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ه مـا د  ا یـد و  ر

درودبرخوانندگاندوستداشتنی

اگریکفلجمادرزادنتواندقهرماندویصحرانـوردیجهـانشود،فقطکم
کاریکردهاست!

1-دیتاسنترهاقابلقیمتگذارینیستند.تامیتوانیدبرایشانسنگتمام
بگذارید!!!

2-حوادثپتروشــیمیها،شــهادتآتشنشانان،قطارســمنانوسایر
حوادثمشــابهیکهامســالراســالیتکاندهندهبرایدستاندرکاران
صنعتایمنیســاخت،عمالایــرانرایکمطالعهمــوردیجذاببرای
دانشــگاههایایمنیجهانمعرفیکرد.باتحلیلعلمــیوفنیعللبروز
آنها،ابتدابایــدخودماازنتایــجآنهاذینفعومانعتکرارمجددشــویم.
مابعنوانرســانهصنفآمادهایمتــاتجربیاتونقطهنظــراتاهلفنرا
بمنظورتوســعهآگاهیهایتصمیمگیراناصلیایمنیکشورمنتشرکنیم.
هنوزتاانتهایســالجاریدوماهماندهومجلهاسفندماهمهندسیحفاظت
ازحریــقمیتواندباتشــریحتکتکاینحوادث،همــراهباراهکارهای
پیشــگیرانهموثر،سالآیندهراسالیایمنوشاداببرایسرزمینایرانیان
بسازد.تیمتحریریهمجله،بصورتشــبانهروزی!گوشبهزنگشماست.



3-بهگــزارشاینتربرنــدINTERBRANDدرســال2۰1۶،اپل،
برترینبرندجهانشــناختهشــدوگوگلوکوکاکــوالدرجایگاهدومو
سومقرارگرفتند.کوکاکوال،مایکروســافت،تویوتا،آیبیام،سامسونگ،
آمازون،مرســدسبنزوجنــرالالکتریک1۰رتبهاولفهرســتراازآن
خودکردند.امانکتهجالبدراینگزارشمربوطبهبخشبیشــترینرشد
ارزشبرنداســتکهبهفیسبوک،با۴۸درصدرشــدتعلقگرفتهاست.
شــرکتهایغولپیکریکهنتیجهبلعیدنرقبایکوچکهســتندوهمه
عزمشــاننوآوریاســتوایجادارزشکاالیشــاننــزدمصرفکننده.
شــمامیدانیــدکهماچــهزمانــیدرایرانبــهاینتفکرمیرســیم؟

احمدغالمیان
دیماه1395











16

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 716 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اخبار خارجی
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انجمن جهانی سرپرستان آتش نشانی )IAFC( برای کمک به ارائه دهندگان خدمات 
بهداشتی در راستای ارزیابی و بهبود بهداشت و سالمت آتش نشانان، راهنمایی در 

زمینه مراقبت های بهداشتی سالمت بدنی آتش نشانان ارائه نمود.
این راهنما بعنوان ابزار جدید و مهمی در دســترس آتش نشانان قرار می گیرد تا به 

کمک آن مراقبت های بهداشتی مربوط به خود را مدیریت نمایند.
این پژوهش پشتیبانی شده و راهنمای تجربه محور، توسط بخش بهداشت ایمنی و 
بقای IAFC به شکل یک رویکرد سیستماتیک با معاینه جسمی آتش نشانان طراحی 
شــده اســت. در این راهنما به مواردی ازجمله سالمت قلب و عروق و تناسب اندام 
آتش نشانان، ســرطان های شغلی، آسیب های اسکلتی عضالنی، بهداشت رفتاری، 

بیماری های ریوی، اختالالت خواب و بیماری های عفونی پرداخته شده است.
مطالعات و نظرسنجی های اخیر بیان می کند که در قوانین مربوط به مراقبت های 

بهداشتی آتش نشانان در جهان کمبودهای جدی  به چشم می خورد:
• طبق گزارش های انجمن ملی حفاظت در برابر حریق، مرگ ناشــی از ســکته 
قلبی، اصلی ترین عامل مرگ آتش نشانان در حال انجام وظیفه بوده است. )51%(

• در تحقیقی که توســط Denise Smith، دکترای دانشگاه Skidmore انجام 
شده است، در آمریکا در بین تمامی تلفات آتش نشانان در حین انجام وظیفه تقریبًا 

17 مورد حمله قلبی غیر کشنده گزارش شده است.
• در یکی از نظرســنجی های IAFC مشــخص شــد که تنها %45 از داوطلبان 
آتش نشانان پاسخگو قریب به %80 آتش نشانان پاسخگو تست های بدنی مخصوص 

آتش نشانان را انجام داده اند.
طبق گفته John Sinclair، معاون رئیس و رئیس هیئت مدیره IAFC، آتش نشانان 
به مراقبت های بهداشــتی نیاز دارند که درخور خطرات نهفته شــغل پرخطر آن ها 
طراحی شده باشــد. این راهنما اطالعات واضحی پیرامون مراقبت های بالینی که 
برای رســیدگی به این خطرات الزم اســت، در اختیار پزشکان و آتش نشانان قرار 
می دهد. IAFC از تمامی آتش نشــانان خواســت برای حفظ بهداشت و سالمت 
فردی شان از این رهنمودها حمایت کنند و اطمینان حاصل کنند که سالمت بدنی 
آنها برای رویارویی با بسیاری از خطرات احتمالی شغلی شان، توسط پزشک مرتبط، 

سنجیده شده است.
این راهنما ابزار جدید و مهمی اســت که کار آتش نشــانان را برای ارائه دهندگان 

خدمات بهداشــتی تشــریح 
می کنــد، به هرحال دپارتمان 
حریق شــرایط جسمی را در 
ارائه می کند.   NFPA 1582
این اســتاندارد به خواسته ها، 
مقاربــت،  حــد  خطــرات، 
بیمــاری، ناتوانی و صدماتی 
که آتش نشــانان اغلب با آن 
رو در رو هستند، می پردازد و 
به کمک روش های تحقیقاتی 
و توصیه هــای بالینی تجربه 
محور بر بررسی های مشاوران 
خدمات بهداشــتی و درمانی 

متمرکز است.

دکتر Michael Hamrock عضو مرکز پزشکی St. Elizabeth’s و اولین حامی 
ارتقای رهنمودهای انجام مراقبت های پزشکی برای بسیاری از آتش نشانان منطقه  
Boston می گوید: »من به عنوان آتش نشان سابق و پزشک بخش دپارتمان حریق 
Boston و هم اکنون به عنوان اولین ارائه کننده ی اصول مراقبت برای بســیاری از 
آتش نشانان منطقه ی Boston، آگاهی و چشم انداز منحصربه فردی در مورد بسیاری 
از خطرات جدی بهداشــتی که سالمت آتش نشانان را تهدید می کند، خواه خطرات 
آنی و خواه خطرات بلندمدت ایجاد نموده ام. این دستورالعمل برای پزشکان بخش 
مراقبت های اولیه بسیار سودمند است و تأثیر به سزایی در ارتقای سالمت و حفظ 
جان بســیاری از آتش نشانان دارد. الزامات مراقبت های اولیه امروزه می توانند برای 
نمایش مؤثر و مداخله زودهنگام با بیماری های شغلی بخصوصی که باعث ناتوانی 

و مرگ شمار بسیاری از آتش نشانانمان می شود؛ عمل کنند.«
این منبع که ســال ها وقت صرف گردآوری آن شده است، نتیجه همکاری عظیم 
بین بخش های ایمنی، بهداشت و بقای FSTAR بوده است. این استاندارد هماهنگ 
با استاندارد برنامه جامع پزشکی شغلی برای آتش نشانان )NFPA 1582( و اصول 
اولیه ســالمت و تناسب اندام )IAFC/IAFF( ایجاد شده است. همچنین از طریق 
اصول اولیه IAFC’s FSTAR که بودجه آن توسط سازمان کمک به آتش نشانان 
گرانت- پیشگیری از آتش سوزی و جایزه ایمنی گرانت از FEMA تأمین می شود، 

نیز امکان پذیر است.

 IAFC راهنمای جدید
برای تست های بدنی آتش نشانان
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 
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تلفن:  40 82 68 55 - 68 83 68 55 - 021           کدپستی: 13389-55789
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تیم کنترل خطر و حریق ویلیامز آموزشگاه حرفه ای در رابطه با حریق ها و خطرات 
 EMEA و USA صنعتی در منطقه  آسیا و اقیانوسیه ایجاد نموده که این آموزشگاه در

اجرای موفقی داشته است.
 این دوره چهار روزه در کســب تجربه به افرادی که وظیفه پاسخگویی در شرایط 
حریق در صنایع عملیاتی در صنایع نفتی ســاحلی، تجهیزات نفت و گاز را بر عهده 
دارند، کمک سرشاری می کند. این دوره همچنین برای متخصصان پاسخگویی در 
شرایط اضطراری و مدیران HSE نیز کارآمد است. این دوره در بازه زمانی 16ام تا 

19 ام ژانویه 2017 در مرکز آموزشی NPC رویان تایلند برگزار خواهد شد.
شــرکت کنندگان این شانس را دارند که تجربیات تیم پاسخ سریع Williams را 
فرا بگیرند، این تیم در 34 سال گذشته در مهار بیش از 200 مورد از پر تهدیدترین 
حریق های صنعتی مربوط به مایعات قابل اشــتعال حضور داشته اند. این آموزشگاه 
حرفــه ای همچنین فرصتی در اختیار شــرکت کنندگان قــرار می دهد تا در کنار 
همساالنشان در مورد بهترین روش های عملکرد در صنایع به بحث و گفتگو بپردازند.
این دوره آخریــن متالوژی های رفتار حریق را با مطالعه موردی در زندگی واقعی 
تحت پوشش قرار می دهد و عالوه بر این امکان تمرین با حریق های زنده شرکت 
کنندگان را برای مقابله با فشار تغذیه واقعی، سوخت های هیدروکربنی، تانک مرتفع 

ترکیبی و باند فایرها آماده می سازد.
این دوره که شامل آموزش میدانی و آموزش های تئوری است، برای افرادی مثل 
افســران آتش و دپارتمان آتش نشانی شهرداری مناسب است که به طور مستقیم با 
قوانین عملکردی در ارتباط اند، همچنین آموزش های تئوری این دوره برای برخی 
مهندسان، مشاوران ایمنی، متخصصان ایمنی شرکت ها، افسران ارشد آتش نشانی 

و مدیران اجرائی نیز ایده آل است.
تجربــه عملی با آخرین نوآوری های ایجاد شــده در محصوالت Williams نیز 
 Ambassador در این دوره گنجانده شــده اســت، به عنوان مثال مونیتــور ثابت
2X6 کــه توانایی تخلیــه با جریانی در بــازه 2.000 تــا gpm 6.000 را دارد. 

ویلیامــز تنهــا کمپانی جهانی اســت که به 
کمک سخت افزارها و کنستانتره های فوم با 
فرمول های بخصوص اش در شرایط اضطراری 
به خوبی پاسخگوســت و این امکان را برای 
شرکت کنندگان فراهم می کند تا نتایج آنچه 
را که در این ســال ها از کار با فوم شیمیایی 

رده اول آموخته اند را مشاهده کنند. 
مدیــر   ،Chauncey Naylor مهنــدس 
آموزش و پاســخگویی در شرایط اضطراری 
تیم ویلیامز می گوید: »زمانیکه در صنایع نفت 
یا گاز با حریق روبرو می شــویم، تجربه است 
که نتایج را تغییر می دهد و این دوره فرصت 
فوق العاده ای است تا در محیطی امن به این 

تجربه دست یابیم.«
»هر عملی که انجام می دهیم نتیجه دانش 
عمقی ما اســت. ایــن کار می تواند طراحی 
متدولوژی  نوشــتن یک  محصوالت جدید، 
یــا ایجاد فرمول جدیدی برای فوم باشــد و 

هدف ما در این دوره ها به اشــتراک گذاری این دانش با بیشــترین افراد ممکن در 
صنعت است.«

دوره تنها به زبان انگلیســی برگزار می شود، در نتیجه دانش پژوهان بایستی درک 
خوبی از نوشتن و صحبت کردن به زبان انگلیسی داشته باشند.

برای کسب اطالعات بیشتر به این وب سایت مراجعه کنید:
www.apacextremeworkshop.com

 Williams Xtreme افتتاح مرکز آموزش
در آسیا و اقیانوسیه



18

اخبار خارجی

Fire Protection Engineering Magazine  No. 28  January 2017                                1395 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال چهارم  شـماره 28   دی ماه

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 714 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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اگر این مطلب را می پسندید
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آژانس محیط زیســت فدرال آلمان )UBA( برای مقادیر PFOA و PFOS در 
خون افراد، سطوح ایمنی را به صورت رسمی منتشر نمود. 

آستانه مجاز ایمن 2 نانوگرم PFOA/ml و 5 نانوگرم PFOS/ml در پالسمای 
خون اســت. این ســطوح که مقادیر HBM I نیز خوانده می شــوند، غلظتی از 
ماده را بیــان می کنند که طبق آخریــن ارزیابی های کمیســیون بیومانیتورینگ 
انســانی آلمــان )HBM( در صورتی که غلظت ماده در مقادیــر پایین تر از آن ها 
قرار داشــته باشد، هیچگونه اثر نامطلوبی بر ســالمتی افراد ندارند، بنابراین نیازی 
بــه کاهش حد مقابله نیســت. این مقادیر مجاز در مجله ســالمت فدرال آلمان، 
Bundesgesundheitsblatt، به چاپ رسیده اند. این مقادیر با مقادیر ثبت شده 

توسط فدرال آمریکا یکسان اند.
ارتقای مطالعات ایپدمیولوژیکی انسانی باعث شد که کمیسیون HBM در جوالی 
 PFOS و PFOA ســال جاری به این نتیجه برسد که مجاورت طوالنی مدت با
بر باروری و بارداری، وزن نوزاد در هنگام تولد، متابولیسم چربی، مصونیت پس از 
واکسیناسیون، رشد هورمونی، متابولیسم فعالیت های غده تیروئید و شروع یائسگی 

اثر سوء دارد.
به عالوه، این سازمان این اثرات مرتبط را تحت عنوان اثرات »کاماًل اثباتش شده« 

و »قابل قبول« معرفی نموده است.
UBA اخیراً ثابت کرده اســت که حتی اگر این بحث و گفتگوها با منافع دولتی 
مغایرت داشته باشند هم آمادگی بحث پیرامون این استدالل ها را دارد. در سپتامبر 
این گفته وزیر کشاورزی و حمایت از حقوق مصرف کننده که در مصاحبه تلویزیونی 
 perfluorinated اظهار داشــت: »هیچ تحقیق علمی که نشــان دهد ترکیبات

(PFCs) مضر هستند موجود نیست.« را در سطح عمومی اصالح نمود.

طبق گفته Martin Ittershagen، سرپرست روابط عمومی آژانس محیط زیست 
فدرال: »اظهاراتی که در مصاحبه در مورد تأثیر PCF ها بر ســالمتی بیان شــده 
بودند، نادرســت اســت.« و در ادامه اضافه کرد که: »تعداد بسیاری یافته علمی از 
مطالعات ایپدمیولوژیک گرفته تــا مطالعات تجربی بر روی حیوانات وجود دارد. با 
استناد به این تحقیقات زمانیکه مقدار HBM-I را افزایش می دهیم، تأثیراتی به جا 
مانده بر روی ســالمتی انکار ناپذیرند.« PFOA و PFOS مواد شیمیایی فلوئور 
دار طبیعی هستند که عضوی از گروه بزرگتری از مواد شیمیایی تحت عنوان مواد 
perfluoroalkyl هستند. PFOA و PFOS بیشترین گونه های تولید شده اند 
که برای مصارفی ازجمله تولید فرش ها، لباس های ضد آب، پارچه رومبلی، بسته بندی 

کاغذی وسایل آشپزی به کار گرفته می شوند. 

این مواد همچنین برای تولید فوم های آتش نشانی AFFF نیز به کار می روند.
تمامی انســان ها در سراسر جهان سطوح مختلفی از PFOA و PFOS ها را در 
خون خود دارند. در مطالعه ای که در سال 2012 بر روی غلظت ترکیبات فلوئور دار 
در ســرم خونی مردان Greenlandic Inuit و اروپا انجام شد. مشاهده شد که 
در گرین لند سطح متوسط PFOS در خون 52 نانوگرم در هر میلی لیتر، یعنی 10 
برابر بیشــتر از سطح مجاز تعیین شده در آلمان بود. در پورتلند، 4 برابر بیشتر از حد 

مجاز و اوکراین تقریبًا 2 برابر بیشتر بود.
با این اوصاف، این ســطوح از زمانیکه 3M تولید PFOS را به 2000 رساند و از 
زمانیکه آژانس از محیط زیست آمریکا می خواهد که برنامه نظارت بر PFOA برای 

حذف تولید این ماده را در سال 2015 آغاز نماید، کاهش یافته اند.
اینطور به نظر می رسد که PFOA و PFOS سال هاست که مواد تشکیل دهنده  
اصلی فوم های آتش نشانی اند، آخرین یافته های کمیسیون HBM نگرانی در مورد 
 PFOA یا PFOS هایی کار می کنند که در آن ها AFFF آتش نشــانانی که با
هنوز با ســورفاکتنت fluorotelomer زنجیر کوتاه )C6( جایگزین نشده است 

را افزایش می دهد.

PFOA و PFOS
چه زمانی کاهش می یابند؟
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دفتر اصلی UK داده های تدارکاتی در زمینه حریق و نجات در راســتای تشویق 
پروژه های مشترک منتشر نمود. نتایج بررسی تدارکاتی داده ها مربوط به 45 سرویس 
حریق و نجات جزو اولین قدم های دفتر اصلی برای اصالح بخش و شفاف ســازی 
و پاســخگویی بیشتر به عموم مردم منتشــر می کند. این کار بخشی از اصالحات 
گســترده تر دولت UK است که در سال 2016 بر تنوع، کارایی و شفافیت در کار 

تمرکز نمود.
انتظار می رود که مقامات آتش از داده ها برای مقایسه کار خود با میزان انرژی که 
سایرین بر روی آیتم های ضروری گذاشته اند بهره ببرند و در نتیجه از اینکه آن ها 

به بهترین مقادیر ممکن دست یافته اند اطمینان حاصل کنند.
نظرسنجی ای که در 1-23 ژوئن انجام شد، سرویس حریق و نجات را ملزم نمود 
کــه جزئیات مربوط به 25 مورد از آیتم های معمول PPE و تجهیزاتی مثل کاله، 
تونیک آتش، شــلوار، ست های BA، ســیلندر و لوازم آتش را تهیه کند. اطالعات 
خواســته شــده مواردی ازجمله هزینه، کمیت، تاریخ خرید، تأمین کننده و اینکه آیا 
خرید به طور مشــترک انجام شده یا بخشی از یک چارچوب مشترک بوده است را 

پوشش می داد.
برخی از مقامات از شــرایط خدمات مشــترک برای تهیه و مدیریت PPE شان 
استفاده می کردند. نظرسنجی مشخص کرد که Gloucestershire با مبلغی معادل 
US$666 (£507.85) برای هر آتش نشان در هرسال بیشترین هزینه، در حالی 
کــه Bedfordshire با مبلغی معادل US$570 (£434.85) کمترین هزینه 
است. آیتم های مربوط به تجهیزات حفاظت شخصی که در این سرویس های به طور 
کامل مدیریت شده به کار می روند بسته به شرایط توافقات با یکدیگر متفاوت اند، این 
اصل برای سطوح سرویس دهی نیز برقرار است. به عنوان مثال، تعمیر و نگهداری، 

جایگزینی و شستشوی از این آیتم ها هستند.
 UK نظرســنجی نشــان داد که قیمت میانگین برای کاله ایمنی آتش نشانی در
US$212 (£162) اســت. در حالــی کــه در Oxfordshire برای این آیتم 
بیشــترین قیمت معــادل US$331 (£252.53) می پردازنــد و قیمت همین 
آیتــم در کلمبیا کمترین هزینه یعنی چیزی معادل US$177 (£135) اســت. 
 US$554 مقامات متوســط برای یکدست جلیقه و شلوار ضد حریق هزینه معادل
(422.56£) می پردازند. ســرویس دهنده های حریق و نجاتی که بیشترین هزینه 
را برای اســباب و لوازم مربوط به کار خــود می پردازند، Cambridgeshire با 
مبلغــی معادل US$759, (£579.41) و Greater Manchester با مبلغی 

معادل US$721 (£549.95) است. در حالی که آتش نشانان در 
 US$426 اسباب و لوازم حریقی دارند که تنها با مبلغ Wiltshire

(325£) تهیه شده است.
اکثر FRS مبلغی معادل US$973 (£741.79) برای یک ست 
BA می پردازند، به استثنای سیل نرد، اما نظرسنجی نشان داده است 
 US$1,907 (£1,504.19)، West مبلغی معادل Cornwall که
 US$1,786 (£1,361.54) مبلغــی نزدیک بــه Yorkshire
می پردازد. در حالی که Lincolnshire ســت های BA خود را با 
یک سوم بودجه ی Cornwall یعنی تنها US$547 (£417) به 

ازای هر ست تهیه می کند.
برای برخی از تجهیزات، لوازم پمپاژ ســایز متوسط، تفاوت واضحی 
بین مقامات به چشــم می خورد. این تفاوت به گفته دفتر مرکزی به 

خاطر نیازهای عملیاتی هر بخش حریق و نجات بســته به تجهیزات انتخابی و در 
نتیجه هزینه های متعاقبشــان است. به بیان دیگر هر FRS باید محاسبه کند که 

چه کالسی از لوازم پمپاژی نجات برایش مناسب است.
به طور میانگین، یک سرویس دهنده ی UK برای لوازم پمپاژ نجات سایز متوسط، 
مبلغی معادل US$241,431 (£184,000) می پردازد که این مبلغ بدون در نظر 
گرفتن اختالف قیمت بین انواع مختلف شاســی و بدنه های موجود است. به عنوان 
مثال، آتش نشــانی لندن، 53 واحد را با مبلغ US$301,579 (£229,857) به 
ازای هر تجهیز خریداری نموده است در حالی که FRS در Merseyside تنها دو 
واحد را با مبلغی معادل US$126,563 (£96,470) به ازای هر واحد خریداری 
نموده اســت. در این میان Staffordshire FRS بیشــترین مبلغ، یعنی خرید 
بریگارد چهار واحد با عددی معادل US$364,533 (£277,845)، پرداخته است.

Brandon Lewis ، وزیر حفظ نظم و آرامش و خدمات حریق، اظهار داشــت: 
»مســئولین بایســتی برای کاهش قیمت تجهیزات ضروری خود بیشتر با یکدیگر 
همکاری کنند.« »با عقل جور در نمی آید که زمانیکه خرید دست جمعی هم ازلحاظ 
مالی و هم ازلحاظ عملیاتی برای مسئولین حریق و نجات سودآور است. به صورت 
تک تک خرید کنند. با این  همه با اینکه در حال حاضر برخی از مســئولین حریق و 
نجات برای کسب سود بیشتر در خرید با یکدیگر همکاری می کنند، فرهنگ سازی 

و همه گیر کردن این مسئله هنوز هم جای کار دارد.«
فشــار بر روی مسئولین برای کار با یکدیگر هم اکنون در سراسر کشور آغاز شده 
اســت. Devon & Somerset FRA و Kent FRA و Essex FRA در 
ماه می 2015 مبلغ US$485,000 (£370,000) برای خرید هماهنگی برای 

مرکز بخش اهدا کردند.

انگلستان چقدر برای ایمنی و نجات 
شهروندان هزینه کرد
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بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

 ،SOTERIA انگلستان با نام Apollo سری جدید تجهیزات آدرس پذیر شرکت 
به بازار آمد. این فناوری از تکنولوژی جدید حســگر نــوری )Purelight( برای 
تشخیص ذرات دود ورودی به محفظه داخلی آن استفاده می کند که بدلیل کاهش 
قابل توجه آالرم های کاذب، حریق را با قابلیت  اطمینان باالیی تشخیص می دهد. 

محفظه )چمبر( دود در سری SOTERIA بکلی متحول شده 
و دارای ساختار مخروطی شکل منحصر به فرد است که این امر 
منجر به کاهش بازتاب های ناخواسته موجود در محیط می شود. 
همچنین طراحی مارپیچ ورودی دود و تونل دود با طراحی منحصر 
به فرد، درجه تشخیص باالیی برای جداسازی دود و گردوغبار را به 
همراه دارد که باعث می شود، دود از محفظه مخروطی شکل عبور 
کند، اما لبه های متعدد، مانع ورود گردوغبار و حشرات می شود. 

عملکرد این دتکتور دودی در مقایسه با سایر دتکتورهای برندهای 
مختلف با حضور گردها، پودرها با رنگ و ابعاد مختلف مورد تست 
قرار گرفته و بدلیل طراحی خاص انجام شده، SOTERIA بطور 
میانگین دارای عملکرد دو و نیم برابری، بهتر از ســایر دتکتورها 

در مقابل گردوغبار و خاک می باشد.

دتکتور SOTERIA که با پروتکل جدید COREPOTOCOL کار می کند، 
دارای ایزوالتور درونی می باشد. از مزایای این دتکتور می توان به انواع آدرس دهی 
شامل آدرس دهی نرم افزاری، آدرس دهی اتوماتیک و یا آدرس دهی سخت افزاری، 

از طریق کارت آدرس و قرار گرفتن 254 تجهیز در هر لوپ اشاره کرد.
برای کسب اطالعات بیشتر با بخش فروش شرکت نارکوب ایران 02188824365 

تماس بگیرید.

  اداره هوانــوردی فدرال یافته های نگران کننده زیر را بیان نموده اســت که این 
عوامل ممکن است بر تولید AFFF یا تخلیه نازل تأثیر بگذارد.

FAA پس از اینکه ذرات متبلوری در برخی تانک های AFFF در وسایل نقلیه 
ARFF مشــاهده شــد، یک CertAlert برای اپراتورهای فرودگاه و دپارتمان 

IHD ARFF ارسال کرد.
FAA از فرودگاه ها خواست در راستای پی بردن به اینکه آیا این مشکل همگانی 

نقلیه،  است یا خیر؛ وسایل 
تریلرهای فوم و تانک های 
را  فوم شان  ذخیره ســازی 

بررسی نمایند.
در گذشــته تنهــا یکبار، 
چندین سال پیش، در تانک 
ذخیره رزرو AFFF فرودگاه 
شهر Oklahoma با این 
مسئله مواجه شده اند. طبق 
مســئله   ،FAA اظهارات 
دوباره ظاهر شــده است و 
حداقل در چهار ایستگاه در 
دیده  دوباره  آمریکا  سراسر 

شده است. 

بــا اینکــه تاکنــون این 
بر  تأثیــری  کریســتال ها 
آتش نشــانان  قابلیت های 
نداشــته اند،   AFFF در 
ایــن  از   FAA نگرانــی 
است که تبلور احتمال دارد 
سیســتم های متناسب ساز 
AFFF را محدود ســازد 
و تولیــد AFFF یا میزان 
تخلیه نازل ها را تغییر دهد. 
ســازمان FAA از بخش 
فرودگاه ها  تائید کننده   139
خواست که در اولین فرصت 

در اقدامی فعاالنه تانک های AFFF در کلیه وسایل نقلیه ARFF، تریلرهای فوم 
و تانک های ذخیره سازی توده AFFF را بازرسی کنند. 

ذرات بالقوه ذراتی خاکستری/ســفید رنگ هســتند و به سختی لمس می شوند و 
ساختاری کریســتالی دارند. غلظت باالیی از ذرات در کف ظرف ته نشین می شود 

که با فلش الیت قوی دیده می شود.
FAA از آتش نشانی هایی که تحت تأثیر این واقعه قرار گرفته اند خواست که برای 
دریافت رهنمودهای الزم با سازندگان AFFF تماس بگیرند؛ فرم بررسی را تکمیل 

کنند و نمونه را برای FAA ارسال کنند.

آالرم های کاذب مغلوب
 SOTERIA می شوند

ذرات عجیب در 
AFFF مخازن
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متخصصان برجسته تشــخیص حریق، دتکتورهای حریق آپولو، راه اندازی سری 
جدید Interfaces  های هوشمند طراحی شده برای تکمیل تجهیزات تمام و کمال 

تشخیص حریق این مجموعه را به استحضار می رسانند.
سری جدید که با استانداردهای EN 54-17 و EN 54-18 مطابقت دارند، آخرین 
عضو اضافه شده به این طیف وسیع از دستگاه های فعال ®CoreProtocol اند 
که پیرو دتکتورهای جدید ®Apollo SOTERIA در اوایل امســال جانمایی 
شده اند. تمامی دستگاه ها سازگارند اما زمانیکه با ®CoreProtocol به کار می روند 
برای ایجاد ویژگی های قابل برنامه ریزی پیشــرفته عملکرد ارتقا یافته تر و قابلیت 

شکل پذیری ماژول های تکی بیشتری دارند.
با دو گزینه مانیتورینگ متفاوت – faceplate یا DIN-Rail، نصب کنندگان 
Interfaces  هــای جدید مشــاهده نمودند که ایــن Interfaces  ها به خاطر 
بلوک های ترمینال کد دهی شده با رنگ های مشخص، سیم کشی راحت تری دارند. 
 isolators های جدید هوشمند مطابق استاندارد Interfaces در حال حاضر تمامی
دارند که این قطعه مانیتورینگ خطا را بهبود می بخشد، خطاهایی مثل اتصال کوتاه 
به زمین و بازه دمایی گسترده در محدوده 40- تا 70+ درجه سانتی گراد. واحدهای 

ورودی/خروجی نیز مطابق با BS7273-4 عملکردی ایمن دارند.
زمانی که به صــورت متصل با پنل فعــال ®CoreProtocol عمل می کنند، 
مزایای بیشتری مثل ظرفیت آدرس دهی بیش از 250 تجهیز آدرس پذیر به کمک 
گزینه های آدرس دهی اتوماتیک و آدرس دهی نرم افزاری، ظرفیت لوپ طوالنی تر، 
عملکرد چندگانه برای بهبود عملکرد و استفاده های چندگانه از یک ماژول واحد و 
امکان غیرفعال نمودن کانال های غیرفعال بدون ایجاد EOL در آن ها ایجاد می شود. 

مهندس Charles Smith سرپرست مدیریت محصول در بخش شناساگرهای 
حریــق آپولو زمانیکه در مورد گروه جدید Interfaces  های هوشــمند می گوید: 
»گروه جدید Interfaces های هوشــمند یک بخش جدا نشــدنی از سیســتم 
®CoreProtocol ماست که بخشی از تعهدات ما در ارتباط با تولید نوآوری در 
محصوالت را نشــان می دهد. ویژگی های جدید و سهولت در نصب بخش دیگری 
از تعهدات ما در راستای ایجاد تجهیزی جهانی را پوشش می دهد، ارائه محصوالت 

متمرکز بر نیاز مشتری به بازار.«
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید.

 www.apollo-fire.co.uk/intelligent-interfaces

کمپانی Baldwin Boxall  از 22 یا 24 ژانویه میزبان بازدیدکنندگان نمایشگاه 
بین المللی اینترسک دبی در غرفه (Number 4-G12) است.

