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در این شماره میخوانید:

حادثهپالسکو؛ تحلیل
و بررسی درس آموختهها
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مادر شهید حامد هوایی از فرزندش میگوید:
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صحت کد رهگیری استاندارد را
از سامانه  10001517استعالم فرمایید.
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تو پای به ره بنه دگر هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت
موالنا

سخن مدیرمسئول

پالسکو چون ققنوس
از خاکستر برخاست
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صاحب امتیاز  :مجموعه آریاکوپلینگ
(طراح و تولیدکننده تجهیزات آتش نشانی)

اگر رهیده از سوختگی هستید
به زنو بپیوندید.

www.zeno-foundation.org

مدیرمسئول :محمد صالحی تجریشی
مدیر روابطعمومی :سحرناز صالحی تجریشی
سردبیر :محمدحسین شیردل
دبیرتحریریه :یعقوب دلیجه
تولیدمحتوا و ویراستار :احمد بساکی

حضورآریاکوپلینگ
در دومین نمایشگاه موزه آتشنشانی

از کودیک ات هشادت
در پـالسکـــو
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اهمیتاسپرینکلر
در ارتقای ایمنی در برابر حریق
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همکاریبا آریاکوپلینگ درجهت آموزش
تئوری و عملیکارشناسانو بازرسان است
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آتشسوزی مدارس در ایران
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مدیر ساختمان شماره 3پیشگیری آتشنشانی:

خاموشکننده دستی
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نکات مربوط به جانمایی و نصب
کپسول آتشنشانی در بناهای مسکونی

فیلم چهارراه استانبول
و نیمنگاهی به پالسکو

[

در این شماره از نشریه،
مصاحبهای با خانواده یکی از
شهدای حادثه پالسکو ترتیب
دادهایم .در این گفتوگوی تلفنی،
که بین مادر شهید حامد هوایی
و خبرنگار واحد روابطعمومی
آریاکوپلینگ انجام شد ،بیشتر به
ایام کودکی ،نوجوانی و جوانی این
شهید پرداخته شد تا حوادث و
حواشی روز شهادت!
آنچه در ادامه میخوانید ،بیانات
خانم سهیال اوجاقی ،مادر شهید
حامد هوایی از ادوار مختلف
زندگی شهید عالی مقام،
حامدهوایی است.
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کارابزیا

هشر مشاغل کودکان

شهر مشاغل کودکان در ایران در سال  1397راهاندازی شد.
این شهر در ایران کاربازیا نام گرفت .کاربازیا ،نمونه بومی شده
و سازگار با فرهنگ ایرانی کیدزانیا است .اولین بار شهرمشاغل
کودکان ایرانی (کاربازیا) در نوروز  1397در برج میالد تهران افتتاح
گردید .هدف از ایجاد کاربازیا ،آموزش مهارتهای زندگی به
کودکان ایرانی در قالب بازی است .بازیهای موجود در
مجموعه کاربازیا طوری طراحی شده است که زمینه یادگیری
بیشتر و تجربه عملی را برای کودکان فراهم آورد.
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بازگشتپالسکوبهچهارراهاستانبول

اینابر ایمنتر از گذشته

ساختمان جدید پالسکو در تاریخ  23آبان 1400افتتاح
شد و برخی از طبقات آن به بهره برداری رسید.
ساختمان پالسکو  ،1400دارای  20طبقه است؛  1۵طبقه
بر روی همکف و  ۵طبقه هم بر روی آن .معماری این بنا
ایرانی– اسالمی و از سازه فلزی و کام ً
ال پیچ و مهرهای
برای ساخت آن استفاده شده است.
اینبار در پالسکو  ،1400بر خالف ساختمان قبلی،
تجهیزات اعالم و اطفای حریق در جای جای ساختمان
به چشم میخورد .آریاکوپلینگ به عنوان یکی از
تولیدکنندگان پیشرو در حوزه آتش نشانی ،یکی از
تامین کنندگان تجهیزات اطفای حریق این برج تجاری
بود و محصوالت مختلف این مجموعه اعم از اسپرینکلر،
قرقره و هوزریل ،جعبه ،هوزرک ،شیرهای آتش نشانی
و  ...در طبقات مختلف پالسکو  1400بهکار گرفته شد.

شهید علی امینی -متولد 13۴۴
مدیر منطقه  ۲عملیات آتشنشانی
شهید امینی با اینکه شیفت نبود هنگامی که از حادثه
مطلع شد ،در کمترین زمان ممکن خود را به محل
حادثه رساند .او زاده هشترود مراغه و سابقه  ۲8سال
حضور در سازمان آتشنشانی را داشت.

مدیرساختمانشماره3پیشگیریآتشنشانی:

همکاری اب آریاکوپلینگ
درجهت آموزش تئوری وعمیل
کارشناسان و ابزرسان است

نشریه داخلی آریاکوپلینگ
شماره سوم  -پاییز 1400

نشریه داخلی آریاکوپلینگ
شماره سوم  -پاییز 1400

نشریه داخلی آریاکوپلینگ
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شماره چهارم  -زمستان[10]1400

ریاکوپلینگ در سالهای
اخیر ،همکاری مستمری
با سازمان آتشنشانی
تهران داشت؛ اخیرا نیز
این مجموعه با تجهیز
کالسهای آموزشی
ساختمان شماره 3
پیشگیری به تجهیزات
آتشنشانی ،ما را در
رسیدن به مقاصد
آموزشی یاری کرد

شهید ناصر مهرورز -متولد 1358
آتشنشان ایستگاه شماره ۲۴
شهید مهرورز به همراه  ۳برادر دیگر خود فیروز ،رضا
و حسن شغل آتشنشانی را برای خود انتخاب کرده
بودند .او در روز حادثه برای اطفا حریق اعزام شد و در
حادثه پالسکو جان خود را تقدیم کرد.

شهید محسن روحانی سندیانی  -متولد 1363
آتشنشان ایستگاه شماره یک
شهید روحانی سومین آتشنشان از ایستگاه
شمارهیک بود که به شهادت رسید .او اهل رضوانشهر
گیالن بود و پیکرش را در زادگاهش به خاک سپردند.
از او دختری 4ساله به نام مهسا به یادگار مانده است.
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در 30دی ماه  ،95ساختمان پالسکو دچار
حریق شد .آتش ساعت  7:58دقیقه صبح
از طبقه دهم شروع و در اندک زمانی به
طبقات باالیی سرایت کرد و متاسفانه در
ساعت 11:33دقیقه ساختمان به صورت
کامل فرو ریخت.
هنگام ریزش پالسکو 16تن از دلیرمردان
آتشنشانی که برای نجات جان مردم
وارد ساختمان شده بودند زیر آوار
ماندند و شهید شدند .روزها عملیات
تجسس و آواربرداری به طول انجامید تا
سرانجام پیکر این شهدای فداکار از زیر
آوار خارج شد.

شهید حامد هوایی -متولد1365
آتشنشان ایستگاه  ۲8قلعهمرغی
شهید هوایی به همراه برادر دو قلوی خود حسام و
دیگر برادرانش حبیب و هادی ،در سازمان آتشنشانی
مشغول به فعالیت بودند و روز حادثه ،حامد در
شرایطی که باید برای امتحان به دانشگاه میرفت،
خود را به محل حادثه رساند و متاسفانه زیرآوار ماند
و روزها مادرش به امید اینکه فرزندش زنده از زیر آوار
بیرون بیاید روبروی ساختمان نماز میخواند...

شهید علیرضا سفیزاده -متولد 135۲
فرمانده ایستگاه  ۴سازمان آتشنشانی
شهید سفیزاده زمان حادثه داخل ساختمان حضور
داشت .آخرین مکالمات او ضبط و به یادگار مانده است:
«من سفیزاده هستم ،اینجا آوار شده .یک قسمت فضا
دارم ،سقف بیشتر پایین بیاید من گیر میکنم».

شهید علی مستوفی  -متولد 1363
آتشنشان ایستگاه 31
شهید مستوفی درست زمانی که حادثه پالسکو به
ایستگاههای سازمان آتشنشانی اعالم شد به عنوان
نیروی کمکی از ایستگاه  ۳1خیابان دماوند خود
را به ساختمان پالسکو رساند و در نهایت زیر آوار
ساختمان پالسکو گرفتار شد و به جمع شهدای
پالسکو پیوست.
شهید رضا نظری  -متولد 1368
آتشنشان ایستگاه  13بعثت
شهید نظری در روز حادثه به همراه دوستش «رضا
شفیعی» در ماشین استقرار آتشنشانی بودند که وقتی
حادثه رخ میدهد به دلیل کمبود نیرو به محل حادثه
اعزام میشوند .او مهندسی مکانیک خوانده بود ولی به
دلیل عالقهاش به آتشنشانی وارد این حرفه شد .پیکر
او پس از شهادت به اراک منتقل کردند.

شهید محسن قدیانی  -متولد 1357
آتشنشان ایستگاه شماره 3
دوستان و خانواده شهید قدیانی میگویند او فردی
شجاع ،نترس و کوشا بود .هنگامی که دوست و
همکارش مهدی حاجیپور به شهادت رسید او بسیار
بیقراری میکرد و دوست داشت مانند او به شهادت
برسد که به آرزویش رسید.

شهید حسین حسینزاده  -متولد 1368
آتشنشان ایستگاه شماره 60
شهید حسین زاده صبح روز حادثه هنگامی که
شیفت را تحویل میگیرد به عنوان نخستین
نیروهای اعزامی به محل حادثه پالسکو اعزام و به
درجه رفیع شهادت نائل می شود .او زاده گیالن
شهرستان رودسر و از بهترین ورزشکاران ایران در
رشته تای کیکبوکسینگ به شمار میرفت.

شهید حسین سلطانی  -متولد 1361
آتشنشان ایستگاه شماره 113
شهید سلطانی در زمان حادثه فداکارانه برای
نجات جان یکی از همکاران مصدوم خود وارد
ساختمان شد اما موفق به خروج نشد و جان خود
را از دست داد.

شهید محمد آقایی قادرلو -متولد 1368
آتش نشان ایستگاه شماره یک
شهید آقایی از جمله آتشنشانان ایستگاه شماره
یک بود که در حادثه پالسکو جان خود را از دست
داد .تصویر وداع «آنا» از پدر شهیدش در معراج
شهدا ،یکی از درد آورترین صحنههای بعد از حادثه
پالسکو است.

شهید رضا شفیعی -متولد 1368
آتشنشان ایستگاه شماره 13
شهید شفیعی برای ورود به سازمان آتش نشانی
پس از آزمون با پذیرش در ورودی ،وارد این سازمان
شد .از او به عنوان «داماد» پالسکو یاد میشود.
زمان حادثه پالسکو ،اعالم شد که وی قرار بوده
۲ماه بعد یعنی در اسفند ماه سال  ۹۵مراسم ازدواج
خود را برگزار کند.

شهید فریدون علی تبار -متولد 1369
آتشنشان ایستگاه شماره یک
شهید علی تبار دانشجوی رشته پیشگیری از
حریق و حوادث بود که روز حادثه در دانشگاه
امتحان داشت و بعد از آن بالفاصله خود را به
محل حادثه رساند .0که متاسفانه زیر آوار ماند و
به شهادت رسید.
شهید بهنام میرزاخانی -متولد 1370
آتش نشان ایستگاه شماره ۲
شهید میرزاخانی طی حادثه پالسکو با  ۶۵درصد
سوختگی به بیمارستان منتقل شد و پس از یک
روز که در کما به سر برد به شهادت رسید .او
جوانترین و نخستین شهید آتشنشان ساختمان
پالسکو بود.
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نشریه داخلی آریاکوپلینگ

آموزش ضمن خدمت به آموزشی گفته میشود که پس از
استخدام افراد در یک سازمان صورت میپذیرد .هدف از
برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت (حین خدمت)،
آمادهسازی افراد یک سازمان برای اجرای هر چه بهتر
مسوولیتها ،ارتقای سطح توانایی و مهارت آنها است .یکی از
سازمانهایی که به مساله آموزش ضمن خدمت بسیار اهیمت
میدهد ،سازمان آتشنشانی تهران میباشد.
به عقیده کارشناسان حوزه ایمنی ،از آنجایی که تجهیزات و
روشهای اطفای حریق مدام دستخوش تغییر در جهت مثبت
و فناورانهتر شدن میباشد ،الزم است ،واحدهای مختلف
سازمان آتشنشانی با برگزاری دورههای آموزشی مستمر،
دانش کارکنان ،کارشناسان و بازرسان خود را به روز نمایند.
پیرو این موضوع گفتوگویی با علی مجیدی مدیر ساختمان
شماره 3پیشگیری سازمان آتشنشانی ،مستقر در ایستگاه
شماره  25سعادتآباد انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
مجیدی درخصوص ساختمان شماره  3پیشگیری توضیح داد:
این ساختمان یکی از  3ساختمان زیر مجموعه معاونت پیشگیری
سازمان آتشنشانی تهران است که از پنج بخش اصلی تشکیل
شده است.
بخش مدیریت ،بخشهای مربوط به کارشناسان بازدید از واحدها
(در مجموع  2بخش) ،بخش مربوط به کارشناسان بازدید از اماکن
و در نهایت بخش آموزش ،پنج بخش اصلی این ایستگاه را تشکیل
میدهند.
وی افزود :بخش آموزش ،هر روز با برگزاری دورههای ضمن
خدمت ،به کارکنان و کارشناسان این ایستگاه ،این امکان را
فراهم میکند تا افراد دانش خود را ارتقا دهند .این کالسها هر
روز راس ساعت  7و  30دقیقه آغاز میشود و طی مدت یک
ساعت اساتید دانش خود را با کارشناسان به اشتراک میگذارند.
شایان ذکر است بعد از برگزاری کالسهای آموزشی ،قبل از
ساعت 9صبح ،کارشناسان برای انجام ماموریت به سراغ
پروژههایشان میروند.
مدیر ساختمان شماره  3پیشگیری مزایای برگزاری این دورهها
به روز شدن دانش کارشناسان و بازرسان ،یکپارچه سازی دانش

