر در کمتر از 25 ثانیه

- حداکثر سرعت: 135 کیلومتر در ساعت
)PUMP &ROLL امکان عملیات در حال حرکت: دارد )قابلیت -

آنچه یک فرودگاه ایمن می خواهد!!آنچه یک فرودگاه ایمن می خواهد!!

NEW PANTHER 8×8
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مقــاله تخـصصـی
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مروری بر حوادث بزرگ حوالی سـال 2000 و پس ازآن، به محققان و اندیشـمندان 
علـوم ایمنـی، نشـان می داد که باوجود انواع دسـتگاه های ایمنی و مدیریت ریسـک 
و تغییـر اسـتراتژی های ذکرشـده از دهـه 70 تـا پایـان قـرن بیسـتم، حـوادث امـا 

ادامه دارند.  همچنـان 
پـس صنایـع پیشـرو و خالق، با اسـتفاده از ابزارهـای مدرن آنالیز سیسـتم و با نگاه 
انتقـادی بـه مجموعه های خـود، دریافتند که حلقـه مفقوده در ایـن زنجیره، حرکت 
بـه سـمت ایجـاد و ارتقـاء فرهنـگ ایمنـی اسـت و فرهنـگ ایمنـی، خـود، حاصل 

تبدیـل آموخته هـا بـه آموخته های اندوخته اسـت. 
به عبارت دیگـر، نهادینـه شـدن علـم باعـث ایجاد باورهایی می شـود که ایـن باور و 

بینـش، در رفتارهای انسـانی بـروز می کند.
اصطـالح "فرهنـگ ایمنـی" اولیـن بـار به طـور رسـمي در سـال 1987 در مدارک 
ایمنـي آژانس هسـته ای بـرای تحلیل حادثه نیروگاه هسـته ای چرنوبیـل به کاربرده 
شـد )INSAG 4(؛ امـا ایجـاد مـوج حرکت به سـمت ایجاد و ارتقـاء جو یا فرهنگ 
ایمنـی، پذیـرش ایـن واقعیت بود که برخي از حوادث را نمی شـد به ضعف تجهیزات 
یـا طراحـي نسـبت داد و ایـن بـرگ خریـد خطاي انسـاني بـود که وقتـی با ضعف 
سـازماني همـراه می شـد، منجـر به وقـوع حوادثـي ماننـد چرنوبیل، شـاتل فضایی 

چلنجر ناسـا یـا فاجعـه Mariner I می گردید. 
شرح مختصری برای هرکدام آورده شده است.

انهدامیکفضاپیماوراکتحاملآن
Mariner I اولیـن فضاپیمـای آمریکایـی بود که در سـال 1962 بـرای پرواز بین 
سـیاره ای بـه سـمت ونـوس و بـا هزینـه 18.5 میلیـون دالر طراحی شـده بـود. این 
فضاپیمـا، در روز 22 ژوئیـه 1962 بـر روی راکـت اطلس قرارداِد شـد و عملیات باال 
بـردن فضاپیمـا توسـط راکت اطلس، نیـز رضایت بخش بود؛ اما مـدت کوتاهی پس 
از پرتـاب، راکـت اطلـس بـه دسـتورات دسـتگاه های هدایت کننـده بـر روی زمیـن 

پاسخ نادرسـت می داد.
باگذشـت زمـان بسـیار کوتاهـی از پرتاب، موشـک، شـروع به نوسـان و گـردش از 
راسـت بـه چـپ کـرد که ایـن اتفـاق، از طرف افسـر ایمنـی صحنه، به عنـوان یک 

انحـراف و بی نظمی ناخواسـته تشـخیص داده شـد، امـا امکان اصـالح این گردش 
ناخواسـته وجود نداشت.

اشـکال در برنامـه کاربـردی )اپلیکیشـن( سیسـتم، باعث شـده بود تـا کار هدایت و 
اصـالح چرخش هـای ناخواسـته، غیرممکن شـود و فضاپیما را به سـمت سـقوط در 
آب راه بین المللـی و شـلوغ اقیانـوس اطلـس شـمالی هدایت کند. چـاره ای نبود جز 
اینکـه به صـورت عمدی، 6 ثانیه قبل از جداسـازی فضاپیما از راکت اطلس، دسـتور 

انهدام فرسـتاده شـود و شد.
طبیعی اسـت که سـازمان ناسـا کـه عهده دار این پـروژه بود، تحقیـق در مورد علت 
و ریشـه های ایـن حادثـه را آغـاز کنـد و هم زمـان با ایـن تحقیق و تفحـص نیز، در 
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راسـتای پیـروزی در جنگ سـرد آن مهروموم هـا تالش کند.
 JPL, NASA, مشـکل بـزرگ امـا درراه بـود. سـه سـازمان بـزرگ آمریـکا، یعنـی
USAF کـه متولیـان ایـن پـروژه بودنـد، در اوج جنـگ سـرد، بـرای دادن گزارش 
واقعـی ایـن انفجـار و ذکـر دالیـل عجیب وغریـب این حادثـه و توضیـح دو خطابه 
مـردم و نماینـدگان کنگـره، دچار مشـکل شـده بودند. فشـارهای سیاسـی خارجی، 
فشـار داخلـی حزبـی و شکسـت در اولیـن مسـابقه فضایـی ایاالت متحده بـا اتحاد 

جماهیـر شـوروی، کار را مشـکل کـرده بود.
دالیل این انهدام

واقعیـت ایـن اسـت کـه اشـکال در این پرتـاب، به علت وقـوع دو خرابـی هم زمان، 
رخ داد:

اول، خرابی سخت افزاری یک آنتن بر روی راکت حمل کننده اطلس
ابتـدا آنتـن هدایت کننـده در راکـت حمل کننـده اطلـس، ضعیـف شـد تـا آنجـا که 
سـیگنال های دریافتـی توسـط راکـت، نویزی شـد و به زیـر دامنه الزم بـرای ادامه 
ارتبـاط راکـت بـا ایسـتگاه زمینـی رسـید تـا جاییکـه راکـت، تمرکـز خود بـر روی 
سـیگنال هدایـت زمینـی را از دسـت داد و طبیعتـاً بایـد به سیسـتم هدایـت داخلی 

خوداتـکا می کـرد.
دوم، نقـص در سیسـتم نرم افـزاری تعبیه شـده در خـود فضاپیمـای مـاری نـر یـک 

)Logic Onboard(
امـا مشـکل اصلـی و دوم همین جـا بـود کـه متأسـفانه در متن کدهـای کامپیوتری 
الجیـک داخـل راکـت )Logic Onboard(، یک عالمت " خط فاصله کوچک" 
ازقلم افتـاده بـود و باعـث ایجاد نقص در دسـتورات مربوط به حرکـت راکت و گمراه 
کـردن در آن می شـد کـه منجر بـه چرخیدن و ایجاد نوسـان در فضاپیمـا و نابودی 

عمدی آن شـد.
واقعیـت تلـخ موضـوع ایـن بود کـه مهندس طراح سیسـتم کنتـرل داخلـی راکت، 
در زمـان نوشـتن الجیـک کنتـرل راکت، حـروف و سـمبل های متن الجیـک را با 
دسـت می نوشـته اسـت و در همین زمان رونویسـی دسـتی، خطایی بسـیار کوچک 

رخ می دهـد! و یکـی از عالمت هـای ریاضـی کم گذاشـته می شـود:
عالمـت "خـط فاصلـه کوچـک" کـه دو کلمـه را بـه یکدیگـر ربط می دهـد که به 

آن hyphen یـا short dash گفتـه می شـود: 
آرتـور سـی کالرک، نویسـنده کتاب هـای تخیلی و محبـوب دنیا، چندین سـال بعد 
نوشـت: Mariner I توسـط گران تریـن خـط فاصلـه )hyphen( تاریـخ از بین 

رفت.
گزارش های متناقض به مردم

ریچـارد موریسـون، رئیـس وقـت ناسـا، درکنگره شـهادت داد که نبـودن این "خط 
فاصلـه کوتـاه"، باعـث می شـود تـا راکـت حامـل فضاپیمـا، داده هـای کامپیوتـر 
تغذیه کننـده را نادیـده بگیـرد تـا زمانـی که یک تمـاس راداری دوباره احیـا و برقرار 
گـردد و زمانـی کـه چنیـن خطایـی رخ می دهـد، اطالعـات غلـط به دسـتگاه های 
کنترل فضاپیما وارد می شـود و در این مورد، واپایشـگر داخلی، موشـک را به نوسـان 
واداشـته و بـا گردش به چـپ و افت دماغه، زمینه سـقوط آن را فراهـم کرده و راکت 

خودبخود سـقوط کرده اسـت.
باید توجه داشـته باشـیم که موریسـون می گوید فضاپیما "سـقوط کرد"، نه این که 

عمدا سـاقط شد.
در گزارش هـای رسـمی دیگـری از ناسـا کـه در سـال 1963 بـه کنگـره ارائه شـد، 
ایـن سـطر از گـزارش، به صـورت متفاوتـی، بازگـو شـد و بعدهـا نیـز، هـر بـار کـه 
گزارشـی در ایـن زمینـه منتشـر شـد، همگی بـر خرابی سـخت افزاری آنتـن تأکید 
کردنـد امـا در مـورد اثـر ناشـی از کمبـود "خـط فاصلـه کوچـک"، هر بـار نظرات 

متفاوتـی بیـان کردند.
گزارش هـای اولیـه و واقعـی، حاکـی از ایـن بود که افسـران ایمنی ایسـتگاه پرتاب، 
بـا مشـاهده انحـراف غیرقابل کنترل راکت و با نگرانی از سـقوط آن در ناحیه پرتردد 

دریایـی و یا منطقه شـلوغ زمینی، دسـتور انهـدام آن را صادر کردند.
امـا باگذشـت زمـان، گزارش هـا به گونـه ای تغییـر کـرد کـه گویی سیسـتم خودکار 
راکـت و فضاپیمـای سـوار بـر آن، با قطع رابطه با ایسـتگاه زمینی و طی یک منطق 

قبلـی Fail to Safe خـود را منهـدم کـرده اسـت تا مناطق مجاور آسـیب نبینند.
Mariner 2 جبران روحیه ازدست رفته با

مهندسـان ناسـا، بـرای جلوگیـری از لکـه دار شـدن غـرور آمریکایی هـا و بـا تالش 
شـبانه روزی، پنـج هفتـه بعـد از ایـن اتفـاق ناگـوار، فضاپیمـای دیگـری بـه نـام 
Mariner 2 را برای مأموریت کاوش در سیاره زهره پرتاب کردند. در 14 دسامبر 
Mariner 2 ،1962 اولیـن فضاپیمـای رباتیکـی بـود که با نشسـتن بر روی یک 
سـیاره، موفـق شـد داده هایی در مـورد جو، میدان مغناطیسـی، محیـط ذرات باردار، 

جـرم و همچنیـن بررسـی فضای میان سـیاره ای، جمـع آوری کند.
واقعیـت ایـن اسـت کـه موضـوع کاوشـگر Mariner 2 یک نیز، همچـون موارد 
تاریخـی دیگـری چـون تـرور رئیس جمهـور کنـدی، در هالـه ای از ابهـام فرورفته 
اسـت. گزارش هـای مختلـف، هرکدام ماجرا را به شـکلی روایـت می کنند و ماهیت 
نظامـی ایـن ماجـرا، بـه آن رنـگ و بوی مرمـوزی داده اسـت که قضـاوت در مورد 

آن راکمـی مشـکل می کند. 
امـا اثـر ایـن اتفـاق ایـن بود کـه تکثیـر و انتقال هـر نوع کـد دسـتوری آنالوگ که 
حاوی فرمانی مکانیکی برای سیسـتم کنترل باشـد، به پروتکل های فرترن محدود 
شـد. همچنیـن، اسـتفاده از نرم افـزار تبدیل فوری دست نوشـته به زبـان کامپیوتری 
الزامی شـد تا قابلیت کنترل و چک کردن حرف به حرف و سـطر به سـطر و کنترل 

فرمـان نهایی نیز امکان پذیر باشـد.
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فاجعهشاتلفضاییچلنجر
فاجعـه شـاتل فضایـی چلنجر در 28 ژانویـه 1986 رخ داد. در این حادثه که 73 ثانیه 
پـس از پـرواز اتفـاق افتاد هر هفت سرنشـین شـاتل کشـته شـدند. تجزیـه و از هم 
پاشـیدن سـفینه فضایی به علت اشـکالی در بسـت حلقوی قسـمت بوسـتر آن بود. 
ایـن فاجعـه بـه وقفـه ای 32 ماهـه در برنامـه شـاتل منجر شـده و به تفصیـل مورد 
بررسـی های مختلـف قـرار گرفـت و علی رغـم زیان های بـزرگ فاجعـه، درس های 
فراوانـی از آن گرفتـه شـد. ایـن فاجعه به یـک مطالعه موردی کاربـردی در فرهنگ 

ایمنی و اخالق مهندسـی تبدیل شـده اسـت.
تحقیقـات گروه نشـان داد کـه فرهنگ سـازمانی و فرآیند تصمیم گیری در سـازمان 
و مشـکل ارتباطـی بین سـطوح مختلف سـازمان ناسـا از بـاال به پائیـن و بالعکس، 

عامـل مهمی در بـروز فاجعه بوده اسـت.
وجود فرهنگ دسـتوری از مافوق به زیردسـت، مانع از ارتباط شـفاف مهندسـین با 
مافوق شـده و مدیران ارشـد دیگر قادر به شـنیدن نظرات سـطوح زیرین سـازمان 
نبوده انـد. مدیـران ناسـا از اشـکال جـدی در طراحـی بسـت حلقوی اطالع داشـتند 
ولـی بـه آن بی توجـه بوده اند. ایشـان همچنین اخطارهای مهندسـین مشـاور مبنی 

بـر عـدم پرتاب شـاتل در سـرما را نادیده گرفتـه بودند.
فاجعه شـاتل فضایی چلنجر نمونه ای اسـت از مشـکالت احتمالی که ممکن اسـت 
به دلیل عدم شـفافیت و وضوح در نمایش اطالعات رخ دهد. شـاید اگر مهندسـان 
اطالعـات مربـوط بـه اثـر سـرمای هوا بـر بسـت هـای حلقـوی را در گزارش های 

خـود به وضـوح نمایـش می دادنـد، هرگز ایـن فاجعـه رخ نمی داد.

تجربیاتشرکتاگزونموبیل
در دنیایی که توسـعه و پیشـرفت جوامع انسـانی باانرژی پیوند خورده اسـت و در هر 
ثانیـه، هـزار بشـکه نفـت خـام در جهان مصـرف می شـود و این نفـت از کیلومترها 
زیرزمیـن اسـتخراج می شـود، بایـد بـه ریسـک ها و مدیریـت آن ها به عنـوان جزئی 

از کسـب وکار نگاه کرد.
یکـی از شـرکت هایی کـه در ایـن زمینـه، سـرآمد سـایر شـرکت های بزرگ اسـت، 
شـرکت اگـزون موبیـل اسـت که با سـرمایه بالغ بـر 386 میلیـارد دالر، بـازار نفت و 
گاز آمریـکا را کنتـرل می کنـد. چندی پیش در همایش سـاالنه این شـرکت، "دارن 
دبلیو وودز" به سـمت نایب رئیس ارشـد این شـرکت ارتقا یافت. در همین مراسـم، 
وی بـا مـروری بـر درس آموخته هـای حـوادث و فجایـع فراینـدی سـال های اخیر، 

مهم تریـن دالیـل بـروز حـوادث اخیر را، کمبـود فرهنگ ایمنی دانسـت:
"مـا اعتقـاد داریـم تعهـد به ایمنـی را باید فراتـر از یک اولویت و به عبـارت دقیق تر 
یک ارزش بنیادین دانسـت که همه تصمیم گیری ها و در همه سـطوح سـازمانی را 

تحت شـعاع خویش قـرار می دهد.
همـه شـرکت ها خواهـان دارا بـودن عملیاتـی ایمـن هسـتند، امـا مهم ترین بخش 

تحقـق ایـن آرمـان را بایـد چالـش چگونگی تحقـق عملی آن دانسـت.
ما در شـرکت اگزون موبیل معتقدیم دسـتیابی به عملیاتی ایمن در گروی دارا بودن 
دسـتورالعمل ها و استانداردها و خط مشـی های مکتوب که از اهمیت قابل توجهی نیز 
برخوردارند، نیسـت. چراکه راه حل اساسـی را باید در فرهنگ سـازمانی و اسـتانداردها 
و رفتارهـای نانوشـته ای یافـت کـه افـکار، نگرش هـا و رفتارهای کارکنان را شـکل 
می دهنـد. شـرکت ها بایـد فرهنگی را توسـعه دهند کـه ایمنی به عنـوان یک ارزش 
در همـه سـطوح شـغلی و در صـدر همـه اقدامـات و تصمیم گیری ها قـرار گیرد و ما 

در شـرکت خـود بـرای تحقق این هـدف، زمان زیادی صـرف کرده ایم.
فرامـوش نکنیـم دولت ها نمی تواننـد فرهنگ ایمنی را ایجاد کننـد. همچنین امکان 
خریدن آن نیز از هیچ شـرکت مشـاوری وجود ندارد و این فرهنگ باید درون زا بوده 
و امـکان تحمیـل آن از خـارج سـازمان، وجـود ندارد.  مـا باید به گونـه ای همه جانبه 
بـا آن آمیختـه شـویم. ما خواهان آن هسـتیم کـه همه اعضای سـازمان به فرهنگ 
ایمنـی متعهـد باشـند. مدیریـت ریسـک در کانون برنامه های ماسـت و هـر یک از 
75 هـزار کارمنـد مـا در کنـار پیمانـکاران شـرکت اگـزون موبیل، خـود را متعهد به 

اجـرای این سـامانه می دانند.
سـنجش پذیری بخـش مهمـی از ایـن فرهنـگ اسـت. مـا عـالوه بـر ثبت حـوادث 
شـغلی، همـه اتفاقاتـی را نیـز کـه ممکـن بوده انـد بـه یک حادثـه منجر شـوند، ثبت 
می کنیـم. همـه این یافته ها ارزشـمند هسـتند. مـا معتقدیم فرهنگ ایمنـی با رهبری 
آغاز می شـود. رهبری یک سـازمان، جهت دهنده رفتارها اسـت و رفتارها، فرهنگ را 
می سـازند. ارزیابی عملکرد مدیران و سرپرسـتان ما نیز بر این اسـاس انجام می شود و 
در این مسـیر، بهبود مسـتمر یک اصل مهم اسـت تا فعالیت ها و دسـتاوردهای کنونی 
مـا به ویـژه فقـدان هیـچ حادثه منجر بـه صدمات جدی در سـال های اخیـر، همچنان 

پایـدار باشـند؛ امـا بی تردیـد این راهی کـه برگزیده ایم، پایانـی ندارد.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی



چشمانداز20/20
مرکـز ایمنی فرایندهای شـیمیایی یا CCPS معتقد اسـت کـه صنایع فرایندی برای 
دسـتیابی به "چارچوب کاراملی از ایمنی فرایند" بایسـتی پنج عامل یا سـتون مهم 

را به عنـوان پایـه تفکر و نگرش خـود قرار دهند:
 استانداردها

 سیستم مدیریت
 شایستگی

 فرهنگ
 درس های آموخته شده

در مدل تدوین یافته در مرکزی برای ایمنی شـیمیایی RBPSM عنصر بسـیار مهم 
فرهنگ ایمنی فرایند وجود دارد که نشـان دهنده میزان اهمیتی اسـت که این نظام 

و مدل فکری مدرن، برای جو و فرهنگ موجود در یک شـرکت قائل شـده اسـت.
مرکـز ایمنـی شـیمیایی امریـکا، تعریفی سـاده از فرهنـگ ایمنی، ارائه کرده اسـت: 
"چگونگـی رفتـار یـک سـازمان، هنگامی که هیچ نظاره گـری وجود نـدارد فرهنگ 

ایمنی اسـت."

شاخص های کلیدی وجود فرهنگ ایمنی فرایند
متأسـفانه فجایـع بسـیاری در چنـد دهـه گذشـته اتفـاق افتاده اسـت کـه تحقیقات 
گسـترده بـرای ریشـه یابی آن ها، نشـان می دهد که فرهنگ سـازمانی و بـه طبع آن 
فرهنـگ ایمنـی، علـت اصلـی این حـوادث ناگوار بوده اسـت. انفجارها و مشـکالت 
پیش آمـده در صنعـت هوافضای آمریـکا، به عنوان صنعتی کـه برترین و خالق ترین 
دانشـمندان دنیـا را در اختیـار دارد، ثابـت کرد که سـازمان های پیشـرفته نیـز دارای 

مشـکالت فرهنگـی هسـتند که بـر عملکرد ایمنـی آن ها تأثیرگذار اسـت.
تحقیـق و بررسـی حـوادث فاجعه بـار دیگـری نظیر انفجـار تأسیسـات گازی النگ 
فـورد )هاپکینـز 2000( و فاجعه سـکوی نفتی پایپر آلفا )تحقیـق ملی فاجعه پایپرآلفا 
1990( نمایانگـر نقـاط ضعـف مشـترک در فرهنـگ ایمنـی فراینـد بوده انـد که در 
سـایر حـوادث و فجایـع صنعتـی نیـز اغلب به عنوان یکـی از بـرگ خریدهای اصلی 

می شوند. آشـکار 
راهنمـای ایمنـی فراینـد مبتنی بر ریسـک 2007، معتقد اسـت ویژگی های اساسـی 
زیـر کـه بـرای یک فرهنگ ایمنی سـالم و اسـتوار نیاز هسـت، در حوادث ذکرشـده 

قبل مشـاهده نگردید:
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1- رهبری به جای مدیریت
2- اطمینان از ارتباطات مؤثر دوطرفه سازمانی

3- مشـارکت و درگیری جدی کارکنان در پیاده سـازی، اجرا و پیشـبرد استانداردهای 
برتر درزمینـه عملکرد ایمنی فرایند

4- فرهنگ یادگیری و آموزش
5- ایجـاد جوسـازمانی غیـر مقصـر )که هیچ کـس در قبال حوادث، مقصر نیسـت و 

فقط پاسـخگویی کافی اسـت.(
در چنـد سـال اخیـر، صاحبـان سـرمایه و صنعت در تمام کشـورهای جهـان، به این 
نتیجـه رسـیده اند که بـا بکار گرفتـن دقیق ترین دسـتگاه های ایمني سـخت افزاری 
و مدیریـت ایمنـي، نمی تـوان آمـار حـوادث را از حـدي پائین تـر آورد. راهکار مدرن 
درزمینـه کاهـش حـوادث فرآینـدي، تکیه بـر ایجـاد و ارتقاء سـطح فرهنـگ ایمني 

در هر سـازمان اسـت.
راهنمـای ایمنـی فراینـد مبتنـی بـر ریسـک 2007، به وضـوح اعـالم می کنـد کـه 
تنهـا چیـزی کـه اهمیـت واقعـی دارد این اسـت که ایـن موضوع کاماًل درک شـود 
کـه" عملکـرد مدیریـت ارشـد سـازمان باعـث ایجـاد و مدیریت فرهنـگ" خواهد 
شـد. مدیریت ارشـد سـازمان، مسـئولیت اصلی بـرای شناسـایی نیازهـا و پروراندن 
تغییـرات فرهنگـی، جهـت حفظ فرهنگ سـالم و اسـتوار سـازمان را بر عهـده دارد. 
درواقـع پـرورش و نگهداشـت فرهنگ سـالم به مانند آبشـاری اسـت کـه از راس تا 
پایین تریـن سـطوح سـازمان جـاری اسـت که از وظایـف و مسـئولیت های مدیریت 

ارشـد سـازمان است.

)NoBlameCulture(فرهنگغیرمقصر
بر روی افراد سرمایه گذاری کنید، آن ها را تنبیه نکنید.

شـرکت هایی کـه وقـوع حـوادث را نتیجـه کوتاهـی عمـدی یـا غیرعمـدی افـراد 
می بیننـد، ترجیـح می دهنـد تـا پـس از وقوع هـر اتفاقی، کسـی را به عنـوان مقصر، 
بـه کمیتـه انضباطـی معرفـی کننـد تـا از این طریـق، سـازمان، بار مسـئولیت های 
خـود را بـر دوش افـراد گذاشـته و خـود را مبرا از هـر نقص یا کمبودی نشـان دهد. 
حال آنکـه در چنین شـرایطی، شـرکت ها به سـمت مخفـی کاری رفتـه و دیگر هیچ 

شـبه حادثـه یا حادثـه ای گـزارش و ثبـت نمی گردد. 
اولیـن نتیجـه ایـن وضعیت، ایجـاد یک فریب کاذب، برای مدیریت سـازمان اسـت 
کـه احسـاس می کننـد وضعیـت آمـاری ایمنی، خـوب اسـت و البته ایـن فقط روی 
کاغـذ و کامپیوترهاسـت. در عمل، پچ پچ های سـازمانی، جای گزارشـات و جلسـات 
شـفاف را می گیرنـد و هیـچ وضعیـت خطرناکـی گـزارش و ثبت و ضبـط نمی گردد 

و طبعـا اصـالح نیـز نمی گردد.
یکـی از موضوعـات مهـم درزمینـه ایجاد و ارتقـاء فرهنگ ایمنی، حرکت به سـمت 

فضـای مقصر ندانسـتن کارکنان درگیر در حوادث اسـت.
باشـند  الزم  مـوارد  در  مدیریـت  جوابگـوی  بایـد  فقـط  کارکنـان  درواقـع، 
)Accountability(، چراکـه حـاال دیگـر، کسـی مقصـر وقـوع حادثـه نیسـت 
)Blame(، بلکـه افـراد، فقـط مسـبب هسـتند )Cause( کـه هیـچ بـار حقوقی و 

جرمـی نـدارد.
حتـی اعتقـاد بر این سـت کـه اگـر کارگـری در کارگاه، در اثر برداشـتن کاله ایمنی 

و اصابـت ابـزاری از ناحیه سـر، دچار آسـیب جـدی گردید؛
اول اینکـه کسـی به طـور کامـل مقصر نیسـت. دوم اینکه اشـتباه یا خطـای خود او 
فقـط نیمـی از علـت وقـوع حادثـه اسـت و نیـم دیگر به دسـتگاهی برمی گـردد که 

یـا آمـوزش اثرگذار کافی نداشـته اسـت و یا برگ خریدهای انسـانی وجـود دارد که 
در نظر گرفته نشـده اسـت و در انتها، احتمااًل شـخص مناسـبی را برای کار صنعتی 

در آب وهـوای منطقه، انتخاب نکرده اسـت.
شـعار اصلـی ایـن اسـت که مـا می پذیریم کـه خطاهـا رخ می دهند و مـا فقط برای 

اصالح خطاها، دنبال کشـف آن ها هسـتیم.
دیـدگاه سـرمایه گذاران و متولیـان صنعت، در مهروموم های اخیر نسـبت بـه افراد و 

کارکنان شـاغل در این حوزه، تغییرات مثبتی داشـته اسـت.
در مهروموم هـای دهـه 50 میـالدی، کارکنـان در صنعت، صرفاً واحدهـای کاری و 
آماری بودند )Unit(. باگذشـت زمان و تغییر دیدگاه سـرمایه گذاران، کارکنان، جزئی 
از نیروهـای محرک یک شـرکت شـدند )Power(. با ورود افـکار و نظریات مدرن 
سـازمانی، در دهه هشـتاد، کارکنان سـازمان ها، به عنوان منابع آن سـازمان شـناخته 
شـدند. )Resource( اکنـون نیـز مدتـی اسـت که کارکنـان، به عنوان بخشـی از 

)Asset( .دارایی های درازمدت شـرکت ها شـناخته می شـوند
نظرات و ایده های پیشـرو و خالق، این اسـت که کارکنان و کارشناسـان، با حضور 
در یـک شـرکت، تغییـرات و اصالحات مانـدگاری در فرایندهـای کاری و رویه های 
جـاری آن شـرکت ایجـاد می کنند که ضمن سـودآوری، باعث ایجـاد اعتبار معنوی 

و غیرقابل محاسـبه ای برای شـرکت ها می شـوند. 
همچنیـن بـا مدیریـت صحیـح پروژه هـای فنـی و پیچیـده، باعـث رشـد و توسـعه 
شـرکت ها شـده و درواقـع باعث ارتقـاء رزومه کاری آن شـرکت می شـوند که حتی 
بـا تـرک آن سـازمان نیـز، اثرات مانـدگار و پایدار خـود را بر جای خواهند گذاشـت.

ازاین روسـت کـه مدل هـای مدیریت ایمنی فرایند، به شـدت، انسـان محور بوده و به 
فرهنگ و شایسـتگی و سـرمایه گذاری بر روی انسـان ها، اهمیت ویژه ای می دهند.

10 توصیـه اصلـی و مهـم بـرای ارتقـاء فرهنگ ایمنـی فرایندی و ایمنـی مبتنی بر 
رفتـار، زینـت فراز پایانی این نوشـتار اسـت:

• رهبران، جلو گروه حرکت می کنند و مدیران، پشت سرگروه
• رفتـار صادقانـه و دادن بی دریـغ اطالعـات الزم فراینـدی، جزئی از حقوق مسـلم 

کارکنان اسـت.
• بجای تمرکز بر مقصر، بر مشکل تمرکز کنیم.

•  بپذیریـم کـه رفتـار کارکنـان، ناشـی از وجـود یـک دلیـل اسـت که تـا برطرف 
نکـردن دلیـل، رفتـار کارکنـان، تغییـر چندانـی نمی کند.

• دقـت کنیـم کـه مجـازات و تنبیـه از فرایندهـای کاری مـا حذف شـود کـه رفتار 
فـرد تنبیه شـده هرگز دوسـتانه نخواهد شـد.

• نگرانی هـای کارکنـان، اثرات مسـتقیم بر دیـدگاه و رفتار کارکنان دارد و بایسـتی 
گردد. برطرف 

• مسئولیت از درون افراد ریشه می گیرد و وظایف افراد، از بیرون تحمیل می گردد.
• ارزش دادن به افراد است که مسئولیت می آورد، نه بخشنامه های دستوری

• آمـوزش اثربخـش، ارزش هایـی خلق می کند که می تواند زیربنای اسـتراتژی های 
شود. سازمان 

• هرچه برای خود می پسندیم، برای دیگران هم بپسندیم و برعکس
نگاهـی بـه شـاخص های فرهنگ ایمنی ذکرشـده در باال، نشـان می دهـد که برای 
ایجـاد و ارتقاء فرهنگ ایمنی فرایندی، بایسـتی نظـام باورها و ارزش های اخالقی و 
انسـانی، متناسـب بافضیلت هـای اخالقـی هر جامعـه، در واحد صنعتی نیـز جاری و 
سـاری گـردد و سـازمان ها به جای مقصر دانسـتن افـراد، به سـمت فرهنگی عدالت 

محـور حرکت کنند.
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چکیده
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ساالنه هزینه بسیار زیادی صرف جذب، آموزش و به روز نگاه داری نیروی 
انسانی، ساخت ایستگاه ها، خریداری تجهیزات و فناوری های نوین نموده بعالوه با شناسایی تصرفات حساس و 
مهم اقدام به بازدید و ارائه دستورالعمل ایمنی می نماید. بعبارتی مالکین تصرفاتی که این دستورالعمل ها را دریافت 
می نمایند و اقدام الزم را انجام نمی دهند، بصورت غیرمستقیم از طریق اتالف وقت، نیروی انسانی، انرژی و سایر 

منابع سازمان آتش نشانی به اموال عمومی آسیب رسانده و منابع عمومی را اتالف می نمایند.

الگوی محاسبه بهای خدمات عملیاتی
راهکار پیشگیرانه ارتقاء فرهنگ ایمنی و آتش نشانی

مهدی داوری
معاون عملیات سازمان آتش نشانی تهران

احمد احمد معظم
مدیر ستاد بحران، معاونت عملیات سازمان آتش نشانی تهران

محمدرضا شیخ کاظم برزگری
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، سازمان آتش نشانی تهران
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مستند به احکام منابع درآمدي و مصارف برنامه پنج ساله دوم 
و  ایمنی  عملیاتی  خدمات  بهاي  محاسبه  تهران،  شهرداری 
برای  پایدار  درآمدی  منابع  ایجاد  در  مؤثر  گامی  آتش نشانی 
شهرداری و جلوگیری از اتالف منابع عمومی می باشد. صرف 
نظر از اینکه دریافت وجه مذکور نیازمند پیش بینی سازوکارهای 
اجرایی متناسب است؛ جهت اجرایي شدن فرایند اخذ بهاي 
خدمات  بهاي  محاسبه  شیوه  اول  گام  در  عملیاتي  خدمات 
عملیاتي اطفاء حریق و امداد و نجات ضروري است. در این مقاله 
ضمن مطالعه فرصت ها و چالش های پیش روی این موضوع، 
شیوه نامه محاسبه بهای خدمات عملیاتی ایمنی و آتش نشانی 
به عنوان راهکاری در جهت پایدارسازی اقتصاد ایمنی شهری 

بررسی و پیشنهاد می گردد.

