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پنج شنبه سیاه پالسکو، یازده سپتامبر تهران

ساختمان تجاری پالسکو تهران، 30 دی ماه سال جاری  بعلت 
بروز آتش سوزی و ضعف تدریجی سازه فوالدی در مقابل شدت 

و مدت قرارگیری در معرض حریق فرو ریخت. 
در این حادثه متاسفانه 16 نفر از آتش نشانان شهید و 4 نفر از 

مالکین جان باختند.



12

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 712 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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گزارش واقعه 
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.

ساختمان تجاری پالسکو در خیابان جمهوری تهران که طبقه نهم آن از 8 صبح پنج شنبه 
30 دی 1395 دچار حریق شــده بود، پس از 3:30 تالش ماموران امدادی، و در زمانی 
که حریق تا حدودی مهار شده بود، بعلت ضعف ساختاری سازه فوالدی و شدت حرارت 
آتش سوزی فرو ریخت. در این حادثه بیش از  200 آتش نشان به محل اعزام شده بودند 
که متاسفانه در اثر فروریختن ساختمان، 16 نفر از آتش نشانان و 4 نفر مالکینی که علیرغم 
اخطارهای آتش نشانان و پلیس، برای برداشتن اسناد و اموالشان به ساختمان برگشته بودند، 

در زیر صدها تن آوار مدفون شدند. 
ســاختمان پالســکو،  برج پانزده طبقه ای در ضلع شرقی چهارراه استانبول بود که اولین 
ساختمان با اسکلت فلزی در تهران و دومین ساختمان بلندی که در آن آسانسور وجود 
داشت. بازار شیک و مدرنی که 29 هزار متر مربع زیربنا داشت و  با یک طبقه زیرزمین که 
حوض و صندلی هایی برای نشستن و وقت گذرانی در آنها قرار گرفته بود،  جای مناسبی 

برای خرید کردن بود و با بقیه مغازه ها و بازارهای سنتی فرق داشت.
بر پایه اظهارات شــاهدین، حریق در اثر انفجار کپسول پیک نیکی در طبقه نهم، شروع 
و با گســترش آن در سطح طبقه فوق که مملو از پوشاک بود، بشدت در نواحی فوقانی 
ســاختمان پیش رفت. این ساختمان که فاقد لوله کشی گاز بود بارها از طرف شهرداری 
و آتش نشانی اخطار دریافت کرده بود که الزاما می بایست با سرویس و نگهداری سالیانه 
تجهیزات ایمنی، آتش نشانی، خروج اضطراری، رعایت بار حریق و... ریسک بسیار باالی 

بروز فاجعه در آن را کاهش دهند.
لیکن عدم توجه به این مهم ضمن آنکه غم انگیزترین تراژدی سال 1395 را رقم زد، ضربه ای 
مهلک بر اقتصاد صنعت پوشاک تهران، در بحبوحه رونق اقتصادی ایام آخر سال وارد کرد. 

آتش سوزی های بزرگ یکسال گذشته در ایران
 28 خرداد، خط لوله انتقال گاز شمال غرب تهران در منطقه شهران تهران منفجر شد. 

در اثر این آتش سوزی چندین تن کشته و زخمی شدند.
 14 تیر، یک برج مسکونی 22 طبقه به نام طاووس در شهر انزلی استان گیالن دچار 
آتش سوزی شد. طی این حریق به این برج که در منطقه آزاد این شهر واقع بود، خسارات 

گسترده ای وارد گردید.
 14 تیر، آتش سوزی در پتروشیمی ماهشهر در جنوب خوزستان آغاز شد که این آتش سوزی 

سه روز بعد، خاموش شد.
 16 تیر، بدلیل نشتی یکی از لوله های واحد پارازایلین پتروشیمی بوعلی سینا، آروماتیک 
ســوم این واحد دچار آتش  سوزی شد و شعله های مهیب آتش زبانه کشید. در این حادثه 
یکی از واحدهای مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا واقع در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام 
خمینی شهرستان بندر ماهشهر دچار آتش سوزی شد و برجی که در محل آتش سوزی در 

این پتروشیمی واقع شد، بلندترین برج پتروشیمی ایران بود.
 20 تیر، آتش ســوزی گسترده ای در »برج سلمان« مشهد روی داد. این آتش سوزی با 

مشارکت 25 آتش نشان طی چهار ساعت، خاموش شد. 
 20 تیر، پاساژ قدیری شهر رشت دچار آتش سوزی وسیعی شد.
 31 تیر، میدان تاریخی همدان برای ساعاتی در آتش سوخت.

پنج شنبه سیاه پالسکو، یازده سپتامبر تهران

عملیات پالسکو به اتمام رسید
 9 مرداد، پاالیشگاه مخزن 504 پتروشیمی بیستون کرمانشاه دچار آتش سوزی شد.

 16 مرداد، در پتروشیمی بندر امام خمینی آتش سوزی بزرگی رخ داد.
 9 شــهریور، واحد پساب پاالیشگاه چاه های گاز پارس جنوبی در سواحل استان 

بوشهر در ایران آتش گرفت.
 16 مهر، آتش سوزی بزرگی در پاالیشگاه شاهرود اتفاق افتاد. گستردگی شعله های 
آتش به اندازه ای بود که عالوه بر بسیج تمام نیروهای اطفای حریق خطوط لوله و 
همچنین پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود، 30 نیروی عملیاتی و شش خودروی 

اطفای حریق آتش نشانی شهرداری شاهرود نیز برای کمک در محل حاضر شدند.
 11 آبان، در پی آتش سوزی در بازار ارومیه، تعدادی از مغازه های این بازار آسیب دید.

 24 آبان ماه وقوع آتش سوزی بزرگی در پاساژ موج تهران، باعث واردآمدن خسارت 
به تعدادی از مغازه ها شد.

 5 آذر، قطار ســمنان به مشهد به قطار تبریز به مشهد که در همان ریل متوقف 
بــود، برخورد کرد. در پی این برخورد، چهار واگن از ریل خارج و پنج واگن نیز دچار 
حریق بزرگی شدند. در این حادثه ده ها نفر کشته و مصدوم شدند. این حادثه یکی 

از مرگبارترین حوادث ریلی در ایران، پس از حادثه قطار نیشابور به شمار می رود.
 11 آذر، در اثر آتش سوزی در بازار خطبه سرای تالش، 14 مغازه در آتش سوخت.

 ۷ دی، بازار صادقیه تبریز طعمه حریق شد.
 30 دی، ســاختمان 1۷ طبقه پالسکو از مراکز مهم تجاری در چهارراه استانبول 
تهران، بعنوان اولین ساختمان مرتفع و مدرن ایران دچار آتش سوزی شد و بطور کامل 

ویران گردید که طی آن 16 آتش نشان شهید شدند.
     

غول آتش در مهار مدیریت و تکنولوژی
محمدرضا وحیدی 

لحظاتی پرتنش و پراضطراب و ثانیه هایی که بی رحمانه تبدیل به دقیقه و ساعت شده 
و از پی هم می گذرند. این روایتی غریب از لحظات ابتدایی همه سوانح و حوادث است 
که گاهی دست ساز بشر بوده و گاهی هم خشم طبیعت است. این لحظات و دقایق 
ابتدایی از مهم ترین لحظات هر سانحه بوده که با اندکی سهل انگاری و تعلل می تواند 
از یک ســانحه، یک فاجعه بزرگ و غمبار بسازد. در این حوادث، عالوه بر لزوم به 
همراه داشتن تجیهزات امدادی در منازل، محل کار و حتی اتومبیل های شخصی و 
ضرورت تجهیز کامل نیروهای امدادی اعزامی به حادثه، داشتن آمادگی های روانی 
و امدادی از مهم ترین مسائل موجود در بحران های اجتماعی و سوانح بشمار می رود. 
گزارشی که می خوانید مروری است بر رفتاری که کشورهای مختلف در مواجهه با 

حوادث از خود نشان دادند.

نه راست و نه چپ، حرکت از الین وسط
در شهر اسلو پایتخت نروژ، یک خودروی آتش نشانی به محل وقوع سانحه رانندگی 
اعزام شده و راه خود را از میان خودروها باز می کند. پس از شنیدن صدای آژیر وسایل 

نقلیه امدادی، خودروها تا حد امکان در سمت راست یا چپ خیابان توقف 
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 78 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

گزارش واقعه 

می کنند تا مســیر عبور امدادگران و خودروهای آنها باز 
شود. این صحنه را می توان در اغلب شهرهای اروپایی 
و حتی شهرهای مختلف جهان دید که مردم بالفاصله 
بعد از متوجه شدن از وقوع حادثه و لزوم عبور خودروهای 
امدادی، ســعی می کنند در مرحله اول که از مهم ترین 
مراحل اســت، راه رسیدن این نیروها را به محل حادثه 
فراهم سازند. همچنین ترک محل حادثه از سوی مردم 
به صورت داوطلبانه عالوه بر تسریع در امدادرسانی، امری 
کامال از پیش آموزش داده شــده است تا بتوان خطرات 
احتمالی که در اطراف محل حادثه ممکن اســت پیش 

بیاید را کاهش داد.

تجهیزات و مدیریت اصولی علیه حوادث
پایتخت های بزرگ اروپایی بدلیل صنعتی و پیشــرفته 
بودن، در بسیاری از موارد، معیارهای سنجش کیفیت در 
موارد مختلف بشمار می روند. در موضوع امدادرسانی ها 
در اتفاقــات و حوادث مختلف شــهری، مقوله امداد و 
فوریت های پزشکی بعنوان مهم ترین اصل و سرفصل 
خدمات شهری، هم در مقوله مدیریت شهری و هم در 
ســاختار جامعه سالم و شهر سالم قد علم کرده است و 
بعنوان یک ضرورت بســیار حیاتی از آن یاد می شود. در 

شهرهای بزرگ اروپایی از جمله لندن، مادرید، استکهلم 
و رم که به لحاظ شاخص های شهری بعنوان شلوغ ترین 
شهرهای اروپا محسوب می شــوند، نحوه ارائه خدمات 
اورژانســی در مواقع بحران و حوادث به بهترین شکل 
ممکن توســط هلی کوپتر هایی صــورت می گیرند که 
دارای بیشــترین امکانات برای نجات جان افراد بیمار یا 
حادثه دیده هستند. هلی کوپتر هایی که متناسب با مراکز و 
مناطق شهری در وضعیت توزیع متناسب قرار گرفته اند 
و بــا ایجاد پایانه های فرود مشــخص و با امنیت باال، 
می توانند در نزدیک ترین نقاط به مکان سانحه یا حضور 
مصدومان حاضر شوند. این هلی کوپترها با در اختیار داشتن 
نیروهایی ترکیبی، شامل: پزشک متخصص، امدادرسانان 
و پرســتاران آموزش یافته، قادرند در اولین دقایق بعد از 
وقوع سانحه در محل حادثه حاضر شوند و بهترین نوع 
امدادرســانی و مراقبت های پزشکی را انجام دهند و در 
صــورت لزوم بیماران یا مصدومــان جامانده از حوادث 
احتمالی را به بیمارســتان های مربوطه در سطح شهرها 
انتقال دهند. همچنین در راســتای مدیریت امکانات و 
فعالیت های امدادرســانی پزشکی، بیمارستان ها به باند 
هلی کوپتر های امداد مجهز هستند و با انتقال مصدومان 
در کم ترین زمان ممکن و به دور از تمامی مشکالت و 

معضالت ترافیک شهری، در نجات مصدومان و بیماران 
دخیل و موثر هستند.

نظم فراگیر ژاپنی ها حتی در فاجعه
فاجعه ســونامی در کشور ژاپن یکی از حوادثی است که 
تصاویر و واقعیت های زیادی را در ذهن ها باقی گذاشته 
است. در این بین و در روند آواربرداری و امداد رسانی که 
به آســیب دیدگان و مجروحان حادثه صورت می گرفت 
ایجــاد گروه های منظم و همکار با نهادهای بین المللی 
از جمله صلیب سرخ جهانی بسیار ستودنی و قابل تقدیر 
بود. ژاپنی ها که معموال به نظم و سخت کوشی فراوان 
شهرت دارند، در مواقع بحران نیز با تاکید بر این دو اصل 
با ایجاد گروه های مختلف در زمینه های تخصصی از جمله 
آوار برداری و کمک رســانی توانستد تا حد زیادی از ابعاد 
فاجعه ایجاد شده بکاهند. اعضای این گروه ها که اغلب 
از بازماندگان بوده و خود گرفتار اندوه از دست دادن یک 
یا چند نفر از اعضای خانواده خود بودند با غلبه بر احساس 
خود اقدام به کمک به همنوعان خود می کردند. همچنین 
عدم ایجاد هرج و مرج برای دریافت کمک های موردنیاز 
و دریافت محدود کمک ها از جمله تصویر هایی است که 

هنوز در ذهن بسیاری از ما حک شده است.
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سامانه خودکار امدادرسانی در اروپا
اما در بســیاری از کشورهای دنیا دیگر مدیریت دولتی 
و امکانات موجود، مالک مدیریت بحران و ســاماندهی 
حوادث نیست و مدیران مربوطه به دنبال مقابله و کاهش 
این بالیا از طریق مکانیزه کردن عملیات با اســتفاده از 
تکنولوژی هستند. از این رو از سال 2018 قانون جدیدی 
در اروپا اعمال خواهد شد تا تمام خودروهای جدید مجهز 
به سامانه خودکار امدادرسانی در حوادث جاده ای شوند. 
این ســامانه که I-Call نام دارد و قابل نصب بر روی 
خودروهای قدیمی نیز هست، سامانه ای کاربردی و خودکار 
در ایمنی جاده هاست که امدادرسانی را سرعت می بخشد. 
این سیســتم طوری تنظیم شده که به محض تصادف 
خودرو، بصورت خودکار به مراکز امدادرسانی اطالع رسانی 
خواهد کرد. بعبارتی دیگر این سامانه ابزاری است که در 
اتومبیل قرار داده می شود و درصورت بروز سانحه، تغییر 
سرعت و نحوه باز شدن کیسه هوا را کنترل کرده و هنگام 
باز شدن کیسه هوا، پیام فوری به سرویس های امدادرسانی 
می فرستند. این پیام شامل موقعیت دقیق وسیله نقلیه، 
مســیر و جهت حرکت خودرو، تعداد سرنشین ها و نوع 

اتومبیل می شود.

ربات آتش نشان در استرالیا
بــا توجه بــه باال بــودن خطرات همیشــگی در مهار 
آتش سوزی ها، مقامات استرالیایی در حال بکارگیری یک 
ربات با فناوری باال در بخش آتش نشانی هستند. این ربات 
آتش نشان، با برنامه ریزی های صورت گرفته می تواند آب 
را تا فاصله  90 متری بپاشد. همین طور این ربات می تواند 
آب مه مانند را تا فاصله  60 متری پخش کند. یک فن بسیار 
قوی نیز در این ربات تعبیه شده تا بتواند دود را بدون هیچ 
مشکلی از منطقه کنار براند. این ربات که »تاف20« نام 
دارد می تواند از راه دور و از فاصله  90 متری کنترل شود 
و با این خاصیت می توان به مکان هایی دسترسی پیدا کرد 
که ســابق بر این امکان آن برای خیلی از آتش نشان ها 
وجود نداشت. این ربات همچنین یک بیل مکانیکی دارد 
که می تواند هر مانعی را از سر راه بردارد. مثاًل خودروها 
را از داخل تونل یا از سر راه در هنگام تصادف  کنار بزند.

تیــم ســازنده این ربات معتقد اســت »تــاف20« به 
آتش نشــان ها این امکان را می دهد که بتوانند بصورت 
کارآمد و بدون هیچ مشکلی بر موقعیت های خطرناک 
غلبه کنند. قیمت این ربات هوشمند سیصد و ده هزار دالر 
بوده و بیشتر در حوادث حساس و پیچیده آتش سوزی و 

عملیات نجات مورد استفاده قرار می گیرد.

آتش سوزی توکیو
در ســال 1932 میالدی در توکیــو زلزله ای به وقوع 
پیوســت که با آتش سوزی همراه بود. این حادثه شهر 
توکیو را به ویرانه تبدیل کرد. به گزارش برخی منابع، 

در نتیجه این دو حادثه بیش از 142 هزار نفر جان خود 
را از دست دادند که بیش از 38 هزار نفر از آنان افرادی 
بودند که بعد از وقوع زلزله و آتش سوزی، در فضای باز 
جنوب شهر توکیو تجمع کرده بودند که در نتیجه گردباد 
آتشین تولید شده از شعله های آتش، زنده  زنده سوختند.

آتش سوزی بندر هالیفاکس کانادا
این آتش سوزی در زمان جنگ جهانی اول اتفاق افتاد 
و بعنوان بزرگ ترین آتش سوزی تاریخ نام گرفت که 
منشــًا انسانی داشته است. در این حادثه کشتی باری 
مون بالن که مملو از مهمات جنگی بود با یک کشتی 
باری نروژی در دهانه باریک بندر هالیفاکس برخورد 
کرد و دچار حریق شــد. قبل از این که آتش نشــانان 
بتواننــد آتش را مهار کنند، شــعله ها به مواد منفجره 
موجود در کشــتی رســید و انفجاری با قدرت 3 تن 

TNT به وقوع پیوســت. آمار قربانیان این انفجار به 
بیش از دو هزار کشته و نه هزار زخمی رسید.

آتش سوزی تگزاس سیتی
آتش سوزی ناشــی از برخورد دو کشتی آمریکایی در 
ایالــت تگزاس که حامل دو هزار و ســیصد تن کود 
نیترات آمونیوم بودند، باعث بزرگترین انفجار صنعتی 
در تاریخ آمریکا شد. شدت انفجار این محموله به قدری 
بود که هزار ساختمان در آن حوالی را با خاک یکسان 
کرد و بیش از 600 کشــته و ناپدید برجای گذاشت. 
در ایــن حادثه تمامی اعضای داوطلب آتش نشــانی 
شــهر تگزاس ســیتی که بعد از وقوع آتش سوزی در 
کشتی حضور یافته و برای مهار آن تالش می کردند، 

کشته شدند.
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کنتــرل پانل اعالم حریق MxPro 5 شــرکت Advanced نامزد دریافت جایزه 
ایمنی و سالمت سال 201۷ میالدی شد.

Aston Bowles ، مدیــر بازاریابی شــرکت Advanced عنوان نمود: "بســیار 
خوشحالیم که برای دومین سال متوالی، نامزد دریافت این جایزه شده ایم". کنترل 
پانل MxPro 5" پانل اعالم حریق چند پروتکلی پیشگام صنعت آتش نشانی می باشد 
که از نظر عملکرد، کیفیت و سهولت استفاده، از اعتبار باالیی برخوردار است و در 
نوع خود بی نظیر می باشــد. این سیستم در سراسر انگلستان و در کشورهای دیگر 

در برخی از مکان های حساس و چالش برانگیز نصب شده است."
فنــاوری MxPro 5 دارای تأییدیه اســتاندارد EN54-2,4 &13 می باشــد و با 
نســخه های دارای یک تا هشــت لوپ، بعنوان سیستم اســتاندارد، با گزینه های 
سفارشــی دیگر ارائه می گردد. این سیستم بسادگی در سرعت باال پیکربندی شده 
است )200 شبکه peer-peer( که نواحی گسترده و ده ها هزار تجهیزات میدانی را 
پوشــش می دهد. این سیستم دارای تکرارکننده هایی )repeaters( با کارایی باال و 
ترمینال های کنترل از راه دور به همراه گزینه های کنترلی و نشــانگر مختلف است 
 Advanced شرکت TouchControl که شامل تکرارکننده صفحه نمایش لمسی

بوده و از نقشه های فعال و طرح های زون بندی بهره می گیرد.  
کارت های فرعی گســترده ای وجود دارند که امکان سفارشی سازی MxPro 5 را 
تقریبًا برای همه موارد کاربردی از طریق پانل یا بعنوان تجهیزات شبکه بندی شده 
فراهم می ســازند. همچنین این سیستم از یکپارچه سازی BMS، نظارت و کنترل 
اینترنتی، اعالن حریق EPSA برای مهندسان و کم شنوایان و بسیاری از راهکارهای 
دیگر پشتیبانی می کند. این سیستم دارای امکانات عیب یابی استاندارد و فوق العاده 

شــامل یک اسیلوسکوپ بوده که عیب یابی را ساده می سازد. این پانل توسط یک 
مجموعه از ابزارهای نرم افزاری کاربرپســند برای پیکربندی، ســرویس و کنترل 
پشتیبانی می شود که قابلیت استفاده و انعطاف پذیری آن را افزایش می دهد. کنترل 
 Argus، Apollo، :از چهار پروتکل حلقه ای پشــتیبانی می کند MxPro 5 پنــل
Hochiki، و Nittan؛ همچنین با بهترین راهکار موجود شرکت Advanced برای 
مدیریت هشدار نادرســت، AlarmCalm، بعنوان راهکار استاندارد ارائه می گردد. 
بمنظور همگانی شــدن این سیستم تا حد امکان، شرکت Advanced پشتیبانی و 

آموزش رایگان را برای همه نصاب ها و کاربران فراهم نموده است. 
برای دریافت اطالعات بیشــتر به وب سایت www.advancedco.com مراجعه 

نمایید.

IWMA بــه علت تداخل زمانی با دیگر رویداد ایمنــی حریق ایتالیا اعالم نمود 
که هفدهمین همایش بین المللی Water Mist از ســپتامبر 201۷ به اکتبر 201۷ 
موکول شــده است. تاریخ جدید برای برگزاری این همایش، 25 و 26 اکتبر 201۷ 
)3 و 4 آبان 96( می باشد. شهر و محل برگزاری همانند قبل خواهد بود: ایتالیا، رم، 
هتل بارسلو آران مونتگنا. همچنین در برنامه همایش نیز تغییری ایجاد نشده است:  

15 ژانویه 201۷ فراخوان مقاالت منتشر خواهد شد. 
آخرین مهلت ارسال چکیده ها 1۷ می 201۷ می باشد. 15 ژوئن 201۷ اطالع رسانی 
در مورد پذیرش چکیده ها برای سخنرانان صورت خواهد گرفت. همانند همایش های 

پیشین، همه چکیده ها توسط شورای علمی IWMA ارزیابی خواهند شد. 
وب ســایت همایش در 15 می 201۷ فعال می گردد و از این تاریخ به بعد امکان 
ثبت نام وجود خواهد داشــت. Bettina McDowell ، مدیر کل IWMA توضیح 
می دهد: IWMA" مجدداً در طی چند هفته اول، قیمت ها را همراه با تخفیف اعالم 

خواهد نمود. دوره تخفیف در 15 جوالی 201۷ به پایان می رسد."
دســتور کار همایش در 1 جوالی 201۷ منتشر خواهد شد. تمرکز اصلی در اولین 
روز همایــش بر کاربردهــا خواهد بود. روز دوم عمدتًا بــه تحقیقات و آزمایش ها 

اختصاص داده خواهد شد. 

در کنار این همایش، یک نمایشــگاه نیز برگزار می گــردد. افرادی که به فضای 
نمایشگاه و غرفه ها عالقه مند هستند می توانند مستقیمًا با IWMA تماس حاصل 

نمایند. 
برای دریافت اطالعات بیشتر به وب سایت www.iwma.net مراجعه کنید.

 Advanced پانل های اعالم حریق
نامزد دریافت جایزه ایمنی و سالمت آینده

اعالم تاریخ جدید برای هفدهمین 
Water Mist  کنفـرانس جهـانی
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تیم Bristol Uniforms، طراح و ســازنده پیشــگام تجهیزات محافظت فردی 
)PPE( آتش نشانی در انگلستان، از لباس آتش نشانی جدید خود رونمایی کرد. این 
لباس از جدیدترین فناوری پارچه GORE® PYRAD ساخته شده است. ترکیب 
لباس و شــلوار جدید Gore® Varde به عنوان بخشــی از مجموعه محصوالت 
RescueFlex شرکت Bristol ارائه می گردد که راحتی و انعطاف پذیری قابل توجهی 

برای آتش نشان هایی که در عملیات نجات شرکت می کنند، فراهم می نماید. 
لباس های جدید Gore® Varde فوق العاده ســبک و تنفس پذیر هستند. ضمن 
ایــن که به میزان زیادی در برابر باد، آب و شــعله نیز از فرد محافظت می نمایند. 
این قابلیت ها به آتش نشــان ها اجازه می دهند که با آســایش بیشتر در مدت زمان 

طوالنی تری در فضاهای محدود و شرایط نامساعد قرار گیرند.
کیفیت باالی پارچه در برابر آب و باد و ویژگی های آب گیری بسیار کم و خشک شدن 
سریع، محافظت در برابر عناصر بیرونی را تضمین می نماید. ضمنًا عرق آتش نشان 
می تواند از پارچه عبور نموده و بدن فرد خشک نگه داشته شود و لذا ریسک تنش های 

حرارتی کاهش یابد.
همچنیــن پارچه Gore®Varde دارای قابلیت خوداطفائی و بازدارندگی شــعله 

می باشد و از آتش نشان ها 
خطــرات  بــر  برا در 
احتمالــی حریق هــای 
پیش بینی نشده در خالل 
عملیات نجات محافظت 
نموده و زمان کافی برای 
خــروج از وضعیت های 
حساس را در اختیار آن ها 
قرار می دهد. این پارچه 
شعله  معرض  در  هرگاه 
نمی ســوزد  گیرد،  قرار 
بلکه یک مــاده زغالی 
تشــکیل  فظتــی  محا

می گردد که یکپارچگی فیزیکی آن را حفظ می کند.
این ویژگی های محافظتی تنها در یک الیه سبک تعبیه گردیده اند و یک الیه نرم 
داخلی Aramid نیز بمنظور افزایش راحتی در نظر گرفته شــده است. برای ایجاد 
قابلیت محافظتی بهینه می توان لباس و شلوار را با استفاده از زیپ به هم متصل نمود.
high-( زرد یا نارنجی با قابلیت دید باال Gore® Varde همچنین لباس هــای
vis( این امکان را فراهم می سازند که آتش نشان ها بدون نیاز به جلیقه های اضافی 

high-vis در شرایط مخاطره آمیز عمل نمایند.
Roger Startin ، مدیرعامل شرکت Bristol Uniforms عنوان کرد: "لباس های 
جدید Gore® Varde از پارچه هایی با جدیدترین فناوری بهره می گیرند و از نظر 
ایجاد آسایش و راحتی برای آتش نشان هایی که در عملیات نجات فنی شرکت دارند، 

پیشرفت بزرگی محسوب می شوند" 
وی افزود: Gore® Varde" در مقایسه با مجموعه لباس های RescueFlex ما 
ســبک تر بوده و قابلیت تنفس پذیری بیشتری دارد، ضمن این که کیفیت حفاظتی 

مشابهی را فراهم می سازد".
مدل هــای نمونه از این طرح جدید در نمایشــگاه های Intersec دبی، کنفرانس 
 Newcastle در   LGA Fire نمایشــگاه-کنفرانس  و   Gatwick در   AFOA

نمایش داده خواهند شد.
 www.bristoluniforms.com

 ”Verde“ Gore® لباس های آتش نشانی جدید
Bristol Uniforms شرکت

با افزایش زمینه سازی رویدادهای جهانی خارق العاده در شهرهای منطقه، اقدامات 
ایمنی کشــورهای آسیایی در سال های آینده بیش از پیش در معرض دید جهانیان 

خواهد بود. 
Marcus Evans’ Public Venues & Events Safety & Security Conference

یا همایش ایمنی و امنیت رویدادها و مکان های عمومی، یک رویداد بزرگ بین المللی 
اســت که شما می توانید از این فرصت استفاده نموده و با شرکت در  آن که از 2۷ 
فوریه تا 1 مارس 201۷ )9 تا 11 اسفند 95( در سنگاپور برگزار می شود، جدیدترین 
دســتاوردهای ایمنی ممکن این اماکن را مشــاهده کنید. با سرمایه گذاری در این 
همایش ســه روزه، امنیت و ایمنی رویدادها، مکان های برگزاری آن ها، و مهمانان 

خود را در برابر حوادث احتمالی تضمین نمایید. 

