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افقی: 1-مخفی و پوش��یده- کنایه از زمان 
بسیار قدیم 2-بار دیگر صهیونیست ها را وادار به 
اعتراف به شکس��ت کرد و برگ��ی دیگر بر تاریخ 
مقاومت افزود 3-برجستگی گونه- اسلوب- عدد 
ی��ک در زب��ان اردو- ص��دای نازک 4-تنیس��ور 
برجس��ته اس��پانیایی- از اصول دی��ن- مادر در 
گویش لری 5-ساییدن- شعر و سرود- خرگوش 
عرب 6-کارگاه نقاش��ی یا عکاس��ی- ظرف بافته 
ش��ده- حکمت ارس��طو 7-ان��دام حیات��ی- در 
پ��ی دیوار می ریزند- زش��ت 8-حالت موی س��ر 
نامرتب- موقر- صدایی از انگشتان دست- توان و 
رمق9-مسجدی پرجاذبه در قم- پیشرفته- نگاه 
فش��رده 10-سنگ قبر- زادگاه پیامبر بت شکن- 
موس��یقیدان دوره ساس��انی 11-تابع- نوش��ته 
ش��ده- حیله گر 12-ضمیر اش��اره- برخوردار از 
اعتدال- نوعی دماسنج 13-سنگریزه- لوله ای در 
گردن- خورشید گرفتگی- شهر ارک 14-کنایه 
از کس��انی که در ممالک اسالمی سلطه غرب را 
پذیرفته اند 15-س��روده ای از خاقانی ش��روانی- 

مرسوم و متداول.
عم�ودی: 1-ن�ی ن�ازک- ام�روزه 
جایش را به س�یمان داده اس�ت- ش�هری 
در ایتالی�ا 2-خوابانیدن بیم�ار با روش های 
س�یبری  در  ب�زرگ  رودی  روانپزش�کی- 
3- ش�الوده- جم�ع دلی�ل- عنص�ری در 
نم�ک طع�ام- حل�ق 4-نوعی بم�ب اتمی 
که م�رگ ومی�ر دارد اما ویرانی ن�دارد- به 
رحم�ت خداپیوس�ته- از ضمای�ر 5-صوت 

شگفتی خانم تهرانی- از اعداد- کشوری 
آنس�وی تنگه هرمز6-دادگ�ری- قتلگاه 
امیرکبی�ر- زمزم�ه کننده 7-فیلس�وف 
مش�هور آلمانی- رهیدن- افزایش 8-ماه 
س�رد- ظرف برش�تن مواد غذایی- واحد 
پ�ول در روس�یه- ب�وی ماندگ�ی 9-بام 
ای�ران- دی�وار دژ- گاه ب�ا کیف�ی می آید
10-ذوق   و سلیقه- تمرین- نمایشنامه نویس 
خالق »مه�رداد« 11-قطعه ض�روری برای 
خودروی خراب- فقیر- پرچم 12-پیشوند 
روز و شب- دارندگی- قطعه ای در سامانه 
تعلی�ق خودروه�ا 13-گفت�ه ش�یرین- 
ضرورت اقتص�ادی- فلزی در س�که های 
رایج- پاس�خ مثبت در شیراز 14-حرکت 
باد- نوعی تهاجم نرم که از طریق اینترنت 
عملی می شود 15-جوانمرگ شاهنامه- از 

وعده های غذایی- خیزاب.

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ1 1391/4/1 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- ماده 51 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید.

2- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ1393/4/11 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ش��رکت س��رمایه گذاری یمین س��هامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی باقری و شرکت گیتی گس��تر لیو سهامی خاص با 
نمایندگی آقای مسعود مهردادی و شرکت سرمایه گذاری افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید جهانگیر 

آقازاده تا تاریخ 1393/4/11.
3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

شرکت گیتی گستر  لیو سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود مهردادی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری 
یمین سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی  باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری افق گنجینه 
ایرانیان س��هامی خاص با نمایندگی آقای س��یدجهانگیر آقازاده به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای س��یدجهانگیر آقازاده به 

نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری افق گنجینه ایرانیان سهامی خاص به سمت مدیرعامل.
4-کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یکی 
از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 1391/8/20 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

کد درخواست:1788369

آگهی تغییرات شرکت توسعه ارتباطات تابا سهامی خاص 
به شماره ثبت375621 و شناسه ملی 10320245616

م الف 85484

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 1391/6/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1- ماده51 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید.

2- اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1393/6/14 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت سامان سرمایه هما سهامی خاص به شماره ثبت 423846 با نمایندگی آقای سید محمدطاهری و شرکت بنیان گستر کاوا سهامی 
خاص به شماره ثبت 423479 با نمایندگی آقای علی حاجی باقری و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی خاص به شماره 

ثبت 227040 با نمایندگی آقای علی براتی تا تاریخ 1393/6/14.
3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

شرکت سامان سرمایه هما سهامی خاص با نمایندگی آقای سیدمحمد طاهری به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت بنیان گستر کاوا 
سهامی خاص با نمایندگی آقای علی حاجی باقری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان سهامی 
خاص با نمایندگی آقای علی براتی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای س��یدمحمد طاهری به نمایندگی از شرکت سامان سرمایه هما 

سهامی خاص به شماره ثبت 423846 به سمت مدیرعامل.
4- امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
متفقا به همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر ازاعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

در تاریخ 1391/8/20 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء قرارگرفت.

کد در خواست: 1788998

آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران رهاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 390131 و شناسه ملی 10320401904

م الف/ 85485

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/7/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- سمت اعضا ء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

شرکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار قرن سهامی خاص با نمایندگی آقای علی خان محمدی 

به س��مت رئیس هیئت مدیره و ش��رکت مهندس��ی عم��ران  وتولیدی نیرو س��هامی خاص با 

نمایندگی آقای امیر ابریشم فروش��ان اصل به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره  و ش��رکت انبوه  

سازان سبزاندیشان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد موالبیگی به سمت عضو هیئت مدیره 

و ش��رکت ماشین آالت همیار نیروگستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رزاقی 

مدبر به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت عمران و مسکن سازه پایدار نارین دژ مهرازی سهامی 

خاص با نمایندگی آقای میریونس محمدی به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای حامد فرس��یابی 

امامه به شماره ملی 0062711512 )خارج از اعضاء هیئت مدیره( به سمت مدیرعامل تا تاریخ  

.1392/1/23

درتاریخ 1391/8/14 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا ء 

قرار گرفت.

کددرخواست: 1780190

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

م الف85483

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار فضاکارقرن 
سهامی خاص به شماره ثبت 399682 و شناسه ملی 10320496591

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/4/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای حمید س��اوه دورودی به ش��ماره ملی 0450830926 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم 

فاطمه بکعلی به ش��ماره ملی 0451636015 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمان 

همتی یارم گنبد به شماره ملی 6358732481 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رحمان همتی 

یارم گنبد به شماره ملی 6358732481 به سمت مدیرعامل.

2- کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک و س��فته بروات و قراردادها و س��ایر اسناد 

تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت و اسناد 

عادی و مکاتبات با امضا فقط رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ 1391/8/15 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء 

قرار گرفت.

م الف 85486

کد درخواست: 1778034

آگهی تغییرات شرکت گل آذین شمیران سهامی خاص 
به شماره ثبت 315266 و شناسه ملی 10103550347
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شنبه18 آذر 1391
23 محرم 1434 - شماره 20375

گزارش روز

س�رما که س�راغمون می یاد، دنب�ال جای 
گرم می گردیم، بالفاصله بخ�اری و لوله بخاری 
رو از انب�اری خونه درآورده و دس�تمالی روش 
می کش�یم و فقط گ�رد و خاکش�و می گیریم و 
ب�ه لول�ه گاز می بندی�م و روش�نش می کنیم، 
حواس�مون نیس�ت که ممکنه باد داخل بخاری 
چیزی انداخته باش�ه یا کالهکش افتاده باش�ه 
یا شاید هم لوله بخاری سوراخ شده باشه، فقط 

مارو گرم کنه کافیه!
این داس��تان و حکایت همیش��گی فصل سرما 
و بخاری های گازس��وز اس��ت و در ای��ن میان مرگ 
خاموش ب��ه آرامی در کمین مان می نش��یند و فقط 
در یک لحظه اتف��اق می افتد مرگی ناگهانی با قاتلی 
نامرئ��ی و ب��دون هیچ اث��ر و نش��انی. بی احتیاطی و 
بی توجه��ی در نصب وس��ایل گازس��وز در هر فصلی 
و بخصوص فصل س��رما حکایتی اس��ت که پایان آن 
ناخوشایند است. توجه به نکاتی هر چند ساده و پیش 
پا افتاده می تواند لبخندی به مرگ خاموش باشد، اما 
ب��ا وجود توصیه های زیادی که در این خصوص بارها 
و بارها ش��ده اس��ت، وقتی صفحه حوادث روزنامه ها 
را ورق می زنیم دس��ت کم دو یا س��ه خبر مربوط به 
گازگرفتگی و مسمومیت و خفگی و انفجار می خوانیم 
و البت��ه فقط می خوانیم و فک��ر می کنیم مرگ فقط 

