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درود بر خوانندگان عزیز

هفتم مهر را خدمت همه آتش نشانان عزیز تبریک و تهنیت می گویم.

آتش نشانی شغل بسیار حساس و مخاطره آمیزی است که بشدت نیازمند دقت، 
پشــتکار، توانمندی فیزیکی و هوش و ذکاوت اســت. آتش نشانان ایران یک 
خصوصیت دیگری هم دارند که آن فداکاری و ایثار است. چیزی که در خارج از 
این مرزهای ما آنقدر کم است که اگر آتش نشانی از جان خودش بگذرد و یکی 
از کارهایی که بصورت روزمره توســط آتش نشانان ما برای حادثه دیدگان انجام 
می شود را بخواهد برای حادثه دیدگان خودشان انجام دهد، نشان شجاعت و لوح 

افتخار و مراسم تقدیر و .... برایش تدارک می بینند.
لذا آتش نشانان ایرانی، چه شهری و چه صنعتی، ایثارگران خاموشی هستند که 

شایسته بهترین احترام و عزت اند.

من هم امیدوارم که همیشه و همه حال، تندرست و موفق باشند.

 
سعید دولتشاهی
 مهر ماه 1395

درود بر خوانندگان عزیز

آتش نشانان قدرتمند کشــور، هفته آتش نشــان )و نه فقط روز آتش نشان( 
حضورتان، همایون و شادباش باد. 

سالمتی، سربلندی و عاقبت بخیری همه شما را از خدای بزرگ خواهانم. همچنین 
همه کســانی که خدمتگزار واقعی آتش نشانان هســتند. روسا، کارشناسان، 
مدیران، فروشندگان، تاجرها، نصاب ها و ... هر کسی که تالش اش در پیشگیری 
و مقابله با حریق تأثیرگذار اســت. خانواده های آتش نشانان هم که گل سرسبد 

تقدیرشوندگان هستند.
5 مهر مجتمع تجاری اداری نگین رازی )بــورس تخصصی ابزارها و تجهیزات 
بهداشت، ایمنی، آتش نشانی، امداد و نجات، ترافیکی و هشداردهنده، مدیریت 
بحران و ...( افتتاح شــد، چه افتتاح باشکوهی.همراه با تیزرهای معرفی بازار در 

تلویزیون.
انصافا حاج موذن کم نگذاشت. برای اولین بار در تاریخ صنعت ایمنی ایران، یک 
مجتمع تجاری اداری تخصصی ایــن حوزه با پرداخت صدها میلیون تومان، در 

تلویزیون تیزرهای معرفی این بازار را پخش کرد. 
تشریف بیاورید. اینجا دیدنی است. 

مسابقات عملیاتی آتش نشانان وزارت کشور در تبریز، سومین نمایشگاه HSE و 
همچنین نمایشگاه صنعت در محل نمایشگاه های بین المللی تهران و نهایتا 26 تا 
29 مهرماه، نمایشگاه تجهیزات ایمنی و امنیتی ایپاس که در مصلی تهران برگزار 
شده و غول های این صنعت به نبردی سهمگین برای نشان دادن قدرت خود در 

کسب پروژه های بزرگ می پردازند.
طبق روال، موثرترین رسانه اطالع رسانی صنعت آتش نشانی ایران هستیم. 

بشرط حیات!، می بینم تان.

                                                                                           احمد غالمیان میراب
                                                                                     مهر ماه 1395

Bejing تبلیـغ متـرو

با شعــار حمـل سریـع تـر شما،
استفـاده از کاراکتـرهایی که کار 
حسـاس دارند، مانند آتش نشانان 
اسـاس ایـن تبلیـغ شـده اسـت.
bejing_subway_firemen
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 714 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مصاحبه/گزارش

Fire Protection Engineering Magazine    No. 26    Sep-Octobr 2016                                              1395 ـماره 26    مهر ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سـال چهارم    ش

به جرأت می توان NAFCCO را بزرگ ترین ارائه دهنده جامع راه حل های ایمنی حریق جهان دانست. 
چرا که همه آنچه شما نیاز دارید را این مجموعه عظیم در همسایگی مان براحتی ارائه می دهد. از 

کوچک ترین قطعه یک سیستم اعالم حریق تا بزرگ ترین خودروهای عملیاتی موجود در دنیا. 
آرتنـوس آریـا به سکانـداری سعید حافظ، نماینده این شرکت در ایـران است که اخیـراً میـزبان 
Mohammad Nadeem Siddiqui مدیر صادرات منطقه ای NAFCCO بود. فرصت را غنیمت دانستیم 

و پای صحبت اش نشستیم. بخوانید:

درایرانکارخانهمیسازد
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تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

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

 لطفاً شرکت NAFCCO را معرفی نمایید
ما شرکتی مهندسی هستیم که بمنظور فراهم سازی 
ایده های جدید و نوین در راستای ایجاد امنیت و 
رفاه  توسعه  هدف  با  البته  و  آمده  بوجود  ایمنی 
اجتماعی. NAFCCO یک شرکت اماراتی است که 
اعالم و  بزرگ ترین شرکت در زمینه سیستم های 
اطفاء حریق در جهان است. ما یک دفتر مرکزی 
در دبی داشته بعالوه چهار کارخانه در دبی و یکی 
هم در مصر. متراژ کارخانه های ما جمعاً 4.5 میلیون 
مترمربع می شود. بغیر از این 5 کارخانه در دبی و 
مصر، یکی دیگر در قطر و در عربستان هم داریم که 
کلیه تجهیزات و سیستم های ایمنی حریق را به کل 

دنیا ارائه می دهیم.
همچنین ما بزرگ ترین گروه مهندسی در این زمینه 
در جهان را داریم. حدود 450 مهندس متخصص 
که عمال بزرگ ترین تیم تخصصی مشاوره، محاسبه، 
طراحی و ارائه سیستم های ایمنی حریق در جهان 
و  مونتاژ  تولید،  فرایند  در  نیز  نفر  هزار  است. 12 
نصب و راه اندازی فعالیت می کنند. بهمین دلیل با 
اطمینان کامل می گویم که چنین گروه و شرکتی 
بزرگی در حوزه سیستم های اعالم و اطفای حریق و 

آتش نشانی در دنیا وجود ندارد.
ما شرکتی هستیم که از کپسول گرفته تا خودروهای 
عملیاتی را خودمان می سازیم. در این میان کاالهای 
افزایش  در  که  می کنیم  عرضه  برای  هم  دیگری 
ضریب ایمنی و رفاه جامعه تأثیرگذار است. هدف 
ما فقط تولید و فروش نیست. بلکه ارائه راهکار از 

صفر تا صد به مشتری است؛ یعنی بعد از فروش هم 
حمایت می کنیم.

 شعار NAFCCO چیست؟
و  دارند  مشترکی  هدف  پسرانش  و  شرکت  مدیر 
می خواهند با تفکر و ایده های نوینی که دارند، در 
 Life Stile ارائه آخرین فناوری های ایمنی زندگی
 NFPA قوانین  از   100% ما  باشند.  منحصربفرد 
اطالع رسانی،  بمنظور  هرساله  و  می کنیم  پیروی 
نشر قوانین و تغییرات جدید به خانواده های جهانی 
صنعت ایمنی، سمینارهای آن را برگزار می کنیم. 
ما شرکتی که فقط سازنده تجهیزات باشد نیستیم. 
یک مثال از نوآوری ها و تعهد به تعالی تولید برایتان 
بزنم. ما حتی خودروهایی ساخته ایم که بطور مثال 
دکل های  روی  )مقره های(  نصب شده  تجهیزات 
با  متناسب  را  ولت(  هزار   500( فشارقوی  برق 
از فاصله بسیار  نیرو،  انتقال  استانداردهای صنعت 

دور )65 متر( شستشو می دهد. 
شما در NAFCCO تمامی نیازهایتان به خدمات 
مشاوره، تأمین تجهیزات و آموزش، مطابق با کلیه 
استانداردها و گواهینامه های بین المللی دنیا برآورده 
تیم های  بلکه  نمی شوید  رها  بازهم  البته  می شود. 
یا  از محصوالت  تا وقتی که  از آن  تخصصی پس 
خدمات NAFCCO استفاده می کنید، همراه شما 
هستند. بسرعت و مسلط. این امر یکی از مهم ترین 
امتیازات رقابتی ما نسبت به برندهای دیگر دنیاست. 
نیز  فرودگاهی  عملیاتی  خودروهای  تولید  در  ما 
که  کرده ایم  ارائه  قدرتمندی  بسیار  محصوالت 

می توانیم نیاز کامل ایران را به این خودروها و سایر 
 HAZMAT ،خودروهای آتش   نشانی، امداد و نجات
و مخصوصا خودروهای فرماندهی ICS در ابعاد و 
که  چرا  کنیم.  برآورده  بسرعت  مختلف  تیپ های 
ایران و امارات ضمن آنکه ارتباطات خوب اقتصادی 
دارند و بنوعی همسایه هم هستند، از نظر توپولوژی 

هم تقریبا مشابه هم هستند. 
همچنین  و  آمبوالنس  مختلف  تیپ های  ما 
بیمارستان های سیار را نیز تولید می کنیم. همچنین 
و  گاز  و  نفت  صنایع  تجهیزات  تولید  جهت  از 
پتروشیمی هم توانمندی های بسیار خوبی داریم که 
موجب شده تا از سراسر دنیا مشتریان سفارش کاال 
بدهند و در تاسیسات شان تحویل بگیرند. در حال 
حاضر ما در داخل بیشتر از صد کشور کار می کنیم 
و هدفمان این است که در ایران کارخانه ای بنا کنیم 

جهت ارائه برنامه هایمان.
 در کجای ایران؟ 

مکان آن مشخص و حائز اهمیت نیست. ما بیشتر 
مدنظر داریم که بمنظور رسیدن به اهداف و ادامه 

همکاری های فعلی مان به ایران بیاییم.
 برایتان آرزوی موفقیت داریم.

تنها  آقای حافظ شنیدم که مجله شما  از  من هم 
مجله ای است که مانند مجالت تخصصی اروپایی، 
بصورت حرفه ای به موضوعات آتش نشانی می پردازد. 
از شما تشکر می کنم که برای تهیه این گزارش به 

دفتر نماینده ما آمدید. 
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صنعت،  از  همکاری  برای  گاز  و  نفت  غول های 
نفت  بین المللی  نمایشگاه های  اجالس  از  جلوتر 

خام ابوظبی پیشنهاد همکاری دادند.
حضور  آماده  جهان  انرژی  رهبران  درحالی که 
ایاالت متحده عربی برای شرکت در  در پایتخت 
اجالس نمایشگاه های بین المللی نفت خام ابوظبی 
برای  گاز  و  نفت  بزرگ  شرکت های  هستند، 
همکاری از شرکت های بزرگ تر و افزایش توجه به 

کارایی عملیاتی درخواست همکاری کردند. 
و   ADIPEC مدیرعامل    Patrick Pouyanné

رئیس پانل سخنرانی ویژه کنفرانس نمایشگاه های 
ابوظبی به مدعوین گفتند  بین المللی نفت خام 
برای هدف  اتحاد  با  باید  که سهامداران شرکت 
مشترِک رسیدن به انرژی پایدار کار کنند. پُویان 
گفت: "چشم انداز انرژی جهانی شاهد تغییر سریع 
و  اقتصادی  چالش های  توسط  خورده  تأثیر  و 
تالش هایی برای کم کردن انتشار کربن که بعنوان 
نقش ظهور گازهای طبیعی و انرژی های تجدید 
مهم  بسیار  را  این  این ها  تمامی  می باشد.  پذیر 
بلکه  نه تنها کارکنان شرکت مؤثرتر  می کند که 
نزدیک تر از نظر روحیه همکاری کار می کنند" و 
اضافه کرد، فّناوری ابداع و پژوهش، همه این ها 
این دوره  نه تنها در مدیریت  اساسی،  نقش  یک 
گذرا بلکه در بسیاری از موقعیت هایی که می دهد 

اعمال نفوذ می کند.
خام  نفت  انرژی  نظریه  گزارش  آخرین  بر طبق 
پایدار  به شکل های  فسیلی  بریتانیا سوخت های 
انرژی باقی می مانند و برای تأمین انرژی توسعه 
جهانی برای دو دهه بعد، حدود 60% از درخواست 
در انرژی را تأمین می کند و همان گزارش نشان 
می دهد که سوخت ترکیبی بعنوان منبع اصلی 
انرژی است و 80% کل انرژی ذخیره در 2035 
محاسبه می کند؛ و همان گزارش نشان می دهد 
که سوخت ترکیبی با ظهور گاز بعنوان منبع اصلی 

انرژی به مقدار قابل توجهی تغییر می کند.
برای  قابل انعطاف  استراتژی های  آوردن  بوجود 
قرار  اصلی  اولویت  یک  بعنوان  شرکت  روسای 
گرفته. کسانی که بطور روزافزون بدنبال تعریف 
دوباره نزدیک شدن به کسب وکار خود در تالش 
هستند برای ادامه افزایش تقاضاها، درحالی که در 
حال سازگار شدن با محصوالت مختلط در حال 

پیشرفت هستند.
کنفرانس  در  ارشد  سخنرانان  تائید،  در 
نمایشگاه های بین المللی نفت خام ابوظبی اضافه 
کرد، مدیرعامل گروه ADNOC کسی که مسئول 
Rex W. Tiller�  سخنرانی افتتاحیه مراسم است

پاتریک   ،ExxonMobil رئیس و مدیرعامل son

مدیرعامل   Bob Dudley کل،  مدیرعامل  پویان 

نفت خام بریتانیا، Alexander Medvedev معاون 
 Gazprom، Vicki A کمیته،  مسئول  رئیس، 
نفت خام  مدیرعامل همکاری  و  رئیس   Hollub

 Paal و Halliburton رئیس Jeff Miller ،باختری
.Schlumberger رئیس و مدیرعامل Kibsgaard

اصالح کننده جلسات روسای کسب وکار جهانی، 
 BBC امور جهانی  ویرایشگر  ژورنالیست مشهور 
و  بود  خواهد  مقاله نویس  و  نویسنده  گوینده، 
همچنین نفت گورو Dr Daniel Yergin معاون 

.IHS رئیس مشاوره گروه صنعت
به  "ما  گفت:   Halliburton رئیس   Jeff Miller

به  و  می فهمیم  می دهیم،  گوش  خود  مشتریان 
خواسته هایشان پاسخ می دهیم تا راه حل هایی را 
ارائه دهیم که بطور پایدار هزینه هر بشکه معادل 
نفتی را کاهش دهیم. ما مشتاقانه منتظر گفتگو 
ما  راه شرکت  بر سر  موقعیت هایی که  مورد  در 
در کنفرانس نمایشگاه های بین المللی نفت خام 
ابوظبی 2016 جلسات روسای کسب وکار جهانی 
Mill� "  و یادگیری از صنایع شرکت کننده هستیم.

er اضافه کرد ADIPEC )کنفرانس نمایشگاه های 

نوامبر   10-7 در  ابوظبی(  خام  نفت  بین المللی 
2016 در ADNEC )نمایشگاه بین المللی مرکزی 

ابوظبی( برگزار خواهد شد.

پذیرفنت چشم انداز جدید انرژی
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انتقال  برای   ARFF جدید  تاکتیکی  شبیه ساز 
و جابجایی راحت طراحی  شده است. شبیه ساز 
فنی Panther هم اکنون بعنوان یک متحرک در 
سیستم آموزشی مستقل می باشد که براحتی بین 
است.  حمل ونقل  قابل  آتش نشانی  ایستگاه های 
شبیه ساز جدید در یک محفظه قرقرکی مانند که 
دستگاه های آن قابلیت جابجایی دارند، سوار شده 
و تنها 400 ولت برق ذخیره برای انجام عملیات 

نیاز است.
یک  است.  شده  تشکیل  قسمت  دو  از  دستگاه 
قسمت شبیه ساز و دیگری اتاق مربی که هردو به 
یک دستگاه قوی تهویه کننده هوا مجهز شده اند. 
با  اتاق خلبان  از  یک کپی  اتاق شبیه ساز دقیقاً 
صندلی، چرخ فرمان و جویستیک هایی در یکجا 

است.

فرمان این شبیه ساز طوری طراحی شده که بعد 
از چرخاندن، خودبخود بر می گردد. بعنوان مثال 
برای مقاومت فرمان و برگشت خودکار به مسیر 
زمانی که از خم شدن برمی گردد. دید آن از اتاق 
شده  طراحی  سانتی متر   140 روی  بر  خلبان، 
است، مانیتورهایی با رزولوشن )وضوح دید( باال 
تشکیل دهنده شیشه  که  نمایشگر  دو صفحه  با 
جلو هستند. دو صفحه نمایش دیگر نشان دهنده  
آینه های  با  راست  و  چپ  جانبی  پنجره های 
یکپارچه دید عقب، درحالی که یک مانیتور سقف، 
نشان  را  سقف  مانیتور  و  خاموش کننده  بازوی 

می دهد.
ارتش مستقل آمریکا در آلمان اولین مشتری برای 
استفاده از شبیه ساز تاکتیکی Panther سیار شده 

است.

 Fort St در   North Peace Regional Airport

مسئول   John، British Columbia، Canada

 Oshkosh Striker 1500 کامیون  دو  رساندن 
شد. کامیون ها خریداری شدند که   4x4 ARFF

 North Peace Regional درنتیجه  انتخاب شدن
Airport بعنوان Class 6 فرودگاهی بعد از پشت 

 180.000 از  بیش  عبور  آستانه  گذاشتن  سر 
مسافر در 2014 بود.

روی  نمی توانست  دیگر  فرودگاه  اینکه  یعنی 
سال  در  کند.  تکیه  آتش نشانی  شهری  خدمات 
گذشته فرودگاه دو عدد از ماشین های آتش نشانی 
کردن  توانایی سرکوب  بتواند  اینکه  به خاطر  را 
این  از  هرکدام  کرد.  اجاره  باشد  داشته  را  آتش 
وسایل غول آسا با بیش از 3.3m عرض، 4m طول 
و 11m درازا هستند، آن ها می توانند مقیاس سر 
را بیش از 28.5 تن و 5600L آب همچنین بیش 
از 700 لیتر از کف و پودر خشک شیمیایی حمل 

کند. هر دو کامیون توسط دوربین های حرارتی بر 
روی برج متحرک سوار شده اند و ژنراتور 1500 
وات طوری طراحی  شده که حتی با یک نفر سوار 

بر دستگاه هم بتوانند با آتش مقابله کنند.
کامیون ها طوری طراحی شدند که قابلیت وفق 
دادن با City of Fort St John منبع ذخیره آبی 
قدرت  بر  عالوه  دارند.  را   District of Taylor

مدیریت  توانایی  همچنین  فرودگاه  آتش نشانی، 

Labra� یک ،Daisy  حیات وحش خود را توسط
dor قدیمی 17 هفته ای که در حال حاضر بعنوان 

متخصص کنترل پرنده ها است بروزرسانی کرده.

شبیه ساز Panther در یک جعبه

دو حیوان بزرگ
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برنامه زنده از یک شبیه ساز موتور آتش بر روی 
Newcastle International Air�  یک هواپیما در

port – Panther را در عمل مشاهده کنید.

 F&R Ann-Marie Knegt در 28 ژوئیه سردبیر
با   The Rosenbauer Panther مشاهده کرد که

با برج گردان  را   LPG حالت مالیم سریع آتش
قابل رسیدن باالی خود بوسیله صفحه نمایشگر 

جلو خاموش کرد.
 Newcastle International Airport Training

فرهنگستان در شمال شرقی England قرار دارد و 

کالس های متنوعی ازجمله تمرینات آتش، رئیس 
تنفس/مربی،  دستگاه  )دیپلم(   BA،آتش گروه 
اتفاق پخش شدن مواد شیمیایی، فضای محدود، 

باال و پایین رفتن تمرینات بالگرد ارائه می دهد.

Newcastle International Airport Training Academy برنامه زنده در

به   The US Department of Transportation

Texas A&M Engineering Extension Ser�

vice 500،000 دالر پول جایزه داد تا تمرینات 

US Transportation Secre� دهد. ارائه   مربی 
tary Foxx گفت: این کمک های مالی قسمتی از 

رویکرد وسیع ما برای افزایش امنیت حمل ونقل 
وسایل خطرناک در اتوبان ها و قطارها آب ها و هوا 
است و اضافه کرد که هدف از این کار حفاظت 
همچنین  دهندگان  انجام  زندگی  و  سالمت  از 
 TEEX است.  مردم  رفاه  و  از سالمت  محافظت 
یکی از 6 سازمان هایی است که منابع مالی برای 
 US DOT’s تعلیم دادن مربی مواد خطرناک از
 Hazardous Materials Safety و   Pipeline

آیین نامه   PHMSA می گیرد.   Administration

را برای انجام امن 2.6 میلیون مایل خط لوله و 
حدوداً یک میلیون انتقال روزانه از مواد خطرناک 
از راه های زمین، دریا و هوا را توسعه و به اجرا 

درمی آورد.

تمرینات باعث افزایش اداره امن مواد در هنگام 
 Jeff .پر شدن حمل ونقل و خالی شدن می شود
پروژه  مدیر  و  تمرین  محیط  مدیر   Bowman

به طور صحیح  مواد  این  داد: هنگامی که  توضیح 
بسته بندی، شناسه گذاری و انباشته برای حمل 
برای  جدی  خطرات  می توانند  نشوند،  شدن 
 TEEX .کارکنان حمل ونقل و مردم به وجود آورد
در  روزه  به وجود می آورد یک کالس 4  و  ارائه 
مواد پرخطر تمرینات مربی تا به شرکت ها کمک 
کند تا به هدف امنیتشان برسند و اشتباهاتی که 
توسط انسان ها در مواد هازمات )hazmat( می افتد 
را  آموزنده  تمرین   TEEX برنامه ی  کند.  کم  را 
روی شناساندن آیین نامه  مواد پرخطر و شناختن 
یا  بارگذاری  که  پرخطر  مواد  دادن  تشخیص  و 
حمل می شوند تمرکز می کند. همچنین کالس 
حمل  بارگذاری  که  پرخطر  مواد  کارمندان  به 
می شوند می توانند مواد خطرناک را شناسایی و 
تشخیص دهند و در مورد عکس العمل در مواقع 

ضروری و حفاظت از خود و روش های جلوگیری 
با کمک مالی  باشند.  اتفاق علم کافی داشته  از 
TEEX اعالم کرد که 37 نوع کالس در 18 شهر 

مهم  میانی  ایالت های  با  که  ایالتی   9 میان  در 
هستند،  هم جوار  حمل ونقل  مراکز  و  بزرگراهی 

فرستادند.

Hazmat مترینات مربی
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قرار  وارد   CTE با   Rosenbauer International

مشترک شد.
 Rosenbauer Rovereto Srl جدید  شرکت 
افزایش  مسئول   %70  Rosenbauer درحالی که 
تخصصی کردن در توسعه محصوالت و خدمات 

مکان های هیدرولیکی است.
تولیدکنندگان سیستم های عامل و جرثقیل برای 
CTE حدوداً 20  در  متنوع  کاربردی  برنامه های 
ساختمان  به  هیدرولیکی  سیستم عامل   25 تا 
با 30 کارمندش  آتش نشانی هرساله می فروشد. 
تجارت  در  میلیون   10€ حدود  اخیراً  شرکت 
درآمد  نجات  سیستم عامل های  و  آتش نشانی 

داشته است.
Rosenbau�  به خاطر این سرمایه گذاری مشترک

er توانسته به فروش بیشتر برای فناوری پیچیده 

سیستم عامل هیدرولیک کیفیت باال عمدتاً برای 
 Dieter Siegel. CEO ،بازار بین المللی دست یابد
خاطر  به  گفت:   of Rosenbauer International

این یکپارچگی مستقیم در آتش نشانی و تجارت 
تأمین کننده  بعنوان   Rosenbauer سیستم عامل 

وسایل آتش نشانی در حد بین المللی خود را مجهز 
می کند.

فنی  ساختار  هیدرولیکی  عامل  سیستم های 
و ظرفیت  نردبان های صفحه گردان  از  متفاوتی 

حمل بیشتر و ارتفاع های کاری بهتر دارند.

E2S Warning Signals مستقل ترین تولیدکننده 

 Booth دستگاه های اخطار دیداری و شنیداری در
 1E34 in Hall 1.0 at Security Essen, 27 to

از  تعدادی  بود،  خواهد   29 September 2016

محصوالت وسیع خود را از بین وسایل صدادار، 
بلندگوها و چراغ های هشداردهنده، دستگاه های 
ترکیبی AV )صدا و تصویر( بعالوه تلفن دکمه ای 
برای زنگ  با دست  قابل شکستن  و شیشه های 
زدن برای استفاده مناسب در هنگام آتش و گاز و 

سیستم های امنیتی به نماش می گذارد.
دستگاه های  شامل   E2S وسیع  کارهای  نمونه 
پردازنده بلند برای شرایط پر سروصدا یا محیط 
بعالوه  بزرگ  محیط  دهی  پوشش  و  روشن 
استفاده  برای  انفجار  وسایل ضد  و  ذاتی  امنیت 
در محیط خطرناک است. درخواست هرچه که 
باشد محصوالتی در E2S وجود دارد که مناسب 
رساندن موقعیت اتفاقات و آژیر خطر برای آتش، 
رساندن  حداکثر  به  برای  خرابی  یا  امنیت  گاز، 

زندگی و امنیت مالی است. عالوه بر هدف کلی 
آن و آتش صنعتی و دستگاه های امنیتی مانند 

آژیر هوشیار است.
Alert�alight و Sonora، همچنین غرفه تعدادی 

خانواده  مانند  خود  محصوالت  جدیدترین  از 
STEx که مکمل خوب ساخته شده BEx )مس 

آلومینیوم کم( و خانواده GNEx )GRP( تا برای 
درخواست های افزایش یافته برای ترکیب مناسب 

از ساخت قوی و مقاوم به خوردگی قانع کند.
 )gr. 316L & 316( ساخته شده در آهن ضدزنگ
تأییدشده  و  نفوذ  از  محافظت  برای   IP66 نمره 
 Zone 1, 2, برای   )ATEX and IEC IECEx(

خانواده  انفجار  ضد  دهنده ی  عالمت   21 & 22

بلندگوهای  صدا،  آژیرهای  شامل   STEx جدید 
PA چراغ های دریایی انعکاسی Xenon، چراغ های 

دریایی  چراغ های   ،Rotating Halogen دریایی 
LED و ترکیب شده )چراغ دریایی و صدا در یک 

سرهم بندی(
Central Europe، Joachim Eb�  مدیر فروش های
Sirena GmbH )E2S Distributor( Man� و ert

aging Director Thomas Schardt اداره خواهند 

 www.e2s.com به  بیشتر  اطالعات  برای  کرد. 
مراجعه شود.

مشارکت جدید برای آتش نشانی هیدرولیک و مناطق نجات

Security Essen منایش )نشان دادن( وسایل قابل شنیدن و دیدن برای آتش، گاز و وسایل امنیتی در



22

اخبار خارجی

Fire Protection Engineering Magazine    No. 26    Sep-Octobr 2016                                              1395 ـماره 26    مهر ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سـال چهارم    ش

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

جان  پذیرایی  سالن های  و  خرده فروشان  اکثر 
همچنین  می اندازند  خطر  به  را  خود  مشتریان 
دو  و  اتفاق  هر  در  جریمه   £2,000 ایجاد  باعث 
سال زندانی با اطمینان نداشتن از اینکه درب های 
برخی  در  است  باز  اتفاق  وقوع  هنگام  به  آتش 
موارد جریمه ها به حدود 100,000£ برای چندین 
قانون شکنی در یک بازبینی امنیت آتش می رسد.

حاال یک برنامه گوشی هوشمند، Lodgic، باعث 
به  آتش  درب های  تا  می شود  مدیران  سهولت 
هنگام زمان موردنظر و تعیین شه حضور یافته 
و  مردم  بودن  دسترس  در  برای  شدند  باز  و 
بازدیدکنندگان و دوباره قفل شدن در زمان بیرون 

از ساعت کاری امنیتی.
یک نگهبان امنیتی یا مدیر مغازه می تواند برنامه 
Lodgic را دانلود کند بعنوان مثال یک خاصیت 

فعالیتی  برنامه  یک  با  می دهد  را  کردن  گردش 
به  دادن  آالرم  و  پیغام  یک  تنظیم شده  قبل  از 
استفاده کننده تا برود و آن را ببندد یا درب آتش 
که  کند  باز  تعیین شده  زمان  در  را  قسمت  هر 

می تواند برحسب زمان باز شدن تغییر کند.

کارمند به هر یک از درب ها سر می زند و از گوشی 
برنامه Lodgic یک  هوشمند استفاده می کند و 
پرینت QR بارکد می خواند و با استفاده از عملکرد 
و  خروجی  درب  پالک  به  چسبیده  که  دوربین 

به طور مجزا هر درب را شناسایی می کند.
در کنترل مرکزی Lodgic در Redditch برنامه از 
راه دور کارهایی که وارد برنامه می شود را زیر نظر 
دارد. یک آالرم خودکار وجود دارد درصورتی که 
فعالیت تنظیم شده در زمان خودش انجام نشود 
تعدادی آالرم سریع به استفاده کننده در سایت 
فرستاده خواهد شد اگر وظیفه انجام نشود آنگاه 
به مدیر مرکزی آالرم داده می شود و او به مسئول 
برای  نبود  پاسخی  اگر  می دهد  خبر  گروه  عضو 
احتمال اتفاق از قبل تعیین شده می توان به عضو 
ارشد در محل یا بیرون خبر داد. اسکن هر بارکد 
با مهر زمان، موقعیت جغرافیایی از طریق گوشی 
هوشمند ثبت می شود به خاطر همین یک رکورد 
برای شرکت و برای بازرس آتش وجود دارد که 
کامل  درب  هر  به  مربوط  فعالیت  رفت  یک  در 
شده است. Simon Chapman کسی که مسئول 

است  مرکزی  خدمات  کنترل  و   Lodgic برنامه 
گفت: خیلی از مکان ها نمی توانند به صورت پیاپی 
چندین مکان را کنترل کنند، قفل کردن زمان های 
متفاوتی دارد و باید تکیه کنی به یک عضو گروه تا 

به یاد داشته باشد.
به وسیله برنامه حتی می شود نگهبانان تعیین شده 
می تواند   Lodgic مرکزی  کنترل  دید.  نیز  را 
موقعیت گوشی هوشمند را تعیین کند تا مطمئن 
یک  بعالوه  دارد  قرار  محل  در  نگهبان  که  شود 
QR بارکد در راه خروجی اصلی قرار می گیرد تا 

نگهبانان بتوانند از ساختمان ورود و خروج کنند 
درحالی که اطالعات در مرکز اطالعت قابل روئیت 

است.
بقیه خدمات موجود دیگر شامل گشت و پاسخ و 
تنها نگهبانی با اعزام گروه مرکزی اطالعات برای 
تعمیر خرابی یا امنیت یک مکان هنگامی که الزم 
www.lodgeser� برای اطالعات بیشتر به  باشد. 

vice.com مراجعه کنید.

راه حل  یک   Tyco Fire Protection Products

 AquaMist Ultra آتش  سرکوب  برای  جدید 
Low Flow )ULF( بوجود آورده برای محافظت 

 AquaMist ULF .از دفاتر طراحی مخصوص شده
سریع، قابل اعتماد برای سرکوب آتش دفاتر، برای 
محیط های کاری با جاهای مخفی و کم ارائه داده 
شده شامل قسمت های خالی باالی سقف و زیر 

طبقه که شامل کابل های داده ها و برقی است.
 FM یک سیستم  دفاتر  برای   AquaMist ULF

Approved است که یک سیستم سرکوب آتش 

می دهد.  پیشنهاد  را  است  قوی  و  قابل اعتماد 
دیگر  محصوالت  شامل  یکپارچه  سیستم 
محافظت آتش و اجزا از Tyco مانند دریچه های 
 Tyco و پمپ مجموعه G-Press آتش، لوله های

AquaMist Control Center )MCC( که از قبل 

توسط  راحت  نصب  برای  و  شده  سرهم بندی 
شرکت امتحان شده.

سیستم توسط اجزای بیشتر پشتیبانی می شود 
که FM و VdS هستند شامل دهانک های )نازل( 
کم فشار تنظیم شده که بوجود آورنده آب با سایز 
قطرات کوچک که برای کنترل Class A آتش ها 
بهترین است سرکوب سریع و تأثیر خنک کردن 
AM� و the FM Approved AM�27 .باال می دهد
 and و  بسته  خودکار  اتوماتیک  دهانک های   29

دهانک   30-AM و   VdS Approved AM�28

هایی برای پوشش مناطق زیاد محافظت می دهد.
خالی شدن فشار کم و مصرف کم آب سیستم 
تمیز  خسارت  و  مالی  خسارت  شدن  کمتر  به 

کردن و کم شدن زمان عملیات کمک می کند. 
 Alex Palau Bosch, Product Manager Water

Mist گفت راه حل ما برای محل های دفتر پیچیده 

مناسب است که شامل سوراخ ها که برای دهانک 
بطور   AM�30 Ultra Low Flow AquaMist

کوچک  مخازن  بعالوه  شده،  طراحی  مخصوص 
ذخیره آب پمپ ها، لوله ها و جاسازی ها به کاهش 

خواستن فضا و قیمت نصب کمک می کند.
www.tycoaquamist. به  بیشتر  اطالعات  برای 

com مراجعه کنید.

