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توصیه های ایمنی

توصیه های ایمنی و فنی برای مشتركین برق
 دقت كنید كه هیچ وقت با دست خیس و پای برهنه به لوازم برقی دست نزند  .با خییس دیدب بیدب از وماوویت
الكتریكی آب كاسته دده و لذا عبور جریاب الكتریكی از بدب ددیدتر و ووثرتر وی دود زیرا جرییاب بیره هشی یه
سعی دارد از نزدیكترین و راحتترین راه به زوین انتمال یابد .
 هنگام ت عویض الوپ  ،كلید  ،پریز یا تعشیر هر وسیله یا هر دستگاه برقی دیگر سعی دود كه بره از طریق كنتیور
(فیوز) قطع دده بادد  .در هشین راستا بایستی دقت دود كه در هنگام سیم ك ی  ،سیم فاز در ودار كلیید بیره
قرار گرفته بادد در اینصورت با خاووش كردب جریاب از طریق كلید جریاب فاز قطع خواهد دد  .در غیر اینصورت
هرچند كه با بستن كلید بره و قطع ددب جریاب نور اوكاب رودن ددب الوپ وجود نخواهد دادیت ولیی تشیا
سیم فاز با بدب انساب و تكشیل ودار وثالً از طریق زوینی كه فرد روی آب ایستاده و ییا قرارگییری دسیت بیرروی
دستگاه یا دیوار وی تواند ونجر به عبور جریاب از بدب و بره گرفتگی دود .
 به طور كلی استفاده از لوازم برقی وعشولی در وحیط های با درجه رطوبت باال نظییر حشیام توهییه نشیی دیود و
بایستی سعی دود حتی الشكاب هیچگونه ان عاب بره در این نوع وحیط ها وجود ندادته و رودنایی آب از خیار
تاوین دود  .در هورت نیاز اتصال سیشها به الوپ باید طوری طراحی دود كه رطوبت در آب ووثر ننشاید  .بخیاطر
دادته بادید كه تحت هیچ درایطی از بخاریها یا اجاقهای برقی وعشولی در وحیط های یاد دده استفاده ن ود .



در هنگام رودن بودب الوپ یا هر دستگاه برقی دیگر از تعویض و تعشیرآنها خودداری نشایید .

 هیچگاه سیم برقدار را از زیر فرش یا ووكت عبور ندهید زیرا وشكن است در اثر عبور و ورور ویداوم افیراد از روی
آب ،سیم هدوه دیده و حالت عایمی خود را از دست بدهد  .هشچنین در هورتیكه اندازه ومطع سیم با نوع وصرف
كننده ای كه به آب وهل است وتناسب نبادد سیم گرم دده و در نتیجه به ورور زواب با كاسته ددب از خاهیت
هدایتی آب ددت گرم ددب آب بی تر وی گردد تا جائیكه سیم دروع به ذوب ددب و ایجاد جرقه وی نشایید  .از
آنجائیكه در اغلب ووارد كف پودها  ،فردها  ،ووكتها و ایین قبییل زیرانیدازها از ویواد قابیل ادیتعالی نظییر نی ،
پالستیك  ،پ م و الیاف وصنوعی تهیه دده اند آتش گرفته و در نهایت ایجاد حریق وی نشاید .
 هنگام تشیز نشودب دیوارها و لوازم برقی وواظب بادید كلیدها و پریزها خیس ن وند زیرا آب هادی بسییار خیوبی
بوده و در هورتیكه وارد كلیدها و پریزها دود خطر جانی و والی به هشراه خواهد دادت  .در این گونه وواقع قبیل
از دروع كار كلید اهلی را از كنتور قطع و پس از اتشام كار و خ ك ددب پریزها و كلیدها فیوز را وهل نشایید .



هنگام سوراخكاری دیوارها بشنظور نصب ساعتهای دیواری  ،تابلوها یا هر وورد دیگر دقت
دود به وسیر سیم ك ی بره هدوه ای وارد ن ود .
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 اگر پریزهای بره در ارتفاع پایینی از دیوارها قرار دارد (كشتر از  111تا  121سانتیشتر) الزم اسیت آنهیا بوسییله
درپودهایی ایشنی كه به هشین ونظور ساخته دده است وسدود گردند .

