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روی خط خبر
حکم مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
استان آذربایجانغربی صادر شد

15

 95تن اقالم دارویی و زیستی بارگیری شد

ما به فکر «بشردوستی» هستیم

ارسال کمک بشردوستانه جمعیت هاللاحمر ایران به مردم غزه

با حک��م رئی��س جمعی��ت هاللاحم��ر ،دکتر
عباس س��یدزکریایی بهعنوان مدیرعامل جمعیت
هاللاحمراستانآذربایجانغربیمنصوبشد.

پیش��نهادات ،نظرات و نقدهای خود را درباره
صفحه «هالل» با ما در می��ان بگذارید و بگویید
این صفحه چطور میتواند خواستههای شما را از
دنیایزیبایبشردوستیبرآوردهسازد.
helal@shahrvand-newspaper.ir
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داستان داوطلبی من

عکسها :سعید غالمحسینی  /شهروند

به گ��زارش اداره کل روابط عموم��ی و ارتباطات
مردمی جمعیت هالل احمر ،در حکم دکتر محمد
فرهادی ،رئی��س جمعیت هاللاحم��ر خطاب به
زکریایی آمده اس��ت« :با عنایت به اصول مندرج در
اساس��نامه جمعیت هاللاحمر مبن��ی بر تالش در
جهت تس��کینآالم بش��ری،کمک به امر سالمت
جامعه و دفاع از ارزشهای انسانی از جنابعالی انتظار
دارم ضمن توج��ه به جایگاه اجتماع��ی و فرهنگی
اس��تان با بهرهگیری از پتانس��یلهای درون و برون
سازمانی ،تمام همت و توان علمی و اجرایی خویش را
درراستایتوسعهکیفیوکمیمجموعهوبهبودارایه
خدمات تخصصی جمعیت در استان بهکار گیرید».
گفتنی است س��یدزکریایی پیش از این سرپرست
جمعیتهاللاحمراستانآذربایجانغربیبود.

محمولهکمکهایبشردوستانهجمعیتهاللاحمر
جمهوری اسالمی ایران روز گذشته برای مردم نوار غزه
درفلسطیناشغالیارسالشد.
به گزارش «شهروند» ،روز گذشته با حضور مسئوالن
جمعیت هاللاحمر و نمایندگان رس��انههای خبری،
ی بشردوستانه شامل اقالم زیستی و دارویی
محمولها 
که از س��وی جمعیت هاللاحم��ر و کمکهای نقدی
مردم نوعدوست کشورمان تهیه ش��ده بود در سازمان
امدادونجاتجمعیتهاللاحمربارگیریوآمادهارسال

زمینه همکاری انتقال خون
و هاللاحمر استان تهران فراهم است
در دی��دار مدیرعام��ل جمعی��ت هاللاحم��ر
و مدی��رکل س��ازمان انتق��ال خون اس��تان تهران
زمینههایهمکاریبررسیشد.

مسلم خوشاخالق

از راه هوایی شد .محمدشهاب الدین محمدی عراقی،
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوس��تانه جمعیت
هاللاحمر در محل بارگیری این محموله بشردوستانه
گفت« :با هماهنگی دولت و جمعیت هاللاحمر مصر
مجوز ارسال این محموله برای مردم نوار غزه صادر شده
اس��ت ».او افزود« :وزن این محموله 95تن اس��ت که
مش��تمل بر  60تن اقالم امدادی و زیستی اعم از 700
دستگاه چادر اسکان اضطراری7 ،هزار تخته پتو4 ،هزار
تخته زیرانداز و 35تن اقالم دارویی و پزشکی است».

