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6نکتهدرموردهوزریلوجعبهآتشنشانی

صحت کد رهگیری استاندارد را از سامانه 10001517 استعالم فرمایید.
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معرفی جعبه و هوزریل آریاکوپلینگ
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سخن مدیرمسئول

ما در عصری زندگی می کنیم که توسط محتواهای 
زرد و شتاب زده احاطه شده ایم. عصری که مخاطبان 
شبکه های اجتماعی روز به روز رو به افزایش هستند 
و آگاهی و کیفیت یادگیری رو به کاهش. در این 
و  مطبوعات  )روزنامه ها،  مکتوب  رسانه های  بین 
مخاطبان  و  طرفداران  همچنان  چاپی(  نشریات 
خود را دارند، نه مثل سابق اما هنوز زنده هستند 
به خصوص  رسانه ها  تاثیر  کشند.  می  نفس  و 
برای  مختلف  حوزه های  در  مکتوب  رسانه های 
ارتقای دانش، آگاهی و همچنین فرهنگ سازی بر 
کسی پوشیده نیست. برخی افراد بر این باورند که 
رسانه ها اولویت های ذهنی و حتی رفتاری ما را 
تعیین می کنند. بخش زیادی از این تاثیرگذاری 
می شود. ایجاد  مجالت  و  نشریات  طریق   از 

درحوزه  داریم  باور  آریاکوپلینگ  مجموعه  در  ما 
آگاهی،  ایمنی،  مباحث مهمی چون  آتش نشانی 
پیشگیری و مواجهه با حریق مطرح است که به 

این موارد کم تر توجه شده است. 
وظیفه خود دانستیم که در کنار تولید تجهیزات 
آتش نشانی ایمن و با کیفیت، با به کارگیری تیم 
تخصصی تولید محتوا و طراحی، نشریه ای را به 
چاپ برسانیم که در کنار نشریه های تخصصی 
باکیفیت این حوزه، با هدف افزایش ارتباط مستمر 
فرهنگی  دغدغه های  از  بخشی  مخاطبان،  با 
دهیم.  پوشش  را  آتش نشانی  صنعت  در   موجود 
نگاهی  آریاکوپلینگ  نشریه  از  در دومین شماره 
حوزه  در  موجود  مباحث  به  علمی  و  تخصصی 
حریق داشته ایم و در این مسیر از مخاطبان گرامی 
دعوت می کنیم در شماره های آتی ضمن انتقال 
انتقادات و پیشنهادات، مقاالت و مطالب مرتبط با 
این حوزه را با ما به اشتراک بگذارند تا با همکاری 
هم بتوانیم نشریه ای درخور این صنعت مهم و 

بزرگ به چاپ برسانیم.
محمدصالحیتجریشی-تابستان1400

برای فرهنگ سازِی پیشگیری از آتش سوزی؛
 آریاکوپلینگ با سازمان 
آتش نشانی همکاری می کند

درجهتفرهنگسازیپیشگیری
ازآتشسوزی،سازمانآتش

نشانیتهرانومجموعه
آریاکوپلینگهمکاریمیکنند.

بهگزارشروابطعمومی
آریاکوپلینگ،صبحروز

چهارشنبه12خردادماه،مهندس
محمدصالحیتجریشیمدیرعامل

آریاکوپلینگبههمراهدکتر
عبدیمشاوراینمجموعهو

همچنیناردشیرنیک،مدیرعامل
شرکتآریاکوشاپادراباحضور

درسازمانآتشنشانیبامهندس
کامرانعبدولیسرپرستمعاونت

ایمنیوپیشگیریاینسازمان
دیدارکردند.

نشریهداخلیمجموعهآریاکوپلینگ
صاحب امتیاز : مجموعه آریاکوپلینگ

)طراح و تولیدکننده تجهیزات آتش نشانی(
مدیرمسئول: محمد صالحی تجریشی

مدیر روابط عمومی: سحرناز صالحی تجریشی
سردبیر: محمدحسین شیردل

دبیرتحریریه: یعقوب دلیجه
تولیدمحتوا و ویراستار: احمد بساکی

 مدیرهنری: فاطمه شیوری
طرح پوستر: راکوب

چاپ: ایران کهن
شماره تماس: 9-76202045-021 داخلی 172

کدپستی: 1653144934
info@aryacoupling.net :پست الکترونیک
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گفت و گو با رییس مرکز آموزش علمی -کاربردی آتش نشانی، 
ایمنی و خدمات شهری؛

دکتر رحمت اله زاده: هدف ما افزایش 
دانش و مهارت است

6نکته درمورد هوزریل و جعبه آتش نشانی 

معرفی جعبه و هوزریل آریاکوپلینگ

خانه های مدرن سریع تر از خانه های 
قدیمی در آتش می سوزند

طراحی و بکارگیری ربات های آتش نشان 
در عملیات اطفای حریق

پیشگامان احداث آتش نشانی در ایران

برگزاری بیست و سومین نمایشگاه 
بین المللی صنعت ساختمان در مشهد

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 
در کرمانشاه برگزار خواهد شد

بازدید هیات مدیره اتحادیه ایمنی و آتش نشانی 
از مجموعه آریاکوپلینگ 

 تجلیل رییس اتحادیه 
از مهندس صالحی تجریشی

با مشارکت آریاکوپلینگ؛ 

دوره کشف و اعالم حریق برگزار شد
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در برخی از مناطق جنگلی، ممکن است مقادیر فراوانی 
چوب خشک شده و گیاهان مرده وجود داشته باشد. 
اگر در این مناطق آتش سوزی کنترل نشده ای رخ دهد، 
می تواند بسیار خطرناک باشد. بنابراین، با تجویز یک 
آتش سوزی که کامال تحت کنترل است، می توان از بروز 
حریق وسیع و خارج از کنترل پیشگیری کرد.

از آتش سوزی تجویز شده چه یم دانید؟

آتشسوزیهایناخواستهدرجنگلها
از زیادی سطح ساالنه متاسفانه،
میشود. حریق دچار ایران جنگلهای
آتشسوزیاینجنگلهادالیلمتعددی
کنترل که مهیبی آتشسوزیهای دارد.
آنبرایمامورانآتشنشانیدشواربوده
گنجینه این به را فراوانی خسارات و

ارزشمندواردمیکند.
عوامل و صاعقه قبیل از طبیعی عوامل
آتشهای کردن رها قبیل از انسانی
روشن کردنسیگار رها نشده، خاموش
بکشد. آتش به را میتواندجنگلی ... و
خشک چوبهای وجود بین، این در
حریق فرآیند میتواند جنگل، در شده
موارد، برخی در بخشد.حتی راتسریع
با میتواند خشکیده چوبهای وجود
و شوند شعلهور آفتاب مستقیم تابش

آتشسوزیبزرگیرابهباربیاورند.
چوبهای این بردن بین از ازاینرو، 
از پیشگیری به میتواند شده، خشک
بروزآتشسوزیکمککند.بههمیندلیل
آتشسوزیهایتجویزشدهوکنترلشده
مقاله این در باشد. راهحل یک میتواند
شده کنترل آتشسوزی با میخواهیم
آشناشویمودرخصوصفوایدوهمچنین
تجهیزاتموردنیازبرایانجاماینفرآیند

صحبتکنیم.

شده تجویز یا شده کنترل آتشسوزی
چیست؟

تجویزشده، یا کنترلشده آتشسوزی
ازروی که است آتشسوزی از نوعی
عمدوبرایمقاصدخاصیتوسطانسان
بشر دیگر، عبارت به میافتد. اتفاق
خاصی، اهداف و مقاصد تحصیل برای
را مرتع یا جنگل یک از بخشهایی
میسوزاند.ایننوعازآتشسوزی،توسط
کنترل برای که میشود شروع افرادی

جنگل هــا و مراتــع، جــزو ســرمایه های ملــی هــر کشــور 
ــع طبیعــی می تواننــد در توســعه  ــن مناب محســوب می شــوند. ای
اقتصــادی کشــور نقــش آفرینــی کننــد. زیســت بوم هایی ماننــد 
ــه  ــه ب ــد ک ــه می دهن ــات را ارائ ــیعی از خدم ــف وس ــگل، طی جن
طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه رفــاه انســان کمــک می کننــد. 

از جملــه ایــن خدمــات می تــوان بــه تولیــد غــذا، تولیــد گیاهــان 
دارویــی، تولیــد چــوب و الــوار، پاالیــش هــوا، کنتــرل ســیالب ها، 
ــورد دیگــر اشــاره  ــا م طبیعــت گــردی، جــذب توریســت و ده ه
ــیار  ــت بس ــع، اهمی ــا و مرات ــت از جنگل ه ــن حفاظ ــرد. بنابرای ک

ــی دارد.  باالی

کمک کننده است. در ادامه به چند نمونه 
از این موارد اشاره می کنیم:

در  موجود  خاص  گیاهان  از  برخی  بذر 
جنگل، برای رشد و نمو، به آتش و گرمای 
برای جوان سازی  بنابراین  دارند.  نیاز  آن 
نیاز  آن  گرمای  و  آتش  به  جنگل ها،  این 

است.
در  می دهند  ترجیح  حیوانات  از  برخی 
سوخته  اخیرا  که  کنند  زندگی  جاهایی 

شده اند. 
هرز  علف های  شده،  کنترل  آتش سوزی 
نور  می شود  باعث  و  می برد  بین  از  را 

خورشید به خاک برسد.
کود  نوع  یک  زمین،  در  موجود  خاکستر 
سریع است و به بازگشت مواد مغذی به 

خاک کمک می کند.
تجهیزات مورد نیاز برای آتش تجویز شده

به  شده  کنترل  آتش سوزی  انجام  برای 
تجهیزات خاصی نیاز است. این تجهیزات 
بستگی به عاملین این عملیات و مناطقی 
متفاوت  شود،  سوخته  می خواهند  که 
برای  زیر  تجهیزات  از  عموما  اما  است. 

انجام این فرآیند استفاده می شود.

این  از  مشعل: 
برای  مشعل ها 
آتش زدن علف ها 
استفاده می شود. 
این  که  شخصی 
حمل  را  مشعل 
حالی  در  می کند، 

آتش آموزش های الزم را دیده اند. 
تجویز  آتش سوزی  فرآیند  همچنین، 
با  و  خاص  هوایی  و  آب  شرایط  در  شده 
هدف  می شود.  انجام  مناسب  تجهیزات 
شده،  تجویز  آتش سوزی های  ایجاد  از 
ایمن سازی  یا  و  محیط زیست  به  کمک 
منطقه برای مردم می باشد. الزم به ذکر 
متفاوت  شده،  کنترل  آتش سوزی  است 
آموزش دادن  برای  تمرینی  مانورهای  از 

آتش نشانان است. 

دالیل تجویز آتش سوزی در جنگل ها و 
مراتع چیست؟

دالیل مختلفی وجود دارد که متخصصان 
به آتش سوزی تجویز  حوزه جنگل داری، 

شده فکر می کنند. 
در برخی از مناطق جنگلی، ممکن است 
و  شده  خشک  چوب  فراوانی  مقادیر 
در  اگر  باشد.  داشته  مرده وجود  گیاهان 
این مناطق آتش سوزی کنترل نشده ای 
رخ دهد، می تواند بسیار خطرناک باشد. 
که  آتش سوزی  یک  تجویز  با  بنابراین، 
کامال تحت کنترل است، می توان از بروز 
حریق وسیع و خارج از کنترل پیشگیری 

کرد.
عالوه بر این، آتش سوزی برای طبیعت هم 

و  جنگل  از  قسمت هایی  می رود،  راه  که 
هم  نمونه هایی  می زند.  آتش  را  مرتع  یا 
روی  بر  که  دارند،  وجود  مشعل  ها  این  از 
خودروهای ATV  )موتورهای چهارچرخ( 

نصب و مورد استفاده قرار می گیرند.

آتش زنه:   تفنگ 
از  برخی  در 
جنگلی،  مناطق 
متخصص  افراد 
تجویز  آتش سوزی 
تفنگ های  از  شده، 
آتش زنه برای ایجاد 

آتش استفاده می کنند. 

