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کاستی ها،  شادی ها،  تمام  با  دیگر  سالی 
سالی  سرآمد؛  به  نرسیدن ها  و  رسیدن ها 
سرشار از نشیب و فراز. اما هر چه بود گذشت 
و بازگشت به گذشته خطاست؛ مگر برای مرور 
آموزه هایش. در دنیای امروز ،آنقدر زندگی بر 
سرعت خود افزوده است که نگریستن جز به 
آینده و مسیر پیش رو امری است محال! زیرا 
دریافت  را  نکته  این  خوبی  به  معاصر  انسان 
هیچ  در  و  کس  هیچ  برای  زندگی  قطار  که 
با  او همچنین  کرد.  نخواهد  توقف  ایستگاهی 
است.  کوتاه  زندگی  که  آمده  کنار  مساله  این 
در  است که  این  در  زندگی  ارزش  تمام  البته 
آنگونه  باشیم  کوشا  عمر  زمان  اندک  همین 
و  زندگی  بر خود، دیگران  که شایسته است 
اثر بگذاریم و کیفیت  اجتماعی پیرامون خود 
آن را در حال و آینده بهبود بخشیم. چرا که 
بلکه هیچ  گذشته، گذشته است و نه تنها ما 

کس یارای تغییر آن را ندارد.  
ما در خانواده بزرگ آریاکوپلینگ بر خویشتن 
می بالیم که تمام همُّ و غم و سعی و تالش خود 
را بر ارتقای ایمنی هموطنان معطوف کرده ایم 
تا آنان بتوانند با خیالی آسوده در این مرز و بوم 

زندگی کنند. 
و  کاستی ها  تمام  وجود  با   1400 سال  در 
و  مختلف  بخش های  در  آریاکوپلینگ  گره ها، 
گوناگون فعال بود و گام هایی هرچند کوچک 
از معرفی  در راستای ماموریت خود برداشت؛ 
محصوالت جدید مطابق با استانداردهای ملی 
و  نمایشگاه ها  برگزاری  تا  گرفته  بین المللی  و 
همایش ها، همکاری با سازمان های آتش نشانی 
با  همکاری  متخصصان،  آموزش  جهت 
ایمنی،  فرهنگ  ترویج  برای  مختلف  نهادهای 
آموزش مباحث ایمنی به کودکان و نوجوانان 

وفعالیت هایی از این دست. 
همچنین در دو سال اخیر که به دالیل مختلف، 
اعم از همه گیری ویروس کرونا و اثرات جانبی 
آن، بسیاری از شرکت ها دست به تعدیل نیرو 
زدند و چراغ امید بسیاری از خانوارها را کم سو 
پروردگار،  از  استعانت  با  آریاکوپلینگ  کردند، 
افزایش  پشتوانه  به  و  نیروی متخصص  تالش 
خط تولید و فروش، بر تعداد پرسنل اداری و 
تولیدی خود افزود و همین امر مزید بر علت 
از سوی صنف تجهیزات  این مجموعه  تا  شد 
آتش نشانی به عنوان واحد نمونه در این حوزه 

برگزیده شود. 
در سال نو، امیدواریم فرهنگ ایمنی و استفاده 
از تجهیزات آتش نشانی با کیفیت، در یکایک 
ما  و  شود  نهادینه  ایران  روستاهای  و  شهرها 
بیش از گذشته به شعار مجموعه، یعنی خانه 

امن و خانواده ایمن نزدیک شویم. 

سخن مدیرمسوول

[4]

آریاکوپلینگ حامی جشنواره 
آتش نشانان شهری و صنعتی

حمید نطقی؛ مردی که روابط عمومی را
2 بار در ایران تاسیس کرد

شیلنگ های آتش نشانی
رگ های حیاتی در عملیات اطفای حریق

9 سوال و جواب عمومی 
در خصوص الزامات نصب اسپرینکلر
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نــوروز آریایی
میرایث جهاین

] برج المیرای چالوس در آتش سوخت. این تنها ]
نکته ایست که همگان در آن اتفاق نظر دارند! 
این حادثه مانند تمام حوادث سنوات گذشته، 
دارای سواالت و تناقضات عدیده ایست که احتماال 
بی پاسخ مانده و به دست فراموشی سپرده 
خواهد شد. المیرا با داشتن 17 طبقه و 96 واحد 
مسکونی و تجاری به نمادی از ساخت وساز مدرن 
در شهر چالوس تبدیل شده بود. 

[16]

صاحب امتیاز : مجموعه آریاکوپلینگ
)طراح و تولیدکننده تجهیزات آتش نشانی(

مدیرمسئول: محمد صالحی تجریشی
سردبیر: محمدحسین شیردل

دبیرتحریریه: یعقوب دلیجه
تولیدمحتوا و ویراستار: احمد بساکی

مدیرهنری: فاطمه شیوری
طرح جلد: راکوب
چاپ: ایران کهن

شماره تماس: 49- 02176202045 داخلی 172
کدپستی: 1653144934

info@aryacoupling.net :پست الکترونیک

 نشریه داخلی مجموعه آریاکوپلینگ

عید نوروز اولین روز از سال نو و 
مصادف با اول فروردین است. جشن 
نوروز ریشه در ایران باستان دارد و 

مراسمی است کهن با تاریخچه غنی 
که از دوران قدیم برایمان به یادگار 

مانده است. اما منشا و پیدایش 
نوروز متعلق به کجا است؟ 

نکته جالبی که وجود دارد این 
است که منشا، تاریخچه و آداب و 

رسوم و پیدایش خاصی برای نوروز 
تعریف نشده است. اما بر طبق 

بعضی از افسانه ها، 3000 سال قبل 
در اول فروردین، جمشید پس از 

بیرون آمدن از کاخ خود در جنوب 
دریاچه ارومیه که امروزه 

آن منطقه حسنلو نام 
گرفته است...

گزارش یک آتش سوزی

این یک نقشه معمولی نیست!
طرح فرار ایمن به هنگام بروز حریق؛

پهپادها، ماموران عملیات غیرممکن

 Intersec محلی برای 
تبادل دانش و تکنولوژی

سیرتحول ساخت شیلنگ آتش نشانی
داستانی از یک تالش

آریاکوپلینگ؛ خانه امن، خانواده ایمن
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نوروز آریایی؛ میرایث جهاین
عید نوروز اولین روز از سال نو و مصادف با اول فروردین است. 
جشن نوروز ریشه در ایران باستان دارد و مراسمی است کهن با 
تاریخچه غنی که از دوران قدیم برایمان به یادگار مانده است. 

اما منشا پیدایش نوروز متعلق به کجا است؟ 
نکته جالبی که وجود دارد این است که منشا، تاریخچه و آداب 
اما  نوروز تعریف نشده است.  برای  پیدایش خاصی  و  و رسوم 
اول فروردین،  افسانه ها، 3000 سال قبل در  از  بعضی  بر طبق 
دریاچه  جنوب  در  خود  کاخ  از  آمدن  بیرون  از  پس  جمشید 
ارومیه که امروزه آن منطقه حسنلو نام گرفته است، تحت تاثیر 

آفتاب سوزان و درخشان و طراوت تازه قرار می گیرد و آن روز 
را نوروز می نامد. او بر آن می شود که همه ساله در چنین روزی 
آئین و مراسم های خاصی تدارک دیده و برگزار کند. همچنین 
از  یکی  است: جمشید،  آمده  در شاهنامه  نوروز  ریشه  درباره 
بوده  آذربایجان  از  گذشتن  حال  در  باستان،  ایران  پادشاهان 
است. او دستور می دهد تختی آماده کنند و خود نیز با تاجی پر 
زرق و برق، روی آن تخت نشست. با تابش نور خورشید بر آن 
تاج زرین، دنیا نورانی می شود و به خاطر شادمانی مردم آن روز 

را نوروز نامیده اند.

ماه فروردین به فروهرها تعلق دارد. جشن نوروز نیز در واقع نمادی از سالگرد بیداری طبیعت از 
خواب زمستانی است که به حیات منتهی می شود. فروهر یکی از نیروهای غیرمادی در وجود 
انسان است که در واقع نوعی همزاد آدمیان است که پیش از آفرینش مادی مردمان در جهان، به 
وجود می آید و بعد از مرگ آدمیان دوباره به جای نخستین خویش بازمی گردد. آریایی های باستان 
تنها قهرمان را فروهر می دانستند، اما بعدها پرهیزگاران نیز از این نعمت برخوردار شدند. آن ها سالی 
یک بار برای دیدار بازماندگانشان در خانه هایشان فرود می آیند و اگر خانه را درخشان و تمیز ببینند وجود آن ها موجب 

خیر و برکت خواهد شد. 

تاریخچه و آداب و رسوم عید نوروز در 
است.  جدید  سال  دهنده  نوید  ایران 
افغانستان،  مثل  کشورهایی  در  نورزو 
تاجیکستان، روسیه، ترکمنستان، هند، 
عراق،  سوریه،  قرقیزستان،  پاکستان، 
گرجستان، جمهوری آذربایجان، آلبانی، 
ازبکستان تعطیل رسمی است  چین و 
و مردم به جشن و پایکوبی می پردازند. 
ما این جشن باستانی و کهن را از اقوام 

مختلفی در منطقه به ارث برده ایم. جشنی که با رنگ و بوی ویژه هویتی آریایی گرفته و نماد پیوند اقوام و 
مردمان سرزمین فارس و آریانا است. 

نوروز را شروع رستاخیز طبیعت و موعد رویش و تولد نباتات می دانیم و باورمان بر این است که همگام با 
طبیعت ما نیز باید روزگار نو و تازه ای را با روح و روان تازه و پوشیدن لباس نو آغاز کنیم. شروع جشن نوروز 
با اعتدال بهاری همزمان است. موعدی که خوشید در حرکت ظاهری اش در ابتدای برج َحَمل، استوای زمین 
را قطع می کند و ساعات روز و شب با هم برابر می شود. در تقویم خورشیدی، لحظه تحویل سال، اولین روز، 

هرمز روز یا ارمزد روز از ماه فروردین شمرده می شود.

شده  گرفته  میانه  فارسی  زبان  از  نوروز  واژه 
است که ریشه در زبان اوستایی دارد. امروزه در 
فارسی، این واژه برای دو معنی استفاده می شود. 
نوروز عام، روز آغاز اعتدال بهاری یا برابری شب 

و روز و آغاز سال نو است. 
روز  نام  با  فروردین  ششم  روز  خاص،  نوروز 
به  نوروز  از  باستان  آریایی های  است.  خرداد 
عنوان »ناواسردا« یعنی ساِل نو یاد می کردند. 
مردمان آریایی آسیای میانه، در دوران سغدیان 
و خوارزمشاهیان، نوروز را نوسارجی و نوسارد به 

معنای سال نو می خواندند. 
به عقیده احسان یار شاطر، بنیانگذار دانش نامه 
ایرانیکا، با توجه به قواعد آواشناسی، نگارش این 
واژه در الفبای التین به صورت Nowruz توصیه 
می شود. امروزه در نوشته های یونسکو و بسیاری 
استفاده  امال  از  شکل  این  سیاسی،  متون  از 

می شود.

مجمع عمومی سازمان ملل نوروز را که ریشه تاریخی دارد، در 
تقویم خود ثبت کرده است. در تاریخ 8 مهر 1388 خورشیدی، 
سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد  )یونسکو(، نوروز را به عنوان 

میراث جهانی به ثبت رساند.

فروردین

ریشه یایب واژه نوروز

روز جهاین عید نوروز

عید نوروز چیست؟
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آداب و رسوم عید در ایران

سفره هفت سین

سبزه؛ نماد 
تولد دوباره 
طبیعت 

سرکه؛ 
نماد صبر و 
کهنسالی

سیب  سرخ
نماد زیبایی

سیر نماد سالمت

سماق ادویه ای 
ایرانی؛ نماد رنگ 
سپیده دم قبل از 

طلوع خورشید و 
پیروزی نور

بر تاریکی

سنجد میوه ای شیرین 
و نماد عشق

سمنو؛ خوراکی شیرین از 
جوانه های گندم و نماد لحظات 

شیرین زندگی 

مراسم نوروز از مجموعه ای از جشن ها و مناسبت ها 
تشکیل شده است. جشن نوروز ابتدا با آداب و رسوم 
به  نوبت  سپس  می شود.  شروع  سوری  چهارشنبه 
آخرین پنجشنبه سال و رفتن به مزار درگذشتگان 
می رسد. سومین برنامه که بیشتر در خراسان برگزار 
می شود، مراسم اَلِفه است که در آرامگاه ها و مساجد 
برپا می شود که برای تکریم و احترام به درگذشتگان 
است. طی این مراسم شیرینی و کیک محلی در کنار 
سبزه بر سر سفره گذارده می شود. از دیگر آداب و 
رسوم عید نوروز در ایران می توان به خانه تکانی اشاره کرد. اقوام و مردمی که نوروز را جشن می گیرند به این 
مناسبت نیز پایبند هستند. طی این مراسم، تمام خانه و اسباب و اثاثیه گردگیری، شستشو و تمیز می شوند. 
همچنین مردم کشورهایی مثل افغانستان و تاجیکستان هم این کار را انجام می دهند. از دوران کهن در برخی از 
مناطق رسم آتش افروختن نیز متداول بوده است. این رسم در ایران، آذربایجان و بخش هایی از افغانستان در قالب 

روشن کردن آتش در آخرین چهارشنبه سال )چهارشنبه سوری(، مرسوم بوده است. 