محمدی عراقی با بیان اینکه  2پزش��ک و یک نفر از
کارشناسان معاونت امور بینالملل همراه این محموله
عازم غزه هستند ،تصریح کرد« :این نخستین محموله
بشردوستانه جمعیت هاللاحمر ایران است که بهطور
مستقیم و از خاک کشورمان به غزه ارسال میشود اما
پیش از این نیز محموله بشردوستانه دیگری از طریق
سایرکشورهابهفلسطینفرستادهبودیم».
اوبااشارهبهاینکهبراساسهماهنگیهاباهاللاحمر
مصر و فلسطین پرواز بوئینگ  ۷۴۷ایران در قاهره فرود

میآید ،افزود« :مقرر ش��ده این محمول��ه در مرز رفح
تحویل داده ش��ود و هماهنگیهای الزم برای بارگیری
باهاللاحمرمصروغزهانجامشدهاست».
معاون امور بینالملل و حقوق بشردوستانه جمعیت
هاللاحمر افزود« :تالش ما این اس��ت که در بازگشت
بتوانیم تعدادی از مجروحان غزه را به ایران بیاوریم ،اما
طرف مصری واکنش مثبتی در این زمینه نداشته و ما
همه تالش خود را دوباره برای مداوای مجروحان به کار
خواهیمبست».

مدیرعامل هاللاحمر استان البرز در گفتوگو با «شهروند»:

انبوه مراکز صنعتی در کرج خطر عمده وقوع حوادث غیرطبیعی در استان است
رئیس جمعیت هاللاحمر تأمین زیرساختهای جمعیت هاللاحمر البرز را جزو اولویتها اعالم کرده است

افتتاح پایگاه امدادونجات جادهای
در قصرشیرین
رئیس جمعیت هاللاحمر قصرشیرین از افتتاح
پایگاه ثابت امدادونجات جادهای در این شهرستان
خبرداد.

به گزارش دان��ا ،مهدی حاجیمرادی��ان با اعالم
این خبر افزود« :پایگاه ثاب��ت امدادونجات جادهای
قصرشیرین برای هرچه سریعتر رسیدن گروههای
امدادی به محل حادثه راهاندازی ش��د ».او به وجود
بازارچههای مرزی و حجم باالی تردد وسایل نقلیه
در این شهرس��تان اش��اره کرد و افزود« :باتوجه به
فراوانی تردد و باال رفتن حجم تصادفات در جادههای
قصرش��یرین ،راهاندازی پایگاههای امدادونجات در
سطحجادههاازضروریاتبودکهانجامشد».

امدادرسانی به 2فقره حادثه
واژگونی در آذربایجانشرقی
نجاتگرانپایگاههایامدادجادهایشهرستانهای
جلفا و اس��کو به  2فق��ره حادثه واژگون��ی خودرو
امدادرسانیکردند.

نجاتگران پای��گاه امدادجادهای شهرس��تان جلفا
ب��ه حادث��ه واژگونی یک دس��تگاه پی��کان که عصر
دوش��نبه هفته ج��اری حوال��ی س��اعت  18:30در
کیلومت��ر  23جادههادی ش��هر -احمدآب��اد اتفاق
افتاده بود امدادرسانی کردند و یک نفر از مصدومین
این حادثه را نجات دادن��د .در حادثه دیگر نجاتگران
پایگاه امدادجادهای شهرستان اسکو به واژگونی یک
دستگاه نیسان وانت که در کیلومتر  50جاده تبریز-
ارومیه اتفاق افتاده بود امدادرسانی کردند و یک نفر از
مصدومیناینحادثهرابهمرکزدرمانیمنتقلکردند.