توپ  دستگاه 
برای  پینگ پنگ: 
ایجاد حریق کنترل 
از  برخی  در  شده 
که  جنگلی  مناطق 
دسترسی انسان به 
نیست،  میسر  آن 

استفاده  پینگ پنگ  توپ  دستگاه  از 
توپ هایی  دستگاه،  این  درون  می شود. 
دارد.  قرار  پینگ پنگ  توپ  به  شبیه 
هلی کوپترها  روی  بر  مذکور،  دستگاه 

نصب می شود. 
توپ  در  را  گلیکول  دستگاه،  این 
پرمنگنات  پتاسیم  حاوی  پینگ پنگ 
به سمت  توپ ها  و سپس  می کند  تزریق 
چند  می شوند.  شلیک  نظر  مورد  مناطق 
گرمازا، آتش  واکنش  بعد، طی یک  ثانیه 

ایجاد می شود.

اسپری آب: اسپری آب که عموما به صورت 
کوله پشتی توسط افراد حمل می شود، برای 
کار  به  آن  خاموش کردن  و  آتش  کنترل 
پیش  از  محدوده  یک  در  آتش  تا  می رود 

تعیین شده محبوس شود. 

عبارتند  فلپر  فلپر: 
تکه  یک  از 
الستیک پهن که بر 
چوبی  دسته  روی 
می گیرد.  قرار 
با  می توانند  افراد 
بر  فلپر  کشیدن 

روی آتش، آن را خاموش کنند.
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ادارات،  خانه ها،  بیشتر  در  امروزه 
مساجد، خودروها و ...، خاموش کننده ها 
یا کپسول های آتش نشانی وجود دارند. 
بارها مشاهده شده است،  این حال،  با 
افراد  آتش سوزی،  بروز  هنگام  در 
توانایی استفاده از این خاموش کننده ها 

وسعت  بر  دلیل  همین  به  ندارند.  را 
مالی  خسارات  و  شده  افزوده  آتش 
جبران ناپذیری به جای گذاشته است. 
اما می توان با آموختن نحوه بکارگیری 
درست این خاموش کننده ها، آتش را در 
همان مراحل اولیه محدود و حتی مهار 

کرد و این خسارات را به حداقل رسانید. 
در این نوشتار قصد داریم شما را با دو 
کننده ها،  خاموش  این  مرسوم  نوع 
یعنی خاموش کننده های پودری و کربن 
دی اکسید و نحوه بکارگیری آنها آشنا 

کنیم.

آموزش استفاده  از
کپسول های آتش نشانی

مقایسه کپسول پودری با کپسول کربن دی اکسید
  بدنه کپسول های کربن دی اکسید یکپارچه است و هیچگونه اثری از جوش خوردگی در آن دیده نمی شود.

  در بدنه کپسول پودری، آثار جوش خوردگی و خط جوش به وضوح دیده می شود.
  شیلنگ کپسول کربن دی اکسید شیپوری است.

  سرتاسر شیلنگ کپسول پودری قطر یکسانی دارد.
  از کپسول کربن دی اکسید بیشتر برای خاموش کردن حریق در فضای بسته استفاده می شود. )خاموش کردن 

آتش لوازم برقی یکی از مصارف کپسول کربن دی اکسید است(
  از کپسول پودری بیشتر برای خاموش کردن حریق در فضای باز  

استفاده می شود. 

معایب:
  کپسول کربن دی اکسید در فضاهای باز کارایی زیادی ندارد. 
بنابراین بهتر است در محیط های باز از کپسول پودری 

استفاده شود.
گازی که در کپسول های کربن دی اکسید وجود دارد،   

ممکن است باعث مسمومیت کاربر در محیط های بسته شود.
  پودر به جای مانده از کپسول پودری، عامل کثیفی به شمار 
می رود. بنابراین بهتر است برای خاموش کردن آتش سوزی  
قیمت  گران  و  حساس  تجهیزات  موزه ها،  بیمارستان ها، 
استفاده  پودری  کپسول  از   ،... و  الکترونیکی(   )تجهیزات 
استفاده  اکسید  دی  کربن  کپسول  از  آن  جای  به  و  نشود 

شود.
مدتی  از  پس  است  ممکن  پودری  کپسول  داخل  پودر    
کلوخه شود. بنابراین دوره های منظم بازرسی این کپسول ها 

الزامی است.

در هنگام بروز آتش سوزی، خونسردی خود را حفظ 
کنید. خاموش کننده را بردارید.  در حالی که دستگیره 
پایینی را در دست دارید و دستگیره باالیی آزاد است، 

ضامن را بکشید.

 با یک دست دو دستگیره و با دست دیگر شیلنگ را در 
دست بگیرید. به جهت باد دقت کنید. پشت به جهت 
باد بایستید. در این صورت دود آتش به چشم شما نمی 

رود و پودر به سر و صورت شما نمی پاشد.

دست خود را به صورت جاروب 
راست  و  چپ  سمت  به  کردن 
حرکت دهید و بن آتش را هدف 
بگیرید. هر چقدر آتش فروکش 

کرد، شما هم پیش روی کنید.

دو دستگیره را فشار دهید تا پودر یا گاز از داخل 
شیلنگ به بیرون پرتاب شود

طریقه استفاده  
از کپسول های 

آتش نشانی
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زمانطالییبرای
فرارازساختمان
دچارحریق،به
سنساختمان
بستگیدارد.

بهطوریکهدر
ساختمانهای
جدید،تنهاسه

دقیقهفرصتاست
تاافرادساختمان

راترککنند

خانه های مدرن 
سریع تر از خانه های قدیمی 

در آتش می سوزند
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زمانطالییبرایفرارایمن
را  زیادی  عوامل  حریق،  حوزه  کارشناسان 
برای شروع یک آتش سوزی موثر می دانند. 
مثل  طبیعی  پدیده های  مانند  عواملی 
رعدوبرق و زلزله، خطاهای انسانی مثل رها 
محیط های  در  کبریت  و  ته سیگار  کردن 
در  فنی  نواقص  آتش سوزی،  مستعد 
سیم کشی برق، آتش سوزی های عمدی و... . 
فارغ از اینکه آتش سوزی در ساختمان به چه 
علتی رخ داده باشد، داشتن اطالعات کافی، 
دقیق و علمی در مورد زمان طالیی برای 
از  را  افراد  تخلیه ساختمان، می تواند جان 
مرگ حتمی نجات دهد. اطالعاتی که اگر در 
دسترس مردم عادی قرار می گرفت، میزان 
خسارت های جانی درآتش سوزی پالسکو را 

به حداقل می رساند.
همانطوری که در باال به آن اشاره کردیم، 
فعال در حوزه  از وظایف متخصصان  یکی 
تخلیه  برای  طالیی  زمان  برآورد  حریق، 
ساختمان گرفتار در آتش است. متخصصان 
بر این باور هستند که زمان طالیی برای فرار 
از ساختمان دچار حریق، به سن ساختمان 

به  دارد.  بستگی 

تنها  جدید،  ساختمان های  در  که  طوری 
افراد ساختمان  تا  سه دقیقه فرصت است 
را ترک کنند. اما در ساختمان های قدیمی، 
این  برابر طوالنی تر است.  این زمان هشت 
و  هستند  حیاتی  و  مهم  بسیار  اطالعات، 
آن  به  علمی  و  معتبر  آزمایش های  از  باید 
این اساس، قصد داریم در  بر  دست یافت. 
این نوشتار، سرعت سوختن ساختمان های 
جدید و قدیمی را بررسی کنیم و داده های به 
دست آمده از آزمایشگاه های معتبر را برای 

خوانندگان عزیز ارائه دهیم.

خانههایجدیدسریعتردرآتشمیسوزند!
امروزه، موادی که برای ساخت ساختمان ها 
به کار می رود، متفاوت از موادی است که 
می گرفت.  قرار  استفاده  مورد  گذشته  در 
همچنین، مواد اولیه که برای ساخت وسایل 
داخل منزل، مانند مبلمان، پرده ها و ...، به 
کار می رود تغییراتی نسبت به گذشته داشته 
است. به عنوان مثال برای ساخت یک دست 
الیاف طبیعی  و  از چوب  مبل، در گذشته 
امروزه،  اما  می شد؛  استفاده 

الیاف و سازه های مصنوعی کاربرد بیشتری 
دارند. این تغییر رویه، دالیل موجه زیادی 
دارد. از جمله این دالیل، سبک بودن و ارزان 
بودن مواد مصنوعی نسبت به مواد طبیعی 
از مواد مصنوعی،  است. همچنین استفاده 
سرعت ساخت وساز را هم به شدت افزایش 

می دهد.
مواد مصنوعی که برای ساخت ساختمان و 
اسباب و اثاثیه مورد استفاده قرار می گیرند، 
به خودی خود آسیب زننده نیستند. مشکل 
زمانی ایجاد می شود که این مواد دچار حریق 
شوند. آزمایشات علمی نشان می دهد، مواد 
طبیعی  مواد  از  سریع تر  بسیار  مصنوعی 
بر  در آتش می سوزند. سوختنی که عالوه 
سرعت پیش روی بیشتر، با حرارت باالتری 
هم رخ می دهد. عالوه بر این موارد که ذکر 
شد، سوختن مواد مصنوعی، دود سمی تر و 
خطرناک تری نسبت به مواد طبیعی تولید 
سرطان  عامل  خود  خودی  به  که  می کند 

است.
از آنجایی که مصالح به کار رفته برای ساخت و 
تجهیز خانه های جدید )منظور خانه هایی که 
قدمت آنها به کمتر از بیست سال می رسد(،  

عموما از مواد مصنوعی هستند،  اگر 
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آتشســوزییکــیازفجایعــیاســتکــهدرمــدتزمــان
کوتاهــی،جــانودارایــیافــرادرابــهخطــرمیانــدازد.

ــش ــادیدرآت ــایزی ــون،خانهه ــازتاکن ازدیرب
ــای ــهزبانهه ــیب ــادرماندگ ــرادب ــوختند.اف س
افسارگســیختهآتــشنظــارهمیکردنــدو
ــود ــزانخ ــاعزی ــوالی ــوختنام ــاهدس ش
درآتــشبودنــد.درحالــیکــهبــرایمهــار
ــه ــاراینزدیکشــدنب ــیی ــش،حت آت
چنــددهقدمــیآنرانیــزنداشــتند.
ــزات ــفتجهی ــهلط ــروزهب ــاام ام
آتــشنشــانیمتنــوعوباکیفیــت
و حرفــهای آتشنشــانان و
اطفــای دیــده، آمــوزش
ــابق ــکالتس ــقمش حری

ــدارد. ران



این خانه ها دچار آتش سوزی شوند، با سرعت 
باورنکردنی در آتش می سوزند. 

که  زمانی  آتش نشانان،  از  یکی  گفته  به 
آتش به جان ساختمان های جدید می افتد، 
طولی نمی کشد که تمام ساختمان به همراه 
وسایلش در آتش می سوزند. حرارت باال و 
دودهای ایجاد شده، کار را برای آتش نشانان 
چند برابر سخت تر می کند. تنها کاری که 
ساکنان بایستی انجام دهند این است که، 
زمان را برای فرار ایمن از دست ندهند. زیرا 
از ابتدای آتش سوزی تا اوج آن، تنها کم تر از 

چهار دقیقه زمان الزم است! 

آزمایشجالب،اماتاملبرانگیز!
 ،UL موسسه تحقیقاتی ایمنی آتش نشانان
داده  انجام  جالبی  شبیه سازی  و  آزمایش 
است. نتیجه این آزمایش به صورت یک فایل 
ویدیویی در فضای اینترنت منتشر شده و 
تماشای آن نه تنها برای آتش نشانان، بلکه 
برای افراد عادی جامعه بسیار ضروری است.

