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مقدمه

شهر بنـدرعباس بـدلیل موقعیـت جغرافیـایی آن در     

منطقه، میزبان صنایع، کارخانجات و تاسیسات کشور و 

باشد به تبع آن جمعیـت کثیـري    اي می بندري گسترده

همچنـین بـا توسـعه و    .نیز در این شهر ساکن هسـتند 

گسترش صنایع و تاسیسـات اشـاره شـده شـاهد رشـد      

باشـیم کـه    جمعیت با سرعت زیـاد در ایـن شـهر مـی    

این .مستلزم تولید و عرضه مسکن با سرعت باال است

مهم، باعث ایجاد ساخت و ساز مراکز خـدماتی رفـاهی   

شهري و همچنین گسترش و توسعه ي تاسیسات زیـر  

بدیهی است نظارت دقیق بـر اجـراي   .بنایی خواهد شد

ــه  ــین نام ــررات و آی ــاي  مق ــی از ه ــاختمانی و ایمن س

آتـش سـازمان دراین راستا.اي برخورداراست جایگاویژه

بـه تهیـه  درعباس اقدامخدمات ایمنی شهربنونشانی

مدیریت تهیه (4ماده  1این دستورالعمل به استناد بند 

و اجراي طرح ایمنی شهر در برابر حریق با بهره گیري 

ــوژي ــاي  از تکنول ــه   ه ــتیابی ب ــد و دس ــروز و کارآم ب

هـاي   استانداردهاي ذیربط در شهر در چـارچوب برنامـه  

 2، بنـد  .)عملیاتی توسعه شـهر و شـهرداري  -راهبردي

برنامه ریزي و اقدام براي پیشگیري، مقابلـه و  (4ماده 

کنترل آتش سوزي،امدادو نجات و کاهش اثرات ناشـی  

آن نظارت بر ایمنـی کلیـه امـاکن،    (4ماده  3، بند .)از



عباسردستورالعمل ایمنی شهر بند10

و مســتحدثات در برابــر حریــق در کلیــه هــا  ســاختمان

هـاي   مراحل ساخت و بهره بـرداري و ارسـال گـزارش   

به ادارات کار و تجهیزات، تاسیسات نا ایمن هاي  کارکاه

اجرایـی  هـاي   و اماکن نا ایمن تحت مالکیـت دسـتگاه  

هـاي   قانون خدمات کشوري به دستگاه 5موضوع ماده 

،.)یاد شده و انجام اقدامات الزم براي ایمن سازي آنهـا 

هـاي   مـدیریت تهیـه و اجـراي برنامـه    (4مـاده   4بند 

بـا وظـایف و   آموزشی براي شهروندان در امور مـرتبط  

مدیریت ایجـاد  (4ماده  5، بند .)سازمانهاي  ماموریت

سامانه اطالعات، مستند سازي، پایش و ارزیابی حوادث 

و حریق، تـوان عملیـاتی، خطرپـذیري شـهر در برابـر      

مـدیریت تهیـه و   (4مـاده   7، بنـد  .)حریق و حـوادث 

اجراي الگوهاي مشـارکت شـهروندان از قبیـل دانـش     

اجرایـی و  هـاي   یان، کارکنـان دسـتگاه  آموزان، دانشجو
بازاریان براي بهبود وضـعیت ایمنـی شـهرها در برابـر     

حریق و حوادث با استفاده از ظرفیت شـوراي اسـالمی   

هـاي   مدیریت تهیه و اجراي طرح(4ماده  9، بند .)شهر

نـا کارآمـد،   هـاي   موضعی جهـت ارتقـاء ایمنـی بافـت    

ه سازمان آتـش  در اساسنام).تاریخی، بازار و نظایر آن

ــدرعباس و     ــهرداري بن ــی ش ــدمات ایمن ــانی و خ نش

اتخاذ تدابیر مـوثر  (55ماده  14همچنین به استناد بند 

و اقدام الزم براي حفظ شهر از خطر سـیل و حریـق و   

همچنین رفـع خطـر از بناهـا و دیوارهـاي شکسـته و      

واقـع در معـابر   هـاي   و چالهها  خطرناك و پوشاندن چاه

ــوگیر ــوع اشــیاء در عمــومی و جل ي از گذاشــتن هــر ن
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سـاختمانهاي مجـاور معـابر    هـاي   و جلو اتـاق ها  بالکن

عمومی که افتادن آنها موجب خطر براي عابرین اسـت  

وجلوگیري از نصب ناودانهـاي کـه باعـث زحمـت یـا      

.نموده استها  در قانون شهرداري.)خسارت مردم باشد

نی و آتش نشاهاي  این مجموعه بر گرفته ازدستورالعمل

مقررات ملی ساختمان در کنار تجربیات چنـدین سـاله   

آتش نشانان شهر بندرعباس بوده و نافی هـیچ یـک از   

بنـدهایی کـه از   .باشـد  مفاد مقررات ملی ساختمان نمی

مقررات ملی ساختمان در این دسـتورالعمل آورده شـده   

جهت تاکید بیشتر بر اجراي آن بوده و رافـع مسـئولیت   

ت سایر مفاد مندرج در مقررات ملـی  ناشی از عدم رعای

امید است ایـن دسـتورالعمل بـا    .ساختمان نخواهد بود

ذیـربط در  هاي  اجرایی و سازمانهاي  همکاري دستگاه

ــی شــهر   ــت ســاخت وســاز و ایمن ــاء ســطح کیفی ارتق
.بندرعباس موثر واقع شود

این دستورالعمل جهت تصویب در شـوراي اسـالمی   

زمـان تصـویب قـانون     شهر بندرعباس تهیه شده و تـا 

.باشد جامع ایمنی کشور الزم االجرا می
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استعالم ایمنی ساختمان با تمامی -1

کاربریها ازسازمان آتش نشانی 

باتوجه به لزوم رعایت مـوارد ایمنـی درسـاختمانهاي    

کلیه سازندگان ...فرهنگی ومسکونی، تجاري،آموزشی، 

این بناها ملزم به اخذ تاییدیه ایمنـی از سـازمان آتـش    

برابر دستـورالعمــل  (نشانی وخدمات ایمنی بندرعباس 

.باشندمی)ذیل 

باتوجـه بـه معافیـت عـوارض پروانـه      :تبصره یـک  

ســاختمان تعــدادي از مراکــز مذهبی،آموزشــی و ســایر 

وسازمانهاي وابسته بـه  ازپرداخت عوارض به شهرداري 

بایست درزمان صدور پروانـه و   شهرداري این اماکن می

گــواهی پایانکــار ســاختمانی از ســازمان آتــش نشــانی 

.تائیدیه ایمنی دریافت نمایند

ــا در  :تبصــره دو ــزایش بن در صــورت درخواســت اف

ساختمان مجدد از سازمان آتش نشانی استعالم ایمنـی  

.صورت پذیرد

روانــه ســاختمان رعایــت دقیــق در مرحلــه صــدور پ

مطـابق مقـررات ملـی    (ضوابط و مقررات ساخت و ساز 

ساختمان از جمله مبحـث سـوم و مسـائل مربـوط بـه      

توسط مسـئولین  )ایمنی ساختمان در برابر آتش سوزي

ذي ربط صورت پذیرد، شهرداران مسئولیت نظارت بـر  
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بنـد دو بخشـنامه   .(این مهم را بر عهده خواهند داشـت 

شهرداریها و دهیاریهـاي کشـور نامـه شـماره     سازمان 

)22/12/1395مورخ  64494

کلیات1-1

کلیــه تجهیــزات ایمنــی و آتــش نشــانی در  1-1-1

بایست داراي استاندارد یا گواهینامـه فنـی    ساختمان می

معتبر از مراجع ذیصالح باشد

باحداکثر ده واحد مسـکونی  هاي  در آپارتمان 1-1-2

حریـق را گذرانـده باشـد بـدین     یک نفر باید دوره اطفا 

منظور حداکثر شش ماه پس از صدور پایانکار ساختمان 

یک نفر بعنوان مسئول ایمنی ساختمان توسط مالک به 

آتش نشانی معرفی تا این سازمان نسـبت بـه آمـوزش    

اطفا حریق نامبرده اقدام نماید و پـس از ارایـه معرفـی    

نامــه از ســوي ســازمان آتــش نشــانی پاســخ هرگونــه 

استعالم از طریق شهرداریهاي منـاطق صـادر گـردد و    

فرد نامبرده به عنوان مسئول ایمنی ساختمان شـناخته  
شود که الزم به ذکر است در ساختمانهاي باالي ده  می

.واحد دو نفر دوره آتش نشانی را بگذرانند

مسئول واحد آتـش نشـانی و یـا تاسیسـات      1-1-3

مرینهاي الزم ساختمان باید همواره درجهت آموزش وت

پرسنل، تست شبکه اطفاء حریق، شارژ کپسولها و سایر 

(اقدامات ایمنی، آمادگی الزم را حفـظ نمایـد   مقـررات  .

و همچنـین هـر شـش    )9-5-4-5-21ملی ساختمان 
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ماه یکبار گزارش ایمنی سـاختمان بـه سـازمان آتـش     

.نشانی ارایه نماید

تجـاري، هتـل ها،فضـاهاي    هاي  در مجتمع 1-1-4

مسیر خروج و شمارشگر طبقه ...زشی، بیمارستانها وآمو

.در طبقات بوسیله عالیم شبرنگ مشخص گردد

شهرسازي1-2

شهر باید بر اساس طرح جامع که بـه تاییـد    1-2-1

شوراي عالی معماري و شهرسازي ایران رسـیده انجـام   

پذیرد

کلیـــه تمهیـــدات الزم جهـــت دسترســـی  1-2-2

یـق در سـاختمان در   نیروهاي آتش نشانی به محل حر

:نظر گرفته شود بدین منظور الزم است

راه رسیدن خودروها، وسایل و امکانات آتش نشـانی  

.به مجاورت ساختمان وجود داشته باشد

براي دسترسی نیروهاي آتـش نشـانی بـه فضـاهاي     

ــه     ــر گرفت ــن در نظ ــیرهاي ام ــاختمان مس ــی س داخل
)مبحث سوم مقررات ملی ساختمان.(شود

معماري ساختمان 1-3

در طبقات زیر زمین داراي تهویه طبیعی یـا   1-3-1

.مکانیکی مناسب باشند

ــت   1-3-2 ــه جه ــر شیش ــاي سرتاس ــتفاده از نم اس

.باشد دستگاه پلکان مجاز نمی
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ــاها مجــزا      1-3-3 ــان از ســایر فض ــتگاه پلک دس

ودوربنــدي گــردد و درب ورودي آن از نــوع دودبنــد و 

حرارت ناشـی از حریـق بـه    مقاوم حریق باشد تا دود و 

.دستگاه پله سرایت نکند

ارتفاع دست اندازها یا جان پناههـا از سـطح    1-3-4

فضا یا بامی که دسترسی افراد به آن ممکن است، باید 

سانتیمتر و از لبه پلـه   110از کف تمام شده بام حداقل 

مقررات ملی (.سانتیمتر باشد 90یا سطح شیبدار حداقل 

)1-6-4-6-3ساختمان 

فاصله خالی بین دو نرده عمودي دست انداز  1-3-5

در.و جان پنـاه نبایـد بیشـتر از یـازده سـانتیمتر باشـد      

تزیینی، نباید از هیچ قسمت آن هاي  صورت وجود نرده

مقررات .(سانتیمتر عبور کند 11قطر بیش از اي به  کره

)2-6-4-6-3ملی ساختمان 
ع آن به عنـوان یـک   نیم طبقه به دلیل ارتفا 1-3-6

و در شمارش طبقـات  .گردد طبقه مستقل محسوب می

.گردد به عنوان یک طبقه محاسبه می

در پایین ترین نقطه و یـا در طبقـه همکـف     1-3-7

داکت هـوایی خاصـی بـراي چـاه آسانسـور طراحـی و       

ساخته شود تا در موقع آتش سوزي و نفوذ دود به چـاه  

-15(ممکـن باشـد   آسانسور تهویه هواي تازه از داکت

)مقررات ملی ساختمان 27-4

تمهیدات الزم جهت مقابله بـا زلزلـه، آیـین     1-3-8

در طراحی سـازه سـاختمان مـد نظـر قـرار       2800نامه 

.بگیرد
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جهت کاهش خسارات جانی و مالی ناشی از  1-3-9

وقوع زلزله در ساختمانها، دیوارهـاي داخلـی و خـارجی    

4-5-4و3-5-4بایست مطابق بندهاي  ساختمان می

وال(ویرایش چهارم در خصوص وادار 2800آیین نامه 

.و اسکوپ نما طراحی و اجرا گردد)پست

ــگ    1-3-10 ــات پارکین ــور در طبق ــتگاه آسانس دس

با طراحـی  )طبقات زیر زمین، همکف و باالي همکف(

البی از فضاي پارکینگ مجزا گردد

با اشـخاص  عقد قرارداد نگهداري مناسب، 1-3-11

یقــی و حقــوقی صــاحب صــالحیت در حــین بهــره حق

ــورت    ــر اینص ــت، در غی ــی اس ــواره الزام ــرداري، هم ب

مسئولیت آسانسور با کارفرما یا بهـره بـردار سـاختمان    

اي پاســخگو  خواهــد بــود و بایــد در قبــال هرحــاد ثــه

)3-6-2-15مقررات ملی ساختمان .(باشند
طبقه یا با طول مسـیر   8هاي  در ساختمان 1-3-12

 16متر از تراز سطح زمین و تعداد بـیش از   28حرکت

دستگاه آسانسـور   2واحد در تمامی طبقات باید حداقل 

پیش بینی گردد حتی اگر در محاسبات بر اساس تعـداد  

مقـررات ملـی   .(و ظرفیت یک آسانسـور کفایـت نمایـد   

)3-1-2-15ساختمان 

در ســاختمان هــایی کــه وجــود آسانســور  1-3-13

اقل یکـی از آسانسـورها قابلیـت    الزامی است بایـد حـد  

مقــررات ملــی (حمــل صــندلی چــرخ دار را دارا باشــد 

).5-1-2-15ساختمان 
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تعداد راههاي خروج 1-4

آپارتمانهاي مسکونی مطابق جدول زیـر بـه    1-4-1

شرط رعایت موارد ذیل جدول مجاز به داشتن یک راه 

.باشندمیخروج
ـ هاي  ساختمان ک مسکونی مجاز به داشتن حداقل ی

راه خروج

حداکثر تعداد واحدحداکثر تعداد طبقه

واحد16طبقه9

واحد21طبقه8

واحد24طبقه7

واحد25طبقه6

سانتیمتر در نظر گرفته  324حداکثر ارتفاع هر طبقه (

)شود

پلکان خروج تا دو طبقه پایین تر از تراز تخلیه :الف 

.خروج ادامه نداشته باشد

که به عنوان دسترس خروج استفاده راهروهایی :ب

.شود حداقل یک ساعت مقاوم آتش باشند می

فاصله عبوري بین در ورودي هر واحد مسـکونی  :ج

.متر بیشتر نباشد 5/7تا پلکان خروج از هر 

راهروهاي دسترس خروج داراي سیسـتم تهویـه   :د

از ساختمان باشد و این سیسـتم  )فشار منفی(به بیرون

به سیستم اعالم حریق متصل بـوده کـه در   تهویه باید 
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صورت نفوذ دود به این مسیرها سیستم تهویه کریـدور  

.به صورت خودکار فعال شود

 25در صورتی که تعداد واحدها بـیش از  :تبصره یک

اي تـامین حـداقل دو راه    واحد باشد با هر تعـداد طبقـه  

خروج الزامی است

هاي در محاســبه تعــداد واحــد هــا، واحــد:تبصــره دو

تجاري در نیم طبقه و طبقات به غیر از طبقـه همکـف   

.گرددمیمحاسبه

در تعداد طبقات،طبقـه همکـف محاسـبه    :تبصره سه

.گردد گردیده و زیرزمین جز طبقات محاسبه نمی

در صورتی کـه تمـامی بنـا بـه شـبکه      :تبصره چهار

مجاز است که یک طبقه بـه  .بارنده خودکار مجهز باشد

بنا افزوده شود

بایست  خروج در ساختمانها میهاي  تعداد راه 1-4-2
بر اساس نوع کاربري و تعداد متصرفان محاسبه و اجرا 

مبحث سوم مقررات ملـی   18-3-3-6-3جدول .(گردد

)ساختمان

غیر مسکونی مجاز براي داشـتن تنهـا   هاي  ساختمان

یک خروج
حــداکثر تعــداد   تصرف

ــراز  ــه از تـ طبقـ

زمین

حــداکثر متصــرفان در هــر

طبقه و فاصله پیمایش

آموزشی

تجمعی
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ــه وحرفــ اي

متـر   23نفر و  50متصرف 2اداري

طول مسیر پیمایش صنعتی

کســـــــبی 

تجاري

متفرقه

متـر  5/7نفر و 3متصرف 1مخاطره آمیز

طول مسیر پیمایش

متـر  30نفر و 30متصرف 2انباري

طول مسیر پیمایش

صنعتی

متـر   23نفر و  30متصرف 3

طول مسیر پیمایش
کســـــــبی 

تجاري

انباري

ــه وحرفــ اي

اداري

متـر  23نفر و 30متصرف 4

طول مسیر پیمایش

کارهاي کشاورزي، آغل حیوانـات  :کاربري متفرقه *

و اصطبل، گل خانه ها، انبار شخصی غالت

ــار  1-4-3 حــداقل تعــداد الزم خــروج بــر حســب ب

جدول .(گردد محاسبه می متصرف مطابق با جدول ذیل

)مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 3-6-3-3-17

حداقل تعداد خروج )نفر(بار متصرف طبقه 

500-12

1000-5013

10004بیش از 
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ساختمانهایی که از قبـل احـداث گردیـده و     1-4-4

