
 

 

 جمهوری اسالمی افغانستان

 گی به حوادثوزیردولت در امور رسید دفتر

 کمیته تخنیکی دایمی رسیده گی به آتش سوزی ها

 

 

 

 از وقوع حوادث آتش سوزی در مراکز تجارتی جلوگیریمسوده طرح پیشنهادی 

 

 

 

 

 

 

 

  ۱۳۹۷ جدی                                       



 مقدمه 

مخصوصا سرمایه گذاران و  برای هموطنان  آتش سوزی یک پدیده ویرانگر است که صدمات مالی و جانی آن در طی سالیان متمادی 

 . وارد نموده استآنانیکه به کسب و کار مشغول اند 

 ومصدومیت را هم در قبال دارد .جانی تلفات  بلکه د گردمی های شخصی و دولتی  این پدیده شوم نه تنها باعث از بین رفتن اموال و دارایی

تا آتش  گرفته  طی سالیان متمادی از این پدیده به اشکال مختلف متاثر گردیده از سوختن اموال و کاال های تجارتی و شخصیافغانستان 

 جنگل ها ومراتع طبیعی باعث از بین رفتن سرمایه های ملی در این کشور گردیده است.سوزی در

جلوگیری  ممکنه درجهت خاموش سازی حریق وتالش های پیوسته  فوق فغانستان با در نظر داشت موارد ذکر شده اجمهوری اسالمی دولت 

جلوگیری از وقوع همچو حوادث وجود  جهتاز وقوع حوادث در مقاطع مختلف زمانی نموده است ولی از آنجاییکه یک راهکار مناسب 

 .گردیده استبه میزان بلند  جانی افراد اجتماع فات تلمالی و  خساراتضی اوقات باعث نداشته است در بع

صدمات هنگفت مالی به تاجران و سرمایه گذاران  واردشدنبا عث در این اواخر شهر کابل شاهد چندین حادثه المناک آتش سوزی بود که  

می مصمم گردید تا کمیته دایدولت تش سوزی درکابل، غزنی آاخیر  دلخراش با در نظر داشت حوادث ه کهدر بخش های مختلف گردید

ترتیب و تنظیم لوایح رسیده گی به متضررین همچو حوادث و همچنان به هدف دولت در امور رسیده گی به حوادث  دفتروزیررا تحت نظر 

این کمیته موظف است تا طرح های مشخص را  که سپردوظیفه برای جلوگیری از وقوع حوادث آتش سوزی در سطح کشور  و رهنمود ها

 .ترتیب نمایند ها جهت رسیده گی به متضررین حوادث آتش سوزی و همچنان برای جلوگیری از وقوع  آتش سوزی

 متشکل از نماینده های :تخنیکی  اینک مسوده طرح چگونگی جلوگیری از حوادث آتش سوزی درمراکز تجارتی توسط کمیته فرعی  

دفتر مشاور ارشد ریس جمهور در امور   ،وزارت داخله، اداره ملی امادگی مبارزه با حوادث، شاروالی کابل، وزارت شهر سازی و اراضی

  است . ترتیب گردیده ریاست عمومی امور بیمه های وزارت مالیه   ،توسعه شهری

 

 مبنای طرح

مورد تشکیل کمیته دایمی به منظور مقام عالی ریاست جمهوری اسالمی افغانستان در   ۱۳۹۷/۰۹/۱۳مورخ (  ۱۸۷۶)به تاسی از حکم شماره 

و  ،کاهش زیان های ناشی از آندریافت راه حل های قابل تطبیق جهت کمک به متضررین ناشی از حوادث آتش سوزی در مراکز تجارتی

( ماده ۱قره )کمیته مندرج ف : ه طوریکهرذکتماده سوم حکم م ذعانا درمطابقت به مچو حوادث و تعین ادارات مربوطه جلوگیری از تکرار ه

تا جهت جلوگیری از وقوع حوادث آتش سوزی در مراکز تجارتی کشور طرح های مشخص پیشنهادی شده  ساختهاول این حکم موظف 

  روز به ریاست جمهوری ارایه نمایند. ۲۰خویش را طی مدت 



 کمیته فرعی برای ایجاد طرح ت آاجرا

ریاست عمومی امور ،  اداره ملی امادگی مبارزه با حوادثله ، کابل، وزارت امور داخوزارت شهر سازی و اراضی ، اداره محترم شاروالی 

رت شهر و دفتر مقام مشاور ارشد ریس جمهور در امور توسعه شهری جلسه مشترک را در مقر معینیت ساختمانی وزا بیمه های وزارت مالیه

چگونگی  از دیدگاه شهری و ساختمانی و وجلوگیری از ان سوزی ابعاد مختلف حوادث آتشروی در جلسه مذکور  دویروسازی و اراضی ت

به شرح ذیل درمراکز تجارتی   حریق جلوگیری از وقوع جهترا ذیل و کمیته متذکره طرح مشخص  دادقرار  مداقهاطفا حریق مورد بحث و 

  می دارد.ارایه 

 شهر سازی -۱

 تعمیرات و ساختمان سازی -۲

 جا شده در ساختمان های تجارتی و مجتمع ها مواد و محصوالت جاب -۳

 اطفا حریق و رسیده گی به حادثه  -4

  بیمه -5

  شهرسازی  -۱

ای زیربنای های اساسی شهری از دیدگاه شهری یک شهر زمانی میتواند خدمات اساسی را به شهر وندان خویش ارایه نماید که دار 

