
https://karafire.com/


  نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    پورتال تخصصی تمام رنگی حوزه مهندسی هوشمند سیستم ها و تجهیزات محافظت در برابر حریق عامل و غیرعامل،  امداد و نجات،  مدیریت بحران، عالئم ایمنی،  پدافند غیرعامل، HAZ-MAT و ...

2 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 45    June. 2020                                  99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 45    خرداد 

http://www.imenace.com/?lang=fa


  نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    پورتال تخصصی تمام رنگی حوزه مهندسی هوشمند سیستم ها و تجهیزات محافظت در برابر حریق عامل و غیرعامل،  امداد و نجات،  مدیریت بحران، عالئم ایمنی،  پدافند غیرعامل، HAZ-MAT و ...

3  www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                         مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

https://iransafetytrade.com/
https://famorgroup.com/


  نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    پورتال تخصصی تمام رنگی حوزه مهندسی هوشمند سیستم ها و تجهیزات محافظت در برابر حریق عامل و غیرعامل،  امداد و نجات،  مدیریت بحران، عالئم ایمنی،  پدافند غیرعامل، HAZ-MAT و ...

4 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 45    June. 2020                                  99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 45    خرداد 

https://www.weber-rescue.com/en/
https://aeapjs.com/


  نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    پورتال تخصصی تمام رنگی حوزه مهندسی هوشمند سیستم ها و تجهیزات محافظت در برابر حریق عامل و غیرعامل،  امداد و نجات،  مدیریت بحران، عالئم ایمنی،  پدافند غیرعامل، HAZ-MAT و ...

5  www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                         مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

https://iransafetytrade.com/
https://aeapjs.com/


  نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    پورتال تخصصی تمام رنگی حوزه مهندسی هوشمند سیستم ها و تجهیزات محافظت در برابر حریق عامل و غیرعامل،  امداد و نجات،  مدیریت بحران، عالئم ایمنی،  پدافند غیرعامل، HAZ-MAT و ...

6 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 45    June. 2020                                  99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 45    خرداد 

http://fa.behssa.com/


  نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    پورتال تخصصی تمام رنگی حوزه مهندسی هوشمند سیستم ها و تجهیزات محافظت در برابر حریق عامل و غیرعامل،  امداد و نجات،  مدیریت بحران، عالئم ایمنی،  پدافند غیرعامل، HAZ-MAT و ...

7  www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                         مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

https://iransafetytrade.com/
http://fa.behssa.com/


12اخبار  تخصصی

28مقاله تخصصی: رویه های آتش نشانان در مواجهه با شرایط کرونا

34مقاله تخصصی: جستاری کوتاه بر فوم های آتش نشانی

38مقاله تخصصی: طراحی های ایمنی و آتش نشانی تاسیسات )از زبان استاندارد(

CAFS 46مقاله تخصصی: سیستم های اطفای حریق کف و هوای فشرده

48مقاله تخصصی: ایمنی ساختمان های شهری در برابر حریق

54مقاله تخصصی: کنترل و فرماندهی حریق

63مقاله تخصصی: آینده لباس های حفاظت فردی آتش نشانان

70مقاله تخصصی: ارزیابی ریسک حریق در انبارهای سنتی بازار بزرگ تهران

 Digital Marketing 78اطالعات عمومی: بازاریابی مجازی

84اطالعات عمومی: معرفی مدرسین، مشاورین و کارشناسان ایمنی

88لیست اسپانسرها

89شناسنامه انگلیسی

فهـــرسـت مـطـالـب

فهـــرسـت مـطـالـب

صـاحب امتیـاز:
احمـد غالمیـان میـراب

مدیرمسئول: حسیـن مجدفــر

جانشین مدیرمسئول و سردبیـر:

ــــان میـراب احمـــد غالمیــ
i ransafesec@gmail .com

ـــی ویــراستــار: سمیـــــه ذوقـ
IST صفحه آرائی:  آتلیـه تخصصـی
مترجم فنی:  محســن مرشـــدی
امور سایت: علـی غالمیـان میـراب

ارتباط با ما:
تهران - میدان بهار شیراز، شماره 149
021 - 55 68 82 40 - 88 81 37 10
ارتباط مستقیـم: 50 96 584 0912 

هر اندیشه اگر در قالب هرن نگنجد، 

ماندنی نیست.
مقام معظم رهربی

مرکز جامع تجارت ایمنی ایران

www.iransafetytrade.com

ماهنامه الکترونیکی 
مهندسی حفاظت از حریق 

)مهندسی حریق(
سـال هشتم ، شـماره سـال هشتم ، شـماره 4545 ، خرداد  ، خرداد 13991399

- موضوعات مندرج در این نشریه شامل: اخبار داخلی و خارجی، مقاالت تخصصی، رویدادهای علمی و تجاری، معرفی برندها و سایر اطالعات تخصصی حفاظت 
در برابر حریق هوشمند )عامل و غیرعامل( است که با همکاری مشاورین و اساتید مجرب این حوزه و همچنین ترجمه نشریات خارجی مرتبط تدوین می گردد.

- مقاالت خود را با فرمت Word همراه با ذکر مشخصات کامل و ایمیل، تا تاریخ 5 هر ماه از طریق iransafesec@gmail.com ارسال نمایید.
- نسخه فعلی و آرشیو ماهنامه در وب سایت www.iransafetytrade.com بصورت رایگان قابل دانلود است.

- برای مقاله دهندگان، تأییدیه درج مقاله جهت ثبت در رزومه و ارائه به مرکز ذیربط ارسال می گردد.
- نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق به هیچ سازمان یا شرکت دولتی وابسته نیست. 

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

- مسئولیت محتوای آگهی ها برعهده آگهی دهنده است.

سـال هشتم / خرداد  1399 
Issue 45 / June 2020

No. 45

احمد غالمیان
خرداد 1399

درود بر خوانندگان دوست داشتنی 

1- کرونا فرصتی ایجاد کرد تا سرعت بیشتری به ارتقای کیفیت ارتباطات مجازی مان بدهیم. 

ظرفیت هــای نهفتــه در نرم افزارهــای پیام رســان، بازگشــت بــه دنیــای ایمیــل مارکتینــگ، برگــزاری جلســات 

آنالیــن، توجــه بیشــتر بــه محتواســازی براســاس نیــاز مخاطــب و ... 

2- صنعــت ایمنــی حریــق هــم نیــاز چربــی بــه بازطراحــی و خودپیرایــی داشــت کــه اتفــاق افتــاد. امیــدوارم 

و مشــتاقانه در تالشــم تــا بــا همراهــی فعــاالن صنفــی و کارفرمایــی ایــن حــوزه ارزشــمند )حفاظــت و ایمنــی 

شــهر و شــهروند( در نشــر اطالعــات و آگاهی هــای موجودشــان بــرای بقیــه، همــه ســربلند باشــیم. 

3- شــرایط خــاص اقتصــادی کشــور از یــک ســو و بــازار پــر نیــاز ایمنــی و آتش نشــانی ایجــاب می کنــد کــه 

ــان،  ــی و مدنی ش ــد حقوق ــیل قدرتمن ــرژی و پتانس ــام ان ــا تم ــان، ب ــای تخصصی م ــا و انجمن ه اتحادیه ه

توانمنــدی و کفایــت شــرکت های معتبــر را بــه کشــور معرفــی و از آنهــا خیلــی خیلــی! حمایــت کننــد.

ایجاد اعتبارنامه های صنفی )بر مبنای گواهی های حسن انجام کار از کارفرماهای آگاه(، قدم ارزشمندی است!!!
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نسخه الکترونیک شماره های  قبلی نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!!

12

External News

اخبـــار خـــــارجــی

 IRAN Fire Protection Engineering Magazine    No. 45    June. 2020                                  99 نشریه الکترونیکی مهندسی حفاظت از حریق    سال هشتم    شـماره 45    خرداد 

صنعت  در  پمپ  تولیدکننده  معتبرترین  و  ترین  قدیمی   ،Waterous شرکت 

ساله  نامه هفت  این ضمانت  نموده است.  ارائه  نامه جدیدی  آتش نشانی، ضمانت 

با استاندارد جدید به گونه ای طراحی شده است که اطمینان بیشتری را در مورد 

دهد.  می  ارائه  مشتریان  به  بازار  در  موجود  نشانی  آتش  های  پمپ  ترین  مطمئن 

نامه جدید در مورد سفارش های دریافت شده پس از 15 آوریل 2020 اعمال  ضمانت 

می گردد.

ضمانت نامه جدید شرکت Waterous دو سال بیشتر زمان دارد و این طوالنی ترین 

ضمانت ارائه شده در صنعت پمپ های آتش نشانی محسوب می شود.

Gregg Geske، مدیر فروش و بازاریابی عنوان نمود: "ما بیش از 134 سال در این 

صنعت بوده ایم و این امر بازتاب دهنده کیفیت محصـوالت ماست." به گفتـه وی: 

"Waterous نماد کیفیت، اطمینان و ماندگاری است. ما مفتخریم که برای تقویت 

این ویژگی ها، دو سال دیگر ضمانت استاندارد خود را افزایش می دهیم."

 Waterous در ضمانت نامه جدید آمده است که کلیه پمپ های تولیدشده توسط

در مدت هفت سال از تاریخ استفاده از آن ها، یا هفت سال و نیم از زمان ارسال 

کیفیت  یا  مواد  در  نقص  هرگونه  از  عاری  معمولی،  استفاده  شرایط  تحت  ها،  آن 

ساخت خواهند بود.

https://www.waterousco.com/media/wysiwyg/pdfs/content/F-2891.pdf

 Kblock Tools یک هارنس شلنگ آتش نشانی است که توسط شرکت Aqua blaster

شلنگ های  مدیریت  زمینه  در  جدیدی  چشم انداز  شرکت  این  است.  شده  طراحی 

آتش نشانی ارائه می دهد. Aqua blaster بر روی شانه های کاربر قرار می گیرد و به 

گونه ای طراحی شده که نیروی حاصل از فشار آب در شلنگ را بطور یکنواخت در قسمت 

باالی بدن آتش نشان توزیع می کند.

Aqua blaster جریان آب را با استفاده از دو زانویی گردان که بر روی صفحه شکمی 

آن نصب شده است، کنترل می کند. شلنگ آتش نشانی از طریق رابطی که بر روی 

یکی از زانویی ها قرار دارد، به هارنس متصل 

می شود. زانویی دیگر، جریان آب را از طریق 

نازل واقع در جلوی کمربند هدایت می کند. 

چرخش 360 درجه ای نازل به کاربر اجازه می 

دهد که جریان آب را در همه جهات هدایت 

نماید. نازل به یک دستگاه قفل کننده مجهز 

شده است که آن را در زاویه دلخواه نگه می 

دارد. در این وضعیت حتی اگر نیروی عملیاتی 

باقی می  ثابت  نازل  بردارد،  را  دستان خود 

ماند.

این هارنس به گونه ای ساخته شده است که 

با کلیه شلنگ ها و نازل های موجود مطابقت 

دارد و با کلیه مواد اطفایی نظیر آب، فوم و 

پودر شیمیایی خشک سازگار است.

 Aqua blaster 
هارنس جدید حمل شلنگ آتش نشانی 

 Waterous پمپ های جدید
با ضمانت نامه 7 ساله

http://www.waterousco.com/
https://www.waterousco.com/media/wysiwyg/pdfs/content/F-2891.pdf 
https://www.waterousco.com/media/wysiwyg/pdfs/content/F-2891.pdf 
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و  پلیس  نشانی،  آتش  برای  پوندی  میلیون   14 جدید  پردیس   ،Blue-Light Hub

اورژانس در Milton Keynes شامل یک ساختمان آموزش آتش نشانی در شرایط 

واقعی است که توسط شرکت Crofton Engineering طراحی و ساخته شده است. 

 ،Buckinghamshire & Milton Keynes نشانی  تأسیسات مشترک سازمان آتش 

پلیس  پایگاه  و   South Central Ambulance Service آمبوالنس  خدمات  بنیاد 

 Thornbury، West در  به مساحت 3 هکتار  زمینی  در   Thames Valley Police

Ashland، ساخته می شود و قرار است در پاییز 2020 افتتاح گردد.

امکانات  ارائه پیشرفته ترین  بمنظور  این سه گروه خدماتی در شهرک جدیدی که 

طراحی شده است، در کنار یکدیگر به فعالیت خواهند پرداخت. همچنین این مرکز 

بطور خاص برای برقراری روابط نزدیک تر با گروه های جامعه و عموم مردم طراحی 

شده است.

شرکت  اخیرًا  که  است  سازه هایی  روزترین  به  و  بزرگ ترین  از  یکی  که  پروژه  این 

Crofton Engineering در آن مشارکت داشته است، دارای ساختمانی با قاب بندی 

فوالدی، یک ساختمان بلند چهار طبقه و ساختمانی برای تمرین در شرایط حریق 

 Fireblast های این ساختمان می توان به فضای داخلی واقعی می باشد. از ویژگی 

Raven با پایه های گاز LPG، حریق آشپزخانه با گاز LPG در طبقه همکف همراه 

با فلش آور )flashover( و آتش سوزی یک تختخواب در طبقه اول اشاره کرد. این 

برانگیزی با شعله ها و گرمای  شوند، سناریوهای چالش  حریق ها که با گاز ایجاد می 

تابشی فراوان فراهم می سازند و به مربیان این امکان را می دهند تا در صورت نیاز 

 Fireblast به مداخله در تمرین، آتش سوزی را با فشار یک دکمه متوقف سازند. در

از فناوری موسوم به Layer-of-Safety-14 استفاده شده است تا استاندارد سیستم 

های آموزشی حریق در شرایط واقعی را برآورده نماید.

ویژگی های جامع آموزش فنی نجات و امداد شامل یک سکوی مرتفع و جرثقیل 

بازویی برای عملیات نجات تخصصی با طناب و امکانات آموزشی جستجو و امداد 

نجات شهری )USAR( شامل نفوذ و مستحکم سازی برای نجات در سناریوی سازه 

های فروریخته می باشد. برای تمرین برپا کردن نردبان، پنجره هایی با اندازه های 

متنوع در طبقات مختلف از جمله سقف شیب دار در نظر گرفته شده است. 

همچنین این سازه دارای نقاط اتصال طناب، دریچه های کف، یک خزیده رو و یک 

شبیه ساز جرثقیل بازویی می باشد.

به گفته Glen Godfrey مدیر عامل شرکت Crofton Engineering: "این یک نمونه 

جدیدترین  نشانی،  آتش  های  سرویس  چگونه  دهد  می  نشان  که  است  برجسته 

بینانه  واقع  سناریوهای  از  ای  گسترده  طیف  ارائه  برای  را  آموزشی  های  ساختمان 

امکانات   Blue Light Hub" افزاید:  می  وی  کنند."  می  طراحی  برانگیز  چالش  و 

پیشرفته ای را برای آموزش مشترک در شرایط واقعی آتش سوزی، USAR و موارد 

دیگر فراهم می سازد."

www.crofton-eng.co.uk

Blue Light Hub
پردیس آموزش آتش نشانی!

  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://chat.whatsapp.com/DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ
https://iransafetytrade.com/
https://www.crofton-eng.co.uk/
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روشنایی  راهکارهای  که  است  اسپانیایی  شرکت  یک   .Adaro Tecnologiá S.A
این  اصلی  انگیزه  می دهد.  ارائه  قرن  یک  از  بیش  مدت  به  را  ایمن  و  مبتکرانه 

پیشرفته ترین  و  کیفیت  باالترین  با  معدنی  و  امدادی  خدمات  ارائه  شرکت، 

 ،Adaro شرکت  چراغ قوه  جدیدترین  توسعه  به  انگیزه  این  می باشد.  محصوالت 

یعنی L5POWER منجر شده است.

 LED یک  که  است  سبک وزن  و  اطمینان  قابل  مقاوم،  چراغ قوه ای   L5POWER
بودن دید،  تا در هنگام محدود  تعبیه شده است  آن  انتهای  در  قرمز چشمک زن 

موقعیت یابی اعضای تیم را تسهیل نماید.

L5POWER دارای گواهینامه ATEX ویژه Zone 0 برای گاز و Zone 20 برای گرد و 
غبار جهت استفاده در محیط های خطرناک و فضاهای بسته است. این چراغ قوه 

که از 4 باتری قلیایی AAA استفاده می کند، مجهز به یک LED سفیدرنگ است که 

دارای نور خروجی 150 لومن و پرتاب نور 96 متر است.

 Pacific می توان این چراغ قوه را بر روی کاله های ایمنی A107118 با خرید گیره

جدید  چراغ قوه  کرد.  نصب  نجات  و  امداد  و  آتش نشانی  مخصوص   Helmets
L5POWER شرکت Adaro در مرکز Pac Fire استرالیا موجود می باشد.

 www.pacfire.com.au/brand/adaro

ISO 20338:2019 حداقل شرایط الزم و مشخصات مربوط  بین المللی  استاندارد 

به طراحی، نصب و نگهداری سیستم های ثابت کاهش اکسیژن برای جلوگیری از 

حریق در اماکن فوق حساس و مگادیتاسنترها را تعریف کرده است. همچنین در آن 

گسترش و اصالح سیستم های موجود لحاظ شده است.

بهره  نیتروژن  از  از هوای غنی  که  اکسیژن  در مورد سیستم های کاهش  این سند 

اند،  شده  طراحی  بسته  های  محیط  در  اکسیژن  پیوسته  کاهش  برای  و  می گیرند 

اعمال می گردد.

مورد  در  می آید.  شمار  به  اکسیژن  کاهش  برای  گاز  مناسب ترین  نیتروژن  امروزه 

گازهای دیگر می توان از این سند به عنوان مرجع استفاده نمود.

این سند در موارد زیر به کار نمی رود:

 سیستم های کاهش اکسیژن که از مه آب یا غبارآب استفاده می کنند

 سیستم های مهار انفجار

منابع  حاوی  مواد  یا  شیمیایی  مواد  مورد  در  انفجار،  از  جلوگیری  سیستم های   

خوداکسیژن ساز، مانند نیترات سلولز

 سیستم های اطفاء حریق که از مواد اطفاء کننده گازی استفاده می کنند

 خنثی سازی حوادث کانتینرهای قابل حمل

 سیستم هایی که در آن ها سطح اکسیژن بنا به دالیلی، غیر از جلوگیری از حریق، 

کاهش داده شده است )مانند پردازش فوالد در حضور گاز خنثی برای جلوگیری از 

تشکیل الیه اکسید(

یا تجهیزات )مانند جوش کاری(  نیاز به خنثی سازی در هنگام تعمیر سیستم ها   

بمنظور حذف خطر آتش سوزی یا انفجار

در این سند، عالوه بر شرایط مربوط به سیستم کاهش اکسیژن و اجزای مربوط به 

آن، مشخصه های ساختاری محیط حفاظت شده نیز پوشش داده می شود.

محیط حفاظت شده توسط سیستم کاهش اکسیژن، یک فضای داخلی کنترل شده 

بوده و بطور مداوم برای حفاظت بسیار حساس و طوالنی مدت پایش  شده است. 

این سند محیط های کاماًل بسته و بدون تهویه که می توانند حاوی گازهای خطرناک 

باشند را پوشش نمی دهد.

ISO 20338:2019 استاندارد جدید 
سیستم های کاهش اکسیژن

 L5POWER
Adaro شاهکار جدید

http://www.pacfire.com.au/brand/adaro  
http://www.pacfire.com.au/brand/adaro  
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بهبود  باعث  که  است  نموده  معرفی  را  جدیدی  قابلیت های   Honeywell شرکت 

یکپارچه سازی و امنیت سامانه¬های مدیریت موجودی مخازن می شود و عملکرد 

نفت  ذخیره سازی  پایانه های  برای  را  سامانه ها  این  دقیق  و  مطمئن  سازگار، 

امکان پذیر می سازد.

سامانه مدیریت موجودی مخازن ENTIS که بر پایه سیستم اتوماسیون پیشرفته 

Experion® ایجاد شده، به منظور افزایش اطمینان در مورد میزان موجودی مخازن، 

افزایش بهره وری و کاهش خطرات، از جدیدترین فناوری های مدیریت مخازن و 

نظارت بر انتقال استفاده می کند. ENITS که برای عملیات دیداری و ساده طراحی 

شده است، به اپراتورها کمک می کند تا تلفات محصوالت را کنترل نموده و بر ایمنی 

تمرکز نمایند.

قابلیت های جدید سامانه ENITS عبارت اند از:

 تصویر سازی محاسبات موجودی مخازن به صورت پویا مطابق با موسسه نفت 

)ASTM( و انجمن سنجش و مواد آمریکا )API( آمریکا

 مجوز مترولوژی قانونی برای نظارت بر انتقال، حسابداری و گزارش دهی

 هشدارهای دیداری و مدیریت رویداد برای محافظت از کارکنان و دارایی ها

و  اضافی   )CIU( ارتباطی  واسطه  واحدهای  از  بهره گیری  با  باال   دسترس پذیری 

ENTIS افزونگی

 داده های بالدرنگ و روند تاریخی که به اپراتورها اجازه می دهد، مصرف مخازن 

را بسادگی و بسرعت بررسی نمایند.

  سفارشی سازی قالب های گزارش، شامل: موجودی، جزئیات و بررسی های ممیزی

 اتوماسیون کارهای روزمره، مانند برنامه ریزی فرامین سنجه ها و گزارش ها

 Oil & Gas, Honeywell مدیر بازاریابی جهانی ،Bob Ell به گفته

Process Solutions: "برخالف سیستم های متداول مدیریت 

موجودی مخازن که کار با آن ها دشوار بوده و یکپارچه سازی 

هستند،  افزونگی  فاقد  همچنین  و  می باشد  پیچیده  آن ها 

برای  معیاری  بعنوان  که  مدت هاست   ENTIS سامانه 

سیستم های مدیریت موجودی مخازن در نظر گرفته می شود 

بهبود  و  بهره وری  افزایش  هزینه ها،  کاهش  در  کاربران  به  و 

سودآوری کمک می کند." وی افزود: "این بروزرسانی ها قابلیت 

فراهم  پاالیش  بخش  نهایی  کاربران  برای  را  تطبیق پذیری 

می سازند، مانند شرکت های نفت و شیمیایی که به داده هایی 

دقیق و مطابق با موجودی نیاز دارند تا بتوانند سایت مخازن 

خود را بطور امن و کارآمد اداره نمایند."

سامانه  که   Experion پلتفرم  مزایای  از  کاربران  همچنین 

مزایا  این  می گردند.  بهره مند  دارد،  قرار  آن  روی  بر   ENTIS

نظارت  و  حریق  اعالم  سیستم های  یکپارچه سازی  شامل 

تصویری Honeywell برای پایانه ها و سایت مخازن، یک رابط 

کنسرسیوم  دستورالعمل های  از  که  بصری  و  قدرتمند  اپراتور 

نمایشگرهای  ایجاد  قابلیت  و  می کند  پشتیبانی   ASM

 HMIWeb سفارشی با استفاده از جدیدترین سازنده نمایشگر

شرکت Honeywell، می باشد.

با  را  دور  راه  از  ایمن  نظارت  قابلیت های   ENTIS همچنین 

یک مدل کسب وکار مبتنی بر اشتراک ارائه می دهد که امکان 

هر  و  زمان  هر  در  را  مخازن  سنجش  اطالعات  به  دسترسی 

مکان فراهم می سازد.

سامانه مدیریت موجودی مخازن ENTIS که با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه 

مورد   2000 از  بیش  با  است،  یافته  توسعه  مخازن  موجودی  و سنجش  مدیریت 

نصب در سراسر جهان یکی از معتبرترین راهکارهای صنعتی محسوب می شود. این 

سامانه قدرتمند، پیمانه ای و کاربرپسند، اطالعات دقیقی از موجودی مخازن فراهم 

می سازد، از سرریز جلوگیری می کند، آشکارسازی نشتی را تسهیل کرده، به جلوگیری 

از بروز فجایع کمک می کند و از افراد و محیط زیست محافظت می نماید. 

سامانه ENTIS برای کلیه انواع پایانه های ذخیره سازی و توزیع مناسب است.

https://www.honeywellprocess.com/tank-inventory-systems

 Honeywell
 ENITS و سامانه مدیریت مخازن

  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://chat.whatsapp.com/DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ
https://iransafetytrade.com/
https://www.honeywellprocess.com/tank-inventory-systems 
https://www.honeywellprocess.com/tank-inventory-systems 
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اجزای  و  سیستم ها  ساخت  در  پیشرو  شرکت  عنوان  به   BAUER Compressors
ارائه  با  شرکت  این  است.  شده  شناخته  باال  فشار  با  تنفسی  هوای  کمپرسور 

رسانده  اثبات  به  مجددًا  را  خود  قابلیت های  صنعت،  در  کمپرسور  پیشرفته ترین 

است.

UNICUS 4i یک کمپرسور چندمنظوره است که تمام اجزای سیستم هوای تنفسی 
با فشار باال را در یک یونیت متمرکز می سازد. در مرکز این دستگاه یک کمپرسور 

خنک شونده با هوا و یک سیستم تصفیه هوای تنفسی با فشار باال قرار دارد.

یک رابط کاربری مشابه با رابط کاربری تلفن هوشمند خود تصور نمایید.

پنل عملیاتی خود گنجانده  در  را  لمسی  نمایش  فناوری صفحه  این   UNICUS 4i
است که امکانات زیر را برای کاربر فراهم می سازد: 

کمپرسور  کردن  و خاموش  روشن  ارزیابی شرایط خطا،  و  عملیات سیستم  بررسی 

از  خارج  یا  داخل  به  پردازش شده  هوای  کنترل  لمسی،  نمایش  صفحه  طریق  از 

پرکردن  یا  نمایش،  صفحه  لمس  طریق  از   ASME هوای  ذخیره  سیلندرهای 

سیلندرهای SCBA با یک ایستگاه پرسازی سازگار با استانداردهای NFPA، ضمن 

.SCBA کنترل عملکرد فشارسنج ها در هر موقعیت پرسازی

اگر بدست آوردن یک نمونه دقیق هوا برای تجزیه وتحلیل و یافتن یک آزمایشگاه 

این محصول  ارائه  با   BAUER بوده است،  کاری دشواری  برای شما  واجد شرایط 

راه حل آن را در اختیار قرار داده است.

کنار  را  گمان  و  حدس  که  است  اختصاصی  گزینه  یک   Lab On Locale 2TM
می گذارد. یک قطعه سخت افزاری خاص در UNICUS 4i تعبیه شده است و تنها با 

فشردن یک کلید در رابط کاربری می توانید از طریق اینترنت به یک آزمایشگاه واجد 

شرایط دسترسی فوری داشته باشید. اگر به اینترنت دسترسی ندارید هیچ مشکلی 

نیست، BAUER می تواند یک مودم همراه هم برای شما نصب کند!!.