گوشی های هوشمند جدید برای کم کردن خطر آتش سوزی و خسارت های درب آتش

 Tyco بخار آب داده شده برای دفاتر را افزایش می دهد
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جدیدترین  از  بعضی   Hochiki Europe

سیستم های امنیتی خود را به نمایش می گذارد 
 Hall در   FIREwave و   FIREscape شامل  که 
امسال   Security Essen در   3.0, Booth 3A58

 MESSE 27 درth to 30th September 2016 از
. ESSEN

می کند  معرفی  را  اصلی  محصوالت  همچنین 
پیش  امنیتی  سیستم های  سازنده  همین طور 
برای  غرفه  در  بازدیدکنندگان  از  زندگی  برد 
نمایش محصوالت و صحبت در مورد جدیدترین 
پیش آوردهای صنعت شامل تأثیر فّناوری جدید 

دعوت می کند.
))ON DISPLAY در عمل

است  ولتاژ  کم  برقی  سیستم  یک   FIREscape

که کمتر از 5 درصد ولتاژ CO2 انتشار داده شده 
فّناوری  برحسب  است.  سنتی  روشنایی  توسط 
LED یک روشنایی اضطراری کاماًل باهوش است 

که حتی قابلیت آزمودن خود را دارد.
 ،FIREscape Lite نمایش   روی  بر  همچنین   
یک مفهوم برق اضطراری مخصوص طراحی شده 
است.  کردن  تعمیر  و  پروژه های کوچک تر  برای 
سیستم المپ های FIREscape استفاده می کند 
و عالمت های خروجی مستقیم از یک منبع برق 
اصلی ساختمان توسط یک وسیله تغییردهنده تا 

باعث کاهش قیمت و افزایش راحتی نصب شود.
Hochiki Eu�  سیستم تشخیص آتش بدون سیم

rope، FIREwave، محصولی دیگر برای به نمایش 

بدون  بودن  یکپارچه  خاطر  به  است.  گذاشتن 
اشکالش استفاده کنندگان حداکثر انعطاف پذیری 
نیازهای  با  تا  دارند  تنظیم سیستم  به هنگام  را 
مخصوص ساختمانی که در حال استفاده است 

همخوانی داشته باشد.
 Hochiki Europe در  بازار  مدیر   ،Paul Adams

بوده  پیشرفت  افزایش  سال   2016 سال  گفت 

است باز شدن شعبه جدید ما در India و پخش 
 Hochiki زندگی  امنیتی  محصوالت  از  تعدادی 
و  است  داده  قرار  قوی  موقعیت  در  را   Europe

ما مشتاقیم که ببینیم که این حرکت ادامه پیدا 
می کند. Security Essen یک موقعیت خوب برای 
تبادل نظر و راه حل با کسانی که در راه های امنیتی 
پیشرو هستند و نحوه عملکرد صنعتمان را درست 
کنیم. شبکه اوضاع )اشیاء( صنعت 4.0 و شهرهای 
هوشمند مباحث مهم حرفی در این سال هستند. 
ما مشتاقیم که ببینیم که آن ها چگونه بر روی 
نحوه محافظت ما از ساختمان ها و ساکنین آن ها 

تأثیر می گذارد.
می شود  برگزار   Essen، Germany در  واقعه 
مختلف  کشور   110 از  که  می رود  انتظار  و 

بازدیدکننده جذب کند.
www.hochikieurope. به  بیشتر  اطالعات  برای 

com مراجعه کنید.

Hochiki Europe رهربی فناوری ایمنی زندگی در Security ESSEN نشان می دهد
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Nittan Europe، یکی از کشورهای پیشرفته در 

صنعت محافظت آتش اروپا سیر تکاملی محدوده 
که  کرد  راه اندازی  را   1 آتش  کنترل  مکان های 
سازگاری کامل با برنده جایزه محدوده تشخیص 
آالرم  دستگاه های  و   )Evolution( تکاملی  سیر 
با BS EN54 قسمت  را پیشنهاد می کند. تماماً 
2 و 4 سازگاری دارد، سیر تکاملی مکان های 1 
طوری طراحی شده اند که هم نصب کننده و هم 
استفاده کننده به خواسته هایشان برسند، مکان ها 
برای  جداگانه  انتخاب  فهرست های  دارای  حتی 
نصب کننده و استفاده کننده دارد. برای استفاده 
راحت از مکان ها آن ها دارای یک صفحه نمایش 
لمسی 4.3 اینچ LCD و حسی و ساختار فهرست 
 1 تکاملی  سیر  مکان های  دارد.  راحتی  استفاده 
قابلیت استفاده بر روی 254 تا دستگاه در یک 
تغییرپذیر  معماری  درحالی که  دارد.  را  چرخه 
یک  به  تنها  مکان  یک  روی  از  همه چیز  یعنی 
سخت افزار  به  نیاز  بدون  تایی   16 مکان  شبکه 

اضافه می تواند قابل دسترسی باشد.
مکان های سیر تکاملی دارای 1 تا 254 قسمت 
می باشند که با 16 قسمت اول آن با LCD برای 
راحتی و سرعت نشان داده شده است. مکان ها 
همچنین خیلی جامع هستند اما برای استفاده 

راحت از توانایی های Cause و Effect و مانند بیشتر 
برنامه ریزی های  به  شناسایی  قابل  سیستم های 
جامع از خروجی های صدا اجازه می دهد بنابراین 
ماتریکس Cause و Effect را می توان با صفحه 
نمایشگر لمسی و ساختار فهرست تنظیم کرد یا 
با استفاده از ابزارآالت کامپیوتر به مکان ها دانلود 
 rs485 کرد. مکان ها دو درگاه قابل تنظیم کردن
برای اتصال دارند و تا هشت رمز جداگانه برای 
همچنین  می کند  پشتیبانی  استفاده کنندگان 
یک درگاه ساخته شده در TCP-IP که این برای 
تحوالت آینده مانند استفاده از راه دور به محل 
برای شرکت های خدمات مجاز در نظر گرفته شده 

است.
نه تنها   ABS کالسیک  الین های  تمیز  خطوط 
محوطه مکان ها را جذاب و ساده برای کاربر نهایی 
می کند بلکه پوشش قابل برداشت جلو دسترسی 

نصب و خاتمه آن را افزایش می دهد.
سیر  می رفت  انتظار   Nittan از  که  همان طور 
خراب  قابل  سخت  بسیار   1 مکان های  تکاملی 
با  قوی  محفظه  یک  در  بودن  هستند،  شدن 
اسکلت قابل بیرون کشیدن و داخل زدن اتصاالت 

برای تعمیر ساده و ختم کابل.
سیر تکاملی مکان های 1 قابل سازگاری با محدوده 

برنده جایزه Evolution Nittan’s را دارند. بوسیله 
فّناوری پردازنده های کوچک و حسگرها و الگوریتم 
تشخیص پیچیده ترکیب کردن ردیاب های آتش 
آالرم های  از  باال  بسیار  حفاظت  درجه  یک  با 
ناخواسته بشدت قابل اعتماد هستند. این دستگاه 
پیشرفته پروتکل بسیار قابل تغییر نه تنها در مقابل 
دخالت های خارجی بطور خاصی مقاوم است بلکه 
مقدار قابل توجهی اطالعات را با سرعت باال انتقال 

می دهد.
 Lee James، EMEA Product Marketing

Manager در Nittan گفت ما خوشحالیم نسبت 

به نوآوری در Nittan برای متحد بودن به پیشرفت 
پیشرفته ترین  نه تنها  ما   Evolution محدوده 
عرضه  را  قابل اعتماد  محصوالت  بلکه  را  فّناوری 

کنیم.
گروه Nittan از 1954 پیشرو در صنعت محافظت 
 R&D بین المللی در آتش بود و در چهار کشور
است.  فروخته   UK شامل  تولیدی  پایگاه های  و 
شرکت به تالش و ابداع های خود برای محصوالت 
را  استانداردها  باالترین  که  استثنایی  باکیفیت 
داشته باشد ادامه می دهیم. برای اطالعات بیشتر 

به www.nittan.co.uk مراجعه کنید.

Nittan سیر تکاملی محل های کنرتل آالرم آتش 1 را راه اندازی کرد
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آتش سوزی ها   Home Office آمارهای  طبق  بر 
روند رو به کاهشی را از زمان 2003/4 داشته است. 
آخرین آمار و ارقام نشان می دهند که حدود پانصد 
خدمات  و  اتفاق  آتش  توسط  آتش سوزی  هزار 
تنها  اما  است  بوده  در 5/2014  دهندگی  نجات 
31 درصد از این ها واقعاً به آتش مربوط بوده اند. 
روزانه  قوانین آتش شاید یک سردرد  با  موافقت 
به کم شدن آمار و  باشد اما این قوانین مطمئناً 
ارقام اتفاقات کمک می کند و شاید آن ها به این 

کار ادامه دهند.
پس چرا اطمینان حاصل کردن از قوانین مانند 
عملیات یک چالش است مطمئناً یکی از مهم ترین 
سرفصل ها برای صحبت بازدیدکنندگان به ایستگاه 
Drax در Facilities Show اخیر در London در 

آخر ژوئن بوده. همان طور که بیشتر مدیران وسایل 
می دانند ساختمان در UK با BS5839 با استاندارد 
British برای تشخیص آتش و سیستم های آالرم 

Reg�  مجهز شده اند. قانون در حال حاضر در شکل
 2005  ulatory Reform )Fire Safety( Order

نیاز به نحوه نزدیک شدن به خطر را دارد و این 
شامل مراقبت بطور مداوم است.

اکثر FMs ها تعمیرات و تست دستگاه های آالرم 
آتش را به افراد متخصص برون سپاری می کنند اما 
آن ها مجبورند به افراد انتخاب شده اطمینان کنند 
درحالی که تعدادی راه کم برای چک کردن آن ها 
برای  سه ماهه  بصورت  و  تست  در  هفتگی  بطور 
تعمیر وجود دارد. هیچ گونه شکی وجود ندارد که 
کامل  کار  آتش  و تست  تعمیر  اکثر شرکت های 
انجام می دهند اما بااین حال همه اشتباه می کنند 
مخصوصاً زمانی که فشار یا اتفاق های ناخواسته ای 
به وجود آید بعنوان مثال زمانی که یک ساختمان 
فرسوده را چک می کنند آشکارسازهای دود معلوم 
است که در سوراخ سقف در گلخانه یا در قفسه 

قرار داشته باشند.
از آنجایی که ثبت تست کردن تنها بر روی کاغذ 
است با یکپارچگی کم سیستم، نسبت به خطا و 
اشتباه احتمالش است. در عمل هم که هیچ رکورد 

دائمی از اتفاقات از حرکت بعدی وجود ندارد که 
به مشکالت می افزاید.

برای FMs هایی که مراقب ساختمان هایی مانند 
ادارات که در طی سال ها توسعه یافته  مدارس و 
مناطق اضافه پایگاه های خارج از محل یا چندین 
قسمت برای ترکیب شدن دارند مشکل چند برابر 
از  کاملی  شلوغی  این ها  تمامی  به ناچار  می شود 
دستگاه های آژیر آتش را دارند که همگی احتیاج 
به تعمیرات و قسمت های مختلف را دارند به خاطر 
این تقریباً غیرممکن می شود که دید کلی بر روی 

وضعیت تمامی دستگاه ها داشته باشیم.
تمامی این مشکالت خطر قبول کردن و افزایش 
فّناوری  خاطر  به  اما  می کند  زیاد  را  آتش  خطر 
کمک  کردن  قبول  به  می تواند  بازار  در  جدید 
کند. مدیریت سیستم های آالرم آتش هم اکنون 
سازگاری دارند با تمامی مکان کنترل آتش تا یک 
دید از وضعیت و نحوه عملکرد تمامی حسگرهای 

متصل آالرم آتش بدهند.
برنامه به استفاده کننده اجازه می دهد تا به زمان 
پاسخ اپراتور به اتفاقات را بازبینی کند و بصورت 
بررسی  را  عادی  روال  تعمیرات  و  چک  هفتگی 
کند که انجام شده اند. بوجود آوردن گزارش های 
استوار و ساده برای درک کردن که بطور مشخص 
باعث نشان دادن موافقت می شود. همچنین بطور 
از هر نوع خطا بوجود  خودکار پیغام هایی را که 
می آورد تا باعث کم شدن آالرم های ناخواسته شود 
و مطمئن شود که یک ساختمان هیچ وقت بدون 

یک دستگاه آالرم نیست.
شدن  تنظیم  یا  فرستادن  قابل  گزارش ها  این 
شدن  ذخیره  و  آرم ها(  توسط  مثال  )بعنوان 
که  زمانی  حتی  هستند  مختلف  فرمت های  در 
سیستم های آژیر آتش به اینترنت وصل نیستند 
وسایل دستی که توسط مهندس حمل می شوند 
بطور موقت می توانند به مکان های کنترل وصل 
شده هم زمان با انجام عملیات تعمیر ثبت شده و 

بعداً که به شبکه وصل بود آن را دانلود کند.
در بدترین شرایط هنگامی که آتش شعله ور شد 

باوجود تمام بازبینی ها بقیه وسایل با فّناوری مشابه 
می تواند یک دید متمرکز از تمامی اتفاقات بدهند 
است  آالرم  مدیریت  برحسب  که  کامپیوتر  یک 
می تواند از کنترل ناحیه متمرکز با دستورالعمل های 
مشخص  خطرناک  اطالعات  و  بدهد  گفته شده 
مانند موقعیت مواد پرخطر را می دهد. برنامه ها و 
نقشه ها می توانند بصورت الکترونیکی نگه داشته 
شوند و فوراً نمایش داده شوند بجای اینکه پنهان 
باشند. فراهم آوردن IT زیرساخت دست نخورده 
باقی می ماند کامپیوترها می توانند به یکدیگر وصل 
شده تا تمامی اطالعات ضروری را از یک منطقه 
جایگزین دیگر دید اگر هنگامی که اتاق تعیین شده 
برای کنترل خراب است و بوسیله دیدن اطالعات 
از راه دور بر روی تبلت و گوشی های هوشمند، 
با این راه کارمندان اصلی می توانند زودتر خبردار 
شوند و عملیات برای خسارت کمتر زودتر صورت 
گیرد اما تمامی FMs هرکاری می کنند تا مطمئن 
شوند که ساختمان هایشان در محافظت است تنها 
دوره  در  است.  کم  که  است  کارهایشان  شواهد 
پیشرفته امروز تکیه کردن به گزارش های ورقی 

به نظر غیرحرفه ای و قدیمی است.
این  از  امروز چه چیزی وجود دارد  اینکه  کشف 
نظر که مسئولیت های موافقت FMs را وارد قرن 
21 بکند و نگرانی ذهنی آن ها را بسیار کم کند. 
www.draxtechnology. برای اطالعات بیشتر به

com مراجعه شود.

یک راه ساده برای مطمنئ شدن از موافقت
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برای حفاظت کارکنان به هنگام پخش رنگ در 
 Cambridge International Airport فرودگاه، 
9 حسگر آتش و یک حسگر پرتو از FFE نصب 
 Brian Myall. Fire Safety Officer for .کردند
 ،Marshall Aerospace and Defence Group

به  گفت:  می کند،  اداره  را  فرودگاه  که  شرکتی 
ضد  حس گرهای  بودن،  انفجاری  ماهیت  خاطر 
انتخاب شده  کننده   نصب  بودند.  ضروری  انفجار 
و  کرد  تعیین  را    Talentum UV/IR2ما حسگر
ما خیلی از مورد عملکرد و مورد اعتماد بودنش 
تحت تأثیر قرار گرفته ایم.  عالوه بر پرخطر بودن 
Fireray    ناحیه پناهگاه یک پرتو 5000 تایی
حسگر دود برای کشف دودها بطور کلی در سطح 

سقف قرار داده شده. 
نصب  نوع  این  برای  شعله  مشخص کننده های 
شدن مناسب هستند بطوری که آن ها تقریباً هر 
نوع شعله ای که سوسو زند را مشخص می کنند 
در این برنامه این خیلی مهم است به خاطر اینکه 

شامل  که  دیگر  منبع  و  رنگ  از  می تواند  شعله 
پالستیک کائوچوها و مواد مرکب و حتی فلزات 
فروسرخ  حسگر  بکارگیری  با  بگیرد.  سرچشمه 
آن ها می توانند شعله را از البه الی گردوغبار دود 
و بخار تشخیص دهند و نسبت به تأثیرات باد و 

گردوغبار بی تأثیر هستند.
Talentum UV/IR2 همچنین باالترین مصونیت 

را به منابع غلط آتش می دهند بوسیله منابع خود 
آزمایشی که عملکرد حس گرها را به هنگامی که 
بطور  می کنند.  چک  شده اند  تنظیم  دور  راه  از 
معمول حداکثر دمای محیط C°55 یا C°85 برای 

حس گرهای مخصوص دمای باالتر است
برای اکثر حس گرهای دود در محیط های بسته 
بلند مانند سوله های هواپیمایی،  با سقف  بزرگ 
مناسب  دود  محل  مرسوم  آشکارسازهای 
در  استفاده  قابلیت  تنها  آن ها  چون  نیستند 
ارتفاعات تا 10.5 متر کاربرد دارند از طرف دیگر 
مشخص کننده های پرتو دود تا 40 متر استفاده 

می شوند. بر روی دیوار نصب شده آن ها یک پرتو 
از نور فروسرخ نامرئی در سرتاسر فضای ساختمان 
انتقال می دهند تا محافظت کنند و یک گیرنده 
نور را اندازه و تشخیص می دهد و دخالت دود در 

میان راه پرتو را شناسایی می کند.
نظامی  چه  و  غیرنظامی  چه  هواپیماها  تمامی 
جا  قابل  که  می شوند  رنگ  محل  در  همگی 
دادن هواپیماهایی به بزرگی Boeing 747 است. 
  EFire of Norfolk توسط   FFE دستگاه های 

نصب شده اند.
 FFE’s Managing Director نظر به نحوه نصب
مثال های  از  دیگر  یکی  گفت   Mark Osborne

ما که کجا وسایلمان می تواند  برنامه های  وسیع 
استفاده شود. ما خوشحالیم که مسئول انتخاب 
 Cambridge International Airport از حفاظت 
www. در این راه شده ایم. برای اطالعات بیشتر به

ffeuk.com مراجعه کنید.

پناهگاه پخش رنگ فرودگاه توسط FFE محافظت شد
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به  توجه  با  و  راحت  هدایت  هوشمند،  طراحی 
با    c�tec.com شده،  ساخته  استفاده کننده 
نمونه  محصول  هر  روی  بر  عمیقی  اطالعات 
سرعت  به   C-TEC جهانی  حد  در  کارهایی 
در   UK شده  ساخته  جان  محافظ  سیستم های 

حال افزایش است.
 Andy Green, C�TEC’s Marketing Manager

گفت سایت اینترنتی سریع بهینه شده و در حال 
کار برای استفاده کنندگان پیشرفته است به خاطر 
اینکه بازدیدکنندگان بتوانند اطالعات را سریع و 
با سرعت پیدا کنند ما امیدواریم که مشتریان از 
قسمت تعیین شده سایت خوششان بیاید. در حالی 
به آن ها اجازه دسترسی 7/24 جامع به کتابخانه 
نگاه  ادبیات، مشاور مشخصات  فّناوری  و  فروش 
کلی به جلسات ویدئوهای کمکی نرم افزارها، رسم 
موارد  و  گواهینامه ها  تصویب   ،CAD و    BIM

بیشتر می دهد.
کاماًل پاسخگو )به نیازها( برای اینکه بتوان هم بر 
روی موبایل ها و هم بر روی کامپیوتر قابل استفاده 
شامل  امکاناتی  اینترنتی  سایت  باشد. همچنین 
محصوالت  شرکت  لحظه به لحظه  خبرهای 
تماس  و  نمایشگاه  خاطرات  دفتر  منتشرشده 

تعاملی با قسمت مسئوالن را دارد.
Andrew Foster, C�TEC’s Managing Direc�

tor گفت سرمایه گذاری در فّناوری سایت جدید 

راز در پیشرفت و ادامه افزایش بین المللی است. 
C� سایت جدید یک قدم هیجانی به جلو برای

محصوالت  محدوده  برای  عالی  ویترین  و   TEC

سیستم های   CAST پروتکل  شد  آماده  بزودی 
آالرم آتش است.

بعنوان  سالگردش  پنجمین  و  سی  هم اکنون 
در  جانی  امنیت  سیستم های  تولیدکننده 

کنترل  محل های  شامل   UK در  جهانی  حد 
صدا،  سیستم های  آتش  آشکارسازهای  آژیر 
را  شنیدنی  حلقه های  و  ازکارافتاده  پناهگاه های 
 sq.  100.000 اخیراً   C-TEC می گیرد.  جشن 
چالش های  است.  داده  افزایش  را  باشکوهش   ft
امکان  یک  شامل  که  فرماندهی  مرکز  راه  سر 
تولید وضعیت مدرن اتاق های تمرین رستوران و 
ناهارخوری کارکنان است. برای اطالعات بیشتر به 

www.c�tec.com مراجعه کنید.

 Scottish شرکت  برنامه  ابداع  حرکت،  نرم افزار 
بعنوان اولین شرکت در جهان و تنها شرکت در 
UK و Europe است تا برنامه “ خودت را درست 

کن “ برای بازرسی و قسمت موافقت راه اندازی 
کند. فّناوری تغییر بازی جزئی از نرم افزار جدید 
Kinetic شرکت است، راه اندازی شده برای کمک 

به شرکت های بازبینی بر روی کاغذ تا به سمت 
و  ساده  کارهای  شدن  دیجیتالی  راه حل های 

افزایش کیفت داده ها بروند.
سازنده برنامه به استفاده کننده ها اجازه می دهد تا 
به سادگی فرم های بازبینی الکترونیکی، گزارش ها 
بصری  راه  از  به سادگی  را  موافقت  گواهینامه  و 
فوراً  این ها  بگذارند.  اشتراک  به  و  کنند  درست 
می توانند به اشتراک گذاشته شوند با گروه های 

بازرسی یا منتشر شوند.
دیگر  داده های  و  این ها  به  می توانند  بازرسان 

دسترسی پیدا کنند از طریق دستگاه های مجازی 
)گزینه های  و گوشی های هوشمند  تبلت  شامل 
زیادی برای کار کردن در محیط Zoned نیز وجود 
دارد(. Kinetic همچنین دقت گرفتن داده ها را 
افزایش می دهد و به گروه ها اجازه تبادل داده ها 
در لحظه را می دهد، افزایش انتقال داده ها و نیاز 

به دادن داده را از بین می برد.
Stephen Burt, Managing Director of Mo�

tion of Software گفت ما پتانسیل بسیار زیادی 

گروه  عملکرد  نحوه  تا  می بینیم   Kinetic برای 
بازبینی را تغییر دهیم. افزایش بهره وری و کیفیت. 
برای  راحت  قابل استفاده  که  شدیم  مطمئن  ما 
استفاده کنندگان و انعطاف پذیر باشد تا نیازهای 
متفاوت مشتریان را جوابگو باشد. Kinetic نتیجه 
بیش از یک دهه تجربه کار با بازرسی و قسمت 
موافقت است و ما خوشحالیم که اولین شرکت در 

Europe باشیم که با صرف نظر از انتخاب بازبینی 

رشته برای برنامه ساختمان را عهده دار شویم.
Kinetic نسل بعدی از ورژن برنامه بازبینی بسیار 

موفق Motion Software که بطور گسترده توسط 
استفاده شده شرکت هم اکنون   UK نفت و گاز
از 30  بیش  در  که  دارد  بازرس  از 5500  بیش 
رشته در جهان از نرم افزار استفاده می کند. از زمان 
راه اندازی، شرکت خواسته هایی با بیش از انتظار را 

دیده است.
www.motionsoftware. برای اطالعات بیشتر به

co.uk مراجعه کنید.

سایت اینرتنتی تعاملی جدید C-TEC آماده است!

برنامه بازرسی Self-Service اول در UK راه اندازی می شود
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فّناوری  آخرین   September 27�30، FFE بین 
 Security را در در مشخص کردن دود و شعله 
Essen 2016 نشان می دهد. شرکت پرتو چشمی 

تشخیص دهنده  و  دود  تشخیص دهنده های 
نمایش  به  را  اش   Talentum آتش  متخصص 
می گذارد. FFE در Hall 3, Booth 3A62 خواهد 
بود مطمئن شوید که از قبل با متخصصین زنگ 

زده و صحبت کرده باشید.
تشخیص دهنده های پرتو Fireray بطور مخصوص 
از  محافظت  برای  تا  شده اند  طراحی  طوری 
که  جایی  بلند  سقف  با  بزرگ  ساختمان های 
بی تأثیر  دود  مرسوم  تشخیص دهنده های 
حداقلشان  ردپای  و  مدرن  طراحی  با  هستند 
برنامه های  در   Fireray تشخیص دهنده های 
و  قطار  ایستگاه های  فرودگاه ها،  همچون  زیادی 
مخازن تا مراکز خرید مناطق ورزشی و مناطق 
Tal�  پرستش کاربرد دارند. تشخیص دهنده های

entum شعله در محیط های حساس یا خطرناک 

استفاده می شوند برای تشخیص آتش حتی قبل 
از به وجود آمدن آتش یا جایی که آتش بدون دود 

اتفاق می افتد.
با مراقب بودن و شناختن نشانه های آتش فرابنفش 
و فروسرخ محدوده Talentum نیازی به دود برای 
شناسایی آتش ندارد آن ها حتی می توانند شعله را 
از میان بخار دود و یک بسته لوازم پاک سازی هوا 
و گردوغبار شناسایی کنند. آن ها همچنین نسبت 

به باد بی تأثیر هستند.
 Security Essen، the در   FFE پیدایش  بر  نظر 

company’s Managing Director Mark Os�

borne گفت ابداع جزئی از DNA ما است. بیش از 

8 درصد از درامد ما دوباره سرمایه گزاری می شود 
Fire� مرکز  که  فّناوری  توسعه   ،R&D روی  بر 

ray و Talentum است و کمک به بوجود آوردن 

فّناوری های جدید کنیم به خاطر این پژوهش در 
دست اقدام نه تنها FFE کیفیت را عرضه می کند 
توسعه  جهان  پیشرفت  برای  فّناوری هایی  بلکه 
می دهد. ما منتظر نشان دادن این فّناوری ها در 
Essen در این September هستیم. برای اطالعات 

بیشتر به www.ffeuk.com بروید.

طراحی  در  متخصص   Apollo Fire Detectors

باال  کیفت  با  آتش  تشخیص دهنده های  تولید  و 
صحنه  روی  بر  را  جامعش  محصوالت  محدوده 

3B14 در Security Essen. به نمایش می گذارد.

در  جدید  نسل  محدوده  جدید   ®SOTERIA

برای  شده  طراحی  و  آتش  تشخیص  فّناوری 
تشخیص دادن آالرمهای غلط را کم و اعتماد را 

بیشتر می کند.

SOTERIA® یک ابداع فّناوری در دست اقدام 

در Apollo است تشخیص دهنده بطور گسترده 
توسط گروه تیم در خانه Apollo با دستگاه هایی 
که باعث به رخ کشیدن بعضی از وسایل خصوصی 
SOTE� کنار  در  است.  شده   UK در  پیشرفته 

RIA® پروتکل افزایش یافته Apollo به نحوی که 

در  بعدی  نسل  است،   ®CoreProtocol اسمش 
ارتباطات حلقه آتش از طرف Apollo که باعث 
دادن قدرت بیشتر و قدرت حلقه بیشتر می شود. 
ایجادشده  توانایی های  روی  بر  جدید  پروتکل 
توانایی عقب  با  Discovery نصب شده  و   XP95

و جلو رفتن و قدرتی که بطور قابل توجهی تعداد 
دستگاه ها را زیاد می کند.

عالوه بر معرفی محصوالت جدید Apollo کاتالوگ 
جدید محصوالت 17/2016 را خواهد داشت. یک 
راهنمایی مهم برای افرادی که تعیین یا وسایل 
تشخیص دهنده آتش را نصب می کنند. کاتالوگ 

تمامی وسایل ابزارآالت تشخیص Apollo اجزای 
سیستم و وسایل مخصوص مناسب برای محدوده 
بزرگی از محیط ها از دریایی تا صنعتی را بطور 

برجسته نمایش می دهد.
Se� امسال در Apollo  صحبت در مورد نمایش
curity Essen Ed Browning، Sales and Mar�

keting Director at Apollo گفت ما خوشحالیم 

تشخیص دهنده  وسایل  محدوده  می توانیم  که 
آتش SOTERIA® را در Security Essen نشان 
دهیم افزایش می دهیم به توسعه محدوده تأسیس 
 ®SOTERIA محصوالت  محدوده  محصوالت، 
بیان کننده یک ابداع مهم در بازار است که این 
نتیجه همکاری نزدیک با مشتریان و شرکا است. 
www.apollo-feuer.( به  بیشتر  اطالعات  برای 
www.apollo-fire.( یا   de )German Version

co.uk)English Version( مراجعه کنید.

FFE آخرین فّناوری در مشخص کردن دود و شعله را در Security Essen 2016 نشان می دهد

Apollo محصوالت نسل بعد را در Security Essen 2016 به منایش می گذارد
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جهانی  کننده  تولید  بین المللی   Firetrace

راه حل های جلوگیری آتش برای تبلیغات، صنعت، 
 FM دولت و برنامه های نظامی توانسته تصویب
نماینده  برای E4 پیشرفته مهندسی شده تمیز 

کلی سیستم های جاری شدن سیل را بگیرد.
E4 تصویب FM را برای کارایی باالی سیستم های 

 PSI / 35 bar 3M™ Novec ™ 1230  500

گرفته است.
FM Approval یک موضوع استاندارد شده توسط 

FM Global است، یک شرکت جهانی که تبلیغات 

وسیع جهانی و بیمه مالی صنعتی می دهد با به 
دست آوردن FM Approval، شرکت های جهانی 
پیشرفته  برنامه های  به  FM هم اکنون  بیمه شه 
 Firetrace سیستم  توسط  داده شده  صنعتی 

بین المللی E4 دسترسی دارد.
E4 که همچنین UL Listed، یک میزبان قابل 

توجه و پیشرفت قابل توجه عملیات هنگامی که 
با سیستم های تمیز عامل کل جریان های سیل 
کارایی  شامل  این ها  می شود.  مقایسه  سنتی 
نصب  بیشتر  ارزش  بیشتر  پذیری  انعطاف  برتر 
برای  بیشتر  رقابتی  اندازه گیری  یک  و  سریع تر 
 Mark Cavanaugh .نصب کنندگان سیستم دارد

مدیر و CEO of Firetrace International گفت 
سیستم E4 ما از برتری مشخصات خاص سیستم 
آتش  جریان  سرکوب   3M™ Novec™1230

FM Ap�  استفاده کامل را می گیرد. بدست آوردن
proval برای E4 یک دستیابی خارق العاده است و 

این نتیجه تالش سخت گروه ما که مطمئن شوند 
محصوالتمان باالترین استانداردهای بین المللی را 

دارند.
به خاطر خواص خاص Novec 1230، سیستم های 
E4 بطور عمد تا psi )35 bar 500( در سخت افزار 

بیشتر  فشار  گرفته اند.  قرار  فشار  تحت  کم فشار 
می دهد  عالی  کارایی  آوردن  بدست  اجازه 
جریان  کلی  سنتی  سیستم های  با  هنگامی که 
به  می دهد  مطابقت  که  می شوند  مقایسه  سیل 
 ،1980s در Halon کنوانسیون پیشرفته شده برای
کنوانسیون هایی که توسط خیلی از تولیدکنندگان 
 Novec سیستم های  به  نهایتاً  و   HFC سیستم 

شان ادامه داده شده.
طراحی  شدن  بیشتر  باعث   E4 بیشتر  فشار 
و کم شدن هزینه کلی سخت افزار  انعطاف پذیر 

نصب شود.
قابلیت های آن شامل افزایش چشم گیری هم در 

سیلندرهای افقی و هم عمودی برای دهانک دور 
هنگامی که با سیستم های جریان سیلی کلی تمیز 
بین   E4 سیستم های  می شوند.  مقایسه  سنتی 
25 تا 45 درصد کمتر لوله کشی نیاز دارند و تا 
درون  افزایش حجم  باعث  درصد  از 600  بیش 
لوله می شوند این بزرگ ترین شبکه ممکن بدون 
احتیاج به منابع گران سیستم های هدایت کننده 

نیتروژن است.
با حجم های  سایز سیلندر  نوع  در 8  سیستم ها 
 )lb. )4kg 8 از پر موجود است که محدوده آن 
 lb 1300 تغییر می کند با )lb. )590 kg 1300 تا
سیلندر بزرگ ترین واحد کلی سیستم در صنعت 
بیشتر  با   E4 است.  آتش  کردن  سرکوب  برای 
مکان های معروف درست شده سازگاری دارد و 
از هر جهت با NFPA 2001: 2012 مطابقت دارد.

سیل  کلی  جریان  عامل  تمیز  سیستم های 
 AS9100C/ISO شده  تصدیق  امکانات  در   E4

9001:2008 تولید می شوند.
 www.firetrace.com به  بیشتر  اطالعات  برای 

مراجعه کنید.

