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ــوزد و مهرباای با پدر و  ــم هایت را  ا از رود دوز چش

مادر خیره مکن و صــدایت را بلند ر از صــداد آاها اکن 

ستهاد آاها مبر، و  لو ر از آاان راه  ستهایت را باالد د د

 مرو.
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 - overlap or overها( رود هم افتادگی )ااباشتگی  وش در کناره

roll 
اقصی در کنار یا ریشه  وش که به علت  ارد شدن فلا بر رد سطح فلا 

  پایه ایجاد می شود بدون اینکه ذوب و  وش خوردن با آن ایجاد شود.

  علت

  . سرطان حرکت کمتر از حاوت ارمال یا طبیعی1

  . زاویه اادرست اوکترود2

  . استفاده از اوکترود با قطر باال3

  خیلی کم. آمپراژ 4

  اتیجه

ا عوامل فوق کارد مااند بریدگی کناره دارد و یک منطقه  مرکا  نش از فل

 کند. وش  رکیب اشده ایجاد می

 Underecutسوختگی یا بریدگی کناره  وش 

ا شیارد در کنار یا وبه  وش که بر سطح  وش و یا بر فلا  وشی که قبال ر

 سبب شده است قرار دارد.

  علت

  . آمپر زیاد1

  . طول قوس زیاد2

  . حرکت مو ی زیاد اوکترود3

  . سرعت بزیار زیاد حرکت  وشکارد4

 . زاویه اوکترود خیلی به سطح ا صال متمایل بوده است.5

  . سرباره با ویزکوزیته زیاد6

  اتیجه

عوامل فوق مو ب یک منطقه  مرکا و یک منطقه مزتعد براد ایجاد  رک 

 شود.خزتگی می

 Slag inclusionه آخاوهاد سربار

آید آخاوهاد سرباره به هر ماده غیر فلاد که در یک ا صال  وش بو ود می

  وااند در رسوب  وش اقاط ضعیفی ایجاد کنند.گویند؛ این آخاوها میمی

  علت

  . پاک اشدن مناسب سرباره از پاسهاد قبلی1

  . آمپراژ ااکافی2

  . زاویه یا اادازه اوکترود اادرست3

  آماده سازد غلط. 4

 اتیجه

دهند و یک آخاوهاد سرباره استحکام سطح مقطع  وش را کاهش می 

 کنند.منطقه مزتعد  رک ایجاد می

  L.O.F Lack of fusionذوب ااقص 

  عدم ا صال بین فلا  وش و فلا پایه یا بین پاسهاد  وش

 

  . استفاده از اوکترودهاد کوچک براد فوالد ضخیم و سرد1

 

  آمپراژ ااکافی. 2

 
 

  علت

  . استفاده از اوکترودهاد کوچک براد فوالد ضخیم و سرد1

  . آمپراژ ااکافی2

  . زاویه اوکترود اامناسب3

  . رعت حرکت بزیار زیاد4

 ...(. سطح کثیف )پوسته اورد ، وکه ، روغن و 5

  اتیجه

یجاد خزتگی مزتعد امااد و به یک منطقه ا صال  وش را ضعیف می

 شود. بدیل می

 Porosity خلخل 

است که به صورت داخلی یا خار ی در  وش  اد خلخل سوارخ یا حفره

 وااد از اوکترود مرطوب ، اوکترود روکش شکزته شود.  خلخل میدیده می

اد( ، ایجاد شود. همچنین به اامهاد )مک وووهیا از ااخاوصی رود فلا پایه 

  شود.)مک سطحی( و )سوراخهاد کرمی( ایا شناخته می

  سایر علتها

  . سطح فلا پایه آووده مثل آوودگیهاد روغن ، غبار ، وکه یا زاگار1

  . مرطوب بودن روکش اوکترود2

  . محافظت گازد ااکافی قوس3

  د و فزفر. فلاات پایه با مقادیر باالد گوگر4

  اتیجه

دهد.  خلخل سطحی به به شدت استحکام ا صال  وش شده را کاهش می

دهد که فلا  وش را مورد حمله قرار دهد و ا مزفر خوراده ا ازه می

 مو ب اقص در آن شود.