تعداد مسیرهاي خروج ان کمتر از مبحث سوم مقررات 

اجـرا راه خـروج دوم   ملی ساختمان اجرا شده و امکـان  

بایست از دو جهت سـاختمان مجهـز بـه     باشد، می نمی

سرسره فرار باشـند بـه صـورتی کـه تمـامی سـاکنین       

.ساختمان به سرسره فرار دسترسی داشته باشند

دسترسی نیروهاي آتش نشانی  1-5

کلیات 

در این فصل الزامات مربوط به دسترسی آتش نشانی 

هـاي   تجهیزاتی ماننـد راه مسیرهایی و .ارائه شده است

خــروج و آسانســور دسترســی آتــش نشــانی در ســایر  

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ارائه شده هاي  فصل

همچنین ضوابط فضاهاي پنـاه گـرفتن و مسـیر    .است

-امدادرسانی به ویژه بـراي افـراد بـا نـاتوانی جسـمی     

حرکتی و چگونگی دسترسی آتش نشانی به آن فضـاها  

ث سوم مقررات ملی ساختمان ارائـه  مبح 6-3در فصل 
خـروج ایمـن و مسـیر    هـاي   و راههـا   محل.شده است

باید طوري تعبیه شـوند کـه   ها  امدادرسانی در ساختمان

عالوه بر هدایت مردم به مکان امـن در هنگـام آتـش    

ســوزي امکــان یــاري رســانی بــه ســاکنان و اســتفاده 

هـاي   کنندگان را فراهم نمایند همچنین مشخصات راه

امداد و نجات باید با ضوابط مبحث چهارم مقررات ملی 

.ساختمان مطابقت نماید
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حداکثر ارتفـاع مجـاز سـاختمان بـر حسـب عـرض       

)2-12-3مقررات ملی ساختمان (معابر

در تعیین حداکثر ارتفاع مجـاز سـاختمان در    1-5-1

یک معبـر بایـد بـه عـرض الزم معـابر شـهري بـراي        

ا توجه به اطالعات ب(دسترسی خودروهاي آتش نشانی 

همچنین حداکثر فاصله حاشیه .توجه شود)جدول ذیل 

در.معبر تا ساختمان در این جـدول ارائـه شـده اسـت    

صورتی که فاصله حاشیه معبـر تـا سـاختمان بیشـتر از     

مقادیر مجاز در جدول مذکور باشد محل مناسب بـراي  

استقرار خودروهاي آتش نشانی باید مطابق با بند ذیـل  

.ن شودتامی

جدول ارتباط بین حداقل مقـادیر عـرض الزم معـابر    

شهري و ارتفاع ساختمان بـراي دسترسـی خودروهـاي    

آتش نشانی
ــاع  ارتفـــــــ

ساختمان

حداقل عـرض  

الزم معبر 

)متر(

ــله   ــداکثر فاص ح

حاشــیه معبــر تــا 

)متر(ساختمان 

گروه

1

ــر و 15 متــــ

کمتر

6

5/12

و15بیشــتر از 

متر25تا 

8

گروه

2

و25بیشــتر از 

متر35تا 

10

5/14

35بیشـــتر از 

متر

12
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مقررات (محل استقرار خودروي امدادي  1-6

)3-12-3ملی ساختمان 

ــا    1-6-1 ــر ت ــیه معب ــله حاش ــه فاص ــورتی ک در ص

ساختمان بیشـتر از مقـادیر جـدول بـاال باشـد در ایـن       

صورت باید شرایط ورود خودروي آتش نشانی به داخل 

بـراي ایـن منظـور بایـد     .نظر گرفته شـود مجموعه در 

ماننـد حیـاط   (فضایی در محوطه باز مجاورت ساختمان 

با شرایط زیـر در نظـر گرفتـه و مشـخص     )ساختمان 

:گردد 

متـر بـراي اسـتقرار     10×10اي به ابعاد  محوطه)الف

خودروهاي آتش نشانی در نظر گرفته شود که باید بـه  

تایید سازمان آتش نشانی برسد

داقل عـــرض در ورودي محوطـــه مجـــاور حـــ)ب

جهت اسـتقرار خودروهـاي   )حیاط ساختمان(ساختمان 

.متر باشد 6آتش نشانی باید 

جهت سهولت دسترسی نیروهاي آتش نشانی به )پ

5/4داخل ساختمان، اجراي سردرب با ارتفـاع کمتـر از   

.متر مجاز نیست

فاصله محل استقرار خودروهاي آتش  1-7

نشانی تا ساختمان

)1-3-12-3مقررات ملی ساختمان (

فاصله محل استقرار خودروهاي آتش نشانی  1-7-1

5/2گروه یک حـداقل  هاي  تا ساختمان براي ساختمان
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گروه دو حداقل هاي  متر و براي ساختمان 10و حداکثر 

.باشد متر می 10و حداکثر  5/4

ساختمانی فاصـله قسـمت   هاي  در مجموعه 1-7-2

خـودروي آتـش نشـانی در داخـل      میانی محل استقرار

مجموعه از نزدیک ترین بازشوي ساختمان باید حداقل 

.متر در نظر گرفته شود 10و حداکثر  5/4

حداقل مقاومت زمین  1-8

)2-3-12-3مقررات ملی ساختمان (

ــتقرار      1-8-1 ــراي اس ــین ب ــت زم ــداقل مقاوم ح

.خودروهاي آتش نشانی باید محاسبه و تامین شود

ضطراري برق ا 1-9

براي تامین و تغذیه برق مصارف اضـطراري   1-9-1

ــا،     ــتم ه ــل سیس ــاختمان از قبی ــی س ــات برق تاسیس

ــرق   ــروي ب ــد از نی ــره بای ــزات و غی دســتگاهها، تجهی

اضـطراري کــه در محــل سـاختمان توســط مولــدهاي   

ــد مــی  ــرق اضــطراري تولی ــروي ب ــد، اســتفاده  نی گردن

یـروي  براین اساس مصارف اضطراري زیر باید از ن.شود

(برق اضطراري تغذیه گردند مقرارات ملـی سـاختمان   .

13-5-5-1(

عمومی و صنعتی هاي  سرد خانه)الف
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مراکز صنعتی که قطع برق طوالنی مدت در آنها )ب

.ممکن است موجب خسارت جبران ناپذیر شود

ساختمانهایی که نوع فعالیت آنها به نحوي اسـت  )ج

ت جبـران  که ممکن است قطع بـرق، خطـر یـا خسـار    

.ناپذیر بوجود آورد

ــر (ســاختمانهاي مســکونی و اداري خصوصــی )د غی

که داراي واحدهاي مجزا از هم بـوده و طـول   )عمومی

متـر از کـف اصـلی     21مسیر حرکت آسانسور بیش از 

ورودي بــوده کــه الزامــا داراي آسانســور حمــل بیمــار 

.باشد می

 نفر ظرفیت دربهـا و 20سالنهاوتاالرهاي با بیش از)ز

راهروهاي خروجی منتهـی بـه فضـاي آزاد بایـد داراي     

.برق ایمنی باشند

تمامی تجهیزات آتش نشانی که با کمک نیـروي  )ر
برق کارمی کننـد بایـد داراي بـرق اضـطراري باشـند      

عالئـم   –خـروج  هاي  روشنایی –پمپهاي آتش نشانی (

تجهیزات برق سیسـتم   –سیستم اعالم حریق  –خروج 

)فشار مثبت

براي آن دسته از ساختمانهایی که سیستم اعـالم  )ژ

براي آنها )ماننداسپرینکلر و اعالم حریق(و اطفا حریق 

بایست مجهز به برق اضطراري باشند الزامی است می
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مقررات ملی (سیستم اعالم حریق 1-10

)5-3ساختمان فصل 

کلیات

کشف و اعالم حریق براي آگاهی سریع هاي  سیستم

ر آتش سـوزي مـوثر بـوده وبـا بهـره      و به موقع از خط

توان پیش از آنکه محیط بـه شـرایط    برداري از آنها می

بحرانی برسد، فرصـت الزم را بـراي عملیـات اطفـاي     

تـوان تـا    میها  به کمک این سیستم.حریق فراهم آورد

ناشـی از آتـش   هـاي   حدود زیادي از تلفات و خسـارت 

بـه   از این رو تجهیـز سـاختمان  .سوزي جلوگیري کرد

و وسایل، از عوامل اصلی حفـظ جـان و   ها  این سیستم

در برابر خطرهاي آتـش سـوزي شـناخته    ها  مال انسان

در همه مواردي که در این مبحث اسـتفاده  .شده است

کشف و اعالم حریق ضروري اعالم شده، هاي  از شبکه

رعایـــت ضـــوابط منـــدرج در ایـــن فصـــل، بـــراي  

لزامــــی طراحی،اجرا،نگهــــداري و بازدیــــد آنهــــا ا

مورد نیـاز، مرجـع قـانونی    هاي  همچنین در محل.است

هـاي   تواند نصـب سیسـتم   صدور پروانه و پایان کار می

.کشف و هشدار منوکسید کربن را مطالبه نماید

ــب،هرگونه  ــاب تجهیزات،اجرا،نصـــ طراحی،انتخـــ

کشـف و اعـالم   هـاي   تغییر،تبدیل و توسعه در سیسـتم 

رهــا و بایــد مطــابق معیا هــا  حریــق در ســاختمان 

استانداردهاي معتبر و توسط متخصصـان کـار آزمـوده    

ــی  ــورت م ــرد ص ــتورالعمل   .گی ــه دس ــام تهی ــا هنگ ت
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باید ها  مصوب،براي کنترل،طراحی و نصب این سیستم

:از یکی از مراجع زیر استفاده شود

هـاي   ، سیسـتم 19684-1استاندارد ایـران شـماره   -

1کشف و اعالم حریق براي ساختمان ها، بخش 

العمل براي طراحی،نصب،راه انـدازي،تعمیر و  دستور 

:در ساختمان هاها  نگهداري سیستم

NFPA72استاندارد -

BSEN5839-1استاندارد -

برقی،مدارها و نظایر آن بایـد بـا   هاي  طراحی سیستم

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان مطابقت داشـته  

.باشد

تجهیزات سیستم کشف و اعالم حریق بایـد حـداقل   

فنی معتبر ملی و یا بین المللـی  هاي  از گواهینامه یکی

.را مطابق با ضوابط این مبحث دارا باشد
سیستم اعالم حریق 

اعـالم حریـق بـه طـور کلـی      هاي  سیستم 1-10-1

ــار    ــتی و خودک ــق دس ــالم حری ــتم اع ــامل دو سیس ش

.باشد می

سیستم اعالم حریق دستی 

ــف    1-10-2 ــه کاش ــامل هیچگون ــتم ش ــن سیس ای

نیست و هشدار حریق تنها بـه صـورت دسـتی    خودکار 

در تمام ساختمان هـایی کـه نصـب    .تواند آغاز شود می

ــی      ــار الزام ــق خودک ــالم حری ــف و اع ــتم کش سیس

.است،سیستم اعالم حریق دستی نیز باید نصب شود

سیستم اعالم حریق خودکار 
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ــامل    1-10-3 ــار ش ــق خودک ــالم حری ــتم اع سیس

هـا   سیسـتم  ایـن .موضعی و مرکزي اسـت هاي  سیستم

داراي حسگرهاي حساس بـه یـک یـا چنـد محصـول      

توانـد   ناشی از حریق است که در آن هشدار حریق مـی 

بـه دو  هـا   ایـن سیسـتم  .به صورت خودکار فعال شـود 

.شوند دسته موضعی و مرکزي می

سیستم اعالم حریق خودکار موضعی 

عـالوه بـر حسـگرهاي    هـا   در این سیستم 1-10-4

حصول حریق،آژیر هشدار نیـز  حساس به یک یا چند م

هـاي   کاشـف .بر روي خود آشکارساز نصب شـده اسـت  

موضعی باید داراي باتري مناسب و داراي طـول عمـر   

.سال باشند 5حداقل 

)مرکزي(سیستم اعالم حریق خودکار 

داراي پنل کنتـرل مرکـزي   ها  این سیستم 1-10-5
اعالم هشدار از طریـق پنـل   هاي  است و کلیه سیگنال

.شود آژیر و سایر دستگاههاي عمل کننده ارسال میبه 

و مدارك فنی ها  نقشه

کشـف و اعـالم حریق،بایـد    هـاي   سیستم 1-10-6

و مدارك فنـی کامل،دسـت کـم شـامل     ها  داراي نقشه

:موارد زیر باشد

پالن کامل طبقات، که کاربري همـه فضـاها در   .1

.آن مشخص باشد

نقشه کامل مربوط بـه طراحـی سیسـتم اعـالم     .2

حریق خودکار، براي تمـام طبقـات و فضـاهاي تحـت     
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ــایل اعــالم و هشــدار،   ــایی وس ــامل جانم پوشــش، ش

تجهیزات کنترل اعالم و تابلوي کنترل 

ها  جزئیات ارتفاع سقف.3

کامل نیروي برق و باتري هاي  اطالعات و نقشه.4

بــراي زمــان بــرق دهــی در شــرایط نرمــال و شــرایط 

م مقـررات  اضطراري مطابق با ضوابط مبحـث سـیزده  

ملی ساختمان 

فنـی معتبـر   هـاي   تولید کننده، مدارك و گواهی.5

براي تجهیزات به کار رفته 

ومـدارك بایـد الزامـات    هـا   محتواي نقشه 1-10-7

.مبحث سیزدهم مطابقت داشته باشد

هـاي   الزامی براي نصب سیستمهاي  مکان 1-10-8

کشف و اعالم حریق 

ریق بسـته  سیستم دستی یا خودکار کشف و اعالم ح
به نوع تصرف در مکان هایی که در ذیل مشخص شده 

بلنـد  هـاي   به عـالوه بـراي سـاختمان   .است نصب شود

مرتبه باید ضـوابط بخـش سـاختمان بلنـد مرتبـه نیـز       

.رعایت گردد

نـوع دودي  هـاي   در بیشتر فضاها، کاشـف :یادآوري

هستند، مگر در مکان ها  عمدتاً مناسب ترین نوع کاشف

لیل نوع کاربري فضا،ارتفاع سقف،شـرایط  هایی که به د

نـوع دودي مناسـب   هـاي   خاص یا دالیل دیگر، کاشف

هـاي   شناخته نشود، که در این صـورت بایـد از کاشـف   

.مناسب دیگر استفاده کرد



عباسردستورالعمل ایمنی شهر بند30

تصرف مسکونی هاي  ساختمان 1-10-8-1

کشـف و اعـالم حریـق بایـد در مکـان      هاي  سیستم

.هایی که در ذیل ذکر شده است نصب شوند

مسافرخانه ها، هتل ها،متل ها،هتل آپارتمانها-الف

ــف  ــد در    1-ال ــتی بای ــق دس ــالم حری ــتم اع سیس

.بند الف نصب شودهاي  تصرف

مسافرپذیر مانند هتل هـا،  هاي  در ساختمان 2–الف 

مهمـان  هـاي   مام اتـاق و نظایر آنها، در تها  مسافرخانه

کریـدورهاي داخـل   (کریدورهاي داخلی مربوط به آنها 

،)دهنـد  مهمان سـرویس مـی  هاي  ساختمان که به اتاق

باید یک سیستم اعالم حریق خودکـار مرکـزي نصـب    

.شود

در ساختمان هایی که به طور کامـل مجهـز    3-الف 

دود در هـاي   به شبکه بارنده خودکـار نیسـتند، کاشـف   
همان باید به تابلوي کنتـرل در محلـی کـه    مهاي  اتاق

همچنـین در اتـاق   .دائماً تحت نظر است متصل باشـد 

استقرار تابلوي کنترل، باید سیستم اعالم حریق دسـتی  

.وجود داشته باشد

ــاي آپارتمانی،اقامتگاههــاي غیــر موقــت    -ب بناه

سازمانی، خوابگاهها،اقامتگاههاي تفریحی 

اعـالم حریـق   گروه ب، یک سیسـتم  هاي  در تصرف

دستی و سیستم اعالم حریق خودکار باید به شرح زیـر  

:نصب شود

سیستم اعالم حریق دستی براي ساختمان و  1–ب

بـراي  (سیستم خودکار موضعی در واحدهاي مسـکونی  
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بـراي خوابگـاه   (یا واحدهاي خـواب  )بناهاي آپارتمانی