ثبت اطالعات

با  مطابق  باید   SCBA پرسازی  مرحله  هر  که  می دانستید  آیا 

استانداردهای NFPA ثبت گردد؟ 

اگر داده ها را ثبت نکنید و اتفاقی رخ دهد، چه کسی از پیشینه 

SCBA مطلع خواهد شد یا چگونه می دانید که چه کسی سیلندر 
را پر کرده است؟ 

شرکت BAUER حدس و گمان را کنار می گذارد. در این دستگاه 

فناوری RFID از آنتن های اختصاصی برای خواندن برچسب های 

SCBA جهت ثبت همه داده ها مطابق با NFPA استفاده می کند.
ندارد.  وجود  گاز  پایش  برای  یکسانی  الزامات  این،  بر  عالوه 

تا  می دهد  را  امکان  این   Gas-TekTM حسگر  فناوری  لذا 

کاربر الزامات پایش گاز را براساس نیازهای خاص خود تنظیم 

نماید. در سیستم Gas-Tek یک سامانه اعالن خطا با قابلیت 

آلوده  هوای  تزریق  از  که  دارد  وجود  سیستم  خاموش کردن 

جلوگیری می کند.

تولید   UNICUS 4i سیستم  در  را  اصلی  اجزای  کلیه   BAUER
می کند، بنابراین هرگاه به هوای تنفسی با فشار باال نیاز دارید، 

کمپرسورهای BAUER را در نظر بگیرید – این ویژگی ها 70 سال 

است که در BAUER وجود داشته است.

مزایا: صفحه نمایش لمسی 15 اینچی HMI به اپراتورها اجازه 

می دهد تا با نظارت کامل بر عملکردهای سیستم، کل سیستم را 

از یک موقعیت مرکزی کنترل نمایند.

فناوری حسگر  پیشرفته ترین  از   BAUER Gas-TekTM شرکت  گاز  پایش  سیستم 

گاز با ارزیابی پویای کیفیت هوای تنفسی بهره می گیرد تا ایمنی را تضمین نماید. 

از مقادیر حدی ازپیش تعیین شده تجاوز کند،  CO و گازهای مضر دیگر  اگر مقدار 

کمپرسور خاموش شده و یک هشدار روی صفحه نمایش لمسی HMI ظاهر می گردد. 

دستورالعمل های  طبق  را  سیستم  سه ماهه  کالیبراسیون  عملیات   HMI همچنین 

NFPA بطور خودکار اجرا می کند.
سیستم Lab On LocaleTM نمونه برداری پویای هوای فشرده را تسهیل نموده و 

اطالعات را از طریق اینترنت به یک آزمایشگاه معتبر منتقل می کند تا سنجش نمونه 

هوا و گزارش دهی سه ماهه را مطابق با NFPA 1989 برآورده سازد.

سیستم RFID Reader )رابط جمع آوری و ثبت داده ها( بطور خودکار داده ها را از 

سیلندرهای SCBA مجهز به RFID خوانده و ثبت می کند. کافی است که سیلندر را 

بر روی یکی از سه موقعیت پرسازی تنظیم کنید؛ آنتن اسکنر بطور خودکار تاریخ، 

موقعیت، فشار، فردی که آخرین پرسازی را انجام داده، شماره سریال و تعداد کل 

 NFPA بطری های پرشده را مشخص می نماید. این کار، فرآیند جمع آوری داده های

1989 را آسان می کند.
شرکت BAUER به مدت بیش از 70 سال در حال تولید کمپرسورهای فشار قوی 

بوده است. از ابتدای کار ما در خانواده BAUER در مونیخ، آلمان از سال 1946 تا 

جایگاه فعلی ما به عنوان یک شرکت پیشگام در صنعت، شرکت BAUER شهرت 

برتر کمپرسورهای فشار قوی و سیستم های  به عنوان طراح و تولیدکننده  را  خود 

تصفیه در جهان به دست آورده است.

سیستم های کمپرسور هوای تنفسی با قابلیت اطمینان باال به مدت شش دهه است 

که مورد توجه مدیران و کارشناسان سازمان های امدادی قرار گرفته است. اگر به 

یک کمپرسور مستقل، یک سیستم شارژ SCBA کاماًل یکپارچه، یا یک سیستم تریلر 

برای  باالترین کیفیت  با  تنفسی  تأمین هوای  ما  اولویت  دارید،  نیاز  SCBA کامل 
محافظت از شما می باشد تا شما نیز بتوانید از دیگران محافظت کنید.

www.bauercomp.com

 UNICUS® 4i
نسل جدید کمپرسورهای هوای تنفسی 

http://www.bauercomp.com 
http://www.bauercomp.com 
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 5 تحویل  قرارداد   Ziegler Brandweertechniek B.V شرکت   ،2020 مارس  ماه 

امنیتی  منطقه  به   RW جرثقیل  جدید  نسل  به  مجهز  عملیاتی  سنگین  خودروی 

Midden en West Brabant هلند را امضا نمود. 

آتش نشــانی  سـازمان هــای  به   2021 و   2020 سـال هـای  بیـن  خـودروهـا  این 

 Tilburg و   Breda ، Roosendaal ، Bergen op Zoom ، Raamsdonksveer
تحویل داده می شوند.

این شوالیه ها بر روی شاسی Volvo FH، نوع High 6×2 460 ساخته شده و مجهز 

به X-Track خواهند بود.

www.ziegler.de

دنیای  نمود.  اعالم  را  خود  کاربرپسند  و  جدید  وب سایت  راه اندازی   FFE شرکت 

فناوری های آشکارسازی حریق بطور مداوم در حال تحول است و FFE امیدوار است 

که بعنوان یک تولیدکننده معتبر راهکارهای تشخیص حریق، رشد و تکامل خود را 

به روزتر ادامه دهد. هدف FFE این است خدمات کاری خود را توسعه داده ضمن 

اینکه باالترین استانداردهای خدماتی را به مشتریان قدیمی و جدید خود ارائه نماید.

به گفته Oliver Burstall، مدیر عامل FEE ظاهر جدید برند ما بیانگر گامی رو به جلو 

برای تالش جهت پیشبرد این کسب وکار است. وب سایت بازسازی شده ما کاربرپسند 

و  انسان ها  جان  نجات  برای   FEE اشتیاق جمعی  و  است  آسان  آن  درک  و  بوده 

بهبود معیشت آن ها را در بر می گیرد. ما فکر کردیم زمان آن رسیده است که برند ما 

اهداف ما را بازتاب دهد و چند هفته گذشته را با آژانس بازاریابی Datum مستقر در 

Hatfield گذراندیم تا ظاهری کاماًل جدید و حرفه ای ارائه نماییم.

وب سایت FEE بطور کامل مورد بازنگری قرار گرفته است تا جلوه جدید و بهتری 

ارائه دهد. 

متنوع،  در مورد محصوالت  بیشتر  اطالعات  بازدیدکنندگان می توانند ضمن کسب 

حس جدیدی را تجربه نمایند و در صورت نیاز، اطالعات مورد نیاز خود را پیدا کنند. 

ما دوست داریم بدانیم شما چه فکر می کنید! 

www.ffeuk.com

FFE وب سایت جدید

خودروهای عملیاتی
  Ziegler Brandweertechniek B.V

  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://chat.whatsapp.com/DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ
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شرکت Packexe، برنده نشان سلطنتی Royal Warrant در سال 2016 برای تهیه 

پوشش های محافظتی، امسال جایزه ملکه بریتانیا برای نوآوری را به افتخارات خود 

 Packexe امدادی  ابزار  زمینه ساخت  نوآوری در  برای  این شرکت که  اضافه کرد. 

SMASH جهت مدیریت شکست شیشه شناخته شده است، در دهه گذشته این 
ابزار را به تیم های مدیریت بحران در سراسر جهان عرضه نموده است.

با  دارد،  در ساخت پوشش های محافظتی  تجربه  از 30 سال  بیش  که   Packexe
تهیه طیف وسیعی از پوشش های محافظتی با قابلیت بازیافت کامل برای صنایع 

مختلف، تهیه Packexe SMASH و Sharpswrap برای خدمات اورژانس و تولید 

سیستم های پیشگیری از عفونت برای بخش مراقبت بهداشت، یک شرکت نوآورانه 

آینده نگر و پیشگام در بازار محسوب می شود.

خطرات  و  محدودیت ها  شناسایی  با   ،Packexe مدیرعامل   ،Andrew Orchard
 SMASH مربوط به رهاسازی مصدومان از وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای، ابزار

را توسعه داد تا راهکار مؤثری را در اختیار تیم های مدیریت بحران قرار دهد. به 

گفته وی: "با استفاده از SMASH در زمان صرفه جویی می شود و خطر آسیب دیدگی 

برای همه افراد درگیر کاهش می یابد."

این محصول از یک پوشش متخلخل با چسب مخصوص تشکیل شده است که 

را  SMASH احتمال شکستن شیشه  از  تا 42% تقویت می کند. استفاده  را  شیشه 

کاهش می دهد و در صورت شکستن شیشه از صدمه بیشتر ناشی از خرده شیشه ها 

جلوگیری می کند. اعضای گروه می توانند به راحتی از این ابزار استفاده نمایند و در 

سناریوهای نجات مصدومان، پوشش محافظتی را به سادگی بر روی شیشه قرار 

دهند؛ این ویژگی ها SMASH را به بخش مهمی از تجهیزات آتش نشانی در بیش 

 www.packexe.co.uk                                  .از 50 کشور تبدیل نموده است

همایش بسیار مهم و استراتژیک Hazmat 2020 سیزدهم و چهاردهم اکتبر 2020 در 

Crowne Plaza، Stratford-upon-Avon، برگزار می شود. کارگاه پیش از همایش 
در مورد تاب آوری هیجانی در بعدازظهر دوازدهم اکتبر برگزار می شود. 

Hazmat 2020 رویدادی برای متخصصان مقابله با مواد خطرناک، یک همایش دو 
روزه است که توسط مرکز ملی فوریت های شیمیایی )NCEC( سازمان یافته است.

و  تجربیات  دنیا،  سراسر  بحران  فرماندهان  تا  است  ویژه ای  فرصت  رویداد  این 

دانش خود را با متخصصین همفکر که در صنعت مقابله با مواد خطرناک و مواد 

از  بین المللی  سخنرانان  همایش،  این  بگذارند.  اشتراک  به  می کنند،  کار  شیمیایی 

بخش های مختلف صنایع شیمیایی را گرد هم می آورد و مدعوین را قادر می سازد 

تا از برنامه ها، مطالعات موردی و کارگاه های تجربی و عملی با استاندارد جهانی در 

محیطی دوستانه بهره مند شوند. کارگاه آموزشی پیش از همایش در زمینه تاب آوری 

و  استرس  اضافی  بار  شناسایی  و  تشخیص  در  و  شده  ایجاد  هیجانی  واکنش  و 

بکارگیری روش های مدیریت استرس در شرایط بحرانی به مدعوین کمک خواهد 

 Hazmat 2020 کرد. ثبت نام برای این کارگاه آموزشی جدا از ثبت نام برای رویداد

می باشد و برای رزرو در این کارگاه الزم نیست که در همایش حضور داشته باشید.

فرآیند ثبت نام 25 سپتامبر 2020 به پایان خواهد رسید.

www.hazmatevent.co.uk

Hazmat 2020

 Packexe
برنده جایزه ملکه بریتانیا 

http://www.packexe.co.uk
http://www.hazmatevent.co.uk 
http://www.hazmatevent.co.uk 
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به دنبال استقبال فوق العاده، Apollo Fire Detectors عرضه ماژول های ورودی/

خروجی سه کاناله XP95 را مجددًا آغاز کرد.

ماژول ورودی/خروجی سه کاناله XP95 (55000-588APO) در سال 2018 و پس 

از معرفی رابط های هوشمند، از سبد تولیدی شرکت Apollo حذف گردید. پس از 

این  تا مجددًا  Apollo تصمیم گرفت  از سوی مشتریان، شرکت  بازخورد  دریافت 

محصول را به سبد فروش خود وارد نماید. این محصول از یک آدرس واحد برای 

سه ورودی با پایش جداگانه و سه خروجی بهره می گیرد و در مقایسه با ترکیب 

ماژول های ورودی/خروجی واحد یا دوگانه، مقرون به صرفه تر است. این ویژگی ها 

آن را به گزینه ای عالی برای کاربردهای زیر تبدیل نموده اند:

 کنترل سیستم آسانسور

 کنترل در ضد حریق

 مونیتورینگ مرکزی واحدها

 کنترل دمپر دود

محسوب  باال  پیچیدگی  با  ساختمان هایی  برای  ایده آل  راهکاری  محصول  این 

خرید،  مراکز  مانند  می باشند:  جامع  سیستم های  از  استفاده  نیازمند  که  می شود 

چندگانه  کنترل  سیستم های  از  بیمارستان ها   ... و  بیمارستان ها  آسمان خراش ها، 

مهم  بسیار  می کنند.  استفاده  هوا  انتقال  واحدهای  و  کنترل شده  درب های  مانند 

است که این سیستم ها با سیستم آتش نشانی ادغام گردند 

و ارتباط متقابلی داشته باشند. ماژول ورودی/خروجی سه 

فضای  بلکه  می نماید  تسهیل  را  ادغام  این  تنها  نه  کاناله 

اضافی در پنل ایجاد می کند و میزان خروجی های موجود در 

یک منطقه خاص را به حداکثر می رساند.

دیدگاه مشتریان شرکت Apollo در مورد این محصول:

Guy Briscoe، مدیر شرکت Knox Fire: "ما از عرضه مجدد 
با  مقایسه  در  محصول  این  می کنیم.  استقبال  ماژول  این 

محصوالت رقیب نه تنها از مزیت ارائه کانال های بیشتر بر 

ادامه  امکان  بلکه  است،  برخوردار  واحد  دستگاه  یک  روی 

پشتیبانی از سیستم های قدیمی را میسر می سازد".

ما  برای  را  فرصت  این  کاناله  سه  ورودی/خروجی  "ماژول 

فراهم می سازد که تعمیرات و تغییرات چرخه عمر 10 ساله 

محصول را بدون اختالل در برنامه ریزی مجدد سیستم برای 

دستگاه های مختلف انجام دهیم. تداوم کسب وکار برای مشتریان مهم ما در مراکز 

قطعًا  و  می باشد  باالیی  اهمیت  دارای  انرژی  تولید  بخش  و  بیمارستان ها  داده، 

آن ها از بازگشت ماژول ورودی خروجی سه کاناله به خط تولید Apollo خوشحال 

خواهند شد."

از این  EU Fire and Security: "ما قباًل  Mark Wild، متخصص آتش نشانی در 
ماژول سه کاناله برای سیستم های اعالم حریق مکشی استفاده می کردیم؛ یک کانال 

را برای پایش  برای پایش حریق، کانال دیگر برای پایش خرابی و سومین کانال 

 ،Apollo خرابی در منبع تغذیه در نظر می گرفتیم. با خروج این ماژول از خط تولید

هزینه کار ما به سرعت افزایش یافت و مجبور شدیم از یک ماژول دو کاناله و یک 

ماژول تک کانال استفاده نماییم."

"با اعالم خبر بازگشت این محصول، مشتریان ما بسیار خوشحال به نظر می رسیدند 

و در همان ساعات اولیه اعالم این خبر، تماس های تلفنی بسیاری برای اطالع از 

هزینه و در دسترس بودن برای انجام کار، با ما گرفته شد!"

 http://apollo.ly/8c

عرضه مجدد ماژول رابط
 Apollo کمپانی  XP95 
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فناوری اطفاء حریق آئروسل ®Stat-X داوطلب حفاظت سیستم های ذخیره کننده 

انرژی )ESS( و سیستم های ذخیره کننده انرژی باتری )BEES( شد.

باتری های لیتیوم-یون یا باتری li-ion خانواده از باتری های قابل شارژ هستند که 

هنگام تخلیه، یون های لیتیوم از الکترود منفی به سمت الکترود مثبت حرکت نموده 

و در هنگام شارژ شدن، مسیر عکس را طی می کنند.

پیشینه طوالنی آتش سوزی باتری ها باعث ایجاد چالش هایی در زمینه اطفا ء حریق 

شده است. به علت خروج گاز از باتری ها قبل از اشتعال و در هنگام اشتعال، خطر 

فشار  تحت  که  گازی  برخالف سیستم های  دارد.  وجود  آنها  مجدد  شعله ور شدن 

باال بدنبال یافتن راهی برای خروج از محل حریق هستند، Stat-X در فشار پایین 

می ماند.  باقی  محیط  در  شناور  بصورت  مداوم  حفاظت  ارائه  برای  و  می کند  کار 

Stat-X یکی از سبک ترین، کم حجم ترین و اقتصادی ترین راهکارهای موجود برای 
اطفاء حریق در اختیار قرار می دهد. مولد Stat-X یک کپسول بسیار مقاوم، کاماًل 

پایدار  ترکیب جامد  از جنس فوالد ضدزنگ است که حاوی یک  و  آب بندی شده 

است. در هنگام وقوع حریق، واحدهای Stat-X ذرات فوق ریز و گازهای پیشران 

خنثی را بطور خودکار رها می سازند که بعلت جرم کمتر نسبت به دیگر سیستم های 

اطفاء حریق متداول، آتش سوزی را بطور مؤثر خاموش می کنند.

باتری های  آتش سوزی  اطفای  برای   Stat-X آئروسل  سیستم  کارایی  وقتی  اخیرا 

حریق  مهار  در  سیستم  این  شد  مشخص  گرفت،  قرار  آزمایش  مورد  لیتیوم-یون 

باتری های تک سلولی و دوسلولی با موفقیت عمل می کند. این آزمایش به موازات 

یک برنامه آزمایشی آتش سوزی باتری انجام شد. 

 Stat-X قراردادی امضا نمود تا خط تولید DNV GL با شرکت Fireaway شرکت

خود را در این برنامه وارد سازد.

انتشار  آمریکا،   Missouri ایالت  در  مستقر   ،Potter Electric Signal شرکت 

Modbus Link را اعالم نمود.
Modbus Link شرکت Potter یک نرم افزار مبتنی بر TCP/IP است که از 10 پنل 
سیستم های  به  وضعیتی  اطالعات  گزارش  برای   Potter با  سازگار  حریق  اعالم 

صنعتی،  تأسیسات  و  پردیس ها  تجاری،  ساختمان های  در   Modbus SCADA
سیستم  فعالیت  به  پاسخ  و  نمایش  امکان  کمکی  رابط  این  می کند.  پشتیبانی 

اعالم حریق را برای سرورهای شخص ثالث Modbus )کالینت ها( فراهم می سازد. 

عملکردهای ایمنی جانی در پنل های کنترل هشدار حریق حفظ شده اند.

Modbus Link، پروتکل اختصاصی پنل Potter را به Modbus تبدیل می کند. کلیه 
ارتباطات Potter و Modbus از شبکه اترنت TCP/IP استفاده می کنند.

Modbus Link از این حیث منحصربه¬فرد است که یک راهکار نرم افزاری دارای 
مجوز می باشد که بعنوان یکی از سرویس های ویندوز در رایانه های مختلف قابل 

ساده ترین  پشتیبانی،  گسترده ترین  دارای   Modbus امروزه  بود.  خواهد  اجرا 

یک   Modbus می آید.  بشمار  جهان  در  باز  شبکه  قابل فهم ترین  و  پیاده سازی 

پروتکل ارتباطی ساده است که توسط سیستم های Modicon توسعه داده شده 

است. حالت، وضعیت و جزئیات فعالیت پنل اعالم حریق Potter با مجموعه ای 

Modbus Link حداکثر 10 پنل را  از داده های ورودی 16 بیتی مشخص می گردد. 

بطور خودکار در یک نقشه رجیستری ثابت پیکربندی می کند. یک گزارش CSV نیز 

می تواند ایجاد شود که حاوی جزئیات نقشه رجیستری می باشد.

Bob Teta، مدیر مهندسی بخش آتش نشانی و امنیت شرکت Potter عنوان نمود: 
"Modbus Link محصولی ایده آل برای کاربردهای صنعتی است. پیکربندی 10 پنل 

با Modbus Link کمتر از 5 دقیقه طول می کشد. Modbus Link نقشه ای با فرمت 

CSV ایجاد می کند که می توان آن را به سیستم SCADA وارد نمود. از همه مهم تر، 
پنل های Potter برای برقراری ارتباط با Modbus Link به سخت افزار پنل حریق 

 Modbus Link اضافی نیازی ندارند. اترنت داخلی برای برقراری ارتباط با نرم افزار

فراهم شده است."

www.pottersignal.com

 Modbus Link نرم افزار جدید
Potter کمپانی

پیشنهاد ®Stat-X برای سیستم های 
ذخیره انرژی و باتری ها   

http://www.pottersignal.com
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مرکز ملی فوریت های شیمیایی انگلستان )NCEC( اعالم کرد Ed Sullivan اخیرًا با 

مسئولیتی جدید بعنوان سرپرست مقابله با مواد خطرناک )Hazmat( به این تیم 

پیوسته است.

وی بواسطه 17 سال فعالیت در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی )FRS( تجربه 

فراوانی در اختیار دارد و در دو سال اخیر بعنوان سرپرست بخش مقابله با مواد 

خطرناک کالج خدمات آتش نشانی Moreton-in-Marsh، فعالیت داشته است.

NCEC با حضور Ed خدمات خود را گسترش داده و دوره های یادگیری آنالین و 
آموزش در زمینه مواد خطرناک و تست میدانی با روش شیمی مرطوب را به برنامه 

خود اضافه خواهد کرد.

آموزش آنالین Hazmat: با راهنمایی تخصصی Ed، تیم شیمی دانان و متخصصان 

تعاملی  یادگیری  بسته های  از  مجموعه ای  تهیه  حال  در   NCEC مرکز   HazMat
وی  بود.  خواهد  استفاده  قابل  مختلف  دستگاه های  روی  بر  که  هستند  آنالین 

بنابراین  می کند  درک  کامل  بطور  را  آتش نشانی  مأموران  زمانی  محدودیت های 

از 15  NCEC تضمین می کند که آموزش ها، ساده و کم حجم بوده و معمواًل کمتر 
دقیقه و با یک ارزیابی جامع 5 دقیقه ای در پایان، ارائه می شوند.

این یادگیری آنالین می تواند بعنوان توسعه حرفه ای مداوم )CPD( توسط مشاوران 

Hazmat یا بعنوان مطالب مقدماتی توسط امدادگران مورد استفاده قرار گیرد.
در سطح  را  مواد خطرناک"  بر  "مقدمه ای  مجموعه  مطالب،  این  تکمیل  برای   Ed
راهنمایی های  با  یادگیری  بسته های  این  تمامی  داد.  خواهد  توسعه  مقدماتی 

عملیاتی و بهترین روش ها مطابقت خواهند داشت.

تست میدانی با روش شیمی مرطوب: NCEC تست میدانی با روش شیمی مرطوب 

را به عنوان یک دوره آموزشی یک روزه یا به عنوان مکملی برای دوره های آموزشی 

در مورد  با جزئیاتی  راهنما  و یک دفترچه  ارائه می دهد. یک کیت میدانی  دیگر 

فرآیندهای آزمایش در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

حفاظت  و  خطرناک  مواد  واکنش  پیچیدگی  درک  در  می توانند   NCEC دوره های 

از افراد، محیط زیست، دارایی ها و اعتبار فرماندهان و روسای بحران مفید واقع 

شوند.

 www.the-ncec.com

سرپرست آموزش HAZMAT کالج 
Moreton ، سرپرست NCEC شد

  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://chat.whatsapp.com/DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ
https://iransafetytrade.com/
http://www.the-ncec.com
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شرکت FireDos نسل جدیدی از سیستم های ترکیب کننده آب و فوم را با عنوان 

GEN III به بازار معرفی کرد. FireDos با معرفی این محصول، سیستم ویژه و کاماًل 
نموده  بهینه  است،  پیستونی  پمپ  و  آب  موتور  یک  شامل  که  را  خود  مکانیکی 

است. از میان محصوالت مشابه، GEN III دارای ابعاد جمع وجورتر، افت فشار کمتر، 

قابلیت تنظیم بهتر و توزیع بهینه تر فوم های شبه پالستیکی با گران روی بسیار باال 

ترکیب کننده  سیستم های  مزایای   GEN III بهینه سازی،  فرآیند  اجرای  با  می باشد. 

قبلی FidreDos را دارا بوده و اصالحات بسیاری را به آن ها می افزاید. طراحی مقاوم 

بهینه سازی  نموده است.  را آسان  آن  این سیستم، حمل ونقل و نصب  و کم حجم 

هیدرولیکی به کاهش 25 درصدی افت فشار منجر شده که جریان بهینه آب برای 

اطفاء حریق را امکان پذیر می سازد. قابلیت تنظیم سیلندر برای انتخاب نرخ ترکیب 

نیز بهبود یافته که این امر، دقت باالتر عملیات سیستم را حتی در شرایط دشوار 

تضمین می نماید. در مقایسه با مدل های قبلی، ظرفیت مکش GEN III برای توزیع 

موفقیت آمیز فوم هایی عاری از فلوئور و با گران روی باال بهینه سازی شده است.

به گفته Frank Preiss مدیرعامل FireDos: "فناوری GEN III سطح جدیدی از تکامل 

است. ما این محصول را با الزامات موجود در بازار تطبیق داده ایم. در این راستا، ما 

از مفهوم اصلی ترکیب کننده های FireDos فاصله نگرفته ایم بلکه آن را مطابق با نیاز 

FireDos دارای طراحی کاماًل  بهینه نموده ایم." ترکیب کننده های شرکت  مشتریان 

مکانیکی هستند و تنها با جریان آب کار می کنند. این واحدها متناسب با جریان آب 

عمل می کنند و میزان دقیق ترکیب فوم را در طیف گسترده ای از فشارها و نرخ های 

برای  کارآمد  آزمایش های  انجام  امکان  این،  بر  عالوه  می نمایند.  تضمین  جریان 

تنظیم نرخ ترکیب، بدون ایجاد فوم یا پیش مخلوط را فراهم می سازند.

 www.firedos.de

 GEN III
FireDos محصول جدید

http://www.firedos.de
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در فن های تخلیه هوا یا دود، بر اساس قدرت موتور که بطور غیردقیق از آن با عنوان 

عملکرد خروجی )یعنی سرعت و جریان هوا( تعبیر می شود، بازار فن های باتری دار 

به سه گروه کمتر از 750 وات )هر 750 وات برابر است با 1 اسب بخار(، بین 750 تا 

1000 وات و بیشتر از 1000 وات دسته بندی می شوند. عمدتًا به دلیل محدودیت های 

کلی فناوری باتری و )عدم( تکامل طراحی الکترونیکی توسط معدود تولیدکنندگان، 

تاکنون تمامی فن های PPV باتری دار در بازار در گروه 500-750 وات قرار داشته اند.

این طبقه بندی نشان می دهد که بازار به سمت فن های سنتی در حال رشد است 

که محرک آن نیاز سازمان های آتش نشانی برای خروجی های عملکردی مختلف با 

توجه به انواع، اندازه ها و روش های تهویه ای بکاررفته می باشد. بمنظور دستیابی 

به عملکرد باال از لحاظ حجم و سرعت هوا، به توان موتور بیش از 1000 وات نیاز 

است. عبور از معیار 1000 وات همان چیزی است که نشانگر بلوغ فن های باتری دار 

را  امکان  این  آتش نشان ها  به  نهایت  در  و  بود  خواهد  آتش نشانی  سرویس  در 

می دهد که با اطمینان خاطر در اکثر عملیات نیاز به تهویه از این فن ها استفاده 

آن،  از  فراتر  و  وات   1000 معیار  به  دستیابی  برای  فنی  چالش  بزرگ ترین  نمایند. 