مشترک  رسمی  نیز  نوروز  عید  سفره  کردن  پهن 
در مراسم عید نوروز است. عناصر این سفره که در 
ایران سفره هفت سین نام دارد به دو نوع تقسیم 
می شود. عناصری که جنبه نمادین دارند؛ مثل سیر، 
سکه، سمنو، سبزه، قرآن و غیره. عناصری که جنبه 
پذیرایی از مهمان را دارند؛ مثل انواع و اقسام آجیل، 

شیرینی سنتی و یا امروزی. 
در قرن های گذشته اکثر مردم فقط سالی یک بار 
می توانستند پلو بخورند و آن هم شب عید نوروز بود. 
در این شب همه و یا اکثر مردم پلو می خوردند و از این پلو سهمی را برای فقرا، سلمانی ها، حمامی ها، کدخدا و 
روحانی محل پیشکش می بردند. امروزه نیز رسم است که در شب عید سبزی پلو با ماهی بر سر سفره شام قرار 

می گیرد.
 انداختن سفره نوروزی آداب و رسومی خاصی دارد. بر روی سفره وسایل دیگری از قبیل آینه، شمع و آب نیز 

می گذارند. ماهی و تخم مرغ رنگی نیز در این بین دیده می شوند. 

نوروز( -   پیدایش  از  نوین  )پژوهشی  نوروز جمشید   : منبع 
دکتر جواد برومند سعید - اننتشارات توس
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بر خالف تصور ما، وظایف یک واحد 
روابط عمومی تنها به دنیای ارتباط و 
تبلیغات ختم نمی شود؛ بلکه کارهای 
ارائه   -1 جمله:  از  کلیدی  و  متفاوت 
ارشد  مدیران  به  موثر  مشاوره های 
سازمان، 2- حفاظت از حریم سازمان 
خالف گویی ها،  جوسازی ها،  برابر  در 
دروغ پردازی ها و تهدیدها، 3- همکاری 
فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها، 
بین کارکنان،  رابطه  ایجاد ُحسن   -4
مشاوران و مدیران سازمان و ده ها مورد 

دیگر بر عهده این واحد است. 
روابط  واحد  یک  مسوول  بنابراین 
مهارت های  داشتن  بر  عالوه  عمومی 
مهارت های  از  باید  گسترده،  ارتباطی 
مدیریتی نیز برخوردار باشد. به گونه ای 
که حمید نطقی، پدر علم روابط عمومی 
از اولین کتاب های  ایران، در یکی  در 
خود در خصوص روابط عمومی، ابتدا 

از مدیریت سخن می گوید. 
حمید نطقی در سال 1299 )در دوران 
سلطنت قاجار( در شهر تبریز به دنیا 
شهر  در  را  ابتدایی  تحصیالت  آمد. 
خود به پایان رساند و سپس به همراه 
خانواده اش راهی آستارا )استان گیالن( 
شد و تحصیالت راهنمایی و متوسطه 
را در دبیرستان معروف این شهر یعنی 
حکیم نظامی پی گرفت. در آن زمان، 
نیما یوشیج در آستارا تدریس می کرد. 
از این رو حمید نطقی فرصت آشنایی 
با یکی از شاعران پرآوازه کشورمان را 
برای  وی  تمایل  شاید  آورد.  بدست 
ارتباط  این  از  تاثیر  بی  نیز  نوشتن 

نزدیک و همجواری نبود. 
نطقی پس از اتمام دوران دبیرستان، 
رشته  و  شد  تهران  دانشگاه  وارد 
حقوق را برای تحصیل انتخاب نمود. 
در سال 1321 بود که وی لیسانس 
خود را از این دانشگاه دریافت کرد 
در  تحصیل  ادامه  برای  بالفاصله  و 
در  و  رفت  ترکیه  به  باالتر  مقاطع 
دکترای  استانبول  دانشگاه  در  آنجا 

حقوق قضایی را اخذ کرد. 
وی در دورانی که در استانبول به سر 
فعالیت هایی  و  همکاری ها  می برد، 
نیز با نشریه های ادبی داشت که این 
ادامه  در  که  )همانگونه  فعالیت ها 
روابط  رشته  آینده  در  می خوانید( 

عمومی در ایران اثرگذار بود. 
وی سرانجام بعد از اتمام تحصیالت، 
در سال 1327 به ایران بازگشت.  در 
آن زمان شرکت نفت ایران - انگلستان 
دوم،  جهانی  جنگ  از  پس  برهه  در 
گرفتار بحران های شدیدی شده بود؛ 
بنابراین به فکر خانه تکانی و تغییرات 

اساسی شد. 
از جمله این تغییرات، ایجاد واحد روابط 
تجاری در شرکت بود. از این رو شرکت 
این  افتاد.  نیرو  جذب  فکر  به  مذکور 
مساله با بازگشت حمید نطقی مقارن 
شد و او توانست وارد این شرکت شود 
ارتباطات  و  تجاری  روابط  واحد  در  و 

شرکت نفت مشغول به کار شود. 
کاری  مصاحبه  و  ورود  ماجرای  البته 
نطقی به شرکت نفت نیز جالب است. 
در آن زمان ژنرال مونتگمری معروف 
به  چرچیل  صمیمی  دوستان  از  که 
حساب می آمد، یکی از مسوولین رده 

انتخاب  بر  او  بود.  نفت  باالی شرکت 
اعضای اولین گروه روابط تجاری نظارت 

داشت. 
داشتن  و  نویسندگی  سابقه  تحصیل، 
قریحه و ذوق در این زمینه از جمله 
برای  مونتگمری  که  بود  پارامترهایی 
با  داشت.  نظر  در  کارمند  انتخاب 
نطقی  شرکت،  این  در  استخدام 
می دانست مسوولیت خطیری بر عهده 
دارد. به گفته او، در این دوران پانزده 
ساله کتاب های قطوری که در زمینه 
تنها  می شد،  وارد  خارج  از  ارتباطات 
با  را  آن ها  او  و  بود  نطقی  یاور  و  یار 

ولع بسیاری می خواند. هر چند فرصت 
دیدار با متخصصان ارتباطات نیز برای 
او فراهم می شد و او آن ها را به غنیمت 
کرد،  موفق  را  او  آنچه  اما  می شمرد. 
توجه به آثار گذشتگان در این حوزه 

بود.
در این ایام، او سفری به اروپا داشت تا 
از چگونگی کار و پیشرفت کشورهای 
حوزه  در  انگلیس(  )خصوصا  اروپایی 
پس  وی  شود.  مطلع  عمومی  روابط 
و  تطبیق  و  نتایج اش  آوری  جمع  از 
ایران، طرح  با شرایط  آن  بومی سازی 
نخستین واحد روابط عمومی در ایران 

را در همان شرکت به اجرا درآورد ... .
جهت   ،1351 سال  در  یعنی  بعدها 
روابط  رشته  آموزش  نحوه  بررسی 
عمومی به آمریکا سفر کرد و در 12 
تحقیق  به  کشور  این  معتبر  دانشگاه 
پرداخت. او در این مدت برنامه درسی 
رشته روابط عمومی دانشگاه های آمریکا 
را مطالعه نمود و با استادان مشهور در 
این حوزه جلسات متعدد برگزار کرد. 
از جمله این استادان برنیز بود که از 
او با نام پدر روابط عمومی جهان یاد 

می کنند.
نطقی با برنیز در خانه او که در جوار 
جلسات  داشت،  قرار  هاروارد  دانشگاه 
متعددی برگزار کرد که این جلسات 
خاطره  بسیار  نطقی  برای  دیدارها  و 
انگیز بود. پس از بازگشت از این سفر 
تحقیقاتی، برنامه پیشنهادی خود را به 
شورای عالی دانشکده علوم ارتباطات 
تأیید و تصویب  تقدیم کرد که مورد 

مسئوالن قرار گرفت.
رشته  ناگهان   ،1357 سال  از  پس 
روابط عمومی از نظام آموزشی کشور 
اما دکتر نطقی، همچنان  حذف شد! 
پژوهشی  آموزشی،  فعالیت های  به 
علوم  دانشکده  در  خود  مشاوره  ای  و 
طباطبایی  عالمه  دانشگاه  اجتماعی 

ادامه داد. 
درپی تالش های ایشان و دکتر کاظم 
هماهنگی  و  همکاری  و  معتمدنژاد 
مسئوالن آموزش عالی کشور، بار دیگر 
در سال 1366 رشته روابط عمومی به 
عنوان یک رشته در مقطع کارشناسی 
مورد تصویب شورای عالی برنامه ریزی 
وزارت علوم و آموزش عالی وقت قرار 
گرفت. و اینگونه بود که با تالش های 
ایشان، برای بار دوم روابط عمومی در 

ایران تاسیس شد.

منبع:  
مهدی   - نطقی  حمید  نامه  زندگی 

باقریان-انتشارات کارگزار روابط عمومی

حمید نطقی
مردی که روابط عمومی را
2 بار در ایران تاسیس کرد

27 اردیبهشت ماه در تقویم خورشیدی روز ارتباطات و روابط عمومی 
نامگذاری شده است. امروزه واحد روابط عمومی جز جدایی ناپذیر 
هر موسسه و شرکتی محسوب می شود. به بهانه نکوداشت این روز 
در تقویم کشورمان، تصمیم گرفتیم در مورد حمید نطقی، بنیانگذار 
روابط عمومی در ایران صحبت کنیم و چند و چون نحوه ورود شاخه 
روابط عمومی به ایران را توصیف نماییم. ضمن تبریک این روز به 
همه فعاالن حوزه روابط عمومی، توجه شما را به این مقاله جلب 

می کنیم.
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سومین جشنواره آتش نشانان شهری و صنعتی عصر چهارشنبه 24 آذرماه در هتل 
الله تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آریاکوپلینگ، سومین جشنواره آتش نشانان شهری و صنعتی 
با حضور مدیران آتش نشانی سراسر کشور و همچنین فعاالن حوزه حریق برگزار 

گردید.
جشنواره آتش نشانان با هدف تجلیل از برترین های آتش نشانی در حوزه شهری و 
صنعتی، به میزبانی مجله حریق برگزار شد و در خالل این برنامه محمد صالحی 
تجریشی، مدیرعامل آریاکوپلینگ، با ارائه سخنرانی از آتش نشانان کشور تقدیر کرد. 

در انتهای مراسم از برترین سازمان، ایستگاه، فرمانده و آتش نشان در حوزه های شهری 
و صنعتی تجلیل شد. اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

  حسین محرابی از ایران خودرو تهران به عنوان برترین مبتکر آتش نشانی صنعتی.
 ایستگاه آتش نشانی شرکت ایران خودرو خراسان به عنوان برترین ایستگاه 

آتش نشانی صنعتی.
  مجتبی طراوتی از شرکت سایپا به عنوان برترین آتش نشان ورزشکار صنعتی.

  محسن تقی پور از پاالیشگاه نفت پارس به عنوان فرمانده برتر آتش نشانی صنعتی.
  شفاء الدین خطیبی از شرکت مهرکام پارس به عنوان برترین آتش نشان صنعتی.

  حمیدرضا عابدی از استان سیستان و بلوچستان به عنوان برترین آتش نشان شهری.
  حسین روشن منش از استان قزوین به عنوان برترین فرمانده آتش نشانی شهری.

  مصطفی کیایی بخش فرهنگی کارگردان فیلم سینمایی چهارراه استانبول.
  احمد فرود از استان تهران به عنوان برترین ورزشکار آتش نشانی شهری.

  ایستگاه شماره 111 سازمان آتش نشانی تهران به عنوان برترین ایستگاه آتش 
نشانی شهری.

  عبداهلل ظفرآبادی از استان فارس به عنوان برترین مبتکر آتش نشانی شهری.
گفتنی است آریاکوپلینگ ضمن برپایی غرفه محصوالت، حامی این مراسم بود.

آریاکوپلینگ حامی جشنواره آتش نشانان شهری و صنعتی

مهندس  صالحی تجریشی در سخنرانی خود در سومین جشنواره آتش نشانان شهری و صنعتی اذعان 
داشت: وقتی صحبت از آتش نشان به میان می آید، به یاد فداکاری، ایثار، بزرگی و معرفت می افتیم. 
یاد آدم هایی می افتیم که در زندگی شان رسالت دارند؛ هدف دارند؛ و برای سالمت مردم جامعه ما 
ایستاده اند. این خیلی ارزشمند است. همه شما دوستان و بزرگواران آتش نشان، برای ما سمبل و 
نماد مردانگی و معرفت هستید. ما به خودمان افتخار می کنیم که به نوعی در جمع شما عزیزان 
هستیم و در صنعت آتش نشانی فعالیت می کنیم. هر چند که ما دستمان از دور بر آتش است 
و اصل زحمت و تالش توسط شما عزیزان آتش نشان کشیده می شود. ما قدردان زحمات شما 
عزیزان هستیم. من و تیم مجموعه آریاکوپلینگ در حوزه فنی- مهندسی، آموزشی، آزمایشگاهی و 
تحقیقاتی اعالم می کنیم مثل همیشه در کنار شما هستیم و باعث خوشحالی ما است تا هر کمکی 

که در راستای اهداف ارزشمند و واالی شما عزیزان از دستمان بر می آید به انجام برسانیم.