طبقـه   5، در سـاختمان هـایی کـه داراي بـیش از     )ها

.راز زمین باشندباالتر از ت

یک سیستم خودکار موضعی براي هر واحـد   2–ب

مسکونی یا واحد خواب، که بیش از یک طبقه پایین تر 

از باالترین تراز تخلیه خروج مربوط به آن واحد خـواب  

.یا واحد مسکونی واقع شده باشد

ــر    3–ب ــراي ه ــتی ب ــق دس ــالم حری سیســتم اع

.کونی باشـد واحد مسـ  20ساختمانی که داراي بیش از 

براي ساختمان هایی مانند خوابگـاه هـا، مـالك تعـداد     

.واحدهاي خواب است

مراقبتی شبانه روزي-ج

مسـکونی کـه بـراي مراقبـت شـبانه      هاي  در تصرف

به غیـر از تعـداد   (نفر  16الی  6روزي از افراد به تعداد 
استفاده شود، نصب یک سیستم اعالم حریق )کارکنان

.خودکار الزامی است

ــاختمان 1-10-8-2 ــاي  س ــرف آموزشــی و  ه تص

فرهنگی 

تصـرف آموزشـی و فرهنگـی بایـد     هاي  در ساختمان

.سیستم اعالم حریق دستی نصب شود

گروه آموزشی با بار تصرف کمتر هاي  تصرف:تبصره

.نفر نیازي به نصب سیستم اعالم حریق ندارند 100از 

مبحــث ســوم  1-5-6-3ســرانه هــر نفــر، از جــدول (

)گردد ملی ساختمان اقتباس می مقررات
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مراقبتی -تصرف درمانیهاي  ساختمان 1-10-8-3

گـروه درمـانی یـک سیسـتم اعـالم      هاي  در تصرف

حریق دستی و یک سیستم اعالم حریق خودکـار بایـد   

همچنین در فضاهاي انتظار که بـه کریـدور   .نصب شود

باز هستند با یـک سیسـتم کشـف دود خودکـار داراي     

.سیستم نظارت الکتریکی،نصب شود

زیرکـه بـه   هـاي   بـا تصـرف  هاي  در ساختمان -الف

ساختمان که به کریـدورها  کریدورها و آن فضاهایی از 

.شوند باید به سیستم خودکار حریق مجهز باشند باز می

 16هر بنا یا بخشی از بنا که براي نگهداري بیش از 

شود کـه بـه علـت     نفر به طور شبانه روزي استفاده می

شرایط روحی یا سایر دالیل، در یک محـیط مسـکونی   

ـ     ه تحت مراقبت بوده و خدمات مراقبتـی بـه آنـان ارای

می گردد متصرفان در این تصرف قـادر هسـتند تـا در    
صورت وقوع یـک موقعیـت اضـطراري بـدون کمـک      

.فیزیکی کارکنان، واکنش الزم را از خود نشـان دهنـد  

این تصرف شامل مراکـز نگهـداري از اسـیب دیـدگان     

شـود و   اجتماعی، مراکز ترك اعتیاد و موارد مشابه مـی 

نظـور ارایـه خـدمات    هر بنایی یا بخشی از بنا که بـه م 

شبانه روزي پزشکی،جراحی،روان پزشکی،پرسـتاري یـا   

نگهداري از کودکان بـی سرپرسـت و ماننـد آن بـراي     

افرادي به تعداد بیش از پـنج نفـر کـه بعضـا قـادر بـه       

مراقبت از خود نیستند، استفاده شود این تصرف شـامل  

بیمارستان ها، درمانگاهها، تیمارستانها، شیر خوارگاههـا  

شود موارد مشابه میو 
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در تصرف گروه زیر یک سیستم کشف و اعالم  –ب

اعالم حریـق  هاي  جعبه.حریق خودکار باید نصب شود

متعلق بـه کارکنـان کـه    هاي  توان در اتاق دستی را می

تحت نظـر هسـتند   هاي  داراي دید و نظارت به قسمت

هاي  زیر تخلیه افراد با دشواريهاي  در تصرف.قرار داد

همراه است و بنابراین آگاهی سریع از بروز آتش  زیادي

در این تصـرف  .سوزي از اهمیت زیادي برخوردار است

ها، الزم است تا در آن فضاهاي خواب یا اقامت که در 

آنهــا احتمــال حریــق وجــود دارد و در معــرض دســت 

ــاري ــاي  ک ــت  ه ــت نیس ــت مراقب ــراد تح ــالی اف احتم

ق خودکـار  دود متصل به سیستم اعالم حریهاي  کاشف

.نصب شود

هربنا یا بخشی از بنا کـه در ان افـرادي بـه تعـداد      

بیش از پنج نفر به دالیـل امنیتـی نگهـداري شـوند و     
این تصرف شامل مـوارد  .آزادي آنها محدود شده باشد

زنـدان هـا، بازداشـتگاهها، نـدامتگاهها و     :گردد زیر می

و مراکز بازپروريها  اندرزگاهها، دارالتادیب

تصرف تجمعی هاي  ساختمان 1-10-8-4

کلیات 

گروه تجمعی داراي بار تصرف هاي  در تمام ساختمان

نفـر، بایـد یـک سیسـتم دسـتی       300برابر یا بیشتر از 

همچنـین قسـمت هـایی از    .اعالم حریق نصـب شـود  

هاي گروه اموزشی که براي اهـداف تجمعـی از   تصرف

حریـق  شود باید داراي سیسـتم اعـالم   میآنها استفاده

.دستی باشند
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 1000داراي بار تصرف بـیش از  هاي  ساختمان-الف 

نفر 

تجمعی با بار تصرف بیشـتر از  (گروه هاي  در تصرف

نفر فعال شدن سیستم اعالم حریق باید با فعال  1000

بـا قابلیـت   (سازي یک سیستم صـوتی و اعـالم خطـر    

تـا هنگـام تـدوین    .همراه باشد)پخش از طریق بلندگو

از سـایر  هـا   مل ملی مربوط براي این سیسـتم دستورالع

اسـتفاده   NFPA72استاندارهاي معتبر مانند اسـتاندارد  

.شود

سینماها و تئاترها -ب

تجمعـی، معمـوال بـا صـندلی ثابت،کـه      هاي  کاربري

براي ارایه یا تماشـاي اجراهـاي نمایشـی یـا تصـاویر      

گردد،شـامل سـینماها، تئاترهـا و     متحرك استفاده مـی 

ــتودیوه ــویی اس ــاچی   –اي رادی ــه تماش ــونی ک تلویزی
پذیرند باید سیستم کشف و اعـالم حریـق خودکـار     می

.مجهز باشند

تصرف تجمعی براي صرف غذا یا نوشیدنی -ج

کاربریهاي تجمعی که براي صرف غذا یـا نوشـیدنی   

ضیافت،رسـتورانها،  هـاي   شوند،شامل سـالن  استفاده می

سیستم کشـف و  تریاها،کافی شاپ و نظایر آنها باید به 

.اعالم حریق خودکار مجهز گردد

سایر کاربریهاي گروه تصرف تجمعی -د

تجمعـی کـه بـراي برگـزاري مراسـم      هـاي   کاربري

ــا  نیایش،جشــن یــا ســرگرمی اســتفاده مــی  شــوند و ی

کاربریهــاي تجمعــی کــه در ســایر گروههــاي تصــرف 
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هـاي   بـازي هاي  تجمعی قرار نگرفته باشند شامل سالن

ــالري  ــی، گـ ــاي تفریحـ ــالن هـ ــري، سـ ــاي  هنـ هـ

ــاکن    ــایر امــ ــا ســ ــاها یــ سخنرانی،مساجد،کلیســ

اجتماع،دادگاههــــــا و هــــــاي  مذهبی،ســــــالن

نمایشگاهی،باشـگاههاي ورزشـی،   هـاي   دادسراها،سالن

سرپوشـــیده هـــاي  اســـتخرهاي سرپوشـــیده، زمـــین

انتظــار در هـاي   تنیس،کتابخانـه هـا، مـوزه هـا، سـالن     

واسـتادیومها ایـن   بیلیـارد  هاي  ترمینال مسافرتی، سالن

باید به سیستم اعـالم حریـق دسـتی مجهـز     ها  تصرف

.شوند

نیروي برق ایمنی و اضطراري 

صوتی و اعالم خطر باید مطابق الزامات هاي  سیستم

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان مجهز به نیروي 

.برق ایمنی و اضطراي باشند
اي  حرفه/تصرف اداريهاي  ساختمان 1-10-8-5

اي با بار تصرف بـیش از   تصرف حرفههاي  نساختما

نفـر در طبقـه زیـر یـا بـاالي       100نفر یا بیش از  500

پایین ترین تراز تخلیه خروج باید به سیسـتم کشـف و   

.اعالم حریق دستی مجهز گردند

تجاري /تصرف کسبیهاي  ساختمان 1-10-8-6

طبقـه یـا    3تجاري با بیش از /کسبیهاي  ساختمان

نفر یا با بار تصـرف   500ابر یا بیشتر از با بار تصرف بر

نفر در طبقه باال یا زیر تراز تخلیه خـروج   100بیشتر از 

اعالم حریق خودکار و دستی مجهز هاي  باید به سیستم

.باشند



عباسردستورالعمل ایمنی شهر بند36

تصرف صنعتی هاي  ساختمان 1-10-8-8

در تصرف ذیـل نصـب یـک سیسـتم اعـالم       -الف 

.حریق خودکار الزامی است

ــ ــنایع الکترونیـ ــد  صـ ــی، تولیـ ــات برقـ ک و قطعـ

ــه   ــایل نقلی ــایر وس ــی،خودرو و س ــایل ورزش المپ،وس

هـاي   موتوري،دوچرخه سازي، تولید انواع قایق، ماشـین 

ــرش و     ــیلم برداري،ف ــی و ف ــزات عکاس اداري، تجهی

موکت،پوشاك، مبلمـان و روکـش مبلمان،خشکشـویی    

ــین ــا، ماش ــاي  ه ــنایع  ه ــاورزي، ص ــاختمانی و کش س

کش،صـنایع شـوینده، صـنایع    هواپیمایی، تولید حشـره  

غذایی،پخت نان و شیرینی،تولید محصـوالت از جـنس   

بوته و گیاهـان خشـک، محصـوالت از جـنس کنـف،      

صنایع چرم، صنایع ماشین سازي، خراطـی و فرزکـاري   

بـدون  (چوب، فیلم برداري تلویزیونی و تصاویر متحرك
، کاالي نوري،صنایع کاغذ، صنایع پالستیک، )تماشاچی

سـوزاندن  هاي  تفریحی، کورههاي  ماشین صنایع چاپ،

زباله، تولید کفش، نساجی ها، دخانیات، صنایع چـوب و  

.کابینت

ذیل نصب یک سیسـتم اعـالم   هاي  در تصرف -ب

.حریق دستی الزامی است

کاربریهاي صنعتی براي تولید و ساخت کـاالي غیـر   

قابل سوختن که در فرایندهاي تولید،کارهاي تکمیلی و 

بسته بندي، با هیچ گونـه خطـر آتـش سـوزي همـراه      

مصالح بنایی مانند آجـر، محصـوالت   :از جمله .نیستند

سرامیکی، گداز فلزات، محصـوالت شیشـه، گـچ، یـخ،     
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هـاي   نوشـابه  ،)ساخت و شکل دهـی (محصوالت فلزي

.غیر الکلی

با تصرف انباري هاي  ساختمان 1-10-8-9

انباري باید به سیسـتم کشـف و اعـالم    هاي  تصرف

حریق خودکار و دستی مجهز شوند مگر در مواردي که 

محتویات انبار از مـواد غیرقابـل سـوختن و کـم خطـر      

.باشد

تصرف مخاطره آمیز هاي  ساختمان 1-10-8-10

کشـف  هاي  مخاطره آمیز باید سیستمهاي  در تصرف

در مـورد  .و اعالم حریق خودکار و دستی نصـب شـود  

هــاي  ضــوابط ایمنــی در برابــر آتــش بــراي ســاختمان

هـاي   و آیـین نامـه  ها  مخاطره آمیز باید از دستورالعمل

.تخصصی معتبر مرتبط استفاده شود

بلند هاي  ضوابط تکمیلی ساختمان 1-10-9
د بـه سیسـتم کشـف و اعـالم     بلند بایهاي  ساختمان

بلند هاي  در تمام ساختمان.حریق خودکار مجهز باشند

متر بـاالي تـراز    23با هر نوع تصرف با ارتفاع بیش از 

عالوه بر )براي کف باالترین طبقه قابل تصرف(زمین 

دیگـر ایـن فصـل    هـاي   الزامات بیان شـده در قسـمت  

.الزامات این بخش نیز باید رعایت شود

خودکار حریق هاي  کاشف1-10-10

بایـد مطـابق بخـش    ها  طراحی و محل نصب کاشف

دود بایـد مطـابق   هـاي   به عالوه کاشـف .طراحی باشد

مشخصات اعالم شده در همان بخش فراهم و به یک 

فعـال سـازي   .سیستم اعالم حریق خودکار وصل شـوند 
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هر کاشف که وجود آن طبق این بخش الزم است باید 

خطر را طبق سـناریوي ایمنـی   سیستم صوتی و اعالم 

دود بایـد در  هـاي   کاشف.حریق ساختمان به کار اندازد

:زیر نصب شوندهاي  محل

ــف  ــاق -ال ــه ات ــاي  در هم ــانیکی، ه ــزات مک تجهی

ــاق  ــا ات ــاي  الکتریکی،مخــابرات، ی ــا و در ه ــد آنه مانن

تجهیزات آسانسورها و البی آنها هاي  اتاق

در پلنیوم هواي برگشـتی اصـلی و تخلیـه هـر      -ب

متر  94/0سیستم هوا رسانی که داراي ظرفیت بیش از 

)فوت مکعـب بـر دقیقـه    2000معادل (مکعب بر ثانیه 

.باشد

در هر اتصال یـک کانـال هـواي برگشـتی یـا       -ج

به یـک کانـال عمـودي یـا رایـزر در      )پلنیوم(محفظه 

یـا بیشـتر بـه کـار      اي که براي دو طبقه سیستم تهویه
در هر )2-م(و)1-م(هاي  گروههاي  در تصرف.رود می

معـادل  (m/s4/2رایزر هـواي برگشـتی کـه بـیش از     

شـود و   از آن منتقل نمـی )فوت مکعب بر دقیقه 5000

ــیش از  ــتفاده   10در آن از ب ــوا اس ــوي ورودي ه بازش

.توان از یک کاشف دود استفاده نمود شود می نمی

کننده دستی قطع  1-10-11

در همه مناطق اعالم کننده یک قطع کننـده دسـتی   

.براي سیستم اعالم خطر باید فراهم شود
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زنده صوتی هاي  پیام 1-10-12

سیستم صـوتی و اعـالم خطـر بایـد امکـان پخـش       

صوتی زنده افراد را با بلندگوهاي نصب شـده  هاي  پیام

در آسانسورها پلکان خـروج و طبقـات منتخـب داشـته     

.باشد

مرکز کنترل یا اتاق فرمان  1-10-13

انباري، صنعتی و مخاطره آمیـز،  هاي  در تمام تصرف

ایجاد فضایی به عنوان مرکز کنترل یا اتاق فرمـان بـا   

حضور دست کم یک مسئول ایمنی که عهده دار اعالم 

.حریق و شرایط اضطرار باشد ضروري است

ضوابط طراحی  1-10-14

کلیات 

خودکار، هاي  ریق اعم از کاشفتمام وسایل کشف ح

اعالم حریق دستی و دیگر وسایل مرتبط که هاي  جعبه
بخشــی از مــدار تشــخیص و فعــال ســازي محســوب  

و هـا   شوند باید مطابق با این مبحث و دسـتورالعمل  می

ــداري     ــب و نگه ــاب، نص ــر انتخ ــتانداردهاي معتب اس

طراحی سیستم اعالم حریق باید براساس کاربري .شوند

آن اهداف ایمنی و سایر عوامل هاي  و فضاي ساختمان

هـاي   جهـت اسـتفاده از کاشـف   .تاثیرگذار صورت گیرد

خاص مانند دتکتور خطی نـوري، کـابلی، دتکتورهـاي    

کانالی، دتکتورهاي نمونه گیـر و غیـره تمـام الزامـات     

.استانداردهاي معتبر مربوط باید رعایت گردد

بـراي  تا زمان تدوین و تصـویب دسـتورالعمل ملـی    

کشـف و اعـالم   هاي  طراحی،نصب و نگهداري سیستم
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حریق در ایـن زمینـه از یکـی از اسـتانداردهاي ایـران      

اســتفاده  NFPA72–BS5839-1،19684-1شــماره 

.شود

مـدارهاي سیسـتم اعـالم حریـق و     هـاي   کلیه کابل

سطح مقطع آن باید با الزامات مبحث سیزدهم مقرارات 

عتبـر و هماهنــگ بــا  ملـی ســاختمان، اســتانداردهاي م 

طبـق تعریـف   (مشخصات فنی شـرکت سـازنده معتبـر   

ــتم)13مبحــث  ــردد سیس ــق انتخــاب گ ــالم حری .اع

مورد استفاده باید از نظـر مقاومـت در برابـر    هاي  کابل

آتش و یا محافظت شدن به وسیله تمهیـدات مناسـب،   

.پاسخگویی عملکرد مورد نظر باشند

ها  دسترسی به کاشف 1-10-15

خودکار حریق باید طوري نصب شوند که ي ها کاشف

دسترسی به آنها بـدون مشـکل خاصـی امکـان پـذیر      
خودکار به صورت توکـار مجـاز   هاي  نصب کاشف.باشد