در این آزمایش، دو اتاق نشیمن با تمامی 
تجهیزات ایجاد کردند. برای ساخت اتاق اول 

و تجهیز کردن آن، از مواد طبیعی 
به سبک سی سال پیش، 

مواد  از  دوم  اتاق  تجهیز  و  ساخت  برای  و 
مصنوعی به سبک امروزی استفاده نمودند. 
سپس به طور همزمان، دو عامل آتش زا در 
هر اتاق قرار دادند. دوربین ها وقایع را به طور 
دقیق ثبت و ضبط کردند. نتایج بسیار تامل 

برانگیز بود!
ظرف مدت زمان بسیار کوتاهی، که حتی 
به چهار دقیقه هم نمی رسید، اتاق با مصالح 
و تجهیزات جدید، کامال در آتش سوخت. 
اما اتاق با مصالح و تجهیزات قدیمی بعد از 
گذشت حدود بیست دقیقه به این مرحله 

رسید. 
به  را  مهم  بسیار  مطلب  دو  آزمایش  این 
دهیم  اجازه  نباید  اینکه  اول  می کشد.  رخ 
ساختمان های جدید دچار آتش سوزی شوند 
بکارگیری  با  مثال  ممکن،  طریق  هر  به  و 
سیستم های اطفای حریق اتوماتیک مانند 
اسپرینکلر، از آتش سوزی پیشگیری کنیم. 
دوم آنکه، زمان برای فرار ایمن ساکنان از 
ساختمان های جدید دچار حریق، بسیار کم 
است. از این رو، مردم باید آموزش های الزم را 
در این خصوص ببینند تا دچار خسران جانی 

نشوند.

حریق دچار بیشتر قدیمی خانههای
میشوندیاخانههایجدید؟

مقاله  این  در  که  چند  هر 
صحبت از سوختن 
یعتر  سر

جدید  ساختمان های 
نسبت به ساختمان های قدیمی 

شد، اما خوب است به آمار و ارقام هم 
نگاهی بیندازیم.

بر طبق آمار ارائه شده از سوی مراجع معتبر، 
تعداد ساختمان های قدیمی که دچار حریق 
ساختمان های  از  بیشتر  بسیار  می شوند، 

جدید است.  علت شاید واضح باشد.
ساخته  که  جدیدی  ساختمانهای  امروزه   
حریق  اطفای  تجهیزات  به  می شوند، 
اتوماتیک و  دستی مجهز می باشند. البته 
تقریبا  و  قانونی است  الزام  این مساله یک 
بیشتر ساختمان ها باید به این سیستم ها 
از  را  کار  پایان  بتوانند  تا  باشند  مجهز 
طرف شهرداری دریافت کنند. بنابراین، 
قبل از اینکه آتش به مرحله غیرقابل 
کنترل برسد، توسط این سیستم ها 
محدود و در بسیاری از مواقع اطفا 

می شوند.

موسسهتحقیقاتی
UL،آزمایشو
شبیهسازیجالب
وتاملبرانگیزی
درخصوصمقایسه
سرعتسوختن
خانههایجدید
وقدیمیانجام
دادهاست.شما
میتوانیدفیلم
مربوطبهاین
شبیهسازیرادر
کانالآپاراتما
مشاهدهنمایید
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آریاکوپلینگباسازمانآتشنشانیهمکاریمیکند
برای فرهنگ سازِی پیشگیری از آتش سوزی؛

ــش ــشســوزی،ســازمانآت درجهــتفرهنگســازیپیشــگیریازآت
نشــانیتهــرانومجموعــهآریاکوپلینــگهمــکاریمیکننــد.

تا  آورند  دست  به  را  خود  زودتر سالمتی 
بتوانیم از تجربیات و دانش ایشان استفاده 
کنیم. برای مسئولیت این حوزه، قرعه به 

نام من افتاد و ان شااهلل که رو سفید شوم.
درخصوص  تجریشی  صالحی  مهندس 
 200 حدود  گفت:  آریاکوپلینگ  مجموعه 
نفر در مجموعه ما مشغول به کار هستند، 
چندین و چند کارگاه و کارخانه به عنوان 
می دهند.  خدمات  ما  به  تامین کننده 
در  و  شده  تولید  کارخانه  در  محصوالت 
شبکه توزیع و فروش به دست متقاضیان 
و  مستقیم  که  نفراتی  تعداد  می رسد. 
می کنند  کار  آریاکوپلینگ  با  غیرمستقیم 
چیزی حدود 10 هزار نفر هستند و دعای 
هم  جمعیت  این  از  کوچکی  درصد  خیر 
بدرقه ما باشه، تا آخر عمرمان بیمه شده ایم. 
ارتقای  مجموعه،  رسالت  افزود:  ایشان 
ایمنی و حفاظت از جان شهروندان است. 
استفاده  ما  تجهیزات  از  حریق  هنگام  در 
می شود؛ اما بخشی از کار نیمه تمام مانده 

آریاکوپلینگ،  عمومی  روابط  گزارش  به 
خردادماه،   12 چهارشنبه  روز  صبح 
مهندس محمد صالحی تجریشی مدیرعامل 
آریاکوپلینگ به همراه دکتر عبدی مشاور 
نیک،  اردشیر  همچنین  و  مجموعه  این 
با حضور  آریاکوشاپادرا  مدیرعامل شرکت 
در سازمان آتش نشانی با مهندس کامران 
و  ایمنی  معاونت  سرپرست  عبدولی 

پیشگیری این سازمان دیدار کردند.
تجریشی  صالحی  مهندس  دیدار،  این  در 
پس از معرفی حاضران و عرض تبریک به 
برای  موفقیت  آرزوی  و  عبدولی  مهندس 
ایمنی  به عنوان سرپرست معاونت  ایشان 
زحمات  از  دارد  جا  گفت:  پیشگیری،  و 
و  ایمنی  پیشین  )معاون  قدیری  دکتر 
سال های  که  کنم  تشکر  هم  پیشگیری( 
و  کشیدند  زحمت  آتش نشانی  برای  سال 

مطلع شدیم در بستر بیماری هستند. برای 
اولین  در  و  داریم  سالمتی  آرزوی  ایشان 
فرصت برای قدردانی از ایشان به عیادتشان 
مهم  مسئولیت  این  اکنون  رفت.  خواهیم 
بر عهده شماست و ما کمافی السابق مثل 
دوست و همراه کنار شما هستیم و از هیچ 

کمکی دریغ نمی کنیم.
کرد:  اذعان  عبدولی  مهندس  ادامه  در 
تشکر  شما  صمیمانه  تبریک   و  حضور  از 
آرزوی  قدیری  دکتر  برای  و  می کنم 
حق  من  گردن  بر  ایشان  دارم.  سالمتی 
با  همکاری  سال    9 طی  دارند،  استادی 
دکتر قدیری، 6 سال جانشین و قائم مقام 
ایشان در بخش ایمنی و پیشگیری بودم. 
با  که  است  بی نظیری  مدیر  قدیری  دکتر 
صورت  به  سال  سال های  زیاد،  پشتکار 
شبانه روزی مشغول به کار بودند و امیدوارم 

مدیریتیکپارچه
ایمنیدرحال

تصویبالیحهای
درخصوصدریافت

تاییدیهایمنی
ساختمانهااز

سازمانآتشنشانی
استکهچنانچه

اینتاییدیهدریافت
نشود6ماهفرصت
رفعایرادداشتهدر
غیراینصورتپلمپ

میشوند

6 [   
]
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ساالنهچندهزار
نفردرسوانح
آتشسوزیآسیب
میبینندوبرای
حمایتازاین
عزیزانموسسه
مردمنهادزنورا
تشکیلدادیم.
چندیپیش
تفاهمنامهایمیان
زنووسازمان
آتشنشانیتنظیم
شدهوامیدواریم
باهمکاری
سازمان،گامهای
موثریبرایبهبود
وضعیتمعیشتی
رهیدگاناز
سوختگیبرداریم

است و آن حمایت از کسانی است که در 
آتش سوزی ها آسیب دیده اند. با تحقیقات و 
بررسی هایی که انجام گرفت، متوجه شدیم 
ساالنه چند هزار نفر در سوانح آتش سوزی 
این  از  حمایت  برای  و  می بینند  آسیب 
را تشکیل  زنو  نهاد  عزیزان موسسه مردم 
میان  تفاهم نامه ای  پیش  چندی  دادیم. 
و  شده  تنظیم  آتش نشانی  سازمان  و  زنو 
گام های  سازمان،  همکاری  با  امیدواریم 
معیشتی  وضعیت  بهبود  برای  موثری 

رهیدگان از سوختگی برداریم.
مهندس عبدولی سرپرست معاونت ایمنی 
آریاکوپلینگ  مجموعه  از  پیشگیری  و 
مجموعه  عملکرد  گفت:  و  کرد  تمجید 
آریاکوپلینگ همیشه مثبت بوده و امیدوارم 
سربلندی این مجموعه تداوم داشته باشد. 
هدف  به  رسیدن  برای  را  سازمان  شما، 
یاری  است  شهر  ایمنی  ارتقای  که  اصلی 
را  شهروندان  جان  بتوانیم  اگر  می کنید. 
راحتی  وجدان  فرداروزی  کنیم،  حفظ 
خواهیم داشت. ارزش کاری که شما انجام 
نیست؛  ما  کار  ارزش  از  کمتر  می دهید 
به مردم  برای خدمت  راستا  همه در یک 
باکیفیت  تجهیزات  تولید  تالش می کنیم. 
داخلی، در دسترس بودن و شکسته شدن 
قیمت ها باعث می شود که نیازی به واردات 
که  است  اهدافی  این ها  باشیم.  نداشته 
امیدوارم  و  مجموعه شما در پیش گرفته 

آریاکوپلینگ در تکنولوژی های جدید دنیا 
در حوزه آتش نشانی ورود کند و ما از این 

موضوع حمایت می کنیم.
دکتر عبدی مشاور مدیرعامل آریاکوپلینگ 
عبدولی  مهندس  صحبت های  تکمیل  در 
اذعان داشت: دغدغه ما و مدیران سازمان 
یکی است، امیدوارم روزی برسد که تلفنی 
در  صدا  به  آتش نشانی  ایستگاه های  در 
مطلوب  سطح  به  ایمنی  که  روزی  نیاید. 
حرکت  مسیر  یک  در  همه  است.  رسیده 
به  مربوط  آن  از  بخشی  که  می کنیم 
قوانین و استانداردهای آتش نشانی است 
که باید رعایت شود.؛ بخش دیگر، موضوع 
آریاکوپلینگ  محصوالت  است،  پیشگیری 
به خانه ها و سازمان ها ورود پیدا می کنند 
این محصوالت، فیلم، نشریه  اگر همراه  و 
برای  اطالع رسانی  محتواهای  انواع  و 
است.  بهتر  بپذیرد،  انجام  فرهنگ سازی 
فرهنگ سازی  زمینه  در  می توانیم  ما 
افزایش  برای  آتش سوزی،  از  پیشگیری 

سطح آگاهی با سازمان مشارکت کنیم. 
مهندس عبدولی ضمن استقبال از موضوع 
کشور  در  متاسفانه  افزود:  فرهنگ سازی، 
خوبی  فرهنگ سازی  و  اطالع رسانی  ما 
در زمینه پیشگیری و اطفای آتش سوزی 
صورت نگرفته است. پاشنه آشیل سازمان 
درصدد  است،  فرهنگ سازی  بحث  هم 
و  اطالع رسانی  ملی  همایش  برگزاری 
بهبود  با  و  هستیم  حریق  از  پیشگیری 
و  امسال  اواخر  می توانیم  کرونا،  شرایط 
برگزار  را  همایش  این  بعد،  سال  اوایل  یا 
کنیم. ما در این زمینه مشتاق به همکاری 
با مجموعه آریاکوپلینگ هستیم و از دکتر 
کمیته  در  که  می کنیم  دعوت  عبدی 
ما  کنار  و  کنند  پیدا  حضور  ما  اجتماعی 

