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مالک ضریب اطمینان
در برج ها

اگر در آتش سوزی ها ضریب اطمینان کاهش پیدا کند ،یعنی مثال ضریب اطمینان از  100درصد به 10درصد کاهش پیدا کند ،ساختمان
تخریب نمی شود اما در خطر است ،لذا در چنین مواردی باید متخصصان سازه با دقت ستون ها را بررسی کنند که کمانش پیدا نکرده باشد.
کیفیت فوالد نیز باید توسط افراد متخصص بررسی و کنترل شود.

آغازکالبدشکافی یک ماجرا

«سلمان»؛ آتشبدوندود
محمد حکیمی
▪ ▪  1395.4.20ساعت حدود 8:30
دو نفر وارد کالنتری می شوند ،آق��ای (پ) جوانی را به
مأموران تحویل می دهد و می گوید :این آقا را در طبقه چهارم
برج سلمان گرفته ایم ،هیچ کس او را نمی شناسد.
▪ ▪همان روز ،چند دقیقه بعد:

آتش از پنجره یکی از واحدهای طبقه چهارم بیرون می زند و
بخشی از نمای برج 17طبقه سلمان شعله ور می شود.

▪ ▪همان روز ساعت حدود 8:30

بخشی از نمای برج سلمان که از بیرون قابل مشاهده است،
شعله ور شده ،حاال مأموران آتش نشانی در محل حاضرند و
در حال بررسی چگونگی اطفای حریق هستند.
▪ ▪190روز قبل از آتش سوزی در پالسکو حدود ساعت
12:30

آتش مهار شده است اما برج سلمان در آتش سوخته است.
از نمای ساختمان که هیچ چیزی باقی نمانده است اما این
تمام ماجرا نیست.

▪ ▪شنبه 30بهمن :1395

جستوجوبراییافتنفردیکهتوسطآقای(پ)بهکالنتری
برده شده بود ،بی فایده است .هیچ کس از او خبری ندارد.

▪ ▪یکشنبه  1395.12.2ساعت 4بعدازظهر:

به جز سه طبقه اول برج سلمان که واحدهای تجاری در آن
قرار دارد ،ورود افراد به طبقه چهارم و باالتر به کلی ممنوع
شده است .به عنوان مالک یکی از واحدهای طبقات باال،
به طبقه چهارم می روم ،همه جا به شدت سوخته و نابود
شده است ،لوله ها و کابل ها سوخته و از سقف ها آویزان
است ،دیوارها سیاه است و بیشتر درها و پنجره ها از بین
رفته است .از وسایل داخل واحدها هم چیزی باقی نمانده
است جز خاکستر .در هر طبقه تعداد اندکی کارگر مشغول
کار هستند .طبقه پنجم ،ششم ،هفتم و  ...تا طبقه یازدهم
جای سالمی در واحدهای اداری تجاری سلمان باقی
نمانده است .قبل از آتش سوزی تقریبا تمام این واحدها
فعال بوده است.
▪ ▪یک شاهد عینی

در یکی از طبقات برج سلمان فردی را مالقات می کنم که
در هنگام آتش سوزی در یکی از طبقات باالی برج حضور
داشته و در واقع گیر افتاده بوده است .او که به طرز معجزه

آسایی نجات یافته ،واحد خود را نشان می دهد که چیزی
جز خاکستر از تمام آن چه وجود داشته ،باقی نمانده است.
او حتی به تیرآهن های سقف هم اشاره می کند و مدعی می
شود که برخی تیرآهن های سقف بر اثر حرارت زیاد شکل
طبیعی خود را از دست داده است .این شاهد عینی می
گوید:ساعت 8:10متوجهآتشسوزیشدم،آمادهمیشدم
که محل کارم را ترک کنم که یکی از دوستان پیام داد که برج
دچار آتش سوزی شده است .در را که باز کردم دود غلیظ
تمام راهرو را پوشانده بود .نتوانستم خارج شوم ،در را بستم
و دوباره وارد محل کارم شدم ،صدای شکستن شیشه ها به
گوش می رسید و هر لحظه حرارت بیشتر می شد .حدود
20دقیقه در همانجا ماندم ،شرایط خیلی بد شد ،در تمام
این مدت برق واحد ما قطع نشد اما چند دقیقه بعد برق همه
قطع شد .کم کم تنفس برایم مشکل شده بود ،بعد از چند
دقیقه آتش به پنجره واحد ما رسید ،صدای شکسته شدن
شیشه ها شنیده می شد ،من لباسم را خیس کردم و از محل
کارم بیرون آمدم ،هیچ جا دیده نمی شد ،به طرف راه پله
هایجنوبیرفتموچونچیزیدیدهنمیشدبهطورحدسی
خودم را به راه پله ها رساندم .در تمام این مدت سیستم های
اعالم حریق داخل ساختمان اصال کار نمی کرد ،نه صدای
آژیری و نه اعالم خطری!
▪ ▪یک سوال...