تمدید لین از این جمله میتوان خدمات برق رسانی ، که بگوی خواسته های شهروندان باشد این خدمات زیربنایی بتواند جوا تاباشد 

 عدم استاندارداز لزومات یک شهر است که یادشده  هریک از موارد زیرا، تهویه و تسخین مناسب و خدمات آبرسانی را نام برد گاز 

 . حریق  باشدایجاد   ن باعثبودن آ

 

 شبکه برق   

    شمار شماره رفته و موجودیت آن در جهان امروزی یکی از ضروریات عمده به اساسی شهری به های یکی از شبک

 در شهر ها تمدید گردند  و تخنیکی علمیالزم است تا به صورت  ،میرود

به حد  آتش سوزی تا عوامل مراعات گردند جدآ  شبکات برق شهری  یشماریم که الزم است تا در تمدیدمواردی را برم

 اقل برساند .

 

  ساختمان ها برق طوری در نظر گرفته میشود که مرطوب نباشد، دارای حرارت بلندتر نباشد و به ساختمان های فلزی متصل نباشد؛ 

  باید احداث گردد المنفعه معاتاسیسات درفواصل معین ازساختمان های رهایشی، تجارتی، صنعتی و  برقهای  برج . 

   در نظر گرفته شوند. ومحفوظ مخصوص نقاط در  جریان برققسیماتی بوردها و پنل بورد های تمیتربکس ها، پنل 



   تمام تجهیزات داخل اتاق ترانسفارمر استیشن ها، پنل بورد ها، میتربکس ها و پنل بورد های تقسیماتی، به منظور تامین ایمینی، آرت

 زمین شوند.

   ،و   ، بریکرهامخصوص عایقی بخاطر قطع و اتصالدر آینده، آالت  ماندن از خطر به منظور مصئوندر روند دیزاین شبکات برق

 فیوزها، در نظر گرفته شوند.

  .جهت تامین ایمنی شبکات ولتاژ متوسط، حین دیزاین صاعقه گیرها و جرقه گیرها در نظر گرفته شوند 

   .ارتفاع و حریم های درجه اول و درجه دوم، در دیزاین شبکه های هوایی رعایت گردند 

  قرار نداشته باشند و در آینده  اتساحات مسکونی و نبات دری گردد که در حریم و مسیر لین هاحین دیزاین شبکه های هوایی سع

 کاشت درختان و اعمار تعمیرات جلوگیری صورت گیرد.غرس و از

  ای حریم کیبل های زمینی، حین دیزاین شبکه در معابر و پیاده روها رعایت گردند. استندرده 

 .جهت جلوگیری از بروز حوادث برق گرفتگی باالی تمام کیبل های برق که در زمین دفن میگردد نوار خطر تمدید شود 

 های تیلفون، انترنت و نظیر آن تقاطع  در صورت که کیبل های برق با سایر تاسیسات شهری از قبیل پایپ های آب، فاضالب، لین     

 گیرد و مطابق ستندرد های متداول شبکات برق رسانی رعایت شود.با مراجع مربوطه هماهنگی صورت  مینماید حین دیزاین

 قابل دسترس باشد کمک های اولیه در اتاق حفظ و مراقبت های جعبه، 

  نصب گردد اشاره ها و تابلوهای راهنمایی و اخطاریه در تمام تاسیسات برقی، 

  تمام وسایل تخنیک بیخطر از قبیل کاله، دستکش، عینک، لباس مخصوص و غیره، حین تطبیق و نظارت پروژه های برق رسانی

 باشد.نظر گرفته شده و الزامی در 

  موقعیت درست برج های زمینی و هوایی ، عدم استفاده از کیبل های بدون پوش ،اتصاالت دقیق  ،تمدید دقیق و تخنیکی کیبل ها

از بروزخطرات و عایق بندی درست و تخنیکی شبکه برق از جمله مواردی است که میتوان از آن جهت جلوگیری  تخنیکی

 موثرباشد.

  

 شبکات تهویه و تسخین 

در شهر های مدرن و پیشرفته این شبکه عبارت از سیستم تسخین مرکزی میباشد که توسط پایپ فلزی به ساختمان ها و منازل 

 .ده ودر رادیاتور ها گردش نموده و در اثر تبادله جریان حرارتی فضا ها را در فصل سرما گرم مینمایدنمومسکونی آب گرم پمپ 



افغانستان شبکات مذکور صرف در چند شهرک محدود و ادارات دولتی موجوده بوده  اما در کشورهای جهان سوم خصوصا در

که به انواع گازی،  شودگرم نمودن اماکن استفاده میو سایر ساختمان ها اعم از مسکونی و تجارتی از بخاری های منفرد جهت 

کی تسخین اماکن را تشکیل داده ولی در شرایط تیلی و چوبی تقسیم میگردد. این بخاری ها به نوبه خود یکی از وسایل غیر تخنی

موارد ایمنی ذیل همچوبخاری ها استفاده ستهلکین درم تاداردهزینه بردار میباشد الزم  سیستم های مرکزیهمچو حاضر که ایجاد 

    گیرند. مدنظر لزومآ را

 

تعال سروکار دارد خطر ساز بوده و اجتناب گذاشتن بخاری های چوبی ، گازی و یا تیلی در اماکن که مستقیما با مواد قابل اش -１

 گردد.