 Join misagnmentهمراستا ابودن ا صال  وش 

این مشکل معموال همراستا و همزطح ابودن قطعا ی که به هم  وش 

شواد. عدم همراستایی یک مشکل معمول در آماده شواد اامیده میمی

شود که صفحات ریشه و سازد روشهاد وب به وب است و هنگامی ایجاد می

د براد  وشکارد قرار صفحات ا صال از فلا پایه در محل درست خو

 ااد.اگرفته

  علت

 اادرست قطعا ی که باید  وش شواد.. مواتاژ 1

شکند یا بزت زدن ااکافی که مو ب حرکت ااکافی که می. خال  وشهاد 2

 شود.می

  اتیجه

همراستا بودن  دد است، زیرا اقص در ذوب وبه ریشه مو ب ایجاد مناطق 

شود در سرویس دهی مو ب شکزت خزتگی زود رس  مرکا  نش می

 شود.ا صال می

 دامه دارد...ا                                                                                                 

 عیوب  وشکارد

http://yones.blogfa.com/post-6.aspx
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 یبه یک جایی از زندگی که رسیدی میفهم                                            

 زود میرنجه زود میره، زود هم بر میگرده . ولی اونی که دیر میرنجه دیر میره ،اما دیگه بر نمیگرده ... اونی که                           *

 بگذری بعضی آدم ها از رنج را نباید امتداد داد باید مثل چاقو که چیزها می بره و از میانشون می گذره     *

 و برای همیشه قائله رنج آور را تمام کنی.

برای یک انسان اینه که نه سواد کافی برا حرف زدن داشته باشه نه شعور الزم برای بزرگترین مصیبت  *

 خاموش ماندن

 مهم نیست که چه اندازه می بخشیم بلکه مهم اینه که در بخشایش ما چه مقدار عشق وجود داره. *

 اموش نکنی.رو از یاد ببری ، اما هرگز اونی که با تو اشک ریخته، فرشاید کسی که روزی با تو خندیده  *

 توانایی عشق ورزیدن ، بزرگترین هنر دنیاست. *

 از دردهای کوچیکه که آدم می ناله ، ولی وقتی ضربه سهمگین باشه ،الل میشی. *

 اگر بتونی دیگری را همونطور که هست بپذیری و هنوز عاشقش باشی ، عشق تو کامالً واقعیه. *

 داره اما اونی که با تو گریه میکنه عاشقته. همیشه وقتی گریه می کنی اونی که ارومت میکنه دوستت *

 کسی که دوستت داره ، همش نگرانته، به خاطر همین بیشتر از اینکه بگه دوستت دارم میگه مواظب خودت باش. *

 

 فهمید که : و بالخره خواهی
 

 هست. "فقط یه شوخی بود "همیشه یک ذره حقیقت پشت هر 

 هست. "همین طوری پرسیدم"یک کم کنجکاوی پشت 

 هست. "به من چه اصالً  "قدری احساسات پشت 

 هست. "چه میدونم "مقداری خرد پشت 

 .هست "نداره اشکالی  "و اندکی درد پشت 
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 گفتگویی کوتاه با :
 

 محمد ظهوری فر

 سرپرست انبــــار

 

 

 
 

    

 

 

 
 

  معرفی امائیدبه طور کامل وطفاً خود ان را در ابتدا. 

اینجانب بنام خدا و با عرض سالم خدمت کلیه همکاران ، 

شهرستان اهواز هستم دارای  1343محمد ظهوری فر متولد 

نوان انبار دار بع 1373بوده و از سال مدرک دیپلم تجربی 

شرکت فوالد پایا مشغول بکار شده ام و هم اکنون بعنوان  در

 سرپرست انبار شرکت فوالد پایا می باشم.

  احوه راه اادازد و وظایف این واحد هدف از  اسیس،

 را به اختصار بیان فرمایید؟

این واحد با هدف پشتیبانی از واحدهای تولیدی در زمینه 

تامین قطعات یدکی مورد نیاز و نگهداری از این قطعات در 

انبارها تاسیس گردید . این واحد نقش موثر و غیر قابل 

و روند رو به افزایش انکاری در جلوگیری از وقفه های تولید 

 کیفیت و سرعت آن دارد.

