
مهندس علیرضا ناصری پور شهردار اسالمشهر:

آتش نشانان با گذشتن از جان خود، امید و امنیت را برای 
شهروندان به ارمغان می آورند

شهردار اسالمشهر گفت: آتش نشانی یکی از سخت 
ترین مشاغل دنیاست و آتش نشانان مردان بزرگی 
هستند که قدم در این راه سخت گذاشته و از جان 
خود برای آسایش و ایمنی مردم می گذرند و با 
هدف نجات جان و مال انسان ها می کوشند تا امید 

و امنیت را برای شهروندان به ارمغان آورند.
نشان  آتش  روز  افزود:  پـور  ناصـری  علیـرضا 
تجلیل  روز  و  حوادث  میـدان  جهـادگران  روز 
ایثار  از جنس  است  مردانی  جایگاه  پاسداشت  و 
و شهامت که آتش عشـق خدمـت به خـلق در 
وجودشان زبانه می کشد تا آتش سوزان وسوزنده 

حوادث را در زندگی خلق خاموش کنند.
وی تأکید کرد: حرکت در مسیر خدا و یاری رساندن 
به انسان ها به حق گام نهادن در مسیر الـهی و جـاده 
خلوص، صداقت و مردانگی است و بی شک یکی 
از عرصه های خاص مشاغل مهم و در عیـن حـال 

سخـت و مخاطره آمیز شغل آتش نشانی است.
شهردار اسالمشهر ادامه داد: آتش نشانان چه در میان 
از  رویدادها  سایر  میان  در  و چه  آتش  شعله های 
جمله غریق نجات، تصادفات و حوادث خانـگی با 
سرعـت عمـل و دقـت و با قبـول صدمات جانی 
متعـدد تـالش دارند تا به کالبـد شهر و انسان ها 
جانی تازه بخشند. ناصری پور تصریح کرد: امروز 

ما قدردان ناجیانی هستیم که ایثارگرانه جان خود 
را به مخـاطره می اندازنـد تا صحـت و سالمت 
هموطنان خود را تضمین نمایند، که کـاری بسیـار 
دشـوار است و با قـدم گذاشتن در مسیـر خدمـت 
دنیا  اجر معنوی در آن  به خلق خدا، بدون شک 
خواهند داشـت چرا که نمی تـوان در ایـن دنـیا ذره 

ای از زحمات و تالش این عزیزان را جبران کرد.

شـهـردار اسالمـشهر در پایان گفـت: اینـجـانب 
فـرارسیـدن 7 مهـرماه روز آتش نشانان را به تمام 
همکاران پرتالش سازمان آتـش نشـانی و خدمـات 
عـرض  تبـریـک  اسـالمـشهر  شهرداری  ایـمنی 
می نمایم و ضـمـن سـپـاس و تـشـکر از خدمـات 
و زحـمـات این عزیـزان، صمیمانه ترین تبریکات 

را تقدیمشان می نمایم.
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وز ملی  ویژه ر
تش نشانی و ایمنی آ

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسالمشهر گفت: انتقال 
پرسنل شهرداری به صورت مأمور به سازمان و عدم وجود توان جسمانی و عالقه 
به کار، باعث بوجود آمدن چالش و حاشیه برای سازمان آتش نشانی شهرداری 

اسالمشهر شده است.
مجید توسلی افزود: با توجه به اینکه این پرسنل مأمور بوده و پرونده پرسنلی آنان 
در شهرداری می باشد، سازمان در اعزام این نیروها جهت گذراندن آموزش های 

الزم با توجه به دربرداشتن هزینه های باال، با مشکل مواجه شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه شغل آتش نشانی جزء مشاغل 
سخت و زیان آور شناخته شده و شامل بازنشستگی زودتر از موعد است، متأسفانه 
سازمان برای جایگزین نمودن نیروهای عملیاتی بازنشسته با مشکل مواجه است 
و عدم وجود مجوز جذب نیروی جوان باعث کاهش نیروهای عملیاتی سازمان 

و پایین آمدن این نیروهای از حد استاندارد شده است. متن کامل در صفجه 3

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسالمشهر: 

نبود نیروی جوان و عالقه مند مشکل اصلی سازمان 

کریم نایبی
رئیس شورای  اسالمی

 شهر اسالمشهر

ولی اله اصغری
عضو شورای  اسالمی

 شهر اسالمشهر

آتش نشانان فرشتگان نجات 
شهر ما هستند

پیام نائب رئیس شورای 
اسالمی شهر به مناسبت 

روز آتش نشان

هفتم مهر روز تقدیر از تالش های 
شبانه روزی آتش نشانان است
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1- ضرورت دارد انبارها از نظر کاال و محتویات و غیره درجه 
بندی، طبقه بندی و گروه بندی گردد.

2- ضروری است اصول ایمنی در انبارها اجرا گردد.
3- نکات ایمنی عمومی انبارها در پیشگیری از آتش سوزی 

کاری مهم می باشد.
4- انبارها می بایست مجهز به وسایل اطفائی و سیستم های 

اعالم اتوماتیک و دستی باشد.
5- تابلوها و عالئم هشدار دهنده ایمنی در انبارها نصب شود و 
نصب تلفن آتش نشانی 125 و ارگانهای امدادی ضروری است.
6- سیستم سیم کشی برق انبارها باید توکار و از داخل لوله 
های مخصوص انجام گیرد و اتصاالت و کلیه کلیدها و پریزها 

و روشنائی ها از نوع ضد جرقه و ضد انفجار انتخاب گردد. 
7- استفاده از دستگاه های حرارتی شعله عریان در داخل انبار 

ها ممنوع است.
8- کلیه کارکنان انبارها باید آموزش آتش نشانی و ایمنی و طرز 

کار با وسایل اطفایی را فرا گیرند.
9- کاال و محتویات و بسته بندی اجناس باید روی پالت های 

فلزی با در نظر گرفتن اصول ایمنی انبارها چیده شود.
10- استفاده کاال در انبارها به هر شکل انبار چینی نباید بیش از 
4/5 متر باشد و بطور کلی فاصله بین سقف انبار و مرتفع ترین 

نقطه کاالهای چیده شده نباید کمتر از یک متر باشد.
11- تابلو استعمال دخانیات در محوطه داخل و خارج انبارها 

مطلقاً ممنوع نصب و اجرای آن الزامی است.
12- ضایعات قابل اشتعال در انبارها باید در ظروف در بسته 

فلزی ریخته شود.
انبارها  به هر شکل داخل  آسایشگاه  آبدارخانه و  ایجاد   -13

ممنوع است.
14- فضای انبارها باید مستمراً غبار رویی گردد و ضایعات مرتبًا 

جمع آوری و از محل، تخلیه شوند.
15- جهت جلوگیری از تابش مستقیم نور خورشید، شیشه های 
پنجره ها و نورگیرهای انبارها باید از نوع مات انتخاب شود و 

یا رنگ آمیزی شوند.
16- نورگیرهای انبار باید از داخل با تور سیمی مقاوم و در 

خارج با حفاظ فلزی حفاظ بندی گردد. 
17- در انبار باید متناسب با حجم محیط، دستگاه های هواکشی 
از نوع ضد جرقه و انفجار نصب گردد. محل نصب هواکش ها 

تابع خواص مواد و گازهای حاصله و غیره می باشد. 
با کشیدن  باید طبقه بندی شده و در هرقسمت  انبارها   -18
دیوار جداکننده از دیگر کاالها مجزا شود و برای یک نوع کاال 
اختصاص داده شود . حداقل 2 الی 4 ساعت مقاومت در برابر 

آتش سوزی داشته باشد.
اصول  و  نشانی  آتش  های  سیستم  و  تجهیزات  کلیه   -19

انبارداری با نظر کارشناس آتش نشانی تأمین گردد. 
20- ساختمان انبارهای نگهداری مایعات قابل اشتعال باید در 
محل های ایمنی و هرچه دورتر از سایر تأسیسات و اماکن و 

مواد قابل احتراق احداث گردد. 
می  نفتی  های  فراورده  انبار  ساختمان  اصلی  اسکلت   -21
بایست به برق گیر و صاعقه شکن و شبکه مربوطه جهت تخلیه 

الکتریسیته ساکن مجهز شود.
22- مناسب ترین و اصولی ترین روش نگهداری فراورده های 
نفتی استفاده از مخازن و تانکرهای ثابت می باشد که این مخازن 
به شکل استوانه دو سر محدب و از جنس فوالد ساخته می شود 
و به صورت افقی مستقر می گردد و به سه طریق انجام میگیرد 

. مدفون در زمین، نیمه مدفون و آزاد.
23- عالئم و تابلوهای خطرات به صورت شبرنگ در محوطه 

انبار در معرض دید نصب و مورد بهره برداری قرار گیرد.
24- کروکی و لیست مواد موجود در هر انبار و کلیه وسایل و 
سیستم های آتش نشانی و تعداد پرسنل و اطالعات دیگر توسط 
کارشناس آتش نشانی و ایستگاه مربوطه بانک اطالعات آتش 

نشانی قرار گیرد.