آیا برج تازه ساز اداری تجاری سلمان که از نظر جغرافیایی
در یکی از بهترین و پرترددترین نقاط مشهد واقع شده است،
فاقد سیستم اطفای اتوماتیک و اعالم حریق بوده است؟
آتشپاد حسن جعفری ،مدیرعامل سازمان آتش نشانی
مشهد در همین خصوص به گزارشگر ما می گوید :برج
سلمان سیستم اتوماتیک اعالم حریق و سیستم اطفای
اتوماتیک حریق هم داشت .دوربین های مداربسته کامل
بود و سیستم جعبه های آب آتش نشانی و سیستم خشک
آتش نشانی هم وجود داشت اما اشکال در این بود که این
سیستم ها آماده بهره برداری نبود .این مثل آن است که اصال
سیستم ها اجرا نشده باشد و ما در موقع اطفا نتوانستیم از
این سیستم ها استفاده کنیم.
جعفری می اف��زای��د :ع�لاوه بر ای��ن ،شیر آب آت��ش نشانی
(هیدرانت) نزدیک برج سلمان هم متأسفانه آب نداشت.
این شیرها را معموال در نزدیکی ساختمان های مرتفع و
تجاری نصب می کنند تا در لحظه وقوع حریق ،آب کافی در
دسترس باشد اما شیر آب آتش نشانی آنجا که باید توسط
آب و فاضالب به شبکه آب وصل می شد ،وصل نشده بود و ما
برای انتقال آب واقعا با مشکل رو به رو شدیم .از منبع ذخیره
آب برج سلمان هم نتوانستیم استفاده کنیم چون سیستم
آماده به کار نداشت.
وی می افزاید :چنانچه سازمان آتش نشانی ،ساختمانی را از
نظر ایمنی تأیید نکند اما به آن ساختمان اجازه بهره برداری
داده شود ،ما ابتدا به شهرداری منطقه و سپس به قوه قضاییه
نامه می نویسیم و هشدارهای الزم را می دهیم.
این بخش از صحبت های جعفری نشان می دهد که موضوع
بهره برداری از برج سلمان با مشکالتی رو به رو بوده است.
اظهارات معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری
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مشهد یک روز پس از آتش سوزیُ ،بعد جدیدی از ماجرا را
عیان می کند .خلیل ا ...کاظمی در همان تاریخ اعالم کرده
است که برج سلمان فاقد پایانکار بوده و به همین دلیل در
مباحث ایمنی برج کنترلی انجام نگرفته است .اما مهندس
تاج ریزی ،مدیرعامل شرکت سازنده برج سلمان می گوید
این که ساختمان مجوز بهره برداری نداشته ،به این صورت
نبوده ،این موضوع به توضیح بیشتر با مدارک و اسناد نیاز
دارد .با این حال یک سند که در واقع یک تعهدنامه است،
موضوع را روشن تر می کند .این سند در محضر شماره218
به شماره  9711در مردادماه  95به ثبت رسیده است.
هیئت مدیره شرکت سازنده در این سند به شهرداری مشهد
تعهد می دهد که در صورت هر گونه خسارت جانی و مالی و
 ...که در کل پروژه سلمان اتفاق بیفتد ،این شرکت شخصا
پاسخ گوی مسائل و خسارات وارده خواهد بود و شهرداری
هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
جعفری ،مدیرعامل آتش نشانی مشهد به یک نکته مهم
دیگر هم اشاره می کند .او می گوید :نمای ساختمان ها
باید ضدحریق باشد .نمای کامپوزیت که در برج سلمان
کار شده بود ،از حدود 20سال قبل در اروپا غیراستاندارد
اعالم شده بود .این نوع کامپوزیت ضدحریق نیست و من
شنیده ام که بعد از آتش سوزی در سلمان اجرای این نوع نما
را ممنوع کرده اند.
در عین حال ،تاج ریزی نمای برج سلمان را بدون اشکال
ذکر می کند و می گوید :کامپوزیتی که در نمای برج سلمان
کارشدهبودمال امارات متحده عربی و تحت لیسانس آمریکا
بود ،البته از سال  92یک نوع کامپوزیت در ایران تولید می
شود که آن هم ضدحریق نیست ولی در برابر حریق مقاوم
است.
وی می افزاید :به تازگی برای نمای ساختمان ها یک سری
صحبت هایی هست که باید استانداردهایی در این خصوص
رعایت شود که قبال این جوری نبوده است .اما این که بگوییم
نمای برج سلمان قابل اشتعال بوده و یا استاندارد نداشته،
اصال چنین چیزی درست نیست.
اما معاون شهردار مشهد در همان مصاحبه به صراحت
اعالم می کند که استاندارد نبودن نمای برج سلمان عامل
گسترش آتش بوده است.

