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با سیلی صورتمان را
سرخ نگه می داریم

۶

ایمنی بازارهای سنتی
زیر سوال است
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از نانوایی آقای توماس
تا بازار پالسکو
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سرمقاله

بهبود فضای کسب و کار در
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
مهندسحسینکامران/رئیسسازماننظاممهندسیساختمانخراسانرضوی

پیام

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد

حوادث ساختمانی پيامد بی توجهی به توسعه پايدار
استاندار خراسان رضوی در پیامی که به مناسبت پنجم اسفند روز مهندسی منتشر شد
بر ضرورت رعایت الزامات ایمنی در ساخت و سازها برای جلوگیری از وقوع حوادث
ناگوار ساختمانی تاکید کرد.

متن پیام علیرضا رشیدیان به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بســیاری از مشــکالتی که هم اکنون در حوزه
مسکن وجود دارد عواقب توجه نداشتن به توسعه
پایدار صنعت ســاختمان بوده و اینکه توسعه تنها
با شاخصهای کمی سنجیده شــده و موضوعات
اقتصادی تنها برای ســاخت و ســاز در نظر گرفته
میشود.
نياز ســاالنه يک ميليون واحد در حوزه مسکن
شهري و تاثير بسزاي آن از لحاظ اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي بسيار حايز اهميت است و از سوي ديگر
رعايت نکردن استانداردهاي ايمني و بهداشت در
ساختمان ها از جمله بحث هاي ايمني در ساختمان
هاي بلند به تهديدي جدي و ملموس تبديل شده
است.
ازسوی دیگر 65درصد از مساحت استان بر روی
گسلهای زلزله و  30درصد نیز در معرض سیالبها
قرار دارد بر همین اساس اصالح و استانداردسازی
ساخت و ساز در هر دو بخش شهری و روستایی باید
مورد توجه قرار گیرد.
در این راستا باید دستگاه هایی که در حوزه صدور
پروانه ،مجوزهای ساخت و ساز ،پایان کار و بازرسی
از پروژه های بزرگ ،فعالیت دارند ،به طور جدی به
مساله ایمنی توجه کنند.
به همین دلیل لزوم پیشــگیری از حوادث رخ
داده در حوزه ساختمانها ،ضرورتی اجتناب ناپذیر
بشمار می رود .تجربیات ملموسی در تهران و مشهد

در این خصوص وجود دارد کــه بر ضرورت اجرای
شاخصهای ایمنی میافزاید.
در راســتای رعایت الزامات ایمنی در ســاخت
و ســازها برای جلوگیری از وقوع حــوادث ناگوار
نهادهایی همچون شهرداری و فرمانداری مشهد باید
نهایت همکاری و سختگیری را برای الزام ساختمان
ها بویژه ساختمان های بلندمرتبه را داشته باشند .
به منظــور جلوگیری از غافلگیــری در حوادث
احتمالی ،باید وظایف مشخص دستگاه ها و تقسیم
کار منطقی بین آن ها ،تبیین و اجرا شود.
عالوه بر این مردم باید دستورالعمل های ایمنی
را جزء به جزء رعایت کنند و مهندسان ناظر با دقت
بر این امر نظارت داشته باشند ،در غیر اینصورت در
مقابل وجدان خود ،قانون و قانونگذار باید پاسخگو
باشند .در ساخت وسازها ضمن حساسیت دستگاه
ها و بخش های مرتبط  ،نظــارت جدی بر رعایت
اســتانداردهای فنی و ایمنی و نیز انرژی ضروری
است.
پروژه های بلند مرتبه سازی ،پاساژها ،مجتمع
های مسکونی ،تجاری ،کارخانه های بزرگ ،مراکز
جمعیتی و نظیر آن باید توسط تیم های ترکیبی با
همکاری آتش نشانی مورد بازدید و بررسی فنی و
ایمنی قرار گرفته و تمامی نواقص و نارسایی های آن
ها ارزیابی و به صورت رسمی ابالغ شود تا نسبت به
رفع آن اقدام کنند.
باید طراحی های الزم برای ســاختار سازمانی و
تجهیزات ضروری آن ها بــرای مقابله با تهدیدات

مختلف اندیشیده شده و به تناسب حیطه کاری و را در پي دارد.
بنابر این باید بيش از گذشــته به شاخص هاي
مراکز جمعیتی تحت پوشش آنان ،این امور لحاظ
ايمني و استفاده از فناوري هاي نوين در ساختمان ها
شود.
انجام عملیات تمرینی بر اســاس دستورالعمل توجه کرد .حوادث مربوط به ساختمان هاي حادثه
ديده در تهران و مشهد پيامد
های ستاد مدیریت بحران
توجه نکردن به توسعه پايدار
بــرای آمادگی بیشــتر در
در حوزه صنعت ساختمان
مقابل حــوادث احتمالی
است.
یک ضرورت اســت و باید
در این راســتا مهندسان
به تناسب حوادث و بحران
نیز میتوانند در حل بسیاری
هــای مختلــف احتمالی
از مشکالت کشور،استان و
شامل سیل ،زلزله و طوفان
 32هزار
بویژه مشــهد نقش آفرینی
و نظیر آن دستورالعمل های
مهندس و متخصص
کنند.اســتفاده از تــوان
مربوطه تهیه  ،برنامه ریزی
در حوزههای هفتگانه
مهندســی فقط محدود به
شــده و عملیات الزم برای
مرتبط با ساختمان
ساخت و ســاز نبوده ،بلکه
شــرایط مختلف بر مبنای
در استان وجود دارد که این
باید کل امــور بویژه تحقق
دســتورالعمل های ستاد
باالیی
بسیار
ظرفیت
جمعیت
ایمنی در ساخت بر مبنای
مدیریت بحــران تعریف و
است و باید به درستی از آن
تفکر مهندســی باشد ،زیرا
وظایف هر دستگاه در زمان
شود
استفاده
این نوع تفکر و نگرش دارای
بحران مشخص شود.
چارچوب است و مسایل را
بیمه ها نیز فقط متمرکز
به درستی تحلیل و بررسی
بر بیمه کردن و انتظار برای
کــرده و با در نظــر گرفتن
رخ دادن حادثه نشــوند و
واقعیتهــا برنامهریــزی
در راســتای رفع مشکالت
میکند.
حادثــه ای بــرای کاهش
 32هــزار مهنــدس و
حوادث در همه حوزه ها اعم
متخصــص در حوزههــای
از ساختمان ها  ،مجتمعها
هفتگانه مرتبط با ساختمان
و بخش جــاده ای کمک و
در استان وجود دارد که این
مشــارکت کنند زیــرا به
میزانی که حوادث کاهش یابد بیمه ها هم ســود جمعیت ظرفیت بسیار باالیی است و باید به درستی
از آن استفاده شود.
بیشتری خواهند داشت.
خالصه آنکه فراموش نکنیم حادثــه از الزامات
توجه بــه فناوري هــاي نوين ،ضمــن تاثير در
کاهش هزينه هــا در درازمدت نتايجــي از جمله زندگی بشری است ولی باید از حوادث درس بگیریم
افزايش سرعت ساخت ،کاهش آلودگي هاي زيست و با اقدامات پیشــگیرانه جلوی تکــرار حوادث را
محيطي ،سبک سازي ،کاهش مصرف انرژي و در بگیریم .
نهايت ارتقاي زندگي مردم در ساختمان هاي ايمن

روز مهندسی

یادبود عینیت بخشیدن به علم و تجربه مهندسی بر همه دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز مبارک باد

موضوع اقتصاد و بهبود فضای
کســب و کار در مقطع کنونی
دغدغه مهم تمام مســووالن
کشور بویژه مقام معظم رهبری
اســت تا آنجا که ایشان بارها
بصراحت و بطور مرتب بر آن تأکید نموده اند.
با وجود آنکه حدود  40درصد اقتصاد کشور ما را
حوزه ساخت و ساز و مسکن به خود اختصاص داده و
حدود  200حرفه بطور مستقیم و غیرمستقیم وابسته
به صنعت ساختمان است ،متاسفانه در دو سه ساله
اخیر شاهد رکورد جدی و در پی آن مشکالت جدی
اشتغال در کشور هستیم.
تقریباً به جرات می توان گفت که بهترین نسخه
تولید و افزایش اشتغال فوری در تمام دنیا بهرهگیری از
رونق حوزه ساخت و ساز بوده است .در مقطع کنونی در
کشور ما بدلیل تعادل نسبی تعداد واحدهای مسکونی
در کل کشور حدود  20میلیون واحد با جمعیت حدود
 80میلیون نفر ( 4نفر در خانوار) و کاهش نگاه خرید و
فروش کاالی مسکن این موضوع عمیقتر شده است.
با این حال به دلیل توزیع ناموزون جمعیت از یکسو
و افزایش نسل جوان نیازمند به مسکن از سوی دیگر
و همچنین لزوم بازســازی بافتهای فرسوده درون
شهر و ساماندهی حاشیهنشینی بویژه در شهر مقدس
مشهد در خصوص مسکن و بسترهای فراوان عمران
و ســازندگی در حوزههای
راه،پل،صنعت،گردشگری
تقریباً به جرات
و ...پتانسیلهای عظیمی در
می توان گفت که
جهت ایجاد تحول در حوزه
بهترین نسخه
ساخت و ساز وجود دارد.
تولید و افزایش
ســازمان نظاممهندسی
اشتغال فوری
خراســان رضوی با حدود
در تمام دنیا
 32هزار عضو مهندس فعال
در ســطح اســتان بصورت
بهرهگیری از
انفرادی و وجود تشکلها و
رونق حوزه
انجمنهای مختلف باالترین
ساخت و ساز
ظرفیت را در تحقق بخشی
بوده است
به رونق کسب و کار اشتغال
دارا میباشد.
امید است با اقدامات موثر
از قبیل
 -1عزم جهادی مسووالن
در توجه به ضرورت اشتغال
 -2کمک به ایجاد بسترهای مناسب فعالیت جدی
در حوزههای ساخت و ساز از قبیل بافتهای فرسوده
شهری و حاشیه شهر
 -3عزم جدی همکاران در تعریف و شناســایی و
ارایه پروژههای مورد نیاز شهرها در راستای عمران و
توسعه عالوه بر حوزه مسکن
 -4عزم جدی بانک ها در راستای اعطای تسهیالت
نظارت شده با کمترین بهره ممکن به پروژههای جدید
با اولویت کوچک و متوسط
 -5امکان جذب سرمایههای کوچک با کاهش نرخ
سپرده های بانکی
 -6ارایه تســهیالت ویژه برای خرید مسکن برای
خانه اولیها بویژه زوج های جوان
 -7ایجاد تسهیالت و همکاری عملی در راستای
امکان ارایه خدمات برون مرزی تشکلهای مهندسی
به یاری پروردگار ،هرچه سریعتر شاهد رونق بخش
ساختمان و اشتغال در اســتان و تمامی ایران عزیز
اسالمیباشیم.
در خاتمه فرا رسیدن پنجم اسفندماه زادروز تولد
خواجه نصيرالدين طوسي وروز مهندسی را به تمامی
همکاران محترم و دستاندرکاران صنعت ساختمان
در سراسر کشور تبریک می گویم.
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سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي در راستاي اعتالي جایگاه مهندسي در كشور،
ترويج اصول معماري و شهرسازي ،ارتقای آگاهي عمومي و تحقق مقررات ملي ساختمان آمادگي ارایه
مشورتهاي فني و ضابطه اي را به عموم شهروندان محترم دارد

ویژهنامه روز مهندسی

2

ماهنامه طاق | نشریه اطالعرسانی ،آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

پیام

در پیام مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی به
مناسبت روز مهندسی عنوان شد؛

پیشرفت هر کشور
مدیون تالشهای مهندسان است
مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در پیامی
به مناسبت پنجم اســفند روز مهندس ،این روز را به
جامعه مهندسی استان تبریک گفت.
متن کامل پیام دکتر محمدرضا اخوان عبداللهیان
به این شرح است:
باسمه تعالی
تاریخ پرافتخار ایران اســامی مشحون از تالش
دانشمندان و مهندسان فرهیختهای است که پایهگذار
تمدن بزرگ اسالمی ایرانی برای این مرز و بوم بودهاند.
روز مهندس روز پاسداشت خودباوری ،خالقیت،
ابتکار  ،نوآوری و ابداع در عرصه اندیشه و عمل و روز
گرامیداشت پیشــگامان در بخش توسعه بهسازی،
حفــظ و نگهــداری
زیرســاختهای کشــور
است.
روز تقدیر از مهندسانی
اســت که در پرتو انقالب
اســامی ،دانش ،مهارت
و تــوان فنی آنــان جزو
بهترینهای دنیــا بوده و
خوشبختانه
موتور محرکه کشــور در
امروزه
زمینههای مختلف عمران
مهندسان از
و مهندسی هستند.
طریق پیگیری
تقارن پنجم اسفندماه
اجرای مقررات
ســالروز والدت خواجــه
ملی ساختمان،
نصیرالدیــن طوســی و موفق به تثبیت
روز مهنــدس ،تالقــی
نقش خود در
ارزشــمندی از اندیشــه
جامعه شدهاند
مهندسی ناب کهن ایراني
بــا علــوم و فناوریهای
نوین و سرمشق قرار دادن
تالشهای آن دوران برای
جوانان جویای علم امروز
کشور است تا با بهرهگیری
از تجارب کســب شده و
اســتفاده از علم ،نوآوری و ایجاد فناوریهای نوین،
اعتالی ایران اسالمی رقم زده شود.
بیشک پیشرفت هر کشور مدیون تالشهای بی
شمار مهندسان آن کشور است و کشور عزیزمان نیز
از این مساله مستثنی نیست.
ایران اســامی ،در بیش از ســه دهه گذشته از
انقالب ،علیرغم تمام تحریمها ،بویژه در زمینه صدور
خدمات مهندسی ،توانسته است به همت مهندسان
توانمند و معتقدش ،تحریمهــا را بیاثر و تبدیل به
فرصتی برای پیشــرفت و سازندگی کشــور کرده
و جایگاهی ارزشــمند برای ایران اســامی کسب
نماید.
خوشــبختانه امروزه مهندسان از طریق پیگیری
اجرای مقررات ملی ســاختمان ،موفــق به تثبیت
نقش خود در جامعه شدهاند؛ ولی تا رسیدن به نقطه
مطلوب و تحقق توسعه پایدار در شهرسازی و ساخت
سازههای مهندســی فاصله زیادی است که محقق
شدن این مهم وظیفه سنگینی است که بخشی از آن
بر عهده جامعه مهندسی است.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره  1400شهید
مهندس دوران دفاع مقدس ،پنجم اســفندماه ،روز
مهندسی را به تمامی مهندسان ،دانشجویان ،استادان،
متخصصان و مهندسان توانمند این مرزو بوم که در راه
عزت،سربلندی و اعتالی ایران اسالمی گام برداشته
و با ارتقای جایگاه مهندســی در کشور ،زمینه عزت،
سربلندی ،آبادانی و پیشــرفت ایران عزیز را با تکیه
بر این توان ایجاد می کنند ،بویژه مهندسان خانواده
بزرگ راه و شهرسازی استان ،تبریک و تهنیت عرض
نموده و از آســتان بزرگ پــروردگار مهربان ،مزید
توفیقات روز افزون آنان را برای خدمتی سرشــار از
شور و نشاط و مملو از توکل الهی در راستای رشد و
شکوفایی ایران اسالمی آرزومندم.
امید آنکه همچون گذشــته تعهد،قانون مداری و
پایبندی به اخالق حرفهای مهندســان سختکوش
و نســتوه در جوار مضجع منور امام علی ابن موسی
الرضا(ع) بــه تعالــی روز افــزون ایران اســامی
بیانجامد.