جش��نواره وبالگنویس��ی دخت��ر آفتاب ب��ا معرفی
17برگزیده به پایان رسید .در مراسم اختتامیه جشنواره
که در سالن همایشهای ش��هرداری قم برگزار شد ،به
مناسبت میالد حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) و با
توجه به اینکه این بانوی کریمه ۱۷روز در شهر قم اقامت
داشتند به ۱۷نفر از برگزیدگان جشنواره هدایایی تقدیم
شد .تا پایان مهلت ارس��ال آثار جشنواره وبالگنویسی
دختر آفتاب ،بیش از  ۱۵۰۰پست مرتبط با موضوعات
این جشنواره از  ۱۴۶وبالگ ارسال شد و  ۱۷اثر بهعنوان
اثرات برتر انتخاب شدند .مدیرعامل جمعیت هاللاحمر
استان قم در این مراسم گفت« :برگزاری جشنوارههاي
فرهنگي و دين��ي نتایج مطلوبی داش��ته و این نتایج به
خوبی در میان جوانان و نوجوانان مشهود است ».محمد
گلفشان بر اهمیت توجه به هدایت جوانان و خالص بودن
نیت در انجام برنامههای فرهنگ��ی و مذهبی جمعیت
هاللاحمر تأکید کرد و گف��ت« :یکی از اهداف این نهاد
هدای��ت جوانان و نوجوانان به س��مت معارف اس�لام و
آموزههایاهلبیت(ع)است».
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اس��تان قم با اشاره به
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غالمرض��ا گنجآب��ادی ،مدیرعام��ل جمعی��ت
هاللاحمر اس��تان ته��ران در دیدار ب��ا خانم دکتر
نادعلی ،مدیرکل سازمان انتقال خون استان تهران
ابراز امیدواری کرد زمینهه��ای همکاری موثر بین
این دو سازمان س�لامتمحور و مردمی ایجاد شود.
مدیرکل س��ازمان انتقال خون اس��تان ته��ران نیز
همکاری پزش��کان ،پیراپزش��کان و پرستاران عضو
داوطلب جمعیت هاللاحمر را با این سازمان پس از
گذراندن دورههای آموزشی الزم ،بسیار موثر دانست.
در این دیدار مقرر ش��د در آینده نزدیک تفاهمنامه
همکاری میان جمعیت هاللاحمر اس��تان تهران و
سازمانانتقالخوناستانتهرانمنعقدشود.

براس��اس اع�لام اس��تانداری الب��رز ،اس��تان البرز
سیویکمین استا ن ایران است .در جلسه هیأت دولت
در تاری��خ  ۱۲بهمنم��اه  ۱۳۸۸خورش��یدی ،الیحه
تأسیسایناستانتصویبوبهمجلسشورایاسالمی
فرستاده ش��د .در ادامه با تصویب نمایندگان مجلس
شورایاسالمیدرتاریخ 7تیر 1389استانالبرزبهطور
رسمی ش��کل گرفت .در این طرح پیش��نهادی کرج
بهعنوان مرکز استان درنظر گرفته شدهاست .کرج در
۲۰کیلومتریغربتهرانودرحوزهاستحفاظیاستان
تهران قرار دارد و براساس آنچه سایت مرکز آمار ایران
ن سال
درخصوص سرش��ماری عمومی نفوس و مسک 
 1390منتشر کرده است شهرستان کرج در مجموع
نقاط شهری و روس��تایی جمعیتی بالغ بر 2میلیون و
24هزارو 765نفرجمعیتداشتهاست.
جمعی��ت هاللاحم��ر الب��رز نیز ی��ک جمعیت
تازهتأس��یس به ش��مار میرود که با توجه به اقلیم
و موقعیت طبیع��ی و صنعتی اس��تان باید خدمات
امدادونجات و بشردوس��تانه خود را به بهترین شکل
انجام دهد .دکتر احسان نصیری ،مدیرعامل جمعیت
توگو با «ش��هروند»
هاللاحمر اس��تان البرز در گف 
شرایط مختلف و خطراتی که اس��تان البرز را تهدید
میکن��د و به تب��ع آن اقدامات ام��دادی را میطلبد
تشریحکرد.