باشند. 
پیشگیری  و  ایمنی  معاونت  سرپرست 
در  خوب  خیلی  اتفاق  یک  کرد:  عنوان 
مدیریت  الیحه  است؛  دادن  رخ  حال 
یکپارچه ایمنی در حال تصویب است که 
یکی از بندهای این الیحه شامل جزییاتی 
ایمنی  تاییدیه  دریافت  در خصوص  است 
ساختمان ها از سازمان آتش نشانی. چنانچه 
ساختمان ها این تاییدیه را دریافت نکنند 
را  نواقص  و  ایرادات  رفع  فرصت  6ماه 
داشته و در غیراین صورت پلمپ می شوند. 
به  این الیحه  آینده  ماه  تا یک  امیدواریم 
هم  شهرداری  با  همچنین  برسد.  تصویب 
برای  پس  این  از  که  رسیده ایم  توافق  به 

ارائه  انتقال ملک و دریافت مفاصا،  نقل و 
سازمان  ایمنی  تاییدیه  به  مربوط  مدارک 

آتش نشانی الزامی است.
برگزاری  در  آریاکوپلینگ  که  آن جایی  از 
مرکز  با  حریق  حوزه  آموزشی  دوره های 
مشارکت  آتش نشانی  کاربردی  علمی 
مجری  آریاکوشاپادرا  شرکت  و   می کند 
درخصوص  دوره هاست،  این  برگزاری 
برگزاری و تقویم آموزشی بحث و تبادل نظر 
به زودی  تدوین شده،  تقویم  و طبق  شد 
مربوط  معماری،  ایمنی  تخصصی  دوره 
با  به مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 
خواهد  برگزار  عبدولی  مهندس  تدریس 

شد. 
مهندس  پیشنهاد  با  دیدار  این  پایان  در 
از  بیش  ارتباط  که  شد  مقرر  عبدولی 
چه  آریاکوپلینگ  و  سازمان  میان  پیش 
در زمینه تولید تجهیزات و چه در زمینه 
مجموعه  دو  تا  شود  برقرار  فرهنگ سازی 
برای هدف مشترک یعنی داشتن  بتوانند 

شهری ایمن همکاری کنند.
عبدولی  کامران  مهندس  است  گفتنی 
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در حکمی 
مدیرعامل  داوری،  مهندس  سوی  از 
سرپرست  عنوان  به  آتش نشانی  سازمان 
سازمان  پیشگیری  و  ایمنی  معاونت 
جایگزین  و  منصوب  تهران  آتش نشانی 

مهندس قدیری شد.

[  
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دانشگاهجامععلمی-کاربردییکیازدانشگاههایوابستهبهوزارتعلوم،
تحقیقاتوفناوریاستکهباهدفارتقایسطحمهارتشاغلینبخشهای
مختلفاقتصادیوافزایشمهارتهایحرفهایفارغالتحصیالنکهفاقد
تجربهاجراییمیباشند،تشکیلشدهاستوبابکارگیریوسازماندهی
برگزاری به نسبت اجرایی، دستگاههای انسانی و مادی منابع امکانات،

دورههایعلمی-کاربردیدرمقاطعکاردانیوکارشناسیاقداممیکند.
برایآشناییبیشتربادانشگاهآتشنشانی،میتوانیدگفتوگوبارییساین

مرکزآموزشیرابخوانید:

علمی کاربردی شهرداری تهران است. 

چه با علمیکاربردی جامع دانشگاه
هدفیتاسیسشدهاست؟

دانشگاه جامع علمی کاربردي تنها متولی 
نظام آموزش عالی علمی کاربردی است که 
زیرنظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره 
می شود. هدف دانشگاه جامع فراهم آوردن 
و  سازمان ها  مشارکت  که  است  موجباتی 
دستگاه های اجرایی دولتی و غیر دولتی را 
برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد 
نیاز بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کشور می باشد به نحوی که دانش 

مرکزآموزشیعلمیکاربردیآتشنشانی
فعالیتخودراازچهزمانیآغازکرده

است؟
مرکز آموزشی علمی کاربری آتش نشانی، 
ایمنی و خدمات شهری شهرداری تهران 
فعالیت آموزش عالی خود را از سال 1383 
آغاز کرده است. این مرکز وظیفه آموزش 
ترمیک دانشجویان و آموزش و پژوهش را 
شرکت های  و  کل  ادارات  سازمان ها،  در 

حوزه خدمات شهری به عهده دارد.
مرکز آموزشی علمی کاربری آتش نشانی، 
ایمنی و خدمات شهری شهرداری تهران 
موسسه  در  موجود  مرکز  چهار  از  یکی 

آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آنها 
محول می شود، دانش و مهارت الزم را کسب 

کنند.

دانشگاهعلمیکاربردیچهنقشیدر
افزایشمهارتشغلیدارد؟

یکی از راه های توجه و به روز کردن منابع 
می باشد.  سازمانی  آموزش های  انسانی، 
آموزش و بهسازي کارکنان اقدامي راهبردي 
است که در سطح فردي باعث ارتقاي کیفیت 
و  تعالي  عامل  و در سطح سازماني  شغلي 

توسعه سازمان و افزایش بهره وري مي شود.
در این راستا مدیریت آموزش آزاد و سازمانی 
به  مهارت های شغلی  ایجاد  با هدف  مرکز 
دانش  ارتقای  بهره وری،  افزایش  منظور 
مدیریت  حوزه  در  انسانی  منابع  حرفه ای 
شهری و همچنین ایجاد ارتباط و تناسب بین 
مهارت و دانش، اقدام به برگزاری دوره های 
آموزشی کوتاه مدت )تکمیلی بین سطوح 
مختلف  حوزه هاي  برای  آزاد(  و  تحصیلی 
شهرداري تهران اعم از معاونت ها، سازمان ها، 
و  ارگان ها  سایر  و  مناطق  و  کل  ادارات 

دانشگاهجامع
علمیکاربردي
تنهامتولینظام

آموزشعالی
علمیکاربردی
استکهزیرنظر
وزارتعلوم،
تحقیقاتو

فناوریاداره
میشود

دکتررحمتالهزاده:هدفماافزایشدانشومهارتاست
گفت و گو با رییس مرکز آموزش علمی کاربردی آتش نشانی، ایمنی و خدمات شهری؛ 
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هدفدانشگاه
جامعفراهم
آوردنشرایط
آموزشنیروی
انسانیمتخصص
برایسازمانها،
دستگاههای
اجرایی،بخشهای
مختلفاقتصادی
واجتماعیکشور
است.بهنحویکه
دانشآموختگان
بتوانندبراساس
فعالیتووظایفی
کهبهآنهامحول
میشود،دانش
ومهارتالزمرا
کسبکنند

چگونهمیتواندرایندورههاشرکتکرد؟
مرکز آموزش علمی و کاربردی آتش نشانی، ایمنی و خدمات شهری بدون کنکور و با 
ثبت نام در سایت سنجش و داشتن شرایط مورد نظر، در مقاطع کاردانی و کارشناسی 
از بین اقایان و خانم ها هر ساله در مهر ماه و بهمن ماه در رشته های ذیل درپذیرش 

دانشجو دارد، رشته های مرکز برای مهر ماه سال آتی به شرح جدول باال است.

دستگاه های اجرایی می کند.

و آزاد آموزش حوزه در شما برنامه
سازمانیچگونهاست؟

ضمن  آموزش  دوره هاي  برگزاري   -1
و  تهران  برای شهرداري  کارکنان  خدمت 

سایر سازمان ها و ارگان های اجرایی 
تخصصي  آموزش  دوره هاي  برگزاري   -2
سایر  و  تهران  شهرداري  مدیران  ویژه 

سازمان ها و ارگان های اجرایی 
آموزش تخصصي  برگزاري دوره هاي   -3
سایر  و  تهران  شهرداري  پیمانکاران 

سازمان ها و ارگان های اجرایی 

رشته هاي  دوره  تدوین  و  طراحي   -4
براي  قالب تک درس، تک پودمان  در  آزاد 
پرسنل شهرداري تهران و سایر سازمان ها 

و ارگان های اجرایی 
5- اجراي آموزش هاي آزاد در قالب مقاطع 
بین سطوح تحصیلي جدید )شامل تک درس 
و تک پودمان( براي پرسنل شهرداري تهران و 

سایر سازمان ها و ارگان های اجرایی 

چندموردازدورههایآزادرامعرفیکنید.
آبي  حریق  اطفاء  سیستم هاي   -1
کارشناسي   -2 پیشرفته(  و  )مقدماتي 
خودرو  3- دوره مبحث سوم مقررات ملي 

متدهاي  و  ابزارها  معرفي   -4 ساختمان 
با  آشنایي   -5 ریسک  ارزیابي  و  تحلیل 
با  تاریخي  و  فرهنگي  بافت هاي  و  بناها 
کارگاه   -6 حریق  اطفاي  رویکرد هاي 
شهري  مطالعات  در   ARC GIS تخصصي 
7- ایمنی CNG برای سازمان آتش نشانی 
8- دوره ایمنی آسانسور 9- مخازن نفتی 
دوره   -10 آن  حریق  اطفای  عملیات  و 
شرکت های  ناظر  مهندسین  آموزشی 
دوره   -11 پیشگیری  معاونت  حوزه 

آموزشی تخصصی شهرداران نواحی

ازدستاوردهایاینمرکزبرایمانبگویید.
از ابتدای تاسیس این مرکز تاکنون 4350  
دانشجو فارغ التحصیل شده اند که یکی از 
نظر  از  کاربردی  علمی  مراکز  معتبرترین 
کارگاه های  امکانات  و  آموزشی  محتوای 
کشور  سطح  در  آزمایشگاهی  و  آموزشی 
است، که می توانم به تعدادی از آنها اشاره 

کنم:  
1-افزایش تعداد رشته های مرکز از 8رشته 
به 16 رشته در حوزه سازمان و خدمات 

شهری در مهر ماه سال جاری 
2-افزایش تعداد مدرسین خبره و آموزشی 

مرکز و رشد در روند پذیرش دانشجو
3-بازنگری و به روزرسانی رشته های آتش نشانی 

مرکز بعد از 10 سال برای کل کشور
4- 450 ساعت آموزش برای حدود 1700نفر 
از پرسنل سازمان و حوزه شهرداری تهران در 

شرایط کرونا به صورت مجازی و حضوری
رویداد  برگزاری  آتی،  اقدامات  مهمترین  از 
شتاب در دو حوزه » فرهنگ سازی ایمنی« 
مدرن  تجهیزات  ساخت  و  طراحی   « و 
آتش نشانی« را می توان نام برد که دریافت 
مراکز  و  دانشگاه ها  از  مختلف  طرح های 
آموزشی و صنایع مرتبط تا به این لحظه رخ 

داده است.

درانتهااگرصحبتیداریدبفرمایید.
ضمن قدردانی از حمایت های مناسب سازمان 
شهرداری  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی 
محترم  مدیرعامل  ظرفیت سازی  و  تهران 
این سازمان ان شاءاهلل با پیگیری های انجام 
شده، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی 
ارشد، بین المللی شدن مرکز جهت پذیرش 
دانشجوی بین المللی و پذیرش دانشجو در 
رشته مهندسی فناوری حریق از رشته های 
پرمخاطب حوزه ایمنی و آتش نشانی صورت 

خواهد گرفت.

