بسمه تعالي
"توصيه هاي ايمني در مساجد و تکايا"

به مىظًر ارتقاء ايمىي اماکه عمًمي ي پيشگيري از يقًع حًادث مختلف از جمله حادثه آتشسًزي در
محل مساجذ ي تکايا تًصيههاي ريل در چهار بخش ارايه ميگردد.

الف) توصيه هاي ايمني در خصوص موقعيت مکاني

 -1تىبيبي ػضاداسي دس ٔٛلؼيتي لشاسٌيش٘ذ و ٝأىبٖ دػتشػي ٘يشٞٚبي ػّٕيبتي آتؾ ٘ـب٘ي آٖ ٔيؼش ثوٛد ٚ ٜثبػوج ػوذ
ٔؼجش  ٚيب ٔختُ ٕ٘ٛدٖ ػجٛس ٔ ٚشٚس خٛدسٞٚب ٍ٘شدد.
 -2اص ٘لت تىبيبي ػضاداسي دس ٔيبديٗ ٘ ٚشػيذ ٜثٔ ٝيبدثٗ جٟت پيـٍيشي اص تشافيه ٚ ٚلٛع حبدح ٝپشٞيض ٌشدد.
 -3تىبيب ٘جبي ذ دس صيش تيشٞبي چشاؽ ثشق  ٚيب دس ٔجبٚست ٔٙبصَ ٔؼى٘ٛي ثبؿوذ صيوشا دس كوٛست ثوشٚص ٞشٌ٘ٛو ٝحشيوك
احتٕبِي أىبٖ ػشايت آتؾ ػٛصي ثٙٔ ٝبصَ ٔؼى٘ٛي ٕٞجٛاس ٚجٛد داسد.
 -4وفشاط ثٙذي (ػبص ٜؿيش ٔمبٔ ْٚب٘ٙذ داسثؼت) ثبيؼتي ث٘ ٝحٛي ٔحبػجٌ ٝشدد و ٝتحُٕ ثبس ٔوشد ٚ ٜثوبس ص٘وذ ٜاحتٕوبِي
(ثشف ،ثبساٖ  ) ...ٚو ٝثش سٚي آٖ ٌزاؿتٔ ٝي ؿٛد داؿت ٚ ٝثٛػيّ ٝػيٓ ثىؼُ ٚ ٚػبيُ ٔٙبػت ثش سٚي صٔيٗ ٟٔوبس ٌوشدد
ث ٝكٛستي و ٝدس كٛست ٚصؽ تٙذ ثبد أىبٖ تخشيت ٚ ٚاطٌ٘ٛي آٖ ٚجٛد ٘ذاؿت ٝثبؿذ.
 -5دس كٛست ثضسي ثٛدٖ تىبيب ( ثيؾ اص ٘ 55فش) دس ٘ظش ٌشفتٗ دسة ٞبي خشٚجي اضطشاسي دس فٛاكُ ٔختّف اِضأي
ثٛد ٜو ٝدس ٔٛالغ ثشٚص حشيك  ٚيب حبدح ٝأىبٖ خشٚد ػشيغ ٘فشات ػضاداس ٔمذٚس ثبؿذ.
 -6حذالُ  %55ػشم پيبد ٜسٞٚبي ٔجبٚس جٟت تشدد لبثُ اػتفبد ٜثبؿذ ٔ ٚؼذٚد ٍ٘شدد.
 -7اخز ٔجٛصٞبي الصْ اص ٔشاجغ لب٘٘ٛي (ؿٟشداسي٘ ،يشٚي ا٘تظبٔي  ٚ )... ٚاطالع ث٘ ٝضديه تشيٗ ايؼوتٍب ٜآتوؾ ٘ـوب٘ي
جٟت ثبصديذ اص ٔحُ اِضأي اػت.
ٔ -8ؼ َٚٛتىبيبي ػضاداسي  ٚايؼتٍبٜٞبي كّٛاتي ثبيؼتي پغ اص ّٟٔت تؼييٗ ؿذ٘ ٜؼجت ث ٝجٕغ آٚسي داسثؼت الوذاْ
ٕ٘بيذ.
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ب) توصيه هاي ايمني در خصوص برق رساني