ماهها جنگ باعث ویرانی عراق شده و سازمان ملل
تخمی��نزده 1/2میلیون عراقی به دلیل خش��ونت و
جنگ این کشور را ترک کردهاند .صدهاهزار نفر برای
داشتن امنیت به کردستان که منطقهای باثباتتر در
شمال عراق است ،گریختهاند .مردم زیادی از منطقه
در س��اعات اولیه با اس��تقبال جمعی��ت هاللاحمر
عراق مواجه ش��دهاند .کارکنان و داوطلبان جمعیت
هاللاحمر عراق با دادن کمکه��ای ضروری و روانی
و اهدای آب س��الم و غذای گرم از تازهواردان استقبال
میکنند .هاللاحمر ع��راق عالوه ب��ر این کمکها،
پتو ،تش��ک ،خوراکپز ،لوزام بهداشتی مانند صابون،
شامپو ،لوازم آش��پزخانه و غذای خشک را در سراسر
کردستان توزیع میکند .کنی همیلتون ( (Kenny
Hamiltonاهل ش��هر گالس��کو ،اسکاتلند و عضو
جمعیتصلیبسرخانگلیسدراینکمکهامشارکت
کرده است .او یکماه در شهر دهوک بود و در این مدت

نصیری درخصوص تع��داد پایگاههای امدادونجات
بینشهری جمعیت هاللاحمر البرز در سطح استان
به «شهروند» گفت« :جمعیت هاللاحمر البرز دارای
 6پایگاه امدادونجات بینش��هری در شهرستانهای
استان اس��ت که از این تعداد  3پایگاه بدون ساختمان
ودرکانکسفعالیتمیکنند».
او درخص��وص مش��کالتی ک��ه اس��تان الب��رز را
تهدید میکند ،افزود« :جاده چال��وس پرترددترین و
شناختهشدهترین جاده کشور اس��ت و از آنجایی که
اس��تان البرز پل ارتباطی بین  12استان کشور است،
براساس آمار رتبه اول ترافیک و تردد را در ایام عید نوروز
وعیدفطرداشت».
نصیری تصریح کرد« :به نس��بت شلوغی جادههای
استان،امکاناتامدادجادهای،آمبوالنسو...نداریم».
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اس��تان البرز از آمار
امدادگ��ران ،جوان��ان و داوطلبان اب��راز رضایت کرد و
گفت« :مجم��وع آمار امدادگران ،جوان��ان و داوطلبان
هاللاحمر البرز ح��دود 10هزار نفر اس��ت و این آمار
ظرفیت بیشتری برای جذب اعضا دارد .استعدادهای
خوب و منابع انسانی قوی داریم .جوانانی پا به کار داریم
که به هاللاحمر عالقهمند هستند و برای فعالیت در
هاللاحمراعالمآمادگیمیکنند».
نصیری ادامه داد« :مجمع خیرین هاللاحمر البرز

همکاری خوب��ی با ما دارن��د .مردم ب��رای خدمت در
هاللاحمر س��نگ تمام میگذارند زی��را به آن اعتماد
دارندواهلخدماتداوطلبانههستند».
او با بیان اینکه کرج همس��ایه تهران اس��ت و وقوع
زلزله در تهران ،کرج را نیز تهدید میکن��د ،ادامه داد:
«گسل نیاوران تا کرج امتداد پیدا کرده است ،مضاف بر
اینکه دو س��د طالقان و کرج نیز به دلیل غرقشدگان
پتانسیلخطرآفرینیرادارند».
نصیری خاطرنش��ان ک��رد« :هر بار با آتشس��وزی
جنگلها از هاللاحمر کمک خواسته میشود و دایما
گم شدن کوهنوردان و گردشگران در کوهستانهای
طالقانوبخشآساراازتوابعکرجگزارشمیشوند».
مدیرعامل جمعیت هاللاحمر اس��تان البرز ،انبوه

با معرفی برگزیدگان

جشنواره وبالگنویسی «دختر آفتاب» پایان یافت

جایگاه حضرت معصومه(س) در می��ان ائمهاطهار(ع)
گفت« :لق��ب معصوم��ه را امام رض��ا(ع) برای ایش��ان
انتخاب کردند .زندگی در ش��هر قم سعادت و افتخاری