E4 مناطقی که از افزایش آتش جلوگیری می کند( بین املللی( Firetrace برای FM تصویب
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Coltraco Ultrasonics برای به نمایش گذاشتن 

است.  Portascanner™ ISO 14520 هیجان زده 

درستی یک ساختمان باید تست شود هنگامی که 
کردن  خاموش  سیستم های  کردن  نصب  قصد 
توصیه شده  باشد.  داشته   Clean Agent آتش 
بطور   ،ISO 14520 و   NFPA 2001 توسط 
نقطه  تعیین  برای   Door Fan Testing متداول 
 Hold( و زمان نگهداری )Peak Pressure( فشار
Time( الزم برای مطمئن شدن از اثربخش بودن 

سیستم های سرکوب آتش استفاده می شود.
پوفر  تست  متداول  بطور   Door Fan Testing

بااین حال  انجام می دهد  با دود  را   )puffer test(
استفاده از این روش ها برای تعیین کلی نشت یک 
Portas�  اتاق نتایج دقیق و درستی را نمی دهد.

 Door می کند  تعریف   canner™ ISO 14520

Fan Testing را با دادن یک تست تنظیمی وسیع 

و کامل از اتاق تست.
)تا  دقیق  فوق العاده  بطور   The PortascannerTM

نشت  از  دقیقی  و  سریع  تشخیص   )0.06mm

است،  از محصوالت خودش  نوع  اولین  می دهد. 
استفاده حسی، غیرتهاجمی، به تبع آن یک وسیله 

ضروری برای استفاده در صنعت آتش است.
 www.coltraco.com به  بیشتر  اطالعات  برای 

مراجعه شود.

Portascanner™ ISO 14520 Door Fan و درست بودن تست نشتی اتاق

Singer Valve تولیدکننده پیشرفته در دریچه های 

کنترل سه Deluge Valves جدید به گرد کردن 
 Joe کرد.  اضافه  معروفشان  خط  دریچه های 
 Cupp. Head of Fire Valve Sales for Singer

ثبت  فّناوری  با  گفت   Valve. North Carolina

 Deluge Valves این   Singer چرخی  دیافراگم 
ها دارای کالهک کوچک تر هستند تا سریع تر باز 
شوند به خاطر اینکه آن ها در حجم کم در خم 
Elec�  حرکت می کنند. سه دریچه جدید شامل

 tronic Operated Deluge Valve. Pneumatic

 Operated Remote Control Deluge Valve

 the Electric Pneumatic Operated Deluge و 
Valve. این دریچه های تأیید شده UL در مناطق 

پرخطر استفاده می شوند جایی که سرکوب کردن 
سرعت برای جلوگیری از افزایش آتش ضروری 
و  فرودگاه  پناهگاه های  نیروگاه ها،  مانند  است 
پردازش.  حال  در  امکانات  یا  شیمیایی  مخزن 

یک  توسط  آب  منابع  به   Deluge سیستم های 
دریچه وصل هستند که توسط عملیات سیستم 
باز می شوند هنگامی که سیستم  یا دود  گرمایی 
فعال می شود آب از طریق سرهای آب پاش خارج 

می شود.
محیط هایی  برای   Pneumatic Deluge Valves

که پتانسیل منفجر شدن را دارند عالی است.
تمامی دریچه های آتش یکسان ساخته نشده اند. 
با  تا  شده اند  ساخته  ها   Deluge Valves این 
دوام  دهنده ها  اتصال  و  ضدزنگ  صندلی های 
داشته و با روکش قرمز اپوکسی با گرما ترکیب 
Sing� فّناوری با  شده  ترکیب  شده اند   داده 

دریچه های  به  نسبت  دریچه ها  این   er’s SRD

سایزهای  در  و  می آورند  دوام  بیشتر  دیافراگرام 
مختلفت هستند. Deluge Valves در جهان در 
نوع in/80mm – 8 in/200mm 3 هستند و کالس 
ANSI 150 با 300 برجستگی و انتهای شیاردار 

www.singer� به بیشتر  اطالعات  برای   هستند. 
valve.com مراجعه کنید.

رشکت Singer Valve سه Deluge Valves جدید به خط دریچه های آتش راه اندازی می کند
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هدست های  لسترشیر   )FRS( نجات  و  آتش  خدمات 

واقعیت مجازی )VR( را به کار می گیرد تا یک تجربه 

تصادف اتومبیل را برای رانندگان جوان فراهم کند

سامسونگ الکترونیکز اعالم کرده است که هدست های 

واقعیت مجازی لوازم سامسونگ بعنوان بخشی از چهار 

 VF4(  360 نجات  و  آتش  خدمات  مجازی  مصیبت 

360( لسترشیر، اولین پروژه واقعیت مجازی ایمنی جاده 

انگلستان استفاده خواهند شد. VF4 360 یکی از اولین 

پروژه های VR سامسونگ برای بخش دولتی است، یک 

خالقانه  بی مانندی  بطور  مجازی  واقعیت  ایمنی  تجربه 

با استفاده از آخرین فناوری VR لوازم سامسونگ که 

یک  تجربه  گرایانه ترین  واقع  تا  شده  طراحی  طوری 

به  راننده  دیدگاه  از  را  جاده ای  نقلیه  وسایل  برخورد 

رانندگان جوان ارائه کند.

ایمنی  هنگامی که تیپ ارتش می خواست درباره برنامه 

جاده اش را به شیوه ای کامالً جدید و عمیقاً درگیر کننده 

برای دانش آموزان مدرسه ای گفتگو کند خدمات آتش و 

 VF4 360 نجات لسترشیر به سامسونگ رو کرد. تجربه

تکامل تدریجی یک نوآوری قبلی است – پیشرفته ترین 

شبیه ساز تصادف اتومبیل در انگلستان، چهار مصیبت 

مجازی )VF4(. VF4 360 شش دقیقه از محتوا را به 

کار می گیرد تا یک تجربه VR به کاربر ارائه دهد که به 

 واقع گرایانه ترین شکل ممکن، خطراتی را که رانندگان 

جوان در جاده با آن ها را روبرو می شوند را مورد تأکید 

است  امیدوار  لسترشیر  آتش و جان  دهد. خدمات  قرار 

بتواند ساالنه بیش از 12000 دانش آموز را قادر به تجربه 

شبیه ساز VF4 360 کرده و آن ها را به گفتگو درباره 

ایمنی جاده چهار مصیبت مجازی همراه وادارد.

قابل  مثبت  بازخورد  هم  هم اکنون   VF4 360 تجربه 

طوریکه  به  است،  کرده  دریافت  کاربران  از  توجهی 

شبیه سازی  در  شرکت  خاطر  به  که  دارند  ادعا   90%

در جاده ها خواهند ریسک کمتری خواهند کرد و 80% 

می گویند که آن ها این نوع ابزار برقراری ارتباط VR را 

برای ارسال چنین پیام ایمنی قدرتمندی ترجیح می دهند.

لوازم VR و گوشی های هوشمند S6 سامسونگ با فراهم 

کردن دسترسی بسیار وسیع تری نسبت به برنامه های قبلی 

به این تجربه، گروه های بزرگی از رانندگان جوان را قادر 

 VF4 .می سازند تا پیامدهای چهار مصیب را تجربه کنند

360 همچنین در مستند کانال چهار پیش رو به نام ‘ پشت 

چراغ های آبی ‘ به نمایش گذاشته می شود و اخیراً پوشش 

رسانه ای ایجاد کرده است، ازجمله در صبحانه BBC و 

رادیو BBC 1. پائول اسپیت، مدیر مراقبت ایمنی جاده، 

پتانسیل   VR لیسترشیر، گفت: ‘  نجات  و  آتش  خدمات 

کمک کردن به ما در رویایی با چالش های آموزش ایمنی 

جاده به شیوه جدید بسیار هیجان انگیز و درگیر کننده ای 

را دارد. هزاران راننده جوان و دانش آموزان مدرسه ای 

انگلیسی اکنون قادر خواهند بود به تجربه کامل ترین ایمنی 

جاده همه جانبه ای که ما ایجاد کرده ایم دسترسی پیدا کنند. 

به خاطر فناوری VR لوازم سامسونگ، ما اکنون قادریم 

پیام ایمنی به طرز شگفت آوری قدرتمند را مخابره کرده، 

تجربه چهار مصیبی به کاربران ارائه کنیم که به اندازه 

ممکن به دنیای واقعی نزدیک است. ‘

خدمات آتش و نجات لسترشیر VF4 360 را برای 160 

کارمند ایمنی جاده از خدمات چراغ آبی و افسران ایمنی 

جاده از انجمن ها و سازمان ها راه اندازی کرده است و از 

آن زمان تاکنون فیلم و تجهیزات VR را برای خدمات در 

یورک شیر غربی، بدفورشیر، استفوردشیر و در سراسر 

ولز به نمایش گذاشته است تا معرفی و تشریحی از فیلم و 

تجهیزات VR ارائه کند.

‘ما  گفت  سامسونگ  شرکت  رئیس  هوموود،  سوزان 

مفتخریم که با خدمات آتش و نجات لسترشیر بر روی این 

نوآوری ایمنی جدید خالقانه کار می کنیم که به روشنی 

پتانسیل کاربردهای سودمند آموزشی و اجتماعی واقعیت 

مجازی را اثبات می کند. ما به این خدمات کمک کرده ایم 

را  خالقانه اش  مجازی   360 مصیبت  چهار  پروژه  تا 

تأثیر  تحت  به شدت  ما  افراد گروه  داده و همه  گسترش 

نتایج قرار گرفته اند. بکارگیری فناوری واقعیت مجازی 

برای درگیر کردن افراد جوان به این شیوه ستودنی است، 

بخصوص با چنین پیام مهمی در رابطه با ایمنی جاده. 

واضح است که دانش آموزان لسترشیر با اثر ویدئو بر 

روی VR لوازم گلکسی و شیوه بی مانندی که خدمات 

بسیار  دهد  انتقال  را  ایمنی شان  کمپین  پیام  بوده  قادر 

هیجان زده شده اند.

نوآوری های  نوع  این  در   VR از  استفاده  ‘فرصت های 

از  بی پایان اند.  خالقانه  و  تأثیرگذار  آموزشی  و  ایمنی 

زمانی که محتوای VF4 360 منتشر شده است، برای 

مثال، ما می دانیم که خدمات آتش و نجات توجه شدیدی 

از دیگر بخش های دولتی در سراسر کشور جذب کرده 

است، ازجمله خدمات پلیس و آمبوالنس.’
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 734 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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انجمن بین المللی آتش نشانی و امداد و نجات موسوم 
تاسیس  پاریس  شهر  در  سال 1900  از   CTIF به 
مهم ترین  و  معتبرترین  که  انجمن  این  در  گردید. 
محسوب  دنیا  در  آتش نشانی  تخصصی  انجمن 
می گردد، هم اکنون 36 کشور پیشرفته اروپایی و 
امریکایی بعنوان اعضای ثابت و بیشتر از 52 سازمان 
و موسسه مختلف آتش نشانی و ایمنی بعنوان اعضای 
وابسته در آن عضو می باشند. این انجمن هر ساله 
مختلف  نشست های  و  مناسبت ها  مستمر  بطور 
آتش نشانی و ایمنی را در یکی از کشورهای عضو 
برگزار می نماید و از آنجائیکه که تمامی کشورهای 
پیشرفته و صاحب سبک در زمینه آتش نشانی در 
آن عضو می باشند، سطح کیفی و کمی مناسبت ها 

و رویدادهای این انجمن در باالترین رتبه می باشد.
دفتر  ماهه  چندین  ارتباطات  و  رایزنی ها  از  پس 
بین الملل سازمان آتش نشانی تهران با رئیس انجمن 
CTIF و دیگر اعضای کمیته اجرایی آن، بطور رسمی 

روابط  مدیر  و  مدیرعامل  از  انجمن  رئیس  توسط 
بین الملل سازمان دعوت بعمل آمد تا بمنظور دریافت 
تائیدیه و گواهی رسمی عضویت سازمان آتش نشانی 
تهران به نمایندگی از کل کشور در CTIF در مجمع 
ساالنه اعضای این انجمن که از تاریخ 17 الی 19 
شهریور 1395 در شهر هلسینکی کشور فنالند برگزار 
گردید، شرکت نمایند. در آنجا بطور شفاهی کشور 
ایران و سازمان آتش نشانی تهران معرفی و پس از 
پاسخگویی به سواالت اعضا، گواهی رسمی عضویت 

دائم از رئیس انجمن دریافت گردید.
با عنایت پروردگار عالم، تیم اعزامی از تهران پس از 
ارائه یک پرزنتیشن مقتدرانه و مجاب کننده، بطور 
غرورآمیزی تمامی حاضرین در مجمع را تحت تاثیر 
و  تشویق  از  پس  پرزنتیشن،  پایان  در  و  داده  قرار 
تمجید پرشور آنها، گواهی عضویت رسمی و دائمی 
این  در  تهران  آتش نشانی  سازمان  و  ایران  کشور 

انجمن، به مدیر عامل سازمان تقدیم گردید.

آتشنشانیتهران
جهــــانیشد

ته شد.
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

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

نکته جالب توجه و غرورانگیز این دستاورد مهم ملی 
و سازمانی این است که تنها عضو آسیایی این انجمن 
وابسته  عضو  بعنوان  که  می باشد  ژاپن  کشور  معتبر، 
فعالیت دارد و کشور ایران اولین و تنها کشور آسیایی 
رسمیت  به   CTIF در  ثابت  عضو  بعنوان  که  است 

شناخته می شود.
CTIF شامل کمسیون های مختلف تخصصی  انجمن 
در زمینه هایی از قبیل: حفاظت و پیشگیری از حریق 
خطر،  پر  مواد  و   HAZMAT ساختمان ها،  ایمنی  و 
آموزش و تجهیز مراکز آموزشی، آتش نشانی و امداد و 
نجات کالن شهرها، آتش نشانان داوطلب و NGO ها، 
آتش نشانان نوجوان و چندین کمسیون تخصصی دیگر.

مهم ترین  و  معتبرترین  از  یکی   CTIF آنجاییکه  از 
امداد  و  آتش نشانی  زمینه  در  تخصصی  انجمن های 
شامل  آن  اعضای  تمامی  و  می باشد  دنیا  در  نجات  و 
کشورهای پیشرفته و صاحب سبک اروپایی و امریکایی 
می باشند، با عضویت در این انجمن، سازمان آتش نشانی 
تهران و همچنین تمامی کشور قادر خواهد بود تا در 
کنفرانس ها، همایش ها، نمایشگاه ها، مسابقات عملیاتی 
رئیس  رسمی  دعوت  با  مختلف،  مانورهای  و  ورزشی 
CTIF شرکت نموده و ضمن تبادل اطالعات و تجربیات 

با دیگر آتش نشانان و سازمان های امدادی در دنیا، از 
در  عضو  کشورهای  برتر  تکنولوژی های  و  تسهیالت 
زمینه آتش نشانی بهره مند شده و با گسترش ارتباطات 
و تعامالت با مقامات ارشد آن سازمان ها، زمینه را برای 
طراحی و اجرای برنامه ها و پروژه های مختلف ملی و 
بومی با کمک و مشاوره کشورهای پیشرفته میسر سازد.

از این رو با توجه به وجود این کمسیون ها، کشورهای 
اطالعات  و  امکانات  از  بهره مندی  درخصوص  عضو 
موجود در زمینه های آموزشی، عملیاتی، فرهنگسازی، 
از  از البراتوارهای تخصصی و اجرای بسیاری  استفاده 

پروژه های بزرگ دیگر، ضمن برقراری ارتباط مستقیم با منابع اصلی و کشورهای 
صاحب صنعت، باعث اعتالی سطح ایمنی در کشورها و شهرهای خود شوند.

سرانجام عضویت سازمان آتش نشانی تهران در جلسه ساالنه این انجمن با رای 
موافق اکثریت اعضا و تایید هیات رییسه CTIF به تصویب رسید و گواهینامه 
رسمی عضویت ثابت این سازمان، بعنوان نماینده کشور ایران طی مراسم با 

شکوهی تقدیم مدیرعامل آتش نشانی تهران شد.
سعید شریف زاده، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران که به دعوت رسمی در 
جلسه انجمن بین المللی آتش نشانی و ایمنی در فنالند شرکت کرد، در حاشیه 
این اجالس طی گفتگویی با خبرنگار ما درخصوص انجمن CTIF و فعالیت های 
مهم ترین  و  معتبرترین  از  یکی   CTIF بین المللی  انجمن  داشت:  اظهار  آن 

انجمن های تخصصی در زمینه آتش نشانی و امداد و نجات در دنیا است و تمامی 
اعضای آن شامل کشورهای پیشرفته و صاحب سبک اروپایی و امریکایی هستند.

وی به تاثیری که عضویت این سازمان در این انجمن خواهد داشت، اشاره کرد و 
افزود: سازمان آتش نشانی تهران و همچنین تمامی آتش نشانی های سطح کشور 
قادر خواهند بود تا در کنفرانس ها، همایش ها، نمایشگاه ها، مسابقات عملیاتی 
ورزشی و مانورهای مختلف، با دعوت رسمی رئیس CTIF شرکت کرده و عالوه 
بر تبادل اطالعات و تجربیات با دیگر آتش نشانان و سازمان های امدادی در دنیا، 
از تسهیالت و تکنولوژی های برتر کشورهای عضو در زمینه آتش نشانی بهره مند 
شده و با گسترش ارتباطات و تعامالت با مقامات ارشد آن سازمان ها، زمینه 
را برای طراحی و اجرای برنامه ها و پروژه های مختلف ملی و بومی با کمک و 

مشاوره کشورهای پیشرفته میسر سازند.



36

گزارش رویداد 

Fire Protection Engineering Magazine    No. 26    Sep-Octobr 2016                                              1395 ـماره 26    مهر ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سـال چهارم    ش

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 730 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

وی ادامه داد: با عنایت به اینکه اکثر اعضای این انجمن از مدیران و مقامات ارشد، مجرب 
و با دانش سازمان ها و موسسات آتش نشانی و ایمنی کشورهای دنیا می باشند، می توان در 
جهت افزایش سطح دانش و بینش پرسنل سازمان و افزایش سطح ایمنی شهر و حتی 
کشور، با دعوت از اساتید و کارشناسان مجرب کمسیون های مختلف این انجمن بمنظور 
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و مختلف و همچنین ارائه مشاوره و بیان نمودن 
خط مشی های راهبردی، بهترین و بیشترین بهره مندی را از تجربیات و دانش آنها در داخل 

شهر و کشور خود داشته باشیم.
این انجمن قوی ترین و معتبرترین انجمن تخصصی آتش نشانی و امداد و نجات در دنیا بوده 
و با ایفکا قابل قیاس نیست. همه کشورهای عضو از کشورهای پیشرفته اروپایی و امریکایی 

هستند و از آسیا فقط ژاپن عضو بود که کشور ما نیز به تازگی عضو شد.
در حاشیه مراسم: 

مهندس شریف زاده مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران برای شرکت در اجالس ساالنه 
انجمن CTIF روز سه شنبه وارد هلسینکی فنالند شد که مورد استقبال رسمی رئیس 
انجمن CTIF، ابوالقاسم وفایی، کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران به نیابت از سفیر 

کشورمان در فنالند و همچنین چند تن از اعضای دبیرخانه این انجمن قرار گرفت.
مدیرعامل آتش نشانی تهران در اجالس این انجمن به سخنرانی پرداخت و درحالی که 
تمثال مقام معظم رهبری با متن تمجید ایشان از ایثار و ایثارگری، بصورت متناوب بر پرده 
اجالس نمایش داده می شد، گزارشی از ماهیت و توانایی ها و امکانات این سازمان ارائه کرد 

که بشدت از سوی حاضرین مورد استقبال واقع شد.
اجالس انجمن اروپایی آتش نشانی 19 شهریورماه با صدور بیانیه پایانی به کار خود پایان داد.





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

یک الیه فشرده واحد را تشکیل مى دهد. 

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

پشت سر نهاده است. 

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

شده است مى باشد.

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

ترین مواد استفاده شود. 

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

سنگین و ... ایده آل مى باشد. 

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

عیوب ماده، تحت شرایط نرمال، تضمین مى شوند.

مشخصات: 

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

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

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

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

شرایط سخت و خاص

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

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

• قابلیت تعمیر از طریق روش هاى استاندارد 
معمولى

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

 

شلنگ آتش نشانى گومتکس



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

یک الیه فشرده واحد را تشکیل مى دهد. 
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المللى  بین  هاى  تمامى تست  گومکس  است.  استفاده شده  قطبى 
را  پذیرى  انعطاف  و  دوام  شیمیاى،  مقاومت  چسبندگى،  سایش، 

پشت سر نهاده است. 

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

شده است مى باشد.

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

ترین مواد استفاده شود. 

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

سنگین و ... ایده آل مى باشد. 

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

عیوب ماده، تحت شرایط نرمال، تضمین مى شوند.

مشخصات: 

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

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

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

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

شرایط سخت و خاص

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

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

• قابلیت تعمیر از طریق روش هاى استاندارد 
معمولى

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

 

شلنگ آتش نشانى گومتکس
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 732 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

این فناوری که پس از وقوع حوادث اخیر در صنعت 
پتروشیمی بارها توسط کاربران در فضای مجازی و 
شبکه های اجتماعی دست به دست شده بود، توسط 
دارای  و  شد  عرضه  ایران  در  انرژی  مایان  شرکت 

مزایای زیر است:
 عدم نیاز به شبکه آب آتش نشانی  

 عملکرد کامال اتوماتیک طی 10 ثانیه اول شروع 
حریق

 سرعت عمل باالی اطفای حریق )حداکثر 2 دقیقه(
 عدم نیاز به نیروی انسانی و آتش نشانان

 کمترین میزان آلودگی هوا و محیط زیست
هزینه  و  آن  در  موجود  فرآورده  و  مخزن  - حفظ 

تعمیر و نگهداری پایین

:FoamFatale مشخصات فنی
- طراحی سیستم براساس استفاده از حجم بیشتر 

20�30 Lit/min/m2 فوم به میزان
 آماده بودن فوم در سیستم SEFS جهت عملکرد 
فوری در هنگام بروز حریق )برخالف سیستم های رایج(

 پاشش پیوسته و یکنواخت فوم در پیرامون سطح 
داخلی مخزن با استفاده از CLN )نازل پیوسته خطی(

 عملکرد کامال اتوماتیک و سریع سیستم پاشش 
فوم SEFS و پوشش کامل سطح سیال و خنک کاری 

دیواره مخزن
 Mr.Christos Sideropoulos رویداد  این  سخنران 
مدیرعامل FoamFatale بود که با همراهی مهندس 
انرژی توانستند به  افشین رامبد، مدیرعامل مایان 

سواالت فنی مدعوین پاسخ داده و آنها را به جلسه ای 
اختصاصی برای توضیحات بیشتر هدایت کنند.

ذخیره سازی  مخازن  تجهیز  با  می رسد  نظر  به 
تاحدود  بتوان  فناوری  این  به  نفتی  فرآورده های 
زمان  کشیدن  طول  از  ناشی  پیامدهای  از  زیادی 
اطفای حریق مخازن جلوگیری و از تبدیل آنها به 

فاجعه ملی پیشگیری کرد.
مدیریت HSE شرکت ملی نفت همواره در ارتقای 
و  ابزارها  تمامی  از  نفت  صنعت  ایمنی  ضریب 
پتانسیل های موجود استفاده کرده و در بکارگیری 
پیشرو  ملی  سرمایه های  از  حفاظت  مکانیسم های 

بوده است. 
 

کهخاموشمیشوند مخازنی    و ...

در سالن  را  مخازن ذخیره سازی  اطفای حریق  همایش سیستم های  ایران، هشتم شهریور سال جاری،  نفت  ملی  HSE شرکت  مدیریت 
همایش های مدیریت اکتشاف برگزار کرد. در این همایش تخصصی بیش از یکصد نفر از روسا و کارشناسان HSE، ایمنی و آتش نشانی، 
مهندسی، بهره برداری، بازرسی فنی و ... شرکت های زیرمجموعه نفت حضور داشتند که در آن یکی از سیستم های جدید اطفای اتوماتیک 

حریق مخازن فرآورده های نفتی معرفی شد.

همایش معرفی فناوری اطفای حریق مخازن ذخیره سازی نفت
FoamFatale SEFS (Self-Expanding Foam Suppression System(
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

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

 رویداد امروز را معرفی بفرمائید.
 همایشی که امروز تهیه و تدارک دیدیم، در مورد آشنایی با سیستم های فوم بود برای 
مخازن ذخیره سازی که در سطح وزارت نفت می تواند مورداستفاده قرار گیرد. همان طور 
که مستحضر هستید، متأسفانه در یک سال اخیر، خصوصاً در دو ماه گذشته ما حوادث 
زیادی در حوزه مخازن ذخیره سازی نفتی داشتیم و منجر به این شد که اهمیت و 
ضرورت ایمن سازی مخازن موردتوجه و تأکید بیشتری قرار بگیرد. در این خصوص طبق 
بررسی هایی که ما در سطح شرکت ملی نفت انجام دادیم، متوجه شدیم که می بایست 
یک بازنگری جدی در زمینه ارتقاء و تکمیل سیستم های اطفاء حریق و ایمنی مخازن 
ذخیره سازی، خصوصاً سیستم فوم که بتواند پاسخگوی حوادث و حریق های نفتی باشد، 
انجام شود. شرکتی که امروز فناوری اش را برای میهمانان معرفی کرد، شرکتی است 
اروپایی که با دانش فنی منحصر به خودش، سیستم های اطفای حریق با فوم ثابت ارائه 
کرده است که این سیستم در مقایسه با سیستم های فعلی و قبلی مزیت های بسیار 
خوبی دارد. البته این فناوری در این همایش مورد بررسی فنی کارشناسان خبره صنعت 
نفت قرار می گیرد تا درصورت جلب نظرات آنها و تایید متخصصین در این حوزه بکار 

گرفته شود. 

ایمنیصنعتنفتبرایفناوریهایجدید آغوش
مهندس عبداله زاده، رییس کل ایمنی و آتش نشانی شرکت ملی نفت ایران     
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 732 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

 شرکتی که این فناوری را پرزنت کرده، از شرکت های خوب و معتبر این صنعت است؟
 ببینید اآلن نمی توانم به شما بگویم که شرکت خوب و معتبری هست یا خیر. ولی تولیدات این شرکت 
در حال استفاده در شرکت های بزرگ نفتی، در حوزه خلیج فارس، اروپا و آمریکاست و مطابق بررسی هایی 
که ما بر روی شرکت هایی که از این سیستم استفاده کرده اند، انجام داده ایم، تقریباً جواب خوبی گرفته اند. 
ولی فعاًل نمی توانم قطعاً و صراحتاً اعالم کنم که مورد تأیید هست یا خیر. به  هر حال یک محصولی است که 

می تواند به سیستم اطفاء حریق و ایمن سازی مخازن کمک کند.

 کالم پایانی
 این پنجمین همایش ما در یک سال اخیر بوده که سعی کرده ایم به ارتقاء دانش فنی همکاران و آشنایی 
آن ها به سیستم ها و استاندارهای مهندسی و ایمنی اطفاء حریق بپردازیم. تا آنجایی که در خاطرم هست، 
ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق کمک شایانی به این موضوع کرده که تشکر ویژه دارم از شما که در 

توسعه اطالع رسانی سالم و صحیح این مهم توانسته اید به مجموعه شرکت ملی نفت کشور کمک نمایید.

 ما هم از شما و مجموعه HSE شرکت ملی نفت متشکریم که همواره بهترین ها را برای این 
صنعت مهم و استراتژیک خواسته اید.

ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق افتخار پوشش خبری رویداد را برعهده داشت.
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شرکت صنعت آرك پترو تجهیز(نماینده انحصارى درامکس در ایران)
آدرس: تهران، خیابان دکتر شریعتى، نرسیده به بزرگراه همت، کوچه خوى، پالك 60، واحد 5
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 744 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

معرفی محصول/
فناوری

Fire Protection Engineering Magazine    No. 26    Sep-Octobr 2016                                              1395 ـماره 26    مهر ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سـال چهارم    ش

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

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

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

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

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

شکل و ساختار، عرضه خواهند شد.

شرکت مهندسی و بازرگانی نارکوب ایران

اطالعیه
این  از  سودجو،  افراد  استفاده  سوء  با  مقابله  علت  به 
با  C-TEC با رنگى متفاوت و  برند   CFP پس پنل مدل 
برند SYNCOLN که داراى تاییدیه LPCB و مورد تایید 
نشانى مى باشد، عرضه مى گردد  سازمان محترم آتش 
C-TEC که با  CFP برند  و از این تاریخ تمامى پنل هاى 
غیر  قاچاق،  تماما  مى شوند،  عرضه  قبلى  شکل  و  رنگ 
و  بود  خواهند  نشانى  آتش  تاییدیه  فاقد  و  اصل 
عوامل مربوطه فروش این پنل هاى تقلبى و متخلفین، 

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

ساختار، عرضه خواهند شد.

شرکت مهندسى و بازرگانى نارکوب ایران

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

تلفن:88842649-88824365       فکس:88307405
E M A I L : I N F O @ N A R K O O B . C O M   WWW.NARKOOBIRAN .COM

نشانی: تهران، خیابان شهید مطهری، بعد از مفتح، خیابان مهرداد، خیابان وراینی، ساختمان 38، طبقه 3، واحد 7
تلفن: 49 26 84 88 - 65 43 82 88             فکس: 405 307 88 
WWW.NARKOB.COM        SALES@NARKOOB.COM
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این  از  سودجو،  افراد  استفاده  سوء  با  مقابله  علت  به 
با  C-TEC با رنگى متفاوت و  برند   CFP پس پنل مدل 
برند SYNCOLN که داراى تاییدیه LPCB و مورد تایید 
نشانى مى باشد، عرضه مى گردد  سازمان محترم آتش 
C-TEC که با  CFP برند  و از این تاریخ تمامى پنل هاى 
غیر  قاچاق،  تماما  مى شوند،  عرضه  قبلى  شکل  و  رنگ 
و  بود  خواهند  نشانى  آتش  تاییدیه  فاقد  و  اصل 
عوامل مربوطه فروش این پنل هاى تقلبى و متخلفین، 

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

ساختار، عرضه خواهند شد.

شرکت مهندسى و بازرگانى نارکوب ایران

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

تلفن:88842649-88824365       فکس:88307405
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 746 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

گزارش رویداد 
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موسسه ره آوران آفاق صنعت بعنوان مرجع برگزارکننده همایش های 
با پشتوانه سال ها تحقیق  انبار،  و کاربردی در حوزه تخصصی  علمی 
در  آموزشی  دوره  عنوان  صدها  برگزاری  و  زمینه  این  در  پژوهش  و 
حوزه انبار، در ادامه فعالیت های خود در این زمینه، چهارمین همایش 
از سلسله همایش های تخصصی حوزه انبار را با همکاری و مشارکت 
دانشگاه ها، مراکز علمی و صنایع صاحب تخصص و تجربه در این زمینه 

17 و 18 شهریورماه 1395 در سالن همایش کتابخانه ملی برگزار کرد. 
بسیار  اهمیت  از  و محصوالت  مواد  کاال،  کنترل  و  نگهداری، حفاظت 

باالیی در هر مجموعه برخوردار بوده و مدیریت حفظ این سرمایه ها 
نبود  دارد.  سازمانی  هر  کالن  اهداف  پیشبرد  در  استراتژیک  نقشی 
آگاهی و دانش حرفه ای در بخش انبار بعنوان مهم ترین بخش نگهداری 
و ذخیره سازی کاال، مواد و محصوالت همواره از علل اصلی خسارات، 
ضایعات، کندی و نابهنجاری های مختلف در بخش های تولید و توزیع 
اهمیت  تبیین  همایش  این  برگزاری  از  هدف  است.  بوده  سازمان ها 
مدیریت حرفه ای در انبار و آگاهی نسبت به الزامات آن در دو بخش 
کیفی سازی و ایمن سازی عملیات انبار و خدماتی که ارائه می نماید، بود.

تحوالت جدید در انبارهای آینده
گزارشبرگزاریچهارمینهمایشایمنیانبارداری
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

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

دبیرخانه همایش بعنوان مرجع تخصصی رویدادهای 
با  کاال،  توزیع  و  مراکز ذخیره  و  انبار  علمی حوزه 
استفاده از نتایج 3 دوره گذشته، محورهای همایش 
را با اهدافی نظیر: توجه به اهمیت نگهداری، حفاظت 
و کنترل سرمایه های هر سازمان که در انبارها ذخیره  
شده است، کیفیت ارائه خدمات انبار به بخش های 
مختلف درون و برون سازمان و پیشگیری از اختالالت 
کیفی در این زمینه و همچنین ایمنی منابع انسانی و 
سرمایه ای، تدوین و با همکاری اساتید برجسته کشور، 
سازمان ها و مراکز علمی، صنعتی و پژوهشی مختلف 

در این همایش مورد بررسی قرار دادند.