مقدمه:اهمیتایمنیدرشهر
همه ساله حوادث کوچک و بزرگ متعددی ازجمله حریق، آوار، تصادف، زلزله، سیل و ... در گوشه و کنار 
کشورمان به وقوع می پیوندد که با خسارات مالی و جانی زیادی همراه است، هزاران نفر مجروح می شوند 
و شمار بسیاری نیز خانه و کاشانه خود را از دست می دهند. عالوه بر این، حوادث ناشی از پیشرفته ای 
فناوری جدید نیز جان انسان ها را تهدید می کند. چنانکه گفته می شود با وجود کاهش چشمگیر شاخص 
مرگ ومیر ناشی از انواع بیماری ها و پیشرفت های به دست آمده در زمینه بهداشت فردی و عمومی، اینک 
انسان ها بیشتر جان خود را در جریان بالیای طبیعی و حوادثی مانند تصادفات رانندگی، سقوط هواپیما 
و آلودگی زیست محیطی از دست می دهند. )محسن ابراهیمی و وحید حسینی جناب، 1381( مدیریت 
شهری ناگزیر است برای کاهش اثرات بالیای طبیعی در شهرها، از کارایی بسیار باالیی برخوردار باشد 
و آن را با گذشت زمان افزایش دهد؛ در سال های اخیر ایمن سازی شهرها بخصوص در برابر حریق ها، 
حوادث و سوانح غیرمترقبه مورد توجه قرار گرفته و در این راستا یکی از روش های افزایش ایمن سازی 

خدمات و تأسیسات، همواره بکارگیری و به هنگام نمودن روش های مدیریت و فناوری در این زمینه 
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نتایج پژوهش های مربوط به  با توجه به  بوده است. 
کیفیت زندگی در کشورهای گوناگون، عوامل ”سعادت 
انسان“ را می توان در سه عامل جامع زیر خالصه نمود: 
احساس  نمودن،  اجتماعی  احساس  امنیت،  احساس 
احترام به خود. این سه عامل جامع که نیازهای اساسی 
جوامع بشری می باشند، به عنوان ”مثلث سعادت بشر“ 
را  بیان شده اند. در مدیریت شهری، سه عامل فوق 
می توان به صورت زیر شکافت: احساس وجود ایمنی و 
امنیت برای شهروندان، احساس برخورداری از امکان 
برقراری ارتباط با دیگران و انجام فعالیت های اجتماعی 
در  مشارکت  احساس  شهروندان،  سایر  مشارکت  با 
با اهمیت بودن نظرات و  امور اجتماعی و شهری و 
وحید  و  ابراهیمی  )محسن  شهروندان.  خواسته های 
کاهش  برنامه های  گنجاندن  جناب، 1381(  حسینی 
آسیب پذیری طرح های توسعه شهری برای شهروندان 
و جامعه که در معرض حوادث، مخاطرات و بالیای 
طبیعی هستند ضرورت دارد. در حقیقت، حفاظت از 
جان و مال مردم، گنجینه های دانش و مهارت های 
موجود، ابزار تولیدی و صنعتی و تأسیسات و خدمات 
بالیای  و  حوادث  حریق ها،  اثرات  مقابل  در  شهری 
طبیعی، باید بخش جدایی ناپذیری از طرح های آمایش 

کشور و مدیریت شهری قلمداد گردند.
 »نتیجه عمل به ایمنی به سود جامعه است«. )سید 
هادی حجازی، 1393( رعایت نکردن یک سری اصول 
پایه ای هزینه ها و صدمات جبران ناپذیری هم به افراد و 
هم در بعد وسیع تر به جامعه وارد می کند. هنگامی که 
یک آتش سوزی رخ می دهد ثانیه ها ارزشمندند. ثانیه ها 
می توانند تفاوت بین مرگ و زندگی را رقم بزنند. از 
طرفی ایمنی مانند چتر، کل جامعه را فرا می گیرد که 
این به فرهنگ عمومی جامعه مربوط می شود. هر جا 
فرهنگ سازی شود می توان به جامعه ایمن در آینده 
امیدوارتر شد. شهروندان باید کارهای خود را با در نظر 
گرفتن تمام جوانب ایمنی آن انجام دهد، چراکه بازتاب 
و سود این کار به خود شخص برمی گردد. برخی فکر 
می کنند کارهایی که برای رعایت و فراگیری اصول 
هزینه  درحالی که  است  هزینه  می شود  انجام  ایمنی 

کردن برای ایمنی نوعی سرمایه گذاری است.

ایمنی،آتشنشانیوشهرپایدار
پرداختن به ایمنی شهر اگر همه سو نگر نباشد، نه تنها 
تحقق شرایط ایمنی به مفهوم عام را تحقق نخواهد 
را  سنگینی  هزینه های  بلندمدت  در  بلکه  بخشید، 
متحمل جامعه خواهد نمود. توجه جدی به زیرساخت ها 
و بسترسازی جهت تحقق اهداف مدیریت شهر پایدار، 
حضور مؤثر سازمان ها و نهادهای حرفه ای در جریانات 

و  برنامه ریزی  تداوم  سازی-تصمیم گیری،  تصمیم 
به  اصلی حصول  عناصر  از  برنامه ها  اجرایی مستمر 
شهر پایدار ایمن است. محورهای اساسی مطالعه و 
برنامه ریزی ایمنی در شهر پایدار عبارت اند از: »شناخت 
خطرات و شناسایی کانون های بالقوه بروز حوادث و 
راه های  آتش سوزی ها در شهر«، »تحلیل و بررسی 
گسترش حریق و حوادث و کوشش در جهت محافظت 
در برابر آن« و »تمهید و تدارک وسایل و ملزومات 
ایمنی و آتش نشانی و اداره کردن اصولی حریق ها و 
حوادث«. تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، با پیش بینی 
سازوکار مناسب نظارتی و اِعمال کنترل های الزم در 
راستای نیل به اهداف ایمنی یکی از مالحظات و تدابیر 
اساسی جهت تحقق ایمنی در شهر پایدار است. در 
شهر پایدار، کلیه راهکارها و تدابیر متخذه با تقسیم 
اصولی وظایف و با ملحوظ نمودن مشارکت بیشینه 
آحاد شهروندان تصمیم گیری، برنامه ریزی و به مرحله 
ناشی  در حال حاضر مسئولیت های  در می آید.  اجرا 
ایمنی  نارسایی های موجود در ساختار  از کمبودها و 
اینکه  علیرغم  و  است  نامشخص  و  مبهم  شهرها 
این  برنامه هایی در  تقسیم وظایف، تدوین قوانین و 
راستا صورت گرفته است، بعضًا این اقدامات موازی 

یا در تعارض با یکدیگر نیز بوده اند.

اقداماتوبرنامههایسازمانهایآتشنشانی
برابر در شهرها ایمنسازی خصوص در

حریقهاوحوادث
با  مقابله  در  مهمی  جایگاه  آتش نشانی  سازمان های 
حریق ها، حوادث و بهبود و تأمین ایمنی شهرها برعهده 
دارند؛ به همین سبب ساالنه هزینه بسیار زیادی صرف 
جذب، آموزش و به روز نگاه داری نیروی انسانی، ساخت 
نوین  فناوری های  و  تجهیزات  خریداری  ایستگاه ها، 
مهم  و  حساس  تصرفات  شناسایی  با  بعالوه  نموده، 
می نماید.  ایمنی  دستورالعمل  ارائه  و  بازدید  به  اقدام 
فصول برنامه ها و اقدامات سازمان آتش نشانی تهران 
در خصوص ایمن سازی شهر در برابر حریق را می توان 

به شرح ذیل عنوان کرد )سعید شریف زاده، 1393(:
 درخواست همکاری برای فرهنگسازی بحث ایمنی 

در جامعه
 جذب فارغ التحصیالن مقطع ارشد و دکتری مهندسی 

حریق در آتش نشانی
 تبدیل سرمایه گذاری در ماشین آالت و تجهیزات به 

موضوع پیشگیری و آموزش
 تحول در بحث آموزش و سرمایه گذاری در نیروی 

انسانی سازمان آتش نشانی
 انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه شریف، 

امکان ادامه تحصیل عالقه مندان در مقطع تحصیالت 
تکمیلی را در حوزه مهندسی حریق

 برگزاری موفق همایش ملی حریق در تهران
در  نظام مهندسی کشور  با سازمان  توافقات الزم   
خصوص آموزش یک هزار نفر از مهندسان سازمان نظام 
مهندسی در 4 رشته برق، عمران، معماری و اتومکانیک 
تا به عنوان ناظر کمی سازمان سرعت بیشتری را در 

نظارت ساخت وسازها فراهم کنند.
 موضوع فرهنگ سازی ایمنی

 »آتش نشانی رشت در پنج ماهه اول سال 1394، 184 
باب از ساختمان های مختلف نظیر کارخانجات، پاساژها، 
بیمارستان ها و غیره توسط کارشناسان حوزه پیشگیری 
سازمان آتش نشانی رشت تحت بازدید ایمنی قرار گرفت. 
طی این مدت برای 805 نفر از کارکنان ادارات، 1620 
نفر از کارکنان و عوامل نظامی، 314 نفر دانشجو، 512 
نفر دانش آموز مقطع متوسطه، 250 نفر دانش آموز مقطع 
راهنمایی، 46 نفر دانش آموز مدارس استثنایی و 1020 
نفر از شهروندان در گروه های سنی مختلف، کالس های 
آموزشی جهت پیشگیری از وقوع حریق و حوادث برگزار 

شده است« )علی مقصودی، 1394(

آتشنشانی عملیاتی خدمات بهای اخذ
راهکاردستیابیبهشهرپایدار

یکی از مهم ترین فعالیت های سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران انجام عملیات اطفاء 
حریق ها و امداد و نجات در حوادث موقوعه می باشد. 
سازمان آتش نشانی برای تجهیز و آماده سازی خود، 
آموزش  جذب،  صرف  زیادی  بسیار  هزینه  ساالنه 
ایستگاه ها،  ساخت  انسانی،  نیروی  بروزنگهداری  و 
خریداری تجهیزات و فناوری های نوین نموده بعالوه 
با شناسایی تصرفات حساس و مهم اقدام به بازدید 
و ارائه دستورالعمل ایمنی می نماید. بعبارتی مالکین 
تخصصی  ایمنی  لعمل های  دستورا که  تصرفاتی 
را  شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
نمی دهند،  انجام  را  الزم  اقدام  و  می نمایند  دریافت 
نیروی  وقت،  اتالف  طریق  از  غیرمستقیم  بصورت 
آتش نشانی  سازمان  منابع  سایر  و  انرژی  انسانی، 
را  عمومی  اموال  و  رسانده  آسیب  عمومی  اموال  به 
اتالف می نمایند. عالوه بر این الزامات قانونی حریم 
مشخص و محدوده جغرافیایی مشخصی را برای ارائه 
خدمات نهادهای شهری تبیین می نماید. درصورتی که 
ساالنه مأموریت های بی شماری در خارج از حریم های 
تعیین شده توسط پرسنل سازمان انجام می گیرد و این 
اقدام، بار بیش از پیش به اقتصاد، پرسنل و تجهیزات 
سازمان وارد می آورد. از سوی دیگر در رویکرد نوین 
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اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و 
شناسایی  آن ها،  عمده  هدف  که  است  گذاشته  اجرا 
سازوکارهای ارتقاء و بهبود منابع پایدار برای تأمین 
ازاین رو  هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. 
دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد 
اقتصاد مقاومتی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار 
ازجمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت 
شهری است. از دیدگاه نگارندگان اخذ بهای خدمات 
عملیاتی یکی از راهکارهایی است که در کنار سایر 
عوامل ارتقاء ایمنی، منطبق با سیاست ها و تدابیر مقام 
معظم رهبری با تغییر الگوی درآمدی شهرداری، منجر 
به پایداری این نهاد در قالب اقتصاد مقاومتی خواهد 
بود. در ادامه ضمن برشمردن اهم مزایای طرح اخذ 
بهای خدمات عملیاتی آتش نشانی، به شیوه محاسبه 

آن خواهیم پرداخت.

اخذبهایخدماتعملیاتی-اقتصادمقاومتی
 سیاست های کلي اقتصاد مقاومتي توسط رهبر معظم 
با رویکردي جهادي و با هدف تأمین رشد  انقالب، 
و بهبود شاخص های اقتصادي و دستیابي به اهداف 
اقتصاد  است.  شده  ارائه  بیست ساله  چشم انداز  سند 
مقاومتی الگویی است که تالش می  کند از یک سو با 
ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر 
گرفتن استقالل کشور، به تعادل در رقابت بین المللی 
کارآفرینی،  بر  تأکید  با  دیگر  سوی  از  و  یابد   دست 
نوآوری و بهره وری، در جهت توسعه پایدار گام های 
با  باید  شهرداری ها  راستا  این  در  بردارد.  عملیاتی 
مدیریت بهینه منابع مالی و اقتصادی خود به گونه ای 
عمرانی  پروژه های  و  اجرای طرح ها  که  کنند  عمل 
شهر بر اساس زمان بندی پیش بینی شده پیش رفته 
و خللی در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی ایجاد 
و  عمرانی  پروژه های  تمام  از  مالی  پشتیبانی  نشود. 
افزایش  محل  از  می تواند  مطلوب  به طور  زیربنایی 
درآمدهای پایدار و تأمین مالی از طریق مشارکت های 
این که  به  توجه  با  تأمین گردد.  عمومی- خصوصی 
شهرداری ها اعتبار و ردیف بودجه مشخصی در بودجه 
ساالنه کشور که از درآمدهای عمومی کشور تأمین 
می شود ندارند، استفاده از الگوی اقتصاد مقاومتی در 
شهرداری ها می تواند بسیاری از موانع و چالش های 
مدیریت شهری را برطرف نماید. )سید یوسف اکبری 
نسب، 2015( در این خصوص دو رویکرد بسیار مهم 
اقتصاد شهری قابل طرح می باشد. یکی  در مباحث 
دیگری  و  پایدار  درآمدی  منابع  افزایش  استراتژی 
مدیریت  است  الزم  رو  همین  از  هزینه ها.  مدیریت 
کنترل  کنار  در  را  درآمد  افزایش  استراتژی  شهری، 

هزینه، طراحی و اجرا نماید. اصالح نظام درآمدی یکی 
دیگر از سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت 
شهری است و تصویب طرح جامع درآمدهای پایدار و 
اقداماتی که به منظور افزایش سهم این درآمدها از کل 
درآمدهای شهرداری، از مهم ترین اقدامات الزم در این 
زمینه است. یکی از چالش های اساسی حوزه مدیریت 
شهری، تأمین منابع مالی و پولی است و ناپایدار بودن 
بخشی از درآمدهای شهرداری ها از یک سو و کاهش 
وابستگی درآمدهای شهرداری ها به دولت و تشدید 
مسائل و مشکالت شهرها در نتیجه افزایش جمعیت 
برای مدیریت  را  از سوی دیگر شرایط  و مهاجرت، 
شهری دشوارتر کرده است. از طرفی وابستگی مالی 
از  برخورداری  عدم  و  بازار  شرایط  به  شهرداری ها 
منابع درآمدی مستمر، برنامه ریزی مالی و بودجه ای 
شهرداری ها را دچار سردرگمی کرده است. همچنین 
ناپایداری درآمد شهرداری ها و وابستگی زیاد آن ها به 
ناپایدارترین منبع درآمدی یعنی عوارض ساختمانی، 
شرایط کار را برای متولیان امور در شهرداری ها دشوار 
کرده است؛ به عبارت دیگر وابستگی مالی شهرداری ها 
به شرایط رکودی و تورمی بازار و عدم برخورداری از 
منابع مالی مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به 
هزینه های دائمی، برنامه ریزی و بودجه ای میان مدت و 
بلندمدت شهرداری ها را مختل می کند. )قادری،1385( 
به  ماهیت خود  در  باید  درآمد شهرداری ها  بنابراین، 
سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند 
و منابع درآمدی ناپایدار، جای خود را در ردیف های 
درآمدی شهرداری ها به منابع پایدار، مستمر و قابل 
معصوم،1380،ص2(  و  )علی آبادی  بدهد.  وصول 
مالیات و عوارض، از مهم ترین منابع بهینه شهرداری ها 
در کشورهای پیشرفته جهان است که بابت اداره شهر 
از درآمدها، اموال، دارایی ها و مصارف اشخاص حقیقی 
و حقوقی دریافت می گردد و صرف خدمات شهری 
مانند احداث و بازسازی بلوارها، خیابان ها، کوچه ها، 
نهاد  آب،  مجاری  آتش نشانی،  ایستگاه های  و  پل ها 
کتابخانه های عمومی، پارک ها، بوستان های عمومی، 
مناسب سازی گذرگاه ها و ساماندهی معابر و ... می شود 
که نقش محوری در جهت باال بردن کیفیت زندگی 
ارائه  و  امکانات  فراهم کننده  در محیط های شهری، 
خدمات عمومی ایفا می کند. )سید یوسف اکبری نسب، 
2015( راهکار دریافت وجه در قبال خدمات ارائه شده 
متناسب ترین و متعادل ترین و منصفانه ترین شیوه اخذ 
عوارض است و بجای اینکه منبع اخذ وجوهات، اموال 
منقول و غیرمنقول باشد، تقابل دوسویه بین خدمات 
میزان  تعیین  مالک  گیرندگان  خدمات  و  دهندگان 

عوارض دریافتی است.

در راهکاری عملیاتی خدمات بهای اخذ
راستایقوانینباالدستی

 با توجه به رویکرد پیش رو شورای شهر و شهرداری 
جهت  در  متعددی  قوانین  اخیر،  سالیان  در  تهران 
پایدارسازی مالی و تعیین شیوه های جدید تأمین منابع 
مالی پایدار در قالب مورد اشاره در احکام منابع درآمدی 
و مصارف برنامه پنج ساله دوم شهرداری به تصویب 
رسیده و ابالغ شده است که ذیاًل به تعدادی از آنها 

اشاره خواهیم نمود:
شهرداری موظف است در راستای دستیابی به توسعه 
اقتصادی، افزایش درآمدهای پایدار به ویژه عوارض و 
درآمدهای  بازنگری طرح جامع  قانونی، ضمن  وجوه 
پایدار تا پایان سال نخست برنامه، میزان درآمدهای 
پایدار را هرساله حداقل به مقدار 10 درصد افزایش دهد 
)میانگین نرخ رشد ساالنه 10 درصدی برای درآمدهای 
پایدار( )احکام منابع درآمدی و مصارف برنامه پنج ساله 

دوم شهرداری(
تبصره: شهرداری مکلف است از طریق شورا، پیشنهاد 
طرح درآمدهای پایدار را تهیه و در قالب پیشنهاد به 

دولت و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید
شهرداری موظف است تا 18 ماه پس از تصویب برنامه 
توسط  که  خدماتی  از  دسته  آن  شناسایی  به  نسبت 
شهرداری ارائه می شود اما جبران هزینه های آن از محل 
بهای اخذ شده بابت ارائه آنها صورت نمی گیرد، اقدام 
نموده و ضمن محاسبه بهای آنها سازوکار دریافت آن 
را از مصرف کنندگان خدمات مذکور به همراه پیش بینی 
ضمانت های اجرایی الزم تعیین و جهت تصویب به شورا 
و مراجع ذی صالح ارسال نماید. )احکام منابع درآمدی 

و مصارف برنامه پنج ساله دوم شهرداری(
به منظور کشف ظرفیت های جدید درآمدی با اولویت 
درآمدهای پایدار، کلیه سازمان ها و شرکت های تابعه 
شهرداری مجاز هستند در صورت امکان حصول درآمد 
مازاد بر ردیف های درآمدی موجود، ظرفیت های جدید 
درآمدی را ضمن اخذ مجوزهای الزم پیش بینی نموده 
و ضمن منظور نمودن کلیه درآمدها به حساب خزانه 
شهرداری عیناً توسط شهرداری در قالب بودجه های 
از  پس  مذکور  شرکت های  و  سازمان ها  به  سنواتی 
تصویب شورا تخصیص گردد. )احکام منابع درآمدی 

و مصارف برنامه پنج ساله دوم شهرداری(

اخذبهایخدماتعملیاتی-فرهنگسازی
اقتصادی  فعاالن  اقتصاد شهری سالم، همه  در یک 
و ذینفعان متناسب با بهره ای که از خدمات و فضای 
شهر می برند؛ عوارض پرداخت می کنند. )احد عبداهلل 
نژاد - مجید سعیدی، 1392( از منظر دیگر باال رفتن 
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

کیفیت زندگی در شهرها، نیازمند صرف هزینه بسیاری 
است و نمی توان شهرها را با هزینه های اندک اداره کرد 
و خدمات مناسبی هم به شهروندان ارائه نمود. یکی از 
راهکارهای جلب مشارکت شهروندان، فرهنگ سازی 
در جهت پرداخت به موقع کلیه عوارض متعلقه است. 
عرصه فرهنگی دایره وسیعی است اما به جهت آنکه 
استراتژی مشخصی داشته باشیم و بر اساس یک نقشه 
کلی جهت دار حرکت کنیم باید ریشه و بستر را بررسی 
نماییم؛ اما خمینی )ره( می فرماید: دستورات مذهبی را 
که مترقی ترین دستورات است راه ما را معین فرموده 

... )امام خمینی، 1369(
صرف  با  آتش نشانی  سازمان های  که  زمانی  در 
هزینه های فراوان، مبادرت به بازدید از تصرفات شهری 
و ارائه دستورالعمل ایمنی می نمایند؛ درصورتی که در 
اجرای  از  استنکاف  دهد،  رخ  حریقی  تصرف  همان 
راهنمایی ها و دستورات ارائه شده عملی عمد یا آگاهانه 
در جهت اتالف سرمایه های عمومی است و باید »بهای 
هزینه شده از محل بودجه عمومی« از فرد تأدیه و حتی 

مبلغی به عنوان جریمه نیز اخذ گردد.
از آنجا که خسارت به اموال عمومی با آگاهی کامل 
صورت گرفته است، لذا می توان نتیجه گرفت باید عالوه 
بر ارتقاء دانش، با استفاده از راهکارهایی از قبیل جریمه 
الزام آوری و همچنین در درازمدت فرهنگ سزی را مد 
نظر قرار داد. تنبیه مصدر باب تفعیل از ماده  النََّبه به 

معنی بیدار شدن می باشد.
لسان العرب می گوید: النََّبه: اإلنْتِباَه ِمَن النَّْوِم؛ پس تنبیه 
در لغت عبارت است از: آگاه ساختن کسي بر امري، بیدار 
کردن، هشیار ساختن، واقف گردانیدن به چیزي، ادب 
کردن و مجازات کردن )فرهنگ معین(. در لسان العرب 
ْفُتُه َعلَْیه. طبق  ْيِء: َوقَّ چنین بیان شده: نَبَّْهُتُه َعلَي الْشَّ
دستورات اسالمي در کنار تشویق، تنبیه نیز آورده شده 
ا َمْن آَمَن َو  و از ابزار اصلي فرهنگ سازي است. َو أَمَّ
َعِمَل َصالًِحا َفلَُه َجَزاء الُْحْسَني )آیه 60، سوره الرحمن(؛ 
اما هر کس ایمان بیاورد و عمل صالح و شایسته انجام 

دهد پس براي او جزاء و پاداش نیکوست.
َو َجَزاُء َسیَِّئٍة َسیَِّئٌة مثلها )آیه 88، سوره الکهف( و پاداش 
بدي، بدي مثل آن است. لَِیْجِزَي الَِّذیَن أََساُؤوا به ما 
َعِمُلوا َو َیْجِزَي الَِّذیَن أَْحَسُنوا بِالُْحْسَني )آیه 4، سوره 
تا بدکاران را به کیفر کارهایشان برساند و  الشوري( 

نیکوکاران را در برابر اعمال نیکشان پاداش دهد.

اخذ تکمیلی توضیحات و محاسبه فرمول
بهایخدماتعملیاتیآتشنشانی

صرف نظر از اینکه دریافت وجه مذکور نیازمند پیش بینی 
یا راهکارهایی  بیمه ها و  با  سازوکار و تعامل مناسب 

در مسیر تمدید جواز کار و ... می باشد؛ جهت اجرایی 
شدن فرایند اخذ بهای خدمات عملیاتی انجام مراحل 

ذیل ضروری است:
 مرحله اول: نحوه تعیین بهای خدمات عملیاتی؛ اطفاء 

حریق و امداد و نجات در حوادث
اولویت  در  که  مأموریت هایی  تعیین  دوم:  مرحله   
اخذ بهای خدمات هستند؛ در این خصوص پیشنهاد 
از مالکین تصرفات تجاری،  ابتدایی،  می گردد در فاز 
صنعتی، انبار و تصرفات مشابه که به دستورالعمل های 
ایمنی کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
توجه نمی نمایند و همچنین مأموریت هایی که در خارج 
از محدوده موظف سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری تهران انجام می گیرد اخذ بها صورت گیرد.
وجه  دریافت  قانونی  راهکارهای  تعیین  سوم:  فاز   
راهکارهای  عملیاتی؛  خدمات  بها  شده  کارشناسی 
موجبات  تا  باشند  گونه ای  به  باید  شده  پیش بینی 
بازدارندگی ازسرگیری مجدد فعالیت اقتصادی مالک 
متخلف در محدوده شهر تهران را فراهم آورد. همچنین 
تفاهم نامه با شهرداری شهرها و یا شهرک های اطراف 
تهران منعقد و نحوه دریافت بها خدمات عملیاتی ارائه 

شده تعیین گردد.

فرمولاخذبها

شرحموادوروشمحاسبه
- درصورتی که تصرف موردنظر ایمن باشد و یا تأییدیه 
صادره  ایمنی  دستورالعمل های  مدنظر  موارد  اجرای 
ایمنی  وضعیت  »درصد  آیتم  باشد،  کرده  دریافت  را 
تصرف« صفر منظور شده و حاصل ضرب نهایی صفر 
از مالک دریافت نخواهد گردید.  شده و هیچ وجهی 
درصورتی که تأییدیه ایمنی توسط مالک کسب نشده 
باشد، به هر میزان عدد »درصد ناایمنی تصرف« در 

فرمول جاگذاری خواهد شد.
 در مواردی که چند عامل در حریق یا حادثه رخ داده 
مؤثر باشند، به هر میزان که مالک مقصر باشد )حسب 
»میزان  مفروض  عدد  ذیصالح(،  مراجع  تشخیص 

تقصیر« در فرمول جاگذاری خواهد شد.
 اعداد ناایمنی و تقصیر به گونه ای در فرمول جاگذاری 
می شوند که در صورت ناایمنی و تقصیر %100 مالک، 
حاصل عبارت )وضعیت ایمنی و تقصیر( برابر 1 خواهد 

بود.
  میزان بهای - بر اساس محاسبات در سال مبنا 
)1393( به میزان 000,400,3 ریال پیشنهاد می گردد؛ 
عدد مذکور بر مبنای محاسبات انجام گرفته و به مفهوم 
هزینه انجام عملیات توسط یک خودرو عملیاتی سنگین 
)حریق یا نجات( به همراه پرسنل و تجهیزات عملیاتی 
طی یک ساعت است. کمیته ای متشکل از »یک نفر 
»دو  تهران«،  شهر  اسالمی  شورای  منتخب  نماینده 
معاونت  حوزه های  از  تهران  شهرداری  نماینده  نفر 
مالی و معاونت خدمات شهری« و »دو نفر نماینده از 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران 
از معاونت عملیات و نماینده ویژه مدیرعامل« بصورت 
سالیانه ضریب خدمات را بازنگری و متناسب با شرایط 

هر سال تعیین نمایند.
- زمان )ساعت( × تعداد )دستگاه( خودروهای بکارگرفته 
شده در عملیات به معنی سنجش میزان حضور و فعالیت 
خودروها و تیم های عملیاتی، پشتیبانی، ویژه، سبک و 

یگانهای ویژه می باشد.
- جدول وزن دهی گروه های مختلف عملیاتی حسب 
میزان  نگاهداشت،  و تجهیزات، هزینه  قیمت خودرو 
آموزش و مهارت اپراتورها و اعضا تیم و نقش و تاثیر 

هر یک از گروه ها در عملیات به شرح ذیل می باشد.

 هزینه کرد جایگزینی مواد اطفایی مصرف شده در 
حریق و بر مبنای ریال در فرمول جاگذاری می شود.

 خسارت وارده به نیروی انسانی )شامل هزینه های 
و  درمان  طول  بیمه،  مستندات  طبق   - درمانی 
ازکارافتادگی حسب اعالم پزشکی قانونی(، خودرو و 
تجهیزات بر طبق ارزیابی و اعالم سازمان آتش نشانی 

و بر مبنای ریال در فرمول جاگذاری می شود.
- ضرایب اشاره شده در فرمول، هر پنج سال یک بار در 
سازمان آتش نشانی بررسی و در صورت تغییر به مبادی 

ذی مدخل اعالمخواهد گردید.

نتیجهگیری
با عنایت به تدابیر مقام معظم رهبری در تدابیر اقتصاد 
مقاومتی و با استناد به مصوبات ملزم کننده شهرداری 
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نحوه  و  زمان بندی  اجرایی  آیین نامه  ارائه  و  تهیه  به 
وصول خدمات شهرداری در امور مرتبط با فعالیت های 
تخصصی، همچنین »احکام منابع درآمدی و مصارف 
در جهت  دوم شهرداری«، همچنین  پنج ساله  برنامه 
تمامی  به  ایمنی  مقوله  فرهنگ سازی  و  الزام آوری 
شهروندان، تمامی سازمان ها موظف به ارائه طرح جهت 
وصول بهای خدمات ارائه شده می باشند. از آنجا که یکی 
از مهم ترین فعالیت های سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری تهران، انجام عملیات اطفاء حریق ها 
این  و  می باشد  موقوعه  حوادث  در  نجات  و  امداد  و 
سازمان برای تجهیز و آماده سازی خود، ساالنه هزینه 
به روزنگاه داری  آموزش و  زیادی صرف جذب،  بسیار 
نیروی انسانی، ساخت ایستگاه ها، خریداری تجهیزات 
و فناوری های نوین نموده بعالوه با شناسایی تصرفات 
حساس و مهم اقدام به بازدید و ارائه دستورالعمل ایمنی 
می نماید؛ بعبارتی مالکین تصرفاتی که دستورالعمل های 
ایمنی تخصصی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری را دریافت می نمایند و اقدام الزم را انجام 
نمی دهند، بصورت غیرمستقیم از طریق اتالف وقت، 
نیروی انسانی، انرژی و سایر منابع سازمان آتش نشانی 

به اموال عمومی آسیب رسانده و اموال عمومی را اتالف 
می نمایند و »بهای هزینه شده از محل بودجه عمومی« 
تأدیه و حتی مبلغی به عنوان جریمه نیز اخذ گردد. جهت 
اجرایی شدن فرایند اخذ بهای خدمات عملیاتی اولین 
تعیین بهای خدمات عملیاتی، اطفاء حریق و امداد و 
نجات در حوادث می باشد. یقیناً تعیین بهای خدمات 
و در کنار آن پیش بینی قوانین مرتبط با شیوه اخذ هم 
در حوزه الزام آوری و هم در حوزه فرهنگ سازی نقش 
تعیین کننده ای در جهت پایدارسازی شهر، شهرداری ها 
و نهادهای خدمات رسان در مقوله ایمنی خواهد داشت.

مراجع
1- محسن ابراهیمی و وحید حسینی جناب، 1381، 
ایمنی در شهر پایدار: مدیریت بحران در تهران، اولین 
سمینار ساخت و ساز در پایتخت، تهران، دانشگاه تهران، 
http://www.civilica.com/ فنی،  دانشکده 

Paper-SCT01-SCT01_06.html
2- سید هادی حجازی )کارشناس پیشگیری و حفاظت 
از حریق و نویسنده کتاب مقدمه ای بر خاموش کننده های 

حریق(، بسیج پرس

3- سعید شریف زاده- مدیرعامل سازمان آتش نشانی 
تهران، 08/07/1393، نود و نهمین جلسه چهارمین 

دوره شورای اسالمی شهر تهران
رشت،  آتش نشانی  مدیرعامل   - مقصودی  علی   -4
ایمنی  خدمات  جلسه  در  گزارش   ،1394 تابستان 

شهرستان رشت
5- سید یوسف اکبری نسب )کارشناس ارشد مدیریت 
فناوری اطالعات، کارشناس مسئول نوسازی شهرداری 
منطقه یک قم(، 2015، تأمین مالی و سرمایه گذاری در 

پروژه های شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
6- ماده 153، احکام منابع درآمدی و مصارف برنامه 

پنج ساله دوم شهرداری
7- ماده 154، احکام منابع درآمدی و مصارف برنامه 

پنج ساله دوم شهرداری
8- ماده 161، احکام منابع درآمدی و مصارف برنامه 

پنج ساله دوم شهرداری
9- احد عبداهلل نژاد - مجید سعیدی )کارشناسان اداره 
کل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان(،21 آذر 

1392، کرمان شهر آنالین
10- امام خمینی، ص 13، ج 4، صحیفه نور، 1369
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گزارش رویداد

متخصصان  و  نظران  صاحب   همه  اعتقاد  به  آتش نشانی  آموزش  دوره  امروزه 
آموزش، کسب مهارت های الزم در زمینه های تخصصی به عنوان یک ضرورت 
اجتناب  ناپذیر اجتماعی از اهمیت و جایگاه ویژه ای در امر توسعه کالن برخوردار 
است. این اهمیت بویژه در شکل خاص آن از این مسئله نشأت می گیرد که افراد 
به مدد آموزش توأم با پرورش، خواهند توانست توانایی های نامحدود خود را در 
میدان عمل به منصه ظهور برسانند. لذا یکی از گزینه ها برای باالتر بردن رشد 

علمی سازمان های آتش نشانی، حضور پرسنل در دوره های ضمن خدمت است.
مدیر محترم HSE پاالیشگاه گاز شهید  نژاد با بهره گیری از اساتید مجرب در 
مقوله آتش نشانی، طی سالیان اخیر اقدام به برگزاری دوره های تخصصی نموده 
است. خوشبختانه واحد آتش نشانی با سیاست گذاری و برنامه ریزی اصولی و مدون 
میان مدت و کوتاه مدت سالیانه، تالش نموده است به نحوی موضوعات آموزشی، 

آموزش، اولویت برنامه های پاالیشگاه گـاز هاشمی نژاد
دوره ها و کارگاه های آموزش تخصصی را به سمت  و سوی دوره ها و کارگاه های 

کاربردی و هدفمند هدایت نماید.