بازدیدکنندگان می توانند از گواهینامه های EN54 (LPCB) VIGIL سیستم 
تخلیه صدا و سیســتم Omnicare EVC و سیســتم های آالرم های اضطراری 

بازدید کنند.
این محصوالت با توجه به چیزی که از Baldwin Boxall انتظار می رود، دارای 
شــهرت و اطمینان باال می باشند. این شرکت اخیراً گواهی تصویب دفاع مدنی در 
خاورمیانه را کسب کرده است. شرکت Baldwin Boxall یک طراح و تولیدکننده 
انگلیسی است و نه فقط برای کیفیت طراحی و ساخت محصوالت خود بلکه برای 
خدمت رسانی و پشتیبانی سریع و جامع از مشتریانش که از منظر مدیران این شرکت، 

موفقیت خود را مدیون همین امر است، به خود می بالد.
توصیف کمپانی از دید مشــتریان و ایجاد روابــط بلندمدت با آن ها اثباتی بر این 
مدعاست. مهندس Nick Baldwin مدیر بازرگانی و Nigel Bateman مدیر 

بخش صادرات در غرفه G12-4 حضور خواهند داشت. 
 Baldwin Boxall برای کسب اطالعات بیشتر در مورد محصوالت و خدمات

به وب سایت www.baldwinboxall.co.uk مراجعه کنید.

سری جدید اینترفیس های هوشمند
Apollo

  Baldwin Boxall محصوالت جدید
Intersec 2017 در
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 714 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

 سازمان آتش نشـانی و خـدمـات ایمنـی North Wales دو دستگـاه 
Stertil Koni Earthlifts برای استفاده در بخش تعمیر و نگهداری خودروهای 

عملیاتی خود خریداری کرد.
این سازمان برای چندین سال از وسایل نقلیه باالبر با ستون همراه استفاده می نمود 
و اخیراً برای اطمینان از کار در maximum راندمان خود، تصمیم گرفت دو عدد 
Earthlifts بی ســیم جدید خریداری نماید که هرکدام از این تجهیزات ظرفیتی 
معادل 8.500 کیلوگرم ستون همراه بی سیم دارند و باالبر ترکیبی با ظرفیتی معادل 
34 تن را ایجاد می کنند. درصورت نیاز، هر هشــت ستون می توانند با یکدیگر کار 

کنند و به این ترتیب ظرفیت کلی حمل را دو برابر نمایند.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی North Wales از یک ناوگان عظیم حمل 
و نقــل با 60 خودروی عملیاتی حریق، واحد فرماندهی حادثه و 31 وســیله حمل 
و نقل خاص مثل وســایل حمل و نقل زمینی و حامل های فوم محافظت می کند. 
Earthlifts جدیــد همچنین می تواند در شــرایط اضطراری خارج از ســایت در 

محیط هایی با جریان های جاری یا در شرایط قطع برق به کار رود.
ویژگی کلیدی Earthlifts های جدید، سیستم بازیابی انرژی فعال است که این 
سیستم در Stertil Koni’s بیشــتر برای ایجاد باالبری سازگار با محیط زیست 
ایجاد شــده بود و سیســتم از جاذبه وزن بار قرار گرفته بر روی وسیله باالبر برای 
بازیابی انرژی و ذخیره ســازی آن در باتری های ســتون های همراه بی سیم باالبر 

بهره مند می شد. 
انرژی که توســط وســایل باالبر تولید شده است در هنگام پایین آمدن آن به کار 

گرفته می شود، به بیان دیگر در این ستون ها انرژی جاذبه بازیافت می شود. 
این امر چرخه های باال بردن را در مقایسه با مجموعه ای با شارژ کامل از همراه های 

بی سیم با بار بیشینه، تقریبًا %35 افزایش می دهد.

از دیگر ویژگی های Earthlift بی سیم جدید نصب و راه اندازی سریع - به خاطر 
عدم نیاز به کابل کشــی، ســرعت باال بردن و پایین آوردن متغیر، جانمایی دقیق و 

استفاده از روغن هیدرولیک تجدید پذیر است. 
باالبر همچنین به سیســتم کنترل هوشمند Stertil Koni’s Ebright مجهز 
است. این سیستم کنسول کنترل با صفحه نمایش لمسی تمام رنگی دارد که بیشترین 
اطالعــات دیداری در مورد هر فرآیند باال بــردن همچنین اطالعات بحرانی مثل 
اینکه در مجموعه چند ستون به کار گرفته شده اند و چه زمانی قفل های مکانیکی 

وارد عمل می شوند را فراهم می کند.
Dave Bond، سرپرســت بخش 
ناوگان و مهندســی در خدمات رسانی 
 North Wales حریــق و نجــات
می گوید: »زمانیکــه زمان جایگزینی 
ســتون های باالبــر همراه بی ســیم 
Stertil Koni همراه ما رســید، در 
جانمایی دو Earthlifts جدید درنگ 

نکردیم. 
همانطور که انتظار می رفت، راندمان 
سیســتم بازیابی انرژی فعال بســیار 
باالست این سیســتم به خوبی انرژی 
را ذخیره می ســاخت و عملکرد ما را 
نسبت به ســایر همکارانمان برجسته 

می ساخت.«

 Stertil Koni Earthlifts تجهیزات تعمیرگاهی
  North Wales بـرای سازمـان آتش نشـانی
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 Chris Hall کارشــناس Siderise می گویــد: »انگلیــس نباید از 
استانداردهای اروپا جدا شود، هزینه صنایع بسیار باالست«

اروپا این فرصت را برای جهانیان فراهم کرده اســت تا استانداردهای 
ســاختمان را بهبود ببخشند، در این بین UK نقش اساسی در ارتقای 
آن ها ایفا می کند؛ اما بعد از روز سرنوشت ساز 23 ام ژانویه که اقتصاد 
انگلیــس در حال حاضر تحت تأثیر شــوک رأی به خروج از اتحادیه 
 EU اروپا اســت، آیا آن ترک صنعت ساخت وساز مطابق آیین نامه های

انجام می شود؟
ســازمان اســتاندارد بریتانیا )BSI( یکــی از 33 عضو رأی دهنده به 
CEN )کمیته استانداردسازی اروپا( است. با این همه قوانین CEN بیان 
می کند که شما تنها در صورتی می توانید به CEN بپیوندید که یکی از 
اعضای EU باشید و یا قصد عضو شدن در آن را داشته باشید. در مورد 
کشورهایی بدون EU مثل نروژ و سوئیس، عضویت در سازمان تجارت 
آزاد اروپا )EFTA( کفایت می کند. زمانیکه UK نهایتًا EU را ترک کند 
نیاز بود دوباره به EFTA بپیوندد در غیر این صورت BSI باید در مورد 
ایجاد تغییر در اساســنامه CEN به بحث و گفتگو می نشست تا آن ها 
بتوانند عضویت در این ارگان را از سر بگیرند؛ و در صورت رخداد این 
سناریو، فشارهای سیاسی زیادی برای خارج از گود نگه داشتن ما الزم 
است؛ اما در این صورت این امر برای UK به چه معناست و سناریوی 
الزم برای دسترسی آسان UK به جدول استاندارد EU چه خواهد بود؟ 
هر محصولی که می خواهد در EU به فروش برسد باید با استانداردهای 
مرتبط EU تطبیق داده شــود. عدم انطباق، بازارها را به وضوح محدود 
خواهــد کرد. یکی از نکات کلیدی در مورد اســتانداردهای EU این 
است که مطابق با سطح خاص عمل می کنند و به طرز چشم گیری از 

هر کشــوری که استانداردها و سیستم های انطباق مختلف 
دارد بهتر هستند.

مقررات ساخت وســاز محصوالت )CPR( از سال 2014، 
الزامی نموده اســت که تمامی محصوالت تولید شده برای 
فروش در EU اعالمیه عملکرد و نشان تجاری CE داشته 
باشــند. در مذاکرات Brexit، دولت UK می تواند الزامات 
CPR را نادیده بگیرد و به جای اســتانداردهای BS EN به 
استانداردهای BS رجوع کند. این سناریو از آن جهت بعید 
به نظر می رسد که ممکن است با رعایت آن شرایط پیچیده 
دوگانگی استانداردها رخ دهد؛ و این امر ممکن است برای 
تولیدکنندگان با محصوالت متنوع تأثیر حذفی داشته باشد و 
سطح سهام را باال ببرد. چگونه استاندارد EU با BS مقایسه 

می شود؟ برخی از آزمون های BS منسوخ شده اند و با سناریوهای زندگی 
واقعی مطابقت ندارند. زمانیکه استانداردهای نماینده بیشتری وجود دارند 
ما تمایل داریم به کارهای غیرمعمول بیشتری انجام دهیم. یکی از این 
مثال ها، پایبندی/اولویت UK به دســتورات تست های BS476 برای 
دیوارهای پرده ای محیطی ضد حریق است زمانیکه تست مشخصی از 
 BS روش تست بهتری ارائه می دهد. استاندارد EN، EN1364 استاندارد
476 دیوارهای پرده ای محیطی ضد حریق را از نظر مونتاژ اســتاتیکی 
تست می کند در حالی که تست های EN1364 حرکت دینامیک نمای 
دیوار پرده ای را شبیه سازی می کند که از نظر ما گزینه ای با حساسیت 
کمتر است. Siderise روشی است که تعداد کمی از تأمین کننده ها برای 
تســت های EN1364 به آن رجوع می کنند که همانطور که می بینیم 

بسیار از وقایعی که در دنیای واقعی رخ می دهد دور است.
 EU حق رأی دارد و می توانیم بر اســتانداردهای UK در حال حاضر
اثر بگذاریم و بسته به موقعیت می توانیم در تئوری، استانداردهایی که 

دوست نداریم »مسدود« کنیم یا حداقل آن ها را تغییر دهیم.
یک سناریو این است که می توانیم به نشست های post-Brexit برویم، 
ورودی های فنی ارائه دهیم، اما درنهایت حق رأی نداریم، هرچند که در 
مورد شرایطی که به موجب آن حق رأی به ما داده می شود مذاکره کرده 
باشــیم؛ اما دست یابی به این امر دشوار است. نتیجه هر چه که باشد، 
ما نباید از همراهی با اروپا دست برداریم. هزینه هایی که برای توسعه 
فراگیر استانداردهای EU بر صنعت وارد می شود به حدی وسیع اند که 

حتی اندیشیدن به آن هم بسیار هولناک است.

استانداردهای اروپایی در یک
 Post-Brexit بریتانیا   
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در حال حاضر در Netherlands بیش از 200.000 وسیله نقلیه با نیروی محرکه 
الکتریکی جانمایی شــده اســت که چیزی حدود %2 از تعداد کلی وسایل نقلیه در 
جاده ها هســتند- بنابراین افراد پاســخگو برای آموزش این خطرات چه می توانند 
بکنند؟ Richard Mildenberg و Falck Risc رویکرد هلندی را ارائه نمودند.
معرفی ماشین های هیبریدی از سال 1999 در Netherlands آغاز شد و استفاده 
از آن ها در سال های 2005-2004 به اوج خود رسید. با اینکه وسایل نقلیه هیبریدی 
و الکتریکی تنها بخش کوچکی از مجموعه گسترده وسایل نقلیه را تشکیل می دهند، 
با این همه بازهم نیاز داریم در مورد شــرایط اضطراری که برای آن ها رخ می دهد 
اطالعاتی داشته باشیم. ولتاژ در سیستم نیروی محرکه این ماشین ها به 6000 ولت 
هم می رسد و این رقم حتی ممکن است در آینده بیشتر هم شود، بنابراین سنجش 
ایمنی برای مدیریت HEV ها علی الخصوص در تصادفاتی که نیروهای اورژانس 

حضور ندارند، برای نجات شرکت ها و پیاده سازی ماشین حیاتی است.
ARN مسئول دست یابی به اهداف بازیابی است برای وسایل نقلیه با طول عمر 
%95 است و ارتقای وسایل نقلیه هیبریدی و الکتریکی را از نزدیک دنبال می کند. 
برای انجام عملکرد صحیح بر روی HEV های آســیب دیده، باید افراد حرفه ای 

آموزش داده شوند.
به همین منظور در سال ARN ،2011 طرح آموزشی برای افرادی که در مراحل 
پیاده سازی با این گروه از ماشین ها سروکار دارند برگزار نمود. هدف اصلی، آموزش 
برخی ویژگی های اصلی و خطرات بالقوه ای بود که در تکنولوژی های جدید نیروی 

محرکه وجود دارند.
Falck Risc از ســال 2010 تاکنون در زمینه پاســخگویی در شــرایط دشوار 
ترافیک های ناشی از تصادفات جاده ای تخصص دارد، او یک رویکرد سیستماتیک 
برای پاســخگویی اضطراری حیاتی )SAVER( به دست آورده است. این رویکرد 
از روش عملی، سیســتماتیکی برای کمک به نجات دهنده های چند رشــته ای در 
هنگام مقابله با تصادفاتی که افراد در آن گیر افتاده اند یا به شــدت مجروح شده اند، 
بهره می برد؛ و همکاری نزدیک Falck Risc و ARN باعث ارتقای یک طرح 

آموزشی تخصصی برای مدیریت تصادفات وسایل نقلیه هیبریدی 
و الکتریکی شده است.

یک بخش این طرح آموزشــی ارائه اطالعات تکنیکی با در نظر 
گرفتن ویژگی های ایمنی در وســایل نقلیه هیبریدی و الکتریکی 
است و بخش دیگر شــامل تجربیات برای مدیریت HIV های 
به شدت آسیب دیده است که همکاری این دو بخش بنیاد آموزشی 

خوبی ایجاد نموده است.
با اینکه هر خودرویی با خودروی دیگر متفاوت اســت و اجزای 
ولتاژ باال با مقررات خاصی در آن ها جانمایی نشده اند، استانداردهای 
مربوط به ویژگی های اساســی ایمنی در تمامی خودروها مشترک 
اســت. شاید یکی مهم ترین نمونه های اســتانداردهای رایج بین 
تمامی خودرو استفاده از رنگ نارنجی برای کابل های HV است 
که این امر کمک دیداری قوی است. دومین ویژگی ایمنی خیلی 
مهم، اتصال مستقیم سیستم 12V ماشین با سیستم HV است. 
به محض اینکه سیســتم 12V غیرفعال می شود، با خارج نمودن 
 HV 12، سیســتمV کلیــد از حالت احتــراق یا کابل از باتری

غیرفعال می شود.

وســایل نقلیه همچنین به تمام نمونه های سنسورهایی که برای مواردی ازجمله 
کاهش ســرعت های باال، ضربه ناشی از سرعت باال، حضور آب در باتری، اتصال 
کوتاه سیســتم HV با بدنه و غیره طراحی شــده اند، مجهز است. زمانیکه هرکدام 
از این سنسورها شــرایط غیر نرمالی را گزارش کند، سیستم HV متعاقبًا واکنش 

می دهد و در صورت نیاز غیرفعال می شود.
احتمال آتش گرفتن باتری وسیله نقلیه نیز به خاطر خطری که در صورت سوختن 
باتری لیتیومی رخ می دهد حائز اهمیت است و یکی از بخش هایی است که آموزش 
داده می شود. باتری های لیتیومی که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند 
گاز هیدروژن و هیدروژن فلوراید تولید می کنند. گاز هیدروژن به شدت قابل اشتعال 
است و گاز هیدروژن فلوراید به شدت سمی است که در صورت انحالل در آب اسید 

قوی و خورنده ای ایجاد می کند.
در راســتای نیل به کارآمدترین روش برای اطفــای یک باتری لیتیومی در حال 
سوختن بحث های زیادی انجام شده است؛ اما در عمل هنوز هم استفاده از مقادیر 
فراوان آب بهترین روش اســت. این کار باتری را خنک می کند و امکان تشــکیل 
گاز را کاهــش می دهد همچنین هیدروژن فلوراید را جذب می کند و مانع فرار این 
گاز خطرناک می شــود. شکی نیســت که این روش اسید نیز تولید می کند و برای 

رقیق سازی آن مقادیر زیادی آب نیاز است.
با تشکر از ارگان هایی مثل ARN، درک شد که HEV های آسیب دیده یا آتش 
گرفته به توجه ویژه ی افراد پاسخگو در شرایط اضطراری نیاز دارند. برای مطمئن 
 HEVs شدن از این امر که پاسخگویی در شرایط اضطراری برای حوادث مربوط به
آماده شده اند، مجموعه علمی ARN و 20 سال تجربه در مورد ترافیک های ناشی 
از تصادفات جاده ای SAVER در مدل های آموزشــی SAVER و کنفرانس ها 

آورده شده اند.

رفتار وسایل نقلیه هیبریدی در تصادفات
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سازمان بین المللی استاندارد اخیرا استاندارد جدیدی برای بهبود روند 
فرایند امداد و نجات در ســوانح رانندگی مربوط به خودروهای سبک 
ارائه کرد که پاســخگوی بســیاری از ریتم های ناقص و عملکردهای 
نامطلوب در این حوادث اســت. اســتاندارد ISO 17840-1، استاندارد 
مربوط به وسایل نقلیه جاده ای – حاوی اطالعاتی برای فرایند اولیه و 
ثانویه عملیات امداد و نجات است که شامل اطالعات ارزشمندی است.
بخش اول دستورالعمل امداد و نجات برای خودروهای عمومی سبک، 
از اولین استانداردهای ســری استانداردهایی است که برای پشتیبانی 

تیم های نجات در شرایط اضطراری طراحی شده است.
این استاندارد، دستورالعمل هایی را بیان می کند که تیم های عملیاتی 
در شــرایط اضطراری از آن ها برای بکار بــردن بهترین روش نجات 
مســافرین آسیب دیده، بر اساس نوع خودرو، سال ساخت وسیله نقلیه، 

مکانیزم های حفظ حیات و دیگر اطالعات موردنیاز استفاده می کنند. به 
گفته Céline Adalian، مدیر پروژه استانداردهای جدید ISO زمانیکه 

جان انسان ها درخطر است، ثانیه ها ارزشمند می باشند. 
اغلــب اوقات، در بازه زمانــی کوتاهی که تیم های عملیاتی در اختیار 
دارند، دستورالعمل های نجات کمکی خوبی در مورد دسترسی آسان به 
وسیله  نقلیه ارائه می دهند و در انجام این کار، الزامات الزم برای انجام 

عملیات نجاتی سریع و ایمن را نیز در نظر می گیرند. 
عالئم تصویری استاندارد و فرمت اســتاندارد شده  دستورالعمل های 
نجات ISO 17840-1 ابزاری است که نیروهای امدادی به کمک آن 
می توانند جانمایی اجزایی مثل: کیسه های هوا که در حین عملیات فعال 
می شــوند، سنسورهای حساس به قطع شدن، شیرهای بستن مجرای 
سوخت و گاز، منابع انرژی ولتاژ باال و قسمت هایی با مقاومت باال که 

جدا نمودن آن ها دشوار است را مشخص کنند.

سری جدید لباس های چند منظوره توسط یکی تولیدکنندگان پیشروی 
بریتانیایی، در لباس های حفاظتی طراحی شده برای خدمات آتش نشانی 
و امداد و نجات در انگلستان، نقطه عطفی ایجاد نمود که مجموعه ای 
جامــع ارائه می دهد. لباس آتش نشــانی چندالیه و چندمنظوره که در 
نتیجه اهداف منعطف و اختصاصی کمپانی برای حمایت از این بخش 

مهم بازار تولید شده اند.
راه حل های قدیمی کارآمد برای آیندگان مناسب نخواهند بود. به همین 
دلیل با بازار حریق و ایمنی مکاتباتی شــد و در طی این مکاتبات نیاز 
آن ها دریافت و محصول منطبق با نیازهای آن ها ، طیف زنون ارائه شد.

یکــی از مزایای کلیدی طیف زنون جنبش آزاد فارغ از پوشــش آن 
اســت. مقاومت و محافظت مؤثر از الزامات کلیدی پوشش های مقاوم 

در برابر حریق است. 

اما تحقیقات ما نشــان داد که راحتی و حرکت آزادانه نیز فاکتورهایی 
ضروری انــد، این محصول حداکثر میزان آزادی در حرکت و راحتی در 
انجام وظایف را ایجاد می کند. به خاطر طبیعت پرخطر شغل مبارزه با 
حریق، نیاز اســت در ساخت البسه  آتش نشانان از موادی با کیفیت باال 

استفاده شود که استفاده عملی آن نیز ساده و سریع باشد.

 ISO 17840-1  استاندارد جدید
برای عملیات امداد و نجات در تصادفات

استفاده از زنون در البسه  آتش نشانی 
BALLYCCCLARE
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دکتر روزبهانی، عضو هیات مدیره شرکت ایده-طرح-محصول با اعالم این خبر، 
تصریح کرد: شــرکت مهندســی "ایده-طرح-محصول" همواره با مطالعه، رصد 
و پایش دقیق بازار و براســاس رفع کمبودهــا و نیازهای بازارهای هدف خود گام 
 Flame برداشته است. از همین رو برای نخستین بار تستر دتکتورهای شعله ای یا
Detector Tester را با نشان تجاری SIEMENS آلمان به سبد محصوالت 

خود اضافه کردیم. 
شــیما روزبهانی در ادامه اضافه کرد: همچنین لباس های محافظ حریق با قابلیت 
مقاومتی در برابر آالینده های بیوشــیمی، الکتریسیته ســاکن و انواع آالینده های 
شیمیایی و میکروبی، دیگر محصولی است که به جمع خدمات ما اضافه شده است. 
وی درخصوص ویژگی های دیگر این البســه افزود: این لباس ها که ساخت کشور 
تایوان می باشند، دارای استاندارد ISO کالس6  بوده و برای استفاده در اتاق های 

تمیز بسیار مناسب است. 

این کارشناس ارشد تست و نگهداری سیستم های اعالم حریق در خاتمه اظهارات 
خود افزود: برای نخســتین بار است که لباسی با چنین مختصات فنی و دارای کد 

استانداردی I 2000 در ایران عرضه می شود.

در پاســخ به افزایش تقاضا، ESG، پیشتاز در ارائه سرویس های تست، بازرسی و 
انطباق به تأمین کنندگان در آمریکا، سرویس تحلیلی شتاب دهنده جدید حریق را 

برای سنجش دالیل تصادفی با حساب شده در رخداد حریق معرفی نموده است.
مواقعی که نیاز اســت دالیل حریق کشف شوند، آنالیز دالیلی که از صحنه حریق 

محو شده اند برای حضور شتاب دهنده ها ضروری است. 
تکنیک های آنالتیک نوین ESG مقادیری شتاب دهنده باقی مانده در پسماندهای 

حریق کشف نموده اند و این امر را به دامنه ی خدمات خود اضافه نموده اند.
با اســتفاده از مهارت و تجربه در ردیابی اثرات و آنالیز شیمیایی، زنجیره فرآیندها 
نمونه را از ســایت حریق تا وســایل ESG دنبال می کند، از روند تجزیه و تحلیل 

آزمایشگاهی گرفته تا گزارش نهایی مشتری. 
در صورتی که حریق تصادف یا عمدی رخ داده باشــد، گزارش دقیق تر بررســی 

می شود و از کمپین های بیمه در تحقیقات خود حمایت می کنند.
Declan Burns، مدیرعامل ESG، خدمات انرژی و اتالف می گوید: »با داشتن 
تجربه چند ده ساله در زمینه آنالیز شیمیایی، ESG به خوبی از محققان حریق پزشکی 
قانونی پشــتیبانی می کند. عالوه بر اینکه مــا در زمینه زنجیره حفاظت تجربه 30 
ســاله داریم، مشتری می تواند کاماًل به ما اعتماد کند و مطمئن باشد که شواهد به 
دست آمده و ارائه شده در آخرین گزارش محققان ما به طور کامل در محل حریق 

قابل ردیابی هستند.«
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت www.esg.co.uk مراجعه کنید.

تستر دتکتورهای شعله ای
 SIEMENS هم به بازار ایران آمد  

درخشش ESG پیشرو با سرویس 
تحلیلی شتاب دهنده  جدید حریق
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یک وسیله نقلیه نمونه در خیابان های Hampshire آمریکا هدایت شد. این وسیله 
نقلیه ظرفیت میانی )IC( دارد و با لنس های دمش فشــار فوق العاده باال با لبه های 
بریده شده )UHPL( و آخرین تکنولوژی چرخ دهنده ی نجات تجهیز شده است.
این ماشین همچنین کوچکتر از موتورهای سنتی است که همین امر مانور آن در 
جاده های شــلوغ را راحت تر می کند. راننده IC در ایستگاه حریق خیابان ماری در 
Southampton آمریکا مستقر شــده است و تاکنون در حادثه ای مورد استفاده 
قرار نگرفته اســت، حوادث ممکن شامل بازه ای از حریق ها و برخوردهای ترافیکی 

تا آالرم های حریق اتوماتیک و ناشران مواد خطرآفرین است. 
 Southsea ، Rushmoor ، Basingstoke بزودی نمونه های اولیه بیشتری در

و Whitchurch جانمایی خواهد شد.
خودروی راننده توسط آتش نشانان در خط اصلی آزموده می شود و تمام جنبه های 
عملکردی آن سنجیده می شود. در صورت موفقیت آمیز بودن، بعد از دریافت بازخورد 
و پیشنهاد های خدمه، موتور در سال آینده در سراسر کشور به کار گرفته خواهد شد. 
وســیله نقلیه IC بخشی از استراتژی است که در کنار عملیات SAVE )اسکن، 
حمله، تخلیه( پیشــگام انجام می شود، رویکردی که توسط سرویس حریق و نجات 
Hampshire ابداع شده است و می تواند آینده آتش نشانی مدرن را شکل دهد. 

عملیات اســکن، حمله، تخلیه به پنوماتیک استراتژی وارد می کند که با استقبال 
از فناوری مدرن مثل ســوراخ کردن دیوار UHPLs )لنس های فشــار خیلی باال( 
و دوربین هــای تصویربرداری حرارتی حفاظت بیشــتری حفاظت بیشــتری برای 

آتش نشانان ایجاد می کند.
می توان با وسایل نقلیه سه چرخه ی جدید و کارآمدتر نیروی دریایی این رویکرد را 
از موتورهایی با سبک سنتی به وسایل نقلیه با قابلیت پاسخگویی درجه اول رساند. 

وسایل نقلیه IC می توانند بین سه تا نیروی آتش نشان داشته باشند. 
معاون رئیس Neil Odin می گوید: »من بســیار خرســندم که اعضای تیم ما 
در Hampshire بــه ســختی کار می کنند و برای توســعه روش جدیدی برای 
آتش نشانان و راه اندازی این وسیله نقلیه لیدر در راستای ارائه آخرین تکنولوژی های 

روز به آتش نشــانان و ایمن تر نگه داشــتن آن ها در هنگام ارائه ســریع تر و مؤثرتر 
توانمندی هایشان، تالش می کنند.«

اولین بازخوردها از آتش نشــانان خیابان مری این اســت که آن ها از عملکرد این 
وسیله و توانمندی جدیدی که ایجاد می کند رضایت داشته اند.

  آزمون سنجش ظرفیت 
HANT خودروی جدید
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 728 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اخبار خارجی
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کمپانی Solberg اولین کمپانی نوآور در زمینه کنستانتره فوم و سخت افزارهای 
سیستم ها، اظهار داشت که کمپانی به تولید CAN/ULC S560 نائل آمده است. 
اســتانداردی برای دســته ســوم گواهینامه های مربوط به کنســتانتره فوم مایع 
.MIL-SPEC AFFF کنستانتره های ARCTIC 6% و ARCTIC™ 3%

کنستانتره های فوم ™ARCTIC از SOLBERG کنستانتره های فوم های 
آتش نشــانی سنتزی بدون PFOS اند که برای اطفای کارآمد حریق های ناشی از 

سوخت های Class B به کار می روند. 
کنســتانتره های فوم ARCTIC اطفای ســریع و مقاومت پس از ســوختگی 
فوق العاده ای دارند و می توانند در آب های تازه، نمکی یا شــور مزه به کار روند. در 
مــی 2012، خط تولید ARCTIC AFFF و فوم ™ATC به صورت موادی بر 

پایه C6 fluorochemical ایجاد شد. 
راه انــدازی این خط تولید Solberg را اولیــن تولیدکننده ی فوم در آمریکا نمود 
که کنســتانتره های فوم تجــاری ارائه می دهد که با برنامــه نظارت بر محصول 

U.S. EPA PFOA 2010/2015 مطابقت دارد.
عالوه بر گواهینامه های دسته ULC 3، کنستانتره های ARCTIC 3% و 6% 
MIL-SPEC AFFF در آزمایشــگاه های مورد قبول، inc. این ماده مطابق با 
استانداردهای UL 162 )اســتاندارد ایمنی برای تجهیزات فوم و کنستانتره های 
مایع(، ULC S564 )استاندارد کنستانتره های مایع دسته 1 و Listed )2 است 
MIL- مشخصات نظامی US (QPL) و در فهرســت محصوالت واجد شرایط

F-24385F قرار دارد.
Mark Siem محقق شیمی گفت: »بعد از ماه ها کار بی وقفه انجام صدها تست 
حریق به فرمول محصولی دست یافتیم که در بسیاری از جنبه های عملکردی اش 
سرآمد است. به عالوه، مقادیر اضافه شده  موجود آن باعث می شود که این محصول 
 ،ULC Cat 3 و MIL-SPEC از نظــر چندین آژانس مورد تأیید باشــد، مثل
بنابرایــن صنعت هوایی در کانادا و ایاالت متحــده ی آمریکا را با یک فرمول مفرد 

برای هرگونه کنستانتره پوشش می دهد.«
 استفاده از ARCTIC 3% و MIL-SPEC AFFF 6% در بسیاری موارد 
تجاری و تجهیزات بر روی دریا تأیید شده است، در حالی که استفاده از کنستانتره 
فوم تأیید شده MIL-SPEC به استانداردهای NFPA 403 استاندارد نجات در 
هواپیماها و خدمات اطفای حریق در فرودگاه ها؛ NFPA 409 استاندارد مربوط به 
آشیانه هواپیماها؛ NFPA 412 استاندارد ارزیابی نجات در هواپیماها و تجهیزات 
اطفای حریق فوم؛ NFPA 414 استاندارد نجات در هواپیماها و اطفای حریق در 

وسایل نقلیه و NFPA 418 استاندارد مربوط به محل فرود بالگردها.
کنستانتره ARCTIC یکی از مؤثرترین فوم های اطفای حریق برای شعله های 
مجزا، کنترل حریق، خاموش نمودن و مقاومت بازگشت حریق است. عواملی ازجمله 
کنترل، مدت زمان خاموش نمودن و مقاومت بازگشت حریق ازجمله مهم ترین عوامل 
در حفظ ایمنی آتش نشان هستند. کنستانتره های فوم ARCTIC در تمامی این 

دسته ها به خوبی عمل می کنند.
کنســتانتره های فوم ARCTIC AFFF به منظور اطفای حریق های ناشی از 
مواد قابل اشــتعال Class B یعنی حریق های مربوط به سوخت های هیدروکربنی 
به کار می روند و با غلظت های %1 ،%3 و %6 موجودند. کنســتانتره های فوم 
ARCTIC ATC (AR-AFFF) به منظــور اطفای حریق های ناشــی از مواد 
قابل اشــتعال Class B یا همان ســوخت های هیدروکربنی و حریق های ناشی 

از محلول های قطبی به کار می روند. کنســتانتره های موجود با فرموالســیون های 
%3×3 ،%3×1 و %6×3 به کار می روند. 