توصیه ها و هشدارهای ایمنی 
در خصوص انبارها

عضو شورای اسالمی شهر اسالمشهر 
نشانی  آتش  روز  مهرماه،  هفتم  گفت: 
و ایمنی، روز قدردانی از تالش شبانه 
روزی آتش نشانان پر تالش و ترویج 
از  پیشگیری  و  ایمنی  فرهنگ  گران 

حوادث و سوانح در جامعه است.
ولی اله اصغری افزود: این روز، یادآور 
حماسه آفرینی ها و از خود گذشتگی 
های آتش نشانان میهن اسالمی مان در 
عرصه دفاع مقدس است. غیور مردانی 
مسئولیت،  احساس  و  اخالص  با  که 
به امر خطیر خدمت رسانی به آسیب 
دشمن  حمالت  از  ناشی  دیدگان 
پرداختند و برگ زرین دیگری از ایثار 
و جوانمردی را در دفتر این مرز و بوم 

ثبت کردند.
نیروهای  شما  بر  درود  داد:  ادامه  وی 

زحمتکشی که با تعهد و بهره گیری از 
حضور  و  ازخودگذشتگی  خود،  توان 
ارتقاء  باعث  ونجات  امداد  در  موثر 
عملکرد سازمان آتش نشانی وخدمات 
ایمنی وتقویت جایگاه این سازمان در 

اذهان و قلبهای شهروندان شده اید.
عضو شورای اسالمی شهر اسالمشهر 
تالش  تردید  بدون  کرد:  نشان  خاطر 
جمیع آتش نشانان و فداکاری آنان که 
با ایثار و ازخودگذشتگی در پی نجات 

جان هم نوع خود وفراتر از آن  به قلب 
خطر و حادثه می روند، ستودنی است 
شاخصهای  سطح  ارتقاء  با  وامروزه 
روستایی،  و  شهری  زندگی  کیفیت 
آتش نشانان عالوه بر حضور در صف 
دیدگان  آسیب  به  رسانی  اول خدمت 
در شهرها و روستاها، در هنگام وقوع 
حوادث و سوانح غیرمترقبه نیز درخط 
مقدم امداد و نجات به آسیب دیدگان 

قرار دارند.
اینجانب  گفت:  پایان  در  اصغری 
فرارسیدن 7 مهرماه روز آتش نشان را به 
تمام آتش نشانان ، به ویژه پرسنل خدوم، 
تالشگر، جهادی، شهرداری اسالمشهر 
تبریک و تهنیت عرض کرده و از خدای 
منان آرزوی سالمت و توفیق روزافزون 

را برای آنان مسئلت دارم.

ولی اله اصغری:   

هفتم مهر روز تقدیر از تالش های شبانه روزی آتش نشانان است

رئیس شورای شهر اسالمشهر ضمن تبریک هفتم مهر 
ماه که در تقویم روز »آتش نشانی و ایمنی« نام گرفته 
گفت: آتش نشانان بهشتیان وفرشتگان نجات شهرمان 

هستند و ما باید قدردان زحمات این عزیزان باشیم. 
کریم نایبی در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه آتش 
نشانی از جمله مشاغل دشوار و پر استرس در دنیا 
محسوب میشود اظهار داشت: آتش نشانان از احترام 
و منزلت خاصی در جامعه برخوردار هستند چرا که 
چون همیشه در حال آماده باش به سر میبرند و هنگامی 
که همه از حادثه میگریزند، آتش نشانان به دل حادثه 
میزنند و با اتفاقات و موقعیت های غیر منتظره روبرو 

میشوند .
وی با اشاره به اینکه آتش نشانان به دلیل ویژگی های 
آسیب های جسمی  معرض  در  شعل خود همواره 
اساس،  همین  بر  افزود:  دارند  قرار  روحی  حتی  و 
احساس مسئولیت، ریسک و خطر پذیری باال، توانایی 
های کامل و آمادگی باالی جسمانی، آموزش مستمر و 
ابتکار و خالقیت در کنار احتیاط و عقالنیت، شجاعت، 
روحیه فداکاری و ایثار را میتوان از ویژگی های یک 
آتش نشان نام برد. وی در بخش دیگری از سخنان 
خود با تأکید بر اینکه در سال های گذشته شاهد آغاز 
به کار ایستگاه آتش نشانی شهرک قائمیه بودیم تصریح 

کرد: کلیه ایستگاه های آتش نشانی اسالمشهر باید به 
تمام تجهیزات و امکانات مورد نیاز این حرفه مجهز 
باشند چرا که در حوادث مختلف و غیر مترقبه باید از 

جان و مال شهروندان محافظت کرد. 
نایبی همچنان با اشاره به نگاه ویژه شورای اسالمی 

که  نشانی  آتش  به سازمان  مدیریت شهری  و  شهر 
سازمانی خدمات رسان است اظهار داشت: امیدواریم 
در روز هفتم مهر ماه در راستای تکریم آتش نشانان 
مراسمی ویژه در شأن و جایگاه این قشر فداکار در 

اسالمشهر برگزار شود.

رئیس شورای شهر اسالمشهر:  

آتش نشانان فرشتگان نجات شهر ما هستند
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شهرداری  کارکنان  اعتبار  تعاونی  شرکت 
حضور  با  مهرماه  سوم  شنبه  روز  اسالمشهر 
نمایندگان بانک مرکزی و اداره تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اسالمشهر، شهردار و تعدادی از مدیران 

شهرداری اسالمشهر افتتاح شد.
مراسم  این  حاشیه  در  پور  ناصری  علیرضا 
گفت: این تعاونی با نگاه مثبت اعضای شورای 
اسالمی شهر و در ادامه تالش مجموعه مدیریتی 
شهرداری اسالمشهر برای افزایش توان اقتصادی 

گردیده  افتتاح  خود  پرسنل  بیشتر  رفاه  ایجاد  و 
است.

وی تصریح کرد: علی رغم سختگیری های بانک 
مرکزی برای اعطای مجوز به تعاونی های اعتباری، 
شهرداری اسالمشهر موفق شد مجوز این تعاونی 
را در مرحله اول برای مدت 6 ماه دریافت نماید تا 
پس از گذشت این زمان، مجوز فعالیت بلند مدت 

آن صادر شود.
شهردار اسالمشهر افزود: فعالیت اصلی این تعاونی 
افتتاح حساب سپرده و پرداخت تسهیالت اعتباري 

با دریافت کارمزد پایین در چهارچوب اساسنامه 
و مصوبات مجمع عمومي تعاونی خواهد بود که 
تعاوني  اجرایي  دستورالعمل  و  قوانین  رعایت  با 
هاي اعتبار مصوب شوراي  پول و اعتبار صورت 

خواهد گرفت.
ناصری پور با اشاره به اینکه این تعاونی منحصراً 
برای پرسنل شهرداری اسالمشهر میباشد، گفت: در 
فاز اول، تعداد 500 نفر از همکاران میتوانند با انجام 
سپرده گذاری به مبلغ یک میلبون تومان، عضو این 

تعاونی شوند و از مزایای آن استفاده نمانید.
مدیرعامل شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری 

اسالمشهر خاطر نشان کرد: با تمهیدات صورت 
گرفته، متقاضیان می توانند این مبلغ را بصورت 

اقساط از حقوق خود پرداخت نمانید.
وی با اشاره به اینکه کارمزد تسهیالت اعطایی 
این تعاونی بین 4 تا 8 درصد خواهد بود، تأکید 
از  ماهانه  بصورت  نیز  تسهیالت  اقساط  کرد: 
تعاونی واریز  به حساب  اعضاء کسر و  حقوق 

خواهد شد.
شهردار اسالمشهر در پایان یادآور شد: با توجه 
در  نیز  تعاونی  این  دفتر  مرکزی،  بانک  الزام  به 

ساختمان شهرداری اسالمشهر دایر گردید.
گفتنی است در مجمع عمومی این تعاونی که با 
حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید، پس از تصویب 
پور،  ناصری  علیرضا  آقایان  تعاونی،  اساسنامه 
و  بدری  مرتضی  مجتبی جوانمرد، علی مهدوی، 
و  مدیره  هیئت  اعضای  عنوان  به  محمدی  ناصر 
بازرس هیئت مدیره  عنوان  به  نوری  احمد  آقای 

برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند.

افتتاح شرکت تعاونی اعتبار کارکنان شهرداری اسالمشهر



نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر
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1- سرعت عمل هنگام روبرو شدن با آتش سوزی برای نجات جان 
خود و مصدومان احتمالی، کاماًل حیاتی است. 

 همان طور که می دانیم آتش خیلی سریع انتشار می یابد، بنابراین 
بالفاصله آتش نشانی و اورژانس را خبر کنید و تا آنجا که می توانید، 

اطالعات کاملی در مورد بروز حادثه به آنها بدهید. 
2- سعی کنید که افراد را از ساختمان بیرون ببرید. 

