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لحظهنگار میرسد .در نهایت تبلیغات،
شـــیوه معمول کسب و کارهای اینچنینی
است .اما ما سعی داریم در تبلیغات هم
راهی جدید را در پیش بگیریم که آن هم
تبلیغات به صورت زنده است.
هنـــوز مـــردم نســـبت بـــه ســـرویس
پخشزنـــده و مزیتهـــای آن ،آگاهـــی
چندانی ندارند و نیاز آن کمتر احســـاس
میشـــود .پیشبینـــی مـــا این اســـت که
در انتهـــای ســـال  ۹۶این حـــوزه به بلوغ
میرســـد و بـــرای عمـــوم اســـتفاده از
پخشزنده امری عادی و احتماالً به امور
روزانه تبدیل شود.
ëëامنیـــت مهمتریـــن موضوعی اســـت
که مخاطـــب را قانـــع میکند کـــه از یک
اپلیکیشن جدید ،اســـتفاده کند .به همین
خاطر در ســـالهای گذشته کاربران ایرانی
اقبال چندانی نســـبت به اپلیکیشنهای
پیامرســـان ایرانی نداشتهاند .نظر شما در
این باره چیست؟
امنیت همیشـــه یک بحث باز است و
هیچگاه بسته نمیشود .ما دائماً در حال
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بخشـــی از کیفیـــت ،بـــه اینترنـــت
تولیدکننـــده تصویـــر زنـــده برمیگـــردد.
مثالً کاربرانی را در خارج از کشـــور داریم
که کیفیـــت پخشزنـــده آنهـــا از تصاویر
داخل به مراتب بهتر اســـت .دلیل عدم
کیفیت احتمالی ،بـــه اینترنت ناپایدار ما
برمیگردد .لحظهنگار کیفیت تصاویرش
را با ســـرعت اینترنت مطابقت میدهد.
یعنی اگر ســـرعت اینترنت پایین باشـــد،
به جـــای قطع تصویـــر ،بیتریـــت آن را
پاییـــن مـــیآورد .بـــر خالف پریســـکوپ
کـــه در صـــورت پاییـــن بـــودن ســـرعت
اینترنـــت اجازه پخشزنـــده را نمیدهد.
ما همچنـــان در حـــال بهبودســـازی این
اپلیکیشن هســـتیم .حدود یک ماه دیگر
در نســـخه تازه لحظهنگار ،شاهد کیفیت
بیشتری در عملکرد آن خواهیم بود.
ëëبـــرای مـــا دربـــاره توانایـــی میزبانی از
مخاطبانگستردهاحتمالیبگویید؟
ما ســـرورهای لحظهنگار را به گونهای
پیکربنـــدی کردهایم کـــه مقیاسپذیری
و رشـــد ســـریع آن را فراهـــم میکند و به