برخــی از موضوعــات اصلی که در مورد برگزاری یک رویداد مورد بررســی قرار 
خواهند گرفت عبارت اند از: برپایی یک رویداد منظم و موفقیت آمیز از طریق تضمین 
معیارهای ممتاز بــرای امنیت محل، حفاظت از رویدادها و مکان های برگزاری در 
برابر تروریسم: اجرای روند جابجایی برای امنیت مهمانان، دسته بندی و تغییر محل 

جمعیت به مکان های امن با قابلیت های تخلیه تائیدشده و بسیاری موارد دیگر!
http://www.marcusevans.com

همایش ایمنی و امنیت رویدادها 
و مکان های عمومی 
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شرکت argus دوربین تصویربرداری حرارتی جدید خود را که دارای صفحه نمایش 
بزرگ بوده و اســتفاده از آن برای افراد مبتدی ســاده می باشد، با عنوان تخصصی 
Mi-TIC E L عرضه نمود. همان طور که از شرکت argus انتظار می رود، این 
دوربین ها دارای کیفیت ساخت عالی و استحکام باال، محافظت زیاد در برابر شعله 

و مقاومت فوق العاده در برابر حرارت می باشند. 
Mi-TIC E L دارای یــک صفحه نمایش بزرگ 3/5 اینچی بوده و از فناوری 
پردازش تصویر تخمین حالت دینامیکی )DSE( بهره می گیرد تا حتی در شدیدترین 
شرایط محیطی، امکان مشاهده و واکنش نشان دادن به خطرات احتمالی، تشخیص 
نقاط ورود/خروج و یافتن مصدومان در میان اغتشاشات ناشی از آتش، دود و ضایعات 

ساختمانی برای آتش نشانان تضمین نماید. 
شرکت Avon Protection در تولید دستگاه ها و تجهیزات تخصصی محافظتی 
تنفسی برای افسران پلیس، گروه پزشکی، آتش نشانان، گروه های ضد تروریستی و 

امداد مسلح در سراسر جهان از دهه 1980 میالدی پیشگام بوده است. 
شرکت Avon Protection در سال 2015 دوربین های تصویربرداری حرارتی 
argus را خریداری نمود و امروزه بیش از 35.000 کاربر از این محصول اســتفاده 
می کنند. مهندســان argus با بیش از 35 ســال ســابقه در تولیــد دوربین های 
تصویربرداری حرارتی کوچک پیشــگام هســتند و این شــرکت به عنوان یکی از 
تامین کنندگان اصلی این سیســتم ها برای ســازمان های امنیتی و آتش نشانی در 

سراسر جهان به شمار می آید.
شــرکت argus با در اختیار داشتن اطالعات گسترده در مورد نیازهای کاربران، 

تولیدات خود را با توجه به این نیازها طراحی می نماید. 
جدیدترین مجموعه از این سیســتم ها – Mi-TIC – که شــامل ســبک ترین 
دوربین های NFPA با صفحه نمایش بزرگ می باشند، به عنوان اولین سیستم های 

تولید شده در نوع خود تائید گردیده اند. 

از زمان بحرانی مالی یونان، تعداد افراد متکی به مســاعدت های اجتماعی در حال 
 "Greek Aid" افزایش بوده اســت. بنابراین در ســال 2012 میــالدی انجمن
(Griechenlandhilfe) وظیفه ارائه حمایت های انسان دوســتانه ملی را برای 
بیمارستان ها و دیگر مؤسسات اجتماعی به صورت داوطلبانه بر عهده گرفت. یکی 
از این بخش ها خدمات آتش نشانی یونان می باشد که به تجهیزات جدید نیاز دارند. 
از این رو شرکت بزرگ Rosenbauer تا به امروز بیش از 240 جفت دستکش 
Safe Grip 2 و 11 جفت چکمه AUSTRIA به  "Greek Aid"تحویل داده 
است که به زودی به یونان ارسال گردیده و در سراسر این کشور توزیع خواهند شد. 
دســتکش های مقاوم در برابر حرارت و چکمه های آسان پوش با کفی های مقاوم 
در برابر سوراخ شــدگی، ایمنی الزم را برای عملیات مختلف فراهم می سازند. این 
تجهیزات مواردی هســتند که از نقطه نظر عملیات متعدد ساالنه )که از این میان، 
32.000 مورد مربوط به حوادث آتش ســوزی می باشد( بیش از 15.600 آتش نشان 

یونانی واقعًا به آن ها نیاز دارند. 
شرکت Rosenbauer با این کمک های بالعوض نه تنها حس مسئولیت پذیری 
اجتماعی خود را مجدداً به اثبات رســانده، بلکه امنیت آتش نشان های یونانی را نیز 

افزایش داده است.

 www.rosenbauer.com

دوربین تصویربرداری حرارتی
ARGUS شرکت Mi-TIC E L 

 Rosenbauer حمایت
از سازمان های آتش نشانی کشور یونان 

 www.argusdirect.com
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.

سازمان ایمنی شهری دبی Dubai Civil Defence نانوابزاری را ساخته است 
که می تواند آتش را درون ســوکت برق، جعبه تقســیم برق یا دیگر واحدهای برق 
در ســاختمان مهار کند. این ســازمان اماراتی اعالم کرد که این شهر به زودی از 
نانوابزاری برای مهار آتش سوزی استفاده خواهد کرد، این نانوابزار می تواند آتش را 

شناسایی و با رهاسازی گاز خنثی کند.
نانوابزار تولیدشــده به گونه ای طراحی شده است که می تواند کاربردهای مختلفی 
داشته باشد، این سازمان به زودی کارخانه ای برای تولید انبوه این محصول تأسیس 
خواهد کرد. فناوری DCD که سازمان ایمنی شهری دبی در امارات متحده عربی 
اســت، اخیراً استفاده از فناوری  نانو در عملیات  اطفای حریق را پذیرفته و اقدام به 
تاسیس کارخانه ای به منظور تولید محصوالت مربوط به این فناوری در این کشور 
کرده اســت. بر اساس ادعای این سازمان، امارات در میان اولین کشورهایی است 

که از این فناوری در بخش آتش نشانی استفاده می کند.
این موضوع را رشــید تانی المتروشــی، از مدیران این سازمان در کنفرانس ایمنی 

حریق 201۷ که همزمان با نمایشــگاه اینترســک دبی از 22 تا 24 ژانویه برگزار 
شد، اعالم کرد. وی معتقد است که فناوری موردنظر این سازمان نه تنها در بخش 

آتش نشانی، بلکه در صنایعی نظیر پزشکی و مواد شیمیایی قابل استفاده است.
المتروشــی گفت: حدود 50 درصد از آتش ســوزی های دبی از ادوات الکترونیکی 
نشــأت می گیرد، برای حل این مشــکل، DCD  اقدام به ساخت محصولی به نام 

Nanotech کرده که برای مهار آتش در عملیات اطفای حریق کاربرد دارد.
وی معتقد اســت که در سال 201۷ پیشــرفت هایی در بخش توسعه سامانه هایی 
که از فناوری  نانو بهره مند هســتند، انجام خواهد شــد. چنین سامانه هایی به این 
ســازمان کمک می کند تا نیاز کمتری به ادوات بزرگ اطفای حریق داشته باشند. 
این ابزار می تواند ابعاد 2 در 2 ســانتیمتر داشته باشد که اطفای حریق را سریع تر و 

کاراتر انجام  دهد.
ایــن محصول را می تــوان در ابعاد مختلف به صورت چســبنده تولید کرد تا در 
محل های محدودی قرار داده شــود. زمانی که دما در آن محل از حد مجاز باالتر 
رود، این محصول فعال می شــود. این ابزار در این حالت اقدام به رهاســازی مقدار 
مشخصی گاز می کند تا آتش مهار شود، بنابراین از گسترش آتش جلوگیری می شود.

دومین دوره فوم های آتش نشانی از 2۷ تا 31 مارس 201۷ )۷ تا 11 فروردین 96(
در مدرسه فوم )Foam School( مرکز آموزشی ورنون فرانسه برگزار خواهد شد. 
این سایت پاالیشگاه سابق با همه تسهیالت مربوطه، به منظور آزمایش های واقعی 
رویدادهای صنعتی معقول به مرکزی با تجهیزات کامل تبدیل شده است. این دوره 

دارای مجوز از سوی سازمان غیر انتفاعی JOIFF می باشد.
این دوره آموزشــی برای افرادی طراحی شده است که باید در وضعیت های اطفاء 
حریق مایعات اشــتعال پذیر در مقیاس بزرگ، واکنش فوری از خود نشــان دهند و 
همچنین برای مهندسان و کارکنان شرکت بیمه جهت کسب آگاهی بیشتر در زمینه 

سیستم های فوم ثابت و متحرک طراحی گردیده است. 
ایــن دوره ترکیبی از مطالعات نظری، کارگاه هــا، نمایش ها و اطفاء حریق عملی 
می باشد. این آموزش از سوی مربیان H2K و Dr. Sthamer ارائه خواهد شد.

ثبت نام کنید:
http://www.h2k.nl

نانوابزار مهار آتش سوزی 
Civil Defence Dubai برای

دومین دوره تخصصی فوم آتش نشانی 
 H2K/ Dr. Sthamer مرکز آموزشی
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مواجهه با گرمای سوزان تولید شده توسط شعله های آتش، یکی از وظایف روزانه 
خودروهای آتش نشانی محسوب می شود. ولی وقتی این خودروها در شرایط گرم و 
خشک کشور قطر مورد استفاده قرار گیرند، بایستی برای سازگاری با این وضعیت ها 

بخوبی تجهیز شده باشند.  
شــرکت Angloco که در ساخت خودروهای آتش نشانی پیشگام بوده و از سال 
19۷2 میالدی در یورک شــایر غربی، مستقر گردیده اســت، در تولید خودروهای 
اطفاء حریق با کیفیت باال برای خریداران سراســر جهان شــامل منطقه کارائیب، 
آسیای شرقی و خاورمیانه تخصص دارد. لذا هنگامی که درخواست هایی برای یک 
خودرو اطفاء حریق چندمنظوره با مشخصه های عالی و باالبر نجات دریافت گردد، 
این شــرکت کار خود را بخوبی انجام می دهد. مهندس Bob Auty، مدیر خرید 
و تدارکات Angloco توضیح می دهد: "این شــرکت به مدت 50 سال در زمینه 
مهندســی اطفاء حریق فعالیت داشته اســت. کاربران نهایی در قطر به خودرویی 
نیاز دارند که بتواند درجه حرارت های بســیار زیاد شرایط بیابانی را تحمل نموده و 
همچنین در برابر آســیب ناشی از آب که موجب فرسودگی و زنگ زدگی تجهیزات 

می شود، مقاومت نماید."
این خودرو با بدنه آلومینیومی دارای یک سطح آنادیزه می باشد و در برابر الکتریسیته 
محافظت شده است که به طور طبیعی نیازی به رنگ آمیزی ندارد. با این وجود، به 
علت تمایل خریداران به روکاری مجدد، چالش هایی در مورد انتخاب نوع رنگ به 

وجود می آید که بایستی با فرآیند آندکاری سازگاری داشته باشد. 
Bob Auty عنوان می کند: "اتصال رنگ به زیرالیه آنادیزه برای ما یک فرآیند 
ناشناخته بود و محصولی که ما نیاز داشتیم باید مستحکم بوده بطوری که در هنگام 
انتقال خودرو به قطر و در زمان بهره برداری، شــن و درجه حرارت های باال نتوانند 

موجب تخریب سطح آن شوند." 
Andy Kidson، متخصص 
فروش فنی R-M، مجموعه ای 
کارآزمایی ها  و  آزمایش هــا  از 
در  زیرالیــه  روی ســه  بــر 
 PP،( انجــام داد Angloco
GRP، و آلومینیــوم(. رنــگ 
 R-M Graphite HD
نتایجی با کیفیــت و پایداری 
باال به دســت می داد و فرآیند 
خیس  ســطح  بر  رنگ آمیزی 
 wet on wet process
فرآیندی  عنوان  به  اعمال شده 
با صرفه جویی زمانی مورد تائید 

قرار گرفت.
Bob Auty عنــوان نمود: 
"رنگ آمیزهــا به طــور کامل 
ایــن فرآیند را دنبــال نموده 
و از آن اســتقبال کردند، چرا 
انگیزه و  افزایــش  که موجب 
آن ها  رنگ آمیزی  مطلوبیــت 

می شــد. اتاقک های اصلی به صورت ازپیش رنگ آمیزی شده به کارخانه وارد شده 
و آماده تولید بودند. رنگ R-M نه تنها باعث صرفه جویی در زمان می شــد، بلکه 
ســازگاری رنگی آن با استفاده از ابزار طیف سنجی تصویر، یک انطباق رنگ را بر 

اتاقک اصلی بازتاب می داد."
به گفته Kidson: ما در سراسر این کارآزمایی ها نشان دادیم که فرآیند رنگ آمیزی 
بر سطح خیس می تواند بدون کاهش کیفیت باال که از Angloco  انتظار می رود، 
در وقت و نیروی کاری صرفه جویی نماید. همچنین روکش R-M مستقیم بر فلز 
)DTM( را برای چارچوب صندلی استفاده کردیم که پس از ساخت، درون اتاقک 
جاسازی گردید. ما توانستیم آن چه که پیشتر در یک فرآیند سه مرحله ای انجام می شد 
را در یک مرحله انجام دهیم، به طوری که با حفظ پیروی از ضمانت ســاختاری، 
ترکیب خمیر فوالد در پوشش نهایی مورد استفاده قرار گرفت. در نتیجه برای تولید 

همه چارچوب ها به اندازه نصف روز در زمان صرفه جویی شد."
در مجمــوع، تولیــد خودروی اطفاء حریق، 8 ماه و انتقــال آن به قطر برای آغاز 
عملیات در بخش صنایع نفتی 30 روز به طول انجامید. Auty بر این نکته تاکید 
دارد که کیفیت، انگیزه اصلی شــرکت بوده و تحت تاثیر مالحظاتی که تاکنون از 

سوی R-M دریافت نموده است، قرار دارد. 
 R-M وی در پایان عنوان می کند، "حمایت و پشتیبانی متخصصان فروش فنی
عالی است. گروه رنگ آمیزان مجرب ما در هر مرحله از این مسیر شرکت داشته اند. 
R-M یک طرح عملیاتی و یک دستورالعمل مکتوب برای رنگ آمیزان ارائه نموده 
اســت که توسط مراجع ســالمت و ایمنی پشتیبانی می شــود و کارآزمایی جاری 

محصوالت R-M در مرکز مربوطه در Milton Keynes اجرا خواهد شد. 

ما با ســاخت این خودروی اطفاء حریق اولیه، توانســتیم به موفقیت بزرگی دست 
یابیم و بدنبال همکاری طوالنی مدت و پویا با R-M هستیم."

 www.angloco.co.uk

 Angloco خودروهای آتش نشانی
برای شرایط بسیار گرم و بیابانی قطر
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.

Bodytrak ابزار منحصربه فردی اســت کــه با قرار گرفتن در گوش، فاکتورهای 
فیزیولوژیکی چندگانه CBT، HR، Vo2 –، حرکت، تنفس – را اندازه می گیرد. این 
ابزار اولین دســتگاهی است که بدون نیاز به قرص )بسیار تهاجمی و گران( دمای 

مرکز بدن )CBT( را اندازه گیری می نماید. 
این ابزار به منظور بهینه ســازی عملکرد کارکنان سرویس های اورژانسی و نجات، 
اطالعاتی را به صورت پویا فراهم می آورد )USP برای آتش نشــان ها و همچنین 
کارکنان بخش سالمت در شرایط پرخطر(، تا از بیماری و مرگ – در شرایط آموزشی 
 Bodytrack و همچنین اورژانسی – جلوگیری به عمل آید. سرمایه گذاری بر روی
از ســوی بخش های مختلف شامل آژانس Innovate UK صورت گرفته است و 

اکنون در برخی از سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.
Bodytrack برای اســتفاده در شرایط اورژانسی و پرتنش طراحی شده است که 
از طریق نظارت پویا بر وضعیت بدن )خصوصًا در شرایطی که کارکنان تا بیشترین 
حد توان خود مورد آزمایش قرار گرفته اند( موجب افزایش عملکرد شــده و از بروز 
بیماری جلوگیری می نماید. ردیابی پیوسته و پویای عملکرد به مربیان اجازه می دهد 
که بتوانند هرگونه مشکلی را فورا شناسایی نموده و برنامه ها را برای تناسب با هر 
فرد اصالح کرده و فرآیند توان بخشــی را تسریع نمایند که موجب افزایش پایداری 

و تحمل آن ها در شرایط اورژانسی خواهد شد.
داده ها در یک رابط ابری برای تجزیه و تحلیل دقیق جمع آوری می شوند، و برای 
طراحی برنامه های آموزشی جهت بیشینه سازی قدرت و توان یک گروه/دسته مورد 

استفاده قرار می گیرند.
  www.inovadesign.co.uk/products

 Bodytrak
برای آتش نشان ها

مدیریت ایمنی حریق در ســاختمان های بلند به منظور حفظ ریســک حریق در 
محدوده های مجاز بسیار مهم می باشد. امروزه بناهای جدید با ارتفاع بیشتر و بیشتر 
در حال ساخت هستند و ساختمان های بلند موجود اصالح شده و تغییر داده می شوند. 
وقوع حریق های فاجعه بار در دهه اخیر نشــان داده است که چگونه ساختمان های 
بلند می توانند چالش های واقعی برای آتش نشان ها در تخلیه ساکنان ایجاد نمایند. 

مدیریت کارآمد ایمنی حریق برای پیشگیری از آتش سوزی بسیار مهم می باشد.
دوره آمـــوزشی تخصصی مـدیریـت ایمنـی حریـق در سـاختمـان هــای بلنـد 
 )Tall Building Fire Safety Management Training Course(
که بمنظور تشــویق عضویت در شبکه ایمنی حریق ساختمان های بلند توسعه داده 
شده اســت، همراه با ابزارها و روش های مفیدی برای افراد فعال درحوزه مدیریت 

ارائه می گردد. 
مربیــان ایــن دوره در زمینه کاری خود متخصص بــوده و دارای دانش و تجربه 
فراوان می باشــند. در این دوره که از 22 فوریه تا 2 مارس 201۷ )4 تا 12 اســفند 
95( به طول می انجامد، موضوعات و مباحث گســترده به همراه مطالعات موردی 

پوشش داده خواهند شد.
http://www.tallbuildingfiresafety.com

دوره مدیریت ایمنی حریق 
IFE در ساختمان های بلند توسط
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 716 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

 ،telnet ،در ماه می 2014 شرکت راهکارهای فناوری پیشرو و ارائه دهنده خدمات
سیستم های کنترل و فرماندهی چهار سازمان آتش نشانی منطقه ای انگلستان را با 
موفقیت در یک سیستم کنترل و فرماندهی واحد در مرکز کنترل حریق شمال غرب 

North West Fire Control Centre (NWFC) ادغام نمود.
NWFC که از می 2014 رسیدگی به بیش از 250.000 تماس اضطراری را انجام 
داده، یک شرکت بخش دولتی است که منحصراً توسط شرکت خدمات اطفاء حریق 
)Fire Services( در شمال غرب انگلستان مدیریت میشود. NWFC عالوه بر 
رسیدگی به همه تماس های اضطراری 999 مربوط به شرکت خدمات اطفاء حریق 
شــمال غرب، مسئولیت تجهیز و انتقال آتش نشان ها و ماشین های آتش نشانی در 
  Cumbria  ، Lancashire ، Greater Manchester هنگام بروز حوادث به
و Cheshire را بر عهده دارد. telnet با پوشش ناحیه گسترده ای بیش از 5000 
مایــل مربع و جمعیت بیش از 5/5 میلیون نفر کار خود را برای کمک به شــرکت 
خدمات اطفاء حریق )Fire Services( جهت صرفه-جویی به ارزش 15 میلیون 

پوند در 12 سال آینده آغاز نموده است.
 Frequentis و Hexagon این سیســتم جدیدترین فناوری ها از شرکت های
را یکپارچه سازی نموده و به اشــتراک گذاری زیرساخت های مورد نیاز برای مسیر 
ارتباطی تماس های 999، انتقال تجهیزات و حفظ تماس رادیویی با کارکنان را میسر 
می ســازد. این زیرساخت مشترک، الگوی منطقه ای، در نوع خود بی نظیر بوده و در 
بخش Blue Light مورد اســتفاده قرار می گیرد؛ همچنین به بهبود پاسخ دهی و 
افزایش کارایی انجامیده است که دستیابی به صرفه جویی های تعیین شده از سوی 
دولت را ضمن حفظ خدمات اصلی، باز نگهداشتن ایستگاه ها و حفظ فعالیت پمپ ها 

ممکن می سازد.
این سیستم با همه سیستم های موجود در بخش اطفاء حریق قابل یکپارچه سازی 
بوده و تضمین می کند که صرف نظر از محدودیت های خدماتی، نزدیک ترین منابع 
تخصصی به مناطق حادثه زده منتقل گردند. یکی از مزایای اصلی این راهکار انتقالی، 
قابلیت پیکربندی چند-نهادی آن می باشد که به کارکنان اجازه می دهد صرف نظر 
از موقعیــت تماس، یک جریان کاری متحد و واحد را در اتاق کنترل دنبال نمایند، 
و در مورد اطالعاتی که سیســتم پیشنهاد می دهد و توصیه های مورد نیاز برای هر 
نوع حادثه، مبتنی بر نمایه های ریسک و جمعیت شناسی در نواحی اجتماعی محلی، 

مطمئن و خاطرجمع باشند.

این قرارداد چهارساله به دنبال یک پروسه مناقصه به telnet اعطا گردیده است 
زیرا جامع ترین راهکار، توافقات سطح خدماتی بهینه و ارزش مالی را ارائه می دهد. 
همچنین سرپرســتی پیاده سازی پروژه و ارائه ســرویس های پشتیبانی موجود به 

telnet واگذار گردیده است. 
بــه گفته Sarah Wilson ، رئیس NWFC: اکنون با اســتفاده از جدیدترین 
فناوری ها ما همکاری های گسترده تری در اختیار داریم که واکنش های سریع تری 
 telnet را به ویژه در هنگام بروز حوادث بحرانی و حیاتی میســر می سازد. راهکار
به ما اجازه می دهد که در مناطق کالن شهری یا بخش های روستایی، با کارایی و 

بازدهی بیشتری در برابر حوادث عکس العمل نشان دهیم.
وی می افزاید، پیشــتر فرآیند انتقــال در محدوده خدمات نجات و اطفاء حریق به 
معنای یک تماس تلفنی به اتاق کنترل بود که منابع مورد نیاز از ســوی آن تأمین 
می گشــت. سپس اتاق کنترل مجدداً جزئیات حادثه را در سیستم خود وارد می کرد 
و منابع خود را انتقال می داد. امروزه NWFC بر همه منابع نجات و اطفاء حریق 
در چهار FRS نظارت دارد و می تواند آن ها را بالفاصله به عنوان بخشی از واکنش 
اولیه انتقال دهد، صرف نظر از این که حادثه در آن ناحیه به وقوع پیوســته اســت 
یا خیر. همچنین از طریق ترمینال های داده های ســیار )MDT( امکان مشــاهده 
همه منابع اختصاص یافته به حادثه در همه بخش های نجات و اطفاء حریق وجود 
دارد، و در مســیر رسیدن به محل حادثه می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند. 
این امر به معنای ارائه واکنش های ســریع تر و هماهنگ شده تر به حوادث بحرانی 

و حیاتی می باشد.
 Fire and Rescue( مدیر ارشد سازمان آتش نشانی و نجات ،Paul Hancock
Services(  شــهرهای Cheshire  و Cumbria  و رئیس کل سابق انجمن 
مدیران ارشــد عنوان نمود: NWFC یک مرکز کنترل حریق واحد می باشد که از 
طریــق آن، منابع چهار واحد خدماتی نجات و اطفاء حریق از یک سیســتم انتقال 
واحد منتقل می گردند. اطالعات مربوط به موقعیت تماس و شاخص های جغرافیایی 
ناحیه ای گســترده به اپراتور اتاق کنترل اجازه می دهد که به طور ســریع و دقیق 
موقعیت حادثه و همچنین موقعیت تماس گیرنده را تعیین نماید. با کمک نرم افزارهای 
مســیریابی و سیستم های موقعیت یابی خودکار خودرو تعبیه شده در سیستم انتقال، 
اپراتور می تواند سریع ترین واکنش و نزدیک ترین مسیر به حادثه را شناسایی کرده 

و اعالم آماده باش نماید.
Barry Zielinski، مدیــر کل دفاع و امنیت عمومی در telnet عنوان نمود: 
NWFC" به یک راهکار کنترل و فرماندهی انعطاف پذیر نیاز دارد که ارسال خدمه 
آتش نشــانی را به طور کارآمد در سراسر منطقه شمال غرب انجام دهد. همچنین 
این سیســتم باید قادر به پردازش داده های بســیار بیشتری نسبت به سیستم های 
مجزا و غیر متصل پیشین باشد. به دنبال پیاده سازی، موفقیت این راهکار در خالل 
طوفان های زیان بار و وقوع ســیل در اواخر سال 2015 اثبات گردید به طوری که 
ماهیت منطقه ای و چند-نهادی این سیستم به شرکت های خدماتی اطفاء حریق مجزا 
کمک نمود که با هم همکاری داشــته باشند و خدمات مثمرثمرتر و هماهنگ تری 

به عموم ارائه نمایند.
telnet برای این پروژه با چالش های زیادی مواجه گردید ولی توانســت بر آن ها 
غلبه نماید. این چالش ها به علت روش های مختلف همکاری چهار ســازمان مجزا 

و میزان قابل توجه تغییرات مورد نیاز، ایجاد شده بودند.
این سیســتم به طور موفقیت آمیزی پیاده سازی شد و telnet با همکاری نزدیک 

با NWFC پشتیبانی از این سیستم را ادامه می دهد.
برای دســتیابی به اطالعات بیشتر به وب ســایت www.telent.com مراجعه 

نمایید.