توان  چنین  کنترل  برای  ایمن  پلتفرم  یک  تضمین  است.  الکترونیکی  سخت افزار 

باالیی، به اجزایی بزرگ تر و گران قیمت تر نیاز دارد.

از دیدگاه یک آتش نشان، این امر به معنای وزن بیشتر، ابعاد درشت تر و باتری هایی 

به مراتب بزرگ تر می باشد تا از کارکرد کافی در این سطح توان باال اطمینان حاصل 

شود. یکی دیگر از چالش های دستیابی توان موتور به مقدار 1000 وات یا بیشتر، 

طراحی باتری است. باتری ها می توانند در نرخ تخلیه باال خطرناک باشند و یک 

فنی مهندسی  دانش  نیازمند  مناسب،  با طراحی   )BMS( باتری  سیستم مدیریت 

تا صنایع  گرفته  فناوری  از  تولیدی صنعتی جهان،  بین همه بخش های  که  است 

خودروسازی و دفاعی، تقاضای باالیی برای آن وجود دارد.

باتری های لیتیوم-یون با وزن کمی که دارند، جایگاه خود را بعنوان بهترین گزینه 

برای ذخیره سازی انرژی تثبیت نموده اند ولی در طراحی BMS به ویژگی های ایمنی 

قابل توجهی نیاز دارند تا در هنگام کار کردن و شارژ شدن، عملکردی ایمن را برای 

کلیه تجهیزات تضمین نمایند. مشخصات فنی تجهیزاتی که با باتری کار می کنند، 

خواه فن ها یا ابزار امداد و نجات یا موارد دیگر، بایستی الزامات ایمنی اختصاصی، 

به ویژه در مورد طراحی BMS را شامل شود. اگر چه شایعاتی در مورد پروژه های 

انتشار مقاله  زمان  در  دارد، ولی  برندهای مختلف وجود  و توسعه توسط  تحقیق 

حاضر، تنها توان موتور تعداد محدودی از فن های باتری دار در حال تولید از 1000 

برای  و  است  صنعت  این  برای  جالب  عطفی  نقطه  امر  این  می کند.  تجاوز  وات 

استانداردی قدیمی  به  سازمان های آتش نشانی پیشرو در سراسر جهان، بسرعت 

تبدیل خواهد شد.

 www.euramco.com

Euramco دسته بندی توان در 
فن های PPV باتری دار

  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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جدید  دستگاه  این  کرد.  رونمایی  خود   A140 G2 مقاوم  تبلت  از   Getac شرکت 

براساس سیستم محبوب A140 G1 ساخته شده و یک تبلت قدرتمند و همه کاره 

برای همه متخصصان در صنایع مختلف محسوب می شود که در محیط های کاری 

دشوار عملکردی عالی دارد.

همزمان  اجرای  هنگام  در  حتی  و  دارد  فوق العاده ای  پردازش  قدرت   A140 G2
 HUD تعداد زیادی از برنامه ها، بدون هیچ گونه افت عملکردی کار می کند. گرافیک

نوع  )بزرگ ترین   Lumibond® 2.0 اینچی   14 گسترده  نمایش  و صفحه  یکپارچه 

صفحه نمایش در بین تبلت های Getac( به کاربران اجازه می دهد بدون نیاز به 

پیمایش غیر ضروری، تمام اطالعات خود را با جزئیات کامل در یک صفحه مشاهده 

نمایند. همچنین A140 G2 دارای گواهینامه MIL-STD 810H و IP65 است، بدین 

معنی که می تواند سقوط از ارتفاع 1/2 متری را تحمل نموده و در برابر ضربه، ریزش 

مایعات، ارتعاش، گرد و غبار و غیره مقاوم است. بازه دمایی کاری بین 20- درجه تا 

145 درجه فارنهایت )29- تا 63 درجه سلسیوس( کارایی کامل آن را در شرایط دشوار 

تضمین می نماید. فناوری مقاومی که فرماندهان عملیاتی صنایع فرایندی )نفت، 

گاز، پتروشیمی و نیروگاه در تاسیسات ساحلی و فراساحلی( می توانند در شرایط 

اورژانسی به آن اعتماد کنند.

طراحی مقاوم A140 G2، قابلیت ارتباط 4G LTE/وای-فای/بلوتوث داخلی و توان 

پردازشی درجه یک، این تبلت را به یک پایانه داده همراه )MDT( مناسب برای 

امدادگران تبدیل نموده است. 

را   )SSRI( به سایت  بعنوان مثال، آتش نشان ها می توانند اطالعات خطر مختص 

ارسال یا دریافت نمایند، برنامه های واکنشی را تائید کرده و داده های شیمیایی را 

مستقیمًا از محل حادثه بررسی نمایند، آگاهی موقعیتی را افزایش داده و ایمنی را 

برای کل گروه بهبود بخشند. صفحه نمایش لمسی بزرگ این تبلت را می توان در 

زیر باران و با دستکش، مورد استفاده قرار داد که این امر عملیات بی نقص آن را در 

سناریوهای اورژانسی چالش برانگیز تضمین می نماید.

برای  جهان  در  پیشرو  تولیدکنندگان  از  بسیاری  حاضر  حال  در  اینکه  به  توجه  با 

استفاده   Getac شرکت   A140 G1 از  خود  تولیدی  فرآیندهای  دیجیتال سازی 

می کنند، A140 G2 یک انتخاب طبیعی برای کسانی محسوب می شود که به دنبال 

دستیابی به تحول دیجیتال منظم عملکردهای خود هستند.

 www.getac.com

 A140 G2
 Getac تبلت جدید

http://www.getac.com
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برای پهپادها در جهان و  نرم افزار مدل سازی سه بعدی  SkyeBrowse، سریع ترین 
امدادگری،  و  آتش نشانی  تجهیزات  تأمین کننده  و  پیشرو  سازنده   ،W.S. Darley
همکاری خود را اعالم نمودند. طبق این اعالمیه، W.S. Darley عالوه بر پهپادهای 

خود، نرم افزار مدل سازی سه بعدی SkyeBrowse را به آتش نشانان، امدادگران و 

نیروهای بحران ارائه می دهد.

این همکاری  W.S. Darley، در مورد  ارشد عملیات شرکت  Peter Darley، مدیر 
را  پهپادها  به  مربوط  برنامه های  که  آژانس هایی  تعداد  افزایش  "با  داشت:  اظهار 

توسعه می دهد، نیاز به راهکارهای نقشه برداری نیز افزایش خواهد یافت. همکاری 

با  را  بعدی  تا مدل های سه  را می دهد  امکان  این  آژانس ها  به   SkyeBrowse با 

استفاده از تجهیزات موجود خود و با حداقل آموزش به سرعت ایجاد نمایند. گروه 

 SkyeBrowse ما از سهولت استفاده، هزینه پایین و پشتیبانی بی نظیر خط تولید

بسیار تحت تأثیر قرار گرفت. این موارد برای مدیران و فرماندهان بحران ها بسیار 

مهم است."

 W.S. Darley اظهار داشت: "شرکت SkyeBrowse مدیر عامل ،Bobby Ouyang
بیش از 100 سال تجربه و جایگاهی عمیق در صنعت ایمنی عمومی در اختیار دارد. 

ما خوشحال هستیم که با شرکتی همکاری می کنیم که تالش خود را برای رسیدن به 

تعالی اختصاص داده است و خط تولید متنوعی از محصوالت و خدمات باکیفیت 

ارائه  و   W.S. Darley با  از همکاری  ما  ارائه می دهد.  توزیع  و  تولید  از طریق  را 

خدمات مدل سازی سه بعدی سریع برای ادارات ایمنی عمومی و امدادگران مشتاقانه 

استقبال می کنیم."

در شرایط ناگوار کنونی، امدادگران با حضور در خطوط مقدم در معرض خطر ابتال 

با  سه بعدی  مدل سازی  برای  نرم افزاری   SkyeBrowse دارند.  قرار   COVID-19 به 

چند  عرض  در  فقط  تا  می دهد  اجازه  امدادگران  به  که  می دهد  ارائه  باال  سرعت 

را بدون هیچ گونه آموزشی در مورد پهپادها  از صحنه  دقیقه، مدل های سه بعدی 

یا مدل سازی سه بعدی، ایجاد نمایند. این همکاری در شرایطی اعالم می گردد که 

صرف کمترین زمان ممکن جهت جمع آوری اطالعات و شواهد در صحنه، برای کلیه 

امدادگران یک اولویت مهم محسوب می شود.

برنامه SkyeBrowse برای دانلود از فروشگاه App Store موجود بوده و مجوزها 

برای مشتریان W.S. Darley بالفاصله در دسترس خواهند بود. همچنین شرکت 

W.S. Darley مجوزهای SkyeBrowse را به همراه پهپادهای DJI برای مشتریان 
مختلف ارائه می دهد.

www.darley.com  - www.skyebrowse.com

 SkyeBrowse همکاری
 W.S. Darley و

  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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https://iransafetytrade.com/
http://www.darley.com
http://www.skyebrowse.com
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رویه ها و دستورالعمل های اجباری جدید برای آتش نشانان رویه ها و دستورالعمل های اجباری جدید برای آتش نشانان 
در پی شیـوع ویروس کـرونا
CTIF و ارتباطات انجمن بین المللی HAZMAT گـروه

در زمـان همـه گیـری و شیــوع کلـی ویـروسـی مثـل کـرونـا COVID-19 و اجــرای قـرنطینـه 
منطقـه ای و یا ملی، دستورالعمـل ها و رویه هـای عملیاتی جدیـدی نیز باید بالفاصلــه برای 

آتش نشانان و نیروهای امدادی تعیین گردیده و به اجرا درآیند. 
مـارکـو ایمـو بوت یکی از اعضای انجمـن بین المللی CTIF و شاغل در سازمان آتش نشـانی 
پیدمــونت در کشـور ایتالیـا، در زمـان قرنطینـه و شیـوع همگـانی ویـروس کــرونا، نکـاتی 
را درخصـوص انجام عملیـات آتش نشـانی و امداد و نجات متـذکر شده است که در ادامه 

می خوانید:

مترجم: نوید بیات
 کارشناس پژوهش 

معاونت طرح و برنامه 
و مشاور مدیرعامل در امور 
بین الملل آتش نشانی تهران
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توجه: تمام موارد و موضوعات زیر براساس تجربیات شخصی، اسناد 
و مدارک و شواهدی می باشد که توسط نگارنده جمع آوری شده و در 
این مدت بدست آمده است. از این رو، به  منزله بیانیه رسمی از سوی 

سازمان آتش نشانی ایتالیا محسوب نمی گردد.

  فاصلــه حداقــل 1 متــری بایــد بیــن هــر یــک از آتش نشــانان 
در تیم هــای عملیاتــی رعایــت شــود. اگــر ایجــاد و رعایــت 
فاصلــه 1 متــری در شــرایط عملیاتــی امکان پذیــر نبــود، بایــد در 
حیــن عملیــات از البســه و تجهیــزات حفاظــت فــردی )PPE( زیــر 

استفاده گردد:

 ماسک جراحی: در صورت عدم دسترسی به ماسک جراحی، باید 

از یک پارچه تمیز برای پوشاندن دهان و بینی )جهت جلوگیری از 
انتشار و پرتاب ریزقطره ها( همراه با کاله حریق و محافظ صورت 

استفاده شود.

 دستکش های یک بار مصرف التکس یا نیتریل

 ایجاد تهویه و جریان تبادل هوا در مناطقی که پرسنل و خودروهای 
آتش نشانی مستقر می شوند.

افزایش تعداد خودروهای آتش نشانی و امداد و نجات در هر   
بین  بیشتر  فاصله  فراهم سازی  به منظور  اعزام؛  هر  برای  و  عملیات 

اعضای تیم در داخل هر خودرو

 انفکاک از خدمت و قرنطینه خانگی هر یک از آتش نشانان که 
دارای دمای بدن باالتر از 37/5 درجه سانتی گراد بوده و یا دارای 

عالئمی همچون تنگی نفس و مشکل در تنفس می باشند

  شست وشو و نظافت خودروها به دفعات و با دقت و شدت بیشتر

 البسه و تجهیزات حفاظت فردی که باید برای امدادرسانی به افراد 
مشکوک به کرونا مورد استفاده قرار گیرد، عبارتند از:

 دستکش یک بار مصرف التکس )دو جفت(

 روپوش )گان( یک بار مصرف جراحی پالستیکی ضدآب

 عینک محافظ

FFP3 یا FFP2  ترجیحا( ماسک( 

 روکش یک بار مصرف جهت پوشش کفش ها و چکمه ها

 0/1 تا  سدیم 0/5  هیپوکلریت  )ترکیب  محلول ضدعفونی کننده   

درصد، اتانول 62 تا 71 درصد، پروکسید هیدروژن 0/5 درصد(

 البسه و تجهیزات حفاظت فردی که باید در هر عملیات و در هر 
اعزام، )حتی برای مواردی که در آن افراد عالئم و نشانه های ابتال به 
ویروس کرونا را از خود نشان نمی دهند( مورد استفاده قرار گیرند، 

شامل موارد زیر می گردد: 
نکته: بررسی و معاینه کلینیکی و اولیه باید از فاصله حداقل 2/5 

متری از بیمار انجام شود.

 دستکش یک بار مصرف التکس )یک جفت(

 ماسک جراحی

 عینک محافظ

  شست و شوی دست ها با آب و صابون یا محلول ضدعفونی کننده؛ 
قبل، حین و پس از انجام هر عملیات و هر اعزام

https://iransafetytrade.com/
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سایر مالحظات

  در حال حاضر نگرانی و دغدغه اصلی که با آن مواجه هستیم، 
منحنی تصاعدی و رو به رشد شیوع ابتال به این ویروس است. این 
خدمات  ارائه  در  سریع  واکنش  مستلزم  تصاعدی،  فزاینده  روند 
فوریت های پزشکی، با توجه به زیرساخت ها و منابع موجود است.

  تا این لحظه، صرفًا اعمال محدودیت در ترددها و قرنطینه مردم، 
بعنوان تنها ابزار پیشگیرانه در مقابل ویروس کرونا بشمار می آید.

  بنظر می رسد ضدعفونی کردن و شست وشوی خیابان ها، کوچه ها 
و معابر، اقدامی مفید و اثربخش نبوده است.

نیازمند  کرونایی،  بیماران  انتقال  و  امدادونجات  عملیات  انجام   
مداخله تیم های HAZMAT و کار در ارتفاع )کار با طناب( می باشد.

در  و  موجود  )تنفسی(  جراحی  ماسک های  تعداد  متأسفانه   

دسترس برای آتش نشانان و امدادگران، به اندازه ای نیست که پس 
از استفاده در هر اعزام و عملیات آنرا  دور انداخته و از ماسک دیگری 

استفاده نمایند. 
بهمین دلیل، آتش نشانان مجبور خواهند بود برای ساعات طوالنی از 
یک ماسک استفاده کنند. در نتیجه، ممکن است از میزان اثربخشی 

و کارآمدی عملکرد آنها کاسته شود.

  وزارت بهداشت بدلیل محدودیت در منابع و اشباع آزمایشگاه های 

به  ابتال  نشانه های  و  عالئم  دارای  که  افرادی  برای  تنها  مربوطه، 
ویروس کرونا هستند، تست کوید-19 انجام می دهد.

 عالئم بیماران مبتال به کوید-19 بسیار شبیه به آنفوالنزای فصلی 

می باشد. بهمین علت، بدون انجام تست و در خارج از بیمارستان، 
شناسایی بیماران مبتال به ویروس کرونا، امری دشوار خواهد بود.

  تا این لحظه اطالعات علمی موثق و مسجلی درخصوص میزان 
عمر ویروس کرونا، بر روی سطوح مختلف فلزات، پالستیک ها و سایر 
مواد در دست نیست. پس از انجام هر عملیات و بعد از هر اعزام، 
را  ابزار، تجهیزات و خودروها  به  آتش نشانان تمام سطوح مربوط 
مورد شست وشو و ضدعفونی قرار می دهند، ولی بدلیل ناشناخته 
از  به طور صددرصد  نمی توان  ویروس،  این  از  وسیعی  ابعاد  بودن 

زدوده شدن و پاک سازی ویروس اطمینان حاصل کرد. 
البسه و تجهیزات  از تن درآوردن  بویژه  و  روزها، پوشیدن  این  در 
عملیاتی، به امری مشکل و استرس زا تبدیل شده است، زیرا این 
ویروس بعنوان یک تهدید نامرئی و مهلک، ممکن است همه  جا در 

اطراف شما  حضور داشته باشد.

  وقتی پس از اتمام شیفت کاری به منزل باز می گردید، باید همان 
رویه ها و دستورالعمل های بهداشتی که در محل کار انجام می دادید 

را تکرار نموده و رعایت کنید.
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چرا باید در مورد کنسانتره های فوم فکر کنید؟

ایرج سایه
 کارشنـاس استانداردها

تمــام سیســتم های فــوم، صــرف نظــر از انــدازه، شــامل: تأمیــن کنســانتره 

فــوم، تجهیــزات تناســب ســازی، تأمیــن آب و ســازنده )های( کف هســتند. 

ــد  ــه اجــزاء بای ــان از عملکــرد سیســتم، کلی ــرای اطمین ــا وجــود اینکــه ب ب

بدرســتی کار کننــد، کنســانتره فــوم حیاتی تریــن مؤلفــه سیســتم اســت. در 

ــرای بیــان کنســانتره فــوم  صنعــت آتش نشــانی، اصطالحــات مختلفــی ب

وجــود دارد. 

در بعضــی مــوارد، اصطالحــات "کــف"، "مایــع فوم"، "کنســانتره فــوم"، "مایع" 

و "کنســانتره" همــه معنــای یکســان دارنــد.  در ایــن بخــش، تعاریــف فنــی، 

ــد.  ایــن تفاوت هــا را روشــن می کن

فوم های آتش نشانی
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کنسانتره فوم: 

کنســانتره فــوم عامــل کــف و مایــع غلیظــی اســت کــه از 

تولیدکننــده تهیــه شــده اســت.

محلول فوم:

ــب  ــبت مناس ــوم در نس ــانتره ف ــت آب و کنس ــوط یکنواخ مخل

ــت. اس

کف آتش نشانی: 

ــر از  ــی کمت ــا چگال ــک ب ــای کوچ ــدار از حباب ه ــع پای ــک تجم ی

روغــن )نفــت( یــا آب اســت کــه چســبندگی و مقاومــت زیــادی 

ــاده  ــن م ــد. ای ــان می ده ــی نش ــطوح افق ــش س ــرای پوش را ب

آزادانــه روی ســطح مایــع ســوزان جریــان می یابــد و یــک 

پوشــش بــا دوام، مــداوم و بــدون هــوا را تشــکیل می دهــد کــه 

مانــع دسترســی بخــارات فــرار بــه هــوا می شــود. کــف در برابــر 

ــرارت  ــه ح ــاد، حمل ــر ب ــی در براب ــتن، پراکندگ ــتگی، گسس شکس

ــیختگی  ــی و گس ــورت پارگ ــد و درص ــت می کن ــعله مقاوم و ش

ــم مجــدد اســت. ــه ترمی ــادر ب مکانیکــی، ق

ــا وجــود بیــش از 1000 مــاده قابل اشــتعال مختلــف کــه تولیــد  ب

و مصــرف می شــوند و بــا داشــتن کنســانتره های مختلــف 

ــن  ــود دارد، ممک ــا وج ــت از آنه ــرای محافظ ــه ب ــانی ک آتش نش

اســت در ابتــدا، انتخــاب مناســب ترین کنســانتره بــرای نیازهــای 

شــما دشــوار بــه نظــر برســد. بــا ایــن حــال، هنــگام روبــرو شــدن 

ــوم و  ــانتره ف ــترده ای از کنس ــف گس ــه طی ــی ک ــا تولیدکنندگان ب

محصــوالت مرتبــط را تولیــد می کننــد، بســیار ســاده تر می شــود.

انبارش و نگهداري کنسانتره هاي فوم

ثبــات  داشــتن  بــرای  معمــواًل  فــوم،  کنســانتره های  تمــام 

طوالنی مــدت مانــدگاری، طراحــی و آزمایــش می شــوند. بــا ایــن 

ــدگاری  ــر مان ــی ب ــر قابل توجه ــازی، تأثی ــرایط ذخیره س ــال، ش ح

ــرای توصیه هــای خــاص  ــذا ب کنســانتره فــوم خواهــد داشــت. ل

ــوم  ــازنده ف ــا س ــدگاری ب ــازی و مان ــرایط ذخیره س ــورد ش در م

ــد. مشــورت کنی

اســت.  قابل قبــول  حمل ونقــل  ظــروف  در  ذخیره ســازی 

ــتیکی  ــطل های پالس ــول در س ــور معم ــوم، بط ــانتره های ف کنس

ارســال  یــا ظــروف حمــل مصــوب،  بشــکه ها  تأییدشــده، 

. ند می شــو

ــح  ــورت صحی ــتی و بص ــه بدرس ــزرگ ک ــت ب ــا ظرفی ــازن ب مخ

ســاخته شــده اند، می تواننــد تقریبــًا شــرایط بهینــه بــرای ذخیــره 

ــد. ــم نماین ــدت فراه طوالنی م

مخــازن ذخیــره کنســانتره فــوم چــه بصــورت ســوار شــده بــر روی 

تجهیــزات ســیار و چــه بخشــی از یــک سیســتم ثابــت یکپارچــه، 

ــوم را  ــادی از کنســانتره ف ــه حجــم زی ــوری ب امــکان دسترســی ف

ــد. ــم می کنن فراه

یــک مخــزن ذخیــره کنســانتره فــوم، چــه ثابــت و چــه متحــرک، 

ــم  ــد از حج ــل 2 درص ــاطی حداق ــد انبس ــت گنب ــا ظرفی ــد ب بای

مخــزن ســاخته شــود.

ــد.  ــته باش ــد بس ــزن بای ــل مخ ــه داخ ــرون ب ــوا از بی راه ورود ه

بجــز یــک دریچــه تخلیــه فشــار-خالء کــه بــر روی گنبــد انبســاطی 

نصــب شــده اســت. ســطح کنســانتره کــف داخــل مخــزن بایــد 

در یــک نقطــه میانــی داخــل گنبــد انبســاط نگــه داشــته شــود تــا 

اختــالط هــوا و فــوم کاهــش یابــد.

ــه برگه هــای  ــن بخــش، ب )در مــورد پاراگراف هــای مربوطــه در ای

داده هــای انفــرادی محصــول و بولتن هــای فنــی ســازندگان بــرای 

ــه  ــرارت توصی ــه ح ــزن و درج ــاخت مخ ــول س ــح قابل قب مصال

شــده محیــط بــرای نگهــداری، مراجعــه و مشــورت کنیــد.(

مخــازن ذخیره ســازی پلــی اتیلــن تولیدشــده، معمــواًل گنبدهــای 

 Foam Seal انبســاطی ندارنــد. در ایــن مــوارد توصیــه می شــود

را روی ســطح کنســانتره کــف قــرار داد. Foam Seal یــک درجــه 

بســیار تصفیه شــده از روغــن معدنــی ســفید اســت. 

ــوا را  ــف و ه ــن ک ــدی بی ــع آب بن ــد و مان ــک س ــاده ی ــن م ای

فراهــم می کنــد و اثــرات تبخیــر و خــراب شــدن کــف را کاهــش 

می دهــد. از یــک الیــه 2/1 اینچــی )13 میلی متــر( در بــاالی 

 AR-AFFF و AFFF ،کنســانتره های فــوم پروتئینــه، فلوروپروتئینــه

ــد. اســتفاده کنی

آب بنــد فــوم فقــط بــرای مخــازن نگهدارنــده پلــی اتیلــن ثابــت 

ــود. ــه می ش توصی

https://iransafetytrade.com/
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ــون ســیار کــه  ــا کامی ــر ی ــوم تریل ــد در مخــازن ف ایــن روش نبای

ــازن  ــا در مخ ــود ی ــع می ش ــوردن مای ــم خ ــت و به ــار حرک دچ

ذخیره ســازی ســاخته شــده از مــوادی غیــر از پلی اتیلــن یــا 

ــرد. ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــرگالس، م فایب

توجه:

ــای  ــد. دم ــاوز نکنی ــده تج ــرارت توصیه ش ــه ح ــر درج از حداکث

ــد. ــراب کن ــوم را خ ــانتره ف ــت کنس ــن اس ــد، ممک ــش از ح بی

حداقــل دمــای قابــل اســتفاده کنســانتره فــوم، نقطــه انجمــاد آن 

نیســت. ایــن حداقــل دمــا نقطــه ای اســت کــه کنســانتره بطــور 

ــل  ــوری از قبی ــوع ونت ــکاپ، از ن ــزات پی ــق تجهی ــح از طری صحی

ــکاپ تناسب ســازی  ــوع پی تناسب ســازهای خطــی و نازل هــای ن

خواهــد شــد.

ــای  ــر دماه ــت تأثی ــاد، تح ــت زی ــا کیفی ــوم ب ــانتره های ف کنس

پایین تــر قــرار نمی گیرنــد، امــا ممکــن اســت ویســکوز )باالرفتــن 

گرانــروی( شــده و عملیــات تناسب ســازی بصــورت مناســبی انجــام 

نپذیــرد. )بــه برگــه داده هــای خــاص محصــول مراجعــه کنیــد یــا 

ــد.( ــورت کنی ــده، مش ــرکت های تأمین کنن ــی ش ــروه مهندس ــا گ ب

خالصه بنــدی زیــر، توصیه هایــی بــرای حفــظ و نظــارت بــر 

یکپارچگــی کنســانتره فــوم ارائــه می دهــد:

ــر  ــد انبســاط پ ــا نیمــه داخــل گنب ــوم را ت  مخــزن کنســانتره ف

ــد. نگهداری

ــه  ــد. دریچ ــم کنی ــار فراه ــالء - فش ــه خ ــه تخلی ــک دریچ  ی

تخلیــه فشــار- خــالء باعــث کاهــش چگالــش و تبخیــر کــه بــرای 

کنســانتره فــوم مضــر اســت، می شــود. ایــن دریچــه تخلیــه بــه 

ــاز دارد. ــردن دوره ای نی ــی و تمیزک بازرس

 از ذخیره ســازی باالتــر از حداکثــر دمــای توصیه شــده خــودداری 

. کنید

ــوم کنســانتره را بصــورت  ــف ف ــواع مختل ــا ان ــا ی ــز برنده  هرگ

ــد. ــدت نکنی ــداری طوالنی م ــوط نگه مخل

 از رقیق شدن/کردن کنسانتره فوم با آب خودداری کنید.