گفتوگو با یکی از ایده پردازان «لحظه نگار»؛ اپلیکیشن پخش زنده ویدئویی

زنده؛ بدون سانسور

صادق زنگنه

امکان پخش زنده اگر فراگیر شـــود میتواند به یکی از مهمترین ابزارهای شـــهروندان
بیرسانه منجر شود؛ صدای واقعی مردم بدون حذف و تقطیع به نفع کسانی نخواهد
بود که از حقیقت و صراحت متضرر میشوند .گزارش کردن زنده آنچه در هر واقعه یا
رویداد میگذرد با رواج اپلیکیشنهای جدید بزودی رسانهها را دگرگون خواهد کرد و
فضایرسانهایکشورمانیزازاینفرصتبیبهرهنخواهدماند.
وقتیصحبتازپخشزندهمیشوداحتماالًنخستینچیزیکهبهذهنمانمیرسد،
پخشزنده مســـابقات ورزشی از شبکه سه باشـــد .در همه دنیا پخشزنده از تلویزیون
شـــروع شـــد ،اما با پیشـــرف تکنولوژی ،پخشزنده آنالین نیز پا به عرصه گذاشت و از
ســـال  ۲۰۰۹حضور آن در پلتفرمهای موبایلی پر رنگ شد .دو سال پیش بود که توئیتر
با اپلیکیشن «پریســـکوپ» که اتفاقاًابداع یک ایرانیتبار به نام کیوانبیکپور است،
این حوزه را بـــهکل متحول کرد .با این اپلیکیشـــن در همان یک ســـال اول ،روزانه به
اندازه ۱۱۰ســـال ویدئو دیده شـــد .این موضوع باعث شـــد که فیسبـــوک ،یوتیوب و
اینســـتاگرام نیز ســـریعاًدر این حوزه سرمایهگذاری کنند .گفته میشـــود تا پایان سال
 ،۲۰۱۷بیـــش از ۸۰درصد پهنای باند اینترنت جهان ،بـــه ویدئو تعلق خواهد گرفت.
پخشزنده ویدئویی کمک میکند که شـــرکتها محصوالت جدید خود را رونمایی
کنند ،سالنهای همایش و نمایش تنها در اختیار حاضران در محل نباشد ،خبرنگاران
رویدادها را گزارش کنند و اعضای خانواده لحظات خـــاص خود را به طور زنده با هم
به اشتراک بگذارند .در ایران شرکتهای دانش بنیان زیادی در حوز ه آی تی فعالیت
میکنندکههمگامبارقبایخارجیآخریندستاوردهاراارائهمیکنند.
دو سالی میشود که در ایران ،یک شرکت دانشبنیان ،ریسک سرمایهگذاری در زمینه
پخشزنده را پذیرفته و در این حوزه فعالیت میکند .امیرحســـین فقیهی ،مؤســـس
این شرکت ،متولد  ۱۳۶۹اصفهان و درسخوانده رشته کامپیوتر (مهندسی نرمافزار)
است .با او در دفتر کارش در دهونک دیداری داشتم .همه چیز در شمایل یک استارتاپ
بود.ساده،اقتصادیوپویا.

ëëبـــرای مـــا کمـــی دربـــاره «ویدئـــو الیو
استریمینگ» یا همان پخشزنده توضیح
دهید
قدیمیتریـــن ســـرویس پخشزنده،
پخشزنده تلویزیونی است که به صورت
یـــک طرفه ،از طـــرف تولیدکننده محتوا،
برنامه به نمایش در میآید .با پیشرفت

تکنولـــوژی تصویـــر زنده به صـــورت یک
محتوای تعاملی درآمد ،یعنی مخاطب
نیز در تولید محتوا نقش دارد و در لحظه
بـــر روی محتوا تأثیر میگذارد .به عبارتی
برای مثـــال مخاطب میتواند با نمایش
احساســـات توســـط ایموجیهـــا ،الیـــک
و کامنتهـــای خـــود محتـــوا را به شـــکل

دلخواه خود درآورد .مخاطب میتواند به
پخشکننده تصویر زنده بگوید دوربین را
به سمت چپ یا راست بچرخاند و مناظر
را آنطور کـــه خود میخواهد ،به نشـــان
درآورد .در محتـــوای الیـــو (پخش زنده)،
فاکتور حقیقت ،سرعت و داشتنتعامل،
اهمیت بسیار دارد .در پخشزنده امکان
سانســـور وجود نـــدارد و هیـــچ پلتفرمی
وجود نـــدارد کـــه بتواند به این ســـرعت
دیتا منتقل کند .لحظهنگار صدای مردم
اســـت .ابزار شهروندان بیرسانهاست که
میتواند مزایا و مشکالت شهر را به گوش
مسئوالن و مخاطبان خود برساند .بدون
نیاز به ابزار و رسانههای خارجی.
ëëایده اولیـــه لحظه نگاری چـــه زمانی در
ذهن شما شکل گرفت؟
این ایـــده ابتدا نیاز یکی از مشـــتریان
ما بود کـــه به نرمافزاری برای پخشزنده
احتیـــاج داشـــت .ما ایـــن موضـــوع را در
شـــرکت ،در جمـــع همـــکاران مطـــرح
کردیم .در نهایت به این نتیجه رسیدیم
که با موبایل ،به عنوان ســـادهترین ابزار،
امـــکان پخشزنده داشـــته باشـــیم .این
موضوع بـــه آبان  ۹۳برمیگـــردد .در آن
زمان اپلیکیشن معروفی به نام meerkat
وجود داشـــت کـــه ایـــن حـــوزه فعالیت
میکرد .بعد از آن که توئیتر اپلیکیشـــنی
به نام پریســـکوپ را خریداری کرد کارش
«ویدئو الیو اســـتریمینگ» بـــود که روز به
روز بر محبوبیت پخشزنده افزوده شـــد.
ما متوجه شـــدیم که آینـــده از آن «ویدئو
الیو استریمینگ» (پخشزنده تصویری)
است .از این رو حتی اگر ما در لحظهنگار