برای ش��هروندان قمی است .زندگی در این شهر عبادت
است و باید با اس��تفاده از امر به معروف و نهی از منکر از
این شهر پاک حفاظت شود ».گلفشان با اشاره به اینکه
جوانانبایددرتمامعرصههایمختلفبهمقابلهبادشمن
بپردازند ،بیان کرد :دش��من همیشه برای این رده سنی
نقشههای خطرناک و پلیدانهای برنامهریزی کرده است
کهنبایدازآنهاغافلشویموباتوجهبهتهاجماتفرهنگی
دشمن در س��ال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت
جهادی باید محوریت فعالیتهای نهادها و س��ازمانها
اقدامات فرهنگی باش��د.او اف��زود :امیدواری��م اقدامات
انجامشده توسط جوانان هاللاحمر قم تأثیرات مطلوبی
در عرصه جنگ نرم داش��ته باشد و نقش��ههای پلیدانه
دش��من را از بین برده باش��د .حجتاالسالم علی بنایی
معاون سیاسی امنیتی اس��تاندار قم نیز در این مراسم با

روایت داوطلب صلیبسرخ انگلیس از بحران آوارگان عراقی

گرمای  45درجه و نگرانی از آینده
| سعیددرویشی |دبیر گروه هالل|

درسازماندهیکمکهایجمعیتهاللاحمرعراقبه
آوارگان تازهوارد همکاری و مشارکت داشت .پولداران
و متمولین زی��ادی ب��ا خودروهای خ��ود و مقداری
پسان��داز به کردس��تان آمده و توانس��تهاند خانهای
برای خود کرایه کنند اما در هفتههای گذش��ته افراد
بسیار زیادی از جمله ایزدیها که بیبضاعت هستند
به کردستان عراق سرازیر ش��دهاند .بسیاری از آنها در
اردوگاههایی ،مایلها دورتر از دیگر مهاجران زندگی
میکنند .برخی از اردوگاهها 3س��ال پیش برای پناه
دادن به آوارگان جنگ س��وریه احداث ش��ده بودند.
براساس مش��اهدات این داوطلب اسکاتلندی ،هنوز

بسیاری از اردوگاهها امکانات اساسی و اولیه ندارند .او
میگوید« :یکی از اردوگاهها حمام مردانه نداش��ت با
تعداد اندک سرویس بهداش��تی و مراقبتهای اولیه.
هنوز زیرساخت وجود ندارد ».در مدت زمان حضورم
در دهوک ،درجه ح��رارت به 45درجه سلس��یوس
رس��ید .عالوه بر مشکالت جس��مانی ،مردمی که در
اینجا به دنبال امنیت هستند با فشار عاطفی زیادی
روبهرو شدهاند ».او تعریف میکند« :مردم میگفتند
گرفتن خبر از خانههایشان واقعا مش��کل است و در
آن وض��ع آنچه ش��ما میخواهی��د درک و فهمیدن
اتفاقاتی اس��ت که آنجا روی میدهد ».اردوگاههای