پیش بینی دتکتور براي سقف کاذب و همچنـین  .نیست

کف کاذب باید بر اسـاس اسـتانداردهاي معتبـر انجـام     

پذیرد و دتکتورهاي نصب شده در داخل سـقف و کـف   

.ذب باید قابل دسترس باشندکا

شسـتی اعـالم   (هشدار دسـتی  هاي  جعبه 1-10-16

)حریق

خودکــار هــاي  در تمــام بناهــاي کــه نصــب کاشــف

ضروري اعالم شود فـراهم کـردن امکـان کارانـدازي     

شسـتی  (اعالم حریق از طریق جعبه دسـتی  هاي  شبکه

نیز الزامی است جعبه هشدار دسـتی بایـد   )اعالم حریق
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معرض دید قـرار داشـته قابـل دسـترس و در     کامالً در 

مسیر بوده و با دقت کامل به ترتیـب زیـر روي دیـوار    

:نصب شود

.در هر طبقه دست کم یک جعبه منظور گردد -الف 

اعالم حریـق  هاي  در تعیین محل نصب شستی -ب

باید حداکثر فاصـله پیمـایش افـراد تـا رسـیدن بـه آن       

ز یکـدیگر بایـد   در راهروهـا ا ها  همچنین فاصله شستی

.مطابق با استاندارد مرجع طراحی تعیین شود

 140تـا   110ارتقاع جعبه تـا کـف زمـین بـین      -ج

.سانتی متر در نظر گرفته شود

آژیر یا زنگ اعالم حریق  1-10-17

نصب دست کم یـک آژیـر یـا زنـگ اعـالم       -الف 

اي کـه صـداي آن در    حریق در هر طبقه بنا بـه گونـه  

نوع .به وضوح شنیده شود الزامی استسرتاسر هر طبقه 
کـه ممکـن اسـت در بعضـی     هـا   آژیر باید از سایر آژیر

بـه هـیچ وجـه    .پخش شوند باید متمایز باشـد ها  مکان

ارتفاع .نباید از این نوع آژیر در موارد دیگر استفاده شود

.متر باشد 1/2نصب آژیرها باید 

ــر در   -ب ــد شــده توســط آژی حــداقل صــداي تولی

در مکـان  .دسـی بـل باشـد    65عمولی باید فضاهاي م

دسی بـل بیشـتر    65هایی که صداي معمول محیط از 

دسی بل باالتر از صداي محیط در  5است صداي آژیر 

در فضاهایی که صداي محیطی بیشتر .نظر گرفته شود

دسی بل باشد عالوه بر آژیر بایـد از فالشـرهاي    90از 

.اعالم حریق استفاده شود
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خواب یا فضـاهاي اختصـاص داده   اي ه در اتاق -ج

کـه در محـل   (شده به خوابیدن صداي تولید شده آژیر 

دسی بل  75باید )شود قرارگیري بالش اندازه گیري می

صداي تولید شده توسط آژیرهاي سیسـتم اعـالم   .باشد

دسـی بـل    120حریق در هیچ فضایی نبایـد بیشـتر از   

.باشد

صـوتی در  هـاي   حداقل تراز صداي اعالم کننده -د

دسی بل و در  75متري در فضاهاي عمومی  30فاصله 

حداکثر تراز صدا .دسی بل است 45فضاهاي خصوصی 

در نزدیک ترین فاصله تا وسیله اعالم در تمام فضـاها  

.دسی بل است 130

ها  محل نصب اعالم کننده 1-10-18

چنانچه دستگاه اعالم خطر بر روي دیوار نصب شود، 

سانتی متر از  230نتی متر از سقف و سا 15باید حداقل 
.کف تمام شده فاصله داشته باشد

محل نصب تابلوي مرکزي اعالم حریق  1-10-19

تابلوي مرکزي اعالم حریـق بایـد در مکـانی     -الف 

مناسب مشخص در معرض دید و قابل اسـتفاده بـراي   

.نیروهاي آتش نشانی و ساکنان ساختمان نصـب شـود  

براي نصب آنها در تراز تخلیـه و   معموالً بهترین مکان

ورودي ساختمان و نزدیک بـه جایگـاه   هاي  نزدیک در

محل نصب دستگاه باید در محلی باشـد  .نگهبانی است

فیزیکی قرار نداشـته و حتـی   هاي  که در معرض آسیب

.االمکان خطر حریق در آن قسمت کم باشد
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روشنایی کافی باید در محل نصب پنل اعـالم   -ب

ي وجــود داشــته در هنگــام قطــع بــرق حریــق مرکــز

بـرق پنـل   .روشنایی اضطراري یا ایمنی آن تامین شود

همچنـین  .اعالم حریق باید داراي اتصال زمـین باشـد  

بایست از کـف تمـام    ارتفاع نصب پنل اعالم حریق می

.متر باشد 5/1شده تا صفحه نمایش آن 

)زون بندي(منطقه بندي  1-10-20

اعالم حریق هر طبقه بـه  کشف و هاي  براي سیستم

.شـود  عنوان یک منطقه یا زون جدا در نظر گرفته مـی 

هر منطقه کشف حریق نبایـد داراي مسـاحت بـیش از    

متر مربع باشد و طول آن در هر جهـت نبایـد از    2000

براي اسپرینکلرها نیاز به رعایـت  (متر تجاوز نماید  60

ایــن اعــداد نیســت و زون بنــدي آن بایــد مطــابق بــا 

)تورالعمل مربوط صورت گیرددس
نگهداري  1-10-21

ساختمانی باید هاي  ضوابط تعمیر و نگهداري سیستم

مقـررات ملـی سـاختمان تبعیـت      22از ضوابط مبحث 

.نماید

:سیستم اطفا حریق 1-11

نصب یک دستگاه خاموش کننده حریـق   1-11-1

کیلـویی درالبـی هرطبقـه الزامـی      4ازنوع پودر و گـاز  

)حداکثر سه واحد درهرطبقه (.است

نصب دو دسـتگاه خـاموش کننـده حریـق      1-11-2

کیلـویی درالبـی هرطبقـه الزامـی      4ازنوع پودر و گـاز  

(است )واحد درهرطبقه  8تا4.
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ــده     1-11-3 ــاموش کنن ــتگاه خ ــک دس ــب ی نص

گازکربنیک چهارکیلویی مجاورت تابلو بـرق ودرموتـور   

خانه آسانسور الزامی است 

اموش کننده حریق از نوع پـودر و  نصب خ 1-11-4

متـر   20گاز چهار کیلویی با سطح پوشش برابر با شعاع 

.در پارکینگها الزامی است

در ساختمانهایی که تمامی فضاهاي آن بـا   1-11-5

شود و نیـاز بـه    یک جعبه آتش نشانی پوشش داده نمی

آتش هاي  باشد حداکثر فاصله جعبه بیشتر میهاي  جعبه

.متر در نظر گرفته شود 30گر نشانی از یکدی

طبقـــه  5و 4درســـاختمانهاي مســـکونی  1-11-6

آتش نشـانی درتمـامی طبقـات بـه صـورت      هاي  جعبه

خشک اجرا گـردد بـه صـورتی کـه تمـامی فضـاها را       

.پوشش دهد
ــاال     1-11-7 ــه ب ــه ب ــش طبق ــاختمانهاي ش درس

آتش نشانی درتمام طبقات به صورت تـر بـا   هاي  جعبه

ناسب نصب گردد بـه صـورتی کـه    منبع والکتروپمپ م

تمامی فضاها را پوشش دهد محل اتصـال سیسـتم بـا    

هـاي   سـاختمان .(خودروآتش نشانی درنظر گرفته شـود 

)گردد شش طبقه نیز شامل می

بایسـت بـه    آتـش نشـانی مـی   هـاي   جعبه 1-11-8

نحوي طراحی ونصب گردد که تمامی فضاها را پوشش 

فضـاي  (دهد وهمچنین محل نصب آن درمحل البـی  

داراي هـا   هرطبقـه باشـد وتمـامی جعبـه    )جلو آسانسور 

.استاندارد باشند
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اینچ بـوده ومحـل    2ازنوع گالوانیزه وبا سایز ها  لوله 

اتصال سیستم لوله کشی با خودرو آتش نشـانی ازنـوع   

.کوپلینگ با سایز دو ونیم اینچ باشد

ــا     1-11-9 ــب ب ــره آب متناس ــزن ذخی ــم مخ حج

شود و محل قرارگیري مخـزن   ساختمان در نظر گرفته

.مطابق با مقررات ملی ساختمان باشد

اجــرا سیســتم اطفــا حریــق خودکــار     1-11-10

و طبقـات  هـا   جهت پارکینگ در زیر زمـین )اسپرینکلر(

باشد و در طبقه همکف در صورت پارکینـگ   الزامی می

باشـد، ضـمناً سیسـتم     خـودرو الزامـی مـی    25بیش از 

بایسـت   رکینگ خودروها میاسپرینکلرهاي مربوط به پا

از نوع آب و کف تعبیه شود
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نقشه شیر آتش نشانی تعبیه شده در ساختمان
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تاسیسات برقی 1-12

درمحل تابلو برق نصب کف پـوش عـایق    1-12-1

.الستیکی الزامی است

نصب فیـوز محـافظ جـان بـراي تمـامی       1-12-2
)RCCP.(باشد واحدها اجباري می

هشدار دهنده و صاعقه گیر در  نصب چراغ 1-12-3

 30باالترین نقطه ساختمان براي ساختمانهاي با ارتفاع 

.باشد متر به باال الزامی می

.تابلوهاي برق داراي سیستم ارت باشند 1-12-4

روشنایی اضطراري در تمـام طـول مسـیر     1-12-5

.خروج در نظر گرفته شود

ساختمانهاي بلند 1-13

وه بر رعایت ضوابط عمومی در ساختمانهاي بلند عال

:باشند ساختمانها ملزم به رعایت ضوابط ذیل می

هر بنایی که فاصله تـراز قـائم بـین کـف      1-13-1

آخرین طبقـه قابـل تصـرف تـا سـطح مناسـب قابـل        
متر بیشـتر   23دسترس خودرو آتش نشانی باشد و یا از 

ــد نامیــده مــی  1-18-1-3.(شــود باشــد ســاختمان بلن

)انمقررات ملی ساختم

طبقــه روي  10بــاالي هــاي  در ســاختمان 1-13-2

بایسـت جهـت عملیـات خودروهـاي آتـش       همکف می

نشانی حداقل از دو جهت راه دسترسـی خـودرو آتـش    

.نشانی وجود داشته باشد
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ــروج در    1-13-3 ــیر خ ــد مس ــرض مفی ــداقل ع ح

.باشد سانتیمتر می 120ساختمانهاي بلند 

بایــد  در ســاختمانهاي بلنــد مســیر خــروج 1-13-4

شـبرنگ مجهـز   هاي  بوسیله روشنایی اضطراري و تابلو

.باشد

سیستم فشـار مثبـت هـوا در دوربنـدهاي      1-13-5

.خروج در نظر گرفته شود

در ساختمانهاي بلند عالوه بر مجهز بـودن   1-13-6

تجهیزات الکتریکی آتش نشـانی بـه بـرق اضـطراري     

بایست یکی از آسانسورها مجهز به برق اضـطراري   می

.منظور استفاده آتش نشانان باشد به

ــه   1-13-7 ــد نقش ــان تایی ــاي  در زم ــاري، ه معم

کارشناس آتش نشانی نقشه هارا مطابق بـا تجهیـزات   

موجود در ایسـتگاه آتـش نشـانی خـدمات دهنـده بـه       
و تعداد طبقات .محدوده احداث ساختمان بررسی نماید

متناسب با تجهیـزات ایسـتگاه آتـش نشـانی خـدمات      

سـاختمانهاي  .(گردد همان منطقه محاسبه میدهنده به 

)بلند
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ایمنی ساختمانهاي در دست احداث -2

کلیات 2-1

باتوجه به وقوع حوادث متعدددرزمان اجرا سـاختمان  

به منظور احداث بنا وعدم رعایت اصول وضوابط ایمنی 

ازسوي سازندگان درزمان انجـام عملیـات خـاکبرداري    

ه حتمـاٌ مهنـدس نـاظر    بایست ترتیبی اتخاذ گردد ک می

درمحل حضور داشته وبرابر دستورالعمل ذیـل اقـدامات   

.الزم صورت پذیرد

بایسـت بـه طـور     کارگاههاي ساختمانی می 2-1-1

اي باشد ایمنـی   مطمئن و ایمن محصور بوده و به گونه

جانی و مالی عابران و افـراد شـاغل در کارگـاه تـامین     

.نماید

متر  1200بیش از  در کارگاههاي با زیربناي 2-1-2

متر ارتفاع از روي پـی، معرفـی شخصـی     18مربع و یا 

ذیصالح بـه عنـوان مسـئول ایمنـی، بهداشـت کـار و       

مقـررات ملـی   .(باشـد  حفاظت محیط زیست الزامی مـی 

)5-5-1-12ساختمان 

ایمنی عابران و کارگران کارگاه 2-2

مسدود یا محدود نمودن پیاده روها و سـایر   2-2-1
هاي عمومی براي انبار کـردن مصـالح یـا    معابر و فضا
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عملیات ساختمانی با رعایت موارد ذیـل   2-2-2انجام 

-2-2-12مقررات ملی ساختمان .(باشد امکان پذیر می

1(

دریافت مجوزهاي الزم از شهرداري یـا سـایر    -الف

مراجع مرتبط

وسایل، تجهیزات و مصالح در جایی قـرار داده   -ب

ن، خودروهـا، تاسیسـات   شود که حـوادثی بـراي عـابرا   

بوجود نیاورد و مصالح فوق شبها نیـز بایـد   ...عمومی و

به وسیله عالیم درخشان و چراغ قرمز احتیاط مشخص 

.شوند

داربسـت در پیـاده رو   هـاي   در مواردي که پایـه  -ج

قرار دارد باید با استفاده از وسایل موثر از جابجا شدن و 

.آن جلوگیري شودهاي  حرکت پایه

کلیه کارگران کارگاههـاي سـاختمانی بایـد     2-2-3
.مجهز به کاله و کفش ایمنی باشند

در تمامی مراحل سـاخت کـارگرانی کـه در     2-2-4

ارتفاع مشغول فعالیت هستند مجهز به کلیه تجهیـزات  

.فردي ایمنی از جمله کمربند ایمنی باشند

در موارد زیر در تمام طول و عـرض مجـاور    2-2-5

اهـروي سـر پوشـیده موقـت در راه عبـور      بنا احـداث ر 

-2-2-12مقررات ملی سـاختمان  (عمومی الزامی است

3(

در صورتی که فاصله بناي در دست تخریـب از  :الف

.درصد ارتفاع آن باشد40معابر عمومی کمتر از 
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در صورتی که فاصله بناي در دسـت احـداث یـا    :ب

درصـد   25تعمیر و بازسازي از معابر عمـومی کمتـر از   

.رتفاع آن باشدا

هـاي   بیرون زدگـی هـر یـک از اجـزا سـازه      2-2-6

موقت از قبیل حصار حفاظتی موقت کارگـاه، داربسـت   

از محدوده بناي در دست ساخت ممنوع است مگـر  ...و

)6-2-2-12مقررات ملی ساختمان (تحت شرایط زیر

فاصله عمودي بیرون زدگی از سطح پیـاده رو   -الف 

یمتر و از روي ســطح ســواره ســانت 250نبایــد کمتــر از 

.سانتیمتر باشد 450کمتر از 

سرپوشی حفاظتی براي جلوگیري از آسـیب   2-2-7

ناشی از اثر سقوط اشیا در دیواره اطـراف سـاختمان در   

سرپوش حفـاظتی بایـد چنـان    .حال احداث نصب شود

طراحی و ساخته شود که مقابل نیروهـاي وارده مقـاوم   
ا ابزار بر روي آن خطـري  بوده و در اثر ریزش مصالح ی

متوجه افراد، تجهیـزات و مسـتحدثاتی کـه در زیـر آن     

(قرار دارند نگردد )1-5-5-12مقررات ملی ساختمان .