ــا  ــیمیایی ی ــواد ش ــی، م ــی خارج ــزاء ترکیب ــا اج ــودن ب  از آل

ــی و  ــدن داخل ــوط ش ــم، مخل ــد. تالط ــودداری کنی ــا خ روغن ه

ــوم  ــانتره ف ــت کنس ــن اس ــوم ممک ــد ف ــت آب بن ــرد نادرس کارب

را آلــوده کنــد. )بــرای توصیه هــای خــاص بــا شــرکت های 

بگیریــد.( تمــاس  تأمین کننــده 

ــا  ــداوم ب ــاس م ــی های در تم ــا لوله کش ــاالت ی ــیرها، اتص  ش

کنســانتره فــوم، نبایــد از فلــزات متفــاوت باشــد. فلــزات مختلــف 

ممکــن اســت باعــث زنگ زدگــی یــا خوردگــی گالوانیــک شــوند.

 در نهایــت بــرای تجزیه وتحلیــل دوره ای از مــواد کنســانتره فــوم 

خــود بــا بخــش خدمــات فنــی تأمین کننــده تمــاس بگیریــد.
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طراحی های ایمنی و آتش نشانی تاسیسات  

ایرج سایه
 کارشنـاس استانداردها

انــرژی و مالکیــت بــر/ و بهره بــرداری از آن، از فاکتورهــای مهــم در ارتباطــات 

بیــن کشــورهای جهــان امــروز اســت. انــرژی دارای منابــع و خاســتگاه های 

ــر فاکتورهــای مهمــی همچــون: محیــط  مختلفــی اســت کــه تحــت تأثی

زیســت، امــکان دسترســی، اقتصــادی بــودن و...قــرار دارد. 

ــی  ــع اصل ــی نفــت و گاز، یکــی از مناب ــع غن ــران، دارای مناب ــا، ای میهــن م

ــد  ــع، نیازمن ــن مناب ــح از ای ــتفاده صحی ــد. اس ــرژی، می باش ــیلی ان فس

ــای  ــتانداردها و کده ــتورالعمل ها، اس ــا، دس ــیوه ها، روش ه ــتفاده از ش اس

مختلــف بــروز در زمینه هــا و دیســیپلین هایی اســت کــه در ادامــه می آیــد:

جستاری دنباله دار بر:
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استاندارد چیست؟

اســتانداردها زبــان ایجــاد تفاهــم بین المللــی میــان تولیدکننــده 

بــه  شــایانی  کمــک  و  بــوده  تجهیــزات  مصرف کننــده  و 

ــزات  ــه تجهی ــتیابی ب ــاب و دس ــوه انتخ ــدگان، در نح مصرف کنن

مناســب و موردنیــاز خــود می نمایــد.

اســتانداردها بعنــوان مدرکــی جهــت درج روش ســاخت و تولیــد 

ــی در  ــش ایمن ــب افزای ــند و موج ــول می باش ــش محص و آزمای

ــوده،  ــن نم ــت را تضمی ــده، كیفی ــی ش ــف صنعت ــات  مختل عملی

ــل  ــه حداق ــده و ب ــات ش ــا و ضایع ــش هزینه ه ــه کاه ــر ب منج

ــد. ــک می نماین ــا کم ــاندن پیچیدگی ه رس

آنهــا بــه رونــد پذیــرش محصــوالت در بــازار ســرعت بخشــیده و از 

تغییــرات عمــده و مکــرر محصــوالت تولیــدی جلوگیــری می نمایند.

در تمامــی صنایــع، بــه ویــژه صنعــت نفــت و گاز و پتروشــیمی 

ــه  ــی تهی ــر جهان ــتانداردهای معتب ــاس اس ــا براس ــی کااله تمام

ــد: ــل می باش ــرح ذی ــه ش ــا ب ــی از آنه ــه برخ ــوند ک می ش

API: American petroleum institute
ASTM: American society for testing & material
AGA: American gas association
ISIRI: Iranian standard & industrial resesrch institute
IGS: Iranian gas standard
IPS: Iranian petroleum institute
MSS-SP: Manufacturer standard society-stndard practice
DIN: Deustches institute for normang e.v
BSI: British standard institution
JIS: Japanese industrial standard
EN: Euronorm

استاندارد API )انجمن نفت آمریکا(

ــکا  ــده آمری ــاالت متح ــت ای ــن نف ــالدی، انجم ــال 1919 می در س

ــال  ــده و از س ــیس گردی American petroleum institute تأس

1924 تبدیــل بــه مرکــز تدویــن و نگهــداری اســتانداردهای 

ــد. ــل ش ــان تبدی ــر جه ــت و گاز سراس ــت نف صنع

تدویــن ایــن اســتانداردها کمــک شــایانی بــه صنعــت در جهــت 

کســب رضایــت مصرف کننــدگان و تولیــد و اختــراع محصــوالت 

بــا کیفیــت و ارائــه خدمــات مطلــوب نمــوده اســت.

ــرکت  ــا 650 ش ــکاری ب ــای هم ــا ادع ــکا ب ــت آمری ــن نف انجم

توزیــع و ســایر بخش هــای  پاالیــش،  تولیــد،  درخصــوص 

ــت  ــاری صنع ــن تج ــن انجم ــوان بزرگ تری ــت به عن ــت نف صنع

نفــت و گاز آمریــکا محســوب می گــردد.

ایــن انجمــن در هــر ســال بالــغ بــر 300،000 اثــر شــامل کتاب هــا، 

و  نرم افــزار  الکترونیکــی  کتاب هــای  فنــی،  اســتانداردهای 

ــاف و  ــای: اكتش ــامل بخش ه ــه ش ــد ک ــر می کن ــوگ منتش کاتال

ــی، انتقــال، پاالیــش، ایمنــی  تولیــد، اندازه گیــری نفــت، بازاریاب

و آتش نشــانی و ... اســت.

کمیته های استاندارد

از  شــده  تشــکیل  كاری  گروه هــای  و  فرعــی  کمیته هــای 

ــکیل  ــتاندارد API را تش ــای اس ــی، کمیته ه ــان صنعت متخصص

API می پردازنــد.  اســتانداردهای  بــه تدویــن  داده كــه 

روش کار بــه ایــن صــورت اســت کــه در مرحلــه نخســت نیــاز بــه 

اســتاندارد جدیــد توســط گروه هــا تأییدشــده و در مرحلــه بعــد 

ــدام  ــا اق ــری آنه ــا تأییــد و بازنگ ــن اســتاندارد ی ــورد تدوی در م

می نماینــد.
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ــر،  ــی معتب ــات کاری و ایمن ــنجی الزام ــروژه صحت س ــر پ در ه

ــای  ــو گروه ه ــتانداردها عض ــندگان اس ــردد. نویس ــام می گ انج

ــه  ــق ب ــتاندارد، متعل ــع اس ــای ذینف ــدگان گروه ه ــی و نماین فرع

می باشــند. کاری  گروه هــای 

تأمین کننــدگان،  و  تولیدکننــدگان  گاز،  و  نفــت  شــرکت های 

پیمانــكاران و مشــاوران و نماینــدگان آژانس هــای دولتــی و 

می دهنــد. تشــکیل  را  ذینفعــان  گروه هــای  دانشــگاه ها، 

و  پایین دســتی  کمیته هــای  شــامل  اســتاندارد  کمیته هــای 

کمیته هــای باالدســتی بــوده کــه کمیته هــای پایین دســتی 

ــامل: ش

CRE کمیته 

PSG کمیته 

SFPG کمیته 

MKT کمیته بازاریابی 

COPM كمیته اندازه گیری سیاالت نفتی 

 كمیته استانداردهای ریلی

ــواد  ــازی م ــه استانداردس ــامل كمیت ــتی ش ــای باالدس و کمیته ه

ــرای  ــی ب ــه فرع ــی CSOEM و كمیت ــن نفت ــزات میادی و تجهی

عملیــات  تولیــد و حفــاری DPOS می باشــد.

كمیتــه استانداردســازی مــواد و تجهیــزات میادیــن نفتــی 

ــه  ــوده ک ــی ب ــه فرع ــن کمیت ــکل از چندی ــود متش CSOEM خ

هــر یــک در یــك زمینــه خاصــی از تجهیــزات اكتشــاف و تولیــد 

ــن کمیته هــای آن  ــد و مهمتری ــی فعالیــت می نماین ــن نفت میادی

در ادامــه می آیــد:

SC2: كمیته فرعی برای تأسیسات فراساحلی

SC5: كمیته فرعی برای كاالهای تیوبی

SC6: کمیته فرعی برای شیرآالت و تجهیزات

SC8: كمیته فرعی برای تجهیزات و ادوات حفاری

SC10: كمیته فرعی برای سیمان کاری چاه

SC11: كمیته فرعی برای تجهیزات عملیاتی میادین نفتی

SC13: كمیتــه فرعــی بــرای عملیــات تكمیــل حفــاری و ســیاالت 

ــی ــازن نفت ــكاف داركردن مخ ــردی در ش كارب

SC15: كمیته فرعی برای لوله های پالستیكی و فایبرگالس

SC16: كمیته فرعی برای تجهیزات كنترل چاه حفاری

SC17: كمیته فرعی برای تجهیزات تولیدی زیردریا

SC18: كمیته فرعی برای كیفیت

SC19: كمیته فرعی برای تجهیزات تكمیل چاه

SC20: كمیته فرعی برای مدیریت زنجیره تأمین

SC21: كمیته فرعی برای مواد
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استفـــاده صحیــح از منابــع غنــی نفــت و گاز کــه یکــی از منابــع 

اصلــی فســیلی انرژی ســت، نیازمنــد اســتفاده از شیـــوه ها، 

ــف  ــای مختل ــا و کده ــتورالعمل ها، استـانداردهـ ــا، دس روش ه

بــروز در زمینه هــا و دیســیپلین های زیــر می باشــد:

 مهندسی:

 مکانیک

 برق و ابزار دقیق

 شیمی

 متالورژی

... 

:HSE 

 محیط زیست

 ایمنی و آتش نشانی

 بهداشت حرفه ای

 بحران و موقعیت های اضطراری

 بهینه سازی مصارف انرژی

... 

... 

ــی  ــد طراح ــروژه مانن ــف پ ــل مختل ــیپلین ها در مراح ــن دیس ای

 ،EIA انجــام  پایــه، طراحــی تفصیلــی،  مفهومــی، طراحــی 

PSSR، پیــش راه انــدازی، راه انــدازی،  ساخت وســاز، انجــام 

بهره بــرداری، تعمیــرات و نگهداشــت، برچیــدن تجهیــزات، دارای 

کارایــی می باشــند.  و  بازدهی هــای مشــخص  و  عملکردهــا 

مراحــل و مــوارد پیش گفتــه در کلیــه پروژه هــای ســاری و جــاری 

ــل دیرکردهــا  ــواردی از قبی ــروز م ــی ب ــد ول ــز انجــام می پذیرن نی

در تحویــل پروژه هــا، اختــالف در شــیوه ها و دســتورالعمل ها 

ــل ناقــص پروژه هــا و...  و اســتانداردهای مــورد اســتفاده، تحوی

مــا را بــر آن داشــته کــه از طریــق مــوارد مهندســی و طراحــی و 

کدهــای بــروز مرتبــط، بــه بررســی و تحلیــل و درصــورت امــکان، 

ــم. ــی – مهندســی بپردازی ــه راهکارهــای عملیات ارائ

هــدف از ایــن بخــش، اســتفاده از تجــارب، عملکردهــا و کدهــای 

ــوق و  ــوارد ف ــان م ــی و بی ــتای بررس ــی در راس ــی و بین الملل مل

انجــام اطالع رســانی های مقتضــی بــرای بهبــود عملکردهاســت.

امیــد کــه بــا همــکاری و مســاعدت متخصصیــن و صاحب نظران، 

ــت و گاز و  ــم نف ــت عظی ــرفت صنع ــرای پیش ــی ب ــم گام بتوانی

پتروشــیمی کشــور برداریــم.
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بررسی اثرات خنک کننده سیستم هایبررسی اثرات خنک کننده سیستم های
اطفـای حریـق کـف و هـوای فشـردهاطفـای حریـق کـف و هـوای فشـرده

ترجمه
محمد درویشی

کارشناس مسئول ایمنی و آتش نشانی 

سازمان بنـادر و دریانـوردی

Compressed Air Foam SystemsCompressed Air Foam Systems

CAFSCAFS
ــق  ــه 1930 در مناط ــرده )CAFS( از ده ــوای فش ــوم ه ــتم های ف سیس

ــا  ــود. ب ــه می ش ــرار گرفت ــانی ق ــتفاده آتش نش ــان مورداس ــف جه مختل

ــت  ــاوری CAFS محبوبی ــته، فن ــال گذش ــت س ــی بیس ــال در ط ــن ح ای

ــر  ــانی در سراس ــات آتش نش ــرویس های نج ــن س ــه و در بی ــادی یافت زی

ــدا کــرده  اســت.  ــرد گســترده ای پی جهــان کارب

در ایــن مقالــه اثــرات خنک کننــده گاز سیســتم های اطفــای حریــق کــف 

و هــوای فشــرده بــر روی حریــق، بررســی و نتایــج آن ارائــه می شــود. 
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ایمنــی  مهندســی  گــروه  توســط  شــده  انجــام  تحقیقــات 
ــوئد در  ــد س ــگاه الن ــتم ها در دانش ــی سیس ــانی و ایمن آتش نش
خصــوص ایــن سیســتم دومنظــوره تــا ایــن مرحلــه عمدتــًا بــر 
ــای  ــن جنبه ه ــی( و همچنی ــی )خاموش کنندگ ــرات اطفای روی اث
محافظتــی CAFS معطــوف بــوده اســت. نتایــج ایــن گزارش هــا 
نشــان داده کــه CAFS در هــر دو جنبــه فوق الذکــر از آب بــه 
ــا  ــی نگرانی ه ــال برخ ــن ح ــا ای ــد. ب ــر می باش ــب مؤثرت مرات
ــوزی های  ــد در آتش س ــا CAFS می توان ــه، آی ــوص اینک در خص
ــردن  ــک ک ــی خن ــده و توانای ــع گردی ــر واق ــر ثم ــاختاری مثم س
گازهــای گــرم در آتش ســوزی های محفظــه ای را دارا باشــد 

ــی اســت. ــان باق همچن
ــده گاز  ــای خنک کنن ــی ویژگی ه ــدف ارزیاب ــا ه ــزارش ب ــن گ ای
CAFS از طریــق دو ســری آزمایش انجام پذیرفته اســت. نخســتین 

ــه  ــدا ب ــق، ابت ــن تحقی ــه آزمایشــات انجــام شــده در ای مجموع
ــده  ــه ش ــده گاز CAF و آب پرداخت ــای خنک کنن ــی ویژگی ه بررس
اســت. هــر دو را )یــک سیســتم مــه فشــار آب WATER MIST و 
یــک سیســتم فــوم هــوای فشــرده ®One Seven( در یــک محیــط 
غیرقابــل اشــتعال قــرار دادنــد در معــرض گازهــای گــرم هــم قــرار 
دادنــد. آتش ســوزی اســتخر هپتــان گازهــای گــرم را تولیــد کــرده 
ــن  ــد. ای ــری ش ــه اندازه گی ــداوم در کل محفظ ــور م ــا به ط و دم
ــرم  ــر روی ســطوح گ ــع ب ــه CAF در واق آزمایشــات نشــان داد ک
ــان  ــن حــال آن ــا ای ــده دارد. ب ــر گاز خنک کنن ــک تأثی محفظــه ی
همچنیــن نشــان دادنــد كــه CAF هنــگام خنــك كــردن گازهــای 
گــرم، بــه نســبت آب اثرپذیــری كمتــری دارد. در ایــن مقایســه 
میــزان آب مورداســتفاده در هــر اتــاق را در نظــر گرفتــه اســت، 
چــه از آن به عنــوان CAF اســتفاده شــود یــا به عنــوان غبــار 
ــر  ــالف اث ــاري، دارای اخت ــل آم ــق تجزیه وتحلی ــذا از طري آب. ل

معنــی داری بــود. 
مجموعــه اول آزمایشــات ایــن نکتــه را در نظــر نگرفتــه اســت کــه 
قــرار نیســت CAF بــه ایــن روش خــاص مورداســتفاده قــرار گیــرد، 

بلکــه در فضــای آتــش از مســافت ایمــن اســتفاده می شــود.
بنابرایــن، آزمایشــات دیگــری بــرای تعییــن اینکــه آیا ایــن تاکتیک 
توصیــه شــده، دمــای گاز را بــه انــدازه کافــی کاهــش می دهــد تــا 

نیــاز بــه خنک کننــده گاز را کاهــش دهــد، انجــام شــد.
ــاخته  ــه س ــاختمان دوطبق ــک س ــات در ی ــه دوم آزمایش مجموع
درون  مــواد  کــه  بدینگونــه  شــد.  انجــام  چــوب  از  شــده 
ــش  ــد. دو آزمای ــتعال بودن ــل اش ــری و قاب ــش فیب ــه آت محفظ
ــا  ــری ب ــا آب و دیگ ــی ب ــان، یک ــًا یکس ــای تقریب در محفظه ه
ــودن تاکتیک هــای  ــه متفــاوت ب ــا توجــه ب CAFS انجــام شــد. ب
مورداســتفاده در مــواد اطفایــی، آب از داخــل محفظــه و CAF در 

ــد. ــال می ش ــارج اعم ــدا از خ ابت
نتایــج ایــن آزمایشــات حاکــی از آن اســت کــه بــا یــک تاکتیــک 
مناســب، CAFS می توانــد ایــن نــوع آتش ســوزی را از یــک 
مســافت ایمنــی کنتــرل کــرده و اطمینــان حاصــل کنــد کــه نیــاز 
بــه خنک کننــده گاز محــدود اســت. بــا ایــن حــال تنهــا بــا انجــام 
ــن  ــت ای ــان از صح ــرای اطمین ــی ب ــای کاف ــش، داده ه دو آزمای
جملــه وجــود نــدارد. لــذا تحقیقــات بیشــتر در ایــن زمینــه بــرای 
ارزیابــی اینکــه آیــا یــک تاکتیــک متفــاوت ممکــن اســت بــرای 
کاهــش نیــاز بــه خنک کننــده گاز ســنتی کافــی باشــد، الزم اســت.
شــایان ذکــر اســت براســاس مشــاهدات انجــام شــده در 
ــس از  ــه پ ــرات آب ک ــد اث ــخص گردی ــر، مش ــات اخي آزمايش
اطفــاء حریــق بــه مراتــب کمتــر از  CAF در محــل حریــق باقــي 
ــر  ــق کمت ــدد حری ــتعال مج ــگیری از اش ــراي پیش ــد، ب می مان
خواهــد بــود کــه ایــن امــر پیامدهــای قابل تاملــی در پــی دارد.
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ایمنی ساختمان های شهری در برابر آتش سوزی: چالش ها و راهکارها

به قلم: حسین جوینی
 کارشنـاس ارشد آموزش 
سازمان آتش نشانی ساری

حادثــه ســاختمان پالســکو شــاید نقطــه عطفــی در تاریــخ آتش نشــانی 

ــی  ــای فراوان ــا و غم ه ــم تلخی ه ــه علیرغ ــه ای ک ــد. حادث ــور باش کش

ــران  ــردم ای ــه م ــه هم ــه آتش نشــانان کشــور و البت ــر دوش جامع ــه ب ک

گذاشــت، از جنبــه فرهنگــی و اجتماعــی آن قابــل تأمــل و تعمــق اســت.

ــتباهات و  ــره ای از اش ــوادث، زنجی ــه ح ــان داده ک ــی نش ــات علم نظری

رویدادهاســت کــه صرفــًا نقطــه برخــورد و وقــوع آن بــه چشــم بیننــده یا 

ــدون  ــب ب ــی، اغل ــوده قبل ــای مفق ــه حلقه ه ــه می رســد. درحالی ک جامع

بررســی و بــدون توجــه باقــی مانــده و منشــأ وقــوع حــوادث و ســوانح 

ــد. ــده می گردن ــابه در آین مش
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ایمنی ساختمان و ضرورت توجه به آن

ــر آتش ســوزی  ــی در براب ــه ایمن در ســاختمان های شــهری، مقول

ــوان  ــه آتش ســوزی بعن ــذار اســت چــرا ک ــم و تأثیرگ بســیار مه

ــک  ــر، ریس ــده بش ــرات تهدیدکنن ــن مخاط ــی از پرتکرارتری یک

فراوانــی بــرای جــان، دارایی هــا و محیــط زیســت انســان 

ــت. ــرده اس ــاد ک ایج

ــای  ــدان فض ــینی و فق ــد شهرنش ــش رون ــر افزای ــوی دیگ از س

ــازی و  ــد بلندمرتبه س ــراد، رون ــه اف ــکونت هم ــت س ــی جه کاف

ــرات  ــاد مخاط ــبب ایج ــش داده و س ــی را افزای ــی آپارتمان زندگ

جدیــدی بــرای شــهروندان شــده اســت. ســاختمان های مرتفــع 

و بــه تبــع آن، تراکــم جمعیتــی بــاال در یــک ســازه نیــز بواســطه 

ــوادث  ــروز ح ــبب ب ــانی، س ــای انس ــن و خطاه ــات ناایم اقدام

گردیــده و احتمــال وقــوع آتش ســوزی ها را در ایــن نــوع 

ســازه ها افزایــش می دهــد.

ــهروندان و  ــالمت ش ــان و س ــت از ج ــت حفاظ ــن رو جه از ای

پیشــگیری از بــروز خطــرات و نیــز کاهــش آثــار و تبعــات ناشــی 

ــانی و  ــوزه آتش نش ــی در ح ــات ایمن ــت الزام ــه رعای از آن، مقول

نیــز آگاهــی بخشــی شــهروندان، بســیار مهــم و حیاتــی اســت.

الگوی 5E در ایمنی شهری

ــت  ــی جه ــه ایمن ــی در زمین ــات مختلف ــا، الگوهــا و نظری در دنی

ــری عملیاتــی ایــن الگوهــا وجــود دارد کــه از  مدل ســازی و کارب

ــج عنصــر و  ــو از پن ــن الگ ــا، الگــوی 5E اســت. ای ــن آنه مهم تری

مؤلفــه تشــکیل شــده کــه هــر یــک در پیشــبرد اهــداف ایمنــی 

ــد. ــا می کن ــری ایف ــوال، نقــش مؤث جــان و ام

این پنج مؤلفه عبارتند از:
 Engineering رعایت اصول مهندسی

 Enforcement  الزامات قانونی و مقررات

 Education  آموزش و آگاهی بخشی

 Economic Incentive  مشوق های اقتصادی و مالی

 Emergency Response  واکنش در شرایط اضطراری

ــوان حلقه هــای  ــج عامــل بعن ــن الگــو هــر یــک از ایــن پن در ای

زنجیــره  ایمنــی شــهری می توانــد نقشــی تأثیرگذار داشــته باشــد. 

ســازه های مهندســی ســاز کــه بــر اســاس اصــول و قواعــد فنــی 

و مهندســی و معمــاری بنــا نهــاده شــده در کنــار رعایــت قوانیــن 

ــی  ــای ایمن ــود و آیین نامه ه ــی موج ــات قانون ــررات و الزام و مق

ــاختمان  ــی س ــررات مل ــه مق ــث 22 گان ــر مباح ــاختمان نظی س

بویــژه مبحــث ســوم می توانــد ضامــن حفــظ ایمنــی شــهروندان 

ــد. ــوزی ها باش ــژه آتش س ــور وی ــوادث و بط ــر ح در براب
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از ســوی دیگــر آموزش هــای عمومــی ایمنــی در برابــر آتش ســوزی 

و حــوادث بــه شــهروندان و ارتقــاء ســطح آمادگــی و تــاب آوری 

ــی اساســی و  ــز عامل ــه رخدادهــا نی ــا اینگون ــان در برخــورد ب آن

بنیادیــن در تغییــر بینــش و نگــرش و در نهایــت تغییــر در رفتــار 

ــر آتش ســوزی اســت. شــهروندان در خصــوص ایمنــی در براب

ــوی جامعــه و  ــه جل ــه رونــد حرکــت رو ب ــا توجــه ب همچنیــن ب

اهمیــت موضوعــات اقتصــادی و منافــع مالــی حاصــل از انجــام 

ــویقی  ــی و تش ــته های حمایت ــن بس ــر گرفت ــا، در نظ فعالیت ه

ــز  ــی نی ــدگان اصــول ایمن ــت کنن ــرای رعای ــی و اقتصــادی ب مال

می توانــد عاملــی مهــم در حداکثــر ســازی اقبــال عمومــی 

ــردد.  ــوب گ ــهری محس ــی ش ــوع ایمن ــهروندان از موض ش

ــا  ــه خــودی خــود ســبب می شــود ت ــی ب ــن مشــوق های مال ای

ســایر افــراد جامعــه نیــز بــا مشــاهده نتایــج مثبــت حاصــل از 

ایــن سیاســت، بــه ســمت ارتقــاء ســطح ایمنــی خــود و نهایتــًا 

ــد. ــت نماین ــازی، حرک ــود ایمن س خ

نهایتــًا و بــا توجــه بــه احتمــال رخــداد حوادثــی فراتــر از ســطح 

آمادگــی و تــاب آوری شــهروندان، وجــود ســازمان های امــدادی 

ــد  ــی می توان ــات ایمن ــانی و خدم ــازمان های آتش نش ــژه س بوی

- و البتــه بایــد - نقشــی مهــم در پیشــگیری، حفاظــت و مقابلــه 

بــا حــوادث و ســوانح شــهری ایفــا نمایــد. 

و  شــده  روز  بــه  تجهیــزات  و  امکانــات  تأمیــن  و  تجهیــز 

ــد  ــه می توان ــر جامع ــی ه ــرات محل ــا ســطح مخاط متناســب ب

اثربخشــی فراوانــی در زمــان بــروز حــوادث و ســوانح خصوصــًا 

آتش ســوزی های بــزرگ، از خــود برجــای گــذارد. 