کارشناسان و بازرسان و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات سلیقهای
در ساختمانها ،افزایش بهرهوری کارکنان و در نتیجه افزایش
بهرهوری و کارآمدی سازمان و بهبود سطح ایمنی ساختمانها
در زمینه حریق عنوان کرد.
ایشان در رابطه با همکاری مجموعه آریاکوپلینگ گفت:
آریاکوپلینگ در سالهای اخیر ،همکاری مستمری با
سازمان آتشنشانی تهران داشت؛ اخیرا نیز این مجموعه با
تجهیزکالسهای آموزشی ساختمان شماره  3پیشگیری به
تجهیزات آتشنشانی ،ما را در رسیدن به مقاصد آموزشی
یاری کرد .هدف ما این است که کارشناسان و بازرسان،
ضمن شرکت در کالسهای تئوری ،از نزدیک با نحوه کارکرد
تجهیزات آتشنشانی از قبیل اسپرینکلر ،کوپلینگ ،شیرها،
جعبه آتشنشانی ،هوزریل ،هوزرک و  ...آشنا شوند.
مجیدی در پایان اذعان داشت :با توافقات انجام شده فیمابین
مدیران ایستگاه  25و آریاکوپلینگ ،قرار است به زودی دورههای
آموزشی آشنایی با تجهیزات اطفای حریق ،مختص بازرسان و
کارشناسان با تدریس مهندسان مجموعه آریاکوپلینگ و در
محل ساختمان شماره  3برگزار شود.

قهرماانن
پالسکو

شهید امیر حسین داداشی  -متولد 1367
آتشنشان ایستگاه شماره ۴6
شهید داداشی دانشجوی کارشناسی ارشد سوانح
طبیعی در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و از غواصان
زبده کشور بود .پدر وی ،از آتشنشانهای بازنشسته
کشور است .او جزو نخستین آتشنشانهایی بوده که
در آوار ساختمان پالسکو گرفتار شده است.
شهید مجتبی کوهی  -متولد 1365
آتش نشان ایستگاه شماره ۲
شهید کوهی عالقه بسیاری به شغل آتشنشانی داشت
و از نیروهای پشتیبان بود .آن روز پس از اعزام به محل
حادثه ،وقتی دید همکارانش داخل پالسکو به کمک
نیاز دارند وارد ساختمان شد و نتوانست از آنجا خارج
شود .او جزو آخرین نفراتی بود که جسم بیجانش را از
زیر آوار خارج کردند .او دختری  18ماهه داشت.
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مدیرهنری :فاطمه شیوری
طرح جلد :راکوب
چاپ :ایرانکهن
شماره تماس 02176202045 -49 :داخلی172
کدپستی1653144934 :
پست الکترونیکinfo@aryacoupling.net :
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در اجالس سازندگان و طراحان تبریز
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سیام دیماه  ،1395یکی از تلخترین روزهای ثبت
شده در تقویم کشور است؛ روزی که پالسکو دچار
حریق شد و تنها پس از چند ساعت مقاومت در
برابر شعلههای آتش ،کامال فروریخت .در این حادثه
16آتشنشان زبده و  6شهروند ،جانخود را از دست
دادند.
پالسکو به هیچ وجه ایمن نبود؛ پس از تخلیه کامل
این ساختمان گرفتار در آتش ،تالش و اهتمام نیروهای
آتش نشانی برای نجات این سازه فوالدی به ثمر
ننشست؛ در واقع بعد از گذشت حدود چهار ساعت
از شروع آتشسوزی ،در حوالی ظهر روز پنجشنبه،
پالسکوی 17طبقه ،فروریخت! پالسکو تا آن روز
یکی از نمادهای شهری در پایتخت محسوب میشد؛
ساختمانی تجاری که در سال  41بنا شد و یکی از
مهمترین کانونهای تولید ،پخش و فروش پوشاک
در ایران بود .اما به دلیل ایمنی بسیار پایین در برابر
حریق ،به کلی از بین رفت .هماکنون پالسکوی جدید،
با ظاهری مدرن و اینبار مجهز به تجهیزات اعالم و
اطفای حریق ،در محل همیشگی خود واقع در چهارراه
استانبول ،همچون ققنوسی از خاکستر برخاسته و
زندگی تازه خود را از سال  1400آغاز کرده است؛
اما پالسکو دیگر یکی از نمادهای شهر تهران نیست!
پالسکوی بعد از حادثه سال  ،95نماد شجاعت و یادآور
رشادتهای آتش نشانان و شهدای فداکار است.
مجموعه آریاکوپلینگ بهنوبه خود ،سهمی کوچک اما
موثر در تجهیز و ایمن سازی پالسکوی نوین دارد .هم
اکنون بخش مهمی از محصوالت این مجموعه از قبیل
جعبه و هوزریل ،هوزرک ،اسپرینکلر ،اتصاالت ،شیرها
و نازلهای آتش نشانی آریاکوپلینگ در پالسکو 1400
حضور دارند.
امیدواریم روزی را شاهد باشیم که ساختمانهای
تهران بزرگ و اقصی نقاط ایران عزیز ،ایمن شوند و
دیگر بار شاهد حوادث تلخی چون پالسکو نباشیم.

حادثه پالسکو
تحلیل و بررسی درس آموختهها

حادثه پالسکو
تحلیل و برریس
درس آموختهها
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تحلیل حادثه از دیدگاه مهندسی حریق
علیرغم عظمت ساختمان پالسکو  ،نوع کاربری
و تردد روزانه تعداد زیادی از شهروندان به داخل

توصیهها و راهحلها
نخستین اقدام فوری ،ارزیابی ریسک خطر حریق در
ساختمانهای استراتژیک ،دولتی ،عمومی و اقدام به
کاهش خطرپذیری آنها است تا از حوادث مشابه
و احیانا بحرانهای ناشی از حریق در اینگونه
ساختمانها جلوگیری شود.
توصیههای دیگری که در این زمینه
میتوان مدنظر قرار داد به شرح زیر
هستند:
 .1تکمیل و توسعه استانداردهای
طراحی ،اجرا و نظارت
 .2تهیه و تکمیل مقررات ایمنی
برای ساختمانهای موجود
 .3تکمیل و توسعه قوانین
و مقررات نگهداری و
سیستمهای نظارتی
.4ضرورت تکمیل مباحث
 2و  22مقررات ملی
درخصوص
ساختمان
ساختمانهای موجود
( تعمیر و نگهداری
سیستمهای ایمنی
در برابر آتش
باید به صورت
منظم تحت
با ز ر سیها ی

جمع بندی
در جمعبندی این نوشتار میتوان گفت ،نهادینه
کردن فرهنگ ایمنی و پررنگ کردن این دغدغه در
شهروندان ،مهمترین کاری است که برای پیشگیری
از چنین حوادثی میتوان انجام داد .موضوعات
دیگری که اهمیت زیادی در این زمینه دارند ،به
شرح زیر است:
اهمیت تجهیزات آتشنشانی باکیفیت و جایگاه
آن در ارتقای سطح ایمنی در برابر حریق
اهمیت تصویب آیین نامههای مدون در زمینههای
مختلف دستگاههای طراحی ،اجرا و نظارت مهندسی
اهمیت تدوین ،پیادهسازی و تمرین سناریوهای
بحران و راهکارهای مدیریت بحران
پالسکو با فروریختن ،فرصتی برای تغییر شرایط
کنونی فراهم کرد .اکنون در زمان بعد از این اتفاق به
سر میبریم .برههای که میتوان از آن به عنوان نقطه
عطفی در ارتقای ایمنی در برابر حریق یاد کرد .البته
اگر ارادهای و همتی برای تغییر باشد .تغییری که نه
فقط در مسوولین و دستگاههای اجرایی ،بلکه ابتدا از
تک تک ما شهروندان آغاز میشود .باشد که حادثه
پالسکو به عنوان نمادی اجتماعی و یادآور اهمیت
ایمنی در برابر آتشسوزی در حافظه تاریخی مردم
نهادینه شود.
منابع:
 « -1ریزش ساختمان پالسکو به دنبال آتشسوزی و
درس آموختههای آن»؛ داود خراسانی زواره و محمدرضا
شکوهی -مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها
 « -2گزارش نهایی بررسی حادثه ساختمان پالسکو»؛ دکتر
علی اکبر آقاکوچک و همکاران -بهار سال 1396
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تاریخچه
شروع ساخت پالسکو از سال  1339آغاز شد و در
سال  1341به بهرهبرداری رسید .این ساختمان
دارای دو بخش شمالی و جنوبی بود .برج جنوبی
در مجموع دارای  16طبقه 14( ،طبقه روی همکف،
یک طبقه همکف و یک طبقه زیر زمین) بود.
در تاریخ  1395/10/30دقایقی قبل از ساعت
8صبح ،طبقه دهم ساختمان دچار آتشسوزی شد.
همزمان با رسیدن واحدهای آتش نشانی به محل و
آغاز عملیات اطفای حریق ،به تدریج آتش به طبقات
باالتر سرایت کرد وپس از فراگیر شدن حریق ،برج
جنوبی ساختمان در نهایت در ساعت  11:33دقیقه
فرو ریخت.
پس از فروریزش ساختمان ،عملیات نجات
افرادی که در زیر آوار گرفتار شده بودند همراه
با آواربرداری آغاز شد .این عملیات  9روز ادامه
داشت ،اما متاسفانه در طول زمان آواربرداری،
هیچیک از گرفتارشدگان نجات نیافتند .براساس
اطالعات منتشر شده در رسانهها ،در مجموع
16نفر آتشنشان و 6شهروند غیرآتشنشان در
این حادثه جان باختند.

آن،متاسفانه الزامات ایمنی و آتش نشانی در آن
رعایت نشد .از این رو این ساختمان از هر حیث
مستعد وقوع آتشسوزی بود .مهمترین دالیل
گسترش سریع آتشسوزی در ساختمان پالسکو
بهشرح زیر بود:
وجود مواد اشتعالپذیر بسیار زیاد در داخل
ساختمان اعم از انواع پارچه و منسوجات
نبود پلکان خروج اضطراری و عدم انطباق پلکان
موجود با طراحی صحیح و براساس اصول ایمنی در
برابر حریق
ارتباط کامل بین فضاها از طریق سقفهای
کاذب ،پلکان و غیره که منجر به گسترش سریع
آتش از طریق این فضاها شد
نبود هرگونه فضابندی و جداسازی مقاوم در برابر
حریق در درون و بین طبقات ساختمان
عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر) در
ساختمان
مشکالت فنی لولههای رایزر آتشنشانی و عدم
تعمیر و نگهداری به موقع از آنها
نبود یک سیستم گرمایشی استاندارد و وجود
تعداد زیادی کپسولهای گاز مایع (پیک نیکی)
وجود موانع زیاد برای فعالیت صحیح آتشنشانان
و امدادگران
براساس اطالعات جمعآوری شده توسط هیئت ویژه
گزارش ملی بررسی حادثه ساختمان پالسکو ،اتصالی

درس آموختههای حادثه
از منظر مهندسی حریق ،سوال
اصلی در این حادثه این بود که
ساختمان پالسکو از نظر ایمنی
در برابر حریق چه نقاط
ضعفی داشت که حریق
با این سرعت گسترش
یافت و باعث فروریختن
آن شد؟
رسیدن به پاسخی
جامع و شامل ،میتواند
معیاری برای ارزیابی
ساختمانها و اماکن
کنونی به دست دهد تا
متخصصان ،مهندسان
و شهروندان بتوانند
ساختمانهای دیگر را
با آن مقایسه و تا حد
امکان نواقص را برطرف
کنند.
بر جسته تر ین
ضعفهای موجود در
حادثه و ساختمان