عمومی استفاده از بخاری های متذکره توسط افراد مشخص صورت گیرد و به هرکس اجازه داده نشود که به آنها در اماکن  -２

  .مواد سوخت اضافه نمایند

دور نگهداشته شود زیرا در باشد تماعات عامه و تردد اشخاص زیاد بخاری ها گازی و بالون های آنها در محالت که اج -３

 هنگام آتش سوزی یکی از عوامل آتش زا به حساب میاید.

از گاز های با کیفیت بازار برای تسخین استفاده صورت گیرد زیرا در هنگام استفاده ممکن خاموش و فضا آلوده به گاز شود   -４

 .که با یک جرقه با عث ایجاد آتش سوزی میگردد

بعدا بخاری ها در  و سط بازگذاشتن پنجره ها تخلیهو خانه ها اوال هوای داخل فضا تو نکیدر هنگام داخل شدن به دکا -５

 گردد. اماکن روشن

تا از فضا های داد و  شودکوشش  گردداز مردم غذا آماده می یآشپز خانه های عمومی و رستورانت ها که برای تعداد زیاد -６

  .امکان دور قرار داشته شود  ستد تا حد

 .تیلی و گازی از دسترس اطفال دور نگهداشته شوندبخاری های   -７

ای مربوطه تا حد امکان استفاده از سیستم های متمرکز سرمایش و گرمایش در شهر ها توسط شاروالی ها و سایر ارگان ه -８

خطرات ناشی از آتش سوزی کاهش یابد و از سوی دیگر تاثیرات محیط زیستی مواد سوختنی  طرفترویج گردد تا از یک 

  به صورت منفرد استفاده میگردند کمتر گردد. که

 

 یستم های آبرسانی و اطفاییه شهریس 

نیز زیر بنا های اساسی شهری را تشکیل میدهد اگر چه این سیستم با ایجاد حوادث آتش سوزی سروکاری ندارد  یسیستم های آبرسانی شهر

ولی یکی از موارد مهم در چگونگی مهار آتش سوزی به شمار میرود الزم است تا با در نظر داشت شرایط فعلی کشور اصالحات الزمه ذیل 

 تواند جوابگوی اطفای حریق در حاالت خاص نیز باشد.در خدمات آبرسانی شهری به وجود آید تا ب



( 5الی  ۳)مدت زمان رسیدن به محل حریق  تاکیلومتر در مناطق مختلف شهر ایجاد گردد پنج ایستگاه های آتش نشانی به شعاع   -１

  رادربرگیرد.

در حاالت اضطراری  دایجاد گردد تا بتواندرشهرهای مزدحم خدماتی در جوار سرک های عمومی فرعی حداقل یک سرک  -２

 امبوالنس از آنها استفاده نمایند.موتر های آتشنشانی و

ی در نظر گرفته میشود این در فیصد آب آشامیدن ۳۰-۲۰حجم ذخیره آب برای  مقاصد آتش نشانی نظر به نورم های بین المللی  -３

 .تعین میگردد به نورم آشامیدنی و حریق یکی باشد در غیر آن حجم ذخیره آب آتش نشانی نظر  که سیستم آب حالیست

 ساعت مد نظر گرفته میشود. ۳-۲مدت مقدار آب برای مقاصد آتش نشانی برای  -４

  .شودمتر در نظرگرفته  ۲۰۰الی  ۱5۰له هایدرانت ها برای اطفای حریق در شهرها به فاص -５

 :پیشنهاد میگردد در شهرها فوق تدابیر ذیل از جانب کمیته برای جلوگیری از وقوع حوادث آتش سوزیذکر شده موارد به  نظر

 شاروالی های مکلف اند تا موارد ذیل را تامین نمایند: -۱

 ان پاک کاری گرددفروش تمام جاده های که د راطراف آن ساختمان های تجارتی قرار دارند از وجود دست. 

  تجارتی که دارای مواد قابل اشتعال میباشد ازمناطق تجارتی به بیرون از شهر انتقال داده شود.انبار های ساختمان های 

 یا و و به جا های مناسب انتقال گردد تیل فروشی ها،گاز فروشی ها و تانک های تیل از جاده های تجارتی بیرون کشیده شده 

 . اصله های ایمنی ان رعایت گرددف

 بین تعمیرات تجارتی از لحاظ نورم های اطفاییوی از جانب شاروالی کابل تامین گردد. یفاصله ایمن 

 

 اداره ترافیک مکلف است تا تدابیر ذیل را برای تامین خواسته های ضد حریق تامین نمایند   -۲

  رار داده و اند پارکینگ موتر های شخصی را ممنوع ق بنایافتهدر جاده های مزدحم که در اطراف آن ساختمان های تجارتی

 .مداومااز ان مواظبت بعمل اید

 سرک های خدماتی که در دوطرف جاده های اصلی قرار دارند به طور مداوم باز نگهداشته شوند و اجازه پارکینگ و دست 

وتر های آتش نشانی از جاده مذکور فروشی در جاده خدماتی ممنوع قرار داده شود تا در هنگام وقوع حوادث آتش سوزی م

 .بتوانند خود را به محل حادثه برسانند 

   موانع ترافیکی که جهت تامین امنیت در شهر ها کارگذاشته شده است متناسب به ارتفاع موتر های آتش نشانی ساخته شوند

. 