قانون نظام مهندسی ســاختمان علیرغم کاستی
هایی کــه دارد و باید در آن بازنگــری صورت بگیرد
حرکتی نو و موثر را در حوزه مهندســی کشور شروع
کرده است .باید بپذیریم که ما با این قانون توانستهایم
شمار زیادی از مهندسان سراسر کشــور را با عنوان
ســازمان های نظام مهندسی ســاختمان گرد هم
بیاوریم ،ساماندهی کنیم و بتوانیم از خدمات آن ها
استفاده کنیم .آنچه که در قالب اتفاقات مختلف و به
مرور در حوزه خدمات مهندسی رخ می دهد نیاز به
برخی از توضیحات مواد قانونی در حوزه های گوناگون
دارد تا مدیریت سازمان مهندسی را نسبت به دستگاه
های حاکمیتی تعیین تکلیــف کند و این موضوع به
نگاه دیگری نیاز دارد که در قالــب آن بدانیم که آیا
اختیارات فعلی سازمان مهندسی کافی است یا باید
اختیارات بیشتری به آن بدهیم .یعنی این فرایند که
سازمانی با این توان باال شکل گرفته است و در نتیجه
آن شمار زیادی از مهندسان تحصیلکرده به عضویت
این نظام درآمــده اند چگونه به یــک نهاد حرفه ای
تخصصی مرجع در حوزه مهندسی کشور و دستگاهی
که بتواند امور مربوط به نظارت بر شوون مهندسی را
به خوبی انجام دهد و وضعیت مهندسی را تقویت کند
تبدیل می شود.
ما در این فرآیند به نگاه تــازه ای در برخی از مفاد
قانون نیاز داریم.بنابر این می تــوان در اصالح قانون
نظام مهندسی و کنترل ساختمان به این مساله اساسی
اشاره کرد که نظام مهندسی تابع قانون موسسات غیر
انتفاعی است و نخستین پرســش این است که این
مجموعه غیر انتفاعی خصوصــی و یا غیر خصوصی
است.یعنی این تشــکیالت مجموعه ای است که به
ال خصوصی تلقی میشود و یا
ذات ،غیر دولتی و کام ً
مجموعه ای است که به آن نگاه دولتی میشود.این
مساله کلیدی را باید با درایت و توجه جدی مورد توجه
قرار داد و بررسی کرد و به آنچه که به حفظ سازمان
نظام مهندسی ساختمان منجر می شود تقویت کرد
تا این سازمان ها به عنوان تشکلی که شکلگیری آن ها
به ایجاد نگاه و راهبرد کالن در واگذاری کار از دولت
به بخش خصوصی و عدم تصدی گری دولتی منجر
میشود مورد توجه قرار گیرند و بتوانند بیش از گذشته
در این حوزه پاسخگو باشند .بنابر این پرسش هایی نیز
که در خصوص جایگاه نظام های مهندسی و حدود
ال طبیعی و به دلیل
اختیارات آن ها مطرح شده کام ً
پیشرفت کار  ،پیچیدگی فرایند ،بزرگ شدن سازمان
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های نظام مهندسی و توقع مردم به عنوان بهره برداران
خدمات نظام مهندسی ســاختمان و متاثر از شمول
خدمات نظام مهندسی در ساخت و سازهای شهری
است که باید با قدرت و درایت به آن پرداخت اما آنچه
که مهم است این اســت که باید وجود سازمانهای
نظام مهندسی را پاس بداریم و تقویت کنیم و به عنوان

سازمان های غیر دولتی به آن ها بها بدهیم .
واقعیت آن است که قانون نظام مهندسی ساختمان
علیرغم ظرفیت های خود ،نقــاط ابهامی دارد بویژه
اینکه نهادهای حاکمیتی و دولتی مثل سازمان راه و
شهرسازی و شهرداریها برداشــت هایی از آن دارند
که با برداشت های ســازمان های نظام مهندسی از

اینکه متولی ایمنی ساخت و سازها دقیقاً مشخص

گفت وگو

و سازهای خود تا این حد آسیب پذیر هستیم و این

نیست موضوع خوبی است یا نه؟

مساله به پاشنه آشیل مان تبدیل شده است؟

ببینید ؛ درگذشته این موضوع به این شکل نبوده
است.یعنی مردم هزاران سال زندگی کردند و
ساخت و سازهای شان را بر اساس تجربه خود با فاصله ای
از رودخانه ها انجام می دادند.محل هایی را که در آن زلزله
رخ می داد می شناختند و در ارتفاعات کم و با حجم وسیع
پی می ساختند .عده ای قبل از آغاز ساخت و ساز محل
ال می گفتند که این محل
مورد نظر را ارزیابی می کردند مث ً
سیل گیر است و یا در آن محل قنات حفر نمی کردند.بنابر
این آن ها با تجربه های خود زندگی می کردند .آسیب هایی
که امروز شاهد آن هستیم برای آن است که بینش زندگی
در شهر را بیش از همه از اروپا گرفته ایم .به خانه های چند
طبقه با حجم وسیعی از مصالح کوبنده تهیه می کنیم .
مشکل اصلی مان هم این اســت که کاربرد صحیح این
مصالح را نیز به درستی نمی دانیم و آن ها را با حجم بسیار
زیاد و با قیمت های گران می ســازیم و پس از آنکه دچار
مشکل شدیم برای آن راه حل پیدا نمی کنیم و دوباره همان
خطاها را تکرار می کنیم.مهمترین اصلی که در نظام تولید
وجود دارد این است که تولید کننده تولید را بشناسد وقتی
تولید تولید کننده را بشناسد تولید خوبی از آب در می آید
ال در حوزه
اما اینجا تولید کننده تولید را نمی شناسد. .مث ً
کشاورزی در باغات ایران چون تولید تولید کننده را می
شناسد بخوبی می توانید انگور و سیب و گالبی تولید کنید.
اما از سوی دیگر وقتی تولید کننده تولید را نمی شناسد
فاصله ای به وجود دارد که از بیــن بردن آن خیلی طول
میکشد.
من به خاطر دارم بنایی را که مرحوم پدرم به خانه می
آورد اســتادکار و عمله اش  ،گچ کارش  ،کاهگل درست
کنش با عالقه ای عجیب کاه گل را درست می کردند و به
مرحوم پدرم اطمینان می دادند که امسال سقف خانه ما نم
نمی زند.یا اینکه گچ کار بقدری گچ را خوب می شناخت
که به میزان خاصی گچ و آب را با هم مخلوط می کرد .به
خاطر دارم پیرمردی که عمله بود و گچ درست می کرد
بیش از هشتاد سال عمر کرد و بخوبی از مالحظاتی که باید
درباره ترکیب آب و گچ رعایت کند مطلع بود .ما این موارد
را امروز در کتاب ها و با میزان بسیار زیاد و بدون دقت می
خوانیم و به کار می بندیم .مصالح را نمی شناسیم یعنی از
خصوصیات آهن چیزی نمی دانیم .با بتن آشنا نیستیم ،
آب و هوا را نمی شناسیم
به خاطر دارم وقتی در سال اول دانشکده فنی تحصیل
می کردم ساختمان پالسکو در حال ساخت بود و یک معلم

قانون مغایرت دارد.می توان این برداشت ها را روشن ،
شفاف و تعیین تکلیف کرد تا حدود وظایف و اختیارات
سازمان های نظام مهندســی ساختمان مشخص تر
شود بنابر این عالوه بر اینکه این قانون ظرفیت هایی
دارد که مورد اســتفاده قرار نگرفته اســت بخشی از
مشکالت هم به دلیل برداشت ها و تفسیرهای نادرست
از قانون فعلی است که باید آن ها را تصحیح کرد.
در حال حاضر در بحث تنســیق امور مهندسی در
ساخت و سازهای بخش خصوصی الزم است تا به مسایل
بگونه ای جامع تر نگاه کنیم  .در مقطعی که ســازمان
های نظام مهندسی شکل نگرفته بودند  ،توقعات دولت
ال مشخص و مشهود نبود و از سویی
از مهندسی نیز کام ً
ظرفیت های نظام مهندسی هم بخوبی تعریف نشده بود
اما امروزه هر چه جلوتر مــی رویم آنچه اتفاق می افتد
این است که مردم توقع عملکرد جامعتری از سازمان
نظام مهندســی دارند ضمن آنکه دستگاه های دولتی
نیز به عنوان ناظر بر این نقش تاکید می کنند.البته از
سوی دیگر این مجموعه به عنوان دستگاهی که متولی
تنسیق امور مهندسی است یکسری ابهامات در خصوص
اختیارات و وظایف خود و تالقی آن با اختیارات دولت و
همچنین نگاه دولت به این سازمان به عنوان تشکیالت
غیر دولتی وجود دارد که باید آن ها را روشن کرد .بنابر
این اگر پیش از این نمایندگان متوجه این موضوع نبوده
اند به دلیل این بوده است که ما ابهاماتی در اصالح قانون
داریم و هنوز مسایل اساســی امروز شکل نگرفته بوده
است و قطعاً مهندسانی که در سازمان نظام مهندسی
ساختمان حضور دارند با جدیت بیشتری به این مسایل
خواهند پرداخت.
اشــکالی در این خصوص وجود دارد آن است که
گاه دســتگاه های دولتی  ،وزارت راه و شهرسازی و
یا شــهرداری ها توقعات خود را از سازمان های نظام
مهندسی بخوبی بیان نمی کنند و یا سازمان های نظام
مهندسی خواسته و یا ناخواسته به حوزه مسوولیت
کاری آن ها وارد می شوند .
اگر این روند صحیح نیســت و اگر به اصالح نیاز
دارد باید هر چه سریعتر آن را اصالح کرد.نظام های
مهندسی رقیب هیچ کسی نیستند و قصد دخالت در
هیچ حوزه ای ندارند ولی ظرفیت هایی دارند که که
در حال گسترش است و این توسعه تبعاتی هم خواهد
داشت.این مساله باید تصحیح شــود و این تصحیح
نیازمند نگاهی قانونی اســت که امیدوارم ان شاء اهلل
شکل بگیرد.

مهندس سید محمد غرضی از بی تعهدی در ساخت و ساز میگوید

مدرنیسم را تحمیل میکنیم
مردم فرار میکنند

معصومه گلمکانی

مهندس غرضی با گذشت سال ها از دوره مسوولیت اش در سازمان نظام مهندسی
ساختمان هنوز هم دغدغه مهندسان را دارد .دغدغه کیفیت در ساخت و حضور موثر
در چرخه تولید در کشور .گفت و گوی ما با وی با نگاهی به چرایی آسیب پذیری مان در
حوزه ساخت و ساز آغاز می شود و به دخالت مهندسان یا کناره گیری آن ها در اتخاذ
مهمترین تصمیات شهر ختم می شود.

عزیزی می گفت که این حجم گسترده آهن
در هوای داخل و خارج ساختمان اثر خواهد
گذاشت و چون تمام آن از پیچ و مهره تشکیل
شده است خطر زنگ زدگی در آن وجود دارد.
البته ایشان معلم بود و نظریه می داد اما اینکه
نیروی کار این موضوع را بداند چندان معلوم
نیست.ضمن اینکه در کار ساختمان هر روز
کارفرماها تغییر می کنند یعنی اگر بانک وام بدهد آن ها
وام را دریافت می کنند و به دیگری واگذار می کنند.مثل
همین خانه هایی که در دولت های نهم و دهم ساخته شد.
شما دیدید که تعداد زیادی از افرادی که به کار ساخت و
ساز وارد نبودند مجوز گرفتند و به کار ساخت و ساز و خرید
و فروش روی آوردند.
اتفاقاً یکی از پرسش های ما هم به همین موضوع
دخالت نابلدها در کار ساخت و ساز بر می گردد.
اصوالً چرا این عده در این عرصه وارد شده اند؟

من موضوعی را در کتابم با عنوان بخشی نگری
مطرح کرده ام و در آن توضیح داده ام که چگونه
کشور پس از کودتا گرفتار بخشــی نگری شد .دولتی که
ال
بخشی نگر است هم بخش را از بین می برد و هم دولت را .مث ً

دولت نهم و دهم به ســاخت و ساز اهمیت داد
برای اینکه اقتدار سیاسی به دست بیاورد.آنچه
معلوم است این است که درآمد کشور مشخص
است و اگر به بخش های دیگر برود منفک شده
و از بین می رود و بنابر این دولت از بین می رود.
بزرگترین آسیب بخشی نگری این است که به
تمام بخش ها وارد شــده اســت .اما چون در
بخش ساختمان هیچگونه انتظامی در امور عملیاتی وجود
ندارد هر کسی که وارد این عرصه می شود می تواند استفاده
های کالنی از زمین و قیمت زمین ببرد برای همین است که
این بخش بیش از بخش های دیگر آســیب دیده است .در
 100سال آینده نیروی کاری که در زمینه ساخت و ساز وارد
می شود باید ماندگار باشد و از همین طریق رزق خود را به
دست بیاورد و باید متضمن امر خود و پاسخگو باشد و از آن
طرف هم دستمزدها باید بگونهای باشد که نیروی کار را در
محل ساخت و ساز نگاه دارد .اما االن وقتی کار رونق می گیرد
همه می آیند و هر گاه از رونق می افتد همه می روند.بنابر این
ساخت و ساز تداوم پیدا نمی کند و در امر تولید شکستگی به
وجود می آید.شکســتگی در تولید به شکستگی در بهره
برداری منجر میشود و نتیجه آنکه ساختمان 20تا 25سال
بیشترعمرنمیکند.

اگر بخواهیم متولی مشخص کنیم آن وقت خود
ما بخشی نگر می شــویم .نظریات من در این
خصوص قدری متفاوت است .اولین آسیب تعیین متولی
این است که هم سیستم را دولتی می کنید و هم هزینه ها
ال
را باال می برید و عالوه بر این نتیجه هم نمی گیرید.مث ً
همین محیط زیســت را در نظر بگیرید .تا زمانی که این
سازمان وجود نداشت هیچ اتفاقی نمی افتاد و هیچ خبری
نبود .گرگ ها و گوسفندها کار خود را انجام می دادند.از
زمانی که محیط زیست ایجاد شد محیط زیست هم از بین
رفته است .االن همه جای کشور را سیل و آب می برد.تجربه
به من می گوید که مسوولیت متوجه توان به دست آورده
علمی و فنی کاربردی و درآمدی اســت .اگر این موضوع
تعریف شود می تواند پاسخگو باشد.ولی اگر آن را اداری
کنیم دچار مشکل خواهیم شد.
توصیه من به شما جوان ها این است که در موضوع آموزش
های فنی و حرفه ای تنها چاره کارتان این باشد که مصرف
کننده را راضی کنید.اگر قانونگذار و قاضی را راضی کنید
چیزی نصیب شما نمی شود چون مصرف کننده راضی
نیست  ،نظم همه کشور بر هم می ریزد.دوره انتقال سنت
به مدرنیته که ما آن را گذراندیم دچار این مشکل است که
مدرنیسم آمدهامااز مدرنیتهخبرینیست.یعنیابزار مدرن
مثل آهن و سیمان و مهندس آمده ولی مدرنیته که باید
رضایت مردم در آن باشد شکل نگرفته است.ما مدرنیسم
را به مردم تحمیل می کنیم و مردم از ما فرار می کنند.
اخیرا ً معاونت ساختمان و مســکن وزارت راه و
شهرسازی در نامه ای سازمان های نظام مهندسی
ساختمان را از ورود به انتخابات شوراهای شهر منع کرده
است .نظر شما در این مورد چیست؟

نظرات متفاوت است .من وقتی رئیس سازمان
نظام مهندســی بودم از وزارت کشــور مجوز
گرفتمکهنظاممهندسیهاونظامپزشکیهاوکانونوکال
نیز می توانند در انتخابات شورای شهر و مجلس شرکت
کنند .من فکر می کنم این موضوع را معــاون وزیر در
روزهای استیضاح مطرح کرده است تا مجلس را قدری
ساکت کند.این موضوع را از خاطر نبرید که هر ترک فعلی
که به ارتقای جامعه نینجامد ثوابی در آن نیست.یعنی چه
که شما ساختمان بسازید اما حضور مردم در اداره کشور
ارتقا پیدا نکند.کشور متعلق به مردم است و آن ها باید در
اداره آن دخالت کنند.دولــت باید به حرف مردم گوش
کند.
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گودبرداری حادثه نیست،
عملکرد ما آن را حادثه می کند
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گفتوگو

آمبوالنس  ،بالگرد و پایگاه های امدادهوایی از شاخص
های جهانی عقب تر هستیم .