مقطع رشته های تحصیلی کاردانی ردیف
کاردانی پیشگیری و حفاظت از حریق 1
کاردانی امداد و نجات شهري  2
کاردانی امداد و سوانح  3
کاردانی اطفاء حریق شهري  4
کاردانی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی 5
کاردانی بازاریابی 6
کاردانی مدریت کسب و کار 7
کاردانی ایمنی و بهداشت 8
کاردانی خدمات مشاوره و معامالت خودرو 9
کاردانی ممیزی انرژی در ساختمان 10

کارشناسی مدیریت و فرماندهی عملیات در حریق و حوادث 11
کارشناسی  (HSE) ایمنی سالمت و محیط زیست صنایع 12
کارشناسی مدیریت  امداد سوانح طبیعی 13
کارشناسی مدیریت بحران در اماکن 14
کارشناسی مهندسی فناوری حریق 15
کارشناسی مهندسی فناوری محیط زیست (بازیافت پسماند) 16
کارشناسی تربیت بدنی (مربی گری آمادگی جسمانی) 17
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وقتی که تالشی
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6 نکته در مورد 
هوزریل و جعبه 

آتش نشانی 
درلحظــاتابتدایــیشــروعآتــشســوزی،
ــد ــشنشــانیمیتوانن ــلآت ــهوهوزری جعب
ــای ــهکمکه ــتجعب ــهاهمی ــیب جایگاه
اولیــهداشــتهباشــند.حتــیمیتــوانگفــت
دربرخــیمکانهــا،اهمیــتوضــرورت
نصــبجعبــهوهوزریــل،بیشــترهــم

ــت. هس
ــی ــاحیات ــوزیثانیهه ــوادثآتشس درح
هســتند.آتــشبــهســرعتگســترش
ــرد. ــرامیگی ــطراف ــاممحی ــدوتم مییاب
ــوعآتــش، ــهن ــقب ســرعتپیشــرویحری
مصالــحواشــیایداخــلســاختمانبســتگی
دارد.درچنیــنشــرایطی،هرچهاطفایحریق
ســریعترودرمراحــلهمــانمراحــلاولیــه
ــی ــیومال ــاراتجان ــرد،خس ــورتگی ص
ــرآن ــالوهب ــت.ع ــمداش ــریخواهی کمت
آتــشســوزیهــمبــهدلیــلحجــمکمتــر
ــری ــالشکمت ــات ــه،ب ــلاولی آندرمراح

اطفــامیشــود.
وجــودیــکهوزریــلوجعبــهآتــشنشــانی
یــاسیســتماســپرینکلراتوماتیــکدرمحل
آتــشســوزیمیتوانــدتــاحــدزیــادیدر
جلوگیــریازبــروزیــکفاجعــهیــاحداقــل
بــرایتخلیــهاضطــراریســاختمانونجــات
جــانانســانهابســیارکمــککننــده

باشــد.
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وجودیکهوزریلوجعبه
آتشنشانییاسیستم
اسپرینکلراتوماتیکدر
محلآتشسوزیمیتواند
تاحدزیادیدرجلوگیری
ازبروزیکفاجعهیا
حداقلبرایتخلیه
اضطراریساختمانو
نجاتجانانسانهابسیار
کمککنندهباشد



 برای تولید 
صددرصدی

هوزریلچیستوچهکاربردیدارد؟
هوزریل یکی از پرکاربردترین تجهیزات 
محیط های  در  که  است  نشانی  آتش 
مختلف شهری و صنعتی نصب می شود. 
نیمه  شیلنگ  ضرب،  تک  ورودی  شیر 
شیلنگ  هدایت گر  نازل،  قرقره،  سخت، 
و سیستم آب رسان داخلی، تمام اجزای 
یک هوزریل را تشکیل می دهند. آب از 
شیر  طریق  از  و  آتش نشانی  تاسیسات 
شده  هوزریل  شیلنگ  وارد  ضرب  تک 
و به پشت نازل می رسد. به این ترتیب 
به  می تواند  هوزریل  از  کننده  استفاده 
سرعت شیر نازل را باز کند و به سمت  

محل آتش سوزی حرکت کند. 
محیط هایی  در  آتش نشانی  هوزریل 
مسکونی،  ساختمان های  مانند 
و  بیمارستان ها  هتل ها،  اداری،  تجاری، 
محیط های صنعتی نصب می شود و در 
جهت  سوزی  آتش  حادثه  بروز  هنگام 
استفاده  مورد  آتش  اطفای  و  کنترل 
قرار می گیرد. این ابزار در هر مرحله از 
آتش سوزی می تواند به نجات جان افراد 

درگیر در حادثه کمک کند.

حیاتی نقش و آتشسوزی انواع
هوزریل

آتش نشانی  سازمان  الزامات  اساس  بر 
 A ،B ،C ، D، K آتش سوزی در شش نوع

  آتش سوزی نوع A به آتش سوزی 
مواد جامد مانند، پارچه، چوب، کاغذ و... 

گفته می شود.
  آتش سوزی نوع B به آتش سوزی 
گازوئیل  و  نفت  بنزین،  مانند  مایعات 

گفته می شود.
آتش سوزی  به   C نوع  آتش سوزی   

گازها اشتعال پذیر می گویند.
و  پذیر  واکنش  فلزات  سوزی  آتش   
اشتعال پذیر مانند منیزیم و پتاسیم هم 
قرار   D نوع  آتش سوزی های  ردیف  در 

می گیرد.
 آتش سوزی نوع K هم به آتش سوزی 
آشپزخانه ای  و  خوراکی  روغن های 

اطالق می شود.
در هوزریل آتش نشانی، از آب به عنوان 

ماده خاموش کننده استفاده می شود. 
 NFPA بین المللی  آمارهای  طبق  بر 

)اتحادیه ملی حفاظت از حریق آمریکا(، 
بیش از نیمی از  آتش سوزی های منازل  

مسکونی از آشپزخانه شروع می شوند. 
در  خوراکی  روغن های  از  ناشی  حریق 
استفاده  می شود.  طبقه بندی   K نوع 
آتش  از  نوع  این  اطفای  برای  آب  از 
گسترش  و  شدن  رقیق  باعث  سوزی، 
بیشتر آن می شود. اما با توجه به اینکه 
نوع،  هر  از  آتش سوزی  ساختمان ها  در 
جامد  مواد  گرفتن  آتش  به  ادامه  در 
می انجامد، هوزریل وسیله مناسبی برای 
کنترل و مهار آتش سوزی و نجات جان 

افراد است. 
ایجاد  در  می تواند  هوزریل  همچنین 
ساختمان  اضطراری  تخلیه  برای  وقت 

بسیار موثر باشد. 

مالحظاتیبراینصبهوزریلوجعبه
آتشنشانیدرداخلساختمان

باید  نشانی  آتش  جعبه  و  هوزریل   
در  راحتی  به  که  مکانی نصب شود  در 

معرض دید و استفاده باشد.
هوزریل  جانمایی  هنگام  در  باید   
مالحظات الزم برای پوشش دهی کامل 
به  الزم  شود.  گرفته  نظر  در  ساختمان 
ذکر است پوشش دهی شیلنگ به طول 
برد  و  هوزریل  جانمایی  محل  شیلنگ، 

نازل مرتبط است.
هوزریل  همراه  به  آتش نشانی  جعبه   
مرکز  که  شود  نصب  گونه ای  به  باید 
قرقره از سطح زمین بین 140 تا 160 

سانتی متر فاصله باشد.
آن  به  متصل  ملحقات  و  هوزریل   
متر  سانتی   2.5 حداقل  جعبه  بدنه  با 
فاصله داشته باشد تا در هنگام استفاده 
به لبه جعبه گیر نکند و یا فضای کافی 
برای برداشتن نازل، کشیدن شیلنگ و 
شروع فرآیند اطفای حریق وجود داشته 

باشد.
خروجی  در  نصب  صورت  در   
افراد  مرور  و  عبور  در  نباید  ساختمان، 

و ساکنین، مانعی ایجاد کند. 
برای  نشانی  آتش  هوزریل  یک   
به 18  بار   2 فشار  در  عملکرد صحیح، 
 26 به  بار   4 فشار  در  و  دقیقه  بر  لیتر 

لیتر بردقیقه جریان آب نیاز دارد.

و ازجعبه استفاده مورد در نکاتی
هوزریلآتشنشانی

برای  فقط  باید  نشانی  آتش  جعبه   
حریق  اطفای  تجهیزات  داری  نگه 
وسیله  و هیچ  گیرد  قرار  استفاده  مورد 
داری  نگه  آن  داخل  در  غیرمرتبطی 

نشود.
 جعبه باید به گونه ای ساخته شود که 
به راحتی قابل باز کردن باشد. همچنین 
این  قفل  استاندارد  الزامات  طبق  بر 
جعبه ها باید از نوع آسان بازشو بوده و 

قابلیت قفل کردن نداشته باشد.
 ابعاد جعبه آتش نشانی باید متناسب 
با ابعاد هوزریل طراحی و ساخته شود تا 
روند استفاده سریع از تجهیزات اطفای 

حریق، مختل نشود.
 استفاده از هوزریل برای شست و شو 

و تمیز کاری ساختمان، مجاز نیست.

حریق اطفای وسیله هوزریل چرا
مناسبیبرایساختمانهااست؟

خاموش  ماده  عنوان  به  آب  جریان 
دائمی  و  پیوسته  طور  به  آتش  کننده 
دارد  داخل شیلنگ هوزریل جریان  در 
و همانند خاموش کننده ها نیاز به شارژ 
با کمترین  مجدد نیست. همچنین آب 

هزینه در دسترس همگان قرار دارد.
انتهای  به  که  حریقی  اطفای  نازل 
شیلنگ هوزریل متصل است، با قابلیت 
اسپری،  و  جت  صورت  به  آب  پاشش 
برای  را  گسترده ای  فعالیت  دامنه 
داخل  در  پیشروی  یا  و  اطفا  کنترل، 
به کاربر می دهد. مثال می توانید  حریق 
از  را  آن  آتش،  به  شدن  نزدیک  بدون 

فاصله 10 متری نیز هدف بگیرید.
تمام  به  کاملی  دهی  پوشش  هوزریل  
نقطه  هر  در  دارد.  ساختمان  نقاط 
سوزی  آتش  حادثه  اگر  ساختمان  از 
شیلنگ  سرعت  به  می توان  دهد،  رخ 
برای  و  کرده  آزاد  هوزریل  داخل  از  را 
بزرگ تر  فاجعه  وقوع  از  جلوگیری 

اقدامی موثر انجام داد.
وسیله  هوزریل  دالیل،  این  به  توجه  با 
سوزی  آتش  مهار  برای  مناسبی 
حریق  برابر  در  ایمنی  باالبردن  و 

ساختمان ها خواهد بود. 
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هوزریلیکیاز
پرکاربردترین
تجهیزاتآتش
نشانیاستکه
درمحیطهای
مختلفشهری
وصنعتینصب
میشود.شیر
ورودیتکضرب،
شیلنگنیمه
سخت،قرقره،
نازل،هدایتگر
شیلنگوسیستم
آبرسانداخلی،
تماماجزاییک
هوزریلراتشکیل
میدهند
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کنار[ در فشارشکن شیر کاربرد

هوزریلآتشنشانی
کنترل  ابزار  نوعی  شکن  فشار  شیر 
در  آب  فشار  داشتن  نگه  متعادل  و 
تاسیسات مختلف )تاسیسات ساختمانی 
هم  ابزار  این  است.  آتش نشانی(  و 
هم  و  آب  جریان  از  استفاده  حین  در 
در  آب  فشار  استفاده،  عدم  حالت  در 
مشخصی  دامنه  در  را  تاسیسات  داخل 
نگه می دارد و از بروز آسیب به تجهیزات 
اثر  در  تاسیسات،  شبکه  به  متصل 

نوسانات فشار جلوگیری می کند. 
مرتبه  بلند  ساختمان های  در  معموال 
بسیار  ساختمان،  ابتدایی  طبقات  فشار 
بیشتر از فشار مجاز تجهیزات متصل به 
شکن  شیرفشار  است.  تاسیسات  شبکه 
دامنه  تا  را  فشار  شرایطی  چنین  در 

معینی کاهش می دهد. 
طبقات  در  آب  فشار  اضافه  ادامه،  در 
هدایت  انتهایی  طبقات  به  ابتدایی 
از  استفاده  با  ترتیب  این  به  می شود. 
داشت  انتظار  می توان  فشار شکن  شیر 
با  آب  ساختمان،  طبقات  تمام  در  که 

به  متصل  تجهیزات  برای  کافی  فشار 
تاسیسات آب رسانی و آتش نشانی مانند 

هوزریل، تامین شود. 
عالوه بر آن استفاده از شیر فشار شکن، 
تجهیزات مصرف کننده آب  طول عمر 
را  تجهیزات  این  بند  آب  بخش های  و 
 32 تا  نهایت  در  و  می دهد.  افزایش 
در  جویی  صرفه  باعث  می تواند  درصد 

مصرف آب در دراز مدت شود. 