ثب تٛج ٝثٔ ٝـبٞذات ،اؿّت تىبيب جٟت تبٔيٗ ثشق ٔحيط خٛد اص تيشٞبي ثشق ؿٟشي اػتفبدٔ ٜي ٕ٘بيٙذ  ٚاؿّت ثذ ٖٚدس
٘ظش ٌشفتٗ ػيؼتٓ حفبظتي (فيٛص ٔٙبػت)  ٚث ٝكٛست سٚوبس ا٘جبْ ٔي پزيشد ِزا تٛكئ ٝيٌشدد حتي إِمذٚس اص أوبوٗ
ٔؼى٘ٛي  ٚتجبسي و ٝداساي وٙتٛس ثشلي اػتب٘ذاسد ٔي ثبؿذ ،اػتفبدٕ٘ ٜبيٙذ  ٚػيؼتٓ ثشقسػب٘ي ٔزوٛس سا حتٕوب ثو ٝفيوٛص
ٔتٙبػت ثب آٔپش ٔلشفي ٔجٟض ٕ٘بيٙذ.
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اػتفبد ٜاص ػيٓٞبي سٚوبس پالػتيىي  ٚؿيش ٔمب( ْٚػيٓ صيشٌچي) و ٝلبدس ث ٝتحُٕ آٔپوش ثوباليي ٘يؼوتٙذ اػوتفبدٜ

ٕ٘ٛٙد ٚ ٜاص وبثُ ٞبي ٔمبٔ ْٚتٙبػت ثب آٔپش ٔلشفي تىبيب اػتفبدٕ٘ ٜبيٙذ چشا و ٝدس كٛست وـيذٖ آٔپش ٔلوشفي ثويؾ اص
ظشفيت ػيٓ  ٚيب وبثُ سٚوؾ آٟ٘ب دس احش ػجٛس جشيبٖ ثبال داؽ ؿذ ٚ ٜدس ٟ٘بيت ؿؼّٚ ٝس ؿوذٔ ٚ ٜحويط سا ثو ٝآتوؾ ٔوي
وـذ .اػتفبد ٜاص وبثُ جٟت سٚؿٙبيي ٞب  ٚػبيش ٔلبسف اِضأي اػت.
-2

جٟت جٌّٛيشي اص اتلبَ وٛتب ٜدس اي ٍٝ٘ٛٙأبوٗ اص اتلبَ ػيٓٞب  ٚوبثُٞب تٛػط دػت پيچ خٛدداسي ث ٝػٕوُ

آٚسد ٚ ٜاص تشٔيٙبَ ٔٙبػت (چيٙي) اػتفبدٌ ٜشدد.
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اػتفبدٕٛ٘ ٜدٖ اص يه پشيض ثشق جٟت تبٔيٗ ثشق ِٛاصْ اِىتشيىي ٔختّف ٔب٘ٙذ؛ ثّٙذٌٞٛب ،پشٚطوتٛس ،ثخبسي ٞبي

ثشلي  ٚؿيش ٜؿيش اػتب٘ذاسد ثٛد ٚ ٜاص ٞش پشيض تٟٙب يه ٔلشف وٙٙذٔ ٜجبص ث ٝاػتفبدٔ ٜي ثبؿذ.
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اص ػجٛس دادٖ ػيٓ ٞب  ٚوبثُ ٞب اص الثالي وفشاطٞبي فّضي  ٚچبدسٞبي ثشص٘توي ثلوٛست ػشيوبٖ جوذا خوٛدداسي

ٕ٘ٛد ٜچشا و ٝدس كٛست وٛچىتشيٗ اتلبَ وٛتب ٜاحتٕبَ ثشٚص آتؾ ػٛصي ٔيؼش ٔي ثبؿذ.