بررسی حادثه از دیدگاه فرهنگی،
اجتماعی و رسانهای
مباحث ایمنی به خصوص ایمنی در برابر حریق،
هیچگاه جایگاه درخور توجهی در عرصه اجتماعی،
فرهنگی و رسانهای کشور نداشته است .براساس
بررسیهای صورت گرفته توسط کارشناسان نگارنده
منابع این نوشتار ،سطح آگاهی ،حساسیت و اولویت
مسائل ایمنی در برابر حریق برای مردم و صاحبان
کسب و کار بسیار پایین است .پژوهش از طریق
مصاحبه میدانی منابع مذکور این نوشتار ،نشان
میدهد که افراد با وجود کار و زندگی در محیطهایی
پرخطر که به سادهترین تجهیزات آتشنشانی نیز
مجهز نیستند ،احساس ناامنی در مورد حریق
ندارند .این احساس به شدت در کسبه و کارکنان
ساختمان پالسکو وجود داشته است .چنان که حتی
شورای ساختمان نیز آن را یک ساختمان ایمن تلقی
میکردند .به طور کلی به نظر میرسد مردم درک
دقیقی از خطرات ناشی از آتشسوزی در محل کار
و زندگی ندارند.
سطح آمادگی در برابر حوادث آتشسوزی در
کشورمان بسیار پایین است .به طوری که در
پیمایشهای میدانی مشخص شد که فقط 7.6درصد
منازل به سیستم اعالم حریق مجهز هستند .شیلنگ
آتشنشانی فقط در  5.4درصد منازل نصب است.
 28.9درصد منازل مجهز به کپسول آتشنشانی و
 63.6درصد منازل فاقد هرگونه تجهیزات ایمنی در
برابر آتش هستند.
این آمار در کنار کیفیت پایین تجهیزات آتشنشانی
نصب شده در ساختمان پالسکو و سایر ساختمانهای
کشور ،زنگ خطر را در زمینه ایمنی در برابر حریق
بهصدا در میآورد.
کتب درسی آموزش و پرورش که میتواند ابزاری
مناسب برای فرهنگسازی ریشهای ایمنی در برابر
حریق برای نسلهای آینده باشد ،محتوای مناسبی
درباره این مباحث ندارند .صدا و سیما نیز به عنوان
یک ابزار با ضریب نفوذ باال ،هنوز از ضعف محتوا در
این زمینه رنج میبرد .این درحالی است که براساس
«تصویب نامه در خصوص الزام کلیه دستگاههای
مقرر به اجرای اقدامات مربوط در بخش آتشنشانی
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حادثه ساختمان پالسکو ،یکی از غمبارترین حوادث شهری بود .فروریختن این برج تجاری،
همسنگ فروریختن کاخ امید و آرزوی کسبه و صاحبان صدها حرفه بود .عالوه بر آن ،چندین آتش
نشان و شهروند در این حادثه دلخراش جان خود را از دست دادند .ساختمان  54ساله پالسکو،
نمادی از سازههای مدرن در دوران شکوفایی شهرسازی در ایران بود که ناباورانه فروریخت؛ اما
سواالت مهمی را بر انگیخت .شاید فروریختن پالسکو نوعی به پا خاستن برای پرسشگری و زیر
سوال بردن ساختار و انسجام پوشالی مدیریت شهری ،فرهنگ ایمنی و مدیریت بحران باشد.
فروریخت تا تلنگری به ما بزند .اینکه پیشفکری کنیم و تمهیدی بیندیشیم تا مشکالت این چنینی
به طور زیربنایی حل شود.
باری اهمیت این حادثه فقط از بعد خسارتهای جانی و مالی نیست .حوادثی به بزرگی و پیچیدگی این
چنینی ،محکی جدی برای دستگاههای اجرایی و میزانی بر قدرت و کیفیت توان مدیریتی مسووالن
است .گرچه در حین و پس از حادثه ،فداکاریهای بزرگی را ازسوی آتشنشانان ،امدادگران ،مدیران
و فرماندهان در صحنه حادثه شاهد بودیم؛ اما این فداکاری یارای مقابله با حوادثی به این مقیاس را
ندارد .همچنین باید دقت نمود فداکاری باید در کنار روشهای علمی ،فناورانه ،تجربه و تخصص قرار
گیرد تا به راهکار موثری جهت پیشگیری از حوادث آتش سوزی منجر شود.
به همین دلیل ما میتوانیم با بررسی حادثه پالسکو از جوانب مختلف ،ضعفهای اجرایی ،مدیریتی
و فنی خود را رفع کنیم تا کمتر چنین اتفاقات دلخراشی را شاهد باشیم .در ادامه هم با پیاده سازی
پروژههای فرهنگ سازی و آگاه سازی شهروندان نسبت به الزامات ایمنی و آتش نشانی ،چالشهای
این چنینی را به فرصتی برای ارتقای ایمنی و در نتیجه آن ،بهبود رفاه شهروندان تبدیل کنیم.

برق و احتماال نشت همزمان گاز از کپسول گاز مایع
علت اصلی شروع آتشسوزی در پالسکو بود.
مدلسازی گسترش حریق نشان میدهد که
چگونه آتش پس از شروع به سرعت از پنجرهها،
فضاهای کاذب ،پلکان و آسانسور به فضاهای مجاور
و طبقات باالتر گسترش یافت .همچنین مسیر
پلکان در همان لحظات ابتدایی حریق به علت
آکنده شدن از دود غلیظ و باال رفتن دما برای
افراد عادی و بدون تجهیزات ،غیرقابل استفاده شد.
این موضوع خود یک مساله هشدار دهنده برای
بسیاری از ساختمانهای مشابه در کشور است.
با نمونهبرداری و آزمایش میدانی مصالح ،مشخص
شد دمای حریق به حدی رسیده بود که به سازه
ساختمان کامال آسیب بزند .عالوه بر آن دمای
بخشهایی از ساختمان به شدت افزایش یافت اما
به احتمال زیاد این اتفاق بعد از فروریزش بوده است.

پالسکو از نظر ایمنی در برابر آتش ،به شرح زیر است:
عدم وجود آسانسور جهت استفاده آتشنشانان
عدم وجود آتشبند بین طبقات و واحدهای
ساختمان پالسکو جهت جلوگیری از سرایت حریق
عدم وجود سیستم کشف و اعالم حریق در
ساختمان مطابق مبحث سوم مقرراتملی ساختمان
عدم وجود سیستم بارنده خودکار (اسپرینکلر)
در ساختمان و عدم اجرای مناسب سیستم لولههای
قائمآتشنشانی
عدم وجود برنامه مدون جهت تعمیر و نگهداری
سیستمهایایمنی و اطفای آتش
عدم شناخت و رفع ضعفهای تاسیساتی موجود
در ساختمان به عنوان عامل زمینهساز افزایش ریسک
حریق
وجود ضعف در برنامه بازرسی نظارت و تامین
ایمنی در برابر آتش برای ساختمان
توجه اندک ساکنان ساختمان پالسکو نسبت به
اهمیت مساله ایمنی در برابر آتش

دورهای کنترل و مراقبت شوند و مالکان ساختمان
به اجرایی کردن اخطارها و دستورالعملها ملزم
شوند .مشخصا الزم است موانع موجود برای ملزم
کردن مالکان به برطرف کردن نواقص ایمنی ،رفع
شده و مسیر قانونی و منطقی برای اجرایی شدن
اخطارها تدوین گردد).
.5تدوینآییننامهمحافظتساختمانهایبلندمرتبه
در برابر حریق و الزام آور نمودن آن
 .6آموزش مهندسان در زمینه حفاظت از حریق و
تقویت سیستم نظارت
 .7حمایت و توسعه تحقیقات کاربردی و
آزمایشگاههای پشتیبان
 .8بازنگری نظام تراکم ساختمانی و ساخت
ساختمانهای بلند مرتبه با در نظر گرفتن ایمنی
ساختمان و شهرها در برابر خطر آتش سوزی

و امور ایمنی» مصوب  1393/10/14هیئت وزیران
نیز ،سازمان صدا و سیما را ملزم به پخش رایگان
محتوای مناسب در راستای فرهنگسازی ایمنی در
برابر حریق میکند.
سازمانهای مردم نهاد (سمنها) که در بسیاری
از کشورهای جهان در حوزههای مختلف مرتبط با
ایمنی ،کاهش مخاطرات و مقابله با آثار آنها فعال
هستند ،در ایران جایگاهی ندارند .آتش نشانی اگرچه
طرحهایی برای توسعه آتش نشانان داوطلب داشته
است اما در کشورمان براساس آمار رسمی ،تمامی
فعالیتهای آتشنشانی را نیروهای تمام وقت انجام
میدهند.
از بعد اجتماعی هم الزم به ذکر است که تاثیرات و درد
ناشی از این حوادث شاید به صورت مقطعی در افکار
عمومی تاثیر گذار باشند ،اما اگر اقدامی برای ترغیب
مردم جهت شروع تغییرات و تکمیل اطالعرسانی،
حساسسازی با اعمال اصالحات حقوقی ،بیمهای،
مقررات مهندسی و ایمنی انجام نشود ،به سرعت اثر
چنین اتفاقاتی به فراموشی سپرده میشوند.
حادثه پالسکو اگرچه یک شوک اجتماعی بود اما
براساس آمار پیمایش میدانی ،تنها 11.7درصد
پاسخگویان گفتهاند که پس از حادثه پالسکو اقدام
عملی برای بررسی وضعیت ایمنی ساختمانی که در
آن زندگی میکنند انجام دادهاند.
این میزان براساس وضعیت ایمنی در برابر حریق
اماکن مختلف در ایران ،کافی نیست.

مادر هشید حامد هوایی از فرزندش یمگوید:

از کودیک ات هشادت

در پـالسکـــو

در این شماره از نشریه ،مصاحبهای با خانواده یکی از
شهدای حادثه پالسکو ترتیب دادهایم .در این گفتوگوی
تلفنی ،که بین مادر شهید حامد هوایی و خبرنگار واحد
روابطعمومی آریاکوپلینگ انجام شد ،بیشتر به ایام
کودکی ،نوجوانی و جوانی این شهید پرداخته شد تا
حوادث و حواشی روز شهادت!
آنچه در ادامه میخوانید ،بیانات خانم سهیال اوجاقی ،مادر
شهید حامد هوایی از ادوار مختلف زندگی شهید عالی
مقام ،حامد هوایی است.

ایام تولد
من چهار فرزند پسر دارم .هادی ،حبیب،
حامد و حسام .همگی از کارمندان سازمان
آتش نشانی تهران هستند .حبیب و هادی
در قسمت اداری ،حسام هم در قسمت
عملیاتی مشغول به کار هستند .حامد
جان هم در قسمت عملیاتی خدمت
میکرد که در جریان حادثه پالسکو به
شهادت رسید.
حامد و حسام دوقلو بودند .حامد چند
دقیقه زودتر از حسام به دنیا آمد .او در
ششماه نخست تولد ،بر خالف حسام،
خیلی ناآرام بود ،مدام گریه میکرد.
دستها و پاهایش از مچ به پایین سرد
میشدند .من و پدرشان ،خیلی نگران او
بودیم .اما دلواپسی ما بیمورد بود .دکتر به
ما میگفت ،نگران نباشید .برخی از بچهها
تا به حال و هوای این دنیا عادت کنند ،زمان
میبرد .همینطور هم شد .طول کشید،
ولی در نهایت به قول دکترش ،حامد هم
به این دنیا عادت کرد و حالش بهتر شد.

نشریه داخلی آریاکوپلینگ
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دوران سربازی
دوران سربازی آنها فرارسید .این اولین
باری بود که حامد و حسام در زندگی از
هم جدا میشدند .هفت ماه از هم دور
بودند .حسام به خارک اعزام شد
و حامد به کرج.

نشریه داخلی آریاکوپلینگ

دوران مدرسه
هفتساله شدند .باید به کالس اول
میرفتند .موهایشان را به رسم آن روزگار
از ته تراشیدیم .لباس مدرسه برایشان
تهیه کردیم و آنها را اول مهر ماه ،روانه
مدرسه کردیم.
دوقلوها خیلی استرس
داشتند .حامد از نگرانی و
استرس روز اول مدرسه
تب کرد و حسام هم
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دوران کودکی
بر خالف دوران نوزادی ،در ایام کودکی،

حامد نسبت به برادرهای دیگرش آرامتر
بود .حامد الگوی برادر کوچکترش بود.
هر کاری که او انجام میداد ،حسام از
او تقلید میکرد .به همین دلیل من
میبایست اول حامد را کنترل میکردم
که شیطنت نکند؛ در این صورت حسام
هم کنترل میشد.
در آن موقع ما در منزل پدر همسرم
ساکن بودیم .یک خانه حیاط دار بزرگ
در محله فالح؛ منطقه  17تهران .حیاط
بیشتر در اختیار من بود .یک باغچه بزرگ
داشتیم که در آن سبزی میکاشتم.
حامد خیلی دوست داشت در باغچه
بازی کند .حسام هم به دنبال او میرفت.
پدربزرگ بچهها مجبور شد دور تا دور
باغچه را نرده بزند تا بچهها وارد باغچه
نشوند .اما آنها ،از زیر نرده میرفتند و
در باغچه بازی میکردند .دوقلو بودند
و کنترل کردنشان بسیار سخت بود .در
کنار همه این شیطنتها ،کارهای شیرین
هم داشتند.خصوصا حامد بسیار پسر
حرف گوشکنی هم بود .یادآوری این
خاطرات بسیار زیباست ،اما دلتنگی هم
دارد .یادش بخیر...

نمیدانم چرا مدام سوت میزد .یادم
میآید سر صف که ایستاده بودند ،حامد
نگران حسام بود .میگفت سوت نزن ،تو
را دعوا میکنند ...من هم خیلی نگران
بودم .با مدیر مدرسه حرف زدم .گفتم
یکی از بچهها تب دارد .ایشان گفت نگران
نباشید .ظهر که به خانه آمدند میبینید
حالشان خوب است .همینطور هم شد.
به خانه که برگشتند ،دیگر نه حامد تب
داشت و نه حسام سوت میزد .به حال و
هوای مدرسه هم خیلی زود عادت کرده
بودند.
حامد و حسام دوقلو
جا دارد برای معلم کالس اولشان هم
بودند و کودکی
آرزوی سالمتی کنم .خانم فصیحی بسیار شیرینی با هم داشتند
معلم کوشا و با محبتی بودند.
در کنار تمام شیطنتها
وقتی از مدرسه برمیگشتند ،حامد برای
و بازیگوشیها ،تا
درس خواندن به اتاقی میرفت و در را
دوران سربازی که
مجبورا از هم جدا
میبست تا در سکوت درس و مشقش را
انجام دهد .هم زمان که حامد میرفت ،شدند حسام به خارک
اعزام شد و حامد به
حسام هم دفتر و کتابش را برمیداشت
کرج و همین دوری
و به تقلید از حامد ،به دنبال او به اتاق
راه باعث شده بود که
میرفت .اگر کمی حامد از او پیشی
حامد همیشه نگران
میگرفت ،حواسش را پرت میکرد یا
برادرش باشد
مدادش را میگرفت ،تا به او برسد .خیلی
اوقات شیرینی داشتند .در کل بچههای
درسخوانی بودند.