نتیجهگیری
نشانی  آتش  تجهیزات  تولید  و  ساخت 
به جهت سروکار داشتن با ایمنی جانی 
و حساسیت  اهمیت  شهروندان  مالی  و 
همین  به  می طلبد.  را  باالیی  بسیار 
تدوین  سازمان های  دیرباز  از  دلیل 
بین المللی،  سطح  در  استاندارد  کننده 
سخت گیرانه ای  و  مدون  استانداردهای 

را تدوین و ابالغ می کنند. 
اهمیت کیفیت در تجهیزات آتش نشانی 
به اندازه حفاظت از جان انسان ها است. 
این تجهیزات ممکن است در طول عمر 
کاربری خود فقط یک بار مورد استفاده 

اما باید در همان مورد هم  قرار گیرند. 
به صورت بی نقص عمل کنند. 

تجهیزات آتش نشانی اگر به صورت صحیح 
گرفته  کار  به  مناسب  زمان  در  و  نصب 
شوند، می توانند عامل کمک کننده ای برای 
نجات جان افراد در حوادث آتش سوزی و 
افراد  به  دوباره   زندگی  یک  شروع  نوید 

حادثه دیده باشند. 
آتش نشانی  هوزریل  با  نوشتار  این  در 
و  مهم ترین  از  یکی  عنوان  به 
آتش نشانی  تجهیزات  پرکاربردترین 
ساختمان های  در  استفاده  مورد 
آشنا  آن  کاربرد  و  و صنعتی  مسکونی 
ضرورت  خصوص  در  همچنین  شدیم. 
در  هوزریل  و  آتش نشانی  جعبه  نصب 
فشارشکن  شیر  کاربرد  و  ساختمان ها 
هوزریل  و  نشانی  آتش  تاسیسات  در 

کردیم.  صحبت 
ایستگاه  هیچ  تلفن  که  روزی  امید  به 
پلمب  و  نیاید  در  صدا  به  آتش نشانی 
به  آتش نشانی  جعبه  و  هوزریل  هیچ 

منظور اطفای حریق، باز نشود.

تجهیزاتآتش
نشانیاگربه

صورتصحیح
نصبشدهودر
زمانمناسببه
کارگرفتهشوند،
میتوانندعامل
کمککنندهای
براینجاتجان
افراددرحوادث

آتشسوزیونوید
شروعیکزندگی

دوبارهبهافراد
حادثهدیدهباشند
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حریق،  برابر  در  ایمنی  الزامات  رعایت 
ساخت  و  طراحی  در  که  است  نکته ای 
قرار  مدنظر  باید  ساختمان ها  تمامی 
آتش نشانی  مختلف  تجهیزات  گیرد. 
تا  می کنند  کمک  حادثه  وقوع  موقع  در 
جلوی گسترش آتش سوزی را بگیریم و 
از وقوع خسارت های بزرگ جانی و مالی 

جلوگیری کنیم.
از  یکی  نشانی  آتش  هوزریل  و  جعبه 
تجهیزات اطفای حریق شیلنگی پرکاربرد 
است.  صنعتی  و  شهری  محیط های  در 
برای  فضایی  عنوان  به  آتش نشانی  جعبه 
عمل  هوزریل  از  حافظت  و  نگهداری 
و  جعبه  ضرورت  و  اهمیت  می کند. 
وقوع  هنگام  در  که  آنجاست  تا  هوزریل 
حریق، در دسترس ترین ابزار برای کنترل 
دارایی شهروندان  و  جان  نجات  و  حریق 

است. 
سبب  به  آتش نشانی  تجهیزات  تولید 
دارایی  و  جانی  ایمنی  در  اثرگذاری 
باالیی  دقت  و  حساسیت  شهروندان، 
ملی  سختگیرانه  استانداردهای  می طلبد. 
تجهیزاتی  چنین  برای  نیز  بین المللی  و 
تدوین شده که مالک عمل تولیدکنندگان 

معتبر این صنعت قرار گرفته است. 
مبنای  بر  آریاکوپلینگ  هوزریل 
 BS EN671 و   NFPA14 استانداردهای 
طراحی و ساخته شده و در سال 1400 
با اخذ تاییدیه اداره استاندارد، وارد وندور 

لیست سازمان آتش نشانی شد.

استاندارد  هوزریل  و  جعبه  مشخصات 
آریاکوپلینگ به شرح زیر است:

 فرآیندهای تولید مکانیزه با استفاده از 
خمکاری  و  پانچ  لیزر،  برش  دستگاه های 

 CNC

 استفاده از پوشش رنگ الکترواستاتیک 
با فرآیند شستشوی چند مرحله ای 

و  مکانیزه  رنگ  خط  از  برخورداری   
تضمین یکنواختی در کیفیت رنگ 

با  هوزریل  و  جعبه  تخصصی  طراحی   
افزایش  و  باال  سازه ای  استحکام  رویکرد 

طول عمر 
انواع  و  بازشو  آسان  قفل  از  استفاده   
لوالی مستحکم با آبکاری چند مرحله ای 
 تعبیه ورودی شیرآالت قابل تنظیم با 
قابلیت جداسازی آسان و بدون آسیب به 

پوشش رنگ
درخواستی  و طرح  لوگو  قابلیت حک   

مشتریان در قالب جعبه های سفارشی 
 تعبیه نوار الستیکی بر روی قاب اصلی 
بازو  هنگام  در  ضربه  از  جلوگیری  جهت 

بست درب جعبه

ابعاد، طرح و رنگ و   قابلیت تغییر در 
جنس ورق 

آب رسان  سیستم  از  برخورداری   
داخلی یکپارچه برنجی با ظرفیت آبدهی 
استاندارد و مقاوم به خوردگی در ساخت 

هوزریل
 استفاده از شفت، پیچ و مهره و اجزای 

مقاوم به خوردگی در ساخت هوزریل
سخت  نیمه  شیلنگ  از  برخورداری   
و  کاربری  شرایط  در  مقاوم  بسیار 

اقلیم های مختلف 
هوزریل  حالته  سه  نازل  به  مجهز   

آریاکوپلینگ
ایران به  تاییدیه استاندارد ملی   دارای 

شماره 66853730015
تمامی  هیدرواستاتیک  آزمون   
هوزریل ها به صورت یکپارچه قبل از بسته 

بندی جهت تضمین کیفیت و کارایی
فشارشکن  شیر  از  استفاده  قابلیت   
آریاکوپلینگ جهت تنظیم و کنترل فشار 
ورودی از تاسیسات آتش نشانی و افزایش 

طول عمر هوزریل 

معرفیجعبهوهوزریلآریاکوپلینگ

جعبهوهوزریل
آتشنشانییکی
ازتجهیزاتاطفای
حریقشیلنگی
پرکاربرددر
محیطهایشهری
وصنعتیاست.
جعبهآتشنشانی
بهعنوانفضایی
براینگهداریو
حافظتازهوزریل
عملمیکند



ادارات، خانهها، بیشتر در امروزه
مساجد،خودروهاو...،خاموشکنندهها
یاکپسولهایآتشنشانیوجوددارند.
بارهامشاهدهشدهاست، اینحال، با
افراد آتشسوزی، بروز هنگام در
تواناییاستفادهازاینخاموشکنندهها

وسعت بر دلیل همین به ندارند. را
مالی خسارات و شده افزوده آتش
جبرانناپذیریبهجایگذاشتهاست.
امامیتوانباآموختننحوهبکارگیری
درستاینخاموشکنندهها،آتشرادر
همانمراحلاولیهمحدودوحتیمهار

کردواینخساراترابهحداقلرسانید.
درایننوشتارقصدداریمشمارابادو
کنندهها، خاموش این مرسوم نوع
یعنیخاموشکنندههایپودریوکربن
دیاکسیدونحوهبکارگیریآنهاآشنا

کنیم.

آموزشاستفادهاز
کپسولهایآتشنشانی

مقایسهکپسولپودریباکپسولکربندیاکسید
بدنهکپسول هایکربندیاکسیدیکپارچهاستوهیچگونهاثریازجوشخوردگیدرآندیدهنمی شود.

دربدنهکپسولپودری،آثارجوشخوردگیوخطجوشبهوضوحدیدهمی شود.
شیلنگکپسولکربندیاکسیدشیپوریاست.

سرتاسرشیلنگکپسولپودریقطریکسانیدارد.
ازکپسولکربندی اکسیدبیشتربرایخاموشکردنحریقدرفضایبستهاستفادهمی شود.)خاموشکردن

آتشلوازمبرقییکیازمصارفکپسولکربندیاکسیداست(
ازکپسولپودریبیشتربرایخاموشکردنحریقدرفضایباز

استفادهمی شود.

معایب:
کپسولکربندیاکسیددرفضاهایبازکاراییزیادیندارد.
بنابراینبهتراستدرمحیط هایبازازکپسولپودری

استفادهشود.
گازیکهدرکپسول هایکربندیاکسیدوجوددارد،

ممکناستباعثمسمومیتکاربردرمحیط هایبستهشود.
پودربهجایماندهازکپسولپودری،عاملکثیفیبهشمار
می رود.بنابراینبهتراستبرایخاموشکردنآتشسوزی
قیمت گران و حساس تجهیزات موزه ها، بیمارستان ها،
استفاده پودری کپسول از ،... و  الکترونیکی( )تجهیزات
استفاده اکسید دی کربن کپسول از آن جای به و نشود

شود.
مدتی از پس است ممکن پودری کپسول داخل پودر  
کلوخهشود.بنابرایندوره هایمنظمبازرسیاینکپسول ها

الزامیاست.

گ
لین

وپ
یاک

  آر
لی

اخ
ه د

ری
ش

ن
14

00
ان

ست
تاب

 -
م 

دو
ره 

شما
14[   

]



درهنگامبروزآتشسوزی،خونسردیخودراحفظ
کنید.خاموشکنندهرابردارید.درحالیکهدستگیره
پایینیرادردستداریدودستگیرهباالییآزاداست،

ضامنرابکشید.

بایکدستدودستگیرهوبادستدیگرشیلنگرادر
دستبگیرید.بهجهتباددقتکنید.پشتبهجهت
بادبایستید.دراینصورتدودآتشبهچشمشمانمی

رودوپودربهسروصورتشمانمیپاشد.

دستخودرابهصورتجاروب
راست و چپ سمت به کردن
حرکتدهیدوبنآتشراهدف
بگیرید.هرچقدرآتشفروکش
کرد،شماهمپیشرویکنید.

دودستگیرهرافشاردهیدتاپودریاگازازداخل
شیلنگبهبیرونپرتابشود

طریقهاستفاده
ازکپسولهای
آتشنشانی
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رباتیــکشــاخهایمیــانرشــتهای،ترکیبــیاز
مهمتریــن از یکــی اســت. مهندســی و علــوم
ــینهایی ــایماش ــیوارتق ــک،طراح ــدافرباتی اه
ــان ــکانس ــهکم ــختب ــرایطس ــهدرش ــتک اس
میآینــدوکارهایــیراکــهانجــامآنبــرایانســان
ــام ــهانج ــت،ب ــاکاس ــاخطرن ــنی ــرممک غی

میرســانند.

رباتهایآتشنشان
از  یکــی  آتــش،  کــردن  خامــوش 
اســت.  دنیــا  مشــاغل  ســخت ترین 
برطبق گزارشــات منتشــر شــده از ســوی 
ســازمان های مرتبــط، آتش نشــانان ده 
درصــد بیشــتر از مــردم عــادی در خطــر 

ــد.  ــرار دارن ــرطان ق ــه س ــال ب ابت
ــانان،  ــش نش ــه آت ــت ک ــن اس ــت ای عل
ــای ناشــی  ــرض دود ه ــرات در مع ــه ک ب
قــرار  مصنوعــی  مــواد  ســوختن  از 

 . نــد می گیر
ســاالنه  آمــار،  طبــق  بــر  همچنیــن 
ــات  ــن عملی ــادی در حی ــانان زی آتش نش

اطفــای حریــق در محیط هــای خطرنــاک، 
جــان خــود را از دســت می دهنــد و یــا بــه 

شــدت مصــدوم می شــوند.
 ازایــن رو، اســتفاده از ربات هایــی کــه 
ــای  ــق در محیط ه ــای حری ــی اطف توانای
ــک راه حــل خــوب  ــد ی ــاک را دارن خطرن
محســوب می شــود. بــه همین جهــت، 
شــرکت های بــزرگ رباتیــک در دنیــا، 
دســت بــه کار شــده اند و اقــدام بــه 
طراحــی، تولیــد و بکارگیــری ربات هــای 

نموده انــد.  آتش نشــان 
ــا  ــم شــما را ب ــه قصــد داری ــن مقال در ای
ــان نما  ــان انس ــات آتش نش ــوع رب ــک ن ی

آشــنا کنیــم.