امکانـاتوتجهیـزاتآموزشـیواحـدآتشنشـانیپاالیشـگاه
هاشـمینژاد: شـهید

آن  در  کـه  طراحـی  شـده  به گونـه ای  حریـق  اطفـاء  آمـوزش  میـدان   -1
احتمـال  پاالیشـگاه کـه  از تجهیـزات موجـود در  مدل سـازی های گوناگونـی 
آتش سـوزی در آن هـا زیـاد می باشـد، ایجـاد شـده و بر این اسـاس سـناریوهای 
پرسـنل  تخصصـی  و  عمومـی  آمـوزش  دوره هـای  بـرای  می تـوان  متنوعـی 
آتش نشـانی تعریـف کـرد. )مدل هایـی از پمپ، ولـو، فلنچ، بـرج تقطیر، حوضچه 

مایعـات، وسـل و مخـازن نگهـداری مایعـات قابـل اشـتعال و ...(.
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2- بـرج 12متـری نجـات مصـدوم که در چهار طبقه طراحی  شـده و بـرای انواع 
تمرین هـای نجـات مصدوم مناسـب می باشـد. بـا ایجاد انـواع کارگاه هـا بر روی 
ایـن بـرج، جدیدتریـن متدها با انـواع تجهیزات نجـات مصدوم تمریـن می گردد.

3- اتـاق دود از دیگـر تجهیزاتـی اسـت کـه در دوره هـای آموزشـی واحـد مـورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. در این اتاق با ایجاد دود توسـط دسـتگاه دودزا، مسـیری 

سـخت و پـر از موانـع برای آتش نشـانان طراحی  شـده اسـت.

4- در حرفه آتش نشانی آمادگی جسمانی پرسنل در راستای انجام عملیات مختلف 
حوادث و حریق، برای نجات جان و اموال انسان ها، از اهمیت خاصی برخوردار 
بوده و ضرورت انجام تست های ورزشی و تمرین های مرتبط و منظم، بسیار حائز 

اهمیت است.
پیش  از این والیبال تنها ورزش در ایستگاه های آتش نشانی واحد بود که به  منظور 
بهبود شرایط روحی انجام می شد. اما هم اکنون ورزش و آمادگی جسمانی جزئی از 

زندگی آتش نشانان پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد می باشد.
ایجاد باشگاه های بدن سازی، راه اندازی پیست خاکی مخصوص دوومیدانی به عرض 
6 و طول 105 متر، خرید البسه ورزشی برای آتش نشانان، انجام تست های آمادگی 
جسمانی6 ماهه و برگزاری مسابقات والیبال و فوتسال داخل واحد، شرکت در تمام 
المپیادهای آتش نشانی و خرید و ساخت تجهیزات موردنیاز تمرینات المپیاد ... از 

مجموعه فعالیت های ورزشی این واحد می باشد.
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گزارش / مصاحبه
Report / Interview

و آتشنشانی سازمان رئیس زاده، فرخ مهندس
یا  تاریخی  حساس  مقاطع  در  ایمنیشیراز: خدمات
مؤثر  و  بموقع  وقایع و حوادث طبیعی، شاهد حضور 
جامعه آتش نشانی برای خدمت رسانی هرچه سریع تر به 
هم وطنان عزیزمان بوده ایم. از این رو جا دارد شهروندان 
در هنگام بروز حادثه، و مسئولین در تصمیم گیری ها، این 
از جان گذشتگی و خدمت رسانی ها را مدنظر قرار دهند.
آتش نشانی یکی از شغل های پرخطر و مقدسی است که 
عالوه بر اینکه جزء مشاغل سخت و زیان بار محسوب 
می شود، در رتبه اول شغل های پراسترس جهان قرار 
دارد. در رتبه بندی سال 2016، شغل آتش نشانی، پلیس 
و اورژانس با نرخ تحمل 98.5، پراسترس ترین شغل 

جهان رتبه بندی شده است.
فرخ زاده، رئیس سازمان آتش نشانی شیراز در معرفی 
هرچه بیشتر این شغل استرس زا و مشکالت مربوط به 
آن گفت: آتش نشانان به طور متوسط در هفته بیش از 
300 عملیات امدادی اطفایی را پشتیانی کرده و مرکز 
فرماندهی 125، بصورت شبانه روزی پاسخگوی تمام 
تماس هایی است که با سامانه 125 برقرار می شود و 

این آمار در هفته به 5100 تماس نیز می رسد. 

در صفحه  که  حوادثی  تیتر  و  آمار  این  به  نگاهی  با 
می شود،  درج  مجازی  شبکه های  و  رسانه ها  حوادث 
همچنین دیدن صحنه های فجیع و مرگ های دلخراش 
عمیق تر  دیدی  داشتن  لزوم  به  می توان  شهروندان، 
کاهش  راستای  در  فداکار  قشر  این  به  گسترده تر  و 

آسیب های روحی وظایف محوله پی برد.
وی افزود: در ادامه رفتارهای بسیار خوب شهروندان، 
اعزام  و  حوادث  بروز  هنگام  در  که  است  این  انتظار 
در  شهروندان  همکاری  شاهد  کماکان  آتش نشانان، 
باز کردن معابر و خصوصاً عدم تجمع در محل حادثه، 
نیروهای  توسط  امدادرسانی  عملیات  انجام  هنگام 

عملیاتی، باشیم.
عالوه بر استرس های شدید شغلی، شامل: حضور در 
از سختی شغل،  ناشی  و حوادث  عملیات های شبانه 
انفجارها، مواد شیمیایی، سقوط از بلندی، سوختگی، 
ماندن زیر آوار و ... متأسفانه در سال های اخیر شاهد 
کم لطفی های متعددی ازجمله: ضرب و شتم، فحاشی، 
عدم توجه به همکاری در شرایط ترافیکی، اشتیاق برای 
تصویربرداری، نظرهای غیر کارشناسی، بر هم زدن 
فضای آرامش با فریاد و ... هستیم که مزید بر ماهیت 

پر استرس ترین 
شغل جهان

آتش نشانی

روابطعمومیسازمانآتشنشانیوخدماتایمنیشیراز
http://www.shiraz.ir/firefighting



69                                                                                            www. i ransa fe ty t rade . com    i n fo@ i ransa fe ty t rade . com مرکز جامع تجارت ایمنی ایران                                                                   

معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

گروه و کانال اخبار تخصصی ایمنی،  آتش نشانی، امداد و نجات

مرکز جامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

https://telegram.me/fireandrescuenews
https://t.me/joinchat/AAAAAEAqvwow2VN5gDQJjw

لینک شهریورماه 96 

حوادث، روح، روان و جسم آتش نشانان را تهدید می کند. نمونه ای از این رفتارها را 
در حوادث اخیر، مثل امداد باالبر، حریق انبار باربری، حادثه واژگونی مینی بوس و ... 

شاهد بودیم که دیدن این صحنه ها دل هر انسانی را به درد می آورد.
در ازای این خدمات، حقوق و مزایای این قشر و قوانین حمایتی در جهت پاسداشت 
جان باختگان، مصدومین و معلولین و مهم تر از همه این موارد، شهید محسوب نمودن 
آنها در حین مأموریت، در پیچ وخم قوانین اداری در سطح کشور، نیاز به حل وفصل و 

بازنگری قوانین، بصورت اساسی و ابالغ در سطح ملی دارد.
در برخی از شوراهای شهر قوانین حمایتی خوبی به تصویب رسیده و لیکن در برخی 
شهرها، بدلیل مالحظات مختلف، ازجمله بار مالی و یا مقایسه با برخی مشاغل دیگر، 

عماًل این قوانین مهم و دلگرم کننده به تصویب نرسیده است.
قوانین حمایتی از سازمان های مردم نهاد )آتش نشانان داوطلب( نیز در کشور، در هاله ای 
از ابهام است که الزم است در جهت اجرای سند چشم انداز 20 ساله نظام و اجرایی 
کردن برنامه ششم توسعه، برای آن نیز مالحظات و تسهیالت الزم پیش بینی گردد.
اقدامات مؤثر مددکاری به خانواده های آتش نشانان، حمایت های مالی دولت در خرید 
تجهیزات فنی، خصوصاً برای کالن شهرها، دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلندمدت در 
داخل و خارج از کشور، تخصیص امکانات ویژه رفاهی توسط بخش دولتی و خصوصی 
و سازمان های متولی گردشگری، همانند میراث فرهنگی و گردشگری، کارت منزلت 
اجتماعی، بیمه های حمایتی و ... از دیگر خدماتی است که می تواند باعث دلگرمی و 

کاهش استرس آتش نشانان و خانواده های آنان شود.
عدم تخصیص بودجه عمرانی و ساخت ایستگاه های استاندارد و مشکل تملک و 

تخصیص زمین های دولتی از سوی اداره راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، زمین های 
مصادره ای مشارکتی با سایر دستگاه های دولتی و ... نیز ازجمله مشکالتی است که 
بدلیل پراکندگی ایستگاه ها، عوامل روحی، روانی و فرسایشی را برای آتش نشانان به 

همراه دارد. 
کمک هزینه و وام های ویژه برای تأمین مسکن این قشر زحمت کش، شاید پاسخگوی 
گوشه ای از ریسک باالی شغلی این عزیزان در حوادث باشد. در پایان در معرفی هرچه 
بیشتر این شغل سخت و استرس زا باید گفت: آتش نشاني تنها سازماني است که پرسنل 
آن باید همواره این آمادگي را داشته باشند که در هر شرایطي چه عبادت، چه غذا خوردن 
و چه استراحت، به محل وقوع حادثه اعزام شوند و این استرس، بدترین خصیصه این 
شغل است. بر همین اساس است که عشق و عالقه، حرف اول را براي ورود به این 
شغل مي زند و افراد شجاع، هوشمند و فداکار با آگاهي از خطرات احتمالي، این نوع 

خدمت به مردم را انتخاب مي کنند. 
اگر یک آتش نشان دست کم 15 سال در این سازمان خدمت کرده باشد، آثار متعدد 
زخم و جراحت را روي اعضاي بدن وي می توان دید. در برخی موارد تعداد زیادي از 
پرسنل آتش نشاني هستند که بر اثر شدت حریق ، دچار سوختگي هاي عمیق شده اند 
و این در حالي است که آتش نشانان در طول سال هاي خدمت، با صحنه هاي دلخراش 

زیادي نیز مواجه مي شوند که روح آنها را دچار افسردگي مي کند. 
از این رو امیدواریم هم مردم عزیز و هم مسئوالن، آتش نشانان را بیشتر درک کرده 

و آنان را در رسیدن به اهدافشان، بیش از پیش یاری کنند.
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با توجه به پیشرفت کشور و سیاست روزافزون حرکت به سمت اسناد الکترونیکی و فرآیندهای سازمانی بدون 
کاغذبازی و بصورت سیستمی، امروزه لزوم کوتاه تر شدن یک فرآیند سازمانی در ادارات دولتی و خصوصی 
باعث ایجاد و ساخت روزافزون دیتاسنترها و اتاق های سرور شده است. از طرفی با توجه به حجم روزافزون 
احساس  روزبه روز  در کشور  الکترونیکی  و  یکپارچه  بستر  ایجاد یک  لزوم  معامالتی،  و  بانکی  تراکنش های 
می شود و کشور بسرعت به سمت دولت الکترونیک حرکت می کند. در این راستا اهمیت حفاظت از این مراکز 
و دانستن ریسک ها و خطرات ناشی از عوامل مختلف که در تعطیلی موقت یا در اصطالح downtime این 
مراکز مؤثر می باشد، اعم از اتصالی برق، ایجاد حریق سطحی، ایجاد حریق عمقی و یا از کار افتادن سیستم 
تهویه که می تواند به این مراکز صدمه جدی وارد نماید، اهمیت بسزایی دارد. همچنین تعطیلی موقت و حتی 
چندساعته این مراکز در زمان اداری می تواند خسارات جبران ناپذیری برای ارائه خدمات از قبیل خدمات بانکی 
سازمان های با ارباب رجوع باال و مراکز خصوصی با فرآیند پیچیده و زیاد به وجود آورد. بهمین منظور در این 

مقاله انواع این ریسک ها را بررسی می نماییم:

سازهمقاومدربرابرحریق
براساس استاندارد TIA942 که در مورد زیرساخت و ابنیه دیتاسنتر از مرحله ساخت تا ارتباطات الکترونیکی، 

دستورالعمل صادر می کند، هرکدام از قسمت ها باید براساس این استاندارد ساخته شود.
ابنیه: دیوارها در دیتاسنتر باید از پنل های گچی یا پیش ساخته استاندارد یا مقاوم در برابر حریق تا زمان معین 
ساخته شود. سقف و کف کاذب در دیتاسنتر از نوع تایل گچی AMF با مقاومت حریق باال و تحمل 30 دقیقه 
حرارت حداقل تا 300 درجه باشد. درب ورودی دیتاسنتر از نوع استاندارد نسوز ضد حریق و ضد سرقت با 

دستگیره بازشو از داخل اتاق جهت ایمنی ساخته می شود.
محل قرارگیری تابلو برق ها، استاندارد بودن کابل ها، بست های اتصال کابل و ... همگی در TIA942 بصورت 

مبسوط ذکر شده است.
متأسفانه در ایران در بسیاری از مرکز دولتی محل قرارگیری این اتاق بصورت نادرست و غیراستاندارد ساخته 
UPS محدود  باتری  یا  اتاق که شامل چند دستگاه رک  به یک  می شود. درصورتی که دیتاسنتر در مفهوم، 

نمی شود. در اصل این اتاق ها سرور روم هستند و تفاوت عمده ای با دیتاسنتر دارند.
دیتاسنترها معمواًل حداقل بین 40 تا 200 رک یا بیشتر پر شده از سرور، UPS و هاردهای ذخیره سازی هستند 

در ضمن  می باشند.  اتاق ها  این  از  بزرگ تر  بسیار  و 
استانداردهای رده بندی TIER1 تا TIER4 که اصواًل 
ساختمان را از قبل برای این منظور طراحی می کنند، 
این مراکز را ممیزی و گواهینامه های مختلف به آن ها 

اعطا می کنند.
در مورد ابنیه این اتاق ها اولین موضوع مهم، سیلد بودن 
یا همان ایزوله بودن حداکثری اتاق می باشد. میانگین 
دما در یک دیتاسنتر بین 18 تا 22 درجه سانتی گراد 
است. چنانچه فضا نشتی دما داشته باشد، در اصطالح 
این اتاق ایزوله نیست و در بلندمدت صدمات زیادی 

به تجهیزات وارد می کند.

ارزیابیپروژهوریسکجهتاجرایاطفاء
حریق:

در  حریق  اطفاء  عامل   nfpa75 استاندارد  براساس 
اتاق سرور clean agent یا گازهای بی اثر هستند.

حال باید ببینم چه پارامترهایی در این اتاق ها باید قبل 
از اجرا و طراحی پروژه در نظر گرفته شوند. ابتدا باید 

ارزیابی ریسک حریق 
و مقابله با حرارت 

در مراکز دیتا

علی رنگانیان ، مهیار مشایخی
شرکت کارافایر
www.karafire.com
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بررسی شود مکان موردنظر امکان اجرای اطفاء حریق را دارد یا خیر.
پس ابتدا ایزوله بودن محیط را با دستگاه door fan test مورد بررسی قرار می دهیم. چنانچه نمودار نشتی 

هوا از درب اصلی اتاق، میانگین قابل قبولی داشته باشد، می توانیم طراحی را آغاز کنیم.
سیستم تهویه اتاق باید قبل و بعد از اجرا، با دستگاه cfm سنج مورد بررسی قرار گیرد تا سرعت جریان هوا 

محاسبه گردد. )سرعت پرتاب باد / بر ثانیه(
این کابل ها و  باید تمامًا مورد بررسی قرار گیرد. جنس  از سینی های کف و سقف  کابل های برق عبورکرده 
نحوه اتصال آن ها به رک ها بسیار مهم هستند. چرا که اولین عامل حریق در اتاق های سرور، عدم استفاده از 
بست های استاندارد بین کابل هاست. با مشاهدات اینجانب بیش از %30 حریق ها در اثر خوردگی کابل یا بست 
کمربندی و ایجاد اتصالی و سوختن روکش کابل و ایجاد دود سطحی ایجاد می شود و معمواًل چون زیر کف 
کاذب اتفاق می افتد، معمواًل زون اعالم حریق از کف فعال شده و آژیر به صدا در می آید. درصورتی که بعد از 

مراجعه، احتمال دارد حریق خودبه خود خاموش شده و نیازی به اطفاء حریق نباشد.
یکی از مواردی که در زمان بروز حریق اهمیت بسزایی دارد، قطع سیستم تهویه، به محض به صدا درآمدن 
آالرم اولیه یا همان اخطار در بدو شروع حریق است. بدلیل اینکه سرعت پرتاب باد در اتاق های سرور اغلب به 
حدی است که امکان دارد عامل کاشف حریق دوم که معمواًل روی زون اطفاء حریق بسته می شود، نتواند دود 

را کشف کند و حریق گسترش پیدا کند.
نکته قابل توجه این است که در 90 درصد موارد، در اتاق های دیتا عامل حریق دود است نه حرارت. در بسیاری 
از پروژه ها دتکتورهای دود و حرارت به اشتباه موازی بسته می شود که این اشتباه باعث می شود که دود در 
زون اول کشف شود ولی در همان زون به صورت موازی حرارت محیط هیچ گاه به 68 درجه که آستانه کشف 

سیستم  نتیجه  در  و  نرسد  می باشد،  حرارتی  دتکتور 
اطفاء حریق عمل نکند!

در دیتاسنترها چون حرارت نقطه ای است و بسرعت 
در لحظه کاهش می یابد، بهتر است از کابل سنسور 
حرارتی خطی یا LHD روی سینی کابل های کف و 
در تابلو برق استفاده شود. ولی استفاده حتمی از آن 

هم الزامی ندارد.
در اتاق های سرور، تعداد دتکتورهای دود باید بیشتر 
اتاق اداری  اتاق های معمولی، به عنوان مثال یک  از 
که تا شعاع 7 متر را پوشش می دهد، تعبیه شود. در 
اصل با افزایش تعداد دتکتور دود، شانس رسیدن دود 
را افزایش می دهیم. پس در اتاق سرور اگر هر 5/1 

متر محیطی هم کاشف دود بکار رود، مانعی ندارد.
تابلو برق اصلی  اتاق های دیتا،  عامل حریق دوم در 
است. بصورتی که با اتصال فیوزها ممکن است حریق 
را  حریق  این  که  شود  آغاز  اصلی  برق  تابلو  داخل 
سیلندرهای  یا    FIREDETECTاز استفاده  بصورت 
کوچک اطفاء موضعی با شلنگ حرارتی اتوماتیک یا 
تیوب حرارتی نقطه ای و یا اگر اتاق با سیستم اطفاء 

یکپارچه مجهز باشد، می توان اطفاء نمود.
این گونه حریق ها بدلیل فاصله چند متری با رک ها، 
کشف  برای  ولی  شوند.  گرفته  نادیده  است  ممکن 
ASD در  حریق، بهتر است مکنده های دود سیستم 
نزدیکی این تابلوها استفاده شود. همچنین چون این 
حریق ها معمواًل به داخل تابلو برق محدود می شود، 
بهتر است اپراتور در زمان اخطار، درصورت حضور با 
کپسول دستی CO2 یا FM200 و یا هر عامل اطفاء 

گازی تمیز دیگری اقدام به اطفاء نماید.
تابلو برق  اگر  باید در نظر گرفته شود که  نکته  این 
اصلی اتاق دچار حادثه شود و برق سیستم قطع شود 
و سیستم اعالم حریق هم مجهز به برق اضطراری 
نباشد، باید سیستم اطفاء حریق در اتاق نصب باشد 
که بصورت دستی هم توان اطفاء اتوماتیک را داشته 
باشد. مثل سیستم FM200 و IG که بوسیله ضامن 
و  فعال سازی  امکان  اتوماتیک،  سیلندر  روی  دستی 

اطفاء یکپارچه را حتی در صورت نبود برق دارند.
دیتاسنترها،  رک های  داخل  در  بعدی  حریق  عامل 
ندرتًا  و  سرور  فن  یا  سرور  تهویه  سیستم  معمواًل 
افزایش  اثر  در  که  سرورهاست  داخلی  کارت های 
دمای داخل دستگاه یا قطع سیستم کولینگ یا تهویه 
در داخل رک اتفاق می افتد. )این دما تنها در یک نقطه 
از رک باال رفته و همچنین در صورت استفاده از دتکتور 
حرارتی، این کاشف حریق قادر به کشف آن نمی باشد.(
این روزها بدلیل افزایش حجم اطالعات، از سیستم 
  EMCیا رک ذخیره ســـازی EMC2 ذخیره ســازی
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استفاده می شود. این سیستم هزینه باالی 1 میلیارد 
مخصوص  رک  در  بودن  مجتمع  صورت  در  تومان 
خود را دارد و اگر دما به باالی 27 درجه برسد، این 
سیستم برای همیشه از کار می افتد. با توجه به افزایش 
این سیستم بهتر است در زمان حریق، سیستم تهویه 
جداگانه ای بعد از اطفاء حریق تا 15 دقیقه بعد از اطفاء 
عامل گازی برای این رک در نظر گرفته شود. حریق 
از  ناشی  ولی حرارت  است  در سرور معمواًل محدود 
حریق باعث ایجاد دود غلیظ و سرایت حریق به سایر 

سرورها می شود.
معمواًل در حریق دیتاسنترها ندرتًا شعله طوالنی دیده 
می شود. معمواًل زبانه شعله در 3 تا 5 ثانیه فروکش 
کرده و به دود غلیظ تبدیل می شود. پس عامل حریق 

در دیتاسنترها دود می باشد.
اما همین دود )حریق( در 3 ثانیه اول تا 3 ثانیه دوم 
لزوم  لذا  دارد.  برابری  چند  رشد  نرخ  حریق،  شروع 
زیر  تخلیه  توان  که  حریق  اطفاء  سیستم  از  استفاده 
  IGیا NOVEC1230 و FM200 10 ثانیه را مانند

داشته باشد، مهم است.
نبایدهای  و  بایدها   NFPA استاندارد  در  کلی  بطور 

سیستم اطفاء حریق و ایمنی اتاق سرور بصورت صریح 
و اغلب توأم با نکته و بصورت مبهم ارایه شده اند. لذا در 
نظر داشته باشیم که معمواًل استانداردها پیشنهاددهنده 
هستند و بصورت قاطع باید یا نباید را ذکر نمی کنند. 
حریق  اطفاء  مهندسان  و  طراحان  وظیفه  این  پس 
است که با دقت بیشتری طراحی و پیشنهادات خود 
را به کارفرما ارایه دهند. کما اینکه در سال های اخیر 
با استفاده از محصوالت غیراستاندارد یا استاندارد ولی 
بدون توجه به کاربرد آن، که مثاًل در دیتاسنتر نباید 
استفاده شود، پروژه های زیادی اجرا شده و خسارات 
سنگینی به دیتاسنتر بانک ها و موسسات، شرکت های 
بیمه ای و ادارات گاز )بدون ذکر نام محصول یا پروژه( 

وارد آمده است.
یک  بودن  استاندارد  که  است  توجه  قابل  نکته  این 
محصول به تنهایی شرط کافی برای استفاده آن نیست. 
برای مثال محصولی که البراتوار UL تایید نموده یا 
سازمان محیط زیست آمریکا EPA یا استاندارد ملی 
ایران یا ISO و ... لزومًا به این معنا نیست که می توان 

از آن در دیتاسنتر یا مراکز دیتا استفاده نمود.
معیار سنجش یک نوع محصول، بدون در نظر گرفتن 

برند آن، استاندارد NFPA است که در مورد اتاق های 
دیتا و کنترل با کد NFPA75 ارایه شده است. توجه 
داشته باشیم که همیشه قدرت اطفاء یک محصول، 
لزوم خوب بودن ماده اطفاء حریق نیست. کما اینکه 
در تبلیغات نادرست، ضرایب این قدرت اطفاء گاه تا 

چندین برابر اطفاء واقعی معرفی می شود. 
حتماً ماده اطفاء حریق در کالس C  برای لوازم حساس 
به گرد و غبار مخصوصًا در اتاق های سرور باید بدون 

پسماند و اثر باشد. 
حضور افراد در اتاق و در معرض ماده اطفایی بدون 

ضرر باشد. 
دید فرد یا افراد را محدود نکند. 

یا  برق  به  نیاز  بدون  دستی  بصورت  استفاده  امکان 
چاشنی حرارتی را داشته باشد. 

حرارت محیط را باال نبرد. 
حداقل 5 دقیقه ماندگاری در حد معقول را داشته باشد. 
پسماند قابل رویت یا بصورت روغنی یا ماده چسبنده یا 
رسانا نداشته باشد و مهم ترین مساله اینکه در استاندارد 
NFPA با اما و اگر در مورد آن صحبت نشده باشد 
و صراحتًا ماده اطفاء قابل قبول NFPA مرجع باشد.
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امروزه همه می دانیم، تغییر و تحول بصورت فرایندي مستمر و پرشتاب بر حیات بشري حاکم شده 
و در این راستا افراد، سازمان ها و جوامعی که نتوانند خود را با این تحوالت پرشتاب همگام کنند، 
دچار ایستایي شده، بی شک در بازار رقابتي جایگاهي نخواهد داشت. اساسًا تغییرات، جز الینفک بقاي 
سازمان ها می باشند اما اغلب حوادث و آتش سوزی های بزرگ دنیا نیز در اثر عدم مدیریت تغییرات 

بوقوع پیوسته اند.
تمام تأسیسات، عملیات و فرآیندها همواره درحال تغییرند. اغلب تغییرات در تجهیزات، مواد و فرآیندها 
بمنظور افزایش بهره وری و کنترل ایجاد می شوند و یا تغییرات می توانند مربوط به انتقال کارکنان 
فرآیندها و رویه های  انسانی، تجهیزات،  نیروی  تغییری در  باشد. هر  فرآیندی دیگر  به  فرآیندی  از 
سازمان احتمال بوجود آوردن خطرات جدید بر ایمنی کارکنان و تجهیزات خواهد داشت بنابراین تمامی 
تغییرات باید مورد مالحظه قرار گیرند این موارد نه فقط شامل تغییرات مربوط به تجهیزات بلکه شامل 
تغییر در ساختار سازمانی نیز می شوند. طرح های مربوط به تغییرات بایستی مشخص کننده جنبه های 
مختلف ایمنی ناشی از مراحل مختلف توسعه و برای اطمینان یافتن از این مهم باشد که ریسک های 
ایمنی و حریق یا تأثیرات سوء بر محیط زیست به حداقل برسند. تغییراتی که می تواند نقاط بحرانی 
ایمنی را تحت تأثیر قرار دهند باید قبل از اعمال بطور سیستماتیک مورد بررسی همه جانبه قرارگرفته 
و هرگونه اصالحی که الزم است، در سیستم مدیریت ایمنی بوجود آورد تا با اجرای آن خللی درروند 
عملکرد سازمان پدید نیاید. هدف از این مقاله ارائه نکاتی جهت موفقیت یک برنامه مدیریت تغییر، بیان 
راه هایی بمنظور ایجاد، اجرا و تکمیل روند مدیریت تغییر در ایمنی و مدیریت ریسک حریق می باشد.

مقدمه:
تأسیسات همواره درحال تغییرند. تغییرات معمواًل در 
تجهیزات، مواد و فرآیندها بمنظور افزایش بهره وری 

و یا کنترل خطرات صورت می گیرد.
می تواند  تغییرات  این  اعمال  که  است  ذکر  به  الزم 
خطرات شغلی جدیدی را بوجود آورد که برخی از آن ها 
بالفاصله قابل تشخیص نیستند. لذا هرگونه اصالح و 
تغییر باید بمنظور کنترل خطرات حریق و ایمنی که 

می تواند بدنبال داشته باشد تجزیه وتحلیل شود.
بمنظور ارزیابی خطرات ناشی از هرگونه تغییر و نیز 
پایش فرآیند اجرا، الزم است خط مشی و روش اجرایی 
حریق  ایمنی  خط مشی  گردد  ایجاد  تغییر  مدیریت 
ساده به نظر می رسد ولی درواقع یکی از مشکل ترین 
در  ایمنی  مدیریت  نظام  یک  عناصر  اساسی ترین  و 

سازمان می باشد.
مشارکت کلیه کارکنان و تعهد کلیه سطوح سازمان 

در اجرای این برنامه ضروری است.

مدير يت تغييـر
بمنظور کاهش ریسک خطر حریق 
در شرکت فوالد سیرجان ایرانیان

مهدي شجاعي
رئیس HSE فوالد سیرجان ایرانیان
shojaei48m@yahoo.com



79                                                                                            www. i ransa fe ty t rade . com    i n fo@ i ransa fe ty t rade . com مرکز جامع تجارت ایمنی ایران                                                                   

معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

گروه و کانال اخبار تخصصی ایمنی،  آتش نشانی، امداد و نجات

مرکز جامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

https://telegram.me/fireandrescuenews
https://t.me/joinchat/AAAAAEAqvwow2VN5gDQJjw

لینک شهریورماه 96 

مدیریت تغییر
جایگزینی،  تعویض،  بمنظور  آگاهانه  اقدام  هرگونه 
تبدیل، افزودن، اصالح و تغییر جزئی از فرآیند، یک 
دستگاه و سیستم های مدیریتی و کنترلی تغییر نامیده 
می شود. تغییرات به سه دسته کلی تقسیم می شوند:

الف( مدیریتی: تغییراتی که در مورد روش های کاری 
بکار می رود مانند کاهش تعداد دفعات بازرسی و یا 
تعمیرات. انجام این تغییرات می تواند تبعات بدی را 

برای دیگر عملیات داشته باشد.
)بدون درنظر  ب( سازمانی: اصالح ساختار سازمانی 
اندازه( یک تغییر بزرگ است که باید اثرات  گرفتن 

آن مورد ارزیابی قرار گیرد؛ مانند:
-1 کاهش یا افزایش تعداد سرپرستان

-2 کاهش یا افزایش ساعات کاری کارکنان
-3 استفاده از پیمانکاران بجای پرسنل شرکت

ج( تکنیکی )فنی(: اضافه و یا حذف تجهیزات، تغییر 
تغییر  نوع  این  از  فرآیندی  روش های  اصالح  یا  و 

می باشند. تغییرات فنی معمواًل بمنظور افزایش تولید 
این  انجام  اما  اعمال می شوند؛  یا کاهش خطرات  و 
تغییرات می تواند منجر به بروز خطرات جدیدی شود.

دالیلتغییرات:
ذینفع،  گروه های  نیازمندی های  بهبود  توسعه، 

رویدادهاي غیرقابل پیش بینی
یادآوری: مراحل توسعه شامل مطالعات امکان سنجی، 
و  سرویس  عملیات،  راه اندازی،  ساخت،  طرح ریزی، 

نگهداری، جمع آوری و ترک محل می باشد.
فرایند  در  تغییرات می بایست  بهینه  به منظور کنترل 
مدیریت تغییر گردش کار در سازمان گردش کاري 

بدین منظور تهیه و به مورد اجرا گذارده شود.
تغییر  مدیریت  کار  گردش  در  که  مواردي  جمله  از 

دیده می شود:
- شناسایی خطرات ایمنی وآتش نشانی ناشي از تغییر

- ارزیابي ریسک ایمنی و حریق ناشي از تغییر

- تهیه هدف و برنامه کاهش ریسک ایمنی و حریق
- تهیه الزامات آموزشی عمومی و تخصصی موردنیاز 

تغییر
- اقدامات واکنشي موردنیاز در برابر حوادث و شرایط 

اضطراري و بحران می باشد.