ج) توصيه هاي ايمني در خصوص سامانه گرمايشي

( يسايل گرمايشي )
-1

سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ ٞش ٌ ٝ٘ٛؿؼّ ٝسٚثبص دس وٙبس چبدس تىبيب جٟت طجخ ؿزا  ٚيب چبي  ٚؿيشٕٛٙٔ ٜع ثوٛدِ ٜوزا تٛكويٝ

ٔي ٌشدد؛ ٔىبٖ ٔٙبػجي سا دس ٘مط ٝديٍشي دٚس اص ٔحيط تىبيب ث ٝايٗ أش اختلبف داد.
-2

دس فلُ ػشد ثؼضب جٟت ٌشٔبيؾ اي ٍٝ٘ٛٙأبوٗ اص ثخبسي ٞبي ٘فتي  ٚيب ٞيتش ٞبي ثشلي اػتفبدٔ ٜيٌشدد وٞ ٝش

وذاْ ثٛ٘ ٝث ٝخٛد خطش آفشيٗ ٔي ثبؿذ  ٚثبيؼتي دس كٛست اػتفبدٕٛ٘ ٜدٖ اص ثخبسي ٞبي ٘فتوي جٟوت ٌشٔوبيؾ ٔوٛاسد
ايٕٙي سػبيت ٌشدد.
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٘لت ٚػبيُ ٌشٔبصاي و ٝجذيذا خشيذاسي ؿذ ٚ ٜثشاي اِٚيٗ ثبس ٔٛسد ثٟوش ٜثوشداسي لوشاس خٛاٙٞوذ ٌشفوت ثوٝ

ٕ٘بيٙذٌي ٞبي فشٚؽ ثؼپبسيذ.

2

لجُ اص ٘لت ثخبسي ٞب ٘ؼجت ث ٝػشٚيغ  ٚسفغ ٘مبيق احتٕبِي آٟ٘ب خلٛكب دس ٘بحي ٝػيؼتٓ ػٛخت سػب٘ي (

-4

وبسثشاتٛس) دػتٍب ٜالذاْ ٕ٘بئيذ.
-5

وٛس ٜثخبسي ٞب  ٚدػتٍبٞ ٜبي ٌشٔؼبص سا لجُ اص اػتفبد ٜحتٕب ٘ظبفت وٙيذ.

-6

حتي االٔىبٖ ٚػبيُ ٌشٔبصا دس فبكّ ٝيه ٔتشي اص دٚدوؾ ٔشثٛط٘ ٝلت ؿٛد.

-7

اص ثخبسي ٞبي ثذ ٖٚدٚدوؾ  ٚؿيش اػتب٘ذاسد اػتفبدٕٛٙ٘ ٜد ٚ ٜدس كٛست اػتفبدٕٛ٘ ٜدٖ اص ثخبسي ٞبي ٔجٟض ثٝ

دٚدوؾ اص ػجٛس دادٖ ِٞ ِٝٛبي فّضي دٚدوؾ ٞب اص ٔبثيٗ چبدسٞبي ثشص٘تي  ٚپالػتيىي جذا خوٛدداسي ٕ٘وٛد ٜچوشا ووٝ
اؿّت آتؾ ػٛصي ٞب اي ٍٝ٘ٛٙأبوٗ اص ايٗ ٘بحئ ٝي ثبؿذ.
ٚػبيُ ٌشٔبصا ٔب٘ٙذ ثخبسي ٞب سا دس ٘ضديىي  ٚتٕبع ٘ضديه ثب پشدٞ ٜب  ٚػبيش اجؼبْ لبثُ اؿتؼبَ ٘لت ٘ىٙيوذ.