می گیرد .مهندس تاج ریزی در این باره می گوید :بعد از
آتش سوزی با تالش اعضای هیئت مدیره شرکت سازنده
هیئت مدیره بهره برداری از برج سلمان در  95.6.7بخش
های تجاری که خساراتی دیده بود ،دوباره به بهره برداری
رسید .همزمان با این کارها با توجه به این که برج به مبلغ
90میلیارد تومان بیمه شده بود در  95.6.7با بیمه به
توافق رسیدیم و مبلغ 9میلیارد و 240میلیون تومان از
بیمه دریافت کردیم .بعد از آن مناقصه برگزار و پیمانکار
بازسازی مشخص شد و کار را شروع کردیم و طبقات 5،4و6
تا20فروردین قابل بهره برداری می شود و کل پروژه تا پایان
شش ماه اول سال  96به بهره برداری خواهد رسید.
▪ ▪و یک نکته

در مورد ساختمان هایی که دچار حریق می شوند عالوه بر
خسارات ظاهری که به ساختمان وارد می شود ،نکته بسیار
مهم دیگری هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
اص��وال س��ازه های فلزی در برابر حریق و دم��ای باال دچار
مشکالتی می شوند که ضرورت دارد در پروسه بازسازی به
آن توجه ویژه شود.
دکترآیتی ،استاد دانشگاه در این باره می گوید :یکی از نقاط
ضعف مهم سازه های فوالدی ،ضعف آن در برابر آتش سوزی
است ،علت هم این است که آتش سوزی و درجه حرارت باال
فوالد را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد.
وی می افزاید :در گرمای زیاد کربن فوالد می سوزد و به
چدن تبدیل و شکننده می شود و مقاومت آن پایین می آید.
وقتی فوالد در آتش قرار می گیرد هرچه حرارت باالتر باشد،
مقاومت آن کمتر می شود.
دکترآیتی می افزاید :مهم ترین عناصر سازه های فوالدی،

ستون ها هستند .نکته بسیار مهمی در محاسبات ستون ها
وجود دارد که به آن کمانش می گویند یعنی هرقدر ضریب
الغری ستون ها بیشتر باشد ،خطر کمانش آن بیشتر است،
بنابراین حتی اگر ستون به ان��دازه چند صدم میلی متر
انحراف پیدا کند ،تحمل نیروهای وارده برای آن به شدت
کاهش می یابد .بنابراین در آتش سوزی ها مشکل سومی که
برای سازه های فوالدی به وجود می آید ،این است که ستون
ها از حالت طبیعی خود خارج می شوند و در این صورت
احتمال تخریب ساختمان وجود دارد.
این استاد دانشگاه می افزاید :اگر در آتش سوزی ها ضریب
اطمینان کاهش پیدا کند ،یعنی مثال ضریب اطمینان
از  100درصد به 10درصد کاهش پیدا کند ،ساختمان
تخریب نمی شود اما در خطر است ،لذا در چنین مواردی
باید متخصصان سازه با دقت ستون ها را بررسی کنند که
کمانش پیدا نکرده باشد .کیفیت فوالد نیز باید توسط افراد
متخصص بررسی و کنترل شود.
وی می افزاید :به جز ستون ها ،حتی اگر تیرها هم انحرافی
پیدا کرده باشد باز خطرناک است همچنین یکی از مهم
ترین مسائل در سازه های فوالدی ،اتصاالت است ،لذا بعد
از آتش سوزی باید تمام ستون ها ،تیرها و اتصاالت توسط
متخصصان به دقت بررسی و کنترل شود.
دربازسازیبرجسلمانآنچهتوسطدکترآیتیعنوانشدباید
مورد توجه ویژه قرار گیرد و نظارت دقیقی بر کار بازسازی
انجام گیرد ،آیا این که یکی از اعضای هیئت بازسازی برج
سلمان صورت جلسه نحوه نظارت بر کار بازسازی را امضا
نکرده است ،می تواند دلیلی بر وجود اشکاالتی در این زمینه
باشد؟ و سواالت دیگری که در قسمت های بعدی گزارش در
پی پاسخ آن ها به جست وجو خواهیم پرداخت.

▪ ▪جعبه سیاه حریق...

آیا سیستم های اعالم حریق جعبه سیاه دارد؟ جعفری در
پاسخ به این سوال می گوید :بله ،چیزی شبیه جعبه سیاه
در سیستم های اعالم حریق وجود دارد  .در سیستم اعالم
حریق برج سلمان هم این جعبه سیاه وجود داشت .در واقع
یک پنل است که تمام اتفاقات را ضبط می کند .ما پرینت
این پنل را گرفتیم ،معلوم شد که جعبه سیاه اعالم حریق
کرده بود اما بلندگوهایی که باید با آژیر اعالم حریق کند،
قطع بوده؛ یعنی قبال توسط یک اپراتور که متخصص نبوده
قطع شده بود ،بر همین اساس علت آتش سوزی ایجاد قوس
الکتریکی در طبقه چهارم بوده است.
▪ ▪بازسازی آغاز می شود ...

بعد از آتش سوزی در برج سلمان ،هیئت بازسازی شکل
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– کرشمه – خ��راج  -14بهشت ش��داد  -جدا – بوی رطوبت
 -15کمک – ن��وار  -16م��ادر – اکنون  -مکان  -17دفعه
– سالح کاشتنی  -درون  -18دشمن سخت – همنشین –
خیس  -19سوره قلب قرآن – تخت  -20کامل – وحشت زده
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