روشاجراییمدیریتتغییر
طی  در  که  مصوبی  مراحل  سلسله  از  است  عبارت 
و  اجرا  تصمیم گیری،  ارزیابی،  شناسایی،  تغییرات، 
اجرایی  روش  این  تهیه  از  هدف  می شود.  پیگیری 
این است که مطمئن شویم تغییرات توسط افراد آگاه 
و باتجربه  مرور و تائید می شوند. تمام سازمان ها باید 
خط مشی و روش اجرایی در رابطه با مدیریت تغییر 
داشته باشند. در هنگام ایجاد خط مشی و تهیه روش 
اجرایی باید مسائل فرهنگی و چگونگی نوع ارتباطات 
بین کارکنان در نظر گرفته شود. مدیریت تغییر یک 
کار گروهی و تیمی است. زمانی که یک پیشنهاد بطور 
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غیر رسمی داده می شود و در مقابل این پیشنهاد یک 
مخصوص  فرم های  در  آن  ثبت  مانند  رسمی  اقدام 
رسمی  بصورت  فرایند  حقیقت  در  می گیرد  صورت 

آغازگردیده است. 
مدیر ایمنی و آتش نشانی باید از اینکه روش اجرایی 
مدیریت تغییر و خط مشی مربوط به آن تهیه گردیده 
و همه مستندات قبل از اجرای تغییرات موجود بوده، 
اطمینان حاصل نماید همچنین یک نفر باید مسئولیت 
هماهنگی اجرای تغییرات را بر عهده داشته باشد، در 
تأسیسات بزرگ معمواًل یک گروه جداگانه ای مسئول 

انجام امور مربوط به مدیریت تغییر هستند.

مراحلفرایندمدیریتتغییر
درخواست آغازگر فردی که اولین درخواست یک تغییر 
را می دهد آغازگر نامیده می شود. معمواًل آغازگر یک 
مدیر، سرپرست و یا یک مهندس است اما کارکنان 
و پیمانکاران نیز باید قادر به ارائه پیشنهادات باشند، 

شرکت کلیه کارکنان در این امر ضروریست. 
باید در نظر گرفت زمانی که فردی تغییری را پیشنهاد 
می دهد نشان دهنده اینست که او به تأسیسات اهمیت 
تغییر  مدیریت  برنامه  یک  در  بنابراین  است،  داده 
ضروریست که آغازگر را درگیر کرده بطوریکه افراد 

دیگر نیز تشویق به ارائه پیشنهادات شوند.

بازبینیاولیه
قبل از اینکه فرایند مدیریت تغییر بطور رسمی آغاز 

شود پیشنهاد ارائه شده باید توسط افرادی که آغازگر 
به آن ها اعتماد داشته و می شناسد بطور سریع بررسی 
شود. درصورتی که نتیجه مثبت نبود هم از هدر رفتن 
وقت و انرژی جلوگیری شده و هم اعتبار آغازگر در 
مقابل همکاران و مدیریت حفظ می شود. بازبینی اولیه 
از اقدامات ضروری در فرایند تغییر است و شامل دو 

بخش می باشد:
الف: ارزیابی اولیه مشکل و راه حل پیشنهادشده و نیز 
جمع آوری اطالعات و پیشنهادات مرتبط با موضوع بر 

اساس دانش و تجربه
ب: تعیین اهمیت تغییر

درصورتی که انجام تغییرات ضروری و فوری تشخیص 
داده شود، یک اقدام سریع بدون بررسی بیشتر الزم 
است، بعالوه درصورتی که یک تغییر ضروری و فوری 
کم اهمیت و غیرضروری تشخیص داده شود، ممکن 

است یک حادثه جدی بوقوع بپیوندد. 
بنابر اهمیت موضوع سرپرستان و اپراتورهای ارشد باید 
آموزش های الزم را در خصوص اینکه کدام تغییرات 

مهم و ضروری بوده و در اولویت قرار دارند، ببینند.

ارزیابیدقیقتر
اولیه، درصورتی که تشخیص  بازبینی  مرحله  از  پس 
داده شود که باید انجام تغییرات پیگیری شود وارد این 
مرحله خواهیم شد. در این مرحله پیشنهاد تغییر توسط 
یک تیم کارشناسی )با توجه به ماهیت تغییر( بررسی 

خواهد شد. اعضای این تیم سه وظیفه بر عهده دارند:
الف.تائیدمشکل

موجود  کنترل های  به کمک  آیا مشکل می تواند   
بطور مؤثرتر حل شود؟

 آیا وضعیت موجود شرایط کاری را به سمت ناایمن 
سوق می دهد؟

ب.تجزیهوتحلیلمشکل
 کاماًل مشکل درک شود

  در صورت لزوم از چک لیست، آنالیز علل ریشه ای 
و یا ارزیابی خطرات فرایندی استفاده شود

ج.شناساییراهحلهایممکن

طوفانفکری
در تیم ارزیاب، هماهنگ کننده مسئول کلیه تغییرات 
است. ضمنًا این تیم نیازمند فردی است که آشنا به 
رقابت  بازار  و  سیاسی  اقتصادی،  سازمانی،  مسائل 
اعضای  انتخاب  برای  الزم  معیارهای  حداقل  باشد. 
تیم ارزیاب علم و تجربه و خالقیت می باشد. پس از 
انتخاب اعضای تیم هماهنگ کننده باید یک طرح و 
برنامه زمان بندی ایجاد نموده بطوریکه کار بدرستی 
اجرا شده و اعضای تیم فرصت کافی برای ارزیابی 

تغییر داشته باشند.

تائیدرسمی
به  باید  تغییر  لزوم  شود،  ایجاد  تغییر  اینکه  از  قبل 
تائید مدیریت برسد. از طریق فرم تائید اجرای تغییر 
و همچنین احتمال وقوع یک حادثه و حریق رسمًا 
اعالم شده و به لزوم اجرای تغییر تأکید می گردد. در 
جانب  از  پیشنهادی  تغییرات  ارزیابی  تأسیسات  اکثر 
مدیریت ارشد توسط یک کمیته دائمی انجام می شود. 
در شرایطی که چندین راه حل برای مقابله با مشکل 
ارائه می شود، این کمیته مسئول انتخاب مناسب ترین 
راه حل است. کمیته معمواًل دارای یک عضو ثابت از 
واحدهای عملیات، تعمیرات، فنی و مهندسی، پروژه ها 

و ایمنی و آتش نشانی می باشد.

بروزرسانیاطالعات
بایستی  شد،  تائید  تغییر  اجرای  لزوم  که  زمانی 
مستندات  و  تعریف شده  عملیات  ایمن  محدوده های 
قبل از شروع به روز شوند. افرادی که از تغییر جدید 
اطالع ندارند باید مطلع شده و آموزش های الزم را 

دیده باشند. 
اطالعات ایمنی فرآیند مانند دستورالعمل های عملیاتی 
و تغییراتی، آموزش ها و مستندات مکانیکی باید قبل از 

اینکه تغییر کاماًل انجام شود به روز شوند.
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اعالن
از  متأثر  به نوعی  که  هرکسی  تغییر  اجرای  از  قبل 
این تغییر است بایستی مطلع گردد. از مسئولیت های 
به  افراد مربوطه نسبت  هماهنگ کننده مطلع کردن 
کاری است که می خواهد انجام شود، اینکه چرا انجام 
خواهد شد و چه تأثیر احتمالی بر فرآیند خواهد داشت.

اجرا
قبل از اینکه اصالحات و یا تغییرات بزرگ اجرا شود 
یک بازبینی ایمنی باید صورت پذیرد، زیرا ممکن است 
بین مطالعات اولیه و زمان اجرا وقفه قابل مالحظه ای 
بوجود آمده باشد. در پروژه های کوچک تر وقایع سریع 
اتفاق می افتد و همان بازبینی رسمی کمیته کافی است.

پیگیری
هماهنگ کننده  پذیرفت،  صورت  تغییر  که  زمانی 
بایستی از اینکه این اقدامات با همه احتیاطات بطور 
مناسب انجام شده و نتایج مطلوب حاصل شده است 
زیر  موارد  شامل  باید  پیگیری  مرحله  یابد.  اطمینان 

باشد:
الف( آیا روش اجرایی بدرستی انجام شده است؟

ب( آیا همه مسائل ایمنی فرآیند ارزیابی شده بطوریکه 
هیچ اثر نامطلوبی حاصل نشود؟

با  اپراتورها  آیا  شده،  اجرا  بدرستی  تغییر  آیا  ج( 
آیا  و  شده اند  آشنا  بدرستی  عملیاتی  محدودیت های 
می دانند در شرایطی که اعداد و ارقام از این محدوده 

فراتر رفت چه کاری را انجام دهند؟

بحثونتیجهگیری
فرآیندها  تجهیزات،  انسانی،  نیروی  در  تغییری  هر 
خطرات  آوردن  بوجود  احتمال  سازمان  رویه های  و 
تمامی  بنابراین  داشت.  خواهد  را  ایمنی  بر  جدید 
تغییرات باید مورد مالحظه قرار گیرند. این موارد نه 
فقط شامل تغییرات مربوط به تجهیزات، بلکه شامل 
مدیریت  در  می شود.  نیز  سازمانی  ساختار  در  تغییر 
تغییرات تمام جنبه های مختلف ایمنی و حریق ناشی 
بطوری که  شده،  بررسی  توسعه  مختلف  مراحل  از 
ریسک های ایمنی یا تأثیرات سوء بر محیط زیست 

به حداقل می رسند. 
غییراتی که می تواند نقاط بحرانی ایمنی و آتش نشانی 
بطور  اعمال  ز  ا قبل  دهند  قرار  تأثیر  تحت  را 
و  گرفته  قرار  همه جانبه  بررسی  مورد  سیستماتیک 
هرگونه اصالحی که الزم است، در سیستم مدیریت 
روند  در  خللی  آن  اجرای  با  تا  می آید  بوجود  ایمنی 

عملکرد ایمنی پدید نیاید.

الف(ایمنی: مهم ترین دلیل اجرای برنامه مدیریت 
تغییر ایمنی است.

 کاهش انتشار مواد خطرناک و پیشگیری از حریق.
 کاهش میزان تعمیرات: بواسطه بروز خرابی های ناشی 
از تغییرات کنترل نشده نرخ تعمیرات وسایل و تجهیزات 
باال می رود و بالطبع میزان فعالیت های پرخطری مانند 
ورود به مخازن محصور، کار در ارتفاع، کارهای برقی و 

کار با تجهیزات سنگین افزایش می یابد.
 کاهش حوادث ناشی از عملیات فرآیندی: گاهی مواقع 
تغییرات ارزیابی نشده شرایط عملیاتی را به سمت ناایمن 

سوق می دهد.
  در برخی موارد تعمیرات کنترل نشده باعث می شود 
که کارکنان وسایل استحفاظی خود را استفاده نکرده و 
یا تجهیزات ناایمن مانند شیرهای ترخیص فشار و یا 

سیستم های آب آتش نشانی موقت از کار بیفتد.
ب(اقتصادی: مسائل اقتصادی از دیگر دالیل اجرای 

مدیریت تغییر است.
 تولید بمنظور کاهش ضرر و زیان مستقیم، میزان تولید 
باید افزایش یابد. میزان تولید و کیفیت محصوالت باید 
افزایش و در عوض هزینه ها کاهش یابد؛ زیرا در این 
صورت کمتر نیاز به بازیافت و یا عملیات مجدد بر روی 

موارد غیراستاندارد است.
به  را  کمتری  زیان  و  کمتر ضرر  حوادث  سرمایه:   

دنبال دارد.
 عملیات: کاهش اتالف وقت در زمان تعمیرات و کاهش 

میزان آسیب باعث افزایش سوددهی می شود.

باعث  ایمنی  مناسب  آمار  یک  اعتبار:  و  شهرت   
شرایطی  چنین  در  می شود.  شرکت  اعتبار  افزایش 
میزان  بالطبع  و  یافته  افزایش  سرمایه گذاری  میزان 
در  شد.  خواهد  کم  دولتی  جرائم  و  افزایش  فروش 
فروش  کاهش  باعث  مشتریان  نارضایتی  مقابل، 
می شود. نارضایتی کارکنان و اقشار جامعه نیز باعث 
افزایش شکایات و کاهش اعتبار شرکت و درنتیجه 

کاهش میزان سرمایه گذاری می گردد.

مراجع:
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شرکت POLON-ALFA با بیش از 60 سال سابقه طراحی و تولید 
که  می باشد  خاص  محصوالتی  دارای  حریق،  اعالم  سیستم های 
ویژگی های بارز فنی و کاربردی این محصوالت، این برند را از سایر 

رقبا متمایز می کند. 
پرداخته  آن ها  کاربرد  و  این محصوالت  بیان  به  نوشتار  این  در 

می شود:

و         محصوالت    خاص
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IR دتکتور متعارف ترکیبی حرارت و شعله 
این دتکتور ذاتاً یک دتکتور متعارف حرارتی RoR می باشد که در قسمت Head به یک سنسور 
شعله IR با زاویه دید 60o مجهز شده است و برد مؤثر آن 17 متر می باشد. زمانی که دتکتور شعله 
IR را در محدوده دید خود حس کند، حساسیت دتکتور حرارت آن بشدت افزایش پیدا کرده و باعث 
افزایش سرعت کشف حریق از یک سو و کاهش آالرم کاذب از سوی دیگر می گردد. کاربرد این 
دتکتور در محیط هایی می باشد که در حالت عادی گردوغبار زیاد در آن محیط ها )نظیر کارخانجات 
برش چوب و ...) باعث وقوع آالرم کاذب در دتکتورهای دود می گردد. این دتکتور دارای تأییدیه از 

آزمایشگاه معتبر CNBOP می باشد.

UV دتکتور متعارف شعله 
این دتکتور کاشف امواج باند فرکانسی UV ساطع شده از شعله می باشد. زاویه دید سنسور شعله 
آن 120o و برد مؤثر آن به 17 متر می رسد. این دتکتور بعلت وجود اشعه UV در نور خورشید، 
مناسب برای محیط های داخلی می باشد. ساختار دتکتور مناسب برای استفاده در محیط های صنعتی و 
مکان هایی که نباید از دتکتور دود استفاده شود، است. همچنین این دتکتور دارای تأییدیه از آزمایشگاه 

معتبر CNBOP می باشد.

 دتکتور کانالی
این دتکتور شامل یک محفظه با درجه حفاظت IP65 قابل استفاده در محیط های بیرونی، یک 
دتکتور دود )آدرس پذیر یا متعارف( و دو تیوب برای نمونه گیری از هوای داکت، هر یک بطول 24 
سانتیمتر می باشد. کاربری این نوع دتکتورها، نمونه گیری هوای داکت های تهویه برای کشف دود 
است، بطوری که سرعت هوای درون داکت می تواند به 17 متر بر ثانیه برسد و امکان نصب دتکتور 
دود معمولی درون داکت نیست. این دتکتور دارای تأییدیه از آزمایشگاه معتبر CNBOP می باشد.

 دتکتورهای ضد انفجار
 Zone 0، خالصه می شوند. کاربری آن ها نصب و آشکارسازی حریق در محیط های با درجه خطر IR3 و شعله UV این سری دتکتورها در انواع مدل های دود، حرارت، شعله

Zone 1 و Zone 2 می باشد. تمام این تجهیزات از آزمایشگاه های معتبر KDB و CNBOP موفق به اخذ گواهینامه های ATEX و CE شده اند. 
دتکتورهای دود، حرارت و شعله UV از نوع Intrinsically Safe (EExi) و دتکتور شعله IR3 از نوع Flame Proof (EExd) می باشند.
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IR دتکتور آدرس پذیر ترکیبی دود و شعله 
 IR به یک سنسور شعله Head این دتکتور ذاتاً یک دتکتور آدرس پذیر دودی است که در قسمت
با زاویه دید 120o مجهز شده و برد مؤثر آن 12 متر می باشد. زمانی که دتکتور، شعله IR را در 
محدوده دید خود حس کند، حساسیت دتکتور دود آن بشدت افزایش پیدا کرده و باعث افزایش سرعت 
کشف حریق از یک سو و کاهش آالرم کاذب از سوی دیگر می گردد. کاربرد این نوع دتکتور در 
نواحی ای است که حذف آالرم کاذب، همزمان با افزایش سرعت کشف حریق اهمیت ویژه ای دارد. 
این دتکتور برای نصب روی سقف طراحی شده و دارای تأییدیه از آزمایشگاه معتبر CNBOP می باشد.

CO دتکتور آدرس پذیر ترکیبی دود، حرارت و گاز 
این دتکتور کامل ترین دتکتور ساخت شرکت POLON-ALFA می باشد. 5 سنسور مجزا در این 
دتکتور استفاده شده اند که شامل دو سنسور دود )UV و IR(، دو سنسور حرارت و یک سنسور مونوکسید 
 Test کربن با عمر 10 سال می باشند. این تجهیز کامل ترین دتکتور دنیا در کشف گروه های 9 گانه
Fire می باشد. خصیصه ای که در کمتر برند دنیا یافت می شود و آن را به رقیب بی بدیل برندهای 
بزرگ و صاحب نام تبدیل کرده است. این دتکتور دارای تأییدیه از آزمایشگاه معتبر CNBOP می باشد.

 دتکتورهای موضعی
برند POLON-ALFA دو نوع دتکتور دود موضعی با کاربری متفاوت ارائه می کند:

- دتکتور نوع اول تغذیه خود را از یک باتری 9 ولت دریافت کرده و با مصرف جریان بسیار پایین 
)زیر 10 میکرو آمپر( به آنالیز هوای محیط می پردازد. این دتکتور دارای بازری است که در صورت 
کشف دود، در فاصله 3 متری dB 85 صدا تولید می کند. دتکتور دارای تأییدیه از آزمایشگاه معتبر 

CNBOP می باشد.
- دتکتور نوع دوم مناسب اتصال به سیستم های Intruder می باشد و نیاز به ولتاژ 12 ولت 
مستقیم جهت تغذیه دارد. دتکتور بعنوان خروجی، دارای یک رله است که قابلیت سوئیچینگ جریان 
1 آمپر در 30 ولت مستقیم را هنگام تشخیص حریق داراست. دتکتور دارای تأییدیه از آزمایشگاه 

معتبر CNBOP می باشد.

 محصوالت بی سیم
سیستم اعالم حریق بی سیم POLON-ALFA بر پایه سیستم آدرس پذیر بنا شده است. این تجهیزات 
شامل یک دیوایس رادیویی بی سیم آدرس پذیر می باشد که روی لوپ آدرس پذیر قرار گرفته و تا 
16 دتکتور دود یا شستی بی سیم را می تواند پوشش دهد. تعداد این دیوایس ها روی لوپ دارای 

محدودیت عدد 8 بوده و محدودیت برد بی سیم روی دیوایس ها تا 100 متر بدون مانع می باشد.
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سرعت تغییر در نیازها، رویکردها، فناوري ها و ... آنچنان رو به افزایش است که امروزه برتري سازمان ها بستگي 
ویژه اي به میزان انطباق آنها با تغییرات دارد. لزوم خروج از روزمرگي و از بین بردن ایستایي پیوسته در واحدهاي 
سازمان از جمله پیشگیري، آموزش، عملیات، برنامه ریزي، آمار، فرهنگي و ... و عدم ایجاد رویکردهاي مؤثر و 
نوین در عرصه هاي مختلف، همواره از دغدغه هاي آشکار مدیریت سازمان بوده است که متاسفانه در الیه هاي 
یکنواختي و روزمرگي مستتر شده و از قلم توجه سازمان افتاده است. امروزه اگر سازمان به تغییرات محیط و 
محاط خود واقف نباشد و فعالیت هاي خود را مبتني بر تغییرات تنظیم نکند، محکوم به عدم پیشرفت یا زوال است.
در عصر حاضر، سازمان ها بطور اجتناب ناپذیری با موضوع جدید مدیریت دانش مواجه خواهند بود. باید پذیرفت 
که دانش ضمني افراد کاماًل شخصي بوده و رسمي کردن آن دشوار است، از این رو انتقال آن به دیگران به 
آساني میسر نیست؛ اما پیاده سازی مدیریت دانش الزاماتی دارد که با ایجاد آن ها نیمی از مسیر اشتراک دانش و 
انتقال تجربه به طور نامحسوس پیموده می شود. به عنوان مثال یکی از این الزامات تهیه فلوچارت فعالیت های 
سازمان است که انجام این امر، اثر مثبت معنادار و نقش بسزایی در هموارسازی مسیر کسب و انتقال دانش 
کارکنان بصورت ناخودآگاه و نامحسوس خواهد داشت. به طور کلی به منظور برون رفت از معضل مذکور ورود 

به عرصه مدیریت دانش اجتناب ناپذیر است که شایسته است گام های اولیه ذیل در این راستا برداشته شود:

مدیریت دانش؛ مدیریت اذهان و مستندات
الزامات اولیه مدیریت دانش در سازمان آتش نشانی تهران

دکتر حسام جوادی وثیق
دبیرکل گروه های راهبردی و عضو شورای پژوهش سازمان آتش نشانی تهران

1- تهیهوبروزرسانيفلوچارتفعالیتهاي
یکایکواحدهايسازمان

مراحل:
 فلوچارت فعالیت های یکایک واحدها بصورت مدون 

و منظم تهیه شود.
 فعالیت ها و فرایندها بصورت ماهانه یا دو ماهانه 
توسط واحدها یا گروه های راهبردي مورد بررسي و 
بازبیني جهت بهبود قرار گیرد و گزارش اصالحات 
گزارش های  در  تا  شود  منعکس  مدیریت  دفتر  به 
مورد  شهر  شوراي  و  مدیره  هیئت  به  عملکردي 

بهره برداری مدیرعامل قرار گیرد.
این اقدام باعث می شود تا:

 اموری که در حال انجام آن هستیم را بهتر درک 
کنیم.

در سازمآن را  رفتار سیستم های موجود  و   ساختار 
مشخص کنیم.

 معماری واحدها و سازمان خود را کنترل کنیم.
 ریسک های پروژه ها و اقدامات را مدیریت کنیم.

 تصمیمات اتخاذشده مستند  شوند.
و  خود  کار  نهایی  از محصول  تصویری  کاربران   

سازمآن را مشاهده کنند.

2-تشکیلواحدتحقیقوتوسعه)R&D(
درهمهمعاونتها

 )R&D( در جوامع توسعه یافته از واحد تحقیق و توسعه
بعنوان قلب سازمان یاد می کنند و در تعبیر دیگر آن را 
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آداپتور سازمان نامیده اند؛ با توجه به اینکه نیازهاي جدید و لزوم اعمال تغییرات همواره 
وجود دارند، بخش تحقیق و توسعه بعنوان ابزاري براي باز کردن سیکل هاي بسته 
عملیاتي در جریان امور مختلف طراحي و سازمان دهی شده است و از توان تزریق 
فرهنگ توسعه در کل پیکره یک سازمان برخوردار است. امروز تنها راه ایجاد ارزش 
توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران، کاهش زمان و هزینه آزمایش و 
خطا یا تکرار از طریق تمرکز بر پژوهش و توسعه دانش، ایجاد پایگاه دانش، آموزش 
اثربخش و همه جانبه کارکنان و تحقق مبادله و اشتراک دانش بین کارکنان است، 

که همه این موارد از ابعاد مدیریت دانش هستند.
از ضرورت های ارتقاي کیفیت و رقابت پذیري در سطح سازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی، تحقیق و پژوهش و توسعه است تا اقدامات راهبردي و فعالیت سازمان و در زمینه 
پیشگیري، آموزش، فرآیندهاي عملیاتي، تجهیزات، منابع انساني، مالي و اداري و حتي 
مهارت های تخصصي و حرفه ای مدیران و کارکنان بخش های گوناگون سازمان مدنظر 
و ارزیابي دقیق قرار گیرد. در عصر نوین عرضه خدمات، تالش سازمان در راستاي ارائه 
خدمات با کیفیتي باالتر براي بدست آوردن سطح باالتري از رضایتمندي ذینفعان، 
مستلزم فعالیت بیشتر در زمینه تحقیقات است تا از این طریق همگام با حرکت سریع 
و رشد فناوري در جهان بتوان با موفقیت بیشتري بهره وری و انعطاف را در مواجهه با 
دانش روز از خود نشان داد. لذا ضروري است و پیشنهاد می گردد هر معاونت موظف 
به تشکیل واحد تحقیق و توسعه شود تا در بروزرساني فعالیت ها، رصد تغییرات در 
جامعه و جهان اعم از تغییر در رویه های ایمني، اداري، نیازسنجی های مختلف مانند 

بررسي نیاز به برقراري تعامالت برون سازمانی و ... همت گمارد.

۳-لزومتأکیدبرمباحثآماری
امروزه پیشرفت و کارآمدي سازمان ها مرهون مطالعات و تحقیقات گذشته، حال و 
آینده است، چه اگر مطالعات تجارب و آمار و ارقام گذشته راهنما نباشد، سازمان دچار 
رکود و سردرگمي می شود. همان طور که مستحضرید تکنیک هاي پیش بیني در سه 
گروه کلي قرار می گیرد: قضاوتي، روند گذشته، علت و معلولي؛ در پیش بینی های 
قضاوتي نظر خبرگان امور )بر اساس اطالعات و آمار( مورد پرسش قرار می گیرد 
و پیش بینی عملیات بر این اساس صورت می گیرد. در پیش بینی روند گذشته، بر 
اساس اطالعات و آمار موجود از گذشته، روند آینده را پیش بینی می کنیم که این نوع 
پیش بینی به برنامه ریز امکان می دهد تا اطالعات و آمار گذشته را به کمک گرفته 
و از آن ها براي آینده بهره جوید و باالخره پیش بینی علت و معلولي به روابط بین 
متغیرها و آماره ها متکي بوده و از طریق میزان همبستگي و ارتباط بین آن ها امر 
پیش بینی را ممکن می سازد؛ لذا با عنایت به اهمیت نقش آمار در تصمیم سازی ها، 
شناخت وضعیت ها، شناسایي نقاط ضعف، رفع نارسایی ها و ... و اینکه عدم دستیابي 
بهنگام به آمارهاي سازماني، موجب اتخاذ مواضع ناصحیح می گردد، از این منظر، 

اجرا یا تأکید مضاعف بر موارد ذیل ضروری می نماید:
 رصد سازمان مبتني بر آمار سالیانه و با تشکیل کمیته تخصصي رصد آماري

 لزوم ارائه آمار بر اساس اقتضاي زماني، بعنوان مثال پایش تغییرات آماري مبتني 
بر تغییر فصول، مناسبت ها و ...

 شناسایي و اعالم نقاط بحراني )افزایش ها و کاهش های چشمگیر، اکسترموم ها،...( 
جهت تمرکز سازماني بر آن نقاط و بررسي علت تغییر نقاط بحراني

 لزوم شناسایی و اعالم تغییرات علل حریق و حوادث و بررسي علت تغییرات
 نیازسنجي آماري معاونت ها

 رصد و پایش لحظه ای آمار و انعکاس بموقع آن به مبادي ذی ربط
 لزوم ارائه آمار به انضمام گزارش تحلیلي و ارائه پیشنهاد؛ )این مهم بنوعي منوط به 
ورود و تحلیل داده ها در واحد فناوري که قادر به تحلیل آمار توسط نیروي تخصصي 

می باشد، است(.
 تقویت سایر ابعاد آماري سازمان از قبیل آمارهاي مربوط به منابع انساني، تجهیزات، 

بودجه، حقوق و دستمزد و ...

۴-تأسیسبانکتجارب
با عنایت به جایگاه حساس تجربه در سازمان آتش نشانی تهران، ضرورت انتقال 
و  پروری  مدیر  سازمان،  بدنه  به  فردي  مهارت  و  علم  بموقع  انعکاس  تجارب، 
جلوگیری از هدر رفتن پتانسیل ها و ممانعت از تکرار اشتباهات بیش از پیش مشخص 
می گردد. نسخه تجویزی چیزی نیست جز ایجاد فرآیند کسب، سازمان دهی، انتقال 
و استفاده از دانش و اطالعات در سازمان. بعبارت  دیگر، تقویت عملیات کشف، 
ارائه اطالعات به شکلي که معلومات و معموالت  سازماندهي، خالصه کردن و 

کارکنان  را بهبود بخشد.
یکی از اقدامات متصور در این مسیر، تأسیس بانک تجارب در بستر الکترونیک است 
تا از این طریق امکان به اشتراک گذاری و بهره برداری از دانش و اطالعات و تجارب 
افراد با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان میسر شود. بعنوان اولین سنگ بنای 
این بانک شایسته است با اولویت استفاده از ظرفیت دروني سازمان در حوزه فناوري 
اطالعات و بمنظور به اشتراک گذاشتن و دسترسي آسان و بالقید همه کارکنان سازمان 
به دانش و اطالعات و تجارب یکدیگر، یک بستر الکترونیک فراهم آید که قابلیت 
بارگذاری متن، صوت و تصویر را دارا باشد تا در جهت آشکار نمودن دارایي پنهان در 
ذهن اعضا و تبدیل این دارایي پنهان به دارایي سازماني گامی استوار برداشته شود.

در راستاي استقبال مدیریت سازمان مبني بر حسابداري و حسابرسي بخش اصلی و 
نادیده گرفته شده  دارایی های نامشهود اعم از دانش و تجارب آحاد سازمان، شایسته 
است اکیداً و شدیداً به دنبال تشکیل "حساب های سپرده دانش" براي کارکنان باشیم. 
توضیح اینکه بمانند حساب های بانکي که "دریافت" و "پرداخت" نمایانگر گردش 
حساب افراد و میزان فعالیت مالي آن ها است، در مسیر استقرار مدیریت دانش و بانک 
تجارب، دو شاخص مهم "میزان اشتراک" و "میزان اکتساب" معیارهاي ارزیابي و 
ارزشیابي افراد خواهد بود و تراکنش های کارکنان در سامانه بنوعی "گردش حساب 
نحو  به  انگیزشي،  مباحث  و سایر  ارتقاي پست  روند  در  و  آنها محسوب  دانشي" 

معناداري اثرگذار می گردد.

5-برگزاریمستمردورههایکارگاهیکوتاهمدتآموزشی
تقویت فرهنگ اشتراک در سازمان و نهادینه کردن مدیریت دانش در کارکنان نیازمند 
سلسله اقداماتی نظیر برگزاری مستمر کارگاه ها و دوره های مرتبط و مؤثر است که 

پیوسته باید در سازمان جاری باشد. برخی از آن ها از نظر می گذرد:
1. مستندسازی

2. اصول و فنون مذاکره، فن بیان و مهارت اعتماد به نفس
3. آشنایی با مفهوم هم افزایی و نقش آن در پیشرفت فردی و سازمانی

)Problem Solving( 4. تکنیک های حل مسئله
)Team Working(  5. دوره های کار گروهی

6. مدیریت زمان و مشارکت مؤثر در جلسات
7. مدیریت تعارض و ارتباطات سازمانی

8. آشنایی با روش تحقیق، تهیه گزارش و ارائه مطلب
)Data Mining( 9. تکنیک های داده کاوی

10. نظام های هوشمند، سیستم های متخصص و سازمان های یادگیرنده
11. خالقیت و نوآوری در سازمان

12. آشنایی با مفهوم سیستم و نگرش سیستمی
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یکی از عوامل زیان آور محیط هاي کار، گرماست. پیامدهاي مواجهه شغلی با گرما در ابتدا بصورت بروز استرس گرمایی )پاسخ فیزیولوژیک 
بدن به گرما( است و مواجهه طوالنی مدت، منجر به بروز اختالالت کرامپ عضالنی، خستگی گرمایی، سنکوپ گرمایی، گرمازدگی، 
کاهش عملکرد جسمانی و ذهنی، کاهش بهره وری، افزایش میزان بروز حوادث و کاهش سطح ایمنی در محیط های کاري می گردد. 
توجه به محیط های شغلی و شرایط کار کارکنان و کارگران امری است که در دهه های اخیر به منظور باالبردن کیفیت کار، حفظ سالمت 
و بهداشت کارکنان و بمنظور بهره جویی بیشتر و بهتر از طول مدت سنوات کاری مورد توجه قرار گرفته است. شناخت و چاره جویی برای 
عوامل مخرب روانی و فیزیکی شیمیایی شرایط کاری و ایجاد قوانین و ضوابط جدید همگی در جهت تأمین اهداف فوق بوده است. 
ماهیت شغل آتش نشانان به گونه ای ست که باید آمادگی مقابله با هر رویداد و حادثه ای را در هر شرایطی داشته باشند. زمان و مکان 
حوادث غیرقابل پیش بینی است، بهمین منظور طبق شواهد، مشاهده شده برخی آتش سوزی و عملیات امداد و نجات ساعت ها و حتی 
روزها به طول انجامیده که می توان به حادثه اخیر ساختمان پالسکو اشاره کرد. نکته ای که جهت ارزیابی سالمت آتش نشانان در حین 
عملیات بسیار قابل اهمیت می باشد و آنها با توجه به پوشش لباس ضخیم عملیاتی و سنگینی وسایل حفاظت فردی، در مرز خستگی و 

خطرات پیرامون آن هستند، سنجش ضربان قلب است.
آتش نشانان و عموم امدادرسانان، ملزم به استفاده از وسایل و پوشش های ضدحریق، دود و مواد شیمیایي در حین انجام عملیات مبارزه با حریق 
هستند. این افراد بعنوان قربانیان استرس گرما بر فعالیت های فیزیولوژیک محسوب می شوند. شروع آسیب های ناشي از گرما تدریجي بوده و 
ناگهان قرباني در دام آن گرفتار می شود. بیماري هاي ناشي از مواجهه با گرما شامل طیف وسیعي از اختالالت اعم از اختالالت خفیف و متوسط تا 

آتش نشانان شهرهای بندری و استرس گرمایی 
اهمیت ارزیابی ریسک سالمت آتش نشانان در شرایط اقلیمی تابستان شهر بوشهر

علی رنگانیان ، مهیار مشایخی
شرکت کارافایر

www.karafire.com

مازیار امین
آتش نشان بندر بوشهر

و کارشناس ارشد فیزیولوژی کاربردی
Maziyar.aminbpmo@gmail.com
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شوک هاي گرمایي است. در اختالالت خفیف و متوسط 
که شامل کرامپ عضالني، خستگي مفرط ناشي از گرما 
ضعف گرمایي مي باشند، فرآیند تنظیم حرارت بدن آسیب 
نمي بیند؛ اما در شوک هاي گرمایي این فرآیند مختل شده 

و حیات فرد به مخاطره مي افتد. 
عواملي که در ایجاد بیماري هاي ناشي از گرما بعنوان 

عوامل مستعدکننده نقش دارند، عبارتند از:
1. شرایط جوي نامساعد

2. عوامل فردي، نظیر: عدم سازش با گرما
3. خستگي

4. فقدان شرایط جسماني مناسب
5. چاقي

6. فعالیت شدید
7. بیماري هاي قلبي و عروقي

8. سن باال و سابقه بیماري هاي ناشي از مواجهه با گرما 
در ایاالت متحده آمریکا حدود 5 تا 10 میلیون کارگر، 
سالیانه با استرس هاي حرارتی مواجهه مستقیم دارند. 
یک بررسی ذهنی )روانی( که توسط وزارت امور اجتماعی 
فرانسه انجام شده بود، نشان داد که 3 میلیون کارگر 
فرانسوي، از مواجهه با گرماي روزانه یا مکرر در محیط 

کار، شکایت داشته اند.
جدول شماره )1( نشان می دهد که استرس گرمایی در چه 

دما و رطوبتی بر روی انسان تاثیرگذار است.