تمامی کنســتانتره های فوم ARCTIC می توانند در جلوگیری از اشتعال مجدد 
مایعات پراکنده شــده در محیط و کنترل بخــارات خطرناک به کار روند همچنین 
می توانند اطفای حریق های ناشــی از مواد قابل اشــتعال Class A، حریق های 

عمقی را بهبود بخشند.
Solberg، بخــش از محصــوالت فومی اطفای حریق شــرکت Amerex در 
 Sydney، و Bergen، Norway با عملکرد در Green Bay، Wisconsin
Australia بنا شــده است. کمپانی از نیمه های سال 1970 درگیر تولید فوم های 

آتش نشانی بوده است. 
تکنولوژی منحصربه فرد و سیســتم های فوم Solberg در کاربردهای هوافضا، 
هواپیمایی، شــیمیایی، دفاعی، انــرژی، خدمات حریق، دریایی، کار در معدن، نفت 
و گاز، پتروشــیمی، دارویی، خطوط لوله، حالل ها و پوشــش ها و صنایع آب و برق 

مورد پسند کاربران بوده اند.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت زیر مراجعه کنید:

www .solbergfoam .com

  گواهینامه دسته سوم ULC برای 
 SOLBERG® کنستانتره های
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برخالف اکثر سیســتم های هشدار دهنده  ایمنی فردی موجود در بازارهای ایمنی، 
NFPA-complian PASS جدید که در صنایع Grace به کار می روند، برای 
عملکردهای خود به SCBA نیاز ندارند. بلکه می توانند براحتی از یک جزء از البسه  

محافظ به دیگری منتقل شود.
این به آن معناست که the Superpass 5، Superpass 5X و Tpass 5 به 
آتش نشانان اطمینان می دهد که مطابق با NFPA 1500 عمل می کنند، استانداردی 
که تبیین می کند که چگونه تکنولوژی باید در شرایط عملیاتی به کار گرفته شود.

تکنولوژی جدید با آخرین استاندارد تجهیزات PASS، یعنی نسخه 2013 استاندارد 
NFPA1982 مطابقت دارد و صنایع تولیدی Grace ادعا می کنند که آن ها تنها 

تولیدکنندگانی هستند که از این استاندارد پیروی می کنند.
هدف تکنولوژی ارائه راه حل برای شرایط مرسومی است که در آن آتش نشانان در 
حالی که هنوز در محوطه حریق مشغول به کار هستند SCBA خود را برمی دارند. 
با توجه به سیستم های PASS و RF PASS ای که در SCBA به کار رفته اند، 
زمانیکه SCBA برداشته می شود ســالمت آتش نشانان به صورت بالقوه به خطر 
می افتد و عالوه بر این پوشش آن ها دیگر با استانداردهای NFPA مطابقت ندارند. 
فناوری RF PASS جدید Grace و سیستم های پاسخگویی تحت فرمان، برای 
کاهــش تداخل کانال های امواج رادیویی در محوطه های حریق به کار می روند، در 
صورتــی که در محوطه حریق امواج رادیویی با یکدیگر تداخل پیدا کنند پیام های 
اضطراری به درســتی شــنیده نمی شوند و این امر اغتشــاش ایجاد می کند و جان 

آتش نشانان درخطر می افتد.
ریپورت چک پاسخگوی شــخصی بی سیم )PAR( تابعی از سیستم پاسخگویی 
اســت که به طرز چشــمگیری ترافیک امواج رادیویی را در محوطه حریق کاهش 

می دهد همچنین فرمانده عملیات را از احوال خدمه مطلع می کند.
نایب رئیــس صنایــع Grace ، Bob Campman ، توضیح می دهد که: چک 
کننــده ترافیک امواج رادیویــی PAR ترافیکی از امواج رادیویی ایجاد می کند که 
بــا ترافیک امواج رادیویی محوطــه حریق رقابت می کند. چک کننده اختصاصی و 
ثبت شــده اتوماتیک PAR، چک کننده مرسوم دستی که بر روی کانال های امواج 
رادیویی به کار گرفته می شد را عوض می کند. PAR چک خودکار هم اکنون یکی 
از سیستم های پاسخگویی RF PASS مقرون به صرفه و خودکار است که مطابق 

نیازهای عملکردی دپارتمان های حریق کوچک و بزرگ طراحی شده است.

ثانیًا، یک PASS یا RF PASS مســتقل، مشــکل حفاظت محدودی که تنها 
بر روی آن دســته از آتش نشــانانی که با SCBA یکپارچه شــده با PASS در 
 ،NFPA 1500 داخل محوطه داغ حضور دارند را حل نموده است. طبق الزامات
امروزه تمامی پرســنل حریق، چه در داخل و چه در خارج محوطه داغ با پوشــیدن 
Superpass 5، Superpass 5X یا Tpass 5 مستقلی که نیازی به استفاده 

از SCBA ندارد، محافظت می شوند.

  واحدهای سیگنال اضطراب 
برای محوطه حریق 
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ســازمان FIA )انجمن صنعت آتش( نتایج حاصل از بررسی شرایط بازار را تحت 
عنوان WAVE 7 منتشر کرده است.

این گزارش یک تصویر کلی از روند کلی صنعت آتش در کل کشور می دهد. انتشار 
WAVE هر 6 ماه یکبار صورت می گیرد.

WAVE 7 تأثیر تغییر چشم اندازهای سیاسی 6 ماه گذشته در روند بازار و همچنین 
سایر مسائل در حال ظهور مثل نیاز به مهندسین ماهر را مورد بررسی قرار می دهد.

در 6 ماه گذشــته در دو بخش سیاســی و اقتصادی تغییرات زیادی رخ داده است: 

نخست وزیر جدید به ترک اتحادیه اروپا رأی داده است که این امر افت قیمت پوند 
استرلینگ را به همراه دارد.

امااینموضوعچگونهبرکسبوکارتأثیرمیگذارد؟
FIA از پاسخ دهندگان به نظرسنجی روند شرایط بازار خواست تا نظر خود را در 
مورد روند 6 ماه گذشــته بازار اعالم کنند؛ نتایج متحیر کننده بودند، یکی از نتایج 
مهم این بود که BREXIT تأثیر زیادی بر شرایط بازار و کسب و کار نداشته است.

مدیرعامل شــرکت Ian Moore در طول سمینار هفته گذشته بر اساس نتایج 
WAVE 7 اظهار داشت که باوجود خروج از اتحادیه اروپا این نگرش مثبت وجود 
داشت که FIA همچون گذشته از کسب و کارها پشتیبانی کند حتی در حالی که 

نمودارها کاهش اندکی در فروش را نشان می دادند
بر اساس همه پرسی از صادر کنندگان، این واقعه بر کسب و کار آنها اثری نداشته 

است، مانند گذشته یا اندکی رشد داشته اند و یا حالت قبلی خود را حفظ کرده اند.
با این حال مثل همیشــه FIA کار خود را در کنار DIT )نام جدید UKTI( و 
BSI و همچنین نهادهای دیگر برای خدمت به اعضا و ارائه خدمات صنعت تجارت 

در سطح جهانی ادامه خواهد داد.
با این حال ایان اظهار داشــت به نیروهای کار ماهر جدیدی در صنعت نیاز دارد. 
نمودار زیر نشان می دهد که با اینکه اشتیاق باالیی برای آموزش وجود دارد اما هنوز 

هم جای خالی مهندسین ماهر برای ورود به صنعت حس می شود.
نمودار زیر نشــان می دهد که در 6 ماه گذشته در کسب و کارهای مختلف نیاز به 

آموزش وجود داشته است.
با این حال در حین بررسی برخی نظرات این نگرانی را ایجاد کرده اند بحران نبود 
مهندســین ماهر جدی اســت، او می گوید: پیدا کردن مهندسین ماهر در بازار کار، 

هنوز هم تقریبًا کاری غیرممکن است.
در این مورد به نظر می رسد که باید منحصراً از راه M1 استفاده کرد.

استخدام مهندسان سخت تر شده و حقوق آنها نیز افزایش پیدا کرده که من آن را 
به منزله پیشرفت سطح اقتصادی برداشت می کنم.

پیدا کردن نیروی کار ماهر سخت شده و تقاضای بیمه نیز دارند بنابراین شرکت ها 
باید آینده نگر باشــند و در زمینه آموزش و دوره های کارآموزی سرمایه گذاری کنند 

که نتیجتًا تجربه مشتری بهبود می یابد و هزینه های پروژه نیز کاهش می یابد.
با توجه به افزایش تعداد فروشــندگان تجهیزات حریق و به واســطه آن افزایش 
نصب کنندگان، فشــار رشد قیمت، حاشیه سود توزیع کنندگان و نصب کنندگان را 
به یک میزان کاهش داده است و این امر بین حاشیه سود را با میزان مهارت افراد 

متناسب کرده است
آیا FIA از این فشار آگاه است و آیا در راستای مقابله با آن قدمی برداشته است؟
Ian Moore در این مورد اظهار داشت که باید قبول کرد که کمبود نیروی ماهر 

در سراسر کشور وجود دارد و ما باید هم اکنون با آن برخورد کنیم
ما به عنوان صنعتی که افرادی به دلیل ترک مدرســه یا دانشــگاه وارد آن شده اند 
شــناخته نشده ایم و باید اطمینان حاصل کنیم که روز به روز توانایی ها ویژگی های 

مختص خود را ارتقا می دهیم
در حال حاضر مشکلی پیش رو است و ما از آن آگاهیم پس باید خود را تغییر داده 

و برای رسیدن به راه حل سرمایه گزاری و بررسی کنیم
وی افزود تالش شــده اســت آموزش و دوره های کارآموزی در دسترس همگان 
قرار بگیردت ولی ما باید توجه کنیم که در آینده برای همه قابل دسترســی باشد و 

همگان از آن استفاده کنند در این صورت مشکل پیش رو حل می شود.
در وبینار ایان در راستای بهبود صالحیت مهندسان، اخذ گواهی نامه اجباری است.

  روند شگفت انگیز بازار صنعت ایمنی
 FIA در بررسی
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

)بورس تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی(، طبقه دوم، واحد 117 اداری
تلفن:  40 82 68 55 - 68 83 68 55 - 021           کدپستی: 13389-55789

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

کمپانــی hochiki در خاورمیانــه آخریــن راه حل های مربوط بــه ایمنی جان 
ازجمله FIREscape andL@titude را در غرفه ی F12 ســالن 3 نمایشگاه 

INTERSEC دبی که از 22 تا 24 ژانویه برگزار می شود به نمایش می گذارد.
FIREscape سیســتم با ولتاژ بسیار پایین، هوشــمند، LED به همراه تست 
خودکار نورافکنی در شــرایط اضطراری اســت که تنها %5 از دی اکسید کربنی که 

توسط نورافکنی های مرسوم ایجاد می شود را تولید می کند.
L@titude پلت فرم ایمنی جان کاماًل قابل تنظیم، نیز در این نمایشگاه نمایش 

داده خواهد شد. این پلت فرم توانایی ضبط تا 9.999 رخداد و حادثه را دارد.
L@titude برای برنامه های کاربردی با مقیاس باال مثل بیمارســتان ها، مراکز 
خرید، فرودگاه ها و مدارس مطلوب است. قابلیت های جذاب و ماژوالر آن همچنین 
با توانایی بی پایان آن برای ادغام شدن با تکنولوژی های جدید، این محصول را به 

محصولی برای آینده تبدیل نموده است.
Hochiki Europe انیمیشــنی از توانایی ها و نحوه  عملکرد این محصول تهیه 
نموده است که می توان آن را در وب سایت bit.ly/hochikilatitude مشاهده 

نمود.
ســایر محصوالتی که در نمایشــگاه INTERSEC در معرض دید عموم قرار 

می گیرند عبارتند از:
FireNET Vapour - سیستم تخلیه صوتی ، FIREscape Lite

FIREbeam - FIREwave - FIRElink -FireNET Latitude
SIL2  تجهیزات ذاتًا ایمن و مقاوم در برابر انفجار، دستگاه های تصویب شده

نمایندگانی از تیم های فروش و تکنیکال Hochiki خاورمیانه برای راهنمایی در 

انتخاب محصوالت و پیشنهاد آخرین سیستم های ایمنی جان در غرفه حضور دارند.
Robert Head، دســتیار مدیرعامل Hochiki در این باره می گوید: به عنوان 
 INTERSEC بزرگتریــن رخداد پیرامون امینت و ایمنی در خاورمیانه، حضور در
برای ما فرصت مطلوبی اســت تــا آخرین گروه محصوالتمــان را که مورد تائید 
اســتانداردهای اروپایی )EN( و آمریکایی )UL و FM( می باشــند را در معرض 

دید عموم بگذاریم.
INTERSEC همچنین فرصتی است تا با سایر پیشگامان تجاری دورهم گرد 
آییم و در مورد جریان هایی که در صنعت ما جاری اســت، بحث و گفتگو کنیم و 

چشم اندازی در راستای ارتقای خود پیدا کنیم.
INTERSEC که در ســال  2016 بیش از 31.000 بازدیدکننده از 128 کشور 
 )DWTC( در آن حضــور به هم رســانیده بودند، در مرکز تجــارت جهانی دبی

برگزار می شود.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد Hochiki از وب سایت آن مراجعه کنید:

 www.hochiki.ae

تبلیغات محدود Vox Ignis در مورد نشر ViLX Commander این کمپانی، 
 PC و پنل EN54-4 به صورت یک بسته کامل، به همراه منبع تغذیه GUI یک

صنعتی مجهز به هندست تلفن عرضه شده است.
ViLX Commander انتهــای بخش جلویی Lexicomm Network را 
شــکل می دهد، می تواند تا 64 پنل شبکه را کنترل نماید که این پنل ها می توانند 
پنل اصلی یا توسعه دهنده های سیستم باشند، LX Commander های چندگانه 

می توانند برای سایت های پیچیده به کار گرفته شوند.
کاربرد با امکان جانمایی bitmaps یا تصاویر با فرمت jpg و جانمایی دکمه هایی 
برای EVCS ایســتگاه های حومه و سیســتم های کمکی تماس، مثل کلیدهای 
مخصــوص هر منطقه امکان اتصــال همزمان چندین صفحــه نمایش را فراهم 

می کند؛ تکمیل می شود.
زمانیکه تماسی برقرار می شود، سوئیچ های ViLX Commander در صفحه 
نمایش های مختص آن تماس، این امکان را به اپراتور می دهد که محل آن تماس 

را ببینند، این امر آموزش های الزم برای کارکنان را کاهش می دهد.
سیســتم می تواند در صــورت اتصال دو نقطه  پناه غیرفعــال و نقاط دارای تلفن 
حریــق با یکدیگر، بین این دو نقطه ارتباط برقرار کند که این امر ادغام آســان را 

امکان پذیر می کند.

نرم افزار همچنین به BS8300 اجازه می دهد تا تماس های هشدار اضطراری همراه 
را بپذیرد، بنابراین فردی که تماس می گیرد می داند کمک در راه اســت. GUI از 
طریق توسعه دهنده  سیستم ViLX-EX8 به شبکه استانداردی متصل می شود که 
این امر امکان ادغام آسان راه حل های شبکه را از طریق Vox Ignis فراهم می کند.

Vox Ignis Limited یک کمپانی انگلیســی که تخصص عمده آن طراحی و 
تولید سیستم های ارتباط صوتی در شرایط اضطراری است. 
برای کسب اطالعات بیشتر از وب سایت زیر مراجعه کنید.

www.vox-ignis.com

  نمایش آخرین راه حل های ایمنی کمپانی 
Intersec 2017 در نمایشگاه Hochiki

 Vox Ignis تبلیغات محدود  
ViLX Commander در مورد
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نوآوری نوین آتش نشــان Hampshire بــه زودی به حفاظت جان افراد در دریاهای 
آزاد کمک خواهد کرد. تســمه ضد اغتشاش ground-breaking از آتش نشانان در 
برابر حوادثی چون گیر افتادن در کابل های ســقوط کرده و به دام افتادن در حین مقابله 

با آتش محافظت می کند.
این وسیله که در دستگاه تنفس بین فضای پشت و سیلندر ارتباط برقرار می کند، در دو 
سال آینده به طور گسترده در بخش لوله کشی صدها ناوگان نیروی دریایی، به کار گرفته 
خواهد شــد. پیمانکاران دفاع، BAE، گروه هایی که برای ناوگان نیروی دریایی کشتی 
می ســازند و از نزدیک با خدمات مربوط به حریق کار می کنند، در حال حاضر همگی بر 

روی تمامی وسیله های تنفسی شان تسمه ضد اغتشاش دارند.
سرهنگ Mike Tanner ، کاپیتان پایگاه دریایی Portsmouth می گوید: »ضد 
مانع در بین وســایل تنفســی همه گیر شده است و با انجام یک روش عاقالنه مرسوم از 
افراد ما در هنگام کنترل حریق در داخل کشتی ها حفاظت بهتری به عمل می آورد. ما از 
این وضعیت خرســندیم. ما هم اکنون تجهیزات مرکز آتش نشانی Phonix را به کمک 

کارشناسان RN حریق آزموده ایم؛ نتایج بسیار مثبت بودند.«
ایــن امر تنها یکی از چندین روشــی اســت که بــا همکاری مرکــز حریق و نجات 
Hampshire از نزدیک بر روی آن کار می شود، مثل بسیاری از تمرین های آموزشی 

مشترک که از پایه بر روی کشتی ها انجام می شود.

Queen Elizabeth-class البته، آماده سازی برای ورود حامل های
قطعه ای از کیت توســط Fareham ســاخته شده است، کســی که در عملیات مهار 
حریق های مهلک برج های Shirley در Southampton در ســال 2010 شرکت 

داشت. 
در این عملیات دو آتش نشــان کشته شدند. بررســی های انجام شده سقوط کابل ها را 

به عنوان فاکتوری برای این تراژدی بیان نموده اند.
تجهیز ضد مانع که Broomfield آن را با ایده گرفتن از گیره موی همسرش طراحی 

کرد، از کانادا تا آمریکا مورد توجه خدمه حریق قرار گرفت.
Broomfield امیدوار اســت که در آینده تجهیــز قبل از اینکه محصول از کارخانه 

خارج شود بر روی تمامی اعضای مجموعه BA نصب شود.

 Anti-snag فناوری  
برای دستگاه تنفسی آتش نشانان 

سایت GULF FIRE با انتشار مطلبی، )به نقل از Intersec - بزرگ ترین نمایشگاه 
ایمنی و امنیتی خاورمیانه( ، ایران را بعنوان یکی از بازارهای بزرگ و دســت نخورده 
مشــرق زمین خواند. این سایت تخصصی، ایران را دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و 
یکی از دو کشور پرجمعیت شرقی و شمال آفریقا معرفی کرد که در طول سالیان اخیر، 
با اعمال تحریم های متعددی که از سوی سازمان ملل متحمل شده، دچار چالش های 

عدیده ای شده است. 
نگارنده در ادامه عنوان می کند، از آنجا که اقتصاد این کشور وابسته به صادرات انواع 
هیدروکربن ها می باشد، نوســانات قیمت و آشفتگی بازار نفت، دومین اقتصاد بزرگ 
خاورمیانه را همچنان با چالش روبرو می کند. این درحالی است که پس از برجام و لغو 
برخی از این تحریم ها پیش بینی می شد، این کشور بستر فرصت های تجاری جدید و 

هدف جریان های سرمایه گذاری خارجی، بویژه کشورهای صنعتی باشد.
رونق صنعت ساخت و ساز در ایران بعنوان صنعتی که بیش ترین حجم اشتغال زایی را 
بر دوش می کشد، تاثیرات قابل توجهی بر دیگر صنایع خواهد گذاشت. ایران در شرایط 
رونق بازار ســاخت و ساز، شاهد توسعه در صنعت حمل و نقل، انرژی، شهرسازی و 
حتی توریسم خواهد بود. پیش بینی می شود، طی سال های 2016 تا 2022 بازارهای 
ایمنی و مهندسی حریق ایران در CAGR  با بیش از 10 درصد رشد مواجه شود.  

در طول شش سال بعد، با رشد در بازار ساخت و ساز، تقاضا برای تجهیزات ایمنی و 
آتش را افزایش یافته و بازار ساخت و ساز ایران در CAGR از 5.9 درصد رشد خواهد 
داشت.با افزایش حوادث جاده ای و آتش سوزی ها در ایران، نیاز به نصب تجهیزات امداد 
و اطفاء حریق بیش از پیش احساس می شود. از طرفی شرکت های نفت و گاز ایران 
نیز از جمله بخش هایی است که به شکل کلیدی و گسترده در سال های آینده، بازار 

هدف تولیدکنندگان و عرضه کنندگان تجهیزات و لوازم اعالم و اطفاء حریق خواهد بود.
حادثه آتش سوزی اخیر در مرکز پتروشیمی استان خوزستان، لزوم فعالیت ها و اقدامات 

ایمنی مراکز پتروشیمی را بیش از پیش هویدا کرد.
رشد بازار ایمنی و اطفاء حریق در صنعت ساخت و ساز جدید ایران، این صنعت جوان 
را با رشــد صعودی مواجه خواهد کرد. این درحالی اســت که سازه های قدیمی نیز با 
تصویب قوانین دولتی دقیق و اعمال مقررات الزامی، بدلیل جایگزینی تجهیزات ایمنی 

حریق، این رشد صعودی را با سرعت هرچه بیشتری به پیش خواهد برد.  
در ســال جدید میــالدی انتظار می رود حضور جدی تر شــرکت های خارجی برای 
تصاحب بازار ایران موجب رونق صنعت ایمنی حریق و البته کاهش قیمت ها در این 

بازار بکر و آماده شود.

 INTERSEC تحلیل  
از بازار ایمنی و حریق ایران  
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در گفتگوی اختصاصی ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق 
با رئیس ایمنی و آتش نشانی مدیریت HSE شرکت ملی نفت ایران مطرح شد:

ابالغبیشاز15سندودستورالعملهایایمنیبهشرکتها
نفت  ملي  شرکت  حوادث  بر  کوتاهي  مطالعه  و  آمارها  به  اجمالي  نگاهي  با 
و  فرآیندي  حوادث  حاصل  حوادث،  این  درصد   90 از  بیش  که  درمي یابیم 
خطاهاي انساني مي باشند. این مهم دو نکته را یادآور مي شود: اول اینکه نیاز 
به آموزش و ارتقاء صالحیت حرفه اي پرسنل مي بایست مورد توجه قرار گیرد 
و دوم اینکه حفظ، نگهداري و مراقبت از تجهیزات و سیستم ها، با توجه به 

فرسودگي و استهالک آنها، باید مورد بازنگري جدي قرار گیرد.
 این موضوعي است که رئیس ایمني و آتش نشاني مدیریت HSE شرکت ملي 

نفت ایران نیز بر آن صحه مي گذارد. 
آنچه مي خوانید، گفتگوي خبرنگار ماهنامه مهندسي حفاظت از حریق است 
با مهندس ماني عبداهلل زاده، رئیس ایمني و آتش نشاني مدیریت HSE شرکت 

ملي نفت ایران
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نشریه، بیشترخوانندگان برایآشنایی لطفًا ابتدا در 
خودتانرامعرفیکنیدوخالصهایازفعالیتهاواقدامات

مجموعهتانرابیانکنید.

بنده مانی عبداهلل زاده، رئیس ایمنی و آتش نشانی 
شرکت ملی نفت ایران هستم. در ابتدای بحث الزم 
می دانم کمی پیرامون ساختار HSE شرکت ملی 
نفت، صحبت کنم. مدیریت HSE ضمن اینکه در 
ستاد مستقر است در هر یک از شرکت های تابعه نیز با 
ایجاد ابزارها و زیر ساخت هایی، تعامل سازمانی خود را 
ایجاد نموده است. این مدیریت شامل 5 بخش: ایمنی 

بحران،  مدیریت  و  غیرعامل  پدافند  آتش نشانی،  و 
آموزش و ارزیابی عملکرد، بهداشت صنعتي و محیط 
زیست مي باشد. این بخش ها، کلیه سیاست   گزاری ها 
و نظارت بر اجرای اقدامات و تمهیدات حوزه HSE را 
در شرکت ملی نفت ایران عهده دار هستند. از طرفی 
در بحث تعامالت سازمانی، این مجموعه با اداره کل 
HSE وزارت نفت در تعاملی سازنده، فعالیت های خود 

را پیش می برد. چنانچه کلیه الزامات و سیاست هایی 
که وزارت نفت تدوین کرده و به 4 شرکت اصلی زیر 
مجموعه خود ابالغ می کند، در مدیریت HSE شرکت 
ملی نفت، سند راهبردی محسوب می شود. ما این 
برنامه های  به  تبدیل  را  ابالغی  سیاست های کالن 
اصلی و برنامه های کوتاه مدت خود نموده، به شرکت 
های زیرمجموعه ابالغ و در نهایت بر چگونگی اجرایی 
شدن آن ها نظارت عالیه داریم. دست آخر اینکه بخش 
ایمنی و آتش نشانی مدیریت HSE شرکت ملی  نفت 
و همچنین ادارات ایمنی و آتش نشانی در شرکت های 
این  بخش های  مهم ترین  از  یکی  ما  زیر مجموعه 

مدیریت بوده و نقش اصلی در پیشگیری، کنترل، 
پایش و  پاسخ به حوادث را بر عهده دارد که در این 
راستا  با 13 شرکت/مدیریت و سازمان زیرمجموعه، 

تعامل سازنده و پایاپایی داریم.

هدفاصلیشمادرمدیریتHSEشرکتنفتچیست؟

بر  عالیه  نظارت  مدیریت،  این  در  ما   اصلی  هدف 
فعالیت ها و برنامه های ایمنی و آتش نشانی شرکت های 
چارچوب  در  اسناد  ابالغ  و  تدوین  با  زیر مجموعه، 
راهنما، روش اجرایی و بخشنامه های مربوطه و نظارت 
بر اجرای آنها در راستای حصول اطمینان از عملکرد 

مناسب شرکت های در این حوزه می باشد. 
در این خصوص طی یک ساله گذشته بیش از 15 
مستند )راهنما و دستورالعمل( ایمنی به شرکت ها 
با بکارگیری این  ابالغ کرده ایم. این شرکت ها نیز 
جهت  در  را  خود  برنامه های  اجرای  ابالغی،  اسناد 
اهداف خرد و کالن هدفمند تر از گذشته دنبال می 

کنند.
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عمدهترینفعالیتشمادرماههایباقیماندهتاپایانسال
جاریچیست؟

اول اینکه تا پایان سال چندین سند باالدستی در 
حوزه راهنماها تدوین و ابالغ خواهد شد. همچنین 
سومین المپیاد عملیاتی-تخصصی آتش نشانان در 
سطح شرکت ملی نفت را در بهمن ماه سال جاری 
برگزار خواهیم کرد که این المپیاد با 16 تیم عملیاتی 
و در 5 مفاد مختلف عملیاتی - تخصصی و کاربردی، 

در مرکز آموزش فنون اهواز برگزار خواهد شد. 
این المپیاد که سومین دوره خود را سپری خواهد 
کرد با هدف ارتقاء مهارت های تکنیکی و تاکتیکی 
تیم ها، برای مقابله با حوادث احتمالی که در سطح 
برگزار  آمد،  خواهد  پیش  ایران  نفت  ملی  شرکت 

می شود. 
یکی دیگر از مهم ترین فعالیت های ما در 6 ماهه 
پروژه های  کلیه  نمودن  اجرایی  جاری  سال  دوم 
شده  تعریف   HSE حوزه  در  که  است  زیرساختی 

است. 
از جملـه پــروژه "Gap Assessment" با رویکــرد 
که  می باشد   "Process Safety Management"

پروژه ای است دوساله و بزودی کلید خواهد خورد.
تعریف حریم ایمنی لوله و تجهیزات از دیگر پروژه 
هایی است که در دستور کار قرار داده ایم. همچنین 
ممیزی و بررسی وضعیت تجهیزات و سیستم های  
بازنگری  و  مجموعه  زیر  شرکت های  آتش نشانی 

قوانین ایمنی تخصصی نیز در زمره آنها می باشد. 
از طرف دیگر ممیزی و پایش شرکت های عملیاتی 
تابعه را در دستور کار قرار دادیم که میزان حصول 
های  ابالغیه  شدن  اجرایی  چگونگی  از  اطمینان 
شرکت ملی نفت را به شرکت های زیر مجموعه و 

تابعه پایش و بررسی می کند.

شرکتهـاییکهطـرفقـراردادشمــاهستند،چه
پارامترهاییرابایدداراباشند؟

ما در وزارت نفت استانداردهای مختلفی داریم. این 
اول  است،  بخش  دو  شامل  الزامات  و  استانداردها 
استانـداردهای داخلـی و ملی و دوم استانـداردهای 
  HSE بین المللی. استاندارد داخلی شرکت ملی نفت
است که خوشبختانه در حوزه HSE حدوداً 17 یا 
18 دسته بندی مختلف دارد. ما برای عقد قرارداد 
با شرکت ها چه از بعد خرید کاال و تأمین قطعات 
و چه از بعد ارائه خدمات، به استانداردهای موجود 
یعنی همان IPS و استانداردهای بین المللی از جمله 

NFPA  و API مراجعه می کنیم. 

به بیان دیگر می توان گفت شالوده صنعت نفت بر 
پایه برترین استانداردهای جهانی طراحی و ساخته 

شده است.

بااجراییشدنکلیهاینبرنامهها،چهچشماندازی 
برایشرکتنفتمیتوانپیشبینیکرد؟

این سؤال را در دسته بندی های مختلفی می توان 
نفت  ملی  در شرکت  آن ها  مهم ترین  اما  برشمرد. 
کاهش حوادث است. بررسی ها و مطالعات ما در دو 
سه سال اخیر نشان داده که با اهمیت به الزامات و 
قوانین ایمنی و با اجرای واقعی رویکرد پیشگیری و 
مهندسی ایمنی در تمامی مراحل طراحی، ساخت و 
بهره برداری می توان شدت حوادث را به طور جدی 

کاهش داد. 

ازرسانههاچهانتظاریدارید؟

رسانه ها می بایست در بیان درست و صحیح اتفاقات 
و حوادث کوشا باشند. اغلب شاهد آن هستیم که 
برخی از این رسانه ها به بیان بخشی از واقعیت بسنده 
می کنند و از آن در جهت منافع شخصی سود می 
رسالت  بر  تکیه  با  رسانه ها  داریم  انتظار  جویند. 
رسانه ای خود، واقعیت امر را تمام و کمال بیان کرده 
و در این مهم، نقش دست راست شرکت ملی نفت و 

چشم بینای ما باشند. 
درست شبیه فعالیت ماهنامه مهندسی حفاظت از 
خود،  مطبوعاتی  رسالت  برمبنای  بحق  که  حریق 
همواره در اصالح معایب و ارتقای محاسن این حوزه 

کوشا بوده است.

ازشماسپاسگزاریم.