محورهای همایش: 
 مدیریت کیفی انبار و خدمات انبارداری 

 استانداردهای بین المللی انبار و خدمات انبارداری 
 بررسی عوامل مؤثر در کیفیت خدمات انبارداری، 
و  محیط  چیدمان،  تجهیزات،  ساختمان،  شامل: 

عوامل انسانی 
ارائه  و  نوین  فناوری های  مکانیزه،  انبارداری   

خدمات کیفی انبار 
 الزامات بازرسی سفارش ها، موجودی، شناخت و 

ردیابی مواد و کاال
 مدیریت ریسک و کاهش خطاهای انسانی در 

حوزه های مختلف انبار
 مدیریت ایمنی انبار در HSE-MS و استانداردهای 

بین المللی ایمنی
 روش های تدوین برنامه بازرسی های پیشگیرانه 

در ایمن سازی انبار
 شناخت مواد و مناطق مستعد خطر در انبارها و 

مراکز ذخیره سازی
 بهداشت و استانداردهای بهداشـتی در انبار و 

عملیات انبارداری
در  کنترلی  آزمون های  و  مستندسازی  اصول   

مدیریت انبار
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 750 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مصاحبه/گزارش
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وقتی با دست اندرکاران خرید و فروش تجهیزات ایمنی، امداد و نجات 
و مخصوصا آتش نشانی هم صحبت می شوی و اسم حاج علی نیازمند را 
می بری، با سر تأیید می کنند که وی بعنوان یکی از کسبه معتبر بازار 
ایمنی و آتش نشانی منطقه پیچ شمیران، تاکنون موفق و سرفراز بوده 

است. 
اتفاقا از وقتی که مجله حریق و بعدها مجله مهندسی حفاظت از حریق 
منتشر شد، ایشان یک پای ثابت مجله بودند. به قول خودشان “باید از 

جوان های این صنعت حمایت کرد” 
دو دهنه مغازه بزرگ در ابتدای خیابان شریعتی، کارمندانی که دایما 

درحال آماده سازی سفارشات هستند و ایشان که خوشرو و شاداب 
درحال گپ زدن با مشتریان پر و پا قرص از بسیاری صنایع و شرکتهاست.

اخیرا هم که یک دفتر 100 متری و یک مغازه دیگر در مجتمع تجاری 
اداری نگین رازی )بورس تخصصی تجهیزات ایمنی، آتش نشانی و امداد 
و نجات( تدارک دیده اند، برای مشتریان این مجتمع که قرار است از 

سراسر کشور برای خرید کاالهای مجاز و استاندارد بیایند.
مدیران  با  همراه  تهران  صنعت  نمایشگاه  در  حضورشان  بهانه  به 
در  که  داده ایم  انجام   مختصری  گفتگوی  ایشان  با   Doka شرکت 

ادامه می خوانید:

DOKAدورخیزخاموشکنندههایآلمانی

بـرایحضــورجـدیتـردرایـران
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 
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 لطفاً خودتان و مجموعه تان را معرفی کنید؟
 بنده علی نیازمند منفرد، مدیرعامل شرکت نارمنفرد و نماینده رسمی 

شرکت Doka در ایران هستم. 

 از چه سالی فعالیت خودتان را در این صنعت شروع و دقیقاً چه 
سالی Doka را به بازار ایران معرفی کردید؟

 از سال 1369 من برای اولین بار وارد این صنعت شدم و فعالیت خودم را 
آغاز کردم. سال 1389 نیز اولین خرید از شرکت Doka انجام و پس از آن 

مراحل اخذ نمایندگی را سپری و موفق به اخذ آن شدیم.

 برنامه Doka برای حضور و فعالیت بیشتر در بازار ایران چگونه 
است؟

 از آنجایی که کشور عزیزمان سال های اخیر با تحریم های گوناگونی مواجه 
بود، مدیران شرکت Doka علیرغم میل باطنی نمی توانستند برای حضور 
اخذ  با  توانستند  امسال  ولی  باشند.  داشته  خاصی  برنامه ریزی  پررنگ تر 
به  بار موفق  اولین  برای  ایران  از سوی جمهوری اسالمی  مجوزهای الزم 
حضور در نمایشگاه صنعت تهران شوند که از 14 تا 17 مهر در محل دایمی 

نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.
برای  را  نمایشگاه مذکور تخفیف های چشمگیری  ما بهمین مناسبت در 

مشتریان عزیز لحاظ خواهیم کرد.
منتظر دیدن عالقمندان در این نمایشگاه تخصصی هستیم.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 754 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اطالعات تخصصی
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اضطراری شرایط  مدیریت  آموزشی  دوره های 

 مدیریت بحران، آتش نشـانی و امداد و نجات
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اطالعات تخصصی
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 750 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 760 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اطالعات تخصصی
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در یک نگرش سامانمند، جهت رهاسازی افرادی که در داخل خودرو محبوس 
شده اند، موفقیت عملیات درگرو آن است که تمامی افراد عضو گروه، از قبل به 
وظایف خود آشنایی داشته و به سرعت و مؤثر آن را به انجام رسانند. تنها راه به 

اجرا درآوردن اقدامات امدادی سامانمند، از طریق کار گروهی است.
باید  گروه  افراد  منسجم،  قالب  یک  در  گروهی  کار  سریع  اجرای  به منظور 
به صورت دقیق ازآنچه از آن ها انتظار می رود انجام دهند، آگاه باشند و توانایی 
و مهارت هایشان را در اجرای آن وظایف مشخص، با اعتمادبه نفس کامل به 

اجرا درآورند.
تعداد افراد ایده آل برای نجات مصدومین به طور متوسط، 5 الی 6 نفر در نظر 
گرفته شده است. درحالی که این تعداد در دیگر گروه های امداد، با توجه به نوع 

آن متفاوت است.

استفاده  نفر   5 از  که  زمانی  درصحنه:  فرمانده  یا  نجات  گروه  فرمانده 
 )Incident commander or team leader( می کنیم، فرمانده یا رهبر گروه
فرمانده گروه نجات یا فرمانده درصحنه که مسئول صحنه و نیز هماهنگی 
همه جانبه گروه نجات است، وظیفه هدایت و رهبری گروه را به عهده دارد. 
تا  باشد  به صحنه داشته  اشراف کامل  باید در موقعیتی مستقر شود که  او 
بتواند تصمیم گیری ها و اقدامات متعاقب را، به نحو مناسبی به انجام رساند. در 
گروه های کوچک تر، فرمانده درصحنه یا فرمانده گروه، در اقدامات امدادی نیز 
دخیل هست و بنابراین الزم است از توانمندی های باالی جسمانی و روحی 

برخوردار باشد.
رهبر گروه، مرکز اصلی ارتباط با دیگر سازمان ها و گروه های حاضر در همان 
صحنه حادثه که مشغول کار هستند، است. در اغلب موارد این شخص، عضو 

امدادنجاتجادهای)قسمتنهم(

برخوردشتابزده
یادیدیکبعدی

مهندس مصطفی کاظمی طالخونچه
کارشناس سازمان آتش نشانی خمینی شهر
مدیرعامل شرکت امداد نجات فر آتش پاد
Kazemimostafa2012@gmail.com

نکته مهمی که به هنگام حضور درصحنه تصادف همواره باید در نظر داشت این است که هیچ گاه نباید بدون ارزیابی های الزم، دست 
به اقدام شتاب زده زد؛ زیرا گاهی اوقات، جو حاکم بر صحنه حادثه شرایطی خاص را ایجاد می کند، به دلیل اینکه صرفًا از یک دیدگاه 
به مسئله نگریسته شده )به عنوان مثال فقط رهایی افراد حادثه دیده و مجروح( و دیگر مخاطرات و مسائل موردبررسی قرار نگرفته 
است. بدیهی است حاضران درصحنه، بویژه آشنایان و اعضای خانواده مصدوم، خواستار شتاب در شروع عملیات هستند و حتی 
بعضًا نجاتگران مجرب نیز، تحت تأثیر این امر قرارگرفته اند. آنها بدون ارزیابی و رعایت مراحل گام به گام، اقداماتی شتاب زده را اجرا 

نموده اند که بصالح مصدوم نبوده و یا بدلیل اینکه کار برنامه ریزی شده  نبوده، حداقل پیامد آن اتالف زمان فرایند نجات بوده است.
به این حالت تنگ نظری یا باریک بینی یا دید یک بعدی گفته می شود.

(Crew Organization( سازمان دهی نیروها
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بلندپایه و باتجربه ترین شخص در ارتباط با مواجهه در 
چنین حوادثی است.

عضو فنی شماره یک گروه )ناجی یک(
Technical team member-1 

این شخص به همراه عضو دوم گروه که دارای تجربه و 
تخصص اصلی مهارت های حیاتی امداد موردنیاز برای 
ایمن سازی صحنه حادثه و مصدوم های گرفتارشده است، 

وارد عمل می شود.

عضو فنی شماره دو گروه )ناجی دو(
Technical team number-2 

این شخص با نفر اول )ناجی یک( کار می کند و شرایط 
کاری آن، بر مبنای تمرکز بر قابلیت جسمانی باال است.

هماهنگ کننده تجهیزات 
)کمک ناجی و مسئول هماهنگی تجهیزات(

Equipment coordinator 

معموالً این شخص، راهنمای دیگر افراد است. وظیفه این 
فرد شامل: تهیه و در اختیار قرار دادن تجهیزات موردنیاز 
استفاده گروه عملیاتی است و زمانی که شرایط  برای 
حادثه به گونه ای باشد که گروه فنی نیازمند کمک نیروی 
انسانی اضافی باشد، با دستور فرمانده به کمک دیگر افراد 

گروه فنی می رود.

مراقبت کننده از مصدوم )پزشکیار(
Patient attendant 

پزشک یار یا متخصص فوریت های پزشکی از همان دقایق 
اولیه تثبیت، با مصدومین در تماس بوده و آن ها را دقیقاً 
در جریان روند کار امدادرسانی قرار می دهد. این امدادگر 
در ضمن فرآیند نجات به متخصصین اورژانس پزشکی 
درصحنه حادثه نیز کمک می نماید و در هرزمانی که 
گروه عملیاتی نیازمند کمک باشد، در دسترس است. 
ممکن است در بعضی از گروه های کوچک وظایف این 
درصحنه  پزشکی  فوریت های  متخصصین  به  شخص 

)مأمورین اورژانس( محول گردد.

Stabilization تثبیت یا پایدارسازی خودرو
هدف از انجام این عمل، به حداقل رساندن امکان حرکت 
احتمال  حرکت،  اثر  در  چون  است.  ساکن  خودروی 
آسیب رساندن به مصدومین وجود دارد و درعین حال 
باعث بروز حادثه برای اعضای گروه نجات و سایر افراد 
حاضر درصحنه می گردد. همواره باید به خاطر داشت 
تا قبل از عمل تثبیت، رهاسازی نبایستی شروع شود. 
همچنین، از اعمال هرگونه نیرو به خودروی تثبیت نشده 

باید جلوگیری کرد.



Dear Valued Client,
Solo International FZE Brief Introduction
Solo International FZE is located in Jebel Ali Free Zone, Dubai, specialized to provide 
its clients with superior products and high quality services in all related sections, includ-
ing Firefighting, Safety, Rescue and Oil & Gas.

IN OIL & GAS SECTION;
Solo International FZE, in Oil & Gas section supplies vast range of products including, 
drilling related part, instrumentation and control parts, Casing and piping, compres-
sors, Power packs, Diesel Engines, Hydraulic motor, Hydraulic pumps and related 
spare parts for the industry including refining and petrochemical sections. 
Solo International FZE supports its Marine Inshore/ Offshore Oil and Gas clients with 
full HSE, firefighting, safety, and rescue requirements including project development, 
project management, and engineering, hi-tech equipments supply, consultancy and 
training to improve safety of life, protection of environment and protecting companies 
Assets. 

IN FIREFIGHTING, SAFETY, RESCUE AND LEASURE;
Solo International FZE represents many reputable manufacturers from all over the 
world so as to make sure to be in front line to receive up to date information on new 
products and conveying them to its clients to keep them and their systems update and 
effective. 
Solo International FZE having corporate offices and partners in strategic locations all 
over the world seeking to be one of main supplier in its scope of supply in the region.
Solo International FZE can involve to offer its clients with custom made products and 
systems and for doing so , Solo International FZE can involve in pre engineering, de-
sign, manufacturing, procurement, installation and commissioning of the same.
Feel free to contact us for more information through email, web site and other available 
means including Skype, twitter, face book, linked in etc.

SOLO INTERNATIONAL FZE
Business development department
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شرکتامدادنجاتفرآتشپاد
ارائه دهنده کلیه خدمات مشاوره ای ایمنی و آتش نشانی

کارشناسی، طراحی و مشاوره درخصوص آموزش و تجهیز واحدهای شارژ سیلندرهای آتش نشانی به دستگاه وکیوم 
)مکش( پودر، انواع گیره های پنوماتیک مخصوص سیلندر، میز کار، سیلندر ازت و مانومتر، دستگاه شارژ سیلندرهای 
تنفسی و غواصی و Co2، سیستم امداد نجات ارتباطی و روشنایی چاه، سه پایه امداد نجات چاه )با قابلیت کار در عمق 150 
متری با طناب کوهنوردی(، دستگاه سیم پیچ کوپلینگ، انواع چراغ های ضد انفجار، انواع دستگاه های گازسنج، تجهیزات 
غواصی و کوهنوردی، اورکت و شلوار عملیاتی ضد حریق، انواع کاله های ضد انفجار، انواع سیستم های واترمیست، دستگاه 
تنفسی مدار باز و بسته، دوربین های فیلمبرداری کنار کاله و ماسک غواصی، تجهیز خودروهای آتش نشانی و رفع عیوب 

کلیه پمپ های آتش نشانی و فروش کلیه تجهیزات تخصصی امداد و نجات و آتش نشانی

کاظمی 09132358610 
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 766 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
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مقاله تخصصی

فاطمه عطشانی
HSE دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی شیمی

fatemeh_atshani@yahoo.com

ناهید رضایی
HSE دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مهندسی شیمی

چکیده:
در این بررسی اکثر مستندات و دستورالعمل های برآورد تعداد خودروهای موردنیاز واحدهای آتش نشانی در صنعت و حتي خدمات شهري مورد ارزیابی 
قرارگرفته و درنهایت الگوي مناسب برآورد تعداد خودروها پیشنهادشده است؛ که این پروژه با دو روش توصیفي و ارزیابی ریسک اولیه PHA صورت گرفت. 
این ارزیابی توصیفي با بررسی و مطالعه سه ایستگاه آتش نشانی در نقاط مختلف دارخوین و اهواز انجام شد، نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که انتخاب 
ماشین آالت و خودروهای اطفا حریق با بکارگیری استاندارد )IPS�SF�250 )Iranian petroieum standards در صنعت نفت و دستورالعمل گزارش ضوابط مکان 
گزیني ایستگاه های آتش نشانی در خصوص خدمات شهري صورت می گیرد و کاماًل مطابق این استانداردها عمل شده است لیکن با توجه به اهمیت موضوع 

الزم است طبق الگوي چارت پیشنهادي پارامترهاي مهم دیگری نیز لحاظ گردند.

ارائهچارتپیشنهادي
برآوردخـودروهـایآتشنشـانی

درصنایعباالدستيصنعتنفت
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1-مقدمه:
با گسترش صنایع نفت و گاز و پیشرفت فّناوری 
صنعت  به  وارده  خسارات  میزان  صنعت،  این  در 
نکات  نکردن  رعایت  و  سهل انگاری  اثر  در  نفت 
ایمنی، بیشتر و بیشتر می شود. یکی از این موارد 
که ساالنه خسارات جانی و مالی بسیاری را در پی 
دارد، آتش سوزی است. سازمان های آتش نشانی در 
راستای حفظ جان و سالمتی کارکنان نقش مهمی 
را ایفا می کنند. داشتن برنامه ها و تجهیزات کامل و 
همه جانبه، به آن ها در هرچه بهتر ایفا نمودن نقش 
با  ایمنی خود در مواجهه  خود و همچنین حفظ 

شرایط خطرناک کمک شایانی می کند.
طبق آمارهای رسمی، تعداد زیادی از آتش نشان ها 
به هنگام کار دچار حوادث منجر به مرگ یا نقص 
نگران کننده  بسیار  آمار  این  که  می شوند  عضو 
است. مسئولین این حرفه باید راهکارهایی را برای 
این  از  یکی  کنند.  اتخاذ  حوادث  این گونه  کاهش 
راهکارها استفاده از ماشین آالت مجهز و مطابق با 
استاندارد عملیاتی است. البته وجود این تجهیزات 
و ماشین آالت به تنهایی باعث حل مشکل نمی شود 
و الزم است در کنار آن آموزش کافی به کارکنان 
ارائه گردد و سطح فرهنگی سازمان و کارکنان ارتقا 
داده شود. چنین اقداماتی برای افزایش اثربخشی 

سازمان های آتش نشانی ضرورت دارد.
در این مقاله به بررسی نقش و اهمیت تهیه و تجهیز 
خودروهای  و  ماشین آالت  به  آتش نشانی  واحد 
اطفای حریق مجهز و استاندارد و همچنین چگونگي 
انجام مراحل برآورد و تأیید و تهیه آن ها به صورت 
پیشنهادي پرداخته می شود که شامل برآورد نیازها، 
تهیه شرح کار، اجرا و درنهایت ارزیابی آن ها به منظور 

اطمینان از اثربخشی تجهیزات تهیه شده است.
آتش سوزی بطورکلی و بخصوص در صنعت یکی 
از خطرناک ترین پدیده هایی است که خسارت های 
مالی و جانی زیادی به وجود می آورد. در بررسی آمار 
و علل آتش سوزی در کشورهای مختلف صنعتی، 
چنین نتیجه گرفته می شود که قریب 75 الی 80 
درصد آتش سوزی ها قابل پیشگیری می باشند. کلیه 
مراحل  در  انفجارات(  )به استثنای  آتش سوزی ها 
اولیه، کوچک و محدود می باشند و با گذشت زمان 
گسترش پیداکرده و به آتش سوزی های مهیب با صدمات 

و زیان های شدید مالی و جانی منتهی می گردند.

لذا شایسته و بجاست که اطالعات فنی و نسبتاً دقیقی 
آتش سوزی ها،  طبقه بندی  حریق،  ایجاد  نحوه  از 
انواع تجهیزات و ماشین آالت اطفای حریق موجود 
کارکنان  اختیار  در  آن ها  کردن  کار  مکانیسم  و 

آتش نشانی قرار داده شود.

2-پیشینهتحقیق
جهت  مکاني  به عنوان  آتش نشانی  ایستگاه های 
امداد،  و  آتش نشانی  خودروهاي  انتظار  و  استقرار 
در  خدمات رسانی  حیاتي  و  مهم  مراکز  ازجمله 
شهرها هستند که نقش مهمي در تأمین ایمني و 
آسایش شهروندان و توسعه اقتصادی شهرها ایفاء 

می کنند.
بدیهي است خدمات رسانی بموقع و مطمئن توسط 
از هر چیز مستلزم  ایستگاه های آتش نشانی بیش 
استقرار آن ها در مکان های مناسب است که بتوانند در 
اسرع وقت و بدون مواجهه با موانع و محدودیت های 
آثار  حداقل  ایجاد  با  و  ازیک طرف  شهري  محیط 
منفي بر روی زندگي ساکنین شهر از طرف دیگر 
به محل حادثه رسیده و اقدامات اطفاء و امداد را به 
انجام برسانند. ]1[ با توجه به تحقیقات به عمل آمده 
موضوع اختصاصي تعیین تعداد خودروهاي اطفاء 
حریق موردنیاز در منابع مقاالت یافت نشد، لیکن 
پارامترهاي  ارتباط موضوعي درباره  مطالعات ذیل 
موردنیاز آن ها داشته که عبارت اند از؛ مقاله تحلیل 
فضایي- مکاني تجهیزات شهري و کاربست مدل 
)مطالعه   GIS محیط  در  سلسه مراتبی  تحلیلي 
مرکزي  هسته  آتش نشانی  ایستگاه های  موردي؛ 
تهران( که در این مقاله به استفاده از ابزار تحلیل گر 
از داده ها  و توانمند GIS که بتواند حجم وسیعي 
کار کند تأکید نموده است و همچنین پارامترهای 
مهم در تعیین مکان بهینه در احداث ایستگاه های 
آتش نشانی اشاره نموده است که برخي از آن ها در 
تعیین تعداد خودروهای اطفاء مؤثر هستند مانند 
میزان دسترسي، شعاع عملکرد، اندازه قطعه زمین 
و جمعیت، هرچند آیتم جمعیت در صنایع نفت و 
اولویت کمتري  از  گاز نسبت به شدت آتش سوزی 
برخوردار است. نکته مهم دیگر در این مطالعه این 
است که با توجه به ضرورت دسترسي به محل حریق 
در کمترین زمان ممکن و در نظر گرفتن سرعت 
متوسط 40 کیلومتر در ساعت منطقه عملکردي و 
استحفاظي هر ایستگاه حداکثر می بایست در شعاع 

2000 متري در نظر گرفته شود که در مورد صنایع 
معموالً مصداق خواهد داشت.

در مقاله مقایسه قابلیت الگوهای فرا ابتکاری در حل 
مسئله مکان یابی مراکز آتش نشانی توجه خاصی به 
اهداف احداث ایستگاه آتش نشانی دارد که می توان 
در بررسی های صنعتی هم مورداستفاده قرار گیرند. 
با  آتش نشانی  ایستگاه های  مکان یابی  مطالعه  در 
الگوریتم کلونی مورچه و GIS)مطالعه  از  استفاده 
اصلی،  معابر  بر  دسترسی  تهران(  شهر  موردی 
مجاورت به کاربری های سازگار و دور از کاربری های 
ناسازگار به عنوان معیارهای اصلی در انتخاب مکان 
ایستگاه های آتش نشانی در نظر گرفته شده است و 
به مکان یابی و تخصیص مراکز آتش نشانی به عنوان 

یک مسئله مهم تصمیم گیری نگریسته است. ]5[

3-الزامات،مقرراتواستاندارهادرصنعتنفت
IPS IPS-SF-250  -Iranian petroieum standards 

 قوانین آتش نشانی توسط انجمن ملی حفاظت در 
)NFPA(  مقابل حریق

 استاندارد و برنامه آموزشی راهبری وسایل نقلیه 
NFPA 1451 در خدمات آتش نشانی

 استاندارد تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی 1901
 استاندارد بازرسی – تعمیر و نگهداری آزمودن و از 
NFPA 1911 رده خارج نمودن خودروهای آتش نشانی

 کتابچه مقررات ایمنی در صنعت نفت
تدارکات  آتش:  مقابل  در  محافظت  بخش 14-   
الزم را جهت محافظت تأسیسات و وسایل بایستی 
در طراحی اولیه در نظر گرفت. برای فراهم نمودن 
امکان  و  تأسیسات  وسعت  آتش نشانی  وسایل 

خطرات را باید برآورد نمود.
 بخش 15- مقررات استاندارد طبق:
API.610�617�618 , NFPA NO 30  

API RP2003 , API 2510/API RP520 

 بخش 8- آماده نمودن محل کار قسمت اول: خطر 
آتش سوزی

 اقدامات احتیاطی در خصوص ایمن سازی محل 
کار

در هیچ یک از استانداردها و مقررات و الزامات موجود 
و  ماشین آالت  برآورد  خصوص  در  نفت  صنعت 
فرمول  و  الگو  اساس  بر  حریق  اطفاء  خودروهاي 

خاصي اشاره نشده است.
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اگر این مطلب را می پسندیدمقاله تخصصی
کــد 762 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

استاندارد در آتشنشانی ایستگاههای انواع -4
 IPS-SF-250

و  پتروشیمی ها  پاالیشگاها،  براي  ایستگاه ها  الف( 
تصفیه خانه های بزرگ گاز: شامل دفاتر اداره ایمنی 
و آتش نشانی، تسهیالت آموزش مرکزی و ایستگاه 

آتش نشانی تمام وقت می شود.
ب( ایستگاه ها براي موارد متوسط: دفاتر اداره ایمنی 
و آتش نشانی، تسهیالت آموزش دوره ای و ایستگاه 

آتش نشانی تمام وقت می شود.
ایستگاه  زیرمجموعه ها:  یا  محلي  ایستگاه های  ج( 

آتش نشانی PLANT به صورت تمام وقت
د( ایستگاه های بدون نیاز به فرد: در ناحیه هایی قرار 
دارند که هنگام دریافت آالرم آتش نشان مشخصی 

آن را به ایستگاه آتش نشانی گزارش دهد.

5-روشتحقیق
با توجه به شاخص ها و معیارهاي موجود بر اساس 
پژوهش  انجام  چگونگي  معموالً  تحقیق  اهداف 
طریق  از  ابتدا  تحقیق  این  در  می گردد.  گزارش 
آتش نشانی  ایستگاه  سه  اطالعات  پرسشنامه 
شرکت های بهره بردار نفت و گاز در حوزه دارخوین 
و اهواز جمع آوری گردید و سپس خودروهاي هر 
ایستگاه با استاندارد IPS�SF�250 مقایسه گردید که 
تعداد خودروها با استاندارد مطابقت داشت. لیکن در 
هیچ یک از این ایستگاه ها که محدوده های متفاوتي 
ازنظر مساحت را پوشش می دادند، بر اساس فرمول 
خاصي، تعداد خودروهاي اطفای حریق تعیین نشده 

بودند.
سپس مطالعات وسیع کتابخانه ای در این خصوص 
اصلي  پارامترهاي  تعیین  اصلي،  هدف  شد.  انجام 
موردنیاز برآورد تقریبي خودروهاي اطفاء حریق و 
ایجاد ارتباط معنایي با ارزیابی های ریسک انجام شده 
در شرکت ها است که نتایج این تحقیق حاکي از این 
است که درخصوص رابطه تعیین بار حریق )شدت 
مطالعاتي  ماشین آالت  تعداد  برآورد  و  حوادث( 
صورت نگرفته و معموالً بر اساس تعداد تعیین شده 

در استاندارد و یا سلیقه ای عمل شده است.

6-نتیجهگیریوپیشنهادها
6-1- از آنجا که جمعاً 62/5 درصد از خودروهاي 

و  از 5 سال هستند  بیش  داراي عمر  آتش نشانی 
بر اساس استاندارد جهاني، زمان حضور در محل 
حادثه 3 دقیقه پیش بینی شده است]1[ همچنین با 
توجه اینکه هر ایستگاه باید 5 کیلومترمربع را تحت 
پوشش قرار دهد و ایستگاه در کنار معابر شریاني 
باشد]2[؛ این استانداردها که براي محدوده خدمات 
صنایع  موجود  وضعیت  با  شده اند،  تعیین   شهري 
پارامترهاي مؤثر  قابل تعمیم نیستند. لذا عوامل و 
در تعیین تعداد خودروها در مباحث ارائه خدمات 

شهري و صنعتي متفاوت می باشند.
6-2- در صنایع الزم است قبل از هر چیز مدل سازی 
پیامد حوادث consequence modeling انجام شود. 
چون معموالً از این طریق می توان براحتی بررسي 
موردنیاز  ارقام  و  اعداد  به  و رسیدن  کمي ریسک 
اینکار امروزه  کمک شایان توجهي خواهد داشت. 
نظیر  پیامدها  ارزیابي  نرم افزارهای  با  معموالً 
را  ریسک  کمي  ارزیابي  می شود.  انجام   PHAST

براي اهداف زیر می توان بکار برد:
لحاظ  از   PLANT مناسب  موقعیت  تعیین   *

جغرافیایي
* تعیین پارامترهاي الزم در طراحي تجهیزات از 

قبیل ارتفاع
* تعیین زمان های مناسب جهت تخلیه افراد در 

مواقع بروز حادثه

روي  بر  بالقوه  صدمات  نمودن شدت  مشخص   *
دستگاه ها و تجهیزات مشخص]3[.

تعیین شدت حوادث  اهداف  با  تقریباً  اهداف  این 
براي برآورد مخاطرات آتش سوزی و حریق مشترک 
می باشند. چراکه معموالً شروع حوادث در صنایع 
با نشت و انتشار مواد از تجهیزات فرایندي مانند 
تانک ها و برج های تقطیر و خطوط لوله همراه است. 
حتي مدل سازی ریاضي خطرات نشت و انتشار مواد 

با این نرم افزار قابل انجام است.
6-3- براي تعیین شدت پیامدهای آتش سوزی در 
صنایع، می توان از پیش بینی اثرات رها شدن مواد 
که  نمود  استفاده  فرایندي  تجهیزات  از  بیرون  به 

می توان پارامترهاي زیر را در نظر داشت:
* شرایط عملیاتي

* خواص مواد
* سرعت تخلیه مواد

* اندازه استخر تشکیل شده از مایع )در صورت تشکیل(
* سرعت تبخیر مایع تشکیل شده

خروجي و نتیجه نشت مواد می تواند بصورت آتش، 
انفجار ابر مواد سمي و... خود را نشان دهد. در این 
حالت می توان نتایج به دست آمده را بعنوان بار پیامد 
آتش سوزی در نظر داشت که بر اساس آن می توان 
تعداد خودروهای اطفاء و حتي کارکنان موردنیاز 

برآورد کرد.
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6-4- سایر عوامل و پارامترهاي مؤثر عبارت اند از:
فاصله دسترسي در صنایع )جاده های دسترسي(

شعاع عملکرد مفید
اندازه ایستگاه آتش نشانی با چشم انداز توسعه

تعداد ایستگاه های فرعي موجود
پس از بررسی های بعمل آمده پیشنهاد می شود، با توجه به پارامترهاي ذکرشده و 
استفاده از نتایج ارزیابي ریسک ایمني که معموالً توسط متدهای مختلفی در صنایع 
انجام می شود و بر اساس نتایج اولویت بندی اقدامات کنترلی الزم طراحی می شوند، 

جهت رسیدن به نتیجه بهینه بر اساس چارت پیشنهادي ذیل اقدام نمود:

 

 

بر اساس تعیین میزان آب و کف می توان مخازن موردنیاز و سپس خودروهای 
موردنیاز را تعیین نمود.

7-منابع:
 – وزارت کشور   – آتش نشانی  ایستگاه های  گزیني  مکان  گزارش ضوابط    .1
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مرکز پژوهش های شهري و روستایي، 

معاونت پژوهشي دانشگاه تربیت مدرس بهار 1384
تحلیلي  مدل  کاربست  و  شهري  تجهیزات  فضایي-مکاني  تحلیل  مقاله    .2
سلسه مراتبی در محیط GIS )مطالعه موردي؛ ایستگاه های آتش نشانی هسته 

مرکزي تهران(.
3.  ارزیابي کمي و کیفي ریسک در واحدهای فرایندي، مهدي گوهر رخي، 

مرتضي ترابي، فؤاد گلعذاري، فرزانه اکبري،1388
4.  اصول حفاظت از انفجار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، محمد یزدی، 

نیک فر فرزانه
5.  رفتارشناسی حریق، رهبر ناصر فن آوران 1389

6.  Introduction to Health and Safety at Work Third edition The hand�

book for students on NEBOSH and other introductory H&S courses

7.  Guidelines for the Development and Application of Health, Safety 

and Environmental Management SYSTEMS 2007

تعیین جمعیت کارکنان در معرض خطر و حداقل شعاع حریق و انفجار

شناسایی فرایند صنعت مورد نظر

P&ID ،محاسبه مساحت، فهرست تجهیزات، جاده های دسترسی

تعیین سناریوها و کمی نمودن پیامدهای حوادث به کمک نرم افزارهای مربوطه، 
تعیین زون های خطر، نتایج نهایی ارزیابی ریسک

برآورد میزان آب و کف و فوم موردنیاز طبق فرمول های NFPA در هنگام حوادث 
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مقاله تخصصی

حسین معماریان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت )HSE(، دانشگاه آزاد تهران غرب، آتش نشانی
e_memariyan@yahoo.com

علیرضا نظریان، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت )HSE(، دانشگاه آزاد تهران شمال، آتش نشانی
nazarian.alireza.125@gmail.com

چکیده

تجربه یک آتش نشان هنگام ورود به یک ساختمان در حال سوختن 
مانند این است که با چشمان بسته وارد این محیط گردد. در چنین 
شرایطی از بین رفتن سنجش دیداری موجب افزایش زمان می گردد. 
زمان، عامل کلیدی در فعالیت های خدمات آتش نشانی بوده و برای کمتر 
شدن آن هزینه های بسیاری از سوی مدیران و مسئولین صرف می گردد. 
در این مطالعه به بررسی دوربین های تصویربرداری حرارتی می پردازیم 
که می تواند زمان را با صرف هزینه کمتر، کاهش دهد. همچنین این 
دوربین ها را با دیگر محصوالت مشابه مقایسه کرده و کارایی آن را به 
اثبات می رسانیم.