مشاغل،  از  بسیاري  اساسي  مشکل  گرمایي  استرس 
مخصوصاً در مناطق حاشیه اي یا نیمه حاشیه اي، مانند: 
کشورهاي خلیج فارس و از جمله جنوب و جنوب غربي 
ایران است. از آنجا که در اقلیم گرم و مرطوب، یکي از 
و  انسان، آب و هوای شرجي  ناراحتي  مهم ترین عوامل 
حرارت زیاد است، شبه جزیره بوشهر در ساحل شمالي 

خلیج فارس، با ابعاد تقریبي 20 در 8 کیلومتر، کامال در 
چنین شرایطی نامطلوبی قرار گرفته و از لحاظ اقلیمي این 
سواحل جزو نواحي گرم و مرطوب محسوب می شود. در 
این منطقه تابستان نسبتاً طوالني و زمستان تنها در دو 
ماه دی و بهمن با هوایي نسبتاً سرد مشاهده می شود. 
دمای ساالنه شهرستان بوشهر 6/24 درجه سانتی گراد 
می باشد که مرداد و تیر بترتیب با متوسط 2/33 و 1/32 
درجه سانتي گراد، گرم ترین ماه  های استان مي باشد و ماه 
با متوسط 2/15 خنک ترین ماه های سال بوشهر  دی 
است. مجاورت با خلیج فارس باعث شده که شهرستان 
بوشهر در اکثر ماه های سال رطوبتي باالتر از 55 درصد 
تجربه کند که در هشت ماه اول سال، رطوبت بیشتری 

که معروف به هوای شرجي است، داشته باشد.

ایستگاه در دما بلندمدت میانگین نمودار 1: شکل
دریایيبوشهر

شکل2:نمودارمیانگینبلندمدترطوبتدرایستگاه
دریایيبوشهر

در بسیاري از مشاغل، از جمله فعالیت آتش نشانان، بمنظور 
جلوگیري از آسیب هاي فیزیکي، شیمیایي و محیط،ي 
افراد مجبور به استفاده از لباس هاي محافظتي هستند. 
این لباس ها عالوه بر عملکرد محافظتي، باید حداقل 
محدودیت هاي فیزیولوژیک، رواني و ارگونومیک را بر 
بدن اعمال کنند. از سال 1966 تا سال 1979 ، مرکز 

کنترل بیماري ها، 6864 مرگ ناشي از تحمیل گرما در 
موقعیت شغلي را گزارش کرده است. افزایش روزافزون 
استفاده از پوشش هاي سنگین و غیرقابل نفوذ به هنگام 
کار و فعالیت، اثرات مضر استرس گرما بر بدن را بیشتر 
نمایان می سازد. در سال 1994 نیروي هوایي ارتش آمریکا 
اعالم کرد که 19 نفر از نیروهاي آن بدلیل مجاورت با 
گرما، هنگام فعالیت با لباس هاي محافظتي، در بیمارستان 
بستري شده اند. در همان سال ارتش تعداد 196 نفر ناشي 
از استرس گرما و بیماري هاي ناشي از آن را در بیمارستان 
بستري نمود. هنگامي که فرد از پوشش هاي محافظتي 
انجام  نیز  بدني  فعالیت  آن  به همراه  استفاده می کند، 
می شود. در شرایط بحران که فرد از این نوع پوشش ها 
استفاده می کند، مجبور به انجام فعالیت بدني سنگین و 
سخت است که بایستي این نوع پوشش تحمل کند و او 
را در مقابل خطرات فیزیکي و شیمیایي محافظت نماید. 
وزن پوشش هاي محافظتي بدلیل خصوصیت فیزیکي این 
لباس ها و تجمع احتمالي مایع تعریق شده، می تواند عامل 
بروز خستگي زودهنگام باشد. وزن لباس هاي محافظتي 
عامل مهمي در اعمال تنش قلبي تنفسي حین کار با این 

لباس ها می باشد.
اثر نوع پوشش و شرایط محیطی گرم و مرطوب بر افزایش 
فشار خون سیستولی می تواند باعث بروز مشکالت قلبی 
عروقی گردد. از طرفی مواجهه با شرایط گرم و مرطوب 
محیطی و دفع گرما از طریق تعریق و تبخیر عرق، بار 
کاري سیستم قلبی عروقی را افزایش می دهد. فشارخون 
باال عامل مهم بیماري عروق کرونر قلب و ایسکمي قلبي 
و نیز سکته مغزي می باشد. از دیگر عوارض فشارخون 
باال، نارسایي قلبي و بیماري عروق محیطي است. فشار 
خون باال در داخل شریان های کوچک نیز باعث افزایش 
ضخامت دیواره آن ها می گردد که افزایش این ضخامت 
بتدریج مجراي داخلي رگ را تنگ تر می نماید و بدین 
ترتیب مقاومت عروق کوچک در برابر جریان خون افزایش 
پیدا می کند. اگر فشار خون باال کنترل نشود، منجر به 
نارسایي کلیه ها می گردد. چشم عضو دیگري است که در 

بیماري فشار خون باال اختالل پیدا می کند. 
لذا ضروری است در عملیات های اطفاء حریق در مناطق 
جنوبی و گرمسیر کشور، در فصل تابستان، به اندازه گیری 
فشار خون و دمای بدن آتش نشانان توجه ویژه ای شود 
و نیروها طوری اعزام شوند و یا در موقعیت حضور داشته 
باشند که از سالمت و ایده آل بودن شرایط قلبی اطمینان 
کامل داشته باشند. بدلیل بررسی اثر استرس گرمایی بر 
روی عملکرد بدین ترتیب، ارزیابی های دقیق از فشار 
خون سیستولیک براي اطمینان از سالمتی آتش نشانان 
و متناسب بودن آنان با شغل خود، با در نظر گرفتن شرایط 

کاری پراسترس و پرزحمت آنان ضروری است.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی

داریوشفرجـی 
کارشناس مکانیک
@dariushfaraji

ــون موضــوع شبیه ســازی دینامیکــی  ــرل دود 4( پیرام ــت کنت ــرل دود )مدیری ــه موضــوع کنت ــا ادام ــت ب ــن نوب ــی، در ای ــن گرام ــدی مخاطبی ــه عالقه من نظــر ب
مطالبــی ارائه شــده و انشــااهلل کتــاب مدیریــت کنتــرل دود ســاختمان به صــورت جامع تــر از ایشــان بــه زودی چــاپ می شــود.

ــه در  ــت ک ــه ای اس ــازی رایان ــدل شبیه س ــانی، م ــازمان آتش نش ــط س ــق ضواب ــباتی Computational Fluid Dynamic، طب ــیاالت محاس ــک س  دینامی
ــا اســتفاده از روش هــای عــددی بــه حــل معــادالت انتقــال جــرم و حــرارت و مطالعــه رفتــار ســیاالت پرداختــه می شــود. آن ب

ــام  ــور و انج ــتفاده از روش کارآمح ــورت اس در ص
ــه طراحــی  ــق نمون محاســبات CFD، شــرایط حری
بایــد مطابــق جــدول روبــرو در نظــر گرفتــه شــود.

ــل  ــه داخ ــور، درصورتی ک ــدول مذک ــر ج ــالوه ب ع
فضــای پارکینــگ بــه علــت وجــود انبــار یــا 
تجهیــزات خــاص، بــار اشــتعال دیگــری نیــز وجــود 
داشــته باشــد، بایــد شــرایط حریــق از آن هــا در نظــر 

ــود.  ــه ش گرفت

مدیـریت 
کنترل دود
4

جدول 1 - ارائه شده طبق دستورالعمل سازمان آتش نشانی
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ــدود  ــل مح ــددی، تقاض ــل ع ــی ح دو روش اساس
 Finiteــدود ــم مح Finite difference و حج

Volume  اســت.
 TSE Taylor Series در روش حجــم محــدود یــا
المان هــای  بــه  را  فضــا  ابتــدا   Expansion
ریــز تقســیم کــرده، ســپس بیــن المان هــای 
مختلــف توســط ســری تیلــور، ارتبــاط برقــرار 
شــده و دســته ای از معــادالت جبــری تشــکیل 
می شــود )معــادالت دیفرانســیلی بــه اصطــالح 
 IOCV ــی در روش ــوند.) ول ــازی می ش گسسته س
Integration Over a Control Volume با 
اســتفاده از انتگــرال روی حجــم کنتــرل، معــادالت 

ــد. ــاد می کن ــری را ایج جب
ــادالت  ــن مع ــل ای ــش و ح ــرای نمای ــاس ب دو اس

ــود دارد: وج
ــل  ــی مث ــی )نرم افزارهای ــتفاده از کدنویس ــا اس  ب
Mathlab، Fortran و ...) و نمایــش کانتورهــا 
)Tecplot ــا ــل Mathlab ی ــی مث )نرم افزارهای

 بــا اســتفاده از نرم افزارهــای Block box و 
Ansys/Fluent ماننــد  شبیه ســازی 

کــه  شبیه ســازی  نرم افزارهــای  و  تحلیل هــا  از 
می شــود،  اســتفاده  دود  کنتــرل  مهندســی  در 
 CFX، Fluent، Flosim، FDS، می تــوان 
  CFX-LES،Pyrosim، Smokeview (SMV)

و CFX-DES را نــام بــرد.
 Ansys/Fluent-Workbench نرم افــزار 
شــامل 4 مرحلــه Geometry )مــدل و هندســه 
المان بنــدی  و  )شــبکه بندی   Mesh اولیــه(، 
ــرایط و حــل  ــن ش ــه تعیی ــدل(، Set up )مرحل م
ــه انتهایــی، Result )نتیجــه و  معــادالت( و مرحل

ــا کانتورهــا و وکتورهــا( اســت. نمایــش ب
تصویــر زیــر مرحلــه Geometry یــک پارکینــگ 

ــد. ــش می ده را نمای

ــوری(  ــای مح ــا و فن ه ــت فن ه ــرعت ج ــور س ــه 4 )وکت ــش( و مرحل ــه 2 )م ــز مرحل ــر نی ــر زی تصاوی
ــد. ــش می ده ــری را نمای ــگ دیگ پارکین

شکل 1 - مرحله اول هندسه پارکینگ

شکل 2 - مرحله مش

شکل 3 - وکتورهای سرعت )مرحله 4(
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FDSشبیهسازیدینامیکیحریق
ــیاالت  ــای س ــی از روش ه ــدل Fire Dynamic Simulator FDS یک م

ــباتی است. محاس
ایــن مــدل بوســیله حــل عــددی معــادالت ناویــر اســتوکس بــرای ســرعت کــم، 
ــر روی دود و حــرارت منتقــل شــده از  ــا تکیــه ب ــده شــده ب جریــان دمایــی ران

حریق اســت.
از معــادالت اساســی آن، معادلــه بقــای جــرم، بقــای مومنتــم و انــرژی اســت کــه 

بــه روش تفاضــل محــدود حــل می شــود.
ــان متالطــم(  در بررســی ایــن موضوعــات، در نظــر گرفتــن توربوالنــس )جری
 LES Large Eddy روش  از  می تــوان  کــه  دارد  اهمیــت  بســیار 

کــرد. اســتفاده   Simulation
ــیده )ویســکوزیته،  ــم پاش ــد از ه ــدل فرآین ــرای م ــک ب ــک تکنی روش LES ی

ضریــب رســانش حرارتــی و ضریــب پخــش مــواد( در حــل عــددی اســت.
بــرای مثــال در ایــن زمینــه بــرای ضریــب رســانش حرارتــی فرمــول زیــر ارائــه 

می گــردد:

 CP عــدد پرانتــل و Prt ،ویســکوزیته μLES  ،ضریــب هدایــت گرمایــی KLES کــه
ظرفیــت گرمایــی فشــار ثابت اســت.

:Pyrosimشبیهسازیقدرتمندحریق
Pyrosim یــک نرم افــزار راهنمــا بــرای کار ســریع بــا مــدل FDS اســت. ایــن 
ــی  ــازی دینامیک ــت شبیه  س ــتفاده کننده جه ــی اس ــط گرافیک ــک راب ــزار ی نرم اف
ــات  ــت جزئی ــرای ســاخت و مدیری ــق FDS اســت. Pyrosim شــما را ب حری

کامــل مــدل حریــق کمــک می کنــد.
:CADواردکردنمدلهای

Pyrosim فایل هــای DXF و DWG اتوکــد را وارد می کنــد. زمانــی کــه ایــن 
نرم افــزار یــک فایــل DWG/DXF را وارد کنــد، همــه ســه بعــد صورت هــای 
ــا و ...) را  ــوان انســداد و همــه داده هــای دیگــر )خطــوط، منحنی ه داده را بعن

بعنــوان داده هــای جــدای CAD رفــع می کنــد.

شکل 5 تصویر سمت چپ فایل DWG و تصویر سمت راست نماینده شبکه )بخش Grid( را نشان می دهد که در تحلیل FDS استفاده خواهد شد.

متناوبــا، یــک ترســیم GIF، JPG یــا فرمــت PNG می توانــد وارد شــود و ســپس بعنــوان یــک پس زمینــه Background جهــت کمــک بــه ترســیم، مســتقیما 
روی تصویــر کمــک کنــد.
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شکل 6 - مدیریت چندین شبکه

Meshمدیریتچندینشبکه
ــه اصطــالح  ــی )ب ــه ســاخت و ارزیاب ــی جهــت کمــک ب Pyrosim ابزارهای
 Multiple ولیدیت کــردن( چندیــن مــش را شــامل می شــود. چندیــن مــش

meshes بــه شــما اجــازه می دهــد:
اســتفاده ســرعت پــردازش را بصــورت مــوازی حــل می کنــد )بخــش 
Solution(، مش هــای شــما را در بخــش Geometry )هندســه پــروژه( 
مطابقــت داده و تعــداد ســلول ها و دفعــات حــل را کاهــش می دهــد و وضــوح 

ــد. ــوض می کن ــب را ع ــه مناس ــز ناحی ــت تمرک ــا جه ــرات مش ه تغیی

پردازشموازییکپارچه
Pyrosim حمایــت راه انــدازی شبیه ســازی مــوازی بــا MPI را شــامل 
می شــود. بــرای یــک ماشــین تنها بــا چندیــن هســته و CPU، پــردازش موازی 

یــک ابــزار یکپارچــه اســت و همــه جزئیــات بــرای شــما مدیریــت می شــود.
ــش  ــن م ــف چندی ــم، تعری ــاز داری ــام نی ــرای انج ــا ب ــه م ــزی ک ــا چی تنه
 Run FDS ــاب ــپس انتخ ــی( و س ــش قبل )Multiple meshes در بخ

Parallel از منــوی Solution اســت.

FDS، Run FDS Parallel شکل 7 - منوی

 FDS ــازی ــدل شبیه س ــک م ــرای Run ی ــد ب ــن Pyrosim می توان همچنی
روی شــبکه ای از چندیــن کامپیوتــر بــروز رســانی شــود.

Pyrosim شکل 8 - ترجمه کردن زبان های مختلف در

ترجمهچندینزبان
کار بــا چندیــن نمایندگــی فــروش جهانــی بــا زبان هــای مختلــف بومــی موجب 
شــده Pyrosim زبان هــای چینــی، آلمانــی، ژاپنی، کره ای، لهســتانی و روســی 
ــپانیایی را  ــی و اس ــای برزیل ــزودی زبان ه ــزار ب ــن نرم اف ــند. ای ــته باش را داش

نیــز اجــرا می کنــد.

HVACسامانه
ویژگــی عمــده جدیــد در FDS 6 ادغــام بــا ســامانه های HVAC )گرمایــش، 

تهویــه و تهویــه مطبــوع( بــا شبیه ســازی CFD اســت.
سیســتم HVAC می توانــد حــرارت و آلودگــی را از ســاختمان انتقــال دهــد. این 
سیســتم بوســیله کانال هــا، گره هــا، فن هــا، مبدل هــای حرارتــی )کویل هــای 
هــوا( و دمپر هــا تعریــف می شــوند و همــه می تواننــد در Pyrosim مجســم 

ــوند. و ویرایش ش

ابزارطراحی
یــک ســت کامــل از ابــزار طراحــی در Pyrosim فراهــم شــده کــه بــه مــا 
ــه  ــت هم ــا حمای ــن ابزاره ــازیم. ای ــان را بس ــریعًا مدل م ــد س ــازه می ده اج
ــطوح را  ــتن روی س ــت نوش ــرد copy-paste و قابلی ــیای FDS، عملک اش

شــامل می شــود.

Smokeviewپردازش
ــد  ــه Smokeview از NIST می توان ــل، برنام ــول تحلی ــان در ط ــر زم ه
راه انــدازی شــود. ایــن برنامــه بــه مــا اجــازه می دهــد کــه دود، دمــا، ســرعت، 

ــم. ــل FDS را ببینی ــای تحلی ــر خروجی ه ــمیت Toxicity و دیگ س

منابع:
]3[ ضوابط مالک عمل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران

www.thunderheadeng.com 10[ مقاله های سایت[
 [11] Designing a smoke control car park system in accordance with QCDD, 
Section 7.2, Putting theory into practice, By James Allen CEng MIMechE, 
MCIBSE, BEng (Hons), flaktwoods
[12] Smoke control in an underground carpark with impulse ventilation, 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Av. do Brasil, 101, 1700-066 
Lisboa, Portugal João L. Aveiro1, *João C. Viegas
[13] Indoor Car Parks – CFD Application R. Fernandes; D. Henriques France 
Air Portugal Lda Av. Casal da Serra I-4, Escr. 3, 2625-085, Póvoa de Santa 
Iria, Portugal
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سـازمان آتش نشـانی و خدمـات ایمنـی هنگ کنگ، سـازمان ارائه دهنده 
خدمـات اضطـراری و مسـئول رسـیدگی بـه حـوادث آتش سـوزی و 
نجات و امـداد در خشـکی و دریـای ایـن کشـور اسـت. ایـن سـازمان 
همچنیـن خدمـات فوریت های پزشـکی و انتقـال بیمـاران و مجروحان 

بـه بیمارسـتان ها را نیـز انجـام می دهـد.
در عیـن حـال خدمـات عمومـی پیشـگیری و آموزش هـای حفاظـت و 

ایمنـی را نیـز ارائـه می کنـد. 
بطـور کلـی کارکنـان رسـمی این سـازمان 8688 نفر اسـت که شـامل 
ایسـتگاه   74 در  مسـتقر  پزشـکی  فوریت هـای  پرسـنل  نفـر   2000
آتش نشـانی، 31 ایسـتگاه مسـتقل فوریت هـای پزشـکی و 6 ایسـتگاه 
آتش نشـانی دریایـی اسـت. همان طـور کـه اشـاره شـد، در هنگ کنـگ 

هـزاران آسـمان خراش از انـواع مختلـف وجـود دارد.
در حـال حاضـر بلند تریـن آن هـا، سـاختمان مرکـز بین المللـی مالـی و 

اعتبـاری اسـت کـه 88 طبقـه و 420 متـر ارتفـاع دارد.
البتـه ایـن سـاختمان بـه سیسـتم های پیشـرفته آتش نشـانی شـامل: 
سیسـتم آبپـاش خودکار، سیسـتم تخلیه دود، پله فـرار اضطراری و غیره 
مجهـز اسـت. از طرفی، تعداد زیادی سـاختمان مرتفـع قدیمی نیز وجود 
دارد کـه از حداقل وسـایل و تجهیزات ایمنی برخوردار هسـتند. وسـایل 
و تجهیـزات قدیمـی مطابـق بـا قوانیـن گذشـته از کارایـی پیشـرفته و 

قابل توجهـی برخوردار نیسـتند.
در 20 نوامبر  سـال 1996 میالدی، آتش سـوزی مصیبت باری در یکی از 
این سـاختمان های مرتفع قدیمی رخ داد. این سـاختمان گارلی بلدینگ 
نـام داشـت کـه چنـد روز قبل از وقـوع فاجعه، آسانسـورهای سـاختمان 

تحـت تعمیرات اساسـی قـرار گرفته بودند.
یکـی از اتاقک هـای آسانسـور از ریـل فلـزی مربوطه بیرون آورده شـده 
و درهـای آن در طبقـات مختلـف، بمنظـور تعویـض بـا انـواع جدید تـر، 

باز شـدند.
روزنه هـای ایجاد شـده بعنـوان یک راه حل موقت برای اجتناب از سـقوط 
افـراد بـه داخل چاه آسانسـور با دیوارهایی از الوار چوبی مسـدود شـدند. 
در داخـل چاه آسانسـور بـرای کارگران تعمیرکار داربسـتی از نی  خیزران 

سـاخته شده بود.
کارگـران تعمیـرکار مشـغول جوشـکاری در داخل چاه آسانسـور بودند و 
جرقه هـای حاصـل از جوشـکاری از بـاال بـه اطـراف پاشـیده می شـد تا 
آنکـه دیـواره چوبـی جلـوی در طبقـه دوم را بـه آتـش کشـید. آتش به 
سـمت باال زبانه کشـید. با مشتعل شـدن داربست ساخته شـده از خیزران، 

آتـش به شـکل قـارچ در چاله آسانسـور گسـترش یافت.
مسـدود کننده  چوبـی  دیوارهـای  بـا  آتـش  شـعله های  مواجهـه  در 
ورودی هـای آسانسـور، ایـن دیواره ها نیز بسـرعت مشـتعل شـده و فرو 

. یختند ر
در نتیجـه آتـش بـه داخـل طبقـات 13، 14 و 15 نفـوذ کـرد. زمانی که 
مـردم گرفتـار در سـاختمان، بمنظـور اسـتمداد پنجره ها را بـاز کردند، با 
هجـوم ناگهانـی هـوا بـه شـعله های آتـش، پدیده فلـش آور ایجاد شـد؛ 

درنتیجـه سـه  طبقـه مذکـور بطور همزمـان منفجر شـد. در اوج عملیات 
آتش نشـانی و امـداد، بیـش از 170 آتش نشـان و 42 دسـتگاه خـودروی 
آتش نشـانی در مهار آتش شـرکت داشـتند. با وجود نجـات موفقیت آمیز 
بیـش از 100 نفـر از مـردم گرفتـار در سـاختمان، آتش باعـث مرگ 40 
نفر و جراحت 67 نفر شـد. در این میان آتش نشـانان نیز مجروح شـدند.

مشکالتمقابلهباآتشسوزیساختمانهایمرتفع
از دیدگاه آتش نشـانان حرفه ای مهار یک آتش سـوزی در سـاختمان های 
مرتفـع و برج هـا، بـه هیچ وجـه سـاده نیسـت. مهم ترین دالیـل این امر 

از: عبارت اند 
عملیـات سـخت  نیازمنـد  سـاختمان ها  این گونـه  در  آتـش  مهـار   -1
فیزیکـی و بدنـی اسـت. البته آتش نشـانان هنـگام ورود به آتش نشـانی، 
آموزش هـای سـخت و قدرتـی را طـی می کننـد؛ بطـور مثـال، باالرفتن 
از نردبـان آتش نشـانی بـا تمـام تجهیـزات سـنگین و تمام وسـایلی که 
بـرای امدادرسـانی و انتقـال افراد حادثه دیده به مکان هـای امن موردنیاز 
اسـت. ایـن افـراد همچنیـن بایـد آمادگـی و توانایـی کار در محیط های 

بسـیار گـرم، مرطـوب و پر از دود را داشـته باشـند.
2- تأمیـن ذخیـره آب کافـی، آبرسـانی و انجـام عملیات آتش نشـانی با 
اسـتفاده از آب بصورت جت، بویژه در سـاختمان فاقد سیسـتم های ثابت 
آتش نشـانی، پروسـه انرژی بـری اسـت. آتش نشـانان با تـالش فیزیکی 

زیـاد آن را انجـام می دهند.
3- هنگامی کـه آتش نشـانان مجهـز به دسـتگاه تنفسـی در محیط های 
پـر از دود، فعالیت هـای جسـت وجو و نجـات را انجـام می دهنـد، بـا 
اسـترس مضاعفـی روبـه رو هسـتند کـه باعث دشـواری عملیـات در آن 

شـرایط می شـود.
4- جدا کـردن فضاهـای داخلـی طبقات بوسـیله دیوار هـا و تیغه ها برای 
ایجـاد اتاق هـای متعـدد، مشـکالت منحصر بفـردی را در آتش سـوزی 
برج هـا و آسـمان خراش ها ایجـاد می کند. حبـس دود و گرما در فضاهای 
مسـدود موجـود، پدیده هـای خطرناکـی مثـل فلـش آور و بک درفـت را 

می کند. ایجـاد 
5- ایجـاد ایـن اتاق هـا کـه بطـور معمـول، بصـورت غیراسـتاندارد بـه 
کمـک پارتیشـن بندی و دیواره هـای جدا کننده صـورت می گیرد، موجب 
هدایـت غیرعـادی و غیرمنتظره گسـترش آتش و حرکت دود می شـود. 
بـرای مقابلـه بـا آتـش در آسـمان خراش ها، اجـرای روش هـای زیـر 

حیاتـی اسـت:
ارزیابـی اولیـه هنگامی کـه به یک حادثه پاسـخگویی می شـود. فرمانده 
عملیـات OLC بایسـتی در ذهـن خـود نقشـه موقت مقابله بـا آن حادثه 

را طراحـی کند.

دراینموردبایستینکاتزیرموردتوجهقرارگیرد:
الـف: اطالعـات دریافتـی از فـرد تلفن کننـده بـه آتش نشـانی از قبیـل: 
شـماره تلفـن و محلـی کـه از آنجـا تلفـن شـده اسـت، هر نـوع کاالی 
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خطرناک و شیمیایی که به احتمال زیاد در محل حادثه قرار دارد و ...
ب: نـوع سـازه و خصوصیات ویژه سـاختمانی، شـامل: مخاطـرات مربوط به 

نوع تصرف و سـاکنان
ج: مشکالت مربوط به دسترسی به ساختمان

د: موقعیت و مکان دقیق شیرهای آتش نشانی و سیستم های ثابت آتش نشانی
ه: نیـاز بـه تجهیـزات ویـژه، از قبیل: واحدهـای تولید کف، ابـزار و تجهیزات 

و...  آبرسانی 

استقرارتجهیزاتولولهکشیبمحضورودبهمحلحادثه
بایستی تجهیزات به نحو مدبرانه و با رعایت نکات زیر مستقر شوند:

الـف: مناسـب ترین محـل برای اسـتقرار تجهیـزات بیرونی نجـات و اطفاي 
حریـق، از قبیـل: خـودروی نردبـان، پلت فرم هـای آبپـاش و... ضلـع جلـو یا 

مجاور سـاختمان اسـت.
ب: سایر تجهیزات بایستی در نزدیکی ساختمان مستقر شوند.

ج: اسـتقرار تجهیـزات اصلـی حاضـر در محـل حادثـه؛ همچنین لوله کشـی 
و گسـتردن شـیلنگ های آتش نشـانی نبایـد باعـث کاهـش قـدرت عملیاتی 

تجهیـزات مزبور شـود.

ارزیابیدرمحل
الـف: تأییـد نشـانی محـل گزارش شـده، مالحظه نشـانه های آتش سـوزی و 
افـرادی کـه منتظـر نجات هسـتند، بوسـیله بررسـی نمای سـاختمان محل 

حادثـه، پرسـش بمنظـور کسـب اطـالع از افراد درگیـر حادثه یـا مجروح

ب: فرمانـده عملیـات بایسـتی از نگهبان سـاختمان، مدیریت، سـاکنان و اگر 
امـکان داشـت از شـخصی کـه بـه آتش نشـانی تلفـن کـرده بـود، اطالعات 
بیشـتری کسـب کند. این اطالعات، نوع و موقعیت آتش و نقشـه سـاختمان 
را شـامل می شـود. چنانچـه سـاختمان دارای سیسـتم اعـالم حریـق اسـت، 

کنترل پانل آن بررسـي شـود.
ج: در حداقـل زمـان ممکـن وضـع آتش سـوزی بررسـی شـود: چنانچـه بـه 
تشـخیص فرمانـده، عملیـات اولیـه اطفـاي حریق بـرای مهار آتش سـوزی و 
غلبه بر وضع موجود، کافی نبود، می بایسـت نیروی کمکی درخواسـت شـود. 

دربررسـیوضـعآتشسـوزینـکاتزیـربایـدمـوردتوجه
گیرد: قـرار

- آیا احتمال گسترش آتش وجود دارد؟ 
- آیـا در داخل سـاختمان مسـیرهای تسـریع کننده گسـترش آتـش، از قبیل 

کانال هـای عمـودی و افقـی، مثـل چاه آسانسـور و غیره وجـود دارد؟ 
- احتمااًل چه تعداد مانیتور برای پرتاب آب بصورت جت موردنیاز است؟ 

- آیـا ذخیـره آب خودروهـای آتش نشـانی کافی اسـت؟ و آیا بـه آب کمکی 
نیاز اسـت؟ 

- چه نوع خطراتی ساختمان های مجاور را تهدید می کند؟ 
- چه نوع اقداماتی برای مقابله با این خطرات موردنیاز است؟ 

- آیـا عاملـی برای افزایـش تعداد نیروهای امدادی وجـود دارد؟ بعنوان مثال 
بـرای تخلیـه افراد سـالخورده داخل سـاختمان که ممکن اسـت مورد تهدید 

باشـند یا مورد تهدید قـرار گیرند.
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ICSسامانهفرماندهیحادثه
فرماندهـی و کنتـرل ارتباطـات، هنگامی کـه بـا آتش سـوزی سـاختمان های 
مرتفـع و آسـمان خراش ها مقابله می شـود، مراقبـت از افراد، ایجـاد هماهنگی 
و کار گروهـی مـوارد بسـیار بااهمیتـی محسـوب می شـوند. بهمیـن دلیـل 
می بایسـت »سـامانه فرماندهـی حادثه« که بـه اختصار ICS نامیده می شـود، 

سـازماندهی شود.