 

 شرکت آبرسانی مکلف است تا موارد ذیل را تامین نماید: -۳

 اصل معین در جاده های تجارتی بهتر است تا در این مورد با اداراه اطفاییه هماهنگی الزم صورت تعبیه هایدرانت ها به فو

 گیرد.



  فیصد آب آشامیدنی برای اطفای حریق در شهر ها در نظر گرفته شود در حاالتیکه منبع  ۳۰ -۲۰حجم ذخیره آب به اندازه

 تعین گردد. استند نظر به نورم ها تامین آب آشامیدنی و حریق از هم جدا

  ساعت مد نظرگرفته شود. ۳-۲مقدار آب برای مقاصد آتش نشانی برای مدت 

  در ساحات غیر قابل دسترس الزم است تا شبکه موضعی اطفای حریق از جانب شرکت با همکاری سکتور خصوصی ساخته

 شود.

 

 شرکت برشنا الزم است تا موارد ذیل را تامین نمایند: -4

 و به ساختمان های فلزی متصل نباشد؛ ودهدارای حرارت بلندتر نبو د که مرطوبنشوتمان برق طوری در نظر گرفته ساخ 

 شوند گرفته ساختمان برج های برق با در نظرداشت حریم آن در فواصل معین از ساختمان های تجارتی در نظر. 

  و اتاق های مخصوص جهت ایمنی بیشتر در نظر گرفته میتربکس ها، پنل بوردها و پنل بورد های تقسیماتی را در جاها

 شوند.

  تمام تجهیزات داخل اتاق ترانسفارمر استیشن ها، پنل بورد ها، میتربکس ها و پنل بورد های تقسیماتی، به منظور تامین

 ایمینی، آرت زمین شوند.

 رها در نظر گرفته شوند.صاعقه گیرها و جرقه گی تمدید شبکه  جهت تامین ایمنی شبکات ولتاژ متوسط، حین 

  و نبات قرار نداشته باشند و در آینده  تجارتیشبکه های هوایی سعی گردد که در حریم و مسیر لین ها، ساحات  تمدیدحین

 کاشت درختان و اعمار تعمیرات جلوگیری صورت گیرد. غرس و از

 شبکه در معابر و پیاده روها رعایت گردند.  تمدیدحریم کیبل های زمینی، حین  استندردهای 

  در صورت که کیبل های برق با سایر تاسیسات شهری از قبیل پایپ های آب، فاضالب، لین های تیلفون، انترنت و نظیر آن

گیرد و مطابق ستندرد های متداول شبکات برق رسانی رعایت با مراجع مربوطه هماهنگی صورت تمدید تقاطع مینماید حین 

 ود.ش

   نصب گردد اشاره ها و تابلوهای راهنمایی و اخطاریه در تمام تاسیسات برقی 

  از تمدید کیبل های بدون عایق در مجتمع های تجارتی خود داری گردد. و کیبل های موجوده نیز با کیبل های دارای عایق

 تبدیل گردند.

 .االرم های خطر در تمام برج های برق نصب گردد 

 ف ساختمان برج برق آزاد ساخته شود.تا حد امکان اطرا 

 .در برج های برق اله ضد حریق اتومات ونوع پودر و کاربن دای اکساید نصب گردد  

 وزارت صنعت و تجارت -5

 در هماهنگی با تصدی مواد نفتی و گاز مایع الزم است تا از واردات مواد نفتی و گاز مایع غیر استندرد جلوگیری نمایند. -



قبل از صدور و تمدید جواز تجارتی کمپنی های تجارتی را وادار نماید تا بیمه نامه آتش سوزی را از یکی شرکت های مجوز  -

 بیمه  در  کشور خریداری نماید. 

 تعمیرات -۲

نی بحث ساختمان ها و ساختمان سازی در شهر ها یکی از چالش های عمده را در شرایط کنونی برای اطفاییه و خدمات آتش نشا

 -۲ساختمان های تجارتی قبال ساخته شده  -۱تشکیل میدهد در این بحث ساختمان های تجارتی را به سه بخش تقسیم مینمایم 

 ساختمان های که هنوز ساخته نشده اند . وساختمان های تجارتی تحت ساختمان 

 .گرفته میشودنه برای آنها در نظر تدابیر جداگابه تفکیک هریک از ساختمان های فوق الذکر 

 

 ساختمان های تجارتی قبال ساخته شده : -１

 :الزم است تا تدابیر ذیل مد نظر گرفته شود  در این نوع ساختمان ها

  تجارت به تفکیک توسط شاروالی های بررسی و لیست گردند .کار تعداد ساختمان های تجارتی و نوعیت 

 ) به تفکیک تعداد منازل در لیست اضافه گردد. نوعیت ساختمان )آهنکانکریتی ، فلزی ، خشتی و یا چوبی 

 سیستم برق در ساختمان بررسی فنی گردد. 

 ستم تسخین درموسم سرما مطالعه گرددسی. 

  تفکیک گردد ها به تفکیک محل و مواد و پز در ساختمانپخت. 

  شده مشخص شود .  هذخیر ونوع موادانبار های ساختمان موقعیت 

 ر مواد قابل اشتعال در ساختمان تفکیک گرددموجودیت تانکر های تیل و ذخای. 