نیم نگاه

ëëدر محتوای الیو (پخش زنده) ،فاکتور حقیقت ،ســـرعت و داشـــتنتعامل ،اهمیت بســـیار دارد.
در پخشزنده امکان سانســـور وجود ندارد و هیـــچ پلتفرمی وجود ندارد که بتواند به این ســـرعت
دیتا منتقل کند .ابزار شـــهروندان بیرسانهاســـت که میتواند مزایا و مشـــکالت شـــهر را به گوش
مسئوالن و مخاطبان خود برساند .بدون نیاز به ابزار و رسانههای خارجی
ëëهنوز مردم نســـبت به ســـرویس پخشزنده و مزیتهـــای آن ،آگاهی چندانی ندارنـــد و نیاز آن
کمتر احســـاس میشـــود .پیشبینی ما این است که در انتهای ســـال  ۹۶این حوزه به بلوغ میرسد
و برای عموم استفاده از پخشزنده امری عادی و احتماالً به امور روزانه تبدیل شود

موفق نشـــویم روی اپلیکیشن دیگری در
این زمینه کار خواهیم کرد.
ëëکدنویسی لحظهنگار توسط چه کسی یا
کسانی انجام شده است؟
لحظهنـــگار کار تیـــم ۱۲نفـــرهای از
دانشگاههای مطرح کشور هستند که این
پروژه را جلو میبرند۸ .نفر برنامهنویس
هســـتند .تیم اندروید و  ،iosتیم ســـرور و
کاِند .بخشی از کدنویسی لحظهنگار از
ب 
نرمافزارهای کدباز گرفته شده ،در بخشی
دیگر الیســـنس خریداری شـــده و بخش
اعظم آن را خودمان نوشتهایم.
ëëبـــا وجـــود اپلیکیشـــنهای محبـــوب و
معروفی چون پریســـکوپ ،شـــما چطور
میخواهید در این حوزه جایی برای خود
بازکنید؟
مـ ــا از ابتدا به این نکته توجه داشـ ــتیم.
جالب اسـ ــت که بدانید غیـ ــر از periscope
نرمافزارهـ ــای زیـ ــاد دیگـ ــری در این زمینه
شـ ــروع به فعالیـ ــت کردنـ ــد ،فیسبوک و
اینسـ ــتاگرام نیز در این حوزه پا گذاشـ ــتند.
گوگل هم فعالیتش را در یوتیوب آغاز کرد.

هرچند که هدف مـــا هم ،کاربرانی در
خارج از مرزهای ایران اســـت ،اما در ابتدا
با توجه به نیازهـــای کاربران بومی ایران،
در پـــی آنیم تا امکاناتـــی را در لحظهنگار
ایجاد کنیم که پریسکوپ و امثال آن ،آن
ویژگیها را نداشـــته باشند .از طرفی بازار
«الیو اســـتریمینگ» آنقدر بزرگ اســـت
که جا برای رقبای زیـــادی وجود دارد .ما
نســـبت به این موضوع آگاه هســـتیم به
همین خاطر به آینده امیدواریم.
ëëآقای فقیهی از ویژگیهـــای لحظهنگار
برای ما بگویید؟
لحظهنـــگار در نســـخههای جداگانـــه
بـــرای اندرویـــد ios ،و وب ،در دســـترس
کاربـــران اســـت .امـــکان پخشزنـــده
تصویری و رادیویـــی (صوتی) به صورت
جداگانه دارد .امکان انتقال احساســـات
(ایموشـــنها) ،الیک و کامنت ،در هر دو
ســـرویس تصویری و رادیویـــی (صوتی)
وجـــود دارد .همچنین امکان پخشزنده
در گروههـــا و کانالهـــای تلگرامـــی و نیز
توئیتر ،بـــدون نیاز به نصـــب لحظهنگار