ــور و  ــهرهای کش ــازی ها در ش ــد بلندمرتبه س ــه رون ــه ب ــا توج ب

وجــود تراکــم انســانی در ایــن نــوع ســازه ها، اهمیــت موضــوع 

آماده ســازی و آمادگــی نیــروی انســانی، تجهیزاتــی، عملیاتــی و 

آموزشــی آتش نشــانان در رویارویــی بــا حــوادث مرتبــط بــا ایــن 

ــل را  ــن عام ــده و ای ــی احســاس گردی ــوع ســاختمان ها، بخوب ن

بعنــوان یکــی از مهم تریــن عوامــل ایــن الگــو قلمــداد می ســازد.
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نتیجه گیری:

ــه  ــار از جامع ــد می ســازد، انتظ ــه شــهرها را تهدی ــی ک ــش رو و مخاطــرات احتمال ــن شــرایط پی ــا در نظــر گرفت ب
ــه تجربیــات تلــخ و البتــه درس آمــوز قبلــی در آتش ســوزی ها و حــوادث  ــا توجــه ب ــر ایــن اســت کــه ب شــهری ب
شــهری، همــگام بــا ارتقــاء ســایر مؤلفه هــا و عناصــر شهرنشــینی، موضــوع ایمنــی در برابــر آتش ســوزی و حــوادث 
ــی در  ــات ایمن ــوده و از پتانســیل ســازمان های آتش نشــانی و خدم ــی درک نم ــی شــهری را بخوب ــت ایمن و اهمی

ــد. ــره را ببرن ــت به ــر حــوادث و آتش ســوزی ها، نهای آگاهــی بخشــی و پیشــگیری در براب
ــود را در  ــه خ ــند ک ــته باش ــت را داش ــل و خواس ــن می ــهری، ای ــه ش ــور کل جامع ــهروندان و بط ــر ش ــًا اگ مطمئن
ــهری  ــئوالن ش ــاعدت مس ــک و مس ــا کم ــد ب ــد، می توانن ــون نماین ــن و مص ــوزی ها ایم ــوادث و آتش س ــر ح براب
ــوع حــوادث و  ــس شــاهد وق ــن پ ــا زی ــد ت ــدا کنن ــم دســت پی ــن مه ــه ای ــر آتش نشــانی ب و ســازمان هایی نظی
ــر آنچــه در ســال 1395 در ســاختمان پالســکو رخ داد و ســبب  آتش ســوزی های دل خــراش و مهلــک دیگــری نظی

ــیم. ــد، نباش ــر گردی ــهروند دیگ ــد ش ــان و چن ــن 16 آتش نش ــت رفت از دس

https://iransafetytrade.com/
  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://chat.whatsapp.com/DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ
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نسخه الکترونیک شماره های  قبلی نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!!
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Special Article

مقـــاله تخـصصـی

کنترل و فرماندهی این حریق با کیست؟

چندیــن ســال اســت کــه بارهــا و بارهــا در اخبــار رادیــو و تلویزیــون دیده ایــم و شــنیده ایم 
کــه فرماندهــان ارشــد آتش نشــانی و یــا یکــی از معاونیــن آنهــا، بــا البســه کامــل عملیاتــی 
در صحنــه حادثــه و یــا حریــق حضــور پیــدا می کننــد. همچنیــن می دانیــم اگــر ارشــدترین 
مدیــران و فرماندهــان در صحنــه حضــور داشــته باشــند، در کنــار آنهــا حداقــل ســه یــا چهار 
فرمانــده ارشــد دیگــر نیــز حضــور پیــدا خواهنــد کــرد. بیاییــد دربــاره ایــن موضــوع کمــی 
بیشــتر فکــر کنیــم. مــن بــه ایــن دلیــل ایــن بحــث را بطــور کلی پیــش کشــیدم کــه در این 

زمینــه تفاوت هایــی وجــود دارد. اگرچــه همــه آنهــا بــه ایــن نکتــه منتهــی می شــود کــه:
آیــا مــا بــه فرماندهــان و مدیــران رده پائین تــر از خــود در انجــام وظایف شــان در صحنــه 

ــان نداریم؟ ــه اطمین حادث
موضوعاتــی کــه قصــد بیــان آنهــا را دارم غرولنــد و گالیه هــای یــک مدیــر غرغرو، بازنشســته 
ــده  ــک فرمان ــر ی ــل و تفک ــه از تأم ــات گرفت ــه نش ــت، بلک ــانی نیس ــت آتش نش و خرف
بازنشســته و مجربــی اســت کــه پــس از ســال ها کار و خدمــت در ایــن سیســتم، بــه ایــن 
ــز بجــای حــل مشــکل،  نتیجــه رســیده کــه شــاید در بســیاری از عملیات هــا، خــود او نی

قســمتی از مشــکل بــوده!!!

مترجم: نوید بیات
 کارشناس پژوهش 

معاونت طرح و برنامه 
و مشاور مدیرعامل در امور 
بین الملل آتش نشانی تهران

نویسنده: نیل بیبی
 مدیر عملیـاتی ارشـد 
بازنشسته منطقه وکتور

 استرالیا

Who should control and command this fire?
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پرســش اساســی مــن ایــن اســت: چــرا در محــل حادثــه  ایــن 
ــورد؟ ــم می خ ــه چش ــد ب ــده ارش ــر و فرمان ــه مدی هم

ــطح  ــای س ــه آموزش ه ــم ب ــی بیندازی ــز نگاه ــر چی ــش از ه پی
بــاال و ممتــازی کــه در حــال حاضــر توســط فرماندهــان ارشــد در 

ســازمان های آتش نشــانی انجــام می پذیــرد. 
ــته  ــه داش ــا )توج ــرفته دنی ــعه یافته و پیش ــورهای توس در کش
ــه خاطــر آن  ــن ب ــی، ای ــه نشــد کشــورهای غرب ــه گفت باشــید ک
اســت کــه بســیاری از ســازمان های آتش نشــانی در آســیا، حتــی 
پیشــرفته تر از آنهایــی هســتند کــه در غــرب وجــود دارد(، بیشــتر 
ــت در  ــال خدم ــج س ــی پن ــس از ط ــن، پ ــان رده پائی فرمانده
ــختی  ــات س ــی و امتحان ــای تخصص ــود، آموزش ه ــمت خ س
ــه  ــد ک ــان دهن ــطه آن نش ــا بواس ــد ت ــر می گذارن ــت س را پش
توانایــی مهــار یــک حادثــه ســطح 3 )کارخانــه کوچــک، شــش 
تــا هشــت خــودرو آتش نشــانی( و حوادثــی کــه در آن بــا 
توجــه بــه ســطح حادثــه شــش فرمانــده در صحنــه حضــور پیــدا 

می کننــد را دارنــد.
تجهیــزات و ابــزار مــدرن و پیشــرفته ایــن روزگار بــه فرماندهــان 
آتش نشــانی ظرفیــت، قــدرت و عملکــرد خیلــی بیشــتری نســبت 
بــه گذشــته داده اســت. ظرفیــت خودروهــای آتش نشــانی حــال 
ــه  ــای س ــت خودروه ــتر از ظرفی ــر بیش ــه براب ــا س ــر دو ی حاض
ــری  ــرات کمت ــه نف ــز ب ــات نی ــرای عملی ــوده و ب دهــه گذشــته ب

نیــاز دارنــد. 
ــای  ــتر حریق ه ــه بیش ــت ک ــان دهنده آن اس ــوع نش ــن موض ای

متوســط و معمولــی به ســرعت تحــت 
ــی  ــد. ول ــد آم ــاء در خواهن ــرل و اطف کنت
ــی  ــرل و فرمانده ــوارد، کنت ــتر م در بیش
چندانــی  تغییــر  ارشــد  فرماندهــان 
میــالدی،  هفتــاد  دهــه  بــه  نســبت 
ــیار  ــانی بس ــزات آتش نش ــه تجهی زمانیک
پیش پاافتاده تــر بــوده و بــرای مهــار و 
کنتــرل حریــق و حادثــه تعــداد بیشــتری 
نیــروی آتش نشــان موردنیــاز بــود نکــرده 

ــت.  اس
ــا  ــوج خودروه ــن م ــه اولی ــس از اینک پ
و تجهیــزات پیشــرفته پــا بــه عرصــه 
ــایر  ــدند، س ــی ش ــاده و عملیات ــور نه ظه
خودروهــای معرفــی شــده بــه بــازار، 
ــه  ــا ب ــال نیروه ــش نقل وانتق ــًا نق عمدت

محــل حادثــه را ایفــا کرده انــد.
ــد  ــر ارش ــک مدی ــره ی ــه روزم ــا برنام گوی
آتش نشــانی ایــن شــده اســت کــه پــس 

از اطــالع از حادثــه، در خیابان هــا رانندگــی کــرده و بــا اعــالم کــد 
خــود، معمــواًل زمانــی بــه محــل حادثــه برســد کــه یــا شــعله ها 
در حــال فروکــش کــردن بــوده و یــا حریــق بطــور کامــل اطفــاء 

شــده اســت. 
واقعــًا چــرا؟؟ )البتــه بایــد توجــه داشــت اگــر فرمانــده حاضــر در 
محــل حادثــه، خــود تقاضــای نیــروی کمکــی و مدیــران ارشــدتر 
نمایــد، داســتان فــرق خواهــد کــرد(. ولــی در حــال حاضــر نــرم 
ــتر  ــه در بیش ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــا ب ــیوه عملیات ه و ش
حــوادث، چــه نیــاز باشــد و چــه نباشــد، مدیــران ارشــد بصــورت 

خودجــوش بــه محــل حادثــه اعــزام خواهنــد شــد.
ســناریویی کــه در بــاال بــه آن اشــاره شــد مربــوط بــه حریق هــای 
ــه در  ــنلی ک ــًا پرس ــه در آن صرف ــت ک ــی اس ــاس کوچک ــا مقی ب
ــوند.  ــزام می ش ــه اع ــه حادث ــتند ب ــود هس ــی خ ــیفت خدمت ش
مشــکل زمانــی حادتــر می شــود کــه مدیــران ارشــد بــرای 
ــه و از روی تخــت خــواب  ــر، از خان ــا بزرگ ت حــوادث متوســط ت
ــا  ــاره در خیابان ه ــده، دوب ــزام ش ــه اع ــل حادث ــه مح ــود ب خ
ــه  ــا رســیدن و حضــور در صحن ــد خــود را ب ــرده و ک رانندگــی ک

ــد.  ــالم می نماین ــی اع ــتاد فرمانده ــه س ــه ب حادث
نکتــه جالــب و تأمل برانگیــز اینجاســت کــه در بســیاری از مواقــع 
ــل از آن،  ــوق در حــال رخــداد اســت، قب ــات ف ــه جریان درحالی ک
مدیــر ارشــد منطقــه مربوطــه در محــل حریــق حضــور پیــدا کرده 
 )sectorisation( و اگــر محیــط عملیــات بدرســتی تقســیم بندی
ــده وجــود  ــک فرمان ــات، ی شــده باشــد در هــر قســمت از عملی
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خواهــد داشــت کــه به خوبــی نیروهــای تحــت امــر خــود را در 
ــد.  ــت می کن ــی و هدای ــه فرمانده ــای مربوط محل ه

بــا ایــن تفاصیــل، چــرا تصــور رایــج غالــب ایــن اســت کــه بــه 
افســران و مدیــران ارشــدتر در جاهائی کــه حضــور آنهــا نــه تنهــا 
ــاز  ــد نی ــز باش ــکل آفرین نی ــد مش ــه می توان ــت بلک ــد نیس مفی

خواهــد بــود؟؟
موقعیت هایــی وجــود خواهــد داشــت کــه در آن بنــا بــه دالیــل 
ــور  ــه حض ــاز ب ــازمانی، نی ــداف س ــا اه ــانه ای و ی ــی، رس سیاس
مدیــران ارشــد در محــل حادثــه خواهــد بــود و یــا اینکــه ممکــن 
ــزرگ و مهــم  ــی ب ــه خیل ــه یــک حادث ــه ب اســت ســالی یک مرتب

جهــت کنتــرل و فرماندهــی حادثــه اعــزام شــوند. 
ولــی اگــر مدیــران ارشــد بــرای هــر حادثــه کوچــک و ناچیــز بــه 
ــران  ــار فرماندهــی و مســئولیت را از مدی ــزام شــوند و ب محــل اع
زیردســت خــود گرفتــه و آنهــا را از ایــن مســئولیت  محــروم نمایند، 
ــد  ــده ای را می توانن ــه آموزن ــام و نکت ــه پی ــر چ ــورت دیگ در آن ص
بــه فرماندهــان تحــت امــر خــود منتقــل کننــد و ایــن فرماندهــان 
زیردســت اگــر در اکثــر مواقــع بدلیــل حضــور مدیــران ارشــد خــود 
در محــل حادثــه مجبــور بــه انجــام وظایــف پســت تر و یــا حتی در 
ســطح یــک آتش نشــان شــوند، چگونــه بایــد و چطــور می تواننــد 

تجربــه الزم را در امــر فرماندهــی حادثــه بدســت آورنــد؟؟ 

ایــن مســئله به خودی خــود مشــکل را بغرنج تــر می نمایــد، 
زیــرا در ایــن حالــت، فرماندهــان رده پائیــن تــر قــادر بــه کســب 
تجربــه الزم نخواهنــد بــود، در نتیجــه، حضــور مدیــران ارشــد در 
ــث محــروم  ــر باع ــن ام ــده و همی ــر گردی ــوادث موجه ت ــر ح اکث
ــه الزم و ضــروری  ــدن فرماندهــان زیردســت از کســب تجرب مان
در زمینــه مدیریــت، فرماندهــی و کنتــرل حادثــه خواهــد شــد.

ــر بگوییــم  ــود اگ ــط نخواهــد ب ــی بی رب ــه نظــر شــما خیل ــا ب آی
ــی از آزاد  ــان ناش ــد از هیج ــد نمی توانن ــران ارش ــی از مدی بعض
شــدن آدرنالیــن اعــزام بــه محــل حادثــه چشم پوشــی کننــد تــا 
ــری  ــا هیجــان و افتخــار وصف ناپذی ــاًل در روز بعــد ب ــد مث بتوانن
از حادثــه ای کــه در آن حضــور پیــدا کــرده بــرای دیگــران تعریــف 

نماینــد؟؟
حقیقــت ایــن اســت کــه در ســازمان های آتش نشــانی مدیــران 
و فرماندهــان ارشــد وظایــف ســنگین و خطیــری از قبیــل: 
ــیاری از  ــانی و بس ــع انس ــات، مناب ــگیری، عملی ــوزش، پیش آم
ــر  ــه ذک ــواردی ک ــی م ــد. تمام ــده  دارن ــر عه ــر را ب ــائل دیگ مس
ــت  ــغله و تمام وق ــت های پرمش ــا و پس ــد جایگاه ه ــد نیازمن ش
و همچنیــن پــر شــدن تقویــم کاری بــرای ماه هــا خواهــد بــود. 
در همیــن رابطــه ایــن بــه یــک روال معمــول تبدیــل شــده کــه 
ــه  ــر اینک ــی ب ــی مبن ــی تلفن ــد تماس ــر ارش ــک مدی ــرف ی از ط
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"عذرخواهــی می کنــم، متأســفانه مجبــور هســتیم جلســه امــروز 
صبــح را کنســل کنیــم، زیــرا مدیــر ارشــد، آقــای فالنــی دیشــب 
تــا صبــح درگیــر حریــق کارخانــه فــالن جــا بــوده اســت" دریافت 

شــود. 
در آن جلســه، شــش نفــر دیگــر از اعضــاء بدلیــل عــدم حضــور 
یکــی از اعضــای اصلــی جلســه قــادر بــه دنبــال کــردن برنامــه از 
پیــش تعیین شــده خــود نبــوده و مجبــور خواهنــد بــود یک بــار 
دیگــر جهــت برگــزاری مجــدد جلســه کنســل شــده برنامه ریــزی 
نماینــد، کــه ایــن خــود ممکــن اســت هفته هــا بطــول بینجامــد 
تــا تمامــی نفــرات قــادر بــه هماهنگــی تقویــم کاری خــود بــرای 

برگــزاری مجــدد جلســه  باشــند. 
ــس از  ــل کار پ ــور در مح ــر، حض ــناریوی دیگ ــک س ــا در ی و ی
بیــداری و بی خوابــی کامــل شــب قبــل بدلیــل شــرکت در یــک 
ــد  ــه در روز بع ــی ک ــورت تصمیمات ــه در اینص ــت ک ــه اس حادث
اتخــاذ می گــردد تحــت تأثیــر کم خوابــی و یــا بی خوابــی 
ــت  ــر داش ــد بخاط ــه بای ــت ک ــی  اس ــن درحال ــود، ای ــد ب خواه
ــی و  ــرد ذهن ــر عملک ــواب ب ــود خ ــی از کمب ــی ناش ــرات منف تأثی
ــرات ناشــی از مصــرف بیــش از حــد  ــا تأثی ــر ب جســمی مــا براب

ــود. ــد ب ــکل خواه ال
از یــک زاویــه دیگــر نیــز می تــوان بــه ایــن موضــوع پرداخــت. 
ــه  ــوط ب ــط مرب ــد فق ــت ش ــا صحب ــا االن از آنه ــه ت ــرایطی ک ش

ســازمان های آتش نشــانی شــهری بــوده اســت. اگــر شــما 
همیــن شــرایط عملیاتــی )حادثــه( ســطح 4 )اعــزام هشــت تــا 
دوازده خــودرو( را بــا یــک منطقــه روســتایی و یــا یــک منطقــه 
حاشــیه ای در شــهر مــورد مقایســه قــرار دهیــد خواهیــد دیــد کــه 
در شــهر، یــک مرکــز منطقــه ای مســئول حادثــه منطقه حاشــیه ای 
ــان  ــی آتش نش ــام فرمانده ــک مق ــتا، ی ــک روس ــهر و در ی ش

ــد داشــت.  ــر عهــده خواهن داوطلــب مســئولیت حادثــه را ب
ــر  ــک مدی ــرای ی ــان ب ــه و زم ــر فاصل ــن صــورت، دو پارامت در ای
ــا  ــی مشــکل و ی ــه را خیل ارشــد، پاســخگویی و حضــور در صحن
ــده  ــر و فرمان ــک مدی ــر ی ــی اگ ــازد. حت ــن می س ــی غیرممک حت
ارشــد قــادر بــه حضــور در محــل حادثــه نیــز باشــد، تنهــا او در 
محــل خواهــد بــود و نــه جمــع کثیــری از ســایر مدیــران ارشــد 

ــی. ســتادی و عملیات
حــال تفــاوت بیــن حریــق ســاختمان و حریــق جنــگل را در نظــر 
بگیریــد. اگرچــه حریق هــای جنــگل معمــواًل متغیرتــر، بزرگ تــر و 
مخرب تــر هســتند ولــی در اینگونــه حــوادث شــما ماننــد آنچــه 
کــه در محــل حریق هــای ســاختمانی و حریق هــای شــهری 
ــه  ــی ب ــل عملیات ــش کام ــه پوش ــدی ک ــران ارش ــد، مدی می بینی
ــدور  ــه زدن و ص ــال پرس ــه در ح ــل حادث ــته و در مح ــن داش ت

ــد.  ــد دی ــف هســتند را نخواهی دســتورها و فرامیــن مختل
در عــوض، یــک سلســله مراتــب فرماندهــی مناســب و کارآمــد، 
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نیروهــای  از  تیمــی  همــراه  بــه 
بــا مهــارت بــر پایــه آنچــه کــه 
آمــوزش دیده انــد را خواهیــد دیــد. 
واقعــًا چــرا حریق هــای شــهری و 

متفــاوت هســتند؟ ســاختمانی 
بیندازیــم  نگاهــی  اجــازه دهیــد 
ــی  ــه تن ــی ک ــل و توجیه ــه ده دلی ب
فرماندهــان  و  مدیــران  از  چنــد 
ارشــد در رابطــه بــا ضــرورت حضــور 
خــود در اکثــر حریــق و حــوادث 
ــده  ــم بن ــه زع ــه ب ــد ک ــان کرده ان بی
به راحتــی توســط فرماندهــان رده 
پائیــن تــر قابــل کنتــرل و مدیریــت 

می باشــد:

1- حمایت و کمک به فرماندهان رده پائین تر:
ــت  ــه حمای ــاز ب ــما نی ــر از ش ــان رده پائین ت ــه فرمانده ــر هم اگ
ــد، پــس در ایــن صــورت شــما یــک ســازمان آتش نشــانی  دارن
بی کفایــت و ناکارآمــد را رهبــری می کنیــد و میلیون هــا دالر 
بــرای آمــوزش، زیرســاخت ها و دوره هــای آموزشــی حیف ومیــل 

ــد. ــال نموده ای و پایم

ــه  ــر رو ب ــا اگ ــم ت ــه باش ــد حادث ــان رون ــم در جری 2- می خواه
ــرم: ــرا در دســت بگی ــرل آن ــم کنت ــع بتوان ــت، بموق ــت رف وخام
ــه  ــور در هم ــه حض ــازی ب ــدف نی ــن ه ــه ای ــل ب ــرای نی ــما ب ش
ــن،  ــور تمری ــای آن به منظ ــوان بج ــا نمی ت ــد. آی ــوادث نداری ح
ــدارک  ــزرگ ت ــور ب ــن مان ــوزی، چندی ــتر و بازآم ــی بیش آمادگ

ــد؟  ببینی
مدیــران ارشــد معمــواًل آن قــدر دارای مشــغله های مختلــف 
هســتند کــه حضــور در محــل حادثــه برایشــان دشــوار خواهــد 
بــود، از ایــن گذشــته، اگــر مدیــران رده پائیــن تــر یکســره بدلیــل 
حضــور مقامــات باالدســت خــود از ســمت و جایــگاه مدیریــت 
حادثــه کنــار گذاشــته شــوند، چطــور قــادر خواهنــد بــود تجربــه 

الزم را در زمینــه مهــار و کنتــرل حادثــه بدســت آورنــد؟ 
از ایــن گذشــته، صادقانــه بگوییــد، تــا بــه حــال شــما به عنــوان 
یــک مدیــر ارشــد چندیــن بــار نیــاز بــوده کــه بــا حضــور خــود در 

محــل حادثــه تصمیمــات مهــم و اساســی اتخــاذ نماییــد؟

3- جهت پاسخگویی به رسانه ها و خبرنگاران:
ســعی نکنیــد یکســره در حــال پــز دادن، خودنمائــی و جلــب توجه 
دیگــران باشــید. مطمئــن باشــید فرماندهــان و مدیــران جوان تــر، 
بهتــر قــادر خواهنــد بــود تــا مثاًل بــرای مــدت ســی ثانیــه در مقابل 

دوربیــن قــرار گرفتــه و بــا خبرنــگاران و رســانه ها صحبــت کننــد. 

ــد، در  ــن کاری را ندارن ــت چنی ــد قابلی ــر می کنی ــًا فک ــر واقع اگ
ــه  ــی ک ــای آموزش ــه دوره ه ــاره ب ــی دوب ــد نگاه ــورت بای آن ص
ــه  ــوزش طریق ــه و دوره آم ــد انداخت ــا در نظــر گرفته ای ــرای آنه ب
صحبــت و برقــراری تعامــل بــا رســانه ها را نیــز در آن بگنجانیــد.

4- بعضی از حریق و حوادث تبعات و پیامدهای سیاسی دارند:
ــراه  ــا هم ــه ب ــی ن ــت، ول ــول اس ــل قب ــوع قاب ــن موض ــه، ای بل
داشــتن پنــج مدیــر ارشــد دیگــر. بــرای روشــن تر شــدن موضــوع 
می توانیــد همــکاران خــود در نیــروی پلیــس را در نظــر بگیریــد. 
ــده  ــاون فرمان ــک مع ــا ی ــد و ی ــده ارش ــک فرمان ــی ی ــه زمان چ
ــذاری  ــک بمب گ ــد ی ــم مانن ــه مه ــک حادث ــس در ی ــد پلی ارش

ــد؟  ــدا می کن ــور پی ــتی حض تروریس
هرگــز، او معمــواًل بــرای برگــزاری یــک کنفرانــس خبــری و پاســخ 
بــه ســؤاالت رســانه ها و خبرنــگاران بــرای بعدازظهــر روز حادثــه 

و یــا روز بعــد از حادثــه توجیــه و آمــاده می شــود.

5- من از حضور و درگیر شدن با حریق و حادثه لذت می برم:
اگــر اینگونــه فکــر می کنیــد لطفــًا بــزرگ شــوید و ایــن احســاس 

هیجان آلــود کودکانــه را کنــار بگذاریــد.
 

6- این یک حریق بزرگ است:
بــرای ایــن موضــوع مــروری داشــته باشــید بــر رویه هــای 
عملیاتــی اســتاندارد )SOP( ســازمان متبــوع خــود تا آگاه شــوید، 
ــی و  ــطح مدیریت ــه س ــه ای، چ ــن حادث ــرای چنی ــت، ب در واقعی
ــه  ــه اینک ــد، ن ــاز می باش ــه موردنی ــه حادث ــی در صحن فرمانده
چــه ســطحی از مدیریــت کــه تمایــل داشــته و یــا دوســت دارد 

ــد .  ــدا کن ــه حضــور پی ــا در محــل حادث ت
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ــال  ــض و انتق ــزرگ، تفوی ــوادث ب ــت در ح ــز اهمی ــئله حائ مس
ــام  ــک مق ــا رســیدن ی ــان تغییــر شــیفت و ی فرماندهــی در زم
ارشــدتر اســت. مــا بایــد فرآینــد انتقــال و تفویــض فرماندهــی را 
آمــوزش داده و تمریــن کنیــم، زیــرا اگــر مدیــر ارشــد تازه رســیده 
ــوارد  ــی م ــه تمام ــبت ب ــی نس ــتی و به خوب ــه، به درس ــه صحن ب
و جنبه هــای حادثــه مثــل منابــع، خطــرات و اســتراتژی ها 
توجیــه نگــردد اشــتباهات مهلــک و تصمیمــات مخــرب صــورت 

خواهــد پذیرفــت. 
هــر چــه تعــداد دفعــات انتقــال و تفویــض فرماندهــی در یــک 
ــا  ــروز خط ــال ب ــمگیری احتم ــور چش ــد، بط ــتر باش ــه بیش حادث
ــد  ــش خواه ــز افزای ــه نی ــرل حادث ــت و کنت ــتباه در مدیری و اش
ــار  ــه یــک ســاعته، شــاهد چه یافــت. مــن خــود در یــک حادث
ــال  ــرایطی، احتم ــن ش ــودم. در چنی ــی ب ــال فرمانده ــار انتق ب

ــود. ــد ب ــار نخواه ــاًل دور از انتظ ــه، اص ــک فاجع ــوع ی وق

7- جامعه و مردم از ما مدیران ارشد چنین انتظاری دارند:
جامعــه و مــردم تنهــا یــک انتظــار از شــما دارنــد و آن این اســت 
ــد.  ــاء شــده و هیچ کــس صدمــه و آســیب نبین کــه حریــق اطف
آنهــا زیــاد بــه ایــن موضــوع اهمیــت نمی دهنــد کــه چــه کســی 

بــا چــه رتبــه ای در صحنــه حادثــه حضــور دارد. 
تنهــا جامعــه ای کــه بــه ایــن موضــوع توجــه می کننــد، جامعــه 
شــخصی خودتــان، دوســتان، همــکاران و خانــواده شــما خواهند 
بــود. آیــا واقعــًا اینهــا کســانی هســتند کــه شــما در زمــان وقــوع 
ــه ایشــان  ــردن و خدمت رســانی ب ــه قصــد راضــی ک یــک حادث

را داریــد؟

ــرل  ــی کنت ــم ول ــدا می کن ــور پی ــه حض ــه حادث ــن در صحن 8- م
ــی  ــد ارزیاب ــط قص ــت و فق ــم گرف ــده نخواه ــر عه ــاع را ب اوض

ــر را دارم: ــت ام ــان تح ــا و فرمانده ــرد نیروه عملک
در صــورت حضــور، شــما به عنــوان یــک مقام ارشــدتر، مســئولیت 
همــه حادثــه و هــر اتفــاق در آن را عهــده دار خواهیــد شــد. اینکه 
کنتــرل و فرماندهــی را بــر عهــده نگیریــد، بــار ایــن مســئولیت 
را از گــردن شــما ســاقط و بــر دوش دیگــری نخواهــد گذاشــت. 