  شود.خودکار مجهز ساختمان با سیستم سپرینکلر ویا آبپاش های 

  تعبیه گردد.و اماکن خصوصی بالون های ضد حریق نظر به نورم ها ن کیدکادر 

  اطمینان تشخیص ودرجه مصوون بودن در برابر حریق ساختمانی در دیوار ها و سقف ها شده  مواد به کار رفته نوعیت

  حاصل گردد.

  رعایت گردد.راه های رسیدن موتر های آتش نشانی به تعمیر مطابق نورم ها 

 نظرگرفته شود.ر د تمان های مجاور مطابق نورمسازی آن از ساخ و جدا موقعیت تعمیر 

 ددرگمقابل آتش سوزی بیمه  تعمیر یا ساختمان باید سروی و در. 

 استفاده صورد گیرد. به صورت نمونه  برای دست یافتن به معلومات فوق الزم است تا از جدول ذیل



شخصات فنی و تخنیکی ساختمان به صورت جداگانه جداول را ترتیب داد تا بتوان تمام م سایر مشخصات تعمیر نیز میتوان  برای 

  .جا نموددران جابرا ها 

بق به نورم های اساسی هر تعمیر به صورت مشخص تدابیر الزم ذیل که مطا تا نظر به ارقام به دست آمدهها الزم است بعد از راجستر ساختمان

 باشد اتخاذ گردد.تعمیراتی 

 

 پیشنهاد میگردد که :برای جلوگیری از وقوع حوادث آتش سوزی درساختمان های قبال اعمار شده 

 شاروالی ها مکلف اند که : -１

 .منحیث مرجع نظارت کننده از ساخت و ساز ساختمان های تجارتی عمل نمایند 

  به طور مثال :   بندی گردندتمام ساختمان های تجارتی سروی گردد و نظر به درجه خطر به کتگوری های مشخص دسته

 پر خطر -۳      قابل اصالح  -۲     مصون -۱

 مشتعل شدن را دارند در تفاهم با  رتیشن های چوبی و مواد که قابلیتاز وجود پا ساختمان های تجارتی در شهر ها تمام

 .گردد مالکین مارکیت ها پاک کاری

  ایجاد گردد. نظر به طول ،عرض و ارتفاع ساختمان مارکیت زینه فراردر مارکیت های قبال ساخته شده در تفاهم با مالک 

  تمام مارکیت های تجارتی بررسی گردند که آیا به خدمات اطفاییه مجهز اند یا خیر در صورت که مجهز نباشند الزم است

 تا با یکی از شبکه های اطفای حریق ) عمومی و یا موضعی( که قبال اشاره گردید وصل گردند.

 ینده دایمی مارکیت ها به شاروالی ها معرفی گردد تا از طریق ایشان ارتباط با مستاجرین و دکانداران تامین گردد.نما 

  نگهبانان مارکیت ها دارای تضمین معتبر باشند و همچنان نگهبانان به صورت وقفه ای جهت تریننگ جلوگیری از وقوع

 آتش سوزی به اداره اطفاییه معرفی گردند.
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  تامین شبکه اطفای حریق حد اقل برای هر تعمیر یک یا دو وال هایدرانت نصب گردد.بعد از 

  الطامی گرددایجاد یک تیم تربیه شده اطفای حریق  رضا کار از محل. 

 جهت مفاد غیر معیاری  موقت  و باز کردن راه های که توسط مالکین مارکیت ها فروشان  دور ساختن دکان ها و دست

 .باشدبیشتر ایجاد گردیده 

  در ساختمان های بلند منزل که از شیشه کاری استفاده صورت گرفته جالی های محافظتی نصب گردد تا در هنگام وقوع

 حوادث باعث تلفات جانی نگردند.

 سوزی باعث تلفات  دیپو و انبار های که در طبقات باالیی ساختمان ها ساخته شده اند غیر مصون بوده و در هنگام آتش

 .نتقال داده شودمنازل پایینی ا مالی هنگفت میگردد تا حد امکان از تعمیر تجارتی کشیده و یا به

  باعث موانع برای فعالیت پرسونل اطفاییه میگردد از که  اموال و اجناس گدام شده در صحن ، بام ، بالکن و راه های زینه

 نقاط متذکره دور کرده شوند 

 از بین مارکیت های تجارتی کشیده شده و به ساحات دورتر انتقال داده شود. ، قنادی ها و خبازی ها چه پزی هاکل 

  فابریکات صنعتی و تولیدی از احداث ذخایر نفتی منع شوند و همچنان ذخایر نفت و گاز کمپنی های گاز گروپ ویا سایر

 کمپنی ها از ساحات تجارتی و صنعتی دور ساخته شود.

 خابراتی که در باالی بام های ساختمان های تجارتی نصب گردیده اند و توسط جنراتور های بزرگ تامین برق آنتن های م

 آنها صورت میگیرد خالف نورم بوده و دور کرده شوند.

 .سقف های ساختمان های که از چوب ساخته شده اند مصون نبوده تدابیر الزم اتخاذ گردد 

 اد غیر مصون آتش سوزی مانند چوب ، بوریا ، و گادر های فلزی که به شکل طاق از ایجاد مارکیت های تجارتی از مو

 ضربی اعمار میگردند جلوگیری به عمل آید.

 توسط مواد ضد حریق محافظت گردند ساختمان های تجارتی که از مواد فلزی مانند گادر و انگالرن ساخته شده اند باید. 