راهکار telnet برای
  North West Fire Control Centre
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.

Ballyclare Limited تولیدکننده لباس کار و پوشــاک محافظتی تخصصی، 
اخیراً میزبان مراســم ویژه ای بود که در طی آن یک خودروی آتش نشــانی برای 
کشــور آرژانتین، به افتخار این شرکت نام گذاری گردید. این خودرو توسط انجمن 
 Ballyclare یک موسســه خیریه که( )IFRA( بین المللی نجات و اطفاء حریق
در سال های اخیر کمک های بالعوض بسیاری را از طریق آن انجام داده است( به 

یک سازمان آتش نشانی در San Juan اهدا گردید.
به گفته Davie Kay ، نماینده IFRA: شرکت Ballyclare از مدت ها پیش 
یکی از حامیان اصلی ما بوده است. این شرکت دو سال قبل تعداد 4.500 مجموعه 
تجهیزات حفاظت فردی به ما اهدا نموده که ما آن ها را در پاراگوئه، آرژانتین، آلبانی، 

بوسنی و مکزیک توزیع کردیم. 
 Ballyclare این حرکت سخاوتمندانه شامل تالش فراوان افرادی در مرکز توزیع
در شهر Barnsley می شد که تجهیزات را تنها در یک روز در چهار کانتینر بارگیری 

کردند و موجبات برقراری رابطه ما با این شرکت را فراهم نمودند. 
این رابطه روز به روز قوی تر می شود و لذا هنگامی که این فرصت را برای انتقال 
یک ماشین آتش نشانی به San Juan  به دست آوردیم، طبق روال معمول با این 
نام گذاری می خواستیم تالش های افرادی که به ما کمک می کنند را بازتاب دهیم.
خودروی Ballyclare برای مراســم نام گذاری به دفتر مرکزی این شــرکت در 

Stockport  منتقل گردید. 

بــه گفته Carlton Greener ، مدیر عامــل Ballyclare: این خودرو برای 
جایگزینی با یک خودروی آتش نشــانی که در یک تصــادف جاده ای از بین رفته 
بود در نظر گرفته شده است، لذا بسیار مفتخریم که IFRA برای نام گذاری، اسم 

شرکت ما را انتخاب کرده است. 
Davie Kay ادامه می دهد: این هشــتاد و سومین ماشین آتش نشانی است که 
ما برای خدمــات اطفاء حریق برون مرزی فراهم نموده ایم. Ballyclare یکی از 
تامین کنندگان تجهیزات حفاظت فردی پیشــگام در بریتانیا است و بدون حمایت 
سخاوتمندانه آن ها و دیگر حامیان مان ما قادر نبودیم این گونه به همکاران آتش نشان 

خود در سراسر جهان کمک کنیم.
 www.ballyclarelimited.com

Ballyclare Limited هدیه داد 
یک Ballyclare به کشور آرژانتین
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 716 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

بخش مدیریت ریســک CFB از امضای قراردادهای چند میلیون پوندی خبر داد 
که سه شــرکت از بزرگ ترین  کمپانی های ذخیره سازی عمده، مواد پالستیکی، و 

مواد شیمیایی را با کارخانه های مستقر در Teesside شامل می شود.
ایــن قراردادها خدمات نجات و اطفاء حریق صنعتی بلندمدت برای شــرکت های 
 Huntsman Tioxide و ،INEOS Nitriles، Navigator Terminals
و مناطق مجاور آن ها در ناحیه Seal Sands، فراهم می ســازند. مدیریت ریسک 
CFB تحت یک توافق خدمات مشترک، محافظت از منابع را به صورت شبانه روزی 
و پیوســته برای این شــرکت ها اجــرا خواهد نمود ضمن این کــه ارزش افزوده و 

صرفه جویی های اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت.
این قرارداد برای مدیریت ریســک CFB از 50 شــغل ثابت و دائمی محافظت 
می نماید؛ همچنین پســت های جدیدی ایجاد کرده و طرح کارآموزی شرکت را با 
فرصت های بیشتر برای جوانان جویای کار در Teesside ارتقا می دهد. به عالوه 
با ارائه ســرمایه گذاری بیشــتر در زمینه تجهیزات و منابــع، خدمات محافظتی در 

Teesside را افزایش می دهد. 
بخش مدیریت ریســک CFB که در سال 2011 تأسیس گردید، به عنوان اولین 
واحد در نوع خود که توســط یک سازمان آتش نشــانی انگلستان دایر شده است، 
فعالیت می کند. امروزه این واحد دارای یکی از بزرگ ترین نیروی کاری در انگلستان 
بوده که قابلیت و مهارت الزم برای اجرای عملیات در شــرایط سخت و خطرناک 

را در اختیار دارد.
یان هایتون، مدیر عامل مدیریت ریســک CFB عنوان می کند: "ما می دانیم که 
ایمنی یکی از اولویت های اساســی برای این سه شرکت جهانی محسوب می شود 
بنابراین به اعتمادی که این شرکت ها نسبت به ما دارند افتخار می کنیم. قراردادهای 
بســیار مهم و فرصتی بزرگ در اختیار ما قرار داده شــده اســت. ما بر این باوریم 

که این الگوی مشــترک ما را قادر خواهد ســاخت که باکیفیت ترین خدمات را با 
مقرون به صرفه ترین روش ها ارائه نماییم به طوری که همه از آن سود خواهند برد."  
وی افزود: "یکی از دالیل اصلی موفقیت ما، تجربه و مهارتی است که گروه ما در 
اختیار دارد و پیش بینی ما از مقبولیت جهانی به دلیل وجود کارشناســان متخصص 

و تجربیات آن ها در حال تحقق می باشد."
گری کاولی، مدیر فنی، عنوان می کند: "ما یک قرارداد سه ســاله اولیه با شرکت 
INEOS Nitriles را به انجام رســانده ایم و بسیار خرسندیم که با اضافه شدن 
شــرکت های Navigator Terminals و Huntsman ایــن قرارداد مجدداً 
برقرار گردیده است. برای انجام تعهدات، بیش از 18 ماه به طور فشرده کار کردیم 
و اســتفاده از اندوخته ها را برای مشتریان میسر ساختیم، که این کار به حمایت از 
مشاغل و اشتغال در Teesside و همچنین ارتقای نیروی کاری ما کمک می کند."

وی افزود: "همچنین در کنار هم قرار دادن این مشاغل از نظر سرعت عکس العمل 
و ایجاد منابع و تجربیات مشارکتی سودمند بوده و به ما اجازه می دهد که ظرفیت 

و قابلیت های خود را ارتقا دهیم."
قراردادهای جدید در نتیجه رشــد اخیر مدیریت ریسک CFB به این واحد اعطا 
گردیده اند و ارائه خدمات مدیریت ریســک گسترده مانند ارزیابی و بررسی ریسک، 
برنامه ریزی اضطراری و مهندسی اطفاء حریق، واکنش به شرایط اضطراری، آموزش 
و تمرین را شامل می شوند. خریداران شامل شرکت های معتبر و سودآور در بخش های 
پرخطر مانند بخش های نفت و گاز، توان، پتروشــیمی و هسته ای می باشند که به 

محافظت از افراد، کارخانه، فرآیند، و بهره وری تولید خود نیاز دارند.
قراردادها در انگلســتان، اروپا و خاورمیانه )جایی که اخیراً یک شرکت در ابوظبی 
تأسیس شده است(، جایگاه مدیریت ریسک CFB را به عنوان یک حرفه جهانی 
مســتحکم می سازند که دارای گردش چند میلیون پوندی بوده و مزایای حاصل به 
 Teesside پروژه بازگردانده می شــوند به طوری که موجبات ارتقای ایمنی بخش

را فراهم می سازند.
 www.cfbriskmanagement.com

 Tees قراردادهای چند میلیون پوندی
CFB برای بخش مدیریت ریسک
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.

اخیراً شرکت Megger انگلستان، متخصص تولید تجهیزات تست قابل حمل، دو 
ابزار جدید جهت کمک به آشکارسازی مشکالت الکتریکی پیش از این که خطرساز 
شــده و به آتش سوزی منجر شوند برای شرکت خدمات نجات و اطفاء حریق شهر 
 PAT150R فراهم نموده است. این ابزارها، شامل یک تست کننده دستی Surrey
و یک مولتی متر AVO210، جهت کمک به حفاظت از افراد آســیب پذیر در برابر 

خطرات خانگی طراحی گردیده اند. 
پاول ریس بریجر، مدیر نظارت بر آتش نشــانی، برای درخواست حمایت و دریافت 
اطالعات در مورد مناســب ترین تجهیزات جهت پشتیبانی از فعالیت های پرمشغله 
روزانه شرکت خدمات نجات و اطفاء حریق Surrey )واقع در Reigate( با شرکت 

Megger تماس حاصل نمود. 
پــاول ریس بریجــر توضیح داد: "ما خدمات بررســی حریــق را در صحنه های 
آتش سوزی واقعی فراهم کرده ایم، و همچنین در انجمن کاهش ریسک برای افراد 
آسیب پذیر، به صورت ایمنی خانگی در برابر حریق و بازرسی کلی صحت و امنیت، 
شرکت نموده ایم"؛ "ما این کار را با بازدید خانه ها و اجرای آزمایش هشدار دود و/

یا مونوکسید کربن، و مجموعه هایی از تحقیقات و بررسی های ایمنی حریق انجام 
می دهیم. در حین این کار ما اغلب با مواردی مواجه می شــویم که می توانند خطر 
بروز آتش ســوزی را افزایش دهند؛ بررسی تجهیزات الکتریکی به ما اجازه خواهد 

داد که وضعیت ایمنی این موارد را تعیین نماییم." 
"تعیین دقیق مشکالت خطرآفرین در تجهیزات الکتریکی می تواند چالش برانگیز 
باشد و به همین علت ما به تجهیزات تست قابل اطمینان نیاز داریم. مهندسان شرکت 
Megger نیازمندی های ما را ارزیابی نمودند و پس از بررسی یک روزه در محل، 
دستگاه تست دستی PAT150R و مولتی متر AVO210 را به ما پیشنهاد کردند. 
استفاده از این دو دستگاه بسیار ساده بوده و دارای استحکام و دقت باال می باشند."
تســت کننده دســتی PAT150 امکاناتــی از قبیل آزمایش نشــت الکتریکی و 
اندازه گیری مدار فعال برای بررسی منبع شبکه، تائید قطبیت سوکت و اندازه گیری 
ولتاژهایی تا 300 ولت AC را فراهم می نماید. در صورت لزوم، کاربران می توانند 
به سادگی و فورا محدوده ها و بازه های زمانی تست را برای تناسب با شرایط موجود 
تنظیــم نموده و مقاومت اتصاالت را برای به حداقل رســاندن خطاهای اندازه گیری 

حذف نمایند.

 AC اندازه گیری ولتاژها و جریان های Megger از شرکت AVO210 مولتی متر
و DC، مقاومت، فرکانس و ظرفیت را تسهیل می کند. همچنین دارای عملکردی 
پیوســته با یک آژیر واکنش سریع، و قابلیت سنجش ولتاژ غیر تماسی می باشد که 

در هنگام ردیابی کابل کشی ها بسیار سودمند خواهد بود.
AVO210 دارای یک پوشــش متراکم و مســتحکم با دستگیره هایی در هر دو 
طرف می باشد. این دستگیره ها همراه با یک سوئیچ 
گزینش تابع که به دقت در محل مناســب تعبیه 
شده است، امکان استفاده آسان از این دستگاه را 
با یک دســت فراهم می کند و راحتی کاربر را در 
بسیاری از شرایط آزمایش و تست بیشینه می سازد.

PAT150R و AVO210 از رابط های کاربری 
ســاده و قابل فهم بهــره می گیرند که کاربر را از 
رجــوع به دفترچه راهنمــا در مواقع غیرضروری 

بی نیاز می سازد.
 uk.megger.com

 Megger کمک شرکت
Surrey به واحد خدمات نجات و اطفاء حریق
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اگر این مطلب را می پسندید
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شرکت Jolly Scarpe SpA به مدت بیش از 30 سال در زمینه تولید حرفه ای 
کفش در جهان برای افرادی که عمر خود را وقف خدمت و محافظت از شهروندان 

می نمایند، فعالیت دارد.
این شــرکت عالوه بر در دست داشــتن بازار محصوالت اطفاء حریق انگلستان با 
چکمه های نوین و خالقانه خود به مدت چندین سال، موفق به صادرات این چکمه ها 

به بیش از 30 کشور در سراسر جهان شده است.
تحقیقات گســترده، روش های تولیدی پیشرفته، مواد نوین، ایمنی، آسایش و ارائه 
خدمات عالی به مشــتری، امتیازاتی هستند که Jolly Scarpe را به یک شرکت 
پیشگام جهانی و مرجعی برای فعالیت های حرفه ای در این بخش تبدیل نموده اند. 
همانند همه محصوالت فوق العاده که رمز موفقیت آن ها به جزئیات طراحی ظریف 
و دقیق برمی گردد، چکمه های آتش نشانی Jolly نیز از این قاعده مستثنا نیستند. 

این جزئیات خالقانه در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.
- WBS یا Wrap Band System )جلوگیری از لغزش پاشنه(: 

سیستم جدید با قابلیت ارتجاع به گونه ای طراحی شده است که تنظیم حجم درون 
چکمه را ممکن می ســازد. لذا بهترین وضعیت متناســب با پا را فراهم نموده و نیاز 
به ســاخت سفارشــی یا "معیارهای ویژه" را کاهش می دهد. به ویژه این سیستم 
برای بانوان آتش نشان مناسب بوده و جانشینی برای چکمه های پیشین )با فناوری 

قدیمی گیره های پاشنه( به شمار می آید.
- Inner Air-Flow System سیستم جریان هوای داخلی:

اســتاندارد EN15090 به وضوح بیان می کند که برای چکمه های آتش نشانی 
بایستی آزمایش های سخت گیرانه و با مقیاس کامل صورت گیرد که این آزمایش ها 
شــامل مقاومت در برابر پارگی، مقاومت در برابر شعله و موج حرارت، نفوذ و جذب 

آب می باشند. 
چکمه های آتش نشــانی Jolly برای ارائه بیشترین حفاظت طراحی گردیده اند و 
سیســتم تهویه جدید توسط شبکه هوای تعبیه شده، حرکت ساده و طبیعی هوا بین 

آسترهای فوقانی و ®GORE را به داخل و خارج میسر می سازد. 

: J-Morphic قابلیت های قالب -
بمنظور دستیابی به باالترین سطح SRC )مقاومت در 
برابر لغزش(، شرکت Jolly برای همه مجموعه های 
چکمه های آتش نشانی و جستجو-نجات خود یک قالب 
J-Morphic جدیــد در بخش کفی خارجی در نظر 
گرفته است. طرح کلی این قالب دارای یک نمایه با گرد 
شدگی بیشتر بوده و نسبت به دیگر چکمه های موجود 
در بازار که دارای کفی های خارجی "مسطح" متداول 
هستند و از کفی های فلزی مقاوم در برابر سوراخ شدگی 

استفاده می کنند، بسیار مناسب تر می باشند. 
این مزایا عبارت اند از:

1( دارای بخش سرپنجه عریض تر بوده که از فشردگی 
انگشتان جلوگیری می کند.

2( پاشــنه مدور موجب راحتی پــا در خالل مرحله 
roll-over )وضعیت حرکتــی پا در تماس با زمین 
هنگام راه رفتن و دویدن( شده و از سایش کفش )که 

معموال در طرح هایی با لبه های تیز رخ می دهد( جلوگیری می نماید و مقاومت باال 
در برابر لغزش را تضمین می کند.

3( ایجــاد حرکت roll-over بهتر، به طوری که %90 از عمل گام برداری بدون 
نیاز به خم کردن کفی خارجی میســر می شــود و از این رو فشار تاکننده کمتری به 
کفش وارد گردیده و از ایجاد چین خوردگی ها در بخش فوقانی که می توانند موجب 
به وجود آمدن نقاط فشار بر روی پا شوند جلوگیری می نماید. راه رفتن بسیار راحت تر 

خواهد بود و فشار کمتری بر روی پا و ماهیچه ها اعمال می گردد.
4( میزان جذب انرژی توسط ترکیب الستیکی کفی خارجی با عمق و شکل میخ ها و 
با ماده کامپوزیت کفی داخلی مقاوم در برابر سوراخ شدگی، و بیش از همه، توسط قالب 
J-Morphic تعیین می شود. لذا به منظور ارائه بهترین نتایج برای یک محصول 
با وزن کم و میزان جذب انرژی باال، چکمه های Jolly به کفی های میانی مخفی 
PU یا الیه هایی که در برابر درجه حرارت های باال آسیب پذیر هستند نیازی ندارند.
یکی از آتش نشان های کهنه کار انگلستان با سابقه 20 ساله در اجرای عملیات اطفاء 
حریق از تجربه خود در اســتفاده از این چکمه ها می گوید: "شکل داخلی و خارجی 
این چکمه به گونه ای اســت که احساس می کنم بخشی از من است و می توانم به 
مدت طوالنی تری با آن ایستاده و مسافت بیشتری راه بروم ... این چکمه ها احساس 

دویدن را در من القا می کنند!"
  www.jollyscarpe.com

 Jolly چکمه های آتش نشانی جدید
حاصل 30 سال تجربه و نوآوری
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تهران،پالسکویدیگرینمیخواهد.

)راهکار اولویت دهی اورژانسی مجهز به GPS حق تقدم و اولویت را در چهارراه ها جهت 
ارتقای ایمنی عملیاتی و افزایش سرعت واکنش برای خودروهای اورژانس فراهم می نماید.
 (Global Traffic Technologies)  GTT شرکت فناوری های ترافیک جهانی
برای پیاده سازی جدیدترین نسل از راهکار اولویت دهی خود، ™Opticom مجهز 
به GPS، با ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی Cape Canaveral  فلوریدا 

قراردادی منعقد نموده است. 
سیســتم اولویت دهی خودروهــای اورژانــس Opticom (EVP)  به همراه 
سیستم های کنترل کننده چهارراه ها مورد استفاده قرار می گیرند تا عبور خودروهای 

آتش نشانی و نجات را با سرعت و امنیت باال از چهارراه ها تضمین نمایند.
سیســتم Opticom GPS موجــود در Cape Canaveral گســترش داده 
خواهد شــد. 12 خودروی آتش نشانی اضافه و شش چهارراه دیگر نیز به تجهیزات 
Opticom مجهز می گردند. سیستم Opticom مجهز به GPS، ارتباط بی سیم 
بین خودروهای اورژانس و چهارراه های پیش رو را میســر می ســازد. هرگاه یک 
خودروی مجاز، به رهگشــایی ســریع و ایمن یک تقاطع نیاز داشته باشد، پیش از 
رســیدن خودرو به آن چهارراه، درخواستی به کنترل کننده ترافیک مربوطه ارسال 
می شود و با روشن کردن چراغ سبز، مسیری برای عبور امن خودرو فراهم می گردد. 
Kennedy Space Center بعنوان مقر پایگاه فضایی کندی Cape Canaveral

واقع در شمال این شهر، در جهان شناخته شده می باشد. عملیات پرتاب موشک ها 
و سفینه های فضایی آپولو، اسکای لب و شاتل فضایی همگی در این پایگاه صورت 

گرفتند.
 Cape Canaveral همکاری با :GTT رئیس ، Doug Roberts بــه گفته
برای کمک به ارتقای ایمنی عملیاتی، کاهش زمان پیمایش خودروها برای رسیدن 

بــه محل حوادث اضطــراری، و افزایش ایمنی مردم و کارکنان شــرکت خدمات 
آتش نشانی از افتخارات ما به شمار می آید.

 www.gtt.com

سیستم Opticom  برای سازمان  
  Cape Canaveral آتش نشانی و نجات
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 716 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

وضعیت هــای اضطراری مختلفی در فرودگاه ها رخ می دهند که می توانند عملیات 
فرودگاه را شدیداً مختل نموده و جان میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار دهند. 

افزایش بررسی در زمینه ایمنی و کارایی عملیاتی در فرودگاه ها به همراه افزایش 
تعداد حوادث اضطراری در 12 ماه گذشته در جهان، افزایش تمرکز بر مدیریت شرایط 

اضطراری، برنامه ریزی و مدیریت بحران در فرودگاه ها را به همراه داشته است.
همایش مدیریت شرایط اضطراری برای فرودگاه ها، 28 تا 31 مارس 201۷ )8 تا 

11 فروردین 1396( توسط Equip Global در سنگاپور برگزار می گردد. 
این برنامه بعنوان بخشــی از مجموعه همایش های جهانی فرودگاهی شــرکت 
Equip Global، فرصتی اســتثنایی برای پیشگامان عملیات و مدیریت شرایط 

اضطراری در میان مقامات فرودگاهی و هوابرد فراهم می آورد تا دستاوردهای خود 
را به اشــتراک گذاشته و بهترین مطالعات موردی با راهبردهای معتبر را در توسعه 
سیســتم پاســخ اضطراری در فرودگاه ها برای رویدادها و حــوادث پروازی یا غیر 
پروازی، مدیریت بحران و برنامه ریزی و پیاده ســازی پاســخ، شناسایی و مدیریت 
ریســک و همچنین فرآیندها و فناوری هایی که می توان برای کاهش تاثیر شرایط 
اضطراری در عملیات فرودگاه ها پیاده سازی نمود، دریافت کنند. همچنین 4 کارگاه 

مجزا برای رزرو موجود می باشد!
* مخاطبین مجالت تخصصی حوزه آتش نشانی، ایمنی و امداد و نجات شامل:
 International Fire Protection ، International Fire Fighter

و Gulf Fire از %10 تخفیف برخوردار خواهند شد. 
برای دریافت اطالعات بیشتر به شرکت Equip Global ایمیل بزنید.

http://www.equip-global.com

به دنبال همایش COP 21 و اقتصاد با قیمت پایین نفت؛ رؤسای نفت و گاز در 
سراســر منطقه بر تعهد خود در مورد بهبود استاندارهای HSE )ایمنی، بهداشت و 

محیط زیست( تاکید نموده اند. 
نمایشــگاه و همایش بین المللی HSE کویت )KIHSE( که از 15 تا 16 فوریه 
201۷ ) 2۷ و 28 بهمــن 95( برگزار می شــود، جایگاهی برای مالقات شــرکا و 

تامین کنندگان جهت تضمین برآورده سازی اهداف آن ها محسوب می شود.
KIHSE به نیابت از شــرکت نفت کویت ســازمان دهی گردیده و مسائل اصلی 
در مورد ایمنی، بهداشــت و محیط زیست و همچنین فعالیت های مربوطه که برای 
بخش های انرژی کل منطقه مهم بوده و با صنعت جهانی مرتبط می باشند را مورد 

بررسی قرار خواهد داد.

www.kihse.com

همایش مدیریت شرایط اضطراری 
برای فرودگاه ها در سال 2017  

دومین نمایشگاه و همایش 
بین المللی HSE کویت  
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 736 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

معرفی محصول/
فناوری
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دستگاه گازسنج X-am 5600 یک وسیله Robust و ضد 
آب دارای IP 67 است که قابلیت استفاده در شرایط محیطی 
خشن و صنعتی را دارد. این فناوری با بهره بردن از یک طراحی 
ارگونومیک برای استفاده با یک دست و تکنولوژی پیشگام 
و خالقانه سنسور مادون قرمز، کوچک ترین وسیله تشخیص 
گاز برای شناسایی حداکثر 6 گاز بصورت همزمان می باشد. 
X-am 5600 یک وسیله برای اندازه گیری دقیق و قابل 
اتکا برای تشخیص گازهای قابل انفجار و اشتعال، گازها و 
بخارات سمی به همراه اکسیژن را ارائه می دهد که آن را تبدیل 
به یک وسیله ایده آل برای مونیتورینگ انفرادی کرده است.