تنهــا بایــد اطمینــان داشــته باشــید در ســریع ترین زمــان ممکــن 
هــر دســتوری از ســوی فرمانــده رده پائیــن تــر حاضــر در صحنــه 
کــه فکــر می کنیــد مناســب موقعیــت و شــرایط حادثــه نیســت 

را رد و دســتور جدیــد صــادر خواهیــد نمــود. 
ارزیابــی عملکــرد نیروهــا یــک دلیــل موجــه و منطقــی اســت ولــی 
آنــرا در قالــب یــک دســتورالعمل رســمی انجــام دهیــد نــه اینکــه 
ایــن موضــوع دســتاویز و توجیهــی باشــد بــرای حضــور شــما در 
همــه حریق هــا و حوادثــی کــه در نزدیکــی منزلتــان اتفــاق میفتــد.

9- ممکــن اســت حادثــه گســترش پیــدا کــرده و وخیم تــر شــود، 
پــس بهتــر اســت یــک تیــم از مدیــران ارشــد در محــل حضــور 
ــرا در ایــن صــورت خواهیــم گفــت: "خــدا را  داشــته باشــند، زی

شــکر کــه مــا در محــل حاضــر بودیــم و اال…".
مــا در ســازمان های امــدادی فعالیــت می کنیــم و بایــد بــه ایــن 
موضــوع واقــف باشــیم کــه تقریبــًا در تمامــی حــوادث، احتمــال 
وخامــت اوضــاع و توســعه وجــود دارد. اگــر بــه ایــن موضــوع 
صرفــًا از ایــن زاویــه نــگاه شــود، مدیــران ارشــد بایــد بــه همــه 
حــوادث کوچکــی از قبیــل حریــق ســطل زبالــه هــم اعزام شــوند!! 
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نسخه الکترونیک شماره های  قبلی نشریه را از اینجا رایگان دانلود کنید!!!
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Special Article

مقـــاله تخـصصـی

ــه  ــم ب ــاره می کن ــود، اش ــر خ ــدن نقطه نظ ــن تر ش ــرای روش ب
ــه:  ــن موضــوع ک ای

ــوادث  ــور و ح ــرل ام ــت کنت ــه وق ــم چ ــت نمی دانی ــا هیچوق م
ــی  ــه به خوب ــده ای ک ــد. فرمان ــد ش ــارج خواه ــا خ ــت م از دس
آموزش دیــده و از تجربــه کافــی برخــوردار اســت، می دانــد چــه 
موقــع بایــد تقاضــای نیــرو و منابــع کمکــی نمایــد، اگــر قــدرت 
ــی  ــای آموزش ــد برنامه ه ــرم بای ــدارد، الج ــن را ن ــخیص ای تش

ــرار دهــد.  ســازمان خــود را مــورد بازنگــری ق
در رابطــه بــا جملــه معــروف "خــدا را شــکر کــه مــا اینجــا بودیم"، 

صادقانــه بــا خــود فکــر کنید: 
هر چند وقت یکبار اتفاق این چنینی رخ می دهد؟ 

اگــر هــم اینطــور شــود و شــما در صحنــه حادثــه حضــور داشــته 
باشــید، بــاز ممکــن اســت حضــور شــما بــه قســمتی از مشــکل 
تبدیــل شــده و حتــی باعــث گســترش و وخامــت اوضــاع گــردد.

10- دهمیــن و آخریــن دلیــل، توجیــه و پاســخگویی بــه برخــی از 

مدیــران ارشــد و باالدســتی ســازمان اســت:

احتمااًل این بحث همیشگی را بخاطر می آورید که: 

ــاش  ــت آماده ب ــه حال ــا ب ــم ت ــاز داری ــر نی ــا تعــداد ایکــس نف م

قــرار داشــته باشــند، بنابراین، بــرای افزایــش قابلیت پاســخگویی 

بیســت و چهــار ســاعته، نیــاز بــه ایکــس بعــالوه ... داریــم. 

در نتیجــه، جهــت کنتــرل دقیــق و خــوب حــوادث، احتیــاج بــه 
ــه  ــم ب ــم و نمی توانی ــاال داری ــوش و رده ب ــرم پ ــران یونیف مدی
فرماندهــان و کارشناســان رده پائیــن تــر و یــا کارشناســان غیــر 
یونیفــرم پــوش اجــازه دهیــم، همــه کار فرماندهــی و مدیریــت 

ــد.  ــه را انجــام دهن حادث
ــز  ــیار حائ ــه بس ــه و هزین ــث بودج ــه بح ــی ک ــن روزهای در ای
ــد  ــران ارش ــم مدی ــوید تی ــن ش ــد مطمئ ــت، بای ــت اس اهمی
ــده  ــر را نادی ــن ت ــای پائی ــه رده ه ــل از اینک ــما قب ــازمان ش س
بگیرنــد، در خصــوص نیازهــای واقعــی ســازمان توجیــه هســتند. 
ــال  ــوص مث ــن خص ــوان در ای ــه می ت ــی ک ــه ای از حوزه های نمون
زد شــامل برنامه هــای مربــوط بــه آمــوزش، پشــتیبانی و منابــع 

انســانی می گــردد. 
ــا در  ــداد از ســازمان های آتش نشــانی حــال حاضــر دنی چــه تع
ایــن حوزه هــا، به جــای کارشناســان غیــر یونیفــرم پــوش خــود، 
ــما  ــر ش ــه نظ ــد؟ ب ــتفاده می کنن ــوش اس ــرم پ ــنل یونیف از پرس
ــور  ــد موت ــرای واح ــازمان، ب ــاًل در س ــه مث ــت ک ــاز اس ــًا نی واقع
پــول از یــک پرســنل رســمی و یونیفــرم پــوش اســتفاده شــود؟
حــال، پــس از ابــراز گالیــه و مالمت هــای خــود، اعتــراف 
ــور  ــه در آن حض ــد ک ــش می آی ــی پی ــی زمان های ــم گاه می کن
مدیــران ارشــد مــورد نیــاز و حتــی الزامــی می باشــد، ولــی ایــن 
موضــوع بایــد در زمــره مــوارد اســتثناء در نظــر گرفتــه شــود نــه 

ــن.  جــزء الزامــات و قوانی
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نتیجه گیری:                                                      

همه ما تئوری و فلسفه فرماندهی و کنترل را می دانیم. 

در بیشتر مواقع هزینه هنگفتی صرف آموزش پرسنل 

و تجهیز آنها به بهترین فناوری های روز دنیا می کنیم، 

همه این اقدامات و هزینه کردها با این هدف انجام 

می گیرد که آنها قادر به انجام درست و مناسب وظایف 

خود باشند، پس بیایید اجازه دهیم در این عصر مدرن 

و پیشرفته، یک سیستم و مکانیزم مدرن بر عملکرد و 

سازمان ما حکم فرما باشد، نه اینکه کماکان رسوم، قید 

و بندها و روش های عملیاتی گذشته و سنتی دست و 

پای ما را ببندد.

ــن  ــر حس ــن ت ــان رده پائی ــران و فرمانده ــه مدی ــبت ب نس
اعتمــاد داشــته باشــید، زیــرا آنهــا کســانی هســتند کــه بــرای 
آمــوزش آنهــا بخــش زیــادی از انــرژی و هزینــه خــود و 

ــد.  ــرف نموده ای ــود را ص ــوع خ ــازمان متب س
اگــر آنهــا قــادر بــه انجــام درســت و صحیــح وظایــف مدیریتی 
ــا  ــأ را ب ــن خ ــد ای ــعی نکنی ــتند س ــود نیس ــی خ و فرمانده

حضــور مدیــران ارشــد در صحنــه حادثــه پوشــش دهیــد. 
بلکــه تــالش نماییــد مشــکل اصلــی )آمــوزش افــراد( را 
برطــرف کنیــد، مطمئــن باشــید آنهــا قــادر بــه انجــام وظایــف 

ــود؛  ــد ب ــود خواهن خ
ــما در  ــل ش ــروری و بی دلی ــور غیرض ــورت حض ــر اینص در غی

ــود. ــد ب ــکل خواه ــی از مش ــه جزئ ــل حادث مح

https://iransafetytrade.com/
  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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آینده لبـاس های حفـاظت فردی آتش نشـانان
پژوهش راهبردی آتش نشانی هوشمند

ــه تــن می کنــد یــا در یونیفرم هــا  ــاوری اســت کــه فــرد آن را ب فناوری هــای جدیــد حفاظــت فــردی آتش نشــانان نوعــی از فن
یــا لباس هــای حفاظتــی فــرد تعبیــه می شــود، هــدف از ایــن کار جمــع آوری داده هــا و ارســال و مراقبــت از آنهــا اســت. ایــن 

ــرای ارتقــاء ایمنــی آتش نشــان ارائــه می کننــد.  داده هــا، اطالعــات مفیــدی ب
ــی  ــاء ایمن ــه ارتق ــر در زمین ــازمان های دیگ ــا س ــده )NFFF( ب ــان های کشته ش ــی آتش نش ــن مل ــال 2004، انجم ــد از س بع

ــت.  ــتا اس ــن راس ــز در همی ــدام آن نی ــن اق ــد و آخری ــکاری می کن ــان ها هم آتش نش
ــه  ــکاری برنام ــا هم ــه ب ــود ک ــان  ب ــناختی آتش نش ــت روان ش ــاوری مراقب ــه فن ــان جلس ــته، NFFF میزب ــال گذش ــارس س در م
SMARTER دانشــگاه Skidmore برگــزار شــد. هــدف از ایــن برنامــه عبــارت بــود از کاهــش مرگ ومیــر بــر اثــر مأموریت هــا بــا 
بکارگیــری علــم، پزشــکی و فنــاوری. در ایــن جلســه، چنــد ســخنران دربــاره حوزه هــای جدیــد فنــاوری پوشــیدنی صحبــت کردنــد. 

آنهــا بــه طــور خــاص بــه ســه حــوزه زیــر پرداختنــد:
ــد از تمرین هــا و  ــی بع ــه مشــکالت قبل ــرای شناســایی نشــانه های اولی ــب )ECG( ب ــوار قل ــاوری پوشــیدنی ن 1. اســتفاده از فن

آتش نشــانی فعالیت هــای 
2. استفاده از الگوریتم  برای محاسبه دمای اصلی به منظور کاهش خطرات آسیب ها و مرگ ومیر مربوط به گرما

3. استفاده از فناوری های ارزان و قابل حمل برای بررسی سطح آلودگی سوختگی زمین و ساختمان ها بعد از آتش
در انتهــا نتیجــه آن شــد کــه بایــد از ایــن داده هــا بــرای ارائــه اطالعــات بــه موقــع بــه فرماندهــان حادثــه )IC( اســتفاده کــرد. 

همچنیــن تصمیمــات جدیــدی دربــاره ایمنــی اعضــاء عملیــات اتخــاذ کردنــد. 

احمد غالمیان میراب 
Fire Safety Broker
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Special Article

مقـــاله تخـصصـی

مراقبت روان شناختی 
اجرایــی  مدیــران   Casey Grant
ــر  ــت در براب ــق محافظ ــه تحقی مؤسس
ــه  ــته ب ــه وابس ــوان مؤسس ــش به عن آت
انجمــن ملــی محافظــت در برابــر آتــش 
)NFPA( در جلســه فنــاوری مراقبــت 
ــاره  روان شــناختی آتش نشــان  NFFFدرب
آینــده فنــاوری پوشــیدنی صحبــت کــرد. 
فنــاوری پوشــیدنی نوعــی از فنــاوری 
ــد  ــن می کن ــه ت ــرد آن را ب ــه ف ــت ک اس
لباس هــای  یــا  یونیفرم هــا  در  یــا 
ــه می شــود، هــدف  ــرد تعبی ــی ف حفاظت
ــا و ارســال  ــع آوری داده ه ــن کار جم از ای
و مراقبــت از آنهــا اســت. ایــن داده هــا، 
ــی  ــاء ایمن ــرای ارتق ــدی ب ــات مفی اطالع
ایــن  می کننــد.  ارائــه  آتش نشــان 

فنــاوری شــامل مراقبــت روان شناســی، شناســایی گازهــا، موقعیــت 
آتش نشــان ها، سیســتم ایمنــی هشــدار شــخصی و غیــره اســت. 
ســخنرانی Grant بــه همــکاری میــان NFPA و مؤسســه اســتاندارد 
و فنــاوری ملــی )NIST( اشــاره داشــت. ایــن مؤسســه بــه صــورت 
ــان های  ــرای آتش نش ــات ب ــه  راه تحقیق ــزارش »نقش ــترک گ مش

هوشــمندتر« را چــاپ کردنــد. 
جمــع آوری و تفکیــک داده هــای به دســت آمــده از فنــاوری 
پوشــیدنی از طریــق سیســتم فیزیکی-ســایبری )CPS( انجــام 
ــازی و  ــبات، شبکه س ــازی محاس ــه در اصــل یکپارچه س ــود ک می ش

ــت.  ــی اس ــای فیزیک فرآینده
بــه بیــان ســاده تــر، ایــن کار یعنــی برداشــت داده هــا و اســتفاده از 
آنهــا به عنــوان دانــش اطالعاتــی بــرای اتخــاذ تصمیم هــای بهتــر. 
ــت  ــول، از حال ــل تح ــق تکام ــا از طری ــور، داده ه ــن منظ ــرای ای ب
 )W( ــرد ــت خ ــش )K( و در نهای ــات )I( و دان ــه اطالع داده )D(، ب
تبدیــل می شــوند. غول هــای فنــاوری ماننــد گــوگل و آمــازون نیــز 
ــق  ــرای درک خریدهــا، ســفر ها و رفتارهــا و عالی از همیــن روش ب

ــد.  شــخصی دیگــر اســتفاده می کنن
 CPS ایــن فرآینــد کمــی پیچیــده بــه نظــر می رســد، مــا در محیــط
بــه ســه مرحلــه اصلــی محــدود می شــود. ایــن مراحــل عبارتنــد از: 
)1( جمــع آوری داده هــا، )2( پــردازش داده ها و )3( تحویــل داده ها. 
ــر  ــردازش پچیده ت ــت. پ ــاده اس ــبتًا س ــات نس ــع آوری اطالع جم
ــد  ــات مفی ــد اطالع ــرای تولی ــی ب ــواًل از الگوریتم های اســت و معم
ــد  ــل هدفمن ــز یــک تحوی ــل داده هــا نی اســتفاده می شــود. تحوی
ــام  ــر انج ــای موردنظ ــه دریافت کننده ه ــش را ب ــات و دان اطالع
می دهــد. تحویــل اطالعــات خــاص )و نــه چیــز دیگــر( بــا فرمــت 
مــورد نظــر در ایــن مرحلــه بســیار مهــم اســت. اطالعــات بــه موقع 

ــوند.  ــل داده می ش ــخص تحوی ــتگاه های مش ــه دس ب
ــت  ــری وضعی ــارت بیومت ــوان از نظ ــانی، می ت ــه آتش نش در حرف
ــع آوری داده   ــرد. جم ــتفاده ک ــان اس ــک آتش نش ــناختی ی روان ش
مــواردی ماننــد ضربــان قلــب، تنفــس، دمــای بــدن و نــوار قلــب 
ــردازش از  ــد پ از سنســورهای پوشــیدنی را شــامل می شــود. فرآین
الگوریتم هایــی بــرای تعییــن و هشــدار دربــاره ایــن شــاخص های 
ــد. ســپس اطالعــات  ــا ترکیبــی اســتفاده می کن ــاک تکــی ی خطرن
ــه  ــود. مرحل ــل داده می ش ــتگاه تحوی ــه دس ــب ب ــت مناس در فرم
پــردازش، بــه محدود ســازی اطالعــات ارســالی کمــک می کنــد بــه 
طــوری کــه اطالعــات غیرضــروری بــرای فرمانــده عملیــات یا ســتاد 

ارســال نشــود. 
ــوان  ــانی Hoover Park به عن ــت از آتش نش ــه، گرن ــن جلس در ای
ــناختی  ــت روان ش ــش مراقب ــال در آزمای ــز فع ــه از مراک ــک نمون ی
آتش نشــان ها در فــاز بازیابــی حادثــه یــاد کــرد. ایــن طــور 
تصمیــم گرفتــه شــد تــا آزمایــش در ایــن مرحلــه از حادثــه انجــام 
ــه  ــت. نتیج ــن اس ــده و ام ــرل ش ــط کنت ــک محی ــرا ی ــود، زی ش
آزمایــش بازیابــی نشــان داد کــه آتش نشــان ها در زمــان مناســب 

ــد.  ــاز نمی گردن ــی ب ــتراحت قبل ــت اس ــه حال ب
آتش نشــانی Houston نیــز یکــی دیگــر از مراکــز آینده نگــر اســت 
ــد.  ــی ده ــام م ــی انج ــات تمرین ــی را در جلس ــه آزمایش های ک
HFD در تمریــن تلفــات داشــته اســت و تــالش ایــن مرکــز بــرای 
ــری از  ــه جلوگی ــناختی ب ــکالت روان ش ــگام مش ــایی زودهن شناس

ــت. ــده اس ــر ش ــوزش منج ــه آم ــر در مرحل مرگ ومی
آتش ســوزی ها  در  آتش نشــان ها  از  روان شــناختی  مراقبــت 
پیچیده تــر اســت. ایــن محیــط غیرقابل کنتــرل اســت و خطراتــی 
ــن کار  ــراه دارد. ای ــه هم ــم ب ــود س ــا، دود، آب و وج ــد گرم مانن
نیازمنــد تحقیقــات زیــادی بــرای تقویــت تناســب انــدام، ســهولت 
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ــب  ــی مناس ــاال و تأمین مال ــی ب ــداری و ایمن ــات، پای ــام عملی انج
ــش  ــه کاه ــه نتیج ــیدن ب ــازی و رس ــان آماده س ــا زم ــت ت اس
پیــدا کنــد. موفقیــت مراقبــت روان شــناختی در آینــده بــه تــالش 
مشــترک بــرای توســعه ایــن الگوریتم هــای مراقبــت از آتش نشــان 
نیــاز دارد. خبــر خــوب آنکــه برخــی از شــرکت های بــزرگ داده ای و 
ــن الگوریتم هــا  ــه توســعه ای ــا، ب ــو کالیفرنی ــو آلت ــزاری در پال نرم اف

ــتند.  ــد هس عالقه من
ــرای پیشــرفت  ــی ب ــه فناوری های ــرد ک ــن اشــاره ک ــت همچنی گرن
مراقبــت روان شــناختی از آتش نشــان ها وجــود دارد و چالــش 
اصلــی فنــاوری نیســت بلکه موضوعــات قانونــی، تأثیر محیــط کار، 
حریم خصوصــی، قوانیــن مربــوط بــه داده هــا، تأثیــرات سیاســی و 
ــا از  ــا و خرده فرهنگ ه ــا، فرهنگ ه ــازی داده ه ــی، ذخیره س عملیات
مشــکالت عمــده هســتند. یــک مشــکل در زمینــه سیاســت گذاری 
وجــود دارد: »ایــن مراقبــت چــه تأثیــری بــر شــغل مــن به عنــوان 
آتش نشــان دارد؟« ایــن موضــوع بایــد به گونــه ای توصیــف 
ــر آتش نشــان ها  ــی و کاهــش مرگ ومی ــود ایمن ــه بهب شــود کــه ب
حیــن مأموریــت منجــر شــود و جامعــه عمومــی آن را قبــول کنــد. 
ــدام از نظــر روان شــناختی  ــن اق ــد دســتآورد های ای ــن بای همچنی

ــد.  ــان ده ــان ها را نش ــرای آتش نش ب
چالش هــای دیگــر عملیاتــی نیــز مشــخص هســتند، بــرای مثــال 
می تــوان بــه سیاســت  ها و دســتورالعمل ها و نیــروی کار الزم 

نگهداری/پشــتیبانی/هزینه  و  نظــارت  بــرای 
ــت  ــوازم مراقب ــی ل ــرد. کارای ــاره ک ــاوری اش فن
خطرنــاک  محیط هــای  در  روان شــناختی 
ــت  ــن اس ــت. ممک ــخص نیس ــان مش همچن
ــی  ــکالت ارتباط ــل مش ــه دلی ــا ب ــن ابزاره ای
بــرای گــروه مناســب نباشــند یــا بــا تجهیــزات 
مراقبتــی دیگــر تداخــل داشــته باشــند. آیــا این 
شــرایط مانــع از ورود تجهیــزات بــه محیط های 

خطرنــاک می شــوند؟
پایش ذرات

 Aydogan  Ozcan دکتــر  جلســه،  ایــن  در 
رئیــس دانشــگاه UCLA، موضــوع دســتگاه های 
پوشــیدنی دقیــق و ارزان را بــرای بررســی و 
شناســایی ذرات و ذرات ریــز در ســطح میکــرون 
)غیرقابــل مشــاهده بــا چشــم غیرمســلح( 

ــرد.  ــرح ک مط
اعمــال  بــا   کــه  می گویــد  اوزکان  دکتــر 
تغییــرات بیشــتر در طراحــی، دســتگاه بررســی 
کــرده  پیــدا  بهبــود   c-AIR یــا  الگــو  ذرات 
ــش  ــتگاه را کاه ــدازه دس ــوان ان ــت. می ت اس
داد و حتــی شناســاگرهای بیشــتر گازهــای 

ــزاران  ــوزی ه ــه آتش  س ــرد. در حادث ــه ک ــه آن اضاف ــف را ب مختل
ذره در هــوا منتشــر می شــوند. گازهــای مختلــف آتــش در هنــگام 
ــوژن،  ــیدهای هال ــن، اس ــید کرب ــد از: دی اکس ــوزی عبارتن آتش س

ــک.  ــوزش آور ارگانی ــای س ــدروژن و گازه ــیانور هی س
بســیاری از ایــن گازهــا امــروزه تحــت بررســی هســتند، امــا ذرات 

ــوند.  ــی نمی ش ــز بررس ری
تحقیــق دکتــر اوزکان در UCLA نشــان داد کــه در آتش ســوزه، 
ــی از  ــن یک ــد. ای ــر می کنن ــن ذرات تغیی ــی ای ــاختارهای فیزیک س
کشــفیات مهــم تحقیــق اوســت. برخــی از ایــن ذرات کوچــک، بــر 
ــم  ــدن آن مه ــدازه ذره و بزرگ ش ــوند. ان ــر می ش ــش بزرگت ــر آت اث
اســت، زیــرا ذراتــی بــه انــدازه 2.5 میکــرون )ســه برابــر کوچکتــر 
ــتند و  ــرطان زا هس ــر س ــا کوچک ت ــز( ی ــون قرم ــلول خ ــک س از ی
بــا ورود و انتشــار در بــدن از طریــق تنفــس یــا جــذب، بــه بــروز 

ــوند.  ــر می ش ــرطان منج س
ــور از آتــش  ایــن ذرات همچنیــن در مراحــل مختلــف آتــش و عب
بــه مناطــق مجــاور، تغییــر شــکل می دهنــد. در ســال 2016، یــک 
آتــش بــزرگ نزدیــک دانشــگاه UCLA رخ داد کــه ذرات ایــن آتــش 
ــروز،  ــه ام ــا ب ــدند. ت ــایی ش ــر شناس ــر آن طرف ت ــا 40 کیلومت ت
اطالعــات زیــادی دربــاره میــزان انتشــار و خطــرات ذرات در دســت 
نیســت. ایــن موضــوع بــرای درک و بازتعریــف مناطــق گــرم و داغ 

در حادثــه مهــم اســت. 
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امــروزه بــرای بررســی گازهــا، پایــش در فــاز مطالعــه آتــش انجــام 
ــد  ــان می ده ــگاه UCLA نش ــق در دانش ــج تحقی ــود و نتای می ش
ــد در مناطــق دیگــر و در طــول  ــل گازهــا بای ــه آزمایــش و تحلی ک
عملیــات اطفــاء آتــش انجــام شــود. دکتــر اوزان همچنین پیشــنهاد 
کــرد کــه ایــن نــوع از پایــش بایــد بــه صــورت مــداوم انجام شــود، 
زیــرا قــرار گرفتــن در معــرض ایــن ذرات بعــد از 30 ســال می توانــد 
ــرای آتش نشــان ها  ــر ب ــل ســرطان و مشــکالت ســالمتی دیگ دلی
باشــد. توجــه داشــته باشــید کــه ایــن بــه معنــی تغییــر نیــاز بــه 
ــه  ــد ب ــه می توان ــی نیســت، بلک پایــش دســتورالعمل های گاز فعل

ایــن اقــدام کمــک کنــد. 
دســتگاه پایــش ذرات الگــو )c-AIR( کــه توســط دکتــر اوزان معرفی  
ــر اســت و در حــال حاضــر از  ــون بزرگت ــی از گوشــی آیف شــد، کم
ــرات  ــا تغیی ــد ب ــا او می گوی ــت. ام ــوردار نیس ــل برخ ــی کام ایمن
ــای  ــد گازه ــود و می توان ــر می ش ــاوری کوچک ت ــن فن ــتر، ای بیش
بیشــتری را شناســایی کنــد. وی معتقــد اســت کــه در آینــده پایــش 
ــف  ــواع مختل ــی ان ــانه های گرای ــایی نش ــه شناس ــد ب ذره می توان
آتــش و پیچیدگی هــای مربــوط بــه هــر کــدام منجر شــود. ایــن کار 
ریخت شناســی ذرات در مراحــل مختلــف آتــش را در بــر می گیــرد. 
اوزکان بــر ایــن بــاور اســت بــرای موفقیــت  ایــن طراحــی در آینــده 
ــان ها و  ــرای آتش نش ــتفاده ب ــهولت اس ــد س ــواردی مانن ــد م بای
مالحظــات انــدازه و شــکل را در نظــر گرفــت. بــا ادامــه پیشــرفت 
ایــن فنــاوری، نیــاز بــه تحقیــق بــرای درک ریخت شــناختی ذرات، 
فواصــل انتشــار و تأثیــر آنهــا بــر بدن انســان نیــز افزایــش می یابد. 

ارتباط و فناوری های دیگر پوشیدنی
بــرای پشــتیبانی از انتقــال داده هــای روان شــناختی مهم در ســاخت 
شــبکه پهنــای بانــد ایمنــی و عمومــی، شــرکت FirstNet  فنــاوری 
ــت  ــاء داده اس ــیدنی ارتق ــاوری پوش ــای فن ــی را در حوزه ه ارتباط
ــا  ــی اولویت ه ــن شــبکه مل ــه خواهــد داد. ای ــن کار ادام ــه ای و ب
ــش  ــه پای ــک ب ــدون ش ــه ب ــد ک ــه می کن ــرط ها را ارائ و پیش ش
روان شــناختی و فناوری هــای دیگــر کمــک می کنــد. ایــن موضــوع 
ــا ،  ــرات گازه ــد خط ــرات مانن ــواع خط ــایی از راه دور ان ــه شناس ب
ــی  ــود. فناوری های ــر می ش ــر منج ــرات دیگ ــی و خط رادیولوژیک
 NextNavy's Metroplitan Beacon System (MBS) ماننــد 
ــک  ــل ی ــان ها در داخ ــت آتش نش ــه موقعی ــد ک ــات کرده ان اثب
 Z ــن ــا اســتفاده از مشــخصات X و Y و همچنی ــا ب ســاختمان تنه

ــت. ــایی اس ــف( قابل شناس ــاع و ک ــطح ارتف )س
ــا  ــاک ی آگاهــی از موقعیــت آتش نشــانی کــه در موقعیــت خطرن
اضطــراری گیــر افتــاده، مهم تریــن اطالعــات بــرای فرمانــده اســت. 