  جدآدر هوتل های که در آن مراسم عروسی برگزار میگردد الزم است تا تدابیر جلوگیری از وقوع حوادث آتش سوزی 

  در نظر گرفته شود.

 مالکین مارکیت ها مکلف اند که : -２

 .تدابیر الزم جهت جلوگیری از وقوع آتش سوزی را در مارکیت های خویش اتخاذ نمایند 

 نمایند. مجوز کشور بیمه بیمهیکی از شرکت های به شکل جداگانه در تی آنرا ساختمان و اموال تجار 

 .سیستم های برق خویش را بازنگری نموده و حد اقل نظر به خواسته های کارایی عیار نمایند 

  از سیستم های اطفای حریق موضعی در صورت عدم موجودیت سیستم واحد اطفای حریق که قبال تذکر داده شد استفاده

 نمایند.

 ای پارتیشن چوبی و سایر مواد آتشزا جلوگیری گرددساخت و ساز دیوار ه از. 



  د.ها جلوگیری شواز ذخیره مواد قابل اشتعال در انبارها و همچنان در دکان 

 .جهت تسخین دکان ها و مراکز تجارتی کوشش گردد تا از سیستم مرکزی تسخین استفاده صورت گیرد 

 دور ساخته شود هارکیتپخت و پز غذا به صورت مجموعی از ما.  

 ند.دکانداران مکلف به نصب آله ضد حریق گرد 

 اک سازی شوداز وجود کاال های تجارتی پ راهرو ها و معابر ساختمان . 

 ند.کپه های غیر معیاری خودداری گرد از کرایه دادن جایداد به دستفروش ها و 

 و نصب گردد. به صورت درست عایق  اده میشودجنراتور های که جهت تامین برق برای مارکیت ها استف 

 .راه های عبور موتر های آتش نشانی را در هرزمان بازبگذارند 

 در ساختمان خویش ایجاد نمایند. را در صورت امکان فضای امن در مقابل حریق 

 .برای محدود ساختن انتشار حریق از مواد ناسوز و سخت سوز ، دیوار ها وپرده های ضد حریق استفاده نمایند 

 .تا حد امکان از سیستم آبپاش خود کار در مارکیت های خویش استفاده نمایند 

 .از سیستم هشدار حریق و دستگاه اتومات کشف کننده و اطالع دهنده در مارکیت ها استفاده صورت گیرد 

 طراری و زینه های فرار در ساختمان تعبیه نمایند.راه های فرار اض 

  بدون بیمه به اجاره ندهند.دکان ها و ملکیت تجارتی خویش را 

  مستاجرین مکلف اند که : -３

  بیمه نمایند.در شرکت بیمه ملی افغان مطابق به مواد ذکر شده فوق دکان های خویش و همچنان اموال تجارتی خویش را 

 .آله ضد حریق را در دکان خویش نصب نموده و طرز استفاده آن را نیز بلد باشند 

  دکان ها جلوگیری نمایند.از لین دوانی های خود سر در 

 .از وسایل غیر استندرد برق استفاده ننمایند 

 ) از پخت و پز در داخل دکان ها توسط بالون های گاز اجتناب نمایند ) از هوتل و یا از خانه با خود غذا بیاورند 

 .وسایل برقی که بیش از حد توان لین کشی ساختمان میباشد به برق وصل نکنند 

 ا جهت گرم کردن باالی بخاری و یا دیگر وسایل گرم کننده نگذارند.بالون های گاز ر 

  در هنگام داخل شدن به دکان ها و خانه ها اوال هوای داخل فضا توسط بازگذاشتن پنجره ها تخلیه گردد بعدا بخاری ها در

 اماکن روشن گردد.

 .از ذخیره نمودن گاز و تیل در دکان ها جلوگیری نمایند 

 ران که مصروف تجارت مواد نفتی ، گاز و سایر مواد شعله زا میباشند الزم است تا تمام موارد ایمنی را در آنعده از دکاندا

مقابل آتش سوزی مراعات نموده و در تریننگ های که از جانب اداره اطفاییه برای جلوگیری از وقوع حوادث دایر میگردد 

 به صورت جبری اشتراک نمایند.



 ی تجارتی خویش در راه های عامه خودداری نمایند.از انبار نمودن کاال ها 

 .قوانین و مقررات نافذه در سکتور بیمه را رعایت نمایند 

 اداره اطفایه مکلف است تا : -４

 .ایستگاه های آتش نشانی را نظر به ساحه پوشش گسترش دهد 

  نشان رضا کار تدویر نماید.شش ماهه و یا یک ساله را برای یونت های آتش آگاهی دهی با گذشت هر تریننگ های 

  فیصد و حتی بیشتر از آن را در جلوگیری از وقوع حوادث بازی مینماید طرح مشخص  5۰جهت آگاهی دهی عامه که رول

 خویش را ترتیب نماید.

  را با اداره آبرسانی ایجاد نماید.جهت نصب هایدرانت ها و تمدید شبکه اطفای حریق همآهنگی الزم  

  تنظیم امور اطفاییه.تطبیق مقرره 
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 ساحات آسیب پذیر از لحاظ آتش سوزی را با همکاری ادارات ذیربط شناسایی و تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار 

 دهد.