صبح زود که به نظام وظیفه رفته بودند،
نمیدانستند قرار است به کجا اعزام
شوند .وقتی معلوم شد ،حسام و هم
خدمتیهایش به یک اتوبوس منتقل
شدند تا عازم خارک شوند .حامد خیلی
نگران و دلواپس برادرش بود .پول و تمام
خوراکیهایش را به حسام داد .اتوبوس
حسام راه افتاد .نگاه دو برادر در هم گره
خورد .هنوز اتوبوس چند متری حرکت
نکرده بود که حسام به راننده اتوبوس
گفت بایستد .پیاده شد و برادرش را در
آغوش کشید .دوباره سوار اتوبوس شد.
برای بار دوم و سوم نیز این کار را تکرار
کردند .در نهایت حامد به حسام گفت
برو داداش .االن برایت اضافه خدمت
میزنند .باالخره حسام سوار اتوبوس شد
و اتوبوس رفت .اینها را بعدا حسام برایم
تعریف میکرد .از آنجایی که حامد همه
وسایلاش را به حسام داد ،مجبور شدیم
به کرج برویم و برای او قدری وسیله و
پول ببریم.
وقتی حامد به مرخصی میآمد به من
میگفت :مادر عکس حسام را از طاقچه
بردار .نمیتوانم در چشمانش نگاه کنم.
از اینکه برادرش سرباز راه دور شده بود،
احساس گناه میکرد .من و پدرش به
او میگفتیم ،پسرم قوی باش .سربازی
برای همین است که قوی شوید .اما او
به سختی ،دوری برادر دوقلویش را تحمل
میکرد.
باالخره پس از هفتماه ،حسام به تهران
برگشت .همه فامیل در حیاط

خانه ما جمع شده بودند تا ببینند اینها
بعد از این همه دوری چگونه با هم
ارتباط میگیرند .وقتی حسام وارد خانه
شد ،این دو برادر پانزده دقیقه یکدیگر
را در آغوش کشیدند و گریه میکردند.
تا این حد این دو به هم وابسته بودند.
عالقه مندی
این دو برادر به نقاشی و ورزش عالقه
داشتند .پارکور کار میکردند .در این
ورزش بسیار با هم هماهنگ بودند .رشته
تحصیلی آنها هم تربیت بدنی بود .فیلمها
و عکسهایی هم از آن زمان دارند.

نشریه داخلی آریاکوپلینگ
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حرف دل
این شانزده نفر در راه این کشور جانشان را
تقدیم کردند .اما بعد از گذشت پنج سال،
هنوز بنیاد شهید زیر بار نرفت که آنها
را شهید به حساب بیاورد .حامد بچهای
ندارد که من تالش کنم ،تا بچههایش از
امکانات پدرشان استفاده کنند .من حرفم
برای آن پانزده نفر دیگر هست که زن
و فرزند داشتند .مگر قرآن ما با قرآن
مسوالن بنیاد شهید فرق میکند؟
من از مردم ایران صمیمانه تشکر میکنم.
مردم خیلی با ما همراه بودند .هم در مراسم
تشییع پیکر این شهیدان و هم بعد از آن
که با ابراز همدردی و محبت ما را تسلی
دادند .از شما هم تشکر میکنم که بعد
از چند سال به یاد این شهیدان هستید.
ممنونم از همه شما و همکاران شما.

مجموعه آریاکوپلینگ با برپایی غرفه محصوالت،
در اجالس سازندگان و طراحان تبریز شرکت کرد.
به گزارش روابط عمومی آریاکوپلینگ ،این اجالس
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ،مورخ  21و
22مهرماه در مرکز همایشهای بینالمللی شهر
تبریز برگزار شد.
اجالس سازندگان و طراحان تبریز با هدف تقدیر
از معماران و سازندگان برتر ،معرفی پروژههای

شاخص و با کیفیت ،برپایی کارگاههای آموزشی
و همچنین برگزاری نمایشگاه تجهیزات و مصالح
استاندارد ،برگزار گردید.
مدعوین و بازدیدکنندگان ،از ساعت  9لغایت
 17ضمن شرکت در این اجالس ،از غرفههای
نمایشگاهی مستقر در سالن اصلی مرکز همایش
نیز بازدید کردند.
مجموعه آریاکوپلینگ با برپایی غرفه ،تجهیزات

اطفای حریق و دستاوردهای اخیر خود در این
حوزه را به نمایش گذاشت.
در این دو روز محمد صالحی تجریشی مدیرعامل،
علیرضا شادین سرپرست فروش و امین زاهدی
کارشناس بازاریابی آریاکوپلینگ ،میزبان
بازدیدکنندگان محترم بودند .گفتنی است نماینده
آریاکوپلینگ در شهر تبریز هم در این اجالس
حضور داشت.

حضور آریاکوپلینگ در دومین نمایشگاه موزه آتشنشانی

هفتم مهرماه مصادف با روز ایمنی و آتشنشانی
تیم روابطعمومی آریاکوپلینگ در محل برگزاری
دومین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتشنشانی
برج میالد حضور پیدا کرد.

در این نمایشگاه ،تجهیزات باقی مانده از حادثه
دلخراش پالسکو ،انواع لباسها و تجهیزات
آتشنشانان و همچنین بیش از  50تابلوعکس
به نمایش درآمد.

گفتنی است دسته گلی به رسم یادبود این روز
ازسوی مجموعه تقدیم برگزارکنندگان این نمایشگاه
شد و همچنین تعداد 100عدد نشریه ویژه 7مهر به
همراه کارت تبریک تقدیم بازدیدکنندگان گردید.

نشریه داخلی آریاکوپلینگ

عملیات از دید حامد
حامد بسیار به کارش ایمان
داشت و آن را همانند عبادت
میدانست .یادم میآید یک
هفته قبل از پالسکو ،درگیر
یک عملیات اطفای حریق مربوط
به یک کارخانه چرمسازی بود.
خیلی دیر کرده بود و من نگرانش
شده بودم .باالخره بعد از کلی
انتظار برگشت .در کنارم نشست و از
عملیات برایم حرف میزد .وقتی از
نجات جان یازده نفر گرفتار در آتش
صحبت میکرد ،برق چشمانش
دیدنی بود .آنقدر این
ت و نجات
عملیا 
جان افراد برایش
شیرین بود که
همه را برای من
تعریف میکرد
و صدها بار
خدایش را
شکر میکرد.

و آن را مانند عبادت
میدانست و چیزی
برایش شیرینتر از
نجات جان انسانها نبود
و به این خاطر همیشه
خدارا شکر میکرد

حال و هوای حسام بعد از شهادت
حامد
دلم خیلی برای حسام میسوزد .بعد از
حامد خیلی تنها شد .ولی تقدیر اینگونه
بود که حامد زودتر برود .حسام یک
وقتهایی که به خانه میآید ،میگوید
میخواهم به اتاق حامد بروم .وقتی
بیرون میآید ،میگوید من واقعا حسش
میکنم .انگار همینجاست .حسام دو
فرزند دارد .فرزند دومش بعد از حادثه
پالسکو به دنیا آمد .اسمش را گذاشت
حامد! میگوید دوست دارم اسم حامد
در زندگی من باشد.

برپایی غرفه محصوالت آریاکوپلینگ در اجالس سازندگان و طراحان تبریز
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رابطه حامد با پدر
پدرشان دوبار عمل تومور مغزی داشت.
بچهها عاشق پدر بودند .همیشه یکی از
بچهها در کنار پدر میماند .به مرور پدر
توانایی خود را از دست داد .این بچهها
دوست داشتند اولین نفر باشند تا پدر
را خدمت کنند .برای خدمت به پدر با
هم مسابقه میدادند .زمانی که پدرشان
در بیمارستان بستری بود ،حامد اجازه
نمیداد کسی در بیمارستان بماند .کنار
تخت پدر دراز میکشید .میترسید
خوابش ببرد و پدرش تشنج کند .به همین
دلیل روی تخت خودش نمیخوابید.
حتی اجازه نمیداد کارهای شخصی پدر
را پرستارها انجام دهند .میگفت پدرم
غرور دارد.

ورود حامد به سازمان آتشنشانی
حسام سال  87وارد آتشنشانی شد.
حامد خیلی تالش میکرد مانند
حسام وارد سازمان شود .ولی طول
کشید .در این مدت بیکار نبود و
جاهای دیگر کار میکرد .ولی هدفش
این بود که وارد سازمان شود .عشق و
عالقه خاصی به این شغل داشت .کال
به نظر من ،آنهایی که وارد آتشنشانی
میشوند ،انسانهای خاصی هستند.
شغلشان جوری است که باید عاشق
این کار باشند .وگرنه آن ایثار و از جان
گذشتگی به وجود نمیآید .باالخره بعد
از کلی تالش ،در آزمون قبول شد و
مانند سه برادر دیگرش به سازمان
آتشنشانی راه یافت.
حامد انگار برای همین کار ساخته شده
بود .آنقدر در این حرفه از خودگذشتگی
و ایثار داشت که حتی در زمان بروز
حامد به شغل
حادثه پالسکو ،همکاران حامد که
آتشنشانی عشق و
میآمدند برای تسلیت و همدردی،
عالقه خاصی داشت
را
میگفتند حامد داوطلبانه این کار
آنهایی که وارد
که
انجام داد .حتی یکی از عکاسان
این شغل میشوند
کرد
ی
حامد را می شناخت ،تعریف م
انسانهای خاصی
حامد در روز حادثه پالسکو به او گفت :هستند چون باید عاشق
این کار باشند وگرنه
چه میشود اگر این آتش خاموش
شود و ما مردم را از مرگ نجات دهیم .ایثار و از جان گذشتگی
بهوجود نمیآید حامد
خواست خدا بود که پرونده زندگی
به کارش ایمان داشت
فرزند دلبندم در اینجا خاتمه پیدا کند.

حال و هوای قبل از شهادت
یک بار موقع صبحانه که در آشپزخانه
بودیم و من برایش لقمه میگرفتم،
حرف عجیبی به من زد .گفت مامان یک
قولی به من بده .گفتم چه قولی پسرم؟
گفت همانطوری که برای بابا آرام گریه
کردی ،قول بده برای من هم آرام گریه
کنی .گفتم این چه حرفیه که میزنی.
خیلی عصبانی شدم و قاشق چایخوری
رو پرت کردم .از آشپزخانه رفت بیرون.
با لبخندی گفت حاال اتفاق است دیگر.
به من قول بده آرام گریه کنی .این اتفاق
درست چند روز قبل از شهادتش افتاد.
روز حادثه پالسکو ،حامد برای پدرش
خیرات داد .روز پنجشنبه بود .یکی از
همکارانش تعریف میکرد آن روز که
داشتیم صبحانه میخوردیم ،تلویزیون
داشت یک فیلم در مورد شهدای دفاع
مقدس پخش میکرد .حامد گفت یعنی
میشود من هم جز این شهدا باشم؟

شهید علی امینی -متولد 1344
مدیر منطقه  ۲عملیات آتشنشانی
شهید امینی با اینکه شیفت نبود هنگامی که از حادثه
مطلعشد ،در کمترین زمان ممکن خود را به محل
حادثهرساند .او زاده هشترود مراغه و سابقه  ۲۸سال
حضور در سازمان آتشنشانی را داشت.

نشریه داخلی آریاکوپلینگ
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شهید حامد هوایی -متولد1365
آتشنشان ایستگاه  ۲۸قلعهمرغی
شهید هوایی به همراه برادر دو قلوی خود حسام و
دیگر برادرانش حبیب و هادی ،در سازمان آتشنشانی
مشغول به فعالیت بودند و روز حادثه ،حامد در
شرایطی که باید برای امتحان به دانشگاه میرفت،
خود را به محل حادثه رساند و متاسفانه زیرآوار ماند
و روزها مادرش به امید اینکه فرزندش زنده از زیر آوار
بیرون بیاید روبروی ساختمان نماز میخواند...

شهید محسن قدیانی  -متولد 1357
آتشنشان ایستگاه شماره ۳
دوستان و خانواده شهید قدیانی میگویند او فردی
شجاع ،نترس و کوشا بود .هنگامی که دوست و
همکارش مهدی حاجیپور به شهادت رسید او بسیار
بیقراری میکرد و دوست داشت مانند او به شهادت
برسد که به آرزویش رسید.

شهید حسین حسینزاده  -متولد 1368
ن ایستگاه شماره ۶۰
آتشنشا 
شهید حسین زاده صبح روز حادثه هنگامی که
شیفت را تحویل میگیرد به عنوان نخستین
نیروهای اعزامی به محل حادثه پالسکو اعزام و به
درجه رفیع شهادت نائل می شود .او زاده گیالن
شهرستان رودسر و از بهترین ورزشکاران ایران در
رشته تای کیکبوکسینگ به شمار میرفت.