3- با رعایت جوانب احتیاط به خاموش کردن آتش بپردازید. 
برای نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته ای که در آن بسته است 
باید قبل از ورود، با لمس در اتاق، حرارت را بسنجید. اگر داغ باشد 
وارد اتاق نشوید و اگر داغ نباشد، قبل از ورود به اتاق چند نفس عمیق 
بکشید تا خون شما پر اکسیژن شود. سپس با شانه خود از پهلو به در 
ضربه بزنید. آن را باز کنید و در همین حال صورت خود را برگردانید. 
اتاق ممکن است پر از هوای سوخته فشرده باشد و احتمال دارد هر 
لحظه انفجاری رخ دهد. اگر دود کاماًل متراکم باشد روی زمین سینه 
خیز بروید زیرا با توجه به این که هوای داغ باال می رود، ممکن است 

الیه ای از هوای تمیز در کف اتاق وجود داشته باشد. 
4- به هیچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشوید مگر آن که مجهز به 

ماسک تنفسی باشید و کاربرد آن را بدانید. 
5- قبل از فرار از اتاقی که در آن بسته است، در را لمس نمایید. اگر در 

داغ باشد از خروجی های دیگر استفاده کنید. 
6- اگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شده اید فوراً به اتاقی که دارای 
پنجره است بروید و در را ببندید سپس پتو یا فرش را طوری زیر در 
قرار دهید که دود وارد اتاق نشود و آن گاه، از طریق پنجره، تقاضای 

کمک کنید. 
7- اگر دود، حرارت یا شعله های آتش مسیرهای خروجی شما را 
مسدود کرده است در را ببندید و در اتاق بمانید. تنها با استفاده از پارچه 
سفید از طریق پنجره کمک بخواهید. اگر در اتاق تلفن وجود دارد با 

اداره آتش نشانی تماس بگیرید و موقعیت خود را خبر دهید. 
8- زمانی که در جریان حریق واقع می شوید، با حفظ خونسردی تمام 
تهویه های ساختمان را خاموش کنید تا به این ترتیب از ورود اکسیژن 

به داخل ساختمان جلوگیری شود. 
9- در صورت امکان فوراً مواد سالم و قابل استفاده را از محل خارج 

کنید. 
10- امدادگران و یا افرادی که در جریان حریق واقع شده اند باید لباس 

های دارای الیاف مصنوعی و پالستیکی را از خود دور کنند. 
11- در فرو نشاندن آتش سوزی سوخت های نفتی از آب استفاده 

نکنید. 
12- ظرف مشتعل را حرکت ندهید. شعله را با شن، نمک، پتوی 

نمناک یا پوشش های دیگر خفه کنید. 

نکات ایمنی بعد از وقوع آتش سوزی و نجات مصدوم از اتاق پر دود 
1- ابتدا مطمئن شوید برای نجات مصدوم جان خود را به خطر نمی 

اندازید. 
2- طناب نجات را به کمر خود ببندید و آن را به دست یکی از 

حاضران بدهید. 
3- روشی از نشانه های قراردادی بین خود و کسی که طناب را در 
دست دارد برقرار کنید تا زمانی که عالمت دادید شما را بیرون بکشد. 
بهترین روش این است که طناب را به صورت دائم در حالت کشیده 
نگه دارید و در هنگام خطر آن را شل کنید تا فرد متوجه خطر شود و 

شما را بیرون بکشد. 
توجه: بستن دستمال خیس به دور دهان و بینی باعث محافظت شما 

در برابر گاز یا دودهای سمی خواهد شد. 
4- برای نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته ای که در آن بسته 
است باید قبل از ورود، با لمس در اتاق، حرارت را بسنجید. اگر داغ 
باشد وارد اتاق نشوید و اگر داغ نباشد، قبل از ورود به اتاق چند نفس 
عمیق بکشید تا خون شما پر اکسیژن شود. سپس با شانه خود از پهلو 
به در ضربه بزنید. آن را باز کنید و در همین حال صورت خود را 
برگردانید. اتاق ممکن است پر از هوای سوخته فشرده باشد و احتمال 
دارد هر لحظه انفجاری رخ دهد. اگر دود کاماًل متراکم باشد روی زمین 
سینه خیز بروید زیرا با توجه به این که هوای داغ باال می رود، ممکن 

است الیه ای از هوای تمیز در کف اتاق وجود داشته باشد. 
5- مصدوم را بگیرید و با توجه به رعایت تمام جنبه های ایمنی به 
سرعت به سمت در خروجی بکشید. لباس آتش گرفته مصدوم را با 
استفاده از پتو، گلیم و یا کت خاموش کنید. اگر لباس سوخته به پوست 

مصدوم چسبیده سعی در جدا کردن آن نکنید. 
 6- اگر مصدوم هشیار است کامالً از او مراقبت کنید زیرا ممکن 
است بر اثر نیم سوز شدن اشیای داخل اتاق، گاز منواکسید کربن در 
هوای اتاق پراکنده شده باشد و این امر بر هوشیاری مصدوم به تدریج 

تأثیر می گذارد. 
7- اگر تنفس مصدوم قطع شده بالفاصله تنفس مصنوعی را شروع 

کنید و سپس مصدوم را به بیمارستان برسانید. 
8- اگر مصدوم در پارکینگ بسته ای که ماشین یا موتور در آن روشن 
است گرفتار شده ، در پارکینگ را باز کنید تا دود از پارکینگ خارج و 
هوای تازه به اندازه کافی وارد شود. نباید وارد چنین محل هایی شوید 

مگر آن که مطمئن شوید خطری جان شما را تهدید نخواهد کرد. 

هفتم مهر ماه یادآور حماسه و از خودگذشتگی 
خود  آسایش  از  که  است  مردانی  غیور  های 
گذشتند تا سایر انسانها در آسایش باشند قطعا 
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  پرسنل 
اسالمشهر از جمله بهترین و کوشاترین ها در 
حرفه خود هستندو نیروهای کار آزموده که با 
امکانات و تجهیزات عملیات خود را  متوسط 

در ارائه خدمات اولین هستند. 

کوشش  و  تالش  این  به  نهادن  ارج  شک  بی 
عزیزان  دلگرمی  موجب  تواند  می  خالصانه 
این  بر  همواره  سازمان  حراست  تالش  گردد 
مهم بوده با ایحاد فضای روانی و شغلی ایمن، 
را  محیطی  برای همکاران  تنش  بدون  و  سالم 
و  استعداد  ظهور  بروز  زمینه  تا  نماید  فراهم 
فراهم  ساعی  و  مومن،متعهد  نیروهای  توانایی 

گردد.

نکات ایمنی 
هنگام وقوع آتش سوزی

حامد عفتی لیسانس ارتباطات و مسئول حراست سازمان آتش نشانی:

ارج نهادن به تالش آتش نشانان موجب دلگرمی آنها خواهد شد
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پیام نائب رئیس شورای اسالمی شهر به مناسبت روز آتش نشان
علیرضا مهرپویان طارانی نائب رئیس 
در  اسالمشهر  شهر  اسالمی  شورای 
پیامی فرارسیدن هفتم مهرماه روز آتش 

نشان را تبریک گفت.
است:  آمده  طارانی  مهرپویان  پیام  در 
هفتم مهرماه روز آتش نشاني و ایمني، 
روزي  شبانه  تالش  از  قدرداني  روز 
ترویجگران  و  تالش  پر  نشانان  آتش 
فرهنگ ایمني و پیشگیري از حوادث 
باشد  مي  کشور  سطح  در  سوانح  و 
و  سنگین  بسیار  زحمات  یادآور  و 
آنانی  نفس گیر  و  سخت  خدمات 
است که در راه نجات جان انسان ها 
از خود گذشتگی می کنند و این کار 
جز عبادت و جهاد در راه خدا نیست 

و اجری بی انتها در انتظار آنان است.

رشادت  و  دالوری  با  نشانان  آتش 
می  و  گذشته  خود  جان  از  فراوان 
به شهروندان هدیه  را  آرامش  کوشند 

دهند.
خادمان همیشه آماده در حوزه آتش 
نشاني آن ایثارگراني هستند که ایمني، 

امروزی  جامعه  آرامش  و  امنیت 
مدیون زحمات بي منت آن هاست 
که با تکیه برهمت و تالش و توان 
جان  و  غیرتمند  نیروهای  ایثارگری 
این  دار  عهده  شایستگی  به  برکف، 

مسئولیت خطیر هستند.
از  تشکر  و  تقدیر  ضمن  اینجانب 
آتش  کلیه  روزي  شبانه  خدمات 
کشور  زحمتکش  و  خدوم  نشانان 
شهرداری  نشانان  آتش  بویژه 
آتش  روز  مهرماه  هفتم  اسالمشهر، 
این  به  صمیمانه  را  ایمني  و  نشاني 
عزیزان تبریک و تهنیت عرض مي 
سالمتي  و  توفیق  آرزوي  و  نمایم 
را براي کلیه آتش نشانان فداکار از 

خداوند متعال خواستارم.

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست 
شهرداری اسالمشهر گفت: انتقال پرسنل شهرداری 
توان  وجود  عدم  و  سازمان  به  مأمور  صورت  به 
جسمانی و عالقه به کار، باعث بوجود آمدن چالش 
شهرداری  نشانی  آتش  سازمان  برای  حاشیه  و 

اسالمشهر شده است.
مجید توسلی افزود: با توجه به اینکه این پرسنل 
مأمور بوده و پرونده پرسنلی آنان در شهرداری می 
باشد، سازمان در اعزام این نیروها جهت گذراندن 
آموزش های الزم با توجه به دربرداشتن هزینه های 

باال، با مشکل مواجه شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: همچنین با توجه به اینکه 
شغل آتش نشانی جزء مشاغل سخت و زیان آور 
شناخته شده و شامل بازنشستگی زودتر از موعد 
نمودن  جایگزین  برای  سازمان  متأسفانه  است، 
نیروهای عملیاتی بازنشسته با مشکل مواجه است و 
عدم وجود مجوز جذب نیروی جوان باعث کاهش 
نیروهای عملیاتی سازمان و پایین آمدن این نیروهای  

ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست 
شهرداری اسالمشهر در توضیح مشکالت سازمان 
خاطر نشان کرد: نداشتن تجهیزات امدادرسانی در 
ارتفاع مانند نردبان بلند، تشک نجات و... بزرگترین 
معضل سازمان آتش نشانی اسالمشهر است که البته 
تهران  استان  های  شهرستان  تمام  در  مشکل  این 
وجود دارد و با دستور شهردار محترم و پیگیری 
های صورت گرفته توسط ایشان، ان شاء اله بزودی 
یک دستگاه خودرو امدادرسانی در ارتفاع خریداری 