آقای سلیمی ،با اهتمام به اصل « پیشگیری بهتر
از درمان است » وضعیت شهرها و آبادی های

یادداشت

ایران را به هنگام بروز حوادث طبیعی و سوانح چگونه
ارزیابی می کنید ؟

در حــال حاضر و بــا توجه به مشــکالت
زیرســاختی شــهرها  ،مســتحکم نبودن
بسیاری از ساختمان ها و ســازه ها و همچنین عدم
آمادگی مردم در مقابل چنین حوادثی وضعیت چندان
ال فدراسیون بین المللی جمعیت
مناسب نیست؛مث ً
های صلیب ســرخ برافزایش تاب آوری تهران تاکید
کرده است .البته اگر از همه ظرفیت ها استفاده کنیم
و تــاب آوری جامعه را ارتقا دهیــم درآن صورت در
پاسخگویی نتیجه ای بهتر خواهیم گرفت.
یعنی با عبور از مدیریت اضطرار و کاهش خطر
رویکرد ستادمدیریت بحرانکشور به سوی تاب
آوری باشد؟

بله همینطور است.برخالف گذشته دنیای
امروز نگاه ویژه ای به تاب آوری جامعه دارد.
این که چه توانمندی هایی دارد و چگونه می تواند از آن
استفاده کند تا کمترین آســیب را به هنگام حوادث
ببیند.در واقع قبل از پاســخگویی بحث تاب آوری
اهمیت دارد .برای این منظور نیزشهرها و روستاهای
ما باید با افزایش سرمایه گذاری در زمینه های مقاوم
سازی سازه ها  ،آموزش های همگانی و اصالح برخی از
زیر ســاخت ها به گونه ای آماده باشند که نیازی به
پاســخگویی به هنگام بروز حوادث طبیعی و سوانح
نداشــته باشــند.یعنی اگر می خواهیم در مقابله با
حوادث و بالیای طبیعی موفق باشــیم قبل از ورود
دســتگاه های دولتی برای پاســخگویی باید با ارایه
آموزش های کافی به مردم کاری کنیم که خودشان
اقدام به مقاوم سازی ساختمان ها کنند.البته باید به یاد
داشته باشیم که در مرحله نخست بر روی زیرساخت
های شهر تمرکز کنیم تاب آوری آن ها را ارتقاء دهیم
و در مراحل بعد به ساختمان ها و شهروندان بپردازیم
که تا کنون تالش هایی در این راســتا انجام شده که
کافی نیست و باید بسیار بیشتر تالش کنیم .

کبودتجهیزاتدرمهمترینسازمانامدادیکشور
ریشه در چه چیزی دارد ؟

حال و روز امکانات امداد و نجات در گفت و گو با
رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر کشور

با سیلی صورتمان را
سرخ نگه می داریم
محمودصدقی

ایران کشوری حادثه خیز است و از مجموع 41حادثه طبیعی آسیب زا تجربه 31مورد آنرا
داردواحتمالتکرارچنینتجربههایتلخیبرایشبههیچوجهضعیفنیست.بنابراینتاب
آوری شهرها و روستاهای کشور بویژه در بافت های فرسوده باید ارتقاء یابد .این را دکتر
مرتضیسلیمیرئیسسازمانامدادونجاتجمعیتهاللاحمر میگوید.بهباوراوتابآوری
تهرانودیگرشهرهایایراندرحدمناسبنیستواگربرظرفیتهایشهرهامتمرکزشویم
وآنهاراافزایشدهیمقطع ًاآسیبپذیریکشوردرمقابلحوادثوسوانحاحتمالیکمترمیشود.

حال کمی به پس از وقوع حادثه احتمالی نگاهی
بیندازیم که در این مرحله نقش سازمان امداد و
نجات پررنگتر می شود حال پرسش اینست برای نجات
جان مصدومان و کاهش آسیب ها چه اقداماتی الزم است
وآیا بزرگترین سازمان امداد و نجات کشور برای انجام
وظایف ذاتی اش از امکانات کافی برخوردار اســت و از
تجهزات روز دنیا استفاده می کند ؟

در ابتدا باید بدانیم که ستاد مدیریت بحران
در تهران با شــهرداری است اما در کشور با
فرمانداری ها ،اســتانداری ها و وزارت کشور است.
یعنی مسوولیت پاسخگویی در حوادث به سطح آن
وابسته است؛در واقع اگر محلی باشد با فرمانداراست و
اگر منطقه ای و ملی باشد به ترتیب با استاندار و وزیر
کشور است  .به هرحال در شورای هماهنگی مدیریت
بحران 14کارگروه برای پاسخگویی به بحران پیش
بینی شده است که کارگروه امداد و نجات متولی امداد
و نجات حادثه دیدگان است .این کارگروه باید پروانه
عملیات برای پاسخگویی به حوادث را تهیه  ،تصویب ،
ابــاغ و اجرایی کند .اما در پاســخ بــه بخش دیگر

مهندس محمود ایلخان ،مسئول
سازمان بسیج مهندسین عمران و
معماری کشور:

از ابزارهای روز
و فنآوریهایهای
نوین استفاده کنیم

"بسیج مهندسین سازمانی غیردولتی و در عین
حال همراه دولت ها برای کمک به تنظیم و اجرای
برنامههای گذر از بحران است".
رئیس بسیج مهندسین کشور با بیان این مطلب
می گوید :بسیج مهندســین مانند سایرعرصههای
بسیج کشور از نیروهای داوطلب و مردمی تشکیل
شــده است.بســیج یعنی مردم وســازمان بسیج
مهندسین عمران و معماری با آن دسته از مردمی سر
و کار دارد که تخصصشان در رشته مهندسی عمران
و معماری و شهرسازی و ســایر رشته های مرتبط
بخصوص در رابطه با نظام مهندسی است.
مهنــدس محمــود ایلخــان ،خاطــر نشــان
میکند:اعضای بســیج مهندسین کشور نیروهایی
داوطلب اند که طیف وسیعی را تشکیل میدهند.این
اعضا از نیروهای جوان تازه دانش آموخته دانشگاهی

این کمبود ها به ناکافی بــودن بودجه این
ال در الیحه بودجه
سازمان بر می گردد  .مث ً
ســال  96کشــور که این روزها در مجلس شورای
اسالمی در دست بررسی است بودجه سازمان امداد و
نجات جمعیت هالل احمر از محــل منابع عمومی
دولت  500میلیارد تومان و از محل منابع اختصاصی
 300میلیارد تومان در نظر گرفته شــده است این
درحالیست که بر اساس ارزیابی های کارشناسی ،این
سازمان برای تکمیل  22قلم کاالی امدادی در انبارها،
به میزان  10درصد جمعیت درکالنشهرها و  2درصد
جمعیت در سایر شهرها و مناطق کشور به حدود 2
هزارو  300میلیارد تومان بودجه در سال نیاز دارد تا
بتواند به نحو شایسته ای به هنگام بروز حوادث طبیعی
و سوانح امداد رسانی کند و به کمک آسیب دیدگان
بیاید .نا گفته نماند که همین بودجه ای که تصویب
ال
می شود به صورت کامل تخصیص پیدا نمی کند.مث ً
از مجموع  700میلیارد تومان بودجه سال  94سازمان
امداد و نجات کشور حتی یک ریال هم تخصیص پیدا
نکرده اســت و یا از  400میلیارد تومــان بودجه این
ســازمان در ســال جاری فقط  100میلیارد تومان
تخصیص یافته که با توجه به حادثه خیز بودن ایران
که  31حادثه از  41حادثه دنیا در آن رخ داده اســت
رقم قابل توجهی نیست.
در واقع مــا در چنین
شــرایطی با ســیلی
صورتمان را ســرخ نگه
می داریم و امــور این
سازمان را مدیریت می
کنیــم .البتــه مــا از
محدودیت های دولت
ما از محدودیت
در بخش اعتبارات مطلع
های دولت در
هستیم اما انتظار داریم
بخش اعتبارات
بودجه ای که تصویب
مطلعهستیم
می شود تخصیص پیدا
اما انتظار داریم
کند تا بتوانیم با افزایش
بودجه ای که
تجهیــزات در حــد تصویب می شود
مطلــوب پاســخگوی
تخصیص پیدا
نیازها باشیم و حتی در
کند تا بتوانیم با
زیرساخت ها قدم هایی افزایش تجهیزات
برداریم.
در حد مطلوب
آقایسلیمی،جدا
از مسایل مالی
فکر مــی کنید ســازمان

پاسخگوی
نیازها باشیم

متبوعتــان بــرای امداد

پرســشتان باید عرض کنم که در کاهش آسیب و
نجات مصدومان ؛ زمان نقش حیاتی دارد .یعنی برای
امداد و نجات یک زمان طالیــی وجود دارد.بنابراین
هرچه نیروهای امداد و نجــات در زمان کمتری در
صحنه حاضر شــوند نتیجه بهتری خواهند داشت.
عالوه بر این برخورداری از امکانات و تجهیزات کافی
نقش مهمی در کاهش آســیب ها ایفــا می کند که
متاسفانه این ســازمان با کمبود امکانات و تجهیزات

مواجه است.در واقع ما از تجهیزات روز دنیا در انجام
ماموریت ها اســتفاده می کنیم اما این تجهیزات از
لحاظ تعداد کم هستند و پاسخگوی نیازها نیستند.
ال خودروی امداد و نجات ما  162دستگاه است در
مث ً
حالی که ما  501پایگاه داریم که حداقل در هر یک از
آن ها باید یک خودروی امداد و نجات داشته باشیم.در
بخش های دیگرهم تجهیزات ما کم اما بهروزهستند.
به عبــارت دیگــر در برخــورداری از امکاناتی مثل

ضعــف در هماهنگی بین بخشــی یکی از
مشکالت اساسی ما در هنگام حوادث است.
باید هماهنگی بین بخشی و سازمان بیشتر شود.برای
این منظور هــم نیاز به اجــرای مانورهایی داریم که
اشکاالت و ضعف های دستگاه های مسوول را نشان
دهد.

تا افراد پیشکســوت و دارای ســابقه ،افــراد دارای
شرکتهای مهندسی تا افراد شاغل در شرکتها یا
ادارات دولتی که جامعه بسیج مهندسین کشور را
شامل میشوند.
ایلخان تشریح میکند:بسیج مهندسین سازمانی
غیردولتی و در عین حال همراه دولت ها برای کمک
به تنظیم و اجرای برنامههای گذر از بحران اســت".
سازمانی که اجرایی نیست و مجموعهای
با طیف گسترده و افراد مختلف را شامل
میشود.
وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم
رهبری(مدظلهالعالی) مبنی بر تشکیل
هیاتهای اندیشــهورز بیان میکند:در
همین راستا و در راستای تحقق بیانات
رهبری و حل مشــکالت موجود در یکسال گذشته
هفت گروه تخصصی معماری و شهرسازی ،مسکن،
مدیریت شهری ،حمل و نقل ،آب و محیط زیست و
نظام مهندسی در کانونهای بسیج مهندسین عمران
تشکیل شده که بر اساس عالقه و تجربه  ،مهندسان
بسیجی عضو دراین گروه ها سازماندهی شده اند تا
با ارزیابی محدوده مکانی خود ،مســاله یابی کنند و
سپس راه حل های ممکن را ارایه نمایند.
این یکی از وجوه تمایز بســیج مهندسین کشور
با دیگر اقشار بسیج اســت .عرصهای که سبب شده
اعضای بسیج مهندســین راحتتر وارد این حوزه
شده و نظام ساخت و ســاز کشور را بدون دغدغهای
نقد کنند.

ایلخان در ادامه یادآور میشود:یکی از بحثهای
جــدی و چالشهــای نظــام مهندســی،ایمنی
ساختمانهاست.در این زمینه تهدیدهای مختلفی
وجود دارد .از آتشســوزی گرفته که ناشی از عدم
رعایت نکات ایمنــی در طراحی ســاختمان ها و
سهلانگاریهای فردی اســت تا تهدیدات طبیعی
مانند زلزله و...
اما امــروزه برای تمام این مشــکالت
راهحلهایی استاندارد تعریف شده است
و با توجه به سرعت رشد فناوری در دنیا،
مدلهای مختلفی بــرای تامین امنیت
پیشبینی شده است.متاسفانه با وجود
اینکه از نظر دانش مهندسی در کشور،
چیزی کم نداریم و مهندسان هوشمند و
با سوادی در زمینه ساخت و ساز داریم ،اما در عمل با
آنچه در ساختمان سازی دنیا در حال اتفاق افتادن
است فاصله بسیاری داریم.
البته شاید در ساخت برخی از پروژههای خاص
از ابرازهای روز و فناوری جدید استفاده کردهایم اما
بصورت عمومی هنوز با ایــن فناوریها بیگانه بوده
و حتی در تهران که پایتخت کشــور است ،هنوز از
مصالح سنتی و قدیمی استفاده میکنیم.ما در اجرا
ضعیف هستیم.
رئیس بســیج مهندسین عمران کشــور یکی از
اصلیترین و مهمتریــن وظایف نظام مهندســی
ساختمان را پرداختن به این موضوع دانسته و بیان
میکند:متاســفانه ســازمان نظام مهندسی بجای

پرداختن به این امور ،دغدغه توزیع کار را دارد.
مهندسان ناظر باید دســتورالعملهایی جدی
درباره معماری ساختمان و حتی ایمنی آن ها داشته
ننامههای موجود
باشند چرا که دستورالعملها و آیی 
همه قدیمی است.
شاهد هستیم که مهندس خوب محاسبه میکند،
معمار هم خوب طراحی میکند ،ناظر هم کارش را
به درســتی انجام میدهد اما در دوره بهرهبرداری با
مشکالت عدیدهای روبهرو میشویم.
مهندس ایلخان در پایان با اشاره به تفکر و فرهنگ
بســیجی میگوید:در این عرصه دو محور ترویجی
و مطالبهگری را پیش رو داریــم .در محور ترویجی
برگزاری دورههای آموزشی برای اعضا ،بازدیدهای
علمی و نشست های تخصصی،پرداختن به موضوعات
مهم ،پیدا کردن مســاله و چالشهای مسیر و ارایه
راهحل برای بــرون رفت از آن هــا را در حال انجام
هســتیم و در بحث مطالبهگری بسیج مهندسین
در شهرداریها و نظام مهندســی ورود پیدا کرده و
بحرانها را اعال م میکند.
همکاری و همیاری با نهادها برای بهبود و افزایش
کارآمدی در تمامی حوزههــا ،انجام کار فرهنگی و
فرهنگ سازی و آشنا کردن مهندسان با وظایف اصلی
خودشان از دیگر اقدامات انجام شده بسیج مهندسین
اســت .یکی از موضوعات مهم که نظام مهندســی
ســاختمان باید به آن توجه کند ایجاد محیطی در
این صنف برای شناسایی خالقیت ها و نوآوری ها و
حمایت از آن ها می باشد.