سنسور مادون قرمز X-am 5600 با پایداری باال و مقاومت 
در برابر آلودگی، بصورت معمول عمری حدود 8 سال دارد 
و هر 12 ماه نیاز به کالیبراسیون مجدد دارد. این تکنولوژی 
با باالبردن عمر سنسور موجب کاهش چشمگیر هزینه های 
مالکیت، نگهداری و سرویس می شود. سنسورهای مادون 
قرمز تحت تاثیر محیط های سمی قرار نمی گیرند و عملکرد 
خود را حفظ می کنند. همچنین این تکنولوژی جهت تشخیص 
گاز های قابل اشتعال نیازی به حضور اکسیژن در محیط ندارند و 
از این رو در تمام شرایط ممکن توانایی تشخیص و اندازه گیری 
خود را حفظ می کنند. این سنسورها توانایی شناسایی گازهای 

قابل اشتعال هیدروکربنی را در محدوده LEL دارند.

دستگاه گازسنج
قابل حمل مدل
Dräger X-am 5600

این دستگاه همچنین قابلیت تشخیص گاز  را نیز با استفاده 
از سنسور مادون قرمز IR   فراهم می کنند. برای مصارفی 
که اندازه گیری توامان گاز   و گازهای قابل اشتعال نیاز است، 

می توان از سنسور مادون قرمز Dual IR بهره جست.
X-am 5600 با بهره گیری همزمان از سنسور مادون قرمز 
و سنسورهای الکتروشیمیایی، تشخیص مقادیر خطرناک 
 O2, Cl2, CO, CO2, H2, H2S, HCN, گازهای
 NH3, NO, NO2, PH3, SO2, O3, COCl2

Amine, و بخارات ارگانیک را دارد.
تکنولوژی  آخرین  از  استفاده  قابلیت   X-am 5600
سنسورهای مینیاتوری الکتروشیمیایی Dräger XXS را 
 CO دارد که با عمر و گارانتی 5 ساله برای سنجش گازهای

طراحی و تولید شده است.
این دستگاه با استفاده از تکنولوژی بردهای کوچک، امکان 
ذخیره سازی تمام اتفاقات رخ داده برای دستگاه را دارد که 
به کاربر امکان دسترسی بدون دغدغه و آسان اطالعات را 
بصورت نمودار یا گراف می دهد. همچنین این تکنولوژی 
موجب سهولت سرویس، نگهداری و کالیبراسیون دستگاه 

می شود.
X-am 5600 با عدم نیاز به پمپ، عملکرد زمانی باتری 
کاربر می گذارد. همچنین  اختیار  در  را  کارآمدتری  و  بهتر 

موجب کاهش وزن و اندازه دستگاه و هزینه نگهداری و 
سرویس می گردد. 

با این وجود برای مصارف ویژه مانند: نمونه برداری از مناطقی 
که حضور فیزیکی ممکن نیست، )مانند: تانک ها و خطوط لوله( 
می توان با بهره جستن از External Pump تا فاصله 30 

متری نیز نمونه برداری و سنجش گاز را انجام داد.
طراحی جدید این گاز سنج امکان استفاده بصورت گازسنج ثابت 
برای مونیتورکردن محیط های وسیع را به کمک دستگاه فوق 

پیشرفته X-zone 5000 امکان پذیر می کند.
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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.

مصاحبه/گزارش

Fire Protection Engineering Magazine  No. 29  February 2017                              1395 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال چهارم  شـماره 29   بهمن ماه

کارا ارتباطات هوشمند، یکی از جمله شرکت هایی است که تجهیزات کامل اعالم و اطفاء حریق را با کیفیت اروپایی 
به مشــتریان ارائه می کند. Bettati از ابتدای ورود به صنعت آتش نشانی توانسته با استفاده از پتانسیل های قوی 
علمی و فنی بنیان گذاران خود، بســرعت تبدیل به برندی مطلوب در حوزه مهندســی هوشمند ایمنی حریق شود. 
این شــرکت سی و هفت ساله که به پیشنهاد نماینده ایرانی اش، امسال برای اولین بار به جمع غول های ایمنی و 
امنیتی جهان در نمایشگاه اینترسک دبی 2017 پیوست، بشدت از فعالیت قدرتمند رنگانیان و مشایخی، سکانداران 
کارا ارتباطات هوشمند یا به اختصار کارافایر، احساس رضایت داشت و ایران را بازاری بسیار مستعد و جذاب برای 
برند اش دانست. با رنگانیان، رئیس هیأت مدیره و مشایخی، مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کارا ارتباطات هوشمند 

)کارافایر( در خالل برگزاری نمایشگاه توانستیم گپ و گفتی داشته باشیم که می خوانید:

رنگانیان: یک سال و نیم است که پس از دریافت نمایندگی انحصاری Bettati ایتالیا، محیط های ایزوله مثل: 
اتاق های سرور، اتاق های مانیتورینگ، خزانه های اسکناس و دیگر اماکن حساس و استراتژیک را به سیستم های 

اطفای حریق اتوماتیک با استفاده از تجهیزات و گازهای اطفایی FM-200 و IG 55 مجهز می کنیم. 

دوساله، اکنون به هر هفته یک پروژه رسیده ایم
در گفتگو با مدیران شرکت کارا ارتباطات هوشمند، نماینده انحصاری Bettati ایتالیا در ایران

رنگانیانمشایخی



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

تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.

پکیج این برند که از لحاظ کیفیت اســتاندارد اروپا و 
تاییدیه VDS را دارد و ســیلندرهای آن از ســایز 14 
تــا 180 لیتری بدون درز و یک تکه تولید می شــوند 
را مــا در بیش از 50 دیتاســنتر کارکرده ایم. طی این 
یکسال و نیم بیش از 180 سیلندر FM-200 را فقط 
در پروژه هــا کار کرده ایم. البتــه یکی از خصوصیات 
شــرکت ما این است که با همکاران هم کار می کنیم 
و هم اکنون شرکت های معتبر حوزه حفاظت از حریق 
برخی پروژه های شان را برای نصب سیستم های اطفای 
حریق گازی به ما سپرده اند. ما طراحی هایمان را روی 
نرم افزارهای VDS و Tyco انجام می دهیم و بشدت 
نســبت به کیفیت کار حساسیم. این را من نمی گویم، 

تشریف بیاورید و با کارفرماهایمان صحبت کنید. 
سیســتم های اطفای حریق ما با فشار 25 تا 42  بار 
طراحی میشود. Bettati گاز IG NOVEC1230 و 
FM-200 را بــا باالترین خلوص و قابلیت اطفاء باال 
ارائه کرده است که یکی از وجوه تمایز با سایر برندهای 
دیگر است. نقطه قوت دیگر Bettati جوشی نبودن 
سیلندرهاســت. هر چه سیلندر جوش بیشتری داشته 
باشــد، ریســک مقاومت آن در مقابل فشارهای باال 
کاهش می یابد. شیر سیستم های Bettati دیافراگمی 
نیســت. این خیلی مهم است. شیر دیافراگمی بعد از 
تخلیــه باید بازبینی و در صورت صدمه شــدید باید 
تعویض شود ولی در این سیستم، نیازی به تعویض شیر 
نیست چون شیر به صورت پیستون مکانیکی طراحی 

شده و پس از تخلیه  براحتی شارژ مجدد می شود. 
ما تــالش می کنیــم مطابق اســتانداردهای ملی و 
بین المللی کار کنیم. دیتاسنترها قابل بازیابی نیستند. 
قلب تپنده هر مجموعه بزرگ و مهم، دیتاســنتر آن 
اســت که من بعنوان کســی که از ابتدای فعالیتم در 
حوزه مهندسی، روی دیتاسنترها کار کرده ام، توصیه 
می کنم که در این خصوص به هیچ  عنوان ریســک 
نکنید و سیســتم های ایمنی حریــق آنرا فقط و فقط 
به شــرکت های معتبر اعالم و اطفای حریق بسپارید. 
حداقل در تجهیز اتاق های ســرور و دیتاسنترها معیار 
هزینه را آخرین فاکتور انتخاب پیمانکار اجرایی بدانید. 
در دنیای امروز که هویت هر سازمان معتبر به سهولت 
دسترســی و ارتباطات داخلی و خارج از مجموعه در 
فضای مجازی است، مغز فرآوری اطالعات آن را در 

مکانی ایمن و امن نگهداری کنید. 

نگهداشت مهندسی شده مشتریان
مشایخی: مــن نمایشگاه اینترسک امسال را خوب 
ارزیابــی می کنــم. اصوال این نمایشــگاه تخصصی 
بدلیــل حضــور برندهــای معتبر جهانــی و کثرت 
بازدیدکننــدگان اش که اتفاقا بســیاری از آنها ایرانی 
هســتند، یک Meeting خاورمیانه ای ولی با گستره 

جهانی اســت. اینکــه این نمایشــگاه تخصصی در 
همسایگی ما برگزار می شود و کارفرماها و پیمانکاران 
ایرانی، براحتی در این ســه روز نمایشــگاه، هر دو به 
سطح یکســانی از اطالعات فنی و تجاری می رسند، 

فوق العاده عالی است. 
از طرف دیگر برجام توانســته تاحدود زیادی دست ما 
را برای تعامل با همکاران مان در اروپا وسایر کشورها 
باز بگذارد. سال های گذشته این اتفاقات رقم نمی خورد 
و می بایســت با صرف هزینه های زیاد و تالش های 
فراوان محصوالت شناســنامه دار را در پروژه های مان 

استفاده کنیم. 
ولی خوشبختانه در حال حاضر براحتی طی ارتباطات 
گسترده ای که داریم و مذاکرات رودررو به نتایج خوبی 
می رســیم که یک ســوی آن ارتقای ضریب ایمنی 

مجموعه های صنعتی ایرانی و از ســوی دیگر حجم 
باالی قراردادهای خرید و ارائه خدمات تخصصی است. 
برند Bettati هم از این قاعده استثنا نیست و از ابتدای 
همکاری مان توانســته به سطح قابل قبولی در کسب 

سهم از مشتری و سهم از بازار خوب ایران برسد. 
من تفکر نگهداشت مهندسی شده مشتریان و همچنین 
قانــون برنده برنده در ارتباط بــا همکاران صنفی در 
 Bettati مجموعه مان را مهم ترین دالیل موفقیت برند
در حوزه فروش محصول و خدمات مهندسی در ایران 
می دانم و امیدوارم در ادامه هم سربلند و پایدار باشیم.   
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مصاحبه/گزارش
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 736 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

لطفا ً خودتان و شرکت Bettati را برای ایرانیان و جامعه آتش نشانی معرفی کنید:
من Masimo Bettati  هســتم. پدرم در ســال 1980کمپانی Bettati را تاسیس کرد و ساخت و پشتیبانی و 
نگهداری سیستم های اطفاء حریق را برای شروع انتخاب کرد و در سال 1990به سیستم های اتوماتیک اطفاء 
حریق روی آورد و برای شــروع سیستم های هالون 1301 و سپس با قوانین بین المللی منع استفاده از رویکرد 
این کمپانی به سوی سیستم های IG55 و هالو کرین روی آورد و ما شروع به ساخت شیر و سیلندرها و تمامی 
تجهیزات این 2 نوع سیســتم کردیم و اولین فروش را در بازار ایتالیا انجام دادیم و ســپس شرکت را رو به بازار 
بین المللی هدایت کردیم و در آن زمان نیاز به گواهینامه های بین المللی بیشتر شد. به طور مثال VDS آلمان 
 Bettati موفق به اخذ آن گردید و سپس هولدینگ Bettati که جزء استانداردهای بین المللی معتبر می باشد و

تاسیس شد و صادرات ما به بیش از 24 کشور جهان آغاز شد. 

مصاحبه اختصاصی مجله حفاظت از حریق
ایتالیا  Bettati با مدیرعامل کمپانی 

Masimo Bettati
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.

نظرتان درباره کارا ارتباطات هوشمند 
آسیا، نماینده تان در ایران چیست؟

من فکــر می کنم شــرکت کارا فایر خیلی 
فعال در بازار هســتند و فعالیت بسیار خوبی 
دارند. بازار یابی بسیار عالی در ایران که جزء 
بزرگترین کشــورهای تولید نفت و گاز است 
انجــام داده اند امروز ایرانیان زیادی رو دیدم 
که به خاطر شرکت کارافایر به اینجا اومدن 
و بــرای من خیلی جالب و هیجان انگیز بود 
که به طور کامل شرکت Bettati رو در ایران 
میشناســند و من امیدوارم که این وضعیت 
روز به روز بهتر شــود و سطح روابط تجاری 
ما با ایران توسط شرکت کارا ارتباطات رشد 
بسزایی داشته باشــد و شرکت Bettati از 
یک شــرکت متوســط به یک شرکت چند 
ملیتــی تبدیل گردد  و توســط چندین مدیر 
الیق به رشدی عظیم در اروپا و جهان برسد 
زیرا شــرکت Bettati یک شرکت منعطف 
و همچنین فنی می باشــد و سریعا می تواند 
بــا تکنولوژی های روز دنیا هماهنگ گردد . 
و همچنین آقای رنگانیان و مشایخی خیلی 
جوان هســتند و پر انرژی و فعال به کار خود 

ادامه می دهند.

و صحبت پایانی؟
من برای بار اول که در نمایشــگاه اینترسک 
شرکت کرده ام و در سال 1994 در نمایشگاه 
اینترشوت آلمان برای اولین بار شرکت کرده 
ایم و سپس شــروع به شرکت در نمایشگاه 
هــای بین المللی کردم و هدفم این اســت 
کــه کمپانــی Bettati را از مرزهای ایتالیا 
فراتر برده و تجارت خود را رشــد دهم و به 
یک کمپانی چند ملیتی تبدیل شــویم و جزء 
بــازی کننده های اصلی بازار نظیر Tyco  و 

Kidde شویم.
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اخبار اصناف



در ماه گذشته انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های ایمنی و مهندسی حریق 
با برگزاری جلسات و پیگیری مطالبات خود، دستاوردهای ویژه ای کسب 
کرد. مهندس حاجتی، رییس هیات مدیره این انجمن سرتیتر فعالیت های 

این انجمن را اینگونه عنوان کرد:

1- اتمام بررسي پیش نویس آیین نامه
2- جلسه با مهندس یاراحمدي، رییس کمیته ایمني و آتش نشاني شوراي شهر تهران 
درخصوص معرفي انجمن و پتانسیل هاي آن و راهکارهاي ارتباطي انجمن و شوراي شهر

3- جلسه با مدیرکل بازرسي وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعي: بهره مندي از 
انعقاد تفاهم نامه میان انجمن و وزارت کار در  توان تخصصي و علمي انجمن، 
خصوص ورود اعضاي انجمن جهت نظارت و بازرسي کارگاه هاي مشمول قانون 

کار، برگزاري همایش مشترک میان انجمن و وزارت کار
4- برگزاري دوره آموزشي پیاده سازي سیستم مدیریت کیفیت ایزو براي اعضاء انجمن 

IRANSSE 5- حضور در نمایشگاه
IRANSSE 6- رونمایي از اولین گواهي نامه عضویت انجمن، همزمان با نمایشگاه
۷- مالقات ماهیانه هیات مدیره انجمن با معاونت پیشگیري سازمان آتش نشاني 

و ارایه پیش نویس تفاهم نامه میان انجمن و سازمان آتش نشاني
8- جلسه اعضاي هیات مدیره با وکیل پایه یک دادگستري جهت حمایت حقوقي 

از اعضاي انجمن و پیگیري موارد حقوقي انجمن
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.
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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 

Fire Protection Engineering Magazine  No. 29  February 2017                              1395 ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق  سال چهارم  شـماره 29   بهمن ماه

گزارش تصویری  نمایشگاه بین المللی تجهیزات ایمنی و امنیتی  اینترسک 
Intersec  2017 Dubai
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 748 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

گزارش رویداد 
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 750 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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گزارش

اطالعیه
ــراد  ــتفاده اف ــا ســوء اس ــه ب ــت مقابل ــه عل ب
ســودجو، از ایــن پــس دتکتورهــای متعــارف 
SYN- 65 برنــد آپولــو بــا برنــد  ســری

COLN  کــه دارای تاییدیــه  LPCB  و 

ــرم آتش نشــانی  ــد ســازمان محت ــورد تایی م
ایــن  از  می گــردد.  عرضــه  می باشــند، 
تاریــخ تمامــی دتکتورهــای ســری 65 برنــد 
ــه  ــی عرض ــکل قبل ــا ش ــه ب APOLLO ک

می شــوند، تمامــاً قاچــاق، غیــر اصــل و فاقــد 
تاییدیــه آتش نشــانی خواهنــد بــود و عوامــل 
ــی و  ــای تقلب ــن پنل ه ــروش ای ــه ف مربوط
متخلفیــن، تحــت تعقیــب و پیگــرد قانونــی 

ــت. ــد گرف ــرار خواهن ق
ــران  شــایان ذکــر اســت شــرکت نارکــوب ای
 APOLLO کمــاکان نماینــده انحصاری برنــد

ــد.  ــران می باش در ای

شرکت مهندسی و بازرگانی نارکوب ایران

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
E M A I L : I N F O @ N A R K O O B . C O M   WWW.NARKOOBIRAN .COM

نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از مفتح، خیابان مهرداد، خیابان وراینی، ساختمان 38، طبقه 3، واحد 7
تلفن: 49 26 84 88 - 65 43 82 88             فکس: 405 307 88 
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کــد 752 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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Syncoln را هم از نارکوب ایران بخواهید
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.

هدف شما از شرکت در نمایشگاه اینترسک 
چه بود؟

نمایشگاه اینترســک یک رویداد بسیار بزرگ برای ما 
محسوب می شود و به دلیل برگزاری آن در خاورمیانه 
که یکی از بازارهای هدف ماســت، از اهمیت بسیاری 
برخوردار است. ما با استفاده از دبی به عنوان یک شاهراه 
ارتباطی می توانیم به کشورهای آفریقایی و خاورمیانه 

دسترسی پیدا کنیم .
 هدف ما از شرکت در این نمایشگاه، عالوه بر ارتباط با 
مشتریان فعلی خود، شناسایی بازارها و مشتریان جدید 
اســت که بتوانیم عالوه بــر عرضه محصوالت فعلی، 
بــه معرفی محصوالت جدید خود بپردازیم و پر رونقی 
نمایشگاه مذکور را می توان یکی از عوامل بسیار مهم 

برای داد و ستد در سطح بین الملل در نظر گرفت.

برنامه Apollo برای ســال 2017 در ایران 
چیست؟

ایران یک بازار بســیار مهم در چند دهه  اخیر برای ما 
 Apollo محسوب می شود و در حال حاضر محصوالت
از طریق شرکت نارکوب که نماینده رسمی ما در ایران 
می باشد، به مشتریان ارائه می گردد. سال 201۷ یک 
فرصت بسیار مناسب برای ما بشمار می رود زیرا ما یک 
قرارداد سرمایه گذاری مشترک با کمپانی انگلیسی به 

نام سینکلن Syncoln امضا نموده ایم تا بتوانیم بهمراه 
آنها به بازار ایران دسترسی داشته باشیم و همچنین آنها 
نیز به محصوالت و تجهیزات ما دسترسی کامل دارند.  
ضمنا کلیه محصوالت با برند Syncoln بطور کامل در 
انگلستان و در کمپانی Apollo تولید و مونتاژ می گردند. 
همچنین به دلیل شراکتی که بین ما وجود دارد، عالوه 
بر دسترســی به موارد مذکور، Syncoln دسترسی 
کامل به سایر سرویس های Apollo از جمله گارانتی 
 Syncoln و خدمات پس از فروش را نیز دارد. کمپانی
دارای همکاری مشترک با شرکت نارکوب می باشد که 
شرکت مذکور نماینده رسمی ما در ایران است. سابقه 
همکاری بین ما به بیش از 15 سال می رسد و می توان 
آنرا بعنوان یکی از بهترین شرکت ها در بازار ایران برای 
همکاری با Apollo در نظر گرفت. بنابراین مشتریان 
نارکوب نیز از کلیه خدمات ما که شــامل گارانتی و... 
هستند، برای محصوالت Syncoln برخوردار خواهد 
شد که این مسئله را می توان بعنوان یک فرصت ایده 
آل بــرای عرضه محصوالت Apollo به طریقی نو و 

جدید به بازار ایران در نظر گرفت.

هدف Apollo از شراکت با Syncoln چیست؟
شراکت و ســرمایه گذاری مشترک میان Apollo و 
Syncoln با توجه به دانش مشــترک دو شرکت را 

مــی توان بعنوان یک فرصت ایــده آل برای عرضه 
کامل محصوالت بصورت یــک پکیج کامل به بازار 
ایران در نظر گرفت و به دلیل اینکه کل تجهیزات از 
یک برند هستند، بنابراین مسئله سازگاری برای آنها 
کامال انجام شده است. این امر برای خریداران صنف 
اعالم حریق بعلت دسترســی و ارتبــاط تنها با یک 
عرضه کننده از اهمیت بســیار باالیی برخوردار خواهد 
بود. دلیل این امر را می توان دسترســی آسان آنها به 
کلیه خدمات فــروش و نگهداری از طریق تنها یک 
عرضه کننده دانست که این مسئله تاثیر بسزایی روی 

بازار ایران خواهد گذاشت. 

یک نمونــه از دتکتورهای Syncoln در این 
جا قابل مشاهده است که آرم Syncoln به 
وضوح روی آن قابل مشاهده است. نظر شما 

در این مورد چیست؟
هدف ما از ســرمایه گذاری مشترک با Syncoln و 
درج آرم مذکور روی تجهیزات مذکور این بوده اســت 
که این آرم در عین سادگی، بوضوح توسط مشتریان ما 
در بازار ایران قابل تشخیص باشد و هدف ما از عرضه 
این محصول، توسعه فروش اجناس و عرضه خدمات 
شرکت Apollo در سال 201۷ در بازار ایران خواهد بود. 

 Apollo مدیر فروش بین الملل ، Matt Pay به گوش می رسید. سراغ Apollo خبرهای خاصی از غرفه Intersec امســال در نمایشــگاه
رفتیم و با وی هم کالم شدیم. بخوانید: 







مثل همیشه سربلندیـم، البتـه این بار در عرصه جهانی
به بهانه حضور صنایع آتش بس پارس در نمایشگاه اینترسک دبی 2017

وقتـی پـای صحبـت آتش نشـانان کهنه کار شـهری یا صنعتـی می نشـینی و از عملیات های موفق شـان 
در مهـار حـوادث آتش سـوزی مخـازن فرآورده هـای نفتی می پرسـی، از فـوم پروتئینی آتش بـس بعنوان 
مهم تریـن سـالح کشنده شـان یـاد می کنند و اینکه می توانسـتند رویش حسـاب کننـد. قدیمی ترین فوم 
آتش نشـانی کـه فضیلتـی بـزرگ چهل سـال پیش آنـرا به صنعت آتش نشـانی ایـران ارائه کـرد و اکنون 
پسـرانش بـا تکیه بر تحصیـالت آکادمیـک و فراگیری دوره هـای تخصصی فوم در مراکـز معتبر جهانی 
اکنـون توانسـته اند بـا حضـور در بزرگ ترین نمایشـگاه ایمنی و امنیت جهـان، محصول جدیدشـان را به 
دنیـا معرفـی کننـد. اگر بخواهیـم از آتش بس پارس برایتان بگوییم، این شـرکت با تجربه فني 53 سـاله، 
اولیـن تولیدکننـده لوازم، تجهیزات و خصوصا فوم آتش نشـانی در ایران اسـت که داراي چندین اسـتاندارد 
بین المللـی بـوده بـا اسـتفاده از کادر فنـی و متخصـص خود در سـه کارخانه، به مسـاحت جمعـاً 80000 
مترمربـع، توانسـته سـاالنه بیـش از 2 میلیـون لیتر انـواع فوم های تخصصی آتش نشـانی را بـه بازارهای 

داخلـی و خارجـی عرضه کند.
غرفه این شرکت در نمایشگاه اینترسک دبی 201۷ میزبان بازدیدکنندگانی از سراسر جهان بود که نشان از 
اهمیت حضور برندهای ایرانی در عرصه بین المللی داشت. با مهندس فضیلتی، قائم مقام مدیرعامل صنایع 

آتش بس مصاحبه ای کرده ایم که در پی می خوانید:  
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لطفا مجموعه تان را بیشتر معرفی بفرمایید.
شرکت صنایع آتش بس پارس همیشه این افتخار را 
داشته که تامین کننده اصلي نیاز صنعت نفت کشور 
تحریم هاي  و  تحمیلي  جنگ  زمان  در  خصوصاً 
ناعادالنه علیه کشورمان باشد. این صنایع بخوبي 
شرکت هاي  خالي  جاي  تا  توانست  بتنهایي  و 
اروپایي و آمریکایي را که دیگر حاضر به فروش 
فوم آتش نشاني به ایران نبودند را در حساس ترین 
روزهاي تاریخ صنعت نفت پرنموده و این افتخار 
توانمند  آتش نشانان  که  رسید  خود  اوج  به  زماني 
کشورمان با تکیه به دانش فني خود و با استفاده 
توانستند  صنایع  این  تولیدي  آتش نشاني  فوم  از 
سریع ترین تیم بین کلیه کشورهاي شرکت کننده در 

اطفاء چاه هاي نفت کویت باشند.
با توجه به توانایي هاي موجود این صنایع تا به حال 
توانسته تا صادرات خوبي را به کشورهاي همجوار 
داشته باشد ولي بدلیل برخي از مشکالت تحریم، 
شرکت هاي  توسط  صنایع  این  محصوالت  غالبا 
برندهاي مختلف  با  و  بازرگاني خارجي خریداري 
در بازار جهاني و کشورهاي پیشرفته عرضه گردیده 
است. البته بسیاري از موانع حاصل از تحریم هم 
با  براي صادرات محصوالت  اما  رفع شده  اکنون 
درجه اهمیت باالیي مثل فوم آتش نشاني به غیر 
از توانایي در تولید محصول بسیار با کیفیت نیاز به 

دریافت و دارا بودن گواهینامه هاي معتبر مي باشد.