-8

دس كٛست اػتفبد ٜاص چبدسٞبي ثشص٘تي  ٚپالػتيىي ايٗ ٚػبيُ حتي االٔىبٖ اص چبدسٞبي ثشص٘تي  ٚپالػتيىي فبكّ ٝداؿتٝ
ثبؿٙذ.
-9

ثخبسي ٞبي ٘فتي سا حتٕب سٚي ػيٙي ٔخلٛف لشاس دٞيذ تب دس كٛست ٘ـت احتٕبِي ٘فتٔ ،حيط آِٛد ٚ ٜآٔبدٜ

آتؾ ٌيشي ٍ٘شدد .حتي إِمذٚس ثبصديذٞبي ٔٙظٓ  ٚػشٚيغ ايٗ ثخبسي ٞب دس دٚسٞ ٜبي صٔب٘ي وٛتب ٜا٘جبْ ٌشدد.
-15

اص ٌبصػٛص وشدٖ ثخبسي ٞبي ٘فتي  ٚآثٍشٔىٗ ٞبي ٘فتي  ٚديٍش ٚػبيُ ٌشٔبصا ثذ ٖٚسػبيت دػتٛسات وبسخب٘ٝ

ػبص٘ذ ٜخٛدداسي ٕ٘بئيذ
-11

ٔخبصٖ ٘فت ثخبسيٟب سا دس صٔبٖ سٚؿٗ ثٛدٖ آٟ٘ب پش ٘ىٙيذ.

-12

اص سيختٗ ٞش ػٛخت ديٍشي ؿيش اص ػٛخت ٔلشفي خٛدداسي ؿٛد .ثطٛس ٔخبَ ،دس كوٛست ٘فوت ػوٛص ثوٛدٖ

ثخبسي اص اػتفبدٕٛ٘ ٜدٖ ٌبصٚئيُ جٟت ػٛخت سػب٘ي ثٟشٌ ٜيشي ٕ٘ٙبئيذ.
-13

دسج ٝحشاست دػتٍبٞ ٜبي ٌشٔ ؼبص سا ثب تٛج ٝث ٝحجٓ ٔحيط تٙظويٓ وٙيوذ  ٚاص اػوتفبدٕ٘ ٜوٛدٖ ثويؾ اص حوذ

ظشفيت ثخبسي ٞب يب ثبص ٕ٘ٛدٖ ٔؼيش ٘فت دس وبسثشاتٛس خٛدداسي ؿٛد.
-14

دس صٔبٖ اػتفبد ٜاص ثخبسي ٞبي ٘فتي تٕبْ دسة ٞب  ٚپٙجشٞ ٜب  ٚيب دسة چوبدسي تىبيوب سا ٘جٙذيوذ ٔ ٚؼويشي سا

ثشاي ٚسٚد ٛٞاي تبص ٜثٔ ٝحيط ثبص ثٍزاسيذ تب اوؼيظٖ وبفي ٔحيط تبٔيٗ ٌشدد.
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دس كٛست اػتفبد ٜاص ثخبسيٞبي ٌبصي  ٚپغ اص ٘لت ثخبسي  ٚاطٕيٙبٖ اص ػّٕىشد كحيح آٟ٘ب ٔشالوت ثبؿويذ

و ٝؿيش فّىٌ ٝبص ٔخلٛف دػتٍب ٜدس ٔؼشم دػتىبسي ثچٞ ٝب  ٚآػيت ٞبي فيضيىي لشاس ٍ٘يشد.
-16

دس ٘مبطي و ٝا٘ـؼبة ٌبص ٘ذاسد ٔ ٚججٛس٘ذ اص ٘فت  ٚيب رؿبَ ث ٝػٛٙاٖ ػٛخت اػتفبدٕ٘ ٜبيٙذ تٛكئ ٝيؿٛد:
٘ فت ػفيذ سا دس داخُ ثـىٞ ٝب ٔ ٚخبصٖ فّضي دسة داس  ٚؿيش فّى ٝداس وٓ حجٓ دخيشٕ٘ ٜبييذ .