:SAFFiRرباتآتشنشان
ربــات آتش نشــان، رباتــی اســت کــه 
ــه در  ــاص، ک ــزم خ ــک مکانی ــیله ی به وس
ــد  ــم، می توان ــاره می کنی ــه آن اش ــه ب ادام

طراحی و بکارگیری 
رابت های آتش نشان 

در عملیات اطفای حریق
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آتــش را پیــدا و ســپس آن را خامــوش 
کنــد.  اســاس کار ایــن ربــات  بــرای 
یافتــن آتــش، بــر نــور فروســرخ منتشــر 
نــور  اســت.  اســتوار  آتــش  از  شــده 
فروســرخی کــه از اجســام داغ و یــا آتــش 
منتشــر می شــود بــه سنســورهای ربــات 

می رســد. 
گونــه ای  بــه  آتش نشــان  ربــات  
بــا  کــه  اســت  شــده  برنامه ریــزی 
دریافــت و آنالیــز اطالعــات ورودی از 
سنســور، مکان یابــی کــرده و آتــش را 
می یابــد. بــه محــض رســیدن بــه آتــش، 
ایــن ربات هــا شــروع بــه خامــوش کــردن 
ــن  ــد. ای ــف می کنن ــرق مختل ــه ط آن ب
ــرد  ــوه عملک ــه ای از نح ــع خالص در واق

ربات هــای آتــش نشــان بــود. 
تِــک،  ویرجینــا  تحقیقاتــی  موسســه 
ــد  ــی و تولی ــی طراح ــان نمای ــات انس رب
ــیاری  ــد بس ــی توان ــه م ــت ک ــرده اس ک
ــه جــای  ــق را ب ــای حری ــات اطف از عملی

ــد.  ــام ده ــان انج انس
دشــوارترین  می توانــد  ربــات  ایــن 
ــا  ــتی ه ــش را در ِکش ــار آت ــات مه عملی
بــه انجــام برســاند. برنامــه ســاخت و 
ــال  ــار س ــا چه ــات تقریب ــن رب ــت ای تس
طــول کشــید. امیــد اســت بــا اســتفاده از 
ایــن ربــات و ربات هــای مشــابه، عملیــات 
ــدون  ــتی ها ب ــق درون کش ــای حری اطف
ــانان  ــان آتش نش ــادن ج ــر افت ــه خط ب

ــرد. ــام پذی انج
ربــات ســفیر، 178 ســانتی متــر قــد 
و 63 کیلوگــرم وزن دارد. طراحــی 
ــدن  ــه ب ــات شــبیه ب ــن رب ــه ای بدن
ــوده  ــمندانه ب ــیار هوش ــان، بس انس

اســت.  
مجموعــه  طراحــان  از  یکــی 

ایــن  در  تِــک  ویرجینیــا 
»مــا  می گویــد:  خصــوص 

ــات  ــه رب ــن می شــدیم ک بایســتی مطمئ
ــی از  ــه راحت ــد ب ــا می توان ــان م آتش نش
موانــع موجــود در کشــتی دچــار حریــق 
عبــور کنــد.  بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم 
ایــن ربــات دارای دو پــا شــبیه بــه انســان 

ــد.  باش
طراحــی  مــا  کــه  رباتــی  همچنیــن 
تالطم هــای  در  توانــد  مــی  کردیــم، 
دریــا تعــادل خــود را حفــظ کنــد و 

کنتــرل اطفــای حریــق را بــه دســت 
بگیــرد«. 

ســفیر،  نشــان  آتــش  ربــات 
بدنــه خــود  سنســورهایی در 
توانــد مــکان  دارد کــه مــی 
دقیــق آتــش را تشــخیص دهــد 

ــن  ــرود. همچنی ــش ب ــمت آن پی ــه س و ب
ایــن ربــات توانایــی حمــل تجهیــزات 
را دارد.  و...  نازل هــا  آتش نشــانی ماننــد 
ــق  ــل حری ــه مح ــیدن ب ــا رس ــن ب بنابرای

می تواند آن را خاموش کند. 
نگــرش طراحــان بــه ایــن ربــات فقــط به 
اطفــای حریــق خالصــه نمی شــود. آنهــا 
ــم در  ــری را ه ــف دیگ ــد وظای می خواهن

آینــده بــه ایــن ربــات محــول نماینــد.  
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رباتآتشنشانبهگونهای
برنامهریزیشدهاستکهبادریافت
وآنالیزاطالعاتورودیازسنسور،
مکانیابیکردهوآتشرامییابد.به
محضرسیدنبهآتش،اینرباتها
شروعبهخاموشکردنآنبهطرق
مختلفمیکنند



از آتش سوزی تجویز شده چه یم دانید؟

آتشسوزیهایناخواستهدرجنگلها
از زیادی سطح ساالنه متاسفانه،
میشود. حریق دچار ایران جنگلهای
آتشسوزیاینجنگلهادالیلمتعددی
کنترل که مهیبی آتشسوزیهای دارد.
آنبرایمامورانآتشنشانیدشواربوده
گنجینه این به را فراوانی خسارات و

ارزشمندواردمیکند.
عوامل و صاعقه قبیل از طبیعی عوامل
آتشهای کردن رها قبیل از انسانی
روشن کردنسیگار رها نشده، خاموش
بکشد. آتش به را میتواندجنگلی ... و
خشک چوبهای وجود بین، این در
حریق فرآیند میتواند جنگل، در شده
موارد، برخی در بخشد.حتی راتسریع
با میتواند خشکیده چوبهای وجود
و شوند شعلهور آفتاب مستقیم تابش

آتشسوزیبزرگیرابهباربیاورند.
چوبهای این بردن بین از ازاینرو،
از پیشگیری به میتواند شده، خشک
بروزآتشسوزیکمککند.بههمیندلیل
آتشسوزیهایتجویزشدهوکنترلشده
مقاله این در باشد. راهحل یک میتواند
شده کنترل آتشسوزی با میخواهیم
آشناشویمودرخصوصفوایدوهمچنین
تجهیزاتموردنیازبرایانجاماینفرآیند

صحبتکنیم.

شده تجویز یا شده کنترل آتشسوزی
چیست؟

تجویزشده، یا کنترلشده آتشسوزی
ازروی که است آتشسوزی از نوعی
عمدوبرایمقاصدخاصیتوسطانسان
بشر دیگر، عبارت به میافتد. اتفاق
خاصی، اهداف و مقاصد تحصیل برای
را مرتع یا جنگل یک از بخشهایی
میسوزاند.ایننوعازآتشسوزی،توسط
کنترل برای که میشود شروع افرادی

جنگل هــا و مراتــع، جــزو ســرمایه های ملــی هــر کشــور 
ــع طبیعــی می تواننــد در توســعه  ــن مناب محســوب می شــوند. ای
اقتصــادی کشــور نقــش آفرینــی کننــد. زیســت بوم هایی ماننــد 
ــه  ــه ب ــد ک ــه می دهن ــات را ارائ ــیعی از خدم ــف وس ــگل، طی جن
طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه رفــاه انســان کمــک می کننــد. 

از جملــه ایــن خدمــات می تــوان بــه تولیــد غــذا، تولیــد گیاهــان 
دارویــی، تولیــد چــوب و الــوار، پاالیــش هــوا، کنتــرل ســیالب ها، 
ــورد دیگــر اشــاره  ــا م طبیعــت گــردی، جــذب توریســت و ده ه
ــیار  ــت بس ــع، اهمی ــا و مرات ــت از جنگل ه ــن حفاظ ــرد. بنابرای ک

ــی دارد.  باالی

کمک کننده است. در ادامه به چند نمونه 
از این موارد اشاره می کنیم:

در  موجود  خاص  گیاهان  از  برخی  بذر 
جنگل، برای رشد و نمو، به آتش و گرمای 
برای جوان سازی  بنابراین  دارند.  نیاز  آن 
نیاز  آن  گرمای  و  آتش  به  جنگل ها،  این 

است.
در  می دهند  ترجیح  حیوانات  از  برخی 
سوخته  اخیرا  که  کنند  زندگی  جاهایی 

شده اند. 
هرز  علف های  شده،  کنترل  آتش سوزی 
نور  می شود  باعث  و  می برد  بین  از  را 

آتش آموزش های الزم را دیده اند. 
تجویز  آتش سوزی  فرآیند  همچنین، 
با  و  خاص  هوایی  و  آب  شرایط  در  شده 
هدف  می شود.  انجام  مناسب  تجهیزات 
شده،  تجویز  آتش سوزی های  ایجاد  از 
ایمن سازی  یا  و  محیط زیست  به  کمک 
منطقه برای مردم می باشد. الزم به ذکر 
متفاوت  شده،  کنترل  آتش سوزی  است 
آموزش دادن  برای  تمرینی  مانورهای  از 

آتش نشانان است. 

دالیل تجویز آتش سوزی در جنگل ها و 
مراتع چیست؟

دالیل مختلفی وجود دارد که متخصصان 
به آتش سوزی تجویز  حوزه جنگل داری، 

شده فکر می کنند. 
در برخی از مناطق جنگلی، ممکن است 
و  شده  خشک  چوب  فراوانی  مقادیر 
در  اگر  باشد.  داشته  مرده وجود  گیاهان 
این مناطق آتش سوزی کنترل نشده ای 
رخ دهد، می تواند بسیار خطرناک باشد. 
که  آتش سوزی  یک  تجویز  با  بنابراین، 
کامال تحت کنترل است، می توان از بروز 
حریق وسیع و خارج از کنترل پیشگیری 

کرد.
عالوه بر این، آتش سوزی برای طبیعت هم 
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دربرخیازمناطقجنگلی،ممکناستمقادیرفراوانی
چوبخشکشدهوگیاهانمردهوجودداشتهباشد.
اگردراینمناطقآتشسوزیکنترلنشدهایرخدهد،
میتواندبسیارخطرناکباشد.بنابراین،باتجویزیک
آتشسوزیکهکامالتحتکنترلاست،میتوانازبروز
حریقوسیعوخارجازکنترلپیشگیریکرد.

خورشید به خاک برسد.
کود  نوع  یک  زمین،  در  موجود  خاکستر 
سریع است و به بازگشت مواد مغذی به 

خاک کمک می کند.
تجهیزات مورد نیاز برای آتش تجویز شده
به  شده  کنترل  آتش سوزی  انجام  برای 
تجهیزات خاصی نیاز است. این تجهیزات 
بستگی به عاملین این عملیات و مناطقی 
متفاوت  شود،  سوخته  می خواهند  که 
برای  زیر  تجهیزات  از  عموما  اما  است. 

انجام این فرآیند استفاده می شود.

این  از  مشعل: 
برای  مشعل ها 
آتش زدن علف ها 
استفاده می شود. 
این  که  شخصی 
حمل  را  مشعل 
حالی  در  می کند، 

و  جنگل  از  قسمت هایی  می رود،  راه  که 
هم  نمونه هایی  می زند.  آتش  را  مرتع  یا 
روی  بر  که  دارند،  وجود  مشعل  ها  این  از 
خودروهای ATV  )موتورهای چهارچرخ( 

نصب و مورد استفاده قرار می گیرند.

آتش زنه:   تفنگ 
از  برخی  در 
جنگلی،  مناطق 
متخصص  افراد 
تجویز  آتش سوزی 
شده، از تفنگ های 
آتش زنه برای ایجاد 

آتش استفاده می کنند. 