40

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 740 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

Fire Protection Engineering Magazine  No. 28  January 2017                                1395 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال چهارم  شـماره 28   دی ماه

نشان تجاری

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 تجهیزات حفاظت 
فردی، گازسنج ثابت و پرتابل جهت شناسایی گازهای سمی و قابل اشتعال، تجهیزات غواصی و سایر تجهیزات 
موردنیاز مصرف کنندگان نام Dräger را هم معنای امنیت و ایمنی قرار داده است. طی سالیان متمادی، شبکه 
وسیعی از نمایندگان رسمی کمپانی  Dräger  با حضوري فعاالنه و چشمگیر در کشورهای مختلف منطقه 
خاورمیانه، ضمن بهره مندی از دانش 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 نیز ارائه کننده خدمات 

و تأمین کننده تجهیزات ایمنی صنعتی در مراکز صنعتی کشور، خصوصاً 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 است که با بهره گیری از تجربه 120 ساله کمپانی Dräger آلمان با 
سابقه ای بالغ بر 25 سال، یعنی بیش از نیمی از سابقه 40 ساله کاربرد تجهیزات ایمنی و صنعتی در کشور 
ایران، با ارائه 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، در جهت افزایش سطح 
رضایتمندی مشتریان پاسخگوی نیازهای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و معادن و فلزات کشور باشیم و 
سال به سال موفق تر و توانمندتر از سال قبل در این راه پیش 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( ، پالک 25  
کدپستي:  1513638813
صندوق پستي:  15875-4961 
تلفن:  82445000 )خط ویژه(
88102509-88748010 فاکس:  

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

آمده ایم 
را تضمین کنیم ایمنی شما  تا 
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طراحی  PSS 4000 با  مدل  تنفسی  سیستم  کوله 
مناسب ترین  و  سبک ترین  از  یکی  خود  منحصربه فرد 
تجهیزات حرفه ای برای آتش نشان ها است. مقاوم بودن 
در برابر ضربه و حرارت، جذب کمتر رطوبت، طول عمر 
باالتر، سرویس و نگهداری بسیار آسان تر و استفاده و 
پوشیدن آسان کوله از PSS 4000 یک محافظ تنفسی 

برجسته می سازد.
کوله PSS 4000 در قیاس با هم رده های قیمتی خود در 
بازار مثل PSS 3000 ، سبکی، تکنولوژی و استاندارد های 

بسیار باالتری ارائه می کند.
قبل طراحی  از  میسیرهای  داخل  هوایی  شیلنگ های 
شده داخل کوله قرار دارند تا درهنگام عملیات باعث 
همچنین  نگردند.  کننده  استفاده  عملکردی  اختالل 
ایمنی فرد در  افزایش  باعث  تغیرات مناسب،  ایجاد  با 

محیط های با محدودیت فضایی می گردد.
طریقه نصب سیلندر روی کوله می تواند پیچی نبوده و به 
صورت QR ) باز شدن سریع ( سفارش گذاری گردد. این 
تکنولوژی امکان باز و بسته شدن سیلندر را در کمتر از 

5 ثانیه فراهم می کند.
بند ها و خود کوله به نحوی طراحی شده اند که ساختار 
طبیعی بدن در آن رعایت شده است. این عمر ثبات 
کوله را افزایش می دهد و باعث کاهش فشار روی ستون 
فقرات و شانه ها و بروز خستگی می گردد.عالوه بر راحتی 
بسیار  عمر  طول  با  موادی  از   PSS 4000 حداکثری، 
طوالنی و بسیار مقاوم ساخته شده است تا کمترین تاثیر 

و صدمه را از شرایط محیطی مهاجم ببیند.
بند های کوله با قفل های سفت شونده از جنس فوالد ضد 
زنگ مرغوب تجهیز شده است که از شل شدن بند ها 
استفاده های طوالنی مدت جلوگیری  در  کوله  و خود 

می کند.

جداسازی،  امکان   PSS 4000 اجزای  تمامی 
تعویض و نصب مجدد را به سادگی دارند. 

جنس بند ها و خود کوله به گونه ای است 
که از جذب آب و مایعات جلوگیری 
می کند که عالوه بر کاهش نیاز به 
تمیز کاری و سرویس، از تشکیل 
کوله  الیاف  داخل  بخار  حباب 
با حرارت جلوگیری  در تماس 
کوله  عمر  طول  که  می کند 
به  را  کننده  مصرف  ایمنی  و 

مراتب افزایش می دهد.
قابلیت   PSS 4000 کوله 
 Body از  استفاده  و  نصب 
داراست.  را   Guard 1500

 Body Guard 1500

یک  با  را  کاربر  ایمنی 
ایمنی  هشدار  سیستم 

افزایش   )PASS( فردی 
می دهد. این سیستم مقدار فشار 

سیلندر و تحرک یا عدم تحرک فرد 
را مونیتور می کند و اگر فشار سیلندر 
از حد مجاز کم شده باشد یا فرد به 
باشد  مدت طوالنی تحرکی نداشته 
سیستم هشداری صوتی با فرکانس 
بسیار باال و هشداری دیداری انتشار 

می دهد.
بر روی این کوله امکان نصب گیج 

فشار الکترونیکی نیز می باشد که به بک الیت مجهز 
بوده و اطالعات مربوط به فشار را به صورت بی سیم به 

Body Guard 1500 می فرستد.



پیشرفته ترین سیستم اعالم حریق 
تایوان هگزا  بى سیم  آدرس پذیر   

Phone: 02188505152
w w w :  h e x i r a n . c o m

گروه هگزیران

با کیفیت ترین و مقرون به صرفه ترین سیستم آدرس پذیر بى سیم براى اولین بار در ایران
با هزینه تقریباً یک سوم نسبت به سیستم هاى مشابه باسیم  و زمان اجراى 1 ساعت

نصب آسان در یک ساعت بدون نیاز به سیم و کابل و لوله و داکت و نصاب و  ...
سیستم شامل پنل مرکزى آدرس پذیر بى سیم 99 زون با تلفن کننده داخلى سخنگو و باترى 

داخلى 1 روزه و آژیر مى باشد
 سنسور هاى دود بى سیم , دود و حرارت بى سیم , نشت گاز شهرى, نشت مونوکسید کربن, شستى 

بیسیم, آژیر فالشر بى سیم, آژیر بیرونى بى سیم, تقویت کننده امواج براى استفاده در اماکن 
باتعداد طبقات زیاد

نصب اعالم حریق بى سیم در یک ساختمان 6 طبقه در 1 ساعت با یک سوم هزینه سیستم با سیم

www.hexiran.com

برخى از اماکنى که مجهز به سیستم اعالم حریق بى سیم هگزا هستند:
مسکن مهر بندر انزلى، مسکن مهر کاشان، مسکن مهر مشهد، سازمان منطقه آزاد چابهار

آزمایشگاه کنترل کیفى مواد غذایى چابهار، اداره بندر آبادان، تاسیسات دریایى ایران در آبادان
شعب 20 گانه موسسه مالى و اعتبارى مهر استان مرکزى، شعب بانک انصار استان مرکزى، آزمایشگاه 
سینا اراك، برج هاى مسکونى لمیا در آبادان، انبارمصالح ساختمانى شایان در آبادان، برج مسکونى 
سایه در آبادان، برج مسکونى بهار در آبادان، سالن آرایشى موژان در آبادان، پارچه سراى استانبول 

در آبادان
برج مسکونى ارشیا در آبادان، طال فروشى داماس در آبادان، طال فروشى قبادى در آبادان

بازرگانى ایران ترکیه در آبادان، طال فروشى پرك در آبادان، طالفروشى محک در آبادان
 شیرینى فروشى الف گیالن

و هزاران مکان دیگر که توسط نمایندگان فروش شرکت در سراسر ایران انجام شده و ما 
از بیان اسم آنها معذوریم
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با کیفیت ترین و مقرون به صرفه ترین سیستم آدرس پذیر بى سیم براى اولین بار در ایران
با هزینه تقریباً یک سوم نسبت به سیستم هاى مشابه باسیم  و زمان اجراى 1 ساعت

نصب آسان در یک ساعت بدون نیاز به سیم و کابل و لوله و داکت و نصاب و  ...
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داخلى 1 روزه و آژیر مى باشد
 سنسور هاى دود بى سیم , دود و حرارت بى سیم , نشت گاز شهرى, نشت مونوکسید کربن, شستى 
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باتعداد طبقات زیاد
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برخى از اماکنى که مجهز به سیستم اعالم حریق بى سیم هگزا هستند:
مسکن مهر بندر انزلى، مسکن مهر کاشان، مسکن مهر مشهد، سازمان منطقه آزاد چابهار

آزمایشگاه کنترل کیفى مواد غذایى چابهار، اداره بندر آبادان، تاسیسات دریایى ایران در آبادان
شعب 20 گانه موسسه مالى و اعتبارى مهر استان مرکزى، شعب بانک انصار استان مرکزى، آزمایشگاه 
سینا اراك، برج هاى مسکونى لمیا در آبادان، انبارمصالح ساختمانى شایان در آبادان، برج مسکونى 
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برج مسکونى ارشیا در آبادان، طال فروشى داماس در آبادان، طال فروشى قبادى در آبادان

بازرگانى ایران ترکیه در آبادان، طال فروشى پرك در آبادان، طالفروشى محک در آبادان
 شیرینى فروشى الف گیالن

و هزاران مکان دیگر که توسط نمایندگان فروش شرکت در سراسر ایران انجام شده و ما 
از بیان اسم آنها معذوریم
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 744 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

گزارش رویداد 
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دومین همایش و نمایشگاه ایمنی اطفاء حریق و امداد و نجات، 24 و 25 آبان ماه 1395 در ناحیه صنعتی سالن فردوسی ماهشهر برگزار شد. 
در این همایش که توسط شرکت همایش صنعت انرژی، آکادمی توف ایران - آلمان، سازمان منطقه ویژه اقتصادی و با حضور تولیدکنندگان، 
بازرگانان، اساتید، شخصیت های علمی و عالقمندان و فعالین حوزه HSE و ایمنی در شهرستان ماهشهر برگزار شد، مباحث و موضوعاتی چون: 
فناوری های نوین اطفاء حریق، اصول ایمنی کار در ارتفاع، پوشش های ضد حریق، بازرسی های دوره ای تجهیزات آتش نشانی، تجهیزات امداد و 

نجات، سیستم های اعالم حریق، تجهیزات ضد انفجار و تجهیزات ایمنی فردی مورد بررسی قرار گرفت.
در حاشیه این همایش نمایشگاهی با همین موضوع برگزار و تولیدکنندگان و فعالین این حوزه، دستاوردهای خود را در حوزه ایمنی و اطفاء حریق 

به بازدیدکنندگان عرضه کردند. همچنین در پایان این همایش از سوی آکادمی توف ایران- آلمان به شرکت کنندگان گواهینامه ای اعطاء شد.

دومین همایش و نمایشگاه ایمنی اطفاء حریق و امداد و نجات
 آبان ماه 1395 - ماهشهر
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

)بورس تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی(، طبقه دوم، واحد 117 اداری
تلفن:  40 82 68 55 - 68 83 68 55 - 021           کدپستی: 13389-55789

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



46

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 746 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

گزارش رویداد 
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دومین همایش و نمایشگاه ایمنی اطفاء حریق و امداد و نجات  -  آبان ماه 1395 - ماهشهر
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دومین همایش و نمایشگاه ایمنی اطفاء حریق و امداد و نجات  -  آبان ماه 1395 - ماهشهر
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 748 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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پرونده ویژه

گزارشاختصاصیماهنامهمهندسیحفاظتازحریق،از

پدیدهشومتابلوهایخاموش
کالفسردرگمسیستمهایاعالمحریق

بیتردیدعمدهترینمشکلکشورمادربحثمدیریتبحرانوحوادثهماناحفظ،نگهداری،
سرویسوبروزرسانیتجهیزاتوتأسیساتاست.مشکلیکهازروزنخستهرسازهوعمارتی،
خشتاولرامعمارکژنهادهوایندیوارتاثریاکژرفتهاست.اصاًلنیازنیستکهتأملیخاص
دراینموضوعمهمداشتهباشیم.چراکهآماررسمیمنتشرشدهازسویوزارتراهمسکن
وشهرسازیمؤیداینموضوعاستکهبیشاز60درصدحوادثساختمانهابهسیستمهای

هشداردهندهحفاظتیوامنیتیبازمیگرددوباقیبهآسانسورهاوبافتفرسوده.
حالسؤالایناستکهمتولیاصلیاینامرکیست؟کدامارگاناستکهبایدپاسخگویاین
حوادث60درصدیباشد؟آیاعدمعملکردمناسباینارگانذیربطمسببپیدایشچنینآمار
وحشتناکیاست؟اساسًاارگانمتولیکنونیصالحیترسیدگیوفعالیتدرچنینمواردیرا

دارد؟
ارزیابیعملکردمتولیامرتاکنون،پیگیریمشکالتومعضالتسیستمهایاعالمواطفاءحریق
تابلوهایخاموش نهایتًاکنکاشدربابسؤاالتبیپاسخیکهپدیدآورنده درساختمانو
هستندوهزاراننکتهونقطهتاریکدیگرمارابرآنداشتتانخستینبخشازپروندهویژه
ماهنامهحفاظتازحریقرابهاینمهماختصاصدهیموتارسیدنبهپاسخشایستهاذهان

عمومیآنراادامهخواهیمداد.
شایانذکراستگزارشپیشروازهرگونهرویکردودیدگاهماهنامهمهندسیحفاظتاز
حریقخالیاستواظهارنظرهاودیدگاههایاشخاصحقیقیوحقوقیبرعهدهایشاناست.
گزارشگرماهنامهحفاظتازحریقفارغازهرگونهداوریوجهتدهی،صرفًابهانعکاس
نظراتپرداختهوآمارهایمندرجنیزبراساساعالمرسمیوزارتراهمسکنوشهرسازی

است.باهمبخشاولاینگزارشتأسفباررامیخوانیم:
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تابلوها معموالً خاموش اند، مگر زمان صدور تأییدیه. 
این دیگر آمار نمی خواهد. کافی است به ساختمانی 
البته اگر  براندازید.  که در آن حضور دارید نگاهی 
سیستم اعالم حریقی در کار باشد. وصله ناجوری 
رنگ  قرمز  چراغ  است.  روشن  روز  یک  تنها  که 
کوچک دتکتورها در کشور ما تنها یک روز چشمک 
بازدید  نشدنی  تکرار  و  طالیی  لحظات  می-زنند. 
کارشناس سازمان آتش نشانی! چیزی شبیه کسوف 
که تکرار نشدنی است. این جمله را دوبار بخوانید و 

کمی به آن فکر کنید.
یک جامعه آماری در کالن شهر تهران را مورد بررسی 
قرار دادیم. ساختمان تئاتر شهر تهران، ساختمان 
ASP و برخی ساختمان های دیگر که در این مجال 

بودند  مهمی  ساختمان های  ازجمله  نمی گنجند، 
که در این جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. 
آمارهای تکا ن دهنده حوادث و آتش سوزی ها خود 
کلید این کنکاش بود. پس الزم نیست که عنوان 

کنیم: در این جامعه آماری تابلوها همه خاموش اند!
سیستم های هشداردهنده حریق در هیچ یک از این 
این  از  که همگی  البته  نمی کرد.  کار  ساختمان ها 
موهبت برخوردار بوده اند اما در نقش دکور ساختمان.
گام بعدی این بود: مشکل کجاست؟ اشخاص علمی 
و کارشناسان در هر حوزه ای همواره بهترین مرجع 
اطالعات هستند و درد آشنا. پس قبل از گفتگو با 
این  را در  بود نظرات کارشناسان  امر، الزم  متولی 

خصوص جویا می شدیم.

بیمههاساختمانهایمتخلفراجبرانخسارتنکنند

روزبهانی که این مقوله را یکی از دغدغه های اصلی 
خود عنوان می کند، به خبرنگار ماهنامه مهندسی 
حفاظت از حریق گفت: متأسفانه این مشکل بزرگ، 
داده  قرار  تحت الشعاع  را  ما  وضعیت صنف  نه تنها 
همچنین  و  شهری  نظامنامه  و  ساختار  به  بلکه   ،
جان مردم کشور نیز آسیب های شایان ذکری وارد 
یک  که  باشد  رسیده  آن  وقت  شاید  است.  کرده 
سازمان مسئولیت را بر عهده گرفته و از این اتفاق 

ملوک الطوایفی پیش گیری شود.
روزبـهانی افـزود: متـأسفانه برخــی ســازمان های 
آتش نشانی کشور صرفا قبل از صدور پایان  کار برای 
تائید صحت نصب  و  بازدید  به  اقدام  ساختمان ها، 
سیستم های ایمنی کرده و تأییدیه صادر می کند. 
نکته اینجاست که پس از دریافت پایان کار و اتمام 
ساخت و ساز این سیستم ها بدالیل گوناگون از مدار 

خارج می شوند.
این کارشناس تست و نگهداری سیستم های اعالم 

خاموش  تابلوهای  موضوع  از  تأسف  ابراز  با  حریق 
اشکال  با  را  موضوع  این  بارها  ما  کرد:  خاطرنشان 
و انحاء مختلفی گوشزد کرده ایم و متأسفانه پاسخ 

مشخصی دریافت نکرده ایم.
وی همچنین در خاتمه اظهارات خود افزود: شاید 
الزم است برای رفع این مشکل، قوانین بیمه نیز تغییر 
کند. به نظر من شرکت های بیمه نیز نمی بایست تا 
و  ایمنی  نگهداری سیستم های  و  قرارداد سرویس 
امنیتی وجود نداشته باشند، در مواقع بروز حادثه، 

جبران خسارت کنند.

ساختمانهایتهرانمثلدومینودرآتشسوزیهافرو
میریزند

این موضوع بواقع بزرگترین چالش صنف است. باید با 
نظام  مهندسی های کشور وارد گفتگو شد، همچنین 
و  مرجع  به عنوان  شهرسازی  و  مسکن  راه  وزارت 
متولی شهرسازی، و شهرداری ها در مقام صادرکننده 
تازه  ساختمان های  پایان کار  و  بهره برداری  پروانه 
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و  داده  جلسه  تشکیل  خصوص  این  در  تأسیس، 
آیین-نامه ای را تدوین و به وزارت کشور پیشنهاد 
قرار گرفته  ارزیابی  مورد  تا در هیئت دولت  کنند 
و نهایتا به شکل قانون مشخصی اجرایی شود. در 
چنین شرایطی، اوضاع از وضعیت کنونی خارج شده 
و مرجع ذی صالح پاسخ گوی کاستی ها خواهد بود. 

که  مباحثی  و  موضوعات  از  استقبال  با  حسن زاده 
و  بررسی  مورد  حریق  از  حفاظت  ماهنامه  توسط 
را  تابلوهای خاموش  مقوله  قرار می گیرند،  واکاوی 
کارشناس  این  کرد.  ارزیابی  مهم  و  حیاتی  بسیار 
نگهداری سیستم های اطفاء حریق در پایان گفت: 
به  جامعه  بی اعتنایی  و  مشکل  این  حل  برای 
دگردیسی  یک  اطفاء حریق،  و  اعالم  سیستم های 
سازمان های ذی ربط،  است. همه  الزم  ملی  عزم  و 
اتحادیه های صنفی، انجمن ها، دولتمردان و از همه 
مهم تر، مردم در قالب هسته و بدنه اصلی جامعه باید 
به لزوم و اهمیت سیستم های اعالم و اطفاء حریق 
توجه ویژه ای داشته باشند. این مهم مستلزم نهادینه 
کردن مباحث آموزشی از مقاطع پایه است تا فرهنگ 

عمومی ایجاد شود.

سونامیفسادورانتخواریدرراهاست

یک  حوزه  این  به  آتش نشانی  سازمان  ورود  اساساً 
اشتباه بزرگ است. چراکه این سازمان بعنوان یک 
نهاد دولتی امداد و نجات، برای ورود به این دست 
امور منع قانونی دارد. این سازمان تنها می تواند طرف 
مشاوره باشد. فارغ از این موضوع که بخشی از تمرکز 
و انرژی این سازمان عملیاتی، به مقوله کارشناسی 
و صدور تأییدیه معطوف می شود، باید اذعان داشت 
که آتش نشانان صالحیت صدور تأییدیه را ندارند و 
بر عهده اهل  فن گذاشته  این مهم  الزم است که 
صادر  دستورالعمل  باید  آتش نشانی  سازمان  شود. 
کند و صدور تأییدیه باید به بخش خصوصی، بعنوان 

مرجعی بی طرف سپرده شود تا مدام فعالیت مجریان 
را بتواند رصد کند. به بیان دیگر صدور تأییدیه امری 
است مهندسی که فارغ التحصیل رشته مرتبط در 
مقام عالی مهندسی ساختمان و الکترونیک می تواند 
آن را کارشناسی کند، نه یک آتش نشان که مباحثی 

را نیز به عنوان آموزش فرا گرفته باشد. 
اظهار  از شرایط موجود  نگرانی  ابراز  با  فیض آبادی 
داشت: اخیراً پایش و معرفی شرکت هایی از سوی 
سازمان آتش نشانی این آب را گل آلوده تر هم کرده 
است. به گونه ای که بنگاه های اقتصادی ریز و درشتی 
همچون قارچ از خاک سر برآورده اند و به  صرف قرار 
و  اجرا  کار  آتش نشانی،  سازمان  لیست  در  گرفتن 
نگهداری سیستم های اعالم و اطفاء حریق را برعهده 
می گیرند. وی در همین خصوص اضافه کرد: عدم 
صالحیت برخی از این شرکت ها از طرفی و از طرف 
دیگر پدیده شوم رانت خواری اوضاع را وخیم کرده 

است.
هشدار  مسئولین  به  کرد:  تأکید  صنفی  فعال  این 
می دهم، با ادامه وضعیت کنونی سونامی فساد مالی، 
امضاء فروشی و انواع و اقسام رانت خواری، صنعت 
پیشگیری و ایمنی و اطفاء حریق را در هم خواهد 

شکست. 
رئیس اتحادیه صنف تجهیزات الکترونیکی و حفاظتی، 
با اشاره به نوع و گستره فعالیت اتحادیه خاطرنشان 
کرد: ما طی نامه ای، مراتب را به شورای اسالمی شهر 
تهران اطالع داده ایم و در این خصوص پیشنهاد هایی 
نیز ارائه کرده ایم که منتظر پاسخ شورای محترم شهر 
تهران هستیم. فیض آبادی با خودداری از اعالم تاریخ 
ارسال این نامه، از وزارت کشور و وزارت راه مسکن و 
شهرسازی بعنوان متولیان اصلی این امر خواست تا 

در این خصوص اقدامات الزم را انجام دهند.
رئیس اتحادیه صنف لوازم و تجهیزات الکترونیکی 
و حفاظتی، بی نظمی و فعالیت پراکنده را از دیگر 
به  اشاره  با  وی  برشمرد.  حوزه  این  آسیب های 
شناسنامه دار شدن نصابان سیستم های اعالم و اطفاء 
حریق، پس از احراز صالحیت و گذراندن کالس های 
آموزشی رایگان، این مهم را گام مثبت اتحادیه در 

مقابله با نابسامانی های این حوزه برشمرد.
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آتشنشانیگزینهاولوبرتراست

در مقابل نقطه نظرات طرح شده کارشناسان، بویژه 
مواردی که توسط رئیس اتحادیه صنف تجهیزات 
الکترونیکی و حفاظتی تهران عنوان شد، مجتبی 
است:  معتقد  وی  دارد.  متفاوت  زاویه ای  حاجتی 
تالش های بسیاری برای سامان دهی اوضاع موجود 
توسط مراجع ذی صالح انجام گرفته و یا در شرف 

شکل گیری است. 
شاید در گذشته فرصت ها را از دست داده باشیم اما 
انصافاً طی چند سال اخیر توجهات و رسیدگی به 
این دست امور بیشتر شده و مسئولین امر بسادگی از 
کنار مشکالت عبور نمی کنند. اتفاقاً اقدامات معاونت 
پیشگیری سازمان آتش نشانی تهران گواه این مدعی 
است که در مسیر بهبود اوضاع پیش  می رویم. با این 
اوصاف باید به این نکته اذعان داشت که در این حوزه 
به  رسیدن  برای  و  مواجهیم  بسیاری  مشکالت  با 
سرمنزل مقصود، یک جهش و عزم ملی نیاز داریم. 

چراکه راه طوالنی است و مسیر ناهموار.
حاجتی نقش همه اقشار و اصناف را در این مقوله، 
تأثیرگذار دانست و افزود: الزم است همگی دست به 

دست هم بدهیم و فارغ از منافع شخصی و بنگاهی، 
تنها به هدفی مشترک فکر کنیم که در این مسیر 
نقش شرکت های خصوصی و مردم بسیار مهم است. 
متأسفانه در فرهنگ اجتماعی ما مقوله پیشگیری 
در تمام حوزه ها سطح مناسبی ندارد و جامعه خیلی 
به پیشگیری توجه ندارد. فرهنگ سازی نیز مقوله ای 
بلندمدت  و معنوی  است که سرمایه گذاری مادی 

می طلبد.
از عملکرد شرکت های نصب و  نگرانی  ابراز  با  وی 
راه اندازی سیستم های اعالم و اطفاء حریق، باز هم 
نوک پیکان را به سمت مقوله فرهنگ نشانه رفته 
و تصریح کرد: چیزی حدود دو یا سه سال، معاونت 
را  شرکت ها  تهران  آتش نشانی  سازمان  پیشگیری 
ممیزی های  اعمال  با  اتفاقاً  و  کرد  رصد  و  بررسی 
بسیار سخت، نهایتاً به 23 شرکت مجوز فعالیت داد. 
حاجتی ادامه داد: اما این مشکل را حل نکرده است. 
وی فقدان دانش فنی کافی نصابان را ازجمله دالیل 
خاموش بودن تابلو ها عنوان کرده و ایجاد فالس های 
تجهیزات  از  استفاده  فرآیند  حاصل  که  ناهمگون 
بی کیفیت هستند را ازجمله دالیل دیگر شکل گیری 

این پدیده شوم خواند.

پسازصدورتأییدیهدیگرمانمیتوانیمواردحریمشخصی
افرادشویمودراینموضوعمهم،ضعفقانونیداریم.

تا اینجای کار تعدد سؤاالت بی پاسخ و مشکالت و 
معضالت عدیده بقدری بود که ادامه کار را، چاره ای 
جز نشستن در مقابل مسئول مرتبط و طرح مباحث 
اما کدام مدیر؟ کدام مسئول؟  بود؛  نمانده  به جای 

مطالبات را از کدام سازمان باید پیگیری کرد؟
تازه یادمان افتاد که اساساً یکی از سؤاالت ما این 
است که صنعت ایمنی اعالم و اطفاء حریق در کشور 

ما تکلیف کدام سازمان است؟
با توجه به نظرات برخی از منتقدین که نوک پیکان 
از  رفته اند،  نشانه  آتش نشانی  سازمان  به سمت  را 
طرفی و از سوی دیگر آشنایی و اشراف همه جانبه 
این سازمان به مقوله پیشگیری از حریق، سرانجام 
نداشتیم.  میمنت  نبش  آزادی،  خیابان  جز  راهی 
گرچه دشوار بود و در ابتدا بی فرجام اما سعی وافر 
و تالش مضاعفی که گواه کمر همت مان بود، نتیجه 
داد. سخت بود و باارزش. دیدار و گفتگویی که به 
در  پنجشنبه  یک  اگر  حتی  می ارزید.  زحمت اش، 
تا ظهر منتظر  محل کار مهندس محمود قدیری 
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بمانیم و ایشان بروند برای بازدید و دیگر روز 2 ساعت 
تمام به انتظار. معاون حوزه پیشگیری و حفاظت از 
حریق سازمان آتش نشانی تهران. مردی که ذکاوت و 
فراستش، ذهن مان را از خلف وعده هایش برای دیدار 
خالی کرد. محمود قدیری که قبل از هر مسئول و 
مدیر دیگری با این مقوله آشناست و دفتر کارش، 
سوی  از  که  تهران  آتش نشانی  در  است  معاونتی 
صدور  و  کارشناسی  بازدید،  به  مأمور  شهرداری، 
تأییدیه نصب سیستم های اعالم و اطفاء حریق در 

ساختمان ها است. مسئولیتی خطیر و پر دردسر.
قدیری تهیه و تنظیم طرح های ایمنی و پیشگیری از 
حریق و حوادث، مشارکت در تهیه و توسعه مقررات 
ملی ساختمانی در موضوعات ایمنی، تجزیه و تحلیل 
اهداف  راستای  در  نتایج  ارائه  و  حوادث  و  حریق 
پیشگیری، تبادل اطالعات با مراکز علمی و پژوهشی 
در موضوعات مرتبط را ازجمله اهم فعالیت-های این 
معاونت عنوان کرد. وی در ادامه گفت: همواره در 
تهران مشارکت داریم  ایمن سازی شهر  برنامه های 
در اولویت  و ارتقاء سطح فرهنگی جامعه را اخیراً 

فرهنگ  چراکه  داده ایم.  قرار  کارمان  دستورات 
عمومی جامعه در حوزه ایمنی و پیشگیری بسیار 

ضعیف است.
این  روزمره  فعالیت  ازجمله  را  تأییدیه  صدور  وی 
معاونت خواند و تصریح کرد: کار نظارت و کنترل 
و  ساختمان ها  حوادث  و  حریق  برابر  در  حفاظت 
ارائه روش های نوین در جهت دست یابی به ایمنی 
دیگر  از  شهری،  تأسیسات  و  اماکن  در  حریق  از 
فعالیت های ماست که حواشی بسیاری در این باره 
آتش نشانی،  پیشگیری سازمان  معاون  دارد.  وجود 
ساماندهی شرکت های ارائه دهنده خدمات نصب و 
راه اندازی سیستم های اعالم و اطفاء حریق را ازجمله 
این معاونت در 4 سال گذشته  اقدامات  مهم ترین 
دانست و خاطرنشان کرد: در 2 سال گذشته فعالیت 
کلیه شرکت های فعال، مورد پایش و بررسی قرار 
گرفتند و متأسفانه هیچ یک از آنها نتوانستند ما را 
با این  انتظارات ما را برآورده کنند.  راضی کرده و 
وجود 34 شرکت از سوی سازمان معرفی شدند که 
تنها ما را اغنا کردند. وی در پاسخ به این سؤال که 

مجددی صورت  بازدید  تأییدیه،  از صدور  پس  آیا 
وارد حریم شخصی  نمی توانیم  ما  می گیرد، گفت: 
قانونی  ضعف  مهم،  موضوع  این  در  و  شویم  افراد 

داریم.
قدیری ادامه داد: این موضوع را در قالب آیین نامه ای 
به وزارت کشور ارسال کرده ایم و منتظر پاسخ آنها 
مشخصاً  سازمانی،  و  مرکز  که  است  الزم  هستیم. 
مکلف به این امر شود و در کشور به کار رصد و پایش 
فعالیت سیستم های اعالم و اطفاء حریق اختصاص 

داده شود.
وی در پاسخ به این سؤال که کدام سازمان توانایی 
بیشتری جهت عهده دار شدن این مهم را دارد، گفت: 
سازمان آتش نشانی همچون بسیاری از کشورهای 
دنیا، ازجمله آمریکا این امر مهم را به عهده دارد. 
چراکه بیش از هر کس و هر سازمان دیگری، این 

آتش نشانان هستند که تخصص این کار را دارند.
آنچهخواندیدتنهابخشیازناگفتههابود،درشمارههای
آیندهسعیمیکنیمنظراتدیگریازجملهسازماننظام

مهندسی،وزارتراهوشهرسازیرانیزجویاشویم.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 754 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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اطالعیه
این  از  سودجو،  افراد  استفاده  سوء  با  مقابله  علت  به 
با  C-TEC با رنگى متفاوت و  برند   CFP پس پنل مدل 
برند SYNCOLN که داراى تاییدیه LPCB و مورد تایید 
نشانى مى باشد، عرضه مى گردد  سازمان محترم آتش 
C-TEC که با  CFP برند  و از این تاریخ تمامى پنل هاى 
غیر  قاچاق،  تماما  مى شوند،  عرضه  قبلى  شکل  و  رنگ 
و  بود  خواهند  نشانى  آتش  تاییدیه  فاقد  و  اصل 
عوامل مربوطه فروش این پنل هاى تقلبى و متخلفین، 

تحت تعقیب و پیگرد قانونى قرار خواهند گرفت. 
شایان ذکر است شرکت نارکوب ایران کماکان نماینده 
در ایران مى باشد و پنل هاى    C-CTE انحصارى برند 
محبوب MFP, XFP, ZFP مانند سابق و با همان شکل و 

ساختار، عرضه خواهند شد.