توسط مخاطب ،وجود دارد.
ëëاین اپلیکیشن رایگان است پس نحوه
درآمد شما چگونه است؟
لحظهنگار به این شکلی که میبینید
یعنـــی در پلتف رمهـــای موبایلـــی رایگان
اســـت .اما اگر سازمان یا نهاد و یا ادارهای
بخواهند همایشها و ســـایر برنامههای
خـــود را بـــه صـــورت زنده ،پخـــش کنند،
قاعدتاً تلفن همراه پاســـخگوی نیاز آنها
نیســـت .بـــه همیـــن خاطر ما ســـرویس
دیگری که با دسکتاپ (ویندوز و مک) کار
میکند را در اختیارشـــان قرار میدهیم.
«لحظهنـــگار ُپـــرو» به دوربیـــن حرفهای
و یـــا به اتـــاق فرمـــان متصل میشـــود و
میتـــوان بـــا کیفیـــت تلویزیون بر بســـتر
لحظهنگار ،پخشزنده داشت بدون نیاز
به داشـــتن دانـــش خاص و یا پشـــتیبانی
از طـــرف شـــرکت .منبـــع دوم درآمد ما
از طریـــق پخـــش محتوای قابـــل فروش
اســـت .مثـــل پخشزنـــده یک کنســـرت
یـــا نمایـــش که درصـــدی از فـــروش این
محتوا به خاطر خدمـــات پخشزنده ،به

آپدیت کردن خود هستیم .بخاطر امنیت
[و البته ســـرعت] ،سرورهای ما در داخل
کشور قرار دارند .مگر اینکه در آینده برای
مخاطبـــان خارجـــی نیازمند ســـرورهای
خارجـــی باشـــیم .مـــا از جدیدتریـــن و
قویترین تکنولوژی موجود در حوزه الیو
اســـتریمینگ اســـتفاده میکنیـــم .یعنی
همان چیزی که پریســـکوپ بـــکار گرفته
است.
اما الزم اســـت نکتهای را به مخاطبان
توضیح دهم .وقتی ما مثالً در اینستاگرام
عضو میشویم و معموالً بدون مطالعه
تیک «تأیید شـــرایط اســـتفاده» (Terms
 )of serviceرو میزنیـــم ،عمالً ما داریم
تأیید میکنیـــم که اینســـتاگرام میتواند
از آن در جاهـــای دیگر اســـتفاده کند .در
بسیاری دیگر از این نرمافزارها نیز وضع
به همین شکل است.
لحظهنـــگار هیچگاه ادعـــای مالکیت
بر محتوای تولیدی دیگـــران را ندارد .اما
کاربران باید این آگاهی را داشـــته باشـــند
هـــر محتوایـــی کـــه بـــر روی وب منتشـــر
ً
عمـــا در معـــرض دیـــد افراد
میشـــود
زیادی قرار میگیرد .ما در شرایط استفاده
از خدمـــات لحظهنـــگار ،بـــه مخاطبـــان
پیشـــنهاد کردهایم که محتوای شـــخصی
و خصوصـــی خود را در چنیـــن پلتفرمی
به نمایش نگذارند .زیرا لحظهنگار برای
افرادی اســـت کـــه میخواهنـــد محتوای
خود را به اطالع عموم برسانند.
ëëکیفیت عملکرد لحظهنگار نســـبت به
اپلیکیشنهایمعروفومحبوبدرسطح
جهانیچگونهاست؟