آیا فوم های تولیدی شما استانداردهای معتبر 
بین المللی دارد؟

با توجه به اینکه متاسفانه استانداردها و گواهینامه هایي 
که در داخل کشور صادر مي شوند اکثرا داراي اعتبار 
قابل  پایه فني و علمي  داراي  و  نبوده  بین المللي 
توجهي نیستند، لذا این صنایع با تامین پیش نیازهاي 
الزم از جمله استفاده از فرموالسیون هاي مدرن روز 
موفق گردید تا بعنوان یک تولیدکننده فوم براي 
اولین بار در ایران و خاورمیانه، گواهینامه استاندارد 
EN1568 اروپا را براي انواع فوم هاي آتش نشاني 
از کشور آلمان دریافت نماید. هم اکنون این صنایع 
 A1 همان گواهینامه و با درجه کیفیت حداکثري
را به مشتریان خود ارایه مي نماید که شرکت هاي 
بسیار معتبري مانند: Dr.Sthamer،Febbex و 
Ruhl آلمان و دیگر شرکت هاي مطرح اروپایي به 
دارا بودن آن افتخار نموده و بازار جهاني بزرگي را 

کسب نموده اند.

علـت حضـور امسـال شـما در نمایشـگاه 
اینترسـک دبـی 2017 چـه بـود؟ 

استفاده  با  که  است  این  ما  برنامه های  ازجمله 
پتانسیل هاي قابل توجه موجود، از جمله: کیفیت 
اروپا  استاندارد  گواهینامه هاي  محصول،  مناسب 
بازار،  گسترش  پایین ضمن  شده  تمام  هزینه  و 
محصول تولیدي خود را با برند آتش بس و بعنوان 

کاالي ایراني به بازار جهاني عرضه نماییم.
مـا اخیـراً موفـق بـه تولید فوم هـاي مقـاوم الکلي 
بـا ویسـکوزیته بسـیار کـم شـدیم کـه عـالوه بر 
غلظـت بسـیار پاییـن، برخـالف فوم هـاي مـورد 
اسـتفاده فعلـي در کشـور، قابلیت کاربـرد بصورت 

برخورد مسـتقیم بر روي حریـق حالل هاي قطبي 
را دارد. شـرکت در نمایشـگاه Intersec و دیگر 
نمایشـگاه هاي بین المللـي، یکـي از قدم هاي اولیه 
بـراي ورود بـه عرصـه تامیـن فوم آتش نشـاني در 
سـطح جهاني و تبدیل ایران از یک کشـور وابسته 
و واردکننـده، بـه یک کشـور صادرکننده و صاحب 
تکنولوژي اسـت. از این جهت توانسـتیم با حضور 
در بخـش آتش نشـانی ایـن نمایشـگاه محصـول 
جدیدمـان را بـه نمایـش بگذاریـم که با اسـتقبال 

خوبـی هم مواجه شـد.

برایتان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم. 
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.
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اگر این مطلب را می پسندید
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.
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اگر این مطلب را می پسندید
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مقاله تخصصی

چکیده
افراد  تخریب،  را  شهری  مناطق  از  بسیاری  و  افتاده  اتفاق  شهری  مقیاس  در  بسیاری  آتش سوزی های  تاریخ،  طول  در 
بی شماری را کشته یا بی خانمان کرده است. آتش سوزی های مقیاس بزرگ شهری، از عوامل متعددی نظیر زلزله، طوفان و 
گردباد، تصادفات، انفجارها و عوامل عمدی نشئت می گیرند. یکی از عوامل اصلی ایجاد این آتش سوزی ها، حمله متجاوزان 
و استفاده از تسلیحات انفجاری و آتش زا است. بسیاری از وجوه این آتش سوزی ها، غیرعادی بوده و نیازمند توصیف علمی 
است. یک آتش سوزی مقیاس بزرگ شدید، می تواند تمامی سوخت موجود در ناحیه شهری را در عرض چند ساعت مصرف 
و جریان های هوایی غیرعادی پدید آورد. این آتش سوزی ها کاماًل متمایز از آتش سوزی یک خانه یا آپارتمان رفتار می کند. 
یک سالح هسته ای با قدرت انفجاری 1 مگاتن، می تواند منجر به آتش سوزی های متعدد در ناحیه ای به مساحت صدها 
تأثیر قرار می دهد.  را تحت  نیروهای گردبادی و گازهای سمی، محیط سطح خیابان ها  باال،  کیلومترمربع شود. دماهای 
سرعت تندبادهای آتش، بسته به شدت آتش سوزی، تا حدود 140 کیلومتر بر ساعت نیز می رسد. شرایط وحشتناک دمایی و 

انباشت گازهای مهلک، ممکن است پناهگاه هایی که به درستی طراحی نشده اند را نیز به مخاطره اندازد.

اشکان نیکبخت
کارشـناس معاونـت پیشـگیری و ایمنی 
سازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی تهران
nikbakht.125@gmail.com

رسی ماهیت فیزیکی  بر
آتش سوزی های مقیاس بزرگ ناشی از انفجار )1(
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امـکان  مـوارد  اغلـب  در  آتش سـوزی ها،  ایـن  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا 
امدادرسـانی و انجـام عملیـات آتش نشـانی تقریبـًا غیرممکـن می گردد. 
در  غیرعامـل  پدافنـد  توسـعه  احتمالـی،  تمهیـدات  مهم تریـن  لـذا 

اسـت.  شـهری  ساخت وسـازهای 
بافت هـای  از  تمرکززدایـی  یکدیگـر،  از  سـاختمان ها  فواصـل  رعایـت 
مختلـف شـهری، پراکندگـی مناسـب نقاط اسـتراتژیک و مهـم، کاهش 
تراکـم سـاختمانی در نواحـی حسـاس، توجـه بـه جریان هـای طبیعی و 
حاکـم بـاد در آرایـش شـهر و انجـام مطالعـات تحقیقاتـی جامـع در این 

خصـوص راهکارهای مناسـبی محسـوب میشـود.

شـهری،  آتش سـوزی  بـزرگ،  مقیـاس  آتش سـوزی  کلیـدي:  کلمـات 
غیرعامـل پدافنـد  انفجـار،  مدل سـازی، 

مقدمه
آتش سوزی های  آتش سوزی های گذشته شهری، می تواند طبیعت  بررسی 
این  ماهیت  مطالعه  نماید.  روشن تر  را  آن ها  از  ناشی  خسارات  و  بزرگ 
آتش سوزی ها، اساس درک رفتار آتش سوزی های بزرگ تر ناشی از انفجارهای 
هسته ای را نیز فراهم میآورد. تمرکز این مقاله روی عوامل اصلی فیزیکی 

تأثیرگذار بر مشخصات آتش سوزی های بزرگ است. 
شهری  بزرگ  مقیاس  آتش سوزی های  از  تاریخچه ای  ابتدا  مقاله  این  در 
Large Scale Urban Fire ذکرشده، مشخصات این آتش سوزی ها 
و عوامل تأثیرگذار در رخداد و گسترش آن ها بررسی شده است. سپس روابط 
حاکم بر فیزیک این آتش سوزی ها تشریح شده و نتایج مدل سازی آن ها مورد 
بررسی قرار گرفته است ]1[. همچنین به پاسخ های جوی در مجاورت ستون 
دود و مخاطرات مورد انتظار ناشی از آتش سوزی های بزرگ، اشاره شده است. 

جدول 1- تاریخچه برخی از آتش سوزی های مقیاس بزرگ شهری

توضیحاتناحیه سوختهتلفاتسالنام شهر

4 روز ادامه آتش سوزی، تخریب 32000 خانه1.8 کیلومترمربع16668لندن

1835نیویورک

1838چارلستون

1845پترزبورگ

1865فیالدلفیا

1866پورتلند

1 روز ادامه آتش سوزی، 98500 بی خانمان، تخریب 17500 خانه8.6 کیلومترمربع187150شیکاگو

1872بوستون

آتش سوزی ناشی از زلزله و انفجار، 30 اشتعال مختلف، 3 روز ادامه آتش سوزی، 100000 بی خانمان12.0 کیلومترمربع1906452سانفرانسیسکو

19172000هالیفاکس

1923توکیو

1925نیگاتا، ژاپن

1931یاماناکا، ژاپن

آتش سوزی ناشی از طوفان19342000هاکوداتا، ژاپن

1938تاکائوکا، ژاپن

آتش سوزی و انفجار، 3 روز ادامه آتش سوزی، 3000 مصدوم، 300 مفقود19421000بوستون

1946موراماتسو، ژاپن

انفجار کشتی حاوی کود1947510تگزاس

19491000چانکینگ، چین

6 ساعت ادامه آتش سوزی1967250بروکسل

تخریب 400 خانه1973چلسی

تخریب 500 آپارتمان1982آناهیم، کالیفرنیا

تخریب 2 بلوک مسکونی1985فیالدلفیا
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تاریخچه آتش سوزی های شهری
در طی تاریخ، آتش سوزی های شهری فاجعه آمیزی به وقوع پیوسته است. 
در زمان جنگ، بسیاری از شهرها بمباران شده و به آتش کشیده می شوند. 
آتش سوزی ها همچنین از آسیب های ناشی از زلزله، طوفان و گردباد، تصادفات، 
انفجارها و عوامل عمدی، نشئت میگیرند. باوجود تعداد زیاد آتش سوزی های 
شهری در تاریخ، به علت شرایط بحرانی موجود، اغلب داده های مرتبط با 
این آتش سوزی ها به صورت توصیفی و غیرعلمی است. همچنین بیشترین 
دانش تجربی آتش سوزی های ناشی از انفجارهای هسته ای، مربوط به حوادث 

هیروشیما و ناکازاکی است. 
در جدول 1، فهرستی از آتش سوزی های بزرگ شهری قابل مشاهده است ]2[. 
اولین سطر جدول مربوط به آتش سوزی سال 1666 شهر لندن است. بااینکه 
این آتش سوزی مساحتی نزدیک به 2 کیلومترمربع را تخریب نمود، به علت 
سرعت پایین گسترش آتش سوزی، تنها 8 نفر در آن جان باختند. آتش سوزی 
سال 18۷1 شیکاگو، در زمان کمتری، مساحت بیشتری را تخریب نمود و 
باعث مرگ افراد بیشتری شد. آتش سوزی سال 1906 سانفرانسیسکو که به 
دنبال زلزله این شهر حادث شد، صدمات بیشتری داشت و حدود 100 هزار 

نفر را بی خانمان کرد. 
پی  در  را  بسیاری  آتش سوزی های  اسکوتیا،  نوا  و  هالیفاکس  انفجارهای 

داشت که اعداد نگارش شده در جدول، مربوط به مجموع تلفات ناشی از 
Fire Storm  سال 1934  آتش  در طوفان  است.  آتش سوزی  و  انفجار 
انفجار یک کشتی حاوی کود  بسیاری کشته شدند.  افراد  ژاپن،  هاکودات 
در سال 194۷ در بندر گالوستون، باعث آتش سوزی های بسیاری در شهر 
تگزاس گردید. حتی شهرهای مدرن نیز در مقابل آتش سوزی های شهری، 
چند  آپارتمان، طی   500 حدود   ،1982 سال  آوریل  در  هستند.  آسیب پذیر 
کالیفرنیا  آناهیم  شهر  در  باد،  توسط  آتش سوزی  گسترش  علت  به  ساعت 
طعمه آتش سوزی شدند. در سپتامبر سال 1985، یک آتش سوزی عمدی 
منجر به تخریب کامل یک شهرک صنعتی در پاساییک نیوجرسی شد. این 
مثال ها، نشان می دهد که آتش سوزی های بزرگ شهری به طرق مختلفی 
می توانند شروع شوند. در اکثر این آتش سوزی ها، تلفات و خسارات وارده، 
هنگفت و غیرقابل تصور است. در جنگ جهانی دوم، آتش سوزی خسارات 
بسیاری را به شهرهای اروپایی تحمیل نمود. در بسیاری از شهرهای آلمان 
که مورد حمله تسلیحات آتش زا قرارگرفته بودند، طوفان  آتش اتفاق افتاد. 
از  برنزویک  و  دارمستاد  هیلبورن،  کاسل،  هامبورگ،  درسدن،  شهرهای 
 2 جدول  دیدند.  هنگفتی  خسارات  آمده،  وجود  به  شدید  آتش سوزی های 
گسترده شدید،  آتش سوزی های  بروز  در صورت  که  است  آن  نشان دهنده 

خسارات و تلفات به طور چشمگیری گسترش می یابد. 

در بیش از ۷0 بمباران شهرهای آلمان، حدوداً 500 تا 800 هزار نفر کشته 
شدند. ازنظر شدت و مقیاس، بدترین آتش سوزی در درسدن )فوریه سال 
1945( اتفاق افتاد که منجر به مرگ 135 تا 250 هزار نفر گردید. در اثر 
حمله جوالی سال 1943 هامبورگ، 34 تا 100 هزار نفر کشته شدند. در 
بسیاری از مواقع، طوفان آتش، بیش از 5 درصد افراد در معرض خطر را 
به کام مرگ می کشاند. شهر برلین در طی جنگ بارها مورد بمباران قرار 

گرفت ولی به علت دفاع مناسب، حمله های متمرکز در آن اتفاق نیفتاد و 
آتش سوزی های آن هیچ گاه به طوفان آتش تبدیل نگردید. 

یک  در  آتش زا  و  انفجاری  بمباران های   ، هامبورگ  شهر  حمالت  پی  در 
طبقه   5 و   4 متمرکز  ساختمان های  از  متشکل  که  شهر  قدیمی  قسمت 
بود، صورت گرفت. تقریبًا تمامی ساختمان های این ناحیه به طور هم زمان 
سوختند. منطقه به طور کامل تخریب شده به گونه ای که فرار برای بسیاری 

جدول 2- شهرهای آلمان که در جنگ جهانی دوم دچار آتش سوزی شدند

جمعیت )هزار نام شهر
نفر(

تلفات
)هزار نفر(

درصد جمعیت 
توضیحاتکشته شده

طوفان آتش13520-600250-2000درسدن

طوفان آتش345-1760100هامبورگ

تعداد زیادی آتش سوزی کوچک، حمالت بسیار، بدون طوفان آتش4420521برلین

طوفان آتش، 90% مرگ ها ناشی از خفگی810-10915دارمستاد

طوفان آتش64-2289کاسل

طوفان آتش610-788هیلبورن

کمتر از 7575.61کالون

65% مرگ ها در اثر آتش2.61-3955.2واپرتال

کمتر از 1.51-1402.6دویسبورگ

4341.20.3برمن

500.61پیرماسنس

طوفان آتش، 23000 نجات یافته2160.560.3برونزویک
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از افراد امکان پذیر نبود. تقریبًا تمامی مواد قابل 
ویرانه های ساختمان های  تنها  و  اشتعال سوخته 

چندطبقه باقی ماند. 
در  هیروشیما،  شهر  در  مورداستفاده  اتمی  بمب 
کل  در  را  بسیاری  آتش سوزی های  یک لحظه، 
انفجار،  از  بعد  دقیقه   5 تا   3 نمود.  ایجاد  شهر 
 Fire Ball گردوخاک و دود، بر فراز توپ آتش
ایجادشده قابل مشاهده بود. پس ازاین حمله، تنها 
بخشی از اسکلت ساختمان های بتنی و سازه های 
متشکل از مصالح بنایی حجیم و سنگین در جای 
خود باقی ماندند. خرابی ها تا شعاع 1 مایل )1.6 
کیلومتر( از محل اصابت، بسیار سنگین بود. تقریبًا 
تمامی ساختمان ها سوخته بودند. قدرت انفجاری 
Yield بمب هیروشیما حدود 15 کیلوتن تخمین 
زده شده و ارتفاع انفجار آن حدود 5۷0 متر بود. 
و  تا صدها  امروزی،  انفجاری سالح های  قدرت 
نشان   1 شماره  تصویر  می رسد.  کیلوتن  هزاران 
فواصل  در  ساختمان ها  از  درصدی  چه  می دهد 

مختلف محل اصابت بمب سوختند. 

فاصله زمینی از مرکز انفجار )مایل(

ساختمان های سوخته )درصد(

مشخصات حریق های بزرگ شهری
بزرگ  از وجوه آتش سوزی های مقیاس  بسیاری 
توصیف  نیازمند  و  بوده  غیرعادی  شهری، 
پیامدهای  این  از  برخی  است.  علمی  کاماًل 
این  بزرگ  بیش ازاندازه  ابعاد  از  ناشی  غیرعادی، 
مقیاس  آتش سوزی  یک  است.  آتش سوزی ها 
ناحیه  در  موجود  سوخت  تمامی  شدید،  بزرگ 
شهری را در عرض چند ساعت مصرف میکند. 
مخازن  نظیر  اشتعال  قابل  مواد  انبارهای  برخی 
ممکن  الستیکی،  محصوالت  یا  نفت  زیرزمینی 

است تا چندین روز کند سوزی نمایند. 

تصویر -1 تخریب ناشی از حریق هیروشیمای ژاپن

آتش در ویرانه های ساختمان ها، ممکن است بسیار کندتر به احتراق خود ادامه دهد. آتش سوزی های مقیاس 
بزرگ شدید، معمواًل جریان های هوایی غیرعادی پدید می آورند که سرعت باد ممکن است در آن ها به اندازه 
سرعت یک گردباد نیز برسد. دمای هوا در نزدیکی این آتش سوزی های عظیم، می تواند از دمای احتراق 
خود به خودی Spontaneous Ignition بیشتر مواد سوختنی نیز باالتر رود. ستون بلند هوای گرم، 
دود، خاکستر و گازهای قابل احتراق ناشی از آتش سوزی بزرگ شهری، سریع تر صعود کرده و دیرتر خنک 

می شود. همچنین کاماًل متمایز از ستون هوای گرم یک آتش سوزی معمولی، رفتار می کند.
جدول 3، برخی از پارامترها و عواملی که جهت توصیف علمی آتش سوزی های مقیاس بزرگ الزم 
است، فهرست کرده است. ناحیه در حال سوختن ممکن است توسط ارتفاع شعله، نرخ سوختن یا نرخ 
 Buoyancy حرارت آزادشده، طبیعت گازهای قابل احتراق، دمای متوسط و مقدار نیروی شناوری
ناشی از آتش سوزی، توصیف و تشریح گردد. این عوامل، در تعامل با آرایش شهری، می توانند یک 

مدل آتش سوزی شهری مقیاس بزرگ را در اختیار قرار دهند.  
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جدول 3- عوامل مهمی که جهت مدل سازی آتش سوزی های مقیاس بزرگ 
موردنیاز است.

که  ارتفاعی  اوج گیری،  نرخ  توسط  سوختن،  حال  در  ناحیه  باالی  ستون 
شیمی  و  تابش  میزان  گذرا،  یا  متناوب  مارپیچی  حرکات  می رسد،  آن  به 
گازها و ذرات و واکنش آن ها با جریان باد و تغییرات دمایی ایجادشده در 
هسته ای  انفجار  از  پس  شهری  آتش سوزی های  میشود.  تشریح  اتمسفر، 
در  می شوند.  ایجاد  نقطه  یک  از  که  هستند  آتش سوزی هایی  از  متفاوت 
این  قطر  می سوزد.  هم زمان  به طور  گسترده ای  نواحی  آتش سوزی ها  این 
آتش سوزی ها به کیلومترها رسیده و بادهای شدیدی ایجاد میکند که ستون 
دود و بخارآب ناشی از آن تا قسمت تروپوسفر Troposphere اتمسفر 
به  را  خاکستر  و  دود  می تواند  Plume آتش سوزی  پلوم  این  میرسد.  نیز 
سطوح باالی اتمسفر پمپ کرده و یک ابر گسترده تشکیل دهد. همچنین 
این احتمال وجود دارد که اشیای نیم سوخته تا فواصل بسیار دوری از کانون 

آتش سوزی پرتاب شده و خود منجر به آتش سوزی های ثانویه گردند ]3[. 
عوامل بسیاری باید در پیش بینی خسارات ناشی از آتش سوزی های مقیاس 
می دهد.  نشان  را  عوامل  این   ،4 جدول  گیرد.  قرار  مدنظر  شهری  بزرگ 
آتش سوزی ها ممکن است از وزش جریان گرم یا انرژی تابشی توپ آتش 
ایجاد شوند. برای احتراق های ناشی از وزش هوای گرم، فرکانس شعله های 
یا  الکترواستاتیک  تخلیه  از  یا جرقه های حاصل  الکتریکی  تخلیه های  باز، 
اصطکاک سطوح فلزی در اثر حرکات ناشی از موج انفجار با چگالی، نوع، 
استفاده و محتویات داخل ساختمان ها و فضای اطراف آن ها در ارتباط است.

در برخی موارد، وزش باد با انتقال هوای گرم، باعث شعله وری اولیه شده 
منتقل  را  ایجادشده  پیش  از  آتش سوزی  برخی شرایط می تواند یک  در  و 
کرده و گسترش دهد. انفجارهای ممتد در نزدیکی ناحیه دچار آتش سوزی 
شده، خسارات را تشدید می نماید. انفجار ثانویه، پسمانده های انفجار قبلی 
را مجدداً شعله ور نموده و آن ها را از محل اولیه خود پخش کرده و منجر به 

گسترش آتش سوزی می شود. 
انفجارهای اتفاق افتاده ممکن است در ارتفاع های باال نیز منجر به سوختن 
نواحی شهری در مقیاس کوچک تر شود. شهرهایی که توسط سپر دفاع موشکی 
حفاظت می شوند، ممکن است حتی درصورتی که هیچ بمب یا موشکی به آن 
اصابت نکند نیز در اثر انرژی تابشی ناشی از انفجار توسط سپر موشکی در 

ارتفاعی باالتر از سطح شهر، دچار آسیب و آتش سوزی شوند.  

جدول 4- متغیرهای موجود در پیش بینی خسارت آتش سوزی

آتش سوزی های ناشی از انفجاربازدهی انفجاری سالح

ساختار ساختمان هاارتفاع انفجار

کاربری ساختمانآتش سوزی های ناشی از حرارت

تراکم ساختمانمیران دید/ قابلیت تابش

گسترش آتش سوزیآستانه شعله وری

فواصل آتش بنداحتمال سرایت آتش سوزی

توپوگرافی منطقهابر/ برف در منطقه

آب وهواانفجارهای پی درپی

عوامل پدافندی و دفاعیبرهم کنش های ناشی از انفجار

آمادگی/ تخلیه

آتش نشانی

تعمیر و احیا

انفجار در سطح، به اندازه نصف انفجار در ارتفاع، تابش تأثیرگذار دارد. به عالوه، 
توپ آتش ناشی از آن، در افق باقیمانده و در بسیاری از محدوده ها، مواد سوختنی 
توسط سایر موانع، در مقابل تابش آن محافظت می شوند. بااین حال، انفجارهای 
سطحی نیز توانایی ایجاد آتش سوزی های مقیاس بزرگ را دارند. باران و برف 
می تواند به طور طبیعی در فرونشانی آتش سوزی کمک کند ولی آتش سوزی های 
شدید شهری ممکن است در معرض تأثیرات اتمسفری قرار نگیرند، زیرا بسیاری 
از مواد قابل اشتعال محیط شهری، داخل ساختمان ها قرار داشته و خشک باقی 
می ماند. آتش سوزی مهیب شهر درسدن آلمان، در ماه فوریه و درزمانی که شهر 
پوشیده از برف و آسمان پر از ابر بود اتفاق افتاد. توده حرارت ناشی از توپ آتش 
انفجار هسته ای یا هیدروژنی به طور عمده به صورت یک پالس عظیم که توان 
آن در تصویر شماره 2 )محور سمت چپ( نشان داده شده است، خارج می شود. 
انتگرال نمودار پالس، یا جمع کل حرارت تابشی، توسط منحنی فوقانی )محور 
سمت راست( مشخص میگردد. به ازای یک انفجار یک مگاتنی، نقطه پیک 
منحنی در زمان تقریباً 1 ثانیه شکل گرفته و پالس حدود ۷ یا 8 ثانیه ادامه می یابد. 
زمان آزادسازی حرارت مختصر ولی مقدار آن بسیار شدید است. تقریباً یک سوم 

کل قدرت انفجاری اسلحه در این پالس حرارتی مصرف می شود. 

تصویر 2- منحنی منبع تابش حرارتی

ادامه مطلب را در جله بعد می خوانید.........

گاز/ دود/ خاکسترابعاد آتش سوزی )مساحت(

ارتفاع پلوم آتش سوزیمدت زمان

دینامیک پلومبادهای سطحی

جریان های گردابیدمای هوا

تأثیرات اتمسفری/هواشناسیارتفاع شعله

تأثیر خسارات انفجار بر انتشار آتش سوزیتراکم مواد سوختنی

تأثیرات ناشی از انفجارهای پی درپینرخ احتراق

آزادسازی حرارت
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تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 774 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اطالعات تخصصی
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اگر این مطلب را می پسندید
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دومین سمینار فناوری راهبری بی سیم
در سیستم های اعالم حریق توسط

آوند انرژی برگزار شد

اعالم هشدار وجود گاز خطرناک CO منواکسیدکربن 
First Alert در مدلهای مختلف به بازار عرضه 
می شود. گاز منواکسیدکربن، گازی بی رنگ و بی بو 
است که در محیط های بسته، باالترین آمار تلفات را 
به خود اختصاص داده است. آوند انرژی به نمایندگی 
از First Alert تنها تأمین کننده تجهیزات کامل 
کشف و اعالم این تهدید جدی در مناطق زیر است:

• پارکینگ ها
• معادن

• اتاق تاسیسات و موتورخانه ها
• واحدهای مسکونی

دقت باالی تشخیص و امکان مدیریت فن های تخلیه 
دود از مهترین مشخصه های این محصول می باشد.