دوربینهایتصویربرداریحرارتی
کاربردفناوریهاینویندرخدماتآتشنشانی
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هنگامی که ساختمانی دچار آتش سوزی می گردد، 
یکی از مهم ترین چالش های آتش نشانان، محصوالت 
حریق است که خود شامل: گازهای سمی و غیر 
سمی، دود، میست، آئروسل و... است. در ساده ترین 
نوع حریق هنگامی که شما سنجش دیداری خود 
سخت  بسیار  کردن  عملیات  دهید  دست  از  را 
در  آتش نشان  یک  تجربه  بود.  خواهد  حساس  و 
است  این  مانند  شرایطی  چنین  در  ورود  هنگام 
با توجه  و  با چشمان بسته وارد محیط گردد  که 
به آموزش های فعلی جهت مسیریابی و جلوگیری از 
خطرات احتمالی )سقوط، برق گرفتگی و...( بوسیله 
دست و با گام های کوتاه باید حرکت کند. این خود 

موجب افزایش زمان انجام عملیات گشته و انجام 
این روش تا حدی از روی حدس و گمان است. با 
نموده و جان  پیدا  زمان، حریق گسترش  افزایش 
حجم  زیرا  می نماید.  تهدید  بیشتر  را  محبوسین 
گازهای سمی نظیر مونواکسید کربن رو به افزایش 

و سطح اکسیژن کاهش می یابد.
زمان، عامل کلیدی در عملیات آتش نشانی است و 
همواره جهت کاهش این عامل، هزینه های بسیاری 
آتش نشانی،  جدید  ایستگاه های  احداث  قبیل  از 
خرید خودروهای پیشرفته و ... می گردد؛ اما امروزه 
فنا وری های جدید به کمک مدیران و آتش نشانان 
آمده و ابزارهایی را اختیار آنان قرار داده که فرآیند 

امداد و نجات را بهبود ببخشند و از طرفی با صرف 
هزینه کمتر کارایی بهتری درصحنه های عملیات 

داشته باشند.
Thermal Im�( یدوربین های تصویربرداری حرارت

aging Camera( آتش نشانان را قادر می سازد تا در 

میان دود غلیظ، دید خوبی از محیط اطراف خود 
بررسی  مطالعه  این  انجام  از  هدف  باشند.  داشته 
این  کارایی  خصوص  در  گرفته  صورت  مطالعات 
محصوالت  با  آن  مقایسه  همچنین  و  دوربین ها 

مشابه است.

   1. مقدمه
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2. 1 تاریخچه
مادون  قرمز در سال 1800 توسط سر ویلیام هرشل کشف گردید. این اشعه عمدتاً جهت اندازه گیری حرارتی 
مورداستفاده قرار می گرفت تا در سال 1929 با اختراع دستگاه جهت دوربین های نظارت الکترونیکی برای 
کاربرد  این گونه تجهیزات عمدتاً  باال،  بریتانیا مورداستفاده قرار گرفت. بعلت قیمت  دفاع ضد هوایی در 
غیرنظامی بسیار کمی درگذشته داشته تا اینکه با کاهش نسبی قیمت در سال 1997، اداره آتش نشانی 

سیاتل امریکا اولین دوربین های تصویربرداری حرارتی را با قیمت 16000 دالر به دست آورد.

2. 2 بررسی دوربین تصویربرداری حرارتی و دید در شب )بهسازی تصویر(
با توجه به نیاز به تجهیزاتی که توانایی دیدن را در شرایط عملیات آتش نشانی داشته باشد، در اینجا به بررسی 
آزمایش های عملی صورت گرفته بر روی دوربین های حرارتی و دید در شب می پردازیم. الزم به ذکر است که 

تفاوتی که دوربین های دید در شب نسبت به حرارتی دارند، در اساس کار آن هاست.

2. 3 دوربین تصویربرداری حرارتی
تمام اجسام از خود امواج الکترومغناطیس ساطع می کنند.  دوربین های تصویربرداری حرارتی بوسیله امواج 
مادون قرمز اختالف دمای سطوح اجسام را پردازش و سپس آن ها را از طریق یک نمایشگر دیجیتالی نمایش 
می دهند. طبق قانون پالنگ، هر جسمی که دمایش باالتر از صفر مطلق باشد )C°273( از خود انرژی ساطع 

می کند و این میزان بستگی به دمای جسم دارد و با آن نسبت مستقیم دارد. 

2. 4 دوربین های دید در شب
دوربین های دید در شب به تجهیزاتی گفته می شود که توانایی دیدن در تاریکی را به ما می دهد. این 
دوربین ها براساس بهسازی تصویر، یعنی تمامی نور موجود در محیط جمع آوری نموده و سپس فوتون ها 
را تبدیل به الکترون نموده و طی فرآیندی چندین برابر تقویت می گردند. در مرحله پایانی به سمت یک 
صفحه سبزرنگ رفته و در آنجا تبدیل به نور مرئی می گردند. استفاده از صفحه سبزرنگ به این دلیل است 
که چشم انسان طیف های بیشتری از رنگ سبز را از دیگر رنگ ها تمایز می دهد و همین امر تشخیص اشیاء 

را ساده تر می نماید. 

    2. تئوری و پیشینه تحقیق
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   3. مواد و روش ها
برای انجام این مطالعه از بانک های اطالعاتی مختلفی از قبیل IEEE استفاده گردید. همچنین تجهیزاتی که 
در این زمینه کاربرد داشتند، از قبیل رادارها و سونارها و ... با توجه به بررسی مطالعات و نتایج حاصله از آن ها 

مشخص گردید که کاربردی در این زمینه نداشته اند. از این رو موردبحث قرار نمی گیرند.
3. 1 مکان و شرایط انجام آزمایش

در انجام این آزمایش بمنظور اینکه تراکم دود در محیط یکنواخت باشد، دید عمودی جایگزین دید افقی 
گردیده است. یعنی سوژه موردنظر بر روی سقف قرارگرفته است. محل انجام آزمایش دارای ارتفاع 1.83 متر 
بوده و برای اینکه ارتفاع دود کنترل گردد، دریچه ای در ارتفاع 1.22 متر از سقف نصب گردید تا دود اضافه 
خارج گردد. همچنین تجهیزات موردنظر بر روی زمین و در خارج از محیط دود جانمایی گردید که علت 

انجام این کار جلوگیری از آسیب احتمالی به تجهیزات مورد آزمایش بوده است. 
این آزمایش در سه وضعیت از لحاظ دود و حرارت انجام گردید. در حالت اول شرایط نرمال بوده و فاقد دود 
و حرارت بود. در حالت دوم جهت تولید دود و حرارت از Latex foam )نوعی الستیک( استفاده گردید. در 
این حالت تولید دود با تراکم باال و دمای محیط کم بود و در حالت سوم با استفاده از مخزن استاندارد پروپان 
)گاز مایع( بعنوان ماده سوختنی و مشعلی که دبی خروجی آن نرمال است، استفاده گردید. تولید دود در 

چنین شرایطی کم و درجه حرارت باال بود.
جهت کنترل میزان حرارت از ترموکوپلی که بر روی سقف قرارگرفته استفاده  شده است و همچنین برای 
 )λ=623.8nm( یکسان بودن میزان غلظت دود در طول فرآیند آزمایش، با استفاده از لیزر هلیوم-نئون
اندازه گیری گردیده   که اطالعات بدست  آمده با استفاده از رابطه جین آنالیز شده و میزان میدان دید انسان 

مشخص می گردد.
دوربین های ذیل برای انجام این آزمایش های استفاده شد.

محدوده فرکانس و طول  موجمدلنوع دوربین

ATN Night Vision Gen 1̴0.4 µm to 0.8 µmدوربین دید در شب

دوربین تصویربرداری حرارتی
FLIR SC6557.5 µm to 13.5 µm

FLIR Tau3208 µm to 14 µm
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اگر این مطلب را می پسندیدمقاله تخصصی
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   4. نتایج

4. 1 دوربین دید در شب
این آزمایش در سه حالت مورد آزمایش قرار گرفت. یک بار با استفاده از درپوش محافظ و بار 
دیگر بدون استفاده از درپوش. دلیل استفاده از درپوش محافظ این است که مانع ورود نور زیاد به 
دوربین گردیده و تأثیر آن را بر روی میزان عبور نور مشخص می کند. همچنین از آسیب احتمالی 
جلوگیری می کند. با توجه با این موضوع ابتدا آزمایش ها با درپوش انجام گردید. در حالت اول 
که شرایط نرمال و بدون دود و حرارت بود، عملکرد دوربین مورد آزمایش قرار گرفت. در حالت 
دوم در دمای نسبتاً کم دود غلیظ و در حالت سوم در دمای باال و دود رقیق تر که نتایج حاصل 

از این آزمایش در تصویر 2 آمده است.
 با درپوشبدون درپوش

ول
ت ا

حال
وم

ت د
حال

وم
 س

ت
حال

 نتایج دوربین دید در شب -تصویر شماره 2
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   4. 2 دوربین تصویربرداری حرارتی
تصویربرداری  دوربین های  با  صورت گرفته  آزمایش های 
حرارتی در شرایط یکسان نسبت به دوربین در دید در شب 
صورت پذیرفته است که نتایج به دست آمده در همه حاالت 
مشابه  نتایج   FLIR Tau320 دوربین  مورد  در  بود.  مطلوب 
دوربین اول بوده و فقط در دمای باالتر از رنج ماکزیمم سقف 
تعریف شده دوربین تصویربرداری مقداری نویز است. تصاویر 

به دست آمده از این آزمایش بصورت ذیل است. 

ول
ت ا

حال
وم

ت د
حال

وم
 س

ت
حال

 نتایج دوربین تصویربرداری حرارتی 
تصویر شماره 3

با مقایسه تصاویر، عملکرد دوربین ها در شرایط توضیح داده شده، مشخص است که دوربین 
تجهیزی  بعنوان  می تواند  و  داشته  قابل قبول  عملکرد  حرارتی  تصویربرداری  به  مربوط 
کاربردی در خدمات آتش نشانی مورداستفاده قرار گیرد. همچنین از این نوع دوربین ها 
با توجه به ماهیت عملکرد می توان در خدماتی نظیر: ارزیابی محل حریق، شناسایی سریع 
کانون حریق، جستجوی محبوسین، شناسایی مجروحینی که در تصادفات از خودرو به 
بیرون پرت شده اند، در حوادث مربوط به مواد خطرناک )HAZMAT(  چه نقاطی از مخزن 

تحت تنش های گرمایی قرار گرفته و ... بهره برد.
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اگر این مطلب را می پسندیدمقاله تخصصی
کــد 768 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
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   5. پیشنهاد ها
درخصوص کاربرد دوربین های حرارتی در خدمات 

تجهیزات،  این  بودن  نوین  به  توجه  با  آتش نشانی 

مطالعات کمی صورت گرفته و به این جهت باید 
صورت  خصوص  این  در  بیشتری  پژوهش های 
پذیرد. به عنوان مثال اگر استفاده از این تجهیزات با 
انجام یک آزمایش میان دو گروه عملیاتی که یک 
گروه از این تجهیز استفاده نموده و گروه دیگر با 
روش سنتی عملیات را انجام می دهد، موردبررسی 
عملکرد  از  دقیق تری  نتایج  می توان  گیرند،  قرار 

دوربین های تصویربرداری حرارتی بدست آورد.
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 790 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اطالعات تخصصی
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گردیده  تدوین  ساختمان ها  مورد  در  که  ایمنی  استانداردهای  اولین  از  یکی 
است، مربوط به حریق و جلوگیری از گسترش آن است. حدود 40 سال پیش 
دانشمندان سراسر جهان مطالعات خود را بر روی مواد ساختمانی ایمن در برابر 
حریق آغاز نموده اند. با کمک نتایج آن تحقیقات، امروزه می توان سرعت توسعه 
آتش را تخمین زد. از مهم ترین مصالح ساختمانی نیز که بایستی ایمنی آن در 
برابر حریق مورد توجه قرار گیرد، شیشه است. برای پی بردن به اهمیت شیشه 
و نقش آن در توزیع حریق، بایستی به رفتار آتش و مهندسی ایمنی آتش سوزی 
توجه نمود. رفتار آتش در یک فضای بسته و بطور مشخص تر، مثال یک اتاق به 
ورودی های منتهی به آن اتاق وابسته است. یک آتش حتی با حجم کم، برای 

گسترش خود، به میزان اکسیژن باالیی نیاز دارد.
در ابتدا بهتر است از شیشه ضد حریق تعریف مشخصی ارائه کنیم. 

همانطور که از نام آن پیداست، شیشه ضدحریق تا درجه مشخصی در مقابل 
اینکار  شاید  می کند.  محافظت  و  داده  نشان  مقاومت  خود  از  حریق  و  آتش 
توسط شیشه به نظر غیر عادی برسد. مسلما شیشه قادر به خاموش کردن آتش 
و یا هشدار دادن به ساکنین ساختمان از وجود خطر نمی باشد؛ ولی شیشه 
ضدحریق قادر است از انتشار شعله های آتش و دود از یک اتاق به اتاق های دیگر 
جلوگیری کنند. اصطالحی که بدین ویژگی شیشه ضدحریق اطالق می شود 
Compartmentation است. بدین معنا که شیشه نقش اساسی در محدود کردن 

آسیب های ناشی از تسری آتش به فضاهای دیگر ایفا می کند.
در و پنجره، تنها مبادی ورودی اکسیژن از بیرون به فضای داخل هستند. )تا 
زمانی که سقف و دیوارها فرو نریخته اند.( اگر در ساختار پنجره از شیشه معمولی 
استفاده شود، بمحض افزایش درجه حرارت تا 100 یا 120 درجه سانتیگراد 

شیشهضدحریق
fire-rated glass
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شیشه می شکند. در این حالت، آتش سوزی بدون 
تاخیر گسترش می یابد. شیشه معمولی که سکوریت 
شود نیز از لحاظ عملکرد تفاوت چندانی با شیشه 
معمولی ندارد و در اثر شکست، به قطعات ریز و غیر 

برنده تبدیل می شود.
 600 تا   500 به  آتش  حرارت  درجه  زمانی که 
درجه سانتیگراد برسد، کل فضای داخلی در زمانی 
بسیار کوتاه مشتعل می شود )مانند حالت انفجار( 
باقیمانده  سقوط  موجب  افزایش یافته  حرارت  و 
قطعات شکسته شیشه از پنجره می گردد. در چنین 
شرایطی اکسیژن بیشتری به حریق رسیده و آتش 
در  می کند.  دیگر  فضاهای  به  پیشروی  به  شروع 
این زمان سرعت رشد حریق به مساحت پنجره و 
حجم آتش بستگی دارد. اگر مساحت پنجره نسبت 
به میزان آتش کم باشد، هوارسانی به آن محدود 
می شود. در صورتی که اگر هوارسانی به آتش کافی 
نباشد، سرعت رشد آن کاهش می یابد. البته به این 
معنای خطر کمتر و یا کنترل آسان تر آتش نیست. 
برعکس حرارت فضای داخلی درگیر حریق، باعث 

تجزیه شیمیایی اجسام موجود در آن فضا می شود. 
در اثر تجزیه، گازهای احتراق پذیر آزاد شده و فضای 
موجود را پر می کنند. اما بعلت کمبود اکسیژن این 
گازها نمی سوزند. با افزایش حجم گازهای داغ، فشار 
گاز در داخل اتاق باال رفته و از طریق پنجره های 
شکسته به بیرون فوران می کند. بمحض فوران این 
گازها به محیط پر از اکسیژن، سوختن آن ها آغاز 
از طریق پنجره به بیرون  شده و در نتیجه شعله 

لهیب )زبانه( می کشد و آتش توسعه می یابد.
در شرایطی که مشکل کمبود اکسیژن وجود ندارد، 
گازهای قابل اشتعال همراه با تمام اجسامی که در 
داخل فضای مشتعل موجودند، می سوزند. در این 
منتشر  دود  اما  نمی کشند،  زبانه  شعله ها  وضعیت 
می شود. فراموش نکنیم که خسارت و تلفات جانی 
در آتش سوزی ها تنها سوختگی افراد نیست. بلکه 
درجه حرارت باال و خفگی نیز در افزایش آمار تلفات 

نقش بسزایی دارند.
شاید  کنیم،  نگاه  مسئله  به  سطحی  خیلی  اگر 
اینطور به نظر برسد که همه انواع شیشه قادر به 

اینصورت شیشه  و در  انجام چنین کاری هستند 
ضدحریق مشابه سایر همتاهای خود می باشد. اما در 
عمل اغلب شیشه ها به میزان خیلی کمی در مقابل 
آتش مقاومت از خود نشان می دهند. برای مثال، 
شیشه استاندارد پنجره در دمای حدود 250 درجه 
فارنهایت می شکند. شیشه های سکوریت تا دمای 
حدود 500 درجه فارنهایت را تحمل می کنند. ولی 
در مقابل شیشه های ضد حریق قادر به تحمل دمای 
1600 درجه فارنهایت هستند. این یک تفاوت قابل 
مالحظه است. از آنجایی که آتش بسرعت به دماهای 
باال می رسد، نیاز به استفاده از چنین شیشه هایی 

کامال واضح است.
در  شیشه  مهم  نقش  بیانگر  فوق  توضیحات 
گسترش آتش است. ایمن سازی شیشه ها، نه تنها 
به جلوگیری از پیشرفت آتش کمک می کند، بلکه 
وسائل  جمع آوری  حتی  و  ساکنین  فرار  فرصت 

گرانبها را نیز مهیا می نماید.
کارایی شیشه های ضد حریق در درجه اول به حفظ 
یکپارچگی شیشه ها در هنگام آتش سوزی مرتبط 
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 Solar Control  
  مقاوم در برابر پرتاب قطعه های شکسته شیشه

ضد حریق  شیشه های  روی  مختلفی  تست های 
قابلیت های  و  آنها  بودن  ضد حریق  تایید  جهت 
استاندارد آن انجام می گیرد. سازمان ملی استاندارد 
مانند  مستقل،  آزمایشگاه های  برخی  همچنین  و 
UL آزمون هایی را روی شیشه ها انجام داده و طبق 

نتایج بدست آمده، امتیازات را مشخص می کنند. 
برحسب مدت  اغلب  را  امتیازات  آزمایشگاه ها  این 
مدت  می دهند.  تخصیص  حرارت  تحمل  زمان 
زمان تحمل حرارت در واقع همان مدت زمان مورد 
انتظاری است که شیشه بتواند در زمان آتش سوزی 
مثال  شیشه ای  اگر  رو،  این  از  باشد.  اعتماد  قابل 
امتیاز 45 دقیقه کسب کرده باشد، از لحاظ تئوریک 
می توانید انتظار داشته باشید که این شیشه بمدت 
45 دقیقه از نفوذ شعله های آتش و دود جلوگیری 

نماید.
اول، چندین  تست در دو بخش صورت می گیرد. 
قطعه از شیشه روی دیوار یک کوره نصب می شود. 
این دیوار می تواند شامل درب و پنجره و ... باشد. 
سپس با توجه به زمان، حرارت داخل کوره بنحوی 
داخل  آتش سوزی  شبیه ساز  که  می یابد  افزایش 
اتاق یک ساختمان باشد. برای کسب امتیاز قبولی 
و تایید این آزمون، شیشه باید در شعله های آتش 
دوام بیاورد. تا زمانی که شیشه مانع نفوذ شعله های 
دود و آتش شود، زمان برای شیشه ثبت خواهد شد. 

حتی اگر شیشه ترک برداشته باشد.
با فرض آنکه شیشه مرحله اول آزمون را گذرانده 
باشد، در ایاالت متحده نیاز است که برای اختصاص 
امتیاز 45 یا بیشتر به شیشه ها، مرحله دیگری پشت 

است. مالک ارزیابی این کارایی بر اساس سه معیار 
زیر می باشد:

 ) E (حفظ یکپارچگی  
  حفظ یکپارچگی و محدود کردن انتشار گازهای 

 ) EW ( داغ
 ) EI (حفظ یکپارچگی و عایق حرارتی  

این معیارها با حروف اختصاری که در مقابل آنها 
قید شده بیان می گردند. مدت زمانی که شیشه ها 
یکپارچگی و عملکرد خود را حفظ می کنند، بصورت 
 EW بیان می شود. مثاًل این حروف  عدد در کنار 
60 یعنی شیشه ضد حریق که بمدت 60  دقیقه 
یکپارچگی خود را حفظ نموده و در طی این زمان 
سرعت انتقال گازهای داغ را کاهش می دهد و عمال 

به ساکنین 60 دقیقه زمان فرار می دهد.
قابلیت  بیانگر  معیار  این   :E حفظ یکپارچگی  

شیشه در جلوگیری از عبور شعله و دود است.
  حفظ یکپارچگی و کنترل سرعت انتشار گازهای 
با  توام  بیشتری  زمان  وضعیت  این  در   :EW داغ
ایمنی باالتر برای فرار ساکنین ایجاد می شود. در 
عین حفظ یکپارچگی شیشه گازهای داغ با سرعت 
کمتری از سطح شیشه عبور نموده و دمای فضای 

مجاور با سرعت کمتری افزایش می یابد.
  حفظ یکپارچگی و عایق حرارتی EI: بهترین 
عملکرد در شیشه های ضد حریق که می تواند فضای 
مجاور را برای مدت زمان معینی ایمن و متعادل 
نگاه دارد. در این وضعیت شیشه ها تا مدت زمان 
می کنند،  حفظ  را  خود  یکپارچگی  تنها  نه  کافی 
بلکه از انتشار گازهای داغ و حرارت نیز جلوگیری 

می کنند.
که  بورسیلیکانی  شیشه ای  و  سیمی  شیشه های 

سکوریت شده باشند، در گروه اول یا E قرار دارند. 
یا شیشه های مات هستند که  شیشه های سیمی 
اما شیشه های بور و  انتقال نور دارند.  صرفاً جنبه 
سیلیکات مانند: شیشه های معمولی کاماًل شفاف 

هستند.
شیشه هـایی که با طلق هـای خاص آمـاس کـرده 
Intumescent لمینیت شوند، در دسته دوم و سوم 

قرار دارند. این شیشه ها در حالت عادی شفافند و با 
دیگر شیشه های لمینیت تفاوت چندانی ندارند. اما 
در اثر مجاورت با آتش، این طلق ها منبسط شده 
می شوند.  تبدیل  و سخت  مات  محافظ  یک  به  و 
این ویژگی منجر به کاهش انتقال حرارت از طریق 
شیشه گردیده و امکان تخلیه با آرامش را موجب 

می شود.
زمانی که یک الیه طلق Intumescent با دوالیه 
شیشه لمینیت شود، این شیشه در گروه دوم قرار 
می گیرد. اما وقتی که دو یا چند الیه طلق بین سه یا 
چند الیه شیشه قرار گیرند، شیشه لمینیت شده در 
گروه سوم قرار می گیرد. این شیشه ها بسته به تعداد 
بین 30، 60، 90 و 120 دقیقه  الیه ها می توانند 

زمان فرار را ایجاد کنند.
و  آرامش  نهایت  در  می توانند  ساکنین  بنابراین 
خونسردی حتی وسائل گرانبها را جمع آوری نموده 
و سپس محل را تخلیه کنند. این شیشه ها می توانند 
در ساختار پنجره، در، سقف و پارتیشن استفاده شوند.
شیشه های لمینیت بسته به نوع شیشه ای که در 
ساختار آن ها بکار رود، ویژگی های زیر را نیز دارند:

  مقاوم در برابر حرارت
  عایق صدا

  مقاوم در برابر ضربه، حمله و دزدی
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

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

سر گذاشته شود. به این مرحله Hose Stream یا 
جریان باریک می گویند. این آزمایش میزان تحمل 
شیشه در شوک حرارتی را مورد بررسی قرار می دهد. 
در این آزمایش، آب با فشار بیش از Psi 30 توسط 
شیلنگ فشار قوی، روی شیشه ای که در مجاورت 
قادر  اکثر شیشه ها  پاشیده می شود.  است  حرارت 
به تحمل شوک ناشی از سرد بودن یک ناحیه و 
داغ بودن ناحیه دیگر در زمان واحد نمی باشند و 
آتش سوزی  هنگام  در  آب پاش ها  اگر  می شکنند. 
فعال شوند و یا آتش نشان ها اقدام به پاشیدن آب به 
داخل ساختمان کنند، شیشه ها دچار شوک حرارتی 
شده و می شکنند. لذا تحمل شوک حرارتی عامل 
بسیار مهمی در ضد حریق بودن آنها به شمار می آید.

هر محصولی که این دو تست را گذرانده باشد، امتیاز 
ضد حریق بودن دریافت می کند. این امتیاز از 20 
دقیقه تا 3 ساعت متغیر است. هر ساختمان با توجه 
به مدت زمان مورد نیاز برای تخلیه ساکنین، نیازمند 
می باشد.  مناسب  امتیاز  با  ضد حریق  شیشه های 
برای ساختمان هایی که متوسط زمان تخمین زده 
شده بمنظور خروج ساکنین آن باال باشد، به شیشه 

ضد حریق با امتیازهای باالتر نیازمند است.
ممکن است شما نیز پی به این نکته برده باشید 
که اغلب اماکنی که نیازمند شیشه های ضد حریق 
هستند، ضد ضربه بودن شیشه ها نیز برایشان مهم 
هیچکدام  تقریباً  که  است  این  واقعیت  اما  است. 
قادر  بازار،  در  موجود  ضربه  ضد  شیشه های  از 
شیشه های  و  نیستند  حریق  آزمون  گذراندن  به 
سیمی(  شیشه های  )معموالً  متداول  حریق  ضد 
شیشه های ضد ضربه خوبی نیستند. از این رو باید 
حد وسط برای این دو در نظر گرفته شود. اما امروزه 
شیشه های سیمی با قابلیت ضد ضربه بودن در حد 

مطلوب، تولید و روانه بازار شده است.

تعیین نرخ ضربه نشان می دهد وقتی که کسی)یا 
چیزی( با شیشه برخورد می کند، انتظار چه اتفاقی 
 100lb را می توان داشت. برای تست ضربه به اندازه
از  پس  می شود.  پرتاب  به سمت شیشه  کیسه ای 
پرتاب های مختلف، الگوی شکست شیشه ها بطور 
دقیق مورد بررسی قرار می گیرد تا مشخص گردد 

که خطری موجود است یا خیر.
اگر روی یک شیشه سیمی اطالعاتی بدین شکل 
درج شده بود: ANSI z97.1 این بدان معناست که 
گرفته  قرار  آزمایش  مورد   100  ft/lb برای  شیشه 

است. )تقریبا مشابه برخورد یک کودک(
قرار  گروه  در چهار  تمامی شیشه های ضد حریق 

می گیرند:
شناخته شده ترین  از  که  سیمی:  شیشه های    
محصوالت بحساب می آیند. برای سال ها این شیشه 
ضد حریق تنها شیشه موجود در بازار با این خاصیت 
بوده است. شیشه های سیمی توانسته اند امتیاز 45 

دقیقه را در آزمون های تست حریق کسب نمایند.
- شیشه های سرامیکی: این شیشه ها از 12 سال 
شده اند.  ضد حریق  شیشه های  گروه  وارد  گذشته 
تحمل  و  بدلیل خاصیت ضدحریق بودن  سرامیک 
شوک حرارتی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. 
) ازجمله در ظروف پخت غذا و موتورهای خودروها( 
قابلیت ضد حریق بودن تا 3 ساعت، ضد ضربه بودن 
مناسب و کاهش صدا ازجمله ویژگی های شیشه های 

سرامیکی است.
  شیشه های سکوریت مخصوص: این محصوالت 
نیز امروزه کاربرد بیشتری پیدا کرده اند. البته ویژگی 
ضد ضربه بودن این شیشه ها سبب مناسب شدن آنها 
می شود.  خاص  کاربردهای  و  درب ها  برخی  برای 
 20 حدود  شیشه ها  این  بودن  ضد حریق  امتیاز 

دقیقه است.

  دیوارهای شفاف: این نوع شیشه ها نیز در زمره 
شیشه های ضد حریق قرار می گیرند. گرچه در واقع 

آنها در طبقه بندی مخصوص بخود قرار دارند.
شیشه های ضد حریق و انتقال اشعه گرمایی:

ساطع  گرمایی  اشعه  آتش،  شعله های  بر  عالوه 
شده از آتش، علیرغم رؤیت نشدن، گرما را انتقال 
می دهند. اشعه گرمایی همان حس گرمایی است 
که در مجاورت آتش و بدون برخورد با شعله آتش 
عایق  ضد حریق  شیشه های  اگر  می شود.  حس 
است  نباشند، ممکن  اشعه گرمایی  برای  مناسبی 
آتشی که در سمت دیگر شیشه شعله ور شده باشد، 
بدون برخورد شعله های آتش، باعث ایجاد صدمات 

بر پوست و بدن ما شود.
الکترومغناطیسی  امواج  از  انبوهی  گرمایی  اشعه 
است که با کمترین مقاومت هوا با سرعت نور منتشر 
می شود. وقتی این امواج با اشیاء برخورد می کنند، 
توسط آنها جذب شده و تبدیل به گرما می شوند. 
اگر شی مورد برخورد، ماده مشتعل شونده ای مثل: 
کاغذ، چوب و ... باشد و دمای آن به اندازه کافی 
شد.  خواهد  مشتعل  رود،  باال  آتش گرفتن  برای 
ساختمان  آتش سوزی های  در  گرمایی  اشعه های 
بسیار خطرناک هستند و ممکن است سبب ایجاد 
سوختگی از نوع دوم شوند. لذا کنترل این اشعه ها از 
اهمیت فراوانی برخوردار است. شیشه های ضد حریق 
از این نظر به دو گروه E و EI تقسیم بندی می شوند. 
 EI در مقابله شعله و دود مقاومند و گروه E گروه
از خود  نیز  گرمایی  اشعه  مقابل  در  آنها  بر  عالوه 

مقاومت نشان می دهند.
برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به سایت های 

زیر مراجعه کنید.
www.pgco.co    www.salimiglass.com
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 796 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یــا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

مقاله تخصصی

و ا ی به ر و ز ی که ...
آسیبپذیریلرزهایاجزایغیرسازهایساختمانهایآتشنشانیوضرورتبهسازیآنها

هامون اسبکیان بندپی
کارشناس نظارت ابنیه، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

مریم خرمـی
مسئول سامانه کنترل پروژه، سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران

وجودایستگاههایآتشنشانی،ازنیازهایاساسیجوامعبشریدرتمامیلحظات،خصوصًاهنگامبروزبالیایطبیعینظیرآتشفشان،طوفان،سیلوزلزلهاست.
سرویسدهیواستفادهبیوقفهازیکایستگاهآتشنشانی،چهقبلوچهبعداززلزله،ازبرجستهترینمعضالتیاستکهتمامیافرادجامعه،خصوصًامسئولینمتصدی
بایدبهآناهتمامورزند.باتوجهبهتجاربزلزلههایگذشته،نقشواهمیتاجزایغیرسازهایدرسرویسدهیبیوقفهایستگاههایآتشنشانیبیشازپیشروشنشده

است.باتوجهبههزینههایباالیاجزایغیرسازهایخصوصًاتأسیساتوتجهیزات،ضرورتحفظآنهاجهتسرویسدهیبهترنمودمینماید.
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مقدمه
متوسط، چه بسا که سازه  نسبتاً  زلزله  از یک  بعد 
ایستگاه آتش نشانی آن را از سر گذرانده باشد اما به 
خاطر تخریب اجزای غیر سازه ای قابل بهره برداری 
ساخت وساز  در  انجام شده  مطالعات  برابر  نباشد. 
مجموع  درصد   80 از  بیش  آتش نشانی،  ایستگاه 
هزینه ها را اجزای معماری، مکانیکی، الکتریکی و 
مخازن ذخیره سازی دربر می گیرد و فقط 20 درصد 
هزینه ها صرف المان های سازه ای می شود. در این 
میان هزینه تجهیزات و دستگاه های خاص می تواند، 
به هزینه های قبلی اضافه گردد که باعث می شود 
مبالغ هنگفتی را در برگیرد. بنابراین در طراحی و 
محاسبات لرزه ای یک ایستگاه آتش نشانی، همانند 
طراحی ساختمان های مسکونی، تنها از سر گذراندن 
استفاده  بلکه  نیست،  مهم  جانی  ایمنی  و  زلزله 
از  آن،  برای  تعریف شده  سرویس دهی  و  بی وقفه 
بعد  است  ممکن  است.  برخوردار  بسزایی  اهمیت 
از یک زلزله، حتی ظاهر یک ایستگاه آتش نشانی 
آسیب جدی ندیده باشد. ولی بدلیل خسارت اجزای 
نباشد.  مناسب  سرویس دهی  به  قادر  غیرسازه ای، 
بنابراین بدلیل اهمیت اجزای غیر سازه ای، بسیار 
حیاتی و اقتصادی خواهد بود که آسیب پذیری این 
مقاوم سازی  و جهت  گیرد  قرار  موردمطالعه  اجزا، 

لرزه ای آن ها اقدام عاجل به عمل آید.
اجزای غیر سازه ای

ایستگاه  یک  در  سازه ای  غیر  سیستم های  و  اجزا 
آتش نشانی، شامل هر آن چیزی است که بعداً به 

سازه اصلی اضافه شده است.
با توجه به موارد مطروحه درباره اهمیت نقش اجزای 
خسارت  با  خودشان  آسیب پذیری  و  سازه ای  غیر 
به کل سازه، مطالعات انجام شده بسیار ناچیز بوده 
است. آئین نامه های زلزله نه تنها در ایران، بلکه در 

دنیا هم کمتر به این موضوع پرداخته اند.
اجزا و سیستم های غیر سازه ای، به طور کل شامل 
و  الکتریکی  مخابراتی،  مکانیکی،  معماری،  اجزای 
تجهیزات است. این اجزا شامل: دیوارهای غیر باربر، 
پانل ها، پنجره ها، تجهیزات تهویه مطبوع، تجهیزات 
موتورخانه، آسانسورها، ژنراتورهای برق اضطراری، 
و  مخابراتی  دستگاه های  مایعات،  ذخیره  مخازن 
تجهیزات می باشند. در مطالعه طرح لرزه ای ایستگاه 
آتش نشانی، اجزای غیر سازه ای باید بتوانند همراه با 