پیشگیري از سقوط افراد 2-3

مختلـف کارگـاه سـاختمانی و    هـاي   قسمت 2-3-1

اطراف که احتمال خطر سقوط افـراد را در  هاي  محوطه

شـدن و محصـور شـدن     بر دارد باید تا زمـان پوشـیده  

دائـم، بایـد بوسـیله    هاي  و نردهها  نهایی یا نصب حفاظ

حفـاظتی محکـم و مناسـب بـا     هـاي   یا نردهها  پوشش

و تابلوهاي هشدار دهنده ها  استفاده از شبرنگ ها، چراغ
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مقـررات ملـی   .(مناسب به طور موقـت حفاظـت گـردد   

)1-3-2-12ساختمان 

وي هـر  بارگذاري بیش از حـد ایمنـی بـر ر    2-3-2

هـاي   گونه اسکلت، چوب بست، حفـاظ، نـرده، پوشـش   

و گــذرگاهها مجــاز  هــا  مــوقتی، ســرپوش دهانــه  

)2-3-2-12مقررات ملی ساختمان .(نیست

ــت مجــاز وســایل   2-3-3 ــیش از ظرفی ــارگیري ب ب

مجاز نیست و ...وها  موتوري از قبیل باالبرها و جرثقیل

، کابل، کلیه بارها باید با وسایل ضروري از قبیل زنجیر

محکم به بدنه وسیله نقلیه بسته شود ...طناب، توري و

.تا مانع از سقوط و ریزش احتمالی آنها گردد

پیشگیري از حریق، سوختگی و برق  2-4

گرفتگی در کارگاهها

در کلیه محل هایی که خطر آتـش سـوزي    2-4-1

هـاي   وجود دارد کشیدن سیگار و روشـن کـردن آتـش   

بایـد تابلوهـاي   هـا   ایـن محـل  روباز ممنوع است و در 

هشدار دهنده از قبیل خطر آتش سوزي، سیگار نکشید 

(نصب شود...و -1-4-2-12مقررات ملی سـاختمان  .

)الف

ضایعات مصالح قابل احتراق، بایـد در جـاي    2-4-2

مناسبی جمع آوري و به طور روزانه از محل کار خـارج  

(و به محل مجاز حمل شود مقـررات ملـی سـاختمان    .

)ب-12-2-4-1
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جمع آوري و انبـار نمـودن روغـن، گـریس،      2-4-3

آلـوده بـه روغـن و مـواد     هاي  روغنی، نخالههاي  پارچه

نفتی بر روي وسـایل و تجهیـزات سـاختمانی و یـا در     

(مجاورت آنها مجاز نیست -12مقررات ملی ساختمان .

)پ-2-4-1

در هنگـــام ســـوختگیري ماشـــین آالت    2-4-4

شود و از ریختن مواد سـوختنی   ساختمانی باید خاموش

.داغ موتـور جلـوگیري گـردد   هاي  روي اگزوز و قسمت

)الف-2-4-2-12مقررات ملی ساختمان (

ظروف محتوي مایعات سریع االشتعال بایـد   2-4-5

از جنس نسوز و نشکن بوده و داراي درب کامالً محکم 

و محفوظ باشـند و بـر روي آنهـا برچسـبی باشـد کـه       

(نها را مشخص نمایـد محتویات داخل آ مقـررات ملـی   .

)ث-2-4-2-12ساختمان 
وســـایل گـــرم کننـــده موقـــت از قبیـــل  2-4-6

روباز و غیره در موقع استفاده باید بـه نحـو   هاي  بخاري

مطمئن روي کف قرار داده شوند به طوري که امکـان  

(واژگون شدن آنها وجود نداشـته باشـد   مقـررات ملـی   .

)ب-3-4-2-12ساختمان 

پخــت قیــر در موقــع هــاي  بشــکه و دیــگ2-4-7

(استفاده باید در جاي خود محکم شوند مقـررات ملـی   .

)الف-4-4-2-12ساختمان 

پخــت قیــر در موقــع هــاي  بشــکه و دیــگ 2-4-8

استفاده باید در خارج از ساختمان و در فضاي بـاز قـرار   

(داده شوند )ب-4-4-2-12مقررات ملی ساختمان .
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پخـت قیـر بایـد    هـاي  در موقع کار با دیگ 2-4-9

(وسایل اطفاء حریق مناسب در دسترس باشند مقررات .

)پ-4-4-2-12ملی ساختمان 

هنگام حرارت دادن بشکه قیـر، بایـد درب    2-4-10

اما در پوش کامالً مناسب و محفوظ .آن کامالً باز باشد

و دسته دار باید در دسترس باشد تـا در صـورت آتـش    

فوراً با قـراردادن روي   گرفتن و شعله کشیدن قیر بتوان

(آتش نسبت به خفه کردن آن اقدام نمود مقررات ملی .

)ح-4-4-2-12ساختمان 

باالبردن آسفالت یا قیر داغ توسط کارگران  2-4-11

(از نردبان ممنوع است -2-12مقررات ملی ساختمان .

)ج-4-4

کارگران جوشکارباید هنگام کار لباس کـار   2-4-12

جرقه بر تن داشته و نیـز مجهـز    مقاوم در برابر آتش و
به سایر وسایل حفاظت فردي از جمله عینک، نقـاب و  

دستکش سـاق دار حفـاظتی و کفـش ایمنـی باشـند و      

.تمامی تجهیزات باید عاري از مواد نفتی و روغنی باشد

)ب-6-4-2-12مقررات ملی ساختمان (

ــراق و   2-4-13 ــل احت ــواد قاب ــه م ــایی ک در مکانه

شود و یا در نزدیکی دستگاههایی  یاشتعال نگهداري م

کنند باید از  که بخار و یا گازهاي قابل اشتعال ایجاد می

(جوشکاري و برش کاري جلوگیري شود مقررات ملـی  .

)پ-6-4-2-12ساختمان 

هر نوع عملیات جوشکاري یا برش حرارتی  2-4-14

بر روي ظروف محتوي مواد نفتی و قابل اشتعال مجـاز  
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(یط ذیلنیست مگر تحت شرا مقررات ملی سـاختمان  :

)چ-12-2-4-6

داخل آن به طور کامل به وسیله بخار یا مواد  -الف 

آن کـامالً بـاز   هـاي   موثر دیگر شستشو شده و دریچـه 

.گردد

.قسمتی از حجم آن با آب پر شود -ب

هیچ نوع ظرف بسته، حتـی اگـر عـاري از     2-4-15

د جوشـکاري  مواد قابل اشتعال و انفجار باشد، نباید مور

(یا برش حرارتی قرار گیرد -12مقررات ملی ساختمان .

)ح-2-4-6

در پایان عملیات جوشـکاري و برشـکاري    2-4-16

باید محل کار، بازرسی و پس از اطمینان از عدم وقـوع  

ناشـی از جوشـکاري و   هـاي   آتش سوزي در اثر جرقـه 

(برشکاري، محل ترك شود مقـررات ملـی سـاختمان    .
)ژ-12-2-4-6

نصـــب فیـــوز محـــافظ جـــان اجبـــاري  2-4-17

)RCCP.(باشد می

.تابلوهاي برق داراي سیستم ارت باشند 2-4-18

حفاظتیهاي  وسایل و سازه 2-5

در تمامی مکانهایی که احتمال سقوط بـیش  2-5-1

سانتیمتر وجود دارد باید نـرده حفـاظتی نصـب     120از 

(گردد )1-2-5-12مقررات ملی ساختمان .

ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقـه یـا    2-5-2

ــد از   ــار نبای ــکوي ک ــر و از   90س ــانتیمتر کمت  110س
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(سانتیمتر بیشتر باشد -5-12مقررات ملـی سـاختمان   .

2-2(

ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پلـه و سـطوح   2-5-3

سانتیمتر بیشتر  85سانتیمتر کمتر از  75شیبدار نباید از 

(باشد )2-2-5-12اختمان مقررات ملی س.

متـر   2نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر  2-5-6

عمودي بوده و ساختمان و اجزاي سازه هاي  داراي پایه

آن با توجه به مفاد مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 

و آیین نامه بارگذاري پلها داراي چنان مقاومتی باشـند  

تمـام  وارده در هاي  که بتوانند در مقابل نیروها و ضربه

(جهات مقاومت نمایند -5-12مقررات ملی ساختمان .

2-3(

پاخور چوبی حفاظی است قرنیـز ماننـد کـه     2-5-7

باید در طـرف بـاز سـکوهاي کـار و پرتگاههـا جهـت       
ــالح    ــار و مص ــزار ک ــزش اب ــزش و ری ــوگیري از لغ جل

پاخورها باید از چوب مناسب به .ساختمانی نصب گردد

ــر و  5/2ضــخامت حــداقل  ــاع ســانتی مت ــه ارتف  15ب

(سانتیمتر باشد )1-3-5-12مقررات ملی ساختمان .

ارتفاع راهروهاي سرپوشـیده نبایـد کمتـر از     2-5-8

متـر باشـد    5/1متر و عرض آن نیز نباید کمتـر از   5/2

مگر آنکه عرض پیاده روي موجود کمتر از آن باشد که 

(در این صورت، هم عرض پیاده رو خواهد بود مقررات .

)2-4-5-12ان ملی ساختم

سقف راهرو و سـایر قسـمتهاي آن بایـد بـا      2-5-9

مبحـث  (توجه به مفاد مبحث بارهاي وارده بر ساختمان
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توانایی تحمل هـر گونـه   )ششم مقررات ملی ساختمان

ریزش و سقوط احتمـالی مصـالح سـاختمانی را داشـته     

(باشد )4-4-5-12مقررات ملی ساختمان .

رو بایـد داراي  بیرونـی سـقف راهـ   هاي  لبه 2-5-10

دیواره شیب داري از چوب یا بشـکه فلـزي مقـاوم بـه     

ارتفاع حداقل یک متر باشد زاویه این حفاظ نسبت بـه  

(درجه به طرف خارج باشـد  45سقف حداکثر  مقـررات  .

)5-4-5-12ملی ساختمان 

در صورت استفاده از تخته چوبی در سـقف   2-5-11

شـد و بـه   سـانتیمتر با  5راهرو باید ضخامت آن حداقل 

ترتیبی در کنار هم قرار گیرد تـا از ریـزش مصـالح بـه     

به کار بردن مصـالح غیـر   .داخل راهرو جلوگیري گردد

مقاوم مانند توري سیمی، گونی واز ایـن قبیـل ممنـوع    

(است )6-4-5-12مقررات ملی ساختمان .
ــه   2-5-12 ــا و دهان ــه پرتگاهه ــاي  کلی ــاز در ه ب

و محوطه آن که مختلف کارگاه ساختمانی هاي  قسمت

احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند تا زمان محصور 

بوسیله ها  شدن یا پوشیده شدن نهایی و یا نصب حفاظ

موقت بـه طـور محکـم و مناسـب     هاي  نرده یا پوشش

حفاظت گردند و پوشـش حفـاظتی موقـت بایـد داراي     

(شرایط زیر باشد و1-6-5-12مقررات ملی ساختمان :

12-5-6-2(

 45بـاز بـا ابعـاد کمتـر از     هاي  در مورد دهانه -لف ا

5/2چـوبی بـا ضـخامت حـداقل     هـاي   سانتیمتر تخته

.سانتیمتر
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 45بـاز بـا ابعـاد بیشـتر از     هـاي   در مورد دهانه -ب

چوبی با ضـخامت  هاي  سانتیمتر تخته 250سانتیمتر تا 

سانتیمتر  5حداقل 

موقت که به صورت سـکوهاي  هاي  براي سقف -ج

چوبی هاي  گیرند باید از تخته مورد استفاده قرار میکار 

سـانتیمتر کـه محکـم بـه      25و عـرض   5با ضخامت 

یکدیگر بسته شده باشند استفاده شـود و فاصـله تکیـه    

.سانتیمتر باشد 240گاها نباید بیش از 

میلـی   150پاخورهاي حفاظتی بـه ارتفـاع    2-5-13

گیري متر که باید در طرف باز سکوهاي کار جهت جلو

از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح سـاختمانی نصـب   

پاخورها باید از چوب مناسب به ضخامت حـداقل  .گردد

در صورت استفاده از ورق فـوالدي  .میلی متر باشد 25

(آن نبایـد تیـز و برنـده باشـد    هاي  لبه مقـررات ملـی   .
)3-5-12ساختمان 

ارتفاع حصار حفاظتی موقت نبایـد از کـف    2-5-14

 190عمــومی و یــا فضــاي مجــاور آن کمتــر از  معبــر

(سانتیمتر باشد )2-9-5-12مقررات ملی ساختمان .

حصــار حفــاظتی موقــت بایــد در فواصــل  2-5-15

قائم بـوده و سـاختمان و   هاي  متر داراي پایه 2حداکثر 

اجزاي آن باید با توجه به شرایط زیر طراحی، سـاخته و  

(برپا گردند )3-9-5-12مقررات ملی ساختمان .

کـم خطــر و  هــاي  بــار طراحـی بــراي محـل   -الـف 

عبـور پـر خطـر و داراي احتمـال     هـاي   همچنین محل

برخورد خودروهاي عبوري با حصار بایـد بـا توجـه بـه     
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ضوابط و مقررات آیـین نامـه بارگـذاري پلهـا انتخـاب      

.گردد

مصالحی که براي ساخت حصار حفاظتی موقت  -ب

تیـز و برنـده   هاي  ا گوشهرود باید فاقد اجزا و ی بکار می

.باشد

مبحث دوازده مقررات  8فصل (تخریب  2-6

)ملی ساختمان

هر اقدامی که مستلزم جدا کردن مصـالح از   2-6-1

ساختمان به منظور حـذف، نوسـازي، تعمیـر، مرمـت و     

بازسازي تمام یا قسمتی از بنـا باشـد، تخریـب نامیـده     

.شود می

یـد مجـوز   قبل از شروع عملیات تخریـب با  2-6-2

الزم از مرجع رسمی ساختمان توسط سازنده اخـذ و بـا   

هـاي   کسب نظر از مهندس ناظر برنامه ریـزي و اقـدام  

:زیر انجام گیرد

با اطالع و همکاري موسسـات ذیـربط، جریـان    :الف

آب، برق، گاز و سرویسهاي مشابه قطع یـا در صـورت   

لزوم سالم سازي، محدود و نگهداري شود، بـه طـوري   

دسترسی به آنها و شیر آتش نشانی محفوظ هاي  که راه

.بماند

زمان و مدت قطـع سرویسـهاي فـوق و شـروع     :ب

عملیات تخریب حـداقل یـک هفتـه قبـل، بـه اطـالع       

عدم رعایت .مجاور رسانده استهاي  ساکنین ساختمان



61دستورالعمل ایمنی شهربندرعباس 

محدودیت فوق، فقط هنگـامی مجـاز اسـت کـه عـدم      

م این امـر  لزو.تخریب فوري بنا ایمنی را به خطر اندازد

.باید قبالً به تایید مرجع رسمی ساختمان رسیده باشد

اقـدامات الزم بـراي محافظـت از پیـاده روهـا و      :پ

معابر عمومی مجاور ساختمان مورد تخریب بـا رعایـت   

ــاد فصــل  ــی   6-12مف ــررات مل ــم مق مبحــث دوازده

.ساختمان تهیه شود

هـاي   اثرات ناشی از تخریب بنا در پایداري سازه:ث

جوار توسط شخص ذیصالح بررسـی و تـدابیر الزم   هم

.در جهت پایداري ابنیه مجاور اتخاذ گردد

برنامه ریزي براي جمع آوري حمل و دفـع مـواد   :ج

حاصل از تخریب و انتخاب محل مجاز بـراي انباشـتن   

.آنها باتوجه به قانون مدیریت پسماندها انجام شود

هـاي   خاص نظیر دکلهاي  در تخریب ساختمان:چ
هـاي   مخابراتی، کارخانه ها، بیمارسـتان هـا، دودکـش   

صــنعتی و دیگــر امــاکنی کــه تاسیســات ویــژه دارنــد، 

مربوط بایـد توسـط افـراد ذیصـالح مـورد      هاي  قسمت

بازدیــد قــرار گیــرد و وســایل و تجهیــزات الزم بــراي 

.تخریب و مقابله با خطرهاي ناشی از آن فراهم شود

مـورد تخریـب داراي   در صورتی کـه سـاختمان   :ح

برقگیر باشد ابتدا باید برقگیر از ساختمان جدا شود و در 

صورت لزوم مجدداً در نزدیکترین فاصله نصب و آماده 

.به کار گردد

ساختمان مورد تخریب از محـل  هاي  کلیه شیشه:خ

.نصب شده جدا و در مکان مناسبی انبار گردد
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ـ  :د ه بکـار  در عملیات تخریب باید کـارگران باتجرب

گرفته شده و اشخاص ذیصالح بر کار آنـان نظـارت و   

و مراحل مختلف اجـراي کـار را   ها  روشها  دستورالعمل

به آنان آموزش دهنـد همچنـین سـایر افـراد از جملـه      

رانندگان و متصدیان ماشین آالت و تجهیـزات مربـوط   

.نیز باید از اشخاص ذیصالح باشند

ن مورد تخریب ارتباطی ساختماهاي  کلیه راه 2-6-2

و درهایی کـه  ها  به استثناي پلکان ها، راهروها، نردبان

شوند باید در تمام مدت  براي عبور کارگران استفاده می

به عالوه نباید هیج راه خروجـی  .تخریب مسدود گردند

اي جـایگزین شـود    قبل از اینکه راه دیگـر تاییـد شـده   

.تخریب گردد

ــر  2-6-3 ــه ب ــایی ک ــب ســاختمان ه ــر  در تخری اث

فرسودگی، سیل، آتش سوزي، زلزله، انفجار و نظایر آن 
آسیب دیده یا از بین رفته اند براي جلوگیري از ریـزش  