محض اینکـــه ما نیازمند پوشـــش دادن
افراد بیشتری باشـــیم ،میتوانیم سریعاً
پشـــتیبانی الزم را انجام دهیم .بعضاً در
مراســـم ملی و مذهبی که کمپینهایی را
برگزار میکنیم با حضور گســـتردهتری از
مخاطبان روبهرو میشـــویم .ما از ایشان
میخواهیـــم کـــه ضمن تولیـــد محتوای
مرتبط ،آن را با هشـــتگ ویـــژه ،به اطالع
ســـایرین برســـانندً .
مثـــا از ۱۳اســـفند تا
۱۳فروردیـــن ،کمپین #ایرانمـــون برگزار
میشـــود که در آن مخاطبان ،تصاویری
ازجاذبههای توریســـتی ایران را در آن به
تصویر میکشند و در نهایت ما به بهترین
محتوا ،جایزه تقدیم میکنیم.
ëëآیا تاکنون لحظهنگار موفق به کســـب
مقامدررویدادهایاستارتاپیشدهاست؟
مـــا در جشـــنواره کارآفرینـــی پـــل،
فینالیســـت بودیـــم .در «ویســـیکاپ»
دانشـــگاه شـــریف نیـــز به همین شـــکل.
هماکنـــون در جشـــنواره کارآفرینـــی
شیخبهایی نیز در فینال هستیم.
ëëچگونهساپورتمالیمیشوید؟
بعـــد از شـــرکت در رویدادهـــای
کارآفرینی ،یک شـــرکت خصوصی که در
حـــوزه تکنولوژی ســـرمایهگذاری میکرد
به ما پیشـــنهاد همکاری در ایـــن پروژه را
داد .بـــا هم به تفاهم رســـیدیم و قرارداد
بســـتیم .این شـــرکت ،روی تعـــدادی از
اســـتارتاپهای حوزههایتـــک از جمله
دیجیکاال و کافهبازار نیز ســـرمایهگذاری
کـــرده اســـت و از آنجا کـــه آینـــده ،آینده
محتوای زنده اســـت ،در ایـــن بخش نیز
سرمایهگذاری هوشمندانهای کردهاند.

نگاهی به علل ریزش ساختمان پالسکو تهران با تأکید بر پدیده «انهدام پیشرونده»
مطلب پیش رو تلخیصی اجمالی از تحقیقی مفصل است که استادان دانشگاه سمنان
درباره حادثه پالسکو و انفجار این ســـاختمان انجام دادهاند .از آنجا که حجم مطلب
اصلی بسیار زیاد و برای انتشـــار در روزنامه مناسب نبود از نویسندگان درخواست شد
چکیدهای از آن را در اختیار روزنامه ایران قرار دهند.
٭٭٭
عکسها :ایران

در دنیای امروز با افزایش قیمت زمین
از یکسـ ــو و افزایـ ــش تراکم جمعیت
از سـ ــوی دیگـ ــر تمایـ ــل برای سـ ــاخت
سـ ــازههایی بـ ــا ارتفـ ــاع متوسـ ــط و بلند
بشـ ــدت افزایش یافته اسـ ــت .واقعیت
تردیـ ــد ناپذیر این اسـ ــت کـ ــه در چنین
سازههایی که دارای ارتفاع زیاد و سطح
کاربـ ــری باال در هر طبقه هسـ ــتند عمالً
در حیـ ــن بـ ــروز آتشسـ ــوزی بـ ــرد مؤثر
و کارایـ ــی آتشنشـ ــانها و اکیپهـ ــای
امدادی بشدت پایین است .بدان معنا
کـ ــه امدادگرهـ ــا حداکثـ ــر  10-20درصد
توان مقابلـ ــه با آتشسـ ــوزی در چنین
سـ ــازههایی را دارند .ازاین رو با توجه به
حادثه آتش سـ ــوزی ساختمان پالسکو
و محدودیـ ــت امدادرسـ ــانی در چنیـ ــن
سـ ــاختمانی با قدمت بیش از  50سال،
استحکام نداشـ ــتن کافی سیستم سازه
ای در برابـ ــر حرارت حـ ــدود  1000درجه
سـ ــانتیگراد و در نتیجه فرو ریزش آن،
امری طبیعی است.
سـ ــاختمان تجاری پالسکو درضلع
شمال شرقی چهار راه استانبول تهران
بود و از آن بهعنوان نخستین ساختمان
بلندمرتبـ ــه و مـ ــدرن خاورمیانـ ــه یـ ــاد
میشـ ــد .ایـ ــن سـ ــاختمان  ۱۷طبقه با