توپ  دستگاه 
برای  پینگ پنگ: 
ایجاد حریق کنترل 
از  برخی  در  شده 
که  جنگلی  مناطق 
دسترسی انسان به 
نیست،  میسر  آن 

استفاده  پینگ پنگ  توپ  دستگاه  از 
توپ هایی  دستگاه،  این  درون  می شود. 
دارد.  قرار  پینگ پنگ  توپ  به  شبیه 
هلی کوپترها  روی  بر  مذکور،  دستگاه 

نصب می شود. 
توپ  در  را  گلیکول  دستگاه،  این 
پرمنگنات  پتاسیم  حاوی  پینگ پنگ 
به سمت  توپ ها  و سپس  می کند  تزریق 
چند  می شوند.  شلیک  نظر  مورد  مناطق 
گرمازا، آتش  واکنش  بعد، طی یک  ثانیه 

ایجاد می شود.

اسپری آب: اسپری آب که عموما به صورت 
کوله پشتی توسط افراد حمل می شود، برای 
کار  به  آن  خاموش کردن  و  آتش  کنترل 
پیش  از  محدوده  یک  در  آتش  تا  می رود 

تعیین شده محبوس شود. 

فلپر عبارتند  فلپر: 
تکه  یک  از 
الستیک پهن که بر 
چوبی  دسته  روی 
می گیرد.  قرار 
با  می توانند  افراد 
بر  فلپر  کشیدن 

روی آتش، آن را خاموش کنند.
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1درسال1221هجریشمسی،روسهایی
کهدرتبریزحضورداشتند،برایحفظاموال
ومنافعخود،اولینمرکزآتشنشانیایران
رادرتبریزتاسیسکردند.درآنزمان،این

مرکزبهاطفائیهشهرتپیداکرد.

6 بهدستورقاسمخانی،برجیبهارتفاع23متر،بهنامبرجیانقینیابرجآتشسوزی،درمحل
اطفائیهساختهشد.اینبرجهماکنوندرایستگاهشمارهیکتبریزوجودداردوثبتملیشده
است.درطول24ساعتشبانهروز،نگهبانیدرباالیبرجحضورداشتوشهررازیرنظرمیگرفت.
بهمحضمشاهدهدودویاآتش،نگهبانزنگبزرگیرابهصدادرمیآورد،تامامورانآمادهباشبه

محلاعزامشوند.

2 امیرکبیر،صدراعظمناصرالدین
این داشت، حضور تبریز در که شاه
تشکیالترادید.ویقصدداشتمشابه
آنرادرتهرانوسایرشهرهاراهاندازی

کند.اماعمرویکفافنداد!

9 دراواخرسال1320،دولت
عدهایازکارکنانادارهاطفائیهرا
جهتکسبآموزشهایالزمبه

خارجازکشوراعزامکرد.

که هنگامی ،1333 سال نیاز10در درحد آتشنشان ماهر نیروهای
تامینشد،عنواناطفائیهبهآتشنشانی

تغییرنامداد.

بلدیهتهرانساختهشد. درسال1303،  8
رضاخاندستورخریدیکدستگاهاتومبیلآب
پاشراداد.یکسالبعد،همانماشین،مقدمهای
برایشکلگیرینهادیبرایمقابلهباآتششد.

پیشگاماناحداثآتشنشانیدرایران

3 ناصرالدینشاههمدرسفر
فرنگ،مانورهایآتشنشانانرا
برای اما شد. وشگفتزده دید
ایران، در آتشنشانی تاسیس

اقدامخاصیانجامنداد.

4 هرچندروسهااولینمرکزآتشنشانیرا
درتبریزاحداثکردند،اماقاسمخانی،والیوقت

تبریز،اقداماتموثریدراینزمینهانجامداد.

7 دومینوسومینمراکزآتشنشانی
کشور،برایحفاظتازپاالیشگاههای
کشوردرمسجدسلیمانتاسیسشد.

5 درسال1286هجریشمسی،اولینبلدیهکشور
درتبریزساختهشد.10سالبعد،یعنیدرسال1296
هجریشمسی،مرکزیبهناماطفائیه،برایمهارآتش

دربلدیهتبریزاحداثشد.
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دوره کشف و اعالم حریق برگزار شد
با مشارکت آریاکوپلینگ؛ 

دوره آنالین آشنایی با سیستم های کشف 
مشارکت  با  )مقدماتی(  حریق  اعالم  و 

آریاکوپلینگ برگزار شد.
همانند سال گذشته، مجموعه آریاکوپلینگ 
در برگزاری دوره های آموزشی حوزه حریق با 
مرکز جامع علمی کاربردی آتش نشانی تهران و 
شرکت آریاکوشاپادرا )مجری برگزاری دوره ها( 

مشارکت می کند.
بر اساس تقویم آموزشی تدوین شده، اولین 
دوره آموزشی در سال 1400 با عنوان آشنایی 
با سیستم های کشف و اعالم حریق )مقدماتی( 
با تدریس مهندس محمد شکوری )مدرس 
سازمان آتش نشانی( در روزهای 3 الی 5 خرداد 

به صورت آنالین برگزار شد.
دانش پذیران در این دوره با سر فصل های 
اهداف  حریق،  اعالم  سیستم  تاریخچه 
حفاظت در برابر حریق، انواع سیستم اعالم، 
قوانین و مقررات زون بندی، اجزای سیستم 
حریق،  تشخیص  کاشف های  انواع  اعالم، 
انواع تجهیزات هشدار و اعالم، انواع مدارها 
و مسیرهای ارتباطی سیستم، نواحی تحت 
سیستم های  آزمون  و  بازرسی  و  حفاظت 

اعالم حریق آشنا شدند.

مدرک  دوره  هر  پایان  در  است  گفتنی 
به  تهران  آتش نشانی  سازمان  تایید  مورد 

شرکت کنندگان تعلق می  گیرد.
همچنین سوم و هفدهم تیرماه دوره تخصصی 

سوم  مبحث  به  مربوط  معماری،  ایمنی 
مقررات ملی ساختمان با تدریس مهندس 
عبدولی )سرپرست معاونت پیشگیری سازمان 

آتش نشانی(  برگزار می شود.

برگزاری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در مشهد
بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ساختمان )معماری، عمران( و صنایع سرمایشی و گرمایشی در تاریخ 22 الی 
25 تیرماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه بین المللی در شهر مشهد برگزار خواهد شد. الزم به ذکر است که این 
نمایشگاه با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی برگزار خواهد شد. ده ها شرکت داخلی و خارجی، 
بهترین محصوالت فناورانه خود را در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار خواهند داد. آریا کوپلینگ، یکی از 

شرکت کنندگان این رخداد است که محصوالت خود را در حوزه اطفای حریق به نمایش می گذارد. 
زمانبرگزاری:22 الی 25 تیرماه سال 1400

محلبرگزاری:محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در کرمانشاه برگزار خواهد شد
نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان )درب و پنجره و صنعت برق( در تاریخ 1 الی 4 تیرماه سال 1400 در محل 
)با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی(  نمایشگاه های بین المللی استان کرمانشاه  دائمی 
برگزار خواهد شد. تولید کنندگان، مهندسان و متخصصان زیادی از سرتاسر ایران از این نمایشگاه بازدید خواهند 
کرد و آخرین محصوالت و راه حل های خود را در حوزه صنعت ساختمان به نمایش می گذارند. آریا کوپلینگ هم 
یکی از شرکت کنندگان در این نمایشگاه است. شما می توانید از آخرین محصوالت تولید شده در حوزه اطفای حریق 

در غرفه اختصاصی شرکت آریا کوپلینگ بازدید فرمایید.
زمانبرگزاری: یکم الی چهارم تیرماه سال 1400

محلبرگزاری:محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان کرمانشاه
زمانبازدید:ساعت 16 الی 21

نگــــاه



درایندیداراز
مدیریتمجموعه

آریاکوپلینگ،
کارآفرینجوان،
مهندسمحمد

صالحیتجریشی
کهدردوران

کروناتعدیلنیرو
نداشتندواقدام

بهگسترشفضای
کاریوجذبنیرو
کردند،تقدیرشد

تجلیلرییساتحادیهازمهندسصالحیتجریشی
بازدید هیات مدیره اتحادیه ایمنی و آتش نشانی از مجموعه آریاکوپلینگ

حسین مصطفی زاده رییس اتحادیه ایمنی 
همراه سیدعلی چاوشی  به  آتش نشانی  و 
نایب رئیس و محمدرضا درویش، خزانه دار 
این اتحادیه، روز چهارشنبه 19خردادماه 
در مجموعه آریاکوپلینگ حاضر شدند و از 

بخش های مختلف بازدید کردند.
در این بازدید رییس اتحادیه و همراهان از 
بخش های تولید از قبیل مونتاژ اتصاالت، 
ورق کاری،  دایکست،  رنگ کاری،   ،CNC
مونتاژ جعبه، مونتاژ اسپرینکلر و همچنین 
بازسازی  تازگی  به  )که  اداری  بخش  از 
واحدهای  شامل  رسیده(  اتمام  به  آن 
بازاریابی، فروش، عملیات، انبار، تدارکات، 

می کنیم. 
اعضای  از  نیابت  به  و  رییس  عنوان  به 
اتحادیه در این مجموعه حضور پیدا کردم 
ایشان و همچنین مجموعه  از زحمات  تا 

توانمند آریاکوپلینگ تقدیر کنم.
نیز  تجریشی  صالحی  مهندس  ادامه  در 
و  اتحادیه  رییس  به  مقدم  خیر  ضمن 
همراهان ایشان، اضافه کرد: از حضورتان 
برای  و  ماست  پشتوانه  که  سپاسگزاریم 
می دهد.  انگیزه  ما  به  بیشتر  تالش 

قدردانتان هستیم.
اهدای  با  مصطفی زاده  حسین  پایان  در 
صالحی تجریشی،  مهندس  از  لوح تقدیر 
مدیرعامل مجموعه آریاکوپلینگ به عنوان 
واحد نمونه صنف تولید تجهیزات اطفای 

حریق تجلیل کرد.
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اعضــایهیاتمدیــرهاتحادیــهایمنــیوآتشنشــانیازمجموعــهبــزرگ
آریاکوپلینــگبازدیــدکردند.

روابط عمومی، محتوا و...، دیدن کردند.
بخش های  از  بازدید  از  پس  مصطفی زاده 
مدیران،  جمع  در  آریاکوپلینگ  مختلف 
مجموعه  کارکنان  تمامی  و  کارشناسان 
گفت:  و  شد  حاضر  آریاکوپلینگ  بزرگ 
مجموعه،  موسس  خاطره  و  یاد  ابتدا  در 
گرامی  را  تجریشی  صالحی  مرحوم 
می داریم. ما این مجموعه را رصد کردیم 
جوان،  کارآفرین  مجموعه،  مدیریت  از  و 
در  که  تجریشی  صالحی  محمد  مهندس 
نیرو  تعدیل  هیچ عنوان  به  کرونا  دوران 
گسترش  را  کاری  فضای  بلکه  نداشتند 
داده و اقدام به جذب نیرو کردند، تقدیر 
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پروژهبازسازیوتجهیزبخشاداریمجموعهآریاکوپلینگ
واقعدرطبقهاولبخششمالیکارخانه،ازابتدایسال
1400بامشارکتشرکتآمایشطرحوتوسعهپارسبه

مدیریتمهندستوتونچیانآغازشد.
اینشرکتطراحیونظارتاینپروژهرابراساسطرح
اوپنآفیس)open office(انجامدادواجرایپروژهنیز

توسطمهندساردواننیکبهسرانجامرسید.
آریاکوپلینگ اداری بخش جاری سال خردادماه اواسط
بهوسعت400مترمربع،ظرفیتجانمایی45 درفضایی
کارشناسدرسالناصلی،10اتاقمجزابرایمدیرانواتاق
کنفرانسهمگیمجهزبهسیستمتهویهداکتاسپلیت،

نورپردازیخطیومبلماناداری،افتتاحشد.

7
بازسازیوتجهیز

بخشاداری
آریاکوپلینگ
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