ضرورت بررسی راهکارهای 
مقابله با گازگرفتگی ناشی از 

منواکسیدکربن

رعایت نکات ایمنی
لبخندی به مرگ خاموش
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* محمود قدیری معاون پیشگیری و محافظت در برابر حریق سازمان 
آتش نشانی: استفاده از بخاری های بدون دودکش براساس استاندارد 

ایران در اتاق خواب و حمام و آپارتمان های کوچک ممنوع است.

* یک عضو کار گروه پیشگیری از
 مرگ های خاموش: استفاده از 
بخاری یا آبگرمکن با دودکش 

معمولی و محفظه احتراق باز در یک 
واحد مسکونی کوچک مثال 50-60 

متری بدون دریچه تأمین هوا، یعنی 
استقبال از خطر گازگرفتگی و به 

آغوش حادثه رفتن است.

برای همسایه است و به خاطر سادگی مرگ افراد و غم 
عظیمی که برای بازماندگان مانده سر تکان می دهیم. 
باورمان نمی ش��ود که به این سادگی و سرعت پنجه 
مرگ گلوی قربانیان غفلت زده را بفشارد! با این حال 
و با وجود همه تأثر و آگاهی از خواندن اخبار و وقوع 
حوادث به خاطر نشت گاز، باز هم به سهل انگاری ها و 
عدم دقت در استانداردهای استفاده از وسایل گازسوز 
ادام��ه می دهی��م. در صفحه ح��وادث روزنامه چنین 
می خوانی��م: »چهار نفر اعضای ی��ک خانواده براثر 
مس��مومیت با گاز منواکس��یدکربن در سمنان 
جان باختند. مادر 45 س��اله، دختر 20ساله، پسر 
18 س��اله و پسربچه 4 س��اله در یک واحد مسکونی 
به علت رعایت نکردن اصول ایمنی در نصب وس��ایل 

گرمازا جان خود را از دست دادند.
ایزدی 40 س��اله راننده کامی��ون ترانزیت براثر 
استنش��اق گاز منواکس��یدکربن در کابین راننده در 

سرخس جان باخت.
زن 24 س��اله تکابی براثر گازگرفتگی در حمام 
منزل خوی��ش پس از چند دقیقه تالش بی ثمر برای 
زنده ماندن در حالی که دستش روی دستگیره مانده 

دچار خفگی شد.
زن و ش��وهر ج��وان دو هفت��ه پس از مراس��م 
عروس��ی به دلیل پخش منواکسیدکربن و استفاده از 

بخاری بدون دودکش در یک سوئیت 50 متری جان 
خود را با هزاران امید و آرزو به دست یک قاتل بی نام 

و نشان دادند و دارفانی را وداع گفتند.
کاش این بار به چنین حوادث دلخراشی عمیق تر 

و جدی تر بیندیشیم.
منواکسیدکربن چیست و چه می کند؟

س��ردرد، سرگیجه، تهوع، اس��تفراغ، درد شکم، 
بیهوشی، تشنج و سرانجام اغما؛ گاز منواکسیدکربن 
ک��ه در فضا پخش می ش��ود کار از س��ردرد ش��روع 

می شود و به اغما می رسد.
منواکس��یدکربن گازی بی رنگ و بی بو اس��ت و 
از س��وختن ناقص نفت و گاز در محیط های دربسته 
و بی اکس��یژن به وج��ود می آید. اگ��ر در یک مکان، 
آبگرمکن یا بخاری های فرس��وده وجود داشته باشد 
یا وسایل گرمازایی موجود باشد که نقص فنی دارد و 
دودکش آن مشکل دار است تولید گاز منواکسیدکربن 
حتمی است. عمل سوختن زمانی کامل است که در 