 ؟واحد هایی  شکیل شده استا از چه مدیریت اابار ه 

د اولیه ، طبقع بندی اقالم ، امور اداره انبارها ، کاال و موا

 عمومی

  اداره اابارها چه وظایفی را بر عهده دارد و اگهدارد

کاالها و قطعات مورد ایاز از طریق چند اابار ااجام می 

 شود؟

اداره انبارها به معنی کنترل ورود و خروج کاال از انبار می 

باشد و قسمت های مختلفی این مسئولیت را به عهده دارند 

انبار رنگ انبار آهن آالت انبار پیچ و مهره و اتصاالت و انبار 

 پایکار )درون کارگاه (

  دایره واردات کاال و مواد اوویه براد دریافت و  طبیق

 حدها چه فرآیندد را طی می کند؟وا درخواست هاد

کاالی وارد شده به دو صورت می باشد کاالی وارده شده  

پروژه ای  یا عمومی می باشد . کاالی پروژه که اطالعات 

آن توسط واحد تدارکات به انبار داده میشود از نظر کمی 

کنترل و سپس از نظر کیفی توسط واحد کنترل کیفیت 

تدارکات داده میشود .کاالی بررسی و نتیجه به واحد 

عمومی پس از خرید به واحد درخواست کننده اطالع داده 

میشود تا پس از تائید درخواست کننده به متقاضی تحویل 

 داده میشود.

  معموال پس از دریافت یک درخواست چه فرایندد

طی میشود  ا به اتیجه رسیده و ایاز واحد درخواست 

 کننده  امین گردد؟

درخواست توسط واحد متقاضی در سیستم  پس از صدور

موجود، کارشناس واحد سفارشات در صورت موجود بودن 

کاال حسب اطالعات و سابقه مصرف کاال،نسبت به قابل 

تحویل نمودن درخواست برای تحویل گرفتن کاال از انبار 

در صورتی که کاال فاقد موجودی باشد اقدام می نمایند. 

فارش خرید اقدامات الزم را کارشناسان مربوطه ،برای س

  انجام میدهند.

  هاد گذشته به ازبت به سال  94اابارگرداای سال

 وحاظ کمی و کیفی را چگواه ارزیابی می امائید؟
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 نسبت به سالهای گذشته هم از نظر 94انبار گردانی سال 

 کمی و هم از نظر کیفی مورد رضایت بوده و امید است با

واحد هیچگونه مغایرتی تالش پرسنل زحمت کش این 

 .ایجاد نگردد

 

 اظر ان را درباره ماهنامه فوالد پایا بفرمائید؟ 

این ماهنامه آنچنانکه از نامش نیز مشخص است توانسته 

خوبی به ه است تا صدای همکاران در واحدهای مختلف را ب

 گوش سایر دوستان رسانده و واحدهای مختلف را بیشتر با

مطلوب در مطالبش نیز باعث  یکدیگر آشنا نماید. تنوع

ه فراخور حال خویش بتواند از آن بهر هگردیده تا هرکس ب

 اشد.بکافی برده و از مطالعه آن راضی 

 

 

 

  شما .....سخن ااگفته 

خویش که  در در پایان جا دارد از زحمات کلیه همکاران 

طی سالیان گذشته به افتخار بازنشستگی نائل شده اند 

کمال تشکر را بنمایم چرا که اگر توانمندیهای ایشان نبود 

امروز وارث این مجموعه نبودیم. ضمناً از ماهنامه فوالد پایا 

برای فرصتی که در اختبار بنده قرار داد تا بصورت مختصر 

بارها را به آگاهی دوستان گوشه ای از فعالیتهای مجموعه ان

 برسانم نیز سپاسگذارم 

 

 

 

 

 

 

 
 

  :همکاران ما در واحد اابار به  ر یب از راست به چپ

 خاود حمید ، محمد ظهورد فر ، محمد شیشه بر ، حبیب ثاوثیقاسم موسود ، سید 
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یادش به خیر! یک زمانی برای انتقال اطالعات از یک رایانه به سیستم شخصی خودمان، باید از فالپی استفاده 

 می کردیم. فالپی ها حافظه بسیار محدودی داشته و نهایتا به درد انتقال فایل های متنی می خوردند. مدتی بعد

CD (وارد بازار شد. در یک )لوح فشرده CD  700حدود 

مگابایت اطالعات ذخیره می شد. از فایل های متنی 

متولد شد. که  DVD گرفته تا عکس و فیلم. سپس

اطالعاتی بود که در خود ذخیره در حجم  cd فرقش با

 .گیگابایت 4می کرد. بیشتر از 

 

 به گزارش ورد آی تی، باالخره با آمدن ابزاری به نام

Flash تقریبا مشکالت انتقال اطالعات برای همیشه ،

 CD بر طرف شد. مهمترین برتری فلش ها نسبت به

در تعداد دفعات نقل و انتقاالت. به بیان ساده  ، امکان تبادل همیشگی اطالعات بود، یعنی بدون محدودیتDVD یا