67

کانال/ گروه اطالع رسانی و تبادل اطالعات نشریه الکترونیکی

مهندسی حفاظت از حریق )مهندسی حریق(

https://t.me/iranFireProtectionEngMag  

https://chat.whatsapp.com/
DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ

 www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                         مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

اخیــرا دانشــگاه MIT اعــالم کــرد کــه یــک فنــاوری 
پوشــیدنی را طراحــی کــرده کــه ذهــن شــما را 
ــل  ــرد وص ــورت ف ــه ص ــاوری ب ــن فن ــد. ای می خوان
ــد  ــی وی را بخوان ــان ذهن ــد بی ــود و می توان می ش
ــد( و از  ــا را می خوانی ــان آنه ــد زمانی کــه خودت )مانن
هــوش مصنوعــی بــرای ســاخت دســتگاه هوشــمند 

ــد.  اســتفاده کن
ــات را از  ــس اطالع ــوگل گل ــد گ ــی مانن فناوری های
ــات را به صــورت  ــی، اطالع ــای صوت ــق فرمان ه طری
تعاملــی در گوشی هوشــمند نشــان میدهــد و در 
حــوزه آتش نشــانی و موقعیت هــای اضطــراری 
مفیــد اســت. به عــالوه تحقیــق آزمایشــگاه های 
تحقیــق ارتباطــی ایمنــی عمومــی )PSCR( در شــهر 
ــیدنی  ــاوری پوش ــی فن ــه بررس ــرکت Boulder  ب ش
واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده در حــوزه 

می پــردازد.  آمــوزش  و  شبیه ســازی 

آینده از چه قرار است؟

ــای  ــیدنی و فناوری ه ــاوری پوش ــش، فن ــاوری پای ــده فن آین
ــد.  ــر می رس ــه نظ ــش ب ــیار امیدبخ ــر بس دیگ

ولــی چالش هــای مهمــی پیــش روی ماســت. ماننــد قابلیــت 
ــگام کار در  ــال هن ــت  اتص ــتم ها، قابلی ــان سیس ــکاری می  هم

ــا مناطــق زیرســطحی.  ــزرگ ی ســاختمان های ب
لیکــن فنــاوری همیشــه رو بــه تکامــل اســت و از اســتانداردها 

فراتــر مــی رود.
در  پوشــیدنی  نویــن  فناوری هــای  ارزش  بــه  توجــه  بــا 
کاهــش تأثیــرات مضــر بــرای ســالمت آتش نشــان، کاهــش 
مرگ ومیــر مأموریت هــا و ارتقــاء راندمــان، می تــوان بــر 

همــه چالش هــای پیــش رو غلبــه کــرد. 
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ارزیابی ریسک حریق انبارهای سنتی و قدیمی بازار بزرگ تهران
مطالعه موردی: راسته چهار سوق بزرگ بازار بزرگ تهران

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی ریسک حریق انبارهای قدیمی و سنتی راسته چهار سوق 

بزرگ بازار تهران است. این تحقیق از منظر روش انجام پیمایشی- توصیفی و از نوع هدف، 

کاربردی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه مدیران، کارشناسان و کارکنان 

بازار بزرگ در شهر تهران هستند که از بین آنها، 20 نفر بصورت دردسترس بعنوان نمونه 

آماری انتخاب گردیدند. در این تحقیق، ابتدا ریسک های حریق انبار در بازار تهران  انتخاب 

شده اند و معنادار بودن مؤلفه های ایجاد ریسک ها، با استفاده از آزمون دوجمله ای ارزیابی  

شده است. در مرحله بعد از تعیین ریسک ها و مؤلفه های ایجاد آنها، ریسک های حریق به 

همراه مؤلفه های ایجاد آنها با استفاده از روش AHP فازی رتبه بندی گردید.  

نتایج تحقیق حاضر نشان داد: 1( براساس نتایج آزمون دوجمله ای "ریسک مواد" ، "ریسک 

عدم رعایت نکات ایمنی" ، "ریسک مدیریت" بعنوان اصلی ترین ریسک های حریق انبار 

می باشند و 2( براساس نتایج روش AHP فازی، "عدم اقدامات مناسب مدیران جهت 

مکان یابی صحیح مواد قابل اشتعال" مهم ترین عامل می باشد.

 جعفر شکـرانه مهربانی 

سازمان آتش نشانی تهران 
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ــعه  ــث توس ــروز باع ــای ام ــع در دنی ــزون صنای ــرفت روزاف پیش
اقتصــادی جوامــع شــده اســت کــه همیــن مســئله در محیط های 
ــت.  ــته اس ــی داش ــاری را در پ ــاختار تج ــعه در س ــهری، توس ش
ــادی برخــوردار اســت  ــت زی ــی مکان هــای تجــاری از اهمی ایمن
ــوزی، در  ــر آتش س ــده نظی ــل تهدیدکنن ــان عوام ــن می ــه در ای ک
ــی  ــای فراوان ــنتی پیامده ــای س ــژه بازاره ــا و بوی ــن محیط ه ای
اقتصــادی و  از دو کارکــرد  بازارهــا کــه  بــه دنبــال دارد.  را 
ــی  ــاختار زندگ ــی در س ــای مهم ــد، پدیده ه ــی برخوردارن اجتماع
ــادی و  ــادی اقتص ــا بنی ــه تنه ــازار ن ــد. ب ــمار می رون ــهری بش ش
ــی از  ــی و بازتاب ــی فرهنگ ــه میراث ــت، بلک ــی اس ــادی اجتماع نه
ــای  ــل کارکرده ــه دلی ــن ب ــد. همچنی ــاری می باش ــر و معم هن
گســترده اش، بــر تمــام امــورات زندگــی شــهری اثــر می گــذارد و 
ــن  ــه آتش ســوزی در ای ــر حــوادث از جمل ــی در براب ــن ایمن تأمی

ــی دارد. ــت فراوان ــن اهمی اماک
ــذار در هــر ســه  ــن مباحــث تأثیرگ آتش ســوزی یکــی از مهم تری
ــی، بهداشــت و محیــط زیســت اســت. اســتفاده از  ــة ایمن مقول
روش هــای مناســب ارزیابــی ریســک آتش ســوزی بــا شناســایی 
خطــرات موجــود و بکارگیــری اقدامــات فنی و مدیریتــی الزم برای 
کنتــرل یــا کاهــش احتمــال وقــوع و اثــرات آنهــا، خســارت های 
مختلــف ناشــی از حریــق بــه میــزان زیــادی کاهــش می دهــد. 
ــی از مرگ ومیرهــای ناشــی  ــه نیم ــات نشــان می دهــد ک مطالع

ــد. ــاق می افت ــاختمانی اتف ــای س ــق، در حریق ه از حری
ــردگی  ــبب فش ــه س ــن ک ــای که ــاختمانی در بافت ه ــم س تراک
بافــت و چســبیدگی واحدهــا شــده اســت، امکان دخــل و تصرف 
ــود  ــته، وج ــد و از آن گذش ــکل می کن ــا را مش ــت در آنه و مرم

معابــر باریــک و پــر پیچ وخــم نیــز، حضــور بموقــع ماشــین های 
آتش نشــانی را جهــت اطفــاء حریــق و امــداد و نجــات محــدود 
ــا  ــگ ب ــده و ناهماهن ــت پیچی ــل باف ــه دلی ــا ب ــد. بازاره می کن
شــرایط امــروزی، از تســهیالت و تأسیســات جدیــد شــهری ماننــد 
ــد و  ــره نتوانســته اند اســتفاده کامــل کنن فاضــالب، آب، گاز و غی

ــد. ــرار گرفته ان ــزوا ق ــز در ان از ایــن طریــق نی
ــه  ــک آن، س ــی ریس ــق و ارزیاب ــی حری ــه ایمن ــالش در زمین ت
هــدف کلــی را دنبــال می کنــد کــه شــامل تأمیــن ایمنــی افــراد، 
ــطح  ــت. س ــة کاری اس ــش وقف ــی و کاه ــارت مال ــش خس کاه
ــق، ضــرورت  ــی ناشــی از حری ــی و مال ــاالی خســارت های جان ب
ــد. در  ــه بحــث ایمنــی حریــق را مشــخص می کن ــژه ب توجــه وی
هميــن راســتا اهميــت ايــن مطالعــه از دو جهــت قابــل لمــس و 

ــژه اي اســت:  داراي اهميــت وي
ــود  ــای موج ــای آن و انباره ــران، بازاره ــازار ته ــه ب ــن ک اول ای
ــم  ــاظ تراک ــازار ، از لح ــزرگ ب ــوق ب ــار س ــته چه ــه راس از جمل
ــن  ــان بطــور ميانگي ــر وجــود کســبه و بازاري ــالوه ب ــي ع جمعيت
روزانــه يکــي از پرترددتريــن و شــلوغ ترين مناطــق شــهر اســت و 
يــك مجموعــه مســتعد خطــر محســوب مي شــود كــه در صــورت 
ــار دور از  ــي فاجعه ب ــي و جان ــه اي، خســارات مال ــروز هــر حادث ب

ــود.  انتظــار نخواهــد ب
ــران اســت و  ــگ ته ــخ و فرهن ــران، بخشــي از تاري ــازار ته ــًا ب ثانی
ــادی وارد  ــي زی ــارات فرهنگ ــه اي، خس ــر حادث ــروز ه ــورت ب در ص
ــای  ــود. در روزه ــران  نمی ش ــه اي جب ــچ هزين ــا هي ــه ب ــود ك می ش
اخیــر شــاهد رخ دادن حریــق در مکان هــای مختلــف بــازار تهــران از 
جملــه "انبــار مــواد محترقــه و تریکــو در بــازار تهــران" و ... بوده ایــم. 
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اولیــن گام جهــت پیشــگیری از وقــوع آتش ســوزی در هــر 
ــران،  ــزرگ ته ــازار ب ــودة ب ــاختمان های فرس ــه س ــی ازجمل مکان
ارزیابــی ریســک آتش ســوزی اســت؛ بنابرایــن تجزیــه و تحلیــل 
ــود  ــد ب ــارت خواه ــاختمان عب ــک س ــوزی در ی ــک آتش س ریس
ــک  ــوزی در ی ــر آتش س ــردن خط ــخص ک ــد درک و مش از فرآین
ــن  ــه ممک ــج ناخواســته ای اســت ک ــا و نتای ســاختمان، پیامده

ــد.  ــه وجــود آی اســت از یــک حریــق ب
ــق و  ــناخت مناط ــه ش ــاز ب ــک، نی ــی ریس ــت ارزیاب ــن جه همچنی
ــن  ــی از مهم تری ــت. یک ــازتر اس ــتراتژیک و خطرس ــای اس بخش ه
بخش هــای بــازار بــزرگ تهــران و ســایر مکان هــای تجــاری، انبارهای 

کاالهــا می باشــند کــه نقــش مهمــی در گســترش حریــق دارنــد. 

ــازار و  ــره داران ب ــنتی حج ــب وکار س ــز، کس ــران نی ــازار ته در ب
ــون  ــا همچ ــرون حجره ه ــتعال در بی ــل اش ــای قاب ــود کااله وج
انباشــت صدهــا تختــه فــرش،  مــواد اولیــه کفــش از جملــه تینــر 
و چســب، کاغــذ، پارچــه، انبــار پتــو و... هــر آن امــکان رخــداد 

ــد.  ــم می زن ــازار رق ــزرگ را در ب ــه ای ب فاجع
همچنیــن، الزم بــه یــادآوری اســت کــه بــازار، محــدوده ای 
ــاس  ــروش اجن ــرای ف ــی ب ــه ویترین ــد ب ــه بای تاریخــی اســت ک
تبدیــل شــود؛ در حالــی کــه هم اکنــون کســبه بــازار ایــن محــدوده 
ــل اگــر  ــه همیــن دلی ــد و ب ــار و فــروش تبدیــل کرده ان ــه انب را ب
انبارهــا از بــازار خــارج شــود و مغازه هــا صرفــًا ویتریــن فــروش 
شــوند، 70درصــد خطراتــی کــه امــروز بــازار را تهدیــد می کنــد از 

بیــن خواهــد رفــت. 

امــروزه در نقــاط مختلــف بــازار بــزرگ تهــران، انبارهــای زیــادی 
قــرار دارد، انبارهایــی کــه نــه ایمنــی چیدمــان در آن رعایت شــده 
و نــه اصــول ایمنــی و حــاال بــه ایــن دو عامــل اگــر بی اطالعــی 
نهادهــای ایمنــی را نیــز اضافــه کنیــم، قطعــًا رخ نــدادن حادثــه، 

بیشــتر شــبیه معجــزه خواهــد بــود تــا واقعیــت. 
ــن  ــی ای ــت ایمن ــران و مدیری ــازار ته ــت ب ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
مــکان در مقابــل آتش ســوزی و حریــق و اهمیــت انبارهــا در رخ 
دادن و گســترش حریــق و همچنیــن عــدم رعایــت نــکات ایمنــی 
ــک  ــی ریس ــه ارزیاب ــق ب ــن تحقی ــازار، در ای ــن ب ــای ای در انباره
حریــق انبارهــای ســنتی و قدیمــی بــازار بــزرگ تهــران در  راســته 

چهــار ســوق بــزرگ بــازار پرداختــه خواهــد شــد. 

روش تحقیق
ــی-  ــش، پیمایش ــن پژوه ــتفاده در ای ــورد اس ــق م روش تحقی
توصیفــی و از نــوع هــدف کاربــردی اســت. گــردآوری اطالعــات، 
ــام  ــی انج ــه ای( و پیمایش ــنادی )کتابخان ــة اس ــه روش مطالع ب
می شــود. از مطالعــة اســنادی بــرای مــرور مبانــی نظــری و 
دســتیابی بــه چارچــوب اولیــه، بــا اســتفاده از کتاب هــا، مقــاالت 
معتبــر در پایگاه هــای اطالعاتــی و مجــالت معتبــر علمــی- 
و  ملــی  کنفرانس هــای  و  همایش هــا  مقــاالت  پژوهشــی، 
بین المللــی و عناصــر مرتبــط بــا تحقیــق، بــرای طراحــی ســیاهة 

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــی اس وارس
جامعــه آمــاری در ایــن تحقیــق شــامل کلیه مدیــران، کارشناســان 
ــران  ــهر ته ــزرگ در ش ــازار ب ــان ب ــالح و کارکن ــئوالن ذی ص و مس
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ــن  ــد. در ای ــازار می باش ــزرگ ب ــوق ب ــار س ــته چه ــژه راس بوی
ــترین  ــه بیش ــاری ک ــه آم ــای جامع ــر از اعض ــق 20 نف تحقی
ــن  ــق و همچنی ــت ریســک حری ــم مدیری ــا مفاهی آشــنایی ب
ــزرگ  ــار ســوق ب ــازار و انبارهــای راســته چه ســاختمان های ب

ــد.  ــاب می گردن ــاری انتخ ــه آم ــوان نمون ــد، بعن ــازار دارن ب
ــا  ــرت ب ــف لیک ــنامه طی ــک پرسش ــدا ی ــق ابت ــن تحقی در ای
ــای  ــامل مؤلفه ه ــه ش ــده ک ــه گردی ــه ای تهی ــاس 5 گزین مقی
ــه دوم، پرسشــنامه  ــه ریســک ها می باشــد.در مرحل ــوط ب مرب
ــاخته  ــاره س ــری چندمعی ــای تصمیم گی ــا روش ه ــب ب متناس
ــک های  ــه دو ریس ــه دو ب ــی و مقایس ــت ارزیاب ــده و جه ش
ــردد.  ــر اســتفاده می گ ــر یکدیگ ــا ب موجــود و مؤلفه هــای آنه

ــرگان اســتفاده شــد.  نظرســنجی از کارشناســان و خب
در ایــن تحقیــق ابتــدا، ریســک های "ریســک مــواد"، "ریســک 
عــدم رعایــت نــکات ایمنــی"، "ریســک مدیریــت" ، "ریســک 
مالــی" ، "ریســک تأسیســات" ، "ریســک محیطــی" و "ریســک 
ــازار  ــار در ب ــق انب ــوان ریســک های حری ــروی انســانی" بعن نی
ــک  ــق، ی ــی تحقی ــده اند. در گام ابتدای ــاب ش ــران  انتخ ته
ــا در  ــی آنه ــای فرع ــک ها و مؤلفه ه ــامل ریس ــنامه ش پرسش
اختیــار افــراد عضــو نمونــه آمــاری قــرار داده شــده و معنــادار 
ــون  ــا اســتفاده از آزم ــای ایجــاد ریســک ها ب ــودن مؤلفه ه ب
دوجملــه ای ارزیابــی شــده اســت. در مرحلــه بعــد از تعییــن 
ریســک ها و مؤلفه هــای ایجــاد آنهــا، یــک پرسشــنامه 
ــای  ــر از اعض ــار 20 نف ــی و در اختی ــی طراح ــات زوج مقایس

جامعــه آمــاری قــرار داده شــد. 
شــده،  توزیــع  پرسشــنامه های  جمــع آوری  از  پــس 
ارزیابی هــای قطعــی بــه معــادل فــازی خــود تبدیــل شــده و 
روش AHP فــازی اجــرا گردیــده اســت و ریســک های حریــق 
ــد. در  ــدی گردی ــا رتبه بن ــاد آنه ــای ایج ــراه مؤلفه ه ــه هم ب
مرحلــه بعــد از تعییــن ریســک ها و مؤلفه هــای ایجــاد 
آنهــا، یــک پرسشــنامه مقایســات زوجــی طراحــی و در اختیــار 
ــس از  ــد. پ ــرار داده ش ــاری ق ــه آم ــای جامع ــر از اعض 20 نف
ارزیابی هــای  شــده،  توزیــع  پرسشــنامه های  جمــع آوری 
 AHP ــل شــده و روش ــازی خــود تبدی ــه معــادل ف قطعــی ب
فــازی اجــرا گردیــده اســت و ریســک های حریــق بــه همــراه 

مؤلفه هــای ایجــاد آنهــا رتبه بنــدی می گــردد. 

یافته ها
در ایــن بخــش، پرسشــنامه تحقیق،شــامل 21 ســؤال در 
اختیــار افــراد عضــو نمونــه آمــاری قــرار گرفتــه و نظــر آنــان 
در رابطــه بــا میــزان اهمیــت هــر کــدام از مؤلفه هــا پرســیده 
شــده اســت. پــس از گــردآوری داده هــا، از آزمــون دوجملــه ای 
جهــت انتخــاب نهایــی عوامــل مؤثــر معنــادار اســتفاده 

ــده اســت. گردی

https://iransafetytrade.com/
  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
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مقـــاله تخـصصـی

ــل، مشــاهده می گــردد کــه  ــه بدســت آمــدن نتایــج تحلی ــا ب ب

ــه مؤلفه هــای فرعــی در ایجــاد ریســک حریــق در انبارهــای  کلی

قدیمــی و ســنتی راســته چهــار ســوق بــزرگ بــازار تهــران بطــور 

ــند. ــر می باش ــاداری مؤث معن

در ایــن تحقیــق جهــت وزن دهــی ریســک های حریــق انبارهــای 

ــران و  ــازار ته ــزرگ ب ــوق ب ــار س ــته چه ــنتی راس ــی و س قدیم

مؤلفه هــای ایجــاد آنهــا، از روش تحلیــل سلســله مراتبــی فــازی 

اســتفاده گردیــد. 

در ایــن راســتا یــک پرسشــنامه مقایســات زوجــی بــرای 

ــار  ــکیل و در اختی ــده تش ــاب ش ــای انتخ ــک ها و مؤلفه ه ریس

ــر(. ــرگان 20 نف ــداد خب ــد. )تع ــرار داده ش ــرگان ق خب

در رتبه بنــدی کلــی عوامــل، مشــاهده می شــود کــه: "عــدم 

اقدامــات مناســب و کافــی از ســمت مدیــران جهــت مکان یابــی 

صحیــح مــواد قابــل اشــتعال" بــا وزن 0.108 در رتبــه اول، "کمبــود 

ــا  ــی ب ــات قدیم ــردن تأسیس ــن ک ــت جایگزی ــی جه ــع مال مناب

تکنولوژی هــای جدیــد" بــا وزن 0.096 در رتبــه دوم، "عــدم 

ــا وزن 0.084  ــروی کار" ب ــوزش نی ــت آم ــتندات جه ــود مس وج

ــایر  ــار از س ــب انب ــه مناس ــت فاصل ــدم رعای ــوم، "ع ــه س در رتب

مکان هــا" بــا وزن 0.076 در رتبــه چهــارم می باشــد.

رتبه بندی ریسک های حریق

ــورت  ــه بص ــا ک ــردآوری داده ه ــس از گ ــز، پ ــش نی ــن بخ در ای

اعــداد 1 تــا 5 می باشــند، مقادیــر بیانــی بــا اســتفاده از مقادیــر 

معــادل فــازی بــه اعــداد فــازی نظیــر تبدیــل شــده و میانگیــن 

مقادیــر فــازی 20 جــدول گــردآوری شــده بــا اســتفاده از قوانیــن 

ــردد. ــبه می گ ــازی محاس ــداد ف اع

بــا توجــه بــه نتایــج محاســبه  مشــاهده می گــردد کــه "ریســک 

تأسیســات" بــا وزن 0.154 دارای باالتریــن اهمیــت بــوده و 

"ریســک مــواد" بــا وزن 0.123 دارای کمتریــن اهمیــت می باشــد. 

همچنیــن، "ریســک عــدم رعایت نــکات ایمنــی" بــا وزن 0.152 در 

رتبــه دوم، "ریســک مالــی" بــا وزن 0.151 در رتبــه ســوم، "ریســک 

محیطــی" بــا وزن 0.149 در رتبــه چهــارم، "ریســک مدیریــت" بــا 

ــا وزن  ــانی" ب ــع انس ــک مناب ــم و "ریس ــه پنج وزن 0.144 در رتب

ــد. ــم می باش ــه شش 0.128 در رتب



75  www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                         مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

کانال/ گروه اطالع رسانی و تبادل اطالعات نشریه الکترونیکی

مهندسی حفاظت از حریق )مهندسی حریق(

https://t.me/iranFireProtectionEngMag  

https://chat.whatsapp.com/
DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ

بحث و نتیجه گیری
ــک  ــواد"، "ریس ــک م ــه ای "ریس ــون دوجمل ــج آزم ــاس نتای براس
ــک  ــت"، "ریس ــک مدیری ــی"، "ریس ــکات ایمن ــت ن ــدم رعای ع
ــک  ــی" و "ریس ــک محیط ــات"، "ریس ــک تأسیس ــی"، "ریس مال
نیــروی انســانی" بعنــوان ریســک های حریــق انبــار در بــازار تهــران 
می باشــند. همچنیــن کلیــه مؤلفه هــای ایجــاد ریســک ها کــه در 
ــند.در  ــادار می باش ــده اند، معن ــه ش ــر گرفت ــر در نظ ــق حاض تحقی
بیــن عوامــل ایجــاد ریســک مــواد، "عــدم برچســب گذاری مــواد 
قابــل اشــتعال" در رتبــه اول، "حجــم اقــالم قابــل اشــتعال در انبــار"  
دوم، "عــدم شناســایی مــواد قابــل اشــتعال" ســوم و "وجــود مــواد 

ــد. ــارم می باش ــه چه ــار" در رتب ــاک در انب خطرن
ــکات ایمنــی،    در بیــن عوامــل ایجــاد ریســک عــدم رعایــت ن
ــه  ــع ســوخت" در رتب ــار منب ــالم قابل اشــتعال در کن "مجــاورت اق
ــار" دوم و  ــود در انب ــواد موج ــی م ــه ایمن ــب برگ ــدم نص اول، "ع

"انبارش غیر اصولی و ناایمن مواد" در رتبه سوم می باشد.
ــات  ــدم اقدام ــت، "ع ــک مدیری ــاد ریس ــل ایج ــن عوام   در بی
ــح  ــی صحی ــران جهــت مکان یاب مناســب و کافــی از ســمت مدی
ــه  ــت ب ــه مدیری ــدم توج ــه اول، "ع ــل اشــتعال" در رتب ــواد قاب م
نــکات ایمنــی و تأسیســات" در رتبــه دوم و "عــدم توجــه مدیریــت 

به ارزیابی و کنترل ریسک حریق" در رتبه سوم می باشد.
ــی  ــع مال ــود مناب ــی، "کمب ــک مال ــاد ریس ــل ایج ــن عوام  در بی
ــای  ــا تکنولوژی ه ــی ب ــردن تأسیســات قدیم ــن ک ــت جایگزی جه
ــی جهــت ایمن ســازی  ــع مال ــود مناب ــه اول و "کمب ــد" در رتب جدی

ساختمان انبار" در رتبه دوم می باشد.

ــود  ــدم وج ــات، "ع ــک  تأسیس ــاد ریس ــل ایج ــن عوام  در بی
ــات  ــود تأسیس ــدم وج ــه اول، "ع ــق" در رتب ــاء حری ــتم اطف سیس
جهــت تهویــه، رطوبــت و دمــا" دوم و "وجــود تأسیســات برقــی 

نامناسب" در رتبه سوم می باشد.
 در بیــن عوامــل ایجــاد ریســک محیطــی، "عــدم رعایــت فاصلــه 
مناســب انبــار از ســایر مکان هــا" در رتبــه اول، "بکارگیــری مصالــح 
ســاختمانی قابــل اشــتعال در ســاخت انبــار و مکان هــای مجــاور" 
ــک  ــا ریس ــی ب ــای قدیم ــاختمان ها و مکان ه ــود س دوم و "وج

باال در مجاورت انبار" در رتبه سوم می باشد.
 در بیــن عوامــل ایجــاد ریســک منابــع انســانی، "عــدم وجــود 
مســتندات جهــت آمــوزش نیــروی کار" در رتبــه اول، "عــدم وجــود 
اقدامــات الزم و برنامــه ریــزی شــده جهــت حفاظــت فــردی" دوم 

و "مواجهه شاغلین با مواد خطرناک" در رتبه سوم می باشد.
ــات  ــدم اقدام ــان داد، "ع ــل، نش ــی عوام ــدی کل ــج رتبه بن  نتای
ــح  ــی صحی ــران جهــت مکان یاب مناســب و کافــی از ســمت مدی
مــواد قابــل اشــتعال" در رتبــه اول، "کمبــود منابــع مالــی جهــت 
ــا تکنولوژی هــای جدیــد"  جایگزیــن کــردن تأسیســات قدیمــی ب
ــروی کار" در  ــوزش نی ــت آم ــتندات جه ــود مس ــدم وج دوم و "ع

رتبه سوم می باشد.
 نتایج رتبه بندی ریسک ها نشان داد، "ریسک تأسیسات" دارای 
باالترین اهمیت و "ریسک مواد" دارای کمترین اهمیت می باشد. 
ــکات ایمنــی" دوم، "ریســک  همچنیــن، "ریســک عــدم رعایــت ن
مالی" ســوم، "ریســک محیطــی" چهارم، "ریســک مدیریــت" پنجم 

و "ریسک منابع انسانی" در رتبه ششم می باشد. 
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زی  مجا فضای  ر  د زی  رسـا ا ز با و  بـی  یا ر ا ز با
ــت  ــن اس ــد، ای ــش می آی ــی پی ــران بازاریاب ــرای مدی ــه ب ــؤالی ک ــن س ــال 1399 مهم تری در س

ــد؟ خدمــات  ــگ اختصــاص دهن ــال مارکتین ــه دیجیت ــدر از بودجــه تبلیغــات خــود را ب کــه چق

ــر هســتند؟ ــک مؤثرت ــگ چیســت و کدامی ــال مارکتین دیجیت

ــدن تبلیغــات در  ــا دی ــدن روزنامــه ی ــا خوان ــر ب ــر مــردم وقت شــان را کمت ــر دیگ در ســال های اخی

تلویزیــون ســپری می کننــد. بخــش زیــادی از زمــان مشــتریان شــما، پــای تلفــن همــراه یــا کامپیوتر 

یــا تبلــت می گــذرد و شــما بایــد بتوانیــد در آنجــا بــا مشــتریان خــود ارتبــاط برقــرار کنیــد.