شهید رضا نظری  -متولد 1368
آتشنشان ایستگاه  ۱۳بعثت
شهید نظری در روز حادثه به همراه دوستش «رضا
شفیعی» در ماشین استقرار آتشنشانی بودند که وقتی
حادثه رخ میدهد به دلیل کمبود نیرو به محل حادثه
اعزام میشوند .او مهندسی مکانیک خوانده بود ولی به
دلیل عالقهاش به آتشنشانی وارد این حرفه شد .پیکر
او پس از شهادت به اراک منتقل کردند.
شهید رضا شفیعی -متولد 1368
آتشنشان ایستگاه شماره ۱۳
شهید شفیعی برای ورود به سازمان آتش نشانی
پس از آزمون با پذیرش در ورودی ،وارد این سازمان
شد .از او به عنوان «داماد» پالسکو یاد میشود.
زمان حادثه پالسکو ،اعالم شد که وی قرار بوده
۲ماه بعد یعنی در اسفند ماه سال  ۹۵مراسم ازدواج
خود را برگزار کند.

شهید فریدون علی تبار -متولد 1369
آتشنشان ایستگاه شماره یک
شهید علی تبار دانشجوی رشته پیشگیری از
حریق و حوادث بود که روز حادثه در دانشگاه
امتحان داشت و بعد از آن بالفاصله خود را به
محل حادثه رساند .0که متاسفانه زیر آوار ماند و
به شهادت رسید.
شهید حسین سلطانی  -متولد 1361
آتشنشان ایستگاه شماره ۱۱۳
شهید سلطانی در زمان حادثه فداکارانه برای
نجات جان یکی از همکاران مصدوم خود وارد
ساختمان شد اما موفق به خروج نشد و جان خود
را از دست داد.

شهید محمد آقایی قادرلو -متولد 1368
آتش نشان ایستگاه شماره یک
شهید آقایی از جمله آتشنشانان ایستگاه شماره
یک بود که در حادثه پالسکو جان خود را از دست
داد .تصویر وداع «آنا» از پدر شهیدش در معراج
شهدا ،یکی از درد آورترین صحنههای بعد از حادثه
پالسکو است.

شهید بهنام میرزاخانی -متولد 1370
آتش نشان ایستگاه شماره ۲
شهید میرزاخانی طی حادثه پالسکو با  ۶۵درصد
سوختگی به بیمارستان منتقل شد و پس از یک
روز که در کما به سر برد به شهادت رسید .او
جوانترین و نخستین شهید آتشنشان ساختمان
پالسکو بود.

نشریه داخلی آریاکوپلینگ

شهید محسن روحانی سندیانی  -متولد 1363
آتشنشان ایستگاه شماره یک
شهید روحانی سومین آتشنشان از ایستگاه
شمارهیک بود که به شهادت رسید .او اهل رضوانشهر
گیالن بود و پیکرش را در زادگاهش به خاک سپردند.
از او دختری 4ساله به نام مهسا به یادگار مانده است.

در 30دی ماه  ،95ساختمان پالسکو دچار
حریق شد .آتش ساعت  7:58دقیقه صبح
از طبقه دهم شروع و در اندک زمانی به
طبقات باالیی سرایت کرد و متاسفانه در
ساعت 11:33دقیقه ساختمان به صورت
کامل فرو ریخت.
هنگام ریزش پالسکو 16تن از دلیرمردان
آتشنشانی که برای نجات جان مردم
وارد ساختمان شده بودند زیر آوار
ماندند و شهید شدند .روزها عملیات
تجسس و آواربرداری به طول انجامید تا
سرانجام پیکر این شهدای فداکار از زیر
آوار خارج شد.

شهید علیرضا سفیزاده -متولد ۱۳۵۲
فرمانده ایستگاه  ۴سازمان آتشنشانی
شهید سفیزاده زمان حادثه داخل ساختمان حضور
داشت .آخرین مکالمات او ضبط و به یادگار مانده است:
«من سفیزاده هستم ،اینجا آوار شده .یک قسمت فضا
دارم ،سقف بیشتر پایین بیاید من گیر میکنم».

شهید علی مستوفی  -متولد 1363
آتشنشان ایستگاه 31
شهید مستوفی درست زمانی که حادثه پالسکو به
ایستگاههای سازمان آتشنشانی اعالم شد به عنوان
نیروی کمکی از ایستگاه  ۳۱خیابان دماوند خود
را به ساختمان پالسکو رساند و در نهایت زیر آوار
ساختمان پالسکو گرفتار شد و به جمع شهدای
پالسکو پیوست.

شهید مجتبی کوهی  -متولد 1365
آتش نشان ایستگاه شماره 2
شهید کوهی عالقه بسیاری به شغل آتشنشانی داشت
و از نیروهای پشتیبان بود .آن روز پس از اعزام به محل
حادثه ،وقتی دید همکارانش داخل پالسکو به کمک
نیاز دارند وارد ساختمان شد و نتوانست از آنجا خارج
شود .او جزو آخرین نفراتی بود که جسم بیجانش را از
زیر آوار خارج کردند .او دختری  18ماهه داشت.
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شهید ناصر مهرورز -متولد 1358
آتشنشان ایستگاه شماره ۲۴
شهید مهرورز به همراه  ۳برادر دیگر خود فیروز ،رضا
و حسن شغل آتشنشانی را برای خود انتخاب کرده
بودند .او در روز حادثه برای اطفا حریق اعزام شد و در
حادثه پالسکو جان خود را تقدیم کرد.

قهرماانن
پالسکو

شهید امیر حسین داداشی  -متولد 1367
آتشنشان ایستگاه شماره ۴۶
شهید داداشی دانشجوی کارشناسی ارشد سوانح
طبیعی در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و از غواصان
زبده کشور بود .پدر وی ،از آتشنشانهای بازنشسته
کشور است .او جزو نخستین آتشنشانهایی بوده که
در آوار ساختمان پالسکو گرفتار شده است.

نشریه داخلی آریاکوپلینگ
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اسپرینکلر آتش ،ابزاری اتوماتیک برای پیشگیری از حریقهای
گسترده در محیطهای مختلف شهری و صنعتی است .با نصب
اسپرینکلر در این محیطها میتوان انتظار داشت حتی در صورت
بروز آتشسوزی ،آتش در مراحل اولیه کنترل و یا به طور کامل اطفا
گردد .اسپرینکلر در هنگام آتشسوزی به صورت اتوماتیک وارد
عمل میشود .برای فعال شدن اسپرینکلر نیازی به حضور افراد
نیست .اسپرینکلر تا سالها میتواند آماده به کار باشد و ایمنی در
برابر حریق ساختمان را تامین کند.
اسپرینکلر ابزاری سازگار با بناهای
مختلف شهری و صنعتی
اسپرینکلرها انواع مختلفی دارند و
در محیطهای متنوعی میتوانند
نصب شوند .هر ساختمانی بسته به
ویژگیهایی مانند سطح خطر ،نوع
کاربری ،شرایط سقف بنا ،نوع سازه،
شکل سازه ،شرایط آب و هوایی و...
میتواند به اسپرینکلر متناسب با
شرایط ویژهاش مجهز شود تا در برابر
حریق ایمن گردد.
اسپرینکلرها را در یک ردهبندی کلی
میتوان به اسپرینکلرهای استاندارد
اسپری ،اسپرینکلرهای دکوراتیو،
اسپرینکلر انبار ،اسپرینکلر  CMSAو
اسپرینکلرهای سیالبی دستهبندی کرد.
این اسپرینکلرها مطابق با شرایط مختلف
مورد استفاده قرار میگیرند.

آمارهای بینالمللی حکایت از تاثیرگذاری شگرف اسپرینکلر
در کنترل و اطفای حریق دارد .مطابق آمار سازمانهای معتبری
همچون  ، NFPAدر  99درصد موارد سیستم اسپرینکلر توانسته
است از پیشروی و گسترش حریق جلوگیری کند و در برخی موارد
حتی موفق به اطفای کامل حریق شده است.
همچنین در بیش از 30درصد موارد ،آتشسوزی فقط با فعال
شدن یک اسپرینکلر کنترل شده است .این آماری مهم در باب
تاثیرگذاریاسپرینکلراست.

کاربردها و فرآیند اختراع اولین
اسپرینکلر اتوماتیک
یکی از اولین کاربردهای اسپرینکلر جهت
ارتقای ایمنی در برابر حریق تجهیزات یک
کارخانه پنبه و یک کارخانه پیانوسازی بود.
هنری پارملی مالک کارخانه پیانوسازی
(اکنون با برند  Baldwinفعال است) به
دلیل نگرانی از خطر آتشسوزی در
کارخانهاش و پس از آزمایشهای متعدد،
اولین اسپرینکلر را اختراع کرد که به دلیل
شکل خاص آن به اسپرینکلر نمکدانی
معروف شد .انبارها با توجه به انباشت
تجهیزات قابل اشتعال در رده محیطهای
پرخطر با احتمال آتشسوزی بسیار باال
ردهبندی میشوند .در چنین شرایطی
اگر آتشسوزی رخ دهد ،عملیات اطفای
آن بسیار پیچیده بوده و معموال باعث از
دست رفتن سرمایه افراد میشود.

اسپرینکلر  ESFRآریا
پاسخی به خال موجود
در تجهیز انبارها و
محل انباشت کاالها به
سیستماسپرینکلر
است .این اسپرینکلر
با طراحی منحصر
بهفرد و کاربرد
تخصصی در انبار ،با
توجه به سطح خطر
باالی انبارها در برابر
آتش سوزی ،راهکاری
ویژه و تخصصی برای
چنین محیطهایی است

این درحالی است که با نصب سیستم
اسپرینکلر در چنین جاهایی ،میتوانیم در
مراحل اولیه آتشسوزی جلوی گسترش
سریع آتش را بگیریم و بدون اینکه
آسیب زیادی به کاالهای
انباشته در انبار
برسد ،حریق را به
طور کامل کنترل
و اطفا کنیم.
لزوموجودیکاسپرینکلرمخصوص
محیطهایانبار
اسپرینکلرها عموما برای خریدن
زمان جهت خروج ساکنان از
ساختمان و کنترل آتشسوزی
و جلوگیری از گسترش آن تا
رسیدن آتشنشانان طراحی
شده است .تمرکز اسپرینکلرها

،ESFRاسپرینکلرتخصصیانبارها
اسپرینکلر  ،ESFRمطابق تعریف

اسپرینکلرها عموما
برای خریدن زمان
جهت خروج ساکنان
از ساختمان و
کنترل آتشسوزی
و جلوگیری از
گسترش آن تا
رسیدن آتشنشانان
طراحی شده است.
تمرکز اسپرینکلرها
اغلب بر روی نجات
جان افراد است.
اما در شرایطی
مانند سازههای انبار
و محل انباشت و
ذخیرهسازی کاال،
تمرکز اسپرینکلر
باید بر روی سرمایه
افراد باشد .زیرا
انبار محل اقامت
یا حضور و تجمع
انسانها نیست.
بلکه محل انباشت
سرمایه افراد است

مشخصات فنی و عملکردی ESFR
اسپرینکلر تخصصی فضاهای انبار کاال
و محیطهای با خطر آتشسوزی گسترده
حساسیت عملکردی باال در مواجهه با
آتش جهت آغاز سریعتر فرآیند اطفا
مجهز به دفلکتور با قابلیت پاشش
قطرات ریز و درشت جهت تسریع در
فرآیند اطفا
نرخ تخلیه 3تا 5برابر سایر اسپرینکلرها
طراحی و تولید در دو نوع پایین زن
و باالزن
جنس بدنه آلیاژ برنج مقاوم به خوردگی
و مستحکم
آبکاری کروم -نیکل جهت افزایش
مقاومت به خوردگی
فشار هیدرواستاتیک آزمون34.5Bar :
حداکثر فشار کاری12Bar :
فشار ترکیدگی48Bar :
سایز رزوه3 NPT :
4
دمای عملکرد مطابق با رنگ حباب
شیشهای از  68تا  104درجه سانتیگراد
ضریب تخلیه  200در سیستم متریک
و  14در سیستم آمریکایی
مجهز به حبابشیشهای لیست شده
توسط مجموعه ULو تاییدیههای FM
و .LPCB
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اهمیت اسرپینکلر
در ارتقای ایمین در برابر حریق

اغلب بر روی نجات جان افراد
است .اما در شرایطی مانند
سازههای انبار و محل انباشت
و ذخیرهسازی کاال ،تمرکز
اسپرینکلر باید بر روی سرمایه
افراد باشد .زیرا انبار محل اقامت
یا حضور و تجمع انسانها نیست؛
بلکه محل انباشت سرمایه افراد است.
آتشسوزی در انبار ،با آتشسوزی در
منازل و محیطهای مسکونی ،تجاری
و اداری تفاوت دارد .در اینجا کاالهای
انباشته شده و اغلب اشتعالپذیر در
معرض آتشسوزی هستند .به
همین دلیل فقط یک جرقه
کافی است تا آتشسوزی آغاز
شود و در محیط انبار به شدت گسترش
یابد .ویژگیهای زیر باعث سهمگین
بودن آتشسوزی در چنین محیطهایی
میشود:
سوخت به مقدار زیاد در دسترس است
انبارها محل انباشت کاالهای مختلف
هستند .در انبارها عامل سوخت به
عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر
آتشسوزی ،به مقدار زیاد در دسترس
آتش خواهدبود .به ویژه اگر کاالی انبار
شده اشتعال پذیر باشد ،در صورت بروز
حریق ،ممکن است اطفای آتش فقط
در صورت سوختن تمامی کاالها (اتمام
سوخت) کنترل و اطفا شود.
فضای انبار وسیع است
انبارها وسیع هستند .فضای انبار یکپارچه
است ،به همین دلیل جداسازی جهت
جلوگیری از گسترش آتش در آن وجود
ندارد .از منظر مهندسی حریق ،جداسازی
فضاها و جلوگیری از سرایت آتش در سطح
وسیع ،یکی از راهبردهای موثر در کنترل
آتشسوزی و ایجاد مانع در برابر گسترش
سریع آن است .فضاهای انبار کاال و
سولههای صنعتی ،اغلب وسیع
بوده و فضابندی
جداسازی
و
نشدهاند.
ارتفاع سقف زیاد است
ارتفاع سقف انبارها معموال زیاد است
و فعال شدن به موقع اسپرینکلر با
چالش مواجه است .هنگامی که حادثه
آتشسوزی آغاز میشود ،جریان
حرارتی به دلیل چگالی کمتر
نسبت به هوای سرد ،به سمت
سقف انبار صعود میکند .در
صورت نصب اسپرینکلر در سقف
انبار و با توجه ارتفاع زیاد انبار،