3

ٔ حُ اػتمشاس ٔٙبثغ رخيش ٜػٛخت ثبيذ حتي االٔىبٖ اص ٔحيط ثشلوشاسي تىبيوب دٚستوش ثبؿوذ  ٚدس ٔؼويش ٚسٚد ٚ
خشٚد ػضاداساٖ حؼيٙي لشاس ٍ٘يشد .
 اػتمشاس ٔخبصٖ ٘فت دس صيش پّٞ ٝب  ٚصيش صٔيٗ ٞب  ٚپـت ثبٟٔب  ٚخش پـوتٞ ٝوبي ٔؼوبجذ  ٚحؼويٙيٞ ٝوب ثؼويبس
خطش٘بن ثٛد ٚ ٜحتي إِمذٚس اص رخيشٕٛ٘ ٜدٖ آٖ دس اي ٍٝ٘ٛٙأبوٗ خٛدداسي ثؼُٕ آيذ.
 دلت وٙيذ و ٝصٔيٗ اػتمشاس ٔخبصٖ ػٛخت ٕٞيـ ٝتٕيض  ٚػبسي اص آِٛدٌي ثبؿذ  ٚاص لشاس دادٖ ٞشٌ٘ٛوٚ ٝػوبيُ
لبثُ اؿتؼبَ دس ٘ضديىي آٟ٘ب خٛدداسي ٕ٘بييذ.
ٔ خبصٖ رخيش ٜػبصي ػٛخت ٘جبيذ دس ٘ضديىي ٔٙبثؾ حشاستي ٚ ٚػبيُ حشاست صا ٔؼتمش ؿ٘ٛذ ٚحتي االٔىوبٖ دس
فضبي دٚس اص فضبٞبي داخّي اػتمشاس يبثٙذ..
ٌ٘ٛ ي ٞبي رؿبَ ثبيذ دس ٔحيط وبٔال خـه ٍٟ٘ذاسي ؿ٘ٛذ  ٚتٕبْ ٔٛاسدي وو ٝدس ٔوٛسد ايٕٙوي ٔحوُ اػوتمشاس
ٔخبصٖ ػٛخت ٌفت ٝؿذ ٜدس ٔٛسد ٔحُ ٍٟ٘ذاسي ٌ٘ٛي ٞبي رؿبَ ٘يض الصْ االجشا اػت.
(ديدکش)
دٚدوؾ ٞب ٕٟٔتشيٗ ٘مؾ سا ايٕٙي ٚػبيُ ٌشٔب صا ايفب ٔيٕ٘بيٙذ ٕٞچٙيٗ يىي اص اسوبٖ اكّي ايٕٙوي ٞوش دػوتٍبٌ ٜشٔوبصا
ػبٔب٘ ٝدٚدوؾ آ٘ؼت ِزا تٛكيٞٝبي صيش دس خلٛف ٘لت آٖ ثبيؼتي اجشا ٌشدد.
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لجُ اص ثٟش ٜثشداسي اص دػتٍب ٜحشاست صا ٔب٘ٙذ؛ ثخبسي ٞب ،ػيؼتٓ حشاست ٔشوضي  ٚأخبِ ٟٓدٚدوؾ سا ٘ظبفوت ٚ

اص ثبص ثٛدٖ ٔؼيش دٚدوؾ اص پـت ثبْ تب ٚػيُ ٔشثٛط ٝاطٕيٙبٖ حبكُ ٕ٘بييذ.
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دٚدوؾ دس ٘بحيٙٔ ٝتٟي ث ٝفضبي ثبص ثبيذ حذالُ ٔ 1.5تش اص ٔشتفغ تشيٗ ٘مط ٝػبختٕبٖ ثّٙذتش ثبؿٙذ.