مدیرعامل:  آریاکوپلینگ مثل همیشه در کنار آتش نشانان است
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در بسیاری از فرهنگ ها، برخی مشاغل به دو 
دسته زنانه و مردانه تقسیم  می شود. این جوامع  
برخی از حرفه ها را برای خانم ها و برخی دیگر 
را برای آقایان مناسب نمی دانند. از نظر آن ها 
رانندگی  مکانیکی،  قصابی،  همچون  مشاغلی 
کامیون و آتش نشانی برای بانوان و حرفه هایی 
نظیر مامایی و مربی گری مهد کودک برای آقایان 
مناسب نیست. اما امروزه این طرز نگرش در حال 
کم رنگ شدن است. به طوری که در خیلی از 
موارد مردها برای شغل مربی گری مهد و زن ها 
برای به دست آوردن شغل آتش نشانی رزومه 

ارسال می کنند. 
خصوص  در  داریم  قصد  کوتاه  مقدمه  این  با 
مساله  مهمی صحبت کنیم. این مساله مربوط 
به تصدی شغل آتش نشانی توسط بانوان است. 
آیا بانوان هم می توانند آتش نشان شوند؟ اولین 
بانوی آتش نشان در جهان کیست؟آیا استخدام 
آتش نشان زن در ایران ضرورتی دارد؟ اصال آیا 
خانم ها از پِس شغل سخت آتش نشانی، که یکی 
از کارهای آن مبارزه با زبانه های افسارگسیخته 

آتش است، بر می آیند؟ 
نیمه  کار  با عنوان یک  ایرانی  در یک مستند 
مردانه، به کارگردانی مسعود کارگر، به این مساله 
پرداخته شده است. شروع این فیلم با طرح یک 
مساله آغاز می شود و آن مساله این است: اگر 
بانوانی که در یک استخر شنا هستند به کمک 
یک آتش نشان نیاز پیدا کنند، چه کسی باید 
به آنها کمک کند؟ آتش نشان مرد؟ علی رغم 
تصور خیلی ها، استخرها هم مستعد آتش سوزی 
هستند. بخشی مانند سونای خشک، به دلیل 
بار حریق موجود در آن، ممکن  و  باال  حرارت 
پیش  بارها  همچنین  شود.  حریق  دچار  است 
آمده است که به دلیل انتشار گاز ُکلر در محوطه 
استخر، افراد حاضر در آن مسموم و به عملیات 
نیازمند  ریوی(   – قلبی  )احیای  نجات  و  امداد 
شدند. با توجه به آنچه ذکر شد، ممکن است 
الزم شود نیروهای آتش نشانی در یک استخر 

حضور یابند. حال اگر بانوان در استخر باشند، با 
در نظر گرفتن مسائل فرهنگی، چه کسانی در 
الویت اعزام به آنجا هستند؟ آتش نشانان مرد 

یا آتش نشانان زن )در صورت وجود(؟
به  مربوط  فقط  اسمش  خالف  بر  آتش نشانی 
نجات جان افراد از میان شعله های آتش نیست! 
هرگونه امداد مربوط به نجات جان یک انسان، 
غیر انسان و حتی نجات یک ساختمان از جمله 
وظایف این گروه از امدادگران است. در حدود 
سیصد و پنجاه سال پیش، بعد از آتش سوزی 
بزرگ لندن  سازمانی منظم همانند سازمان های 
نیروهای  گرفت.  شکل  امروزی  آتش نشانی 
بروز  هنگام  در  تا  دیدند  آموزش  سازمان  این 
نجات  برای  آتش سوزی(  )به خصوص  حادثه 
به  شهر و شهروندان در کمترین زمان ممکن 
محل حادثه اعزام شوند. اما در آن زمان تمامی 
نیروهای آتش نشان مرد بودند و خبری از زنان 

آتش نشان نبود. 
از دویست  به کمتر  حضور زن در آتش نشانی 
سال قبل برمی گردد. یعنی دویست سال قبل، 
بشر به این نکته پی برد که زنان نیز از عهده کار 

آتش نشانی برمی آیند. 
 )Molly Williams( ویلیامز  مولی  خانم  تاریخ، 
به  که  می داند  زنی  اولین  را  نیویورک  اهالی  از 
عنوان یک آتش نشان وارد سازمان آتش نشانی 
)آفریقایی  آمریکایی  سیاهپوست  یک  او  شد. 
 تبار( بود و در خانه تاجری به نام بنجامین آیمار 

زانن آتش نشان
از زمانی که اولین مجموعه آتش نشانی جهان در لندن شکل گرفت، آتش نشانی 
این  بودن  اما سخت  می شد.  تلقی  و سخت  پرمخاطره  مشاغل  از  یکی  عنوان  به 
از  کنند.  این شغل خدمت  در  نخواهند  و  بکشند  پا پس  بانوان  نشد  شغل سبب 
ورود داوطلبانه خانم مولی ویلیامز به نیروهای آتش نشانی نیویورک دویست سال 
می گذرد و بعد از او زنان زیادی برای این شغل داوطلب شدند و سختی این شغل 
را به جان خریدند تا بتوانند کمکی به هم نوعان خود بکنند. در ایران هم از دو دهه 
پیش تاکنون، سازمان های آتش نشانی شهرهای مختلف از حضور بانوان )این بار در 

بخش عملیاتی( بهره مند شدند.

حضور بانوان در آتش نشانی 
ایران تنها به دو دهه قبل 
بازمی گردد. اولین بار تصمیم 
به کارگیری نیروی عملیاتی زن 
در سازمان آتش نشانی، با اما و 
اگرهای زیاد و به صورت آزمایشی 
در کرج به اجرا در آمد. منتقدان 
اجرا شدن این طرح ضعف 
جسمانی خانم ها نسبت به آقایان 
را مهم ترین دلیل برای عدم 
پذیرش این تصمیم می دانستند. 
اما این نقد وارد نیست

نگاه جنسیتی 

ممنوع
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)Benjamin Aymar( در نیویورک کار می کرد که به 
خدمت نیروی آتش نشانی آمریکا درآمد. خدمات 
آمریکا  سال 1818  کوالک  در  خصوص  به  وی 
ستودنی است.زمانی که آتش نشان مرد به دلیل 
وجود آنفلونزا کمیاب شده بودند، مولی ویلیامز 
پمپ آتش نشانی را از میان برف ها  می ِکشید و 
به مبارزه با آتش می رفت. این همان تصویری 
 Molly, byGolly کتاب  جلد  روی  بر  که  است 
)افسانه مولی ویلیامز، اولین 
زن آتش نشان آمریکایی( 

نقش بسته است. 
جنگ  که  نکشید  طولی 
از  خیلی  و  آغاز  جهانی 
اعزام  جنگ  میدان  به  مردها 
شدند. همین امر سبب شد نیاز به نیروی 
احساس  پیش  از  بیش  زن  آتش نشان 
شود. البته بازهم تعداد آتش نشانان زن 
در مقایسه با آتش نشانان مرد بسیار کم 
بود. از دهه 1960 تا 1970، با حضور جنبش 
نیروهای  در  بانوان  حضور  زنان،  آزادی 
آتش نشانی به یکباره پُررنگ تر شد. حتی در 
این دوران هم تعداد آتش نشانان زن یک به 
پنج بود. یعنی تنها بیست درصد از کل نیروهای 
آتش نشان، زن و هشتاد درصد مابقی مرد بودند.

تنها  ایران  نشانی  آتش  در  بانوان  حضور  اما 
به دو دهه قبل بازمی گردد. اولین بار تصمیم 
سازمان  در  زن  عملیاتی  نیروی  کارگیری  به 
آتش نشانی، با اما و اگرهای زیاد و به صورت 
آزمایشی در کرج به اجرا در آمد. منتقدان اجرا 
شدن این طرح ضعف جسمانی خانم ها نسبت 
به آقایان را مهم ترین دلیل برای عدم پذیرش 
این تصمیم می دانستند. اما این نقد وارد نیست. 
اگر  استاندارد،  اساس  بر  که  دلیل  این  به 
تجهیزات آتش نشانی وزنی کمتر از 25کیلوگرم 
نیروی  یک  توسط  باید  باشند،  داشته 
عملیاتی حمل و مورد استفاده قرار گیرد. در 
از  بیشتر  وزنی  تجهیزات  اگر  غیراین صورت 
تعداد  توسط  باید  باشند  داشته  25کیلوگرم 

افراد بیشتری بکار گرفته شود. بر این اساس 
اگر خانمی از آمادگی جسمی مناسبی برخوردار 
باشد، به راحتی از پس این کار برمی آید. هرچند 
قوای جسمانی یک مرد ممکن است از یک زن 
بیشتر باشد، اما در شغل آتش نشانی فقط قوی 
بودن مالک نیست. در برخی موارد، بُعد عاطفی 
که بانوان حداقل در اظهار کردنش توانمند تر 
از آقایان هستند بیشتر به کمک شهروندان 

حادثه دیده می آید. 
از نگاه بسیار از مردم، بانوان در پیداکردن آدرس 
با مشکل مواجه هستند. اگر این مساله در حد 
شایعه نبوده و واقعیت داشته باشد چه؟ تصور 
آتش  بانوی  واقعی،  عملیات  در یک  اگر  کنید 
نشان نتواند آدرس را پیدا کند چه فاجعه ای به بار 
می آید؟ البته ضعف در جهت یابی و پیدا کردن 
آدرس ممکن است در آقایان هم وجود داشته 
باشد و چیزی نیست که فقط مختص بانوان باشد. 
به هر حال سازمان آتش نشانی یکی از کارهایی 
است  گنجانده  آتش نشان  بانوان  برنامه  در  که 
برنامه شهرشناسی با خودروی عملیاتی است. 
در این کار، بانوان آتش نشان هر روز با خودروی 
عملیاتی محدوده جغرافیایی ایستگاه خود را 
بررسی می کنند تا مبادا در شرایط استرس زای 
عملیات مسیری را اشتباه بروند و عملیات امداد 

و نجات را به تاخیر بیندارند.
با اینکه نزدیک به دو دهه است که از استخدام 
بانوان در سازمان آتش نشانی شهرهای مختلف 
ایران می گذرد، ولی هنوز خیلی از افراد با این 
مساله آشنایی ندارند و از دیدن زن آتش نشان 
تعجب می کنند. البته به همان اندازه که مردها 
از دیدن بانوی آتش نشان تعجب می کنند، زن ها 
لباس عملیاتی آتش نشانی  بانوان در  از دیدن 

مشعوف می شوند. 

منابع:   
•  مستند یک کار نیمه مردانه – مسعود کارگر )کارگردان(
• Molly, by Golly!: The Legend of Molly 
Williams, America’s First Female Firefighter, 
Dianna Ochiltree, Astra Publishing House

با اینکه نزدیک به 
دو دهه است که از 
استخدام بانوان در 
سازمان آتش نشانی 
شهرهای مختلف 
ایران می گذرد، 
ولی هنوز خیلی 
از افراد با این 
مساله آشنایی 
ندارند و از 
دیدن زن 
آتش نشان 
تعجب می کنند
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تاریخچه شیلنگ آتش نشانی
امروز شاید نتوان روده 
شیلنگ  نوعی  را  گاو 
در  و  گرفت  نظر  در 
انتقال  تجهیزات  رده 
بندی کرد.  آب طبقه 
از  قبل  سال  اما 400 

میالد مسیح، مردم برای انتقال آب در مصارفی مانند 
خاموش کردن آتش، از آن استفاده می کردند. 

انسانی به هنگام  استفاده از سطل و تشکیل زنجیر 
حوادث حریق، هم صحنه ای رایج بود که در این حوادث 
شکل می گرفت. البته می توانید کامال تصور کنید که 
چنین روش هایی چه از نظر قدرت و سرعت اطفا و چه 

از نظر مصرف آب، کارایی بسیار پایینی داشتند. 
هایدن  در  ون  جان   1693 سال  در  اینکه   تا 
همراه  به  هلندی   )Jan Van Der Heiden(
پسرش، اولین شیلنگ آتش نشانی دوران جدید را 
ابداع کرد. این شیلنگ ها از به هم دوختن تکه های 

چرم به دست می آمد. 
بیش از یک قرن الزم بود تا اختراع این پدر و پسر 
توسعه یابد و به شیلنگی با تحمل فشار باالتر تبدیل 
نام های  به  نشان  آتش  دو   1807 سال  در  شود. 
پنوک  آبراهام  و   )James Sellers( سلرز  جیمز 
)Abraham Pennock( به جای دوختن از پین های 
مسی در سرتاسر شیلنگ استفاده کردند. برای اتصال 
و آب بندی هر متر از طول این شیلنگ حدود 66 پین 
نیاز بود. چنین شیلنگی در سایز 1.5اینچ در هر متر 
2.5 کیلوگرم وزن داشت. این در حالی است که یک 
شیلنگ آتش نشانی تاشونده امروزی با سایز 1.5 اینچ 

در هر متر کمتر از 250 گرم وزن دارد.
شیلنگ های چرمی انعطاف خود را از دست می دادند 
و بعد از هر بار استفاده باید با چربی حیوانی چرب 
می شدند تا نرم باقی بمانند. یعنی هزینه نگهداری آنان 

بسیار باال بود. 
با  شیلنگ هایی  میالدی   1970 سال  در  اینکه  تا 
روکش الیاف مصنوعی تولید شدند. این شیلنگ ها 
عالوه بر سبک بودن، مقاومت باالیی در برابر فشار آب 

داشتند. هرچند همچنان برخی عوامل آسیب زا مانند 
کپک زدگی و سایش وجود داشتند که می توانستند 

عمر مفید آن را کاهش دهند. 