 در هورتیكه در اطراف ساختشاب دبكه بره عبور نشوده است هنگام تعویض یا دستكاری آنتن تلویزیوب در پ یت
بام یا بالكن وواظب خطوط بره بادید  .زیرا هشانگونه كه قبالً بیاب دد حوزه المایی حاهل از این نیوع دیبكه هیا
قبل از آنكه با آب برخورد دده با ایجاد قو الكتریكی ونجر به بره گرفتگی و سوختگیهای ددید خواهد دد .

 سیشهای وسایل برقی به ویژه انواع قابل حشل و نمل از قبییل
اطو  ،پلوپز  ،رادیو و نظایر آب را هرچند وقت یكبیار بازرسیی
كرده و در هورت و اهده هرگونه خرابیی ییا فرسیودگی
تعویض نشایید .

 هیچ نوع اسباب بازی كودكاب نبایستی بوسیله بره دبكه بكار بیافتد  .بارها و اهده وی دود كه والدین به ونظور
هرفه جوئی به جای باطری اینگونه اسباب بازیها از آدابتور استفاده نشوده و بدین ترتیب كودك خود را در وعرض
خطر بره گرفتگی قرار وی دهند .
 سعی دود هنگام كار با یك وسیله برقی یك قطعه تخته خ ك یا هفحه الستیكی ضیخیم در زییر پیا قیرار داده
دود .
 پریزهای بره و تلفن را با انتخاب نوع وتفاوت از یكدیگر و خص نشاییید
تا دو داخه وسایل برقی و تلفن به ادتباه دروب پریزهیا قیرار نگرفتیه و
باعث هدوه دیدب وسایل یاد دده ن ود .
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 برای قطع ودار در ووقع اتصالی سیشهای بره در ونزل و خرابی دستگاههای برقی از فیوز اتوواتیك و یا وینیاتوری
با آوپراژ وناسب با ویزاب وصرف استفاده دود بهتر است برای وسایلی وانند كولر  ،وادین لباس ویی و ظرف ویی
 ،بخچال بزرگ ویترینی و آب گروكن های برقی كه به جریانی بیش از  6آوپر نیاز دارند از فیوزهای وجزا استفاده
دود تا در ووقع بروز اتصاالت در اینگونه وسایل جریاب بره كل ونزل قطع ن ده و از وارد ددب آسیب به وسیایل
دیگر جلوگیری دود .


در تعشیرات لوازم برقی از افراد وجاز استفاده نشایید .



در ووقع آتش سوزی لوازم الكتریكی وثل كاوپیوتر و  ...سعی دود
یك كپسول  2یا چند كیلو گروی دی اكسید كربن در ونزل بادد و
هشی ه بخاطر دادته بادید در اطفاء حریق لوازم برقی اول قطع و
سپس اقدام به اطفاء حریق دود و وناسب ترین وسیله كپسول گاز
ونواكسید كربن وی بادد .

 در ووقع استفاده از تجهیزات سیار  ،سیم های سخت و ارتباط های سیم را بطور زیاد وراقبت نشایید  .از دو داخه
و رابط های نو برای افزایش طول استفاده نشایید .در ضشن خطر زدگی سییم و ضیربات وكیانیكی را نییز در نظیر
دادته بادید .
 در ووقع خار كردب سیم وسیله برقی هشی ه دو داخه وربوطه را از پریز جدا كنید و هیچ وقت سیم را نك ید ،
چوب خطر جدا ددب اتصال و خطرات بعدی وجود دارد.

 در دوفاژ خانه به دلیل سیم ك ی های غیر اهولی كه اوكیاب دارد در كیف زویین احیداه دیده بادید و بیدلیل
وضعیت ورطوب و لوله آب  ،هشی ه در تعشیرات خطر بره گرفتگی برای افراد وجود دارد وراقبت كاول نشایید .

 از سه داخه برای دستگاههای پر وصرف استفاده نكنید خطر گرم
ددب وحل اتصال و وسایل آتش سوزی وجود دارد .

 در وواقعی كه احتشال انت ار گاز در آدپزخانه است از قطع و وهل كلید خودداری نشایید.


ابزاری وثل دریل خطرات وتعددی دارد وثل وضعیت چرخ ی در هورت درگیرددب
با دال گردب یا اوثالهم و حتی ووی سر و حادثه جدی ایجاد نشاید .در ضشن خطر
دیگر وته كردب است كه اوكاب دارد در وسیر سیم بره بادد .و كل بعدی دكسته
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ددب نوك وته است كه بر اثر عدم وهارت و استفاده هحیح از وته بخصوص دكسته
وی دود .




