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 بدترین جا برای سکونت جایی است که ساکنین در آن امنیت نداشته باشند.
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بازرسی کل کشور سازمانمحترم  ریاست

 جناب آقای قاضی سراج

 با سالم و آرزوی توفیق روزافزون؛

های دولتی همانطور که مستحضر هستید شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی از جمله شرکت

های حرارتی و اجرای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه تولید دار ساخت نیروگاهتابعه وزارت نیرو بوده که عهده

واقع در میدان ولیعصر، کوچه شهید این شرکت دارای دو ساختمان بوده که ساختمان اصلی آن برق است. 

ف نشانان جان برکبه مدد آتشدچار حریق گردید و  -1396-در بهمن ماه سال گذشته  ؛28پالک  شهامتی،

لیکن پس از  .مذکور اطفا گشتحریق  شهرداری تهران، نشانی و خدمات ایمنیآتش محترم و فداکار سازمان

شرکت، امکان اسکان مجدد کارمندان  اصلی بررسی ابعاد مختلف حادثه و تاثیر حریق مذکور بر روی ساختمان

ین ا مستقر در از پرسنل بخشی ،از آن در این ساختمان مورد تایید کارشناسان مربوطه قرار نگرفت و پس

 یکارهیمهن ختمانو بخشی دیگر در سا گردیدهمنتقل  بلوار دادمانانتهای پژوهشگاه نیرو به آدرس  به ساختمان

هید خیابان ش-به آدرس میدان ونک -شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر-های مشاورمتعلق به یکی از شرکت

دند.مستقر ش 2کوچه شادی  -هتل هما روبروی -خدامی

ی مبنی بر بازبین درخواست خود را کاره شرکت مشانیرمستقر در ساختمان نیمه ما جمعی از این کارمندان

 داین موارداریم. در زیر برخی از و کنترل شرایط محیط کاری خود از نظر مسائل ایمنی حضورتان تقدیم می

گردد.ذکر می رده استوکه موجبات ناامنی را برای کارمندان این شرکت به وجود آ



طبقه 11 و نگیپارک طبقه 6 احتساب با) باشدمی ایده طبقههفکاره ساختمان مذکور ساختمان نیمه -1

ساخته جهت حضور پرسنل شرکت برق حرارتی م آن به صورت پیشو چهار مکه طبقات دو (یاصل

متاسفانه  ،رغم ظاهر مناسب این طبقاتاست. علی کار ساختمانفاقد گواهی پایانو  آماده گردیده

 به راحتی باکام کافی بوده و فاقد استح هاها و سالنساخته نصب شده در برخی از اتاقدیوارهای پیش

همچنین به  ها را دارد.به لرزش درآمده و خطر ریزش بر روی پرسنل مستقر در این اتاق فشاراندکی 

 یناعالوه بر  شوند.اند به راحتی مشتعل میساخته از چوب ساخت شدهعلت اینکه این دیوارهای پیش

و آمد احتمال ریزش مصالح در حین رفت بوده کاره به علت اینکه طبقات فوقانی این ساختمان نیمه

وجود دارد. از این طبقات بر روی افراد

باشند که در اغلب مواقعمسیر تعبیه شده جهت نصب آسانسور تنها دو مسیر دارای آسانسور می 6از  -2

 همچنین الزم به گردد.ها انجام میبه علت مشکالت ساخت و نصب آن دچار ایراد بوده و تردد از پله

گوی رفت و آمد پرسنل و ارباب رجوع نبوده و در ذکر است که این دو آسانسور به هیچ وجه جواب

 شود. عالوه بر آنمی مواقع بسیاری، زمان زیادی از افراد صرف ایستادن جهت سوار شدن به آسانسور

ع وارد قطدر م به علت عدم تعبیه سیستم برق اضطراری امکان حبس در آسانسور برای افراد درون آن

وجود دارد. برق

موجود در این ساختمان به علت کنترل رفت و آمد کارمندان شرکت برق پلهراه در اکثر مواقع درب -3

حرارتی توسط حراست بسته شده بود که خوشبختانه پس از اعتراض پرسنل مبنی بر امکان وقوع 

است که حتی در صورت باز . نکته اینجخطر حبس پرسنل در طبقات، این درب باز گردیدحادثه و 

عمالً امکان استفاده از این راهرو برای رفت و آمد در شرایط خطر وجود ندارد زیرا  ببودن این در

از عزم مسئولین شرکت برای  نیز اینشانهها و مدارک شرکت گردیده و هیچ محلی برای دپوی کارتن

.شوددیده نمیاز راهروها  آوری این مدارکجمعبایگانی و 

نبوده و در مواقع اضطرارهیچ شیشه و حفاظی الذکر دارای های راهروی فوقمورد قبل، پنجرهعالوه بر  -4

شرکت به همراه دارد. برای پرسنلجانی را و حتی معمول نیز خطر 



از اینکه تعدادی از رغم اطالع تمام مشاوران و پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت برق حرارتیعلی -5

ه ک متاسفانه هیچ نشان و تابلویی اند،این شرکت در این ساختمان مستقر گردیده های مختلفبخش

 خروجی و ورودیوجود نداشته و عالوه بر آن هیچ  باشد، در این ساختمان هابیانگر وجود این قسمت

به خیابان عطار و خدامی وجود نداشته و تنها درب پارکینگ  پرسنل شرکت آمدو  رفت مستقلی برای

کند. در غیر اینصورت است که امکان عبور و مرور را برای ماشین و پرسنل فراهم می -1در طبقه  واقع

از ساختمان اصلی شرکت مشانیر اقدام به رفت و آمد  ،پرسنل شرکت باید با طی مسافت بسیار زیاد

نمایند.

ای جهت جابجایی پرسنل مستقر درمتاسفانه مسئولین محترم شرکت برق حرارتی هیچگونه برنامه -6

دامی هیچ اق ،رغم تذکرات پرسنل به مسئولین در این خصوصکاره مذکور نداشته و علیساختمان نیمه

-صورت نخواهد گرفت.اقدامی در آینده نیز  طرف ایشان صورت نگرفته و با توجه به شواهد موجود از

منتشر شده در سایت اینترانت شرکت برق حرارتی جهت اطالع  1397مهرماه  30متن خبر مورخ 

اره شمبر به صورت واضح بیان شده که همکاران مستقر در ساختمان پیوست گردیده است. در این خ

و همچنین برخی از همکاران  (23)به آدرس باالتر از میدان  ولیعصر، کوچه شهید شهامتی، پالک  3

-ندیاباستقرار میساختمان در حال احداث این شرکت در پژوهشگاه نیرو در مستقر در پژوهشگاه نیرو 

ساختمان مذکور داشته و  ای کهدر پایان از شما بزرگواران تقاضا داریم با توجه به مشکالت ایمنی عدیده

 شرکت مادرتخصصی تولید یبا توجه به تذکرات پرسنل مستقر در این ساختمان به مسئولین مربوطه

ی دلخراش و همچنین پیشگیری از وقوع حادثه نیروی برق حرارتی و عدم توجه ایشان به این تذکرات

ی ندهدهکه نشانست تعدادی تصویر دیگر به موارد ذکر شده در باال رسیدگی فرمایید. همچنین به پیو

 گردد. پیشاپیش از بذل توجه شما سپاسگزاریم.می حضور تقدیم ،استوضعیت فیزیکی ساختمان مذکور 

 جمعی از کارمندان شرکت 

مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی 