قطرات ریز آب نمیتوانند به بن آتش نفوذ
کنند .با توجه به احتمال بروز آتشسوزی
سهمگین و عدم نفوذ مناسب آب و تبخیر
شدن آن در حین سقوط بر روی آتش،
نیازمند اسپرینکلری هستیم که قطرات
درشتتری نسبت به سایر اسپرینکلرها
بر روی آتش بپاشد .در این صورت آب
مجال داردبه بن آتش برسد و به سرعت
آن را خاموش کند .درشتی وریزی قطرات
پخش شده به طراحی دفلکتور (بخش
منحرفکننده جریان) اسپرینکلر بستگی
دارد.
بر طبق اظهارات اخیر ،اسپرینکلری که
برای انبار طراحی میشود باید دارای دو
ویژگی مهم باشد .این ویژگیها عبارتند از:
 )1با توجه به گسترش سریع آتشسوزی،
نیازمند اسپرینکلری هستیم در لحظات
اول به سرعت فعال شده و آتشسوزی
را کنترل کند .یعنی حساسیت باالیی در
مواجهه با حرارت داشته باشد.
 )2با توجه به حجم و گستردگی
آتشسوزی در فضاهای انبار ،نیازمند
اسپرینکلری با نرخ تخلیه بسیار بیشتر
نسبت به اسپرینکلرهای معمول هستیم.
این ویژگی کمک میکند به هنگام
آتشسوزی ،حجم آب بیشتری در
واحد زمان بر روی آتش ریخته شود.
بهاینترتیب میتوان مطمئن بود که آب
برای کنترل و اطفای حریق ،به مقدار
کافی وجود دارد.
و در آخر با توجه به انباشت سرمایه افراد
در محیط انبار ،کنترل و حتی اطفای
کامل آتشسوزی در مراحل اولیه آن،
اهمیت زیادی دارد .البته الزم به تشریح
است که اسپرینکلرها اغلب برای اطفای
کامل آتشسوزی طراحی نشدهاند .بلکه
هدف اصلی نجات جان افراد و خرید زمان
و فرصت بیشتر برای خروج اضطراری از
محل آتشسوزی است .اما در فضاهای
انبار ،هدف نجات جان افراد نیست؛ بلکه
حفاظت از سرمایه افراد است .گرچه
انبارها به جز انباردار و نگهبان ،محل رفت
و آمد ،تجمع و زندگی انسانها نیستند.
تمام این دالیل و عوامل نشاندهنده کافی
ی اسپرینکلرهای
نبودن امکانات و ویژگ 
معمول در فضاهای انبار است .اسپرینکلر
 ESFRمخصوص چنین شرایطی طراحی
شده است .در ادامه به معرفی دقیقتر این
نوعاسپرینکلرهامیپردازیم.

استاندارد جهانی  ،NFPAنوعی
اسپرینکلر با حساسیت بسیار باال
در برابر حرارت ،با نرخ تخلیه  3تا
 5برابر اسپرینکلرهای معمول بوده و
مخصوص اطفای حریقهای گسترده
و پرچالش طراحی شد ه است .ویژگی
اصلی این اسپرینکلرها ،سرعت واکنش
باال ،امکان پاشش قطرات درشتتر
و امکان پاشش حجم آب بیشتر در
واحد زمان است .این ویژگیها باعث
کاربردی بودن اسپرینکلر ESFR
و سازگاری مناسب آن با نیازها و
چالشهای محیط انبارها است.
اسپرینکلر  ESFRآریا پاسخی به
خال موجود در تجهیز انبارها و محل
انباشت کاالها به سیستم اسپرینکلر
است .این اسپرینکلر با طراحی
منحصر به فرد و کاربرد تخصصی
در انبار ،با توجه به سطح خطر
باالی انبارها در برابر آتش سوزی،
راهکاری ویژه و تخصصی برای
چنین محیطهایی است .در ادامه
به بررسی دقیقتر مشخصات فنی
و عملکردی اسپرینکلر  ESFRآریا
خواهیم پرداخت.
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شاید بازیکردن ،مهمترین فعالیت روزمره کودک باشد .بازی
کردن به دوره خاصی از زندگی کودک محدود نمیشود،
بلکه در تمامی ادوار زندگی او وجود دارد و تاثیر مستقیمی بر
ی وی میگذارد .اگر بخواهیم به زبان ساده ،بازی کردن
یادگیر 
را شرح دهیم ،میتوانیم آن را همان فعالیتهایی در نظر بگیریم
که کودک در طول روز ،خودش را با آنها سرگرم میکند.
متاسفانه بسیاری از والدین بر این اعتقادند که بازیکردن کودک

با یادگیری او در تناقض است .این والدین معموال نمیپذیرند
کودک تمام وقت خود را به بازی مشغول باشد .در صورتی که
مطالعات انجام شده در حوزه روانشناسی کودک ،این باور غلط
را کامال رد میکند .در واقع ،الزمه یادگیری در کودکان ،بازی
کردن است .به همین دلیل توصیه میشود والدین ،مربیان و
معلمان از بازیهای مختلف برای آموزش مهارتهای گوناگون
به کودک استفاده کنند.

کیدزانیا؛ شهر مشاغل کودکان در جهان
کیدزانیا شهر کوچکی است که برای کودکان
ساخته شده است .در این شهر کوچک که
شهروندان آن کودکان یک تا چهارده سال
میباشند ،مشاغل گوناگونی وجود دارد .کودکانی
که وارد این شهر کوچک چند هزارمتری
میشوند ،میتوانند از بین بیش از  100شغل

متنوع و هیجان انگیز ،تعدادی را انتخاب و آنها
را تجربه و کاوش کنند .به عنوان نمونه ،کودکان
میتوانند مشاغلی همچون پزشکی ،آتشنشانی و
غیره را انتخاب و آن را تجربه نمایند.
کیدزانیا برای اولین بار در سال  ،1999در
مکزیک تاسیس شد .به مرور زمان شعبههای

دیگری از شهر مشاغل ،در کشورهای دیگر نیز
ایجاد شد .به عنوان نمونه ،شهر مشاغل کودکان
در آمریکا در سال  2014تاسیس شد .امروزه
مردم به اهمیت این فضا در یادگیری کودکان
پیبردهاند و تاکنون کیدزانیا در  19کشور دنیا
بهوجود آمده است.

حضور آریاکوپلینگ در مجموعه کاربازیا
یکی از دغدغههای آریاکوپلینگ ،کمک به
آموزش فرهنگ ایمنی در کودکان و نوجوانان
است .این شرکت در این راستا قدمهای
موثری برداشته است .تیم تولید محتوای
آریاکوپلینگ با تالیف مقاالت مختلف در
خصوص ایمنی در برابر حریق برای رده سنی
کودک و نوجوان و انتشار آن در وب سایت
شرکت ،نشریه و شبکههای اجتماعی حرکت
خود را آغاز کرده است .هم اکنون این تیم،
تالیف و ترجمه کتاب در خصوص آموزش
ایمنی در برابر حریق برای این رده سنی را در
دستور کار خود قرار داده است.

با آشنایی مدیران ارشد آریاکوپلینگ و
کاربازیا ،همکاری این دو مجموعه رقم
خورد .در قدم اول ،آریاکوپلینگ از یکسو،
تجهیزات آتشنشانی مورد نیاز برای غرفه
آتشنشانی مجموعه کاربازیا را در اختیار
آنها قرار داد و از سوی دیگر تامین
محتواهای این بخش را نیز عهدهدار شد.
شایان ذکر است پیمانکاران دیگری نیز
در کنار آریاکوپلینگ با مجموعه کاربازیا
همکاری میکنند .از جمله این مجموعهها
هسته فناوری تحلیلگران مغز و رفتار
و موسسه تندرستی کودک بهار است.

کارشناسان و مربیان هسته فناوری
تحلیلگران مغز و رفتار با استقرار
در بخش «من و ببین» ،کودکان
را در حین بازی رصد میکنند
و تحلیل شناختی رفتار کودک
را انجام و نتایج تحلیلها را به والدین
گزارش میدهند .از طرف دیگر،
موسسه تندرستی کودک بهار
نیز با ایجاد مجموعه بازیهای
مرتبط با سنجش هوش
حرکتی در قالب بازی با
کاربازیا همکاری میکند.

یکی از دغدغههای
آریاکوپلینگ،ایجاد
فرهنگ ایمنی در
کودکان و نوجوانان
است .این شرکت در
این راستا قدمهای
موثری برداشته است
و هماکنون تیمی
مجرب از نویسندگان
و طراحان این
شرکت ،با ترجمه و
تالیف کتاب ،فرهنگ
ایمنی را به کودکان
و نوجوانان آموزش
میدهند
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هشر مشاغل کودکان

شهر مشاغل کودکان در ایران در سال  1397راهاندازی شد .این
شهر در ایران کاربازیا نام گرفت .کاربازیا ،نمونه بومی شده و سازگار
با فرهنگ ایرانی کیدزانیا است .اولین بار شهرمشاغل کودکان
ایرانی (کاربازیا) در نوروز  1397در برج میالد تهران افتتاح گردید.
هدف از ایجاد کاربازیا ،آموزش مهارتهای زندگی به کودکان
ایرانی در قالب بازی است.
بازیهای موجود در مجموعه کاربازیا طوری طراحی شده
است که زمینه بیشتر یادگیری و تجربه را برای کودکان فراهم
آورد .استراتژی این مجموعه ،آموزش غیر مستقیم از طریق
جذابیتهای بازی است .سعی شده است در طراحی کلی فضا
و بخشهای مختلف این پروژه شرایط و ویژگی خاص کودک به
عنوان مخاطب اصلی این فضا در نظر گرفته شود .عالوه بر تناسب
اندازه تجهیزات به کار گرفته شده در کلیه فضاها ،دریافت حسی
کودک از فضا نیز مد نظر بودهاست .از این رو فضایی با رنگهای
شاد و روشن طراحی و اجرا شد تا در کودک احساساتی همچون
عاطفه ،رفاقت و مهربانی را القا کند .با توجه به استقبال بینظیر
خانوادهها از مجموعه کاربازیا در برج میالد ،مسوولین این مجموعه
تصمیم گرفتند طراحی و ساخت شعبه دوم آن را نیز کلید بزنند.
پس از این تصمیم ،شعبه دوم کاربازیا در باغ کتاب تهران با رویکرد
توانمندسازی و مهارتآموزی کودکان در قالب بازی افتتاح شد.
بر طبق اظهارات والدین کودکان مراجعه کننده به این دو مرکز در

تهران ،مجموعه بازیهای هدفمند و طراحی شده شهر مشاغل،
نقش موثری در افزایش توانمندی ذهنی و جسمی کودکان
داشت .از این رو مسوولین کاربازیا تصمیم گرفتند شعبه سوم را
اینبار در شهر دیگری تاسیس کنند.
سرانجام در پاییز  ،1400شعبه سوم کاربازیا در شهر مشهد افتتاح
شد .این شعبه در مجتمع تجاری پارس در مساحت 4000
متر مربع به بهرهبرداری رسید که از سه بخش اصلی سرگرمی،
فرهنگی – آموزشی و خدماتی تشکیل شده است.
در بخش تفریحی به مساحت  1200متر مربع ،کودکان مشاغل
مختلفی در حوزههایی از قبیل آتشنشانی ،بیمارستانی ،بانکی،
باغبانی ،پلیسی ،آشپزی و غیره را تجربه و بازی میکنند .در کنار
این بازیها ،بخشی به نام «مرکز رشد» یا «من و ببین» وجود
دارد .در این مرکز متخصصان ،مشاوران و کارشناسان روانشناسی،
کودکان را زیر نظر دارند و به سواالت والدین درخصوص
توانمندیهای کودکان پاسخ میدهند.
در بخش دوم با مساحت 1000مترمربع ،فروشگاه کتاب،
لوازمالتحریر و اسباببازی وجود دارد و خانوادهها در صورت
تمایل میتوانند از آن استفاده کنند .این بخش با مشارکت برند
ماهپیشونی که متشکل از چندین ناشر معتبر در حوزه کودک و
نوجوان است ،دایر شده است .بخش سوم این مجموعه بزرگ هم
به رستوران و کافیشاپ اختصاص دارد.
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کارابزیا

کاربازیا ،شهر مشاغل کودکان در ایران

ابزگشت پالسکو به چهار راه استانبول
ساختمان جدید پالسکو در تاریخ  23آبان 1400افتتاح
شد و برخی از طبقات آن به بهرهبرداری رسید .ساختمان
پالسکو ،1400دارای  ۲۰طبق ه است؛  14طبقه روی همکف،
ی این
یک طبقه همکف و  4طبقه هم زیر همکف .معمار 
بنا ایرانی– اسالمی و از سازه فلزی با اتصاالت پیچ و
مهرهای برای ساخت آن استفاده شده است.
اینبار در پالسکو  ،1400بر خالف ساختمان قبلی ،تجهیزات
اعالم و اطفای حریق در جای جای ساختمان به چشم
میخورد .آریاکوپلینگ به عنوان یکی از تولیدکنندگان
پیشرو در حوزه آتش نشانی ،یکی از تامین کنندگان
تجهیزات اطفای حریق این برج تجاری بود و محصوالت
مختلف این مجموعه اعم از اسپرینکلر ،قرقره و هوزریل،
جعبه ،هوزرک ،شیرهای آتش نشانی و  ...در طبقات مختلف
پالسکو  1400بهکار گرفته شد.