رســانی بهتر به حادثه
دیدگان با چه مشکل عمده ای مواجه است ؟

وظایف مهندسان
برای آنچه میسازند
دکترمحمدرضاحسیننژاد
معاونشهرسازیومعماریشهرداریمشهد

به پاسداشــت نــام بلند یکی
از ســتارگان بی بدیــل تاریخ
ایــن مــرزو بــوم،روز پنجم
اســفند،زادروز دانشــمند و
مهندس برجسته ایرانی ،خواجه
نصیرالدین طوسی به نام روز ملی مهندسی نامگذاری
شده اســت.وی مهندســی سیاستمدار،نویسندهای
مبتکر،حکیمی منجــم ،ریاضیدانی اهــل معرفت و
فیلسوفی بینظیر در زمانه خویش بود که عالوه بر ثبت
اختراعات بسیار و ارزنده ،رصدخانه مراغه را با سازهای
محکم و معماری زیبا و بینظیر مهندسی و کتابخانه
بزرگ این شهر را در قرن هفتم هجری قمری احداث
کرد .همچنین با بکارگیری ابزارهای مهندسی توانست
طول و عرض شهرها ،جهتگیری و اندازهگیری شیب
و فرازها و تعیین افق در جهات مختلف را با دقت قابل
توجهی محاســبه نماید.تکنیک هایی که هم اکنون
نیز در برخی از بزرگترین پروژه های شــهرهای امروز
همچون طرح جامع مشهد ،کاربرد دارد.
همچنین می توان گفت که طرح جامع و تفصیلی
انجام شده شهر مشــهد نیز ،وامدار اقدامات پیشین
مهندسی در کشــور بوده و به همین رو برای پایداری
بخشی به توسعه ،اهتمام هرچه بیشتر به تحقق و ارتقای
این طرح ها ،از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت .و به
جرات می توان گفت که تحقق هرچه بیشتر طرح های
جامع و تفصیلی ،به نوعــی صیانت و احترام به میراث
اخالقی و مهندسی در شهر ما نیز به حساب می آید.
لذا بر این باوریم که مهندسان ما باید تمام جوانب کار
و مطالعات صورت گرفته در پروژهها را در نظر گیرند تا
طرح های فرادستی شهر مشهد ،تحقق بهتری یابد .زیرا
علوم مهندسی بستری است که فرآیندها را بهینه می
سازد و خوشبختانه بدنه شهرداری و مجموعه مدیریت
شهری مشهد نیز به جایگاهی رسیده که آزمون و خطا
را کنار بگذارد که این وضعیت مطلوب است.
شــهرها به عنوان مجتمع های زیســتی انسانی
اصلیترین تجلیگاه فرهنگ بشری هستند و عالوه بر
آن فرهنگ نیز به همان میزان متاثر از محیط شهری
می باشد که مشهد مقدس نیز از این قاعده مستثنی
نیست.
مهمترین عامل موثر بر شکل گیری امروزه مشهد
که بخش عمده ای از هویت شــهر به شمار می آید،
قرارداشتن حرم مطهر هشتمین امام شیعیان در قلب
و هسته مرکزی این شهر است که مشهد را تبدیل به
دومین کالنشهر مذهبی دنیا کرده است که با جمعیت
سه میلیون و  200هزار نفر سالیانه پذیرای بیش از 20
میلیون زائر و گردشگر از اقصی نقاط کشور و جهان می
باشد .نقش بارگاه حضرت رضا(ع) در تقویت پیوندهای
فرهنگی فرامنطقه ای،امکان استفاده از ظرفیت های
گردشگری و زیارتی را برای مزیت های (فعالیت های)
اقتصادی ایجاد می کند.
همچنین با توجه دولت به پایتخت معنوی ایرانی
اسالمی ،تالش شهرداری مشهد ،به عنوان کالنشهری
فراملی ،بر پایه استراتژی کلی برای دستیابی به چشم
انداز شهری در راســتای حفظ مركزيت معنوي حرم
مطهر و محدودة آن می باشد .عالوه بر آن به تفكيك
فضاي كالبدي و مناطق زيارتي شهر ،طراحي آن ها بر
اساس معيارهاي اسالمي و بومي با نگرش های علمی به
هويتبخشي مبتني بر ارزش هاي اسالمي و ايراني می
پردازد و با اشاره به تبیین سیاست های نظام در زمینه
شهرسازی و معماری توسط رهبر انقالب ،الگویی برای
شهر مقدس مشهد به عنوان شهری زیارتی با کمک
شهرسازان و معماران اجرایی می گردد که شهروندان و
زائراني با احساس رضايتمندي مادي و معنوي خواهد
داشت .شهرداری نیز با کمک فناوری های موجود برای
نزدیک تر شدن طرح ها به اجرا تالش می کند.
در پیشواز نو شدن سال ،نامیدن پنجم اسفند به نام
روز مهندسی و بزرگداشت آن تالشی است برای این که
امسال آن چه میسازیم به از پارسال باشد.
بیایید در سالی که پیش روســت آن چه را طرح
میکنیم و میســازیم با علم روز دنیا روزآمد کنیم و
هرکجا که توانستیم در آن روح ایرانی بدمیم.
این روز به تمامی مهندسان تبریک باد
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یادداشت

مهندسی ،آنگونه که باید باشد ...
دکترطاهرهنصر
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

حادثه پالســکو ،حادثهای تلخ و
اسفناک بود .اما پالسکوهای دیگر
هر لحظه در راه است .در این راستا
توجه به نکاتی حایز اهمیت است
که در ادامه به آن اشاره میشود.
ایران کشوری دارای بافتها و ساختمانهای فرسوده
بسیاری است از این روی آسیبشناسی ساختار بافتهای
فرســوده و بافتهای میانه شــهرها حایز اهمیت است.
معیارهای ریزدانگــی ،عرض معبر کمتر از شــش متر و
فرسودگی مصالح که برای فرسودگی بافتها ارایه شده است
به تنهایی کارساز نیست .آنچه مهم است توجه به چگونگی
امدادرسانی در زمان خطر است .متأسفانه بسیاری از بناهای
فرسودهدربافتهای تاریخی شهرها قرار دارند که فقط توجه
به چگونگی امداد در زمان بحران و حوادثی چون آتشسوزی
یا زلزله و  ...کافی است تا به عمق فاجعه در این معابر با عرض
کمپیببریم.دراینخصوصتعاملسازمانمیراثفرهنگی
و شهرداریها در این زمینه میتواند بسیار کارساز باشد .چرا
کهگشودگیفضاییبهفضایبازبسیارمهماست.همچنین
تک بناهایی که فاقد پایانکار هستند و یا متأسفانه پس از
دریافت پایان کار نظارتی بر آن ها نشده است قابل توجه اند.
این مسأله بویژه برای ساختمانهای عمومی حایز اهمیت
است .بطور مثال در این بناها توجه به اتصال پله فرار ،که
متأسفانه در بیشتر بناها به ساختمان متصل است ،بسیار
ضروری است .مســأله دیگر را میتوان در توجه نداشتن
به خروج دود از ســاختمان در زمان آتشسوزی دانست.
متأسفانه توجه به ایمنی در زمان آتشسوزی در بسیاری
از ساختمانها لحاظ نشده است .بهطور مثال میتوان به
کنترل ورودی و خروجیهای ساختمانهای عمومی اشاره
کرد که در بسیاری موارد درها به سمت داخل باز شده و این
خود مسألهای است که جای تأمل دارد و یا خروجی فضاهای
پرازدحام به فضایی که فضای باز نیست و فقط تونلی است
که خفگی ناشــی از دود را برای فرد دوچندان میکند .از
دیگر موارد میتوان به رعایت نشدن فاصله میان تودههای
فضایی و ساختمانهای مجاور اشاره کرد که در زمان بحران
وریزشبنابسیارقابلاهمیتاست.لذاتوجهبهمسألهایمنی
در ساختمان بسیار مهم است .در این زمینه ،عالوه بر توجه
به «ایمنی پس از حادثه» ،موارد «ایمنی تخریب»« ،ایمنی
در حین ساخت» و «ایمنی در حین بهرهبرداری» ،نیز حایز
اهمیت است که بهرهگیری از توان مهندسان رشتههای
گوناگون و همچنین مجریان واجد صالحیت در این مسأله
ضروری است.
انجام آسیبشناسی تمام این موارد ،مستلزم توجه به
مقوله «مهندسی ارزش» و «مهندسی فرهنگی» است.
"ارزش" از این منظر اهمیت دارد که مهندسان میتوانند از
این پس بناها را به گونهای مدنظر قرار دهند که تنها ساخت،
هدف نباشد بلکه ارزشمندی بنا هم از لحاظ ساخت و هم
از لحاظ کارآیی در مواقع بحــران مطمح نظر قرار گیرد.
همچنین میتوان اینبار ،ارزش را برای جان انسانها هم
قایل بود .فرهنگ نیز از این منظر حایز اهمیت است که با
فرهنگسازی میتوان مهندسی را مدنظر قرار داد .فراهم
کردن زیر ساختهای فرهنگی و چگونه لحاظ کردن آن در
شهرسازی قابل اهمیت است .متأسفانه طرحهای تفصیلی
که در شهرسازی استفاده میشود در هیچ جای دنیا مورد
قبول نیست و در واقع شکســتخورده است چرا که این
طرحها با یک تصمیم به راحتی تغییر کاربری میدهد و
مسأله اصلی این است که فقط ســاخت و ساز مهم است
بدون اینکه به هویت شهر هم توجه شود!
باید ساختارها را شناخت و راهبردها را مشخص و نحوه
کاربری و جانماییهای شهری را تعیین کرد .باید شناخت
ساماندهی شــهر را در اولویت قرار داد .مهندسی ارزش
در ساختوساز و مهندسی فرهنگی ،وظیفهای سنگین
توسازهاست که سیمای شهر
است .چرا که آینده ساخ 
را رقم میزند .ارتقای کیفی سیمای شهرها تنها توجه به
توسازها نیســت .چرا که در زمان بحران هم
آینده ساخ 
میتوان به سیمای شهرها نگاهی داشت و از دیدی دیگر
نیز به این مســأله توجه کرد .در این راستا باید در جلب
توجه افکار عمومی و افزایش سطح آگاهی مردم در مورد
نقش مهندسی ارزشی در معماری و شهرسازی و سازه و
تأسیسات و تمام رشتههای هفتگانه مهندسی ،صحیح و
اصولی اندیشید و در ارتقای کیفیت سکونتگاههای انسانی
و محیط زیست کوشــید .باید برای توجه عموم مردم و
متخصصانبهمهندسیدرایرانتالشکرد وزمینهحمایت
و مشارکت بیشتر دستگاههای اجرایی را بمنظور ارتقای
کیفیت ساختمانها فراهم کرد .در پایان باید یادآور شد که
پیشگیری و آسیبشناسی میتواند در کنترل بحران در
زمان وقوع حادثه تأثیر بیشتری داشته باشد.

n e z a m m o h a n d e s i . i r

گفتوگو

استاد پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله:

نظام مهندسی
با نگاهی مسووالنه
بناهای فرسوده را شناسایی کند
محمدتقیخسروی

حوادثی همچون پالسکو و یا آسیب هایی که پس از فجایع و بالیایی طبیعی همچون زلزله
متحملشدهایمناشیازنداشتننگاهیژرفوعلمیبهاینمسایلاست.اینکهنتوانستهایم
آنگونهکهالزماستدانشموردنیازدراینخصوصرابهعملتبدیلکنیم.
دکترمهدیزارعمدیرگروهزلزلهشناسیمهندسیپژوهشگاهبینالمللیزلزلهشناسیو
مهندسی زلزله در گفت و گو با ما به چرایی مقاوم سازی ساختمان ها و تدابیر اتخاذ شده در
اینخصوصدرمراکزتحقیقاتیوپژوهشیهمچونپژوهشگاهزلزلهشناسیاشارهمیکندکهازنظرمیگذرانید:

آقای دکتر با توجه به اینکه در یکی از کشورهای
زلزلهخیز زندگی میکنیم ،چه مواردی را باید در
ساختمان سازی ها در نظر داشته باشیم؟

در بــازه زمانــی  2016-1990میــادی
( 1395-1369شمسی)حدود  60هزار نفر
از هموطنان ما در زمین لرزه ها کشته شده اند (این
تلفات حدود  90درصد تمام تلفات مستقیم و فوری ما
در خطرات مختلــف طبیعی بوده اســت) .گزارش
پریونشن-وب نشــان می دهد که ایران سالی حدود
 250میلیون دالر از خطرات طبیعی بطور متوسط در
طی شش ساله  2011-2005آسیب دیده است .این
آسیب مستقیم اقتصادی برای بازه  25ساله 1990
 2014حدود  15میلیارد دالر است.با توجه به لرزهخیــزی فــات ایــران بایــد در مــورد نحــوه
ساماندهی،آمایش سرزمین و توسعه ایران در آینده به
طور جدی اندیشید .با توجه به اینکه در آینده بدون
شک بیشترین جمعیت ایران ،شهرنشین خواهند بود،
چگونگی توسعه شهرها در آینده ایران بسیار مهم و
حساس است .روندی که اکنون در کشور ما دنبال می
شــود با توجه به افزایش قرار داشــتن جمعیت به
مخاطرات طبیعی ،به دالیل مختلف به افزایش ریسک
در مقابل سوانح طبیعی می انجامد :
آنچه بصورت بلند مرتبه سازی در کشور (و از همه
جا سریعتر و مهمتر در تهران) دنبال می شود ،بدون
لحاظ کردن فضای دسترسی و امکان تردد ،موجب
تمرکز ساختمان ها در مناطق شــهری و به تدریج
کندتر کردن امکان دسترسی به این نواحی می شود.
اکنون در شهرهای بزرگ کشور (بویژه تهران) با
بی اطالعی از وضعیت سه بعدی فضای زیر زمینی ،و
با ادامه یافتن پروژه های عمرانی مانند ساخت مترو،
بدون پیش بینی و واقع بینی نسبت به آنچه در فضای
زیر زمینــی رخ می دهد ،با ســوانحی مانند حادثه
شهران در خرداد  95و حادثه پالسکو در دیماه  95در
تهران مواجه هستیم که متاسفانه در حال تبدیل به
حوادث روزمره و عادی هستند.
در شهرهای کنونی ایران که بسیاری در پای دامنه
ها و به ناچار در کنار و یا بر روی پهنه گسل های فعال
قرار گرفته اند،با توسعه شهرسازی در حریم خطرناک
گســل های فعال مواجهیم،مانند آنچه بویژه در 25
سال اخیر در شمال تهران و تبریز رخ داده است.
بیشــتر شــهرهای بزرگ با جمعیت بیش از یک
میلیون نفر ایران بر روی مخروط افکنه های بزرگی
قرار گفته اند کــه تاکنون اطالع علمــی و دقیق از
ضخامت آبرفت ها در این محدوده های شــهری در
دسترس نیســت .مهمترین مثال در این مورد شهر
تهران اســت که در آن هنوز ضخامت دقیق آبرفت

ها در محدوده مرکزی
شهر دانســته نیست.
این در حالی است که
همچنان ســاخت برج
های بلند مرتبه بر روی
همیــن آبرفــت های
معموالً به جای
ضخیم الیــه در تهران
ارزیابی علمی و
در نواحــی گوناگون از
واقع بینانه بر
منطقه  22تــا نواحی
مرکزی و تا شــهر ری روی میزان آسیب
پذیری کشور و
ادامه دارد.
مرور بر سطح
تحوالت جمعیتی در
ایران نمایانگر افزایش ریسک در نواحی
لرزه خیز ایران
هر چه بیشتر جمعیت
به یادی مختصر
شهرنشــین و تمرکز
از جان باختگان
جمعیت در شهرهای
زمین لرزه
بزرگتــر (برخوردارتر)
بم و همچنین
است .بر پایه آمار بانک
برگزاری
جهانی  ،دگردیســی
چند نشست
جمعیت در ایــران از
تخصصی
ســال  1369تا 1394
در موسسات
نشــان می دهــد که
پژوهشی و
تمرکــز جمعیــت در
تخصصی اکتفا
شــهرهای با جمعیت
می کنیم
بیش از یــک میلیون
نفر از  12و نیم میلیون
در ســال  1369بــه
حدود 21و نیم میلیون
در سال  1395رسیده
اســت .ایــن در حالی
اســت که نرخ افزایش
این جمعیــت در طی
یک «دهــه» (در دهه
اول طی سال های  1369تا  )1379در شهرهای بزرگ
حدود  3درصد بوده و این میزان با رشــد جمعیت
شهرهای بزرگ به صورت «ساالنه» در طی سال های
 1389تا  1395برابری می کند! این موضوع نشان می
دهد که آهنگ رشد جمعیت شهرهای بزرگ بویژه در
شش سال اخیر شتاب خاصی گرفته است.
تا کنون چه کارهایی برای ایمن سازی ساختمان
ها در برابر زلزله در کشور انجام شده است؟
زمین لرزه  5دیماه  1382بم پرتلفات ترین زمین
لرزه ایران در قرن گذشته اســت .ما در بامداد پنجم
دیماه  82در یک شهر  106هزار نفری حدود  26هزار
نفر را در یک زمین لرزه با بزرگای  6.5از دست دادیم.
این آمار نشان می دهد که چقدر آسیب پذیریم .در

سالروز این زلزله معموالً به جای ارزیابی علمی و واقع
بینانه بر روی میزان آسیب پذیری کشور و مرور سطح
ریســک در نواحی لرزه خیز ایران به یادی مختصر از
جان باختگان زمین لرزه بم و همچنین برگزاری چند
نشست تخصصی در موسسات پژوهشی و تخصصی
اکتفا می کنیم .آمار تلفات رسمی حدود  26700نفر
و تعدادی از گزارش ها که همچنان از آمار کشته شده
های بیشتر و قربانیان دفن شده در محل های دیگر
که در این آمار رســمی لحاظ نشده و بعضی گزارش
ها مبنی بر تلفاتی از مهاجران غیر قانونی و ثبت نشده
افغان که طبعاً دفن شده اند ولی در آمار رسمی تلفات
جای نداشته اند ،نشان از عمق فاجعه انسانی در زمین
لرزه  1382بم دارد .پس از زلزله بم از کارهای مهمی
که در کشور آغاز شــد برنامه مقاوم سازی ساختمان
های مهم و همچنین تشکیل سازمان مدیریت بحران
کشور بود.
این اقدامات را چطور ارزیابی میکنید؟