و در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.
توسلی با اشاره به اینکه متأسفانه ایستگاه 6 سازمان 
می  سازمان  به  آن  تحویل  از  سالها  که  قائمیه  در 
این  گفت:  بود،  شده  رها  خود  حال  به  گذشت، 
موضوع باعث به سرقت رفتن بخشی از تجهیزات و 
لوازم گرمایشی و سرمایشی ساختمان شده بود که با 
یاری خدا و دستور شهردار محترم و اعضای محترم 
شورای اسالمی شهر اسالمشهر، تنها 4 روز پس از 
اینکه بنده وارد سازمان شدم این ایستگاه راه اندازی 

و مورد بهره برداری قرار گرفت.
و  آب  حامل  خودرو  دستگاه  دو  داد:  ادامه  وی 
از  نیز خریداری و پس  زمان حریق  در  پشتیبانی 
تجهیز و برای خدمت رسانی بهتر در اختیار تیم 
عملیات سازمان قرار گرفت که در گذشته به دلیل 
نبود خودروهای حامل آب پشتیبانی، معضل بزرگی 
در زمان آتش سوزی برای سازمان پیش می آمد 
نشانی  از آتش  تأمین آب  بودیم جهت  و مجبور 
های شهرهای اطراف کمک بگیریم که این موضوع 
نیازمند زمان زیادی بود و موجب هدر رفتن وقت 

می شد.
اولین خودروی  افزود: همچنین  مقام مسئول  این 
امداد  به  مربوطه  تجهیزات  و  نجات  تشک  حمل 
رسانی در ارتفاع در استان تهران که کامال توسط 
سازمان طراحی شده است به ناوگان حمل و نقل 

امدادرسانی سازمان اضافه شده است.
پیگیری  با  خوشبختانه  کرد:  نشان  خاطر  توسلی 
های فراوان و تالش های بی دریغ شهردار محترم، 
مراحل ساخت استخر سازمان که حدود 12 سال به 
صورت نیمه کاره رها شده بود نیز آغاز شده است 
و تاکنون بیش از 80 درصد آن تکمیل شده و به 
دستور شهرار محترم، تا پایان سال مورد بهره برداری 

قرار خواهد گرفت.
وی گفت: همچنین یک واحد آموزش شهروندی 
نیز در ایستگاه 6 قائمیه آماده سازی شده و به زودی 
جهت آموزش شهروندان مورد بهره برداری قرار 

خواهد گرفت.
ایمنی  خدمات  و  نشانی  آتش  سازمان  سرپرست 
پیگیری  و  دستور  با  افزود:  اسالمشهر  شهرداری 
اسالمی  اعضای محترم شورای  و  شهردار محترم 
ایستگاه جدید  پایان سال یک  تا  اله  شهر ان شاء 
در شهرک امام حسین)ع( به بهره برداری خواهد 
رسید که در حال حاضر بیشتر کارهای آن انجام 

شده است. 

سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اسالمشهر: 

نبود نیروی جوان و عالقه مند مشکل اصلی سازمان 

تش نشان وز آ ویژه نامه ر



انتخاب سازمان آتش نشانی شهرداری اسالمشهر 
به عنوان سازمان نمونه در استان تهران

شهردار اسالمشهر در مراسم روز آتش نشان که عصر روز شنبه 
دهم مهرماه در سالن شهید آوینی شهرداری اسالمشهر برگزار شد، 
گفت: خوشبختانه سازمان آتش نشانی شهرداری اسالمشهر در بین 
سازمان های آتش نشانی 41 شهر استان تهران به عنوان سازمان 

نمونه انتخاب شده است.
علیرضا ناصری پور ضمن تقدیر از زحمات مدیرعامل و پرسنل 
مهمترین  از  یکی  نشانی  آتش  سازمان  کرد:  تأکید  سازمان  این 
خدمات  به  همیشه  مردم  که  است  ها  شهرداری  های  سازمان 

مطلوب آن نیاز دارند و می بایست توجه مضاعفی به آن داشت.
شهردار اسالمشهر ادامه داد: بنده نیز از ابتدای مسئولیتم نگاه ویژه 
ای به این سازمان داشته ام و برنامه ریزی ها و پیگیری های زیادی 

در چندین موضوع برای این سازمان انجام داده ام.
این سازمان  پرسنل  امور رفاهی  به  را مربوط  اول  وی موضوع 
دانست و گفت: در این خصوص یکی از اقداماتی که در حال 
انجام است پرداخت حقوق پرسنل این سازمان حتی زودتر از 
پرسنل شهرداری مرکز است که این اقدام به جهت ایجاد انگیزه در 

بین پرسنل سازمان آتش نشانی انجام می شود.
ناصری پور افزود: بحث دوم مربوط به بازنشستگی 20 سال پرسنل 
این سازمان است که در اکثر شهرها حتی شهر تهران اجرا نمی شود 

اما این موضوع در شهرداری اسالمشهر در حال انجام می باشد.
وی با اشاره به اینکه راه اندازی ایستگاه آتش نشانی در شهرک امام 

حسین)ع( موضوع سوم پیگیری شده توسط او می باشد، گفت: 
بهره برداری از این ایستگاه که به یاری خدا در دهه مبارک فجر 
افتتاح خواهد شد، بسیار ضروری است. زیرا این شهرک بیش از 
80 هزار نفر جمعیت داشته و وجود این ایستگاه در هنگام حادثه 

می تواند تأثیرگذارات بسیار مثبتی داشته باشد. 
شهردار اسالمشهر خاطر نشان کرد: بحث بعدی، تکمیل استخر 
سازمان آتش نشانی است که امیدواریم این مجموعه نیز در دهه 

مبارک فجر تکمیل و مورد استفاده پرسنل این سازمان قرار گیرد.
ناصری پور ادامه داد: موضوع پایانی نیز بحث بهره برداری از یک 
مرکز آموزشی مجهز در ایستگاه آتش نشانی قائمیه است که عالوه 
بر آموزش پرسنل این سازمان، آموزش های شهروندی را نیز در 

خصوص مسائل ایمنی انجام خواهد داد. 
همچنین در ادامه این مراسم اصغری عضو شورای اسالمی شهر 
اسالمشهر طی سخنان گفت: اگر نتوانیم متناسب با نیاز شغلی آتش 
نشانان تجهیزات و امکانات الزم در اختیار آنها قرار دهیم، مدیون 

آنها هستیم.
ولی اله اصغری افزود: اگر ما مجوز احداث ساختمان های چندین 
طبقه ای را صادر کنیم و نتوانیم تجهیزات متناسب امدادرسانی آنها 
را در اختیار آتش نشانان قرار دهیم و بدینوسیله باعث به خطر 
افتادن جان شهروندان و آتش نشانان در هنگام حوادث شویم، 

مدیون همه آنها هستیم.



انتخاب سازمان آتش نشانی شهرداری اسالمشهر 
به عنوان سازمان نمونه در استان تهران

حسین)ع( موضوع سوم پیگیری شده توسط او می باشد، گفت: 
بهره برداری از این ایستگاه که به یاری خدا در دهه مبارک فجر 
افتتاح خواهد شد، بسیار ضروری است. زیرا این شهرک بیش از 
80 هزار نفر جمعیت داشته و وجود این ایستگاه در هنگام حادثه 

می تواند تأثیرگذارات بسیار مثبتی داشته باشد. 
شهردار اسالمشهر خاطر نشان کرد: بحث بعدی، تکمیل استخر 
سازمان آتش نشانی است که امیدواریم این مجموعه نیز در دهه 

مبارک فجر تکمیل و مورد استفاده پرسنل این سازمان قرار گیرد.
ناصری پور ادامه داد: موضوع پایانی نیز بحث بهره برداری از یک 
مرکز آموزشی مجهز در ایستگاه آتش نشانی قائمیه است که عالوه 
بر آموزش پرسنل این سازمان، آموزش های شهروندی را نیز در 

خصوص مسائل ایمنی انجام خواهد داد. 
همچنین در ادامه این مراسم اصغری عضو شورای اسالمی شهر 
اسالمشهر طی سخنان گفت: اگر نتوانیم متناسب با نیاز شغلی آتش 
نشانان تجهیزات و امکانات الزم در اختیار آنها قرار دهیم، مدیون 

آنها هستیم.
ولی اله اصغری افزود: اگر ما مجوز احداث ساختمان های چندین 
طبقه ای را صادر کنیم و نتوانیم تجهیزات متناسب امدادرسانی آنها 
را در اختیار آتش نشانان قرار دهیم و بدینوسیله باعث به خطر 
افتادن جان شهروندان و آتش نشانان در هنگام حوادث شویم، 

مدیون همه آنها هستیم.

عضو شورای اسالمی شهر اسالمشهر تأکید کرد: وقتی در این شهر 
ساختمان هایی با 13 یا 14 طبقه ساخته می شود و در سازمان 
آتش نشانی نردبانی با ارتفاع بیشتر از 6 طبقه وجود ندارد، آیا ما 
می توانیم در هنگام حادثه پاسخگو شهروندان و مأمورینی باشیم 

که جان خود را به خطر می اندازند؟
وی خاطر نشان کرد: شهردار محترم می بایست تجهیز این سازمان 
را هم از نظر امکانات و هم از نظر نیروی انسانی آموزش دیده و 
زبده در اولویت قرار دهد تا در هنگام حوادث شرمنده شهروندان 

نباشیم.  
این عضو شورای سازمان آتش نشانی تصریح کرد: قطعاً در حوزه 
های مختلف شهری کمبود امکانات وجود دارد و هیچکس منکر 
این موضوع نیست، اما اولویت اول شهرداری و شورای اسالمی 
شهر در مقایسه با همه سازمان ها و همه قسمت ها باید سازمان 

آتش نشانی باشد.
اتوبوسرانی،  همچون  هایی  سازمان  هرچند  داد:  ادامه  وی 
تاکسیرانی، فضای سبز و سایرین هم مهم هستند و به شهروندان 
خدمت رسانی می کنند، اما سازمان آتش نشانی با زندگی و جان 

شهروندان سروکار دارد.
گفتنی است در ادامه این مراسم پس از نوحه خوانی توسط کامران 
خزایی، از پرسنل نمونه سازمان آتش نشانی شهرداری اسالمشهر و 

نفرات برتر مسابقات ورزشی این سازمان تقدیر بعمل آمد.
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هیأت مذهبی نکات ایمنی را جدی بگیرند

اتفاقات  از  است  پر  شغلشان  که  کسانی  خاطرات  شنیدن 
هیجان انگیز، می تواند بسیار جالب و جذاب باشد. به این 
آتش  سازمان  زحمتکش  پرسنل  از  برخی  خاطرات  دلیل 

نشانی شهرداری اسالمشهر را جویا شده ایم.