ICSاهداف
 ICS بـرای تمـام عملیات اضطراری، یک چارچوب و برنامه فرماندهی کامل و 
قابل اجرا به شـمار می رود. هدف آن بهبود و ارتقاي سـطح فرماندهی، کنترل 
و هماهنگـی اسـت. در محـل حادثه، این سیسـتم، با تقویت مسـئولیت پذیری 
و کنترل پرسـنل، ایمنی و بازده عملیات را افزایش می دهد. سـاختار سـازمانی 
ICS از باال به پایین اسـت. در سـوانح بزرگ، اسـاس سـاختار آن شـامل سـه 

سـطح به شـرح زیر است: 
الف: سـطح راهبردی: شـامل فرمانده، قائم مقام فرمانده، رئیس اطالع رسـانی، 
رئیـس اطالعـات، رئیـس اسـتقرار خودرو هـا و ... . فرمانده بطور مسـتقیم این 
سـطح را اداره می کنـد. مسـئولیت نائل  شـدن بـه اهـداف راهبـردی موردنظر 
نیـز بعهـده وی اسـت. تعییـن اولویت هـا و پیش بینـی نتایـج، تعییـن اهـداف 
تاکتیکـی بـرای واحد هـا، سـطح شـیوه کار و تعیین پروسـه عملیـات، از دیگر 
وظایـف فرمانـده اسـت. »جسـت وجو و نجـات در داخل سـاختمان«، »نجات 
در بیـرون سـاختمان« و »مهـار آتش سـوزی« سـه هـدف مهم راهبـردی در 
آتش سـوزی سـاختمانی اسـت. بـه هـر جهت با توجـه به وضع آتـش، اولویت 

تعیین شـده بـرای اهـداف خاص، ممکن اسـت متفاوت باشـد. 
عملیـات،  مختلـف  قسـمت های  مسـئوالن  شـامل  کار:  شـیوه  سـطح  ب: 
امداد و نجـات و ... اسـت. وظیفـه ایـن مسـئوالن، هدایت افراد تحت امرشـان 
بـرای اجـرای اهـداف تاکتیکـی موردنظر اسـت. بعنـوان مثال: نحـوه ورود به 
سـاختمان، نحـوه تهویـه و مهـار آتـش، از اهـداف تاکتیکـی بشـمار می روند 
کـه بایـد اجرا شـود. مسـئوالن این سـطح می بایسـت بطـور مرتـب، گزارش 

پیشـرفت عملیـات مربـوط بـه گـروه خـود را، به فرمانـده ارائـه دهند. 
ج: سـطح اجـرا: افـراد گروه هـای خـاص، مسـئول اجـرای عملیـات مختلـف 
مربـوط بـه حـوزه تخصصـی خـود هسـتند تـا اهـداف تاکتیکـی موردنظر به 
نتیجـه برسـد. بعنـوان  مثـال: جسـت وجوی یک طبقـه از سـاختمان و انجام 
عملیـات اطفـای حریق از جمله برخی از مسـئولیت های آن هاسـت. پیشـرفت 
عملیـات بایسـتی توسـط افـراد خاصـی کـه حرفـه یـا پسـت سـازمانی آن ها 
همیـن اسـت، بطـور مرتـب و فـوری بـه مسـئولین مافـوق مربوطـه گزارش 
شـود. مستندسـازی حادثـه نیـاز بـه ارائه اسـناد مناسـب برای شـرح جزییات 
حادثـه، بویـژه در سـوانحی کـه از چنـد حادثـه تشـکیل شـده اند و یـا تلفـات 

جانـی داشـته باشـند، کاماًل روشـن اسـت. 
سـامانه فرماندهـی حادثـه ICS در این خصوص فرم هـای مخصوصی را تهیه 
کـرده اسـت که دو هـدف اصلی را دنبال می کند. نخسـتین هـدف، ثبت کلیه 
فعالیت هـای اصلـی عملیـات، بصـورت چک لیسـت و یادداشـت اسـت. با این 
دیـد کـه در طـی عملیـات، بعضـی اقدامات ضـروری و حیاتـی، ناغافل حذف 
نشـود. دومیـن هـدف، اسـتفاده از ایـن فرم هـا بـرای حفـظ مدارک و شـواهد 
و درصـورت لـزوم ارائـه گـزارش به مراجعه قضائی اسـت. همیشـه و در هر 
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حادثـه، نکاتـی بـرای یادگیـری وجود دارد، بنابرایـن گزارش حادثه بایـد دقیق، بی طرفانه و عادالنه تهیه شـود 
تـا کمبود هـا و خطا هـا شناسـایی شـود و در آینـده تکـرار نشـود. از طـرف دیگـر، تمـام پرسـنل و افـرادی که 
مسـئولیت خـود را بـه نحـو احسـن انجـام داده اند، مشـخص شـوند. نتایج گزارش یـک حادثه می تواند توسـط 

سـایر بخش هـا بـرای اسـتفاده از تجربیـات به کار گرفته شـود.

عملیاتاطفایحریق
در مقابلـه بـا حریـق در سـاختمان های بلنـد، برای انجـام عملیات موثر تر، بطـور معمول باید ابتـدا آب بصورت 
جـت )فـوران( مسـتقیمًا روی کانـون حریق پاشـیده شـود. ایـن عمل در جذب گرمـا و کاهش دما بسـیار موثر 

است.
سـپس آتش نشـانان بایـد بـرای نفـوذ به حلقه آتـش و مهار آن تـالش کنند. بـرای ورود به منطقـه آتش، باید 
بوسـیله سـرلوله های فشـار قـوی مـه پـاش، گرمـای محیـط کاهش یابـد تا پیشـروی آسـان تر انجـام پذیرد. 
هنـگام پیشـروی، ضـروری اسـت گـروه پشـتیبان همچنـان به پاشـیدن آب بصـورت جـت روی منطقه آتش 
ادامـه دهنـد. بـرای حملـه بـه آتـش و جلوگیـری از گسـترش آن، بایـد از قبـل مانیتورهای مخصـوص پرتاب 
آب بصـورت جـت در مکان هـای مناسـب مسـتقر شـده باشـند. پس از کاهش شـدت آتش سـوزی و پیشـروی 
آتش نشـانان بـه سـمت کانـون حریـق، بهتر اسـت برحسـب مـورد، مانیتور ها مسـیر آب پاشـی را تغییـر دهند؛ 

بعنـوان مثـال بـرای جلوگیـری از گسـترش آتش بـه خارج سـاختمان، مورد اسـتفاده قـرار گیرند.
جلوگیـری از گسـترش آتـش: تمـام درهـا، پنجره هـا و دیوارهـای طبقـه دچـار آتش سـوزی، در حداقـل زمان 
ممکـن، آب پاشـی، خیـس و مرطـوب شـوند. در صـورت موجـود بـودن، می توان از سیسـتم آب پاشـی خودکار 
نصب شـده در سـاختمان به این منظور اسـتفاده کرد. درصورت نیاز، آب پاشـی بصورت جت از سـاختمان های 
مجـاور نیـز صـورت گیـرد. بـرای جلوگیری از گسـترش عمـودی آتش، طبقه بـاالی محل اصلی آتش سـوزی 
فـوراً بررسـی و در صـورت نیـاز کامـال آب پاشـی و خیـس و مرطوب شـود. برای کاهـش احتمال ایجـاد پدیده 
»فـالش آور« بایـد تـالش کـرد تـا کلیه وسـایل موجود خیس و مرطوب شـود تا شـدت گرما بـه نحو مطلوب 
کاهـش یابـد. کلیـه اقدامـات الزم بـرای جلوگیری از گسـترش آتش از طریـق داکت ها، کانال های تأسیسـات 
و کولـر، چـاه آسانسـور و سـایر حفره هـای بیـن طبقـات صورت گیـرد. بـرای سـاکنان سـاختمان های مرتفع، 
راه پله هـا نخسـتین مسـیر فـرار محسـوب می شـود، امـا اگـر محافظـت نشـود، خـود می توانـد بعنـوان عامـل 

گسـترش آتش سـوزی عمـل کنـد. بنابرایـن، بایـد از 
ورود دود و آتش به داخل راه پله ها و سـایر کانال های 
عمودی جلوگیری کرد. برای جلوگیری از انتشار دود، 
بایـد همیشـه درهـای مربوطه بسـته باشـد. بـا ایجاد 
هواکـش مخصـوص در پشـت بام، می توان از انتشـار 
دود و حرارت به مسـیرهای فرار جلوگیری کرد. برای 
جلوگیـری از گسـترش افقـی آتـش بـه بخش هـای 
مجـاور، در صـورت امـکان تمام وسـایل و تجهیزات 

قابـل احتـراق جابجا شـود و بـه بیرون انتقـال یابد.

نکاتیدرمورداسـتفادهازابزاروتجهیزات
وویژه: کمکی

اگـر وضـع حادثـه ایجـاب می کنـد، فرمانـده عملیات 
دوربین هـای  مثـل:  ویـژه،  تجهیـزات  از  بایسـتی 
روشـنایی  تجهیـزات  در  تخلیـه  وسـایل  حرارتـی، 
لـزوم،  درصـورت  کنـد.  اسـتفاده   ... و  )نورافکـن( 
و  سـازمان ها  سـایر  از  بایسـتی  عملیـات  فرمانـده 
نهاد هـا درخواسـت کمـک کند؛ بعنوان مثـال از مرکز 
فوریت هـای پزشـکی، امـداد گاز، امداد بـرق، نیروی 

انتظامـی و اداره راهنمایـی و رانندگـی و... 
بـا توجـه به ماهیـت محل حادثـه، از نظر مسـکونی، 
می بایسـت  بـودن،  صنعتـی  یـا  آموزشـی  اداری، 
مسـئوالن ذیربـط بطـور کامـل از وقـوع حادثـه آگاه 
شـوند؛ بعنـوان مثال اگـر محل حادثه صنعتی اسـت، 
مسـئوالن اداره کار در جریـان حادثـه قـرار گیرنـد. 

به طـور  آسـمان خراش ها،  آتش سـوزی  حـوادث  در 
معمـول بالگـرد موردنیـاز نیسـت، زیـرا سـطح پایین 
پروانه بالگرد و باد شـدید ناشـی از آن، ممکن اسـت 
باعـث تشـدید آتش سـوزی و گسـترش آن شـود. در 
این خصـوص با بررسـی های انجام شـده، اسـتفاده از 
بالگـرد فقـط در بعضی شـرایط اضطـراری و بحرانی، 
بعنـوان آخریـن راه حل مـورد تأیید قرار گرفته اسـت. 

تاکتیکهایآتشنشانیجستوجوونجات
ــتین  ــن و نخس ــده، مهم تری ــراد زن ــات اف ــف: نج ال
هــدف در هــر عملیــات آتش نشــانی اســت. فرمانــده 
 ،ICSS  بایســتی بوســیله اجــرای OIC عملیــات
رئیــس گــروه جســت وجو و نجــات و تیــم او را 
ــت وجو و  ــات جس ــریع ترین عملی ــام س ــرای انج ب

ــد. ــی کن نجــات راهنمای
ب: تمـام سـاکنانی کـه بـه خطـر نزدیک تر هسـتند، 

بایـد در اولویـت قـرار گیرند.
ج: کلیه قسـمت های سـاختمانی که دچار حادثه شـده 
اسـت، بایـد از نظـر وجـود سـاکنان یـا حادثه دیدگان 
مـورد جسـت وجوی دقیـق قـرار گیـرد. جسـت وجو 
بایـد کلیـه قسـمت های پنهـان از قبیـل: حمـام، زیر 

تختخواب هـا، درون کمد هـا و ... را شـامل شـود.
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د: حادثه دیـدگان و سـاکنان می بایسـت بـا مراقبـت 
کامـل از طریـق مشـاهده عالیـم تصویـری، راه پله 
اضطـراری و یـا اگـر موقعیـت ایجـاب می کنـد، از 
طریـق نردبـان آتش نشـانی بـه بیـرون محـل حادثه 

و خیابان هـای اطـراف منتقـل شـوند.
ه: اگـر راه هـای فـرار بعلـت دود یـا هر مانـع دیگری 
مسـدود شـده اسـت، سـاکنان بایـد بـه پشـت بام یـا 
هـر محـل امـن دیگـری هدایـت شـوند و از طریـق 
بی سـیم، اطالعـات مربـوط به آن هـا، شـامل: تعداد، 
موقعیـت اسـتقرار و ... بـه فرمانـده عملیـات گزارش 
شـود. ایـن افـراد پس از اسـتقرار در مـکان امن، باید 

منتظـر سـایر اقدامات امـدادی بعدی باشـند.
و: در برخـی موارد می تـوان عملیات نجات موثری از 
طریق پشـت بام سـاختمان های مجاور نیز انجام داد.

ز: هـر یـک از افـراد آتش نشـانی که مشـغول اطفای 
حریـق هسـتند، چنانچـه متوجـه تقاضـای کمـک از 
سـوی ساکنان سـاختمان شـدند، باید فوری موضوع 
را بـه فرمانـده اطالع دهند تا بسـرعت افـرادی برای 

جسـت وجو و نجـات اعزام شـوند.
ح: در آتش سـوزی ساختمان های دارای طبقات وسیع 
و بـزرگ، بـرای تخمیـن تعداد سـاکنان محل حادثه، 
نقشـه اولیه سـاختمان و طبقات دچار حادثه موردنیاز 
اسـت تـا عملیـات جسـت وجو و نجات بطور مناسـب 

و موثر انجام شـود.
ط: اگـر موقعیـت محل حادثه اجـازه می دهد، فرمانده 
عملیـات از طریـق وسـایل ارتباطـی یـا بلندگـو، بـه 

سـاکنان در انتظـار کمـک، اطمینان دهد.
ی: بـرای مراقبـت از افـراد مجـروح، مسـئول امـداد 

پزشـکی باید مشـخص باشـد.

تخلیهدرعملیاتاطفایحریق
مرحلـــه تخلیـــه ســـاختمان از افـــراد حادثه دیـــده 
ـــس از  ـــات پ ـــده عملی ـــت. فرمان ـــم اس ـــیار مه بس
ـــی  ـــب بزرگ ـــاختمان و برحس ـــر س ـــا مدی ـــورت ب مش
و گســـتردگی آتش ســـوزی، میـــزان و چگونگـــی 
تخلیـــه ســـاختمان را مشـــخص می کنـــد. بـــرای 
ـــان  ـــه آس ـــات تخلی ـــک عملی ـــاد ی ـــه ایج ـــک ب کم
و روان، ایجـــاد تیم هـــای تخلیـــه کـــه اعضـــای 
آن هـــر کـــدام مســـئول تخلیـــه یـــک طبقـــه از 
ســـاختمان هســـتند، کامـــال حیاتـــی اســـت. اعضـــای 
ایـــن تیم هـــا از قبـــل آموزش هـــای مربـــوط بـــه 
ایمنـــی اطفـــای حریـــق مقدماتـــی و کمک هـــای 
اولیـــه پزشـــکی را آموخته انـــد. بطـــور معمـــول، 
ـــر از  ـــل 200 نف ـــه حداق ـــئول تخلی ـــم، مس ـــر تی ه
ـــراری  ـــع اضط ـــت. در مواق ـــه اس ـــر طبق ـــاکنان ه س
ـــم،  ـــی آرام و منظ ـــا روش ـــد ب ـــا می توانن ـــن تیم ه ای

ـــد. ـــاکنان کنن ـــه س ـــه تخلی ـــدام ب ـــًا اق راس

انواعتخلیه
عملیات تخلیه به شکل های زیر انجام می گیرد: 

تخلیـه کامـل: زمانـی که از کل سـاختمان، 10 طبقه 
یـا بیشـتر تخلیه می شـود، تخلیه کامل نـام دارد. 

تخلیـه جزیـی: زمانـی کـه از کل سـاختمان، کمتر از 
10 طبقـه تخلیـه می شـود یـا ترکیبـی از مجموعـه 
طبقـات تخلیـه شـده، کمتـر از 100 طبقـه باشـد، 

تخلیـه جزیـی نـام دارد.

اولویتبندیتخلیهطبقات
بـرای دسـتیابی بـه تخلیـه مناسـب، اولویت بنـدی 
مواقـع  در  اسـت.  حیاتـی  موضـوع  یـک  طبقـات 
آتش سـوزی های کوچـک، ممکن اسـت فقـط تخلیه 
جزیـی الزم باشـد. درحالی کـه در آتش سـوزی های 
گسـترده، تخلیـه کامـل در نظـر گرفتـه می شـود. در 
تخلیـه جزیی، نخسـتین اولویت، طبقـه دچار حریق و 
دو طبقـه بـاالی آن و یک طبقه پایین اسـت. ممکن 
اسـت سـایر طبقـات نیازی به تخلیه نداشـته باشـند. 
در تخلیـه کامـل، نخسـتین اولویـت، طبقـه گرفتـار 
آتش سـوزی و 2 طبقـه بـاال و یـک طبقـه پایین آن 
اسـت. دومیـن اولویـت، 10 طبقه بـاال و پایین طبقه 
گرفتـار حریـق اسـت و اولویـت سـوم، تخلیـه بقیـه 

طبقـات باقیمانده اسـت.

مالحظاتتخلیه
اگر تصمیم بر تخلیه سـاختمان اسـت، تمام سـاکنان، 
افـراد حاضـر در سـاختمان و حادثه دیـدگان بایـد بـا 
روش مناسـب، مانند: اعالم عمومی بوسـیله سیسـتم 
ارتباطی مسـئول تخلیه، مسـئول یا نماینده طبقه و... 
از تخلیـه و نحـوه آن آگاه شـوند. حادثه دیـدگان باید 
در نظـر داشـته باشـند که از نظـر اصولـی، تخلیه در 
شـرایط طبیعـی، تـرک سـاختمان و تجمـع در محل 
امـن اسـت. در مواقعـی کـه در سـاختمان »طبقـه 
امـن« وجـود دارد، می تـوان بجـای تخلیـه کامل، از 
ایـن طبقه امـن بعنوان یـک پناهگاه موقت اسـتفاده 
کـرد. بعنـوان مثال: می تـوان افراد سـالخورده ناتوان 
و مجـروح را در ایـن طبقـه تحت مراقبـت قرار داد تا 

در موقـع مناسـب، تخلیه انجام شـود.

مانورهایسالیانهتخلیه
برای آشـنایی بیشـتر سـاکنان سـاختمان های مرتفع 
انجـام  چگونگـی  بـا  آسـمان خراش ها(  و  )برج هـا 
عملیـات تخلیـه، ضروری اسـت آموزش هـای منظم 
در نظـر و بصـورت تواتـر برگزار شـود. این آموزش ها 
می توانـد توسـط اعضـای تیم هـای تخلیـه، ارائـه و 

حداقـل سـالی یک بـار مانـور تخلیـه برگزار شـود. 
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Subject
اطالعات تخـصصی

حضور چشمگیر و موفق کمپانی Dräger در بیش از 190 کشور جهان، برای مدت زمان بیش از 
یک قرن، با بیش از 11000 نفر پرسنل در سراسر جهان بعنوان یکی از تولیدکنندگان بین المللی 
قابل اشتعال،  و  سمی  گازهای  شناسایی  جهت  پرتابل  و  ثابت  گازسنج  فردی،  حفاظت  تجهیزات 
امنیت و  را هم معنای   Dräger نام  تجهیزات غواصی و سایر تجهیزات موردنیاز مصرف کنندگان 
  Dräger  ایمنی قرار داده است. طی سالیان متمادی، شبکه وسیعی از نمایندگان رسمی کمپانی
از دانش  بهره مندی  با حضوري فعاالنه و چشمگیر در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه، ضمن 
خاص بازاریابی و فروش، با هدف اصلی ایجاد اعتماد و جلب رضایت مشتریان بخوبی قادر به معرفی 

و شناساندن محصوالت کمپانی Dräger در این منطقه بوده اند.  
شرکت فنون آزمایشگاهی، بعنوان تنها نماینده رسمی و انحصاری فروش و خدمات پس از فروش 
کمپانی Dräger آلمان در ایران، عالوه بر فعالیت در زمینه تجهیزات پزشکی، در زمینه صنعتی 
خصوصاً  کشور،  صنعتی  مراکز  در  صنعتی  ایمنی  تجهیزات  تأمین کننده  و  خدمات  ارائه کننده  نیز 
صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، معادن و فلزات و همچنین سازمان های ایمنی و آتش نشانی بوده و 
تضمین کننده یکسال گارانتی و ده سال خدمات ارزنده پس از فروش، از جمله: نصب و راه  اندازی، 
آموزش، تعمیرات و تأمین قطعات یدکی محصوالت تحت پوشش خود می  باشد. این شرکت مفتخر 
بر 25 سال،  بالغ  با سابقه ای  آلمان   Dräger تجربه 120 ساله کمپانی  از  بهره گیری  با  که  است 
ارائه  با  ایران،  در کشور  و صنعتی  ایمنی  تجهیزات  کاربرد  از سابقه 40 ساله  نیمی  از  بیش  یعنی 
خدمات گسترده در سراسر کشور، ضمن جلب رضایت مشتریان محترم، در ایجاد اعتماد هرچه بیشتر 

خریداران تجهیزات یاد شده نیز موفقیت چشمگیری کسب نماید.
شرکت فنون آزمایشگاهی در سال 1385 در جهت باال بردن سطح کیفی خدمات خود، بعنوان اولین 
شرکت تجاری عرضه کننده کاال و خدمات در زمینه تجهیزات صنعتی و همچنین تجهیزات پزشکی، 
موفق به اخذ استاندارد ISO 9001:2000  از شرکت RWTÜV آلمان گردیده و این امر برای 
خریداران و طرف های تجاری این شرکت، اطمینان خاطری گردیده که با سازمانی نظام  مند که در 

آن کیفیت، ارزش است، همکاری می  کنند.
در فنون آزمایشگاهی با تمام توان بر آن هستیم که از طریق برخورد صادقانه، ارائه کاالی با کیفیت، 
خدمات پس از فروش مستمر با بهره گیری از بهترین نیروهای فنی کشور، تأسیس دفاتر استانی جهت 
تسریع در ارائه خدمات، کسب رده های باالتر استاندارد، توسعه کاربردی فناوری و اطالعات در جهت 
بهبود روش های درون و برون سازمانی، ارائه مطالب علمی و کاربردی و افزایش آگاهی های کاربران، 
نیازهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  افزایش سطح رضایتمندی مشتریان پاسخگوی  در جهت 
راه پیش  این  قبل در  از سال  توانمندتر  و  به سال موفق تر  و سال  باشیم  فلزات کشور  و  معادن  و 
برویم. همچنین با حضور فعال و چشمگیر هر ساله خود در همایش ها و نمایشگاه های مختلف از 
جمله نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی، معرف و ارائه کننده جدیدترین محصوالت کمپانی 

Dräger به عالقمندان و متقاضیان گرامی باشیم.

Dräger means
Safety and Security

اطالعات مربوط به نماینده رسمی و انحصاری 
 Dräger فروش و خدمات پس از فروش کمپانی

در کشور ایران به شرح ذیل می باشد.
نام شرکت: فنون آزمایشگاهي

 Fonoon-e- Azmayeshgahi  ( LAB TECH )
دفتر مرکزي: تهران - خیابان شهید بهشتي، 

خیابان خالد اسالمبولی )وزرا( ، پالك 25  
کدپستي:  1513638813
صندوق پستي:  15875-4961 
تلفن:  82445000 )خط ویژه(
88102509-88748010 فاکس:  

                info@fonoon.co.ir پست الكترونیكي: 
www.fonoon.co.ir وب سایت: 

آمده ایم 
را تضمین کنیم ایمنی شما  تا 
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محمدرضا جواهری
مشاور، کارشناس ارشـد و 
مربی حرفه ای آتش نشانی
reza.javaheri.125@gmail.com

فرماندهی          عملیات
مغزی جسور برای قلب تپنده عملیات آتش نشانی

ریزنکته هایي در فرماندهي عملیات آتش نشاني  
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بکارگیری تجربیات و درس آموخته های گذشته جهت فرماندهی عملیات، یک اصل اساسی 
و حساس برای فرمانده عملیات در آتش سوزی های بزرگ محسوب می شود.

هر اتفاقی در صحنه آتش سوزی، نیازمند یک سری اقدامات است. بعضًا مشاهده شده است، 
حوادث آن قدر به سرعت اتفاق می افتند و یا گسترش می یابند که فرمانده عملیات تنها می تواند 

روال عملیات را هم زمان با تسریع، تفکیک و خالصه کند.
دانستن این نکته برای تمامی فرماندهان عملیات آتش نشانی بسیار مهم است که مدیریت و 
موفقیت در حوادث گذشته، نباید باعث ایجاد غروری کاذب در ایشان شود. چرا که متأسفانه 

مرگ آتش نشانان، ارتباط مستقیم با غرور بی جای فرماندهان عملیات دارد.
با استعانت از درگاه ایزد منان از این شماره با درس آموزه های فرماندهی استاندارد عملیات 

در آتش نشانی، با شما عزیزان همراه خواهیم بود.

پستفرماندهی
جهت تأثیرگذاری هر چه بیشتر یک عملیات آتش نشانی، نیاز به یک پست فرماندهی کاماًل 
مشهود است. چرا که درصورتی که یک عملیات فاقد فرماندهی منسجم و یا چند فرماندهی 

باشد، قطعًا و به سرعت آن عملیات دچار از هم پاشیدگی و در نتیجه شکست خواهد شد.
مواردی وجود دارد که آتش نشانان بصورت صحیح و استاندارد عملیات اطفاء را انجام نمی دهند. 
مثاًل برای خاموش کردن یک اتاق خواب مشتعل، از بدو ورود با یک  رشته لوله پرآب و 
باز، عملیات را آغاز نموده و در نتیجه قبل از خسارت اصلی که توسط آتش به آن منزل 
می رسد، خسارت های جبران ناپذیری توسط نیروی ناآگاه و بواسطه این آب بازی بی مورد 

به مالک وارد می آید.

ویژگیهاییکفرماندهعملیات
رهبر یا فرمانده ارشد در پست فرماندهی باید ابتدا به ساکن تیزبینی و هوشمندی خود را در 
پست فرماندهی به اجرا درآورد که بهمین منظور می بایست با فرماندهان حاضر در منطقه 
تفهیم و  به سرعت  را  ایشان  بوده و همچنین مسئولیت های  تنگاتنگ  ارتباط  در  عملیاتی 

بازخوردهای موجود را مورد بررسی و آنالیز هم زمان قرار دهد. 
ضمن اینکه فرمانده ارشد در عملیات باید برای حفظ جان و مال مردم و پرسنل و تجهیزات 
و خودروها نیز طراحی های الزم را انجام داده و در دسترس فرماندهان میدانی خود قرار دهد.

وظایفاصلیفرماندهارشدعملیات
پنج مسئولیت و وظیفه اصلی یک فرمانده آتش نشانی عبارتند از:

1- ایمن سازی محیط و حفظ سالمت پرسنل
و  آمبوالنس  و  مانند: خودروهای سنگین  پشتیبانی،  نیروهای  اعزام  2- هماهنگی جهت 

خودروی دستگاه تنفسی و یا نردبان یا پلت فرم ها به محل حادثه
3- هماهنگی با نیروهای حفاظتی جهت تخلیه منطقه عملیاتی از افراد غیرمسئول

4- دستور تخلیه مصدومین احتمالی و همچنین شروع عملیات اطفاء
5- حفاظت و صیانت از تجهیزات مورد استفاده در عملیات

استانداردهای  اجرایی نمودن  و  ایجاد  آتش نشانی،  ارشد  فرمانده  مسئولیت های  کلی  بطور 
.)Standard Operating Procedures( .ها می باشد SOP عملیاتی یا

اجرای این روش ها مستلزم پیش بینی، پیشگیری و بازخوردهایی است که یک فرمانده عملیات 
از شرایط و اوضاع موجود ارزیابی می کند. ضمن اینکه باید در حین عملیات؛ ارزیابی، بازبینی 
و تغییرات عملیاتی را نیز به سرعت لحاظ نماید. بنابراین باید طرح او توسعه یافته و مناسب 

با شرایط موجود در صحنه عملیات باشد.

استقرارپستفرماندهی
یک فرمانده با تجربه آتش نشانی می داند که پست فرماندهی را 
کجا قرار دهد و از آنجا دستورات را اعمال و روند اجرای عملیات 
اینکه فرماندهان معمواًل یک تشکیالت  ارزیابی نماید. ضمن  را 

پشتیبانی فرماندهی را نیز مستقر می نمایند. 
پشتیبانی فرماندهی به این منظور برپا می گردد که افسران ارشد 
برای هماهنگی بین پست اصلی فرماندهی و واحدها و فرماندهان 
ادامه  به  استرس  هرگونه  از  دور  به  و  استرس  بدون  عملیاتی، 

عملیات بپردازند.

ویژگیهایفرماندهعملیات
فرمانده عملیات باید از روحیه دوستی و انتقادپذیری برخوردار بوده 

و علی الخصوص باید روانشناس خوبی نیز باشد.
اگر فرمانده عملیات با پرسنل و افراد تحت امر با مودت و دوستی 
برخورد کند، قطعًا نیروها از وی با جان و دل حرف شنوی خواهند 

داشت. 
البته این مهم نباید باعث بروز سوء استفاده در حین عملیات از 
فرمانده  همچنین  گردد.  بالعکس  یا  و  پرسنل  به  فرمانده  طرف 
ایجاد  نیز در خود  را  قابلیت حفظ خونسردی  عملیات می بایست 

و پرورش دهد. 
مدیران پر استرس زودتر از سایرین دچار بحران می گردند.

با این تفاسیر که تا به اینجا ذکر کردیم حال وقت آن است که 
معیارهای یک فرمانده عملیات الیق و مقبول را با هم مرور کنیم:

فرمانده باید در صحنه عملیات ارتباطی تنگاتنگ با پرسنل تحت 
اورژانس  و  حفاظت  تیم های  و  پشتیبانی  گروه های  سایر  و  امر 

داشته باشد.
همچنین حفظ دیسیپلین و احترام به پرسنل را سرلوحه کار خود 

قرار دهد.
فرمانده عملیات نباید از موقعیت و ارشدیت خود سوءاستفاده کند.

با توجه به گستردگی این مباحث در شماره های بعدی به روش های 
اجرائی استاندارد در عملیات آتش نشانی خواهیم پرداخت.
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بروز حوادث مختلف در کشـور با توجه به »گسـتردگی« و »تنوع اقلیمی«، »خطرات انسان سـاخت«، »شـکاف 
بیـن محیط هـای شـهری و روسـتایی«، »توزیـع ناعادالنـه امکانات و خدمـات« و »عدم وجود سلسـله مراتب 

خدمات رسـانی در جامعه شـهری و روسـتایی«، بروز مشـکالت فاجعه آمیز را در پی دارد. 
یکی از راه های افزایش کارایي و ضریب ایمني روسـتاها در گرِو شناسـایی، مطالعه و اجرای صحیح روش های 
نویـن آموزشـی، کاهـش ریسـک بـا احـداث ایسـتگاه های آتش نشـانی و مکان یابـی صحیـح آن ها در کشـور 

می باشـد کـه تنهـا بخـش کوچکی از اهمیت آموزش حرفه ای پرسـنل دسـت اندر در کار را شـامل می شـود.
از سـوی دیگـر سـازمان های آتش نشـانی بـا هـدف اصلـی نجـات جـان و امـوال انسـان ها تشـکیل شـده اند 
بنابرایـن یـک آتش نشـان قـادر اسـت در بحرانی ترین شـرایط محیطـی و زیان آورترین شـرایط کاری به یاری 
حادثـه دیـدگان بشـتابد. بـا توجـه بـه آمارهـای حریـق و حـوادث، تعـداد مصدومیـن و فوت شـدگان مأموران 
آتش نشـان در طـی سـالیان اخیـر نگران کننـده اسـت چـرا کـه آتش نشـانان در محیط هـای پرمخاطـره آمیز و 
از جملـه انفجـارات بـه امدادرسـانی و عملیـات می پردازنـد، لذا آسـیب پذیری آنـان در حد باالیی اسـت. عالوه 
بـر ایـن، عـوارض و مخاطـرات شـغلی در حرفـه آتش نشـانی بـا بـروز و تشـدید انـواع بیماری های جسـمی و 

روانـی جلـوه می کند. 

هزار راه نرفته!!!