• پانل مرکزی با ظرفیت 1، 2 یا 4 زون
• پوشش کامل هر زون تا 4500 مترمربع

• پوشش هر دتکتور تا 250 متر مربع
• قرارگیری حداکثر تا 15 دتکتور در هر زون

• نمایشگر سطح گاز منواکسید به تفکیک هر زون
چهار سطح  برای  رله  و  آالرم  خروجی  تعریف   • 

    مختلف گاز
• دتکتورهای کالیبره شده توسط کمپانی

1ppm  :قدرت تفکیک •
آوند انرژی در ادامه برنامه های اطالع رسانی فنی 
خود، سمینار تخصصی فناوری های نوین مدیریت و 
کشف حریق در صنایع پتروشیمی را نیز 10 بهمن 
سال جاری در منطقه ویژه انرژی پارس برگزار کرد 
که با استقبال مدعوین که مدیران و کارشناسان 

ایمنی منطقه بودند مواجه شد.

سمینار آموزشی معرفی و آموزش فناوری راهبری 
حریق،  اطفاء  و  اعالم  سیستم های  در  بی سیم 
اجتماعات  محل  در   1395 دی ماه   16 پنجشنبه 
سرای محله ایوانک شهرک غرب تهران برگزار شد.
میهمانان  نفره  دوستانه، جمع ۷0  نشست  این  در 
که مدیران و کارشناسان فنی شرکت های مجری 
سیستم های اعالم حریق و همچنین برخی کارشناسان 
فنی کارفرمایی بودند، با نسل جدید سیستم های اعالم 
حریق بی سیم و متعارف GE، دتکتورهای موضعی 
کمپانی BRK/First Alert مانند دتکتورهای 
Co ، ترکیبی دود و Co و دتکتورهای سه 
پرکاربرد،  پروپان(  و  متان   .Co( گاز 
نسل جدید خاموش کننده های دستی 
Tudra و آخرین ورژن سیستم های اطفاء 
حریق GE که توسط دکتر سعید علی اکبری 
)مدیرعامل(، مهندس حمیدرضا شاه ملکی )مشاور 
فنی( و نهایتا مهندس محسن فروغی )مدیر بازرگانی( 

پرزنت شد، آشناتر شدند.

درباره آوند انرژی
شرکت آوند انرژي ارائه دهنده راهکارهاي کارآزموده 
در صنعت ایمني و اتوماسیون است که راهکارهاي 
این شرکت در بخش هاي ساختماني، مراکز تجاري 
تفریحي و صنایع سنگین، سهولت و اطمینان خاطر 
را به ارمغان آورده است. این شرکت نماینده رسمی 
/First Alert  BRK کمپانی  و   GE کمپانی 

تولیدکننده محصوالت متنوع موضعی تشخیص گاز 
و حریق است. سالیان متمادی است که سیستم های 

۷8

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 778 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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Equipment Market

ارزیابی مشکالت
از آنجـا کـه وجـود برخـی کاالهـای بی کیفیـت و ناکارآمـد 
در بـازار انکارناپذیـر اسـت، لـذا تهیـه و خریـد تجهیـزات 
و ماشـین آالت مورد نیـاز جهـت انجـام عملیـات مبـارزه بـا 
حریـق و امـداد و نجـات کـه نقـش مسـتقیمي در کاهـش 
خسـارات جانـی و مالـی دارنـد،  مي بایسـت مهـم شـمرده 
شـود. بدیهـی اسـت لـزوم رعایت رفتـار حرفـه ای در خرید 
تجهیـزات ایمنـی و آتش نشـانی، می تواند نرخ خسـارات در 
حـوادث احتمالـی را کـه همـواره جـان انسـان ها و اقتصـاد 

صنایـع مـورد تهدیـد قـرار می دهـد، کاهـش دهد.
ارگان ها،  و  کارخانجات  صنایع،  تمام  در  اینکه  به  توجه  با 
مسئوالن ایمني، مدیریت  HSE یا مأمورین خاص، مسئولیت 
تهیه و خرید تجهیزات ایمنی و آتش نشانی را به عهده دارند، 
بر  نیز  گاهی  می گردند.  روبرو  متعددي  با مشکالت  همواره 
اثر عدم توجه مدیران ارشد صنایع نسبت به اهمیت مسائل 
ایمنی و با تحت فشار قراردادن مسئولین ایمنی به بهانه کمبود 
بودجه و نبود اعتبارات، آنها را از رسیدن به اهداف موردنظر 
در تهیه و خرید تجهیزات کارآمد دور می نمایند که این اقدام 
مسئولین ایمنی را ناچار به خرید تجهیزاتی با کیفیت پایین 
و ارزان قیمت می نماید. همچنین عدم آگاهی مأمورین خرید 
عدم  و  بین المللی  و  داخلی  معتبر  استانداردهای  از  صنایع 
شناخت تجهیزات مدرن و مورد نیاز باعث می گردد، تجهیزات 
خریداری شده، نیازهای حیاتی صنایع را مرتفع ننماید. در این 
برندهای  از  کپي برداري  با  که  چینی  کاالهای  ورود  عرصه، 
بسیار  بعضاً  آنها مي گردد و  تولید و عرضه  به  اقدام  معروف 
بي کیفیت و دردسرساز نیز هستند، مأمورین خرید را برای 
شناخت تجهیزات اصلی از تجهیزات مشابه با چالشی جدی 
روبرو مي نماید. لذا با توجه به مشکالت ذکر شده، توصیه هایی 
جهت دستیابی به تجهیزات استاندارد و محیطی ایمن و آماده 

در صنایع ارائه می شود.

 افزایش رو به رشد صنایع در کشور ما و به موازات آن افزایش تعداد حوادث، مدیران و صاحبان صنایع را وا می دارد که در کنار پرورش نیروی انسانی خالق، 
آگاه و آماده از تجهیزات و ماشین آالت مدرن در آتش نشانی های صنایع استفاده نمایند. وقوع حوادث و آتش سوزی ها در هر محیطی خطرناک است، اما در 
محیط های صنعتی ابعاد آن گسترده تر است. می دانیم، نیروی انسانی متخصص و توانا به وسیله تجهیزات و ماشین آالت مطابق با تکنولوژی روز می تواند 
تاثیرات مثبتی در کاهش خسارات جانی و مالی داشته باشد. برای آگاهی از مشکالت پیش روی مسئوالن ایمنی صنایع در تهیه و خرید تجهیزات ایمنی و 

آتش نشانی، موضوع را مورد ارزیابی قرار می دهیم.

  تهران، خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، بازار نگین رازی
55 65 95 74        55 65 95 74  

 0930 461 21 15 - 0930 461 21 16  
w w w. n e g i n r a z i - h s e . c o m  

   i n fo @ n e g i n ra z i - h s e . c o m  
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توصیه های راهبردی
1- برای تخصیص بودجه مناسب، مدیران ارشد 
خود را، نسبت به اهمیت تهیه تجهیزات مناسب 
و با کیفیت که با جان پرسنل و اقتصاد صنعت در 
ارتباط است و همچنین عواقب جبران ناپذیر عدم 

توجه به این مهم، آگاه نمایید.
2- قبـل از هـر کار اقـدام بـه ارزیابـی خطـر و 
نیازسـنجی اصولـی نمایید و پـس از جمع آوری 
اطالعـات و نظرخواهـی از آتش نشـانان مجـرب 
صنایـع، ویژگی هـای تجهیـزات و ماشـین آالت 

موردنیـاز را بـه دسـت آورید.
3- ترجیحاً از شرکت ها و مراکزی خرید نمائید 
که به صورت گسترده اي در زمینه های مشاوره، 
طراحی، مهندسی خرید، تأمین تدارکات، نصب 
نگهداری  و  تعمیرات  و  تجهیزات  راه اندازی  و 
داشته  فعالیت  آتش نشانی  و  ایمنی  تجهیزات 
رضایت  کسب  عموماً  شرکت ها  این  در  باشند. 

مشتري بر منافع مالي  اولویت دارد.
4- تجهیزاتـی را خریـداری نماییـد کـه دارای 
پشـتیبانی،  خدمـات پـس از فروش یـا گارانتی 

معتبـر و مدت دار باشـد.

و  ماشین آالت  خرید  و  انتخاب  هنگام  در   -5
تجهیزات عملیاتی درباره صحت اطالعات فنی 
درج شده بر روی آنها از کارشناسان حرفه ای و 

آتش نشانان مجرب نظرخواهی کنید.
6- فقط تجهیزاتی را خریداری نمایید که مطابق 
با استانداردهای روز داخلی و بین المللی ساخته 
مانند  معتبر  سازمان های  تأیید  مورد  و  شده 

NIOSH ,IPS ,EN ,ASTM ,NFPA و... باشند.
7- در انتخاب تجهیزات به کارایی آنها توجه نمایید 
و از خرید تجهیزات و ماشین آالت با مارک های 
نامعتبر، تست نشده و ناکارآمد که فقط ظاهری 
زیبا و فریبنده دارند و بیشتر جنبه نمایشگاهی 
برای  همچنین  نمایید.  خودداری  جداً  دارند، 
صحت اصالت تجهیزات و ماشین آالت وارداتی، 
کارت گارانتی، گواهی مبدأ، برگ سبز گمرکی 
و گواهی نامه های معتبر تولید )Certificate( را 
رؤیت و ضمن تطبیق تاریخ هاي ذکرشده با تاریخ 

روز، به دقت آنها را بررسي نمایید.
کنید  سعي  خرید  سفارش  از  قبل  همواره   -8
لیستي از مشتریان قبلي شرکت فروشنده و یا 
ارائه دهنده خدمت را دریافت و طي تماس تلفني 

و حتي بازدید از تجهیز یا اجراي خدمت مذکور 
اعتماد الزم را کسب نمایید.

9- به یاد داشـته باشـید هـر کاالی گران قیمت 
الزاماً باکیفیت نیسـت. بنابراین قیمت شـاخص 

تعیین کننده کیفیت نمی باشـد.
10- صرفاً خرید خود را به یک یا چند شرکت 
تجهیزات  به  دستیابی  برای  و  ننمائید  محدود 
مورد نیاز با هزینه مناسب، با شرکت ها و مراکز 

بیشتری ارتباط برقرار نمائید.
11- برخی از تجهیزات مانند تجهیزات حفاظت 
فردی دارای طول عمر مفید می باشند. بنابراین به 

تاریخ تولید و انقضاء آنها توجه نمائید.
لوازم  و  تجهیزات  از  استفاده  حین  در   -12
خریداري شده، با بازرسي هاي متعدد آنها و انجام 
ارائه شده  وعده هاي  صحت  از  فني،  آزمایشات 

توسط فروشنده آن تجهیز مطمئن شوید.
از  از تجهیزات که در ساخت آن  برخی   -13
شده  استفاده  و...  پلیمری  و  الستیکی  مواد 
است،  با مرور زمان از کیفیت آنها کاسته شده 
و بعضاً به دلیل انبارداری ناصحیح و درازمدت 
دچار صدمه و فرسودگی زود هنگام می گردند. 

نتیجه گیری
تجربه ثابت کرده است کسانی که به طور آگاهانه و حرفه ای اقدام به تجهیز 
اهداف  به  اماکن صنعتي خود می نمایند، در رسیدن  و سایر  امور آتش نشانی 
در  شده،  ارائه  توصیه های  با  است  امید  می باشند.  موفق تر  و  پویاتر  سازمانی 
امر تهیه و خرید ابزار و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی باکیفیت، در کنار نیروی 
انسانی زبده و متخصص، در راستای دستیابی به خط مشی ایمنی صنایع، قدم 

مثبتی برداشته باشید.
بازار بزرگ لوازم و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی نگین رازی با دارابودن 3 طبقه 
پارکینگ  و 6 طبقه  فروشگاه(   110( تجاری  اداری(، 3 طبقه  واحد   30( اداری 
با وجود  این هدف بزرگ برسد. نگین رازی  به  در قلب تهران بزرگ توانسته 
انحصاري،  و  تخصصي  وارداتی  و  تولیدي  قوي،  تجهیزات  بسیار  مدیره  هیأت 
تعهد و التزام مالکین و مدیریت شرکت های مستقر در مجتمع به امر کیفیت و 
تحویل به موقع، همکاري با تولیدکنندگان معتبر داخلی و خارجی، وجود شبکه 
گسترده فروش و خدمات باعث گردیده این مجتمع در مدت فعالیت کوتاه خود 

نامي نیك از تالش صنعتگر ایراني در صنایع داخلی بر جاي بگذارد.
محصوالت و فناوری های عرضه شده در این مجتمع تخصصی عبارتند از:

 لوازم و تجهیزات بهداشت حرفه ای، بهداشت صنعتی، بهداشت عمومی، طب کار، 
کمك های اولیه، اورژانس و ...

 لوازم و تجهیزات ایمنی حریق شامل: سیستم های کشف، اعالم و اطفای حریق 
اتوماتیك، شیرآالت و اتصاالت آتش نشانی، شارژ و مواد اطفایی و ...

 لوازم و تجهیزات ایمنی صنعتی، اندازه گیری، کالیبراسیون، نشت یاب ها و...
 لوازم و تجهیزات امداد و نجات در حوادث جاده ای، دریایی، هوایی، ریلی، انفجار، 

سیل، زلزله، آوار و ...
 لوازم و تجهیزات ترافیکی، هشداردهنده، اضطراری، شب نما، تابلوها و عالیم 

ایمنی و...
HAZMAT لوازم و تجهیزات مدیریت بحران، اسکان اضطراری، مواد شیمیایی و 

همچنین استقرار اتحادیه ایمنی و آتش نشانی تهران، شرکت های برتر حوزه ایمنی 
و رسانه  تخصصی صنفی مهندسی حفاظت از حریقموجب گردیده تا این مجتمع در 
برآورده کردن کلیه نیازهای تخصصی این حوزه مهم و استراتژیك هیچ استعالمی 

را بدون پاسخ نگذارد.
مجتمع تجاری اداری نگین رازی به دنبال ایجاد فرصت هاي جدید براي کسب و 
کار فعاالن صنف است. فرصت هاي کسب و کار نباید از دست بروند، در دسترس 
بودن اطالعات جامع و بروز کسب و کار مي تواند به تحولي مثبت در فضاي کسب 

و کار بینجامد. 
به نگین رازی تشریف بیاورید تا از نزدیك با آخرین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی 

روز دنیا آشناتر شوید.
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و  خرید  هزینه  صرف  تومان  میلیارد  میلیاردها  بر  بالغ  ساالنه 
راه اندازی انواع سیستم اعالم حریق در پروژه های مختلف کشور 
می شود؛ اما به راستی چند درصد از این سیستم های اجرا شده، 

بدرستی کار می کنند؟
معموال اکثر این سیستم ها پس از یک، دو و یا نهایتا سه ماه پس 
از نصب و راه اندازی، بعلت عدم کارایی مناسب، توسط مالکین و 

صاحبان صنایع خاموش و بالاستفاده می مانند.
به نظر شما مشکل از کجاست؟ چرا برای سیستمی که این همه 
زحمت و هزینه برای طراحی، اجرا و راه اندازی آن شده است، چنین 

اتفاقی باید می افتد؟
اولین مساله ای که به ذهن می رسد، تعمیر و نگهداری سیستم های 
اعالم حریق است که بدرستی انجام نمی شود و یا اصال انجام 
نمی شود. بله؛ کامال درست است؛ اما آیا تمام علت مربوط به عدم 

تعمیر و نگهداری صحیح است؟
اجازه بدهید دقیق تر بررسی کنیم!

1-    طراحی سیستم:
اشکال کار از همان طراحی اولیه سیستم شروع می شود. طراح 
سیستم چه کسی است و طراحی را مطابق چه استانداردی انجام 
می دهد؟ آیا برای انجام این طراحی، مورد تایید است؟ شاید به 
جرات بتوان گفت که اکثر طراحی های اولیه سیستم اعالم حریق 
توسط طراحانی انجام می شود که دانش مطلوبی در این حوزه 
ندارند. انتخاب آشکارساز مناسب و جانمایی صحیح هر تجهیز برای 
هر کاربرد، بررسی دقیق و اجرایی بودن طرح، در نظر گرفتن نکات 
و تمهیدات نصب مربوط به سازنده در طراحی اولیه و خیلی از موارد 
دیگر که در زمان طراحی اولیه یک سیستم اعالم حریق خوب و 
کارآمد، می بایست در نظر گرفته شود تا در طی مراحل انجام پروژه، 
کمترین نرخ آالرم کاذب ایجاد گردد، جزو مسئولیت های طراح در 

زمان طراحی اولیه سیستم است.

حسین مجدفر، کارشناس اتوماسیون
majdfar@gmail.com

الرم های کاذب مدیریت آ
سیستم اعالم حریق
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2- انتخاب و خرید برند مناسب
پس از بحث طراحی، نوبت انتخاب و خرید سیستم 
اعالم حریق می رسد. کدامیک از برندهای موجود، 
جوابگوی نیازمندی های سیستم اعالم حریق پروژه 
انتخاب  در  باید  را  نکاتی  نظر می باشد؟ چه  مورد 
یک سیستم اعالم حریق مد نظر قرار داد؟ آیا در 
نظر گرفتن قیمت نهایی سیستم و اینکه در لیست 
تجهیزات مورد تایید سازمان آتش نشانی و یا کارفرما 
)مربوط به پروژه های صنعتی و نفت و گاز( باشد، 

کفایت می کند؟

3- نصب سیستم اعالن حریق
پس از خرید سیستم اعالم حریق، نوبت به نصب 
سیستم می رسد. نصاب سیستم کیست؟ آیا سابقه 
اجرایی نصب چنین سیستم هایی را داشته است؟ 
نصب  به  مربوط  استانداردی  نکات  با  آشنایی  آیا 
دارد.  را  کانونشنال  یا  و  آدرس پذیر  سیستم های 
معموال در برخی پروژه ها، نفری که کار برق کشی 
آن پروژه را انجام می دهد، با قیمت پایینی کار نصب 
سیستم اعالم حریق را نیز بر عهده می گیرد. پیمانکار 
اصلی پروژه هم خوشحال از اینکه با هزینه پایینی 
سیستم  نصاب  می شود.  انجام  سیستم  نصب  کار 
هم خوشحال از اینکه کار نصب این سیستم هم به 
مجموع کارها و صورت وضعیت او اضافه شده است؛ 
اما دریغ از اینکه هنوز نوبت به رسیدن به مشکالت 

عمده پروژه  نرسیده است.
نظارت بر نصب سیستم در این مرحله، توسط نماینده 
رسمی برند تامین کننده، جهت جلوگیری از مشکالت 

آتی سیستم اعالم حریق بشدت توصیه می شود.

4- راه اندازی سیستم اعالن حریق
)کانونشنال(  متعارف  سیستم های  راه اندازی 
گرفتاری های کمتری نسبت به سیستم آدرس پذیر 
دارد. در اکثر پروژه ها معمواًل نصاب سیستم توانایی 
و یا دانش راه اندازی سیستم اعالم حریق را ندارد و 
پیمانکار اصلی پروژه ناچاراً متوسل به فروشنده جهت 
اعزام نفر برای راه اندازی سیستم می شود. راه اندازی 
سیستم معمواًل توسط فردی آشنا به آن برند جهت 
برنامه ریزی )ویژه سیستم آدرس پذیر( و رفع خطاهای 
رایج و درنهایت راه اندازی سیستم صورت می پذیرد.

در پروژه هایی که نصب سیستم به یک پیمانکار و 
راه اندازی به پیمانکار دیگری واگذار می شود، معمواًل 
بحث  ازجمله  می آید.  بوجود  عدیده ای  مشکالت 

گارانتی. چراکه درصورت بروز هرگونه مشکلی، هر 
طرف سعی دارد مشکل را به گردن دیگری بیاندازد. 
که  راه اندازی سیستمی  هزینه  اینکه  بعدی  بحث 
نصاب آن شخص و یا پیمانکار دیگری بوده است، 
معمواًل یک و نیم یا بیش از دو برابر بیشتر اعالم 
ایرادات  رفع  به  مجبور  راه انداز  نفر  زیرا  می گردد؛ 
عدیده ای در سیستم است که بعلت عدم آشنایی 

نصاب بوجود می آید.
صحت  از  می توان  چگونه  اینکه  مهم تر  همه  از 
برنامه ریزی سیستم اعالم حریق توسط نفر راه انداز 
اطمینان حاصل کرد؟ و کارفرما در حین راه اندازی 
تحویل  یعنی  آن  از  پس  و  حریق  اعالم  سیستم 

سیستم، چه نکاتی را باید مد نظر قرار دهد؟

5- تست و تحویل پروژه اعالم حریق
پس از راه اندازی سیستم نوبت به تست سیستم و 
تحویل سیستم اعالن حریق به کارفرما و یا نماینده 
وی می رسد. براستی در زمان تست و تحویل پروژه، 
انجام  می بایست  سیستم  روی  بر  تست هایی  چه 
شود؟ چه مواردی را در زمان تحویل این گونه پروژه ها 
می بایست مدنظر داشت؟ تحویل پروژه هایی از این 
قبیل به کارفرمایان به دلیل عدم مطالعه و ضعف 
دانش فنی غالب کارفرمایان و بهره برداران در این 
حوزه بسیار بسادگی انجام می شود؛ حتی اگر سیستم 
معیوب و راه اندازی ناقص هم شده باشد، پیمانکار 
راه های فرار بسیاری برای تحویل این گونه سیستم ها 
پیش رو دارد. مسلماً تقویت دانش فنی کارفرما و 
یا بهره بردار نهایی پروژه، تأثیر بسزایی در تحویل 
آالرم های  کاهش  نیز  و  سیستم  کامل  و  صحیح 

کاذب بعدی در زمان بهره برداری دارد.

نصب  حریق  اعالم  سیستم  آموزش   -6
 شده به بهره بردار

پس از تست و تحویل سیستم اعالن حریق، نوبت 
به آموزش آن به بهره بردار نهایی می رسد. معمواًل 
بهره برداران سیستم اعالن حریق در اکثر پروژه ها، 
می باشند  اطالعات  یا  و  نگهبانی  حراست،  نفرات 
از سیستم بصورت کامل  بهره برداری صحیح  که 
می بایست به همراه تست های عملی آموزش داده 
آموزش  این  که  می شود  پیشنهاد  همچنین  شود. 
یک بار دیگر با فاصله زمانی دو الی سه ماه برای 
از  استفاده  عدم  زیرا  شود؛  تکرار  مجدداً  بهره بردار 
سیستم به مرور زمان باعث می شود که بهره بردار 

نحوه استفاده از سیستم را کاماًل فراموش کند.

7- آموزش عمومی سیستم به کارکنان و 
یا ساکنین

عالوه بر آموزش های موردنیاز به بهره برداران، برای 
ساکنین و یا کارکنان حاضر در محل نیز آموزش 
عمومی درخصوص این گونه دستگاه ها می بایست 
از آالرم های کاذب  برگزار گردد. متأسفانه بخشی 
سیستم های اعالم حریق، ناشی از عدم آموزش و 
فرهنگ سازی عمومی برای این گونه سیستم هاست. 
بعنوان مثال در زمان راه اندازی و تست سیستم، با 
فعال کردن یکی از آشکارسازها، صدای آژیرها بلند 
می شود. در همین حین اگر به کنترل پنل مراجعه 
کنید، خواهید دید که عالوه بر آن دتکتور، چند و 
یا چندین شستی دیگر نیز فشرده شده اند. )جالب 
اینجاست که اکثر افراد بصورت عموم تصور می کنند 
که با فشردن دکمه شستی اعالم حریق، صدای آژیر 

قطع می شود. در صورتی که اینطور نیست.(

8۷

تهران، پالسکوی دیگری نمی خواهد.
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8- تعمیر و نگهداری سیستم اعالم حریق
حریق،  اعالم  سیستم  پروژه های  مبحث  آخرین 
آنهاست که  نگهداری دوره ای  و  تعمیر  به  مربوط 
غال با انجام نمی شود و یا بدرستی انجام نمی گیرد. با 
ظهور یک، دو و یا سه آالرم کاذب و بیشتر، در نهایت 
کارفرما و یا صاحب پروژه ترجیح می دهد، سیستم 

خاموش شود.
هر یک از موارد باال در جای خود تأثیر به سزایی 
در کاهش نرخ آالرم کاذب در سیستم های اعالن 
اعالن  سیستم  یک  داشتن  برای  و  دارند؛  حریق 
حریق کارآمد و مؤثر می بایست به تمامی نکات و 

موارد فوق در اجرای این گونه پروژه ها توجه داشت.
 

هشدارهای اشتباه بصورت زیر توصیف و 
تعریف شده اند:

پدیده یا اثرات محیطی شبیه به آتش: برای مثال دود 
مربوط به گرد و غبار یا هر پدیده دیگری که دود یا 
شعله ایجاد می کند. )نظیر دود ناشی از آتش بازی، 
گرد و غبار یا حشرات، پروسه هایی که تولید دود و 
شعله می کنند و یا تاثیرات محیطی ای که می تواند بر 
عملکرد برخی از دتکتورها تاثیر منفی بگذارد؛ مانند 

جریان سریع هوا در محیط(
انسان  نامتناسب  فعالیت های  تصادفی:  آسیب 
)برای مثال راه اندازی سیستم برای تست کردن و یا 
سرویس و تعمیر کردن آن، بدون از پیش اعالن کردن 

به ساکنین و یا مرکز دریافت آالرم ها(
این صورت  هشدارهای اشتباه تجهیزات: که در 

هشدار کاذب ناشی از خطای سیستم است.
هشدارهای کاذب عمدی: که فرد با فشردن شستی 

یا بوجود آوردن شرایط فعال شدن  اعالم حریق و 
دتکتور، سیستم را فعال می سازد. در صورتی که  فرد 

کامال آگاه است که آتشی وجود ندارد.
هشدارهای کاذب غیر عمدی: در زمانی است که 
می کند  فکر  چون  می سازد،  فعال  را  سیستم  فرد 
آتشی  ولی در حقیقت  است.  داده  آتش سوزی رخ 

وجود ندارد.
 