فضا اکسیژن کافی وجود داشته باشد.
عباس اصالنی مدیر منطقه5 آتش نشانی تهران 
در توضیح��ات بیش��تری در این ب��اره می گوید: »در 
وس��ایل گرمازا در صورتی ک��ه دودکش بدون نقص 
باش��د عمل تهویه دود به خوبی انجام می شود، اما در 
وسایلی که ش��عله باز یا دودکش ناقص دارد، تخلیه 

گازهای حاصل از سوختن در فضا پخش می شود که 
این وضع در مکانهایی که تمام منافذ آن بس��ته شده 

است تشدید می شود.«
»منواکس��یدکربن مسموم کننده  وی می گوید: 
است چون این گاز 250 برابر بیشتر از اکسیژن تمایل 
ب��ه ترکیب با هموگلوبین خ��ون دارد. به این ترتیب 
ک��ه با باال رفتن درصد گاز منواکس��یدکربن در فضا، 
اکسیژن رس��انی به بافتهای مختلف بدن به ویژه مغز 

و قلب مختل می شود و ایجاد مسمومیت می کند.«
مدی��ر منطقه 5 آتش نش��انی ته��ران می گوید: 
»مسمومیت با گاز منواکس��یدکربن معموال کشنده 
اس��ت اما کسانیکه بعد از مس��مومیت زنده می مانند 
تا مدته��ا از عوارض این مس��مومیت همچون نقص 
سیستم عصبی و روانی همچون فلج عضوی یا اختالل 

قوای مغزی رنج می برند.«
مردم نکات ظریفی را فراموش می کنند

باتوجه به اینکه هر س��ال با ش��روع فصل سرما 
آتش نش��انی ب��ا کمک رس��انه ها، نس��بت ب��ه خطر 
گازگرفتگی و مسمومیت با گاز CO به مردم هشدار 
می دهد، اما چرا تلفات گازگرفتگی در کش��ور نه تنها 
طی این سالها کاهش نیافته که روبه گسترش است؟

محم��ود قدیری معاون پیش��گیری و محافظت 
در برابر حریق س��ازمان آتش نش��انی در گفت وگو با 

گزارش��گر کیهان در پاسخ به س��ؤال فوق می گوید: 
»ایمنی یک مقوله نسبی اس��ت و نمی توان هیچ گاه 
تضمین داد که شمار کشته شدگان گازگرفتگی صفر 
ش��ود اما امیدواریم با تالش مس��ئوالن روند کاهش 
ش��تاب بیش��تری به خود بگیرد. فرهن��گ ایمنی با 
وج��ود تبلیغات آن گونه که انتظار می رود گس��ترش 
پیدا نکرده اس��ت. متأسفانه بیش��ترین تلفات ما هر 
س��ال در آغاز فصل س��رما یا زمانی است که ناگهان 
جبهه هوای سرد به کشور می آید، چون در این زمان 
مردم خودش��ان برای نصب وسایل گازسوز دست به 
کار می ش��وند در حال��ی که این مس��ئولیت برعهده 

کارشناس نصب است.«
قدیری می گوید: »وقتی مردم خودشان اقدام به 
نصب می کنند نکات ظریفی را در نصب لوازم گازسوز 
در نظ��ر نمی گیرند. برای مثال خیلی ها نمی دانند که 
قطر لوله بخاری باید از قطر خروجی آن بیشتر باشد، 
یعن��ی گاهی لوله ای را انتخاب می کنند که اندازه آن 
یا کوچک تر از خروجی بخاری است یا نمی دانند که 
لوله باید پایدار باش��د، یعنی با تکان و لرزش از جای 

خود خارج نشود.«
معاون حفاظت و پیشگیری سازمان آتش نشانی 
در ادامه توصیه های خود به شهروندان در مورد نصب 
وس��ایل گرماسوز می گوید: »ش��یب لوله بخاری باید 

مثبت باشد. یعنی به سمت باال برود، چون محصوالت 
س��وختن گاز، یعن��ی گازهای س��می در داخل لوله 
بخاری به سمت باال می رود و اگر لوله به سمت پایین 
باشد گاز باالخره از طریق حفره ای در لوله بخاری به 

بیرون نشت می کند تا به سمت باال برود.«
وی علت برخی از مس��مومیت های گازگرفتگی 
را نق��ص دودکش ها می داند و اضافه می کند: »برخی 
از م��ردم مطلع نیس��تند که باید ش��کل دودکش به 
گونه ای باشد که با وزش باد گازهای سمی خروجی از 
دودک��ش به داخل خانه برنگردد یا اغلب نمی دانند و 
توجه نمی کنند که باید گاهگاه لوله دودکش را بررسی 
کنند تا از باز بودن آن مطمئن ش��وند یا توجه ندارند 