جستـــاری  کوتـاه بـر  اهمیـت 
آموزش هـای پیشـرفتـه بــرای 
آتش نشـانـــان و نجــاتگـــران

مجتبی لطفی
مربی امداد و نجات

Mj125lotfi@gmail.com
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بـر این اسـاس مهم ترین وظیفه آتش نشـانان شـامل 
آماده بـاش شـبانه روزی بـرای شـرکت در حوادثی که 
جـان انسـان در خطـر باشـد، انجـام عملیـات نجات 
خطـر  در  حیوانـی  جـان  کـه  حوادثـی  در  امـداد  و 
باشـد، شـرکت فعـال در حـوادث طبیعـی به منظـور 
یـاری رسـاندن بـه هموطنـان، اداره کـردن و مهـار 
آتش سـوزی ها در صنایـع و اماکـن مختلف، بررسـی 
علـل حریـق و حـوادث در شـرایط محیطـی متفاوت 
و همـراه بـا مخاطـرات گوناگـون می شـود. بـه ایـن 
ترتیـب آتش نشـانان در هـر مأموریت به طـور معمول 
در معـرض چندیـن عـوارض از جمله عوارض ناشـی 
از اسـترس رانندگـی و ترافیـک، عـوارض ناشـی از 
اثـرات دود و گازهـای سـمی در محل هـای عملیات، 
عـوارض ناشـی از صـدای آژیـر، بلندگـو و نـور چراغ 
هورمون هـای  ترشـح  از  ناشـی  عـوارض  گـردان، 

دفاعـی و آمادگـی بـدن در برابـر حـوادث، اثـرات 
ناشـی از حـرارت در محـل حریـق، عـوارض ناشـی 
از تمـاس یـا جذب مواد شـیمیایی از طریق پوسـت، 
عـوارض ناشـی از صدمـات فیزیکـی در حیـن انجام 
وظیفه، عوارض ناشـی از دریافت پرتوهای یون سـاز 
و تشعشـعات رادیواکتیویتـه قـرار می گیرنـد. عـالوه 
انجـام عملیـات  در هنـگام  آتش نشـانان  ایـن،  بـر 
نجـات و امـداد در معـرض عوارضـی نظیـر رؤیـت 
صحنه هـای دل خـراش و تألـم آور، عـوارض ناشـی 
از وقـوع انفجـار در صحنـه حادثه، عوارض ناشـی از 
مسـائل ارگونومی وسایل و تجهیزات و ماشین آالت، 
عـوارض ناشـی از انجـام خدمت به صورت شـیفتی، 
عـوارض ناشـی از عـدم تغذیـه صحیح و متناسـب با 
حرفـه، عـوارض ناشـی از اسـترس پـس از حادثـه، 
عـوارض ناشـی از کارکـردن در محیط هـای آلـوده، 
عـوارض ناشـی از کارکـردن در محیط های مرطوب 

قـرار می گیرند.  نیـز 
براسـاس آمـار سـال های 76 تـا 81 در رابطـه بـا 
خسـارات جانـی و مصدومیـن ناشـی از شـرکت در 
عملیـات آتش نشـانی، بیشـترین مصـدوم ناشـی از 
شـرکت در عملیـات حریـق و نجات مربوط به سـال 
81 بـا تعـداد 63 مصدوم حریـق و 12 مصدوم نجات 
بـوده اسـت؛ بنابرایـن گـزارش، وجـود فاکتورهایـی 
شـامل سـروصدا، محیـط عفونـت زا و آلـوده، مـواد 
شـیمیایی و گازهـای سـمی، مـواد رادیواکتیـو، کار 
وجـود  پرنـور(،  و  )کم نـور  غیرمتعـارف  محیـط  در 
ذرات معلـق در هـوا، کار در شـرایط جوی نامسـاعد، 
کار در ارتفـاع، ریـزش و برخـورد اجسـام خارجـی، 
انفجـار، خطـر برق، سـطوح شـیب دار و لغزنـده، کار 
در فضـای مسـدود و غیرمتعـارف، کار در اعماق، کار 
در محیط هـای بـا حرارت باال، جابجـا کردن قطعات 
محیط هـای  در  کار  بـاز،  فضـای  در  کار  سـنگین، 
مرطـوب، کار در محیط هـای متعفـن و نامطبوع، کار 
در شـرایط روحی نامسـاعد از مهم ترین عواملی است 
که شـرایط محیط کار آتش نشـانان را از حالت عادی 
خـارج می کنـد. بـر این اسـاس، مقایسـه فاکتورها و 
عوامـل زیـان آور در محیط کار با شـرایط ویژه شـغل 
آتش نشـانی گـواه آن اسـت کـه کلیـه فاکتورهـا و 
عوامـل مذکـور در حرفـه آتش نشـانی وجـود داشـته 
ضمـن اینکـه فاکتورهـای دیگـری نیـز وجـود دارد 
کـه در قوانیـن موضوعـه لحاظ نشـده اسـت لذا یک 
آتش نشـان در هـر حادثه حداقل 10 مـورد از عوامل 
زیـان آور را لمـس می کنـد همچنیـن آتش نشـان در 
طـول خدمـت بـا تمامـی فاکتورهـای زیـان آور در 

صحنه هـای عملیـات و امدادرسـانی مواجـه اسـت
عالوه بر این، آتش نشـانان در هنـگام انجام عملیات 
نجـات وامـداد در معـرض عوارضـی نظیـر رؤیـت 

صحنه هـای دل خـراش و تألـم آور، عـوارض ناشـی 
از وقـوع انفجـار در صحنـه حادثه، عوارض ناشـی از 
مسـائل ارگونومی وسایل و تجهیزات و ماشین آالت، 
عـوارض ناشـی از انجـام خدمت به صورت شـیفتی، 
عـوارض ناشـی از عـدم تغذیـه صحیـح و متناسـب 
باحرفـه، عـوارض ناشـی از اسـترس پـس از حادثه، 
عـوارض ناشـی از کارکـردن در محیط هـای آلـوده، 
عـوارض ناشـی از کارکـردن در محیط های مرطوب 

نیـز قـرار می گیرند.
بنابراین، وجود فاکتورهایی از قبیل سـروصدا، محیط 
عفونـت زا و آلـوده، مواد شـیمیایی و گازهای سـمی، 
مـواد رادیواکتیـو، کار در محیـط غیرمتعـارف، وجـود 
ذرات معلـق در هـوا، کار در شـرایط جوی نامسـاعد، 
کار در ارتفـاع، ریـزش و برخـورد اجسـام خارجـی، 
انفجـار، خطـر برق، سـطوح شـیب دار و لغزنـده، کار 
در فضای مسـدود و سربسـته، کار در اعماق، کار در 
محیط هـای بـا حـرارت بـاال، جابجـا کـردن قطعات 
محیط هـای  در  کار  بـاز،  فضـای  در  کار  سـنگین، 
نامطبـوع،  و  متعفـن  در محیط هـای  کار  مرطـوب، 
کار در شـرایط روحـی نامسـاعد از مهم ترین عواملی 
اسـت که شـرایط محیط کار آتش نشـانان را از حالت 

عـادی خـارج می کند.
بـر این اسـاس، مقایسـه فاکتورها و عوامـل زیان آور 
در محیط کار با شـرایط ویژه شـغل آتش نشـانی گواه 
آن اسـت که کلیه فاکتورها و عوامل مذکور در حرفه 
آتش نشـانی وجود داشـته. لذا یک آتش نشـان در هر 
حادثـه حداقـل 10 مـورد از عوامل زیـان آور را لمس 
می کنـد همچنیـن آتش نشـان در طـول خدمـت بـا 
تمامـی فاکتورهـای زیـان آور در صحنه های عملیات 
و امدادرسـانی مواجـه اسـت. عـدم آمـوزش کافی و 
نداشـتن تجربـه و آگاهی الزم نسـبت فراینـد انجام 
یـک عملیـات اطفـاء حریـق و یـا نجـات موفـق، نه 
تنهـا باعث آسـیب دیدگی افراد درگیـر و عدم کنترل 
خسـارات بـه بـار آمـده خواهـد شـد کـه حتـی بانی 
آسـیب دیدگی و از بیـن رفتـن نیروهـای عملیاتـی 

نیز خواهد شـد.
آتش نشـانان که آماده گزارشـات تلفنی هسـتند باید 
بتواننـد بـرای کمک هـای اورژانسـی با هـر درجه ای 
از وخامـت از یـک تصـادف اتومبیل سـاده تـا انفجار 

مهیب پاسـخگو باشند.
آتش نشـان بـودن نیـاز بـه آمادگی جسـمانی باالیی 
دارد و ورزش نیـاز اصلـی آتش نشـانان اسـت. آن هـا 
همـواره در معـرض خطرات گوناگونی قرار دارند و در 
حقیقـت آتش نشـان وارد مکانی می شـود که همه از 
آنجـا می گریزنـد؛ بنابراین اسـترس این شـغل خیلی 
باالسـت. زمانـی هـم کـه با مـورد فوتی و خسـارات 
سـنگین مواجـه می شـود خـواه ناخـواه روح و روان 
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خـود را مملـو از اثـرات منفی ناشـی حادثـه می نماید.
واضـح اسـت کـه یـک آتش نشـان هنـگام مبـارزه بـا حریـق و مـوارد اضطراری 
بمنظـور حفـظ جـان اشـخاص و سـرمایه های ملـی باید بـدون تعلـل و خطا عمل 
نمایـد، بـرای ایـن منظـور یـک آتش نشـان باید از هر حیـث آمادگی کامل داشـته 
باشـد. اگـر آموزش هـای تئوری و عملی مسـتمر در کار نباشـد طبعٌا بـه مرور زمان 
مطالـب فرامـوش می شـود و کاربـرد ابـزار و ادوات نجات و اطفاء حریق به اشـتباه 

و یـا بـا تأخیر و تعلـل صورت خواهـد گرفت.
در سـال های اخیـر بـا توجـه بـه رشـد علمـی و فنـی نیروهـای آتش نشـانی و 
نجاتگـران، اقدامـات مثبتـی نسـبت آموزش پرسـنل برداشـته شـده اسـت؛ اما حد 
ناکافـی سـرعت ایـن قطـار آموزشـی در کشـور را می تـوان در وقـوع حـوادث و 
نتیجه هایـی کـه پس آن در به دسـت می آید دید. متأسـفانه در سـال های گذشـته 
بـا وقـوع حوادثی سـنگین و دور از تصـوری که خواب آرام مدیریت بحران کشـور 
را آشـفته کـرد اهمیـت بـروز رسـانی سـخت افزاری و نرم افـزاری آتش نشـانان و 

مجموعه هـای آتش نشـانی بـار دیگـر خـود را نمایان سـاخت.
 از سـویی بـا بهره گیـری از فضاهـای آموزش طراحی شـده و البتـه محدود، کمی 
از بـار آموزشـی خنثـی و اقداماتـی انجـام شـد. از طرفـی نوع و بومی بـودن برخی 
حـوادث سـنگین و خـاص در برخـی مناطـق کشـور، ایـن مهم را سـبب شـده که 
نیروهـا بـا توجه به شـرایط محیطـی خاص خود آموزش های تخصـص را فراگیرند 

و در فضـای بومـی عملیاتی خود بـکار گیرند.

در سـال های اخیـر بـا اعـزام برخی نفـرات به دانشـگاه های تخصصـی در خارج و 
بازآمـوزی آنـان در کشـور بـه این مهم اهمیـت خاصی به مقوله آموزش داده شـد؛ 
امـا عـدم بومی سـازی برخـی آموخته هـا و عـدم ترکیـب اصولـی آن هـا بـا دانش 
و تجربـه پیشکسـوتان، شـرایط اجرایـی رفرنس هـا را بـه گونه ای که در فراسـوی 

مرزهـا و محیط هـای غیـر بومـی تغییر داد.
بکارگیـری همزمـان تجهیـزات قدیمـی و روز در رونـد آمـوزش یکـی از بهتریـن 
متدهایـی اسـت کـه ضمـن فراگیـری بیشـترین آموخته هـای بـه آتش نشـانان و 

نجاتگـران، قـوای ابتـکار عمـل را نیـز در آنـان افزایـش می دهـد.
آمـوزش پرسـنل در محیط هـای بومی و اسـتفاده از سـناریوهای به وقوع پیوسـته 
در همـان اقلیـم، از نیروهـا و نفـرات افـرادی کارآزموده و مسـلط به شـرایط بومی 
خواهد سـاخت. حال آنکه نباید از تجارب و گسـتردگی دانش آتش نشـانی حرفه ای 

تحت هیچ شـرایطی غافل شـد.
در گذشـته علـم آتش نشـانی حرفـه ای مختـص بـه حریق ها بـود و البتـه با دانش 
گذشـتگان و تجهیـزات وقـت؛ امـا امـروزه بـا وقـوع حـوادث در شـهرها و تنـوع 
آن هـا، مسـئولیت نجاتگـری آتش نشـانان نیـز گسـترش یافته و در پـی آن نیاز به 
آموزش هـای تخصصـی در حیطه نجات. امـروز مأموریت های نجات آتش نشـانان 
نـه تنهـا در شـهر و یـا پاالیشـگاه خـود که از عمـق دریاها تا قله کوه ها و شـکاف 

دره هـا گسـتردگی خاص خـود را پیدا نموده اسـت.
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CSB قانونـی و مسـتقل از سـازمان های دیگر عمل می کنـد، بطوری که تحقیقات 
خـود را توسـط افـراد خبـره از رشـته های متفـاوت،  ماننـد: مهندسـین شـیمی و 
مکانیـک، کارشناسـان ایمنـی صنعتـی و دیگر متخصصان باتجربـه در بخش های 

خصوصـی و عمومـی انجـام می دهد. 
محققـان ایـن موسسـه کـه چندیـن سـال تجربـه در صنایـع شـیمیایی دارنـد، با 
یـک گـروه حرفـه ای CSB بـه محـل حادثه شـیمیایی می رسـند و کار خـود را با 
انجـام مصاحبه هـای دقیـق از شـهود، مانند کارکنـان تولید، مدیران و همسـایه ها 
آغـاز می کننـد. نمونه هـای شـیمیایی و تجهیـزات به دسـت آمده از حـوادث را بـه 
آزمایشـگاه مسـتقل در موسسـه بـرای آزمایش می فرسـتند. محققـان برای درک 
درسـت از شـرایط حادثـه، سـوابق ایمنی شـرکت، موجودی و روش هـای عملیاتی 

را موردبررسـی قـرار می دهند.
قبـل از تهیـه پیش نویـس گـزارش حادثـه یافته هـای کلیـدی، علـل و ریشـه ها و 
دادن توصیه هـای الزم، بـرای چندیـن بـار، محققـان غربال کـردن اطالعات را از 
طریق بررسـی شـواهد موجود، مشـورت با اعضـای هیأت مدیره، مدیـران کارخانه، 
کارگـران، گروه هـای کارگری و دیگر مقامات دولتی و خصوصی، بررسـی مقررات 
ایمنـی و فرآیندی شـرکت و شـیوه های تولید و اسـتخراج صنعت انجـام داده و در 
طـول ایـن رونـد، فرآینـد تحقیقـی به طـور میانگین شـش تـا دوازده مـاه کمتر یا 
بیشـتر طـول می کشـد تـا کامل شـود و یـک پیش نویس تهیه می شـود و سـپس 

بـه هیأت بررسـی ارائـه می گردد. 
گزارش هـا ممکـن اسـت از طریـق یـک یـا چنـد محقـق و بـا یـک یا چنـد روی 
نوشته شـده باشـد کـه در انجمـن و یـا در یـک جلسـه عمومی رسـمی در نزدیکی 
محـل حادثـه و یـا در واشـنگتن به تصویب برسـد. عـالوه بر تحقیقـات از حوادث 
خـاص، هیـأت  مدیـره مجـاز به انجـام تحقیقـات از خطـرات و حـوادث صنعتی - 
شـیمیایی عمومـی و یـا کـم ارزش و کوچـک اسـت و صرفـًا الزم نیسـت کـه آن 
حادثـه در حـال حاضـر رخ داده باشـد و می تواننـد در خصـوص حوادث گذشـته به 

هـدف جلوگیـری از تکـرار آن تحقیـق کنند. 
در سـال 2002، اولیـن بررسـی خطر و حادثه توسـط هیأت مدیـره در فرآیندهای 
شـیمیایی انجـام گرفت و بعدازآن به بررسـی بیش از 150 مـورد از حوادث جدی 
کـه شـامل واکنش هـای شـیمیایی کنتـرل نشـده در صنعـت بـود اقـدام گردیـد. 
ایـن مطالعـات و تحقیقـات بـه تغییـرات در قوانیـن و آیین نامه هـای OSHA و 
EPA منجـر شـده اسـت. در حال حاضر موسسـه به بررسـی خطـر گردوغبارهای 

قابل احتـراق در حـال تحقیق هسـت.
بررسـی حـوادث و خطـرات منجـر بـه توصیه هـای ایمنـی جدیـد می گـردد کـه 
ابـزار اصلـی هیأت مدیـره بـرای دسـتیابی بـه تغییـرات مثبـت هسـت توصیه ها و 
هشـدارها بـه سـازمان های دولتـی، شـرکت ها، اتحادیه های صنفـی، اتحادیه های 
کارگـری و گروه هـای دیگـر صـادر می شـود. ردیابـی و نظارت بر اجـرای هر یک 
از توصیه هـای ایمنـی توسـط کارکنـان CSB صورت می گیرد. برخـی از توصیه ها 
ممکن اسـت بالفاصله به تصویب شـرکت ها برسـد و دیگر نیاز به تالش گسـترده 

و حمایـت بـرای رسـیدن بـه پیاده سـازی آن نباشـد. 
اعضـای هیأت مدیـره و کارکنان، اقدامات امنیتی و ایمنی را بر اسـاس توصیه های 
CSB اجـرا می کننـد. در بسـیاری از مـوارد، نتایـج تحقیقـات CSB و یافته هـای 
قابل اجرا در بسـیاری از سـازمان ها فراتر از سـطح شـرکت موردبررسـی می باشدو 
درنتیجـه بسـیاری از توصیه های CSB در صنعت اجـرا و منتج به حصول محیطی 

امن تـر برای کارگران و جوامع شـده اسـت.
در انجمـن ایمنـی شـیمیایی کـه توسـط اصالحـات قانـون هـوای پاک در سـال 
1990 مجـاز و در ژانویـه سـال 1998 عملیاتـی شـد مجلـس سـنا از تاریـخ 

قانون گـذاری نقـش اصلـی هیأت مدیـره ایمنـی شـیمیایی جدیـد اسـت کـه بـه 
بررسـی حـوادث به منظـور تعییـن شـرایط و اوضـاع  و احوال کـه به ایـن رویداد و 
بـه تشـخیص علـت و یـا علـل به طوری که حـوادث مشـابه ممکن اسـت رخ دهد 

کـه بایـد مانـع از آن گردیم.« 
بـه CSB یـک مأموریـت قانونـی و منحصربفـرد ارائـه داد کـه تاکنـون در هیـچ 
سـازمان دیگـری پیـاده نشـده بـود پـس از مـدل موفـق از انجمـن ملـی ایمنـی 
حمل ونقـل و وزارت حمل ونقـل، کنگـره کارگردانـی و اجـرای عملکـرد تحقیقاتی 
CSB را به طـور کامـل مسـتقل از مقامـات Rulemaking، بـرای بازرسـی و 

اجـرای EPA و OSHA را بـه CSB داد. در ایـن قانـون آمـده اسـت:
هـدف از تحقیـق حادثـه بـرای تعییـن علـت یـا علـل تصـادف یـا حـوادث جهت 

برطـرف نمـودن اشـتباهات و مـوارد غیـر ایمـن موجود هسـت.
انجمـن ایمنـی شـیمیایی متشـکل از پنـج عضو اسـت کـه از سـوی رئیس جمهور 
منصوب و تائید شـده توسـط مجلس سـنای ایاالت  متحده تشـکیل  شـده اسـت. 
اعضـای هیأت مدیـره بـرای پنـج سـال خدمـت تعیین شـده اسـت. رئیـس هیأت 
 مدیـره به عنـوان مدیـر ارشـد اجرایـی خدمـت می کنـد و مسـئول اداره سـازمان 
اسـت، درحالی کـه هیأت مدیـره مسـئول تصمیم گیری هـای مهـم بودجه بنـدی، 
برنامه ریـزی اسـتراتژیک، نظـارت آژانـس به طورکلـی و تصویـب گزارش هـا و 
مطالعـات بررسی شـده اسـت؛ که اعضـای هیأت مدیـره بر اسـاس صالحیت فنی، 
سـوابق حرفه ای و داشـتن دانش در زمینه های بازسـازی حادثه، مهندسـی ایمنی، 

عوامـل انسـانی، سم شناسـی و یـا مقـررات آلودگـی هـوا تعییـن می گردند. 
اعضـای هیأت مدیـره ممکـن اسـت در تحقیقـات حادثـه شـرکت کننـد و تمـام 
یافته هـای گـزارش تحقیـق، تعییـن علـت ریشـه و توصیه های ایمنی باید توسـط 

هیأت مدیـره به عنـوان یـک دسـتورالعمل و یـا آیین نامـه تصویـب شـود. 
اعضـای هیأت مدیـره به عنـوان سـخنران اصلـی در سـایت ها و شـرکت های مورد 
حادثـه و جلسـات جوامـع، رسـانه ها و سـایتهای خبـری در طـول دوره تحقیقـات 
حادثـه می باشـند. تحقیقـات و تهیـه گزارش هـا پیش نویـس تـا حـد زیـادی بـه 
کارکنـان حرفـه ای هیـأت  مدیـره کـه شـامل مهندسـین، متخصصیـن ایمنـی و 

وکالی واگـذار می شـود. 
اعضـای هیأت مدیـره به طـور منظـم در اجالس هـا، کمیته هـا و انجمن های ایمنی 
شـرکت و بـا مدیـران دیگـر آژانس هـای فـدرال در پیشـبرد اهدافشـان مالقـات 
می کننـد. اعضـای هیأت مدیـره نیـز آثـار و نتایـج تحقیقات خود را به صورت سـی 
دی، پمفلت، بروشـور و مقاله به مجالت علمی و نشـریات تجاری ارائه کرده و نیز 
بـه ارائـه مقـاالت در جلسـات حرفه ای و دیگـر مکان های مرتبط اقـدام می کنند.

توصیه های CSB چیست؟ 
توصیه هـای پیشـنهادی بـه اشـخاص خاص بـرای اعمـال، باهدف پیشـگیری از 
حـوادث آینـده صـادر می شـود. آن هـا در پایان هر گـزارش از نتایـج حاصله از هر 
تحقیـق یـا مطالعـه بـا رویکرد ایمن سـازی محیـط و عدم تکـرار حوادث اسـتفاده 

کـرده و بـه کارفرمایـان و کارگـران و... توصیـه می کنند. 

دریافتکنندگانتوصیهCSBچهکسانیهستند؟
توصیه هـا به سـازمان های دولتی فـدرال، ایالتی و محلی، شـرکت ها، اتحادیه های 

صنفـی، اتحادیه هـای کارگری و گروه های دیگـر را صادر می گردد. 

آیادریافتکنندگانتوصیههایCSBرااعمالمیکنند؟
بلـه. هرچنـد اعمـال توصیه هایCSB  الزام نیسـتند آن ها راه حل هـای واقع بینانه 
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و مؤثـری را بـرای حفاظـت از ایمنی و سـالمت و محیط زیسـت در محل کار ارائه 
می کننـد و دریافت کننـدگان به طورکلـی مطابـق بـا توصیه هـایCSB  می تواننـد 

از حـوادث مشـابه جلوگیری بـه عمل آورند.

چگونهCSBاجرایتوصیههابهدریافتکنندگانراارزیابیمیکند؟
کارکنـان CSB از زمـان ارائـه هر یـک از توصیه ها، آنرا تحـت کنترل مانیتورینگ 
خـود درمی آورنـد، بـا بازدیدهـای مسـتمر نتایـج را انعـکاس و در صـورت عـدم 
اجـرا نیـز بـه مافوق خـود گـزارش می دهنـد. کارکنـان CSB ارزیابی پاسـخ های 
دریافت کننـده توصیه هـا را بـا نـام گذاری هـای مختصـر وضعیـت بـرای هر یک 
از توصیه هـا مبتنـی بـر ارزیابـی کارکنـان )توصیه هـا "بـاز" درحالی کـه در حـال 
پیشـرفت اسـت و "بسـته" در نظر گرفته هنگامی که شـواهدی از اقدام مناسـب 

فراهم شـده اسـت( ارائـه می نمایند.     

نامگذاریهایمختصروضعیتبرایهریکازتوصیههاچیست؟
CSB پـس از بررسـی اقدامـات انجام شـده و یـا اقدامـات پیشـنهادی، اختصاصـًا بـه وضعیـت هـر یـک از توصیه هـا در زیـر آن هـا، توضیـح مختصـری از موضـوع بـا 

اختصـارات در پرانتـز مـی آورد که بشـرح زیر اسـت:
  Open - Awaiting Response or Evaluation/Approval of Response (O - ARE/AR)   باز - در انتظار پاسخ یا ارزیابی /  تصویب پاسخ 
تـا آمـدن پاسـخ های اساسـی و یـا ارزیابـی توسـط کارکنـان CSB مطلـب )انتظـار- پاسـخ ارسـال نشـده اسـت.)، یا هیـأت هنـوز وضعیت توصیـه کارکنـان CSB را 

است. نکرده  مشـخص 
 Open - Acceptable Response or Alternate Response (O - ARAR)    باز - پاسخ های قابل قبول و یا پاسخ جایگزین پاسخ از گیرنده 

این کد نشان می دهد یک اقدام برنامه ریزی شده است که هدف از این توصیه هنگام اجرا را تأمین می کند.
  Open - Unacceptable Response (O - UR)  باز - پاسخ غیرقابل قبول 

گیرنده پاسخ با ابراز مخالفت با نیاز مشخص شده در پیشنهاد بوده و این هیأت معتقد است، شواهد کافی برای تصویب الزم است و احتمال تجدید وجود دارد. 
 Closed - Acceptable Action (C - AA)   بسته - اقدام قابل قبول 

اقدام مناسب با اهداف پیش بینی شده توسط هیأت مدیره با عمل به توصیه ها به پایان رسیده است.
  Closed - Exceeds Recommended Action (C - ERA)   بسته - بیش ازحد الزم 

عمل به توصیه ها و فراتر از اهداف پیش بینی شده توسط هیأت مدیره 
Closed - Unacceptable Action/No Response Received (C - UA/NRR)   بسته - اقدام غیرقابل قبول/ هیچ پاسخی دریافت نشد. 

گیرنـده پاسـخ بـا ابـراز مخالفـت بـا نیـاز مشخص شـده در توصیه هـای CSB، هیأت مدیـره بـه این نتیجه می رسـد کـه با مکاتبات بیشـتر و یـا بحث در مـورد موضوع، 
نظـر دریافت کننـده تغییـر نمی کند؟ 

چطـورمیتـواناطالعاتبیشـتریدرمـوردتوصیههایCSBکسـب
نمود؟

بـرای اطالعـات کلـی در مـورد تعـدادی از توصیه هـایCSB  صادر کرده اسـت 
و تعـداد کـه در وضعیـت "بـاز کـردن" و یـا "بسـته" اسـت، بـه توصیـه آمارتر 

وب سـایت CSB مراجعـه کنید
لطفـًا توجـه داشـته باشـید کـه CSB می توانـد مشـاوره فنـی و یـا توصیه هـای 
مربـوط بـه فعالیت هـای مشـخص، عملیـات و یا تجهیـزات را فراهـم نماید و به 

سـؤاالت از ایـن قبیـل پاسـخ می دهند.
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نسخه الکترونیک این نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!! Special Article
مقــاله تخـصصـی
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روش هـای نـوری یکـی از قدیمی تریـن و پرکاربردتریـن روش هـای شناسـایی 
گازهاسـت کـه بـه دلیل داشـتن مزایایی چون سـاده بـودن روش، کاربـردی بودن 
از جهـت شناسـایی و تعییـن غلظـت گازهـا، دقت و حساسـیت قابل قبـول، قیمت 
مناسـب، پاسـخ سـریع، قابلیـت تجمیع بـا سـایر ادوات اندازه گیری، همـواره مورد 
توجـه بوده اسـت. روش های شناسـایی نـوری دارای تنوع باالیی بـوده و از جهات 
مختلفـی چـون تکنیک شناسـایی، سـاختار سیسـتم، مکانیـزم اندازه گیـری، حوزه 

کاری در طیـف الکترومغناطیـس و ... تقسـیم بندی می شـوند.
بطور کلی موارد استفاده از آشکارسازهای نوری آتش شامل موارد زیر می شود:

 مکان هایی که تجمع مواد قابل احتراق زیاد باشد.
 مکان هایی که نیاز به تشخیص آنی شعله باشد.

 مکان هایـی کـه نیـاز بـه کنتـرل به صـورت خـودکار و بـدون نیـاز بـه دخالـت 
باشد. انسـان 

مثـال عملـی این موارد شـامل مکان هـای حمل ونقل مواد پتروشـیمی مثل بنزین، 
ایسـتگاه های متصـل بـه خـط لولـه گاز و نفت، پاالیشـگاه ها، محفظه های تسـت 
موتـور جـت، محل نگهـداری هواپیمـا، مکان های مسـتعد آتش سـوزی در خانه ها 

و بسـیاری موارد دیگر می باشـد.
در حـال حاضـر آشکارسـازی نـوری شـعله معمواًل به سـه طریق صـورت می گیرد 
کـه شـامل اندازه گیـری در طیف هـای مـادون قرمـز Infra Red ، فرابنفـش 
Ultra Violet و یـا ترکیـب ایـن دو می باشـد. آشکارسـازهای بـر پایـه مادون 
قرمـز خـود شـامل نـوع تـک فرکانـس single frequency و چنـد طیفـی 
multi spectrum می شـود. در نـوع تـک فرکانـس، آشکارسـاز بـه محدوده 
باریکـی اطـراف mµ 4/4 کـه بانـد تابشـی غالـب بـرای شـعله سـوخت های 
هیدروکربن هاسـت، حساسـیت نشـان می دهـد. ایـن نـوع از آشکارسـازها حـاوی 
حسـگر پایروالکتریـک pyroelectric بـوده کـه قابلیـت پاسـخ دهی مناسـبی 
دارای  حسـگرها  نـوع  ایـن  دارد.  را  قرمـز  مـادون  تابـش  شـدت  تغییـرات  بـه 
محدودیت هایـی نیـز می باشـند کـه مهم تریـن آن عـدم پاسـخ دهی مناسـب بـه 
شـعله های لـرزان flickering fire بدلیـل تـک فرکانـس بـودن آن اسـت.

در نـوع چنـد طیفـی، آَشکارسـاز شـامل سـه حس گـر بوده کـه هرکدام بـه ناحیه 
فرکانسـی خاصـی حسـاس هسـتند. باتوجه به ایـن امر، در یک طـول موج خاص 

شدت سـیگنال دریافت شـده توسط 
یکـی از حس گرهـا، بیشـتر از دوتای 
دیگـر اسـت. لـذا مـدار الکترونیکـی 
موجـود در آشکارسـاز ایـن تفاوت را 
تشـخیص داده و تا حد زیادی امکان 
وقـوع خطا، توسـط آشکارسـاز را کم 
آشکارسـازهای  مـورد  در  می کنـد. 
مـادون قرمز ذکر ایـن نکته ضروری 
آتش سـوزی،  شـروع  بـا  کـه  اسـت 
آشکارسـاز قابلیـت شناسـایی شـعله 
نگرفتـن  قـرار  صـورت  در  حتـی  را 
در دیـد مسـتقیم بـا شـعله بـا دقـت 

باالیـی دارد.
آشکارسـازهای  از  مورداسـتفاده  در 
حـوزه فرابنفش باید توجه داشـت که 
بـا توجه به اینکه تابش نور خورشـید 
هـم در این ناحیه قـرار می گیرد، اگر 

طیف قابل تشـخیص حس گر وسـیع طراحی شـود، می تواند موجب اخالل در کار 
حس گر شـود و لذا صرفًا برای موارد سرپوشـیده قابل اسـتفاده اسـت. بدین منظور 
 nm 250 تا nm 180معمـواًل ناحیـه پوشـش دهنده این نوع از سنسـورها بیـن
اسـت کـه تابـش خورشـید در این بـازه طول موجی وارد اتمسـفر زمین نمی شـود. 
مزیـت اصلـی این گروه از حس گرها، پاسـخ مناسـب به هیدروکربن هـا، هیدروژن 
و شـعله فلزات اسـت و محدودیت آن احتمال پاسـخ به شـعله جوش کاری، جرقه، 
رعدوبـرق و اشـعه ایکـس اسـت. در مجموع حساسـیت حوزه فرابنفش نسـبت به 

مادون قرمز شـامل موارد بیشـتری می شـود.

اساس کار حس گرهای نوری
اسـاس اندازه گیری هـای نـوری می توانـد به  صورت هـای مختلفی انجام شـود که 
مهم تریـن آن هـا شناسـایی گازهـا بر پایه وقوع بازتاب، نشـر و جذب می باشـد. در 
طیف سـنجی بـر پایـه بازتاب، سـاختار سیسـتم شناسـایی به گونه ای اسـت که کار 
تحلیـل بـر روی پرتوی بازتابیده شـده ناشـی از تداخل با گاز صـورت می گیرد. در 
حالت وقوع نشـر، گاز در اثر اعمال تابش الکترومغناطیس، برانگیخته شـده که این 
برانگیختگـی می توانـد منجـر به تابش نـور در همان طول موج یـا طول موج های 
دیگـر می شـود. در حالـت جـذب هم پـس از تداخل نور بـا گاز و بر اسـاس میزان 
نـور جـذب شـده توسـط گاز، کار شناسـایی انجـام می شـود. در بین ایـن روش ها، 
طیف سـنجی بـر پایـه جـذب بـه دلیل سـادگی و قـدرت تفکیـک بـاال، از جایگاه 

ویـژه ای برخـوردار اسـت که در ادامه به بررسـی این روش پرداخته می شـود.
بـا توجـه بـه ایـن امر که هـر گازی طیف جذب مخصـوص به خودش را داراسـت 
و منحصـر بـه خـودش می شـود، می تـوان نـوع گاز موردنظـر را با دقت نسـبتًا باال 
شناسـایی کـرد. به عنـوان مثـال گاز CO به عنوان یکـی از ترکیبـات هیدروکربنی 
و از مهم تریـن گازهـای حاصـل از آتـش اسـت کـه طیـف جـذب آن در گسـتره 

الکترومغناطیس در شـکل )1( نشـان داده شـده است.
 CO همانطـور کـه در شـکل )1( نشـان داده شـده اسـت محـدوده جـذب گاز
)بیشـترین پیک( در رنجm µ 5-4.5 اسـت، لذا با دانسـتن این موضوع و استفاده 
از یـک چیدمـان نـوری شـامل منبع نور و آشکارسـاز مناسـب با گسـتره جذب گاز 

موردنظـر می تـوان کار شناسـایی گازهـای حاصـل از آتش سـوزی را انجام داد.