 " تر: " فلش مموری یک بار برای همیشه

 

ای تولید شده است ولی هنوز انتقال اطالعات بین دو فلش به های فلش بسیار پیشرفتهاگر چه تاکنون حافظه

دهد تا اربر امکان میکنید به کحافظه فلشی که در تصویر مشاهده می U Transfer .صورت مستقیم وجود ندارد

کوچکی وجود  LCD بتواند اطالعات دیجیتالی درون آن را بدون نیاز به رایانه به فلش دیگر انتقال دهد. روی سطح آن

دهد. کافی است دو فلش را به یکدیگر متصل کنید تا دارد که اطالعات انتقال داده شده به فلش دیگر را نشان می

رچه هنوز این محصول رسما به بازار عرضه نشده است اما تقاضا برای استفاده از آن ها صورت گیرد. اگانتقال داده

 .زیاد پیش بینی شده است

  

 اخبار علمی
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 Purge فاوت چگاوی ما بین  بر اساس  Molecular Seal جهیا

Gas  و هوا کار می کند. هنگامی کهPurge Gas  سبک  ر از هوا

است، یک منطقه د گازد قود در باالد مووکوالر سیل  ایی که هوا 

 Purgeید، و برعکس هنگامی که آامی  وااد افوذ کند به و ود می 

Gas  سنگین  ر از هواست این منطقه گازد قود در پایین مووکوالر

 سیل ایجاد می گردد.

الزم  Purge Gasدر این حاوت فقط یک  ریان مداوم ضعیف از 

 است  ا حاوت درون مووکوالر سیل حفظ گردد.

یک بر رد منحصر به فرد  جهیا مووکوالر سیل این است که می 

رایار را براد ساعت ها در ابود یا  دست وااد حاوت ایمنی در باال 

 .امایدحفظ  Purge Gasکمبود 

فلر  یکی از  جهیاات مورد استفاده در Molecular Seal جهیا

پاالیشگاه هاد پتروشیمی می باشد. این  جهیاات به  سیزتم

 سفارش شرکت ماشین فوالد  نوب  هت سه فلر 

ACID,CRCP,GSP  براد استفاده در واحد پاالیشگاهی

 .ه است پتروشیمی بوشهر در شرکت فوالد پایا ساخته شد

                 SUS304متریال مورد استفاده در ساخت  جهیا مذکور 

 می باشد.

 بوده است. مهندس محمد شیشه بر  ناب مدیر پروژهو 

 الر سیلمولکو
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 سلطان حمیدی باویحسن  جباری فرحافظ  سعید اهوازی

تولد شما بی کش بهاهن ای شد ربای تشکر از زحمات 

تولداتن را تبریک می گویم و ربایتان  است رفاوانتان 

 .نمی آرزوی موفقیت می ک 
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 تقدیر و تشکر 

 

 

 

 

  

کاران محترم رد واحد  کاری  هم  ربش
یاد  هب رسم   را رب آن داشت  بدون چیه چشم داشتی ، ما   تالش شما رد انجام وظایف

، از  باشیم. سالمتی شما و خانواده محترمتان آرزوی ما می باشد قدردان زحمات شما   بود
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 .نام دارد "پیش از خواب "SMS پزشکان آمریکایی موفق شدند بیماری جدیدی کشف کنند که

نام  "پیش از خواب "SMS که اند کرده کشف جدیدی بیماری اخیرا که کردند اعالم آمریکایی پزشکان  به گزارش پانا،

از  SMS به این بیماری مبتال هستند، پیش از خواب دچار استرسی می شوند که تنها با ارسال یک یا چندافراد که .دارد

ها را ارسال نکنند گویا چیزی را گم کرده و یا از دست داده  SMS بین می رود و پس از آن می توانند بخواند و اگر این

 .اند لذا استرس اجازه خوابیدن را به آنان نمی دهد

 

 .می شود این بیماری جدید، بیشتر در میان جوانان انتشار داردگفته 

طی اظهاراتی درباره این بیماری جدید گفت:  "طب خواب"از مؤسسه پزشکی « مارکوس شمیدت»در همین راستا دکتر 

 .ستندروز به روز در حال انتشار بیشتر است و اکثریت قریب به اتفاق آن افرادی جوان ه "پیش از خواب "SMS بیماری