شرکت مهندسى و بازرگانى نارکوب ایران

نشانى: تهران؛ خیابان شهید مطهرى، بعد از مفتح، خیابان مهرداد، 
خیابان وراینى، ساختمان 38، طبقه 3، واحد 7

تلفن:88842649-88824365       فکس:88307405
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   اطالعیه
به علت مقابله با سوء استفاده افراد سودجو، 
 C-TEC برند   CFP مدل  پنل  پس  این  از 
با برند SYNCOLN که  با رنگی متفاوت و 
تایید سازمان  LPCB و مورد  تاییدیه  دارای 

محترم آتش نشانی می باشد، عرضه می گردد.
برند   CFP پنل های  تمامی  تاریخ  این  از 
عرضه  قبلی  شکل  و  رنگ  با  که   C-TEC

می شوند، تماماً قاچاق، غیر اصل و فاقد تاییدیه 
آتش نشانی خواهند بود و عوامل مربوطه فروش 
این پنل های تقلبی و متخلفین، تحت تعقیب و 

پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. 
شایان ذکر است شرکت نارکوب ایران کماکان 
نماینـده انحصـاری برنـد C-TEC در ایـران 

می باشـد و پنـل هــای محبـــوب
همان  با  و  سابق   MFP, XFP, ZFP مانند 

شکل و ساختار، عرضه خواهند شد.

شرکت مهندسی و بازرگانی نارکوب ایران
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غیر  قاچاق،  تماما  مى شوند،  عرضه  قبلى  شکل  و  رنگ 
و  بود  خواهند  نشانى  آتش  تاییدیه  فاقد  و  اصل 
عوامل مربوطه فروش این پنل هاى تقلبى و متخلفین، 

تحت تعقیب و پیگرد قانونى قرار خواهند گرفت. 
شایان ذکر است شرکت نارکوب ایران کماکان نماینده 
در ایران مى باشد و پنل هاى    C-CTE انحصارى برند 
محبوب MFP, XFP, ZFP مانند سابق و با همان شکل و 

ساختار، عرضه خواهند شد.

شرکت مهندسى و بازرگانى نارکوب ایران
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C-TEC که با  CFP برند  و از این تاریخ تمامى پنل هاى 
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محبوب MFP, XFP, ZFP مانند سابق و با همان شکل و 
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 756 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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اخبار اصناف

بایدبسرعت،بهسرعترشدشهربرسیم
انجمنصنفیکارفرماییشرکتهایایمنیومهندسیحریقشهرتهران

بررسی تجارب کشورهای توسعه یافته مؤید این مطلب است که ایجاد ارتباط و درک متقابل بین نهادهای حاکمیتی و سایر ارکان جامعه شامل نهادهای 
علمی، بنگاه های اقتصادی و ... از زیرساخت های موفقیت جوامع مذکور بوده است. این ارتباط، با ایجاد فضای همکاری، به نهادهای حاکمیتی امکان 
ترسیم صحیح راهکارهای کالن اداره کشور و وضع قوانین کاربردی به منظور توسعه توانمندی های کشور را داده و برای فعالین در بخش های مختلف 

جامعه امکان بهره برداری صحیح از منابع و توانمندی ها را به همراه داشته است.
ازجمله مهم ترین قشرهای فعال هر جامعه می توان به مدیران بنگاه های اقتصادی به عنوان موتور محرک اقتصادی آن جامعه اشاره کرد. به همین منظور 
و در جهت بهره برداری متقابل کارفرمایان و ارکان حاکمیتی از ظرفیت های موجود، ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی ایران پیش بینی تشکیل 

“انجمن های صنفی کارفرمایی” را نموده است.
در همین راستا و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود شرایط شرکت های فعال در حوزه ایمنی و مهندسی حریق، انجمن صنفی 
کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق شهر تهران در تاریخ 1395/07/25 به شماره 734-3/2-7 در  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

استان تهران به ثبت رسیده است.
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

)بورس تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی(، طبقه دوم، واحد 117 اداری
تلفن:  40 82 68 55 - 68 83 68 55 - 021           کدپستی: 13389-55789

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

تاریخچهتأسیسانجمنصنفی
اولین مجمع عمومي انجمن در تاریخ 1395/07/25 با حضور جمع کثیري از 
مدیران شرکت های فعال در حوزه ایمنی و آتش نشانی برگزار شد. در این جلسه، 
بازرسین  انتخابات اعضاي هیئت مدیره و  از بررسی و تصویب اساسنامه،  پس 

انجمن برگزار شد. در این مجمع، آقایان:
1. مجتبي حاجتي به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

2. علیرضا خلیل آذر به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
3. مصطفي حاجي زاده به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

4. عباس مصلحي به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره
5. مصطفي خلیل پیما به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

6. سعید فرزام پناه به عنوان عضواصلی هیئت مدیره
7. محمدرضا رضویان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره

8. رضا حیدری به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره
9. محمد شکوری گرکانی به عنوان بازرس اصلی انجمن

10. شهاب الدین میرزایی قمی به عنوان بازرس علی البدل
انتخاب گردیدند.

پس از برگزاري مجمع و تائید صحت انتخابات توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي استان تهران، نخستین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 1395/08/04 با 

دستور جلسه انتخاب هیئت رئیسه انجمن برگزار شد.
پس ارائه طرح و برنامه های اجرایي توسط اعضای منتخب، هیئت رئیسه انجمن به 

شرح زیر از مابین اعضاي هیئت مدیره انتخاب گردیدند:
1. آقای مجتبي حاجتي به عنوان رئیس هیئت مدیره

2. آقای علیرضا خلیل آذر به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
3. آقای مصطفي حاجي زاده به عنوان دبیر انجمن

4. آقای عباس مصلحي به عنوان خزانه دار
همچنین برابر مصوبه هیئت مدیره، آقاي علیرضا پور صادقي به عنوان مسئول 
دبیرخانه انجمن دعوت به همکاري گردید و اهداف و روش های کلي امور اداري 

تبیین گردید.

هیئت مدیره با توجه به حجم زیاد کارهاي در دست اقدام و مشکالت صنفي 
پیش روی همکاران، مقرر نمود جلسات هیئت مدیره علیرغم اینکه در اساسنامه 
دو هفته یکبار پیش بینی گردیده است، بصورت هفتگي و بعضاً دو بار در هفته تا 
زمان حل مشکالت صنفي و نیل به اهداف کالن انجمن برگزار گردد، هرچند که 

برگزاري فشرده جلسات مشکالتي براي اعضاي هیئت مدیره ایجاد خواهد نمود.
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اگر این مطلب را می پسندید
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اخبار اصناف

اهدافواقداماتانجمنصنفی
و  عام  وظایف  مبنای  بر  انجمن،  هیئت مدیره 
اختصاصی پیش بینی شده در اساسنامه انجمن، اقدام 
به تبیین اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 

انجمن صنفی نموده است.

الف-اهدافواقداماتکوتاهمدت
در بخش اهداف کوتاه مدت، هیئت مدیره بررسی و 
رفع مشکالت جاری همکاران را در دستور کار قرار 
داده است. در نخستین گام، هیئت مدیره به بررسی 
مشکالت جاری همکاران در پروسه تعیین صالحیت 
سازمان  سوی  از  مجری  و  مشاور  شرکت های 

آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران پرداخت.
به همین منظور و پس از شناسایی مشکالت و تهیه 
راهکارهای اجرایی، جلسه ای در تاریخ 1395/08/11 
با  انجمن  بازرس  و  هیئت مدیره  اعضای  حضور  با 
و  آتش نشانی  سازمان  پیشگیري  محترم  معاونت 
خدمات ایمنی تهران، جناب آقاي مهندس قدیري 

در محل معاونت پیشگیري سازمان برگزار شد.
در این جلسه، پس از تقدیر از حمایت های همه جانبه 
تهران  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
به خصوص مدیرعامل و معاونت محترم پیشگیری 
در زمان شکل گیری انجمن، مشکالت همکاران در 
پروسه مذکور و راهکارهای پیشنهادی طرح و بررسی 

گردید. مهم ترین نتیجه جلسه مذکور، تعیین تاریخ 
دستورالعمل 1395/04/01 جهت پذیرش پروژه های 
جاری همکاران در طی مراحل تعیین صالحیت و در 
قبال ارائه لیست پروژه های جاری به انضمام اسناد و 

مدارک موردنیاز و ارائه آن به سازمان بود.
بازوی  به عنوان  انجمن  گردید  توافق  همچنین، 
اولیه صحت اطالعات  سازمان، مسئولیت سنجش 

ارائه شده همکاران محترم را بر عهده داشته باشد.
از سوی دیگر، نتیجه بررسی فرم های تعهد ارائه شده 
از سوی سازمان به شرکت های تأیید صالحیت شده 
فرم های  و  منعکس  پیشگیری  محترم  معاونت  به 
تعهد پیشنهادی انجمن تقدیم گردید که با موافقت 

ضمنی ایشان همراه بود.
و  اسناد  آماده سازی  هیئت مدیره  دیگر  اقدامات  از 
مدارک و مهیا نمودن شرایط ثبت نام و اطالع رسانی 
و آغاز فرآیند عضوگیري بوده است که خوشبختانه 

با استقبال چشمگیر همکاران مواجه گردیده است.
پیاده سازی  و  تبیین  هیئت مدیره،  دیگر  گام 

کمیسیون های تخصصي انجمن به شرح زیر است:
1. کمیسیون حقوقي و حل اختالف

)HSE( 2. کمیسیون ایمني شهري و اماکن
3. کمیسیون اعالم حریق
4. کمیسیون اطفاء حریق

5. کمیسیون ایمني معماري

6. کمیسیون تدوین آیین نامه، مقررات و استانداردها
7. کمیسیون فناوري اطالعات

8. کمیسیون فرهنگي – رفاهي
9. کمیسیون آموزش و پژوهش

10. کمیسیون روابط عمومي و امور بین الملل
11. کمیسیون تعیین صالحیت و نرخ گذاری

اصالح  و  بررسی  انجمن،  جاری  اقدام  آخرین 
فني  مشاوره،  خدمات  ارائه  “آیین نامه  پیش نویس 
سوی  از  ارائه شده  آتش نشانی”  و  ایمني  اجرایي  و 
تهران  شهر  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
معاونت  تحویل  به زودی  بررسی،  حاصل  که  است 
محترم پیشگیری آن سازمان محترم خواهد گردید.

ب-اهدافواقداماتمیانمدت
انجام  هیئت مدیره  میان مدت،  اهداف  بخش  در 
نموده  لحاظ  کاری خود  برنامه  در  را  زیر  اقدامات 

است:
1. تدوین تفاهم نامه همکاری با سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی تهران بر پایه صیانت از حقوق اعضاء

2. تعیین نرخ نامه ارائه خدمات توسط کمیسیون 
مربوطه

3. تشکیل دوره ها و کارگاه های آموزشی به منظور 
هم افزایی سطح علمی اعضاء

4. مذاکره با شرکت های بیمه گر جهت تهیه بیمه 
مسئولیت مدنی برای اعضاء

5. مذاکره با شرکت های بیمه گر جهت تهیه بیمه 
تکمیلی خدمات درمانی برای اعضاء

6. در نظر گرفتن تسهیالت مالی در تعامل با بانک ها 
و مؤسسات مالی جهت اعضاء

7. ارائه خدمات حقوقی به اعضاء از طریق به کارگیری 
ارائه  قرارداد  انعقاد  یا  و  وکیل  و  حقوقی  مشاوران 

خدمات جمعی با مؤسسات حقوقی
ازجمله  مرتبط  نهادهای صنفی  سایر  با  تعامل   .8

انجمن ها، اتحادیه ها و کانون های مرتبط

ج-اهدافواقداماتبلندمدت
هیـئت مدیـره  مـدت،  بلند  اهـداف  بـخش  در 
در  مقرر  اهداف  به  نیل  جهت  زیر  چشم اندازهای 

اساسنامه انجمن را ترسیم نموده است:
شورای  ازجمله  قانون گذار  نهادهای  با  تعامل   .1
اسالمی شهــر تـهران و مجلس شورای اسـالمی 
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در  قوانین  تدوین  جهت  مشورتی  بازوی  به  عنوان 
حوزه های مرتبط

سازمان  ازجمله  ذیربط  نهادهای  با  تعامل   .2
آتش نشانی و خدمات ایمنی، مرکز تحقیقات وزارت 
مسکن و شهرسازی، سازمان استاندارد و تحقیقات 
در   ... و  نظام  مهندسی  سازمان  ایران،  صنعتی 

خصوص تدوین مقررات و آیین نامه های مربوطه.
ازجمله  دولتی  نهادهای  و  ارگان ها  با  تعامل   .3
سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و ... 

جهت صیانت از حقوق اعضاء
به منظور  دولتی  نهادهای  و  ارگان ها  با  تعامل   .4
ایرانی  شرکت های  به  ملی  پروژه های  واگذاری 

علی الخصوص شرکت های عضو انجمن.
ازجمله  ذیربط  نهادهای  و  ارگان ها  با  تعامل   .5
جمهوری،  ریاست  نهاد  راهبردی  نظارت  معاونت 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ... جهت ایجاد 
رشته ایمنی و مهندسی حریق در پروژه های ملی 
و قرارگیری آن در طبقه بندی صالحیت پیمانکاران 
و مشاوران و همکاری انجمن در رتبه بندی اعضا و 
همچنین ارائه نقش مشورتی در تهیه فهرست بهای 

خدمات مرتبط
6. تالش جهت تشکیل صندوق تعاونی شرکت های 
عضو به منظور تأمین خدمات خاص همچون تأمین 

مسکن
توسط  مختلف  کنسرسیوم های  ایجاد  تسهیل   .7
بزرگ داخلي و  اعضاء جهت شرکت در مناقصات 

خارجي و رقابت در سطح بین الملل

شرکت های  صنفی  انجمن  هیئت مدیره  پایان  در 
جهت  خویش  آمادگی  حریق  مهندسي  و  ایمني 
صنعت  متخصصین  و  فعاالن  تمامي  با  همکاري 
ایمني و آتش نشانی را اعالم داشته و از پیشنهاد ها 
را  استقبال  نهایت  همکار  شرکت های  ایده های  و 

می نماید.
و  جمعي  همت  و  خرد  پشتوانه  به  آنکه  امید  به 
بهره گیری از تخصص افراد و شرکت های فعال صنف، 
شاهد ارتقاء جایگاه شرکت ها و همچنین ارتقاء سطح 
ایمني و مهندسي  کیفي کاال و خدمات در حوزه 

حریق باشیم.

پیامهیئتمدیرهانجمن
ضمن تشکر از حضور گرم و مسئوالنه مدیران محترم شرکت ها در جلسه مجمع عمومي 
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق شهر تهران و سپاس از 
اطمیناني که در انتخاب اعضاي هیئت مدیره انجمن داشته اند، اعالم می نماید اعضاي 
هیئت مدیره مصمم و هم پیمان گشته اند که انجمن از تمام ظرفیت و توانایي خود در 
جهت رفع مشکالت موجود و پیش روي شرکت های فعال عرصه ایمني و مهندسي 
حریق بهره برده و با اقدامات کارشناسي، مستمر و مدیریت شده و در سایه حمایت 
تمامي اعضاي خود، گام هایی در راستاي بهبود فضاي کسب وکار و گسترش فرهنگ 

ایمنی در سطح شهر تهران و کشور عزیزمان ایران بردارد.
از استقبال گرم و حمایت بی دریغ شرکت های فعال و متخصص در عضویت و همراه 
شدن با انجمن، به عنوان اولین تشکل تخصصي در امر ایمني و مهندسي حریق نهایت 
سپاس را داشته و امیدواریم چتر حمایتي انجمن هر روز گسترده تر و موجب رضایت هر 

چه بیشتر اعضاء گردد.

 هیئت مدیره انجمن صنفي کارفرمایی
ایمني و مهندسي حریق
شهر تهران
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• گومتکس پاسخى به یک چالش بلند مدت، که همان تحمل حفظ 
انعطاف پذیرى و االستیسیته، در سخت ترین شراسط کارى، بدون 
راستاى  در  شلنگ  این  باشد.  مى  پایین  فشار  در  خوردن  پیچ 
سیاست کیفى بلند مدت و به لطف استفاده از الستیک هاى ترکیبى 
اکسترود شده، با کیفیت باال و با پارچه هایى با بافت بى نقص تولید 
الیاف  هاى  روزنه  الستیک  ترکیب  تکنولوژى،  این  در  است.  شده 
پارچه اى استفاده شده را از هر دو طرف بطور کامل مى پوشاند و 

یک الیه فشرده واحد را تشکیل مى دهد. 

• بالغ بر 20 میلیون متر از این شلنگ به منظور کار آتش نشانى 
در همه نوع محیط  هاى قابل تصور، از شرایط کویرى گرفته تا مناطق 
المللى  بین  هاى  تمامى تست  گومکس  است.  استفاده شده  قطبى 
را  پذیرى  انعطاف  و  دوام  شیمیاى،  مقاومت  چسبندگى،  سایش، 

پشت سر نهاده است. 

• این شلنگ حاصل استفاده از آخرین و مدرنترین تکنولوژى هاى 
و  توسعه  بخش  توسط  آمده  دست  به  هاى  پیشرفت  و  دنیا  روز 
دریافت  مشتریان  طرف  از  سالها  طى  که  پیشنهاداتى  و  تحقیقات  

شده است مى باشد.

• بخش توسعه و تحقیق ما که با سیاست بهبود مستمر، رهبرى و 
اداره مى شود، این اطمینان را مى دهد که به منظور دستیابى به 
پیشرفته  و  روشها  جدیدترین  از  همیشه  ممکن  عملکرد  بهترین 

ترین مواد استفاده شود. 

اى  حرفه  خدمات  و  نشانى  آتش  کاربردهاى  براى  شلنگ  این   •
عملیات  براى  که  منظوره  چند  شلنگى  باشد.  مى  آل  ایده  صنعتى 
نجات، انتقال آب با فشار باال، کاربردهاى جنگل بانى، پتروشیمى ها، 
صنایع  نفتى،  هاى  اسکله  ها،  کشتى  ها،  فرودگاه  نظامى،  نیروهاى 

سنگین و ... ایده آل مى باشد. 

تمامى شلنگ  کارکرد،  از شرایط  اطمینان  به  رسیدن  منظور  به   •
هاى گومکس،  یک به یک  و تحت فشار تست شده و سالها تجربه 
دارد.  همراه  پشتوانه  عنوان  به  را  شلنگ  اکستروژنى  تولید  در 
شلنگ هاى ما پس از گذراندن تمامى تست ها ، فقط در برابر تمام 

عیوب ماده، تحت شرایط نرمال، تضمین مى شوند.

مشخصات: 

مواد  اسید،  سایش،  مانند  متعددى  عوامل  برابر  در  مقاوم   •
خوردگى،  پیچ  حرارت،  شدن،  پوسته  پارگى،  باال،  دماى  شیمیایى، 

روغن ها، ازن، شرایط آب و هوایى مختلف و ...

استاندارد  هاى   رنگ  در  تولید  امکان  باال  در صورت سفارش   •
قرمز ، آبى، سبز نظامى، خاکسترى، نارنجى، زرد، ...

• قابل ارئه در طول هاى مختلف
در  حتى  سانتیگراد  درجه   +50 تا   -30 از  کارکرد  دماى   •

شرایط سخت و خاص

کردن  و خشک  نگهدارى  خاص  به شرایط  نیاز  عدم   •
بعد از استفاده 

حالت  در  باال  شدن  رول  و  شدن  جمع  قابلیت   •
خشک و تر

• قابلیت تعمیر از طریق روش هاى استاندارد 
معمولى

• داراى استانداردهاى مختلف بین المللى
• توزیع در نقاط مختلف دنیا 

 

شلنگ آتش نشانى گومتکس
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 772 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

ویرانی  باعث  که  مخربی  حریق  می رسد  نظر  به 
مهم ترین واحدهای تولیدی در جنوب اسپانیا شد 

بدلیل »اثر ذره بینی« شیشه ایجاد شده است.
طبق مشاهدات اولیه در 16 ژانویه در واحد تولید 
Ybarra در شهر Dos Hermanas در 15 کیلومتری 

جنوب Seville ، حریق در ابتدا از محوطه داخلی 
مقوایی،  جعبه های  چوبی،  پالت های  حاوی  که 
مواد  سایر  و  پوشال  و  کاه  پالستیکی،  شیشه های 
بشدت قابل اشتعال بوده است، آغاز شده و در ادامه 

بصورت افسار گسیخته گسترش یافته است.
درجه حرارت بشدت باالی هوا در نیمه ژانویه در 

اسپانیا، پالت های چوبی را خشک کرده و آن ها را به 
سوخت مناسبی برای حریق تبدیل کرده بود. بهمین 
کارخانه  کل  در  بشدت  آغاز،  از  پس  حریق  دلیل 

منتشر شد.
به نظر می رسد اشعه خورشید به کمک بطری های 
پالستیکی خالی به خرده های چوب تابیده است و 
چهار تانک ذخیره روغن زیتون، چندین بخش نصب 
واحدهای  و  مایونز  واحد ذخیره سازی  راه اندازی،  و 
مربوط به تولید سایر مواد غذایی که از زیتون بدست 

می آید را نابود کرده است.
ایجاد  برای  غیرمعمولی  دلیل  شیشه  ذره بینی  اثر 

حریـقباورنکردنی
روغنزیتونواثرذرهبینی
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 ،  2015 تا   2010 سال های  در  و  نیست  حریق 
آتش نشانی لندن 125 مورد حریق که در اثر این 

پدیده رخ داده بود را ثبت نموده است.
کمی بعد از ایجاد حریق، مرکز ارتباطات اضطراری 
منطقه، بیش از 40 تماس تلفنی هم زمان دریافت 
کرد که همگی آن ها انتشار دود عظیم از داخل محل 

را گزارش می کردند.
Dos Herma-  نیروهای اعزامی اولیه به مرکز حریق

nas گروهی متشکل از چهار نیروی عملیاتی و یک 

خودروی پمپ دار بودند. چندی نگذشت که گروه 
درخواست ایستگاه های کمکی بیشتر کرد و بسرعت 
Al-  ایستگا ه های آتش نشانی از شهرک های اطراف

به محل   Seville city و شهر calá de Guadaíra

حادثه روانه شدند.
از  ناشی  دود  غلظت  ساعت  چند  گذشت  از  بعد 
سوختن روغن زیتون به حدی بود که دو شهرک  

مسکونی مجاور محل حادثه تخلیه شد.
 10 خودروی آتش نشانی و بیش از 30 آتش نشان در 
محل حادثه حضور داشتند و فرماندهی عملیات را 
Andalucía’s ، مدیر شرایط اضطراری بعهده داشت. 

حریق در آن روز به طور کامل کنترل شد، حتی 
تعداد بی شماری از حریق کوچک نیز مهار شدند. 
در دو روز بعد نیز، چندین آتش نشان و خودروی 
کامل  اطفای  از  اطمینان  حصول  برای  عملیاتی 
حریق در صحنه باقی ماندند و در ادامه مردمی که از 
شهرک های اطراف تخلیه شده بودند، به خانه هایشان 

بازگشتند.
همچنین  روغن  ذخیره سازی  بزرگ  تانک  چهار 
و  پردازش  عملیات  به  مربوط  ساختمان های 
ذخیره سازی نابود شدند، درحالی که دفتر اصلی و 

آزمایشگاه ها مصون ماندند.

یکی از دالیلی که خطوط حریق توانستند ضربات 
کنند، خواص  وارد  کارخانه  به  مخربی  این حد  تا 
شیمیایی روغن زیتون بود. این روغن نقطه اشتعالی 
که  زمانی  و  دارد  سانتی گراد  درجه   220 حدوداً 
حرارت آن به 160 درجه سانتی گراد می رسد، دود 
می کند. روغن زیتون در دمای باالیی می سوزد که 
از حریق ها  این دسته  اطفای  و  امر کنترل  همین 
را بسیار دشوار می کند. همچنین، مشابه سوختن 
اکثر روغن های گیاهی، دود بشدت متراکم و تقریباً 
سیاهی ایجاد می کند که امکان دسترسی به فضای 
داخلی ساختمان ها را دشوار می کند و اثرات زیانباری 
 Ybarra’s بر سالمت افراد دارد. در واقعه ای که برای
رخ داد، بسیاری از ساختمان ها به این خاطر تخریب 
شد که بدلیل حرارت باال و دود متراکم ایجاد شده، 

آتش نشانان نمی توانستند وارد ساختمان شوند.
تمام روغن های گیاهی و به تبع آن، روغن زیتون در 
 Class دسته مایعات قابل اشتعال قرار دارند، اما در
F مواد قابل اشتعال دسته بندی می شوند. این دسته 
عمدتاً شامل روغن های خوراک پزی و گریس است. 
در حریق رخ داده هزاران لیتر روغن در حال اشتعال 
وجود داشت، شرایطی که بیشتر مشابه تأسیسات 

ذخیره سازی مواد نفتی است.
 Class F حریق های  اطفای  عوامل  رایج ترین 
خشک  پودرهای  و  تر  اطفاکننده های  واترمیست، 
هستند که این عوامل در مورد اشتعال دو هزار لیتر 
روغن خوراک پزی جوابگو هستند. ولی در سانحه 
Ybarra’s این عوامل اطفا، کارایی نداشتند. در این 

سانحه خاص فوم تر Bio و نیتروژن با نسبت ترکیبی 
%1 به کار گرفته شد و مؤثر بود.

این آتش سوزی هیچ تلفات یا مجروح جدی نداشت، 
تنها دود غلیظ برای کارکنان و ساکنین شهرک های 

مجاور مشکالتی ایجاد کرد.
خوشبختانه فاجعه رخ داده برای کمپانی و کارکنانش 
به آن اندازه که ممکن بود باشد، ویرانگر نبود. در 
ماه اکتبر Ybarra درآمد ساالنه اش را گزارش کرد 
که مبلغی معادل 200 میلیون یورو بود و تنها 14 
میلیون یورو از درآمدش در سال 2015 کمتر بود. 
این بزرگ ترین دستاورد این شرکت از توافق هایی 
تا  بود  داده  انجام  محلی  کارخانه های  با  که  بود 
این  از  نمایندگی  به  موقت  بصورت  محصوالت اش 

شرکت تولید شوند.
بر  بالغ  با هزینه ای  این شرکت  این حادثه  از  پس 
30 میلیون یورو، کارخانه ای به مساحت 30.000 
مترمربع به طور کامل تجهیز و 175 نیروی کار سابق 

را به کار گرفت.

نتیجه گیری
در شرایطی که نسبت یک آتش نشان به ازای 1000 
این  می رسد،  نظر  به  ایده آل  شهری  جمعیت  نفر 
نسبت متوسط در اسپانیا به ازای 2300 نفر است. 
در عین حال سازمان آتش نشانی شهری Seville با 
400 نیروی آتش نشان از جمعیتی بالغ بر 700000 
و  شهر  ساکنین  شامل  که  می کنند  حفاظت  نفر 
شهرک های صنعتی همجوار است. لذا در حوادث 
مشابه حادثه حریق Ybarra می بایست با هوشمندی 
و درایت کامل، همزمان با تأمین ایمنی شهر، در این 

موارد نیز حضور موثر داشته باشند.
از سوی دیگر تنوع آتش سوزی ها ضرورت استفاده 
آتش نشانی  ایستگاه های  در  اطفایی خاص  مواد  از 
می بایست  و  کرده  دوچندان  را  صنعتی  و  شهری 
همه آنها تجهیزات کامل مقابله با حوادث شیمیایی، 
علی الخصوص حریق های شیمیایی را داشته باشند. 
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وضعیت یک - خودرو روی چهار چرخ قرار دارد:
حالت تثبیت خودرو بر روی چرخ با استفاده از سه نقطه اتکاء یا چهار نقطه اتکاء در 

تصویر مالحظه می شود.
  

وضعیت چهار نقطه اتکاء همواره ارجحیت دارد. مگر به دلیل شرایط خاص قرارگیری 
خودرو و یا کمبود امکانات الزم جهت بکارگیری این وضعیت که مجبور هستیم از 

وضعیت سه نقطه اتکاء استفاده کنیم.
اولین قدم قراردادن مانع دوتایی در زیر یک یا هر دو چرخ، جهت جلوگیری از حرکت 

خودرو در راستای محور طولی آن مطابق تصویر می باشد. 
  

موانع تثبیت باید به وسیله گوه )Chocks( محکم و با فشار مناسب جهت اتصال بدون 
سرخوردگی در محل مناسب در زیر بدنه خودرو قرار گیرند.

  

)Stabilization(وضعیتهایتثبیتیاپایدارسازیخودرو
امدادنجاتجادهای)قسمتسیزدهم(

مهندس مصطفی کاظمی طالخونچه
کارشناس آتش نشانی خمینی شهر و مدیر عامل شرکت امداد نجات فرآتش پاد 

Kazemimostafa2012@Gmail.Com
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توجه شود که اعضای تیم امداد می بایست در حین عملیات نجات همواره 
متوجه وضعیت ثابت خودرو باشند و درصورت مواجهه با شرایطی که منجر به 
عدم تثبیت خودرو شود، بالفاصله عملیات را قطع نموده و تا حصول اطمینان از 

تثبیت خودرو به آن مبادرت نورزند.
در مواقع لزوم می توان از موانع پله ای گوه مانند، برای اطمینان بیشتر استفاده 

کرد. این موانع پله ای را می توان بصورت معکوس هم به کار برد.

وضعیت دو: خودرو بر روی پهلو واژگون شده است.
  

Power- )برای اطمینان از واژگون نشدن خودرو، با قراردادن شمعک های تثبیت 
shore یا Hvs( در کف خودرو، در محل ستون های A و C آن را حمایت کنید. 

در انجام صحیح فرایند دقت کنید و از قراردادن وسایل ثابت سازی در محل هایی 
که احتمال بریدن آن با ابزار نجات در حین عملیات وجود دارد، اجتناب کنید.

  
با استفاده از وسایل موجود )گوه یا بلوک های چوبی ، الستیکی یا فلزی( و نیز در 
Power- )صورت وجود تجهیزات مکانیکی ، هیدرولیکی یا پنوماتیکی شمع زدن 

 )HVS( یا شمع های کشویی )( ، و یا تجهیزات مکانیکی ) چوب و فلزshore

خودرو را ثابت و محکم نمائید.
  

جهت اطمینان از وضعیت نهایی تثبیت خودرو، شمع ها و بدنه می بایست بوسیله 
تسمه کشی با بکارگیری سایر لوازم بصورت ایمن نسبت به یکدیگر تثبیت گردند. 

  
در بعضی موارد و درصورت استفاده از پایه های ثابت نظیر: لوله یا الوار، الزم است 

برای ثابت کردن پایه ها از گوه استفاده شود.
در صورتی که الزم است عمل برش همه یا بخشی از سقف جهت رهایی مصدومین 
انجام شود، می بایست در هر دو طرف بدنه خودرو از شمع های مناسب استفاده 
شود. این کار از واژگونی خودرو بر روی ناجیان یا مصدومین، در حین اجرای 

عملیات برش و رهایی جلوگیری می نمایید.
  

وضعیت سه - خودرو بر روی سقف است:
  

نحوه قراردادن گوه ها و بلوک های تثبیت کننده زیر بدنه خودرویی که بر روی 
سقف واژگون شده است، در تصویر نمایش داده شده است. 