حرکات سازه، بدون آسیب دیدن به سرویس دهی 
ایجادشده  حرکات  ازآنجاکه  دهند.  ادامه  خود 
غیر  اجزای  در  بزرگ تری  باعث حرکات  سازه،  در 
می تواند  اجزا  این  حرکات  می گردد،  سازه ای 
مخاطره آمیزتر از حرکات خود سازه باشد. خصوصاً 
اینکه ضرورت مطالعه این حرکات، در آئین نامه های 
زلزله موردبررسی قرار نگرفته است و خسارت های 
ناشی از این اجزا، در تمامی ایستگاه های آتش نشانی 
وجود دارد. با توجه به موارد مذکور، در مقایسه با 
اجزای غیر سازه ای  نقش  ساختمان های معمولی، 
بیشتری  اهمیت  از  آتش نشانی  ایستگاه های  در 

برخوردار است:
1- امکانات و تجهیزات ایستگاه آتش نشانی باید بعد 
از یک زلزله بدون عیب و خلل به سرویس دهی خود 
ادامه دهند، حتی قابلیت پذیرش و استقرار مردم 

را دارا باشند.
ایستگاه های  ساختمان ها،  دیگر  با  مقایسه  در   -2
آتش نشانی می تواند محل تجمع افرادی باشد که 
از  یا حفاظت  پناه گیری  توانایی  و  ناتوان هستند 

جان خود و احیاناً فرار را ندارند.
3- نسبت هزینه اجزای غیر سازه ای به قیمت کل 
این  از  بیشتر  بسیار  آتش نشانی،  ساختمان  یک 

نسبت برای ساختمان های دیگر است.
تجارب گذشته نشان می دهد که حتی اثرات ثانویه 
ناشی از خسارت اجزای غیر سازه ای می تواند شرایط 

را بحرانی تر هم بکند.
و  دیوار  نازک کاری های  ریزش  حتی  بعنوان مثال، 
سقف به داخل راهروها و راه پله ها و مسدود کردن 
آتش نشانی  ایستگاه  یک  به  که  افرادی  برای  راه 
شیمیائی  مواد  نشت  انفجار،  آتش،  می آورند،  پناه 
می توانند بطور جدی، حیات ساکنین را به مخاطره 
اندازند و ایستگاه آتش نشانی را از حیث انتفاع ساقط 

نمایند.
برابر گزارش های رسیده از زلزله کوبه – ژاپن )سال 
آتش نشانی،  ایستگاه های  از  بسیاری  در   )1995
سقوط قفسه ها، حرکت دستگاه ها، بهم ریختن دفاتر 
گزارش   نشده  مهار  تجهیزات  و  آموزشی  و  اداری 
دستگاه های  حتی  آن ها  از  بسیاری  در  شده اند. 
تجهیزات  هواساز،  دستگاه های  نظیر  سنگین 
اتاق های سرور و تجهیزات توموگرافی به میزان 30 
تا 100 سانتی متر جابجا شده و بعضاً خسارت های 



98Fire Protection Engineering Magazine    No. 26    Sep-Octobr 2016                                              1395 ـماره 26    مهر ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سـال چهارم    ش

اگر این مطلب را می پسندیدمقاله تخصصی
کــد 790 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنیــد یــا نظــر خــود را مستقیمـــاً 
بــرای ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

سنگینی را متحمل شده بودند.
تجهیزات عملیاتی و اداری دپو شده در انبارها، بخصوص در انبارهای طبقاتی، شدیداً آسیب دیده و از تکیه گاه 
خود سقوط کرده و باعث خسارت به دیگر تجهیزات شده بودند. برابر مطالعات انجام شده در ایستگاه های 
آتش نشانی، اجزای غیر سازه ای را می توان در سه گروه معماری، دستگاه ها و تجهیزات و تأسیسات اساسی 

به قرار ذیل تقسیم بندی کرد:

روش های تحلیل واکنش رفتاری اجزای غیر سازه ای 
در برابر زلزله:

سازه ای  غیر  اجزای  رفتاری،  لحاظ  از  کل  به طور 
را می توان در دو گروه اجزای حساس به  شتاب و 

اجزای حساس به تغییر شکل رده بندی کرد:
شکل  تغییر  به  به شتاب،  حساس  اجزای  الف( 
حساس  اینرسی  نیروهای  به  اما  نبوده؛  حساس 
هستند و خسارت وارده بر آن ها نیز، ناشی از این 
نیروها می باشند. عموماً اجزای غیر سازه ای مکانیکی 

در این گروه قرار می گیرند.
ب( اجزای حساس با تغییر شکل، عالوه بر حساس 
بودن به شتاب، به تغییر شکل ناشی از تغییر مکان 
جانبی سازه نیز حساس هستند و خسارت وارده بر 
آن ها، ناشی از این تغییر شکل است. عموماً اجزای 

غیر سازه ای معماری، در این گروه قرار می گیرند.
ارزیابی لرزه ای اجزای غیر  روشی دیگر نیز جهت 
سازه ای وجود دارد که می توان آن را روش تجویزی 
غیر  عضو  یک  ارزیابی  برای  روش  این  در  نامید. 

سازه ای می بایست از مختصات منتشرشده آن عضو، 
آنکه  از  بعد  کرد.  استفاده  سازنده  کارخانه  توسط 
ارزیابی آسیب پذیری اجزای غیر سازه ای مشخص 
شد، می توان ضرورت و میزان بهسازی آن ها را بر 
اساس سطوح عملکرد که متکی بر قابلیت استفاده 

بی وقفه و ایمنی جانی می باشند را تعیین کرد.
صورت بردار، بازرس ارزیاب

ارزیابی آسیب پذیری اجزای غیر سازه ای باید بعد از 
ارزیابی آسیب پذیری سازه ای صورت پذیرد، چراکه 
بعد از یک ارزیابی صحیح از آسیب پذیری کل سازه، 
می توان قضاوت درستی از استعداد تخریب اجزای 

غیر سازه ای بعمل آورد.
به عنوان مثال، اجزای غیر سازه ای قویاً، تحت تأثیر 
سیستم  در  ایجادشده  حرکات  و  شکل ها  تغییر 
سازه ای قرار دارند؛ بنابراین دانستن تغییر مکان های 
ارزیابی  در  مهمی  نقش  طبقات،  نسبی  و  کلی 
نقش  اثر  به  می توان  باب  این  در  داشت.  خواهند 
دیوارهای جداکننده غیر سازه ای و میان قاب ها، در 

رفتار لرزهای ستون ها و دیوارهای اصلی اشاره کرد. 
با  اندرکنش مستقیم  اگر اعضای غیر سازه ای، در 
اعضای سازه ای نباشند، جزء سیستم های حساس 
به شتاب شناخته می شوند و اثر نیروی اینرسی آن ها 
باید مجزا در نظر گرفته شوند؛ مانند دستگاه های 
می شوند.  نصب  خاصی  طبقه  در  که  مکانیکی 
دستگاه های نصب شده در طبقات باالتر، حتماً تحت 

تأثیر نیروهای بزرگ تر قرار خواهند گرفت.
ارزیابی اجزای غیر سازه ای

دستورالعمل  یا  تحلیل  نوع  هر  اجرای  از  قبل 
می بایست  سازه ای،  غیر  اجزای  لرزه ای  بهسازی 
ارزیابی آسیب پذیری این اجزا به عمل آید. ملزومات 
تحلیل و بهسازی برای سطوح عملکرد ایمنی جانی 
لرزه خیزی  پهنه  برای  بی وقفه  استفاده  قابلیت  و 
مناسب، می بایست با توجه به آئین نامه زلزله ایران 
و دیگر استانداردهای معتبر تعیین شوند. معیارهای 
پذیرش برای اجزای غیر سازه ای مورد ارزیابی برای 
سطوح ایمنی جانی و قابلیت استفاده بی وقفه، باید 

معماریتجهیزاتتأسیسات اساسی

تیغه ها و جداکننده هادستگاه های صنعتیمخازن

اجزای معماری داخلیملزومات اداریآب

نمامنابع ذخیرهبرق

سقف کاذبگاز

جزییات نازک کاریمخابرات

نصب شدنی ها
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براساس معیارهایی از قبل تعریف شده باشند. نیروهای وارده به تکیه گاه ها و مهارها و اتصاالت 
اجزای غیر سازه ای، محاسبه شده و با ظرفیت این اجزا مقایسه گردد.

مراحل ارزیابی تحلیلی اجزای غیر سازه ای می تواند به قرار ذیل در نظر گرفته شود:

 کاهش آسیب پذیری اجزای غیر سازه ای
به منظور اجرای کاهش آسیب پذیری می بایست طرح کلی کاهش خطرپذیری توسط کمیته 
ویژه ای در ایستگاه های آتش نشانی موردبحث و بررسی قرار گیرد. اعضای این کمیته می تواند 
شامل مدیرعامل سازمان، معاون عملیات، معاون فنی و توسعه به همراه افراد حرفه ای که 
متخصص کاهش خطرپذیری لرزه ای و اجرای آن هستند، باشد. بر اساس نتایج و تجارب 
زلزله های گذشته 12 روش کاربردی مؤثر جهت کاهش آسیب پذیری می تواند به قرار ذیل 

بکار گرفته شود:

1-حذف و دور کردن اجزاء غیر سازه ای نظیر اجزای معماری
2-جابجا کردن اجزا

3-محدودیت حرکت اجزا
4-مهار کردن اجزا

5-اتصاالت انعطاف پذیر
6-فراهم کردن تکیه گاه های مناسب

7-جایگذاری
8-اصالح

9-جداسازی
10-مقاومت یا تسلیح

11- ایجاد قید مناسب
12- آمادگی عکس العمل سریع و تعمیر

استفاده از هر یک از روش های فوق منوط به مطالعه دقیق و ارائه 
Details مناسب است.

 نتیجه گیری
در این مقاله هدف، نشان دادن اهمیت نقش اجزای غیر سازه ای 
در هنگام زلزله و بعد از آن است. با توجه به هزینه باالی این اجزا 
و اهمیت نقش حیاتی آن ها در سرویس دهی بعد از زلزله مصلحت 
در ارزیابی آسیب پذیری و متعاقب آن بهسازی لرزه ای آن هاست. 
چراکه هر هزینه ای بابت این کار صورت گیرد، منافع آن در آینده 
دیگر  زلزله زده  مناطق  در  که  همان طور  شد.  خواهد  مشخص 
کشورها به اثبات رسیده است. اگر هزینه های ایمنی ایستگاه های 
بالوقفه  در سرویس دهی  اخالل  از  ناشی  و صدمات  آتش نشانی 
آن ها مسئوالنه موردبررسی قرار گیرند، آنگاه هزینه های الزم جهت 

مقاوم سازی اجزای غیر سازه ای قابل درک خواهد بود.
 مراجع

1- آئین نامه زلزله 2800 ویرایش سوم
2- دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود – کد 360
3� Applied Technology Council )ATC(. Guide Lines for 

Seismic rehabi�litation buildings )1995(.
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انتخاب سطح عملکرد ساختمان و میزان سرویس دهی برای بعد از زلزله

تنظیم یک لیست کامل از اجزایی که باید ارزیابی شوند

فهرست اجرای ساختمان و مکان هایی که این اجزا در آن قرار دارند

طبقه بندی میزان خطرپذیری لرزه ای هر یک از اجزا

تهیه لیست اجزای غیر سازه ای به ترتیب اهمیت و تعیین در جات آسیب پذیری باال، متوسط و یا پایین آنها

انتخاب روش های تحلیل برای اجزا بر اساس اولویت آنها

تحلیل کمی اجزا بر اساس اولویت بندی آنها

تحلیل کمی اجزا بر اساس اولویت بندی آنها

برآورد هزینه ها

طراحی میزان اطالح و یا بهبود اجزا

شروع اجرای کاهش خطرپذیری اجزا
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هیوالهایدوستداشتنی
آنچهبایددرموردخودروهایعملیاتیبدانید

هیوالهایدوستداشتنی

امروزهبرایاطفایحریق،عملیاتنجاتوسایرخدماتامدادیوایمنی،دامنهوسیعیازانواع
خودروهامورداستفادهقرارمیگیرد.

بهساختار»کامیونآتشنشانی« انواعخودروهایآتشنشانی،راجع بررسی مقالهضمن این در
توضیحاتیارائهمیگردد.

انواعخودروهایآتشنشانی
یک در بهعنوانمثال دارد. وجود مختلفی روشهای آتشنشانی خودروهای تقسیمبندی برای
تقسیم گروه 6 و بخش دو در را آتشنشانی خودروهای خودرو، ظرفیت براساس تقسیمبندی،

نمودهاند.
بخشالف:خودروهایسبکشاملدوگروه:سواریهایستادیوسواریهایاستیشن،ونووانت

بخشب:خودروهاینیمهسنگینوسنگینشامل4گروه:کامیونهایدومحور،کامیونهایسه
محور،کامیونوتریلرهایسهمحوربهباالونهایتاخودروهایپشتیبانیوویژه

درتقسیمبندیدیگریخودروهایآتشنشانیبراساسنوعکاربریدستهبندیشدهاند.شامل:
1-خودروهایستادی)سواری(

2-خودرویآمبوالنس
3-خودرویآتشنشانیمعمولی

4-خودرویحاملنردبان
5-خودرویآتشنشانیفرودگاهی

6-خودرویآتشنشانیصنعتی
7-خودرویآتشنشانیجنگل

۸-خودروینجاتوحوادثویژه
۹-خودرویفرماندهیوهدایتعملیات

1۰-خودرویپشتیبانی

نویسندگان: حسن تنها و فرشید قاسملو

www.alo125.com :اقتباس از
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

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

1- خودروی ستادی )سواری(: 
این خودرو ضمن استفاده و تردد روزمره فرماندهان 
آتش نشانی، این امکان را فراهم می کند تا فرمانده 
برحسب مورد و بویژه در حوادث به نسبت شدید 
و مهم، بسرعت در محل حادثه و صحنه عملیات 
انواع  از  مزبور  خودروی  نظر  این  از  یابد.  حضور 
سواری های قوی، پرسرعت و ایمن در نظر گرفته 
می شود. این خودرو ها به بی سیم، آژیر و چراغ گردان 
آتش نشانی  ویژه  عالئم  و  رنگ آمیزی  بوده،  مجهز 
بطور  آتش نشانی  فرماندهان  ازآنجایی که  دارد.  را 
اما در  دارند،  به تن  لباس رسمی خدمت  معمول 
صحنه عملیات بایستی از لباس و وسایل حفاظتی 
استفاده نمایند، این گونه البسه و وسایل )مثل کاله 
ایمنی، اورکت حریق، شلوار، چکمه، دستکش و ...( 
بعضی  همچنین  است.  شده  داده  قرار  خودرو  در 
نورافکن  دستی،  بلندگوی  ازجمله:  خاص  وسایل 

دستی و ... نیز در آن قرار دارد.
2- خودروی آمبوالنس: 

خدمات  ژاپن،  کشور  مثل  کشور ها،  از  بعضی  در 
ارائه  آتش نشانی  توسط  نیز  پزشکی  فوریت های 
این  آتش نشانی  سازمان  در  بنابراین،  می گردد؛ 
کشور ها بمنظور ارائه خدمات پزشکی به قربانیان 
حوادث و بیماران اتفاقی، انواع آمبوالنس مجهز با 
کارکنان کاماًل تعلیم دیده و کارآزموده در نظر گرفته 
آتش نشانان  که  آنجایی  از  همچنین،  است.  شده 
هنگام عملیات اطفاء حریق، نجات و امداد و مقابله 
و  جراحت ها  انواع  معرض  در  مختلف،  حوادث  با 
آسیب ها قرار دارند، بایستی در صحنه حادثه، بویژه 
مراقبتی  درمانی-  امکانات  مهم،  و  شدید  حوادث 

مستقر شود.
3- خودروی آتش نشانی معمولی

این خودرو ها مهم ترین و پرمصرف ترین وسیله برای 
مبارزه اساسی با آتش سوزی محسوب می شوند. از 
آنجایی که بیشتر این خودرو ها با استفاده از شاسی 
کامیون ساخته می شود، به آن ها کامیون آتش نشانی 
وسیله  اصلی ترین  خودرو  این  می شود.  گفته  نیز 
در  آتش نشانی، مستقر  اطفای حریق سازمان های 
شهرک ها  شهر ها،  از  اعم  انسانی،  سکونتگاه های 
به  نظر  این  از  می دهند.  تشکیل  را  روستا ها  و 
»خودروی آتش نشانی شهری« نیز مشهور هستند.

معمولی  آتش نشانی  خودروی  اصلی  قسمت های 

شامل: شاسی، مخزن آب و کف، پمپ و اتاق است.
را  خودرو  اصلی  ساختار  قسمت  این  شاسی:   
نصب  آن  روی  بر  قسمت ها  سایر  و  داده  تشکیل 
می شود. همچنان که قباًل اشاره شد، برای ساخت 
مناسب ترین  از  معمول  بطور  خودرو ها  این گونه 
برای  البته  می گردد.  استفاده  کامیون  شاسی های 
و خودروی  ون  وانت،  از  تولید خودروهای سبک، 
ازجمله  می گردد.  استفاده  نیز  )مناسب(  استیشن 
شاسی هایی که در سال های اخیر در کشور ما برای 
بکار گرفته  این گونه خودروهای آتش نشانی  تولید 
آتگو،  ایسوزو،  میدالم،  رنو  از:  عبارت اند  می شوند، 

ولوو FM9،  FM12، دنیس و ...
محدوده  اینکه  به  توجه  با  کف:  و  آب  مخزن   
شهر ها و روستا ها، بیشتر آتش سوزی از نوع خشک 
)کالس A( است و برای مبارزه با آتش سوزی های 
برای  است،  اطفایی  ماده  بهترین  »آب«  یادشده 
مناسبی  مخزن  این گونه خودرو ها،  در  آب  ذخیره 
روی شاسی نصب می گردد؛ اما باید توجه داشت، 
آب به نسبت سنگین است. هر مترمکعب آب تقریبا 
یک تن وزن دارد. از این نظر برای دوری جستن 
بروز  نتیجه  در  و  از حد خودرو  بیش  از سنگینی 
مشکالتی مثل کاهش قدرت تحرک و مانور خودرو 
و ... باید گنجایش مخزن آب متناسب با ظرفیت 
شاسی و قدرت موتور آن باشد. بطور معمول مخزن 
آب از ورق های استینلس استیل، ساخته می شود تا 
در مقابل زنگ زدگی و خوردگی مقاوم باشد. بعضی 
برای  آتش نشانی،  خودروی  سازنده  کارخانه های 
زنگ زدگی  مقابل  در  مخزن،  فلز  مقاومت  افزایش 
مثل  عایق  مواد  با  داخل  از  را  آن  پوسیدگی،  و 
»اپوکسی گالس« پوشش می دهند. مخزن آب بعضی 
 ،PVC  از خودروهای سبک آتش نشانی از جنس
مواد مرکب و یا فیبر شیشه تهیه می شود تا عالوه بر 
مقاومت در برابر زنگ زدگی، از نظر وزن نیز سبک تر 
باشد. حرکت به نسبت سریع خودروی آتش نشانی، 
ترمز و توقف های ناگهانی، گردش به چپ و راست، 
مخزن  داخل  آب  تالطم  باعث  پیچ ها،  در  حرکت 
با  پدیده می تواند  این  ایجاد می کند.  و موج  شده 
باعث  خودرو،  هدایت  و  کنترل  در  مشکل  ایجاد 
تصادف و حتی واژگونی آن گردد. لذا برای اجتناب 
از این خطرات، با استفاده از پره های طولی و عرضی، 
برای  می شود.  ایجاد  »موج گیر«  مخزن  داخل  در 

بازدید، سرویس و شستشوی مخزن، دریچه ای به 
نام »دریچه آدم رو« در مخزن آب، تعبیه می شود. 
برای مبارزه اساسی با آتش سوزی های مایعات قابل 
اشتعال )کالس B( کف آتش نشانی مؤثر ترین ماده 
اطفائی است. از این نظر در این گونه خودرو ها مخزن 
برای  آب،  مخزن  دهم  یک  گنجایش  به  دیگری 
ذخیره سازی مایع کف ساز در نظر گرفته می شود؛ 
در  آتش سوزی ها  نوع  این  وقوع  که  آنجایی  از  اما 
محدوده شهر ها و روستا ها به نسبت آتش سوزی های 
کالس A، بسیار کمتر است، مایع کف ساز داخل این 
مخزن شاید تا چندین ماه بدون استفاده بماند. در 
نتیجه ممکن است هم به مایع مزبور و هم به مخزن 
آن آسیب برسد )بعنوان نمونه مایع کف ساز دچار 
کپک زدگی و مخزن آن دچار پوسیدگی شود.( از 
این نظر بعضی از کارخانه های سازنده خودروهای 
آتش نشانی، این مخزن را حذف نموده، گالن های 
محتوی مایع کف ساز و سایر ادوات ویژه تولید کف 
خاموش کننده، اعم از تناسب ساز و ... را در داخل 

اتاق ابزار خودرو جاسازی کرده اند.
 پمپ: پمپ خودروی آتش نشانی قلب تپنده آن 
محسوب می شود. این پمپ از نوع پمپ آتش نشانی 
)سنتری فیوژ( است. بطور معمول پمپ در عقب 
و  پمپ  نوع  برحسب  می گردد.  نصب  شاسی 
تجهیزات آتش نشانی در نظر گرفته شده برای نصب 
می گیرد.  صورت  الزم  لوله کشی های  خودرو،  در 
بعنوان مثال، لوله خروجی آب از مخزن به پمپ، 
لوله خروجی آب از پمپ به هوزریل، لوله خروجی 
آب از پمپ به مانیتور آب و کف و ... هوزریل عبارت 
است از قرقره فلزی که شلنگ الستیکی فشار قوی 
به دور آن پیچیده شده است. طول شلنگ مزبور 
)در  مناسب  سرلوله  یک  و  بوده  متر  الی 50   30
بیشتر مواقع نازل مسلسلی( روی آن نصب می شود. 
این مجموعه، بطور معمول در انتهای خودرو و در 
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در  باشد،  دسترس  در  بسرعت  که  مناسبی  محل 
باالی پمپ نصب می گردد. از هوزریل برای عملیات 
خودروی  حریق  اطفای  مثل  آتش نشانی،  سریع 
برای  نیز  مانیتور سقفی  و  استفاده شده  مشتعل، 
پرتاب آب یا کف آتش نشانی از فاصله های دور بکار 
برده می شود. مانیتور عمدتا در باالی اتاق خودرو 
نصب می گردد. این وسیله در مبارزه با حریق های 
شهری کاربرد چندانی ندارد. بهمین دلیل بیشتر 
کارخانه های خارجی سازنده خودروی آتش نشانی، 
نصب  معمولی  آتش نشانی  خودروهای  در  را  آن 
نکرده، بلکه مانیتور سیار در داخل اتاق ابزار خودرو 
استفاده  آن  از  لزوم،  صورت  در  تا  می دهند  قرار 
شده  نصب  فیوژ  سنتری  آتش نشانی  پمپ  شود. 
دارای  معمول  به طور  آتش نشانی،  در خودروهای 
و  معمولی  فشار  با  آبدهی  عملکردی  سیستم  دو 
فشار قوی است. در سیستم عملکرد فشار قوی از 
حجم آبدهی کاسته و بر فشار آن افزوده می شود. 
زیاد  آبدهی  در سیستم عملکردی معمولی حجم 
پمپ  در  مثال  طور  به  است.  کم  آن  فشار  ولی 
آبدهی  میزان   Rosenbauer شرکت   NH30 مدل 
از قسمت فشار معمولی، 2400 تا 3000 لیتر در 
دقیقه با فشار 10 بار و میزان آبدهی از قسمت فشار 
قوی، 250 تا 400 لیتر در دقیقه با 40 بار فشار 
است. نیروی محرکه برای بکار انداختن پمپ نصب 
شده در خودروی آتش نشانی،   همان نیروی موتور 
نام  به  توسط دستگاهی  که  است  مزبور  خودروی 
P.T.O که روی گیربکس خودرو نصب می شود، به 

انتقال می یابد. روش کار به این  پمپ آتش نشانی 
آتش نشانی  بایستی خودروی  ابتدا  که  است  شرح 
بطور کامل متوقف شده و ترمز دستی کشیده شود. 
سپس کالچ گرفته شده )پدال کالچ به طور کامل 
فشار داده شده(، دنده خالص گردد. چند ثانیه به 
را درگیر   P.T.O نمود. سپس همین حالت درنگ 
فشار  آرامی  )به  کرد  آزاد  را  کالچ  بتدریج  و  کرد 

پمپ  حالت  این  در  شود(.  برداشته  روی کالچ  از 
پمپ  می کند.  کار  به  شروع  آتش نشانی  خودروی 
نصب شده در خودروی آتش نشانی، توانایی آبگیری 
از انواع منابع آبی روباز، اعم از استخر، نهر، رودخانه 
تاسیسات  ارتفاع و همچنین  آبی در  ...، مخازن  و 
آبرسانی شهری، اعم از شیرهای آتش نشانی ایستاده 

و زمینی را دارد.
 اتاق: اسکلت یا چارچوب اتاق از پروفیل فوالدی 
ساخته شده و با ورق های فوالدی پوشیده می شود. 
احتمال تردد  کف، سقف و سایر قسمت هایی که 
افراد وجود دارد، با ورق عاج دار آلومینیومی پوشیده 
چندین  یا  چند  اتاق،  طرح  به  توجه  با  می گردد. 
می شود.  گرفته  نظر  در  اتاق  برای  کرکره ای  در 
و  ابزار  نوع  و  آن  اساس طرح  بر  ابزار،  اتاق  داخل 
تجهیزاتی که در آن قرار خواهد گرفت، )اعم از محل 
کپسول های آتش نشانی، آچار ها، لوله ها، سرلوله ها و 

...( فضاسازی می شود.
4- خودروی حامل نردبان: 

این گروه از خودروهای امدادی برای انجام عملیات 
ساخته  ارتفاع  در  نجات  و  امداد  و  آتش نشانی 
 شده اند. ساختمان کلی آن ها عبارت است از یک 
شاسی که نردبان کشویی یا باالبر هیدرولیکی روی 
آن نصب  شده است. نمونه های جدید این خودرو ها، 
تجهیزاتی از قبیل سبد حمل افراد، مانیتور ثابت 
دارند.  نیز   ... و  بیمار  حمل  برانکارد  آتش نشانی، 
ارتفاع(،  )کم  سبک  انواع  در  موتوری  نردبان های 
متوسط و بلند ساخته  شده اند. ولی بطور معمول 
دارد.  بیشتری  کاربرد  آن ها  متری  و 52  نوع 32 
خودروهای حامل نردبان، فاقد مخزن آب یا هر ماده 
خاموش کننده دیگر بوده، ولی بعضی از انواع آن ها 

پمپ آتش نشانی دارد.
5- خودروی آتش نشانی فرودگاهی: 

هواپیمایی  جهانی  سازمان  استانداردهای  براساس 
غیرنظامی  فرودگاه های  تمام   )ICAO( کشوری 

بایستی خودروهای آتش نشانی و امداد متناسب خود 
را داشته باشند. بدین ترتیب گروهی از خودروهای 
در  خدمت  برای  اختصاصی  بطور  آتش نشانی 
فرودگاه ها طراحی و ساخته می شوند. از ویژگی های 
امکان حرکت  زیاد،  این خودرو ها می توان، شتاب 
مطلوب در زمین های ناهموار اطراف فرودگاه، مخزن 
آب و کف بزرگ، مانیتور پرقدرت و ... را نام برد. از 
آنجایی که امدادرسانی به هواپیماهای سانحه دیده 
لحاظ  به  )هم  گیرد،  بسیار سریع صورت  بایستی 
نجات جان سرنشینان هواپیما و هم از نظر موفقیت 
در فرونشاندن آتش( عملیات اطفای حریق بصورت 
خودرو  پرقدرت  مانیتورهای  طریق  از  و  خودکار 
صورت می گیرد. بطور معمول و بویژه در خودروهای 
نصب  مانیتور  دو  فرودگاهی،  آتش نشانی  سنگین 
پرتاب کف روی شعله های  برای  یکی  است.   شده 
آتش و دیگری برای پاشش هم زمان پودر سازگار 
با کف. نکته دیگر ضرورت حرکت خودروی مزبور 
حین پرتاب کف است. از این نظر پمپ آتش نشانی 
خودروهای سنگین فرودگاهی دارای موتور جداگانه 
از موتور خودروی آتش نشانی بوده و بصورت موتور 

پمپ واحد عمل می کند. 
6- خودروی آتش نشانی صنعتی: 

مصرفی،  اولیه  مواد  نوع  بعلت  صنایع  از  بسیاری 
انواع  معرض  در  تولیدات،  نوع  یا  و  تولید  فرایند 
هستند.  انفجار  و  آتش سوزی  به  منجر  مخاطرات 
شیمیایی  صنایع  به  می توان  صنایع،  این  ازجمله 
و پتروشیمیایی اشاره نمود. برای مقابله با حوادث 
احتمالی در این گونه صنایع نیز خودروهای ویژه ای 
این  بارز  نکات  از  است.  شده  ساخته  و  طراحی 
خودرو ها می توان به وجود مخزن های متعدد انواع 
مواد خاموش کننده، مانیتور تلسکوپی و ... اشاره کرد. 
خودروی آتش نشانی چند حالته، یکی از خودروهای 
سنگین مخصوص اطفای حریق های صنعتی است 
و  خاموش کننده  پودر  کف،  آب،  مخزن  انواع  که 
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که  است  شده  باعث  مهم  و  شدید  حوادث  وقوع 
سازمان های آتش نشانی ضرورت و اهمیت واحدهای 
سیار فرماندهی را بخوبی احساس نمایند. این گروه 
طراحی  ضرورت،  همین  به  توجه  با  خودرو ها،  از 

با  مزبور  خودروهای  داخل  در  شده اند.  ساخته  و 
کانال های  شامل:  ارتباطی،  وسایل  انواع  استقرار 
مختلف بی سیم، فاکس و تلفن همراه و ماهواره ای، 
کنفرانس،  میز  همچنین   ... و  مداربسته  تلویزیون 
محیط مناسبی برای فرماندهان آتش نشانی ایجاد 
انواع  وقت  اسرع  در  باشند  قادر  آن ها  تا  گردیده 
فرایندهای مدیریت بحران و یا فرماندهی حادثه را 

طراحی و اجرا نمایند. 
10- خودروی پشتیبانی: 

حمل  خودروهای  آب،  حمل  تانکرهای  انواع 
و  سیلندر ها  حمل  خودروی  کف،  گالن های 
تجهیزات مربوط به دستگاه تنفسی با هوای فشرده، 
انواع خودروهای حامل تجهیزات تأمین روشنایی، 
از  این گروه  تجهیزات   ... و  بلدوزر  لودر،  جرثقیل، 

خودروهای آتش نشانی را تشکیل می دهند.

از  بعضی  گازکربنیک در آن نصب  شده است. در 
صنایع، مثل صنایع نقت، گاز پاالیش و پتروشیمی، 
»پودر  که حاوی  پودرپاش  از خودروهای  می توان 

خشک« است، استفاده کرد. 
7- خودروی آتش نشانی جنگل: 

جنگلی  عرصه های  در  آتش سوزی  با  مبارزه  برای 
براحتی  بتوانند  که  است  موردنیاز  خودروهایی 
کنند.  عبور  ناهموار  و  کوهستانی  جاده های  از 
کوچک،  نسبت  به  آب  مخزن  با  خودروهایی 
موتور قوی و شاسی محکم. در این مورد نیز انواع 
خودرو طراحی و ساخته  شده است. بعنوان مثال 
خودروهایی که با استفاده از شاسی وانت و کامیونت 
دو دیفرانسیل تولید شده اند. برای تولید خودروهای 
قدرتمند تر، از خودروهای شنی دار نیز کمک گرفته 

می شود.
8- خودروی نجات و حوادث ویژه: 

این گروه از خودروهای امدادی از نظر شکل ظاهری 
شبیه به خودروهای معمولی آتش نشانی بوده، اما 
برخالف آن ها، فاقد مخزن آب و کف هستند و پمپ 
آتش نشانی هم ندارند. بلکه در فضای داخلی اتاق 
ابزار آن ها، به طرز ماهرانه ای، انواع و اقسام وسایل 
و تجهیزات نجات جای گرفته است تا در حوادث 
و سوانح مختلف، مثل: تصادفات رانندگی و سوانح 
جاده ای، ریزش آوار، وقوع سیل و ... برای کمک به 
افراد درگیر و آسیب دیده، مورداستفاده قرار گیرند. 
خودروهای نجات چه از نظر نوع و ظرفیت خودرو 
و چه ازنظر کاربری، در انواع و اقسام مختلف تولید 
اختصاصی  بطور  این خودرو ها  از  گروهی  شده اند. 
در  شده اند.  طراحی  ویژه  حوادث  با  مقابله  برای 
وسایل  حفاظتی،  لباس  انواع  مزبور  خودروی 
خنثی کننده،  مواد  خطرناک،  مواد  نوع  تشخیص 
وسایل جمع آوری و جلوگیری از ریزش مواد و ... 