معرفی شیلنگ آتش نشانی تخت با روکش فیبر 
مصنوعی )شیلنگ برزنتی(

شیلنگ های آتش نشانی، انواع مختلفی دارند. این 
شیلنگ ها به شیرهای هایدرانت، پمپ های ثابت و 
سیار آتش نشانی متصل می شوند و برای نقل و انتقال 
سیاالتی مانند آب یا خاموش کننده مانند فوم کاربرد 

دارند.
شیلنگ آتش نشانی تخت در بازار تجهیزات اطفای 
شیلنگ  تاشو،  شیلنگ  برزنتی،  شیلنگ  به  حریق 

تاشونده و شیلنگ آتش نشانی معروف است. 
 EPDM این محصول با یک الیه داخلی الستیکی
)نوعی پلیمر با قابلیت تغییر شکل باال( و الیه پوششی 
از الیاف مصنوعی تولید می شوند. اثر این پوشش در 
مقاومت نهایی شیلنگ در برابر فشار آب، همانند اثر 

مقاوم سازی بتن توسط فوالد است. 
این شیلنگ ها توسط مکانیزم های سیم پیچ، بست 
معمولی و بست تخصصی کوپلینگ به انواع اتصاالت 
متصل  نشانی  آتش  نازل های  و  کوپلینگ ها  مانند 
می شوند. در مجموع، شیلنگ های تخت یا تاشونده 
از پرکاربردترین شیلنگ های آتش نشانی در  یکی 

جهان و کشورمان هستند. 

آزمایش های کنترل کیفیت شیلنگ ها
محصول  هر  معموال 
کاربردش  اساس  بر  را 
از  استفاده  طریقه  و 
مورد  محصول  آن 
کیفی  آزمون  های 
قرار  عملکردی  و 

نشانی  آتش  شیلنگ  مانند  محصولی  می دهند. 
معیوب  شاخص های  و  دارد  مشخصی  کاربردهای 
بودن و خرابی آن مشخص است. همچنین عوامل 

ایجاد نقص در شیلنگ نیز کامال مشخص است. 

رگ های حیایت در عملیات اطفای حریق
شیلنگ های آتش نشاین

شیلنگ های آتش نشانی یکی از ابزاهای اساسی آتش نشانان است. انواع  یعقوب دلیجه
شیلنگ آتش نشانی از دیرباز در این صنعت با هدف انتقال آب و اطفای آریاکوپلینگ

حریق در ابعاد مختلف و همراه با انواع نازل ها، پمپ ها و کوپلینگ ها مورد استفاده بوده اند. در 
اغلب عملیات مهار و کنترل آتش سوزی، کیفیت و سرعت انتقال آب در موفقیت عملیات نقش 
اساسی دارد. به همین دلیل ابزارها و تجهیزات مرتبط با انتقال آب نظیر شیلنگ نیز نقشی 
حیاتی و تعیین کننده در عملیات اطفای حریق بازی می کنند.  این مطلب تماما به بررسی و 
معرفی شیلنگ های آتش نشانی تخت با روکش فیبر مصنوعی )شیلنگ برزنتی یا تاشونده( 
اختصاص دارد. بخش اول این نوشتار با تاریخچه شیلنگ های آتش نشانی تخت شروع می شود و 
در ادامه مطلب به بررسی آزمایش های کنترل کیفی و روشهای نگهداری و بازرسی شیلنگ 

آتش نشانی تاشونده براساس آیین نامه های بین المللی می پردازیم. با ما همراه باشید.

موسسات استاندارد ملی و بین المللی، دستورالعمل  
آزمایش های کنترل کیفیت را براساس همین نکات 

و موارد تدوین می کنند. 
شیلنگ آتش نشانی در صورت سوراخ بودن، نشتی، 
ناشی  آسیب های  مصنوعی،  الیاف  پوشش  پارگی 
از حیوانات موذی، تابیدگی و اعوجاج، ممکن است 
از شرایط سرویس دهی خارج شود. به همین دلیل 
آزمون های کیفی این محصول هم در راستای آزمودن 

چنین معیارهایی خواهد بود. 

مقاومت کششی شیلنگ در راستای طولی 
با توجه به اینکه در هنگام استفاده، شیلنگ بر روی 
زمین کشیده می شود، مقاومت کششی شیلنگ یکی 
از شاخص هایی است که باید مورد آزمون قرار گیرد. 
شیلنگی که مقاومت کششی مناسبی نداشته باشد، 
عمر مفید کمی خواهد داشت و الیه داخلی آن به 

سرعت مستهلک خواهد شد. 

آزمون آسیب پذیری در دماهای باال و پایین
نشانی  آتش  شیلنگ 
باید به گونه ای ساخته 
شود که در آب و هوا  
مختلف  اقلیم های  و 
معتدل(  گرم،  )سرد، 
و  باشد  استفاده  قابل 

آتش نشانی  شیلنگ های  نبیند.  آسیب  آن  کارآیی 
بایستی هم هوای بسیار سرد را تحمل کنند و دچار 
ترک خوردگی و شکستگی ناشی از یخ زدن نشوند، 
هم در اقلیم های گرم در برابر نشتی و خرابی ناشی 
از تغییر شکل الیه داخلی مقاومت کنند. همچنین 
در آب هوای معتدل و مرطوب، در برابر پوسیدگی 
پوشش الیاف مصنوعی ناشی از رطوبت، مقاومت کافی 

داشته باشند. 

آزمون سایش و خمش
یکی از آزمون های عملکردی مهم در شیلنگ های آتش 
نشانی، آزمون مقاومت در برابر سایش و خمش )تابیدگی 
و...( است. شیلنگ های آتش نشانی به خصوص شیلنگ 
تحت  سرویس دهی  هنگام  در  )برزنتی(  تاشونده 
و  شدن  باز  و  تاشدن  تابیدگی،  از  ناشی  نیروهای 

همچنین تحت سایش ناشی از تماس با سطوح 
بتنی- آسفالتی و زبر قرار 

می گیرند. 
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در تست خمش یا تابیدگی، نمونه ای از شیلنگ در یک 
آزمون خمش سیکلی در 100000 سیکل نباید دچار 

هیچ گونه ترک خوردگی، آسیب یا افت کیفیتی شود.

آزمون نوسان فشار 
با توجه به امکان نوسان فشار در حین استفاده از 
شیلنگ های آتش نشانی، بررسی مقاومت شیلنگ در 
برابر نوسان فشار الزامی است. در این آزمون، فشار را 
بین دامنه فشار صفر تا فشار کاری شیلنگ با نرخ 
می دهند.  کاهش  و سپس  داده  افزایش  مشخصی 
این فرآیند به صورت متناوب در 2000 سیکل تکرار 
می شود. بعد از اتمام آزمون، بر روی شیلنگ نباید 

هیچ گونه آسیبی مشاهده شود. 

تست ترکیدگی
ترکیدگی،  آزمون 
ظرفیت نهایی تحمل 
فشار شیلنگ را نشان 
آزمون  این  می دهد. 
شیلنگ  با  بار  یک 

تابیده شده و به  با شیلنگ  بار  کامال صاف و یک 
صورت خم شده مورد آزمون قرار می گیرد. 

آزمون چسبندگی بین الیه های شیلنگ، تست خمش 
در دمای پایین، تست انعطاف پذیری در دمای پایین، 
تست غوطه وری در نفت مخصوص شیلنگ های مورد 
استفاده در مناطق نفتی، پاالیشگاهی و پتروشیمی، 
ترک،  دربرابر  مقاومت  بررسی  جهت  ازون  آزمون 
سایر آزمون های عملکردی و کنترل کیفیت شیلنگ 

آتش نشانی هستند.

مالحظاتی مربوط به نگهداری، بازرسی و انبار 
شیلنگ های آتش نشانی 

نشانی  آتش  شیلنگ 
یک  شاید  اگرچه 
بسیار  محصول 
آید  نظر  به  مستحکم 
اما آسیب ناپذیر نیست. 
زدگی،  کپک  انواع 

عوامل  سایر  و  خورشید،  فرابنفش  اشعه  ساییدگی، 
می توانند باعث خرابی شیلنگ آتش نشانی شوند. 

شاید پوسیدگی و کپک زدگی الیه پوششی 
از  یکی  مصنوعی،  فیبر 
ین  تر ر ا تکر پر

آتش نشانی  شیلنگ های  در  خرابی  سناریوهای 
باشد. بدین منظور در برخی ایستگاه های  آتش نشانی 
مخصوص   )Mose Tower( مانند  برج  سازه هایی 
شستن، آویزان کردن و خشک کردن شیلنگ های 

آتش نشانی وجود دارد. 

نگهداری مناسب از استفاده صحیح آغاز می شود
نگهداری مناسب شیلنگ آتش نشانی در افزایش طول 
عمر آن نقش اساسی دارد. در این زمینه می توان 
کرد  توجه   NFPA1962 نامه آیین  توصیه های  به 
که استاندارد نگهداری، استفاده، بازرسی، آزمایش و 
تعویض انواع شیلنگ، کوپلینگ و نازل آتش نشانی 

است.
  از کشیدن شیلنگ آتش نشانی بر روی سطوح تیز 
یا ساینده خودداری کنید. به جای کشیدن لبه تاشده 
بر روی بتن یا آسفالت، سعی کنید شیلنگ از قسمت 
صاف آن با سطح تماس پیدا کند. این کار سایش 
را در سطح وسیع تری پخش می کند و باعث کاهش 

آسیب می شود.
  در حین استفاده از شیلنگ، از افزایش ناگهانی 
فشار اجتناب کنید. به جای آن فشار را با نرخ ثابتی 

اما پیوسته باال ببرید. 
  تمامی شیلنگ ها پس از استفاده باید کامال تمیز 
شوند. اگر کثیفی و مواد آلوده را نتوان به آسانی از 

روی شیلنگ پاک کرد، 
با مواد  اگر شیلنگ  یا 
مضر تماس پیدا کرد، 
باید تماما شسته شود. 

  اگر در حین استفاده، 
شیلنگ در معرض مواد 

خطرناک قرار گرفته باشد، با روشی تایید شده و معتبر 
برای رفع و زدودن مواد خطرناک باید اقدام کرد.

  شیلنگ شسته شده یا خیس را نباید بر روی سطح 
بسیار داغ یا زیر نور شدید آفتاب خشک کرد. 

از شستشوی شیلنگ آتش نشانی، آن را    قبل 
برروی یک سطح تمیز از حالت رول باز کنید. کامال 
شیلنگ را باز کرده و صاف کنید و در طول شیلنگ 

تمامی تابیدگی ها و پیچ خوردگی ها را برطرف کنید.
  از ابزارهای برقی شستشو مانند ماشین کارواش 
و حالل ها و پاک کننده ها برای شستشوی شیلنگ 
خارجی  پوشش  است  ممکن  زیرا  نکنید.  استفاده 
شیلنگ آسیب ببیند. در ادامه هر دو طرف شیلنگ را 
با شیلنگ آب معمولی با فشار پایین بشویید. از فشار 

کم یا مالیم استفاده کنید. 
  قبل از شروع به خشک کردن هر نوع شیلنگی 
ابتدا باید آب ها و آلودگی های داخل شیلنگ را خارج 

نمایید.
  شیلنگ ها را پس از شستشو و خشک کردن 

به نحو مناسبی انبار کنید.
پس از فرآیند شستشو و خشک کردن شیلنگ، 
بند 4.7   توصیه های  به  آنها  انبار کردن  برای 

استاندارد NFPA1962 دقت کنید:
  قبل از قرار دادن شیلنگ ها در داخل انبار، 
این  دهید.  انجام  چشمی  کامل  بازرسی  یک 

بازرسی می تواند شامل بررسی مواردی مانند جدا شدن 
الیه های شیلنگ از همدیگر، تابیدگی ها، ساییدگی ها، 
لکه های کپکی، بریدگی ها، پارگی ها و سایر آسیب های 

قابل رویت در الیه داخلی یا آستر شیلنگ باشد. 
  اگر الیه داخلی نشانه هایی از الیه الیه شدن دارد، 
شیلنگ خارج از سرویس دهی بوده و در صورت امکان 
تعمیر یا تعویض شود. اگر شیلنگی که الیه الیه شده 
است را به موقع تشخیص و جایگزین نکنیم، الیه های 
الستیکی شیلنگ باعث آسیب رسیدن به پمپ ها و 

مسدود شدن اتصاالت و کوپلینگ ها خواهند شد.
  شیلنگ ها باید دور از نور مستقیم آفتاب نگهداری 

شوند. 
  شیلنگی که معیوب است، باید جایگزین شود، 
از سایر  تا  به نحو مشخصی برچسب گذاری شود 

شیلنگ ها کامال متمایز باشد.
  باید توجه کنید که تمامی شیلنگ ها قبل از انتقال 
به انبار باید کامال مورد بازرسی قرار گیرند تا شیلنگ 

معیوبی در بین آنان نباشد. 
  هنگام آماده سازی شیلنگ برای انتقال به انبار، 
مراقب کوپلینگ ها باشید تا آسیب نبینند. می توانید 
دوسر شیلنگ یا کوپلینگ ها را به همدیگر متصل 
کنید و با قرار دادن آن در مرکز رول شیلنگ، از آن 
محافظت کنید. یا آنها را با کاله های محافظ بپوشانید.