که باید حرارت دودکش را بس��نجند و مطمئن شوند 
که گرم اس��ت، چون اگر وسایل گازسوز در حال کار 
کردن باش��د. دودکش حتماً باید گرم باشد و سردی 
آن به معنای وجود  نقصی در آن است که باعث شده 
محصوالت ناش��ی از س��وختن گاز از آن خارج نشود. 
باورتان می ش��ود که همین نق��ص در نصب دودکش 
علت بیش از 80درصد از حوادث گازگرفتگی است!«

وی همچنین می گوی��د: »انتهای همه دودکش ها 
باید حداقل 60سانتی متر از سطح پشت بام فاصله داشته 

باشد و دارای کالهک مخصوص به شکل Hباشد.«
از او  می پرسم آیا مجاز به استفاده از بخاری های 
بدون دودکش در خانه هستیم؟ می گوید: »علی رغم 
تبلیغ��ات غلطی که درمورد اس��تفاده از این وس��یله 
گرمایش��ی در فضاهای کوچک می ش��ود باید گفت، 
استفاده از این بخاری ها که خطرات زیادی را به وجود 
آورده، اگ��ر براس��اس رعای��ت  محدودیت های محل 
نصب آن که در اس��تانداردها به آن اش��اره و تعریف 
شده باش��د، بالمانع است و براس��اس این استاندارد 
دامنه کاربرد آن محدود ب��ه اماکن پررفت و آمد که 
اکس��یژن کاف��ی در محیط وجود دارد می باش��د. اما 
اس��تفاده از این دستگاه براس��اس استاندارد ایران در 
اتاق خ��واب، حمام و آپارتمان های کوچک و بس��ته 
ممنوع اس��ت و استفاده از بخاری های بدون دودکش 

را در آپارتمان های کوچک اصال توصیه نمی کنیم.«
نا ایمن ترین وسایل گازسوز کدام است؟

گاز گرفتگی و مرگ خاموش ناش��ی از آن یکی 
از حوادث بس��یار تلخی است که هر ازگاهی در یکی 

از نقاط ش��هر یا  کشور رخ می دهد و در نتیجه وقوع 
آن خانواده های��ی داغ��دار می ش��وند یا آس��یب ها و 

خسارت های مالی جدی به آنها وارد می شود.
این حادثه تلخ که می توان آن را به نوعی نتیجه 
بی توجه��ی به توصیه های ایمنی در هنگام اس��تفاده 
از وس��ایل گازسوز دانس��ت، در فصول سرد سال که 
اس��تفاده از وسایل گرمایشی تشدید می شود افزایش 

پیدا می کند.
ول��ی برای پیش��گیری از این گون��ه حوادث تلخ 
چ��ه نکات ایمنی باید مورد توجه قرار گیرد و چگونه 

می توان وسایل ناایمن گازسوز را شناسایی کرد؟
کاظم کش��اورز یک عضو کارگروه پیشگیری از 
مرگ های خاموش در پاس��خ به س��ؤال فوق، ضمن 
توصیه های ایمنی الزم درمورد اس��تفاده از وس��ایل 
گرمایش��ی گازسوز در فصل سرما به گزارشگر کیهان 
می گوید: »سوختن کامل در وسایل گرمایشی زمانی 
انجام می ش��ود که اکسیژن کافی وجود داشته باشد، 
زیرا در دس��تگاه های گرم کننده، هوای موردنیاز باید 
از  خارج محیط تامین ش��ده و گازهای مضر ناشی از 
سوختن مانند گاز کربنیک و منواکسیدکربن نیز در 

خارج از محیط تخلیه شود.«
وی می گوید: »در وس��ایل گرمازای دودکش دار، 
درصورتی که دودکش بدون نقص باشد، عمل تهویه 
)ورود اکس��یژن الزم و تخلیه گازهای مضر( به خوبی 
از طریق آن انجام می ش��ود، اما در وس��ایل گرمازا با 
شعله باز و بدون دودکش این شرایط فراهم نیست.«