و خرابی ناگهانی باید دیوارها قبل از تخریب زیـر نظـر   

.شخص ذیصالح مهار و شمع بندي شوند

در صورتی که ارتفاع ساختمان مورد تخریب  2-6-4

مجوار بیشتر باشد و امکان و تاسیسات هها  از ساختمان

ریزش مصالح و ابـزار کـار بـه داخـل یـا روي بناهـا و       

تاسیسات مجاور وجود داشته باشد باید اقدامات الزم از 

قبیل نصب سرپوش حفاظتی با مقاومت کافی به عمـل  

.آید

هر یک از اجـزاي سـازه و تجهیـزات مـورد      2-6-5

استفاده در تخریب اعـم از کـف، کـف موقـت، چـوب      
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موقت، سقف و سایر اجـزاي راهروهـاي   هاي  ، پلهبست

هـا   سرپوشیده و راهروهاي عبور و مرور کارگران، پلکان

ــان ــیش از دو ســوم مقاومــت خــود  هــا  و نردب ــد ب نبای

.بارگذاري شوند

ناشی هاي  موجود در تیرها یا تختههاي  میخ 2-6-6

از تخریب باید بالفاصله به داخل چوب فرو کوبیـده یـا   

.شوند بیرون کشیده

تخریب باید از بـاالترین قسـمت یـا طبقـه      2-6-7

.شروع شود و به پایین ترین قسمت یا طبقه ختم گردد

در موارد خاص که تخریب به طور یکجا بـا اسـتفاده از   

مواد منفجره در پی و طبقات از راه دور و یـا از طریـق   

کشیدن با کابل و واژگون کردن و یـا از طریـق ضـربه    

شـود بایـد    در حال نوسان انجـام مـی  هاي زدن با وزنه

مذکور تمهیدات ایمنی الزم بعمل هاي  متناسب با روش
.آید

در دسـت  هاي  در پایان هر نوبت کار قسمت 2-6-8

تخریب نباید در شرایط ناپایداري که در برابر فشار بـاد  

همچنین باید .یا ارتعاشات آسیب پذیر باشند رها گردند

ــ  ــان حاص ــی الزم اطمین ــا بررس ــه  ب ــه کلی ــود ک ل ش

باقیمانده از عملیـات تخریـب و همچنـین    هاي  قسمت

و سایر وسایل ها  چوب بست ها، شمع ها، سپرها، حائل

.باشند حفاظتی، پایداري و ایمنی الزم را دارا می

انباشــتن مصــالح و ضــایعات جــدا شــده از   2-6-9

ساختمان مـورد تخریـب در پیـاده رو و دیگـر معـابر و      

کسب مجـوز از مرجـع رسـمی     فضاهاي عمومی بدون
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در صـورتی کـه در محـل مـورد     .ساختمان ممنوع است

تخریب زمین و فضاي کافی بـراي انباشـتن مصـالح و    

ضایعات وجود نداشته باشد باید هر روز مواد جـدا شـده   

.به مکان مجاز دیگر انتقال یابند

ــت   2-6-10 ــامین بهداشــ ــظ و تــ ــراي حفــ بــ

تمانی و کارگران،عــابران و مجــاورین کارگــاه ســاخ   

همچنین حفاظـت محـیط زیسـت در هنگـام عملیـات      

مناسـب و از جملـه عملیـات    هاي  تخریب باید با روش

آبپاشی از انتشار و پراکنده شـدن گردوغبـار جلـوگیري    

بعالوه تخریب در شب به جز در مواقع اضـطراري  .شود

رسـد مجـاز    که به تایید مرجـع رسـمی سـاختمان مـی    

.باشد نمی

ورودي هـاي   ب سقف باید راهقبل از تخری 2-6-11

به طبقه زیر آن طوري مسدود گـردد کـه هـیچ کـس     
.نتواند از آن رفت وآمد کند

ضــربی چــه هنگــامی کــه هــاي  در طــاق2-6-12

شود و چه در هنگـام تخریـب    اي در آن ایجاد می دهانه

کلی آن باید آجرها و مصالح بین دو تیـرآهن تـا تکیـه    

تیـر بـه طـور کامـل     طاق در امتداد عمود بـه  هاي  گاه

.برداشته شود

در تخریب سقف هایی کـه از بـتن پـیش     2-6-13

تنیده یا پس کشیده تشکیل یافته اند باید توجـه کـافی   

به انرژي ذخیره شده در بتن و خطرهاي احتمالی ناشی 

.از آزاد شدن به عمل آید
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هنگام تخریب سقف طاق ضربی، باید پس  2-6-14

و مصــالح بــین دو  از برداشــتن قســمتی از آجرهــا   

چـوبی  هـاي   تیرفوالدي، روي تیرها یا تیرچه ها، تخته

میلی متر  50میلی متر و ضخامت  250سالم به عرض 

به طور عرضی و بـه تعـداد کـافی قـرار داده شـود تـا       

کارگران مربوط بتوانند روي آنها به طور مطمئن مستقر 

.شده کار خود ادامه دهند

نی یا چوبی ابتدا شیرواهاي  در تخریب طاق 2-6-17

پوششی سـقف برداشـته شـود سـپس     هاي  باید قسمت

.نسبت به برچیدن خرپا یا اسکلت سقف اقدام گردد

در تخریب کف و سقف رعایت آئـین نامـه    2-6-18

.ساختمانی الزامی استهاي  حفاظتی کارگاه

اي  نبایـد در طبقـه  ها  هیچ یک از تکیه گاه 2-6-19

رهاي مربوط به آن قـبالً  برداشته شود مگر آنکه کلیه با
.تخریب و برداشته باشد

تمام یا قسمتی از دیواري کـه ارتفـاع آن    2-6-20

ــیش از  ــدون    22ب ــد ب ــد نبای ــخامت آن باش ــر ض براب

مهاربندي جانبی آزاد بمانـد مگـر اینکـه اساسـاً بـراي      

.ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد

بایـد تـا   قبل از تخریب هر یک از دیوارها  2-6-21

متري از آنها کلیه سوراخهایی که در کف قرار  3فاصله 

.دارند با پوشش موقت مناسب پوشانده شوند

تخریب دیوارهـایی کـه بـراي نگهـداري      2-6-22

خاك زمین یا ساختمان مجاور ساخته شده اند باید پس 

.نگهبان انجام شودهاي  از اجراي سازه
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هاي  ز سازهبتنی اعم اهاي  در تخریب سازه 2-6-23

بتنی با سقف تیرچـه و بلـوك، کامپوزیـت و دال بتنـی     

:باشد رعایت موارد زیر الزامی می

قبل از تخریب سازه بتنی مسلح بایـد کلیـه ي   :الف 

غیـر بـاربر اصـلی جمـع     هـاي   تجهیزات مصالح و سازه

آوري و تخریب و بطور ایمن از محـیط کارگـاه تخلیـه    

.گردد

نی مسلح باید در فاصـله  قبل از تخریب سازه بت:ب

مناسبی از محل تخریب بـا اسـتفاده از عالئـم هشـدار     

دهنده و آگاه کننده از قبیل نوار و موانع مناسب افراد از 

انجام عملیات تخریب آگـاه و از ورود آنهـا بـه موضـع     

.خطر جلوگیري شود

کلیه کارگران تخریب باید بـه کـاله ایمنـی بـا     :پ

السـتیکی کـه تمـام    پوشش ناحیـه گـردن و ماسـک پ   
.دهد مجهز باشند صورت و ناحیه چانه را پوشش می

کلیه کارگران تخریب باید مجهز به ژاکت ضـد  :ت

این ژاکت باید بطور مناسب تـا ناحیـه ران   .ضربه باشند

کارگر را پوشـش و امکـان حرکـت آزاد وي را فـراهم     

.نماید

کارگران تخریـب بایـد مجهـز بـه دسـتکش و      :ث

پوتین ایمنی باشند و همچنـین بطـور مناسـب از ایـراد     

.ضربه به ناحیه پاها محافظت شوند

ــراي تخریــب اســکلت  2-6-24 در صــورتی کــه ب

فوالدي ساختمان از جرثقیل یا وسایل مشـابه اسـتفاده   

شود باید براي حفظ تعادل و جلـوگیري از لنگـر بـار و    
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بــه اشــخاص، بناها،تاسیســات و تجهیــزات یــا  صــدمه

اسکلت بناي مـورد تخریـب از طنـاب هـدایت کننـده      

.استفاده شود

قبل از بریدن یا باز کردن قطعات فوالدي  2-6-25

باید اقدامات الزم به منظور جلوگیري از سقوط آزاد آنها 

.به عمل آید

بلند صـنعتی  هاي  قبل از تخریب دودکش 2-6-26

مشابه از طریـق انفجـار یـا واژگـونی بایـد      اي ه و سازه

اي محافظت شده و مطمئن با وسعت کافی در  محدوده

.اطراف آنها در نظر گرفته شود

مذکور به طریـق  هاي  در صورتی که سازه 2-6-27

دستی تخریب گردند باید از داربست استفاده شده و بـه  

تناسب تخریب سازه از باال به پایین سـکوي داربسـت   

به تدریج پایین آورده شود به ترتیبـی کـه همـواره    نیز 
محل استقرار کارگران پایین تر از نقطـه بـاالیی سـازه    

متـر و حـداکثر    5/0بوده و این اختالف ارتفاع حـداقل  

.متر باشد 5/1

ــب     2-6-28 ــل از تخری ــایعات حاص ــالح و ض مص

مورد بحث باید از داخل آنها به پـایین ریختـه   هاي  ساز

براي جلوگیري از انباشته شدن و تراکم مصـالح و  .شود

اي در قسـمت تحتـانی سـازه     ضایعات باید قبالً دریچه

تخلیه مواد مذکور بایسـتی  .براي تخلیه آنها ایجاد شود

در هـر صـورت   .پس از توقف کار تخریب انجـام شـود  

ریب در داخل کـوره نبایـد   ارتفاع ضایعات حاصل از تخ

.متر باشد 2بیشتر از 
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مصالح ساختمانی و ضایعات نباید به طـور   2-6-29

سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند مگـر اینکـه تخلیـه از    

.داخل کانال مخصوص پیش بینی شده انجام گیرد

در صورتیکه مصالح قابل اشتعال و احتراق  2-6-30

ر همان محل انبـار و  جدا شده از ساختمان مورد تایید د

نگهداري شود باید وسایل اطفـاي حریـق مناسـب بـه     

.تعداد و مقدار کافی فراهم شود

ضایعات بدست آمـده از مـواد رادیواکتیـو،     2-6-31

آزبست، مواد سمی یا مواد آلوده کننده، باید جدا از بقیه 

ضایعات و طبق ضوابط مربـوط بـه دقـت نگهـداري و     

محل مجاز حمـل گردنـد    بسته بندي شوند و سپس به

بعالوه کارگرانی که در تخریب اینگونـه مـواد بـه کـار     

شوند بایـد مجهـز بـه دسـتکش، ماسـک و       گمارده می

.لباس مخصوص باشند
مصالح و ضایعات ناشی از تخریـب نبایـد    2-6-32

روي کف طبقات بصورتی انباشته شوند که از ظرفیـت  

وه بایـد  باربري مجاز کف طبقه مربوط بیشتر باشد بعال

از وارد شدن فشارهاي افقی ناشی از انبار شدن مصـالح  

.و ضایعات به دیوارها نیز جلوگیري شود

مصالح و ضایعات ناشی از تخریب نباید به  2-6-33

مجاور و یا هاي  نحوي انباشته شوند که براي ساختمان

معابر عمومی ایجاد مزاحمت و خطر نماینـد ایـن مـواد    

مجـاز  هاي  بارگیري و به محلیباید در فواصل مناسب 

.حمل گردند
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گودبرداري 2-7

قبل از شروع عملیات خـاکی بایـد اقـدامات     2-7-1

مقـررات ملـی سـاختمان    .(زیر توسط سازنده انجام شود

12-9-1-4(
زمین مورد نظر توسـط شـخص یـا اشـخاص     -الف 

ذیصالح از لحاظ استحکام و جـنس خـاك و پایـداري    

بـه عـالوه   .ررسی قرار گیردابنیه مجاور به دقت مورد ب

گـود و  هـاي   نقشه گود بـرداري و پایدارسـازي جـداره   

برنامه گودبرداري باید توسط این اشخاص تهیـه و بـه   

.تایید مرجع رسمی ساختمان برسد

روش، برنامه اجرایـی گـودبرداري و همچنـین     –ب

زمان شروع آن به همراه مجـوز صـادره توسـط مرجـع     

.هندس ناظر قرار بگیردرسمی ساختمان در اختیار م

موقعیت تاسیسـات زیـر زمینـی از قبیـل چـاه       -پ

و قنـوات قـدیمی، لولـه    ها  ها،کانالهاي فاضالب،چشمه

کشی آب و گاز، کابلهاي برق، تلفن که ممکن است در 

حین عملیات گـودبرداري و خـاکبرداري موجـب بـروز     

خطر و حادثه شوند مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته 

ذیربط نسبت به تغییر مسـیر  هاي  کاري سازمانو با هم

دائم یا موقت و یا قطع جریان و همچنین ایمن سـازي  

.آنها اقدام گردد

در صورتی که تغییر مسیر یا قطع جریان برخـی   -ت

ــا همکــاري   ــد ب ــذیر نباشــد بای از تاسیســات امکــان پ
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سازمانهاي مربوط و به طرق مقتضی نسبت به حفاظت 

.آنها اقدام شود

ــا   چ-ث ــی و ی ــودبرداري در نزدیک ــل گ ــه مح نانچ

مجاورت یکی از ایستگاههاي خدمات عمومی از قبیـل  

آتش نشانی و اورژانس بوده و یا در مسـیر خودروهـاي   

آنها باشد، باید قبال مراتب به اطالع مسـئولین ذیـربط   

رســانده شــود تــا احیانــا در ســرویس رســانی عمــومی 

.اي ایجاد نگردد وقفه

از قبیـل تختـه سـنگ، ضـایعات      کلیه اشیا زائـد -ج

ساختمانی و یا بقایاي درختان که ممکن است مـانع از  

انجام کار شده و یا موجب بروز حـوادث شـوند، بایـد از    

.زمین موردنظر خارج گردند

سازنده موظف است در عملیات گـودبرداري   2-7-2

گود مفـاد مبحـث پـی و پـی     هاي  و پایدارسازي جداره
ــتم (ســازي  ــاختمان  مبحــث هف ــی س ــررات مل و)مق

ساختمانی ابالغـی  هاي  دستورالعمل اجرایی گودبرداري

مقررات ملـی  .(وزارت راه و شهر سازي را رعایت نماید

)2-2-9-12ساختمان 

محـل گـود   هـاي   در موارد زیر بایـد دیـواره   2-7-3

برداري همچنین دیوارها و سـاختمانهاي مجـاور دقیقـا    

بازدیـد قـرار    توسط شخص ذیصـالح مـورد بررسـی و   

گرفته و در نقاطی که خطـر ریـزش، لغـزش یـا تغییـر      

غیر مجاز به وجود آمده است، مهار و وسایل هاي  شکل

ایمنی الزم از قبیل شمع و سپر و یا مهارهـاي موجـود   

(تقویت گردند )4-2-9-12مقررات ملی ساختمان :
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قبل از پایدار سازي کامل، بـه صـورت روزانـه و    :الف

اي یک بار سازي، حداقل هفتهبعد از پایدار

ــه و  :ب ــدگی، طوفــان ســیل، زلزل بعــد از وقــوع بارن

یخبندان

بعد از هر گونه عملیات انفجاري -پ

بعد از ریزش ناگهانی -ت

بعد از وارد آمدن صدمات اساسی به مهارها -ث

در گودبرداریهایی که عملیات اجرایی که بـه   2-7-4

تهویـه هـوا   علت محدودیت ابعاد آن با مشـکل نـور و   

گردد، الزم اسـت نسـبت بـه تـامین وسـایل       مواجه می

مقررات ..(روشنایی و تهویه هوا اقدام الزم به عمل آید

)6-2-9-12ملی ساختمان 

الزم در هـاي   در ساختمانهاي مجاور بررسی 2-7-5

خصوص احتمال نشست ایجاد ترك حرکت دیوارهـاي  
ریزش و یا ها  مرزي تغییر شکل چارچوب درها و پنجره

سقف به عمل آید و در صورت نیاز دیوارهاي جدیـد از  

سمت داخل سـاختمان در کنـار دیـوار مـرزي، مقـاوم      

سازي دیوار از طریق اجراي دیوار بتن مسلح و پالسـتر  

سـیمانی، اجـراي دیـوار پرکننـده در بازشـوهاي دیــوار      

هـاي   مرزي، بند کشی دیوارهاي مرزي و نصـب شـمع  

در مکانهـاي مناسـب در   مناسب بر زیر تیرهاي سـقف  

.داخل ساختمان مجاور به اجرا در آید

اقدامات احتیـاطی از قبیـل محصـور کـردن      2-7-6

.محوطه، نصب عالئم هشداردهنده انجام گردد
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در صــورتی کــه در عملیــات گــودبرداري و  2-7-7

هـاي   خاکبرداري احتمال خطري براي پایـداري جـداره  

مهارهـا وجـود    گود دیوارها، ساختمانهاي مجـاور و یـا  

داشته باشد، باید با اسـتفاده از روشـهایی نظیـر نصـب     

شمع، سپر، مهارهاي مناسب و رعایت فاصله مناسب و 

ایمن گودبرداري و در صـورت لـزوم بـا اجـراي سـازه      

نگهبان قبل از شروع عملیات، ایمنی و پایـد اري آنهـا   

)1-2-9-12مقررات ملی ساختمان .(تامین گردد

 120بـا عمـق بـیش از    هـاي   اريدر خاکبرد 2-7-8

وجـود  هـا   سانتیمتر که احتمال ریزش یا لغزش دیـواره 

داشته باشد باید با نصب شمع، سپر و مهارهاي محکـم  

.اقدام گرددها  و مناسب نسبت به حفاظت دیواره

ــودبرداري در    2-7-9 ــات گ ــه عملی ــواردي ک در م

مجــاورت بزرگراههــا، خطــوط راه آهــن و یــا مراکــز و 
اراي ارتعاش انجام شود بایـد اقـدامات الزم   تاسیسات د

.براي جلوگیري از لغزش با ریزش دیواره صورت گیـرد 

)3-2-9-12مقررات ملی ساختمان (

براي جلـوگیري از بـروز خطرهـایی نظیـر      2-7-10

پرتاب سنگ، سـقوط افـراد، حیوانـات، ماشـین آالت و     

سرازیر شدن آب بـه داخـل گـود بایـد اطـراف محـل       

ــاکب ــاري و خ ــور و  حف ــب محص ــو مناس ــه نح رداري ب

(محافظت شود )5-2-9-12مقررات ملی ساختمان .