  اجازه دهید شیلنگ ها نفس بکشند. آنها در داخل 
کیسه های پالستیکی یا نایلون ها محبوس نکنید. این 
کار باعث حبس رطوبت در داخل کیسه شده و باعث 
رشد کپک و کپک زدگی بر روی شیلنگ می شود و 

عمر مفید آن را کاهش می دهد. 

شیلنگ های آتش نشانی آریاکوپلینگ 
 DIN EN14540 تولید شده براساس استاندارد  

اروپا
 EPDM الیه داخلی )آستر الستیکی( تولید شده با  
  چسبندگی باالی بین الیه ها تا 1KN/M براساس 

ENISO4671 استاندارد
  الیه پوششی تقویت شده با الیاف مصنوعی مقاوم 
به پوسیدگی و کپک زدگی ناشی از رطوبت و خشک 

شدن سریع پس از عملیات
  مقاومت باالی الیه بیرونی در برابر سایش 

  مقاومت بسیار باال در برابر تابیدگی تا 100درجه 
بر متر 

دمایی  دامنه  در  پذیری  انعطاف  و  دوام  حفظ    
 BS 20- تا 200+ درجه سانتیگراد براساس استاندارد

EN15889
54Bar 18 و فشار ترکیدگیBar فشار کاری  

  تولید در سایزهای 1.5، 2، 2.5 اینچ و طول های 
20، 25 و 30 متری 

  دارای تاییدیه از پژوهشگاه صنعت نفت 

منابع:  
NFPA1961
NFPA1962

qrfs.com وبسایت
rawhidefirehose.com وبسایت
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آریزنتو 
قائمشهر

آریا آذرخش 
قم

بهین تامین 
تبریز

برق 
ژاوه اسپادان  
اصفهان

سپیدان محافظ آتش - یزدآریو آب فن  سازه - کرمانشاهایستگاه شماره 25 آتش نشانی- تهران

ایمن آسیا - کرجایمن صنعت - کرمانشاهایمنی نگهبان - مشهد

بدیع صنعت - کاشانپارمیس - مشهدتجهیزصنعت صد دروازه - شاهرود

آریاکوپلینگ؛ حضوری به وسعت ایران
گزارش تصویری از نمایشگاه محصوالت آریاکوپلینگ در سراسر کشور
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آتش بس گستر 
آربابا- بانه

بنیان ارک 
آپادانا -تبریز

گسترش 
فناوری 
سیستم های 
لوله کشی 
ایرانیان
اراک

نصرآتش
تهران

اطفا حریق 
رنگین ارس 
کرج

رایکا صنعت - بندرعباس

دنیای ایمن - اهواز

فرا ایمن صنعت آذربینا - شیراز

تدبیر ایمن حافظ - کیش 2

دفتر نمایندگی آریاکوپلینگ - مشهد

مرکز معماری کاردل- تهران

جهان اطفا - شیراز

جهان اطفا - الر

کلینیک ساختمانی آرسام- تهران



14
گ

لین
وپ

یاک
  آر

لی
اخ

ه د
ری

ش
ن

14
01

هار
- ب

جم
 پن

اره
شم

 -
وم

ل د
سا

[  
 ]

9 سوال و جواب عمویم 
در خصوص الزامات نصب اسرپینکلر

اسپرینکلر یک سیستم پیچیده است  که از آب برای اطفای حریق 
ابداع این وسیله  و  از  از چند قرن  استفاده می کند. امروزه پس 
به  اسپرینکلر  آن،  بهبود  جهت  علم  و  تکنولژی  کاربستن  به 
کارآمدترین سیستم اطفای حریق در دنیا تبدیل شده است که 
به صورت کامال خودکار حریق را شناسایی و خاموش می کند. هر 
چند هدف از نصب اسپرینکلر تنها ایجاد فرصت برای خروج  ایمن 
عمل  خوب  آنچنان  سیستم  این  اما  است،  ساختمان  از  ساکنان 
می کند که در اکثر موارد به تنهایی کار یک تیم آتش نشان را انجام 

می دهد و آتش را خاموش می کند. اما برای بسیاری از ما، سواالت 
مختلفی در خصوص نصب اسپرینکلر وجود دارد. سواالتی همچون 
آیا کمد لباس هم به سیستم اسپرینکلر نیاز دارد و یا اینکه آیا در 
راهروها هم باید اسپرینکلر نصب کنیم یا نه؟پرسش هایی از این 
دست، ما را بر آن داشت تا به الزامات سازمان آتش نشانی تهران 
بیندازیم و به سواالت عمومی در  در خصوص اسپرینکلر نگاهی 
خصوص آن پاسخ دهیم. آنچه در ادامه می خوانید  نُه سوال عمومی 

در خصوص نصب سیستم اسپرینکلر است.

کدام بخش  از یک ساختمان مسکونی به اسپرینکلر نیاز 
آیا در کمد لباس هم باید اسپرینکلر نصب کرد؟دارد و کدام بخش  آن به اسپرینکلر نیازی ندارد؟

بر طبق الزامات سازمان آتش نشانی تهران، ساختمان های 
بلندمرتبه بایستی به طور کامل تحت پوشش سیستم 
بلند  ساختمان های  از  منظور  گیرند.  قرار  اسپرینکلر 
مرتبه، ساختمان هایی با ارتفاع بیش تر از 23 متر هستند. 
در چنین ساختمان هایی تمامی فضاها نظیر اتاق خواب، 
پذیرایي،آشپزخانه و غیره مي بایست تحت پوشش کامل 

اسپرینکلر قرار گیرند. البته 
لزومی به نصب اسپرینکلر در 
سرویس های بهداشتی وجود 
ندارد. معموال اسپرینکلرهای 
پایین زن واکنش سریع برای 
منازل مسکونی مورد استفاده 

قرار می گیرند.

بسیاری  برای  که  سوالی 
می آید  پیش  افراد  از 
لباس  کمدهای  است  این 
ماده  زیادی  مقدار  که 
آن  در  الیافی  سوختنی 
وجود دارد، به اسپرینکلر 
نیاز دارند یا نه؟ برای پاسخ 

به این سوال به الزامات سازمان آتش نشانی مراجعه می کنیم. 
برطبق این الزامات، در ساختمان هایی که بایستی تحت پوشش 
مرتبه(،  بلند  )ساختمان های  گیرند  قرار  اسپرینکلر  کامل 
کمدهای لباس با مساحت کمتر از 2,2 متر مربع نیازی به نصب 
اسپرینکلر ندارند. اما اگر مساحت یک کمد لباس بیش از این 
مقدار باشد به اسپرینکلر نیاز دارد که نوع و تعداد آن را مهندس 

حریق مشخص می کند.

بر طبق ضوابط سازمان 
تهران،  نشانی  آتش 
یک  در  فضاها  کلیه 
مجتمع تجاری بایستی 
سیستم  پوشش  تحت 
اسپرینکلر قرار گیرند. 
به عنوان نمونه واحدها 
یک  در  راهروها  و 
مجتمع تجاری به تعداد 

و  تعداد  تعیین  دارند. هر چند  نیاز  اسپرینکلر  کافی 
نوع اسپرینکلر مورد نیاز برای یک مجتمع تجاری با 
محاسبات تخصصی مهندسان حریق، تعیین می شود، 
اما مسلما تعداد این اسپرینکلرها باید به گونه ای باشد 

که تمام فضاها را تحت پوشش خود نگه دارند. 

کدام یک از بخش های مجتمع های تجاری به اسپرینکلر 
نیاز دارند؟

در یک پارکینگ به چه تعداد اسپرینکلر نیاز داریم؟
به طور کامل تحت پوشش  بایستی  پارکینِگ  یک ساختمان 
سیستم اسپرینکلر قرار گیرد. نصب یک عدد اسپرینکلر به 
ازای هر خودرو که در پارکینگ پارک می شود به هیچ عنوان 
در  اسپرینکلر  نصب  صحیح  اصول  بلکه  نیست!  اصولی 
پارکینگ  فضاهای  کلیه  که  است  صورت  این  به  پارکینگ 
شامل محل پارک خودرو و مسیر تردد آن )اعم از رمپ ها( 

باید به طور کامل تحت 
پوشش اسپرینکلر قرار 
گیرد؛ به طوری که اگر 
همه اسپرینکلرها فعال 
نقطه ای  هیچ  شوند 
آن  آب  که  نماند  باقی 
نکرده  خیس  را  جا 

باشد. 

12
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اتاق برق فضایی در یک 
به  که  است  ساختمان 
الکتریکی  تجهیزات 
است.  یافته  اختصاص 
اتاق  اندازه یک  و  ابعاد 
برق به اندازه ساختمان 
بنابراین  دارد.  بستگی 
کوچک  ساختمان های 
دارای اتاق برق کوچک 

بزرگتری  برق  اتاق  داراری  بزرگ  ساختمان های  و 
هستند.  بر طبق الزامات سازمان آتش نشانی تهران، 
در اتاق هاي برق، اگر اتاق فقط به تجهیزات برقي نوع 
قابل  ماده  هیچ گونه  و  باشد  داشته  اختصاص  خشک 
انبار نشود، مي توان از نصب  اشتعال دیگري در آنجا 

اسپرینکلر چشم پوشي نمود. 

مکان هایی مانند سینما، 
سالن  تئاتر،  آمفی 
اجتماعات و غیره محل 
هستند.   افراد  تجمع 
الزامات  طبق  بر 
سوی  از  شده  ارائه 
آتش نشانی  سازمان 
سیستم  نصب  تهران، 
این  در  اسپرینکلر 

مکان ها الزامی است. در این الزامات حرفی از مساحت 
این اماکن گفته نشده است. به این معنا که هر کدام از 
این اماکن با هر مساحتی که دارند باید به طور کامل 
به سیستم اسپرینکلر مجهز شوند تا در صورت بروز 
افراد  به  این امکان را  حریق به هر دلیل، اسپرینکلر 

بدهد تا خود را به طور ایمن از محل دور کنند.

آیا اتاق های برق بایستی به سیستم اسپرینکلر مجهز 
شوند؟

فضاهای  و  تئاتر  آمفی  اجتماعات،  سالن  سینما،  آیا 
تجمعی نیز به اسپرینکلر نیاز دارند؟

انباری ساختمان های مسکونی نیاز به اسپرینکلر دارند یا خیر؟

آیا اسپرینکلرها بعد از نصب مورد بازرسی هم قرار می گیرند؟
اسپرینکلر یک سیستم پیچیده است و از اجزای مختلفی 
تشکیل شده است. بروز اختالل در هر یک از اجزای این 
سیستم می تواند به عملکرد نادرست آن به هنگام حریق 
منجر شود و خسارات زیادی را به بار آورد. به همین دلیل 
باید به طور مداوم مورد بازبینی و بازرسی قرار گیرند. از 
این رو در الزامات سازمان آتش نشانی آمده است که یک 
سیستم اسپرینکلر باید هر سال توسط افراد مجاز، مورد 

آزمایش و بازبینی قرار گیرد.

انبارهای اجناس به چه نوع اسپرینکلری نیاز دارند؟
و  اجناس  انبارهای 
کاالها،  باید به طور 
کامل تحت پوشش 
اسپرینکلر  سامانه 
مناسب قرار گیرند.

استاندارد بین المللی 
برای   NFPA13
انبار،  فضاهای 

استفاده از اسپرینکلرهای ESFR را برای تجهیز فضاهای انبار 
توصیه می کند. این اسپرینکلرها به دلیل برخورداری از قابلیت 
نرخ تخلیه باال و پاشش قطرات درشت، توانایی باالیی در اطفای 

آتش سوزی های پرچالش دارند.

5

7

6

8

9

بدانید  است  جالب 
ساختمان های  در  که 
ارتفاع  با  مرتبه  بلند 
تمام  متر،   23 از  بیش 
فضاهای انباری بایستی 
اسپرینکلر  سیستم  به 
توجه  باشند.  مجهز 
در  که  باشید  داشته 

انباری به میان نیامده است. یعنی  الزامات، حرفی از مساحت 
انباری با هر مساحتی که باشد به اسپرینکلر نیاز دارد. همچنین با 
توجه به اینکه فضای یک انباری می تواند قفسه بندی شده باشد 
یا نه، مهندس حریق بر اساس الزامات تصمیم می گیرد از کدام 

نوع اسپرینکلر و به چه تعداد باید در یک انباری نصب شود.