-3

دٚدوؾ ٞب دس ٘بحيٙٔ ٝتٟي ث ٝفضبي ثبص ثبيذ ٔجٟض ث ٝوالٞه ثبؿٙذ تب اص افتبدٖ اجؼبْ داخُ دٚدوؾ ٕٞ ٚچٙيٗ

وٛساٖ ٛٞا دس صٔبٖ ٚصؽ تٙذ ثبدٞب ٔل ٖٛثبؿٙذ.
-4

دٚدوؾ ٞب دس ٘بحيٙٔ ٝتٟي ث ٝفضبي ثبص ثبيذ وبٔال ٔحىٓ ٟٔ ٚبسؿذ ٜثبؿٙذتب دس احش ثبد  ٚطٛفوبٖ جوذا ٘ـو٘ٛذ ٚ

آػيت فيضيىي ٘جيٙٙذ.
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لطش ِ ِٝٛدٚدوؾ ثبيذ ثب لطش خشٚجي دٚد ٚػيٌّ ٝشٔبػبص تٙبػت داؿت ٝثبؿذ.
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دٚدوؾ دس ٘بحي ٝاتلبَ ثٚ ٝػيٌّ ٝشٔبػبص ٕٞ ٚچٙيٗ دس فضبي ثبص ثبيؼوتي حتوي االٔىوبٖ ثلوٛست ٔؼوتميٓ ٚ

ثذ ٖٚپيچ  ٚخٓ ٘لت ؿ٘ٛذ.
-7

دٚدوؾ ٞب ٘جبيؼتي دس ٔجبٚست پشدٛٔ ٚ ٜاد لبثُ اؿتؼبَ لشاس ٌيش٘ذ  ٚاص ٔحُ وبٔال أٗ  ٚيب ػبختبس ػبختٕب٘ي

ػجٛس داد ٜؿٛد.

4

د) تمهيدات ايمني عمومي

ثب تٛج ٝث ٝإٞيت ٔؼبثش خشٚد ٔٙبػت  ٚثذٔ ٖٚب٘غ دس تخّي ٝثٛٔ ٝلغ ٔتلشفيٗ دس صٔبٖ حشيك  ٚحٛادث احتٕبِي ٔوٛاسد
صيش ثبيؼتي دس ٔؼبجذ  ٚحؼيٙيٞ ٝب اجشا ٌشدد.
-1

ٔؼبجذ يب حؼيٙيٞ ٝبي ثب جٕؼيت صيش٘ 555فش حذالُ داساي د ٚدػتشع خشٚد  ٚدسة خوشٚد ٔٙبػوت ثبؿوٙذ.

حذالُ ػشم دػتشػي ٞبي خشٚجئ 1.5تش ثبؿذ.
-2

دس كٛست ايٙى ٝافشاد حبضش دس ٔؼبجذ  ٚتىبيب ثيٗ  555تب ٘ 1555فش ثبؿٙذحذالُ ساٞ ٜبي خشٚد ثبيوذ ثبيؼوتي

ػ ٝػذد دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد .حذافُ دػتشػي ٞبي خشٚجي ٔ 2تش ثبؿذ.
-3

دس ٔؼبجذ  ٚتىبيبيي و ٝثيؾ اص ٘ 1555فش ػزاداس دس خٛد جبي ٔي دٞذ ثبػتي حذالُ چٟبس سا ٜخوشٚد دس ٘ظوش

ٌشفت ٝؿٛد .ث ٝاصاي افضايؾ ظشفيت ثشاي ٞش ٘ 255فش يه دسة خشٚجي اضبفٌ ٝشدد.
-4
-5

اص آريٗ ثٙذي  ٚيب ٔؼذٚد ٕ٘ٛدٖ دسثٟبي خشٚجي ٔؼبجذ  ٚتىبيب جذا خٛدداسي ث ٝػُٕ آيذ.
اِلبق ثشچؼت  ٚيب تبثّ ٛخشٚد  ٚسإٙٞبيي خوش ٚ ٚسإٙٞوبي خوشٚ