در ووقع تعویض الوپ سوخته بعلت استفاده از نردباب یا هندلی نا وناسب و احتشال
وجود بره هشی ه خطر سموط وجود دارد این وسئله را جدی بگیرید.

در وواقع آتش سوزی توجه نشایید كه آسانسور وسیله وناسبی جهت جابجایی نیست.

 دادتن تروینال جعبه تمسیم لوازم وجهز به چندین كلید ویناتور وناسب در وحل آدپزخانه كار وناسبی است كه
در هورت اتصال فورا قطع دده و اوكاب تعشیرات لوازم برقی در حالت بی بره را وهیا وی سازد .
 حشل وسایل فلزی با ارتفاع زیاد (لوله فلزی ،نرده باب فلزی و  )...در زیر دبكه های بره بسیار خطرناك است.

 بیروب آوردب وسایل فلزی از پنجره و وكانهایی كه از جلوی
آنها دبكه های بره عبور نشوده خطرناك و حادثه ساز است.

 در هورت پاره ددب سیشهای بره از دست زدب به
آنها خودداری و از نزدیك ددب بچه ها و عابرین به
آنها جلوگیری كنید و فورا ووضوع را به اتفاقات بره
اطالع دهید.
 در هورت و اهده هر گونه حادثه ای در تاسیسات
و دبكه های بره از آب نمطه فاهله گرفته و بدوب
دخالت در آب و ونع دیگراب در این خصوص بالفاهله
حادثه را به اتفاقات بره اطالع دهید .هشی ه سیشها
را برقدار فرض كنید.
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 فمط افراد هالحیت دار كه از طرف دركتهای بره و خص دده اند اجازه دارند از پایه های بره جهت تعشیرات و
یا نصب الوپ رودنایی هعود نشایند و باال رفتن افراد غیروجاز از پایه های بره به هر دلیل جرم وحسوب دیده و
احتشال بروز حادثه بره گرفتگی و سموط را بدنبال دارد.
 با تمسیم زوانی وصارف بره در خانه بخصوص لوازم پر وصرف ضشن هرفه جویی ،از سوختن سیم ك ی داخلی یا
ان عاب بره اهلی خانه و بروز آتش سوزی جلوگیری نشایید.
 استفاده از وسایل برقی فاقد دو داخه بره بسیار خطرناك و حادثه ساز است.
 هیچ گاه به وسایل و ابزار برقی وعیوب اطشیناب نكنید.

 هنگام باز كردب درب یخچال و یا استفاده از وسایل برقی آدپزخانه حتشا دوپایی پالستیكی خ ك بپودید

 هنگام تشا دست با بدنه فلزی وسایل برقی از تشا قسشتهای دیگر بدب به دیوار ییا دییر آب و كابینیت هیای
فلزی خودداری كنید و حتشا دوپایی پالستیكی خ ك بپودید.
 هنگام دست وی آدپزخانه وسایل برقی را از بره جدا نشوده و بره آدپزخانه را بطور كاول قطع كنید و تا خ ك
ددب كاول كف و دیوارها از وهل وجدد و وهل وسایل به بره خودداری نشایید .وراقب بادید افیراد دیگیر بیدوب
اطالع دشا بره را وهل نكنند.
 آوار حواده بره گرفتگی ثبت دده در سازواب توانیر ن اب دهنده این واقعیت است كیه علیل عشیده حیواده در
بخش خانگی وربوط به بره گرفتگی در ونازل برای خانشها از طریق سیسیتم برقرسیانی در نمیاط ورطیوب نظییر
حشام و برای آقایاب هنگام سرویس كولر آبی اتفاه افتاده است.
 از دیر و لوله های آب جهت زوین نشودب بدنه تجهیزات برقی استفاده ننشایید زیرا با این عشل احتشال بروز بیره
گرفتگی در وحدوده وجشوعه را فراهم وینشاید .از نظر وتخصصین استفاده نشایید.
 نصب فیوز استاندارد در وسیر وصرف بره عالوه بر پی گیری از
حواده بره گرفتگی از آسیب دیدگی لوازم برقی و سیم ك ی
ساختشاب و بروز آتش سوزی جلوگیری وینشاید.
 و ترك عزیز آب هادی جریاب بره است هنگیام آب پادیی از بكیار گییری آب دیلنن در نزدیكیی دیبكه هیا و
تجهیزات برقدار جدا خودداری كنید.
 برای جلوگیری از خطر بره گرفتگی در آدپزخانه ،بدنه فلزی تشام وصرف كننده های الكتریكیی واننید یخچیال،
فریزر ،وادین لباس ویی ،را با نظر وتخصص وربوطه با استفاده از یك هادی وناسب بیه زویین حفیاظتی وتصیل
نشایید.
 از تخریب عایق بندی وصرف كننده های الكتریكی جدا پرهیز دود.