 منبع: ضوابط مالک عمل سامانه های اطفای حریق -  سازمان آتش نشانی 
و خدمات ایمنی شهرداری تهران - معاونت حفاظت و پیشگیری از حریق- 1399
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آتش از طبقات فوقانی آغاز شد. به گواه کارشناسان 
امر، این نوع آغاز حریق بسیار نادر است. باید گفت 
آتشی که از طبقات فوقانی آغاز می شود بسیار سهل تر 
و در زمان کمتری مهار می شود. اما در حادثه المیرا، 
علیرغم این مساله، آتش در زمان مناسب مهار نشد؛ 
از این رو وسعت گرفت.  با توجه به گسترش حریق 
و در غیاب نهادهای پیشگیری و رفع بحران، ایستگاه 
آتش نشانی چالوس، از چهار ایستگاه آتش نشانی واقع 
در شهرستان های همجوار درخواست کمک 
کرد که در مجموع پنج ایستگاه 
نی  تش نشا آ

در مهار کردن شعله ها ناکام ماندند. در بسیاری از 
حوادث هیچ شهروند منصفی در فداکاری پرسنل 
آتش نشانی شکی به دل راه نمی دهد، اما در حادثه 
اخیر، سوءمدیریت، نبود تجهیزات الزم و عدم آموزش 
مناسب در عملیات این چنینی بسیار پررنگ می نماید.

باد عامل تشدید حریق و سخت تر نمودن عملیات 
اطفاء شده است! این جمله شگفت آور، نظر یکی از 
دنیای  در  است.  بوده  عملیات  در  حاضر  مسووالن 
مدرن امروزی توجیهاتی از این دست ممکن است 
در حریق جنگل ها و فضاهای طبیعی مصداق داشته 
باشد، اما در خصوص فضاهای شهری که سازه ها با 
ساختمان  های هم قامت خود احاطه گشته اند، دور از 
ذهن به نظر می رسد؛ که اگر اینچنین بود 
این آتش در مرحله اول و به طور 
با  مجددا  تا  نمی شد  اطفاء  کامل 
گذشت زمانی اندک قدرتمندتر 
با  پس  گردد.  شعله ور  قبل  از 
توجه به همین مطلب و طوالنی 
همچنین  و  اطفاء  زمان  بودن 
اول  مرحله  در  مسامحه کاری 
متهم  آتش،  کردن  فروکش 
کردن باد، توجیهی عجیب به 

نظر می رسد.
آب موجب پایان حریق شده 
باران  به شکل  است. آن هم 
صبحگاهی چالوس! این نظر 
دیگری است از زبان مسئول 
دیگر که در صحنه حاضر بوده 
است. اگر این موضوع صحت 
داشته باشد می توان انگشت 
حیرت به دهان گرفت، که 
آن  با  که  طبیعتی  هنوز 
نامهربانیم در مواقع حادثه 
به دادمان می رسد و آتشی 
که برمی افروزیم را خاموش 
می کند؛ هرچند دیرهنگام 
و با یادآوری حکایت نوش 
دارو و سهراب. پس الزم  

است با طبیعت مهربان باشیم که درنهایت اوست که 
مانند هزاره های گذشته از ما محافظت می کند.

خاکستر شدن المیرا آنقدر عمیق بوده که گفته 
می شود احتمال تخریب کامل سازه برج وجود دارد. 
به تعبیر دیگر این برج چنان آسیب دیده که حتی 
سازه فلزی آن نیز قابل احیا نیست. زمان طوالنی آتش 
سوزی، کمبود ابزار الزم آتش نشانان، نبود تجهیزات 
اعالم و اطفاء داخل برج و صد البته سوء مدیریت 
بحران، آنچنان سوزی بر دل این سازه نهاده که دیگر 
یارای ایستادگی ندارد و به زودی مصالح نرسیده از راه، 
با کامیون های حمل زباله به مکانی منتقل شده و غیر 

اصولی تخلیه و دفن می گردد.
فارغ از این مباحث نکته ای که در این حوادث نباید 
مغفول واقع شود و دارای اهمیتی بسیار است، عدم 
وجود یا غیر فعال بودن تجهیزات اعالم و اطفاء حریق 
نظام  سازمان  قوانین  براساس  است.  المیرا  برج  در 
مهندسی که قانونگذار اصلی ترین متولی نظارت بر 
ساخت و ساز است، امکان اخذ پایان کار و بهره برداری 
کارشناسان  تایید)توسط  نصب،  تا  سازه ای  هیچ  از 
آتش نشانی( و راه اندازی تجهیزات اعالم و اطفاء حریق 
وجود ندارد. حال اهمیت این نکته کامال واضح است 
که اگر در لحظات اولیه حریق تجهیزات اعالم و اطفاء 
فعال شده بودند، بی شک این حادثه اتفاق نمی افتاد یا 

دست  ِکم ابعادی به این وسعت نداشت.
حال سوال اینجاست که برجی لوکس و نوساز در 
غیاب این تجهیزات حیاتی، چگونه موفق به دریافت 
و  فروش  به  فراوان  تبلیغات  با  و  شده  کار  پایان 

بهره برداری رسیده است؟
در نظر داشته باشیم این حادثه مانند حوادث مشابه 
اخیر به صورت مساله ای پاک شده بدل نگردد و به 
نصب و آموزش تجهیزات آتش نشانی در ساختمان ها 
همانند یک الزام حیاتی نگریسته شود نه یک ابزار 
با  همچنین  قانونی.  مجوزهای  اخذ  تزیینی جهت 
افزایش آگاهی  و آموزش، مسولیت پذیری را در قبال 
خود و دیگران افزایش دهیم تا شاهد تکرار حوادث 

این چنینی نباشیم.

گـزارش  یک 
آتش سوزی

چالوس  المیرای  برج  احسان الفتی زاده
این آریاکوپلینگ آتش سوخت.  در 

تنها نکته ایست که همگان در آن اتفاق نظر دارند! 
گذشته،  سنوات  حوادث  تمام  مانند  حادثه  این 
دارای سواالت و تناقضات عدیده ایست که احتماال 
بی پاسخ مانده و به دست فراموشی سپرده خواهد 
شد.المیرا با داشتن 17 طبقه و 96 واحد مسکونی و 
تجاری به نمادی از ساخت و ساز مدرن در شهر 

چالوس تبدیل شده بود. با توجه به تازه ساز بودن 
این برج در زمان حادثه، فقط چند واحد اندک در 
آن سکونت داشتند؛ پس خوشبختانه این حادثه 
تلفات جانی در بر نداشت.اما این نکته را فراموش 
از  کم  مالی  خسارت  امروز  دنیای  در  که  نکنیم 
همیشه  برای  می تواند  و  نیست  جانی  خسارت 
ضایعاتی  دستخوش  را  خانواده هایی  زندگی 

جبران ناپذیر نماید.



گ
لین

وپ
یاک

  آر
لی

اخ
ه د

ری
ش

ن
14

01
هار

- ب
جم

 پن
اره

شم
 -

وم
ل د

سا
17[   

]

در زمان بروز حریق آتش به سرعت پخش می شود و در ظرف مدت زمان کمتر از سه 
دقیقه، شعله هایش همه جا را فرا می گیرد و دود ناشی از آن فضا را آکنده می کند. در 
چنین شرایطی تنها کاری که از دست افراد بر می آید چیزی نیست جز فرار ایمن از 
منطقه خطر!  طبق مطالعات انجام شده از سوی مراجع معتبر جهانی،  فرصت طالیی 
برای تکمیل این عملیات حیاتی یعنی خروج ایمن از ساختمان دچار حریق، تنها 
دو دقیقه است. این زمان محدود به ما این هشدار را گوشزد می کند که تفاوت بین 
داشتن و یا نداشتن طرح و برنامه ای برای فرار ایمن از منطقه دچار حریق و تمرین 

آن در ایام عادی، تفاوت بین زندگی و مرگ است. 
طرح و یا نقشه فرار )Escape Plane( به ساکنان می آموزد در زمان بروز حریق 
چگونه و از کدام مسیر خود را به منطقه امن برسانند. گفتنی است امن ترین منطقه 
در زمان بروز حریق، محیط باز بیرون از خانه است. با ایجاد این نقشه و تمرین آن با 
اعضای خانواده، به عزیزان خود می آموزید چگونه و از کدام مسیرهای از پیش تعیین 
شده  در زمان بروز آتش سوزی، از نقطه ای که در آن قرار دارند خود را به منطقه امن 
برسانند و جان خود را نجات دهند. برخی از ما  فکر می کنیم نهادهای مربوطه بایستی 
به خانه تک تک ما بیایند و این نقشه را برای ما تدوین نمایند. خیر؛ ما می توانیم با 
اندکی صبر و شکیبایی این نقشه را تدوین و در طول سال آن را چندین بار با اعضای 
خانواده خود تمرین کنیم. همچنین مسووالن مدرسه نیز به راحتی می توانند این 
نقشه را برای دانش آموزان طراحی و در طول سال آن را با همه دانش آموزان تمرین 
کنند تا دیگر شاهد حوادث ناگواری همانند مدرسه شین آباد آذربایجان غربی نباشیم.

در این نوشتار قصد داریم الزامات الزم برای طراحی یک نقشه فرار ایمن را بیان 
کنیم. ما برای نوشتن این مقاله از منابع معتبری همچون NFPA کمک گرفته ایم. 
امید است با عمل به آن از حوادث ناگوار جلوگیری کنیم. اما برای طراحی یک نقشه 

فرار به چه چیزهایی نیاز داریم؟
1- یک نقشه از خانه )مدرسه( بر روی یک کاغذ بزرگ رسم کنید. یک نقطه امن خارج 

از خانه را به عنوان محل تجمع در نظر بگیرید و آن را نیز در نقشه مشخص کنید.
2- اعضای خانواده )دانش آموزان( را جمع کنید. مسیر ایمن برای فرار از هر اتاق 
)کالس( به نقطه امن را بر روی نقشه مشخص کنید. در صورت امکان برای هر اتاق 

)کالس( دو مسیر برای رسیدن به نقطه امن در نظر بگیرید.
3- مطمئن شوید مسیرهای ترسیم شده کامال باز هستند. در پاره ای از موارد، 
چیدمان وسایل مانع از انجام درست عملیات فرار می شود. بنابراین بهتر است در 

چیدمان وسایل، این موضوع را در نظر بگیرید.
4- ممکن است در هر خانواده )مدرسه(، افرادی برای انجام فرار 

ایمن به کمک نیاز داشته باشند. آن ها را شناسایی کنید.
5- در هنگام مانورهای تمرینی و یا در موقعیت واقعی، به ترتیب 
اولویت )ابتدا کودکان، سالمندان و افراد کم توان و سپس دیگران( 

از منطقه خطر خارج شوید.
6- بر طبق توصیه ها، بهتر است درب ها به سمت خارج باز 

شوند و نه به سمت داخل.
7- به وقت خروج، آخرین نفر درب ها را پشت سر خود 

ببندد. با این کار در شرایط آتش سوزی واقعی از سرایت آتش 

به جاهای دیگر تا حد زیادی جلوگیری می کنید.
8- دود ناشی از آتش تاکنون تلفات بیشتری را نسبت به خود آتش به بار آورده است. 
به همگان گوشزد کنید چنانچه مسیر فرار ایمن را دود فرا گرفت، خم شوند و از زیر 

دود حرکت کنند.
9- حداقل سالی دوبار فرار ایمن را با اعضای خانواده )دانش آموزان( تمرین کنید. یک 
بار در شب و یک بار در روز. مطمئن شوید همه از پس این کار به خوبی بر می آیند. 
در این تمرین ها، افراد را در موقعیت ها و اتاق های مختلف قرار دهید تا قادر باشند در 

شرایط واقعی از هر نقطه ای از خانه به سمت منطقه امن فرار کنند.
10- به همگان و به خصوص کودکان یاد بدهید به هیچ عنوان با دیدن دود و یا 
شعله های آتش، در اتاق )کالس( مخفی نشوند. بلکه به محض دیدن دود و یا شعله 

عملیات فرار ایمن را آغاز نمایند.
11- بعد از رسیدن به منطقه امن، کاری که باید انجام بدهید تماس با آتش نشانی 
است. برای این کار از تلفن همسایگان استفاده کنید و به هیچ وجه به منطقه خطر 

بازنگردید.
در پایان نگاهی به آمار اعالمی از سوی NFPA می اندازیم. بر طبق آمار این سازمان، 
71 درصد از خانواده های آمریکایی نقشه فرار در موقعیت آتش سوزی را طراحی و 
آن را تمرین می کنند. حال سوال تامل برانگیز این است که چند درصد از خانواده های 
ایرانی نقشه فرار ایمن را طراحی و تمرین می کنند؟ مطمئنا این آمار در ایران بسیار 
اندک است. این در حالی است که شهرهای ایرانی از نظر ایمنی در برابر حریق در 

وضعیت خوبی قرار ندارد.
در نهایت توجه شما را به یک نقشه فرار ایمن جلب می کنیم. به فلش های قرمز  و 
زرد در این نقشه توجه کنید. این فلش ها مسیر فرار ایمن از هر اتاق به منطقه امن 
را نشان می دهد. لطفا شما هم چنین نقشه ای را برای خانواده خود طراحی و حداقل 

2بار در سال آن را تمرین کنید.
منبع:

این یک نقشه معمولی نیست!
طرح فرار ایمن به هنگام بروز حریق؛

متاسفانه هرساله تعداد قابل توجهی از افراد، خصوصا کودکان، سالمندان 
و افرادی با توانایی جسمی محدود، در حوادث حریق دچار آسیب های 
جدی و ناگوار می شوند.  در صورتی که با رعایت برخی  اصول و اقدامات 
می توانیم به راحتی از بروز تعداد زیادی از این حوادث پیشگیری کنیم. 
این اقدامات گاها بسیار ساده هستند؛ اما متاسفانه به دالیل مختلف اعم از 
بی توجهی خانواده ها و مسووالن فراموش می شوند. یکی از این اقدامات، 
فرار ایمن از منطقه خطر است که با اظهار تاسف در فرهنگ ایمنی ما 
ایرانی ها تقریبا به فراموشی سپرده شده است. در حالی که این فرآیند 

بسیار ساده و در عین حال مهم و ضروری می باشد.