مدیر ساختمان شماره 3پیشگیری آتشنشانی:

همکاری اب آریاکوپلینگ
درجهت آموزش تئوری وعمیل
کارشناسان و ابزرسان است

نشریه داخلی آریاکوپلینگ
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نشریه داخلی آریاکوپلینگ

آریاکوپلینگدر
سالهای اخیر ،همکاری
مستمری با سازمان
آتشنشانیتهران
داشت؛ اخیرا نیز
این مجموعه با تجهیز
کالسهای آموزشی
ساختمان شماره 3
پیشگیری به تجهیزات
آتشنشانی ،ما را در
رسیدن به مقاصد
آموزشی یاری کرد
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آموزش ضمن خدمت به آموزشی گفته میشود که پس از
استخدام افراد در یک سازمان صورت میپذیرد .هدف از
برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت (حین خدمت)،
آمادهسازی افراد یک سازمان برای اجرای هر چه بهتر
مسوولیتها ،ارتقای سطح توانایی و مهارت آنها است .یکی از
سازمانهایی که به مساله آموزش ضمن خدمت بسیار اهمیت
میدهد ،سازمان آتشنشانی تهران میباشد.
به عقیده کارشناسان حوزه ایمنی ،از آنجایی که روشهای
اطفای حریق همواره از منظر تکنولوژی دستخوش تغییر ،تحول
و بهبود است،الزم است واحدهای مختلف سازمان آتشنشانی با
برگزاری دورههای آموزشی مستمر ،دانش کارکنان ،کارشناسان
و بازرسان خود را به روز نمایند.
پیرو این موضوع گفتوگویی با علی مجیدی مدیر ساختمان
شماره 3پیشگیری سازمان آتشنشانی ،مستقر در ایستگاه
شماره  25سعادتآباد انجام دادیم که در ادامه میخوانید.
مجیدی درخصوص ساختمان شماره  3پیشگیری توضیح داد:
این ساختمان یکی از  3ساختمان زیر مجموعه معاونت پیشگیری
سازمان آتشنشانی تهران است که از پنج بخش اصلی تشکیل
شده است.
بخش مدیریت ،بخشهای مربوط به کارشناسان بازدید از واحدها
(در مجموع  2بخش) ،بخش مربوط به کارشناسان بازدید از اماکن
و در نهایت بخش آموزش ،پنج بخش اصلی این ایستگاه را تشکیل
میدهند.
وی افزود :بخش آموزش ،هر روز با برگزاری دورههای ضمن
خدمت ،برای کارکنان و کارشناسان این ایستگاه ،این امکان
را فراهم میکند تا افراد دانش خود را ارتقا دهند .این
کالسها هر روز راس ساعت  7و  30دقیقه آغاز میشود و
طی مدت یک ساعت اساتید دانش خود را با کارشناسان به
اشتراک میگذارند .شایان ذکر است بعد از برگزاری کالسهای
آموزشی ،قبل از ساعت 9صبح ،کارشناسان برای انجام ماموریت
ب ه سراغ پروژههایشان میروند.
مدیر ساختمان شماره  3پیشگیری مزایای برگزاری این دورهها
را به روز شدن دانش کارشناسان و بازرسان ،یکپارچه سازی

دانش کارشناسان و بازرسان و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات
سلیقهای در ساختمانها ،افزایش بهرهوری کارکنان و در نتیجه
افزایش بهرهوری و کارآمدی سازمان و بهبود سطح ایمنی
ساختمانها در زمینه حریق عنوان کرد.
ایشان در رابطه با همکاری مجموعه آریاکوپلینگ گفت:
آریاکوپلینگ در سالهای اخیر ،همکاری مستمری با
سازمان آتشنشانی تهران داشت؛ اخیرا نیز این مجموعه با
تجهیزکالسهای آموزشی ساختمان شماره  3پیشگیری به
تجهیزات آتشنشانی ،ما را در رسیدن به مقاصد آموزشی
یاری کرد .هدف ما این است که کارشناسان و بازرسان،
ضمن شرکت در کالسهای تئوری ،از نزدیک با نحوه کارکرد
تجهیزات آتشنشانی از قبیل اسپرینکلر ،کوپلینگ ،شیرها،
جعبه آتشنشانی ،هوزریل ،هوزرک و  ...آشنا شوند.
مجیدی در پایان اذعان داشت :با توافقات انجام شده فیمابین
مدیران ایستگاه  25و آریاکوپلینگ ،قرار است به زودی دورههای
آموزشی آشنایی با تجهیزات اطفای حریق ،مختص بازرسان و
کارشناسان با تدریس مهندسان مجموعه آریاکوپلینگ و در
محل ساختمان شماره  3برگزار شود.
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صبحگاه پانزدهمین روز آذر ماه سال  ،1391در دبستانی در روستای شینآباد پیرانشهر
(آذربایجان غربی) ،آتشسوزی رخ میدهد .این آتشسوزی و انفجار بعد از آن ،عالوه بر اینکه بر
پیکره مدرسه خسارات زیادی وارد میکند ،متاسفانه خسارات جانی نیز به بار میآورد .در طی
این حادثه غم انگیز ،هفت کودک دبستانی در بیمارستان بستری شدند و دو کودک بیگناه
به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.
داستان از این قرار بود که در یک
روز زمستانی ،معلم و دانشآموزان
(دانشآموزانی که کمتر از  10سال
سن داشتند) ،همچون روزهای گذشته
در کالس درس حاضر شدند .در آن
هوای سرد ،تنها وسیله گرمایشی
کالس ،یک بخاری نفتی بود .در
روستاهای ایران ،استفاده از بخاری
نفتی برای گرم کردن کالس درس
رایج است .ناگهان ،بخاری نفتی آتش
میگیرد!
معلم مضطرب ،به جای اینکه بر
طبق مقررات ایمنی ،کالس را به
سرعت تخلیه کند ،دستپاچه میشود
و از معلم کالس مجاور و همچنین
سرپرست مدرسه میخواهد برای
اطفای حریق به کمک او بیایند .وقتی
تالشها برای اطفای حریق بینتیجه
ماند ،سه آموزگار سعی کردند بخاری

را از کالس خارج کنند .همه اینها
در شرایطی اتفاق میافتد که هنوز
دانشآموزان در کالس نشسته بودند!
در طی خارج کردن بخاری از کالس،
انفجاری رخ میدهد .وقوع این انفجار
شرایط را بسیار دشوار میکند .در
حالی که برخی از بزرگترها توانسته
بودند خود را از کالس خارج کنند،
اکثر دانش آموزان در کالس محبوس
شدند و هیچ راه فراری نداشتند.
با انتشار خبر آتشسوزی مدرسه،
آتشنشانانی از پیرانشهر اعزام و اهالی
روستا هم برای کمک حاضر شدند.
امدادگران توانستند میلههای حفاظ
پنجرهها را بشکنند تا بچهها را نجات
دهند ،بچههایی که در دمای بسیار
باالی کالس ،دچار آسیبهای جسمی
بسیار شدیدی شدهبودند.
کودکانی که به دلیل سهلانگاری

مدرسه روستای
شینآباد ،دارای یک
کپسولآتشنشانی
فعال بود .اما در
این حادثه مورد
استفاده قرار نگرفت!
عدم استفاده از
اینخاموشکننده،
بیانگر این است که
هیچ یک از پرسنل
مدرسه توانایی کار
با یک خاموشکننده
را نداشتند و هیچ
آموزشی در این
خصوص ندیده بودند

تخلیه فوری یک
کالس درس،
سادهترین راه برای
نجات جان افراد
است و این عمل باید
با یک رژیم بازرسی
صحیح انجام شود
تا اطمینان حاصل
شود که تمرینات
بهطور منظم در حال
انجام است .عالوه بر
این ،در یک کشور
زلزلهخیز مانند
ایران ،تخلیه باید
یک روش آشنا و
معمول باشد
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آتشسوزی مدارس در ایران

مسئوالن ،آموزشهای الزم را ندیده و
به دلیل ترس از آتش ،زیر میزهایشان
پنهان شده بودند ،به شدت آسیب
دیدند .آنها حتی اولین و سادهترین
عکسالعمل در زمان بروز حریق که
فرار ایمن از محل حادثه است را
نمیدانستند .باالخره آسیبدیدگان
که هفت کودک خردسال بودند ،به
بیمارستان منتقل شدند و متاسفانه دو
کودک به دلیل شدت جراحات وارده
جان خود را از دست دادند.
بروز این فاجعه در مدرسه شینآباد و
حوادث مشابهی که در زاهدان و سایر
شهرهای ایران رخ داده است ،نواقص
بنیادی درخصوص ایمنی در برابر
حریق در مدارس را به رخ میکشد.
در حالی که قوانین و مقرراتی در
مورد نحوه برخورد پرسنل مدرسه با
چنین رویدادهایی در ایران وجود دارد،
اما این دستورالعملها بدون در نظر
گرفتن توانایی واقعی نهادها در انجام
این مراحل وضع شده است.
بهعنوان مثال ،وزارت آموزش و
پرورش ،آموزشهای منظم را برای
پرسنل مدرسه در زمینه اقدامات
ایمنی در برابر آتش توصیه کرده
است .اما به ماموران ایمنی دستور
داده نمیشود که این آموزشها را
اجرایی کنند .در عوض ،این وظیفه به

واحدهای آتشنشانی واگذار میشود
که تحت مدیریت شهرداری هستند.
غافل از آنکه چنین بخشهایی در
مناطق روستایی ایران وجود ندارد!
عالوه بر این ،سادهترین عکسالعمل
در زمان بروز حریق ،تخلیه مدرسه
است .هرچند این کار از وارد آمدن
خسارت به تاسیسات جلوگیری
نمیکند ،اما قطعا تلفات جانی را
از بین میبرد .در حال حاضر ،هیچ
مرجع بازرسی در ایران وجود ندارد
تا بر مانورهای تمرینی فرار ایمن در
مدارس نظارت داشته باشد و تایید
کند که پرسنل و دانشآموزان مدارس،
مهارت کافی در این مورد را دارند یا
خیر؟
از سوی دیگر ،بر اساس گزارش
آتشنشانی ،مدرسه روستای شینآباد،
دارای یک کپسول آتشنشانی فعال
بود .اما در این حادثه مورد استفاده
قرار نگرفت! عدم استفاده از این
خاموشکننده ،بیانگر این است که
هیچ یک از پرسنل مدرسه توانایی کار
با یک خاموشکننده را نداشتند و هیچ
آموزشی در این خصوص ندیده بودند.
امروزه این مساله در کشورهای توسعه
یافته حل شده است.
در کشورهایی پیشرو در ایمنی ،یک

عضو از کارکنان هر مدرسه یا موسسه
به عنوان افسر ایمنی آتش انتخاب
میشود .این فرد آموزشها و دورههای
الزم در خصوص رویارویی با حریق را
دیده است و در مواقع رخداد حادثه به
کمک آن مدرسه و یا موسسه میآید.
قرار نیست این فرد که به عنوان افسر
آتشنشانی مدرسه انتخاب میشود
همچون یک آتشنشان حرفهای کار
اطفای حریق را انجام دهد ،اما اتخاذ
تصمیمات درست ،اعم از مدیریت
دانشآموزان برای تکمیل فرآیند
فرار ایمن و استفاده از یک خاموش
کننده دستی ،حداقل کاری است که
این افسران ایمنی میتوانند به انجام
برسانند.
بر اساس دستورالعمل تصویب شده
توسط وزارت آموزش و پرورش ایران
در سال  ،2006همه مدارس باید
مجهز به کپسول آتش نشانی باشند
و همه معلمان و دانش آموزان باید
در استفاده از آنها توسط سازمان
آتشنشانی آموزش ببینند.
با این حال ،شکافهای پوششدهی
مناطق روستایی کشور توسط نیروهای
آتشنشانی هنوز باید برطرف شود.
تنها از طریق تجزیه و تحلیل جامع
این فاجعه و دیگر فجایع و رویکرد

بهداشت عمومی به ایمنی مدارس
میتوان از چنین فجایعی در ایران در
آینده جلوگیری کرد.
تخلیه فوری یک کالس درس،
سادهترین راه برای نجات جان افراد
در یک حادثه آتشسوزی است و این
عمل باید با یک رژیم بازرسی صحیح
انجام شود تا اطمینان حاصل شود که
تمرینات به طور منظم در حال انجام
است .عالوه بر این ،در یک کشور
زلزلهخیز مانند ایران ،تخلیه باید یک
روش آشنا و معمول باشد .این واقعیت
که فرار ایمن در این حادثه اجرا نشده
است ،شاید مربوط به فرهنگ ایمنی
آتشنشانی در ایران باشد.
وقوع چنین آتشسوزیهایی تنها
مختص مدارس ایران نیست .حوادث
غمانگیز مشابهی در چندین کشور در
دهه گذشته رخ داده است .از جمله،
آتشسوزیهای تقریبا مشابهی در بهار
و تابستان  2003در روسیه رخ داد و در
طی آن تقریباً  100کودک بیگناه کشته
و یا زخمی شدند.
مدارس یکی از مهمترین حلقههای
زنجیره آموزش بهداشت عمومی
هستند .با آموزش صحیح و به موقع
ایمنی به کودکان و نوجوانان میتوانیم
از بروز حوادث تلخ جلوگیری کنیم.