«مدیریت بحــران» معمــوالً در ایران به
مجموعه فعالیت هایی اطالق می شود که
پس از رخداد یک ســانحه مانند زلزله برای هدایت،
هماهنگی و اجرای عملیات برای جست و جو ،امداد و
نجات و کاهش عوارض و بهینه سازی خدمت رسانی
به آسیب دیدگان بالقوه و بالفعل انجام می شود .برای
هدایت این کار نیز سازمان مدیریت بحران کشور در
زیر مجموعه وزارت کشور تاسیس شده است .البته این
عنوان به بسیاری از عنوان های سازمان های دولتی و
خصوصی و حتی ســازمان رســمی متولی مساله
خطرات طبیعی در ایران نیز اطالق شــده است .ولی
مساله ای که در اینجا وجود دارد آن است که مجموعه
فعالیت هایی که مرتبط با سوانح در دنیا امروز انجام می
شود به عنوان «مدیریت کاهش ریسک سوانح» نامیده
می شــود و این عنوان به مجموعــه ای از فعالیت ها
اطالق می شــود که بیشتر پیشــگیرانه (حدود 80
درصد) است و بخشی نیز به پاسخ مربوط است که در
صورت وقوع شرایط بحرانی باید در آن به «مدیریت
بحران» پرداخت .اوالً این مرحله «پاسخ» در بسیاری
از متن ها و عنوان فعالیت ها بصورت «مقابله» آمده
است که الزاماً نمایانگر رویکردی علمی برای «پاسخ»
متناسب به رخداد نیست و در ضمن بیشتر در ایران در
راستای «جمع کردن» عوارض ناشی از رخداد سانحه
مذکور به آن پرداخته می شود .به این صورت متاسفانه
در بسیاری از مواقع تبعات واقعی رخداد را لحاظ نمی
ا پیامدهای روانی و اجتماعی و زیســت
کند و مثــ ً
ال با چنین
محیطی سانحه ای مانند زلزله  1382بم عم ً
رویکردی (برای «مقابله» و «جمع کردن» موضوع)با
کمترین توجه در بازسازی مواجه شد.
در توسعه کنونی پهنه شــهری در ایران با ساخت
و تحویل مجتمع هــای ارزان قیمت به میزان حدود
 10هزار هکتار زیر بنا (به عنوان مسکن مهر) مواجه
هستیم .این در حالی است که مساحت بافت فرسوده
و ناکارآمد از سوی وزارت راه و شهرسازی حدود 120
هزار هکتار اعالم شده که حدود  17هزار هکتار از آن
مربوط به پایتخت است .این بافت ناکارآمد و فرسوده
ال به افزوده شدن به
با افزوده شدن مســکن مهر  ،عم ً
بافت ناپایدار و ناکارآمد شــهری می انجامد،چرا که
عملکرد ساختمان های مسکن مهر در زلزله ورزقان
 1391و زلزله مورموری ایالم  1393بسیار نامطلوب
ارزیابی شد.
از ســوی دیگر مردم مناطق زلزله زده یا ســانحه
طبیعی -با ابعاد رويدادي همچون زلزله هاي1382
ال روند عادي
بم1369 ،منجيل يا 1357طبس -عم ً
زندگي خويش را با از دست دادن نزديكان و بستگان و
اعضاي خانواده مختل شده مي يابند .فشارهاي رواني
در چنين هنگامي به حدي است كه گاه موجب آسيب
هاي رواني و شخصيتي دایمي در افراد مصيبت ديده
مي شود.
باید چه کاری انجام دهیم تا ساختمان هایی با
کیفیت و ایمن داشته باشیم؟

در سال  2015سازمان ملل متحد  3برنامه
پانزده ساله برای ترسیم چشم اندار پیش رو
منتشــر کرد .اولی «چهارچوب سندای برای کاهش
ریسک سانحه» بود که در ماه مارس  2015و پس از
کنفرانس جهانی سندای – ژاپن -برای کاهش ریسک
سانحه منتشر شد.دومی «چهارچوب جهانی آموزش
برای توســعه پایدار» بود که پس از گردهمایی بین
المللی آموزش یونسکو در ماه مه  2015در اینچئون
کره جنوبــی ،و در کنفرانس جهانــی آموزش برای
توسعه پایدار  ،در ناگویای ژاپن در نوامبر  2015منتشر
شد .و سومی «چهارچوب ســازمان ملل متحد برای
تغییرات اقلیمی» است.در هر سه این چهارچوب ها،
«توســعه پایدار» نگاه محوری بــرای تنظیم برنامه
هاست.
چشم انداز پیش روی ما برای توسعه بشدت وابسته
به نوع نگاه مــا به طبیعت و محیــط زندگی مان در
وضعیت کنونی و در سال های پیش روست .باید این

شــرایط و وضعیت اقلیمی و طبیعی را که در فالت
ایران داریم عاقالنه و بصورت علمی بشناسیم و با آن
کنار بیاییم .یا با این واقعیت های محیط خودمان که
زلزله و سوانح طبیعی نیز ناشــی از همین شرایط و
بسیار وابسته به نوع زندگی ما با این شرایط است کنار
می آییم و یا متاسفانه سوانح طبیعی بصورت حادثه
مخرب (اتفاقات منجر به خسارت های جانی و مالی )
رخ خواهند داد و با افزایش جمعیت و افزایش تمرکز
جمعیت در شهرهایمان بیشتر در معرض رخداد این
مخاطرات و در نتیجه در وضعیت ریسک باالتر قرار
خواهیم گرفت.
برج ها و ساختمان های جدید ،همگی نام مقاوم
بودن در برابر زلزله را با خود یدک میکشند .شما
به عنوان کارشــناس این امر ،معتقدید که آن ها در برابر
زلزله مشکلی نخواهند داشت؟

ســاخت بنا «بر روی» پهنه گسل فعال در
آیین نامه های مهم در کشور های لرزه خیز
(نظیر آیین نامه  APدر کالیفرنیا و آیین نامه نیوزیلند)
منع و ممنوع شــده و حداقل توصیه شده تا بناهای
معمولی و ساختمان های یکی دو طبقه امکان ساخت
داشته باشد و از تجمع و انبوه سازی باید به هر طریق
ممکن اجتناب شود.
در بیشتر پهنه های گســل های فعال که در پای
دامنه ها واقع شده اند عالوه بر خطر گسلش و جنبش
شدید زمین در هنگام زلزله ،خطر لغزش جدی است.
بناهای  8تا  20طبقه یــا بلندتری که اکنون در حال
ساخت در پهنه گسل شمال تهران  ،شمال تبریز ،و در
مشهد ،کرمان ،زرند ،تربت حیدریه ،کاشمر ،سمنان،
دامغان ،بجنورد ،بیرجند و  ...هســتند ،بسیاری بر
روی شیب های بیش از  30درجه احداث می شوند.
در این شیب ها حتی در شرایط بدون زمین لرزه هم
احتمال خطر زمین لغزش و مشکالت دیگر در فصل
زمستان در آن ها باالست .در یک زمین لرزه مهم این
دامنه های تحت خطر می تواند مشکالت مضاعفی
تجربه کنند.
در ساخت ساختمان بلند مرتبه و برج بر روی گسل
باید توجه کرد که در این نواحی در هنگام یک زمین
لرزه عالوه بر امکان گســیختگی مستقیم در سطح
زمین ،احتمال ایجاد تکان های بســیار شدید در اثر
پالس های پریود بلند  -در اثر پدیده جهت پذیری در
هنگام رخداد زمین لرزه در نزدیکی گسل زمین لرزه،
و پدیده «پله پرش» (فلینج) بویــژه بر روی صفحه
گسیختگی وجود دارد .تجربیات قبلی در زمین لرزه
هایی که در ایران (زلزله  1382بــم) ،ترکیه (زلزله
های ایزمیت و دوزجه در ســال  ،)1378ژاپن (زلزله
 1373کوبه) ،آمریکا (زلزله هــای  1368لوماپریتا،
 1371لنــدرز و  1372نورث ریج همگــی در ایالت
کالیفرنیا) ،نیوزیلند (زمین لرزه های  1389کرایست
چرچ) ،چیــن (زلزله  1378ونچــوان)و  ...رخ داده و
جنبش در نزدیکی گسل در دستگاه های شتابنگاری
ثبت شده است ،نشان از آن دارد که پالس های تغییر
مکان و تکان های شدید در هنگام رخداد زمین لرزه
با پریود های طبیعی حدود  0.5تــا  2ثانیه در موارد
متعددی ثبت و تجربه شده و اهل فن می دانند که این
پریودهای طبیعی مطابق با پریود های طبیعی نوسان
در ساختمان های حدود  5تا  20طبقه است .بنابراین
علم موجود بــه ما حکم می کند کــه هرنوع احداث
ساختمان بلند و توسعه شهر -بویژه انبوه سازی و برج
سازی -در چنین نواحی بدون شک به توسعه مناطق
با ریسک باال در شهری مانند تهران می افزاید.
وجود تغییرات شدید توپوگرافی (پستی و بلندی)
در این نواحی به احتمال تشــدید امــواج زمین لرزه
احتمالی در این مرز هــای توپوگرافی در پای دامنه
ها می انجامد .تشدید امواج در اثر تغییرات پستی و
بلندی در مرزهای بین کوه و دشت بدون شک تشدید
کننده خرابی ها خواهد بود.
در این نواحی احداث ســریع این مجتمع ها در
معابر و آبراهه های مهم بسیار خطر ناک است .جایی
که مانند گالبدره  ،سیل مرداد  1366با حدود 250
کشته را در منطقه گالبدره ،دربند ،و تجریش تجربه
کرده است.
یادمان باشد که در آن ســال این همه بنای بلند
مرتبه در چنین ناحیه ای وجود نداشــت و اکنون و
بویژه در دو دهه اخیر چنین تمرکز نامتوازن و ناپایدار
ساختمان سازی در شمال تهران صرفاً بر مبنای مزیت
باالی اقتصادی آن رخ داده است.
جمعیتی بالغ بر  2میلیون و  200هزار نفر در شمال
تهران در پهنه گسل شمال تهران و حدود  400هزار
نفر در تبریز و در پهنه گسل شمال تبریز زندگی می
کنند .برآورد اخیر اینجانب نشان می دهد که دستکم
حدود  10درصد از این جمعیت در بناهای  5طبقه یا
بلندتر در این نواحی ساکن شده اند.
باید دقت کرد که این توســعه بشــدت ناپایدار و
ناایمن ،عالوه بر ریسک سوانح طبیعی نظیر زلزله و
زمین لغزش ،موجب تخریب شــدید و سریع فضای
سبز و باغ ها و مراتع و منابع زیست محیطی در منطقه
شمالی تهران است.
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رعایت مقررات ملی ساختمان در تمامی عملیات ساختمانی به خصوص
گودبرداری ها برای همه دست اندرکاران تکلیف قانونی است
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توسعه و اعتالی مهندسی ساختمان ضرورت
انکارناپذیر فعلی کشور است
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گزارش

نکند شاهکارهای معماری بالی جان شهروندان شود

ایمنی بازارهای سنتی
زیر سوال است

محمود مصدق

بازار های سنتی برغم این که از شاهکارهای معماری ایرانی و قلب تپنده اقتصاد شهرهای کشورمان هستند اما از
ضعفایمنیرنج میبرندفرقیهمنداردکهکجاواقعشدهباشند.بزرگترینبازارسرپوشیدهجهاندرزنجانهمان
اندازه در مقابل حوادث احتمالی مثل زلزله ،سیالب و آتش سوزی نا ایمن است که بازار رضا در مشهد مقدس یا بازار
بزرگ در تهران .

با ورود به این بازارهای قدیمی و تاریخی که بخشی
از هویت اجتماعی و فرهنگی کشور را نشان می دهند
آنچه همپــای زیبایی حجره ها ،ســراها  ،تیمچه ها
،خانبارها  ،چهار ســوق ها  ،انواع کاالها و ...جلوه می
کند ،وجود ســیم ها و کابل های لخــت برق و نبود
تجهیزات ایمنی و مهمتر از همــه راه های گریز در
شرایط اضطراری است که بشدت جان و مال کسبه و
حاضران در این بازارها را تهدید می کند .
گزارش ها نشــان می دهد ساالنه چند فقره آتش
سوزی در مقیاس های بزرگ و نسبتاً بزرگ با خسارات
مالی و حتی جانی در بازارهای تاریخی ایران رخ می
دهد که ریشــه در نا ایمن بودن این اماکن و کمبود
تجهیزات اطفای حریق در آن ها دارد .
فکری برای جانمایی سیســتم های
تاسیساتی نکرده ایم
احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل
و نقل شورای اسالمی کالنشهر تهران در این باره به
خبرنگار ما می گوید:بازارهای ســنتی تهران و حتی
کشور از لحاظ ایمنی مشکالت بسیار زیادی دارند.در
واقع معماری این بازارچه ها به تأسی از معماری بومی و
فرهنگی کشورمان است و به همین دلیل از قبل فکری
برای جانمایی سیستم های تاسیساتی مثل برق ،گاز
و حتی آب در این بازارها نشده است بنابراین در پشت
بام خیلی از آن ها تاسیسات سرمایشی یا کولرهای آبی
زیادی می بینیم که در صورت نشت آب از آن ها عمر
این آثار را بشدت کاهش می دهد .

وی با اشــاره به این که بازار در قدیم با محوریت
مسجد طراحی می شد  ،می افزاید:پشت هر بازاری در
شهر کاروانسرایی ایجاد می شد که نقش باراندازی یا
لجستیک را به عهده داشت اما با گذشت زمان و بوجود
آمدن شهر نشینی جدید خطی بودن بازارچه ها حفظ
شد اما پشت آن ها که محل کاروانسرا بود ساخت و ساز
انجام شد.در واقع محل دسترسی ها به هنگام بحران
تبدیل به واحدهای مسکونی یا اداری و تجاری شد و
این گونه بیشــتر بازارچه ها در حال حاضر فقط یک
ورود و خروجی دارند که اگــر حادثه در بازاری رخد
دهد جان خیلی از حاضران بشدت تهدید می شود.
فاجعه ای بزرگتر از پالسکو
محمد حقانی؛عضو کمیســیون سالمت و محیط
زیست شورای شهر تهران که اخیرا ًاز بازار بزرگ تهران
بازدید داشته است نیز چنین نگاهی دارد و به خبرنگار
ما می گوید:از نظر ســاختاری بافت بازارهای سنتی
ایران از جمله تهران فرسوده است.در این بازارها بیش
از اندازه بارگذاری شده است موضوعی که مصداقش را
در ساختمان پالسکو دیدیم .
وی با اشــاره به این که در بازدید از بــازار بزرگ
شاهد بوده که آب در برخی از شیرهای آتش نشانی
جریان نداشته یا کپسول های آتش نشانی خالی بوده
است،می افزاید:واقعیت اینست که به بازار بزرگ تهران
هچ گونه رسیدگی نشده و اگر اتفاقی در آن رخ دهد
فاجعه اش از حادثه پالسکو بسیار بزرگتر خواهد بود
چرا که زیر ساخت های الزم را ندارد راهروهایش عالوه

بر تنگ بودن پیچ در پیچ هستند.ضمن این که بازار
تهران حالت انبار تجاری پیدا کرده است و پدیده سد
معبر در آنجا به اوج خود رسیده به گونه ای که حتی
امکان عبور چرخ های دستی به آسانی نیست.در واقع
در چنین وضعیتی امکان فرار برای مشتریان و کسبه
بازار به هنگام بروز یک حادثه بزرگ نیست .
بنابراین وجود چنین مسایلی ساماندهی بازارچه
های سنتی را در تهران و دیگر نقاط کشور ضروری می
کند هر چند که در سال های اخیر اقداماتی بمنظور
مرمت و مقاوم سازی بازارهای سنتی انجام شده که از
اصالح ورودی ها و تعویض سیم کشی ها می توان به
عنوان نمونه یاد کرد .
احمددنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و
نقل شورای شهر تهران در این خصوص می گوید:هر
چند به معماری بازارچه های سنتی در کشور دست
برده شده اما مهندســی جدید برای همه این گونه
مشــکالت راهکارهای الزم را دارد؛ فقــط باید نگاه
عملیاتی داشته باشیم کما این که اقدامات خوبی نیز
برای ارتقای ایمنی این گونه بازارچه ها بویژه در تهران
انجام شده است  .البته باید اقدامات بیشتری صورت
گیرد و غرفه داران باید حتماً مجهز به کپسول های
ضد حریق باشند .
وی با اشــاره به این که می توان با بکارگیری مواد
ضدحریق،ایمنی ساختمان های فرسوده را در برابر
آتش ســوزی باال برد ،تصریح مــی کند:با این وجود
باید داخل بازارها تاسیسات مرکزی برای گرمایش
استفاده کرد .