کش��اورز اضافه می کن��د: »به ای��ن ترتیب این 

وس��ایل، اکس��یژن الزم ب��رای س��وختن را از همان 
محی��ط می گیرد و گازهای مضر حاصل از س��وختن 
را نی��ز به همان محی��ط برمی گرداند ک��ه باتوجه به 
سرمای هوا و بسته بودن راه های تهویه مثل پنجره ها، 
دریچه های کولر و درها، عمل تهویه هوا به درس��تی 
انجام نمی شود و بر اثر سوختن ناقص و وجود گازهای 
مض��ر به خصوص گاز Co در ای��ن محیط افراد دچار 
مسمومیت یا به اصطالح گازگرفتگی شده و در اندک 

زمانی جان خود را از دست می دهند.«
ای��ن عض��و کارگ��روه پیش��گیری از مرگ های 
خاموش با اش��اره به اینکه ش��اید اس��تفاده از عنوان 
ناایمن ترین وس��ایل گازس��وز صحیح نباشد درمورد 
دالی��ل آن این ط��ور می گوی��د: »زی��را این ش��رایط 
محل اس��تفاده، نحوه اس��تفاده از وس��ایل گازسوز و 
سیستم های حرارتی اس��ت که به حوادث تلخ مرگ 
خاموش منجر می شود اما می توان گفت ناایمن ترین 
وسایل گازسوز، وسیله ای اس��ت که نشان استاندارد 
نداش��ته باش��د یا از س��وی س��رویس کار غیرمجاز و 

متفرقه نصب یا تعمیر شود.«
کش��اورز، تأکید می کند: »استفاده از هر وسیله 
گازس��وزی مثل بخاری، آبگرمکن ش��ومینه، پکیج، 
سیس��تم حرارت مرکزی دیگ، مش��عل و... نیازمند 
شرایط خاصی است و حتی در هر گروه از محصوالت، 
مدل های مختلف برای ش��رایط و مکان های مختلف 
مناسب اس��ت و یک مدل یا یک محصول برای همه 

شرایط و واحدهای مسکونی مناسب نیست.«
همه وسایل گازسوز ناایمن نیستند

ه��ادی توکلی، هم��کار وی ه��م در ادامه بحث 
ضم��ن تایی��د صحبتهای دوس��تش این ط��ور ادامه 
می دهد: »حتی احتمال دارد یک مدل وسیله گازسوز 
برای یک واحد مسکونی مناسب باشد، اما برای واحد 
مسکونی دیگر مناسب نباشد و علت  آن ممکن است 
ش��رایط دودکش و تهویه هوا باشد. بنابراین مناسب 
نبودن یک وس��یله گازسوز برای واحد مسکونی دوم، 

به معنی ناایمن بودن آن محصول نیست.«
وی در توضیحات بیشتری این چنین می گوید: 
»این موضوع مشابه این است که بگوییم آب که مایه 
حیات و نعمت الهی اس��ت، از آنجا که س��االنه جان 
بیش از یک هزار نفر از هموطنان مان را در زمان شنا 
کردن می گیرد، پس بد اس��ت، سیستم های حرارتی 
اع��م از بخ��اری و پکی��ج... که ه��وای موردنیاز برای 
احت��راق را از فضای خارج از محیط نصب می گیرد و 
هوای واحد مسکونی را استفاده نمی کند، ایمن ترین 
وسایل گازسوز است این نسل از محصوالت یاد شده 

از فناوری خاصی برخوردار است.«
از این کارشناس درمورد فناوری خاص آن سؤال 
می کنم. در پاسخم می گوید: » درواقع محفظه احتراق 
یا کوره آنها بسته اس��ت، با محیط اطراف تبادل هوا 
ندارد و وس��یله مربوطه به دودک��ش دوجداره مجهز 
اس��ت. مطابق مقررات ملی س��اختمان در واحدهای 
مسکونی زیر 60متر استفاده از وسایل گازسوز بدون 
ام��کان تامین ه��وای موردنیاز برای احتراق وس��یله 
گازس��وز ممنوع است و به این ترتیب استفاده از این 

مدلها یا تکنولوژی الزامی است.«
وی دلی��ل ای��ن کار را این گونه بی��ان می کند: 
»چ��ون اس��تفاده از بخاری یا آبگرمک��ن با دودکش  
معمولی و محفظه احتراق باز در یک واحد مسکونی 
کوچک مث��ال 60-50-40متری بدون دریچه تامین 
هوا، یعنی اس��تقبال از خطر گازگرفتگی و به آغوش 

حادثه رفتن است.«
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