ــا  ــری ب ــر و موفق ت ــاط مؤثرت ــد ارتب ــات هســتید و می خواهی ــا خدم ــما صاحــب کاال ی ــر ش اگ

مخاطبیــن برنــد خــود داشــته باشــید، بی شــک حضــور شــما در رســانه های دیجیتــال ضــروری 

اســت. دیجیتــال مارکتینــگ دیگــر ترنــدی در حــوزه بازاریابــی نیســت، بلکــه برعکــس یــک ابــزار 

اســت بــرای موفقیــت در حــوزه بازاریابــی و البتــه تبلیغــات. چــرا کــه برخــالف دیگــر ترندهــای 

ــد. ــری کنی ــد اندازه گی ــی، شــما هــر فعالیــت خــود را می توانی بازاریاب

 وب سایت آیمارکتور

www.imarketor.com

Direct To Consumer
دیجیتال مارکتینگ  

https://www.imarketor.com/


79

کانال/ گروه اطالع رسانی و تبادل اطالعات نشریه الکترونیکی

مهندسی حفاظت از حریق )مهندسی حریق(

https://t.me/iranFireProtectionEngMag  

https://chat.whatsapp.com/
DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ

 www.iransafetytrade.com    iransafesec@gmail.com                                                                                                         مرکز جامع تجارت ایمنی ایران  

ــغ محصــوالت  ــال تبلی ــی دیجیت در یــک تعریــف ســاده، بازاریاب
یــا  الکترونیکــی  دســتگاه های  از  اســتفاده  بــا  خدمــات  و 
اینترنــت اســت. ایــن برنامــه شــامل پیام رســانی متنــی، ویدئــو، 
ــون  ــی، تلویزی ــای الکترونیک ــت ها، بیلبورده ــن، پادکس اپلیکیش
دیجیتــال و کانال هــای رادیویــی و غیــره اســت. بازاریابــی 
دیجیتــال بــه یــک ســازمان امــکان می دهــد؛ کمپین هــا، 
محتــوا و اســتراتژی خــود را تجزیه وتحلیــل کنــد تــا بفهمــد چــه 

کاری انجــام می دهــد.
 

تبلیغات دیجیتال در برابر تبلیغات سنتی؟
ــی از  ــش بزرگ ــه و بخ ــورت گرفت ــه ص ــی ک ــق پیش بینی های طب
ــال از تبلیغــات  آن محقــق شــده اســت، حجــم تبلیغــات دیجیت
ــد  ــه و ایــن ترن ســنتی در کشــورهای توســعه یافته ســبقت گرفت

در ایــران نیــز در حــال شــکل گرفتــن اســت.

تفاوت بازاریابی آفالین با دیجیتال مارکتینگ؟
ــا  ــگ ب ــال مارکتین ــاوت دیجیت ــه در اهمیــت و تف ــن نکت مهم تری
دیگــر ابزارهــای بازاریابــی، در بخــش تعاملــی آن اســت. فضــای 
ــان کاال  ــار صاحب ــی را در اختی ــی امکان ــبکه های اجتماع وب و ش
ــا  ــطه ب ــدون واس ــد ب ــا بتوان ــا کارفرم ــد ت ــات می  دهن و خدم

مخاطــب یــا مشــتری خــود تعامــل کنــد.

همچنیــن دیجیتــال مارکتینــگ برخــالف مابقــی ابزارهــای 
ــن  ــری اســت و ای ــل اندازه گی ــی ســنتی، قاب ــی و بازاریاب تبلیغات

موضــوع مهم تریــن ویژگــی آن اســت. 
ــزان  ــوان می ــری کلیــدی KPI می ت ــا تعریــف شــاخص اندازه گی ب
موفقیــت یــک کمپیــن تبلیغــات دیجیتــال را نســبت بــه بودجــه 
ــورد  ــه در م ــزی ک ــرد. چی ــری ک ــده، اندازه گی ــه انجام ش و هزین
رســانه های آفالیــن، همچــون تبلیــغ در نشــریات و بیلبــورد 
قابــل محاســبه نیســت و در مــورد تبلیغــات تلویزیونــی نیــز، بــه 

ــود. ــری نمی ش ــق، اندازه گی ــکل دقی ش

اما سؤال بعدی: خدمات دیجیتال مارکتینگ چیست؟
ــتر وب و  ــی در دو بس ــور کل ــگ بط ــال مارکتین ــات دیجیت خدم

شــبکه های اجتماعــی ارائــه می شــود:

 بستر وب:
1- بهینه سازی موتور جستجو یا سئو مارکتینگ

2- طراحی وب سایت
3- تبلیغات دیجیتال، مانند: تبلیغات همسان، بنری و کلیکی

4- ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ازطریق ایمیل
5- بازاریابــی تولیــد محتــوا، ماننــد: تهیــه و تألیــف مقالــه، 

ریپورتــاژ آگهــی و روابــط عمومــی الکترونیــک
6- بازاریابی ویدئویی یا ویدئومارکتینگ

google adwords یا Google Ads 7- تبلیغات در گوگل یا
Landing Page 8- صفحات فرود یا
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 بستر شبکه های اجتماعی:
Influencer Marketing 1- اینفلوئنسر مارکتینگ

2- بازاریابی تولید محتوا
UGC 3- کمپین دیجیتال: مثل کمپین تولید محتوا توسط کاربر

4- تبلیغات در شبکه های اجتماعی: اینستاگرام، تلگرام، واتس آپ

چالش های دیجیتال مارکتینگ چیست؟
ــزرگ وجــود دارد:  ــش ب ــال مارکتینــگ ســه چال در حــوزه دیجیت
اول: این کــه تنــوع رســانه های آنالیــن باعــث می شــود تــا 
صاحبــان برنــد بــرای برنامه ریــزی و فعالیــت در هــر رســانه، بــا 
ــرویس های  ــی، س ــبکه اجتماع ــا ش ــوند. ده ه ــرو ش ــکل روب مش
ــی از  ــا بخش ــد، تنه ــایت های پربازدی ــگ و وب س ــل مارکتین ایمی
ــرکت ها،  ــر ش ــن اکث ــرای همی ــتند. ب ــن هس ــانه های آنالی رس
ــا برنامه هــای  ــال مارکتینــگ خــود را مــوازی ب اســتراتژی دیجیت
بازاریابــی خــود، بــه شــکل داخلــی نوشــته و مدیریــت و تولیــد 

محتــوای آن را برون ســپاری می کننــد.
ــه تخصــص  ــاز ب ــه عــدم نی ــاور اشــتباه ب ــه پاییــن و ب دوم: هزین
ــت  ــانه ها اس ــایر رس ــا س ــه ب ــن، در مقایس ــانه های آنالی در رس
ــای  ــا رویکرده ــا، ب ــادی از برنده ــداد زی ــود تع ــث می ش ــه باع ک
حرفــه ای و غیرحرفــه ای، بــرای تبلیــغ بــه ایــن فضــا هجــوم بیاورند 
کــه ایــن امــر ســبب تشــدید رقابــت می شــود. فرامــوش نکنیــد 
کــه برخــالف تبلیغــات ســنتی، تبلیغــات دیجیتــال کاری بلندمــدت 

اســت و نیــاز بــه شــناخت کافــی از فضــا و مخاطــب دارد.
ــث  ــن، باع ــانه های آنالی ــات در رس ــار اطالع ــه، انفج ــوم: اینک س
ــرو  ــات روب ــادی از تبلیغ ــم زی ــا حج ــما ب ــب ش ــود مخاط می ش
شــود. بســیاری از ایــن افــراد، بــا واقعیــت آن کاال یــا خدمــت، 
زیــاد آشــنایی نداشــته و ســبب کــم شــدن اعتمــاد مصرف کننــده، 

ــه همــه تبلیغــات در فضــای مجــازی می شــود. نســبت ب

راه حل خروج از این چالش ها در فضای دیجیتال مارکتینگ؟
خوبــی دیجیتــال مارکتینــگ ایــن اســت کــه یــک بســتر دوجانبه 
ــتریان تان  ــر مش ــد ازنظ ــد و می توانی ــا می کن ــما مهی ــرای ش ب
نیــز مطلــع شــده و بــا اعــداد دقیــق بدانیــد، چــه مطالبــی بــرای 

ــر اســت.  مخاطــب شــما جذاب ت
امــا ایــن موضــوع به تنهایــی کافــی نیســت، شــما بایــد 
ــا مشــتری هایتان داشــته باشــید  ــک رابطــه خــوب ب ــد ی بتوانی
تــا هــم از نظــرات آن هــا آگاه شــوید و هــم بتوانیــد انتظــارات 

مشــتری هایتان را برطــرف کنیــد.
ایجــاد رابطــه و تعامــل بــا مشــتریان، یکــی از برتری هــای 
محســوس رســانه های آنالیــن، نســبت بــه ســایر رسانه هاســت. 
ــی  ــتراتژی بازاریاب ــد اس ــته ها می توانی ــن داش ــا ای ــما ب ــاال ش ح
و فــروش کاال یــا خدمــات خــود را تحلیــل کنیــد و ببینیــد 
ــه. ــی ن ــه  کارهای ــد و چ ــب را می ده ــواب مناس ــی ج چه کارهای
ــه  ــوای جــذاب، ب ــد محت ــا تولی ــد ب ــگ بای ــال مارکتین در دیجیت
ــما  ــرای ش ــه ب ــد ک ــل کنی ــس را منتق ــن ح ــود ای ــتریان خ مش
ــردن  ــرای باالتر ب ــالش ب ــت و در ت ــه نیس ــا دغدغ ــروش تنه ف

ــتید.  ــا هس ــی آن ه ــطح زندگ س
تمــام نظــرات مشــتری ها را به دقــت رصــد کــرده و تشویق شــان 
ــتراک  ــه اش ــران ب ــا دیگ ــان را ب ــتان های خودش ــه داس ــد ک کنی

بگذارنــد. ایــن کلیــد موفقیــت شــما در دنیــای امــروز اســت.
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ساختار فریم ورک RACE در حوزه برنامه ریزی دیجیتال مارکتینگ

مزایای دیجیتال مارکتینگ:
ــتریان  ــه مش ــال ب ــی دیجیت ــت: بازاریاب ــان و راح ــل آس - تبدی
ــا  ــی ی ــاهده آگه ــس از مش ــه پ ــد بالفاصل ــازه می ده ــما اج ش
محتــوای شــما اقــدام کننــد. آنهــا می تواننــد بــر روی یــک لینــک 
کلیــک کننــد یــا یــک پســت وبــالگ را ذخیــره کننــد و ســریعًا در 
قیــف فــروش حرکــت کننــد. ممکــن اســت آنهــا بالفاصلــه خریــد 
نکننــد، امــا بــا شــما در ارتبــاط خواهنــد بــود و بــه شــما فرصتــی 

می دهنــد تــا بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد.
ــما  ــه ش ــال ب ــی دیجیت ــتریان: بازاریاب ــا مش ــتر ب ــاط بیش  ارتب
ــود  ــتریان خ ــا مش ــی، ب ــان واقع ــا در زم ــد ت ــکان می ده ام
ــه شــما  ــن امــکان را ب ــر از همــه، ای ــد. مهم ت ــرار کنی ــاط برق ارتب
ــد  ــت می توان ــه و در نهای ــاط گرفت ــما ارتب ــا ش ــا ب ــد ت می ده

حس وفاداری به برند ایجاد کند.
ــد اســتراتژی بازاریابــی شــما  ــرای اینکــه بدانی - نتایــج کمــی: ب

ــذب  ــتری ج ــداد مش ــه تع ــه چ ــد ک ــد دریابی ــد، بای کار می کن
ــن  ــد ای ــه می توانی ــا چگون ــد. ام ــد داری ــدر درآم ــد و چق می کنی
کار را بــا یــک اســتراتژی بازاریابــی غیــر دیجیتــال انجــام دهیــد؟
ــان  ــا مخاطب ــه تنه ــال ن ــی دیجیت ــه: بازاریاب ــره وری هزین - به
ــه  ــه هزین ــنتی دارد، بلک ــی س ــه بازاریاب ــبت ب ــیع تری نس وس

ــراه دارد. ــه هم ــز ب ــری نی کمت
ــغ  ــک تبلی ــی ی ــی: وقت ــک گســترده جغرافیای ــه ی - دســتیابی ب
ــدون  ــد ب ــردم می توانن ــد، م ــام می دهی ــن انج ــورت آنالی را بص
توجــه بــه مکان شــان، آن را ببیننــد در نتیجــه تبلیغــات شــما بــه 

ــد. ــدا می کن ــت پی ــان دس ــیع تری از مخاطب ــتره  وس گس

چرا دیجیتال مارکتینگ باید جزئی از فعالیت شرکت تان باشد؟
ــان  ــه مخاطب ــتیابی ب ــل دس ــًا بدلی ــال عمدت ــی دیجیت بازاریاب
گســترده ای از مــردم، مهــم شــده اســت. 89 درصــد آمریکایی هــا 
از اینترنــت اســتفاده می کننــد و 31 درصــد تقریبــًا بطــور مــداوم 
آنالیــن هســتند. بعنــوان یــک بازارســاز، مهــم اســت کــه از ایــن 

ــد شــوید. ــن بهره من ــی آنالی ــا حضــور تبلیغات مســئله ب
بازاریابــی دیجیتــال بایــد یکــی از تمرکزهــای اصلــی اســتراتژی 
ــی  ــز راه ــاًل هرگ ــد. قب ــب وکار باش ــر کس ــی در ه ــی بازاریاب کل
ــود  ــتریان خ ــا مش ــداوم ب ــاس م ــه در تم ــت ک ــود نداش وج
بمانیــد؛ امــا اگــر شــما هرچــه بیشــتر از فرصت هــای بازاریابــی 

ــان. ــتر می بیننت ــد، بیش ــتفاده کنی ــال اس دیجیت
اگــر شــما بازاریــاب باشــید احتمــااًل در بــازار دیجیتــال بــا 
چالش هــای جدیــدی روبــرو هســتید. کافــی نیســت کــه فقــط 
ــر از هــر  ــد آن هــا را بهت مشــتریان خــود را بشناســید؛ شــما بای
ــرار  ــاط برق ــا ارتب ــا آن ه ــد ب ــا بتوانی ــری بشناســید ت ــس دیگ ک
ــم در  ــی از ارکان مه ــی یک ــبکه های اجتماع ــل در ش ــد. تعام کنی

ــت. ــما اس ــب وکار ش ــت کس موفقی
بــرای انجــام این کار، شــما بــه یک دیــدگاه یکپارچــه از ترجیحات 
مشــتری و انتظــارات در تمــام کانال هــا، وب ســایت های ارتبــاط 
جمعــی، موبایــل، پســت مســتقیم، نقطــه فــروش و غیــره نیــاز 
داریــد. هرچــه مشــتری شــما نســبت بــه رفتــار و اولویت هــای 
شــما عمیق تــر باشــد، احتمــال بیشــتری وجــود دارد کــه آن هــا 

را در تعامــالت پــر ســود وارد کنیــد.
در واقــع دغدغــه  مهــم ایــن روزهــای شــرکت ها، تدویــن 
اســتراتژی بازاریابــی دیجیتــال بــرای نســل جدیــد، تولیــد 
محتــوای طنــز، برگــزاری کمپیــن اینفلوئنســر مارکتینــگ، اســتفاده 
از ویدئــو مارکتینــگ و ســئو در اینســتاگرام اســت کــه همــه ایــن 
ــگ  ــال مارکتین ــس دیجیت ــک آژان ــه ی ــاد ب ــا اعتم ــا، ب دغدغه ه

ــود  ــرف می ش ــی برط ــی، براحت ــه ای و اصول حرف

و شما فقط پارو کنید!!!
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مشاور، طراح و مجری سیستم های پیشگیری                  09121012576

حسن تنها                                   کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني- ایستگاه و ناوگان موتوری     09121257483

سعید چمانی            کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور و مدرس آتش نشانی فرودگاهی                       09123716106

e m a d e s m a e i l i @ g m a i l . c o m

i n f o @ a t a s h b a s . i r r a m i r n e j h a d @ g m a i l . c o m

r e z a . j a v a h e r i . 1 2 5 @ g m a i l . c o m

r e z a . j a v a h e r i . 1 2 5 @ g m a i l . c o m

k t a h e r i a s l @ y a h o o . c o m

s a e e d a h m a d i 2 6 6 0 @ g m a i l . c o m

m a j i d h a m i d a v i @ y a h o o . c o m

h . m a s h h a d i m o s l e m @ g m a i l . c o m

a d e l g h a s e m y @ y a h o o . c o m

 h . s a k i @ y a h o o . c o m

s h a r i f z a d e h @ y a h o o . c o m

t a l a v a r i @ g m a i l . c o m

s h o j a e i 4 8 m @ y a h o o . c o m

n s r . r a h b a r @ g m a i l . c o m

t a n h a _ m a n a g e r @ y a h o o . c o m

s c h a m a a n i @ y a h o o . c o m

محمد شمس                                              دکترای ایمنی
مشاور مدیریت ایمنی صنایع                                      09122022635

محمد کاظمی                                        کارشناس مکانیک
مشاور، طراح و مدرس خودروهای آتش نشانی            09188616400

مهدی صادق زاده                               کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09171252880

d r s h a m s @ y a h o o . c o m

K a z e m i 1 3 @ y a h o o . c o m

mehdi.sadeghzadeh2880@gmail.com

پرویز رزمیان فر                              کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس علوم تخصصی آتش نشانی                  09128161075
p . r a z m i y a n f a r @ g m a i l . c o m

فرامرز فرجی                               کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشانی و نجات و امداد                09121042995
f a r a j i _ r e s c u e @ y a h o o . c o m

محمد موسی زاده                       کارشناس برق و الکترونیک
مشاور و مدرس سیستم های اعالن حریق                      09128439507
m o h a m m a d . m @ m a i l . r u

 ارتباط مستقیم با مدرسین، مشاورین و کارشناسان ایمنی
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اطالعات عمومی

روبرت نیسان                          کارشناس ارشد مهندسی حریق
مشاور، طراح و مدرس علوم آتش نشانی                      09121081415

سیامک سید حسینچی                    لیسانس مهندسی صنایع
مشاور و مجری سیستم های ایمنی و حفاظتی                 09121214545

حسین روشن روان     کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء                 09121163160

محمد بیات                                 کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشاني تخصصی                          09121150445 

i n f o @ e t f a t e h r a n . c o mi m e n e g h l i m @ g m a i l . c o m

h . r o s h a n @ b e s t a l a r m . i rB a y a t 1 2 5 @ y a h o o . c o m

احمد حسن زاده                              کارشناس ارشد مکانیک
نگهداری و تعمیرات سیستم های اطفاء حریق                  09122856901

امیرحسین امدادی فر                          فوق لیسانس مکانیک
مشاور و مدرس ایمنی و حفاظت در برابر حریق          09122330566

بابک میرسعید قاضی                         کارشناس ارشد صنایع
مشاور تخصصی ایمنی و امنیت                                      09121219411

علیرضا یاوری                                     کارشناس آتش نشانی
مشاور و ممیز ایمنی و آتش نشانی                                 09133277396

علی رستگارپناه       کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء                  09125708342

روح اهلل محمدی           کارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق
مدرس حریق دانشگاه علمی و کاربردی                       09126162614

مجتبی لطفی                         کارشناس آتش نشانی و نجات
مشاور و مربی آتش نشانی و امداد و نجات                   09126268791

امیر صدیقی                                    کارشناس ارشد مکانیک
مشاور سیستم های ایمنی حریق                                      09122019369

رضا اسماعیلی          کارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم و اطفاء                  09122444875

ناصر غفوری                               کارشناس ارشد آتش نشانی
مشاور و مدرس تخصصی آتش نشانی                           09126131059

مهدی عظیمی                  کارشناس سیستم های اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اطفاء حریق                   09123722396

مهدی هجری زاده               کارشناس سیستم های اعالم حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم حریق                    09121065749

قربانعلی قربانی مقدم                        کارشناس آتش نشانی
مشاور و مدرس آتش نشاني صنعتی                              09155143678

MBA شیما روزبهانی    کارشناس ارشد طراحی مهندسی پیشرفته و
تست و نگهداری سیستم های اعالم حریق                            09305849823

رضا فعله گری                              کارشناس ایمنی و پیشگیری 
مشاور سیستم های ایمنی و آتش نشانی                          09183708829

احمد سلیمانی                  کارشناس سیستم های اعالم حریق 
مشاور، مدرس و مجري سیستم هاي اعالم حریق          09216944068 

a h a s a n z a d e h @ m a i l . k n t u . a c . i r

 a . e m d a d i f a r @ g m a i l . c o m

i n f o @ g s s c o . n e t

y a v a r i . a r @ g m a i l . c o m

a l i . r a s t e g a r p a n a h @ g m a i l . c o m

r o h o l l a h m 0 2 @ g m a i l . c o m

m o j t a b a 1 2 5 l o t fi @ g m a i l . c o m

a m i r _ s e d i g h y @ y a h o o . c o m

r e z a @ s a r i a n . i rg h a f o u r i n a s e r @ y a h o o . c o m

a z i m i @ s a r i a n . i r m e h d i @ i g s . c o . i r

a l i m o g h a d a m 1 9 6 2 @ o u t l o o k . c o m

S h i m a . r o o z b a h a n i @ i d p r o d u c t . i r

e x p e r t . s a f e t y 4 @ g m a i l . c o m

S o l e i m a n i @ a r i a k . c o m

غالمعلي جوهري                      کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور و مدرس آتش نشاني حرفه ای                            09122392008

محمدرضا شیخ کاظم برزگری      کارشناس ارشد شهرسازی
مشاور و مدرس علوم مدیریت آتش نشاني                  09126112774

حبیب کبیري                              کارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني                                          09122264346

j o h a r i 1 2 5 @ g m a i l . c o m

m s h k a z e m i @ g m a i l . c o m

h a b i b . 1 2 5 k a b i r i @ g m a i l . c o m

محمدرضا بداغی                        کارشناس ارشد آتش نشان
کارشناس فروش و تعمیرات تجهیزات آتش نشانی        09121903696

علی رضایی                            فوق لیسانس شیمی کاربردی
09128938818                               PSM مدرس و مشاور تخصصی

m . b o d a g h i @ p a s a r g a d t r a d e r s . c o m

w w w . p r o c e s s S a f e t y . i r

ابراهیم زیدآبادی                                 کارشناس آتش نشانی
مشاور و  مدرس آتش نشانی                                        09159717327

E b r a h i m h s e 1 2 5 @ y a h o o . c o m

HSE محسن احمدیانی                              کارشناس ارشد
مشاور، مدرس و ممیز سیستم های ایمنی                       09123791688

مهدی مردانی      کارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
مشاور، طراح و مدرس سیستم های اعالم و اطفاء               09127833194

m o h s e n a h m a d i a n i @ y a h o o . c o mwww.m.mardani.architect@gmail.com

  https://t.me/iranFireProtectionEngMag
https://chat.whatsapp.com/DOMYCAGByFFJNv1fhrtzAQ
https://iransafetytrade.com/
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صفحه ویژه مدیریت تدارکات

موقعیتایمیلسایتفاکستلفنزمینه فعالیتنام شرکت

26700421www.karafire.cominfo@karafire.comFC 01 26700421 سیستم های اطفاء حریقکارا فایر

44282776www.imensanatpars.cominfo@imensanatpars.comBC 04 44282800 ایمنی و آتش نشانیایمن صنعت پارس

44240614www.imenace.cominfo@imenace.com02 44240262 اعالم و اطفای شهری و صنعتیایمن آسه

88761599www.atashbas.cominfo@atashbas.com87 88764831 فوم آتش نشانیآتش بس پارس

5568839155688654www.ariavand.irinfo@.ariavand.ir77اعالم و اطفای حریقآریاوند

Adt_c@yahoo.com86...........7-744381665-44381665اعالم و اطفای حریقآتش دافع تهران

8887152788871527www.aipceco.cominfo@ aipceco.com31 آموزش، مشاوره، مدیریتآفتاب ایمن پرتو 

88590981www.adishpad.cominfo@adishpad.com53  88576117 اعالم و اطفای حریقآدیش پادمهر

22879570www.aeapjs.cominfo@aeapjs.com4-5 22879550 ایمنی، آتش نشانی و نجاتآگاهان انرژی آسیا

.88727168www.ardalengineering 88710809اعالم و اطفای صنعتیاردال
com

info@ardalengineering.com62

66950818www.imenshole.comimenshole@yahoo.com10 66492823 ایمنی، آتش نشانی و نجاتایمن شعله ایرانیان

www.igs.co.irinfo@igs.co.ir11 66908882  66908882 سیستم های اعالم حریقایمن گستر ساعی

www.behssa.cominfo@behssa.com6-7 22653812  22653812 اعالم و اطفای صنعتیبهسا

hamoonbozorgmehr...........44069411 44077648 تایید صالحیت HSEبزرگمهر هامون 
@gmail.com

52

2203825522038262www.pakpyro.cominfo@pakpyro.com69اطفای حریق آئروسلتارا الکترونیک

2285581822877234www.sabatam.cominfo@sabatam.com68اعالم و اطفای صنعتیصبا تام صنعت

8088612780www.famorgroup.cominfo@fmp.co.ir03-88612779آموزش و مشاوره فامور مهرگان پویا

35258323www.bioversal.irinfo@bioversal.ir76 35257323 بیورسال و اطفای صنعتیمهندسی تدبیر

88837820www.asec-int.cominfo@asec-int.com09 86020347 اعالم و اطفای صنعتیطراحان نوین راهکار

65766738www.namadintarh.cominfo@namadintarh.com37 65766872 خودروی و تجهیزاتنمادین طرح

اسپانرسهای مجله شامره:        45
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