خاموشکنندهدسیت
نکات مربوط به جانمایی و نصب کپسول آتشنشانی در بناهای مسکونی

1متر

خاموش كننده كف )(AFFF
خاموش كننده كف )(AFFP

خاموش كنندهCO2
خاموش كننده پودر خشك
خاموشکننده نوع هالوژنه

B
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D

خاموشکننده مناسب و تایید شده برای گروه D

K

خاموشکننده مناسب و تایید شده برای گروه K

 .1نصب خاموشكننده كالس  Aدر تمامي فضاها الزامي است .به عبارت ديگر ،هر فضاي ساختماني كه داراي
تصرفهايي با بار حريق كالس  Bيا  Cيا هردوي آنها باشد ،بايد داراي يك خاموش كننده مناسب كالس حريق A
جهت حفاظت از ساختمان به عالوه خاموش كننده هاي كالس  Bيا  Cيا هردوي آنها باشد .به منظور كاهش تعداد
خاموش كنندهها در اين شرايط ،مي توان از خاموش كنندههاي نوع  ABCنيز استفاده نمود.
 .2در صورت استفاده از خاموشكننده نوع  ،BCبايد خاموشكننده نوع  Aمستقل با وزن مناسب نيز نصب شود.
 .3در هر طبقه از بنا ،بايد حداقل يك خاموش كننده نصب شود.
 .4در ساختمانهای مسكوني ،به ازاي هر٢واحد ،يك خاموشكننده  ٦كيلوگرمي بايد نصب شود و حداكثر فاصله
دسترسي تا هر خاموش كننده از دورترين نقطه هر واحد ،بيشتر از ٢٣متر نباشد.
 .5در پاركينگ ها ،حداقل  ٢خاموش كننده  ٦كيلوگرمي بايد نصب شود و حداكثر فاصله دسترسي تا هر خاموش
كننده از دورترين نقطه پاركينگ ،بيشتر از 1٥متر نباشد.

خاموشكنندههاي
آتشنشاني در
محیطهایمسکونی
بايد به نحوي جانمايي
شوند كه حداكثر
مسافت دسترسي به
آنها هيچگاه بيش از
٢٣متر نشود

نکات مربوط به جانمایی خاموش کنندهها در محیطهای مسکونی
موانع و غيره ميباشد .در عين حال مكان
نصب خاموشكنندهها بايد داراي شرايط
ذيل باشد:
يكپارچگي در توزيع رعايت شده باشد.
دسترسي آنها آسان باشد.
از انبار مواد يا قرار گرفتن تجهيزات در
مقابل آن در امان باشد.

در مجاورت مسيرهاي خروج باشد.
در مجاورت دربهاي ورود و خروج باشد.
امكان وارد آمدن صدمات فيزيكي به آنها به
حداقل رسيده باشد.
در مقابل تابش مستقيم نور خورشيد و يا
بارش باران و برف نباشد.
به سادگي قابل رؤيت باشد.

الزامات نصب و اجرای خاموشکنندهها
 .1خاموشكنندههاي آتشنشاني ميبايست با
انجام سرويسهاي دورهاي داراي كارايي مطلوب
و مطمئن بوده و همواره با شارژ كامل در محل
تعبيه شده نصب شوند.
 .2خاموشكننده مورداستفاده بايد داراي نشان
استاندارد ملي ايران و يا داراي تأييديه معتبر
بينالمللي و مورد تائيد سازمان آتش نشاني باشد.
 .3شناسنامه مربوط به تاريخ بازرسي و شارژ قبلي
و تاريخ شارژ مجدد بايد بر روي بدنه خاموش
كننده ،به صورت خوانا و قابل رؤيت نصب شده
باشد.
 .4دستورالعمل استفاده از خاموشكننده  ،بايد
برروي آن نصب شده و هنگام نصب ،به وضوح
قابل رؤيت باشد.
 .5خاموشكننده بايد با بست متناسب با نوع
خاموش كننده به صورت محكم و پايدار نصب
گردد.
 .6خاموشكننده بايد در طول مسير خروج و
نزديك خروجیها نصب شده و مسير دسترسي
به آن كوتاه و عاري از وسايل مزاحم و دست و
پاگير باشد.
 .7در صورتيكه جهت حفاظت ،خاموشكننده
داخل كابينت يا جعبه آتشنشاني قرار گيرد،
قفل كابينت بايد از نوع آسانبازشو بوده ،با
تابلوي مناسب محل نصب آن نمايش داده شود
و استفاده از قفل جز در موارد خاص كه احتمال
استفاده غيرمجاز از خاموش كننده وجود دارد،
ممنوع است.
 .8خاموشكننده بايد به گونهاي نصب شود كه
ارتفاع قسمت باالي آن ،از كف تمام شده بنا بسته
به وزن خاموشكننده ،حداكثر مطابق شكل باال
باشد .حداقل فاصله زير خاموش كننده تا زمين

نبايد كمتر از  1٠سانتيمتر باشد.
 .9در اتاقها و فضاهاي بزرگ (مانند سالن
كنفرانس) كه حذف تمامي موانع ديداري
خاموشكننده امكانپذير نيست ،بايد از عالئم
راهنماي مناسب نشاندهنده مكان خاموش
كننده استفاده گردد.
 .10در صورت استفاده از عالئم راهنما رعايت
موارد ذيل الزامي است:
در نزديكي و مجاورت خاموشكننده نصب
گردند
در مسير تردد و در شرايط عادي قابل رؤيت
باشند
نورتاب باشد
خاموش
.11
كنندههايي كه وزن كل
آنها كمتر از 1٨
كيلوگرم باشد،
بايد به نحوي نصب
گردند كه ارتفاع نقطه
بااليي خاموش كننده
از كف زمين بيشتر از
 1٥٠سانتيمتر نباشد.
 .12خاموش كنندههايي
كه وزن كل آنها بيش از
 1٨كيلوگرم باشد (غير
از خاموش كنندههاي
چرخدار) بايد به نحوي
نصب گردند كه ارتفاع
نقطه بااليي خاموش
كننده از كف زمين
بيشتر از 1٠٠سانتيمتر
نباشد.
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C

خاموش كننده پودر خشك
خاموشكننده نوع هالوژنه
خاموشكننده C

نکات مربوط به تعداد کپسولهای آتش نشانی در ساختمانهای مسکونی

 .1خاموشكنندههاي آتشنشاني بايد به نحوي
جانمايي شوند كه حداكثر مسافت دسترسي به
آنها هيچگاه بيش از  ٢٣متر نشود.
 .2توزيع واقعي و صحيح خاموشكنندهها
در يك ساختمان ،تابع بازديد از ساختمان
و در نظر گرفتن تمام شرايط آن شامل
پارتيشنها ،ديوارها ،مسيرهاي دسترسي،

1/5متر

A

خاموش كننده آب و گاز
خاموش كننده نوع هالوژنه
خاموش كننده ماده شيميايي خشك چندمنظوره
خاموش كننده ماده شيميايي تر )(ABC

بیش از 18کیلوگرم
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بر اساس الزامات سازمان آتش نشانی ،در هر قسمتي از یک بنا ،با توجه
به نوع مواد سوختني موجود و گروه حريق احتمالي ،بايد خاموش كننده
دستي با ماده اطفايي مناسب انتخاب و نصب گردد .برای اینکه بدانیم چه
نوع کپسول آتشنشانی برای بنا و ساختمان ما مناسبتر است ،الزم است
انواع گروههای حریق را بشناسیم.
بر اساس طبقهبندی اعالم شده از سوی سازمان جهانی  ، NFPAپنج
گروه مختلف حریق وجود دارد .این پنج گروه عبارتند از:
حريق گروه :Aحريقهاي ناشي از مواد سوختني معمولي ،نظير چوب،
پارچه ،كاغذ ،الستيك و انواع پالستيكها
حريق گروه  :Bحريقهاي ناشي از مايعات قابل اشتعال ،مايعات
سوختني ،گريسهاي نفتي ،قير ،روغن ،رنگ هاي پايه روغني ،حاللها،
الكهاي صنعتي ،الكلها و گازهاي قابل اشتعال
حريق گروه :Cحريقهاي ناشي از تجهيزات الكتريكي داراي جريان
حريق گروه :Dحريقهاي ناشي از فلزات سوختني نظير منيزيم،
تيتانيوم ،پتاسيم ،زيركنيوم ،سديم و ليتيوم
حريق گروه :Kحريقهاي ناشي از وسايل و تجهيزات آشپزخانهاي كه
حاوي روغنهاي آشپزي (روغن و چربيهاي گياهي و حيواني) هستند.
حال که با گروههای مختلف حریق آشنا شدیم ،باید بدانیم برای هر گروه
چه ماده خاموش کنندهای مناسب است .در جدول مقابل خاموش کننده
مناسب حریق برای هر گروه را مشاهده میکنید:

گروه حریق

نوع خاموشکننده مناسب

کمتر از 18کیلوگرم

خاموشكنندهبايد
بهگونهاي نصب شود
كه ارتفاع قسمت
باالي آن ،از كف تمام
شده بنا بسته به
وزن خاموش كننده،
حداكثر مطابق شكل
باشد .حداقل فاصله
زير خاموش كننده تا
زمين نبايد كمتر از
 1٠سانتيمتر باشد

فیلم چهارراه استانبول
و نیمنگاهی به پالسکو
مصطفی کیایی کارگردان سینما (کارگردان
فیلم هایی چون خط ویژه ،ضد گلوله ،عصر
یخبندان ،بارکد) فیلم چهارراه استانبول را
در سال  1396راهی جشنواره فجر کرد.
فیلمی که در پنج بخش ،کاندید سیمرغ
بلورین بود ،در نهایت در بخش جلوه های
ویژه بصری (فرید ناصر فصیحی) و بازیگر
مکمل زن (سحر دولتشاهی) موفق به
دریافت سیمرغ بلورین از سی و ششمین
جشنواره فیلم فجر شد.
چهارراه استانبول ،فیلمی پر از کاراکتر
و خرده قصه است ،که سعی دارد زندگی

دو شخصیت اصلی ،بهمن (بهرام رادان)
و احد (محسن کیایی) که ورشکسته و
از قضا در ساختمان پالسکو مشغول به
کار هستند را روایت کند .فیلم باروایت
زندگی پر از تنش و بدهی این دو نفر آغاز
میشود و در ادامه شخصیتهای مختلفی،
معرفی و از ارتباطشان با این دو شخصیت
پردهبرداری میشود .چهارراه استانبول
مانند تمامی ساختههای کیایی ریتمی تند،
پراز اتفاق و نگاهی انتقادی با درونمایه
کمدی دارد .اما با تعدد لحن و همچنین بهم
ریختگی ژانر در روایت قصه ،دچار مشکل
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میشود .به نقل از عباس نصرالهی منتقد
سینما «چهارراه استانبول» فیلمی است
که با دست گذاشتن روی یک موضوع مهم
و البته تاثیرگذار ،قصد دارد تا حرفهایی
از دل جامعه بزند ،اما به دلیل مشکالت
فراوان فیلمنامهای ،نه دل مردم را به دست
میآورد و نه عمیقا به حرف دل جامعه
میپردازد.
از اواسط فیلم ،مخاطب درگیر حادثه
آتشسوزی پالسکو میشود که این
موضوع به خودی خود پتانسیل ساخت
یک فیلم برای نشان دادن ابعاد گسترده
این آتشسوزی را دارد .اما با تکیه به قصه
اصلی ،یعنی مشکالت بهمن و احد و گاهی
سو استفاده آنها از این حادثه ،آتشسوزی
پالسکو به حاشیه رانده میشود تا قصهگوی
زندگی شخصیتها باشد .منتقدان و
مخاطبان ،پرداختن به رشادت آتشنشانان
در این فیلم را تقدیر کردند؛ اما قرارگرفتن
این مهم در کنار هزارتوی توام با کمدی دو
شخصیت اصلی را نپسندیدند.
چهارراه استانبول در گیشه هم موفق نبود
و نزدیک به  2میلیارد فروش کرد .یادگاری
این فیلم برای مخاطبان سینما و همچنین
خانوادههای عزیز شهدای پالسکو ،آواز
زیبای علیرضا قربانی بر روی تصاویری از
رشادتهای آتشنشانان است.

چهارراه استانبول مانند تمامی
ساختههای کیایی ریتمی تند،
پراز اتفاق و نگاهی انتقادی
با درونمایه کمدی دارد .اما
با تعدد لحن و همچنین بهم
ریختگی ژانر در روایت قصه،
دچار مشکل میشود

اب تجهیزات اطفای حریق آریاکوپلینگ
پـالسکـو  1400دیگر سا نحه منی بیند
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