How to make a home fire escape plan, www.nfpa.org , public 
education



هپپـادها، ماموران 
عملیات غیرممکن

صنعت  پیشرفت های  از  مهمی  بخش  همواره  جدید،  فناوری های  به کارگیری 
در  نو  تکنولوژی های  گرفتن  خدمت  به  از  ما  منظور  هست.  و  بوده  آتش نشانی 
آتش نشانی، چیزی فراتر از بکار بردن رایانه و نرم افزار است. مقصود، تجهیزات 
نوآورانه و جدیدی است که در حوزه های مختلف حرفه آتش نشانی به کار گرفته 
می شوند تا اوال ایمنی آتش نشانان و ثانیا اثر بخشی اقدامات آنها را بهبود بخشند. از 
جمله، می توانیم به تجهیزات حفاظت شخصی مدرن، پمپ های آتش نشانی پیشرفته، 

سیستم های ارتباط رادیویی به روز و جدیدترین فناوری های اطفا اشاره کنیم.

تکنولوژی در آتش نشانی
حوزه آتش نشانی شاخه ای نیست 
که با آغوش باز هر گونه تکنولوژی 
نوینی را پذیرا باشد. در حقیقت، بنا 
به دالیلی واضح، حرفه آتش نشانی 
به سنت اهمیت زیادی می دهد.  از 
یک  موارد،  از  پاره ای  در  رو،  این 
سیستم آتش نشانی می تواند در 
انتخاب و گزینش یک تکنولوژی 
تکنولوژی  و  باشد  مردد  جدید، 
جدید را نپذیرد. این واپس زدگی 
از جهات مختلفی قابل دفاع است. 
اوال:  فناوری های جدید و پیشرو 
ثانیا:  هستند.   پرهزینه  و  گران 
دلیل  به  فناوری ها  این  از  برخی 
پیچیدگی هایی که دارند، به راحتی 
نمی توانند در عملیات اطفای حریق 
مورد استفاده قرار گیرند و بیشتر 
مانعی برای واکنش های صحیح تیم 

عملیات تلقی می شوند. 
ثالثا: جایگزینی ابزارهای جدید به 
راستا  این  در  دارند؛  نیاز  آموزش 
شاید الزم باشد روش های آموزشی 
و عملیاتی که تاکنون مورد استفاده 
قرار می گرفتند تعدیل شوند.  همه 
این ها، کار را برای پذیرش ابزار و 

تکنولوژی جدید سخت می کند.
اما همانطور که می بینیم، دیگر در 
کاله  از  آتش نشانی  ایستگاه های 

ردپایی از خود به جای گذاشته اند. 
نظامی،  مراکز  مثال،  عنوان  به 
از  غیره  و  آتش نشانی  اورژانس، 
این تکنولوژی رو به رشد استفاده 
تیم های  خصوصا  می کنند. 
از  بسیاری  می توانند  آتش نشانی 
کارها و وظایف را به این محصول 
جمله  از  کنند.  واگذار  جدید 
مسئولیت هایی که می توان به این 
هواپیماهای بدون سرنشین واگذار 

کرد به قرار زیر است:

  ارزیابی اولیه محل حادثه 
آتش نشانی،  عملیات  هر  در 
ارزیابی اولیه محل حادثه اهمیت 
تصمیم گیری  اخذ  در  بسزایی 
دارد.   عملیات  رهبران  سوی  از 
با  سرعت،  به  می توانند  پهپادها 
تصویربرداری  و  عکسبرداری 
هوایی، ارزیابی اولیه محل حادثه را 
انجام دهند. در این صورت اوال الزم 
نیست گروهی از آتش نشانان برای 
جمع آوری اطالعات اولیه به محل 

و  شخصی  محافظت  برای  حلبی 
و  نیروها  جابجایی  برای  اسب  از 
یعنی  نیست!  خبری  تجهیزات 
که  دشواری هایی  تمام  رغم  علی 
تکنولوژی های  پذیرش  جهت  در 
جدید در این صنعت وجود دارد، ما 
شاهد نفوذ روز افزون آن هستیم.  
کمی  جدید  فناوری های  هرچند 
جایگزینی  و  هستند  گیج کننده 
نیازمند  قبلی  فناوری های  با  آنها 
اساسی  تغییرات  برخی  پذیرش 
است، اما بکار بستن آنها، عملیات 
و  می کند  آسان  را  نجات  و  امداد 
ارتقا می دهد. شاید  را   واکنش ها 
نتیجه  ملموس ترین  و  مهم ترین 
تکنولوژی  بیشتر  چه  هر  ورود 
کاهش  آتش نشانی،  حرفه  به 
مرگ و میر افراد گرفتار حریق و 

آتش نشانان خدمت رسان باشد.

پهپادهای آتش نشانی
بدون  )هواپیماهای  پهپادها 
حوزه های  در  اخیرا  سرنشین(، 
قرار  استفاده  مورد  مختلف 
ملموس ترین  شاید  می گیرند. 
پهپاد  یک  به  که  وظیفه ای 
و  فیلم برداری  می شود،  محول 
اما  باشد.  هوایی  عکسبرداری 
هم  دیگر  حوزه های  در  پهپادها 

هرچند فناوری های 
جدید کمی گیج کننده 
هستند و جایگزینی 
آنها با فناوری های 
قبلی نیازمند پذیرش 
برخی تغییرات اساسی 
است، اما بکاربستن 
آنها، عملیات امداد و 
نجات را آسان می کند 
و واکنش ها را  ارتقا 
می دهد. شاید مهم ترین 
و ملموس ترین نتیجه 
ورود هر چه بیشتر 
تکنولوژی به حرفه 
آتش نشانی، کاهش 
مرگ و میر افراد گرفتار 
حریق و آتش نشانان 
خدمت رسان باشد
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اطالعاتی  هیچ  هنوز  )که  حادثه 
اعزام  نیست(  دسترس  در  آن  از 
خطر  به  را  خود  جان  و  شوند 
ثانیا سرعت جمع آوری  بیندازند؛ 
این اطالعات که در شروع سریع 
عملیات بسیار حائز اهیمت است، 

افزایش می یابد.
 

  انجام عملیات جستجو و نجات
داده های  گردآوری  بر  عالوه 
ی  ها پیما ا هو ، یی ا بتد ا
در  می توانند  بدون سرنشین 
هم  نجات  و  جستجو  عملیات 
بیایند.  آتش نشانان  کمک  به 
باالیی  سرعت  با  پهپادها  این 
که دارند، می توانند به هر جایی 
با  و  کنند  پرواز  است  الزم  که 
ارسال عکس و فیلم از موقعیت 

آوار،  یا  و  آتش  در  گرفتار  افراد 
محل ها  آن  به  را  آتش نشانان 
افراد  جان  تا  کنند  فراخوانی 

گرفتار را نجات دهند.

جعبه  و  غذا  آب،  ارسال   
کمک های اولیه 

الزم  حادثه  یک  حین  در  گاهی 
است آب، غذا و یا جعبه کمک های 
حادثه  محیط  از  نقطه ای  به  اولیه 
این کار  این،  از  پیش  شود.  ارسال 
با  اما  بود.  آتش نشانان  عهده  بر 
این مهم در اسرع  کمک پهپاد ها 
وقت انجام می پذیرد. حتی مناطق 
بروز  ابتدای  در  که  صعب العبوری 
آتش نشانان  دسترس  از  حادثه 
خارج است، دیگر برای پهپادها دور 

از دسترس نیست. 

  اطفای حریق
هم  حریق  اطفای  برای  پهپادها 
می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. 
بیرونی  نواحی  برای  به خصوص 
ساختمان های بلند که به سختی در 
دسترس آتش نشانان است، پهپادها 

بسیار کمک کننده هستند.
از  گوشه ای  تنها  موارد  این 
است.  پهپادها  بالقوه  توانایی های 
متعدد  وظایف  تعریف  با  قطعا 
می توان بهترین استفاده را از این 

تکنولوژی ببریم.
سخن پایانی آنکه برای موثر واقع 
شدن هر چه بیشتر تکنولوژی های 
و  تالیف  ایمنی،  حوزه  در  جدید 
آموزشی  برنامه  یک  اجراسازی 
آتش نشانان  آموزش  برای  مدون 
و  کشور  سراسر  ایستگاه های 
مانورهای  برگزاری  همچنین 

تمرینی الزم و ضروری است. 
از سوی دیگر تشویق شرکت های 
دانش بنیان و افراد مبتکر، به منظور 
طراحی و ساخت تجهیزات مدرن 
می تواند  آتش نشانی  حوزه  برای 
سرعت ورود فناوری به این حوزه 

را بیش از گذشته ارتقا دهد.
منبع: 

Vlad Tiberiu Radu, Use 
of drones for fire fighting 
operation, Aalborg University, 
Esbjerg, Denmark, 2019

برای موثر واقع 
شدن هر چه بیشتر 
تکنولوژی های جدید در 
حوزه ایمنی، تالیف و 
اجرا سازی یک برنامه 
آموزشی مدون برای 
آموزش آتش نشانان 
ایستگاه های سراسر 
کشور و همچنین 
برگزاری مانورهای 
تمرینی الزم و 
ضروری است. تشویق 
شرکت های دانش 
بنیان و افراد مبتکر، 
به منظور طراحی و 
ساخت تجهیزات مدرن 
برای حوزه آتش نشانی 
می تواند سرعت ورود 
فناوری به این حوزه را 
 بیش از گذشته 
ارتقا دهد
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نمایشگاه Intersec یکی از بزرگترین رویدادهای 
حوزه ایمنی و حفاظتی است که تقریبا همه ساله 
برگزار   )Dubai( دبی  شهر  و  امارات  کشور  در 
بیماری  همه گیری  دلیل  به  چند  هر  می شود. 
کرونا )Covid19(، دو سال پیاپی خبری از این 
زمستان 1400  در  نهایت  در  اما  نبود،  نمایشگاه 
این رویداد بین المللی همچون گذشته در شهر دبی 
برگزار گردید و عالقه مندان و فعاالن در آن حضور 

به هم رساندند. 
سال  ژانویه  هجدهم  لغایت  شانزدهم  تاریخ  در 
بیست  لغایت  ششم  و  بیست  با  مصادف   ،2022
و هشتم دی ماه 1400، این نمایشگاه بین المللی 
پس از دو سال وقفه و تعطیلی در محل همیشگی 
خود یعنی مرکز تجارت جهانی شهر دبی تشکیل 
)در  بازرگانی  شرکت  و  کننده  تولید  صدها  شد. 
امنیت  حریق،  اطفا  حریق،  اعالم  زمینه های 
سایبری، سیستم های هوشمند صوتی و تصویری 
و سامانه های ایمنی پلیس( از سراسر دنیا در 
ارائه آخرین  با  و  نمایشگاه حاضر شدند  این 
به  را   Intersec خود،  فناورانه  محصوالت 
محلی برای تبادل ایده ها تبدیل 

کردند. 

رویداد  این  در  گذشته  همچون  آریاکوپلینگ 
شرکت کرد. محمد صالحی تجریشی )مدیرعامل 
مجموعه( به همراه امین زاهدی )کارشناس امور 
نمایندگان مجموعه( با اهداف از پیش تعیین شده 
از همان روز نخست در محل برگزاری نمایشگاه 
حاضر شدند. از جمله اهداف مجموعه آریاکوپلینگ 
برای شرکت در این رویداد مهم بین المللی، تداوم 
بازرگانان  و  کنندگان  تولید  همکاران،  با  ارتباط 
با  مذاکرات  انجام  و همچنین  مختلف  کشورهای 
شرکت های مطرح درخصوص امور گواهی  نامه ها 

و استانداردهای بین المللی بود.
شرکت   ،)ESL( امارات  کشور  مهندسی  نظام 
شرکت آلمان،   VdS شرکت  انگلستان،   BSI 

FM Approvals  آمریکا، شرکت ANPI  بلژیک 
و شرکت LPCB انگلستان از جمله مجموعه هایی 
نمایندگان  که  بودند 

با  و  کردند  بازدید  آن ها  غرفه  از  آریاکوپلینگ 
میزبانان آن ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.