اسکلت فلزی در سال  ۱۳۴۱افتتاح شده
ِ
و یکی از مهمترین مراکز تولید و فروش
پوشاک در تهران بود .ساختمان پالسکو
در روز پنجشنبه ۳۰دی ۱۳۹۵پس از۵۴
سال از زمان ساخت بر اثر آتشسوزی
فرو ریخت و  ۵۶۰واحـ ــد تجاری در آن
نابود شـ ــد .در یک آتشسوزی که منبع
سـ ــوختنی از جنـ ــس هیدروکربـ ــن و به
مقدار کافی باشـ ــد (دقیقاً مشابه مورد
پالسـ ــکو) بعد از  5دقیقه حرارت به C°
 683و بعـ ــد از  10دقیقه حرارت بهC°
716و بعـ ــد از  25دقیقـ ــه حرارت به C°
چو
 799درجه در سـ ــطح اندودهای گ 
خاک موجـ ــود در رویه اعضای فوالدی
میرسـ ــد .بعد از گذشـ ــت حدود  2تا 3
ساعت (وابسـ ــته به ضخامت و شرایط
اندودها) اندودهای موجود در سـ ــطح
اعضای فوالدی کارایی خود را از دست
میدهنـ ــد و این حـ ــرارت حداکثری به
سـ ــطح رویی اعضای فوالدی سـ ــرایت
میکنـ ــد .بـ ــا توجه بـ ــه ضریـ ــب انتقال
حرارت فوالد ،بعد از گذشت  10دقیقه
حرارت از رویه اعضـ ــای فوالدی به کل
فوالد به کار رفته در آن اعضا نفوذ کرده
و کل اعضای فوالدی که در بخشهای
آتش گرفته قـ ــرار دارند به چنین دمای

در یک آتشسوزی که
منبعسوختنی
از جنس هیدروکربن
و به مقدار کافی باشد
(دقیقاًمشابه مورد
پالسکو) بعد از  5دقیقه
حرارت به 683 C°
و بعد از  10دقیقه
حرارت به716 C°و بعد
از  25دقیقه حرارت
به  799 C°درجه در
چو
سطح اندودهای گ 
خاک موجود در رویه
اعضای فوالدی میرسد

باالییمیرسند.
دیگراینکـــه هـــر مـــادهای دارای دو
ویژگی اساســـی اســـت اول مقاومت آن
و دوم ســـختی مـــاده .فـــوالد در حرارت
 100درجـــه حدود صـــد درصد مقاومت
و ســـختی اولیه خـــود را دارد ،در حرارت
 250درجه حدود صد درصد مقاومت و
 85درصد ســـختی اولیه خود را دارد ،در
حرارت  500حدود  78درصد مقاومت
و  60درصد ســـختی اولیه خـــود را دارد،
در حـــرارت  700درجه حدود  23درصد
مقاومت و  13درصد ســـختی اولیه خود
را دارد ودر نهایـــت در  900درجـــه عمالً
مقاومت و ســـختی آن به صفر میرسد.
با عنایت به موارد ذکر شـــده مشـــخص
است که بعد از گذشت حدود  3ساعت
از بـــروز آتشســـوزی در طبقه هشـــتم و
نهم درجه حرارت تیر و ســـتونها دراین