جای داده شده است.
9- خودروی فرماندهی و هدایت عملیات: 

نکته بسیار مهم آنکه خرید هر یک 
از تجهیزات مذکور نیازمند رعایت 
تاثیرگذاری  و  مهم  پارامترهای 
همچون: شرایط اقلیمی و فرهنگی 
و  )سرد  خودرو  از  استفاده  محل 
یخبندان، شرجی، گرم و حاره ای، 
زمین کوهستانی، باتالقی یا فالت، 
و  تاریخی  شیرین،  یا  شور  آب 
حاشیه ای  یا  کالنشهر  باستانی، 
تجربیات  از  بهره گیری  و   )... و 
و  آتش نشانی  مجرب  مشاورین 

امداد و نجات است. 
خودروی  اهمیت  بتوان  شاید 
نیروهای  از  باالتر  را  عملیاتی 
عملیاتی دانست. چرا که اگر یک یا 
دو نفر از نیروهای عملیاتی نتوانند 
به هر دلیلی برای اعزام به عملیات 
حاضر شوند، مشکل خاصی پیش 
حدودی  تا  بتوانند  بقیه  و  نیاید 
عدم حضور آنان را پوشش دهند. 
عملیاتی  خودروی  چنانچه  ولی 
شود،  آماده  اعزام  برای  نتواند 
خدمه آن عمال قادر به رویارویی 

با حادثه نخواهند بود.
ابزارهای سرمایه ای  لذا در خرید 
خودرو،  همچون:  امدادرسانی 
و  عملیاتی  ست  موتورسیکلت، 
نبایست معیار هزینه  ... هیچگاه 
را بر سایر معیارهای تخصصی و 
فروشندگان  یا  پیمانکاران  فنی 
مقدم دانست. چرا که این اختالف 
از دیه حتی یکی  تاکنون  هزینه 
)چه  تصمیم  این  قربانیان  از 
قربانیان حادثه و چه آتش نشانان 
و امدادگران آسیب دیده(، بیشتر 
تلفات  به  برسد  چه  است.  نبوده 

مالی حادثه. 
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مقاله تخصصی

 ضعف های جدی در ایمنی و امنیت ساختمان ها
شورای  عضو  غفاری،  بهرام  محسن  مهندس 

تدوین مقررات ملی ساختمان
متأسفانه کشور ما در ارزیابی کلی ایمنی و بهداشت 
و  ضوابط  و  است  ضعیف  بسیار  ساختمان سازی 
مقررات بدرستی اعمال نمی شود؛ زیرا امروزه آنچه 
در کدهای فنی آمده و قابل قبول است، با ما فاصله 
زیادی دارد. سالیان پیش که زلزله منجیل و پس از 
آن زلزله بم رخ داد و خسارت های جبران ناپذیری 
را به بار آورد، تازه مسئوالن مربوطه به فکر افتادند 
تا به پایداری ساختمان ها توجه کنند. پس از آن 
در دو دهه گذشته حرکت های گسترده و فراگیری 
اجراکنندگان  و  طراحان  به  آموزش  زمینه  در 
زمینه  در  امروزه  ما  که  شد  داده  ساختمان ها 
خسارت های  شاهد  ساختمان،  پایداری  و  زلزله 
هستیم.  طبیعی  حوادث  وقوع  از  پس  کمتری 
با شفته  که  نمی بینیم  را  دیگر ساختمانی  امروزه 
بنا شده باشد. پیشرفت  یا دیوارهای آجری  آهک 
در این زمینه بر اثر یک برنامه و طرح جامع ملی 
رخ داد که پس از تلفات و خسارت های زلزله های 
عظیمی همچون منجیل و بم بوده است. حاال باید 
به این موضوع توجه کرد که آتش هم همانند زلزله 
خسارت های جبران ناپذیری را به همراه می آورد و 

هر دو ویران کننده هستند.
اگر اهمیت آتش سوزی از زلزله بیشتر نباشد، کمتر 
بود. بهمین دلیل در حفاظت شهر و  هم نخواهد 
ساختمان ها باید به این نکات توجه اساسی کنند 
و در مواقع عادی این مسائل را مد نظر قرار دهند 
ملی،  توجه  و  همه جانبه  طرح  با  که  همان طور  و 
را  زلزله  زمان  بناها در  مقاومت  آثار مثبت  امروزه 
شاهد هستیم، باید به خسارت های پس از آتش هم 

توجه کنیم.

یک  شهرسازی  و  راه  وزارت  طریق  از  باید  دولت 
طرح جامع حفاظت شهر و ساختمان در برابر حریق 
و  مطمئن تر  راه حلی  به  دنیا  دهد.  قرار  مدنظر  را 
پاسخگوتر از این نرسیده است که باید به ضوابط 
و استانداردهای فنی حفاظت ساختمان و تأسیسات 
زیربنایی و شریان های حیاتی در برابر حریق توجه 

کرد و ضوابط جدی را در نظر گرفت.
بنابراین از شهرداری ها می خواهیم که یک نظام نامه 
اجرای  پشتوانه  بعنوان  کارآمد  ساختمان  کنترل 
اجرا  را  نظام نامه  این  همه  و  وضع  فنی،  ضوابط 
کنند. آیین نامه کنترل ساختمان در تمام دنیا انجام 
می شود ولی کشور ما متأسفانه تاکنون این قانون را 
وضع نکرده است؛ بنابراین ما مهندسان عاجزانه از 
شهرداری و وزارت کشور و سازمان نظام مهندسی 
می خواهیم که این آیین نامه را در کشور ما وضع و 
اجرا کنند. چرا که با انجام این قانون، مطمئناً دامنه 

حوادث بسیار کاهش خواهد یافت.
بدون شک افراد تا خودشان در صحنه بروز حوادث 
قرار نگیرند، خوفناکی و وحشتناکی حادثه و عمق 
فاجعه را درک و حس نخواهند کرد. پس ما باید 
پیرمردان،  و  پیرزنان  از جمله  ناتوان  افراد  فکر  به 
شرایط  در  اگر  که  باشیم  ناتوان  زنان  و  کودکان 
بحران قرار بگیرند، چگونه می توانند از خودشان در 
مقابل بروز حوادث دفاع کنند. بخصوص اگر اصول 
ایمنی هم رعایت نشود، بطور قطع افراد ناتوان از 
بین می روند. همان طور که آمارها نشان می دهند، 
زنان و مردان سالخورده بارها بخاطر نبودن پله برقی 

از خیابان عبور کرده و دچار حادثه شده اند. 
بنابراین باید به این دو اصل جدی توجه کرد. یکی 
مطالعه مقررات و کدهای ساختمانی فنی است که 
درج شده  ساختمان  ملی  مقررات  سوم  مبحث  در 
می گیرد.  قرار  مورداستفاده  کتابخانه ها  در  تنها  و 

کارشناسانمعتقدندکهایمنیحلقهگمشدهدربرجسازیدرشهرهایایراناستودر
بسیاریموارد،درصورتوقوعآتشسوزیدریکبرجمسکونی،صدهانفردرمیاندود

وآتشگرفتارخواهندشدوفاجعهرخخواهدداد.

درادامهنظرکارشناسانرامیخوانید:

hmajdfar@yahoo.com  حسین مجدفر
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دیگری هم وضع آیین نامه کنترل ساختمان کارآمد 
است که در تمام دنیا وجود دارد. اگر به این مسائل 
توجه شود با کاهش حوادث در زمینه آتش سوزی و 
خسارت ها روبرو خواهیم شد. پس از این موارد امداد 
و نجات و آتش نشانی و مسائل دیگر مطرح می شود 
که باید ابتدا بطور اصولی و ریشه ای مشکالت را حل 

کرد و سپس به موارد دیگر توجه شود.
آتش سوزی در برج 17 طبقه سلمان مشهد نشان 
داد که بخاطر سهل انگاری در ساخت وساز بناهای 
بلندمرتبه و رعایت نشدن اصول ایمنی ممکن است 
از  یکی  آتش گرفتن  با  نزدیک  یا  دور  آینده ای  در 
برج های مسکونی و حتی تجاری- اداری، با فاجعه 
پیاپی  که  برج هایی  شویم.  روبرو  انسانی  هولناک 
همچون قارچ در شهرهای بزرگ و پرجمعیت قد 
می کشند، بدون آنکه در ساخت وساز برخی از این 
ساختمان های بلندمرتبه، مسائل ایمنی رعایت شود 
یا برای مقابله با آتش سوزی در این برج ها، به فکر 
نجات  برای  و  باشند  آتش نشانی  کامل  تجهیزات 
جان ساکنان آن ها، راه های خروجی اضطراری در 

نظر بگیرند.
برج سلمان شاهد چنین ضعف ها  آتش سوزی  در 
و کاستی هایی بودیم. به گفته یکی از کارشناسان، 
وقتی یک برج همچون سلمان با نمایی آتش زا طعمه 
حریق شود، گویی لوله بلند مقوایی شعله ور در معبر 
باد قرار داده ایم و دیدیم که این بنا چگونه بسرعت 
غرق شعله های آتش شد و اگر این بنا مسکونی بود 

با فاجعه هولناکی روبرو می شدیم. 
در این حادثه دیدیم برج سلمان در مدت کوتاهی 
در میان شعله های آتش سوخت. در حالی که طبق 
مشاهدات و اخبار، لوله های آب آتش نشان ها حتی 
تا نیمه های قامت این بنای بلند هم نمی رسید و نه 
آسانسور و نردبان بلندی بود تا برای مبارزه با آتش 
خود را به طبقات باالیی برسانند و نه بالگردی بود 
تا از فراز بام این ساختمان، مبارزه با حریق را شروع 
کنند یا ساکنانش را نجات دهند. به گفته کارشناس 
دیگر، تازه برای فرونشاندن چنین جهنمی از آتش 
اطفایی  مواد  با  باید  و  نیست  کارساز  آب افشانی 
خاص به جنگ آتش رفت و دریغ از لوله بلند آب، 

آسانسور، بالگرد و ... .
تصور کنید اگر در تهران یا شهر بزرگ دیگری، یک 
برج بلند با ده ها واحد آپارتمان مسکونی آتش بگیرد 

و آتش از طبقات پایین شروع شود، با بسته شدن 
راه پله و نبود راه خروج اضطراری برای نجات صدها 
و دلخراش  فاجعه هولناک  با چه  برج،  نفر ساکن 

انسانی روبرو خواهیم شد.
کارشناسان آتش نشانی به این نکته تأکید دارند که 
نجات  در  موارد  حیاتی ترین  و  اصلی ترین  از  یکی 
جان افراد گرفتار در طبقات مختلف یک برج طعمه 
است  اضطراری  خروج  راه های  پیش بینی  حریق، 
باید معبری برای گریز سهل و آسان ساکنان  که 
اضطراری  مواقع  در  بلندمرتبه  ساختمان های 
از  باشد و دومین وسیله نجات اضطراری استفاده 
هلیکوپترها و نردبان های بلند آتش نشانی است که 
متأسفانه آتش نشانان ما از این نوع وسایل کم بهره 

هستند.
و  برج ها  در  آتش سوزی  که  دیگری  مهم  عامل 
بخشیده،  سرعت  را  بلندمرتبه  ساختمان های 
و  غیراستاندارد  ساختمانی  مصالح  از  استفاده 
همه  ساخت  در  متأسفانه  که  است  قابل اشتعال 
است.  رفته  بکار  مصالح  و  وسایل  نوع  این  برج ها، 
مدت هاست  جهان  پیشرفته  کشورهای  همه  در 
کاربرد اینگونه مصالح )ازجمله کامپوزیت های نمای 
برج های حادثه دیده( در ساختمان ها ممنوع شده 
استفاده ای  غیرقابل  و  مصالح خطرناک  چنین  اما 
متأسفانه وارد معماری بناهای کشور شده و بعلت 
ارزان بودن این مصالح، در ساخت برج ها بخصوص 
در نمای این بناهای بلندمرتبه به کار می برند که در 
حریق برج سلمان نیز همین مصالح باعث سرعت در 

گسترش آتش شد. 
می کنند  تأکید  نکته  این  به  جملگی  کارشناسان 
در  باید  وارداتی  یا  تولیدی  مصالح  همه  که 
آزمایشگاه های کشور از نظر خطرآفرینی و آتش زایی 

به مصالح  بگیرند و  قرار  تحت آزمایش های دقیق 
و لوازمی که از نظر استاندارد مورد تأیید نیستند، 

اجازه استفاده در بناها داده نشود.
 واکاوی آتش سوزی های اخیر

طرح های  در  اخیر  آتش سوزی  وقوع  با  همزمان 
مسکونی  برج  ازجمله  کشور،  ساختمانی  عظیم 
و  مشهد  سلمان  برج  و  انزلی  بندر  در  طاووس 
خسارت های میلیاردی هر حادثه، بار دیگر نقایص 
قانونی و خألهای تجهیزاتی کشور در این باره نمایان 

می شود.
نبود  ساختمان،  نمای  جنس  از  حوادث  این  در 
تجهیزات و امکانات و نظارت ها گرفته تا چگونگی 
این  می رود.  سؤال  زیر  مسئول  نهادهای  عملکرد 
در حالی است که این حوادث سبب ناآرامی ذهنی 
بسیاری از شهروندان در سطح کشور می شود. برای 
بررسی این مشکالت و علل وقوع آتش سوزی های 
این  باره  در  آتش نشانی  ارشد  کارشناسان  با  اخیر 
گفت وگویی انجام شده است که در ادامه می خوانید.

 خألهای قانونی، زمینه ساز آتش سوزی برج ها
پیشگیری  معاون  قدیری،  محمود  مهندس 

آتش نشانی تهران
مانند  ساختمان،  یک  نمای  آتش سوزی  زمان  در 
بصورت  حریق  حرکت  انزلی،  و  مشهد  برج های 
قابل  مواد  شعله ها  مسیر  در  اگر  و  است  عمودی 
حریق  باشد،  غیراستاندارد  پنجره های  یا  اشتعال 
بسرعت به طبقات باال حرکت کرده و آتش گسترش 

می یابد.
به گفته قدیری، در سال های اخیر کامپوزیت هایی 
به کشور وارد شده که هم سبک و هم زیبا هستند 
و ساختمان سازها، بویژه در ساختمان های اداری و 
تجاری استقبال زیادی از آن کرده اند. متأسفانه این 
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کامپوزیت ها بسیار آسیب پذیرند و در مقابل حریق 
مقاومتی ندارد. به همین خاطر بدنبال آن هستیم که 
با همکاری مرکز تحقیقات وزارت مسکن، ضوابطی 
را درباره استفاده از مصالح مقاوم در برابر حریق در 
نمای ساختمان ها ایجاد کنیم. در وقایع اخیر نیز 
همین خأل قانونی موجب بروز این خسارت ها شده 
است. در حال حاضر برای صدور تأییدیه های ایمنی 
شده اند  قائل  ما  برای  ممنوعیت هایی  آتش نشانی، 
آنها  قوانین  و  ضوابط  ویرایش  در  داریم  که سعی 
را برطرف کرده و عملیاتی کنیم. وی درباره اینکه 
به تهران  ایمن سازی تنها مربوط  آیا بحث قوانین 
است یا در سطح کشوری گسترده است، نیز گفت: 
در قوانین ساختمان سازی آیین نامه ای داریم به نام 
اجرا  کشور  کل  در  که  ساختمان«  ملی  »مقررات 
می شود. این آیین نامه در 22 مبحث تبیین شده 
و مبحث سوم آن که حفاظت ساختمان ها در برابر 
حریق است، به آتش نشانی مربوط بوده و در کل 

کشور باید اجرایی شود.
اما متأسفانه این قوانین رعایت نمی شود و در تهران 
و بسیاری از کالن شهرها، با ضعف اجرا می شود. این 
مبحث، خألهای قانونی فراوانی دارد و در بسیاری 
از شهرها و حتی کالن شهرها با نظر کارشناس آن 
شهر اجرا می شود. از طرف دیگر باید آتش نشانی ها 
بتوانند مواد و  آزمایشگاه هایی مجهز شوند که  به 
مصالح را مورد بررسی قرار دهند. در این راه مؤسسه 
استاندارد و وزارت مسکن نیز باید برای رتبه بندی 
مواد مدیریت الزم را داشته باشند. در سال های اخیر 

برخی تولیدکننده ها با پافشاری بر مواد تولیدی شان، 
آنها را وارد بازار می کنند و خألهای قانونی نیز سبب 

می شود نظارت آتش نشانی محدود شود.
 ساختمان های بلندمرتبه نیازمند نظارت جدی

مهندس مهدی داوری، معاون عملیاتی آتش نشانی 
تهران نیز گفت: 

»با توجه به پراکندگی آتش سوزی های دو برج مشهد 
و انزلی و فاصله مسافتی آنها، نمی توانیم آنها را به هم 
مربوط بدانیم؛ اما به هر حال این اتفاقات زنگ خطری 
فّناوری های  جدی بشمار می آیند. در حال حاضر 
تغییر  در حال  لحظه  و جنس مصالح هر  ساخت 
است و این تغییرات قطعاً بر روند نظارتی سازمان 
خواهد  تأثیر  قانون گذار  واحدهای  و  آتش نشانی 
گذاشت. به همین خاطر اصالحیه هایی اعمال شده 
ساختمان های  در  بویژه  ریسک خطرات،  بتوان  تا 

بلند را به حداقل برسانیم.«
افزود:  تهران  آتش نشانی  سازمان  عملیاتی  معاون 
»ما در تهران نظارت خوبی بر ساختمان های مرتفع 
داریم. به طوری که بدون مجوز آتش نشانی، پایان کار 
به ساختمان بلند داده نمی شود. فکر می کنم این 
شرایط برای شهرهای دیگر نیز تا حدودی اجرایی 

باشد.«
 وضعیت ایمنی برج های تهران

سیدجالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی 
تهران نیز می گوید:

 »طی سه، چهار سال اخیر با افزایش سختگیری های 
چه  هر  ایمنی  تأمین  برای  آتش نشانی  نظارتی 

بیشتر هموطنان شاهد هستیم که آتش سوزی در 
ساختمان های بلند به حداقل رسیده و 90 درصد 
حریق ها در ساختمان های زیر 6 طبقه رخ می دهد. 
ساختمان های  یا  آسمان خراش ها  نمی گوییم 
نظارت های  با  اما  نمی شوند،  حادثه  دچار  بلند 
انجام شده و تجهیز امکانات ایمنی این ساختمان ها، 

آتش سوزی ها بسرعت تحت کنترل درمی آیند.«
وی افزود: »براساس ضوابط و قوانین، ساختمان های 
6 طبقه و بیشتر با کاربری مسکونی و ساختمان های 
بیشتر از یک طبقه با کاربری غیرمسکونی نیاز به 
مجوز آتش نشانی برای تأییدیه ایمنی دارند. چون 
بدون این تأییدیه پایان کار شهرداری داده نمی شود. 
این ساختمان ها با توجه به سیم کشی های بیشتر، 
سیستم گرمایشی گسترده تر و ... ریسک خطر باالیی 
دارند؛ اما با توجه به داشتن امکاناتی نظیر سیستم 
اعالم و اطفای حریق، منبع آب، کاشف های حریق 
با کمترین  از موارد  و درهای دودبند، در بسیاری 
خسارات کنترل می شود. البته ما تأکید داریم برای 
به حداقل رساندن خطرات، ساختمان های کمتر از 
6 طبقه نیز باید تأییدیه ایمنی بگیرند و این موضوع 

در شورای شهر در حال بررسی است.«
ملکی ادامه داد: »از نظر ایمنی ساختمان ها، وقتی 
با  می شود،  حریق  دچار  طبقه   6 از  کمتر  بنایی 
امکان  بلند،  نردبان های  مانند  امکاناتی  به  توجه 
مهار و دسترسی به طبقات باالیی وجود دارد؛ اما 
ساختمان های  یا  آسمان خراش ها  در  شرایط  این 
بلندمرتبه وجود ندارد؛ بنابراین اگر این ساختمان ها 
حال  در  می یابد.  کاهش  تلفات  باشند،  خودایمن 
حاضر این شرایط در تمام دنیا وجود دارد و می توان 
گفت که در همه کشورها نیز به سمت پیشگیری 
از وقوع حادثه حرکت می کنند. مثاًل اگر برج های 
بلند دبی خودایمن نباشند، با توجه به شلوغی شهر 
و تعداد آسمان خراش های آن، هر لحظه باید شاهد 

اتفاقات هولناکی مانند حریق های مهیب باشیم.«
سطح  در  آتش نشانی  یکپارچگی  نبود  به  ملکی 
کشور پرداخت و افزود: »آتش نشانی مانند اورژانس 
و نیروی انتظامی یکپارچه نیست و بهمین خاطر 
هر شهری نسبت به شهر دیگر تنها نقش نظارتی 
دارد و آتش نشانی ها براساس رویکرد کارگروه های 
شورای شهر، شهرداری و نظام  مهندسی هر شهر 

عمل می کنند.«
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موجب  که  ساختمان  نماهای  ایمنی  درباره  وی 
گستردگی حریق در انزلی و مشهد شده است، گفت: 
»ما همواره در ساختمان ها تأکید بر ایجاد تجهیزات 
کامال  رنگ های  یا  مصالح  هرگز  ما  داریم.  ایمنی 
ضدحریق نداریم و همه آن ها فقط مقاوم در برابر 
آتش هستند. در این میان یکی از مواردی که مورد 
تأکیدات آتش نشانی است، نمای ایمن ساختمان ها 
است. اگر به خاطر داشته باشید در حادثه شهران، 
ساختمانی که در مجاورت گودال آتش بود، آسیب 
بیرونی دیده بود و تنها یکی از واحدها بطور جزئی 
خسارت داخلی هم داشت. وقتی علت را از مالک 
جویا شدیم او ادعا کرد مصالح استفاده شده در نمای 
ساختمان مقاوم در برابر حریق بوده و همین امر از 

بروز یک فاجعه جلوگیری کرده است.«
وی توصیه هایی به ساختمان سازها داشت: »اگر در 
ساخت یک پروژه عظیم و حتی کوچک ساختمانی با 
صرف کمی هزینه بیشتر دستگاه های اعالن حریق، 
اطفا، درهای مقاوم در برابر حریق در پارکینگ ها، 
پارکینگ،  در  خودرو  هر  باالی  در  افشان  آب 
آسانسور آتش نشان و... وجود داشته باشد تا رسیدن 
تا حد زیادی  امداد و آتش نشان حوادث  نیروهای 
کنترل می شوند و ساکنان ساختمان ها فرصت دارند 
تا بتوانند از محدوده خطر دور شوند. این امر سبب 
می شود تلفات و خسارات به حداقل برسند. راحت تر 
و  خود  پروژه،  هر  در  ساختمان سازها  اگر  بگویم، 
بدانند،  آن ساختمان  آینده  را ساکن  خانواده شان 
قطعاً با بیشترین امکانات آن مکان را تجهیز کرده و 

میزان خطرات تا حد زیادی پایین می آید.«

 آتش سوزی برج ها زنگ خطری جدی
پیشگیری  سابق  معاون  براتی،  داود  مهندس 
آتش نشانی تهران و کارشناس رسمی دادگستری 
نیز در واکاوی حادثه آتش سوزی دو برج مشهد و 

انزلی گفت: 
»من 35 سال است در آتش نشانی فعالیت داشتم و 
حوادث مختلفی را دیده ام. به عقیده من و با توجه به 
بررسی هایی که در این مسائل داشته ام، آتش سوزی 
منظر  از چهار  را می توان  و مشهد  انزلی  برج های 
امکانات  نرم افزاری،  ضعف  داد.  قرار  بررسی  مورد 
و  قوانین  و  ضوابط  خالء  نامطلوب،  تجهیزات  و 
کاستی های تجهیزات آتش نشانی ها.« این کارشناس 
مقررات  و  »ضوابط  افزود:  آتش نشانی  بازنشسته 
ساختمانی برای مالکان و کاربران الزم االجرا است؛ 
اما این ضوابط کاستی های زیادی دارد و جالب اینکه 
همین مقدار ناقص نیز بطور کامل اجرا نمی شود. 
امکانات و  بلند  باید در برج ها و ساختمان های  ما 
تجهیزات ایمنی و استاندارد داشته باشیم و نکته 
مهم تر اینکه شرایطی را ایجاد کنیم که این امکانات 
بصورت کامل سرویس و نگهداری شود. چون در 
کامل  تجهیزات  با  ساختمان ها  موارد  از  بسیاری 
اصولی  نگهداری  که  آنجا  از  اما  می شوند  ساخته 

وجود ندارد، در مواقع الزم قابل استفاده نیستند.«
وی ادامه داد: »درباره آتش نشانی ها نیز باید بگویم، 
در شرایط خطر و حریق، بموقع رسیدن مأموران در 
میزان خسارت ها تأثیر بسزایی دارد. غیر از تهران و 
چند کالن شهر کشور که تقریباً خوب توانسته اند 
این کار را مدیریت کنند، ما در بسیاری بخش های 

کشور با مشکل روبرو هستیم. گاهی اوقات نیز نیروها 
مثل  نیست.  کافی  تجهیزات  اما  می رسند،  بموقع 
افتاد. آتش سوزی برج ها زنگ  انزلی  اتفاقی که در 
خطری جدی است که باید آن را موردتوجه قرار 
داد. برج سازی در جهان نیز با استانداردهای خاصی 
ویژه ای  نگاه  دنیا  در سراسر  و  است  کنترل  تحت 
بلند  ساختمان های  و  آسمان خراش ها  ایمنی  به 
می شود. نکته دیگری که بعنوان یکی از علل بروز 
ضعف  کرد،  مطرح  می توان  اخیر  آتش سوزی های 
چرا  ساختمان هاست.  طراحی  سیستم  نرم افزاری 
که اگر طراحی سازه با رعایت کامل استانداردهای 
معماری ایمن باشد و نوع مصالح، در چیدمان نمای 
آن نیز براساس استانداردهای ایمنی تعریف شود، 
درصد خطر پایین آمده و در حوادث بزرگ شاهد 

چنین اتفاقاتی نخواهیم بود.«
زمان  در  آتش نشانی  ایمنی  مجوز  درباره  براتی 
پایان کار نیز گفت: »در حال حاضر آتش نشانی ها 
در زمینه ایمنی برج ها سعی دارند، حضور پویایی 
داشته باشند. در این زمینه تهران نیز شرایط نسبتاً 
خوبی دارد و تعامل خوب آتش نشانی با شهرداری 
باعث شده که خطرات و حوادث به حداقل برسند؛ 
نظارت  که  است  این  دارد  وجود  که  مشکلی  اما 
آتش نشانی و مجوز ایمنی تنها برای پایان کار الزم 
است و بعد از آن دیگر قانون جایی از بحث نظارتی 
در  که  است  حالی  در  این  است.  نکرده  مطرح  را 
کشورهای دیگر با حمایت سازمان های آتش نشانی 

این نظارت ادامه دارد.«
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یشود
تاسپرینکلرایرانبایدمل

صنع
س اصغری

مهند

اولین گردهمایی کمیسیون فنی تدوین 
استاندارد ملی اسپرینکلر با حضور آقایان 

مهندسین محمدیان )دبیر تدوین، اداره 
کل استاندارد خراسان رضوی(، دادخواه 
تهرانی و هشتری )آتش نشانی اصفهان(، 

نیک بخت و بنت نبی )آتش نشانی تهران(، 
محمدی و عقبایی )آتش نشانی کرج( و حاجی 
زاده و اصغری )شرکت مهندسی ایمن تیار( 

چهارشنبه دهم شهریور سال جاری در 
شرکت فنی و مهندسی ایمن تیار برگزار 

شد. 
با میهمانان صحبت کردیم که در ادامه 

می خوانید:
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ارتباط با دفرت نرشیه:
تهران- خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازی، مجتمع تجاری اداری نگین رازی 

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

 لطفاً خودتان و مجموعه ایمن تیار را معرفی 
بفرمائید.

مجموعه  یک  حقیقت  در  تیار  ایمن  مجموعه   
تخصصی- فنی و تولیدی است که در حدود 20 
سال پیش پایه ریزی آن بر مبنای تأمین نیازهای 
آتش نشانی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در ایران، 
خارجی  مشابه  اجناس  به  وابستگی  قطع  بمنظور 
انجام شد. بر همین مبنا جناب مهندس امامی و 
دو نفر از دوستانشان که مدارک باالی دانشگاهی 
کردند  پایه ریزی  را  شرکت  این  بودند،  دارا  را 
کار می توانیم  این  ما در  اآلن  به  تا  و خوشبختانه 
شرکت  این  امروزه  بوده ایم.  موفق  خیلی  بگوییم 
محدوده وسیعی از تولیدات را بصورت انبوه تولید 
می کند. مشتریان اصلی ایمن تیار شرکت های نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی، نیروگاه ها و صنایع بزرگ 
سایت های  از  بعضی  و  سایپا  و  ایران خودرو  مانند 
انرژی اتمی هستند. ما در این چندساله در رابطه 
با رفع نیاز تجهیزاتی آنها قدم های خیلی خوب و 
مشتری ها  از  که  بازخوردی  و  برداشته ایم  بزرگی 
به گواه خودشان و طی گواهینامه هایی  داشته ایم 
که از آنها دریافت کرده ایم، خیلی عالی و خوب بوده 
است. نهایتاً می شود گفت درمجموع برای مشتریان 
راضی کننده بوده است. اینکه تصمیم گیران خرید 
این شرکت ها ، افراد بسیار تخصصی و کسانی که در 
کار خبره اند و خیلی با دقت و وسواس خریدهایشان 
انتخاب شده های شان  جزء  ما  و  می دهند  انجام  را 

هستیم، باعث افتخار است.
 ارزیابی شما از برگزاری رویداد امروز که حامی 

مادی و معنوی آن شده اید، چیست؟
 بحث استاندارد ملی یک مقوله ای است که به نظر 
بنده هر انسانی که در ایران در حال زندگی است، 
ارتقاء  و  بردن  باال  راه  در  قدمی  باید  می تواند  اگر 
مجموعه استاندارد به هر طریقی بردارد. ما بعنوان 
تولیدکننده تجهیزات آتش نشانی این وظیفه را در 

خودمان احساس می کنیم که اگر احیاناً استانداردی 
یک  مطابق  را  اقدام  این  تعریف  نشده،  ایران  در 
بود،  قبول  قابل   اگر  و  نماییم  سنجش  معیاری 
اجازه ارائه آن داده شود. در ارتباط با این قضیه، ما 
چند سالی است که بدلیل تولید اسپرینکلر بدنبال 
دریافت استاندارد آن هستیم. ولی استاندارد ملی 
تعریف  نشده بود. لذا به این فکر افتادیم که پیش قدم 
شویم و باتوجه به تجربه ای که در مجموعه ما وجود 
دارد و افرادی که در کنار ما هستند، متخصصین را 
دعوت و این استاندارد را تدوین نماییم. خوشبختانه 
رسیدیم به امروز که اولین جلسه تدوین آن برگزار 
انتها بتوانیم انجام دهیم و  شد و امیدواریم که تا 
کارنامه قابل قبولی در این زمینه از خود ارائه دهیم.

حضور  آتش نشانی ها  که  جلسه  این  در   
فراوان  با چالش های  مباحث  این  آیا  داشتند، 
مورد تأیید قرار گرفت یا اینکه دوستان استقبال 

کردند؟
چون  بودند،  جلسه  در  که  افرادی   خوشبختانه 
به  همه  هستند،  آتش نشانی  سازمان  متخصصین 
این اذعان دارند که قطعه ای که جهت استفاده در 
فرایند اطفاء حریق وارد ایران می شود، باید مالکی 
برای سنجش داشته باشد. یعنی بالاستثناء قبول 
پس  شود.  تدوین  باید  استاندارد  این  که  دارند 
باید به بهترین سبک ممکن، این کار انجام شود. 
در این قضیه ممکن است که اختالف  نظری هم 

وجود داشته باشد. پس طبیعی است که چالش هم 
وجود دارد. ولی در ارتباط با اصل قضیه، همه بدون 

استثناء قبول دارند که باید این کار انجام شود.
تنها شرکت آتش نشانی  تیار  ایمن   شرکت 
بود که در نمایشگاه های بین المللی اینترشوتز 
آلمان و اینترسک توانست کاالی ایرانی به دنیا 
عرضه کند. آیا این حمایت از تدوین استاندارد 
در راستای ارتقای کیفیت محصول ایرانی است 
یا برنامه  منسجمی بمنظور نمایش محصوالت 
رعایت  با  ایران  مرزهای  از  خارج  در  ایرانی 

استانداردهای تولید؟
در  دارد.  کاربرد  ملی  در سطح  ایران  استاندارد   
سطح بین المللی وقتی می خواهیم ورود کنیم، باید 
مانند  گرفت.  پشتیبانی  دیگری  استانداردهای  از 
 FM, UL ,Vdsو گواهینامه های NFPA و BS استاندارد
و .... ما در رابطه با بحث صادرات برای چند مورد 
از محصوالتمان استاندارد گرفته ایم و برای همین 
است که در نمایشگاه بین المللی شرکت کرده ایم 
داشته  ارائه  برای  محصولی  آنجا  در  توانسته ایم  و 
باشیم. ولی در مجموع استاندارد ملی در رابطه با 
بحث ملی و داخلی مؤثرتر است تا بحث بین المللی.