  
با عنایت به وجود موتور در قسمت جلو، تمرکز وزن و مرکز ثقل خودرو به سمت 
جلوی آن می باشد. در این حالت قسمت انتهایی خودرو معموال به سمت باال 
متمایل می شود و از زمین فاصله می گیرد. لذا الزم است تا فاصله قسمت پشتی 
خودرو با زمین را با گوه پر کرد. جهت ثبات بیشتر، بین شیشه جلو و درپوش 

موتور، بلوک های اضافی قرار گیرد.
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نشان تجاری

شرکتکاراارتباطاتهوشمند،نمایندهBettatiایتالیادرایران،تجهیزات
کاملاعالمواطفاءحریقراباکیفیتاروپاییمیتواندبهمشتریانعزیز
با توانسته آتشنشانی صنعت به ورود ابتدای از Bettati نماید. ارائه
استفادهازپتانسیلهایقویعلمیوفنیبنیانگذارانخود،بسرعتتبدیل

بهبرندیمطلوبدرحوزهمهندسیهوشمندایمنیحریقشود. 

تاریخچهBettatiرابخوانید:
فروش  با  فعالیت ها  توسعه  و  ایتالیا   Bettati تأسیس   :1980 سال 

خاموش کننده های دستی و تعمیر و نگهداری تجهیزات آتش نشانی
و  نصب  طراحی،  برای  مهندسی  جدید  بخش  راه اندازی  سال 1990: 

راه اندازی سیستم های آتش نشانی
سال 1996: عضویت در کنسرسیوم بین المللی محیط زیست برای دفع 

هالون ها و استفاده نکردن از این گاز در سیستم های آتش نشانی
آتش نشانی   تجهیزات  تولیدکنندگان  اتحادیه  با  سال 1998: همکاری 

UMAN = Union of Fire Material Manufacturers

سال 1999: معرفی محصول جدید Inert Gas با فشار کاری 200 بار در 
نمایشگاه Securtech میالن و همچنین همکاری با CE و ISO برای ثبت 

و دریافت استاندارد برای طراحی و نصب سیستم های آتش نشانی
سال 2000: معرفی سیستم Inert Gas و سیستم های هالوکربنی )مانند 

hfc227ea یا FM200( در نمایشگاه Interschutz آلمان

طراحی  زمینه  در   ISO 9001:2000 گواهینامه  دریافت   :2002 سال 
و نصب، ساخت و همچنین سرویس و نگهداری تجهیزات حفاظت از 
حریق و گازهای ضد حریق و آموزش عملی و نظری )این شرکت رهبری 
معرفی  گرفت(  برعهده  را   UMAN انجمن  حریق  با  مبارزه  دپارتمان 
سیستم Inert Gas با فشار کاری 300 بار و سیلندرهای 80 تا 140 

لیتری در نمایشگاه Securtech میالن
)از  سال 2003: حذف و جایگزینی 150 تن موجودی هالون شرکت 
سال 1996( با محصوالت مورد تأیید استانداردهای بین المللی و همچنین 
راه اندازی اولین مرکز جمع آوری فرآیندهای هالون در اردن، با کمک های 

مالی از بانک جهانی
ریز  آب  شبیه سازی  برای  ریاضی  مدل  توسعه  و  تحقیق  سال 2004: 
با   )N ° 713-D.G.R. 1473 مه پاشی در حاالت مختلف آتش )پروژه
تأسیس صندوق در منطقه Reggio Emilia برای فعالیت های تحقیقاتی 
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با همکاری گروه مکانیک و مهندسی عمران دانشگاه 
حریق  از  حفاظت  مهندسی  گروه  و    Modena

دانشگاه مریلند امریکا
برای   CE-PED استاندارد  دریافت   :2006 سال 
گازی  سیستم های  سیلندرهای  تخلیه  شیرهای 
به  توجه  با   Inert Gas سیستم های  و  هالوکربنی 
مقررات ایتالیایی، CE PED-23-97  و افتتاح دفتر 

Reggio Emilia مرکزی در
سال 2008: صدور گواهینامه CE برای شیر تخلیه 
و سخت افزار گازهای بی اثر و هالوکربن، از موسسه 
به  توجه  با  میالن،  در   Masini آزمایش  و  تحقیق 
مقررات ایتالیایی  CPD 89/106/CE خرید شرکت 
Tecnoprotezione در Faenza و تشکیل هولدینگ 

Bettati

Reg- منطقه  در  صندوق  تأسیس   :2009  سال
gio Emilia برای تحقیق و توسعه و نهایتا ساخت 

در  افزودنی  مواد  با  پیشرفته   watermist سیستم 
حاالت مختلف حریق

سال 2010: معرفی سیستم )O.R.S سیستم کاهش 
اکسیژن( و سیستم های Watermist با مواد افزودنی 
در نمایشگاه بین المللی Interschutz در آلمان است.

تأسیس  و   Bettati هلدینگ  توسعه   :2011 سال 
زمینه  در  متخصص  شرکت  یک  که    Tecnofire

نصب و طراحی سیستم های آتش نشانی است. انجام 
تست های سیستم واترمیست در سناریوهای حریق 

پارکینگ عمومی و آزمایشگاه TE.S.I در رم
سال 2012: آغاز فرآیند صدور گواهینامه با مقررات 
 )Inert Gas( شناخته شده بین المللی برای گاز بی اثر

و سیستم های آتش خاموش هالوکربن

Bettati Halocarbon system

سیستم های اطفاء حریق هالوکربن شرکت ایتالیایی 
هالوکربن  گازهای  است.  ایده آل  انتخابی   Bettati

استفاده شده در این سیستم ها، شامل گروهی از مواد 
اطفایی آتش نشانی است که پاک، غیر سمی و عایق 
 Bettati در برابر جریان الکتریسیته هستند. شرکت

 HFC-227ea و HFC-125 و HFC-23 مواد اطفایی
تأمین  را  نیز شناخته می شود،   FM200 نام با  که 

می کند.
بی رنگ،  و  پاک  گازهایی  هالوکربن  اطفایی  مواد 
اثرات  هیچ گونه  بدون  و  زیست  محیط  با  سازگار 
مانند   .)ODP=0( هستند  اوزون  الیه  بر  تخریبی 
 ،  Bettati حریق  اطفاء  گازی  سیستم های  دیگر 
سیستم هایی  نیز   Bettati هالوکربن  سیستم های 
خودکارند که همراه با سیستم های حساس تشخیص 
در  می کنند.  کار  مجتمع  بصورت  حریق،  اعالم  و 
نتیجه این سیستم ها می توانند آتش را در مراحل 

اولیه شعله ور شدن آن فرو بنشانند.
دتکتورها،  توسط  آتش  یا  دود  تشخیص  بمحض 
گاز هالوکربن در اتاق تخلیه می شود و محیط را پر 
می کند. این امر باعث شکستن زنجیره آتش می شود 
تا حدی که آتش خودبه خود خاموش می گردد. تمام 

این مراحل فقط در چند ثانیه صورت می گیرد.
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نشان تجاری

سیستمهایاطفاءحریقBettatiبرایمواردگوناگونیکاربرددارند؛ازجمله:
- مراکز ذخیره و پردازش اطالعات، اتاق های سرور، اتاق های کنترل و غیره

- مراکز مخابراتی موبایل و مراکز استقرار سوئیچ و تجهیزات ارتباطی
- انبارهای نگهداری از کاالهای ارزشمند و حساس یا مواد اشتعال پذیر

- کتابخانه ها، موزه ها، مراکز نگهداری اسناد و غیره
- خودروهای عملیاتی نظامی و موتورخانه ناوها و شناورهای نظامی

- شناورهای تجاری یا تفریحی و کشتی های بزرگ اقیانوس پیما
- و ...      

:Bettatiمشخصاتمختصسیلندرهایشرکت
1. سیلندرهای یک تکه و بدون درز و جوش فوالدی با فشار تست تا 450 بار تائید شده توسط اداره 

استاندارد جمهوری اسالمی ایران
2. اشغال فضای کم توسط سیلندرها

 EN 12094 انگلستان BSI اروپا و CE 3. دارای استاندارد
4. تضمین بدون باقی ماندن ماده اطفاء در زمان تخلیه
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شیرکنترلجریاناضافی
EFV )Excess Flow Valve( یا

سیمین بهروزی، کارشناس بازرگانی صنایع ایمنی و اطفاء تهران
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استفاده از SCBA در عملیات آتش نشانی و نجات در برخی مواقع اجتناب ناپذیر است؛ 
اما همین دستگاه در صورتیکه بصورت ایمن به کار گرفته نشود، ممکن است باعث بروز 
صدمات جدی گردد. ماهیت این صدمات گاهی ممکن است مربوط به محتویات سیلندر 

یا فشار زیادی باشد که این محتویات در سیلندر ایجاد می کنند.
برای مثال در صورت سقوط سیلندرهای دستگاه های تنفسی یا آسیب ناگهانی شیر آن ها، 
چنانچه EFV غیرفعال باشد، جریان سیال با ظرفیت 20000 لیتر بر دقیقه یا حتی بیشتر، 
تخلیه خواهد شد که خسارات جدی را به دنبال خواهد داشت. در صورتیکه اگر شیرهای 
کنترل جریان اضافی همراه با شیر اصلی، روی سیلندر نصب گردند، جریان مذکور به 
1400 لیتر بر دقیقه کاهش خواهد یافت. این حالت زمانیکه سیلندرها به شکل نامناسبی 
حمل می شوند، اتفاق می افتد. آزاد شدن ناگهانی گاز باعث می شود که سیلندر با سرعت 
زیادی به حرکت درآید و از آنجاییکه سیلندر با شتاب زیاد، در جهات مختلف پرتاب 

می گردد، آسیب های جانی و مالی بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
همواره باید به خاطر داشت حجم گازی که بصورت مایع یا غیر مایع در این سیلندرها 
نگهداری می شود، بسیار بیشتر از اندازه خود سیلندرهاست. این گازها در صورت آزاد شدن 
ناگهانی، انرژی گرمایی اطراف خود را جذب می کنند و باعث سرمازدگی فرد مجاور نیز 
می شوند. البته این خسارات تنها به زمان عملیات نجات محدود نمی گردد. از آنجاییکه 
تعداد زیادی از این سیلندرها در مغازه های خرده فروشی یا تعمیراتی یا حتی خانه ها و مراکز 

پزشکی وجود دارند، ایمنی آن ها نیازمند تمهیدات ویژه ای است.
بسیاری از سیلندرهای هوای تنفسی برای جلوگیری از صدمات این چنینی، به همراه یک 
شیر کنترل جریان اضافی عرضه می شوند. شیرهای کنترل جریان اضافی، وظیفه هدایت 
جریان مایعات یا گازها را بعهده دارند. هنگامی که جریان از مسیر و میزان مشخص شده 
منحرف گردد، شیر بصورت خودکار فعال می شود تا میزان جریان تا حد الزم کاهش یابد.

شایان ذکر است که EFV تنها زمانی فعال می شود که جریان دچار اختالل شده باشد 
و در عملکرد عادی دستگاه دخالتی نخواهد داشت. همچنین تا زمانیکه جریان به حالت 
عادی بازنگردد، فعال باقی خواهد ماند. می توان عملکرد EFV را به فیوزهای برق تشبیه 
نمود که درصورت عبور جریانی بیش از حد تعیین شده، برق را قطع می کنند تا از بروز 

صدمات جلوگیری بعمل آید.
این شیرها تنها زمانی غیرفعال می شوند که مسیر جریان بخوبی تعمیر و شدت فشار در 
هر دو سمت شیر، تقریباً برابر باشد. هنگامی که شیر شکسته شود، فشار نمی تواند در هر دو 

سمت برابری کند، پس شیر بسته خواهد ماند.
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EFV حداکثر جریان در صورت عدم استفاده از EFV حداکثر جریان در صورت استفاده از

ساختار کلی شیرهای کنترل جریان اضافی

انواع شیرهای کنترل جریان اضافی برای سیلندرهای هوای تنفسی
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استانداردهای مختلف برای PPE آتش نشانان چیست و برای چه این همه ساختار 
از PPE و آخرین پیشرفت ها  استانداردی وجود دارد؟ Ivan Rich دورنمایی 

شامل تأثیر Brexit و نقش موسسه استاندارد بریتانیا بر اروپا ارائه می دهد.
سرویس های حریق و کمک رسانی در شرایط اضطراری در سراسر جهان نیاز 
دارند بدانند که می توانند به طور کامل به ایمنی و کیفیت PPE های خود تکیه 
کنند یا خیر. چه این PPE از کشور اصلی آن ها خریداری شود و یا از خارج از 
کشور. برای اطمینان از باالترین سطح ایمنی، اکثر کشورها تقاضاهای خود را بر 
اساس هر دو گونه  استاندارد ملی و بین المللی با PPE منطبق می کنند. با الزام بر 
این امر که هر تجهیزی که خریداری می شود، باید مطابق استانداردهای مناسب 

جهانی باشد، می توانند اطمینان حاصل کنند الاقل حداقل سطح نیازهای ایمنی 
رعایت شده است و کیفیت رضایت بخش است. این امر کمک می کند موانع 
تکنیکی و فرهنگی بین کشورها شکسته شود و روند امور برای تولیدکنندگانی 

که تمایل به فروش محصوالت و خدمات خود دارند، تسهیل شود.
در حال حاضر سه ساختار اصلی استاندارد در سراسر جهان وجود دارد: کمیته 
استانداردسازی اروپا )CEN( که اروپا را تحت پوشش قرار می دهد، سازمان 
آمریکای  آمریکا،  ایاالت  متحده  که   )NFPA( برابر حریق  در  محافظت  ملی 
التین و خاورمیانه را پوشش می دهد و سازمان بین المللی استاندارد )ISO( که 

استانداردهایی در سطح جهانی ارائه می دهد.

PPEدرکاستانداردهای

Personal Protective Equipment
(PPE)

حسینمجـدفر
کارشناس اتوماسیون
majdfar@gmail.com
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CEN
در اروپا، اولین استاندارد برای PPE آتش نشانان در سال 1995 
 PPE نام گذاری شد. این اولین استاندارد EN469 معرفی شد که
بود که کشورهای اتحادیه اروپا را پوشش می داد، ایمنی و کیفیت 
انتخاب  و  اشتراک گذاری  و  می کرد  تقویت  را  محصوالت  کلی 

شیوه های کارآمد را تشویق می کرد.
ورژن کنونی EN469، EN469:2005 است که استانداردی به روز 
شده است. به آن معنی که عالوه بر اختیاری بودن، الزامات اصلی 
مقررات جدید EU PPE را نیز پشتیبانی می کند که بنا بر الزامات 
آن، تمامی PPE های اروپایی باید تا سال 2018 مطابقت داده 

شوند.
EN469:2005 در سال 2014 بازخوانی و به روزرسانی شد. با این 

حال، هنوز هم به خاطر خطاهایی که دارد، خارج از OJEU است. 
استاندارد امروزه با مشاوره با CEN بازخوانی و بازنویسی شده است 
که آن ها توسط کمیسیون EU برای نظارت و ارائه راهکارهایی 

برای ارتقای استانداردها استخدام شده اند. 
NFPA

استانداردهای NFPA برای PPE در ایاالت متحده آمریکا و سراسر 
جهان مثل آسیا، خاورمیانه و آمریکای التین به تصویب رسیده 

است.
زمان  آن  از  و  بود  سال 1975  در   NFPA 1971 بازنشر  اولین 
تاکنون بارها در آن تجدیدنظر شده و جدی ترین تجدیدنظر در 
سال 2013 انجام شد. NFPA1971:2013 در طول انجام فرایند 
مبارزه با حریق، با فراهم آوردن سطوح حداقلی حفاظت حرارتی، 
جسمی، محیطی و خطراتی که از طریق خون منتقل می شوند، از 
نیروهای عملیاتی حفاظت می کند. الزامات این استاندارد بر روی 
طراحی، کارایی، تست و گواهی مبارزه با حریق ساختاری به کار 
گرفته می شوند. فرآیند تجدیدنظر ادامه دارد و نسخه  بعدی در 

سال 2018 منتشر خواهد شد.

ISO
 ISO اصلی برای لباس های عملیـاتی آتش نشانان ISO استاندارد
این  بار در سال 1999 معرفی شد.  11613 است که نخستین 
استاندارد در حال حاضر در حال اصالح است و بصورت پیش نویس 
استاندارد بین المللی ای آماده شده است. ISO 11613 تحت عنوان 
»لباس های محافظ برای آتش نشانان« از آتش نشانانی که با متدها 
و عملکرد تست های آزمایشگاهی آتش نشانی فعالیت می کنند، 

حفاظت می کند.
 PPE نیز در حال حاضر زیرگروه جدیدی از استانداردهای ISO
مورد استفاده  آتش نشانان، تحت عنوان »ISO 11999-PPE برای 
آتش نشانان، روش های تست و الزامات PPE برای آتش نشانانی که 
در حین عملیات در خطر مواجهه با سطوح باالی حرارت و/یا شعله 
قرار دارند« منتشر نموده است. این استاندارد شامل ده قسمت 
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مقاله تخصصی

است که کلیه  نیازهای مربوط به لباس عملیاتی را 
پوشش می دهد.

متفاوت  مختلف  ملیت های  برای  استاندارد  این 
است. استانداردهای اروپایی و بین المللی مطابق با 
یکدیگر پیش نویس شده و توسعه  یافته اند؛ بنابراین 
در هر شرایط ممکن CEN، NFPA، ISO و بسیاری 
کنار  در   )NSBs( همچون  دیگر  استانداردهای  از 
یکدیگر کار می کنند و نیازها را پوشش می دهند. 
این امر رعایت استاندارد را راحت تر کرده و با ترسیم 
تخصص های بین المللی، عملکرد آتش نشانان را در 

سطح بین المللی ارتقا می بخشند.
Dave Matthews که مدیریت برخی از کمیته های 
BSI، CEN و ISO را به عهده داشت، معتقد است 
به نفع همه دست اندرکاران این صنعت است که از 
استانداردها پیروی کنند. چه آنانکه می فروشند و چه 
کسانی که می خرند. برای این استانداردها کارشناسان 
متعددی شب و روز گذاشته اند تا براساس آزمایشات 
و تست های علمی و تجربی، بهترین و مناسب ترین 
محصول در اختیار آتش نشانان قرار گیرد. لذا استفاده 
از ملزومات  بدون مجوز PPE بیشتر جرم است تا یک 

خطای انسانی.
رایج  استاندارد  ارتقای  برای   CEN میان  این  در 
اروپایی و بین المللی پذیرفته است با ISO همکاری 
 CEN کند. بیش از %30 استانداردهای مورد قبول
بعنوان استانداردهای بین المللی مورد قبول جهانیان 
در   EN/ISO استانداردهای  این  گرفته اند.  قرار 
و سراسر  اروپا  در  پیاده سازی خودکار  و  شناسایی 
 EN جهان مزیت دوگانه دارند. برخی نمونه ها مثل
ISO 11612:2015 کمترین حد کارایی لباس های 
حریق برای حفاظت در برابر حرارت و شعله را تعریف 
می کند و EN ISO 14116:2015 نیازهای اجرایی 
برای خواص شعله هایی با پراکندگی محدود از مواد و 

لباس های محافظ را با جزئیات بیان می کند.
 BSI مثل )NSBs( البته شالوده  استانداردهای ملی
و   CEN به  استاندارد  یک  به  پیوستن  برای  باید 
ISO بپیوندد، از این طریق تولیدکنندگان به راحتی 
می توانند به تمامی آن ها استناد کنند. NSBs در 
اغلب  استرالیا،  استانداردهای  مثل  اروپا،  از  خارج 
ترجیح می دهد به استانداردهای ISO بپیوندد یا تنها 

از استانداردهای خودش پیروی کند.
در نهایت، به نظر کارفرما بستگی دارد که تصمیم 
بگیرد PPE اش از چه استانداردی پیروی کند، با 
اینکه در اتحادیه اروپا به وضوح توصیه شده است 
که از EN469 به عنوان استاندارد هماهنگ و مطابق 

مقررات اتحادیه اروپا پیروی شود.
برخی عقیده دارند که رویکرد سه الیه  استانداردهای 
ملی، اروپایی و بین المللی غیر ضروری و غیر کارآمد 
از  می بایست  روزها،  این  جهانی  تجارت  در  است. 
این   با  ولی  کرد.  پیروی  بین المللی  استانداردهای 
عمدتاً  بسیاری  موارد  در  ملی  استانداردهای  همه، 
زمانی که یک فرد بودی با سناریوی مشخصی مواجه 
می شود یا زمانی که تقاضای قوی بومی بدون بازتاب 

بین المللی وجود داشته است، تکرار شده اند.
در صورتی که استانداردی به صورت بین المللی وجود 
نداشته باشد، NSB می تواند نمونه ای برای خودش 
رهنمودهای  برخالف  مثال،  به عنوان  کند.  ایجاد 
شود،  تمیز  باید   PPE چطور  اینکه  برای  اروپایی 
ویژگی های  که  استانداردی  به  نیاز  هم  هنوز  اروپا 
شاخص های تمیزکاری، تعمیر و نگهداری و تعمیر 

PPE های آتش نشانی را تبیین کند را رد می کند.
این مسئله ای ست که ممکن است کشورهای دیگر 
آن را جدی بگیرند. واضح است که نظافت مرتب 
عوامل  حذف  موججب  می تواند  حفاظتی  البسه 
سرطان زایی شود که در حال حاضر جزء بیشترین 
حوادث ناخواسته  شغلی در آتش نشانانی است که 
تنها  در حال حاضر،  فعالیت می کنند.  در حوادث 

استاندارد جهانی که در این رابطه بیان شده است، 
NFPA1851:2014 است. بریتانیا به صورت خاص در 
تالش است، استانداردی برای کمک به حفاظت در 
برابر این مالحظات بهداشتی داشته باشد. بنابراین 
BSI برای ارتقای استاندارد ملی برای رفع این تقاضا 

فعالیت جدی تری را آغاز کرده است.
چندین کشور داخل اتحادیه  اروپا یا در حال تجارت 
با کشورهای آن، بدنبال پیامدهای همه پرسی بریتانیا 
برای جداشدن از اتحادیه اروپا اند. قطعا این اتفاق 
بعدی  تبعیت های  و   CEN در  بریتانیا  بر عضویت 
این  در  است.  اثرگذار   EN استانداردهای  از  آن 
اینکه  بر  مبنی  دارد  وجود  گمانه زنی هایی  میان 
Brexit ممکن است باعث کاهش وابستگی بریتانیا 
دیگر  طرف  از  لیکن  شود.  عضویتش  وضعیت  به 
موسسه استانداردهای بریتانیایی تصدیق کرده است 
که »روند همکاری مطابق معمول خواهد بود.« برای 
آینده  قابل پیش بینی، بریتانیا هیچ تغییری در حالت 
 CEN عضویت و تعهدات خود به عنوان عضو کاملی از
 BSI، Dr Scott نمی بیند. مدیر استانداردهای ISO یا
Steedman، کسی که سمت نایب رئیس خط مشی 
CEN را نیز بر عهده دارد، در webinar اخیر تحت 
عنوان »همه پرسی بریتانیا-نقش آینده  بریتانیا در 
را  امر  این  اروپایی« جزئیات  استانداردهای  ارتقای 

روشن کرد.
ما نسبت به ISO طبق روال گذشته عمل می کنیم. 
کاستی  و  کم  بی هیچ  اروپایی  سیستم  به  نسبت 
ter-  متعهدیم و هیچ خدشه ای در روال کارمان در

nationally ایجاد نمی شود. ما مزایای بی شماری در 
حفظ مدل استانداردی واحد برای بریتانیا می بینیم. 
بازار بدون  به وسیع ترین  امکان دسترسی  امر  این 

تعرفه در جهان را فراهم می کند.
این امکان وجود دارد که بریتانیا علیرغم خروج از 
اتحادیه اروپا، به عضویت خود پایبند بماند، درست 
مثل سایر اعضای CEN مثل سوئیس، نروژ، یونان و 
ترکیه؛ با این  همه در این صورت  وضعیت عضویت 

بریتانیا در EFTA مشخص نیست.
 PPE بخش ها،  از  برخی  در   ،Bristol یونیفرم های 
آتش نشانان را در بیش از 110 کشور مهیا می کند 
با  با EN که  ارائه می دهد که نه تنها  و لباس هایی 
استاندارد NFPA و ISO هم مطابقت دارند. ما تالش 
استانداردها  این  کارایی  ارتقای  برای  خود  مستمر 
در پوشش های ساختمانی، wildland و PPE های 

تکنیکی نجات ادامه می دهیم.
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در ســال 1866 مهــم تریـــن هـــدف 
Johann Rosenbauer که یک طراح سازه های 

 Linz فلزی تزیینی بود، تامین آتش نشانی شهر
ایجاد  و  موجود  تجهیزات  بهترین  با  اتریش 
انقالبی در تولیدات اطفا حریق بود که تا 150 
سال بعد هم هدف گروه صنعتی بین المللی و 
پیش رو Rosenbauer باقــی مـــاند. تولیـد 
در  صنعتی  و  فرودگاهی  شهری،  خودروهای 
حوزه  آتش نشانی و همچنین تولید تجهیزات 
ایمنی، سیستم های اطفاء حریق، سامانه های 
ثابت اطفاء حریق از نمونه تولیدات این گروه 
است. افزون بر این در طول 150 سال گذشته 
Rosenbauer با قدرت خالقانه خود قادر بوده 

است، همواره مشتریان بسیاری را از سراسر 
جهان جذب کند و بدین سان استانداردها و 

طرح های نوین صنعتی ای را پی ریخته است.

150 سال  شور آتشین
یکشریکقابلاعتماددرخدماتآتشنشانی

شرکتخانوادگیاتریشیبه150سالتاریخموفقخودمینگرد.
ازتجارتتجهیزاتآتشنشانیدر1866تارهبریبازارجهانی
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این شرکت توانایی خود را در سال1991 با پرده برداری 
امنیت  که   PANTHER فرودگاهی  خودروی  از 
مسافران را در فرودگاه های بسیاری در سراسر جهان 
تامین می کند، نشان داد. عالوه بر این، این شرکت 
پیش تر جسارت خالقانه خود را در سال 1871 با 
اختراع نردبان آتش نشانی و بردن جایزه به خاطر آن، 
نشان داده بود. در1910 نیز مجددا به خاطر راه اندازی 
اولین پمپ بخار جایزه برد.  نخستین سامانه اطفاء با 
فشار باال در 1950 در اروپا بازخوردهای مثبتی به 
دنبال داشت. با این روش، آتش سریع تر و با مقدار 
آب کمتری خاموش می شد. این موفقیت در 1988 
با آغاز بهره برداری از پمپ قابل حمل FOX که تا 
امروز نیز محصولی بسیار محبوب در میان مشتریان 

این شرکت است، ادامه یافت. 
افزون بر این، Rosenbauer در 1994 یک انقالب 
 A.T واقعی در طراحی را با کامیون های آتش نشانی
بوجود آورد. A.T  مخفف تکنولوژی آلومینیومی است 

و منظور از آن، استفاده از ساختارهای آلومینیومی 
در خودروهای آتش نشانی است که آنها را سبک تر و 

قابل انعطاف تر می سازد.

پیشرودرابداعات
Rosenbauer در هزاره  جدید نیز با تولیدات متنوع 
خود به درخشیدن ادامه می دهد و خود را به عنوان 
شرکتی پیشرو در بازار جهانی تثبیت نموده است. 
استراتژی ای که مدیرعامل آن، Dieter Siegel از 
آن چنین یاد می کند:” از اولویت های ما این است که 
همواره مشتریان مان به توانایی ما در ابداعات صنعت 
آتش نشانی و کیفیت باالی این تولیدات باور داشته 
باشند. ابداعات برجسته  ما، آینده  این صنعت را شکل 
این  از سردمداران  یکی  به  تبدیل  را  ما  و  می دهد 

صنعت در بازار جهانی  کرده است.”
نماینـده   پیشـرو،  تولیداتی  تنها  نه  این  وجود  با 
Rosenbauer هستند، بلکه اعتماد مشتریان این 

است.  شرکت  این  بارز  ویژگی های  از  هم  تولیدات 
از کیفیت، شبکه جهانی خدمات مشتریان  جدای 
Rosenbauer تا بیش از 100 کشور توسعه یافته 
و  ساعته   24 خدمات  نگهداری،  امکان  با  و  است 
نوسازی که کارآمدی خودروها و تجهیزات را تضمین 

می کند، بقای این گروه صنعتی را ممکن می سازد.
این کیفیت، حاصل کار تقریبا 3300 نفر است که در 

خدمت نیازهای گوناگون مشتریانند. 
اطفاء  به  مربوط  خدمات  تمامی  اگرچه  چراکه 
با  آنان  کار  شیوه  اما  دارند،  یکسان  اهدافی  حریق 
برای  راستا  در همین  است.  متمایز  بسیار  یکدیگر 
خدمت رسانی به بازار آمریکای شمالی که نیازهای 
Rosen- 1995 شرکت  خاص خود را دارد، در سال

bauer وارد بازار آمریکا شد. 
حال و در 2016، فقط بیش از 900 کارمند در سه 
نقطه از آمریکا به موفقیت این شرکت یاری می رسانند 

که نشان از گام بلند این شرکت بوده است.
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و  کیفیت  بهترین  با  تولید  برای   Rosenbauer
باقی ماندن در صدر بازار جهانی، به تولیدات داخلی 
گروه Rosenbauer متکی است و اِلمان هایی را که 
تاثیری مستقیم بر کارآیی تولیدات دارد، در داخل 
شرکت باقی نگاه می دارد. در طول 150 سال گذشته، 
این هدف از طریق گسترش ظرفیت تولید در اتریش 
و بدین سان ایجاد 1500 فرصت شغلی در بازار محلی 
و همزمان با توسعه  شرکت های تخصصی در سراسر 
جهان محقق شده است. این الگو اخیرا با تاسیس 

یک شرکت ادغام شده در ایتالیا، نمود یافته است؛ 
شرکت Rosenbauer Rovereto Srl که اکنون 
به تولید خودروهای باالبر نجات مشغول است. افزون 
بر این مراکز تولیدی دیگر در آلمان، اسلوونی، اسپانیا، 
روسیه، سنگاپور، عربستان سعودی و آمریکا تولیدات 

سفارشی برای مصارف جهانی را تامین می کنند.
این شرکت مشتریانی در بیش از 150 کشور دارد و از 
بازار فروش خودرو در شمالی ترین نقاط نروژ تا مستقر 

کردن خودرویی در قطب جنوب گسترده است. 

 Rosenbauer بین المللی همواره تخصص فروش 
امپراتوری  و  آلمان  به  ابتدا  در  اگرچه  است.  بوده 
اتریش و مجار منحصر می شده، اما در 1920 دیگر 
پمپ ها و خودروهای این شرکت در چین، ژاپن و 

سیام گسترش یافته بودند. 
این شرکت  نیز کارکنان  آینده  تردیدی نیست در 
فعالیت خود را در سراسر جهان ادامه خواهند داد و 
مشتریان این شرکت را همچنان با قدرت ابداعات و 

کیفیت باالی محصوالت، اقناع خواهند نمود.