عوامل وقوع آالرم کاذب
 )BS5839 19 عامل هشدارهای غلط )از استاندارد

در زیر لیست شده است که عبارتند از:
• دودهای حاصل از فرایندهای پخت و پز

• بخارها )حاصل حمام و فرایندهای صنعتی(
• دود تنباکو

از  زمانی مشخص  دوره  )در یک  غبار  و  گرد   •
فعالیت های صنعتی ایجاد می شود.(

• حشرات
• اسپری آیروسل ها

• جریان های باالی هوا
• دود ناشی از فعالیت های دیگر به جز حریق
• برش دادن، ذوب کردن و دیگر کارهای داغ

• فعالیت هایی که دود  و یا شعله ایجاد می کنند.
• بخور دادن

• شمع
• فعالیت های الکترومگنتیت

• رطوبت باال
• ورود آب

• نوسانات اساسی دما
• آسیب تصادفی

به  توجه کردن  بدون  بدون  تست کردن سیستم   •
سیستم هشدار

• وارد آمدن فشار به سیستم های اسپرینکلر که در 
تماس با سیستم هشدار هستند.

بهینه  آشکارسازی  سیستم  انتخاب  کمک  با 
این  می توان  مناسب  مدیریتی  چیدمان های  و 

هشدارهای کاذب را به حداقل رساند.
 انتهای کالم اینکه میلیاردها میلیارد هزینه صرف 
این  می شود.  حریق  اعالم  سیستم های  اجرای 
و  تعمیر  اصول  رعایت  با  می بایست  سیستم ها 
سرویس و نگهداری، دائما فعال و بدون خطا باقی 
بمانند. اینگونه سیستم ها برای زمانی در نظر گرفته 
شده اند که بعنوان مثال: اگر در طول سالیان سال در 
هر لحظه ای، حریقی واقعی رخ داد، بتواند ساکنین 
و کارکنان آن محل را از خطر آگاه سازد. همچنین 
ممکن است در طول ده سال و یا بیشتر، حریقی در 
ساختمان یا فضای تحت پوشش رخ ندهد؛ اما اگر 
حریقی رخ دهد و این سیستم نتواند تشخیص دهد و 
هشدارهای الزم را صادر کند، عمال می توان در نظر 
گرفت که تمامی هزینه های انجام شده برای این 

سیستم، دور ریخته شده است.
دست کم گرفتن موارد مربوط به حفاظت از حریق 
در محیط های صنعتی )نظیر: پاالیشگاه های نفت، 
گاز، پتروشیمی و ...( می تواند منجر به بروز حوادث 
غیر قابل جبرانی شود که به هیچ وجه قابل کنترل 
نیستند؛ بنابراین به یاد داشته باشیم که مسئولیت 
طراحی و اجرای مناسب این گونه سیستم ها را به 

درستی درک کنیم.
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آتش سوزی پدیده اي فراگیر است که با به بارآوردن 
خسارت های مالي و جاني سنگین، احتمال وقوع آن 
در هر زمان وجود دارد. با توجه به اینکه در صحنه های 
آتش سوزی داراي جرم، اولین نفراتي که وارد صحنه 
می شوند، کارشناسان و فرماندهان آتش نشانی هستند، 
به هنگام چنین مواردي، اشخاص حقوقي از قبیل 
نیروي انتظامي، قضات، ادارات بیمه و یا اشخاص 
حقیقي، خواستار علت حادثه بوده و کارشناسان این 

سازمان را ملزم به ارائه جواب می نمایند.
بهمین منظور باید گزارش علت یابی حریق، با ارائه 
دالیل و مدارک معتبر صورت پذیرد. لذا کارشناس 
مربوطه از صحنه حادثه، عکس برداري و فیلم برداري 
نموده و همچنین یادداشت های الزم و کروکي از 
تهیه کرده و یک گزارش کامل و مستدل  محل 
نوشته می شود که درصورت لزوم به مقدمات ذیصالح 

تحویل شود.
نیاز به تحقیقات و  آتش سوزی های داراي مقتول، 
بررسی های بیشتر و با جزییات کامل تری نسبت به 
حریق های معمولي و عادي است. در چنین مواقعي 
وی  کمک  و  حریق  علت یابی  کارشناس  حضور 
همان  آگاهی  اداره  در  شاغل  جرم شناس  افسر  به 
محل حادثه در صحنه می تواند نقش بسزایي داشته 

باشد. اطالعات افسر جنایي در علت یابی حریق، در 
جمع آوری نمونه های مشخص و روشن در صحنه 
می تواند در آینده مفید باشد و بالعکس. ولی به لحاظ 
تخصص نداشتن افسر جنایي و جرم شناس در حریق، 
آتش سوزی  کارشناس  راهنمایی های  نیازمند  وي 
می باشد که بعنوان دستیار و کمک کارشناس حریق 
تلقی می گردد تا بتوانند به علت وقوع آتش سوزی و 

جرم پي برد.

علت مرگ در آتش سوزی های داراي مقتول
علت مرگ در حریق ها می تواند به سه حالت زیر 

صورت گیرد:
1- مرگ هایي که برحسب تصادف و بی احتیاطی 

افراد اتفاق می افتد.
است.  سوزاندن  عامل  خود  که  حریق هایي   -2

)خودسوزي(
3- آتش سوزی های عمدي )قتل یا جنایت(

1- مرگ هایي که برحسب تصادف و بی احتیاطی 
افراد اتفاق می افتد، به دو صورت می باشند:

- جایي که افراد برحسب تصادف و اتفاقي در معرض 
آتش قرار گرفته اند و نمی توانند بدالیلي خاص از 
صحنه آتش سوزی خارج و نهایتا آتش باعث خفگي 

بررسی صحنه
حریـق هـای
دارای مقتول

مهنــدس هوشــنگ نوری کارشــناس بررســی 
ــارت  ــمی خس ــاب رس ــق و ارزی ــت حری عل

آتش ســوزی بیمه هــای 
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وقوع  علت  می گردد.  آن ها  فوت  انتها  در  و  و سوختگي 
آتش سوزی عموماً می تواند از منابع حرارتي روباز روشن، 

وسایل سوزاننده، اتصالي برق و غیره باشد.
- درجایي که اشخاص دچار حوادث و یا مریض رواني و توامًا 

باعث توسعه یک حریق شده باشند.

2- خودسوزی یا حریق هایي که فرد خودش عامل سوزاندن 
خود است.

براي تشخیص خودسوزي، افسر کارشناس بررسي حریق از 
یک سري فاکتورهاي تخصصي در زمینه سوختگي اولیه و 
آثار و عالئم موجود در صحنه که به شرح ذیل است، پي به 

این مطلب می برد:
- بررسي بر روي بدن شخص یا اشخاص سوخته شده: 
غالب افرادي که قصد خودکشي دارند، بر روي خودشان 
مایعات قابل اشتعال )نفت، بنزین( می ریزند. چرا که از سایر 
مواد دیگر، بیشتر در دسترس هستند و بوي این مواد بر روی 
لباس یا بدن سوخته شده قابل تشخیص می باشد. متوفیان 
بیشتر از ناحیه سر و سینه و دست ها، بدلیل نحوه ریختن 
روی خود و حرکت شعله به سمت باال، دچار سوختگي 

می شوند.
- حاالت چگونگي افتادن فرد یا افراد سوخته شده: معمواًل 
این نوع افراد در ناحیه ای که دست به چنین عملي می زنند، 
ثابت نمانده و به لحاظ شدت درد و حرارت شروع به حرکت 

می نمایند و از صحنه اولیه حادثه )کانون( فاصله می گیرند.
- بررسي صحنه حریق: در چنین آتش سوزی هایی، اغلب 
ظروف مایعات قابل اشتعال )نفت، بنزین( و منبع آتش زنه 
)کبریت( در صحنه نزدیک فرد سوخته شده وجود دارد که 
ظرفیت ظروف نسبت به مایع ظرف ریخته شده آن روی 
بدن سوخته متوفی و همچنین آثار سوختگي بر روي بدن 
گویاي این مطلب است. ضمنا اگر در محیط بسته این عمل 
صورت بگیرد، اثرات بدن و رفتار شخص بر روي کف و 
برخورد با دیوارها، بیانگر خودسوزي یا بیهوش بودن فرد قبل 

از آتش سوزي است.
- بررسي حاالت روحي و رواني و جسماني فرد قبل از 
وقوع حریق: گونه اي از خودسوزي ها و خودکشي ها نیز در 

مکان هاي عمومي انجام مي شود.

3- آتش سوزی های عمدي )قتل یا جنایت(: هر شخصي 
که بصورت غیرقانوني درصدد صدمه زدن و نابود کردن 
اموال و دارایي و به مخاطره انداختن زندگي خود و یا دیگران 
قبیل  این  باشد، یک جاني خطرناک محسوب مي شود. 

آتش سوزی ها به دو دسته اصلي تقسیم مي شود:
- حریق عمدي بدون سبب و انگیزه: حریق هاي خرابکارانه 

و صدمه زدن و مردم آزاري توسط افراد نامتعادل و خسته که 
بدون سبب و انگیزه هستند.

- حریق عمدي با سبب و انگیزه: حریق هاي عمدي با سبب 
و انگیزه که مي تواند به دالیل خاص زیر صورت بگیرد.

الف: کارکناني که از محل کار خود اخراج و جهت تالفي 
نمودن اقدام کارفرما و رئیس خود، به این کار دست مي زنند.

بیمه. یعني  ب: تقلب و کالهبرداري جهت گرفتن حق 
سوزاندن اموال و اجناس کهنه و فرسوده به جاي اجناس نو

ج: کم رونق شدن کسب و تجارت
د: از بین بردن مدارک و دالیل جرم؛ مثل: قتل، سرقت یا 

ورود غیر قانوني
ه: ارعاب و ایجاد ترس و وحشت در مردم جهت آتش افروزي

- اغلب سوزاندن شخص )قتل( بدلیل سرپوش گذاردن و 
پنهان نمودن قتل و یا از بین بردن اسناد و مدارک با ارزش 
صورت مي گیرد که پارامترهای تشخیص آن به شرح ذیل 

مي باشد:
• مقدار مایعات قابل اشتعال

• نداشتن ترک سوختگي بر روي شکم به لحاظ نفس 
نکشیدن

• حاالت درگیري بودن در صحنه حریق )آثار ضرب و جرح(
• ظرفي که حاالت پاشندگي دارد )مثاًل مایعات قابل اشتعال 
در محیط بسته ، بصورت پاشیده شدن بر روي دیوار و 

اجناس قابل رؤیت مي باشد.(
• وجود ابزار قتاله درصحنه )اسلحه گرم یا سرد(
• سالم بودن بدن بواسطه مماس بودن بر زمین

• سوختگي بیشتر قسمت هاي بدن در مجاورت زمین
• محاسبه شیب کف زمین

• وضعیت غیرطبیعي و غیر معمول سوختن جسد و اجناس
• عدم وجود دود در داخل بیني و ریه )که عموما توسط 

پاتولوژیست پزشکي قانوني مشخص مي شود.(
• عدم حرکت و رفلکس بدن که غالبا دست و پاي وي 
بصورت صاف و کشیده و یا این که در یک ناحیه از جلو یا 

پشت بیشتر سوخته شده است.
• مشاهده چندین حریق جداگانه که تقریبا در یک زمان به 

وقوع پیوسته است.
• جاهایي که احتمال احتراق خود به خود وجود ندارد و خطر 

حریق کم است.
• بوهاي غیر معمول و غیرطبیعي از قبیل بنزین نفت به طور 

قابل مالحظ هاي به مشام مي رسد.
• بهم ریختگي اجناس و لوازم در محیط و یا قرار نگرفتن 

اجناس به طور معمول در جاي مناسب خود
• آتش سوزي هاي کوچک بدون علت در قسمت هاي دفاتر 

ثبت، امور مالي و زونکن هاي فاکتور
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معرفی برند/
محصول

شــرکت POLON-ALFA در سال 1956 در شهر 
Bydgoszcz لهســتان تاسیس گردید. این شرکت 
متخصص در طراحی و ســاخت سیستم های اعالم 
حریق و اتوماســیون حریق می باشــد. منابع اصلی 
این شــرکت شــامل بخش R&D با ده هــا نفر از 
متخصصیــن و طراحــان مجــرب، امکانات عظیم 
تولیدی و آزمایشــگاه های تست منحصر بفرد است 
کــه تجهیزات خط تولید آن تماما از برندهای معتبر 

اروپایی و ژاپنی تشکیل شده است

سابقه تاسیس طوالنی و توجه به کیفیت محصوالت، 
منجر به دریافت گواهینامه ISO 9001 در ســال 

1998 توسط این شرکت گردید.
طراحــی و ســاخت تجهیزات این برند براســاس 
اســتانداردهای اروپایی بوده و همه این تجهیزات 
آزمـایشـگـــاه هـــای  از   Certificate دارای 
می باشــند.  اروپــا  اتحادیــه   Notified Body
محصوالت این برند هر ســاله در هزاران پروژه با 

استفاده قرار می گیرند: کاربردهای ذیل مورد 

پاالیشگاه  
پتروشیمی  

نیروگاه  
صنعتی کارخانجات   

اداری  ساختمان های 
بیمارستان  

 هتل
 فرودگاه

 مترو
 بانک

از دیگر ویژگی های بارز این برند، تنوع محصوالت 
در رده هــای آدرس پذیر، متعــارف، کنترلر اطفای 
گازی، ضــد انفجــار و اتوماســیون کنترل حریق 
می باشد. محصوالت آدرس پذیر این برند با دو سری 
Polon 4000 و Polon 6000 و قابلیت های فنی 
بســیار باال، توانایی تجهیز پروژه ها در ســایزهای 
کوچک تا بسیار بزرگ در اندازه یک شهر را دارند، 

بطوری که در ســری Polon 6000 قابلیت تجمیع 
تا 25 میلیون دیوایس آدرس پذیر در شــبکه اعالم 
حریق وجــود دارد. تمامی تجهیــزات آدرس پذیر 
این برنــد دارای ایزوالتور داخلی جهت حفاظت از 
آســیب دیدگی تجهیزات در مقابل اتصال کوتاه در 

می باشند.  لوپ 
 IGNIS 1000 محصوالت متعارف این برند با سری
بهمــراه تجهیزات متعارف کنتــرل اطفای گازی، 
همچنین دتکتورهای شعله UV و IR و دتکتورهای 
دودی خطی )بیم دتکتور(، محدوده کامل و متنوعی 
از محصــوالت با کاربرد در صنعت را ارائه می کند. 
محصوالت ضد انفجار برند نیز با ارائه دتکتورهای دود، 
حرارت و شعله UV با کالس Intrinsically Safe و 
شعله IR3 با کالس Flame Proof دست طراحان 
را بــرای ارائــه راهکارهای متنــوع در پروژه های 
صنعتی در نواحی Hazardous باز گذاشته است.

نهایتا اینکه محصوالت اتوماســیون کنترل حریق 
با دو ســری UCS 4000 و UCS 6000 شــامل 
تابلوهای کنترل میکروپروسســوری می باشــند که 
روی لوپ سیســتم اعالم حریق آدرس پذیر سری 
4000 و 6000 قرار گرفته و ضمن تجمیع با سیستم 
اعــالم حریق، تجهیزات حفاظــت در مقابل حریق 

نظیر سیســتم های تهویه دود را کنترل می کنند.

02188864620  -  0218602034۷   تلفن: 
0218883۷820   فکس: 

سیستم اعالم حریق
لـفـا پـولـون - آ
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گزارش

 با حضور رئیس آتش نشانی کیش و جمعی از اصحاب رسانه، نخستین سیستم اعالم 
و اطفاء حریق هوشمند در سطح کشور که منطق بر استانداردهای بین المللی است، در 

پروژه میکامال به بازدید گذاشته شد.
 Naffco در این بازدید مهندس کومار، پیمانکار مجری این پروژه و نماینده شرکت 

به ارائه عملکرد این سیستم ایمنی در درون بدنه ساختمان پرداخت.
در ادامه این بازدید، مهدی اسدی زنوز، رئیس آتش نشانی کیش در پاسخ به سوال 
خبرنگاران مبنی بر اینکه چند درصد اقدامات انجام شده در میکامال را مناسب ارزیابی 

می کند، گفت: میکامال از جمله پروژه هایی است که مباحث ایمنی آن از 
بیش از 3 سال پیش آغاز شده و بنا بر قوانین مقررات ساخت ساختمان، 

ابالغیه ها به این بخش ارائه شده است.
وی افزود: همانطور که می دانید، عدم توجه به مسائل ایمنی می تواند 
فجایعی چون پالسکو را به دنبال داشته باشد. این در حالی است که ما 
در پروژه میکامال علی رغم شرجی بودن باالی هوای و مشکالت مختلف، 
شاهد استفاده از مواد اولیه بسیار خوب و مرغوب و بهترین لوله هایی هستیم 
که به گالوانیزه گرم معروف هستند. در واقع این مواد استفاده شده از بهترین 
نوعی هستند که امکان سازگاری بسیار خوبی را با محیط دارند. لذا به 
جرات می توان گفت که این پروژه از جمله بخش هایی است که اجرای 
بسیار مناسبی داشته است. این در حالی است که پروژه میکامال سیستم 
کامال مکانیزه اعالم و اطفاء حریق را در کنار بخش دستی و انسانی قرار 
داده و امکان دسترسی آتش نشانان را باالی 90 درصد فراهم کرده است.

در ادامه این جلسه امید کشتکار، مدیر اجرایی میکامال به اشاره به اهمیت 
رعایت ایمنی در پروژه های ساختمانی گفت: ضایعه پالسکو حادثه دلخراشی 
بود که میزان اهمیت مباحث ایمنی را به تصویر کشید. در همین راستا نیز 
ما در این پروژه سعی کردیم که از پیشرفته ترین سیستم های اعالم و اطفاء 
حریم دنیا بهره مند شویم. به همین خاطر میکامال از توانمندی شرکت 
Naffco که خود از مهم ترین پیمانکاران اجرای پروژه های اطفای حریق 

است و کامال با استانداردهای NFPA تطابق دارد، بهره بردیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه چه تمهیداتی برای ایجاد 
امنیت تله  کابین میکا مد نظر قرار گرفته است، اظهار کرد: تله  کابین میکا 

نخستین سیستم اعالم و اطفاء حریق 
هوشمند ایران در کیش
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در دو ایستگاه توقف خواهد داشت، لذا برای تامین 
عادی،  تجهیزات  بر  ما عالوه  بخش،  این  ایمنی 
سیستم اطفاء حریق نقطه ای را نیز برای آن تعیین 

کرده ایم.
به  تله کابین  اگر  اینکه  داد: ضمن  ادامه  کشتکار 
هر دلیل دچار نقص یا توقف شود، کابین به نوعی 
طراحی شده که تا دو ساعت امکان تهویه هوا و 
ایجاد شرایط مناسب دمایی را برای افراد فراهم کند. 
این در حالی است که گروه های امداد و نجات نیز 
قطعا پیش از شروع به کار این تله کابین، توسط 
برای عملیات  آتش نشان ها و بخش های مختلف 
امداد و نجات آموزش الزم را خواهند دید و همواره 
در محل حضور خواهند داشت. همچنین ما در این 
بخش استفاده از جرثقیل های بلند را نیز برای مواقع 
ضروری پیش بینی کرده ایم. ضمن اینکه در داخل هر 
کابین قطعا مواردی چون کپسول های آتش نشانی 
و دوربین بمنظور مانتیورینگ داخل کابین توسط 
اتاق فرمان وجود خواهد داشت تا درصورت بروز 
کوچک ترین مشکلی، امکان پیشگیری فراهم شود.
رئیس آتش نشانی کیش در پاسخ به سوال خبرنگار 
ایسنا، مبنی بر اینکه چند درصد پروژه های کیش 
دارای ویژگی های استاندارد الزم اطفاء حریق، نظیر 
میکامال هستند، گفت: با توجه به این که در کیش 
ارائه مجوز پایان کار به ساختمان ها و پروژه ها، منوط 
جرات  به  است،  آتش نشانی  بازرسان  تاییدیه  به 
می توان گفت که بین 85 تا 90 درصد پروژه های در 
دست ساخت، به آیتم های مد نظر توجه داشته اند. 
البته بخش هایی هم هستند که هنوز مشکالت شان 
برای  در گذشته  مثال  به عنوان  نکرده اند.  رفع  را 
استفاده  نامناسبی  لوله های  حریق،  اطفاء  بخش 
می شد که توانایی الزم را برای ماندگاری در شرایط 
ابالغیه ها،  امروز طبق  ولی  نداشتند.  جوی کیش 
تمامی بخش ها ملزم به استفاده از لوله های گالوانیزه 

هستند.
افزود: قطعا الزم است که دیدگاه سازندگان  وی 
دچار تغییرات ویژه ای شود. به نحوی که هزینه های 
بخش اطفاء حریق را بیهوده نپردازند و برای آن 
ارزش قائل شوند. ضمن اینکه فرهنگ مردمی نیز 
برای  نگهداری و حفظ تجهیزات اطفاء حریق، یک 

نیاز اساسی است.
مدیر اجرایی پروژه میکامال نیز در ادامه این جلسه، 
به توضیح جزئیات عملکرد این سیستم اطفاء حریق 
پرداخت و گفت: سیستم اطفاء حریق این بازار به 

نحوی است که تمام بخش های زیر سقف این پروژه کامال تحت پوشش اسپرینکلر های آب هستند. لذا 
حریق از هر نقطه ای شروع شود، سیستم به صورت اتوماتیک وارد عمل می شود.

وی افزود: پارکینگ از جمله فضاهایی است که در این بازار، بیش از هر نقطه دیگری، دارای پوشش اعالم و 
اطفاء حریق است. چرا که عمدتا این اماکن بدلیل حضور خودروها، از ریسک باالیی درخصوص بروز حریق 

برخوردارند. 
کشتکار تصریح کرد: سیستم اعالم حریق در این پروژه کامال به شکلی مستقل از سیستم اطفاء حریق فعالیت 
می کند، به نحوی  که سیستم با دریافت نخستین عالئم دود یا موج حرارت، فعال می شود و عالوه بر اعالم 

حریق به بخش مرکزی، آتش نشانان را نیز خبر می کند.
وی ادامه داد: در این پروژه، برای بخش های الکتریکال و قسمت هایی که امکان شروع آتش سوزی بر اثر 
اتصالی برق را دارند، سیستم تزریق گاز طراحی شده تا به محض شروع آتش، اکسیژن فضا تخلیه شود و 
امکان گسترش آتش از بین برود. ضمن اینکه در نقاطی نظیر: دیزل ژنراتورها نیز به محض فعال شدن 
سنسور کشف حریق، سیستم اطفاء اقدام به دشارژ کف و خفه کردن آتش می کند. لذا برای بخش های خاص 

نیز تمهیدات کامال به روزی مد نظر قرار گرفته شده است.
پروژه بازار میکامال به عنوان نخستین پروژه ای که موفق به پیاده سازی کامل سیستم اعالم و اطفاء حریق 
هوشمند، براساس استانداردهای بین المللی شده است، 4 و 5 اسفند ماه در دومین همایش ملی آتش نشانی 
و ایمنی شهری که در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار می شود، مورد بررسی 

قرار خواهد گرفت.



• 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 7112 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

یکی از ابزارهای نسبتاً جدید برای مدیریت و برنامه ریزی مؤثر 
تکنولوژی در سازمان ها، ترسیم نقشه راه تکنولوژی است. 

نقشه راه می تواند برای برنامهریزی، تدوین استراتژی، تصمیم گیری 
اهداف،  دقیق  تعیین  منابع،  تخصیص  طرح ها،  انتخاب  درباره 

مشخص کردن برنامه رسیدن به هدف و مقایسه راه های مختلف نیل به 
آن، مشخص کردن گزینه ها و منابع الزم برای هر گزینه، نشان دادن دوباره 

کاری ها و همین طور هم زمانی و پیش نیازی گام های اجرای طرح ها و آشکار کردن 
نقاط قوت و ضعف بخش های مختلف سازمان آتش نشانی استفاده شود. 

ترسیم نقشه راه همچنین برخی مسائل ناگفته و پنهان را که در بخش های مختلف 
سازمان آتش نشانی وجود دارند، آشکار می کند. در این خصوص متأسفانه نقشه راه 

تکنولوژی سازمان آتش نشانی بصورت مدون و مستند وجود ندارد. 
در این مقاله پس از معرفي مفهوم نقشه راه تکنولوژي، انواع و موارد استفاده از آن، الگوریتمي 

ساده و کاربردي براي تدوین نقشه راه تکنولوژي با رویکرد آتش نشانی ارائه شده است.

دکتر امیرناصر اخوان
فناوری  و  علم  مدیریت  دانشکده  علمی  هیئت  عضو 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
akhavan@aut.ac.ir
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1. مقدمه

از الیه هایی  بر محور زمان که  نموداری است  تکنولوژي  راه  “نقشه 
مختلف تشکیل شده است. هر یک از این الیه ها نشان دهنده یکی 
قرار  که  است  آتش نشانی  سازمان  به  مربوط  جنبه های  و  مفاهیم  از 
تکنولوژي   راه  نقشه  شود.  پرداخته  آن  به  راه  نقشه  ترسیم  در  است 
مختلف  صنایع  در  گسترده اي  به طور  که  است  انعطاف پذیر  روشي 
براي برنامه ریزي راهبردي و دراز مدت به کار مي رود. این رویکرد در 
برنامه ریزي، وسیله اي ساختار یافته )و گاهي گرافیکي( براي کشف و 
برقراري ارتباط بین بازارها، محصوالت و تکنولوژي هاي در حال توسعه 
در طول زمان هست. استفاده از این ابزار به شرکت ها کمک مي کند تا 
در محیط پویا و به شدت متغیر امروز با تمرکز بر پویش محیط و ردیابي 
برهم زننده  تکنولوژي هاي  نیز  و  موجود  تکنولوژي هاي  تغییرات  رونِد 
(Disruptive Technology) موقعیت خود را در بازار حفظ کنند و ارتقا 
بخشند. اگرچه شکل ظاهري یک نقشه راه فناوري )تکنولوژي( ساده 
است، اما فرایند توسعه ي آن نسبتاً دشوار و چالش انگیز است. مسائل 
مورد بررسي در روند تدوین نقشه راه گسترده هستند؛ خصوصاً که 
تأثیر و تأثر عوامل انساني باعث پیچیده شدن آن نیز مي شود.