حادثه چاه
حادثه چاه یکی از سنگین ترین و خطرناک ترین عملیات 
های امدادو نجات است که آتش نشان بعد از ورود به چاه 
امیدی به بازگشت ندارد. روزی طی یک تماس تلفنی با 
125، حادثه چاه در مسکن مهر اعالم شد و پس از اعزام 
اعالم شد جوانی 32 ساله مدت دو روز  به محل  نیروها 
است که به منزل باز نگشته و پس از بررسی چاه و اقدامات 
اولیه، یک لنکه دمپایی از چاه بیرون آورده شد که توسط 
خانواده مورد شناسایی قرار گرفت. عمق این چاه نزدیک 
به 70 متر بود که در عمق 30 متری به آب می رسید و 
چون یک چاه مشاهده ای عمیق بود که هر لحظه امکان 
ریزش داشت، کار را بسیار سخت کرده بود. بعد از چندین 
ساعت تخلیه آب، یک باتری گوشی سامسونگ درون چاه 
یافت شد که معلوم شد آنهم برای آن جوان بوده است که 
مأمورین آتش نشانی بعد از گذشت 4 شیفت و طی 4 روز 
عملیات در آن چاه، جسد جوان 32 ساله از آن چاه خارج 

کردند.

حادثه مار 
از  یکی  از  شهروندی  توسط  تلقنی  تماس  یک  از  پس 
روستاهای اطراف اسالمشهر اعالم شد که یک مار در منزل 
آنها قرار دارد. پس از اعزام تیم عملیات مشاهده شد یک 
مار در داخل اتاق به دور قرآن چنبره زده و پس از اینکه 
مامورین اقدام به گرقتن مار میکردند این مار به پشت کمدها 
و پشتی ها فرار می کرده و پس از جستجوی مامورین بعد 
از چند دقیقه بازهم به دور قرآن چنبره میزد. بعد از چند 
ساعت که مامورین به دنیال مار بوده و هر دفعه چنین اتفاقی 
رخ می داد، مسئول شیفت اعالم کرد که احتماالً این مار از 
دست شما به قرآن پناه میبرد. در هرصورت پس از چند 
ساعت جستجو و تالش این مار را گرفته و در بیابان های 

جاده قم رها کردیم.

حادثه آتش سوزی انبار خانه
در یک اعالم حریق در یکی از محله های شهرستان به محل 
مراجعه شد و مامورین پس از ورود به انبار با آتش سوزی 
گسترده ای مواجه شدند که مشاهده کردند که همه چیز در 
انبار یک خانه در حال سوختن است به جز اقالم هیئت که 
در همان انبار وجود داشت به طوری که حتی پرچم یا باند 
هیئت که در حالت عادی و در آن حرارت باال قاعدتاً باید 

می سوخت یا ذئب میشد، سالم از انبار خارج شدند.

پیر زن و مسابقه فوتبال
در یکی از حادثه های مار که اعالم شد پس از مراجعه به 
محل مامورین از پیرزنی که در منزل زندگی میکرد سوال 
کردند که مار کجای منزل قرار دارد؟ پیر زن 70 ساله که در 
یک صندلی نشسته و مشغول تماشای یک مسابقه فوتبال 
بود و با هیجان بسیار فوتبال را دنبال میکرد با انگشت به 
گوشه ای از اتاق اشاره کرد و گفت که مار با او کار ندارد و 
فقط از ترس اینکه مبادا به نوه هایش آسیب برساند به آتش 
نشانی اعالم کرده است. همین را گفت و به دیدن مسابقه 
مشغول شد که این موضوع برای مامورین بسیار جالب بود.

پیف فاف و مار
اینکه  دلیل  به  منازل  از  یکی  در  مار  حادثه  اعالم  از  پس 
در  فصل  این  در  مارها  معموالً  و  داشتم  قرار  زمستان  در 
خواب زمستانی بسر می برند، برای مامورین جالب بود که 
چگونه در یک منزل مار وجود دارد؟ پس حضور مامورین 
در محل مشاهده شد که در هنگام ضربه زدن با چوب به زیر 
کابینت صدای فس  فس از زیر آن شنیده می شود که برای 
مامورین نیز بسیار جالب بود. در هر صورت پس از بررسی 
مامورین متوجه شدند که یک پیف فاف در پشت بشقاب 
های کابینت قرار داشته که پس از ضربه و فشار به سر پیف 

فاف، صدای فس فس از خود خارج می شده است.

مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی گفت: 
با توجه به طبخ غذای نذری در ایام ماه محرم، 
صورت  در  مذهبی  های  هیات  های  آشپزخانه 
مکان  به  تواند  می  ایمنی  نکات  نکردن  رعایت 
لذا  شود،  تبدیل  سوزی  آتش  برای  مناسبی 
بسیار ضروری  این محیط ها  ایمنی در  رعایت 
است تا خدای ناکرده شاهد حوادث تلخ در این 

ایام نباشیم.
های  هیات  سرپرستان  افزود:  صفری  احمد 
از  زیادی  تعداد  پذیرای  که  تکایایی  و  مذهبی 
به  نسبت  بایست  می  هستند  حسینی  عزاداران 
آنها  داشتن  نگاه  باز  و  اضطراری  درهای  تعبیه 

اقدام کنند تا در صورت برور حوادث احتمالی 
راه های خروج متعددی برای افراد وجود داشته 

باشد.
وی رعایت فاصله مناسب میان سیم ها، اتصاالت 
و ادوات برقی از مواد قابل اشتعال نظیر پارچه 
های سیاه، پرچم، پرده و دیگر مواد قابل اشتعال 
دیده  متاسفانه  گفت:  و  دانست  الزامی  امری  را 
شده که در برخی از هیات ها به ویژه تکایایی 
که به وسیله داربست ساخته می شود، به علت 
نمی  اصول  این  به  چندانی  توجه  بودن  موقتی 

شود.
مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی اضافه 

چادرهای  داخل  فضای  کردن  گرم  برای  کرد: 
تکایا نیز پیشنهاد می شود از بخاری های دمنده 
هوای  که  از چادر  در خارج  استقرار  قابلیت  با 
استفاده کرد.  به داخل هدایت می کند،  را  گرم 
صفری افزود: همچنین به هنگام گرفتن انشعاب 
از لوله کشی گاز نیز حتما باید از شیلنگ های 
استفاده  مناسب  بسط  و  مخصوص  قوی  فشار 

شود. 
صفری در پایان از شهروندان خواست با رعایت 
اصول ایمنی و پیش بینی تجهیزات الزم، از بروز 
حوادث احتمالی در مساجد و تکایا جلوگیری 

کنند.

تش نشان وز آ ویژه نامه ر

اسامی تیم کار در ارتقاع سازمان اعزامی به مسابقات 
قهرمانی آتش نشانان کشور )تبریز( 8 الی 95/7/11: 

مسئول تربیت بدنی سازمان  رجب احمدی- حسن 
گودرزی- فرهاد عظیمی- بنیامین ذوالفقاری- مرتضی 

دوستارگان- محمد حسین محمدی
بزرگداشت  ورزشی  مسابقات  برتر  های  تیم  اسامی 
روز آتش نشان با همکاری مدیریت بحران شهرداری 

اسالمشهر
والیبال: 1- آتش نشانی مرکز  2- شهرداری مرکز  3- 

ایستگاه 3 آتش نشانی.
طناب کشی: 1- آتش نشانی مرکز الف  2- ایستگاه 3 

آتش نشانی  3- آتش نشانی مرکز ب.
الف )بهمن  پایانه  نفره: 1- سازمان  فوتبال دستی دو 
پایانه  سازمان   -2 حسینی(  مجتبی  میر  بهمنیار- 
سازمان   -3 صانعی(  رضا  عبدی-محمد  ب)حسین 

موتوری )حجت اله مافی- عباس پورشهباز(
تنبس روی میز: 1- غالمرضا بیات )عمران( 2- رحمان 
)سازمان  مافی  اله  3-رحمت  پایانه(  پاشایی)سازمان 

موتوری(

سایر اقدامات ورزشی:
     برگزاری 2 مرحله تست آمادگی جسمانی در سال 

.95
   برگزاری مسابقات ورزشی بزرگداشت دهه فجر با 
همکاری سازمان فرهنگی ورزشی ویژه پرسنل محترم 

شهرداری و سازمان های تابعه. 
   برگزاری مسابقات ورزشی داخل سازمان ویژه ماه 

مبارک رمضان.
    همچنین تمام ایستگاه ها مجهز به سالن ورزشی 
هستند و بر اساس تعداد نفرات در هر سالن تردمیل 