ما در این بحث
خالء قانونی
ال همین
داریم .مث ً
که مدیریت
یکپارچه شهری
نداریم خود یک
خالء قانونی
بزرگ در شهر
است

بودجه  850میلیارد تومانی سال 96
وی در همین زمینه می افزاید:شورای شهر تهران
توجه ویژهای بــه بودجه ایمنــی و مدیریت بحران
داشــته به طوری که برای این موضوع در بودجه 96
 850میلیارد تومان منابع در نظر گرفته است .
جدا از ضرورت مقــاوم ســازی و افزایش ایمنی
بازارهای سنتی کشور پرسش اینست که در صورت
بروز حوادث احتمالی در این بازارها مسوولیت اصلی
با چه نهاد و دستگاهی است ؟
مهندس حقانی عضو کمیسیون سالمت و محیط
زیست شورای شــهر تهران در پاسخ به این پرسش
می گوید  :شــهرداری در ایجاد ایمنی شهر مسوول
است.در واقع طبق بند  14ماده  55قانون شهرداری
ها،جلوگیــری از وقوع حریــق  ،ســیل و ..وظیفه
شهرداری است و این نهاد باید تدابیری بیندیشد تا
این گونه حوادث در شهر رخ ندهد.
وی می گوید :ســازمان میراث فرهنگی سازمان
میراث فرهنگی و گردشگری فقط در زمینه معماری و
هویت بازار نظر می دهد ،اما پروانه را شهرداری صادر
می کند.در واقع مسوولیت اصلی با شهرداری است و
این نهاد بجای پرداختن به مســایلی که وظیفه اش
نیست یا دارای اولویت چندانی نیست به وظایف اصلی
خود بپردازد که یکی از وظایف ذاتی اش قانون تامین
ایمنی شهر است .واقعاً پالســکو نشان داد که تهران
شهر بی دفاعی است .
احمد دنیا مالی نیز اگرچه مســوولیت را متوجه

شــهرداری می داند اما می گوید:شهرداری قطعاً در
ایمنی بافت های فرسوده و از جمله بازارها مسوولیت
دارد اما این مسوولیت توام با کمک دستگاه های دیگر
از جمله صنوف و اتحادیه هایی اســت که در چنین
بازارهایی فعال هستند.در واقع صنوف برای این که
شغل و سرمایه شان به خطر نیفتد باید در مقوله ایمنی
با شهرداری همکاری کنند .
خالء قانونی داریم
وی در پاسخ به این پرسش که چرا دستگاه های
مسوول در حوزه آب و برق یا صنوف و اتحادیه ها در
ارتقای ایمنی بازارهای سنتی با شهرداری همکاری
الزم را نمی کنند  ،می گوید  :مــا در این بحث خالء
ال همین که مدیریت یکپارچه شهری
قانونی داریم .مث ً
نداریم خود یک خالء قانونی بزرگ در شهر است.
وی در همین زمینه می افزاید:دســتگاه هایی که
مسوولیت واگذاری انشعابات آب  ،برق یا گاز را دارند
نسبت به ایمن نبودن این گونه بناها هیچ مسوولیتی
ال علمک
ندارند.ما در خیلی موارد دیده ایــم که مث ً
ال ایمن نیست.در
گاز به ساختمانی داده شده که اص ً
حالی که اگر به جایی که شرایط ایمنی را ندارد چنین
امکاناتی داده شود در حق آن ها لطف نشده است چرا
که با این اقدام ایمنی افراد حاضر در آن ها بیشــتر
به مخاطره می افتد.بنابرایــن باید قانون پیش بینی
های الزم را بکند تا اگر صنوف و اتحادیه ها و یا دیگر
سازمان ها و دستگاهای مســوول در اجرای وظایف
خود کوتاهی کرده باشند با آن ها برخورد قانونی شود .

دیدگاه

رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی
سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری:

موافق تخریب بناهای تاریخی
به بهانه امداد رسانی نیستم!
مریم احمدی

بازار های سنتی برغم این که از شاهکارهای معماری ایرانی و قلب تپنده اقتصاد شهرهای کشورمان هستند اما از
ضعفایمنیرنج میبرندفرقیهمنداردکهکجاواقعشدهباشند.بزرگترینبازارسرپوشیدهجهاندرزنجانهمان
اندازه در مقابل حوادث احتمالی مثل زلزله ،سیالب و آتش سوزی نا ایمن است که بازار رضا در مشهد مقدس یا بازار
بزرگ در تهران .

ســید محمد بهشــتی ،رئیس پژوهشگاه میراث
فرهنگی ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری با اشاره به اینکه موضوع ایمنی در ساخت
بناهای تاریخی از ابتدای ساخت آن بسیار جدی گرفته
میشد میافزاید بناهای تاریخی هنگام ساخت با پیش
بینی بالیای طبیعی مانند زلزله و سیل ساخته شدهاند.
حتی در بسیاری از بناها استاندارد و مقاوم سازی در
برابر زلزله بســیار باالتر از پیشبینیهای ما صورت
گرفته است .شاهد این ادعا هم این است که این بناها
پس از گذشت سالیان زیاد حتی بیشتر از هزار سال و با
توجه به وضعیت گسلها در ایران و بارها تجربه زلزله،

سالم باقی مانده و پابرجا هستند.
وی بیان میکنــد :اگر امروز هــر بنایی با آخرین
استانداردهای بینالمللی بســازیم ،به مرور زمان و
گذشت ســالیان دچار کهولت شــده و از مقاومتش
کاسته میشود .این حرف به این معنا است که بناهای
تاریخی مانند سالیان ابتدایی ساخت ،در برابر تهدیدات
مقاوم نیســتند و دچار ضعف و کهولت شدهاند و اگر
زلزلهای بیاید ممکن است تخریبهایی در آن ها به
وجود بیاید.
عضو شــورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
تصریح میکند :ما از یک بنای تاریخی ،انتظار زندگی

با آسایش و امنیت در آن را نداریم ،عالوه بر آنکه نوع
تدابیر و اقداماتی که نســبت به بناهای تاریخی باید
وجود داشته باشد که بتوانند در برابر بالهای طبیعی
مقاوم باشند ،با جنس ساختمانها متفاوت است.
بهشتی با اشاره به اینکه حفاظت از بناهای تاریخی
بسیار دارای اهمیت است و اصول حفاظتی منطبق با
منشــورهای بینالمللی باید برای آن ها رعایت شود
میافزاید :امروز در دنیا شاهد مقاوم سازی بناها و آثار
باستانی در مقابل پدیده زلزله هستیم .دانشی نوپا که
توسط کشــورهای مبتال به زلزله مانند ایتالیا و ژاپن
مطرح شده و در دیگر کشورهای اروپایی مانند آلمان،
انگلیس ،فرانسه و ...بخاطر نبود گسل و زلزله و تهدید
نشدن بناهای تاریخی دغدغه محسوب نمیشود.
در این دانــش نوپا و جدید تــاش در پیدا کردن
راهحلهایی برای حفظ ،تجهیز و مقاومســازی بنا و
اصالت آن در برابر زلزله است .البته ما هم در کشورمان
پس از زلزله شــدید بم ،تحقیقات و اقدامات مؤثری
داشتهایم اما با توجه به فراوانی ،تنوع آثار و مصالح هنوز
در حال تمرین کردن هستیم و اقدام جدی و شاخصی
در مورد راههای حفظ آثار صورت نگرفته است.
رئیس کمیته ملی ایکوم ایران با اشاره به اینکه در
طی این سالیان خوشبختانه شاهد بودهایم که سیلها
هیچ آسیبی به بناهای تاریخی ما نرساندهاند،تشریح
میکند :به خاطر پیشبینی خطر سیل در همان زمان
ساخت ،شاهد هستیم که سیل تهدیدی برای بناها و
آثار تاریخی ما نبوده و نیســت مگر اینکه ساختمان
دچار کهولت شود.
مهندس بهشتی عمدهترین تهدیدات آثار باستانی
کشورمان را تهدیدات انسانی دانســته و میگوید:
طرحهای عمرانی از مهمترین تهدیداتی اســت که
موجودیت آثار تاریخی را بخصوص در دهههای اخیر
تهدید کرده و هر چه جلوتر آمدهایم شدت بیشتری
پیدا کرده است.
از مهنــدس بهشــتی ،مســؤول و کارشــناس

طرحهای عمرانی
از مهمترین
تهدیداتی است
که موجودیت
آثار تاریخی را
بخصوص در
دهههای اخیر
تهدی د کرده و
هر چه جلوتر
آمدهایم شدت
بیشتری پیدا
کرده است

دغدغهمند حوزه میراث فرهنگی میپرسیم که اگر
قرار باشد بنایی تاریخی که مانعی برای ایمن سازی
شهر و یا امداد رسانی محسوب می شود تخریب شود
با آن موافقت میکنید؟ کــه وی با صراحت و جدیت
میگوید :مســلماً موافقت نمیکنم.دلیل آن هم این
اســت که هیچ بنای تاریخی مخل حیــات امروز ما
نمیتواند باشد .اگر ما طوری برنامهریزی کردهایم که
وجود آثار تاریخی ،مخل جریان زندگی است ،باید در
شکل طراحیهایمان تردید کنیم.
رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی سازمان میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری به بیان خاطرهای
در این زمینه پرداخته و بیان میکند :چند سال پیش
اطالع دادند که طبق پیشبینی سازمان هواشناسی
در شهر شیراز بارندگی شدیدی خواهد شد و رودخانه
فصلی که در آنجا وجود دارد ،سبب جاری شدن سیل

و وارد شدن خسارت به شهر میشود .دلیل اصلی این
اتفاق را هم پل دیلمی با قدمتی بیش از هزار ســال
ذکر کردند.
اما بسیار عجیب بود که بیش از هزار سال این پل
وجود داشته و به شــهر و مردم صدمه نزده  ،پس چه
اتفاقی سبب بروز این اتفاق شده است؟ در بازدید از
پل مشاهده کردیم که طی دهههای اخیر حدود سه
متر کف رودخانه با نخالههای ساختمانی پوشیده شده
اســت.عالوه بر آن از هفت دهنه پل ،دو دهنه گرفته
شده و تبدیل به خیابان شده است .وقتی ما خود ،این
آثار را از بین میبریم پس طبیعی است که سیل وارد
شهر شده و خسارت ببینیم .به عبارتی دیگر شیوههایی
که در مواجهه با محیط اطرافمان به کار بستهایم ،ما
را تهدید میکند.
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مقاله

واکاوی آتش سوزی مهیب لندن و فاجعه سی ام دی ماه تهران

از نانوایی آقای توماس
تا بازار پالسکو
مهندس ادریس فرهت  /ﻣﻬﻨﺪﺱ اﺭﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ  AKTIIو ﻋﻀﻮ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻋﻤﺮاﻥ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

 351سالپیش؛یعنیدرسال 1666میالدی،آتشسوزیمهیبیدرشهرلندنبهوقوعپیوست.آتشازنانواییآقای
توماسدرروزیکشنبهشروعشد.یکآتشسوزیمعمولیکههرروزدرهرجاییازشهرممکنبوداتفاقبیفتد.اما
این بار آتش به سرعت گسترش پیدا کرد .آتش تا روز چهارشنبه تمام شهر لندن،داخل محدوده دیوارهای شهر ،را
نابودکرد 13200.خانه 87،کلیسا،کلیسایسنتپُلوبیشترساختمانهایدولتیتبدیلبهخاکسترومخروبهشدند.
شبه1250
باستانشناسانموزهلندنقطعهایسفالیراازنزدیکیمحلنانواییپیداکردندکهنشانمیداددمایآت 
درجهسانتیگرادرسیدهبودهاست.

کمی به عقبتر برمیگردیم تا با لندن قرون وسطی
بیشتر آشنا شویم.
شاید همه شما سریال الیور تویست را به خاطر داشته
باشید .کودکی که در کوچههای باریک و گلآلود لندن
دزدی میکرد .این تصویر،تقریبــاً منطبق بر واقعیات
جامعه آن روز لندن است .کوچههایی تو در تو و باریک
و خانههایی که بیشتر از سنگ و چوب ساخته شده بود.
بیشتر خانهها در طبقات باال دارای بالکنهایی بودند تا
حداکثر استفاده را از فضا ببرند و این بالکنها در باالی
کوچهها و داالن ها سایه میافکندند.
شهر بسیار شــلوغ بود و جمعیت زیادی در محیطی
کوچک زندگی میکردند.
بین مسووالن شــهرداری لندن و چارلز دوم ،پادشاه
کشور بخاطر جنگ داخلی ســال های 1642-1651
تنش و نارضایتی وجود داشت.
طمع شهروندان و فساد ماموران شهرداری سبب شده
بود خانههایی شش یا هفت طبقه در کوچههایی باریک
ساخته شــوند و هر طبقه از طبقه زیرین با وجود بالکن
بزرگتر میشد.
درست پنج سال پیش از آتشســوزی ،چارلز دوم،
طی دستوری ساخت بالکنها را ممنوع کرد.این دستور
توسط شهرداری مورد بیتوجهی قرار گرفت و یک سال
پیش از آتشسوزی بزرگ،چارلز،دستورش را با شدت
بیشتری صادر کرد.
این بار او دستور داد تا بمنظور کاهش خطرات آتش
سوزی ،ساخت بالکن در شهر ممنوع شود ،متخلفان را
به زندان محکوم کنند و ساختمانهای غیرمجاز تخریب
شوند .این دستور هم تاثیری نداشت تا آنکه در سال بعد،
آتشسوزی بزرگ لندن ،شهر را نابود کرد.
در روز آتشســوزی ،هنگامی که آتش به ساختمان
های مجاور نانوایی سرایت کرد و دامنه آتش گسترش
مییافت ،شهردار وقت لندن دستور داد چند خانه را در
میسر آتش سوزی خراب کنند تا مانع گسترش بیشتر آن
شوند .اما تاخیر و تعلل شهردار سبب شده بود تا آتش به
شکل غیرقابل کنترلی گسترش یابد .مردم وسایل خود
را جمع میکردند و به کلیساها و خانههایی که دورتر از
آتش بود پناه میبردند.
آتشنشانان با وسایل ابتدایی و درشکه و گاری سعی در
رساندن خود به محلهای آتشسوزی داشتند ،اما باریک
بودن کوچهها که حتی در روزهای معمولی شلوغ بود،
سبب میشد آن ها در میان جمعیتی که در حال فرار از
آتش بودند گرفتار شوند.
آتش،غیرقابل مهار شدن بود .تعلل شهرداری ،فرار
مردم و بینظمی در شهر و عدم کارایی آتشنشانان سبب
شد که شاه دســتوری یک جملهای صادر کند« :هیچ
خانهای را باقی نگذارید».
سعی شد که با نابودی خانه های مسیر آتش ،سبب
توقف آتشسوزی شوند .کارگران با بیل و کلنگ و باروت
اقدام به تخریب خانههای مسیر آتش میکردند ،اما دیگر
دیر شده بود.
بازار شــایعات داغ بود .مردم مهاجران فرانســوی و
هلندی را عامل شروع آتشسوزی میدانستند.به محالت
مهاجرین حمله شد.
مواد غذایی نایاب شده بود و هر لحظه امکان شورش
مردم بر علیه پادشاه و ناآرامی وجود داشت.
تمام این اتفاقات سبب شد که کم کم مردم و دولت
در راستای از بین بردن نواقص و افزایش ایمنی شهر در
مقابل آتشسوزی گام بردارند.
این داســتان مقدمهای بود تا با قوانین و روشهایی
که اکنون در شهر لندن برای مقابله با آتشسوزی به کار
میروند آشنا شویم.
در کشــور انگلســتان در طول ســال های پس از

