
چالش یک عکس

زلزله 7/3 ریشتری کرمانشاه که در مورخ 21 آبان ماه 96 رخ داد، فاجعه تلخی بود که جمعی از هموطنانمان 
را در غرب کشور داغدار نمود. طبق آمار رسمی سازمان پزشکی قانونی، تعداد کشته شدگان این حادثه 574 
نفر و آمار زخمی ها 9388 نفر می باشد. اگرچه زلزله و آثار و عواقب آن بسیار تلخ و تأسف بار است اما از بعضی 
جهات هم می توان آن را همانند یک کالس درس برای مهندسان ارزیابی کرد. در این بین فضای مجازی 
به عنوان عنصر مهم در اطالع رسانی زلزله کرمانشاه عمل نمود و برخی از مهندسانی که در کرمانشاه از 
نزدیک شاهد تخریب ها بودند، عکس هایی از وقوع خرابی ها از طریق شبکه های اجتماعی منتشر نمودند.

عکس بسیار معروفی که بارها در شبکه های مجازی انتشار یافت و نظرات مختلفی در مورد آن داده شد، 
عکس ساختمان های مسکن مهر بود که بسیاری از آن ها علی رغم ایستایی و سرپاماندن در مقابل زلزله، 

دیوارهای خارجی نداشتند.
این عکس برای مهندسان قابل تأمل است؛ اما آن چه جالب تر می نمود این است که چند مالک و کارفرما 
که اتفاقا مهندس ساختمان نیز نبودند با ارسال عکس ها برای بنده از علت ریزش دیوارهای خارجی جویا 
شدند. شاید این اتفاق برای شما نیز افتاده باشد. برای این سازنندگان جالب بود که بدانند علت ریزش دیوارها 
چیست، در ساختمان های در دست ساخت خود چه باید بکنند و دستورالعمل های الزم در این زمینه چیست؟ 
ایـن در حالی اسـت که بندهای متناظر با اجـرای نگهدارنده های قائم و افقی به صورت کامل در مبحث 
چهارم، هشتم و استاندارد 2800 وجود دارد. البته انتظاری نیست که کارفرما و سازنده غیرمهندس اطالعی 

از این ضوابط داشته باشند، اما بر مهندسان اطالع و الزام به اجرای آن واجب است.
آن چه در این بین مهم است این است که مطمئن هستم همین تعداد کارفرما و سرمایه گذار دلسوز که با 
بنده تماس گرفتند از این پس در ساختمان هایی که خود خواهند ساخت، اجرای وال پست را همانند اجرای 
صحیح بتن ریزی و جوش کاری اسـکلت، مهم و حیاتی خواهند دانسـت و نسبت به اجرای آن حساسیت 
خواهند داشت. مطمئنا این عکس به دست بسیاری از سازندگان و مهندسان در سراسر کشور رسیده است 

و برای آن ها نیز قابل توجه بوده است.
از تاریخ وقوع زلزله به بعد از کنار برخی از ساختمان هایی که در مرحله سفت کاری هستند گذر می کنم 
شاهد اجرای وال پست در دیوارهای خارجی ساختمان ها هستم و این در صورتی است که تا مدتی پیش 

بسیاری از ناظران و سازندگان به خصوص در بخش خصوصی، اجرای آن را نادیده می گرفتند.
همچنین انتشار عکس های تخریب ساختمان بیمارستان اسالم آباد غرب و هیاهوی رسانه ای آن باعث 
شد تا دوباره موتورکمیته استاندارد تدوین دستورالعمل طراحی سازه بیمارستان ها براساس عملکرد در وزارت 
مسکن روشن شود و شاهد برگزاری سمینارهایی در این رابطه از جمله در تاریخ 96/12/08 در محل جامعه 
مهندسین مشاور  باشیم. به نظر می رسد این بحث به این سو پیش می رود که حداقل در سازه بیمارستان ها 
اسـتفاده از تجهیزات جلوگیری از آسـیب های شدید سـازه ای همانند جداسازها و میراگرها اجباری گردد؛ 
چرا که به نظر نمی رسد استاندارد 2800 و کیفیت ساخت در کشور پاسخگوی نیاز بیمارستان ها و استفاده 
بی وقفه پس از زلزله باشد و این در حالی است که دانش عملی کمتری در زمینه طراحی سازه های دارای 
جداسـاز و میراگر در بین مهندسـین وجود دارد و از سـویی تجهیزات مورد نیاز وارداتی هستند و تنها چند 

شرکت هستند که امکان طراحی و واردات آن را دارند.
امیدوارم خیلی زود و نه از روی وقایع رخ داده از روی زلزله ها و به قیمت کشته، زخمی و بی خانمان شدن 

هموطنانمان، بلکه از روی تجربه و علم بتوانیم عالج واقعه را قبل از وقوع کنیم.
دکــترای مهــــندسی ســـازه
مـــدیرعامل مهــندسین مشاور

سـید مهـدی داودنبی
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دیوارهای خارجی مسکن مهر کرمانشاهبیمارستان تازه افتتاح شده اسالم آباد غرب پس از زلزله

اجرای نگهدارنده های قائم در ساختمان ها
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