برنامه ها و اقدامات ورزشی سازمان آتش نشانی شهرداری اسالمشهر
و وسایل ورزشی وجود دارد و پرسنل شهرداری نیز از 

این سالن استفاده می کنند.
این کلیه پرسنل سازمان در طول سال  بر      عالوه 
از استخر استفاده می کنند که در این خصوص هیئت 
با  نهائی  قراداد  و  است  کرده  مصوب  سازمان  مدیره 

استخر در مدت زمان کم منعقد می شود.
قهرمان های پرسنل سازمان در مسابقات

کشوری و جهانی:
آقای  جهان  های  باشگاه  قهرمانی  کشتی  مسابقات    

مصطفی آقاجانی مقام اول
     مسابقات کشتی قهرمانی کارگران تهران آقای مصطغی 

آقاجانی مقام اول 
     مسابقات کشتی قهـرمانی  پیشکسوتان کشور انتخابی 
جهان اعزام به کشور فنالند آقای شهرام مهدی زاده مقام 

اول

با  مراسمی  در  ماه  مهر   8 پنجشنبه  روز  صبح 
حضور امام جمعه، فرماندار و مسئولین شهرستان 
شهرداری  آرامستان  سازمان  جدید  سردرب  از 
اسالمشهرکه با اعتباریکصدمیلیون تومان ساخته 

شده است، بهره برداری شد.
آرامستان  سازمان  مدیرعامل  موالیی  گفته  به 

شهرداری، در این مراسم عالوه بر سردرب، محوطه 
سازی، سردخانه و تجهیزات جدید سالن عروجیان 
نیز با اعتبار یکصدمیلیون تومان مورد بهره برداری 
قرار گرفت. در حاشیه این مراسم از خانواده شهدای 
مدافع حرم شهرستان و قادر محمدی جانباز مدافع 

حرم تقدیر بعمل آمد. 

بهره برداری از سردرب جدید سازمان آرمستان 
شهرداری اسالمشهر

ــگزارشـــــــــــــــــــ
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شماره 23 نیمه اول مهر ماه 1395

درخواست بازدید ایمنی اماکن
1-دستور العمل مربوط به سیستم لوله کشی 

آب آتش نشانی ساختمان ها:
1-1- ساختمان های به ارتفاع سه طبقه روی 
پیلوت اجرای سیستم آب آتش نشانی با لوله 
به قطر 1/5 اینچ و نصب جعبه آتش نشانی به 
صورت یک طبقه در میان شروع از همکف 

مي باشد.
2-1-ساختمان ها با ارتفاع بیش از 3 طبقه 

روی.
3-1- متعلقات جبه آتش نشانی برای بندهای 
)1-1( و )2-1( والو و کوپلینگ 1 اینچ و 
هوزریل با لوله الستیکی فشار قوی و سرنازل 

شیر دار سه حالته می باشد.
نشانی  لوله کشی آب آتش  4-1- سیستم 
سالن های اجتماعات ، انبارها ، واحد های 
تجاری و صنعتی زیر نظر کارشناسان آتش 
نشانی انجام شود نصب جعبه F جنب در 
و خارج از ساخت با متعلقات لوله نواری و 
داخل سالن ها با متعلقات لوله الستیکی فشار 
قوی و هوزریل صورت گیرد حداکثر فاصله 
 F از یکدیگر سي متر. )نصب جعبه F جعبه
با متعلقات لوله نواري، داخل سالن بر حسب 

نشر کارشناسي آتش نشاني(
5-1-امتداد لوله اصلي آب نشاني از پشت 
بام تا پائین ترین ارتفاع ساختمان ) کد روي 
فونداسیون( و اتصال آن به آب شهر و منبع 
در  مستقر  نشاني  آتش  آب  هوائي  ذخیره 
پشت بام ضروري است سایز لوله اصلي و 
ظرفیت منبع نظر کارشناس آتش نشاني و 
دبي خروجي براي مدت 10 دقیقه تا زمان 
رسیدن نیروي عملیاتي آتش نشاني در نظر 
گرفته مي شود و در نظر گرفتن پمپ با رله 
اتوماتیک جهت تامین حداقل 3 اتمسفر فشار 

براي هر یک از سر نازل ها.
تولیدي  صنعتي،  واحدهاي  6-1-انبارها، 
ضروري است مجهز به استخر آب با ظرفیت 
متناسب با محل و چاه و سیستم پمپاژ با رله 
اتوماتیک باشند و در نظر گرفتن ژنراتور برق 
اضطراري جهت مواقع ضروري و قطع برق 

)زیر نظر کارشناس آتش نشاني(
ایستاده  )شیر  نشاني  آتش  7-1- هیدرانت 
براي مجتمع هاي مسکوني،  نشاني(  آتش 
تجاري، صنعتي و اداري زیر نظر کارشناس 

آتش نشاني مشخص مي گردد.
8-1-سیستم آب افشان اتوماتیک ئ دستي 
)سیستم اسپرینکلر( زیر نظر کارشناسان آتش 

نشاني مشخص مي گردد.
نشاني  لوله کشي آب آتش  9-1- سیستم 
بصورت خشک زیر نظر کارشناسان آتش 

نشاني مشخص مي گردد.
2-دستور العمل مربوط به استخر و محوطه 

استخر:
از  خارج  ها  مشعل  و  موتورخانه   -2-1

محوطه استخر مستقر گردند.
2-2-سیستم برق تا ارتفاع 2/2 متر بصورت 
12 ولت و عدم بهره برداري از 220 ولت و 
از ارتفاع باالي 2/2 متر در صورت استفاده از 
220 ولت از نوع حفاظت شده و مجهز به 

کلید FI مستقل باشد.
3-2- در نظر گرفتن روشنائي اضطراري 12 
ولت تغذیه از باتري با شارژر و رله اتوماتیک
بوسیله  استخر  محوطه  جداسازي   -2-4
در قفل دار سوئیچي از دیگر قسمت هاي 

ساختمان ضروري مي باشد.
5-2- در باال و اطراف سکوي شیرجه )دایو( 
تا فاصله حداقل به 3 متر عدم بهره برداري از 
برق 220 ولت و از ولتاژ حداکثر 12 ولت 

بهره برداري شود.
6-2- کلیه شیشه هاي مشرف به استخر و 

رختکن از نوع سکوریت انتخاب گردد.
لغزنده  استخر  محوطه  سازي  کف   -2-7

نباشد.
حرارت  بصورت  گرمایشي  سیستم   -2-8

مرکزي تغذیه گردد.
کننده  خاموش  به  مربوط  3-دستورالعمل 

دستی و چرخ دار آتش نشانی:
کیلویي دي  کننده 6  1-3-نصب خاموش 
اکسید کربن )CO2( مجاور تابلو اصلي برق 

ضروري است.
2-3- نصب خاموش کننده پودر و گاز درجه 
دار جنب در موتورخانه و انباري ها و داخل 

هر واحد تجاري ضروري است.
3-3- سیستم اطفاء حریق اتوماتیک زیر نظر 

کارشناسان آتش نشاني مشخص گردد.
4-3- تعداد و نوع خاموش کننده هاي دستي 
و چرخ دار توسط کارشناسان آتش نشاني در 

مرحله پایاني کار مشخص گردد.
موتورخانه  به  مربوط  4-دستورالعمل 

تاسیسات:
1-4- در نظر گرفتن در فلزي و آستانه زیر در 

براي موتورخانه.
2-4- در نظر گرفتن تهویه به تناسب حجم 

موتورخانه.
داراي  فشار  تحت  هاي  دیگ  3-4-کلیه 

سوپاپ اطمینان باشند.
4-4- سیم کشي هاي برق بصورت توکار یا 

از داخل لوله مخصوص عبور نمایند.
5-4- روشنائي ها از نوع مخصوص حفاظ 

دار باشند.
تجهیزات  به  تاسیسات  6-4-موتورخانه 
ایمني و آتش نشاني زیر نظر کارشناس مجهز 

گردند.
7-4-مجهز به کف شوي باشد.

موتورخانه  فضاي   1-3 حداقل   -4-8
بصورت فضاي پرت منظور شود.

9-4- ضوابط مربوط به موتورخانه تاسیسات.
1-9-4- طراحي موتورخانه تاسیسات خارج 
از زیربنا و در صورت عدم امکان ، مجاور 
یک جبهه به فضاي آزاد با پنجره به فضاي 

آزاد در نظر گرفته شود.
2-9-4- موتورخانه تاسیسات در جوار چاه 
اجتماعات  سالن  و  پله  دستگاه  آسانسور، 
قرار نگیرد و در صورت عدم امکان ، دیوار 

مشترک بین آنها مقاوم حریق باشد.
هاي  لوله  براي  مستقل  داکت   -4-9-3
تاسیسات کابلهاي برق و دودکشها در نظر 

گرفته شود.
5- دستورالعمل ایمنی در مورد ، لوله های 

دودکش ساختمان:
مجزا  دودکش  لوله  گرفتن  نظر  1-5-در 

جهت هر منبع حرارتي تا پشت بام.
2-5-نصب کالهک )H( بر روي لوله هاي 

دودکش در پشت بام.
3-5-سایز لوله هاي دودکش براي هر منبع 

حرارتي به شرح ذیل در نظر گرفته شود.
4-5- بخاري گازي معمولي ، هود آشپزخانه 

: قطر داخلي لوله دودکش 10 سانتي متر.
5-5-شومینه، پکیج، آبگرمکن ، داخلي لوله 

دودکش 15 سانتي متر.
سیستم  به  باید  محل  60متربنا  زیر  توجه: 

حرارت مرکزي مجهز باشد.
نظر  با  حرارتي  منابع  دیگر  جهت   -5-6
سایز  با  کانال  یا  لوله  تاسیسات  مهندس 