در صــورتی کــه حفــاري و گــودبرداري در  2-7-11

مجاورت معابر و فضاهاي عمومی صـورت گیـرد بایـد    

سـانتیمتر   150فاصله حصار کارگاه تا لبه گـود حـداقل   
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باشد و با عالئم هشدار دهنـده کـه در شـب و روز و از    

(ر قابل رویت باشند مجهز گرددفاصله دو مقررات ملی .

)5-2-9-12ساختمان 

مواد حاصل از گود برداري نباید به فاصله  2-7-12

(کمتر از یک متر از لبه گود ریخته شوند مقررات ملـی  .

)7-2-9-12ساختمان 

در گودهایی که عمـق آنهـا بـیش از یـک      2-7-13

یی به کـار  باشد نباید کارگر در محل کار به تنها متر می

(گمارده شود )9-2-9-12مقررات ملی ساختمان .

در محل گودبرداریهاي عمیق و وسیع باید  2-7-14

یک نفر نگهبان مسـئولیت نظـارت بـر ورود و خـروج     

.کامیونهــا و ماشــین آالت ســنگین را عهــده دار باشــد

)11-2-9-12مقررات ملی ساختمان (

ي در گودبرداریهــا، عــرض معــابر و راههــا 2-7-15
متر  4شیب دار احداثی ویژه وسایل نقلیه نباید کمتر از 

(باشد )10-2-9-12مقررات ملی ساختمان .

ــزش  2-7-16 ــب و ری تمهیــدات الزم جهــت تخری

.انجام گردد...ساختمانهاي مجاور بوسیله ایجاد سپر و

بستگی بـه  (گود برداري از فاصله نا ایمن  2-7-17

بوسـیله ماشـین آالت   تا سـاختمان مجـاور   )نوع خاك

.مجاز نیست
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تصرفات غیر قانونی شهر -3

ــذیري شــهر بنــدرعباس و   3-1 باتوجــه بــه مهاجرپ

ومحـالت قـدیمی   هـا   سکونت تعدادي ازآنها درحاشـیه 

بایسـت ترتیبـی اتخـاذ شـود کـه سـازمانهاي        شهر می

مربوطه از دادن خدمات ذیل بـه ایـن افـراد خـودداري     

.نمایند

و سیستم فاضالب توسط نصب انشعاب آب  3-1-1

شرکت آب و فاضالب 

نصب انشعاب برق توسط شرکت توزیع برق  3-1-2

ــرکت     3-1-3 ــط ش ــن توس ــوط تلف ــذاري خط واگ

مخابرات

واگذاري انشعاب گاز توسط شرکت گاز 3-1-4

ومعابر و سایر خدمات توسط ها  آسفالت کوچه3-1-5

شهرداري 

احداث بناها درمسیر سیالب -4

باتوجه به احتمال وقـوع بارنـدگیها وایجـاد سـیالب     

درمسیرهاي متعـدد نظیـر خورهـا شـهرداري ازصـدور      

مجوز درچنین مکانهـایی جهـت سـاخت هرگونـه بنـا      
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خودداري نماید ودرصورت لزوم از دستگاهاي مربوطـه  

.دراین خصوص استعالم الزم اخذ گردد

بانخاله وها  مسدود نمودن کوچه-5

مصالح ساختمانی

ومصـالح سـاختمانی   ها  باتوجه به انباشته شدن نخاله

ومعــابر عمــومی هــا  توســط ســازندگان بناهــا درکوچــه

وازآنجائیکه احتمال مسـدود شـدن مسـیر خودروهـاي     

امدادي درزمان وقوع حوادث وجود دارد ترتیبـی اتخـاذ   

گردد که تمامی سازندگان ملـزم بـه جمـع آوري ایـن     

ودرصــورت  مصــالح درســریعترین زمــان ممکــن بــوده

مشاهده این موارد ازطریق شهرداریهاي مناطق ونواحی 

با متخلفین برخورد قانونی صورت پـذیرد و در صـورت   

بروز هرگونه حادثه و تأخیر مسئولیت عواقب بعدي بـر  

.باشد عهده مالک ساختمان در دست احداث می

شبکه برق هوایی معابر -6

ازآنجائی کـه بـه علـت وجـود شـبکه بـرق هـوایی        

اي را براي خودروهـاي   رکوچه ومعابر مشکالت عدیدهد

نماید ترتیبی  آتش نشانی درزمان بروز حوادث ایجاد می
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برق سـاختمان درایـن   هاي  لحاظ گردد که منبعد شبکه

مکانها به صورت زمینی مدنظر قرارگیـرد وجمـع آوري   

هــوایی بــرق قــدیمی در دســتورکار    هــاي  شــبکه

ین تیرهـاي بـرق   دستگاههاي متولی قرارگیرد و همچن

که در وسط معابر عمومی قرار دارد سـریعاً جمـع آوري   

.شود

کمبود شیرهیدانت آتش نشانی -7

درسطح شهر 

باتوجه به نیاز خودروهاي اطفائی آتش نشانی بـه آب  

درزمان وقوع حوادث آتش سوزي وبرابر اسـتانداردهاي  

ــانی کــه مــی   ــت درمراکــز شــهري ایــن     جه بایس

نصـب گـردد   ها  اي اصلی وکوچهشیرهادرتمامی خیابانه

ترتیبــی اتخــاذ گــردد کــه شــرکت آب و فاضــالب بــا 

همکاري شهرداري درتمامی خیابانهاي شهر بندرعباس 

متـر   300با توجه به اسـتاندارد کشـور بـه فاصـله هـر      

شیرهیدرانت آتش نشانی نصـب ومـورد بهـره بـرداري     

.قرارگیرد
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اعالم هاي  جابجایی سیستم-8

ء حریق واطفا

اعالم واطفاء حریـق  هاي  باتوجه به جابجایی سیستم

توسط پیمانکاران بعد از اخذ تاییدیه ایمنی وانتقال ایـن  

تجهیزات به ساختمانهاي جدیـد وازآنجائیکـه احتمـال    

وقوع حوادث دراین ساختمانهاوجود دارد وهمچنین بـه  

هـا   علت عدم سـرویس ونگهـداري بعضـی از سیسـتم    

.باشد به اقدامات ذیل می درساختمانها نیاز

ازطریق سازمان آتش نشـانی وهمکـاري شـرکتهاي    

خدماتی آتش نشانی هرساله ازتمـامی بناهـاي سـاخته    

شده درشهر بندرعباس بازدیـد ایمنـی بعمـل آیـد و بـا      
همکاري مـدیران ساختمانهادرصـورت هرگونـه نقـص     

.سریعاٌ برطرف گردد

در نفــر شــهروند  50ســازندگان بناهــا بــه ازاي هــر 

ساختمان ملزم به معرفـی یـک نفـر نیـرو بـه عنـوان       

مسئول ایمنی ساختمان هستند کـه از طریـق سـازمان    

.آموزشی برگزار گرددهاي  آتش نشانی براي آنها دوره

در صورت تخلف و جابجایی تجهیزات ایمنی توسـط  

سازندگان و مشـخص شـدن متخلفـین، شـهرداري از     

.جلوگیري نمایدصدور مجوزهاي بعدي براي این افراد 

در صورت عدم رعایـت ضـوابط ایمنـی و جابجـایی     

تجهیزات ایمنی، سازمان آتش نشانی ضـمن شناسـایی   
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را بـه عنـوان   هـا   این بناها از طریق سایت سازمان؛ آن

غیر ایمن به شـهروندان معرفـی خواهـد    هاي  ساختمان

.نمود

در اماکن LPGشارژ سیلندرهاي  -9

پر تجمع

استقرار خودروهاي شرکتهاي گـاز درنقـاط    باتوجه به

مختلف شـهر ودرمجـاورت منـازل مسـکونی وامـاکن      

خودروهـاي   LPGپرتجمع به منظور شارژ سـیلندرهاي  

شخصی واحتمال وقوع حوادث آتـش سـوزي ناشـی از    

نشت گاز مایع که منجر بـه ایجـاد خسـارتهاي جـانی     

ومالی بـه شـهروندان میگـردد شـهرداري بنـدرعباس      

نیــروي انتظــامی ومراجــع قضــایی ضــمن  باهمکــاري

شناسایی این اماکن باآنهـا برخوردوبـه شـرکتهاي گـاز     

جهت جلوگیري ازتوزیع گاز به افـراد سـودجو اخطاریـه    

صادر نماید و در صورت بروز هرگونه حـوادث احتمـالی   

مسئولیت عواقب بعدي حادثه بر عهده توزیـع کننـده و   

.باشد می استفاده کنندگان از این سیلندرهاي گاز



79دستورالعمل ایمنی شهربندرعباس 

عدم وجود الین ویژه -10

ازآنجائیکه خودروهاي امدادي بایسـتی درسـریعترین   

زمان ممکن درمحل حوادث حضـور داشـته باشـند تـا     

نسبت به جلوگیري ازگسترش حادثه وخسارتهاي بیشتر 

وبه یاري حادثه دیدگان بشتابند وجـود الیـن ویـژه در    

امــدادي نظیــر خودروهــاي آتــش هــاي  رســیدن تــیم

انی،آمبوالنســها وخــودروپلیس نقــش بســزایی دارد  نش

بدین منظور عواملی مانند ترافیک سنگین به علت کـم  

وپارك دوبـل ازسـوي خودروهـا    ها  بودن عرض خیابان

وعدم وجود پارکینگ دراین خیابانها ازجملـه مشـکالت   

باشدکه جهت رفع این معضل  سازمانهاي امدادرسان می

زمانبنـدي نسـبت    بایست شهرداري طی یک برنامه می

به ایجاد پارکینگ درمناطق پر ترافیـک وایجـاد الیـن    

.اقدام نماید 1400ویژه تا سال 

غیراصولی هاي  ایجاد بازارچه-11

یکــی از عمــده مشــکالت شــهر درســنوات گذشــته 

محلی دربعضی ازنقاط بوده که بعضی هاي  ایجادبازارچه

ازآنهادر گذشته بعلت عدم رعایت ضوابط ایمنی طعمـه  

حریــق گردیــده وخســارتهاي زیــادي بــه کســبه ایــن 
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وارد وباعـث ایجـاد مشـکل بـراي نیروهـاي      ها  بازارچه

امدادي نیز شده است کـه درایـن راسـتا شـهرداري بـا      

یی از ایجاد چنین بازارچـه هـا  ها  همکاري سایر دستگاه

جلــوگیري نمــوده ویــا درصــورت نیــاز براســـاس      

دستورالعملهاي سازمان آتش نشانی ورعایت کلیه موارد 

.ایمنی اقدام نماید

اماکن پرخطر-12

قــانون  55مــاده  14در راســتاي اجــراي بنــد  12-1

51024ت/123272تصـویب نامـه    5شهرداري و بند 

هیات محترم وزیـران کـارگروهی    18/10/93هـ مورخ 

کل از نمایندگان، شـهردار، نظـام مهندسـی، راه و    متش

شهرسازي، آتش نشانی،اداره کـل تعـاون، کـار و رفـاه     

اجتماعی و دادستانی تشـکیل و ضـمن برنامـه ریـزي     

سـطح  هـاي   براي انجام بازدیدهاي ایمنی از سـاختمان 

نـاایمن  هاي  شهر نسبت به شناسایی ومعرفی ساختمان

فرســوده و داراي و فاقــد تجهیــزات ایمنــی اســتاندارد 

عملکرد خطرناك اقدام نموده و با قید زمان تـذکر الزم  

به همراه دستورالعمل ایمنی به مالکین آنها بـراي رفـع   

اشکاالت ابالغ و در صـورت اسـتکاف از طریـق مقـام     

هـاي   مدیران عامل سازمان.قضایی اعمال قانون نمایند

ــام      ــئولیت انج ــی مس ــدمات ایمن ــانی و خ ــش نش آت

تهیه عکس، فیلم (یمنی و مستندسازي آن بازدیدهاي ا
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و شهرداران مسئولیت پیگیري براي )و گزارش مکتوب

.رفع خطر تا حصول نتیجه را بر عهده خواهنـد داشـت  

بند یک بخشـنامه سـازمان شـهرداریها و دهیاریهـاي     (

)22/12/1395مورخ  64494کشور نامه شماره 

با توجـه بـه وجـود امـاکن پرخطـر در شـهر        12-2

در هـا   بندرعباس و احتمال بروز حوادث در ایـن مکـان  

تواند مشکالت زیـادي را بـراي شـهروندان و     آینده می

بایسـت جهـت    امدادي ایجاد نماید که میهاي  سازمان

ــران  ــگیري از بح ــاي  پیش ــوگیري از  ه ــالی و جل احتم

جانی و مالی در این مـورد تمهیـدات الزم   هاي  خسارت

دد کـه تعـدادي از ایـن    از سوي متولیان امر انجام گـر 

:باشد اماکن به شرح ذیل می

خالی از سکنه و پوشـیده  هاي  چهاردیواري 12-2-1

از نیزار و درخت
خورهاي پوشیده از نیزار 12-2-2

ــاه  12-2-3 ــود پایگ ــاي  وج ــهر و  ه ــامی در ش نظ

هـــاي   مجـــاورت منـــازل مســـکونی و مجتمـــع   

بر طبق مبحث مقررات ملی )مهماتهاي  زاغه(آموزشی

.1-5-1-21مان بند ساخت

مخروبه قدیمی هاي  ساختمان 12-2-4

وجود انبار ضایعات در محالت 12-2-5

وجود بازارهاي قدیمی فرسوده 12-2-6

ماده صد وماده هاي  کمیسیونهاي  در بررسی 12-3

بـا  هـا   نود و نه تخلفات مربوط به امور ایمنی ساختمان

غیـر  هـاي   پرداخت جریمه جبران نشده و با تغییر کاربر
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اصولی و ناایمن و مستحدثات نـاایمن برخـورد قـانونی    

ــذیرد  ــورت پ (الزم ص ــازمان   . ــنامه س ــه بخش ــد س بن

 64494شهرداریها و دهیاریهـاي کشـور نامـه شـماره     

)22/12/1395مورخ 

در صورت عدم پیگیري سازندگان سـاختمانها   12-4

جهت اخذ پایانکار سـاختمان و سـکونت افـراد در ایـن     

جـانی  (مسـئولیت عواقـب حـوادث بعـدي      گونه بناهـا 

بایسـت موضـوع از    بر عهده مالک بـوده و مـی  )ومالی

طریـق مراجــع ذیــربط بـه منظــور تعطیلــی ســاختمان   

.اقدامات الزم صورت پذیرد

نصب تابلو وپالك گذاري کلیه محالت -13

ها  وکوچه

باتوجه به نیاز سازمانهاي امـدادي بـه اعـالم آدرس    

جهـت رسـیدن درسـریعترین    دقیق محل وقوع حوادث 

زمان ممکـن واعـالم آن بـه تیمهـاي شـرکت کننـده       

باشند  درحادثه بعضی از نقاط شهر فاقد تابلو وآدرس می

که شهرداري بندرعباس ضـمن شناسـایی ایـن امـاکن     

نسبت بـه نصـب ایـن تابلوهـا وپـالك گـذاري معـابر        

.اقدام نمایدها  وکوچه
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وها  کنده کاریهاي خیابان-14