 برای حفاظت جاب افراد خانواده در برابر خطرات بره كلید قطع جریاب ن تی بره را توسط افراد وتخصص تهیه و
با اهول هحیح آنرا در وحل وناسب نصب نشایید.
 و ترك گراوی هرگونه سیم ،كابل و تابلو در وحل كار و زندگی دشا وشكن است برقدار بادند .از دسیت زدب بیه
این گونه تجهیزات جدا خودداری نشوده و هشی ه كلیه تاسیسات بره را برقدار تصور نشایید.
 هنگام خرید تجهیزات الكتریكی از استاندارد بودب آب وطشئن دوید.
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 هنگام جابجایی ابزار و ادوات فلزی بلند وراقب تشا اتفاقی آنها با دبكه های برقدار بادید .در هورت تشا
ابزار با دبكه های بره احتشال بره گرفتگی و خطر ورگ حتشی است.

این

 و تركین عزیز جهت جلوگیری از برگ ت ولتاژ به دبكه و بروز
خطر بره گرفتگی پرسنل فنی دبكه های بره ،در هورت استفاده
از ژنراتورهای سیار هنگام قطع بره دبكه حتشا ارتباط بره ونزل
یا وحل كار خود را با دبكه بره به هورت ایشن قطع نشاید.
 بچه های عزیز بازی با بادبادك تفریح ق نگی است اوا انجام این كار نزدیك دبكه های بره ویتواند ورگبار بادید.
از بازی در نزدیكی خطوط و تاسیسات برقدار خودداری كنید.
 هرگز از درختانی كه در زیر یا نزدیكی دبكه های برقدار قرار دارند باال نروید زیرا بره هشواره بدنبال یافتن راهیی
به سوی زوین است كه این كار وی تواند از طریق درختاب و بدب دشا هورت گیرد.


هرگز از پایه های بره و یا حصارهای فلزی اطراف تجهیزات برقدار باال نروید زیرا
تجهیزات داخل آنها وشكن است بره را به پایه ها و حصارها الماء كرده بادند و دشا
دچار بره گرفتگی دوید.

 هنگام استفاده از تجهیزات الكتریكی از سالم بودب سیم رابط و دوداخه و برقدار نبودب بدنه آب وطشئن دوید.

 برخی الوپها تولید حرارت باال نشوده و لذا دا وی دوند از قرار دادب ادیاء قابل احتراه در نزدیكی این الوپها جدا
خودداری نشایید.
 از داخل نشودب هرگونه جسم فلزی دروب وسایل بره خانگی نظیر توستر ،اجیاه برقیی ،پریزهیای بیره و  ...جیدا
خودداری نشایید.
 هرگز از آب برای خاووش كردب آتش سوزیهای نزدیك تاسیسات و لوازم برقدار بدوب قطع بره استفاده ننشایید.

 چنانچه كودكاب دشا در وكانی و غول بازی هستند كه دشا به آب وكاب دید كافی ندادته و وسلط نیستید كلییه
لوازم برقی در آب وكاب را جشع آوری و دور از دستر آنها قرار دهید.
 كودكاب بسیار كنجكاوند و هنگام كار با وسایل برقی به كار دشا دقت وی كنند كه آنرا تملید كنند لذا لوازم برقیی
را از دستر آنها دور نگهدارید.
 تا حد وشكن در وكانهای ورطوب از وسایل برقی استفاده ننشوده و در هورت ضرورت از وسایل برقیی بیاطری دار
استفاده نشایید.
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رعایت ایمنی در مورد لوازم اندازه گیری (كنتور)

 وحل كنتور یا كنتورها از آسیب های وكانیكی و رطوبتی حفظ دود.