 10وی در ادامه افزود: بررسی های انجام شده بر تعدادی از جوانان مقطع دبیرستانی نشان می دهد که حداقل از هر 

درصد  10مبتال است و این به معنی آن است که حدود  "پیش از خواب "SMS نوجوان و جوان، یکی از آنان به بیماری

 .رنداز مجموع جوانان و نوجوانان به این بیماری دچا

 

 

 

 

تخیلی داشتن یک صفحه کلید مجازی بیشتر شبیه به یک داستان 

است اما در حال حاضر این داستان تخیلی ،به حقیقت پیوسته 

است.صفحه کلید مجازی لیزری ساخته شده از طریق بلوتوث به گجت 

های مختلف متصل شده و قابل استفاده است.صفحه کلید مجازی 

لیزری یاد شده در صورتی که بر روی یک سطح صاف پیاده شود به 

ابه تایپ با یک صفحه کلید فیزیکی راحتی قابل استفاده بوده ومش

 .خواهد بود

 

این مکعب لیزری که یک کیبورد مجازی را نمایش می دهد ،ابتدا برای 

آیفون و آی پد ساخته شده بود که احتماال خبر های مربوط به آن را در 

برخی سایت ها دیده و یا شایعات مربوط به استفاده از این کیبورد 

مطالعه کرده باشید ، اما در حال حاضر این اپل را  ۵مجازی در آیفون 

گجت برای لپ تاپ ها و یا هر دستگاه بلوتوثی نیازمند به کیبورد بهینه 

و  ۲، تبلت های بلک بری ، آندروئید  ۴sشده و قابل استفاده است.به صورت کلی این کیبورد مجازی برای آیفون 

قابل استفاده است.قیمت این کیبورد مجازی  7-ویستا-XP ،سیستم عامل مک و ویندوز های 7باالتر، ویندوز فون

 .دالر است ۱۸0در حدود 

 برخی ویژگی های دیگر از کیبورد مجازی :
 USB شارژ از طریق قابلیت تغییر به حالت ماوس و استفاده از آن به عنوان یک ماوس مجازی با انگشت دست

 صفحه کلید ورت تایپ مداومدقیقه در ص ۱۵0باطری های قابل شارژ و استفاده از آن تا 

 

 

  

 بیماری اس ام اس قبل خواب

 با صفحه کلید مجازی در آینده زندگی کنید !

 تلنگر
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  علیرضا عزیزی جناب آقای

معرفی  1395ماه مهر در   هبرتر ایمن کاران نمون ه دالیل زیر به عنوان نفرب

  می گردد.

 رعایت نظم،انضباط و پاکیزه سازی کارگاه-

 VIPکسب نمره قابل قبول در دو دوره متوالی گشت   -

بدین وسیییله مراتب سییپاد خود را از تالش و زحمات ارزشییمند صییادقانه 

جنابعالی در زمینه پیشیییبرد اهداف بهداشیییتی و ایمنی در مریط کار تقدیم 

 میداریم.

 .از درگاه ایزد منان دوام عزت و سالمت ،تداوم حضور برایتان خواستارم

 

 

 
 

 مرمد حسین زادهجناب آقای 

  معرفی می گردد. 1395ماه  مهربه دالیل زیر به عنوان فرد برتر در 

 وجدان کاری و کارکرد عالی -

 رعایت نظم و انضباط کارگاهی -

 رعایت اصول و قوانین شرکت  -

 HSE همکاری با واحد -

بدین وسیله مراتب سپاد خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه 

اهداف بهداشتی و ایمنی در مریط کار تقدیم جنابعالی در زمینه پیشبرد 

 میداریم.

 

 

 
 

 امیدیسیف اله جناب آقای 

  معرفی می گردد. 1395ماه  مهربه دالیل زیر به عنوان فرد برتر در 

 باال بودن کیفیت کار انجام شده -

 رعایت نظم و انضباط کارگاهی -

 رعایت اصول و قوانین شرکت  -

 کنترل کیفیت همکاری با واحد -

بدین وسیله مراتب سپاد خود را از تالش و زحمات ارزشمند صادقانه 

در زمینه پیشبرد اهداف بهداشتی و ایمنی در مریط کار تقدیم  جنابعالی

 میداریم.