Rosenbauer گروه فعال بین المللی است که شریکی قابل اعتماد برای جامعه آتش نشانی در 
سراسر جهان خواهد بود. این شرکت خودروها، لوازم اطفای حریق، تجهیزات ایمنی و سامانه های 

ثابت اطفاء را برای آتش نشانی های حرفه ای و یا داوطلبانه، تولید کرده و توسعه می دهد. 
این شرکت با فروش بیش از 865 میلیون یورویی و بالغ بر 3000 کارمند، در بیش از 100 کشور 
فعالیت دارد که این امر آن را تبدیل به بزرگترین تولیدکننده تجهیزات آتش نشانی در جهان 

نموده است.   
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شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان 
در  بی وقفه  تالش  سال  چندین  از  پس  اصفهان، 
حوزه های عملیات و پیشگیری و حفاظت از حریق، 
هم اکنون در فصل نوینی از ارائه طرح های ایمنی با 
توجه به بیش از صدها پارامتر در انواع کاربری ها قرار 

گرفته است.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
خبرنگار  به  خصوص  این  در  اصفهان  شهرداری 

ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق گفت: شهروندان 
در مباحث ایمنی و یا امنیتی نیازمند اعتماد به یک 
سازمان متولی هستند تا بتوانند با تکیه بر قوانین 
ارائه شده و نظریات کارشناسانه آن، درخواست های 

خود را پیش ببرند.
مجموعه  قرارگیری  افزود:  بزرگ زاد  بهزاد  آتش پاد 
نظریات  ارائه  مرحله  در  اصفهان  آتش نشانی 
ساختمانی پیشرفته و مدرن محصول یک شب و یک 
سال نیست و سال های متمادی با ایجاد زیرساخت ها 
و پایه های مهارتی – فنی – علمی و تخصصی در ابعاد 
چندوجهی، این سازمان موفق به ارائه نوع خاصی از 

دیدگاه ها و نظریات علمی و فنی شده است.
وی با اشاره به اینکه توانسته ایم با جلسات متعدد 
و چانه زنی، برخی قوانین مغایر با ایمنی در شرایط 
و  اصالح  را  موجود  ساخت وساز  مدرن  و  نوین 
قوانین جدیدی را در مرحله تصویب قرار دهیم، 
و  مهندسین  علمی  توان  حاضر  حال  در  گفت: 
کارشناسان حوزه آموزش، پیشگیری و محافظت 
از حریق در سطحی قرار دارد که ارائه طرح های 
و  علمی  محافل  کامل  موردقبول  آن ها،  ایمنی 
مهندسی قرار گرفته و همچنین اعتماد شهروندان 

را افزایش داده است.
مدیران  داشت:  عنوان  وی 
مدیریت،  حوزه های  ارشد 
و  پیشگیری  آموزش  عملیات، 
آتش نشانی  سازمان های  از   ...
کشور  شهرهای  از  بسیاری 
از  سازمان  این  در  حضور  با 
و  اجرایی  کاری،  سیستم های 
کرده  الگوبرداری  ما  نرم افزاری 
و در برخی مواقع نیز درخواست 
مجموعه  در  کارشناس  حضور 
را جهت  آتش نشانی شهر خود 

آموزش و اصالح روندها دارند.
آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و 

اصفهان عنوان داشت: سازمان های آتش نشانی یک 
مجموعه چندبعدی هستند که کارشناسان حریق 
از یک سو و نیروهای عملیاتی از سوی دیگر باید بر 
بسیاری از علوم فنی و تخصصی اشراف داشته باشند.

وی اظهار داشت: مهندسی حریق، مدیریت بحران و... 
هرکدام مبحث بزرگی از پارامترها و شاخصه های اصلی 
و فرعی هستند که مدیریت و تسلط بر آن ها از یک سو 
و پیشرفت در آن ها از سوی دیگر، نیازمند یک سیستم 
فکری و کاری ویژه، گسترده و به هم پیوسته ای است و 
ما خوشحالیم که توانسته ایم در این زمینه الگویی برای 

بسیاری از شهرهای بزرگ باشیم.
آتش پاد بهزاد بزرگ زاد همچنین با اشاره به اینکه 
مهندسي حریق یک مبحث تخصصی و علمي-تجربي 
در حوزه فعالیت آتش نشانی است، عنوان داشت: ما 
در زمینه بروز آتش سوزی ها و نحوه گسترش آن، با 
توجه به تجربیات بسیار زیادي که در حریق و حوادث 
از دید مهندسي  در طول سال ها بدست آورده ایم، 

حریق نوین ارائه طرح و راهکار می نماییم.
توانسته ایم  ادامه داد: به همین علت است که  وی 
ساختمان  در  تکنولوژیک  پیشرفت های  با  همگام 
سازی، مصالح جدید، معماری های نوین، تأسیسات 
مدرن و ... پیش برویم و سد محکمی در برابر افزایش 

حریق و حوادث ایجاد کنیم.
و  اداری  معاونت  پشتیبانی  و  حضور  گفت:  وی 
با  معاونت  حوزه  سه  هر  شدن  همگام  و  مالی 
سیاست گذاری های کالن سازمان موجب گردیده تا 
روند رو به رشدی را در سازمان به صورت گام به گام 

تجربه و نهادینه سازی کنیم.
ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  سازمان  مدیرعامل 
با اشاره به اینکه حوزه عملیات  شهرداری اصفهان 
از حوادث قرار دارد اظهار  هم اکنون ده گام جلوتر 
داشت: اعمال سیاست های صحیح در حوزه عملیات 
و خرید و مدرن سازی تجهیزات توانسته چتر ایمنی 
را در سطح شهر بگستراند و امنیت خاطری را برای 

شهروندان اصفهانی به ارمغان بیاورد.

مهنـدسيحریقنوین
دستاوردمدیریتچندبُعدیدرآتشنشانیاصفهان
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گزارش عملکرد

سازمان های آتش نشانی در ایران در گذار از راه باریکه ی ورود مدیریت سنتی 
به مدرن در سال های اخیر در بسیاری از مراحل ایستاده، درجا زده و متحمل 
هزینه های بسیار زیادی شده اند اما در این میان می توان به سازمان هایی اشاره 
کرد که با بکارگیری هوشمندانه و خالقانه ی سیستم های ویژه ی مدیریتی در 
سطح کالن توانسته اند گذری سریع را تجربه کرده و بهای کمتری بپردازند و 

هم اکنون در یک شرایط رو به ثبات قرار گیرد.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ازجمله مجموعه هایی 
بوده است که موفق گردید از یک سو با یک تغییر سیاست گذاری رویکرد نوینی 
را در سطوح علمی، تخصصی و فنی ایجاد و همگام با تحوالت شهری، آمار 
حوادث را تا میزان 4 درصد کاهش و خدمات امدادرسانی خود را بهبود بخشد و 
از سوی دیگر در حوزه عملیات با ارائه نمونه ای از فرماندهی موفق خود در یکی 
از مهم ترین و بزرگ ترین حوادث این شهر در سطح مسابقات جهانی حائز کسب 

رتبه دوم شود.

بررسی کارنامه عملکرد مدیریتی آتش پاد بهزاد بزرگ زاد، مدیرعامل سازمان 
آتش نشانی اصفهان، نشان دهنده گرایش های علمی، تخصصی و اشراف کامل 
وی بر تمامی بخش های متمرکز و حاشیه ای حوزه ای آتش نشانی و ایمنی در 
بخش های تخصصی تجهیزات، علت یابی حریق و حوادث، پیشگیری، آموزش و 
عملیات و ... است که در سطح محافل علمی نیز با دعوت وی به عنوان سخنران 
و مدرس در دوره های تخصصی آموزشی “ایمنی و آتش نشانی در کاربری ها” 
در دانشگاه های مطرح سطح استان و همچنین همایش های مدیریت بحران، 

همایش های مهندسي حریق مورد استقبال قرار گرفته است.
نشان  اصفهان  آتش نشانی  سازمان  مدبرانه  سیستم  و  طالیی  موفق،  عملکرد 
طالیی افتخار بر سینه ی مردی است که توانسته اصفهان را با استقرار قواعد 
علمی و مدرن در میان سازمان های آتش نشانی کشور پیشتاز کند و همچنین با 
پیگیری های مکرر در سطح وزارتخانه ها، مجلس شورای اسالمی و دیوان عدالت 
اداری در زمینه اصالح قانون و اصالح و تصویب سختي شغل آتش نشانان در حوزه 

پیشتازقواعدعلمیومدرن
درمیانسازمانهایآتشنشانیکشور

اصفهان
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خدمات پرسنلی و نیروی انسانی نیز در سطح ملی 
تالش کرده است.

آتش نشانی اصفهان که در چند سال گذشته با همت 
زمینه های  در  خبره  کارشناسان  و  ارشد  مدیران 
نرم افزاری و سخت افزاری توانسته تحوالتی شگرف 
در عرصه های ایمنی، عملیاتی و ایمنی ساختمان 
ایجاد نماید در طول یکسال گذشته وارد عرصه های 
جدیدی از تحوالت در تجهیزات آتش نشانی و برنامه 
ساختمان های  امنیت  و  ایمنی  خدمات  اجرای  و 

شهری شده است.
بر اساس این گزارش سازمان آتش نشانی اصفهان 
با شناسایی و ایجاد تحولی عمیق در نقاط حساس 
تجهیزات  تحول  و  افزایش  همچون  امدادرسانی 
تخصصی  اجرای  و  برنامه ریزی  موتوری،  ناوگان  و 
ویژه  توجه  ترکیبی،  و  شبیه سازی شده  مانورهای 
به شرایط آمادگی جسمانی، ایجاد تسلط نرم افزاری 
کلیه  کنترل   ،125 سامانه  و  فرماندهی  ستاد  در 
عوامل شهری همچون دوربین های کنترل ترافیک، 
شده ی  حساب  جانمایی  راهنمایی،  چراغ های 
خودروهای  استقرار  جدیداالحداث،  ایستگاه های 
میدان ها،  در  ترافیک  پیک  زمان  در  آتش نشانی 
در  توانست   ... و  اصلی  خیابان های  و  چهارراه ها 
طی یکسال گذشته زمان رسیدن به محل حادثه 
را کاهش داده و هم اکنون این زمان به میانگین 4 

دقیقه و 11 ثانیه رسیده است.
جوان سازی  دادن  قرار  اولویت  در  با  مجموعه  این 
ستادی  نیروهای  سازی  متخصص  و  عملیاتی 
برای  الزم  شرایط  ایجاد  در  راستین  گام هایی 
پتانسیل های  بکارگیری  و  استخراج  جمع آوری، 
علمی و عملیاتی و پیشگام شدن در عرصه های نوین 
آتش نشانی در کشور ایران برداشته است که ازجمله 
آن می توان به ایجاد آزمایشگاه علمی – تخصصی 
علت یابی حریق، بازرسی شهربازی، زمین های بازی 
و تجهیزات بادی، برگزاری جلسات تخصصی برای 
طراحی و اعمال شرایط ویژه برای پهپاد )عمود پرواز( 
آتش نشان، انجام طرح پهنه بندی خطر با استفاده از 
مدل AHP در سطح شهر اصفهان، نرم افزار هیدرانت 
نقشه های  روی  بر  کلیه  جانمایی  ثبت،  قابلیت  با 

آنالین و مدیریت همه جانبه اشاره نمود.
سرمایه گذاری برای حوزه های مطالعاتی نیز از دیگر 
آتش نشانی  سازمان  ارشد  مدیران  آینده نگری های 
با صرف هزینه، مطالعات وسیع  اصفهان است که 

و کارشناسانه ای را در حوزه پهنه بندی خطر شهر 
اصفهان انجام و در نتیجه آن طرح های جامع ایمنی 
بحران،  مدیریت  بزرگ،  بازار  ایمنی  اصفهان،  شهر 
کاهش ریسک حوادث و رویدادهای شغلی، افزایش 
با درک و کنترل خطر  رابطه  عملکرد سازمان در 
اتو ریسک ها، رتبه بندی ساختمان ها و ایجاد پالک 
ایمنی ساختمان ها برای ایمن شدن ساختمان های 

قدیمی و ... طراحی و به مرحله اجرا گذاشته شد.
از سوی دیگر، برخی فعالیت ها با توجه به نیازهای 
سازمان و هم زمان با پیشرفت و افزایش ساخت وسازها 
شدن  تخصصی تر  و  یک سو  از  شهری  جمعیت  و 
حوادث و حریق های رخ داده به مرحله اجرا درآمده 
ایجاد مسیر سبز  به  ازجمله آن می توان  است که 
معاونت  یاری  و  همت  با  آتش نشانی  خودروهای 
حمل ونقل و ترافیک، مدل سازی پیامد انفجار هر یک 
از حریق های موجود در صورت عدم اطفاء توسط 
نرم افزار  پیاده سازی   ،Phast نرم افزار  با  آتش نشانان 
از  ایستگاه ها  کلیه  با  کنفرانس  ویدئو  جهت   ICS

اتصال  بی سیم،  مکالمات  ضبط  و  مرکزی  ستاد 
ستاد فرماندهی عملیات به سامانه 118 و دریافت 
آدرس و موقعیت دقیق تماس گیرنده با 125، ایجاد 

کمیته های تخصصی و فنی در سازمان نام برد.

 هزینه های اندِک پیشگیری برابر با هزینه های 
هنگفت حوادث نیست

اخیر  سال  چند  در  آنکه  از  پس  مجموعه  این 
توان  بهینه سازی  زمینه  در  را  خود  فعالیت های 
نیروهای جوان آغاز کرد با شعار ایجاد “چتر ایمنی بر 
شهر اصفهان” کلیه نقاط الزم و حساس و خطر خیز 
شهری را در ابعاد شهرسازی، معماری های داخلی و 
نما، تأسیسات و ... شناسایی کرد و با ایمان به این امر 
که هزینه های اندک پیشگیری از هزینه های هنگفت 
حوادث جلوگیری خواهد کرد از کلیه سیستم های 
قانونی، توانمندی های شهرداری و ... استفاده نموده 

است.
در حال حاضر حوزه معاونت آموزش و پیشگیری 
الزم  قوانین  وضع  دلیل  به  اصفهان  آتش نشانی 
از  ارشد  مهندسین  و  کارشناسان  از  استفاده  با 
دیدگاه حرفه ای و تحصیالتی موفق گردیده تا کلیه 
با  را  از هرگونه کاربری  اعم  ساختمان های شهری 
ایمن سازی  شده  مشخص  پارامترهای  از  استفاده 
نماید و با ارائه راهکارهای ایمنی در سه مرحله شروع 

به کار/سفت کاری/پایان کار و همچنین اعطای نشان 
ایمنی به یک هزار واحد صنفی و کارگاهی سطح 

ایمنی ساختمان ها را افزایش دهند.
برای  حوزه،  این  فعالیت های  از  دیگری  بخش  در 
ارائه خدمات مطلوب تر و سریع تر به ارباب رجوعان 
قرار  اجرا  حال  در  و  طراحی  جامعی  نرم افزارهای 
گرفته است که ازجمله آن می توان به نرم افزار متصل 
به کلیه سیستم های اعالم اطفا در تمامی کاربری ها 
اشاره نمود که در زمان خاموش بودن دتکتور ها و 

اسپرینکلرها، مرکز فرماندهی را مطلع می کند.
نوبت دهی  سیستم های  به  می توان  همچنین 
ثبت  برای  مرکزی  ستاد  در  مستقر  الکترونیکی 
کد  یک  ارائه  ساختمانی،  پرونده های  پیگیری  و 
اختصاصی برای هر پرونده ساختمانی که مالکین با 
ارائه کد به تلفن گویا، بتوانند از وضعیت پرونده مطلع 

شوند و ... اشاره کرد.
نیز  پیشگیرانه  اقدامات  این  با  هم زمان  البته  و 
ملی  رسانه  از  استفاده  با  الزم  فرهنگ سازی های 
و  خبرگزاری ها  و  مطبوعات  و  رادیو(  و  )تلویزیون 
تا شهروندان  شبکه های اجتماعی صورت پذیرفته 
داشته  زمینه  این  در  بیشتری  رضایت  و  گرایش 

باشند.
از سوی دیگر با اعتقاد بر اینکه پیشرفت و همه گیر 
شدِن سیستم های پیشگیری از حوادث، نیازمند ارائه 
آموزش های الزم به شهروندان در کلیه سنین است، 
جنسیت  تقسیم بندی  با  جامعی  برنامه ریزی های 
صورت  مرتبط  مشاغل  تحصیالت،  سطح  افراد، 
پذیرفت که در طی یک سال اخیر در زمینه های 
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7100 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اجرایی صورتی پیشرفته تر به خود گرفته است.
ازجمله می توان به ارائه آموزش های ایمنی برای 20 
هزار دانش آموز، دانشجو، کارمندان ادارات دولتی و 
بخش های خصوصی، بسیج، بازاریان، مشاغل آزاد و 
... تحت عنوان آتش نشان داوطلب و همچنین تمرکز 
فرهنگ سازی از پایه برای کودکان در مهدکودک ها 

نیز اشاره نمود.
زمینه های  در  تخصصی  کتاب  جلد   10 چاپ 
گودبرداری، ایمنی ساختمان، صنایع، مواد شیمیایی 
نسخه  هزار   50 انتشار  همچنین  و  باال  تیراژ  با 
همچون  خاص  موقعیت های  برای  ایمنی  بروشور 
نوروز،  عید  در  منازل  نظافت  چهارشنبه سوری، 
بخاری ها و گاز مونوکسید کربن و ... طراحی و اجرای 
انیمیشن برای کودکان، فیلم های آموزشی با عناوین 
مختلف ایمنی برای بزرگساالن به عنوان پارامترهای 
مهم فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در دستور کار 

قرار گرفته است.
از سوی دیگر با اعمال سیاست گذاری هایی با افق 
بلندمدت، سایت رسمی سازمان با تأکید بر انتشار 
اخبار روز، مقاالت علمی، ارائه خدمات الکترونیکی 
کامل  مختصات  و  مشخصات  ارائه  شهروندان،  به 
کانال  آن،  از  پس  و   ... و  آتش نشانی  ایستگاه های 
برای  دسترسی  سهولت  ایجاد  جهت  نیز  تلگرام 
کاربران در دریافت، مطالعه و بازنشر اخبار راه اندازی 

شد.
 خرید و مدرن سازی تجهیزات آتش نشانی

ایمنی  و خدمات  آتش نشانی  سازمان  فنی  کمیته 
شهرداری اصفهان که در چند سال اخیر به صورت 
تخصصی روند خرید کلیه تجهیزات سازمان را مورد 
توجه قرار می دهد، سال جاری را سالی برای مدرن 
سازی و افزایش تجهیزات امداد و نجات باألخص در 
حوزه های امداد و نجات کوهستان و ارتفاعات، چاه و 

جاده ای قرار داد.
در طول یکسال گذشته، اعضای کمیته فنی پس 
از بررسی نیازهای سازمانی در بخش های عملیاتی، 

نرم افزاری و سخت افزاری از طریق مناقصه و دعوت 
و  توجیهی  متعدد  جلسات  معتبر،  شرکت های  از 
پرزنت محصوالت را برگزار و در نهایت اقدام به خرید 

کرده اند.
از آن جمله می توان به خرید یک دستگاه نردبان 
 2 منظوره،  دو  خودروی  دستگاه   3 متری،   56
خودروی تخصصی حمل دستگاه های تنفسی )برای 
اولین بار در کشور(، 3 دستگاه خودروی آبرسان، 1 
دستگاه جرثقیل پنج تن بر روی شاسی ایسوزو، 1 
نور  خودروی  دستگاه  یک تن، 1  جرثقیل  دستگاه 
رسان، 2 دستگاه موتورسیکلت برقی و 4 دستگاه 
موتورسیکلت انژکتوری، یک دستگاه کمپرسور شارژ 
در 6  دستگاه  شارژ 4  قابلیت  )با  تنفسی  دستگاه 
دقیقه(، یک دستگاه شارژ خاموش کننده های پودر 
و گاز )با قابلیت شارژ تا سیلندرهای 50 کیلویی( 

اشاره کرد.
توسط  گرفته  انجام  خریدهای  جمله  دیگر  از 
کمیته فنی می توان به سه پایه پیشرفته چاه، وینچ 
خود کشش )جهت استفاده در امداد و نجات تله 
دستگاه های  پرتابل،  پمپ های  تله کابین(،  و  سیژ 
خاموش کننده کوله ای، دستگاه های برش کوله ای 
ارتفاع(،  در  کار  عملیاتی های  در  استفاده  )برای 
پمپ های کف کش تا عمق 8 میلیمتر، دستگاه های 
هیدرولیک شارژی، بیش از 200 دستگاه سیلندر 
جاسازی  و  خریداری  فلزیاب،  دستگاه  تنفسی، 
خودروهای  کلیه  برای  هیدرولیک  ست های 
و  موتوری  اره  پنوماتیک،  سیستم های  سازمان، 
پیشرفته،  گاز سنج  پیشرفته، دستگاه های  بر  بتن 
نجات  تشک  پیشرفته،  حرارت سنج  دستگاه های 
پرتابل، کاله ضد انفجار فوق پیشرفته و ... را نام برد.

یک  خرید  زمینه  در  نیز  بزرگی  مناقصه های 
 40 نردبان  دستگاه  یک  نجات،  خودروی  دستگاه 
به  تنفسی  قابل توجه دستگاه های  افزایش  متری، 
همراه سیلندر، وینچ های خودکشش، دستگاه های 
هیدرولیک و ... برگزار و خرید آنها نیز در دست اقدام 

قرار گرفته است.
  برنامه ریزی تخصصی برای تکریم ارباب رجوع 

و آتش نشانان در کمیته تکریم
طراحی و اجرای کمیته تکریم از دیگر مواردی است 
که عملکرد مثبت آن موجب افزایش فعالیت و بهبود 
کارایی در میان کارمندان از یک سو و ایجاد امید و 
انگیزه بیشتر برای ارباب رجوعان در دریافت خدمت 

شده است.

ویژه ی  تابلوهای  نصب  به  می توان  آن  جمله ی  از 
تکریم ارباب رجوع در کلیه طبقات ساختمان اداری، 
و  به صورت دستی  انجام نظرسنجی های تخصصی 
الکترونیک و استخراج نتایج توسط کارشناس ارشد 
آمار، اخذ 3 گواهینامه بین المللی کیفیت از شرکت 
  ISO 9001 – OHSAS 18001 –معتبر استرالیایی
ISO 10002 و همچنین کسب استاندارد تخصصی 

بازرسیISO/IEC 17020 و همچنین انتشار پیام های 
فرهنگی – آموزشی در سطح کلیه شیفت ایستگاه ها 

و ارائه تحلیل از سوی نیروهای عملیاتی اشاره کرد.
از مجموعه اقدامات رفاهی برای پرسنل و خانواده 
ایشان نیز می توان خریداری یک باب آپارتمان در 
مشهد مقدس، دو باب ویال در شمال و همچنین 
سفرهای یک روزه به چادگان و سفرهای تفریحی – 
ورزشی همچون رفتینگ و غواصی در سد زاینده رود 

را نام برد.
روند  شدن  الکترونیکی  و  کاغذ  حذف   

فعالیت ها
با  سازمان  نرم افزاری  حوزه  در  سرمایه گذاری 
در  متخصص  و  زبده  جوان،  نیروهای  بکارگیری 
برنامه نویسی و طراحی نرم افزار، مخابرات، کامپیوتر 
و بطور کلی انفورماتیک، برآوردهای خوبی را برای 
آتش نشانی اصفهان در سطح عمومی و معاونت های 
سه گانه به همراه داشته است که ازجمله آن می توان 
به  صورت جلسات 7 برگه ای الکترونیکی اشاره کرد 
که از یک سو به کارشناسان اجازه می دهد با بررسی و 
تحلیل آمارها به صورت الکترونیک، افزایش یا کاهش 
انواع رخدادها و علل آن را بررسی کرده و همچنین 
نقاط خطر خیز شهری که بیشترین میزان حوادث 
در آنها رخ می دهد را شناسایی و با ایجاد یک ارتباط 
دقیق و تخصصی با حوزه آموزش و پیشگیری نسبت 
به برطرف نمودن نقاط ضعف اقدام کنند، از سوی 
دیگر ثبت کلیه مشخصات، مکالمات، روند عملیات، 
این  در  نیز   ... و  فیلم ها  و  عکس ها  مستندسازی 

نرم افزار انجام می شود.
ویدئو  جهت   ICS نرم افزار  پیاده سازی  همچنین 
کنفرانس با کلیه ایستگاه ها از ستاد مرکزی و ضبط 
 ،VOIP سیستم های  راه اندازی  بی سیم،  مکالمات 
ساختمانی  طرح های  صدور  نرم افزار  پیاده سازی 
به صورت پایلوت، الکترونیکی نمودن صورت جلسات 
حریق و حادثه، نرم افزار صدور طرح های ساختمانی 
ایستگاه های  تمامی  اتصال  صنوف،  ایمن سازی  و 
سازمان به شبکه شهرداری و ... نیز از دیگر موارد 

گزارش عملکرد
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قابل اشاره است.
از  جلوتر  گام  ده  عملیات،  حوزه  حرکت   

حوادث
سازمان های آتش نشانی در کنار کلیه فعالیت هایی 
پیشگیری  و  فرهنگ سازی  آموزش،  به عنوان  که 
انجام می دهند بدون شک سیستم های عملیاتی آنها 
در خط مقدم قرار دارد و این حوزه نیازمند درک 
همپاِی  تا  است  ارشد  مدیران  سوی  از  صحیحی 
و  شهری  گستره ی  رشد  نظیر  زیادی  پارامترهای 
جمعیت، پیشرفت تکنولوژی و تغییر نوع حوادث و 
... بتوان سطح ارائه خدمات را افزایش داد و سطح 

مطلوبی از ایمنی را تأمین نمود.
به همین علت، جلسات متعدد کارشناسی در زمینه 
اخذ تصمیمات، روندها و سیاست  گذاری های نوین 
در حوزه عملیات برگزار شد و چشم اندازی بلندمدت 
ترسیم گردید که در میان آنها آمادگی جسمانی، 
روحی، علمی و مهارتی آتش نشانان در تخصص های 
مختلف در اولویت قرار داده شد و تست های ورزشی 
نیروهای  کلیه  برای  فصلی  و  دوره ای  به صورت 
عملیاتی و ستادی، برگزاری مسابقات ورزشی در بین 
عموم مردم در راستای آشنایی شهروندان با آمادگی 
جسمانی و سرعت عمل آتش نشانان و ایجاد شور و 
هیجان و رقابت های سالم در بین نیروهای عملیاتی، 
چکاب پزشکی پرسنل به صورت کامل و سالیانه به 

مرحله اجرا درآمد.
ترکیبی  مانورهای  اجرای  و  طراحی  هم اندیشی، 
تخصصی، اجرای مانورهای صد در صد شبیه سازی 
شده با شرایط واقعی در محیط، برگزاری مانورهای 
دور میزی و هم اندیشی با حضور فرماندهان ارشد 

بر  تأکید  با  آمادگی جسمانی  بر  تمرکز  شیفت ها، 
جاده،  کوهستان،  بلند،  ساختمان های  در  حوادث 
ورزشی- دوره های  برگزاری  شیمیایی،  مواد  چاه، 

یک سو  از  توانمندی ها  سنجش  هدف  با  عملیاتی 
از  هم زمان  به صورت  نشاط  و  آمادگی  ایجاد  و 
سوی دیگر، برگزاری دوره های آموزشی الزم برای 
شاخص  حوادث،  در  بحران  اجتماعِی  مدیریت 
ازجمله   ... و  ایستگاه ها  انتصاب روسای  گذاری در 

تصمیم گیری های تأثیرگذار در این حوزه است.
همچنین با برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی 
نیروهای  تقویت علمی – فنی  برای  درون سازمانی 
در  شهر  سطح  در  آموزش  همچنین  و  عملیاتی 
محالت، مساجد، رو در رو، در محل های حوادث و 
... به افزایش آگاهی شهروندان در خصوص حوادث 
در  گازگرفتگی  همچون  فصول  با  مرتبط  غالب 
زمستان، ایمنی مساجد و تکایا در ماه های محرم 
اقدام   ... و  نوروزی  مسافران  ایمنی  تأمین  و صفر، 

می شود.
دنیای  به  ورود  با  فعالیت ها  به  نظم دهی   

نرم افزارها
واحد فناوری اطالعات و ارتباطات سازمان ازجمله 
خبره  کارشناسان  حضور  با  پرتوان  مجموعه های 
نرم افزاری  سیستم  توانسته اند  که  است  جوانی  و 
اجرای  و  طراحی  با  و  بخشیده  ارتقا  را  سازمان 
برنامه های جامع، حرکت سازمان جهت دستیابی به 

دستاوردهای در نظر گرفته شده را شتاب بخشد.
ازجمله فعالیت های این مجموعه می توان به طراحی 
و پیاده سازی سامانه هوشمند اعالم حریق ساختمان 
با قابلیت مشاهده بر روی سامانه نقشه، ارتقا نرم افزار 

ارائه طرح های پیشگیری، پیاده سازی نقاط هیدرانت 
و نقاط حریق و حوادث بر روی نقشه، پیاده سازی 
 Web نسخه اول نقشه جامع بر روی وب، راه اندازی
GIS وGeo Database  و نرم افزار مکانمند ممیزی، 

نصب راه اندازی سرورهای خریداری شده و راه اندازی 
راه اندازی   ،SanStorage راه اندازی  مجازی،  سرور 
ساماندهی  و  تفکیک  ایستگاه ها،  سوئیچ های 
شماره های IP، راه اندازی Clustering روی سرورهای 

مجازی، راه اندازی File Server اشاره کرد.
از دیگر موارد نیز می توان راه اندازی شبکه ارتباطی 
خودرو بحران و ستاد فرماندهی، راه اندازی فایر آالرم 
مخابراتی،  تجهیزات  ارتقا  فرماندهی،  ستاد  جهت 
راه اندازی تکرار کننده رادیویی، تفکیک و ساماندهی 
ایستگاه ها،  و  مرکزی  ستاد  در   IP شماره های 
 )VOIP( راه اندازی سرور سیستم تلفن تحت شبکه
برای کلیه ایستگاه ها، راه اندازی کامل فایر آالرم در 
ایستگاه ها جهت ستاد فرماندهی، راه اندازی سیستم 
نوبت دهی در واحد پیشگیری در راستای طرح تکریم 
ارباب رجوع، اجرای آزمایشی برنامه ثبت گزارش های 
حریق و حادثه )گردش کار بدون کاغذ( در تمامی 
ایستگاه ها، جمع آوری و آماده سازی اطالعات جهت 
ستاد  به  ایستگاه ها  دهی  آمار  ثبت  برنامه  تهیه 
خودروهای  و  عملیاتی  نیروهای  )آمار  فرماندهی 
آماده به کار بصورت آنالین(، راه اندازی شبکه داخلی 
و زیرساخت شبکه دوربین مداربسته ایستگاه ها و 
حضور و غیاب الکترونیکی نیروها در ایستگاه های 

محل خدمت را نام برد.
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نجات  جهانی  چالش  مثل  رخدادهایی  در  رقابت 
استانداردهای وسایل آتش نشانی را بهبود بخشیده 

است.
 Meath تیم  مدیر   ،Padraig O’Longaigh را  این 
Coun- می گوید که تیمش در County extrication

ty Meath در 20 کیلومتری شمال Dublin تأسیس 

شده و شهرت نجات آن در دو سال گذشته افزایش 
چشمگیری داشته است. شهرت آن نه فقط به خاطر 
رقابت Irish National RTC و Trauma Rescue که 
در 21-22 می 2016 در پارک Tayto برگزار شد، 

است بلکه به آتش نشانان با مهارتش نیز هست.
وی دستیار سابق مدیر ارشد حریق خدمات حریق و 
Ire- و منشی سازمان نجات Meath County  نجات

land است.

ستاره Meath County بر فراز آسمان نجات باال رفته 
است. تیم نجات نه تنها سال گذشته رتبه دومی در 

رقابت های جهانی نجات در Lisbon را کسب نمود 
نیز  را  که مبلغ 35.000 یورویی رقابت های نجات 
 Holmatro توسط  مسابقات  این  کرد.  خود  آن  از 
In-  تولیدکننده قدرتمند تجهیزات امداد و نجات در

 Paul برگزار شده بود. فرمانده حادثه تیم terschutz

از آن  واقعه  را در هر دو   IC برتر Colleran جایزه 

خود کرد.
 Meath ،پس از آنکه این تیم در سال 2011 برنده شد
County برای اولین بار رقابت های نجات Irish را در 

سال 2012 در مرکز حریق Ashbourne برگزار نمود. 
بسیار  رخداد  نیز  »امسال  می گوید:   O’Longaigh

خوبی برای ما رقم خورد. عمدتاً رقابت های ما تنها در 
ایستگاه های آتش نشانی محلی و با نیروهای عملیاتی 
برگزار می شود. با این حال، امسال تصمیم گرفتیم 
فرمت را کمی تغییر دهیم، ابعاد رخدادها را بزرگتر 
کنیم و نگاه خود را به خارج از مرزها معطوف نماییم. 