 فیوزهای كنتور نباید دستكاری و افزایش آوپیراژ داده دیوند
اینكار عالوه بر اینكه عشل نیاایشن تلمیی دیده و ویی توانید
حادثه ساز بادد  ،دخل و تصرف در تاسیسات برقی تلمی دیده
و و شول برخورد قانونی نیز خواهد بود .

 دقت نشایید وقتی فیوز زیر كنتور را قطع وی كنید  ،فازوتر را در هر دو سوراخ پریز قرار دهیید و كنتیرل
نشایید فازوتر رودن وی دود یا خیر.


هرگونه دستكاری كنتور و باز كردب پلشپ كنتور تخلف وحسوب وی دود.



وحل نصب كنتور بره و كنتور گاز بایستی از یكدیگر فاهله وناسب دادته بادند.



جهت كارهای جودكاری به دلیل ایجاد نوساب ولتاژ بره از كنتور بره استفاده ننشایید .



با دست ورطوب و خیس به فیوز پای كنتور دست نزنید.

 اگر در پایه فیوز بر اثر حرارت دا و ایجاد جرقه نشود  ،فورا وراتب را به وركز اوداد بیره جهیت اهیال
اطالع دهید( .در این گونه وواقع وعشوال فیوز بردادته و ووقتا بره یكسره دده و بایستی در وقت اداری به
ونطمه وراجعه تا بطور اساسی و كل اهال دود)
 در وواقع ساخت و ساز كه احتیا به تغییر وحل كنتور وی بادد  .قبل از اقدام به تخریب بیه اداره بیره
ونطمه خود وراجعه و درخواست جابجائی ان عاب را بدهید.
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در ووقع نظافت در پاركینن وراقبت بادید تا آب به تجهیزات برقی و كنتور پادیده ن ود.
اگر ولتاژ بره ددیدا كم دد فوراً پریز لوازم برقی را خار و به وركز اوداد بره اطالع دهید.

 اگر در قطع بره اقدام به گرفتن بره اضطراری از ووتور هیای بنزینیی ییا گیازوییلی ویی كنیید ،دیدیدا
وراقبت نشاییدتا بره اضطراری به دبكه وارد ن ود تشاوی تشهیدات الزم را در نظر بگیرید.
 در هورتیكه بر اثر نمصی در بره به وسایل الكتریكی دشا آسیبی برسد ،وراتب را كتبا و دفاهی بیه بیره
ونطمه خود اطالع دهید  .خاطر ن اب وی گردد تعشیرات بایستی توسط وراكیز وجیاز و فاكتورهیا كیاوال
دقیق و در هورت اوكاب علت عیب ذكر دود  .البته كاردناساب اداره بره ووضوع را بررسی و در هیورت
وحق بودب و ترك پرداخت خسارت طبق ومررات انجام وی پذیرد.
 در وواقع طوفاب و رعد و بره بهتر است لوازم برقی حسا وثل تلویزیوب  ،یخچال ،كاوپیوتر را خاووش
و از پریز جدا نشایید .و در وهل وجدد بره كلیدهای آنها به تدریج وارد ودار دوند.
 نشراتور كنتور را وراقبت نشایید كه بی حركت نبادد و وراتب را در این هورت به بیره وركیز اویداد بیره
اطالع دهید.

ایمنی در مورد تعمیرات و احداث بنای ساختمان



در ووقع حفاری و گود برداری بخصوص
در قسشتهای پیاده رو وراقبت نشایید كه
كابلهای زیر زوینی آسیب نبینند.

 جهت كارهای ساختشانی كه احتیا به بره دارد وراقبت نشایید  ،عواول ساختشانی از تجهیزات بره استفاده غییر
وجاز و یا دستكاری نكنند چوب در هر هورت دشا به عنواب كارفروا در ومابل افراد و اداره وسئول هستید.

 وسئله حریم سیشهای بره را جدی بگیرید  ،چوب
حواده ونجر به فوت و قطع عضو  ،بسیاری در اثر این
بی توجهی  ،اتفاه افتاده است  .قبل از زدب داربست و
وواردی كه ایجاد خطر دارد حتشا با اداره بره ونطمه
هشاهنن بادید.

