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 امر به معروف و نهي از منكر دعوت به اسالم است . امام علي )ع(

 

 رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان قم -دس مقومي جناب آقاي مهن

 جانمايي هرگونه تاسيسات و ممنوع بودن ايجاد هر گونه بازشو بدون درب مقاوم حريق در دستگاه پله   عدمموضوع: 
 

 سالم عليكم
 
 در مالك میگردد مشاهده حریق ایمني تاییدیه و بازدید جهت نشاني آتش سازمان به ارجاعي ساختمانهاي در اخیرا  رساند مي باستحضار احتراما               

 در  ، بر اساس قوانین موجود است نموده تاسیسات یا انباري كاربري با اتاقك ایجاد به اقدام باشد مي حریق برابر در مقاوم درب به مجهز كه پله دستگاه

 در  ساختمان ساكن افراد امن استقرار یا و ساختمان اضطراري خروج راه تنها باشد مي طبقات در حریق برابر در مقاوم درب به مجهز پله دستگاه كه ساختمانهایي

ات و كاربري داراي ریسك حریق باشد و در صورت مسدود تاسیس هرگونه از عاري مسیر این بایست مي و باشد مي مسیر این صرفا سوزي آتش و حادثه زمان

 مي ناپذیر جبران مالي و جاني خسارات ایجاد موجب و محبوس حادثه مورد طبقات در و نداشته خروج راه افراد ، پله شدن و یا ایجاد آتش سوزي در دستگاه

اي ریسك آتش سوزي خصوصا تعبیه اتاقك انبار و یا هر گونه باز شو كه بدون دار تاسیسات و كاربري هرگونه اختصاص عدم به نسبت است خواهشمند لذا. گردد

   .فرمایید مبذول را  مقتضي دستورات پله دستگاه در مبحث سوم مقررات ملي ساختمان مي باشد  4-3-3-6-3درب مقاوم حریق به استناد بند 

 
  

 
 عباس جعفري 

 مدير عامل سازمان آتش نشاني
 

 رونوشت : 

 جهت استحضار -قم  يشهردار ستیز طیو امور مح يمقدم    معاون محترم خدمات شهر انیمهندس اصفهان يجناب آقا  - 

 جهت استحضار -قم  يشهردار يمحترم نظارت بر ضوابط شهرساز ركلیمد  يالنیمهندس م يجناب آقا  - 

 جهت اطالع -سازمان   وزشو آم يریشگیمعاون محترم پ    هیمهندس زند يجناب آقا  - 

 

 