طبقـــات به حد نهایی خود رســـیده و در
نتیجه توانایی باربری این اعضا در برابر
بارهای ثقلی موجـــود در طبقات و وزن
طبقات باالیی به صفر رسیده است .بروز
این مسأله موجب شده که عمالً طبقات
هشـــتم و نهـــم از بیـــن رفتـــه و طبقات
دهـــم و باالتر ناگهـــان از ارتفاع دو طبقه
(هشـــتم و نهم) روی طبقـــات پایینتر
سقوط نمایند .انرژی پتانسیل قابلتوجه
طبقات باالیی در اثر ســـقوط بـــه انرژی
جنبشی تبدیل شده و به طبقات زیرین
وارد میشود .با توجه به سقوط ناگهانی
ایـــن طبقـــات و وزن قابلمالحظـــه این
ی که طبقات
حجم از ساختمان و ازآنجای 
پایینتـــر به هیـــچ عنوان بـــرای تحمل
ضربه ناشی از چنین وزنی و انرژی باالی
ناشی از ضربه طراحی نشده بودند ،این
طبقات پایین تحت باری بســـیار بیشتر

از حد نهایی خـــود قرار گرفته و طبقه به
طبقه ســـاختمان ســـقوط میکنـــد .این
نـــوع خرابی ،خرابی پیشـــرونده ناشـــی
از حـــرارت نامیده میشـــود چـــرا که اوالً
مسبب اصلی بروز خرابی اولیه حرارت
اســـت و ثانیاً خرابی از طبقهای به طبقه
دیگر پیشـــروی میکند در نتیجه ،از فرو
ریزش این ســـاختمان عالوه بر درسها
و تجربیـــات زیادی که در زمینه عملکرد
و رفتار ســـازههای فوالدی در برابر آتش
و نحوه فـــرو ریزش آنها و پدیده انهدام
پیش رونده میتوان کســـب کرد ،باید به
آثار و بازتابهای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی و سیاســـی آن توسط محققان
ذیربـــط پرداختـــه شـــود .درخصـــوص
مســـائل ســـازه ای میتوان به نتایج زیر
اشاره کرد:
 -بـ ــا توجـ ــه بـ ــه ارتفـ ــاع زیـ ــاد

سـ ــاختمانهای بلند مرتبه و نداشـ ــتن
امکانـ ــات کافی بـ ــرای امدادرسـ ــانی در
شرایط آتش سوزی ،باید هنگام ساخت
این ساختمانها سیسـ ــتمهای اعالم و
اطفای حریق و آبرسانی تعبیه شود.
 باال بردن سـ ــطح آگاهی مردم درحیـ ــن رخ دادن اتفاقاتـ ــی از قبیل آتش
سـ ــوزی و انفجار و نحوه برخورد آنها با
چنین رویدادهایی امری ضروری است.
 اسـ ــتفاده از پوش ـ ـشهای عایق درسـ ــاختمانهای با اسـ ــکلت فـ ــوالدی،
باعث تأخیر درانتقـ ــال حرارت به تیر و
ستونها میشود و از تخریب زود هنگام
آنهاجلوگیریمیکند.
 استفاده از به روزترین و مجهزترینتجهیـ ــزات ایمنـ ــی و امدادرسـ ــانی
سـ ــازمانها و ارگانهـ ــا ،باعـ ــث کاهش
تلفات جانی و مالی خواهد شد.

 طراحـ ــی سـ ــاختمانها در برابـ ــرخرابی پیشرونده امری ضروری خواهد
بـ ــود ،بـ ــه گونه ای کـ ــه با حـ ــذف یکی از
سـ ــتونهای سازه نباید کل سازه منهدم
شود.
 وجـ ــود پلههـ ــای فـ ــرار و راههـ ــایدسترسـ ــی خروجی از سـ ــاختمانهای
بلند مرتبه ،باید مطابق ضوابط مبحث
سوم مقررات ملی سـ ــاختمان رعایت
شود.
ëëپروفســـور علـــی خیرالدیـــن ،اســـتاد
دانشـــکده مهندســـی عمران ،دانشـــگاه
سمنان
ëëدکتر مجید قلهکی ،دانشـــیار دانشکده
مهندسیعمران،دانشگاهسمنان
ëëمهندس قاســـم پاچیده ،دانشـــجوی
دکترای سازه ،دانشکده مهندسی عمران،
دانشگاهسمنان

