
 فرم درس آموزی از حوادث

 وزارت صنعت، معدن و تجارت   (HSEE)و انرژی زيست یطمحبهداشت، ايمني،  دفتر

 94 (3) -9( 299) -0197 :کد نفر را گرفت 3آتش سوزی در مجتمع تجاری مسکوني جان 

 مقدمه 

 

بذر   همذواره ، لذاا  داردصعودي  رشدخطرات حريق همواره متناسب با پيشرفت تكنولوژي 

تعداد تلفات و جراحات  ،خسارت ميزانانفجارات و در نتيجه بر  ،تعداد و شدت حريق ها

 1122طبق برآورد اداره حفاظت در برابر حريق آمريكذا در سذا    . شودبمراتب افزوده مي

خسذارت ناشذي اح حذواد     ( سود ناخذال  ملذي  % 1.2معاد  )ميليارد دالر  913حدود 

 .شده است آتش سوحي به اين کشور تحميل

 

 

 

شريح حادثه ت  

پخش مجتمع، آتش سوحي رخ مي دهد که بعلت  در طبقه سوم واحد شهرباحيتجاري مسكوني به دليل اتصالي سيم برق در اتاق سرور صبح در يک مجتمع  0391ساعت 
گزارشات حاکي اح آن است يک نفر اح ساکنين جهت . نفر مصدوم مي شوند 10نفر اح يک خانواده جان خود را بعلت خفگي اح دست داد و  9، دود غليظ در داخل ساختمان

 .براي ايشان رخ مي دهدشكستگي جمجمه و ستون فقرات  در اثر سقوط اح طبقه ششم خود را به پايين مي انداحد کهفرار اح شعله هاي آتش 

حادثه  وتحلیل يهتجز  

   اتصالي برق در اتاق سرور شهر باحي : علت اوليه

علت 

  مياني

 حادثه 

 عدم سيستم اعالم و اطفاء حريق اتوماتيک در اتاق سرور -

 !!درهاي خروجي اضصراريو قفل عدم امكان استفاده اح خروجي هاي اضطراري بعلت جوش  -

  عدم وجود سيتم اطالع رساني مناسب در حين شرايط اضطراري  -

 محل حادثهتاخير حياد تيم هاي آتش نشاني و امداد و نجات در رسيدن به  -

 عدم آموحش و مهارت کارکنان در استفاده اح تجهيزات اطفاء حريق -

 نبود دستورالعمل واکنش در شرايط اضطراري -

 :ای یشهرعلت 

 عدم نظارت ساحمان هاي ذيربط بر وضعيت ايمني مجتمع هاي تجاري و مسكوني   -

 موجودعدم آگاهي و تعهد مديريت مجتمع به مسائل ايمني و مخاطرات بالقوه  -

 اقدامات کنترلي موجود 

 وجود کپسو  هاي اطفاء حريق -

 وجود خروجي ها اضطراري -

تأثیر اقدامات کنترلي موجود داليل عدم  

 .ش دود غليظ امكان دسترسي به محل حريق غير ممكن شده بودختاخير در انجام اطفاء حريق، بعلت پ -

 .فرار اح پله هاي اضطراري محدود شده بودبعلت قفل يا جوش بودن درب هاي خروج اضطراري امكان  -

عدم آموحش ساکنان مجتمع در رابطه با استفاده اح کپسو  هاي اطفاء حريق و واکنش در شرايط اضطراري وجود امكانات و تجههيزات ايمني بعلت  -



 .ر نبوده استثچندان مو

 راهکارهای فني پیشنهادی جهت پیشگیری از تکرار حادثه

 آتش سوحيطراحي و نصب سيستم هاي اعالم و اطفاء اتوماتيک در مكان هاي داراي ريسک باالي  -

 تشكيل کميته ايمني و واکنش در شرايط اضطراري -

 تدوين دستورالعمل واکنش در شرايط اضطراري در ساختمان  -

 باح ديد مداوم و دوره اي اح خروجي هاي اضطراري ساختمان -

 بكارگيري صحيح تجهيزات اطفاء حريقآموحش کارکنان در حوحه  -

 اجراي دستورالعمل باحديد ايمني ساختمان هاي ابالغ شده وحارت صنعت، معدن و تجارت -

 تدوين فرآين اطالع رساني حادثه و نصب آن در محل هاي مناسب ساختمان -

 درس حادثه

 :فني حفاظت عالي شورای آيین نامه حفاظت تاسیسات الکتريکي در کارگاه ها مصوب

 کابلها و سيمها استفاده از تجهيزات حفاظتي الکتریکي از جمله فيوز و رله دیجيتال به منظور حفاظتبا  :سوزی ناشي از برق آتش کنترل خطر

 :اجتماعي رفاه و تعاون کار، وزارت ها در کارگاه  سوزی  با آتش  و مبارزه  پیشگیری  نامه آيین 2ماده 

  الزم  از تعليمات  را که  روز اشخاصي  شبانه  ساعات  و در تمام  بوده  سوزی  با آتش  و مبارزه  پيشگيری  کافي  و تجهيزات  وسایل  ها باید دارای کارگاه  کليه

 .باشند  آشنا باشند در اختيار داشته  مربوطه  و تجهيزات  وسایل  استعمال  صحيح  طریقه  مند و به بهره

 
 