توصیه های ایمنی
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 در عشلیات ساختشانی وراقبت نشایید كه ادیاء فلزی از طبمات به سیم های بره برخورد نكنید  .هشچنیین ادییاء
فلزی را به باال و پایین پرتاب نكنید(در حریم سیم های بره).

 در زیر خطوط ف ار قوی اقدام به احداه بنا نكنید.
خطر سرطاب بچه ها را تهدید خواهد كرد.

 جهت جابجایی یا هرگونه عشلیات بر روی تاسیسات برقی قبل از لوازم اندازه گیری حتشا با هشاهنگی بره ونطمیه
خود و بر روی تاسیسات بعد از لوازم اندازه گیری با هشاهنگی پیشانكاراب واجد درایط اقدام نشایید.

توصیه های عمومی
 رودنای ویادین  ،پاركها  ،وعابر  ،بلوارها و نظایر آب اغلب از طریق تیرهای فلزی تاوین وی دیود  .در ایین تیرهیا
اجباراً دریچه هایی برای رفع عیوب و نصب فیوز تعبیه گردیده است كه گاهی اوقیات ووجیب كنجكیاوی اطفیال،
كودكاب خردسال و افراد غیر وسئول كه در آب اطراف به بازی و تفریح سرگرم وی بادند وی دود كه وی تواند به
حواده ناگواری ونتهی دود .لذا الزم است كه كلیه خانواده ها عالوه بر وواظبت از فرزنداب خود و ارائه آووزدهای
الزم به آنها وبنی بر عدم دستكاری اینگونه دریچه ها  ،در هورت و اهده هر گونیه ویورد خیاص در ایین زوینیه
وراتب را به بره ونطمه خود اطالع دهند .
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 اگر در اطراف زوین یا ولك دشا خطوط انتمال و توزیع بره وجود دارد قبل از دیروع وراحیل سیاختشاب سیازی
ووضوع را با دهرداری و دركتهای بره در ویاب بگذارید تیا عیالوه بیر اینكیه از خطیرات احتشیالی بیره گرفتگیی
پی گیری دود از نظر دعاوی حموقی و كلی پیش نیاید .
 باال رفتن از تیرهای بره هشواره خطرناك وی بادد .هشی ه ودنظر دادته بادید سیشهای دبكه فاقد روكش بیوده
و نزدیك ددب به آنها وشكن است به قیشت جاب دشا تشام دود .
 نصب هر گونه اعالنات بصورت تابلوهای وعرف دغل یا تبلیغاتی و غیره به تیرهای دبكه عیالوه بیر خطیرات بیره
گرفتگی  ،دخل و تصرف و دخالت در تاسیسات برقی وحسوب دده و پیگرد قانونی دارد  .از طرف دیگر تابلوهیای
نصب دده وی تواند برای كاركناب این هنعت هنگام كار روی دبكه ایجاد وزاحشیت نشیوده و حتیی بیه حیواده
خطرناك بیانجاود .

 اگر با دخص بره گرفته ای وواجه ددید فورا با یك تكه چوب خ ك و یا با پیچاندب ییك پارچیه خ یك بیدور
دست خود لبا او را گرفته و به سشت وحل اونی بك ید تیا از ناقیل بیره جیدا دیود  .در حیین سیرعت عشیل
خونسردی خود را حفظ كرده و در هورت نیاز تنفس وصنوعی را آغاز نشایید  .دخص دیگری را واوور نشاییید تیا
اورژانس را خبر كند .
 د ر هر وحل یا وكانی كه با عالوت خطر بره گرفتگی وواجه ددید از نزدیك ددب به آب وحل و دست زدب به آب
خودداری كنید .
 استفاده از بره غیر وجاز عالوه بر اینكه فعل حراوی است و وی تواند حواده ددیدی را بدنبال دادته بادد قابیل
پیگرد قانونی نیز وی بادد .

 هنگام حف اری به ونظور لوله ك ی آب یا گاز یا پی كنی ساختشاب و هر ونظور دیگر وتوجیه بادیید كیه اگیر بیه
عشمی رسیدید كه یك یا دو ردیف آجر یا ووزایك یا نوار زرد رنن خطر عالوت گذاری دده اسیت حتشیاً در زییر
آنها تاسیسات بره  ،گاز یا آب وجود دارد  .در اینصورت عشلیات را وتوقف و سازواب وسئول را وطلع سازید .