متناسب در نظر گرفته شود.
7-5-هر بخاري و یا سایر وسایل گاز سوز 

باید به یک دودکش مجزا مجهز گردد.
8-5- انتهاي کلیه دودکش ها بایستي حداقل 
از  و  بوده  باالتر  بام  پشت  از سطح  متر   1
دیواره هاي جانبي نیز حداقل 1 متر فاصله 

داشته باشد
اتقطاع  9-5-به هیچ عنوان نمیتوان از درز 

براي خروج لوله هاي دودکش استفاده کرد.
6-دستورالعمل ایمنی در خصوص نصب پله 

فرار )بصورت رفت و برگشت(:
1-6-مسیر دسترسي به پله فرار از داخل اتاق 
خوابها، انباریها و ... که درب آنها در معرض 

قفل شدن باشد نبایستي در نظر گرفته شود.
2-6-درب پله فرار بایستي بطرف پله فرار 

باز گردد.
3-6-حداقل یک ضلع پله فرار به هواي 

آزاد مرتبط باشد.
تا فاصله یک  پله فرار و  4-6-به طرف 

متري فرار هیچگونه پنجره باز نگردد.
، عالئم خروجي  مسیر خروج  5-6-در 

اضطراري نصب گردد.
6-6-پله فرار بایستي از پشت بام تا طبقه 

همکف ادامه یابد.
7-6- ارتفاع هر پله حداکثر 18 سانتي متر 
و پاخور )کف پله( حداقل 28 سانتي متر 

در نظر گرفته شود.
8-6- عرض پله ها و پاگردها و مسیر راه 
خروج نباید در هیچ قسمت از طول مسیر 

کاهش یابد.
9-6- دستور العمل مربوط به دستگاه پله 

اضطراري.
دسترسي  مسیر  دیوارهاي   -6-9-1
پله اضطراري خود  اضطراري و دستگاه 
)بجز  باشد  منفذ  هیچگونه  بدون  ایستا 
پنجره هاي مشرف به فضاي آزاد( و به 
در دود بند خود بسته شو مجهز گردد و 
نصب کوپل طلق دار همراه با فن مناسب 
در سقف دستگاه پلکان و جانپناه دستگاه 
پلکان مشرف به نورگیر به ارتفاع حداقل 
1/5 متر اجراء و نصب روشنائي اضطراري 
رله  و  با شارژ  باتري  از  تغذیه  12 ولت 

اتوماتیک.
جهت  راهنما  عالئم  نصب   -6-9-2
مشخص نمودن شماره طبقه مسیر خروج 
در ارتفاع حداکثر 1/8 متر از کف تمام شده 

با مشخصات ذیل:
بصورت نوردار با روشنائي 12 ولت تغذیه 
از باتري با شارژر و رله اتوماتیک یا شبرنگ 

متناسب با مسیر خروج.
7-دستورالعمل مربوط به جان پناه ، داکت 

و نورگیر و بازشوها:
1-7-احداث جانپناه با ارتفاع حداقل 80 
سانتیمتر از کف تمام شده اطراف پشت 
اطراف  پله،  دستگاه  بالکن،  تراس،  بام، 
داکت هاي واقع در پشت بام، پرتگاه ها 
و پشت بام ساختمان هاي 6 طبقه به باال 
موزایک فرش شود و از آسفالت و ایزوگام 

استفاده نشود.
2-7-استفاده از شیشه یا اشیاء برنده جهت 
حفاظ جانپناه مجاز نمي باشد و در صورت 
استفاده از نرده حفاظ ها بصورت عمودي 
و با فاصله حداکثر 10 سانتیمتر از یکدیگر 

باشد.
به جاي  دار  از کوپل طلق  3-7-استفاده 

شیشه در قسمت نورگیر باالي خرپشته.
4-7-در صورتیکه جهت نورگیر سقف 
خرپشته از شیشه استفاده گردیده بایستي 
زیر نورگیر از قسمت داخل توري مناسب 

نصب گردد.
مقاوم  ها  داکت  جانبي  دیوارهاي   -7-5

حریق و بدون درز اجرا گردد.
6-7- پنجره دامت هاي نورگیر: از خط 
فاصله  با  جانبي  دیوار  دو  تالقي  الراس 
حداقل یک متر، فاصله دو پنجره مجاور 
ارتفاع  با  حداقل یک متر، زیر پنجره ها 
حداقل 1/5 متر از کف تمام شده، شیشه ها 
دوجداره و شیشه داخلي از نوع سکوریت 
6 میلیمتري، پنجره آشپزخانه ثابت، حداقل 
مساحت نورگیري براي ساختمان هاي تک 
واحدي 4 متر مربع و براي ساختمان هاي 
چند واحدي 7 مترمربع با در نظر گرفتن 

فرمول:
0.2K*R 0.3*S=N

 = R تعداد طبقات = N ،مساحت = S
پنجره غیر از آشپزخانه، K = تعداد پنجره 

آشپزخانه
7-7- در صورت استفاده از شیشه جهت 
رفع مشرفیت، شیشه ها بصورت فیکس 
باشد در قالب فلزي با دوربندي کامل و 
نوار دور شیشه نصب شوند و در صورت 
استفاده از شیشه سکوریت بطور اصولي 
و با استحکام الزم در محل خود مستقر 

گردد.
8-7- عدم استفاده از شیشه در قسمت 
کتیبه باالي درب اصلي ورودي به واحدها.

8-دستورالعمل مربوط به آسانسور:
1-8-رعایت کلیه اصول استاندارد مربوط 

به آسانسور
هاي  لوله  هرگونه  عبور  عدم   -8-2
تاسیسات آب سرد، گرم، دودکش ها، لوله 
هاي گاز و کابل هاي برق از داخل چاه 

آسانسور )بجز تجهیزات آسانسور(.
دریچه  روي  سویچي  قفل  3-8-نصب 
زیر کف موتورخانه و در اتاق موتورخانه 

آسانسور.
4-8- نصب مشبک فلزي با خانه هاوي 
به ابعاد 2*2 سانتیمتر روي پنجره و روزانه 

هاي اتاق موتورخانه آسانسور.
5-8- کابین آسانسور به در، آیفون ثابت 
زنگ  متحرک،  گوشي،  بدون  بدنه  روي 
خطر، تهویه، روشنایي 12 ولت تغذیه از 

باتري با شارژر رله اتوماتیک مجهز گردد.
6-8-در نظر گرفتن تجهیزات کامل ایمني 
پاراشوت،  گاورنر،  قبیل  )از  آسانسور 

میکروسوئیچ هاي کنترل کننده(.
7-8-دیوارهاي جانبي چاه آسانسور خود 
ایستا و مقاوم حریق بدون هیچگونه روزنه 

اجرا گردد.
اتصال  و  ارت  گرفتن چاه  نظر  8-8-در 
اسکلت فلزي چاه ، کابین ، قاب وزنه ، 
تجهیزات موتورخانه و کلیه قسمت ها به 

سیستم ارتینگ با مقاومت حداکثر 5 اهم.
و  بازرسي  شرکت  از  تایید  9-8-اخذ 

کیفیت و استاندارد ایران.
10-8- نصب تابلو هشدار دهنده داخل 

کابین با مشخصات ذیل:
آبي رنگ و  زمینه  ابعاد 30*20 سانت- 
نوار شبرنگ سبز به عرض یک سانت در 

پیرامون تابلو- نوشته متن به رنگ سفید.
متن تابلو: در زمان حریق به هیچ عنوان از 

آسانسور استفاده نگردد.
9-ضوابط مربوط به آسانسور:

1-9- آسانسور خارج از مرکز دستگاه پله 
طراحي گردد لذا راهرو طبقات باید توسط 
دربهاي ضد گسترش حریق محفوظ گرد 
تا از نفوظ دود و آتش به چاه آسانسور به 

عنوان دودکش جلوگیري شود.
فونداسیون  روي  تا  آسانسور  2-9-چاه 
ساختمان امتداد یابد و به یا در صورت قرار 
داشتن فضاي آزاد زیر چاهک آسانسور، 
یک ستون زیر ضربه گیرهاي چاهک با 
تامین ایستائي پنج هزار نیوتن بر مترمربع 

در نظر گرفته شود.
حداقل  آسانسور  چاه  مفید  ابعاد   -9-3

150*150 سانتیمتر باشد.
4-9- در چاه آسانسور داخل موتور خانه 

تاسیسات قرار نگیرد.
5-9- در نظر گرفتن اطاق مستقل براي 
موتورخانه آسانسور، دریچه به ابعاد حداقل 
خانه  موتور  کف  زیر  سانتیمتر   60*80

روي دیوار جانبي با بازشو به بیرون.
6-9- هرگونه بازشو )روزنه، دریچه( به 
و  به چاه  در ورودي  بجز  آسانسور  چاه 

دریچه مورد بند 5-4 غیر مجاز است.
 black. دستگاه  اجراي  و  نصب   -9-7

out
8-9- رعایت کلیه اصول استاندارد مربوط 

به آسانسور.

تش نشان وز آ ویژه نامه ر

نکات ایمنی 
قبل از وقوع آتش سوزی

آتش سوزی  با  مقابله  برای  همیشه  نمی کند.  خبر  حادثه 
آماده باشیم. 