شکل )1( محدوده جذب مربوط به گاز CO در طیف الکترومغناطیس
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بـرای محاسـبه غلظـت گاز موجـود بـر اسـاس شناسـایی نـوری بر پایـه جذب از 
قانـون Beer-Lambert یـا تعمیـم یافتـه آن اسـتفاده می شـود.

در رابطـه )I(λ) ،)1 شـدت امـواج رسـیده بـه آشکارسـاز،          شـدت مـوج 
اولیـه، α(λ) ثابـت طیـف جذبـی Absorbtion coefficient کـه برای هر 
مـاده ای منحصـر بـه فرد اسـت، C غلظـت گاز و L طول مسـیر نوری می باشـند. 
بـا دانسـتن متغیرهـای مختلف، مقدار غلظت گاز موردنظر، قابل شناسـایی اسـت.

اساس کار حس گرهای نوری بر پایه جذب در شکل )2( آورده شده است.

همان طـور که در شـکل )2( مشـخص اسـت، در سـاختار موردنظر یـک منبع نور 
وجـود دارد کـه در ناحیـه جـذب گاز موردنظـر پرتوهایی را منتشـر می کند. پرتوی 
نـور تولیدشـده بـا گاز موردنظـر برخـورد کـرده و طـول مـوج منحصـر بـه آن گاز 
جذب شـده و باقی پرتوها به آشکارسـاز برخورد کرده و با توجه بشـدت پرتو، یک 
سـیگنال الکتریکی تولیدشـده که می توان از روی آن غلظت گاز را محاسـبه نمود. 

نتیجهگیری
وجـود مکان هـای مسـاعد آتش سـوزی و شـرایط بـه وجـود آورنـده آن امـری 
اجتناب ناپذیر در جهان پیرامون ما اسـت. لذا شـناخت و انتخاب روش های مناسـب 
جهـت مقابلـه، تشـخیص و کنترل به موقع آتـش، از ضروریات مهـم زندگی امروز 
بـه شـمار می رود. بـا توجه به قابلیت های ذکرشـده برای آشکارسـازهای نوری، از 
جملـه کاربردهـای آن برای موقعیت های مختلف، به خصوص در کاربردهای سـاده 
و ارزان، قابلیت تشـخیص طیف گسـترده گازهای مربوط به شـعله و شناسـایی و 
پاسـخ سـریع، آن می باشـد. در مجمـوع بـا توجه به شـرایط متفـاوت کاربری باید 

نـوع آشکارسـازهای نوری متناسـب آن را نیـز انتخاب کرد.

مراجع
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شکل )2(- طرح واره نحوه شناسایی گاز توسط سیستم های نوری
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پرتونگاری به عملیاتی گفته می شود که پس از اتمام 
عملیات جوشکاری جهت تست جوش صورت می گیرد. 
به لحاظ نوع کار که با استفاده از عملیات رادیواکتیو 
صورت می گیرد، باید دقت خاصی اعمال گردد تا افراد 
شاغل در این بخش و نیز افراد عادی از هر نوع خطری 

مصون بمانند. 
ضمن اینکه در سایت های پاالیشگاهی و پتروشیمی، 
مجوزهای الزم باید به تائید واحد آتش نشانی و ایمنی 

برسد.
بصورت  زیانباری  و  اثرات مخرب  یون ساز  پرتوهای 

مستقیم و غیر مستقیم بر انسان دارد که اغلب بدون 
احساس درد یا اثر موضعی فوری می باشد و ممکن است 

حتی مدت ها پس از پرتونگاری بروز نماید. 
لذا یکی از وظایف مهم بخش ایمنی، نظارت بر حسن 
انتخاب پیمانکار پرتونگار مطابق ضوابط و همچنین 
نظارت دائمی بر عملیات پرتونگاری در سایت و ایمن 

سازی شرایط در سایت می باشد.
بهترین راهنما در انتخاب شرکت پرتونگار امتیازات این 
شرکت ها می باشند که از طرف سازمان انرژی اتمی 

بصورت ساالنه مشخص می گردد.

پرتونگاری و خطرات آن برای آتش نشانان

مرصاد جواهری
هنرجوی هنرستان آتش نشانی
Mersad18@gmail.com
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بررسی  جهت  پرتونگار  پیمانکار  طرف  از  می بایست  زیر  مدارک  انتخاب،  از  پس 
صالحیت به واحد ایمنی ارائه گردد:

1- پروانه اشتغال به کار که از سوی سازمان انرژی اتمی صادرشده و دارای شماره 
بهره برداری، شماره ثبت و تاریخ به ثبت رسیدن پروانه است.

2- معرفی نامه به همراه مدارک دوره های پیشرفته و فیزیک بهداشت مسئول شرکت 
پرتونگاری جهت عملیات پرتونگاری به سایت منتقل خواهند شد.

3- گواهی خرید دوربین پرتونگاری از شرکت های مجاز و یا سازمان انرژی اتمی 
و شناسنامه دوربین یا دوربین هایی که از سوی شرکت پرتونگاری به سایت منتقل 

خواهند شد.
اکتیویته  نوع  بارگیری، میزان و  4- جدول کنترل کیفی دوربین که در آن زمان 
چشمه قیدشده و به امضای مسئولین ذی ربط در سازمان انرژی اتمی رسیده است.

5- برگ ترخیص کاال و گواهی حمل دوربین از سازمان انرژی اتمی و همچنین 
مدارک شناسایی و سرتیفیکیت های مرتبط افرادی که به عنوان پرتونگار به سایت 

معرفی می شوند.
6- اسناد پزشکی افراد پرتونگار

7- لیست ادوات و تجهیزات ایمنی شامل جلیقه سربی، ساق بند سربی، دستکش 
سربی، عینک سربی، کیسه های سربی، انبر بلند 2 متری و کانتینر اضافی

8- لیست ادوات جانبی رادیوگرافی شامل: دزیمتر قلمی انفرادی، هشداردهنده )گایلر( 
رادیو متر محیطی، گواهی کالیبراسیون

9- دستورالعمل ها
10- نمونه فرم ها

دستورالعملهایمربوطبهایمنیپرتونگاری
-دستورالعمل های کنترل سوانح دوربین های رادیوگرافی

-دستورالعمل آمادگی برای سوانح احتمالی در حین عملیات پرتونگاری
-دستورالعمل ایمنی و حفاظت در برابر پرتوهای یون ساز

دستورالعمل حمل ونقل دوربین های پرتونگاری با وسایل نقلیه
-دستورالعمل مانیتورینگ محیط

خطراتتشعشع
تماس های هر چند کوتاه مدت با اشعه با دز باال، حتماً فرد را دچار صدماتی مانند: 

سرطان ها،  دیگر  انواع  یا  و  خون  سرطان  سوختگی، 
کم خونی شدید، قطع عضو، عقیمی و مرگ می کند. در 
تماس های زیاد ممکن است فرد دچار تغییرات شدید 

بیولوژیکی گردد.

روشهایتقلیلمقدارتماسبااشعه
-کم نمودن مقدار تشعشع در محیط پرتونگاری

-کاهش زمان کار در محیط پرتونگاری
- افزایش فاصله با منبع تولید پرتو

الزم بذکر است که هیچ حفاظی نمی تواند کاماًل مانع 
نفوذ اشعه گردد ولی می تواند مقدار نفوذ آن را کاهش 

دهد.

الزاماتاجرائیدرزمانعملیاتپرتونگاری
1-کلیه پرسنل سایت موظف به اجرای دستورالعمل های 

مندرج در مجوز صادرشده پرتونگاری می باشند.

2-لوازم و تجهیزات پرتونگاری باید توسط افراد مجاز راه اندازی و بکار گرفته شوند.
3-مواد پرتوزا فقط توسط افراد تیم پرتونگاری جابجا شود.

4-محل و زمان دقیق پرتونگاری باید در مجوز صادرشده ذکر شده باشد.
5-شروع عملیات قبل از خروج پرسنل غیر متخصص ممنوع است.

6-این عملیات باید در شیفت شب انجام گیرد.
7-راه پله ها، نردبان ها و راه های دسترسی به منطقه پرتونگاری باید قبل از شروع 

عملیات مسدود گردند.
لوازم حفاظت فردی  به  پرتونگاری می بایست مجهز  تیم  افراد شاغل در  8-کلیه 

مخصوص بوده و حتماً از دزیمترهای انفرادی استفاده نمایند.
9-اطراف محل پرتونگاری حتماً بوسیله نوار خطر مسدود و مجهز به چراغ چشمک زن 

باشد.
10-محل انبار و نگهداری مواد رادیواکتیو ترجیحاً در زیرزمین باشد.

محلنگهداریدوربینهایرادیوگرافی
موقعیت استقرار اتاقک محل نگهداری دوربین در محلی از سایت که بیشترین فاصله 
را با تأسیسات داشته و دارای کمترین رفت وآمد در آن محل باشد قرار داد. مشخصات 
اتاقک محل دوربین باید دارای ابعاد دو در دو مترمربع بوده که دیوارهای آن با آجر و 
پالستر سیمان به ضخامت حداقل سی سانتیمتر و دارای درب و قفل مناسب باشد.

در صورتی که از محل های زیرزمینی استفاده می کنید، چاله نگهداری بایست عمقی 
معادل 120 سانتیمتر و دارای قطری معادل 40 سانتیمتر باشد.

همیشه عالمت های خطر رادیواکتیو در اطراف محل نگهداری دوربین ها و ادوات 
مربوطه نصب باشد.

شایان ذکر است ادوات و تجهیزات حفاظتی پرتونگاری باید بصورت تخصصی جهت 
انجام عملیات امداد و نجات در اختیار واحد آتش نشانی در پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها 
قرار گیرد تا در صورت بروز هرگونه حادثه ای بتوانند به سرعت و با اطمینان خاطر، 
جهت کمک به پرسنلی که در معرض خطرات رادیواکتیو قرارگرفته اند، سرویس دهی 

الزم و ایمن را ارائه دهند.
در مورد حریق های مواد رادیواکتیو و عملیات های اطفاء آن ها در شماره های آتی 

اطالعات جامع و کاملی در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد.
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وب سایتتلفنانتشارات

66975182www.fanavaran-pub.com  فن آوران

88546435www.adinehbook.com   آدینه

www.fadakbook.ir 66482221   فدک ایساتیس

66966114www.simayedanesh.irسیمای دانش

66965405www.khaniranshop.comآوای قلم

66965404www.khaniranshop.comخانیران

 66971112  آثار سبحان

66954365   دانش و فن

وب سایتتلفننشریات تخصصی

55688240www.iransafetytrade.comمهندسی حفاظت از حریق

22924987www.safetymessage.comپیام ایمنی

66342265www.iranalarm.com         حریق

66384628www.hseqiran.com          نوید ایمنی و بهداشت کار

22872106www.yazdabook.com    اعالم و اطفاء حریق

55688320www.bamna.irبهداشت، ایمنی،  انرژی

77240690www.mohandesyimeni.irمهندسی ایمنی

وب سایت ها و وبالگ های داخلی

www.firealarm.blogfa.com  تخصصی سیستم های اعالم حریق  

  www.nfpa.com.co سیستم های اعالم و اطفاء حریق  

www.firequiet.bigsite.ir  دانشجویي ایمني و آتش نشاني     

   www.ikd-fire125.blogfa.com  آتش نشانی ایران خودرو دیزل  

www.tehranfireman.blogfa.com وبالگ جامع آتش نشاني ایران    

    www.atashfa.ir  تخصصی ایمنی و آتش نشانی ایران  

www.atashsetizan.blogsky.com  ایمنی و آتش نشانی        

  www.safety-iran.blogfa.com آتش نشانان  

www.atashneshanan.ir  انجمن تخصصی آتش نشانان کشور       

  www.alo125.com  اینترنتی تجهیزات آتش نشانی  

www.banovan125.blogfa.com  وبالگ بانوان آتش  نشان داوطلب    

    www.fireinsurance.blogfa.com  تخصصی بیمه های آتش سوزی  

وب سایت سازمان های آتش نشاني  

www.www.125arak.irاراک   

www.ardebil125.comاردبیل 

www.fso.urmiafava.orgارومیه   

www.amol125.irآمل   

www.isfahan.irاصفهان

www.www.andisheh125.irاندیشه 

www.125.ahwaz.irاهواز 

www.jonob-fire.blogfa.comبرازجان 

www.bushehr125.comبوشهر 

www.bndfd.orgبندر عباس 

www.125bojnord.irبجنورد 

www.www.tabriz125.comتبریز 

www.125.irتهران 

www.125khomeinishahr.irخمینی شهر   

 www.www.chermahin125.ir چرمهین

 www.dezfoul125.ir دزفول 

www.www.125rasht.irرشت 

www.www.zahedanfire.irزاهدان 

www.www.sarifire.irساری 

www.shahrood125.blogfa.comشاهرود 

www.eshiraz.ir firefightingشیراز 

www.ghaemshahr125.irقائم شهر 

www.qazvin125.blogfa.comقزوین 

www.www.kashan125.irکاشان 

www.www.krfire125.irکرمان  

www.www.karaj125.irکرج 

www.125.gonbadcity.irگنبد کاووس 

www.www.nfso.irنجف آباد  

www.www.125neyshabur.irنیشابور 

www.125mashhad.irمشهد 

www.www.125hamedan.irهمدان 

www.125yazd.irیزد 

www.khoramabad125.irخرم آباد 

www.baharestan.irبهارستان





سایر عزیزان فعال در حوزه مشاوره، تدریس و اجرای سیستم های حفاظت در 
برابر حریق می توانند مشخصات کامل خود را به این آدرس   ارسال نمایند.
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info@iransafetytrade.com

عماد اسماعیلی        کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاوره و مدرس سیستم های اعالم و اطفاء                  09127015911

محمد فضیلتی                           کارشناس فوم آتش نشانی
مشاور و مدرس فوم - سازمان استاندارد ایران            09121999173

خداوردي طاهري اصل             کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس تخصصی مدیریت آتش نشانی            09123089846

محمدرضا جواهری                           کارشناس آتش نشانی
مشاور و مدرس آتش نشانی  شهری و صنعتی              09125583679

HSE مجید حمیداوی                               کارشناس ارشد
مشاور و مدرس آتش نشانی و بازرس وزارت کار        09163052562

حسین مشهدی مسلم            کارشناس ارشد طراحی فرایند
مشاور و مدرس مهندسی ایمنی فرایند                        09121211662

HSE عادل قاسمی قاسموند                    کارشناس ارشد
متخصص ارزیابی ریسک و حوادث - بازرس کار           09166173720

هوشنگ شریف زاده                            کارشناس آتش نشاني
مدرس و کارشناس رسمی بررسي علل حریق             09121276175

HSE كورش طالوري                                 کارشناس ارشد
مدرس، مشاور و ممیز HSE و آتش نشاني                 09163533253 

مهدی شجاعی                      کارشناس ایمنی و امداد سوانح
سرممیز سیستم های ایمنی                                             09133425227

ناصر رهبر                                          کارشناس ارشد شیمی
مشاور، طراح و مجری سیستم های پیشگیری                  09121012576

حسن تنها                                   کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني- ایستگاه و ناوگان موتوری     09121257483

سعید چمانی            کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور و مدرس آتش نشانی فرودگاهی                       09123716106

e m a d e s m a e i l i @ g m a i l . c o m

i n f o @ a t a s h b a s . i r

k t a h e r i a s l @ y a h o o . c o m

r e z a . j a v a h e r i . 1 2 5 @ g m a i l . c o m

m a j i d h a m i d a v i @ y a h o o . c o m

h . m a s h h a d i m o s l e m @ g m a i l . c o m

a d e l g h a s e m y @ y a h o o . c o m

s h a r i f z a d e h @ y a h o o . c o mt a l a v a r i @ g m a i l . c o m

s h o j a e i 4 8 m @ y a h o o . c o m

n s r . r a h b a r @ g m a i l . c o m

t a n h a _ m a n a g e r @ y a h o o . c o m

s c h a m a a n i @ y a h o o . c o m

محمد شمس                                              دکترای ایمنی
مشاور مدیریت ایمنی صنایع                                      09122022635

محمد كاظمی                                        کارشناس مکانیک
مشاور، طراح و مدرس خودروهای آتش نشانی            09188616400

مهدی صادق زاده                               کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09171252880

d r s h a m s @ y a h o o . c o m

K a z e m i 1 3 @ y a h o o . c o m

mehdi.sadeghzadeh2880@gmail.com
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HSE محسن احمدیانی                              کارشناس ارشد
مشاور، مدرس و ممیز سیستم های ایمنی                       09123791688

فرامرز فرجی                               کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشانی و نجات و امداد                09121042995

مهدی مردانی      کارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
مشاور، طراح و مدرس سیستم های اعالم و اطفاء               09127833194

پرویز رزمیان فر                              کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس علوم تخصصی آتش نشانی                  09128161075

m o h s e n a h m a d i a n i @ y a h o o . c o m

f a r a j i _ r e s c u e @ y a h o o . c o m

www.m.mardani.architect@gmail.com

p . r a z m i y a n f a r @ g m a i l . c o m

 مدرسین، مشاورین وكارشناسان ایمنی
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اطالعات عمومی

روبرت نیسان                          کارشناس ارشد مهندسی حریق
مشاور، طراح و مدرس علوم آتش نشانی                      09121081415

سیامک سید حسینچی                    لیسانس مهندسی صنایع
مشاور و مجری سیستم های ایمنی و حفاظتی                 09121214545

حسین روشن روان     کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء                 09121163160

محمد بیات                                 کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشاني تخصصی                          09121150445 

i n f o @ e t f a t e h r a n . c o mi m e n e g h l i m @ g m a i l . c o m

h . r o s h a n @ b e s t a l a r m . i rB a y a t 1 2 5 @ y a h o o . c o m

احمد حسن زاده                              کارشناس ارشد مکانیک
نگهداری و تعمیرات سیستم های اطفاء حریق                  09122856901

امیرحسین امدادی فر                          فوق لیسانس مکانیک
مشاور و مدرس ایمنی و حفاظت در برابر حریق          09122330566

بابک میرسعید قاضی                         کارشناس ارشد صنایع
مشاور تخصصی ایمنی و امنیت                                      09121219411

علیرضا یاوری                                     کارشناس آتش نشانی
مشاور و ممیز ایمنی و آتش نشانی                                 09133277396

علی رستگارپناه       کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء                  09125708342

روح اهلل محمدی           کارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق
مدرس حریق دانشگاه علمی و کاربردی                       09126162614

مجتبی لطفی                         کارشناس آتش نشانی و نجات
مشاور و مربی آتش نشانی و امداد و نجات                   09126268791

امیر صدیقی                                    کارشناس ارشد مکانیک
مشاور سیستم های ایمنی حریق                                      09122019369

رضا اسماعیلی          کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم و اطفاء                  09122444875

ناصر غفوری                               کارشناس ارشد آتش نشانی
مشاور و مدرس تخصصی آتش نشانی                           09126131059

مهدی عظیمی                  کارشناس سیستم های اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اطفاء حریق                   09123722396

مهدی هجری زاده               کارشناس سیستم های اعالم حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم حریق                    09121065749

قربانعلی قربانی مقدم                        کارشناس آتش نشانی
مشاور و مدرس آتش نشاني صنعتی                              09155143678

MBA شیما روزبهانی    کارشناس ارشد طراحی مهندسی پیشرفته و
تست و نگهداری سیستم های اعالم حریق                            09305849823

رضا فعله گری                              کارشناس ایمنی و پیشگیری 
مشاور سیستم های ایمنی و آتش نشانی                          09183708829

احمد سلیمانی                  کارشناس سیستم های اعالم حریق 
مشاور، مدرس و مجري سیستم هاي اعالم حریق          09216944068 

a h a s a n z a d e h @ m a i l . k n t u . a c . i r

 a . e m d a d i f a r @ g m a i l . c o m

i n f o @ g s s c o . n e t

y a v a r i . a r @ g m a i l . c o m

a l i . r a s t e g a r p a n a h @ g m a i l . c o m

r o h o l l a h m 0 2 @ g m a i l . c o m

m o j t a b a 1 2 5 l o t fi @ g m a i l . c o m

a m i r _ s e d i g h y @ y a h o o . c o m

r e z a @ s a r i a n . i rg h a f o u r i n a s e r @ y a h o o . c o m

a z i m i @ s a r i a n . i r m e h d i @ i g s . c o . i r

a l i m o g h a d a m 1 9 6 2 @ o u t l o o k . c o m

S h i m a . r o o z b a h a n i @ i d p r o d u c t . i r

e x p e r t . s a f e t y 4 @ g m a i l . c o m

S o l e i m a n i @ a r i a k . c o m
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غالمعلي جوهري                      کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشاني حرفه ای                            09122392008

محمدرضا شیخ كاظم برزگری      کارشناس ارشد شهرسازی
مشاور و مدرس علوم مدیریت آتش نشاني                  09126112774

حبیب كبیري                              کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني                                          09122264346

j o h a r i 1 2 5 @ g m a i l . c o m

m s h k a z e m i @ g m a i l . c o m

h a b i b . 1 2 5 k a b i r i @ g m a i l . c o m

محمدرضا بداغی                        کارشناس ارشد آتش نشان
کارشناس فروش و تعمیرات تجهیزات آتش نشانی        09121903696

علی رضایی                            فوق لیسانس شیمی کاربردی
09128938818                               PSM مدرس و مشاور تخصصی

m . b o d a g h i @ p a s a r g a d t r a d e r s . c o m

w w w . p r o c e s s S a f e t y . i r

ابراهیم زیدآبادی                                 کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09159717327
E b r a h i m h s e 1 2 5 @ y a h o o . c o m
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معرفی رسی جدید ابزارهای هوملاترو

قدرمتندتر ، سبک تر ، ارگونومی بهرت

گروه و کانال اخبار تخصصی ایمنی،  آتش نشانی، امداد و نجات

مرکز جامع تجـارت ایمنـی ایران - ماهنامه مهندسی حفاظت از حریـق

https://telegram.me/fireandrescuenews
https://t.me/joinchat/AAAAAEAqvwow2VN5gDQJjw
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صفحه ویژه مدیریت تدارکات

ه:        34
اسپانرسهای مجله شامر

مرکــز جامــع تجــارت ایمنــی ایــران

www.iransafetytrade.com

موقعیت آگهیایمیلسایتفاکستلفنزمینه فعالیتنام شرکت

22047977www.danapayeh.comdanapayeh@danapayeh.comCL 01 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتتجارت داناپایه

26700421www.karafire.cominfo@karafire.comOC 01 - 26700421021 - 021سیستم های اطفاء حریقکارا فایر

22047977www.danapayeh.comdanapayeh@danapayeh.comIC 02 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتتجارت داناپایه

88352432www.artenousarya.cominfo@artenousarya.comIC 03 - 88636160021 - 021ایمنی و آتش نشانیآرتنوس آریا

44240614www.imenace.cominfo@imenace.comBC 04 - 44240262021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیایمن آسه

موقعیت آگهیایمیلسایتفاکستلفنزمینه فعالیتنام شرکت

88761599www.atashbas.cominfo@atashbas.com     I 90 - 88764831021 - 021فوم آتش نشانیآتش بس پارس

7Adt_c@yahoo.com     I 62 – 44381665 - 7021 – 44381665 - 021اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

77160757www.atashnavard.cominfo@ atashnavard.com     I 112-3 - 77160756021 - 021اعالم و اطفای حریقآتش نورد داتیک

22764301www.azarpad.cominfo@azarpad.com     I 94-5 - 22764300021 - 021اعالم و اطفای حریقآذرپاد نگار

88105109www.ariaequip.cominfo@ariaequip.com     I 129 - 5021 – 88105134 - 021چراغ قوه های پرتابل ضدانفجارآریا تجهیز بین الملل

22880423www.aseco.comaseco@pol.ir     I 54 – 021 2 – 22884571 - 021سیستم های اعالم حریقآشکارساز

22879570www.aeapjs.cominfo@aeapjs.com     I 4-5 - 22879550021 - 021ایمنی، آتش نشانی، امداد و نجاتآگاهان انرژی آسیا

88727168www.ardalengineering.cominfo@ardalengineering.com     I 122 - 88710809021 - 021اعالم و اطفای حریق صنعتیاردال

66952750www.idproduct.irinfo@idproduct.ir     I 70-1 - 66476545021 - 021تستر دتکتورهای حریقایده طرح محصول

33919156www.ahan.irinfo@ahan.ir     I 91 - 1021-33949350 - 021سیستم های اعالم حریقاعالم حریق  آوران

66950818www.imenshole.comimenshole@yahoo.com          I 12-3 - 66492823021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن شعله ایرانیان

4www.igs.co.irinfo@igs.co.ir     I 117 - 66908882 - 4021 - 66908882 - 021سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

88397748www.bazarganantraders.com info@bazarganantraders.com     I 100-1 - 88413255021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانان پاسارگاد

88791936www.khalileng.cominfo@khalileng.com     I 45 - 88791936021 - 021آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانی خلیل

5www.behssa.cominfo@behssa.com     I 2-3 - 22653812 - 5021 - 22653812 - 021آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقبهسا

www,pkpcables.com info@pkpcables.com     I 123 88569650 - 88696032021 - 021کابل های ضدحریقپترو کاوان پویا

88219611www.petroemdad.cominfo@ petroemdad.com     I 75 - 88219610021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتپترو  صنعت  امداد

88049030www.rahdarsanat.irinfo@rahdarsanat.ir     I 55 - 7021-88614514 - 021نردبان و پلت فرم آتش نشانیراهدار صنعت ماشین

44247730www.zhabeh.cominfo@zhabeh.com     I 66-7 - 7021 – 44262146 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتژرف اندیشان به ایمن

44195688www.sanginkar.cominfo@sanginkar.com     I 83 - 7021-44182814 - 021ناوگان موتوری، نردبان و پلت فرمسنگین کار صنعت

36242433www.shahr-khaneh.irinfo@shahr-khaneh.com     I 1 - 34004031 - 031اعالم  حریق شهری و صنعتیشهر و خانه

88612779www.fmp.co.irinfo@fmp.co.ir     I 133 - 80021 – 88612778 - 021آموزش های ایمنی و آتش نشانیفامور مهرگان پویا

88748010www.fonoon.co.irinfo@fonoon.co.ir     I 109 - 82445000021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتفنون آزمایشگاهی

66428367www.processsafety.irqhse.psm@yahoo.com     I 53 - 66428367021 - 021مشاوره و آموزش PSMمدبران ایمن تدبیر

35258323www.bioversal.irinfo@bioversal.ir     I 139 - 35257323041 - 041آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقمهندسی تدبیر

88837820www.asec-int.cominfo@asec-int.com     I 87 - 86020347021 - 021سیستم های اعالم حریقمهندسی نوین راهکار

88307405www.narcob.comsales@narcoob.com     I 76-7 - 88824365021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتینارکوب ایران

77532792www.narmonfared.comnar_monfared@yahoo.com     I 128 - 77605060021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنارمنفرد

89776665www.nejatimendp.cominfo@nejatimendp.com     I 35 - 22047977021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنجات ایمن داناپایه

65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com     I 63 - 65766872021 - 021ناوگان موتوری آتش نشانی و تجهیزاتنمادین طرح

مشاوره رایگان:  68 83 68 55 -  40 82 68 55 - 021    50 96 584 0930



News:
Panther prepares for landing
Paris, Dubai and Vienna to experience 
the power of the first new Panther 
8x8s.
The flagship aircraft rescue and fire-

Modelling risk for the fire service
Software is launched to help fire de-
partments anticipate and plan resourc-
es for future response.

New ultra-high pressure water mist 
vehicle knocks down fires in under a 
minute
Ruff Fire Systems Solutions, a manu-
facturer of high-pressure water mist 
firefight ... 

Bushfire public consultation
Standards Australia has released draft 
revisions to Australian Standards AS 
1530.8.1 and AS 1530.8.2 for public 
commen ...

Emergency Management for Airports 
Summit
How to prepare for and avoid emer-
gencies at airports will be the focus of 
the 2017 ... 

Dates Announced For Tall Building Fire 
Safety Events
The recent fires in Grenfell Tower 
(London) and The Torch (Dubai) have 
.....

Pierce Introduces High Flow Industrial 
Fire Apparatus At FRI, Charlotte
Pierce Manufacturing Inc. introduced 
the new Pierce® High Flow Industrial 

Hochiki Europe Introduces New Life 
Safety Technology Platform
Hochiki Europe, the leading manu-
facturer of life safety solutions, has 
launched a brand new analogue ad-
dressable life 

S2 Fire Solutions Gain Fire Industry Ac-
creditation For Fifth Year Running
Midlands based fire safety firm, S2 
Fire Solutions, has achieved BAFE 

Three TFT Products Awarded FM Ap-
proval
Three additional Task Force Tips prod-
ucts – the Hydrant Under Monitor 
(HUM), the Industrial Valve .....

International Fire Protection Engineering magazine’s readers:
. Utilities . Manager director of fire fighting organization and safety services in major cities
. Airports           . Ground safety and fire fighting office in airports
. Oil and gas           . HSE managers and head of firefighting in petrochemical companies 
. Civil defence . HSE managers and head of firefighting in oil and gas refinery and process 
. Fire departments          . Engineering consulting companies related to fire safety 
. Retail, hotels & leisure        . Pharmacies and automotive companies, mines and jails  
. Installers and engineers . Health , safety and Firesafety University
. Road, rail & marine transport      . Industrial and structural subcontractors
. Rescue and paramedic services          . Bank head offices and insurance offices
. Government & municipal authorities    . Manufacturing and process industries          
. Scientific and industrial committees offices        . Oil and industrial university

Readers:

RAMFAN Dual Li-Ion Battery Charger 
RAMFAN, the world leading brand in 
portable ventilation systems for dan-
gerous environments, ....

MSA to Acquire Firefighter Turnout 
Gear Manufacturer Globe Manufac-
turing
With this acquisition, MSA strengthens 
its position as a leader in the ......

US Digital Designs Launches G2 Room 
Remote 2
PHOENIX—The Phoenix G2 Room 
Remote 2 is the next-generation, ....

MSA to Acquire Firefighter Turnout 
Gear Manufacturer Globe Manufac-
turing Co.

With this acquisition, MSA strengthens 
its position as a leader in the North  ....

AICO’S INSTALLER SCHEME WITH FREE 
INDUSTRY CPD TRAINING
 Aico Ltd the market leader in resi-
dential Fire and Carbon Monoxide 
(CO) Alarms in the UK – is celebrating 
training 14,000
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Professional Article: firefighters 
Career progression

Product Introduction: The new-
est Panter Rosenbauer

Professional Article: Non-culti-
vating culture

Professional Article: Cost cal-
culation model for operation 
services

Event Report: Report on 
training at Hasheminejad gas 
refinery

Professional Article: Fire hazard 
assessment of data centers

Professional Article: Change 
management in steel industry

Product Introduction: Polon-
Alfa specific products

Professional Article: Knowledge 
management in firefighting 
organization

We at Fire Protection Engineering are proud to introduce to you 
our international fire and safety magazine.
Our monthly magazine has a very good international repute and 
we are one of the best in fire and safety magazine at present. It has 
2000 circulation; free download pdf file and DVD.
We are covering in our International Fire Protection Engineering 
magazine: internal and external news, expert articles, scientific 
and commercial events, brand introduction, etc. International Fire 
Protection Engineering is published monthly for the benefit of fire 
departments, oil, gas and petrochemical industries, manufacturers, 

distribution and activists of fire and safety products, ports, associa-
tions of engineering and HSE, etc. 
Additionally, International Fire Protection Engineering magazine is 
delivered in all internal and external related exhibitions, seminars, 
conferences such as Intersec Dubai to the visitors and guests. 
We assure you that you will be satisfied with its result. We are hop-
ing for a better business with you.
Thanking you,

Content:

About us:

Less than 12 months left to comply 
with EU chemicals legislation
The UK Chemicals Stakeholder Forum 
has published new guidance ...

First responder app NFPA
A free app that offers best practice, 
safety tips and emergency response 
information has been released by the 
NFPA for fire ...

To plug and protect 
US Department of Homeland Security 
reveals innovative solution to protect 
critical infrastructure 

Fine imposed for uncontrolled release 
of toxic substances
A steel company has been fined 
GBP£930,000 (US$1.2 million) ...

Panthers for Gibraltar Airport
Three new 6×6 trucks and one 4×4 
Panther will be delivered in early 
2018, all incorporating Euro .....

Magirus supplies trucks to Chilean 
firefighters
Magirus has completed two large 
orders for 100 fire engines from ....

Professional Article: Highly 
stressed firefighting jobs

Professional Article: Smoke 
control management 4

Professional Article: Stress in 
Port Firefighters

Professional Article: Fire Extin-
guishing in Tall Buildings

Professional Article: Operation 
Command in fire

Professional Article: Necessity 
of training firemen and rescuers

Professional Information: 
American Chemical Safety As-
sociation

Professional Article: Flame 
detectors and gas

Professional Article: Radiogra-
phy and its dangers for firefight-
ers
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New Update: Sep 2017

Introduction of a New Series of Tools

Stronger , lighter , Better Ergonomics
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