چشم انداز آریاکوپلینگ، توسعه سبد محصوالت و 
تولید تجهیزاتی مطابق با استانداردهای بین المللی 
است که مذاکرات انجام شده با نمایندگان شرکت های 
مذکور در Intersec 2022 سرآغاز بسیار خوبی برای 
شروع این مسیر و دستیابی به آن است. همچنین فارغ 
از بحث استانداردها و گواهی نامه ها، همکاری سازنده 
با تولیدکنندگانی از کشورهای مختلف از جمله دیگر 
اهداف آریاکوپلینگ برای شرکت در این نمایشگاه 
بود که این امر در آینده منجر به طراحی و تولید 
محصوالت جدیدی تحت استانداردهای بین المللی 

خواهد شد. 

محلی برای تبادل دانش و تکنولوژی

حضور آریاکوپلینگ در  
 Intersec 2022  نمایشگاه
سرآغازی برای توسعه 
سبدمحصوالت و تولید 
تجهیزاتی مطابق با آخرین 
استانداردهای بین المللی 
است

Intersec
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استفاده از شیلنگ برای خاموش کردن آتش، به 400 سال 
روده  از  این دوران،  باز می گردد. در  از میالد مسیح  قبل 
گاو برای ساخت شیلنگ و خاموش کردن آتش استفاده 
از  نوع  این  پایین  بسیار  کارآمدی  دلیل  به  اما  می کردند. 
شیلنگ ها، بسیاری ترجیح می دادند از سطل آب برای اطفای 
حریق استفاده کنند. به هنگام حریق، مردم سطل ها را از 
منبعی همچون چاه پر از آب و دست به دست می کردند و 
در نهایت بر روی آتش می ریختند. در این روش مقدار زیادی 

آب در مسیر از سطل به زمین می ریخت و هدر می رفت.

این  زیرا  بود.  مشکل  بسیار  چرمی  شیلنگ  نگهداری  و  تعمیر 
شیلنگ ها خیلی زود خشک می شدند و ترک برمی داشتند. به همین 
دلیل، مردم مجبور بودند سطوح آن را با روغن نهنگ، روغن ماهی 
و یا چربی گاو روغن کاری کنند؛ این کار خود سبب چسبناکی و 
بدبویی شیلنگ می شد.  تا اینکه جیمز بوید )James Boyd( در 
سال 1821، شیلنگ الستیکی با روکش نخ را بداع و آن را ثبت 
اختراع کرد. این شیلنگ بسیار کارآمد بود؛ به طوری که شهردار 
بوستون اعالم کرد یک شیلنگ 18 متری، کار 60 مرد که با سطل 

بر روی آتش آب می ریزند را انجام می دهد. 

شیلنگ  اولین  آمریکایی  شرکت  یک  میالدی،  سال 1878  در 
کوتاهی،  مدت  در  ساخت.  را  درز  بدون  پنبه ای  آتش نشانی 
بخشیدند.  بهبود  را  شیلنگ  این  کیفیت  دیگر  شرکت های 
شیلنگ هایی که در این دوران ساخته شد فشار باالیی از آب را 
تحمل می کرد، که این امکان را برای آتش نشانان مهیا می ساخت تا 
حجم باالیی از آب را در جهت اطفا استفاده کنند. اما مشکل بزرگی 
که هنوز هم وجود داشت این بود که این شیلنگ ها در معرض 
پوسیدگی قرار داشتند؛ برای جلوگیری از پوسیدگی مردم مجبور 

بودند پس از هر بار استفاده آن را کامال خشک کنند.

Darrell Gilbert, history of fire fighting hose, crownshoptalk.com

در سال 1807 ، دو آتش نشان خالق اهل فیالدلفیا، جیمز سلرز 
 ،)Abraham Pennock( آبراهام پنوک  و   )James Sellars(
به جای دوختن شیلنگ چرمی  از پرچ های فلزی استفاده کردند. 
نوآوری آن ها در ساخت شیلنگ آتش نشانی، عالوه بر آنکه جلوی 
نشتی آب را می گرفت سبب می شد شیلنگ فشار آب بیشتری را 
تحمل کند. اما مهم ترین ایراد این ابداع این بود که وزن شیلنگ 
به طور قابل مالحظه ای افزایش می یافت؛ به طوری که جرم یک 
شیلنگ 15متری به  40کیلوگرم می رسید. در حالی که یک شیلنگ 

پرکاربرد امروزی به طول 15متر جرمی حدود 3کیلوگرم دارد.

داستاین از یک تالش
سیرتحول ساخت شیلنگ آتش نشاین
تاریخچه ساخت و توسعه شیلنگ آتش نشانی برای بسیاری 
از افراد فعال در حوزه تجهیزات آتش نشانی جذاب بوده است. 
به همین جهت در این شماره از نشریه، تاریخچه ای مختصر از 

شیلنگ آتش نشانی را آورده ایم.

هایدن  دیر  ون  جان   ،1693 سال  در 
هلندی )Jan Van Der Heiden( به 
 ،)Nicholaas(نیکوالس پسرش  کمک 
اولین شیلنگ آتش نشانی دوران جدید را 
ساخت. آن ها تکه هایی از چرم را به هم 
فوتبال  توپ  دوختن  )همچون  دوختند 
شیلنگ  به  شبیه  چیزی  تا  آمریکایی( 
آتش نشانی حاصل شود. این اختراع اولین 
به شیلنگ های  در جهت دستیابی  گام 
مدرن امروزی بود که به آتش نشانان اجازه 
می داد تا جریان ثابتی از آب را داشته باشند 

و به طور دقیق آن را بر روی آتش بریزند.

در دهه 1970، شیلنگ های پلی استر و 
داکرون تولید و به بازار عرضه  شدند. این 
شیلنگ ها مانند نمونه های ساخته شده از 
پنبه پوسیده نمی شدند، اما برای جلوگیری 
از کپک زدن، بعد از هر بار استفاده باید 
خشک می شدند. در نهایت شیلنگ مدرن 
امروزی از پالستیک تقویت شده با روکش 
الستیکی ساخته شده است. این شیلنگ 
وزن سبکی دارد و فشار آب باالیی را تحمل 
می تواند  همچنان  هرچندکپک  می کند. 
شرایط  و  رشد  پالستیکی  پوشش  روی 

ناخوشایندی را ایجاد کند. 
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در گذشته قبل از شروع جنگ، مبارزان با رجز خوانی و فریاد 
زدن، روحیه جنگجویی خود را به رخ دشمنان می کشیدند. 
به   )slogan( می گفتند.  نعره ها اسلوگان  این فریادها و  به 
مرور زمان این مفهوم وارد تبلیغات شد. شعار تبلیغاتی یا 
یا  سازمان  یک  که  تبلیغاتی  است  عبارتی  اسلوگان  همان 
محصول را معرفی می نماید و خصوصیات و مزیت های آن 
را بیان می کند. معموال برندها  برای بیان رسالت و ماموریت 
خود و همچنین ماندگاری در ذهن مخاطبان و مشتریان، 
بهترین  به  بهره می برند. شعاری که  یا شعار  و  اسلوگان  از 
مناسب  انتخاب  می کند.  توصیف  را  برند  آن  ممکن  شیوه 
شعار تبلیغاتی، در جایگاه سازی و حفظ نام برند نقشی بس 
ارزنده ایفا می کند؛ عالوه بر آن، شعار یک مجموعه اهداف و 
ارزش های آن مجموعه را نیز بازگو می کند. برخی می گویند 
ارزش چندبار  برند شعاری است که  برای  یک شعار خوب 
شنیدن و به خاطر سپردن را دارد. شعار تبلیغاتی برخی از 
برندها در جهان، آنچنان قوی و منحصر به فرد انتخاب شده اند 

که در ذهن همگان نقش می بندد.
مدیران ارشد مجموعه آریاکوپلینگ هم مدتی است انتخاب 

شعار مناسب برای مجموعه را در دستور کار قرار دادند. 
شعاری که بتواند در چند کلمه به طور موجز، اهداف 
و رسالت مجموعه آریاکوپلینگ با بیش از نیم قرن 
سابقه فعالیت را بازگو کند، کار آسانی نبود! لذا در 
برند،  شعارِ  فلسفه  خصوص  در  دانستیم  الزم  ابتدا 
اطالعات مکفی به دست آوریم و در این مسیر خود 

را از رهنمون های  مشاوران و اساتید کپی رایتینگ و 

امروزه نه تنها گروه های صنعتی و تجاری بلکه گروه های مذهبی و سیاسی هم از 
شعار تبلیغاتی و یا اسلوگان )slogan(  استفاده می کنند. شعار و یا اسلوگان یک 
جمله کلمات تزئینی نیست. بلکه عبارتی است که فلسفه پشت آن گروه خاص را 
تکرار و یادآوری می کند. به عنوان نمونه، در سال 1585 میالدی سیاه پوستان آمریکا 
رسما به عنوان شهروند پذیرفته شدند، اما بازهم افکار نژادپرستانه سفیدپوستان، 
زندگی را به کام آن ها تلخ می کرد. این شد که سیاه پوستان جریانی را برای مبازره 
به راه انداختند. اتحاد نقش کلیدی در جهت موفقیت آن ها بازی می کرد. در این 
جریان چیزی که دل های آن ها را به هم نزدیک می کرد یک درد مشترک و چیزی 
که آن ها را با هم هم صدا می کرد یک شعار مشترک بود. بله! سیاه پوستان آمریکا 
با شعار  !Freedom Now  در مقابل جامعه متعصب سفید پوستان پرچم مبارزه 

برافراشتند.

از مدتی جستجو و تحقیق  بردیم. پس  بهره  نویسی  شعار 
اولین گام عملیاتی در راستای انتخاب اولین شعار مجموعه 

در نیمه تیرماه 1400 برداشته شد.
در پانزدهم تیرماه، نخستین نشست برای انتخاب شعار برگزار 
شد. در این جلسه مدیران و برخی از اعضای تیم های فروش، 
روابط عمومی دور هم  و  فنی- مهندسی، محتوا  بازاریابی، 
جمع شدند و در مورد بایدها و نبایدها و نکات فنی و ادبی 
انتخاب شعار صحبت کردند. از سوی دیگر در مورد شخصیت، 
اهداف، چشم انداز و ماموریت برند آریاکوپلینگ حرف هایی 
رد و بدل شد. قرار شد تمام اعضای حاضر در جلسه، شعارهای 
مد نظر خود را با توجه به موارد مطرح شده آماده و آن را در 

جلسه دیگری با عنوان طوفان فکری مطرح نمایند.
 )Brain Storming( شعار  انتخاب  فکری  طوفان  جلسه 
در دوم مرداد ماه، با حضور همه اعضای قبلی تشکیل شد 
و همگان شعارهای انتخابی خود را ارائه کردند. در مجموع 
پنجاه شعار ثبت شد. بعد از اتمام این هم اندیشی، شعارهای 
ارسال  اعضا  برای همه  فایل  یادداشت شده به صورت یک 
گردید. با همفکری اعضا، ده شعار از این مجموعه پنجاه تایی 

انتخاب و به تیم مدیریت مجموعه تقدیم شد. 
برای  شعار  ده  این  کرد،  پیشنهاد  مدیریت  تیم  ابتدا،  در 
مخاطبان و عاملیت های آریاکوپلینگ در سراسر کشور ارسال 
شود تا از این طریق نظرات این دوستان هم برای گزینش 
بهترین و مناسب ترین شعار برای مجموعه لحاظ گردد. این 
کار انجام شد و مخاطبان و عاملیت های آریاکوپلینگ، به ده 
شعار رای دادند. این نظر سنجی در هشتم شهریور ماه به 
پایان رسید و با همکاری این عزیزان، سه شعار از بین ده 
شعار انتخاب شد و مجددا در اختیار تیم مدیریت قرار گرفت.
اعضای هیئت مدیره با برگزاری دو جلسه مجزا، در نهایت در 
دوم آذر ماه 1400،  از بین سه شعار برتر، شعار خانه  امن، 
خانواده  ایمن که تقریبا همگان بر آن اتفاق نظر داشتند را 
به عنوان شعار مجموعه برگزید. به این ترتیب بعد از ماه ها 
تالش و همکاری، آریاکوپلینگ برای نخستین بار یک شعار 
برای خود انتخاب کرد؛ شعاری که به راستی بیانگر رسالت 
و ماموریت این شرکت و تمامی کارکنان آن است. آرزوی 
قلبی و تالش همه اعضای خانواده آریاکوپلینگ این است 
که امنیت در برابر حریق در همه خانه ها حکم فرما شود 
تا خانواده ها بتوانند ایمن از زندگی در کنار هم  لذت 

ببرند که به راستی این مساله زیبنده هر ایرانی است.

از بین سه شعار 
برتر، شعار خانه امن، 
خانواده ایمن که تقریبا 
همگان بر آن اتفاق 
نظر داشتند به عنوان 
شعار مجموعه برگزیده 
شد. به این ترتیب 
بعد از ماه ها تالش و 
همکاری، آریاکوپلینگ 
برای نخستین بار یک 
شعار برای خود انتخاب 
کرد؛ شعاری که به 
راستی بیانگر رسالت و 
ماموریت این شرکت و 
تمام کارکنان است
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آریاکوپلینگ؛
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شماره اول
بهار 1400

شماره سوم
پاییز 1400

شماره دوم
تابستان 1400

شماره چهارم
زمستان 1400

برای دریافت نسخه الکترونیکی نشریات آریاکوپلینگ اسکن کنید

قدردان همراهی تان  هستیم

یک سال در کنار شما
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