دس ٘موبت ٔختّوف ٔؼوبجذ  ٚتىبيوب ٚ

حؼيٙيٞ ٝب اِضأي ٔي ثبؿذتب رس ٔٛالغ اظطشاسي  ٚثشٚص حشيك  ٚحٛادث ٔتلشفيٗ سا ثٔ ٝؼجوش ػٕؤٛي ٔٙبػوت سإٙٞوبيي
ٕ٘بيٙذ.
-6

جٟت وّي ٝثبصؿٞٛبي دسثٟبي خشٚد ثبيؼتي ث ٝػٕت ٔؼبثش خشٚجي ثبؿذ  ٚثوٞ ٝويچ ػٙوٛاٖ ثو ٝػوٕت داخوُ

ٔؼبجذ يب حؼيٙيٞ ٝب ثبص ٘ـٛد.
-7

اػتمشاس خبٔٛؽ وٙٙذٞ ٜبي دػتي  ٚچشخذاس دس ٔحيط ٔؼبجذ ،حؼيٙيٞ ٝب  ٚتىبيوب ثوب تٛحو ٝثوٚ ٝػوؼت آٖ دس

فبكّٞ ٝش ٔ 13تش دس ٔحُ ٞبيي و ٝوبٔال لبثُ سٚيت  ٚدػتشػي  ٚدس استفبع  1.25اص وف ثبؿذ اِضأي اػت.
-8

ثب تٛج ٝث ٝايٙى ٝدس كٛست حٛادث احتٕبِي حجٓ صيبد جٕؼيت دس صٔبٖ وٛتبٞي ثبيذ تخّيو ٝؿو٘ٛذ  ٚاص ٔىوبٖ

حبدح ٝدٚس ؿ٘ٛذ ،حتي االٔىبٖ ثبيذ دسثٟبي خشٚجي ثب ػشم صيبد ايجبد ؿٛد تب دس ٍٙٞبْ تخّي ٝثشاي افشاد أىوبٖ تخّيوٝ
ايٕٗ فشا ٓٞثبؿذ.
-9

دس فضبٞبي داساي طجمبت ثيـتش اص يه طجمٚ ٝجٛد پّ ٝاضطشاسي ػال ٜٚثش پّٞ ٝبي اكّي اِضأي ٔيثبؿوذ توب دس

ٔٛالغ حبدح ٝتخّي ٝطجمبت ث ٝساحتي كٛست ٌيشد.
-15

ايجبد ؿجى ٝآثشػب٘ي آتؾ ٘ـب٘ي دس ٔؼبجذ  ٚحؼيٙيٞ ٝب ضشٚسي ثٛد ٜو ٝثبيؼتي ثو٘ ٝحئوي طشاحوي ٘ ٚلوت

ٌشدد و ٝأىبٖ پٛؿؾ دٞي الصْ سا ث ٝوّي٘ ٝمبت داؿت ،ٝظشفيت ٔخبصٖ آٖ ثب تٛح ٝث ٝفبكّ ٝايؼوتٍب ٜآتوؾ ٘ـوب٘ي ٔحوُ
تؼييٗ  ٚحذالُ ثشاي ٔذت صٔبٖ  15رليم ٝدس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد.
-11

٘لت ػيؼتٓ اػالْ حشيك اتٔٛبتيه دس ٔؼبجذ  ٚحؼيٙيٞ ٝبيي و ٝث ٝكٛست دايٕي ٔي ثبؿذ اِضأي اػت.
5

تٕبٔي تىبيب ٔ ٚؼبجذ ٍٟ٘جبٖ (كجح  ٚؿت) داؿت ٝثبؿٙذٕٞ .چٙيٗ ٍٟ٘جب٘وبٖ اص افوشاد ٔطٕوئٗ  ٚآٔوٛصؽ ديوذٜ

