دفتر وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث
کمیته تخنیکی دایمی ارایه طرح های پیشنهادی برای جلوگیری از آتش سوزی
گزارش فعالیت ها و دست آورد های کمیته تخنیکی دایمی ارایه طرح پیشنهادی برای جلو گیری از آتش سوزی
کمیته تخنیکی دایمی ارایه طرح های پیشنهادی به اساس حکم شماره  ۱۸۷۶مورخ  ۱۳۹۷/۹/۱۳مقام عالی ریاست جمهوری به منظور ارایه طرح های
پیشنهادی جهت جلو گیری از آتش سوزی و جبران خساره متضررین حوادث آتش سوزی تحت ریاست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث
متشکل ده اداره دیگر ایجاد گردید .این کمیته در روشنی قوانین و مقررات فعالیت نموده که دست آورد های آن عبارت از:
 – ۱تنظیم مسوده  ۳طرح پیشنهادی برای جلوگیری از آتش سوزی و جبران خساره متضررین حوادث آتش سوزی در جهت تحقق حکم فوق مقام عالی
ریاست جمهوری.
 – ۲تنظیم چک لیست های سروی آسیب پذیری مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها به منظور راه اندازی سروی آنها و تنظیم دستور العمل های رعایت
تدابیر احتیاطی برای جلو گیری از آتش سوزی در مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها و توزیع آنها به مالکین و متصرفین شان جهت رعایت.
 – ۳توظیف یک گروه  ۲۰نفری جهت انجام سروی آسیب پذیری مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها در برابر آتش سوزی و راه اندازی سروی آسیب
پذیری مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها در برابر آتش سوزی به منظور دستیابی به اطالعات مورد نیاز برای تدوین طرح پیشنهادی برای جلو گیری از آتش
سوزی به اساس چک لیست ها که در نتیجه آن  ۲۵۲پمپ استیشن و بیش از  ۲۶۰۰مرکز تجارتی و رهایشی از نظر رعایت شاخص های مندرج در چک
لیست مورد سروی قرار گرفته و تذکرات الزم برای مالکین و متصرفین آن ها جهت رعایت تدابیر احتیاط داده شده است.
 – ۴تنظیم طرح پیشنهادی جلوگیری آتش سوزی در مراکز تجارتی و پمپ استیشن ها با استفاده از معلومات بدست آمده از نتیجه سروی ها و ارایه آن به
ریاست دفتر مقام عالی ریاست جمهوری که از جانب مقام عالی ریاست جمهوری مورد تایید قرار گرفته است.
 – ۵تنظیم پالن عملیاتی تطبیق طرح پیشنهادی برای جلو گیری از آتش سوزی به اساس هدایت  ۱۱۲۵مورخ  ۱۳۹۷/۷/۹مقام عالی ریاست جمهوری که
از  ۴ماه به این طرف در حال اجرا بوده و گزارش دور اول آن به ریاست جمهوری فرستاده شده است.
 – ۶همآهنگی و تدویر  ۱۴جلسه کمیته تخنیکی دایمی ارایه طرح های پیشنهادی که نتیجه آن دست آورد های که در باال تذکر یافت می باشند.
خالصه دست آورد ها:
تحقق حکم شماره  ۱۸۷۶و هدایت  ۱۱۲۵مقام عالی ریاست جمهوری تدوین  ۴طرح پیشنهادی برای جلو گیری از آتش سوزی طرح و تطبیق پالن
عملییاتی،تدویر  ۱۴جلسه کمیته؛ سروی و هشدار بیش از  ۲۶۰۰مرکز تجارتی و  ۲۵۲پمپ استیشن در شهر کابل برا رعایت تدابیر وقایوی برای جلوگیری
از آتش سوزی و تطبیق مویدات قانونی علیه پمپ استیشن ها و مراکز متخلف.