هدف تهیه  نقشه راه براي سازمان ها و شرکت هاي مختلف، 
متفاوت است. بخصوص سازمان های امداد و نجات. از 

همین رو روش استاندارد و ثابتي براي تهیه ي آن 
وجود ندارد. شکل و فرمت ارائه  نقشه راه 

نیز ثابت نیست.

2. ضرورت تدوین نقشه راه تکنولوژی
با توجه به ویژگی های زیر نقشه راه در بهبود تصمیمات استراتژیک، 

اهمیت و اجرای آن در سازمان آتش نشانی ضروری است:
با در نظر  ابزار یکپارچه کننده است که  راه در واقع یک  نقشه    
برنامه ریزی  فرآیند  به  زمان،  هم  به صورت  سطوح  تمام  گرفتن 

اثربخش کمک شایانی می کند.
  این نقشه راه ، نحوه تصمیم گیری برای تخصیص منابع سازمان 

را توجیه می کند.
مشارکت  و  یادگیری  آتش نشانی  سازمان  در  راه  نقشه  ترسیم    
کارکنان را تقویت و مسائل کلیدی و شکاف های دانش را شناسایی 

می کند.
  نقشه راه تکنولوژی، ابزاری است که اهداف کوتاه مدت و اهداف 
بلند مدت سازمان را به راه حل هایی که آن اهداف را محقق می کنند، 

پیوند می زند.
  نقشه راه تکنولوژی روش کشف و توصیف آینده مطلوب و تبیین 

راه رسیدن به آن به زبان ساده برای سازمان هست.
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اگر این مطلب را می پسندیدمقاله تخصصی
کــد 7108 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

ترسیم  اهداف   .3
نقشه راه تکنولوژی 
سازمان  رویکرد  با 

آتش نشانی
بصورت  راه  نقشه  ترسیم  با 
زیر  اهداف  به  سازمان  مستند، 

دسترسی خواهد یافت.
مــالحظات  یکپارچه ســازی    
تکنولـــوژیک بــا اهـداف استراتـژیک 

سازمان
  تعیین و مشخص نمودن تکنولوژی هایی 
که بیشترین کمک را به برآوردن اهداف آینده 

سازمان خواهند داشت.
  چگونگی تأمین منابع مالی برای تهیه تجهیزات 

و آموزش ها بروز سازمان
  برنامه ریزی جهت خدمت رسانی سریع،  بموقع و مؤثر

  ایجاد زیر ساخت ها و امکانات الزم برای توسعه سازمان 
از دو بعد کیفی و کمی

  استقرار مدیریت یکپارچه بهداشت و ایمنی شهری
  ترویج فرهنگ نوآوری در سازمان

  ارتباط مؤثر و کارا با دانشگاه
  استفاده از تکنولوژی های نوین در سازمان

4. تعریف نقشه راه

تدوین نقشه راه تکنولوژي، نوعي از برنامه ریزي تکنولوژي نیاز محور 
جایگزین  تکنولوژي هاي  توسعهي  و  انتخاب  شناسایي،  به  که  است 

براي پاسخ گویي به مجموعه اي از نیازها کمک مي کند. 
خروجي این فرایند را »نقشه راه تکنولوژي« مي نامیم.

آن  در  که  هست  زمان  بر  مبتني  چارت  یک  تکنولوژي،  راه  نقشه 
الیه هاي مختلفي در کنار یکدیگر قرار گرفته و نسبت آن ها با یکدیگر 
مشخص مي شود. این الیه ها عمومـًا دربرگیرنده ی جنبه هاي تجاري 

و فنی مي باشند.
را مجبور  ما  آتش نشانی،  رویکرد سازمان  با  راه  نقشه  تدوین  فرآیند 

مي کند تا به سؤاالتي از این دست پاسخ دهیم.
در آینده و با ترتیب زماني چه تکنولوژی هایی را شناسایی و پیش بینی 

نماییم؟
تأمین منابع مالی برای اکتساب این تکنولوژی ها چگونه خواهد بود؟

اولویت بکارگیری تکنولوژی ها چگونه باشد؟
چگونه اطالعات و دانش فنی خود را تکمیل و یا ارتقا دهیم؟

در خصوص تجهیزات و ابزار چه برنامه ای را باید در دستور کار قرار 
دهیم؟

چه مهارت هایي و با چه ترکیبی از نیروی انسانی را باید در طول زمان 
به دست آوریم؟

سازماندهي و مدیریت در سازمان آتش نشانی چگونه باشد؟
الزامًا قطعي نیستند؛  البته پاسخي که به این سؤاالت داده مي شود، 
سازمان  متخصصان  و  مدیران  مقطعي،  هر  در  تا  است  الزم  ولي 
آتش نشانی، جواب هاي تقریبًا مشابهي به این سؤاالت بدهند؛ گرچه 
که ممکن است با گذشت زمان و رشد بینش و نگرش افراد، پاسخ ها 

تغییر کنند.

5. ترسیم نقشه راه تکنولوژی
از تدوین و  بنا به مشخصات ذاتی هر سازمان ضروری است هدف 
نحوه نمایش سطوح مختلف نقشه راه تکنولوژی طراحی گردد. نقشه 
راه تکنولوژی حداقل حاوی اطالعات عملکرد گذشته، برنامه فعلی و 
همچنین برنامه آتی سازمان )به صورت یکپارچه( است که در شکل 

صفحه روبرو نشان داده شده است.
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  استقرار مدیریت یکپارچه بهداشت و ایمنی شهری
  ترویج فرهنگ نوآوری در سازمان

  ارتباط مؤثر و کارا با دانشگاه
  استفاده از تکنولوژی های نوین در سازمان

4. تعریف نقشه راه

تدوین نقشه راه تکنولوژي، نوعي از برنامه ریزي تکنولوژي نیاز محور 
جایگزین  تکنولوژي هاي  توسعهي  و  انتخاب  شناسایي،  به  که  است 

براي پاسخ گویي به مجموعه اي از نیازها کمک مي کند. 
خروجي این فرایند را »نقشه راه تکنولوژي« مي نامیم.

آن  در  که  هست  زمان  بر  مبتني  چارت  یک  تکنولوژي،  راه  نقشه 
الیه هاي مختلفي در کنار یکدیگر قرار گرفته و نسبت آن ها با یکدیگر 
مشخص مي شود. این الیه ها عمومـًا دربرگیرنده ی جنبه هاي تجاري 

و فنی مي باشند.
را مجبور  ما  آتش نشانی،  رویکرد سازمان  با  راه  نقشه  تدوین  فرآیند 

مي کند تا به سؤاالتي از این دست پاسخ دهیم.
در آینده و با ترتیب زماني چه تکنولوژی هایی را شناسایی و پیش بینی 

نماییم؟
تأمین منابع مالی برای اکتساب این تکنولوژی ها چگونه خواهد بود؟

اولویت بکارگیری تکنولوژی ها چگونه باشد؟
چگونه اطالعات و دانش فنی خود را تکمیل و یا ارتقا دهیم؟

در خصوص تجهیزات و ابزار چه برنامه ای را باید در دستور کار قرار 
دهیم؟

چه مهارت هایي و با چه ترکیبی از نیروی انسانی را باید در طول زمان 
به دست آوریم؟

سازماندهي و مدیریت در سازمان آتش نشانی چگونه باشد؟
الزامًا قطعي نیستند؛  البته پاسخي که به این سؤاالت داده مي شود، 
سازمان  متخصصان  و  مدیران  مقطعي،  هر  در  تا  است  الزم  ولي 
آتش نشانی، جواب هاي تقریبًا مشابهي به این سؤاالت بدهند؛ گرچه 
که ممکن است با گذشت زمان و رشد بینش و نگرش افراد، پاسخ ها 

تغییر کنند.

5. ترسیم نقشه راه تکنولوژی
از تدوین و  بنا به مشخصات ذاتی هر سازمان ضروری است هدف 
نحوه نمایش سطوح مختلف نقشه راه تکنولوژی طراحی گردد. نقشه 
راه تکنولوژی حداقل حاوی اطالعات عملکرد گذشته، برنامه فعلی و 
همچنین برنامه آتی سازمان )به صورت یکپارچه( است که در شکل 

صفحه روبرو نشان داده شده است.

شکل 1: فرمت نمایش و اهداف تدوین نقشه راه تکنولوژی

و  ارتباطات عمودی  تکنولوژی های جدید  برای  راه  نقشه  ترسیم  در 
افقی به شرح زیر تدوین می گردد:

از تکنولوژی های منتخب و  اثرگذاری هریک  ارتباط عمودی: نحوه 
به تبع آن طرح)های( تحقیقاتی مرتبط با آن بر چالش های فعلی و/یا 

چشم انداز آتی مشخص می شود.
ارتباط افقی: رابطه پیش نیازی یک تکنولوژی و به تبع آن طرح)های( 

تحقیقاتی مرتبط با آن، با تکنولوژی های دیگر بیان مي گردد.

شکل 2: ارتباطات عمودی و افقی در ترسیم نقشه راه تکنولوژی
توسعه  استراتژی  است سند  نیاز  تکنولوژی  راه  نقشه  تدوین  از  پس 

تکنولوژی سازمان آتش نشانی نیز تدوین گردد.
در این نقشه راه، ما گذشته سازمان آتش نشانی را مورد بررسی قرار 
برای  و  داشته  نظر  سازمان  این  فعلی  وضعیت  به  طرفی  از  و  داده 
آینده این سازمان طرح و برنامه ارائه خواهیم کرد. مسئله مهم این 
است در ساختار نقشه راه ما باید چه تکنولوژی هایی در این سازمان 
در دو وضعیت گذشته و حال مورداستفاده قرار گرفته و بر این اساس 
بود؟  خواهد  چه  شهروندان  نیاز  کشش  اساس  بر  آینده  تکنولوژی 
الزم به ذکر است چون نقشه راه یک سند زنده است، باید به صورت 

دورهای بازنگری و به روز شود. لذا شکل روبرو این بحث را بصورت 
شکلی در طول زمان بیان می کند.

شکل 3: فشار تکنولوژیکی و نیاز شهروندان در گذشته، حال و آینده

6. موارد استفـاده از نقشـه راه در سـازمـان 
آتش نشانی

 از یک دیدگاه مي توان کاربرد نقشه راه تکنولوژي 
را در دو گروه زیر طبقه بندي کرد:

  نقشه راه از منظر بخشی و داخل سازمان: 
نقاط قوت ها و ضعف ها

  نقشه راه از منظر فرا سازمان: نقاط 
تهدیدات و فرصت ها

از جمله سؤاالتـی که برنامــه ریــزان و 
سیــاستگذاران سازمان آتش نشانی 

هم  به  مسائل  از  انبوهي  با  که 
وابسته و پیوسته روبرو هستند، 

می بایست بدان پاسخ دهند، 
عبارتند از:
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اگر این مطلب را می پسندیدمقاله تخصصی
کــد 7108 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

  از کجا مسائل را شروع کنند؟
  به چه مسائلي اولویت دهند؟
  بهاي کار را تا کجا بپردازند؟

  آیا سازمان در مسیر توسعه خود، از نقشه راه در حوزه پژوهش و تکنولوژی روشني تبعیت می کند؟
اگر پاسخ نه است؟ دلیل فقدان آن چیست؟

  مسائل مهمي که این نقشه راه باید موردنظر قرار دهد چیست؟ و بسترهاي موردنیاز براي 
تدوین این نقشه راه کدام است؟

و  پژوهش  طریق  از  تکنولوژی  راه  نقشه  تدوین  براي  مشخصي  شاخص های  آیا    
تکنولوژي در سازمان تدوین شده است؟

و  پژوهش  طریق  از  تکنولوژی  راه  نقشه  تدوین  براي  الزم  زیرساخت های  آیا    
تکنولوژي و سرعت بخشیدن به آن در سازمان ایجاد شده است؟

  چه مشکالتي بر سر راه هدایت پژوهش، پروژه های پژوهشی در سازمان 
وجود دارد؟

  آیا فرهنگ سازی عمومي براي تدوین نقشه راه تکنولوژي در سازمان 
به درستي انجام شده است؟

  در حوزه پژوهش و تکنولوژي براي بومي کردن علوم و تکنولوژي 
امداد و نجات در سازمان چه تمهیداتي اندیشیده شده است؟

  حال متدولوژي و ویژگی های این متدولوژی چگونه است؟
ترسیم  و  تدوین  از  قبل  می بایست  که  است  سؤاالتی  این ها 

سازمان  بخصوص  نجات  و  امداد  متولیان  توسط  راه  نقشه 
آتش نشانی بدان پاسخ داده شود تا در تهیه و تدوین نقشه 

راه در سازمان مشکالتی را ایجاد ننماید.
براي  مستقلي  محل  موجود،  فرمت  در  که  آنجا  از 

نشده  پیش بیني  متغّیرها  همه  تعریف  و  فهرست 
است، الزم است که کلیه متغّیرها بالفاصله پس 

از طرح در مقاله به شکل کامل تعریف گردند. 
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7. نتیجه گیری
و  مطلوب  آینده  توصیف  و  کشف  روش  راه  نقشه 
تبیین راه رسیدن به آن به زبانی ساده و قابل فهم برای 

سازمان است.
این نقشه راه نحوه تصمیم گیری برای چهار جزء تکنولوژی 
سازماندهی   -1 از:  عبارتند  جزء  چهار  این  می کند.  فراهم  را 
ماهر  و  انسانی متخصص  نیروی  آتش نشانی 2-  در  مدیریت  و 
ابزار  و  3- اطالعات و دانش فنی و 4- ماشین آالت و تجهیزات 

مخصوص برای اجرای عملیات موفق در مأموریت های مربوطه. 
از این رو اغلب سازمانها برای اهداف استراتژیک خود از ابزارهای نقشه 
راه بهره می برند و سازمان های امداد و نجات به ویژه برای ایمن بودن شهر 
و فراهم نمودن زندگی ایمن و آرام، می بایست دارای نقشه راه باشند تا در 

مأموریت های محوله موفق عمل نمایند. 
در این مقاله، ضرورتها، اهداف و فرآیندهای ترسیم نقشه راه به خوبی تبیین گردید. 
به  سازمان  در  آن  کارگیری  به  برای  که  است  ارزش  با  فرآیندی  راه  نقشه  ترسیم 
حمایت مستقیم شهرداری تهران و مدیرعامل سازمان نیاز است. فرآیند ترسیم نقشه راه 

باید بصورت پیوسته با نیازهای مختلف سازمان درگیر باشد.
 امید می رود مطالب این مقاله در تصمیم سازی مدیران این حوزه مفید و در راستای اجرای 

آن عمل نمایند.
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TLX Technologies is excited to introduce our next genera-
tion of supervised fire suppression actuators at the 2016 
NFPA Expo in Las Vegas this month. TLX’s supervised 
latching solenoid actuator as well as our newly developed 
pneumatic actuator and supervised direct-acting solenoid 
for fire suppression systems will be showcased.

Features
High latching forces
Fast response
UL recognized to UL864
Tested in accordance with UL508
15 year life span
Options: Manual release button, reset tool

•  Approved for use in Class I, Division 2, Groups A, B, 
C and D Hazardous Locations
•  Provides Very Early Warning Fire Detection, as 
precise as 0.00029%/ft obscuration
•  Five alarm levels and three sensitivity modes provide 
application flexibility
•  User configurable 3-speed fan, allowing for maximum 
coverage area or minimizing on current consumption
•  Ultrasonic flow sensing for each pipe inlet and 
chamber airflow monitoring for precise system health 
information
•  A single device covers up to 28,800 square feet
•  Dual source optical detection chamber with enhanced 
algorithms provide high sensitivity with greater im-
munity to nuisance conditions.

TLX  Solenoid for Fire Suppression SystemFAAST 9400X VESDA System

 Fire Eq.                                                     www.tlxtech.com Fire Alarm                                     www.systemsensor.com

SIMPLE INTEGRATION WITH EXISTING SYSTEMS, 
THANKS TO THE GREAT ADAPTABILITY AND 
FLEXIBILITY THAT MAKE THE SUBSTITUTION OF 
PIPES OR MANIFOLD UNNECESSARY.

Easy installation;
It can be used for all system configurations 
(150/200/300bar)
It can be used for prolonged discharge
Positive safety against any unintentional valve opening or 
discharge system actuation;
Possibility to perform function tests on the valve, without 
interfering with the pressure regulator
Possibility to use “low“ pressure components (manifold/
pipes) downstream of the pressure regulator (collector for 
collection / distribution network)

• The built-in microprocessor can conduct the signals and 
communicate with fire alarm control panel (FACP) With 
algorithm, report alarm quickly and reduce false alarm
• Three sensitivity levels
• High sensitivity, reliable performance, dust-proof, damp-
proof and corrosion-proof
• Operating Voltage Loop: 24V(12V~28V)
• Standby Current: ≤2mA
• Action Current: ≤2.5mA
• Alarm Clear: Instantaneous power off (5s MAS, 2.5VDC 
MAX)
• Power-up Time: ≤5s
• Indicator: Red. Flashes in polling. Illuminates steadily 
in alarm.
• Wiring: 2 core for loop

Constant Discharge Pressure regulatorGST I-9104 Intelligent UV Flame Detector

 Fire Eq.                                     www.bettatiantincendio.it Fire Alarm                                                       www.gst.com

A selection of the most popular new features in FleX-Net 
V12 intelligent fire alarm systems are as follows:
Supports AP Protocol
159 Sensors & 159 Module Addresses per SLC Loop
Supports Fire CO Detector (COSAP)
OpenGN Software Package
Multiple configurations stored on a single node and on-the-
fly configuration swap which means no down time or fire 
watch required when uploading new programs
New device support for PINNACLE, COPTIR, ACCLI-
MATE, 4-20mA module all from System Sensor
2-Wire Fully Digital Audio Network
Ethernet Port Active for Remote Diagnostics, Web-Server, 
and Graphics Integration
Enhanced speaker circuit synchronization capabilities
UL & NYC Fire Department listed

• Switched Mode Power Supply (95-245)V
• Modular Construction
• Auto Resettable Fuse
• Surge Protection
• Programmable AC loss delay/Trouble Remainder/
Alarm Verification
• Battery polarity reversible protection
• Surface Mount Technology
• Over All current consumption is low.
• Fully complies with UL -864 and NFPA-72.
• Rugged CRCA sheet with powder coated finish.
• Operates on 110 - 220v 50 /60 Hz, AC Mains power 
supply.
• 16x2 Dot Matrix LCD Display.
• 4/8 Class B Style ‘B ‘ or Style ’C’ initiating device 
circuit (IDC).

Mircom’s FleX-Net™ Series network fire alarm control panelsRavel RE 2554/58 Fire Alarm Panel

 Fire Alarm                                               www.mircom.com Fire Alarm                                            www.ravelfire.co.uk

POLON-ALFA with more than 60 years of experience in 
the field, as the 3rd manufacturer of ionized smoke detec-
tors in the world, developed a modular Fire Alarm System 
invented to equip the huge building projects and reliable 
industrial sites as well as most flexible configuration and 
programming scheme available in the market.
New control for distributed architecture and a new series 
of linear elements 6000 (fire detectors, control elements 
controls and alarm signals) make the created system can 
hold up to 99,000 items. 
It is also possible to connect distributed systems in an 
extensive network - more than 25 million addressable 
elements.

• Intelligent Signaling Line Circuits
• Intelligent detectors
• Addressable monitor/control modules
• Programmable internal hardware and output circuits
• Programmable software zones
• Special programming zones
• LCD annunciators per NFS-320/-320E
• ACS annunciators per NFS-320/-320E 32 addresses x 
64 points

ULC (NFS-320C only, excludes IPDACT) UOJZC.S635
 FM Approved
CSFM: 7165-0028:0243 
MEA: 128-07-E 
FDNY: COA#6085   City of Chicago

POLON 6000 NOVEL FIRE ALARM SYSTEMNotifier NFS-320 Intelligent Addressable Fire Alarm System

Fire Alarm                                        www.polon-alfa.pl/en Fire Alarm                                                www.notifier.com

نماینده انحصاری در ایران: شرکت طراحان نوین راهکار    86020347 - 021-88864620 
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• Display: 6x40 character (240x64 pixels) blue liquid 
crystal display with backlight illumination
• Control Keys: Evacuate, Silence/Resound, Mute Buzzer, 
Extend Delay, System Reset, Show Alarm Zones
• Programmable: 2 independent programmable function
• Keys: keys and LED indicators
• Programming: 12 button alpha numeric key pad inc
• Keys: cancel and return keys plus 4 navigation keys and 
an OK key
• Indicators: Fire, Fault, Disablement, Test, Buzzer Muted, 
Delayed Mode, Sounders Silenced, sounders Disabled and 
Power. Also dedicated fault LEDs for System      Fault, 
Supply Fault and Earth Fault. 40 or 80 LED fire zone 
indicators optional.

• Designed for use with electric motor driven fire pumps.
• Available in a wide variety of full and reduced voltage 
starting methods.
• Manufactured in accordance with the NFPA 20 standard, 
UL listed and FM Approved.
• ViZiTouch 7 inch Color Touch Screen Operator Interface 
(HMI technology)
• Models range from 208 to 600 volt, 5 to 500 horsepower, 
50 / 60 Hz
• Required if normal utility power is not reliable
• Housed in a barriered compartment or in a separate 
enclosure attached to the fire pump controller
• Listed and Approved for fire pump service
• Equipped with a transfer switch TEST pushbutton

MORLEY-IAS MULTI-PROTOCOL SYSTEMSGPX SERIES (VIZITOUCH V2) Electric fire pump controllers

 Fire Alarm                                        www.morley-ias.co.uk Fire Eq.                                               www.tornatech.com

The Esento 8-12 fire control panel provides 8 or 12 con-
ventional fire alarm zones. 
In addition, the panels also include a networking feature as 
standard. Up to 8 control panels can be networked to 
provide up to 256 zones. 
Networking is available across all standard 8 – 32 
zone Esento panels, any combination of 8 – 32 zone 
panel can be used and in any order. In addition to the 
8 control panels, up to 8 fully functional LCD display 
units can also be added to the network.
• 8-12 zones
• 3 modes to manage false alarms
• Network up to 8 control panels
• Class change & pulsing, programmable inputs

Fires in external cavities of clad buildings are a major issue 
which appear with ever increasing frequency in the news 
headlines across the globe. 
Ventilated cladding systems are an extremely effective 
method of protecting a structure from the elements and 
Architects embrace these systems due to the wide range of 
colours and finishes and the ease of installation. 
As good as these systems are, they can create a serious fire 
protection threat to structures and people if not adequately 
protected. The cavity acts like an open chimney and allows 
the fire to spread quickly both vertically and horizontally 
around the building. 
The fire is often hidden behind the façade and can be 
extremely difficult to deal with for the Fire Services.

ESENTO 8-12 ZONETENMAT Ventilated Fire Barriers

 Fire Alarm                                    www.haes-systems.com Fire Eq.                                                    www.tenmat.com

The Turbinator is a positive displacement foam proportioning pump designed for Fixed and 
Mobile applications. The unit is driven by a special volumetric water motor which is directly 
coupled to a precision gear foam pump. 
Because both parts of the Turbinator are positive displacement devices, the ratio of foam con-
centrate to firewater is fixed over the full 
operating range. 
This makes Turbinator the ideal propor-
tioning technology for systems with dif-
ferent flows, such as multi-legged deluge 
systems, sprinkler systems and mobile 
large incident equipment.

The ZG-100 is the new stand alone Combustible Gas detector from Zeta Alarm Systems. It 
has been designed with the same dimensions as a standard 2 gang fi tting, so can be installed 
either Surface mounted with it’s own backbox, or with a standard recessed box for semi-fl ush 
mounting. There are two versions available. One calibrated for Natural gas, one calibrated for 
LPG. They can be powered either from 230V AC mains, or from a DC supply (9-28V DC). 
They have a built in bar graph display to show the current Gas level as a %LEL reading, and 
has a 2 stage relay output which operates at fi rst alarm level (10%LEL) & second alarm level 
(25%LEL). There is also a 5 volt alarm output capable of supplying 200mA. They have power, 
fault & alarm indications, as well as a control button for mute (press) and reset (Press & hold 
for 5 seconds).

Turbinator ZG-100 stand alone Combustible Gas detector

 Fire Eq.                                          www.knowsleysk.co.uk Fire Alarm                             www.zetaalarmsystems.com

The LeaveFire® Classic can be use several times because 
is retractable. There is no limit on how many people can 
use it. We have the LeaveFire® Classic 3, LeaveFire® 
Classic 6, LeaveFire® Classic 12, LeaveFire® Classic 24 
and LeaveFire® Classic 36. It suitable for buildings from 3 
floors up to 36 floors (10 m/32 ft – 120 m/393 ft).
The LeaveFire® Multi is not retractable. 
It can be used by more people continuously and can be 
customized under client specifications. In this family we 
have the LeaveFire® Multi 4, LeaveFire® Multi 6, Leave-
Fire® Multi 8, LeaveFire® Multi 10 and LeaveFire® 
Multi 12. It suitable for the use from 4 till 12 people at 
once from height from 60m/196 ft till 18 m/60 ft.

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
Sensitivity: in accordance with EN54-10, class 2 (IR)
Time delay: T-10s ( optional T-5s;T-20s)
Protected area: Angle of visibility 45o
Type of the line connection: two-wire

LeaveFire – The Innovative Escape SystemOPTICAL FLAME FIRE DETECTOR FD8040

 Rescue Eq.                                           www.LeaveFire.com Fire Alarm                                          www.unipos-bg.com
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اگر این مطلب 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.
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