 

 
 علیرضا مهر مرمدیجناب آقای 

  معرفی می گردد. 1395ماه  مهربه دالیل زیر به عنوان فرد برتر در 

 باال بودن کیفیت کار انجام شده -

 رعایت نظم و انضباط کارگاهی -

 رعایت اصول و قوانین شرکت  -

 کنترل کیفیت همکاری با واحد -

تالش و زحمات ارزشمند صادقانه بدین وسیله مراتب سپاد خود را از 

جنابعالی در زمینه پیشبرد اهداف بهداشتی و ایمنی در مریط کار تقدیم 

 میداریم.
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     دوربیـن تـالش
کسی از آن باال تالش شما را خواهد دید الش تان را پاس می داریم. تالش شما شاید از لنز دوربین ماهنامه ما دور بماند اما قطعاً ت

و به شما خواهد بالید. دست مریزاد.... دوستان سعی می کنیم گاه گاهی در هر فرصتی در محل کار شما حضور یابیم و تصویر تالش 

 شما  را از دریچه لنز دوربین ماهنامه جاودانه سازیم. در این شماره همکاران زیر میهمان لنز دوربین تالش شدند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد ازیمی

 خاود حمید

 محمد ظهورد فر

 هاای فرخنده پور

 رامین برا ی
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 چگونه با آتش سوزی مقابله کنیم!

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ایمنی،  آتش عامل مخرب مهمی است که در صورت عدم رعایت نکات

یای ی جانی و مالی فراوان می شود و با بسیاری از بالباعث خسارت ها

 .طبیعی و سوانح همراه است

برای باخبر شدن از آتش سوزی احتمالی، از  ،فرهنگ نیوز به گزارش

آشکارگرها )دود، حرارت یا شعله( استفاده کنید و نسبت به نصب آن 

  .را به عمل آوریددر منزل دقت الزم 

انح و آتش سوزی هایی که به دنبال زلزله ، سیل، انفجار و یا سایر سو

ال حوادث ایجاد می شوند، اغلب بیش از سانحه اصلی، ویرانی به دنب

  .دارند
 

  رعایت اکات ایمنی قبل از وقوع آ ش سوزد

مام تأسیسات اصل دوری مواد قابل اشتعال از وسایل آتش زا را در ت -1

  .مکان های مسکونی و حتی معابر عمومی رعایت کنید و

سایل ودر ساختمان ها درهای خروج اضطراری پیش بینی کنید و  -2

  .اطفای حریق را کنترل کنید

  .نیدحداقل دو راه برای خروج اضطراری از ساختمان تعیین ک -3

 یز، یکدیگر رامکانی را در خارج از خانه تعیین کنید تا، بعد از گر -4

  .در آنجا بیابید

در سال  برنامه خروج اضطراری و گریز از آتش را حداقل دو بار -5

  .تمرین کنید

اختمان را حتماً، هنگام خروج از محل، شیر اصلی ورودی گاز به س -6

  .ببندید

دود، )برای باخبر شدن از آتش سوزی احتمالی، از آشکارگرها  -7

زم ه نصب آن در منزل دقت الحرارت یا شعله( استفاده کنید و نسبت ب

  .را به عمل آورید

ورد نحوه در منزل داشته باشید و در م کپسول آتش نشانی مناسبی -8

هید. استفاده از آن، آموزش ببینید و به اعضای خانواده نیز آموزش د

در ساختمان های بزرگ از سیستم خاموش کننده اتوماتیک استفاده 

  .کنید

رارتی، خودداری زا، به ویژه در نزدیکی منابع حاز انباشتن مواد آتش  -9

  .کنید

خودداری  از نگهداری مایعات و گازهای قابل اشتعال در منزل -10

 کنید. در صورت لزوم این مواد را در ظروف خاص خارج از ساختمان

  .قرار دهید

  
وسایل برقی و اتصاالت آنها را به دقت کنترل  -۱۱

  .نها مطمئن شویدکنید تا از استاندارد بودن آ
 

د تا از استاندارد وسایل برقی و اتصاالت آنها را به دقت کنترل کنی -11

  .بودن آنها مطمئن شوید

  .به محض مشاهده سیم های لخت، آنها را ترمیم کنید -12

ر هنگام آتش این باره با هم بحث و تمرین کنید که چگونه ددر  -13

ن سوزی منزل را ترک خواهید کرد و در صورت لرزم چگونه از دیگرا

  .کمک می گیرید و یا به آتش نشانی خبر می دهید

یمنی ادر ساخت و انتخاب محل سکونت خود و خانواده تان  -14

 اختمانی، اسکلتساختمان در برابر آتش سوزی، شامل نوع مصالح س

 وساختمان و اجزای ساختمانی بنا را مورد توجه قرار دهید. چوب 

هستند،  عایق ها، مواد پالستیکی، فایبرگالس و نظیر آنها قابل اشتعال

فلزات، گچ و شیشه دیر اشتعال هستند و شن، خاک، سنگ و 

  .آجرنسوز غیر قابل اشتعال هستند

  .نمایید بیمه  برابر آتش سوزی خانه، خانواده و اموالتان را در -15

  