 و در پایان:
 من تشکر می کنم از ماهنامه مهندسی حفاظت 
از حریق که با حضورشان در این گونه رویدادها و 
خانواده   به  شایانی  کمک  رسانه،  در  اخبار  انتشار 

بزرگ آتش نشانی می کنند.



116

اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7116 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

گزارش رویداد 

Fire Protection Engineering Magazine    No. 26    Sep-Octobr 2016                                              1395 ـماره 26    مهر ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق    سـال چهارم    ش

از اقدامات علمی و فنی استقبال می کنیم
اشکان نیکبخت کارشناس مطالعات فنی سازمان 

پیشگیری آتش نشانی تهران

این  برگزاری  از  جنابعالی  اولیه  ارزیابی   
گردهمایی چیست و آیا نتایج مثبتی خواهد 

داشت؟
بسیار خوب است که چنین جلساتی برگزار گردد. به 
نظر من در راستای حمایت از تولید ملی و دستیابی 
به محصول استاندارد، تدوین این استاندارد ضروری 
است. 100 درصد نتایج مثبتی خواهد داشت. البته 
تا جلسات روی روال بیافتد زمان الزم است. ولی 

بعنوان جلسه اول بسیار عالی است.
 آتش نشانی تهران چه میزان این استاندارد را 

می پذیرد؟
یک  بتوان  و  شود  نگارش  وقتی  استاندارد  مسلماً 
آزمایشگاه جهت این استاندارد تجهیز کرد، سریعاً 

مورد پذیرش قرار می گیرد.
 

اصفهان در زمینه  استانداردسازی، سرآمد است
مجید دادخواه تهرانی، مسئول واحد مهندسی 

سیستم های اعالم و اطفاء حریق آتش نشانی اصفهان

این  برگزاری  از  جنابعالی  اولیه  ارزیابی   
گردهمایی چیست و نتایج را چطور می بینید؟

این دیدگاه که هماهنگی بین آتش نشانی های کشور 
به وجود آمده و در کالن شهرها یک تصمیمی گرفته 
 شده درخصوص استاندارسازی تجهیزات آتش نشانی 
مفید و ارزشمند است. در جلسه امروز که موضوع 
اسپرینکلر بود و نوع هدهایی که می خواهد بصورت 
استاندارد تولید شود، خوب است که معادل خارجی 
آن را داریم. ازجمله: BS و NFPA و استانداردهای 
معتبر دیگری که رفرنس هستند. درخصوص این 
جلسه هماهنگی الزم با اداره استاندارد انجام  شده 
و ترجمه آن نیز مورد بازبینی و ویرایش قرار داده  
شده است. امیدواریم از طریق اداره استاندارد، ملی 
شدن و ابالغ این استاندارد برای اجرا در کل کشور 

صورت گیرد.
 آتش نشانی اصفهان چه میزان آمادگی دارد 

برای پذیرش این استاندارد؟
پذیرش ما بسیار باالست. چرا که سال های طوالنی 
است که این کار در مجموعه ما در حال انجام و 
اجراست. به  جرأت می توان گفت که از دهه 70 تا 
به اآلن این سیستم ها در حال اجرا هستند که خیلی 
کار نو و جدیدی است. ما هم امیدوار هستیم این 
اتفاق کشوری بشود و ایمنی تمام ساختمان ها را از 

طریق اسپرینکلر افزایش دهیم.

کرج، شهر فناوری و تکنولوژی در پناه ایمنی 
محمدی، معاون آموزش و پیشگیری سازمان 

آتش نشانی کرج

 علت تشکیل این رویداد چه بوده و چه اثرات 
و ثمراتی می تواند داشته باشد؟

به  مربوط  استاندارد  تدوین  درخصوص  جلسه  این 
 EN 12259 اسپرینکلرها بوده که ترجمه ای برگرفته از
استاندارد  کل  اداره  توسط  ارزشمند  کار  این  است. 
خراسان رضوی انجام  شده و بحث و بررسی فنی در 

این جلسه در دستور کار ما قرار دارد.
 ارزیابی جنابعالی از این رویداد چه بوده است؟

بطورکلی قدم بسیار مثبتی است. چون ما درخصوص 
مدونی  استاندارد  شکل،  این  به  سیستم های 
نداشته ایم و این اولین قدم و خیلی مثبت می تواند 
باشد. برای اینکه ما به راهکاری برسیم که به مرور 
و  تولید  استاندارد  مطابق  هم  داخلی مان  تولیدات 

کاربرد داخلی بیشتری داشته باشند.
 مجموعه سازمان شما چه اقداماتی در حوزه 
پیشگیری از حریق انجام داده و به چه نتایجی 

دست یافته اید؟ 
زمینه  در  کرج  آتش نشانی  پیشگیری،  بحث  در 
ساختمان ها، اماکن عمومی و مکان هایی که احتمال 
خطر وجود دارد، تالش های فراوانی انجام داده که 
علیرغم توسعه همه جانبه شهر و حاشیه آن، نتایج 
آن در کاهش حوادث کامال مشهود است. این تدابیر 
ارائه راهکارها و  برمبنای اقدامات مفید فرهنگی و 
مشاوره های متعدد به شهروندان و مدیران مجتمع های 
تجاری و اداری، بازخورد بسیار خوبی داشته و توانسته 
آمار حریق و حوادثمان را کاهش دهد. ولی طبیعتاً 
ممکن است یکسری عوامل غیرطبیعی یا حوادث 
آمار حریق ها  افزایش  بی احتیاطی موجب  از  ناشی 
شود که با تدوین این استانداردها و هدایت کارفرماها 
به رعایت آنها می توان به شهری ایمن توآم با توسعه 

و رفاه دست یافت.
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ایمن تیار دانش بنیان و پیشروست

حاجی زاده، عضو تیم فنی مهندسی شرکت ایمن تیار

 علت اینکه شرکت ایمن تیار در آماده سازی و 
ارائه این استاندارد پیشرو شده، چیست؟

تمرکز  کار  ابتدای  از  ما  اینکه شرکت  به  توجه  با 
باالیی روی مسائل علمی داشته و محصوالتی را که 
می سازیم، در زمینه اطفاء حریق است و حساسیت 
فراوانی دارد، سعی کرد ه ایم که در واقع پایه علمی 
مطرح  خودمان  را  استاندارد  به  مربوط  مسائل  و 
این  بازار  که  نبوده ایم  این  بدنبال  یعنی  نماییم. 
خواسته را از ما داشته باشد. بلکه تالش کرده ایم 
می کنیم،  آن  ساخت  به  شروع  که  را  محصولی 
استاندارهایش  دهیم،  قرار  مطالعه  مورد  خودمان 
را بیابیم و بدنبال افرادی باشیم که بتوانند در این 
زمینه به ما کمک نمایند. باتوجه به حساسیت باالی 
کاالی اسپرینکلر و اتفاقاتی که اخیراً در ساختمان ها 
افتاده و خسارت هایی که به اقتصاد کشور تحمیل 
کرده، بر این شدیم که این محصول را بومی سازی 
کرده و جلوی واردات آن را بگیریم.     ما این برنامه را 
پیشرو داریم که بتوانیم این محصول را صادر کرده 
و فقط تمرکز بر روی بازار داخلی نداشته باشیم. این 
موضوع باعث شد تا استاندارد ایران را عملیاتی و کار 
خودمان را تا حدی سخت تر کنیم. ولی این سختی 

استاندارد، تولیدکننده و کاربر مثلثی قوی ست 
محمدیان، اداره کل استاندارد خراسان رضوي

توضیحاتی  نشست  این  درخصوص  لطفا   
بفرمایید؟

اداره کل استاندارد استان خراسان رضوی از  سال 
1342 شروع به فعالیت نموده و با کنترل و نظارت 
بر صدور کاالها و محموله های صادراتی، وظایف و 
اهداف مشخصی را برعهده دارد که یکی از این امور، 
انجام تحقیقات کاربردی بمنظور تدوین استاندارد 
نهایتا  و  تولید داخلی  باالبردن کیفیت کاالهای  و 
کارایی صنایع  و  تولید  روش های  بهبود  به  کمک 

است. 
در این میان استقبال شرکت دانش بنیان و معتبر 
ایمن تیار از پیشنهاد این اداره کل مبنی بر تعیین 
استانداردی درخصوص اسپرینکلرهای مورد استفاده 
در صنعت آتش نشانی، منجر به تشکیل این نشست 
از سازمان های  بالطبع حضور کارشناسان خبره  و 

مختلف آتش نشانی شهرها شد.
من امیدوارم با ادامه برگزاری این جلسات و کسب 
نتایج ارزشمند، بتوانیم گام موثری در معرفی کاالی 
ایرانی  کاالی  کیفیت  ارتقای  و خصوصا  استاندارد 

بمنظور حضور در بازارهای بین المللی برداریم. 

افقی را برای ما در پیش دارد از این که می توانیم 
از  خارج  در  هم  و  داخل  در  را  خوبی  بسیار  بازار 

مرزهای کشور داشته باشیم.
نوع  همچنین  و  آب وهوایی  اقلیم   
روند  در  ایران،  سنتی  ساخت وسازهای 

استاندارسازی این موضوع تأثیری دارد؟
با توجه به اینکه این  یک محصول خاص است و در 
حرارت های مختلف کار می کند، اوالً اینکه برای هر 
اینکه نوع  صنعتی یک تعریف جداگانه دارد، ثانیاً 
تعریف  محصول  این  برای  که  پوششی  و  متریال 
می کنیم، از نظر بحث خوردگی و مقاومت در مقابل 
شرایط خورنده، مانند مناطق جنوبی، مورد بررسی 
قرار می گیرد و از یک نوع متریال با یک پوشش 
خاص استفاده می کنیم. مکان هایی هم که این بحث 
در آنجایی ندارد، بحث روکش و ضد خوردگی زیاد 
را  مختلفی  آپشن های  مجموع  در  نیست.  مطرح 
هم ازنظر نوع صنایع و هم از نظر آب وهوا که قطعاً 

اهمیت زیادی دارد، در نظر گرفته ایم.
 برای کارفرمایان و خریدارانی که قصد خرید 

اسپیریکلر را دارند، چه توصیه ای دارید؟
متأسفانه در داخل کشور بر روی این محصول، نه 
از نظر علمی و نه از نظر تولید اصاًل کار نشده است 
ندارند  مطلوبی  کیفیت  هم  خارجی  و جنس های 
که  داریم  توصیه  لذا  دارند.  ظاهری  جنبه  فقط  و 
خریداران گرامی تشریف بیاورند و توانایی ما را از 
نزدیک ببینند. از نظر علمی و اجرایی مورد بررسی 
قرار دهند و حتی روش های تست و آزمون ما را 
ما  نمایند.  به خرید  اقدام  مشاهده کنند و سپس 
آنچه را که بر روی کاغذ می نویسیم به مرحله اجرا 
می رسانیم که نهایتاً محصولی به وجود می آید که 
را  با محصوالت خارجی درجه  یک  رقابت  قابلیت 

دارد.
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او  با ارزش ترین دارایی فرد را از  تماس سرد 
می گیرد:

امروزه زمان به یکی از گرانبهاترین دارایی های هر 
و  برنامه  بدون  تماس  و  است  شده  تبدیل  فردی 
ارزش ترین  با  از  ما یکی  باعث می شود که  اتفاقی 

دارایی های فرد را از او بگیریم.
فرض کنید در حال رانندگی کردن برای رفتن به 
یک جلسه خیلی مهم هستید. ناگهان یک ماشین 
در الین سرعت جلوی شما قرار می گیرد و با سرعت 
مجبور  نیز  شما  می شود  باعث  خود  پایین  بسیار 
شوید از سرعت خود بکاهید. چه حسی نسبت به 
راننده خودروی جلویی پیدا می کنید؟ راننده ای که 
به یک باره از آسمان نازل شد و جریان رانندگی شما 
زمانی  باشید  کرد. مطمئن  اختالل  بکلی دچار  را 
نیز که ما با مشتری تماس سرد برقرار می کنیم، او 

چنین حسی پیدا می کند.
این حس در مشتری احتمالی زمانی تقویت می شود 
سرد  تماس  او  همراه  تلفن  با  بازاریاب  نیروی  که 
برقرار کند. درست است که داشتن شماره همراه 
مشتریان بالقوه، یک دارایی باارزش برای بازاریاب 
به حساب می آید اما بازاریاب باید بداند که چگونه 
از این پتانسیل باارزش استفاده کند. اگر زمانی با 
مشتری تماس بگیریم که در جلسه مهمی حضور 

دارد یا در کنار خانواده اش مشغول استراحت کردن 
حداقل  به  را  خود  کاالی  فروش  شانس  است، 

رسانده ایم.
تاثیر  بی  را  آنها  سرد  تماس های  زیاد  تعداد 

کرده است:
روی  تازه  شرکت ها  که  پیش  سال  چندین  شاید 
بازاریابی  ابزار  یک  بعنوان  تلفن  از  استفاده  به 
به  منجر  می توانست  سرد  تماس  بودند،  آورده 
فروش شود؛ اما امروزه آنقدر در طول روز مشتری 
توسط تماس های تلفنی، ایمیل، پیامک و پیام های 
دیگر  که  می شود  بمباران  اجتماعی  شبکه های 
تماس سرد تأثیرگذاری خود را بکلی از دست داده 
است؛ به عبارت دیگر، تماس های سرد در میان انبوه 
پیام های بازاریابی که برای مشتری ارسال می شود، 

گم می شود.
مشتری احتمالی به تلفن بعنوان ابزاری برای 

خاتمه فروش اعتماد ندارد:
را  بازاریاب  از  استفاده  تجربه  که  شرکت هایی  در 
داشته ام، همواره از این ابزار بعنوان ابزاری تکمیلی 
برای فروش حضوری استفاده کرده ام و می توانم بگویم 
که در تمام موارد جواب مثبتی از این کار گرفته ام. 
در حقیقت بازاریاب تلفنی نقش حمایت کننده از 
اینگونه نیست که  فروشندگان حضوری را دارد و 

بازاریابی 
سعید دولتشاهی

تماس سرد )Cold Calling) اصطالحی در بازاریابی و فروش است که در ارتباط با تماس هایی 
مورد استفاده قرار می گیرد که بازاریاب یا فروشنده با هدف مشتری یابی با مشتری احتمالی 
برقرار می کند. دلیل استفاده از واژه سرد در این عبارت این است که مشتری هیچ تجربه قبلی یا 

پیش زمینه ای درباره شرکت و محصوالت یا خدماتش ندارد.
بازاریابی تلفنی شاخه بسیار با ارزشی از بازاریابی است اما وقت آن رسیده که تماس های سرد را 
کنار بگذاریم؛ زیرا این تماس ها واقعاً تصویر اولیه بسیار نامناسبی از شرکت ایجاد می کنند و به 
برند آن آسیب وارد می کنند. برای آنکه به بی فایده بودن این تماس ها پی ببریم، فقط کافی است 
از خودمان بپرسیم که آخرین باری که خودمان به این شکل خریدی انجام داده ایم، کی بوده 

است؟ اصاًل تا به  حال خودمان بدین طریق خریدی انجام داده ایم؟
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خودش گوشی را بردارد و بدون هیچ مقدمه ای با 
مشتری احتمالی تماس بگیرد و فروش را خاتمه 
دهد. در حقیقت اگر نگوییم غیرممکن، انجام این 
کار بسیار سخت است. افرادی که در فرایند خرید 
هستند،  تصمیم گیرنده  خدمت،  یا  محصول  یک 
معموالً دقت نظر بسیار باالیی دارند و در کار خود 
به همین  می دهند.  نشان  زیادی  بسیار  حساسیت 
دلیل نمی توان با یک تماس سرد چنین فردی را 

متقاعد کرد که از شما خریدی انجام دهد.
مهارت های مشتری مداری:

حفظ  و  جذب  سر  بر  رقابت  اخیر  سال هاي  در 
مشتریان به توسعه استراتژي هاي بازاریابي رابطه اي 
توسعه،  حال  در  شرکت هاي  است.  شده  منجر 
براي  رابطه اي،  بازاریابي  ابزارهاي  از  آمیزه اي 
از  یکي  هستند.  سودآور  مشتریان  و حفظ  جذب 
این ابزارها، باشگاه مشتریان است. براساس مفهوم 
جذب  روي  بر  اصلي  تمرکز  رابطه اي،  بازاریابي 
مشتریان جدید نیست، بلکه بر روي گسترش روابط 
به  توجه شرکت ها  اخیراً  است.  فعلي  مشتریان  با 
بازاریابي رابطه اي، نقطه آغازي براي شرکت هاست 
که باشگاه هاي مشتریان را تاسیس کنند. در ادامه 
ضمن ارائه مفاهیم مربوط به باشگاه مشتریان و بیان 
اهداف آن، زنجیره حفظ کنندگي باشگاه مشتري و 
پیامدهایي که حفظ مشتري به دنبال دارد، نشان 
در  گام هایي  تشریح  به  پایان  در  است.  شده  داده 
جهت ایجاد یک باشگاه مشتري اثربخش پرداخته 

شده است.

براي  را  زیادي  مبالغ  شرکت ها  از  بسیاري  امروزه 
ایجاد روابط با مشتریان خود خرج مي کنند.

مدیریت روابط با مشتري  )CRM(، بازاریابي یک 
به یک )One�To�One Marketing( و ارتباطات 
رو به افزایش، تعدادي از استراتژي هایي هستند که 
آنها  از  شرکت ها بمنظور جذب و حفظ مشتریان 
از  است  عبارت  دیگر،  رویکرد  مي کنند.  استفاده 
بوسیله  آنها،  در  وفاداري  ایجاد  و  مشتریان  جذب 
ذاتي  ارزش هاي  از  فراتر  ارزش هایي  فراهم کردن 
از  مي شود،  عرضه  آنها  به  که  خدماتي  یا  کاالها 
 )Customer Clubs( طریق باشگاه هاي مشتري
که معموالً به آن برنامه هاي ایجاد وفاداري از طریق 

روابط نزدیک نیز اطالق مي شود.
ابداع کننده باشگاه هاي وفاداري مشتري، شرکت هاي 
آلماني هستند. در حال حاضر، قوانین کشور آلمان 
بشدت محدودکننده است و در این کشور تقریباً 
غیرممکن است که صرفاً بخاطر عضویت گروه هاي 
تخفیف  مشتري  باشگاه  در  متفاوت  مشتریان 

متفاوتي اعمال شود.
بازاریابان آلماني مجبورند که باشگاه هاي مشتریان 
را در درجه اول بخاطر منافع غیرمالي، ایجاد کنند. 
کشورهاي  در  و  آلمان  در  باشگاه  صدها  امروزه 
دیگر در سراسر جهان نشان داده اند که ارائه منافع 
عاطفي، خدمات و برنامه هاي ایجاد ارزش افزوده از 
وفاداري در مشتري  ایجاد  طریق تخفیفات، کلید 

هستند.

باشگاه مشتری:
باشگاه مشتري بعنوان یک واحد برقرار 
سازمان ها  یا  افراد  با  ارتباطات  کننده 
تعریف مي شود که بوسیله یک سازمان و 
بمنظور ایجاد ارتباطات مستقیم و منظم 
عمل  و  است  شده  ایجاد  اعضا  این  بین 
مي کند. هدف باشگاه مشتري، فعال کردن 
مشتریان و افزایش وفاداري آنها بوسیله 

ایجاد یک رابطه عاطفي با آنهاست.
به طور  بازاریابي  ادبیات  در  موضوع  این 
که  است  شده  واقع  قبول  مورد  کامل 
مشتریان بلند مدت نسبت به مشتریان 
باشگاه هاي  هستند.  سودآورتر  موقتي 
مشتري هم بر اساس این منطق تأسیس 
مي شوند. هر اندازه مشتري وفادارتر باشد 
او فروش و  و هر چه بیشتر حفظ شود، 

سود بیشتري را ایجاد خواهد کرد.
تبلیغ  وسیع  بطور  باشگاه ها  اندازه  هر 
شوند، بیشتر مورد قبول واقع مي شوند. 
برنامه هایي که باشگاه هاي مشتري اجرا 
مي کنند، آن است که به تمامي خریداران 
بدون اینکه بین آنها تمایزي قایل شوند، 
مي دهند.  ارائه  را  یکساني  پاداش هاي 
غیر  رفتارهاي  که  آنهایي  براي  حتي 

وفادارانه اي دارند.
بعنوان  مي توان  را  مشتري  باشگاه هاي 
بازاریابي  فعالیت هاي  انواع  از  یکي 

رابطه اي نگریست.
به بازاریابي رابطه اي در نخستین مراحل 
براي  ابزاري  بعنوان  خود  شدن  مطرح 
بجاي  نگریسته مي شد،  حفظ مشتریان 
اینکه به آنها به عنوان ابزاري براي تمرکز 
همیشگي بر روي جذب مشتریان جدي 

نگریسته شود. 
موضوعات  مطالعه  به  تمایل  درصورت 
مرتبط می توانید به سایت مجله اینترنتی 
آیمارکتور www.imarketor.com مراجعه 

کنید.







اطالعات عمومی

اگر این بخش را می پسندید
کد 7124 را به شماره 09305849650 پیامک کنید

 یا نظر خود را مستقیمـا برای سردبیـر ماهنـامه به نشانی 
info@iransafetytrade.com ارسـال کنیـد

روبرت نیسان
كارشناس 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
كارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق

مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء  
09121163160

محمد بیات
كارشناس ارشد آتش نشان

مشاور و مدرس آتش نشاني تخصصی 
 09121150445

غالمعلي جوهري
كارشناس ارشد آتش نشان

مشاور و مدرس آتش نشاني حرفه ای 
09122392008

عماد اسماعیلی 
كارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاوره و مدرس سیستم های اعالم و اطفاء

09127015911

خداوردي طاهري اصل
كارشناس ارشد آتش نشانی

مشاور و مدرس تخصصی مدیریت آتش نشانی 
09123089846

حبیب کبیري
كارشناس ارشد آتش نشان
مشاور مدیریت آتش نشاني 

09122264346

هوشنگ شریف زاده
كارشناس آتش نشاني

مدرس و كارشناس رسمی بررسي علل حریق
09121276175

کورش طالوري
HSE كارشناس ارشد

مدرس، مشاور و ممیز HSE و آتش نشاني
 09163533253

مهدی شجاعی
كارشناس ایمنی و امداد سوانح

سرممیز سیستم های ایمنی
09133425227

ناصر رهبر
كارشناس ارشد شیمی

مشاور، طراح و مجری سیستم های پیشگیری 
09121012576

حسن تنها
كارشناس ارشد آتش نشاني
مشاور مدیریت آتش نشاني

09121257483

سعید چمانی
كارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق

مشاور و مدرس آتش نشانی فرودگاهی 
09123716106

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

j o h a r i 1 2 5 @ g m a i l . c o me m a d e s m a e i l i @ 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 mh a b i b . 1 2 5 k a b i r i @ g m a i l . c o m

s h a r i f z a d e h @ y a h o o . c o mt a l a v a r i @ g m a i l . c o m

s h o j a e i 4 8 m @ y a h o o . c o m

n s r . r a h b a r @ g m a i l . c o m

t a n h a _ m a n a g e r @ y a h o o . c o m

s c h a m a a n i @ y a h o o . c o m

 مدرسین، مشاورین
 کارشناسـان ایمنـی

 سایر عزیزان فعال در حوزه مشاوره، تدریس و اجرای سیستم های حفاظت در برابر حریق می توانند مشخصات کامل خود را 
به آدرس   info@iransafetytrade.com ارسال نمایند.
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محمد شمس
دكترای ایمنی

مشاور مدیریت ایمنی صنایع
09122022635

فرامرز فرجی
كارشناس ارشد آتش نشان

مشاور و مدرس آتش نشانی و نجات و امداد
09121042995

مهدی مردانی
كارشناس حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
مشاور، طراح و مدرس سیستم های اعالم و اطفاء 

09127833194

پرویز رزمیان فر
كارشناس ارشد آتش نشان

مشاور و مدرس علوم تخصصی آتش نشانی 
09128161075

احمد حسن زاده
كارشناس ارشد مکانیک

نگهداری و تعمیرات سیستم های اطفاء حریق
09122856901

بابک میرسعید قاضی
كارشناس ارشد صنایع

مشاور تخصصی ایمنی و امنیت
09121219411

علی رستگارپناه
كارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق

مشاور، طراح و مجری سیستم اعالم و اطفاء  
09125708342

امیر صدیقی
كارشناس ارشد مکانیک

مشاور سیستم های ایمنی حریق
09122019369

رضا اسماعیلی
كارشناس سیستم های اعالم و اطفاء حریق
مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم و اطفاء

09122444875 

ناصر غفوری
كارشناس ارشد آتش نشانی

مشاور و مدرس تخصصی آتش نشانی 
09126131059

مهدی عظیمی
كارشناس سیستم های اطفاء حریق

مشاور، طراح و مجری سیستم  اطفاء حریق
09123722396

مهدی هجری زاده
كارشناس سیستم های اعالم حریق

مشاور، طراح و مجری سیستم  اعالم حریق
09121065749

قربانعلی قربانی مقدم
كارشناس آتش نشانی

مشاور و مدرس آتش نشاني صنعتی 
09155143678

شیما روزبهانی
MBA كارشناس ارشد طراحی مهندسی پیشرفته و

تست و نگهداری سیستم های اعالم حریق 
09305849823

رضا فعله گری
كارشناس ایمنی و پیشگیری 

مشاور سیستم های ایمنی و آتش نشانی 
09183708829

احمد سلیمانی
كارشناس سیستم های اعالم حریق 

مشاور، مدرس و مجري سیستم هاي اعالم حریق 
 09216944068

d r s h a m s @ y m a i l . c o m

f a r a j i _ r e s c u e @ y a h o o . c o m

www.m.mardani.architect@gmail.com

p . r a z m i y a n f a r @ g m a i l . c o m

a h a s a n z a d e h @ m a i l . k n t u . a c . i ri n f o @ g s s c o . n e t

a l i . r a s t e g a r p a n a h @ g m a i l . c o ma m i r _ s e d i g h y @ y a h o o . c o m

r e z a @ s a r i a n . i rg h a f o u r i n a s e r @ y a h o o . c o m

a z i m i @ s a r i a n . i r m e h d i @ i g s . c o . i r

a l i m o g h a d a m 1 9 6 2 @ o u t l o o k . c o m

S h i m a . r o o z b a h a n i @ i d p r o d u c t . i r

e x p e r t . s a f e t y 4 @ g m a i l . c o m

S o l e i m a n i @ a r i a k . c o m
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اگر این مطلب را می پسندید
کــد 7126 را بــه شــماره 09305849650 پیامــک کنید یا نظر خــود را مستقیمـــاً برای 
ســردبیر ماهنامــه بــه نشــانی info@iransafetytrade.com ارســال نماییــد.

اخبار خارجی
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اطالعات عمومی

اگر این بخش را می پسندید
کد 7126 را به شماره 09305849650 پیامک کنید

 یا نظر خود را مستقیمـا برای سردبیـر ماهنـامه به نشانی 
info@iransafetytrade.com ارسـال کنیـد

نام شرکت / فروشگاه: ایران ایمن    
مدیرعامل: ایمان طلوع

زمينه فعاليت: ایمنی و آتش نشانی 
تلفن/فاکس: 37363930 - 071 

تلفن همراه: 09173186718 
نشانی: شــیراز - بلوار زینبیه، نبش خیابان آستانه، جنب 

سازمان آتش نشانی، طبقه همکف

نام شرکت / فروشگاه: امداد نجات فرآتش پاد    
مدیرعامل: مصطفی کاظمی 

زمينه فعاليت: ایمنی و آتش نشانی 
تلفن/فاکس: 52534441 - 031 

تلفن همراه: 09132358610 
نشانی: مبارکه - طالخونچه، بلوار امام خمینی، جنب بیمه ایران

نام شرکت / فروشگاه: ایمن کاران بجنورد    
مدیرعامل: جواد ذره پرور

زمينه فعاليت: تجهيزات ایمنی، آتش نشانی، ترافیکی 
تلفن/فاکس: 32244371 - 058 

تلفن همراه: 09151864875 
نشانی: بجنورد - کمربندي، بین چهارراه قیام و خوشی 

نام شرکت / فروشگاه: آماج پژوهان جنوب    
مدیرعامل: کورش طالوری

زمينه فعاليت: ایمنی و آتش نشانی 
تلفن/فاکس: 52620554 - 061 

تلفن همـراه: 09163533253 
نشانی: امیدیه - شهرك شهید مطهري، خیابان آبان 1

نام شرکت / فروشگاه: ایمن صنعتگران اروند    
مدیرعامل: سیامک ستاره آسمان

زمينه فعاليت: ایمنی و آتش نشانی 
تلفن/فاکس: 53527973 - 061 
تلفن همـراه: 09166340385  

نشــانی: خرمشــهر - میدان مقاومت،   روبروی پارکینگ 
اتوبوسرانی، بازارچه شهرداری، شماره 10  

نام شرکت / فروشگاه: آذرشهاب سیستم    
مدیرعامل: محمدرضا توفیقی

زمينه فعاليت: سیستم های اعالم و اطفاء حریق 
تلفن/فاکس: 33247328 - 028 

تلفن همـراه: 09192879706 
نشانی: خیابان سعدی جنوبی، شماره 253

نام شرکت / فروشگاه: ایمن بنیان کیش    
مدیرعامل: حسن تنها

زمينه فعاليت: HSE، ایمنی و آتش نشانی 
تلفن/فاکس: 34441650 - 076 

تلفن تهران: 88958370 - 88958252 
تلفن همراه: 09121257483 - 09347687968 

نشانی: کیش - میدان عطار

نام شرکت / فروشگاه: سازه های امن هوشمند    
مدیرعامل: محمد عباس زاده

زمينه فعاليت: حفاظت الکترونیک - اعالم و اطفاء حریق 
تلفن/فاکس: 33687354 - 076 

تلفن همراه: 09128454325 
نشانی: بندرعباس- بلوار امام خمینی، خیابان داروپخش، 

کوچه شهید انصاری، ساختمان رضا، طبقه 4، واحد 5

نام شرکت / فروشگاه: عمران احداث دنا    
مدیرعامل: ایرج بلندبین

زمينه فعاليت: ایمنی و آتش نشانی 
تلفن/فاکس: 32224973 - 074 

تلفن همـراه: 09173422735 
نشانی: گچساران - 108 دستگاه توسعه مسکن، فاز یک 

کوچه چهارم، سمت راست، درب پنجم

نام شرکت / فروشگاه: چی چست    
مدیرعامل: حسین پورمیرزایی

زمينه فعاليت: اختراع تجهیزات ایمنی و آتش نشانی 
تلفن/فاکس: 34464863 - 041 

تلفن همراه: 09144149800 
نشانی: تبریز - شهرك صنعتی اسکان، شماره 6 

نام شرکت / فروشگاه: ایمنی و آتش نشانی مهارت    
مدیرعامل: محمد ترابی

زمينه فعاليت: ایمنی و آتش نشانی 
تلفن/فاکس: 37311900 - 051 

تلفن همراه: 09155183677 
نشانی: مشهد - بلوار عبدالمطلب، عبدالمطلب 7، هنرور 19 

نام شرکت / فروشگاه: کیمیا فرایند بیستون    
مدیرعامل: محمد محمدی

زمينه فعاليت: تولید انواع فوم آتش نشانی 
تلفن/فاکس: 34733906 - 083 

تلفن همراه: 09184646918 
نشانی: کرمانشاه - شهرك صنعتی فرامان، بلوار بیستون، 

خیابان اول واحد 3 

نام شرکت / فروشگاه: آذرنجات )آمل(    
مدیرعامل: رضا حامی

زمينه فعاليت: ایمنی و آتش نشانی 
تلفن/فاکس: 43081350 - 011 

تلفن همراه: 09113210907 
نشانی: آمل - خیابان طالب آملی، کوچه جمشیدی، شماره 13

نام شرکت / فروشگاه: ایمن شعله سقز    
مدیرعامل: هیمن شریعتی

زمينه فعاليت: سیستم های اعالم و اطفاء حریق 
تلفن/فاکس: 36225768 - 087  

تلفن همـراه: 09183744323 
نشانی: سقز، خیابان ساحلی، جنب آتش نشانی، شماره 5 

نام شرکت / فروشگاه: فنی مهندسی ایمن گستر    
مدیرعامل: مرتضی حقی

زمينه فعاليت: ایمنی و آتش نشانی 
تلفن/فاکس: 38548402 - 051 

تلفن همـراه: 09153136917 
نشــانی: مشــهد - خیابان امام رضا، امام رضا 50، جنب 

تعاونی ثامن، شماره 32/4 

خراسان شمالیاصفهان فارس

قزوینخوزستانخوزستان

کهکیلویه و بویراحمدهرمزگانکیش

کرمانشاه خراسان رضویآذربایجان شرقی

خراسان رضویکردستان مازندران

شرکت های فعال حوزه 
 ایمنی و آتش نشانی 
سراسر کشور
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مبلغ اشتراک را به شماره حسـاب: 0300067175004 یا شماره کارت: 8446 7168 0610 6221 
به نام احمد غالمیان میراب نزد بانک پارسیان بابت اشتراک ماهنامه مهندسی حفاظت از حریق واریز نمایید.
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