عدم  صورت  در  که،  است  مهمی  مخرب  عامل  آتش 
مالی  و  باعث خسارت های جانی  ایمني.  نکات  رعایت 
از بالیای طبیعی و سوانح  با بسیاری  فراوان می شود و 

همراه است. 
یا  و  انفجار  سیل،  زلزله،  به دنبال  که  آتش سوزی هائی 
از  بیش  اغلب  می شوند،  ایجاد  حوادث  و  سوانح  سایر 

سانحه اصلي، ویرانی به دنبال دارند. 
رعايت نکات ايمنی قبل از وقوع آتش سوزی 

را  آتش زا  وسایل  از  اشتعال  قابل  مواد  دوری  اصل   .1
معابر  حتی  و  مسکونی  مکان های  و  تأسیسات  تمام  در 

عمومی رعایت کنید. 
پیش بینی  اضطراری  خروج  درهای  ساختمان ها  در   .2

کنید و وسایل اطفاء حریق را کنترل کنید. 
ساختمان  از  اضطراری  خروج  برای  راه  دو  حداقل   .3

تعیین کنید. 
از  بعد  تا،  کنید  تعیین  خانه  از  خارج  در  را  مکانی   .4

گریز، یکدیگر را در آنجا بیابید. 
حداقل  را  آتش  از  گریز  و  اضطراری  خروج  برنامه   .5

دوبار در سال تمرین کنید. 
6. حتمًا، هنگام خروج از محل، شیر اصلی ورودی گاز 

به ساختمان را ببندید. 
از  احتمالي،  آتش سوزی  از  باخبرشدن  برای   .7
و  کنید  استفاده  شعله(  یا  حرارت  )دود،  آشکارگرها 
نسبت به نصب آن در منزل دقت الزم را به عمل آورید. 
8. کپسول آتش نشانی مناسبی در منزل داشته باشید و در 
مورد نحوه ی استفاده از آن، آموزش ببینید و به اعضاء 
از  بزرگ  ساختمان های  در  دهید.  آموزش  نیز  خانواده 

سیستم خاموش کننده اتوماتیک استفاده کنید. 
منابع  نزدیکی  در  به ویژه  آتش زا،  مواد  انباشتن  از   .9

حرارتي، خودداری کنید. 
10. از نگهداری مایعات و گازهای قابل اشتعال در منزل 
خودداری کنید. در صورت لزوم این مواد را در ظروف 

خاص خارج از ساختمان قرار دهید. 
11. وسایل برقی و اتصاالت آنها را به دقت کنترل کنید 

تا از استاندارد بودن آنها مطمئن شوید. 
ترمیم  را  آنها  لخت،  سیم های  مشاهده  محض  به   .12

کنید. 
چگونه  که  کنید  تمرین  و  بحث  هم  با  این باره  در   .13
در  و  کرد  ترک خواهید  را  منزل  آتش سوزی  هنگام  در 
صورت لزوم چگونه از دیگران کمک می گیرید و یا به 

آتش نشانی خبر می دهید. 
14. در ساخت و انتخاب محل سکونت خود و خانواده 
ی خود ایمنی ساختمان در برابر آتش سوزي، شامل نوع 
مصالح ساختماني، اسکلت ساختمان و اجزاء ساختمانی 
مواد  عایق ها،  و  چوب  دهید.  قرار  توجه  مورد  را  بنا 
پالستیکي، فایبرگالس و نظیر آنها قابل اشتعال، فلزات، 
گچ، شیشه دیر اشتعال و شن، خاک، سنگ و آجرنسوز 

غیرقابل اشتعال هستند. 
15. خانه، خانواده و اموال خود را در برابر آتش سوزی 

نمائید.  بیمه 



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآمـوزشــ
صاحب امتیاز: شهرداری اسالمشهر

مدیرمسئول: علیرضا ناصری پور
ناشر: اداره روابط عمومی و امور بین الملل      عکس: امید صفری

نشانی: اسالمشهر، بلوار بسیج مستضعفین، شهرداری اسالمشهر،
اداره روابط عمومی، تلفن: 56351200

چاپخانه: بامشاد سبز

نشریه داخلی شهرداری اسالمشهر

www.eslamshahr.ir 8

مراسم بزرگداشت شهید جاویداالثر حاج محمود شفیعی برگزار شد
شهید  بزرگداشت  و  تکریم  مراسم 
جاویداالثر حاج محمود شفیعی شامگاه 
پنجشنبه 8 مهرماه در مسجد حضرت 

ولیعصر)عج( اسالمشهر برگزار شد.
این مراسم با استقبال بی نظیر بسیجیان، 
همرزمان  شهدا،  معظم  های  خانواده 
شهید، فعاالن فرهنگی، فعاالن جهادی 
اقشار مختلف اسالمشهر در مسجد  و 
شهر  این  عصر)عج(  ولی  حضرت 

برگزار شد.
که  درآمد  اجرا  به  درحالی  برنامه  این 
مهمانان  اسالمشهر  مردم  بر  عالوه 
و  ورامین  های  شهرستان  از  بسیاری 
اصفهان نیز در این برنامه حضور یافته 
بودند؛ استقبال از این برنامه به حدی بود 
تمام طول  از حاضرین در  بسیاری  که 
برنامه به صورت ایستاده برنامه را دنبال 

کردند.
دختر  برنامه  این  ابتدایی  بخش  در 
شهید شفیعی با خواندن دلنوشته خود 
حاضرین را تحت تاثیر قرار داد. دختر 
محجبه شهید شفیعی در این دلنوشته از 
دلتنگی هایش برای پدر و از ایستادن در 

راه پدر با حفظ حجاب خود گفت.
سرهنگ مجید امیرعبدالهیان فرمانده سپاه 
سیدالشهدا)ع( اسالمشهر در این برنامه 

با اشاره به رشادت های شهید شفیعی، 
والیتمداری و روحیه بسیجی و جهادی 
را از شاخصه های این شهید عنوان کرد.

سردار مهران طهماسبی معاون هماهنگ 
سازمان  در  فقیه  ولی  نمایندگی  کننده 
بسیج مستضعفین نیز در ادامه این مراسم 

به سخنرانی پرداخت.
حجت االسالم محمد نوروزی امام جمعه 
مسئوالن  از  زیادی  تعداد  و  اسالمشهر 
شهرستان به همراه جانبازان مدافع حرم 
و دوران هشت سال دفاع مقدس در این 

برنامه حضور داشتند. 
جهادگران گروه جهادی معبری به آسمان 
نیز که شهید شفیعی فعالیت های جهادی 
در  اجرا  به  گروه  این  قالب  در  را  خود 
می آورد با بستن سربندهای»یازینب« یاد 

شهید شفیعی را گرامی داشتند.
گفتنی است حاج محمود شفیعی جهادگر 
مدافع حرمی بود که آذرماه سال گذشته 
در جریان درگیری های رزمندگان جبهه 
حق در مقابل تکفیری ها جاویداالثر شد. 
از این شهید بزرگوار دو فرزند دختر با نام 
های فاطمه و زهرا به یادگار مانده است.

شهرداری  مجموعه  است  ذکر  شایان 
اسالمشهر از هیچ کمکی برای برگزاری 

باشکوه این مراسم دریغ نکرد.

نیمه اول مهر ماه 1395 تش نشانشماره 23    وز آ ویژه نامه ر

به منظور پیشگیری از حوادث گاز بسیار خطرناک منو اکسید کربن 
ایمنی  که از سوختن ناقص تولید شده و مهم ترین توصیه های 

وپیشگیری به شرح ذیل به اطالع عموم شهروندان می رساند.
1-انتهای کلیه دود کش ها باید حداقل یک متر از سطح بام وحداقل 
یک متر از دیوار جانبی بام فاصله داشته ودارای کالهک مخصوص 

به شکلH باشد .
2-دود کش واتصاالت آن باید از جنس مقاوم وبدون هیچ منفذ نشتی 
در سرتاسر آن باشد .)به کارگیری لوله های آکاردئونی آلمنیومی مجاز 

نمی باشد(
3-شیب لوله های افقی در داخل واحدها باید مثبت )رو به باال(
وارتفاع عمودی لوله ها در بیرون حداقل سه برابر طول افقی آن باشد.
4-قطر لوله دودکش باید مساوی یا بزرگتر از قطر لوله خروجی 

دستگاه گازسوز باشد.
5-اگر فضای خانه ویا محیط کار خود را باشوفاژسیستم حرارت 
مرکزی گرم میکنید درزبندی وبستن منافذ به منظور جلوگیری از 

اتالف حرارتی بالمانع می باشد.
محیط  گرمایش  منظور  به  گازسوز  بخاریهای  از  صورتیکه  6-در 
استفاده می کنید حتما مختصری تهویه از طریق درب یا پنجره در 

فضا ایجاد نمائید واز درزبندی وبستن منافذ خودداری کنید.
کردن  گرمایشی جهت گرم  گازی ووسایل  پلوپز  بردن  کار  7-به 

محیط بسیار خطرناک است.
8-اگر لوله دودکش بخاری شما سرد باشد دلیل آن خارج نشدن 
محصوالت احتراق وگازهای سمی از دودکش است در این صورت 
باید ضمن رفع نقص به طور موقت با باز کردن قسمتی از در یا پنجره 

تهویه مناسب در محیط ایجاد نمائید.
9-از به کاربردن وسایل گرمایشی بدون نصب دودکش ویا دارای 

نقص در دودکش جدا خودداری کنید.
10-آب گرمکن های دیواری اگر به مدت طوالنی روشن باشند این 
موضوع می تواند ناشی از مصرف به مدت طوالنی یا نشت آب گرم 

باشد که بسیار خطرناک است.
11-به کارگیری آب گرمکن های دیواری در فضاهای بسته یا مکان 

های فاقد جریان هوا مجاز نمی باشد.

توصیه های ایمنی در مورد خطرات 
گاز گرفتگی با منواکسید کربن 