آتشســوزی بزرگ لندن،هر ارگان و دولتی قوانینی را
بمنظور کاهش خطرات آتشسوزی ،ابالغ کرد.حجم این
قوانین و پیچیدگی آن به حدی بود که کمتر کسی بر همه
این قوانین آگاهی داشت.از طرفی دیگر هر قانونی بخشی
از وظایف را بر گردن ارگانی خاص مانند شــهرداریها،
ن آتشنشانی ،دولت و صاحب ملک قرار میداد و
سازما 
سبب عدم کارایی قوانین میشد.
در سال  2005دولت در یک بررسی تعداد  80قانون
مختلف را در حوزه ایمنی در زمان آتشسوزی پیدا کرد.
در سال 2006قانون جامع ایمنی در آتشسوزی ابالغ شد
که عالوه بر اینکه به زبانی ساده و همه فهم نوشته شده
بود ،تمام قوانین پیچیده گذشته را لغو کرد.
قانون جدید بر پایه ارزیابی ریسک ()Risk Assessment
بنا شده است و در جمله زیر خالصه میشود:
«شخص مسوول ساختمان باید سالمت ساکنان و
اشخاصی را که داخل و نزدیک ساختمان قرار دارند در
نظر بگیرد».
شخص مسوول ساختمان میتواند مالک ساختمان،
شرکتی که برای ســرویس و خدمات ماهانه ساختمان
انتخاب شده یا شرکتی که از ساختمان استفاده میکند
باشد.
برای در نظر گرفتن ســامت افراد اقدامات زیر باید
انجام شود:
 فراهم کردن سیستمهای الزم بمنظور شناسایی واخطار در زمان آتشسوزی
 فراهم کردن مسیرهای خروج اضطراری فراهم کردن چراغهای روشنایی اضطراری فراهم کردن وسایل و امکانات مقابله با آتش آموزش افراد داخل ساختمان آماده کردن «نقشه اضطراری» و «روشهای ایمنیدر برابر آتش» برای ساختمان
اقدامات  ،قوانین و مقررات بمنظور کاهش خطرات
آتشسوزی در ساختمانها را میتوان به  3دسته تقسیم
کرد:
 -1اقدامات و قوانین پیش از اجرای ســازه و هنگام
طراحی
 -2اقدامات و قوانین در هنگام اجرای سازه
 -3اقدامات و قوانین در هنگام استفاده از ساختمان
 .1اقدامات و قوانین پیش از اجرای سازه و
هنگام طراحی
مسلماً اقداماتی که در هنگام طراحی یک ساختمان
انجام میگیرد،میتواند تاثیر بسزایی در کاهش خطرات
آتشسوزی در ساختمان داشته باشد.
بیشتر این اقدامات به شــکل یک راه حل بلندمدت
است ،که اگرچه مقداری بر قیمت تمام شده پروژه تاثیر
میگذارد ،اما میتواند در طول عمر سازه تمام این هزینه
را بازپرداخت کند.
بخش  Bمقررات ساختمان (Building Regulation-
 )Approved Document Bبصــورت مبســوط الزامات
طراحی ساختمانها برای مقاومت در برابر آتشسوزی
را بیان میکند.از آنجا که مفاهیم مقررات ســاختمان
موضوعی تخصصی میباشد ،ما فقط موضوعات مهم و
اصلی را بیان میکنیم.
مقررات ساختمان از طراح چه میخواهد
مالک موظف است در هنگام دریافت مجوز ساخت
و ساز تمامی اطالعات در زمینه ایمنی ساختمان را در
برابر آتشسوزی همراه دیگر نقشههای فنی به شهرداری
تحویل دهد.
تهیه نقشههای ایمنی ساختمان در ساختمانهای
مســکونی و اداری معمولی داخل شــهرها میتواند به

سادگی نشــان دادن تجهیزات هشــدار اولیه و اطفای
حریق در نقشههای مهندس معمار یا مهندس تاسیسات
باشد .نشان دادن مسیرهای خروج اضطراری ،پلههای
اضطراری ،بــرق اضطراری ،رنگ هــای ضدآتش برای
اسلکت سازه و سایر اطالعات نیز میتواند به آسانی در
نقشهها نشان داده شود.
این روند برای برجها ،فرودگاهها ،انبارها و کارخانجات
تولیدی به مقدار زیادی پیچیده اســت و دراین هنگام
کارفرما باید مشاور متخصص در امور مقابله با آتشسوزی
را هم استخدام کند .به این افراد ( )Fire Engineersگفته
میشود .شــرکت های مهندسی مشــاور آتش سوزی
میتوانند تاثیر زیادی در شناسایی و کاهش خطرات آتش
ط های شهری داشته باشند.
سوزی در محی 
 .2اقدامات و قوانین در هنگام اجرای سازه
اجرای صحیح و کامل آنچه در نقشههای ایمنی آمده،
بسیار مهم است.
در این مرحله باید تمام جزئیات ایمنی به دقت اجرا
شود .از جمله:
 نصب درهای ضدآتش ( )Fire Doorبرابر نقشههایاجرایی :درهای ضد آتش میتواند بــه مدت  30تا 60
دقیقه در برابر آتش مقاومت کرده و مانع از گسترش آن به
واحدهای دیگر ساختمان شوند.
 اســتفاده از محصوالت و مواد اولیه مقاوم در برابرآتشسوزی :مواد مورد استفاده در سقف کاذب ،دیوارها و
ش مقاومت داشته باشند.
پنجرهها باید در برابر آت 
 منافذی که بــرای عبور لولهها و تاسیســات بینقسمتهای مختلف ساختمان ایجاد میشوند باید توسط
عایقهای مقاوم در برابر آتش سوزی مسدود شوند.
 لولهها و کانال های تاسیساتی باید توسط مواد عایقدر برابر آتشسوزی محافظت شوند یا از مواد مقاوم در
ساخت آن ها استفاده شود.
 تمام اسکلت فلزی مطابق اســتاندارد با رنگهایضدآتش رنگ آمیزی شوند .این نوع رنگ در هنگام تماس
با آتش منبسط شده و حالت فوم را ایجاد کرده و از نفوذ
ش و ذوب اسکلت فلزی جلوگیری میکند.
آت 
 نصب تجهیزات حفاظت فعال در مقابل آتشسوزیمانند Fire Sprinkler
 .3قوانین و اقدامات در هنگام استفاده از
ساختمان
همانگونه که پیشــتر گفته شد ،شــخص مسوول
ساختمان باید شــرایطی را ایجاد کند که ایمنی افراد
داخل و نزدیک ســاختمان به خطر نیفتد .این اقدامات
گستردهای از انواع نکات ایمنی را شــامل میشود ،اما
برخی از آن ها کــه معموالً در تمام ســاختمانها اجرا
میشوند از این قرارند:
 تجهیز و نگهداری وسایل اطفای حریق :به زبان سادهیک ساختمان باید به تعداد کافی کپسول آتشنشانی
داشته باشد و این کپسولها به موقع شارژ شوند.
مسیرهای خروج اضطراری باید همواره در دسترس
بوده و توسط وسایل انبار شده مسدود نشده باشد.
 در هر طبقه یا واحدی باید فردی آموزش ابتداییش و تخلیه ســاختمانی را دیده باشد ،به این
مقابله با آت 
افراد ( Fire Wardenیا  )Fire Marshalگفته میشود .این
افراد در صورت وقوع آتشسوزی باید بسرعت طبقه یا
واحد خود را تخلیه کنند.
 آموزش مســیرهای خروج به تمامــی افرادی کهوارد ساختمان میشــوند .در تمامی ادارات انگلستان
آژیرهای اعالم آتشسوزی هفتهای یکبار تست میشوند
و همچنین هرچند ماه یکبار آژیرها به صورت ناگهانی
به صــدا در میآیند و تمامی افراد از ســاختمان تخلیه
میشوند .این تمرین ها سبب میشود که افراد ساکن در
واحدهای ساختمانی آمادگی الزم را داشته باشند.
این تمرین محدود به ساختمان ها نمیشود .ممکن
است شما در سالن سینما مشغول تماشای فیلم سینمایی
مورد عالقه خود باشید که به ناگاه آژیر آتشسوزی شنیده
ت درهای خروجی حرکت میکنند.
میشود و همه به سم 
پس از خروج متوجه میشوید که این یک تمرین بوده و
معموالً ســینما یک بلیط مجانی به شما برای تماشای

دوباره فیلم میدهد.
 آماده کردن «نقشه راه» در زمان آتشسوزینقشه راه معموالً یک دستورالعمل کوتاه است .دراین
دستورالعمل:
• محل درهای خروج اضطراری نشان داده میشود.
• گفته میشود از آسانسورها استفاده نشود.
• گفته میشود بسرعت ســاختمان را ترک کرده و
حتی تلفن همراه و وسایل شخصی خود را رها کنید.
ال مشخص شده
• گفته میشود افراد در محلی که قب ً
تجمع کنند ) Assembly Point( .
• افراد مسوول تخلیه ســاختمان نام برده میشوند.
()Fire Warden

سال 2009
یک فروشگاه
لباس به خاطر
رعایت نکردن
قوانین جامع
آتشسوزی،
فراهم نکردن
تعداد الزم درهای
خروج اضطراری
و عدم آموزش
فروشندگان
که سبب ایجاد
آتشسوزی
شده بود ،مبلغ
 650.000پوند
معادل دو میلیارد
و  600میلیون
تومان جریمه
شد .قابل توجه
است که این آتش
در فروشگاه
تلفات جانی
نداشت

حادثه پالسکو
آتشسوزی ساختمان پالســکو بسرعت در سراسر
جهان مخابره شد و خبر اول در وب سایت ها و روزنامهها
منتشر شد .حال بیایید ببینیم چگونه میشد از حادثه
جلوگیری کرد و یا تلفات را کاهش داد:
« .1ساعت  7زیارت عاشورا برگزار شد .چند دقیقه بعد
همه چیز منفجر شد ».این جملهای بود که یکی از کسبه
در مورد حادثه گفته بود .آنچه مشخص است هیچگونه
سیستم اخطار و شناسایی آتشسوزی در محل وجود
نداشته است .براســاس قوانینی که بیان شد «شخص
مسوول» ساختمان باید این تجهیزات را در ساختمان
تهیه میکرده است.
« .2از بعد از محرم حدود  400میلیون تومان کت و
شلوار سفارش دادم و تا آخر محرم و صفر 100میلیونش را
فروختم .باقی را برای عید دپو کرده بودم ولی .»...براساس
قوانین،دپوی مواد قابل اشــتعال در هــر مکانی مجاز
نمیباشد .براســاس قانون جامع آتشسوزی «شخص
مسوول» ارزیابی ریســک را بدرستی انجام نداده است.
در کشور انگلستان در صورتی که مواد قابل اشتعال در
مکانی وجود داشته باشد ،یک پالک در ورودی ساختمان
نوع ماده را مشخص میکند .این موضوع به آتشنشان ها
کمک میکند که بهترین روش خاموش کردن آتش و
همچنین نوع خطر را بهتر بشناسند.
« .3جواد  37سال بیشتر نداشت ...او دوباره به داخل
ن برمیگردد ...پدرش هم در این میان به دنبال
ساختما 
وی میگشــته و با اطمینان از این که جــواد بیرون از
ساختمان است ،در میان جمعیت ســعی میکند او را
پیدا کند» .متاســفانه جواد در این حادثه جان خود را
ازدست میدهد.
افراد داخل ســاختمان توسط «شــخص مسوول»
ش را ندیده بودند و نمیدانستند که
آموزش مقابله با آت 
باید به سرعت ساختمان را ترک کرده و به محل تجمع
بروند)Assembly Point( .
از آنجا که«شخص مسوول»،نقشــه راه برای مواقع
اضطراری تهیه نکرده بوده است ،هیچگونه محل تجمعی
وجود نداشته تا افراد از سالمت یکدیگر آگاه شوند.
« .4متاســفانه یکی از دلخراشتریــن صحنهها در
طبقههــای  13 ،12 ،11رخ داد ،چرا که در این طبقات
صاحبان برخی از مغازهها ،پنجرهها را با فنس پوشانده
بودند و همکارانم در این طبقهها گرفتار شده بودند.یکی از
همکارانم تالش کرد با پتک ،فنس را بشکافد اما نتوانست
موفق شود ...قرار شد تجهیزات برش برای ما بیاورند تا
بتوانیم آتشنشانان گرفتار شده در ساختمان را نجات
دهیم ولی کار از کار گذشت» .این بخشهایی از روایت
یکی از آتشنشانان از حادثه پالسکو است.
پنجره یکی از راههای خروج از ســاختمان در حالت
اضطراری است .براســاس مقررات ساختمان بخش B
تمام پنجرهها باید به شــکلی باز شوند که امکان خروج
افراد از آن وجود داشته باشد .وصل کردن و جوش دادن
نرده و فنس در مقابل پنجرهها این مسیر خروج را مسدود
میکند« .شخص مسوول» اجازه تغییر در ساختمان را
بدون کسب اجازه از مراجع قانونی ندارد.
...« .5کســانی را میدیــدم کــه علی رغــم اینکه
میدانســتند آتش وجود دارد ،هنگامی کــه آن ها را
بیرون میکردیم ،بر میگشتند ».این بخشی از سخنان
سخنگوی سازمان آتشنشانی است که نشان میدهد
کسبه هیچگونه آشنایی نسبت به «نقشه راه» در زمان

آتشسوزی نداشتند.
آنچه خواندید گوشهای از اطالعاتی است که به آسانی
در اخبار قابل دسترس است و میتوان دید که جان تعداد
زیادی انسان ها با توجه به قوانین به راحتی قابل حفظ
کردن بود.
از آنجا که اطالعات دقیقی در مورد وضعیت سازهای و
ایمنی ساختمان در دسترس نمی باشد امکان اظهارنظر
دقیق در مورد کارایی بهتر ساختمان در زمان آتشسوزی
امکانپذیرنیست.
و در پایان:
در یک تصویر کلی ساکنان ساختمان ،مالکان ،ضابطان
و مسووالن اجرای قوانین ،هر یک مسوولند تا با اجرای
کامل قوانین از شــدت و تعداد تلفات در زمان حوادث
بکاهند.
 .1ساکنان ساختمان باید آموزشهای الزم را فراگرفته
و در هنگام آتشسوزی آن ها را به اجرا بگذارند و ساکنان
هم موظفند از ساختمان بدرستی استفاده کرده و سبب
افزایش خطر در ساختمان نشوند.
 .2مالکان ساختمان موظفند تمامی قوانین مرتبط
با ایمنی ساختمان و ساکنان را به دقت اجرا کنند .این
مهم در ساختمان های مسکونی و ادارات کوچک بوسیله
صاحب ملک به آســانی قابل اجراست .در انگلستان در
مورد ساختمان های بزرگ معموالً صاحب ملک یا شرکت
خدماتی را استخدام میکند .این شرکت عالوه بر انجام
سرویسهای ماهانه در ساختمان به صاحب ملک کمک
میکند تا وظایف قانونی خود در مورد مستاجران و افراد
داخل ساختمان را انجام دهد.
در انگلستان عالوه بر قانون جامع آتشسوزی در سال
 ،2005حــدود  28قانون دیگر در زمینه حفظ ســامت
ساکنان ساختمان وجود دارد .این قوانین که قدیمیترین آن
در سال  1957به تصویب رسیده ()Occupiers Liability Act
و وظایف ساکنان در قبال بازدیدکنندگان از ساختمان را
بر میشمرد تا جدیدترین آن درسال Corporate( 2007
 )Manslaughter act and Corporate Homicide actکه به
ضابطان قضایی اجازه میدهد شخصیتهای حقوقی را
در صورت مرگ ساکنان ساختمان به جرم قتل غیرعمد
مورد محاکمه قرار میدهند ،میتوانند توســط شرکت
های خدماتی پوشش داده شوند.
ســال  2009یک فروشــگاه لباس به خاطر رعایت
نکردن قوانین جامع آتشسوزی ،فراهم کردن تعداد الزم
درهای خروج اضطراری و عدم آموزش فروشندگان که
سبب ایجاد آتشسوزی شده بود ،مبلغ  650.000پوند
معادل دو میلیارد و  600میلیون تومان جریمه شد .قابل
توجه است که این آتش در فروشگاه تلفات جانی نداشت.
در صورت تلفات جانی ،فروشگاه به جرم قتل غیرعمد هم
محاکمه میشد.
 .3ضابطان و مســووالن اجرای قانون هم موظفند تا
قوانین را به طور کامل اجرا کننــد .نمونه باال که قدرت
اعمال قانون را نشان میدهد ،میتواند در کنار برنامههای
آموزشــی ارگان های دولتی ســبب کاهش چشمگیر
خطرات آتشسوزیشود.
آموزش و آشــنایی کودکان و نوجوانــان با خطرات
آتشسوزی و آشنایی شهروندان با این قوانین و کمک به
شهروندان از وظایف ارگان های دولتی دراین زمینه است.
در انگلستان تمام خانههای استیجاری موظف به داشتن
آژیر اعالم خطر آتشسوزی بوده و بنگاههای اجاره خانه،
اجازه انجام معامله را بدون داشتن این آژیرها ندارند.
در صورت داشتن خانه شما میتوانید با یک تماس
تلفنی با آتشنشانی نزدیک منزل خود دو عدد آژیر اعالم
خطر آتش را به صورت رایگان دریافت کنید که توسط
آتشنشانی در منزل شما نصب میشود.
خالصه آنکه..
حتی اگر ما به تمام قوانین و مقررات احترام بگذاریم،
باز هم احتمال آتشسوزی وجود خواهد داشت .کما اینکه
هر روزه در انگلستان آتشسوزی هایی اتفاق میافتد،اما
اجرای دقیق قوانین ســبب کاهش چشــمگیر تعداد
حوادث و همچنین تلفات جانی و مادی آتشســوزی
میشود.
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مقاله

