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جانشین رئیس و معاون توسعه مدیریت و منابع

معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور
موضوع: پیروی موضوع الزام نصب شیرهای خودکار قطع گاز در ساختمان های خاص (مطابق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان)

با سالم و احترام؛
   پیرو نامه شماره ۴۷۷۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ مبنی بر ارسال نامه رئیس محترم سازمان مدیریت بحران کشور در 
خصوص الزام نصب شیرهای خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله در ساختمانهای خاص تعیینشده در بند ۱۷-۲-۴ مبحث 
هفدهم مقررات ملی ساختمان به آگاهی میرساند؛ با توجه به خطرپذیری اکثر مناطق شهری و روستایی کشور در برابر 
زلزله، لطفاً دستور فرمایید؛ ضمن تأکید بر رعایت الزامات یادشده، موضوع نصب  و بهره برداری از شیرهای مذکور از طریق 

سازمانها و واحدهای آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداریهای آن استان مورد ارزیابی قرار گیرد.

رونوشت: 
ارسال از طریق شبکه دولت
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 سردار جاللی رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور برای استحضار و صدور دستور اقدام الزم درخصوص مراکز و زیرساخت های مدنظر آن سازمان
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 و پیگیری

بسمه تعالی

سال "تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین"

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.