مراکز صنعتی در اس��تان البرز را پتانس��یل بینهایت
خطرناکیدانستوافزود«:هرکدامازاینمراکزصنعتی
دارای صدها کارگر و مواد ش��یمیایی هستند و ما باید
همیشه برای امدادرس��انی در این دست از حوادث که
غیرطبیعیبهشمارمیآیندآمادگیداشتهباشیم».
او به س��اخت  2پایگاه بزرگ اقماری در محمدشهر
کرج و منطقه هیو برای کمکرس��انی ب��ه زمینلرزه
احتمالی تهران اشاره کرد و افزود« :این پایگاهها حدود
50درصد پیش��رفت فیزیکی داش��تهاند و در صورت
تأمیناعتبارتکمیلمیشوند».
نصیری خاطرنشان کرد« :در این پایگاهها که دارای
 22سوله هستند اقالم غذایی و زیستی برای زمانهای
اضطراریوسوانحذخیرهمیشوند».
مدیرعامل جمعی��ت هاللاحمر اس��تان البرز با
بی��ان اینکه این جمعی��ت در زمان وق��وع حوادث
در تهران معین این ش��هر محسوب میشود ،تأمین
زیرس��اختهای الزم را برای جمعی��ت هاللاحمر
اس��تان تازهتأس��یس البرز از ضروریات دانست و با
تش��کر از توجه رئی��س جمعی��ت هاللاحمر برای
حل مش��کالت هاللاحمر البرز ،خاطرنش��ان کرد:
«دکتر فرهادی رئی��س جمعیت هاللاحمر تأمین
زیرس��اختهای جمعیت هاللاحمر الب��رز را جزو
اولویتهااعالمکردهاند».
بیان برخ��ی از روایات ائمه اطهار(ع) ،خاطرنش��ان کرد:
«حضرت معصومه(س) از جایگاه باالیی برخوردار است
و ترویج سیره زندگانی ایشان وظیفهای برای شهروندان
قمی اس��ت که ما نباید نس��بت به آن غافل ش��ویم ».او
ادامه داد« :شیعیان افرادی هستند که طبق آموزههای
اهلبی��ت(ع) زندگی خ��ود را پیش میبرن��د و از انجام
گناهان پرهیز میکنند ».حجتاالسالموالمس��لمین
سیدصادقمیرشفیعییکیازخطبایبرجستهکشورنیز
در ادامه با اشاره به سخنان علمای بزرگ اسالم در ارتباط
با شخصیت حضرت معصومه(س) ابراز کرد« :بهشت از
جایگاه ویژهای در نزد خداوند برخوردار اس��ت که او آن
را به مجاهدین و بندگان خالص خود وعده داده است اما
جایگاهحضرتمعصومه(س)بسیارواالترخواهدبودزیرا
خداوند زائران حرم او را وعده بهشت داده است ».اجرای
گروهسرود،خاطرهگوییغالمباقربهشتیحرمیپیرغالم
حرم حضرت معصومه(س) ،ش��عرخوانی شهابالدین
خالقی و مدیحهس��رایی عب��اس حی��درزاده در وصف
این بانوی کریمه از دیگر برنامههای مراس��م اختتامیه
جشنوارهدخترآفتاببود.
دورافتاده معموال مایلها از مکانه��ای خرید ،بازار و
مشاغل دور هستند اما «کنی» که قدرت فعالیتهای
امدادی را خودش مشاهده کرده است ،میگوید« :ما
کمکرس��انیها را دیدیم .مردم نظر خوبی به حضور
هاللاحم��ر و برآوردهک��ردن نیازهایش��ان از طرف
هاللاحمرعراقدارند».
ترسازآینده
ب��ا وج��ود ای��ن ،مردمان��ی ک��ه از خش��ونتها
آس��یبدیدهاند ،نمیدانند در آینده چه اتفاقی برای
آنانمیافتدودرماههایپیشروچهمشکالتتازهای
ی که اکنون هوا به شدت
بهوجود خواهد آمد .در حال 
گرم است با رس��یدن زمس��تان ،مردم در هوای زیر
صفر درجه غوطهور خواهند شد .در یکی از اردوگاهها
عکسی به کنی نشان داده شد که یکی از چادرها تا دو
پا در برف فرو رفته بود.
منبعredcross.org.uk:

سن 46:سال
تحـــصیلات:
کارشناس��ی مدیریت
و کارشناسی بهداشت
عمومی
ش�غل :کارمن��د
دانشگاهعلومپزشکی
محلسکونت:سبزوار
انگیزه من برای حضور در جمعیت هاللاحمر
یاری رس��یدن به همنوع ب��ود .م��ا ایرانیها هم
در متون دینی و هم در فرهن��گ و ادبیات بومی
مضامین بسیاری در مورد ایثار و بخشش داریم،
آن ش��عر معروف س��عدی را همه خواندهایم که
سروده اس��ت :بنیآدم اعضای یکدیگرند /که در
آفرینش زیک گوهرند /چو عضوی ب��ه درد آورد
روزگار/دگرعضوهارانماندقرار.
من ازسال  85در جمعیت هاللاحمر داوطلب
جمعیتهاللاحمرهستمودرطرحهایمختلف
مناسبتیجمعیتهاللاحمرمشارکتکردهام.
با توجه به ش��غل خ��ود که در دانش��گاه علوم
پزش��کی فعالیت میکنم هم��واره ب��ا جوانان و
فرهنگیان بسیاری ارتباط دارم و به همین خاطر
سعی کردم که جمعیت هاللاحمر و برنامههای
مختلف آن را تا حد ممکن به آنان معرفی کنم و
الحمداهلل با استقبال دانشجویان و همکاران عزیز
مواجهشدهاست.

آموزش
شناسایی عوامل ایجادکننده خطر
در زمان زلزله

زلزله ،اغلب ب��دون اطالع قبلی ،غيرمنتظره
و آن��ي رخ میده��د ل��ذا شناس��ايی مناطق
آسيبپذير و همچنين برنامهريزی و آموزش
برای به حداقل رساندن آسيبپذيري جوامع
انساني ،امري ضروری تلقی میشود.
اقدامات الزم برای رفع يا كاهش
عوامل خطر ناشی از زلزله
قفس��هها را ب��ه ديوارها متص��ل و محكم
كنيد.
اشيای بزرگ و سنگينتر را در قفسههای
پايينتر قرار دهيد.
اش��يای شكس��تنی را در طبق��ات پايين
كابينت نگه داريد و در آن را محكم ببنديد.
روشنايیها را در محل خود ثابت و محكم
كنيد.
درصورت وجود آسيب و شكاف در سقف
و ديوارهای خانه با يك كارش��ناس مش��ورت
كنيد.
وس��ايل س��نگين نظير تابلوها و آينهها را
دور از محل خواب ق��رار دهيد و در جای خود
مستحكم كنيد.
سيمكش��ی برق س��اختمان و سيس��تم
لولهكش��ی گاز را ب��ه ص��ورت دورهای ب��رای
عيوب احتمالی بررس��ی کنی��د ،چراكه خطر
آتشسوزی وجود دارد.
محصوالت قابل اش��تعال مانند اس��پری
حش��رهكش را در كابينته��ا و قفس��ههای
پايينی قرار دهيد.
وسايل گرمايشی مانند آبگرمکن ،بخاری
يا اجاق گاز را به ديوار يا کف ساختمان تثبيت
کنید .براي نمونه وس��ايل گرمايشی ايستاده
(مانند آبگرمکن استوانهایش��کل) را در کنج
ديوار میتوان به صورت زير تثبيت کرد:
بخاری ي��ا آبگرمکن را در فاصله  ٢٥تا ٣٠
س��انتیمتری از ديوارها در گوشه و كنج قرار
دهيد.
برای تثبيت وس��يله به دي��وار از چهار عدد
تس��مه فلزی قابل انعطاف (نظير تس��مههای
بس��تهبندی کاال) با مقاومت کافی اس��تفاده
کنید .برای اين کار دو تسمه در باال در فاصله
حدود  ٢٠س��انتيمتری از لبه بااليی وس��يله
گرمايش و در خالف جه��ت يکديگر(يکي در
جهت عقربههای س��اعت و ديگري در خالف
جهت آن) به دور وسيله بسته شوند.
س��پس به وس��يله پيچ و رولپالک مناسب
با ضخامت و ط��ول کافي (ط��ول حداقل  ٧و
ضخام��ت ح��دود  )0/5در دو طرف وس��يله
گرمايش (و نه از پش��ت آن) به دو ديوار وصل
شوند .دو تس��مه نيز به همين روش در حدود
 ١٠س��انتيمتر باالت��ر از لبه پايينی وس��يله
گرمايش به دور آن بسته و به ديوار پيچ شوند.