  اکات ایمنی هنگام وقوع آ ش سوزد

  
ان سرعت عمل هنگام روبرو شدن با آتش سوزی برای نجات ج -1

  .خود و مصدومان احتمالی، کامالً حیاتی است

ین همان طور که می دانیم آتش خیلی سریع انتشار می یابد، بنابرا

وانید، تخبر کنید و تا آنجا که می بالفاصله آتش نشانی و اورژانس را 

  .اطالعات کاملی در مورد بروز حادثه به آنها بدهید

  .سعی کنید که افراد را از ساختمان بیرون ببرید -2

  .با رعایت جوانب احتیاط به خاموش کردن آتش بپردازید -3

ت برای نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته ای که در آن بسته اس

غ باشد ورود، با لمس در اتاق، حرارت را بسنجید. اگر داباید قبل از 

فس عمیق نوارد اتاق نشوید و اگر داغ نباشد، قبل از ورود به اتاق چند 

ه بکشید تا خون شما پر اکسیژن شود. سپس با شانه خود از پهلو ب

در ضربه بزنید. آن را باز کنید و در همین حال صورت خود را 

تمال ت پر از هوای سوخته فشرده باشد و احبرگردانید. اتاق ممکن اس

وی دارد هر لحظه انفجاری رخ دهد. اگر دود کاماًل متراکم باشد ر

ی رود، مزمین سینه خیز بروید زیرا با توجه به این که هوای داغ باال 

  .ممکن است الیه ای از هوای تمیز در کف اتاق وجود داشته باشد

ه مجهز گرفته نشوید مگر آن کبه هیچ وجه وارد ساختمان آتش  -4

  .به ماسک تنفسی باشید و کاربرد آن را بدانید

 

  
قبل از فرار از اتاقی که در آن بسته است،  -5

در را لمس نمایید. اگر در داغ باشد از خروجی 
  .های دیگر استفاده کنید

http://www.farhangnews.ir/
http://www.farhangnews.ir/
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 اشاای براد قبل از مزافرتهاد آ شآشنایی با  وصیه

  
شهروندان قبل از ترک منزل در ایام نوروز تمام وسایل غیرضروری الکتریکی را خاموش و در صورت امکان جریان برق را از ناحیه 

 .مینیاتوری قطع کنندفیوز 

  

 .سوز را خاموش کنید و شیر اصلی گاز را از ناحیه بعد از کنتور یا سیلندر گاز کامالً ببندیدوسایل گرمازا اعم از گازسوز یا نفت

  

 .از بسته بودن شیرهای آب گرم و سرد منزل خود در زمان ترک منزل کاماًل مطمئن شوید و سپس محل را ترک کنید

  

 .رسانی گرم و سرد منزل قبل از ترک منزل نسبت به رفع آن توسط متخصصین اقدام کنیدوجود نشتی در شبکه آبدرصورت 

  
های خانه اطمینان کامل حاصل کنید و کلید خانه را به سرایدار یا شخص قابل و پنجرهقبل از ترک منزل از بسته بودن در 

 .ی بتوان از آن استفاده کرداطمینان خود بسپرید تا هنگام وقوع حادثه احتمال

  
از قراردادن هر گونه وسیله اضافی یا اثاثیه منزل در بالکن منزل خودداری کنید، چرا که در اثر وزش باد احتمال سقوط اجسام 

 .سوزی میسر استروی رهگذران وجود دارد یا در اثر افتادن مواد آتشزنه امکان آتش

  
خودداری کنید و اینگونه وسایل را در خارج از  ا کپسول گاز اضافی در محیط خانه جداًاز نگهداری ظروف مواد قابل اشتعال ی

 .محیط منزل به مکانی مناسب انتقال دهید

 .اسناد و مدارک مهم و اساسی و لوازم باارزش خود را در محلی امن و مناسب نگهداری کنید
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