-12

ا٘تخبة ؿ٘ٛذ.
ثٔ ٝجشد اتٕبْ ثش٘بٔٞ ٝب  ٚتخّي ٝافشاد اص ٔحُ تىبيب ٔ ٚؼبجذٍٟ٘ ،جب٘بٖ ضٕٗ ثبصديذ اص داخُ  ٚجٛا٘ت ثيش٘ٚوي

-13

ٔحُ ،ثشق سا اص تبثّ ٛاكّي  ٚؿيش اكّي ٌبص لطغ ٕ٘ٛد ٚ ٜدس طٍٟ٘ َٛجب٘ي تٕوبٔي ٚسٚد  ٚخوشٚد ٞوب سا وٙتوشَ  ٚحجوت
ٕ٘بيٙذ.
-14

دس كٛست ثشٚص آتؾ ػٛصي تٛكئ ٝي ٌشدد ضٕٗ حفظ خ٘ٛؼشدي ثالفبكّ"ٝآتؾ ٘ـب٘ي" سا اص طشيوك تّفوٗ

ٔ 125طّغ ٕ٘ٛد ٚ ٜالذاْ ث ٝوٙتزَ آتؾ ػٛصي ثب اػتفبد ٜاص ٚػبيُ آتؾ ٘ـب٘ي ٔٛجٛد ٕ٘بييذ.
-15

تٟي ٝچٙذ دػتٍب ٜخبٔٛؽ وٙٙذ ٜپٛدس ( CO2 ٚافشاد ٔؼئ َٛطشص وبس ثب آٟ٘ب سا فشا ٌيش٘ذ).

-16

اػتفبد ٜاص پٛؿؾ ٔٙبػت (ؿيش ٘بيّ٘ٛي) حٟت ػمف  ٚاطشاف ايؼتٍب ٜتٛكئ ٝيٌشدد.

-17

دس ايؼتٍبٜٞبي كّٛاتي لشاسدادٖ ػٕبٚسٞب ثش سٚي ػىٛي ٔؼتحىٓ اِضأي اػت  ٚدس اتلبَ آٖ تٛػط ؿويًّٙ

ث  ٝػيّٙذس ٌبص ٔبيغ ٔٛاسد ايٕٙي ثبيذ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد  ٚدس كٛست أىبٖ يه سؿت ٝؿيّ ًٙآة (ٔتلُ ث٘ ٝضديه تشيٗ
ؿيش آة) دس ٔحُ ايؼتٍبٜٞب ٟٔيب ثبؿذ.
-18

فبكّٙٔ ٝبػت ثيٗ سٚؿٙبيي ٞب  ٚپٛؿؾ ػمف ثبيذ سػبيت ٌشدد.

-19

٘لت تبثّ ٚ ٛػاليٓ ٞـذاس دٙٞذ ٜدس ؿت اِضأي اػت.

-25

لؼٕت پبييٗ چبدس ث٘ ٝحٛي دس ٘ظش ٌشفت ٝؿٛد و ٝدس كٛست ثشٚص حشيك احتٕبِي أىبٖ ػجٛس ٔيؼش ثبؿذ.

-21

اص سٚؿٗ ٕ٘ٛدٖ آتؾ دس داخُ تىبيب ٚايؼتٍبٜٞب ثٙٔ ٝظٛس دٚد ٕ٘ٛدٖ اػپٙذ خٛدداسي ؿٛد.

-22

سيختٗ ضبيؼبت دس ٔجبٚست چبدس تىبيب ٚايؼتٍبٟٞب خٛدداسي ؿٛد.
در خاتمه به کليه مجريان ي پيماوکاران مربًطه تًصيه مي شًد کليه مًارد ايمىيي مربيًب بيه امياکه تجم يي
مربًب به دستًرال مل اجرايي محافظت ساختمان ها در برابر آتش سًزي (آئيه وامه هاي مسکه ي شهرسازي ي
ساير دستًرال مل ها ي آييه وامه هاي مربًطه) را به صًرت دقيق ي کامل رعايت ومايىذ.
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