به همین خاطر من با مالک پارک Tayto، پارکی در 
کشور خودمان، تماس گرفتم و آن ها از اینکه میزبان 

رقابت ها باشند به شدت اظهار خرسندی نمودند.«
پس زمینه  یک  همراهی  مسابقات  از  دوره  این  در 
افزایش  باعث  خانواده ها  برای  سرگرمی  و  تفریح 
مخاطبین و ایجاد انگیزه در پزشکان اورژانس و عموم 

مردم برای شرکت شد.
 Trauma Rescue و   Irish National RTC رقابت 
هرساله توسط سازمان نجات Ireland، یکی از اعضای 
سازماندهی   )WRO( جهانی  نجات  سازمان های 
سال  در  گرفت  تصمیم   Meath County می شود. 
ایجاد کند. به همین دلیل  اندکی تغییرات   2016
به  پیوستن  برای  جهانی  تیم های  برای  فراخوانی 

مسابقات فرستاد.
 Bombeiros de ،از بریتانیا Worcester و Hereford

Albufeira از پرتقال و Conscorcio de Valencia از 
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اگر این مطلب را می پسندید
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ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

 Road اسپانیا دعوت را پذیرفتند و در هر دو رقابت
در  کردند.  شرکت   Trauma و   Traffic Collision

حالیکه Dudelange از لوکزامبورگ تنها در رقابت 
Trauma شرکت کرد. مسابقه همچنین فراخوانی 

برای نیروی دفاع مدنی ایرلند فرستاد، این سازمان از 
سازمان های ارائه دهنده خدمات حریق متمایز است.

»ما با خود اندیشیدیم که باید رقابت را گسترش 
دهیم به همین خاطر این رقابت تنها به سرویس های 
سایر  به  را  آن  ما  است.  نشده  محدود  حریق 
ی  یس ها و سر
مت  خد
در  رسانی 
شرایط 

باال  برای  همچنین  دادیم،  تعمیم  نیز  اضطراری 
بردن سطح رقابت مرزهای بومی را شکستیم و آن 
را بین المللی ساختیم. با دلیل مشابه اولین کارگاه 
ارزیاب عملکرد سازمان های جهانی نجات را در روز 
 Ashbourne قبل از رخداد اصلی، در مرکز حریق

برگزار نمودیم.«
 WRO، این کارگاه توسط هماهنگ کننده ارزیاب
شد.  برگزار   WRO ارشد  ارزیاب  و   Bill Denny

در  عملی ای  و  تئوری  تمرین های  کارگاه،  این  در 
نیاز  مورد  ویژگی های  و  مهارت ها  ارتقای  راستای 
برای ارزیاب ها در رقابت های ریسک ارائه شد. منشی 
سازمان نجات جهانی، Cameron Black نیز در این 

کارگاه حضور داشت.
O’Longaigh اظهار داشت: »ارزیاب هایی از سراسر 

جهان شرکت کردند. از ایاالت متحده آمریکا گرفته تا 
آفریقای جنوبی، انگلستان، جمهوری چک، سوئیس، 
کلمبیا.  حتی  و  لوکزامبورگ  پرتقال،  اسپانیا، 
آموزش ها بسیار کارآمد بودند و اثبات کردند که 
مهارت های ارزیاب های WRO همگی مطابق 
با استاندارد است. در روزهای آتی تعدادی 
قرار  ارزیابی  مورد  شرکت کنندگان  از 
گرفتند و به این ترتیب تمام وقایع 
پیوند  یکدیگر  با  ظریف  خیلی 

خورد.«
در طی رقابت های نجات ایرلند، تیم ها در دو رشته 
رانندگی جاده ای  پرداختند. تصادف های  رقابت  به 
رقابت های  با  آن  فرمت  و سناریوهای trauma که 
جهانی نجات یکسان است. مسابقه دهنده ها در سه 
حیطه مختلف ارزیابی و نمره دهی شدند: فرماندهی 

حادثه، توانایی های تکنیکی و قابلیت های پزشکی.
O’Longaigh گفت: »از آنجاییکه ما برای اولین بار 

در سال 2009 در رقابت های نجات ایرلند شرکت 
نمودیم، مشاهده نمودیم که توانایی هایمان به سرعت 

افزایش پیدا کرد.«
نجات  تیم  از  بخشی  که  آتش نشانانی  »زمانیکه 
مقایسه می کنید،  نجات  تیم  اعضای  با  را  نیستند 
تفاوت های قابل توجهی بین آن ها مشاهده می کنید. 
تجربه  و  شایستگی  اعتمادبه نفس،  کلی،  به طور 
توانسته تلفات ناشی از سوانح در آتش نشانانی که 
در یک تیم به رقابت می پردازند را کمتر کند. گمان 
می کنم آن ها بعد از مسابقات چابک تر می شوند که 

در آتش نشانان دیگر به سادگی دیده نمی شود.
مسابقه دادن، به وضوح مهارت های ما را ارتقا می دهد 
و اعضای تیم فنی تر با سوانح رانندگی رخ داده در 

جاده ها برخورد می کنند.«
که  می کند  استفاده  ابزارهایی  از  همچنین  »تیم 
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ممکن است قباًل به آن ها فکر هم نکرده باشد. مثل 
اره رفت و برگشتی و آچار ضربه ای. ما از تجهیزات 
می کنیم.  استفاده  بیشتری  باتری ای  هیدرولیکی 
مزیت دیگر این است که آن ها تنها همه قسمت های 
به  بهینه،  ابزار  کمک  به  بلکه  نمی برند،  را  خودرو 
دنبال کارآمدترین راه برای نجات مصدوم می گردند. 
به کمک آچار  یا درب  به عنوان مثال، یک صندلی 

ضربه ای، سریع تر برداشته می شوند.«
امدادی  تیم های  صحیح،  رهبری  و  آموزش  »با 
ارائه  قوی تری  پاسخگویی  ساختار  می توانند 
دهند. تشکیل یک دپارتمان حریق و نجات 
قوی تنها به بودجه بستگی ندارد. البته که 
تجهیزات متنوعی در بازار وجود دارد 
برای خرید آن ها  بودجه  و داشتن 
عالی است اما در نهایت به این 
بستگی دارد که شما چطور 
کنید  ارزیابی  را  سانحه 
در  که  ابزارهایی  از  و 

اختیار دارید، چطور استفاده می کنید. تجهیزات تنها 
زمانی کارآمد هستند که فردی که آن ها را در دست 

می گیرد، مهارت های الزم را داشته باشد.«
»خدمات حریق و نجات در کشورهای مختلف بودجه 
متفاوتی دارند، در حالیکه هر سانحه ای ممکن است 
در هر کشوری رخ دهد. اعضای تیم با فرمانده سانحه 
باید به خوبی در تعامل باشد. IC باید با در نظر گرفتن 
شرایط مسدومین و امکانات خودشان تیم خود را در 

راستای عملکرد ایمنی درستی جهت دهی کنند.«
»استانداردها هستند که روند را بهبود می بخشند 
خاطر  همین  به  می دهند.  آموزش  بار  چندین  و 
توسط  جهان  نجات  رقابت های  موضوع  که  است 
به کار گرفته  اورژانس سراسر جهان  سرویس های 
می شود و به همین خاطر است که آن ها می توانند 
در رقابت های بین المللی نجات جهانی، با استاندارد 

سازی سیستم ها شرکت کنند«
O’Longaigh ما را قانع نمود که ورود به رقابت های 

نجات استانداردها را بهبود می بخشد و این همان 
امری است که Meath تالش می کند به کمیته های 

بین المللی حریق و نجات منتقل کند.
 ،Lisbon سال گذشته، در مسابقات جهانی نجات در
با turf خود برد در حالیکه  تیم Lisbon رقابت را 
قرار  با Hampshire در رتبه دوم   Meath County

گرفت. »حتی بااینکه این یک رقابت بود، زمانیکه 
و  ایمنی  می کنند،  شرکت  رقابت  این  در  افراد 
روش های مراقبت از تلفات در گروه هایشان بهبود 
سناریوها  از  این گونه  اجزای  اولین  که  می یابد 
هستند. زمانیکه در سطح بین المللی رقابت می کنید، 
مهارت های جدید می آموزید، همچنین تاکتیک ها، 

تکنیک ها و روش های ایمنی جدید فرا می گیرید.«
و  می گیرند  دیگران درس  عملکرد  نحوه  از  »افراد 
می آموزند، چطور کار را با راندمان باالتر انجام دهند 
و همیشه مهارت های جدیدی انتخاب کنند. همیشه 
گفتگو  باهم  بسیار  تیم ها  مسابقات،  انجام  از  بعد 
می کنند و چشم و هم چشمی هم در میان نیست. 
ما با یکدیگر آزادانه بحث می کنیم و بی شک مسائل 

اجتماعی نیز در رخدادها سهیم می شوند.«
 O’Longaigh به تیم خود و این امر که تمامی آن ها 
بصورت داوطلبانه در این رقابت ها شرکت کرده اند، 
افتخار می کند. تنها نگرانی او در پیدا کردن بودجه 

مناسب است.

http://www.hemmingfire.com/news/fullstory.

php/aid/2771/Setting_new_standards_for_

rescue.html
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7112 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
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گزارش رویداد 

اولین سمینار جامع سیستم های مدیریت دود در ساختمان ها در ایران

اولینسمینارجامعسیستمهای
مدیریتدوددرساختمانهادرایران

یا   Smoke Management System مبحث 
است  تازه واردی  دانش  دود،  مدیریت  سیستم 
که طی سالیان اخیر در کشورمان تئوریزه و مبانی، 
استانداردها و روش های آن طراحی و تدوین گردیده 
است. این در حالی است که در تمامی کشورهای پیشرفته 
دنیا، سالیان طوالنی است که تمامی پروژه های عمومی شهری، 
دود  مدیریت  سیستم  پیاده سازی  به  ملزم  مسکونی  و  صنعتی 

گردیده اند.

مقوله Smoke Management System دربرگیرنده 
چهار زیر فصل اصلی به شرح ذیل می باشد:

Design, Calculations and Engineering.1
 Designing the Smoke Control.2

 Designing the Smoke Clearance.3
   Designing the Scape Route.4

از  ناشی  دود  تخلیه  و  کنترل  خالصه  به صورت 
به منظور  پروژه،  حریق در فضاهای مختلف یک 
جلوگیری و کاهش تلفات انسانی و ایجاد مسیری 
ایمن و عاری از دود، جهت مسیرهای فرار افراد 
و کمک به آتش نشانان جهت دسترسی به نقاط 

حریق می باشد.
موضوع فوق طی چند سال اخیر نیز در پروژه های 
شاخص کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس 
)نظیر فرودگاه ها، مال ها و ...( پیاده سازی و اجرا 

گردیده است و از این حیث ایران با تأخیر جزئی 
ولی قابل قبول، در حال ورود و پیاده سازی دانش 

فوق در پروژه های خود می باشد.
در همین راستا شرکت دروازه ملل جهان در کنار 
شرکت هوا سیستم آریا، با توجه به سابقه و فعالیت 
)Ventilation( و  تهویه  تخصصی خود در زمینه 
سیستم های کنترل و مدیریت دود در پارکینگ ها 
مشارکت  با  اخیر،  سال   10 طی  مجتمع ها  و 
شرکت های همکار خود از آلمان و با حضور مدیران 
ارشد آن ها، اولین سمینار جامع مدیریت دود در 

ساختمان ها در ایران را برگزار کرد.
سالن  در   1395/09/06 تاریخ  در  فوق  سمینار 
همایش باغ دربند برگزار گردید که در آن عالوه 
اسالمی،  شورای  مجلس  از  ویژه  میهمانان  بر 
مدیران و مهندسان عالی رتبه از بخش های مختلف 

و  شرکت ها  کارشناسان  و  مهندسان  اقتصادی، 
ارشد  کارشناسان  و  مدیران  شاخص،  پروژه های 
معاونت  من جمله  تهران،  آتش نشانی  سازمان 
پیشگیری و ایمنی سازمان، جناب آقای مهندس 
قدیری و کارشناسان ارشد بخش مهندسی سازمان 
آتش نشانی تهران نیز حضور به هم رسانیده بودند.

در سمینار فوق استانداردها، ضوابط و تجهیزات 
سیستم مدیریت دود و نمونه پروژه های مسکونی، 
بیمارستانی، فرودگاه، تجاری و صنعتی اجرا شده 
سیستم فوق در کشور آلمان، توسط کارشناسان 
آلمانی، برای استحضار مدعوین معرفی و تشریح 

گردید.
سیستم Smoke Managment هم زمان با طراحی 
طرح  در  است  بهتر  پروژه  تأسیسات  و  معماری 
ساختمان لحاظ گردد تا در زمان اجرای عملیات 
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سفت کاری ساختمان، پیاده و اجرا شود.
مبحث مدیریت دود، به خصوص در ساختمان های 
پر رفت وآمد، نظیر: هتل ها، فرودگاه ها، بیمارستان ها 
با  فضاها  ارتباط  بواسطه  تجاری  مجتمع های  و 
یکدیگر از طریق راهروها، ویدها و پله های برقی، 
حائز اهمیت فراوانی است. چراکه با توجه به  سرعت 
باالی گسترش دود، درصورت بروز حریق در یک 
ناحیه می تواند منجر به گسترش و پخش دود در 
طبقات و سایر نواحی گردد. از آنجا که اکثر تلفات 
انسانی در حریق ها ناشی از استنشاق دود حریق 
تلفات  دود،  مدیریت  سیستم  پیاده سازی  است، 
جانی ساکنین و همچنین تیم های عملیاتی اطفاء 
حریق را بسیار کاهش داده و در حفظ معماری و 
ساختار ساختمان نیز تأثیر بسیار چشمگیری دارد. 
لذا زون بندی فضاهای پروژه و کنترل و تخلیه دود 
و به تبع آن حرارت تولیدشده، امر بسیار مهمی 

می باشد.
جهت حصول نتیجه در سیستم فوق، از تجهیزات 

زیر بهره گیری می شود:
1- پرده های اتوماتیک بازشو مقاوم در برابر حریق

2- پرده های اتوماتیک بازشو دودبند
زمان  در  درها  بازکننده  اتوماتیک  بازوهای   -3

حریق
4- بازوهای اتوماتیک بازکننده پنجره ها در زمان 

حریق
مقابل حریق  در  مقاوم  فن  و جت  فن  انواع   -5

)F300(
UL Listed 6- انواع سنسور و دتکتورهای

UL Listed 7- انواع دمپرهای دود و حریق
8- طراحی و مهندسی، ساخت و برنامه ریزی تابلو 

برق مخصوص سیستم مدیریت دود
با  تهران  آتش نشانی  سازمان  است  ذکر  به  الزم 
توجه به برنامه چند سال اخیر خود در زمینه ارتقاء 
سطح ایمنی ساختمان ها و استقبال از ورود دانش 
و تکنولوژی جدید، در این حوزه گام های مهمی در 
این راستا برداشته است که از آن جمله می توان به 
پیش نویس ضوابط مالک عمل سامانه های تهویه، 
تخلیه و کنترل دود اشاره نمود. این پیش نویس 
در طی دو سال با بررسی استانداردهای روز دنیا، 
مانند: ASHRAE , NFPA , BS تحقیق و تدوین 
گردید و در حال نهادینه سازی مبحث جدید فوق 

در پروژه های شاخص شهری می باشد.
قدیری،  مهندس  آقای  جناب  سمینار  این  در 

معاونت پیشگیری و ایمنی سازمان آتش نشانی 
تهران نیز خواستار همکاری مالکان پروژه و 

کمک مهندسان و طراحان پروژه ها در 
سیستم های  پیاده سازی  راستای 

جدید ایمنی در حوزه کنترل 
و مدیریت حریق دود، در 

کیفیت  ارتقاء  جهت 
و  ساخت وساز 

شهر  ایجاد 

ایمن گردید.
شرکت دروازه ملل جهان، تنها شرکت ایرانی است 
از دانش فنی مهندسی حریق،  با بهره گیری  که 
پس از تهیه طراحی، مهندسی و انجام محاسبات 
مدیریت دود و انجام CFD مربوطه، با استفاده از 
مجموعه تجهیزات فوق و با همکاری و مشارکت 
شرکت های همکار خود در اروپا، این امکان را برای 
تا  است  نموده  فراهم  ایران  در  خود  کارفرمایان 
 EPC سیستم مدیریت دود در پروژه ها را به صورت

اجرا نماید.

عالقه مندان جهت دریافت اطالعات تکمیلی سمینار 
و مبحث فوق می توانند از طریق زیر با شرکت تماس 

حاصل فرمایند:
 info@dmj.co.ir ایمیل: 
تلفن:  88881601
http://havasystemaria.com تلفن:  
http://dmj.co.ir  
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7116 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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آمـوزش

اضطراری شرایط  مدیریت  آموزشی  دوره های 

 مدیریت بحران، آتش نشـانی و امداد و نجات
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

)بورس تخصصی تجهیزات ایمنی و آتش نشانی(، طبقه دوم، واحد 117 اداری
تلفن:  40 82 68 55 - 68 83 68 55 - 021           کدپستی: 13389-55789
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7118 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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آمـوزش









اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7122 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7124 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اطالعات عمومی 
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محصوالت جدید

اگر این بخش را می پسندید
کــد 7126 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

Fire Protection Engineering Magazine  No. 28  January 2017                                1395 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال چهارم  شـماره 28   دی ماه

 Fire Alarm                  www.teletek-electronics.com

 Fire Alarm                               www.oldhamgas.com

Eclipse panels with new features

MX 32 analog and digital controller

P-9910B Hand Held Programmer

GOMDUR 4K

OPTICAL FLAME FIRE DETECTOR FD8040

 Fire Eq.                                                  www.gst.com

 Fire Alarm                                 www.unipos-bg.com

• New address for Eclipse 32 control panel - 0096. The 
engineer enables with [1] – “STANDARD EN50131 
ON” automatic settings for compliance with the re-
quirements of EN50131 GRADE 2 Standard;
• The setting at address 6001 is now applicable  for 
both the PSTN and Eclipse VD communicators. Ad-
dress 6102 is no longer available;
• New addresses to Eclipse VD programming menus 
– 61X2. The engineer sets messages type for reporting 
(“x” is a phone number from 1 to 8);
• Added new option “3. MODEM” at address – 6904;

Tyco Gas & Flame introduces the new MX 32, a con-
troller that takes analog & digital inputs and covers all 
needs for a wide variety of applications.
The MX 32 is a compact, low-profile controller that 
continuously monitors gas detection and more gen-
erally any 4-20 mA, MODBUS RS485 signal from 
compatible detectors.
• Analog and digital controller
• 1 or 2 channels, up to 8 detectors
• Fully scalable
• 5” LCD back-lit graphic display
• Five programmable events per detector

-  Portable programming tool for addressing and testing 
of intelligent devices
-  Programs all loop devices (1-242)
-  Programming of I2C protocol devices like Reflective 
Beam Detector and GST8903 Mimic Panel
-  Interrogates device for Condition - Manufacturing 
Batch Number - Date of manufacture alarm sensitivity
- Re-program facility enables adjustment to alarm 
threshold of detectors
-  Able to switch on or off the rate of rise function of 
dual heat detector
- Adjusts input modules to accept N/C or N/O contacts
- Dimensions: 164mm x 64mm x 24mm

The dual hose reinforced with Kevlar as the manufac-
turing process TWIN-LINE.
Inner and intermediate layer.Red rubber specially 
formulated, extruded through a circular woven. Low 
pressure drop thanks to its smooth inner wall.
Intermediate textile reinforcement:
Jacket made of circular loom with yarn high tenacity 
polyester. Free from defects such as broken threads, 
knots, etc..
Outer layer (4th layer):
Yellow rubber (highly visible) color, specifically 
formulated with para-aramid fibers to confer high 
resistance to abrasion, and contact temperature and 
chemical environment. 

Optical flame fire detector FD 8040 is 
designed to provide early warning of a fire 
condition responding to open flame. The fire 
detector reacts within the light spectrum of 
the flame and has maximum sensitivity of the 
infrared range.
Supply voltage: (from12- to30)V DC
Current consumption in Duty Mode: 300 μA
Current consumption in Fire condition
– with a base type 8000 & 8000D: 8mA/12V 
DC;- 25mA/ 30V DC
– with a base type 8000R & 8000DR: 
18mA/12V DC;- 55mA/ 30V DC

 Fire Eq.                                       www.khalileng.com

 Fire Eq.                           www.reliablesprinkler.com

Attic Sprinklers, K5.6 (80 metric), 8.0 (115 metric)

• cULus Listed Specific Application Sprinklers
• For protection of sloped combustible and noncom-
bustible Light Hazard Concealed Spaces
• DD80 Series sprinklers provide coverage for spans 
up to 70’ (21m) with one row of sprinklers
• DD56 Series sprinklers provide coverage for spans 
up to 40’ (12m) with one row of sprinklers
• Model DS56 sprinkler provides coverage up to 6’ 
x 40’ (1.8m x 12m)
• Model GP56 sprinkler provides coverage up to 10’ 
x 15’ (3.0m x 4.6m)
• All models use a 212°F (100°C) temperature rated 
fusible-link operating element

Fire Eq.                                    www.awg-fittings.com

 Fire Eq.                            www.productosmesa.com

AWG CAFS

The new AWG CAFS (Compressed Air 
Foam System) allows you to act quickly 
and dynamically when responding to the 
scene and fighting small fires. Benefit from 
compact design, ease of operation and de-
pendable performance during your firefight-
ing operations.
The empty weight of the system is only 11.9 
kg thanks to the lightweight plastic tank. 
The compact dimensions of the extinguisher 
give you additional freedom of movement.
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New Product

درج تصویر محصوالت جدید برای شرکت های تولیدکننده یا واردکننده محصوالت و فناوری های نوین صنعت حفاظت از حریق 

ارسال کنید.   info@iransafetytrade.com به
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290L fire control panel Wireless

- نصب آسان اعالن حریق بی سیم بدون نیاز به کابل، داکت، 
لوله و سیم کشی و خرابی

- پنل مرکزی اعالم حریق آدرس پذیر بي سیم با قابلیت 
اتصال زون با سیم

- تماس با شماره تلفن داده شده به حافظه، در زمان اعالم 
خطر )تلفن ثابت و همراه تا 61 رقم(

- قابلیت تعریف دتکتورهای )دودی، حرارتی، ترکیبی، بی سیم، 
دتکتور نشت گاز و شستی بیسیم(

- قابلیت تنظیم زمان ورود و خروج و مدت زمان آژیر
- حافظه اعالم شماره زون تحریک شده

- شستی ویژه اعالم خطر به صورت بي سیم )کلید پنیک(
- قابلیت ضبط و پخش 21 ثانیه پیام صوتی

Fire Eq.                            www.gore-workwear.com

 Fire Eq.                                      www.lumenox.co.uk

 Fire Eq.                                       www.readyrack.com

Hazmat Vehicles

MOG/DFP 

Ready Rack® – Structurally Superior 

GORE® PARALLON™ System – Ultimate Protection

Butterfly Valve (BR-HPG-300)

LPX6 explosion proof  ATEX/IECEx Approved

Fire Alarm                                     www.hexiran.com

Fire Eq.                                     www.bristol-fire.com

Safety Eq.                                      www.fraser.org.nz

There is a paradox in firefighter protective 
clothing that in order to maintain the cur-
rent high levels of protection from heat and 
flame, comfort is often compromised. This 
potentially contributes to heat stress and 
sub flashover burns in typical firefighting 
operations
After several years of research, bringing 
together its technical expertise from around 
the world, Gore has developed a solution 
that removes the need to compromise com-
fort for thermal protection.

Working in collaboration with the New Zealand 
Defence Force, Fraser Fire and Rescue Ltd has 
just commenced production of a fleet of De-
mountable Fire Platforms (DFP’s) (also known as 
‘PODS’) following the successful field trials of a 
Prototype within the New Zealand Army’s rugged 
Waiouru training camp.
The Prototype Demountable Fire Platform was 
developed to provide the New Zealand Defence 
Force with a modern fire-fighting capability 
whilst utilising the robust 1980’s era Mercedes-
Benz MOG cab-chassis which are well aligned to 
the tough off-road conditions within which they 
will typically operate. 

Since Groves Incorporated invented the 
PPE gear storage system in 1980, we never 
stopped innovating and improving upon our 
designs. 
The key advantage lies in Red Rack™’s 
structurally superior tubular steel design that 
does not require a rear reinforcing grid, and 
therefore will not obstruct electrical outlets 
and switches. 
Wall Mounted Red Rack™ systems are 
available in 18”, 20” or 24” wide sections, 
units are 20” deep and 72” tall. They can 
be ordered in virtually any wall run length 
thanks to our exclusive modular design.

The combination of the superior water mist & CAFS extin-
guishing technology and an ultralight Carbon fibre cylinder 
has allowed the AFT 12/01 to be one of the most effective 
backpack systems currently available on the market. 
The AFT 12/01 allows significant reductions in response 
time because of it light weight, better accessibility and 
efficient firefighting thus helping controlling small to 
medium fires. 
The unique design of the system allows it to be used with 
all types of breathing apparatus systems.

Grooved Butterfly Valves
UL Listed/FM Approved
Specifications
•Working Pressure: 300 PSI (21 Bars)
•Max. Test Pressure: 600 PSI (42.8 Bars)
•Max. Working Temp: 250f(120c)
•Factory installed UL listed double Tamper
Body: ASTM A-536 Nylon-11 Coated
Disc: ASTM B-536 EPDM Encapsulated
Upper & Lower Stems: AISI 420-SS
Worn Gear Shaft: AISI 410-SS
Housing: ASTM A-536

Lumenox has announced its new LPX6 explosion 
proof ATEX/IECEx approved high output LED 
portable floodlight, lumenox.co.uk/lpx6, suitable 
for providing temporary portable lighting in Zone 
1, 2, 21 and 22 gas and dust environments in oil 
and gas, petrochemical, aviation, marine, utility 
and other hazardous areas. 
Powered from either 115 or 230VAC, the light out-
put, generated from an array of 16 high efficiency 
LED light engines, is 5800 lumens at a colour tem-
perature of 5000°K. LPX6 is IP66 sealed against 
the ingress of water or dust, allowing it to be used 
in harsh environments. 

Fire Eq.                                     www.naffco.com

AFT Backpack 12/01

 Fire Alarm                           www.aftwatermist.com

Hazmat Response Vehicles may vary in size 
and colour, but, its mission always involves 
mitigation and the requirement to transport a 
lot of bulky equipment is imperative.
To effectively do that our new developed 
hazmat truck. with deep compartment stor-
age facilities, storing the heavy and bulky 
equipment such as overpack drums, inflat-
able tents, environmental systems and other 
equipment required to be stored, for the 
hazmat or chemical hazardous areas, our unit 
will suit your needs
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44894070www.fire.hirkazhe.cominfo@fire.hirkazhe.comIL 01 - 44894059021 - 021اعالم و اطفای حریقهیرکاژه

88352432www.artenousarya.cominfo@artenousarya.comIC 03 - 88636160021 - 021ایمنی و آتش نشانیآرتنوس آریا

44240614www.imenace.cominfo@imenace.comIC 04 - 44240262021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیایمن آسه

88761599www.atashbas.cominfo@atashbas.com     I 88 - 88764831021 - 021فوم آتش نشانیآتش بس پارس

7Adt_c@yahoo.com     I 56 – 44381665 - 7021 – 44381665 - 021اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

95014303www.amncompany.cominfo@amncompany.com     I 97 - 95017282031 - 031خودرو و تجهیزات آتش نشانیآتش مهاران نوین

22764301www.azarpad.cominfo@azarpad.com     I 60 - 22764300021 - 021اعالم و اطفای حریقآذرپاد نگار

88105109www.ariaequip.cominfo@ariaequip.com     I 57 - 5021 – 88105134 - 021چراغ قوه های پرتابل ضدانفجارآریا تجهیز بین الملل

22880423www.aseco.comaseco@pol.ir     I 96 – 021 2 – 22884571 - 021سیستم های اعالم حریقآشکارساز

88547100www.aeapjs.cominfo@aeapjs.com     I 30 - 88548100021 - 021ایمنی، آتش نشانی، امداد و نجاتآگاهان انرژی آسیا

88727168www.ardalengineering.cominfo@ardalengineering.com     I 106 - 88710809021 - 021اعالم و اطفای حریق صنعتیاردال

66952750www.idproduct.irinfo@idproduct.ir     I 49 - 66476545021 - 021تستر دتکتورهای حریقایده طرح محصول

2www.alo125.cominfo@alo125.com     I 112 – 88335820 - 2021 – 88335820 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن پخش ماهان

88010726www.imentiar.cominfo@imentiar.com     I 94 - 88009526021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن تیار

66950818www.imenshole.comimenshole@yahoo.com          I 08 - 66492823021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمن شعله ایرانیان

44282776www.imensanatpars.cominfo@imensanatpars.com     I 62 - 44282800021 - 021ایمنی و آتش نشانیایمن صنعت پارس

4www.igs.co.irinfo@igs.co.ir     I 102 - 66908882 - 4021 - 66908882 - 021سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

66018732www.etfatehran.cominfo@etfatehran.com     I 79 - 66020252021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتایمنی و اطفاء تهران

88791936www.khalileng.cominfo@khalileng.com     I 87 - 88791936021 - 021آتش نشانی و امداد و نجاتبازرگانی خلیل

5www.behssa.cominfo@behssa.com     I 04 - 22653812 - 5021 - 22653812 - 021آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقبهسا

88948563www.parsajirak.cominfo@parsajirak.com     I 02 - 88948563021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیپارس آژیراک

www,pkpcables.com info@pkpcables.com     I 29 88569650 - 88696032021 - 021کابل های ضدحریقپترو کاوان پویا

36617286www.pouyanpars.cominfo@pouyanpars.com     I 117 - 36638602031 - 031اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتیپویان پارس

44247730www.zhabeh.cominfo@zhabeh.com     I 66 - 7021 – 44262146 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتژرف اندیشان به ایمن

36242433www.shahr-khaneh.irinfo@shahr-khaneh.com     I 01 - 34004031 - 031اعالم  حریق شهری و صنعتیشهر و خانه

88612779www.fmp.co.irinfo@fmp.co.ir     I 88 - 80021 – 88612778 - 021آموزش های ایمنی و آتش نشانیفامور مهرگان پویا

88515888www.fatholebad.euinfo@fatholebad.com     I 83 - 7021 – 88171052 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتفتح العباد

88748010www.fonoon.co.irinfo@fonoon.co.ir     I 35 - 82445000021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتفنون آزمایشگاهی

35258323www.bioversal.irinfo@bioversal.ir     I 103 - 35257323041 - 041آتش نشانی – اعالم و اطفای حریقمهندسی تدبیر

88307405www.narcob.comsales@narcoob.com     I 51 - 88824365021 - 021اعالم و اطفای حریق شهری و صنعتینارکوب ایران

77532792www.narmonfared.comnar_monfared@yahoo.com     I 75 - 77605060021 - 021ایمنی، آتش نشانی و امداد و نجاتنارمنفرد

88505152www.hexiran.comhexacctv@gmail.com     I 38 - 88505152021 - 021سیستم های اعالم حریقهگـزا