هر سال چند نفر در حوادث ساختمانی زیر آوار دفن می شوند؟

ساکورا در ژاپن
و سوسن چلچراغ در گیالن
دكتر محمد رضا اسالمي

| دكتراي سازه | عضو هيات علمي گروه عمران دانشگاه كلمسون كاروليناي جنوبي |

گل سوسن چلچراغ (  ، )Lilium ledebouriiیکی از
زیباترین و کمیاب ترین گونه های گل سوسن است که
در روستای «داماش» در ارتفاعات شهرستان «رودبار»
گیالن می روید.
این گیاه كه زیبایی و شهرت بسیار دارد ،از اواسط
خرداد گل می دهد و گل های آن تا نیمه تیر ماه پایدار

می ماند .گل ملّی سوسن چلچراغ ،تنها گلی است که
در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
زمانی که بــرای دیدن این گل زیبــا به ارتفاعات
اســتان گیالن می روی ،در تماشــای اوجِ ظرافت و
کاردانی طبیعت در خلقت این گل ،گویی ناخودآگاه
این اندیشه در خاطر می گذرد که شگفتا ! این گلِ زیبا

در نزدیکیِ همان منطقه ای می روید که کانون زلزله
ای بزرگ بوده است.
زلزله ای که به ســبب جنبایی گســل های این
منطقه با بزرگای  7.3در  31خرداد ماه  1369رخ داد.
در حوالیِ همان منطقه ای که شاهد جلوه ای از جلوه
های قدرت [و به زعم ما خشم طبیعت] بوده ایم  ،اوج
لطافت و نقش بندی طبیعت را نیز شاهدیم.
پنج سال پس از زلزله منجیل ،زلزله کوبه در مرکز
ژاپن رخ داد .جغرافیای خاص کشور ژاپن و قرارگیری
آن بر کرانۀ قاره ،سبب شده تا این سرزمین،مستع ِد
بروز انواع سوانح و بالیای طبیعی باشد.سرزمینی که
در حافظۀ تاریخی خود ،گونه های مختلفی از قدرت
طبیعت را آزموده است.
همین سرزمینی که شدیدترین و تلخ ترین زلزله
ها را آزمــوده ،طبیعتش [همچون گیــان] در ایام
بهار ،دســت به کار نقش بندی اوجِ ظرافت می شود:
«ســاکورا» ! در هنگامۀ دمیدن بهار  ،ساکورا بر سر و
روی شهرها می نشیند و گوشه گوشۀ خیابان ها را با
رنگ های سپید و صورتی خود غرق زیبایی می کند.
چنان که سبب شده برخی ساکورا را نماد این سرزمین
قلمداد کنند .در اولین دیدار ساکورا ،ناخود آگاه این
فکر در خاطر می گذرد که آیا این همان طبیعت است

که زلزلۀ خشــمگین کوبه را رقم زده است؟ زلزله ای
که در ساعت  5:45صبح سرد ۱۷ژانویه  ۱۹۹۵حدود
شش هزار تن از شهروندان ژاپنی را به کام مرگ می
کشد؟
آب و خاک ایران هم همچون آب و خاک ژاپن ،نقش
بندیِ خلقِ گل های زیبا را می تواند و همچون ژاپن در
جنبایی گسل ها ،ویرانی می تراشد .اما تفاوتِ این دو
نگرش ذهنیِ مردمانش به یک
ِ
آب و خاک  ،در نحوۀ
موضو ِع واحد است.
در لذت بــردن از زیباییِ گل هــای بهاری اگر هر
دو مشــترکیم ،اما در باو ِر عملی به زلزله ،متفاوتیم.
به گمانِ شــهروند ژاپنی ،زلزله رفتاری از رفتارهای
طبیعت است.
همان طبیعتی که باران و سیل و خشکسالی را باید
به عنوان رفتارهای پیچیده اش پذیرفت ،ما را بر آن
می دارد که آماده و مهیا باشــیم برای جنبایی گسل
هایش  .مهندسیِ عمران در ژاپن با مفهو ِم «کیفیت»
در آمیخته است.
مقایســۀ زلزله های منجیل  1369در
ایران و زلزله کوبه  1373در ژاپن
هر دو زلزله سبب تلفات جانی شده و هر دو زلزله

پرسش
اینجاست که چرا
به رغم وجود
استاندارد زلزله
در ایران ،شاهد
کشته های بسیار
در زلزله بم
[حتی در ساخت
و سازهای
جدیدش] هستیم
اما در زلزله
با بزرگای  9و
سونامی عظیم
 11مارچ 2011
( 20اسفند )1389
تعداد انگشت
شماری از
کشتگان مرتبط
با زلزله اند؟

سبب بازنگری در استانداردهای طرح لرزه ای در هر دو
کشور شدند .اما پرسش اینجاست که چرا برغم وجود
استاندارد زلزله در ایران ،شــاهد کشته های بسیار
در زلزله بم [حتی در ســاخت و سازهای جدیدش]
هســتیم اما در زلزله با بزرگای  9و ســونامی عظیم
 11مارچ  20( 2011اســفند  )1389تعداد انگشت
شماری از کشتگان مرتبط با زلزله اند؟ پاسخ به این
موضوع را بیش از همه در استانداردهایِ طرح لرزه ای
و در باور و تلقیِ جامعه نسبت به مقولۀ کیفی سازی
باید جست و جو کرد .باو ِر عموم مردم به زلزله و اهمیت
توجه به سالمت سازه در هنگام ساخت و کم نگذاشتن
از صَ رفِ هزینه در این بخش ،و توجه ویژۀ مهندسان
به کیفیت طراحی و اجرا.
پس از زلزله  1369منجیل در ایــران آیین نامه
 2800به عنوان آیین نامه طرح لرزه ای در سراســر
کشور ســاری و جاری شــد و پس از زلزله 1373
کوبه نیز ویرایش جدید اســتانداردها پس از مدتی
ابالغ شد.
هر دو استاندارد دارای «مشابهت هایِ زیادی» در
نحوه محاســبه بار جانبی زلزله ،نحوه طراحی اعضا،
ضوابط خاک ،کنترل و بازرسی های حین ساخت و...
هستند،اما در یک نگاه اجمالی به دو پروژه ساختمانی
در توکیو و شهر تهران ،می بینیم که کیفیت اجرا هنوز
تفاوت های عمیقی دارد .حال آنکه « گاه » قیمت تمام
شده ســاختمان در ایران و ژاپن تفاوت چشمگیری
ندارد! پایبندی به تمامی ضوابط استاندارد در توکیو،
و سهل انگاری در کیفیت سازه در تهران را نباید در
تفاوت استانداردها ،که در تفاوت رویکردهای ذهنی
باید دانست.
توکیو در انتظار زلزله ای بزرگ و تهران نیز منتظر
زلزله ای جدی اســت .تفــاوت عملکردها در تهران
و توکیو را باید در فرهنگ عمومی جامعه جســت و
جو کرد .فرهنگ عمومی ما باید با وسواس بیشتری
مصالح و سرمایه های خود را در احداث بناها صرف
کند .همه باید در این بخش بکوشیم.
پی نوشت:

آتش پس از زلزله در
رویداد تلخ #پالسکو هشداری است برای ِ

تهران .آتشی که ممکن است مخرب تر از خود زلزله باشد.

گفتوگو

همانطور که باید مقاوم سازی در ساختمانها انجام
شــود ،از لحاظ ایمنی هم باید بروز رســانی و برای
حوادثی از این دست آماده میشــد .این ساختمان
پلههای فرار نداشت و حجم انبوهی از لباس در آن دپو
و بار سنگینی بر ساختمان وارد شده بوده بود که بخاطر
وجــود لباسهای زیــاد کنترل کــردن حجم انبوه
لباسهای آتش گرفته در آن سخت بود .عالوه بر آن
شیلنگهای آتشنشانی در طبقات وجود نداشته و
آتشنشانها مجبور بودند که از طبقه اول با شیلنگ
آب را به طبقات باال برســانند .اگر ساختمان به روز
رسانی میشد و مسایل ایمنی آن رعایت میشد ،این
ساختمان میتوانســت برای اطفا بهتر عمل کند .در
استانداردهای دنیا ساختمان فلزی پس از 1ساعت و
نیم سوختن دیگر ساختمانی قابل اتکا نیست اما این
ساختمان  4ساعت در حال سوختن بوده است.

دبیر کل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران:

مشکل اصلی در ساختمانها
نیست ،در افکار ماست
فروغ طاهری

اتفاق تلخ پالسکو کافی بود تا بسیاری ،از مردم کوچه و بازار گرفته تا مسووالن و مدیران کشور دیدگاه های خود را
در این خصوص ارایه دهند.بسیاری از این نظرات با آنچه در واقع رخ داده بود فاصله بسیار زیادی داشت و برخی نیز
قابلتاملبود.
مهندس علیرضا سعیدی ،دبیر کل جمعیت کاهش خطرات زلزله ایران از جمله افرادی است که در حوزه مدیریت
بحرانوهمچنینحادثهپالسکوتحقیقاتیراانجامدادهاست.باایشاندرخصوصچراییاینحادثهوتبعاتآنبه
گفتوگونشستیمکهازنظرمیگذرانید:
آقای مهندس اولویت مدیریت بحران در حادثه
پالسکو از دید شما چه بود؟ اولویت جست و جو
یا نجات حادثه دیدگان بود یا آوار برداری برای برگرداندن
خیابان جمهوری به خدمات رسانی؟

برای پاسخ به این پرسش باید کارشناسان و
محققان پس از جمعبندی نهایی پاسخگو
باشند؛ اما با توجه به شواهدی که شخصاً در این حادثه
شاهد بودم ،اولویت در حادثه پالسکو جست و جو و
نجات نبود .چرا که تنها دو بار اقدام به حفر مسیر شد و
در دو مورد دیوار سمت ساختمان کویتیها را سوراخ
کردیم .در صورتی که میتوانستیم دیوارهای سمت
ساختمان کویتی ها را با یک مته بلند و بدون تخریب
زیاد سوراخ کنیم و با یک دوربین کوچک ،آن سمت
دیوار را رصد کنیم .ما از شــش جبهه شمال ،غرب،

جنوب ،باال و قســمت زیــر و بغلهای ســاختمان
میتوانستیم حفرههایی ایجاد کرده و به زیر آوار دست
پیدا کنیم .در حالی که تنها از یک جبهه اقدام جدی
انجام دادیم .باید کارشناسهایی که در این زمینه ابعاد
حادثه مشغول به کنکاش هســتند ،تحقیق کنند و
پاسخگوی این پرسش باشند که چرا بطور جدی برای
نجات ورود پیدا نکردیم و پس از سه ،چهار روز اجساد
گیر کرده در قسمت موتورخانه را بیرون آوردیم.
بعنوان یک کارشــناس ،فرماندهی و مدیریت
بحــران را در حادثه پالســکو چگونه ارزیابی
میکنید؟

در هر حادثــهای یک مدیر بحــران و یک
فرمانده بحران داریم که فرمانده عملیات و

برای مقاومسازی و کیفیت ساختمانهای نا ایمن
شهرهایمان باید چه کنیم؟

مدیر صحنه محسوب میشــوند .در حادثه پالسکو
آنطور که در نهایت مشاهده شــد ،مدیریت بحران با
آقای شهردار بود.
فرماندهی عملیات هم در اول فرد خاصی مشــخص
نبود اما پس از چند روز آقای مازیار حسینی بعنوان
فرمانده عملیات شــناخته شــدند .با وجــود اینکه
متاسفانه ســابق های از آقای مازیار حسینی در بحث
فرماندهی نداریم.
در زمان عملیات هم شخصاً با ایشان مالقات کرده و
تذکر دادم که اولویت اول باید جســت و جو و نجات
باشد ،اما آنچه شاهد بودیم و توســط آقای قالیباف
دستور داده شده بود جست و جو و نجات نبود ،بلکه
اولویت اول آواربرداری بود .در زمینه کار فرماندهی
عملیات ،تداخل شــرح وظایــف و تداخل عملیاتی
داشتیم .نیروهایی که در حال کار بودند ،پیمانکارهایی
را وارد عرصــه آوار برداری کردند کــه پیمانکارهای
آواربرداری ســاختمانی بودند و تخریب منازل انجام
میدادند.

در استانداردهای
دنیا ساختمان
فلزی پس از
1ساعت و نیم
سوختن دیگر
ساختمانی قابل
اتکا نیست اما این
ساختمان
 4ساعت در حال
سوختن بوده
است

روز مهندسی

راننــده بیلهایی که هیچ کدام لبــاس ایمنی بر تن
نداشــتند یا از اصول آوار برداری به دلیل پیدا کردن
اجســاد یا افراد زنده مطلع نبودند و فقط تالش برای
برداشــتن آوار و تخلیه و حمل آن ها میکردند .در
صورتی که ایمنی افراد حاضــر در عملیات هم مهم
است .گازهای سمی موجود در فضا و استراحت نکردن
آن ها هم از موارد آسیبزا بود.
نیروها  ،زمانهای طوالنی کار میکردند آنهم بدون
برنامهریزی برای یک اســتراحت کامل .نیروهایی
داشتیم که تا  48ساعت کار میکردند .موضوع برای
بحث وسیع است و از دید من فرماندهی بحران در این
حادثه بسیار بسیار ضعیف عمل کرد.
دلیل اصلی حادثه پالســکو را چــه میدانید؟
کیفیت ساختمان یا نبود موارد ایمنی؟

کیفیت ساختمان پالسکو در زمان خودش
عالی بود .اما این ساختمان باید بروز سازی و
تجهیزات و لــوازم ایمنی آن باید بازبینی میشــد.

برای مقاوم ســازی روال کار این اســت که
ســاختمانها را ارزیابی کــرده و از لحاظ
ســازهای آن ها را مقاومسازی کنیم.برای ایمنی باید
ساختمانها بازسازی شود .متاسفانه بعضی وقتها
هزینه در این امور را به عنوان سرمایهگذاری محسوب
نمیکنیم .احســاس میکنیــم مبلغی کــه برای
مقاومسازی هزینه میشود ،پولی است که از جیب ما
بیثمر میرود .دیدگاه ما نســبت به این کار درست
نیست.باید سیســتم هشــدار راه اندازی کنیم،این
هزینهها را باید سرمایهگذاری بدانیم.
این مشکل ،مشــکلی فرهنگی است که باید حل
شــود .جامعه باید متوجه شــود که در زمینه ایمن
سازی ،مثل بیمه عمل کند چرا که مانند بیمه نوعی
سرمایهگذاری است برای بازگشت سرمایه به شخص
در زمان خسارت و اتفاق .مشکل اصلی در ساختمان
های ما نیست ،بلکه در افکار ما است .باید فکرهایمان
را بازســازی کنیم و جامعهمان را از لحاظ فرهنگی و
اجتماعی ارتقا دهیم و تالش کنیم خود را از این فقر
فرهنگی نجات دهیم.

یادبود عینیت بخشیدن به علم و تجربه مهندسی بر همه دست اندرکاران عرصه ساخت و ساز مبارک باد

