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دارد

اعضای محترم ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان 

شهرداران محترم شهرهای تابعه استان

جناب آقای زینعلی

رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

جناب آقای سلیمانی نژاد

مدیرعامل محترم شرکت گاز استان

با سالم و احترام،

به پیوست تصویر نامه شماره ۴۷۷۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منضم به نامه 

شماره ۱۶۹۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص الزام نصب شیرهای خودکار قطع گاز 

در ساختمان های خاص مطابق بند ۱۷-۲-۴ مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد. 

خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع دستور فرمایید نسبت به نصب تجهیزات مورد نظر در ساختمان های خاص تعریف 

شده در بند مذکور مطابق با استانداردهای ملی اقدامات الزم معمول گردد. 

رونوشت:
جناب آقای سید محمد شعاعی سرپرست محترم معاونت هماهنگی امور عمرانی: جهت استحضار .

جناب آقای میرزایی رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان: جهت استحضار و  اقدام الزم .
فرمانداران محترم و روسای ستادهای پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان های تابعه استان: جهت استحضار و دستور اقدام الزم

جناب آقای بهمن محمدی معاون محترم اداره کل مدیریت بحران: جهت آگاهی.
جناب آقای محمود شریفی کارشناس محترم امداد و نجات: اقدام کننده.



۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۴۷۷۱۰

ندارد

تاریخ_خورشیدی

حسین رجب صالحی

معاون امور شهرداری ها

معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور
موضوع: الزام نصب شیرهای خودکار قطع گاز در ساختمان های خاص

با سالم و احترام؛
به پیوست نامه شماره ۱۶۹۰۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ رئیس محترم سازمان مديريت بحران کشور در خصوص الزام نصب 
شیرهای خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله در ساختمانهای خاص تعیین شده در بند ۱۷-۲-۴ مبحث هفدهم 

مقررات ملی ساختمان برای آگاهی و صدور دستور اقدام الزم در شهرداریهای آن استان ارسال میشود.

رونوشت: 
ارسال از طریق پیام استان

جناب آقای جمالی نژاد رئیس محترم سازمان برای استحضار
جناب آقای نجار معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور برای استحضار

جناب آقای مهدی زاده مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری جهت اطالع
جناب آقای راضی مدیر کل محترم دفتر محیط زیست و خدمات شهری جهت اطالع

بسمه تعالی

سال "تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها"

بند ۱۷-۲-۴ مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان: 
ساختمانهای مشمول ضوابط این بخش ساختمانهایی هستند که:

 الف-قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهرهبرداری از آنها بهطور غیرمستقیم موجب 
افزایش تلفات و خسارات میشود، مانند: بیمارستانها، مراکز آتشنشانی، مراکز و تأسیسات آبرسانی، تأسیسات 

برقرسانی، مراکز کمکرسانی و بهطورکلی تمام ساختمانهایی که استفاده از آنها در نجات وامداد مؤثر میباشد.
 ب- ساختمانها و تأسیساتی که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر در کوتاهمدت و درازمدت برای 

محیطزیست میشوند.
پ- ساختمانهایی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت ملی میگردد، مانند: موزهها، کتابخانهها و بهطورکلی مراکزی که 

در آنها اسناد و مدارك ملی و یا آثار پرارزش نگهداری میشود.
 ت- ساختمانها و تأسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آلودگی محیطزیست و یا آتشسوزی وسیع میشود، مانند: 

انبارهای سوخت و مراکز گازرسانی.



۱۴۰۰/۱۰/۱۲

۱۶۹۰۹۸
ندارد

«تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها»
                                                                                                                                                                   

                                                                  هر کس انسانی را از مرگ رهایی بخشد ، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.
                                                                                                                                                                                                                                                                                             ( سوره مبارکه مائده آیه  ۳۲ )

جناب آقای جمالینژاد معاون محترم عمران ، توسعه امور شهری و روستایی و عضو ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
جناب آقای آدمنژاد معاون محترم وزیر راه و شهرسازی و عضو ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

جناب آقای حایری معاون محترم وزیر نیرو و عضو ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران
جناب آقای فالحتیان معاون محترم وزیر نفت و عضو ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران

جناب آقای رخشانی مهر معاون محترم وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
جناب آقای رحیمی معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای خرم، رئیس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور 

سالم علیکم
      با احترام، با عنایت به خطرپذیری باالی کشور در برابر مخاطرات طبیعی بویژه زلزله و احتمال نشت گاز و وقوع          

آتشسوزی بعد از وقوع زلزلههای شدید و با استناد به بند ١٧-٣-٤-١ مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان با موضوع 
الزامی بودن نصب شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله در ساختمانهای خاص، لطفاً دستور فرمائید تا تمهیدات 
مربوطه جهت اجرای اقدامات الزم به منظور نصب تجهیزات مورد نظردر ساختمانهای خاص تعریف شده در بند ١٧-٢-٤ 
، مطابق با استانداردهای ملی بارعایت کلیه ضوابط ومقررات، اجرایی شودتا از وقوع حوادث احتمالی پیشگیری 

گردد.ضمنارعایت موارد فوق الذکر صرفا از نظر این سازمان بالمانع است.    
              

رونوشت:
جناب آقای مهندس قادری معاون محترم فنی و هماهنگی بازسازی و بازتوانی جهت آگاهی.

روشک ياه  يرایهد  اه و  يرادرهش  نامزاس 
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