معابر دسترسی

یکی از عوامـل کـُــند کننـده خودروهـاي امـدادي      

جهت رسیدن به محل حادثه کنده کاریها ومسدودشدن 

باشد که درصورت عدم اطالع  مسیرهاي سطح شهر می

تواند عملیتهاي امـدادي را بـا تـاخیر     ازاین موضوع می

مواجــه نمایــد کــه شــهرداري وکلیــه ســازمانهاونهادها 

ز انجـام هرگونـه کنـده کـاري مسـیر      بایست قبل ا می

درخصوص اطالع رسـانی بـه سـازمانهاي امـدادي بـه      

منظور انتخاب نزدیکترین مسیر مناسب به محل حادثه 

.اقدام نمایند

تغییر کاربریها  -15

باتوجه به تغییر کاربریهاي غیر مجاز درسـطح شـهر   

وتبدیل منازل مسکونی به انبار کاال خصوصـاٌ درمرکـز   

وقوع هرگونه آتـش سـوزي منجـر بـه      شهر درصورت

ایجاد خسارتهاي جبران ناپذیر بـه شـهروندان میگـردد    

ــی ــه م ــاهنگی   ک ــدرعباس باهم بایســت شــهرداري بن

دستگاههاي قضایی وسایر نهادهاضمن شناسـایی ایـن   

.مکانها نسبت به پلمپ نمودن آنها اقدام نماید
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حوادث درصنایع بزرگ -16

رصــنایع بــزرگ باتوجــه بــه وقــوع حــوادث د 16-1

شهربندرعباس نظیـر آتـش سـوزي هـایی کـه بیشـتر       

دهد و سازمان آتش  درقسمت غرب و در صنایع رخ می

شـتابد و   نشانی درصورت اعالم نیاز به کمک آنهـا مـی  

باید ازطریق دستگاههاي متولی ترتیبی اتخاذ گردد که 

کلیه صنایع بزرگ مجهز به واحد آتش نشانی مسـتقل  

.ل را دردستور کارخود قراردهندگردیده واقدامات ذی

درصـورت وقــوع حادثــه درهریــک مراکــز   16-1-1

صنعتی وشهربندرعباس ومسیرهاي خارج ازحـوزه ایـن   

صنایع ودرخواست خدماتی رسانی کلیه واحدهاي آتـش  

.نشانی با آنها همکاري داشته باشند

درصورت حضور سازمانها واحـدهاي آتـش    16-1-2

عملیات حادثه برعهـده   نشانی درصحنه حادثه مدیریت

آتش نشانی درخواست کننده قرارگیـرد وسـایر واحـدها    

.زیر نظر این مجموعه فعالیت نمایند

هــاي  کلیــه صــنایع بــزرگ برگــزاري دوره 16-1-3

آموزشی تخصصی نحوه مقابلـه بـا حـوادث خـاص آن     

صنعت را براي کارکنـان واحـدهاي آتـش نشـانی بـه      

داده وبـه صـورت   صورت ویژه در دستور کار خود قـرار  

.اي نیروها آموزش را فراگیرند حرفه
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خرید تجهیزات خاص امدادونجات -17

واطفاء حریق 

ــی   17-1 ــزات ایمن ــامین تجهی شــهرداري جهــت ت

خصوصاً تجهیزات و ماشـین آالت آتـش نشـانی را بـا     

.اولویت در بودجه هر سال به شوراي شهر ارسال نماید

ا و دهیاریهـاي  بند چهار بخشنامه سـازمان شـهرداریه  (

)22/12/1395مورخ  64494کشور نامه شماره 

عملیاتی بـه تجهیـزات   هاي  باتوجه به نیاز تیم 17-2

اطفایی امدادي براساس اسـتانداردهاي بـین المللـی در    

راستاي مقابله با حوادث شهرداري با تامین اعتبـار الزم  

در این زمینه وبابرنامه ریـزي مـدون نسـبت بـه تهیـه      
.وري اقدام نمایدتجهیزات ضر

که از مهمترین تجهیزات مورد نیاز آتش نشـانان بـه   

:باشد شرح ذیل می

تهیه خودروهاي اطفایی وامدادي جدید 17-2-1

خرید لوازم حفاظت فردي پرسنل عملیاتی 17-2-2

تامین تجهیـزات امـدادي ضـروري ماننـد      17-2-3

هیدرولیک ودستگاه زنده یابهاي  ست

تجهیزات امدادو نجات کوهستانتهیه  17-2-4

ــات در آب   17-2-5 ــداد و نج ــزات ام ــامین تجهی ت

)لوازم غواصی(
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خرید تجهیزات مقابلـه بـا مـواد وگازهـاي     17-2-6

شیمیایی

سایر تجهیزات مورد نیاز مرتبط با حوادث 17-2-7

ــامین  هــاي  شــهرداري 17-3 ــه ت ــف ب ــاطق مکل من

ــایی در     ــاي اطف ــانی و خودروه ــش نش ــزات آت تجهی

آتـش نشـانی در محـدوده منطقـه خـود      هـاي   ستگاهای

.باشند می

آموزش شهروندان -18

ازآنجائیکه آموزش شهروندان درزمینه ایمنـی   18-1

ــهرداري     ــوادث دارد ش ــاهش ح ــزایی درک ــش بس نق

بایست دربودجه سالیانه خود بابـت هزینـه آمـوزش     می

ــر   ــن ام ــه ای ــف بودجــه خــاص ب شــهروندان را درردی

نهاي متـولی طـی یـک برنامـه     اختصاص داده وسـازما 

گروهـی وبـا همکـاري    هـاي   زمانبندي وازطریق رسانه

ــه     ــها را ب ــف آموزش ــواع مختل ــی ان ــاي مردم گروهه

.شهروندان ارائه نمایند

برنامه هـایی کـه در راسـتاي ارتقـا و تـرویج       18-2

متــولی تهیـــه هــاي  فرهنــگ ایمنــی توســط دســتگاه

.گرددگردد به صورت رایگان از صدا و سیما پخش  می

شـماره  18/10/1393تصویب نامه هیئت وزیران مورخ (

)هـ تصویر پیوست  51024ت /123272
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جدید هاي  احداث ایستگاه-19

آتش نشانی 

جانمایی ایستگاههاي جدیـد مطـابق بـا نظـر      19-1

.آتش نشانی مکان یابی گردد

باتوجه به توسعه شهر وایجاد شهرکهاي جدید  19-2

شــهربندرعباس ولــزوم خــدمات رســانی بــه درشــمال 

ساکنین آن منطقه وبراساس استانداردهاي کشـور کـه   

نفـر جمعیـت یــک    000/50بایسـت بـه ازاي هــر    مـی 

ایستگاه آتش نشانی احداث گردد وازسـویی بـه لحـاظ    

حوزه عملیاتی سازمان آتش نشانی که دربعضی ازمواقع 

 درروستاهاي اطراف بندرعباس نیز به علت عدم وجـود 
ایستگاه آتش نشانی مجبور به خدماتی رسـانی هسـتند   

باشــد کــه  نیــاز بــه ســاخت ایســتگاههاي جدیــد مــی 

شــهرداري بنــدرعباس بــا همــاهنگی ســازمان راه     

وشهرســازي میبایســت برنامــه ریــزي وبودجــه الزم را 

جهت احداث ایستگاهاي جدید ومـورد نیـاز هـر سـاله     

زي نیـز  دردستورکار خود قرارداده وسازمان راه وشهرسا

زمین مورد نیاز را به شهرداري جهـت انجـام ایـن امـر     

.اختصاص دهد
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خرید بالگرد امدادي -20

به لحاظ تنوع حوادث واحتمال وقوع سـوانحی نظیـر   

آتــش ســوزي درســاختمانهاي بلندمرتبــه کــه امکــان  

دسترسی نیروهاي آتش نشانی به منظور نجات حادثـه  

ن امداد رسـانی  دیدگان ازاین بناها وجودندارد و همچنی

اي به دلیل بـُعد مسافت بالگرد امدادي  در حوادث جاده

توانــد عملیــات امــدادونجات را در کمتــرین زمــان  مــی

.ممکن به انجام رساند

درصــورت تــأمین بــالگرد و اســتقرار ایــن بالگردهــا 

درمرکز استان از حـوادث جبـران ناپـذیر جـانی ومـالی      

داري بایسـت شـهر   زیادي جلوگیري میگـردد کـه مـی   

بندرعباس با هماهنگی اسـتانداري درخصـوص تـامین    

.این امکانات تمهیدات الزم را انجام دهد

عملیات نجات و امداد -21

سازمان آتش نشانی صرفاً در عملیات نجات و  21-1
امداد وظیفه حفاظت از جـان و مـال شـهروندان را بـر     

عهده داشته و برابر با مصوبات وزارت کشـور در مـوارد   

ضروري و غیـر تخصصـی نظیـر شسـت و شـو و      غیر 

.باشد آبرسانی براي این سازمان کامال ممنوع می
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جهت اجراي عملیات مناسـب و جلـوگیري از    21-2

بایست در محل حادثه بنـا بـه    حوادث جانی و مالی می

درخواست سـازمان آتـش نشـانی، نیروهـاي اورژانـس      

جهت کمک به آسیب دیدگان و آتـش نشـانان حضـور    

.باشندداشته 

جهت برقراري امنیت و ایمنـی محـل حادثـه     21-3

بایست نیروي انتظامی در خصوص کنتـرل ازدحـام    می

جمعیت و متفرق نمودن افراد از محل وقوع حادثـه تـا   

حاشیه ایمنـی و امنیتـی الزم بـا همـاهنگی نیروهـاي      

.سازمان آتش نشانی همکاري الزم صورت پذیرد

یــات و جهــت اجــراي هرچــه ســریع تــر عمل 21-4

استفاده موثر در بازگشایی معـابر محـل حادثـه بنـا بـه      

ــور     ــیس راه ــانی، پل ــش نش ــاي آت ــت نیروه درخواس

بایست همکاري الزم را در این گونه موارد به عمل  می
.آورد

در صورت بروز اتفاقات سنگین در سطح شهر  21-5

بنا به تشخیص سازمان آتش نشانی و اعالم نیاز کلیـه  

هـاي   و صـنایع کـه داراي تـیم   هـا  و ارگـان ها  سازمان

باشـند؛   امدادي و آتش نشانی و تجهیزات مورد نیاز می

بایست نهایت همکاري را جهت رفع مشکل با ایـن   می

.سازمان به عمل آورند

ــداد و نجــات   21-6 ــات ام حــوزه اســتحفاظی عملی

سازمان آتش نشانی شهر بندرعباس و اطراف یا مبادي 

ــهر  ــیس راه(ورودي ش ــی)پل ــ م ــش  باش ــه آت د و کلی

بایسـت نسـبت بـه     تابعه میهاي  شهرداريهاي  نشانی
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تجهیز خود اقـدام نماینـد و در صـورت بـروز حـوادث      

ــتان و     ــأمین شهرس ــوراي ت ــاهنگی ش ــا هم ــاص ب خ

شهرداري بندرعباس به مأموریت خارج از محدوده شهر 

.اعزام خواهند شد

در هـا   و ارگانها  در صورت درخواست سازمان 21-7

ي آتـش نشـانی در مراسـم،    هـا   حضـور تـیم  خصوص 

هـاي   جهت حضور یا عدم حضـور تـیم  ...وها  نمایشگاه

آتـش  هـاي   عملیاتی با توجه به شعاع عملیاتی ایستگاه

نشانی و همچنین تعداد افراد و خودروهـاي درخواسـتی   

بنا به تشخیص کارشناسان سازمان آتش نشانی برنامـه  

.گردد ریزي می

هرگونـــه نمایشـــگاه و در صـــورت برپـــایی  21-8

بایست قبل از افتتاح و شروع  می...موقت وهاي  اسکان

در خصـوص بررسـی شـرایط ایمنـی     ها  بکار این مکان
محل با سازمان آتش نشـانی همـاهنگی الزم صـورت    

.پذیرد

بلنــد، هــاي  مانورهــاي آمــادگی در ســاختمان 21-9

مسـکونی بـزرگ و   هاي  مراکز و اماکن تجاري، مجتمع

ز مهم و داراي اهمیت شهر با محوریت ستاد سایر مراک

مدیریت بحران شـهرداري و مشـارکت سـازمان آتـش     

هـاي   نشانی و خدمات ایمنی شهرداري و کلیه دسـتگاه 

در این خصوص .امدادي و عملیاتی مرتبط انجام پذیرد

ضمن سنجش میزان آمادگی نیروهاي عملیاتی و توان 

هی حـوادث  عملیـاتی و فرمانـد  هـاي   تجهیزاتی، برنامه

مورد ارزیابی قرار گرفته و در خصـوص رفـع مسـائل و    
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شـهرداران  .مشکالت مربوطه اقدام الزم صورت پذیرد

بعنوان رئیس ستاد مدیریت بحران شهرداري مسئولیت 

(نظارت بر این مهم را بر عهده خواهند داشت بند پنج .

بخشنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشـور نامـه   

)22/12/1395مورخ 64494شماره 

خدمات خارج از حوزه اسـتحفاظی مشـمول    21-10

بایست هزینه آنـرا   باشد و خدمات گیرنده می هزینه می

.پرداخت نماید

حمل اجساد تعیین تکلیف شود به خصـوص   21-11

.در خارج از شهر از طریق هالل احمر صورت بگیرد

به استناد آیین نامه مـدیریت ایمنـی حمـل ونقـل و     

-وزارت کشـور (سوانح رانندگی مصوب هیئت وزیـران  

وزارت بهداشـــت،درمان و آمـــوزش   -راه وترابـــري

وزارت ارتباطـات و   -وزارت صـنایع و معـادن   -پزشکی
-وزارت امــور اقتصــادي ودارایــی -فنــاوري اطالعــات

ویب تصـ )جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایـران 

و30/7/1387ه مورخ  41048ت/131401نامه شماره 

)تصویر پیوست(آیین نامه مذکور  4بند –16برابر ماده 

که جستجو و نجات و اطفاي حریق امداد ونجات و رها 

عملیاتی هاي  سازي در راههاي برون شهري توسط تیم

و اجرایی سازمان امداد و نجات جمعیـت هـالل احمـر    

ــر اســاس   ــردد ب ــهر  انجــام گ ــی ش ــتورالعمل ایمن دس

بندرعباس منعبد کلیه خدمات فوق الذکر خارج از شـهر  

بر عهده سازمان جمعیت هالل احمر  96از ابتداي سال 

استان هرمزگان بوده و سازمان آتش نشانی بندرعباس 



عباسردستورالعمل ایمنی شهر بند92

وظیفه خدمات رسانی در شهر بنـدرعباس را بـر عهـده    

.خواهد داشت

ـ    هرگونه حادثه 21-12 ه آتـش  اي از طـرف مـردم ب

نشــانان و شــهروندان در صــحنه عملیــات رخ بدهــد و 

نیروي امنیتـی و انتظـامی در مـدیریت صـحنه حادثـه      

هـاي   کوتاهی نماینـد مسـئولیت آن بـر عهـده نیـروي     

.باشد انتظامی می

ایمنی در اصناف -22

متقاضیان پروانه کسب ملزم به طـی نمـودن    22-1

هـاي   اتحادیهباشند و کلیه  دوره آموزش اطفا حریق می

بایست  صنفی در زمان صدور یا تمدید پروانه کسب می

نسبت به معرفی آنها بـه سـازمان آتـش نشـانی اقـدام      

.نمایند

کارکردهاي اقتصادي صنوف نقش موثري در  22-2

بـین  (اقتصاد شهري، منطقه اي، ملـی و حتـی فراملـی   

در ها  به عهده دارد و حفظ و نگهداري از صنف)المللی

بله با آتش سوزي از مسائل مهـم و ضـروري   زمینه مقا

بایست همواره مورد توجه قرار گیرد چرا  باشد که می می

عالوه بر لطمه به شهر ها  که آتش سوزي در این مکان

افـراد در  هـاي   شود که جان و مال و سـرمایه  باعث می

اي بـر اقتصـاد    معرض خطر قرار بگیـرد و تـأثیر عمـده   

راین مصالح عامه ایجاب بناب.گذارد مملکت بر جاي می
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الزم هـاي   کند که با صـدور قـوانین و دسـتورالعمل    می

و پیشنهاداتی در مورد مصونیت ها  االجرا و ارائه راه حل

آنها در برابر آتش سوزي براي رفـع ایـن نقیصـه و بـه     

منظور تأمین منافع عمـومی گـام برداشـت کـه بـدین      

ت منظور سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به پیوسـ 

.نماید دستورالعمل ایمنی در اصناف را ارائه می

 6بنـد،  22الزم به ذکر اسـت ایـن دسـتورالعمل در    

صفحه تنظیم شـده و تـا زمـان تصـویب     52تبصره و 

باشـد   قانون ایمنی و آتش نشانی کشور، الزم االجرا می

و اضافه نمودن هرگونه بنـد یـا مـاده در دسـتورالعمل     

نشـانی و خـدمات    منوط به درخواسـت سـازمان آتـش   

ــوراي   ــه ش ــویب آن در جلس ــدرعباس و تص ــی بن ایمن

.باشدمیاسالمی شهر بندرعباس
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