 آورد. از چگونگی و روند استفاده و خرید بیمه آتش سوزی نظارت و تفتیش به عمل 

  .از کمیت، کیفیت، شفافیت،  قیمت و عرضه خدمات بیمه آتش سوزی نظارت و بررسی نماید 

  از نحوه رسیدگی به دعاوی و شکایات، ایفای تعهدات بیمه کننده و بیمه شونده و پاسخگویی شرکت های بیمه اطمینان

 حاصل نماید. 

  .استفاده از خدمات بیمه ای را برای بیمه شونده ها و مشتریان تسهیل نماید 

  از چگونگی تعیین حق البیمه، جبران خساره، تعین و تثبیت خساره و زیان و حدود و شرایط جبران خساره نظارت و بررسی

 نماید. 

 راهم نماید. آگاهی و اطالعات الزم از حقوق و مکلفیت های بیمه شونده و بیمه کننده را ف 

  .از ایفای تعهدات بیمه کننده و بیمه شونده در مقابل یک دیگر مطابق اسناد تقنینی و قرارداد اطمینان حاصل نماید 

 

 :اند نورم های ذیل از جانب ادارات مربوطه تطبیق گردد ساختمان های تجارتی در حال اعمار و ساختمان های که تا هنوز ساخته نشده برای 

 

 و مهندسی:  نگذاریدر بخش پال

باشد و هیچ در نباید از  سانتیمتر ۸۰در های دو گانه یک در آن حداقل  ،داشته باشند هعرض مفید متر سانتی ۸۰باید حداقل  :درها -１

 .تر باشد تمام درها باید لوالیی باشند و در مواقع ذیل به طرف بیرون بازشوند زیاد متر سانتی ۱۲۰



 .درهای واقع در دوربندی های خروجی  -الف

 .واقع در فضا های پرمخاطره    -ب

 .نفر و بیشتر 5۰مربوط به اتاق های با تراکم     -ج

 

 .سطح کف باید افقی و هم لیول باشد  -２

 :  خروجی های افقی -３

 .خروجی از یک بنا به مکان امن در برابر حریق در بنا دیگر میباشد  مجرایعبارت از

 

  زینه ها -４

 سانتیمتر ۱۱۰همسان باشد حداقل دارای عرض  انزباید ساختار  پایدار و ثابت داشته باشند لغزنده نبوده ارتفاعات خی

 بایدکاهش یابد . ارتفاع خیز سانتیمتر ۹۰ی باشد میتواند ال 5۰باشند در صورتیکه تعداد استفاده کننده گان کمتر از 

 ۲باشد حد اکثر شیب  سانتیمتر ۲۰5میباشد و ارتفاع راه زینه حد اقل  سانتیمتر ۱۰حد اکثر و حداقل  سانتیمتر ۱۸

فیصد باشند . زینه ها داخلی و خارجی در صورتیکه که به عنوان خروج استفاده میشود دود بند گردد. مقاومت 

فاع کتاره ساعت و کمتر از سه طبقه یک ساعت در نظر گرفته میشود ارت ۲حریق دیوار های زینه زیادتر از سه طبقه 

 میباشد  سانتیمتر ۷5زینه حد اقل 

 یجاد زینه های فرارا  -５

 لک های فرار یخما  -６

  ظرفیت راه های خروجی

 به تناسب مساحت ساختمان و تعداد نفر برای هر یک از کارایی ها تعین میگردد. 

 حداقل تعداد راه های خروجی

راه  ۳نفر باشند  ۱۰۰۰الی  5۰۰حد اقل تعداد راه های خروجی دو راه خروجی مجاز میباشد در صورتیکه تعداد مصرف کننده گان  

 .راه پیش بینی شود 4خروجی دور از هم و برای بیشتر از آن 

  روشنایی راه های خروجی 

 .ور مداوم و پیوسته برقرار باشد اید در تمام اوقات که مصرف کننده گان موجود میباشند روشنایی به طب

   عالمت گذاری راه های خروجی



سمت و جهت راه های خروجی توسط عالمت ها باید مشخص گردند در ها که ضد حریق هنگام خروج استفاده میشوند نیز باید عالمت 

 گذاری گردند .

 ای خروجی در اماکن کسبی و تجارتیمقررات اختصاصی راه ه -７

عرض راهرو ها نباید کمتر  متر ۳۰متر و اگر سیستم ضد حریق بارشی باشد  ۲۳متر مربع  ۲۸۰در اماکن با حد اکثر طول خروجی 

 .باشد سانتیمتر ۹۰از 

 باشد . سانتیمتر ۱5۰ساختمان های بیشتر از سه طبقه یک راه ارتباطی که مستقیما به خروج منجر شود ضروری و عرض آن باید 

 در اماکن انبار ها روجی مقررات اختصاصی راه های خ -８

  باشد  سانتیمتر ۱۱۰عرض مفید از ابتدای دسترسی تا انتهای تخلیه خروج باید. 

 حد اقل دوراه خروجی داشته باشد. 

  متر بیشتر نشود ۶۰طول دسترسی به خروجی از. 

 طراری داشته باشند ضروشنایی ا. 

 ختصاصی استقرار موتر های اطفاییهمقررات ا -９

  متر میباشد ۸متر و به زیادتر از آن  ۶متر کمتر باشد عرض معبر  ۲۳ارتفاع ساختمان اگر از. 

  ۱۰محوطه ای به اندازهx۱۰ متر برای استقرار اطفاییه در نظر گرفته شود. 

  متر میباشد. ۱۰متر و حد اکثر  4.5فاصله استقرار اطفاییه از ساختمان 

  تن میباشد ۲۶حد اقل مقاومت زمین محل استقرار اطفاییه. 

 مقررات اختصاصی فضای امن -１０

 در طبقات ساختمان فضای امن ایجاد گردد. 

  متر تعین گردیده در ساختمان های بلند 4۰الی  ۲5فاصله بین این فضا ها.  

 ت.و اطفای حریق فضای امن لزومی اس شبکه تهویه 

 

 در بخش ستراکچر

دارای اسکلیت آهنکانکریتی بوده که از جمله عناصر ساختمان های موجوده در شهر های افغانستان اکثرا اسکلیت ساختمان :  -１

خوب مقاوم در مقابل آتش سوزی به شماره میرود ولی ساختمان های آهنکانکریتی نیز مقررات خاص خود را برای جلوگیری 

ل را جمله میتوان موارد ذیاز پخش و انتشار آتش در ساختمان دارد که ایجاب مینماید تا مقررات مذکور رعایت گردند از

 برشمرد:



  ۲۰۰مارک کانکریت به کار رفته در هیچ ساختمانی نباید از kg/cm2 .کمتر در نظر گرفته شود 

  سیخ های مورد استفاده در عناصر اساسی وزن بردار ساختمان از نوع رخدار بوده و در غیر آن الزم است تا به صورت دقیق

دم کار دو ماده اصلی ) سیخ و کانکریت ( باعث تخریب مطابق نورم ها چنگگ شده باشد تا در هنگام آتش سوزی ع

 .ساختمان نگردد

  قشر محافظوی در عناصر اصلی وزن بردار باید مطابق نورم ها در نظر گرفته شود در غیر آن درجه حرارت بلند آتش باعث

 ذوب و یا نرم شدن سیخ گردیده و باعث تخریب ساختمان میگردد.

 

  نیز یکی از عوامل موثر در جلوگیری از انتشار آتش سوزی به سایر طبقات میباشدضخامت سقف های آهنکانکریتی 

 .ضخامت سقف نظر به نورم آتش سوزی سنجیده شده باشد

  

بعضی از ساختمان ها در کشور ما خصوصا ساختمان های کم منزل به شکل دیوار های خشتی وزن بردار ساخته شده اند که 

 :گیری از خسارات بعضی موارد را بر شمردبرای آنها نیز میتوان جهت جلو

  سانتی متر۱۲ضخامت دیوار های داخلی حد اقل. 

  سانتی متر ۳5ضخامت دیوار های بیرونی حد اقل. 

 ر ها به بدنه ساختمان وصل میباشد نورم های سقف از آهنکانکریت که توسط رینگ های افقی و عمودی در کنج دیوا

 همچنان استفاده از سیخ رخدار در این نوع سقف و اجزای آن نیز حاکم میباشد.ضخامت و قشر محافظوی کانکریت و 

 .از سقف های طاق ضربی که توسط گادر های فلزی و پرکاری آن توسط خشت صورت میگیرد خالف نورم ها میباشد  

 در بخش تامین برق

 استفاده از سیستم های آالرم ضد حریق. 

 ای تقسیماتی را در جاها و اتاق های مخصوص جهت ایمنی بیشتر در نظر گرفته میتربکس ها، پنل بوردها و پنل بورد ه

 شوند.

  تمام تجهیزات داخل اتاق ترانسفارمر استیشن ها، پنل بورد ها، میتربکس ها و پنل بورد های تقسیماتی، به منظور تامین

 ایمینی، آرت زمین شوند.

 صاعقه گیرها و جرقه گیرها در نظر گرفته شوند. تمدید شبکه  جهت تامین ایمنی شبکات ولتاژ متوسط، حین 

 قابل دسترس باشد.  های اولیه در اتاق حفظ و مراقبت کمک جعبه 

 و اخطاریه در تمام تاسیسات برقی نصب اشاره ها و تابلوهای راهنمایی. 



 بیق و نظارت پروژه های برق تمام وسایل تخنیک بیخطر از قبیل کاله، دستکش، عینک، لباس مخصوص و غیره، حین تط

 رسانی در نظر گرفته شده و الزامی میباشد.

 در بخش سیستم آبرسانی و اطفاییه 

  درنظرگرفته شود. تمدید سیستم آبپاش های خود کار ) سپرینکلر ( به صورت جبری در ساختمان های تجارتی 

 سیستم های رایج حریق داخلی ساختمان ها یکی سیستم تفنگچه ای اطفای حریق  سیستم فعالHose Reel) (  است که

 .مترمربع مساحت کافی است ۸۰۰معموال دردهلیز های عمومی ساختمان ها جا بجا میشود.که معموال یک عدد هوسریل به 

 .استفاده از بالون های ضد حریق در فواصل معین در ساختمان 

 

 پیشنهاد

مبارزه باحوادث پیشنهاد میگردد که در هنگام بررسی و ویزه نقشه های تعمیرات تجارتی و سایر تعمیرات نماینده های ادارات محترم در اخیر 

حضور داشته باشند تا هریک به سهم خویش  نقشه های تعمیراتی در شاروالی هادر ترکیب کمیته ویزه  شرکت برشنااطفاییه ، آبرسانی و ، 

 و جواز برای شان صادر گردد.ا ذکر شد بررسی نموده موارد را که فوق

    

 


