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انتخاب پژوهشگر و مدیر پژوهشی نمونه سال 1388 پژوهشگاه
همزمان با جش��ن 20 سالگی پژوهش��گاه و هفته پژوهش، دکتر "بهرخ هاشمی 
حسینی" به عنوان پژوهشگر برتر و دکتر "ابراهیم حق شناس" به عنوان مدیر پژوهشی 
نمونه در سال 1388 شناخته شدند. برای انتخاب پژوهشگر برتر سال 1388 پژوهشگاه، 
فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی پژوهشگاه شامل مقاالت علمی- پژوهشی، 
مقاالت ISI، مقاالت ارایه شده در همایش های علمی معتبر داخلی و خارجی، گزارش 
های طرح های تحقیقاتی و گزارش��ات فنی در س��ال 1387 مورد بررسی قرار گرفتند 
و با جمع بندی نهایی امتیازات کس��ب ش��ده اعضای هیأت علمی، دکتر بهرخ حسینی 

هاشمی به عنوان پژوهشگر برتر سال 1388 معرفی شدند.

پژوهشگاه 20 سال تالش 
و تجربه را پشت سر گذاشت

خداوند بخش��نده و مهربان را ش��اکریم که این 
افتخار را به پژوهش��گاه بین المللي زلزله شناس��ي و 
مهندس��ي زلزله، عطا فرمود تا 25 آذرماه، بیستمین 

سال تاسیس خود را جشن بگیرد.
در حالي بزرگداشت بیستمین سال تاسیس را پشت 
سر گذاشتیم که به لطف الهی و همت همکاران، روند 
رو به رش��د مطلوب و جهشي معقول را تجربه کرده 
ایم. فعالیت هاي پژوهش��ي، آموزش��ي، مشاوره اي و 
آزمایشگاهي، ایجاد سه معاونت " پژوهشي و فناوري، 
"آم��وزش و تحصی��ات تکمیل��ي"، "برنامه ری��زي 
و پش��تیباني" و چهار پژوهش��کده "زلزله شناس��ي"، 
"مهندسي سازه"، "مهندسي ژئوتکنیک" و "مدیریت 
خطرپذیري و بحران"، تاسیس "مرکز ملي پیش بیني 
زلزل��ه" و "مرک��ز ملي ش��بکه لرزه ن��گاري باندپهن 
ایران"، راه ان��دازي 23 مرکز لرزه نگاري در سراس��ر 
کش��ور، گس��ترش همکاري هاي علم��ي بین المللي، 
انج��ام قریب ب��ه 400 پروژه پژوهش��ي، 150 پروژه 
ارتباط با صنعت در زمینه هاي مختلف مرتبط با پدیده 
زلزل��ه، افزایش ظرفیت پذیرش دانش��جو در مقاطع 
کارشناس��ي ارش��د و دکترا، آغاز واس��تمرار برگزاري 
سالیانه مانور زلزله و ایمني در مدارس سراسر کشور، 
افتتاح و تجهیز آزمایش��گاه هاي س��ازه و ژئوتکنیک، 
برگ��زاري کنفرانس هاي بین المللي زلزله شناس��ي و 
مهندسي زلزله، افزایش چشمگیر مقاالت ISI اساتید 
پژوهش��گاه و... همه از جمله خدماتي اس��ت که طي 
20 سال گذشته توسط پژوهشگاه و اعضاي ساعي و 

دلسوز آن انجام شده است.
اگر چه فعالیت هاي انجام ش��ده مذکور با درنظر 
گرفت��ن امکان��ات در دس��ترس، جای��گاه مقبولي به 
پژوهش��گاه و فرایند رو به رشد آن بخشیده که جاي 
تقدیر صمیمانه و تش��کر خالصانه را مي طلبد؛ لکن با 
در نظرگرفتن حقیقت لرزه خیزي باالي کشور، وجود 
گس��ل هاي فعال فراوان و نیز وقوع مکرر زلزله هاي 
بزرگ در کش��ور از یک سو و آس��یب پذیري باالي 
کش��ور در براب��ر زلزله ه��اي احتمالي به دلیل رش��د 
غیراصولي ش��هرها و عدم رعایت کامل استانداردها، 
قوانی��ن و آیین نامه هاي س��اختماني و تس��اهل در 
س��اخت و س��ازهاي صورت گرفته و نی��ز ضعف در 
آمادگي و امدادرساني نهادهاي ذیربط و عدم آمادگي 
و قلت آگاهي هاي همگان��ي و فرهنگ ایمني مردم 
از س��ویي دیگر؛ ضرورت پرداختن به مقوالت مربوط 
ب��ه زلزله و یافتن راهکارهاي علمي و عملي افزایش 
ایمن��ي را به طور زیادي نمایان مي س��ازد. این مهم 
جداي از وظیفه اي ملي که بر یکایک ایرانیان مترتب 
اس��ت؛ به لحاظ حرفه اي و صنفي رسالتي مهم را بر 
دوش پژوهش��گاه مي گذارد و ما را بر آن مي دارد که 
به منظور مواجهه معقول با زلزله و به حداقل رساندن 
خس��ارات اقتصادي و اجتماعي و فجایع انساني آن، 
دس��تیابي به توسعه پایدار و رش��د و ترقي در کشور، 
اهداف خود را در پرتو جدیتي مضاعف دنبال کرده و 
ماموریت پشتیباني علمي و عملي کاهش خطرپذیري 
و گس��ترش فرهنگ ایمني در برابر زلزله در کشور و 
منطقه را از طریق پژوهش، آموزش و مش��اوره عهده 
دار شویم تا در افق چشم انداز خود تبدیل به پیشرفته 
ترین مرکز پژوهش��ي، آموزشي و کاربردي مهندسي 
زلزله و زلزله شناس��ي منطقه آس��یاي جنوب غربي و 
مرکز اصلي تحقیقاتي پش��تیبان سیاست هاي کان 
کشور در خصوص زلزله و زلزله شناسي شویم. انشاا..
سردبير

پژوهشگاه، بيست ساله شد

صب�ح روز، 25 آذر م�اه، همزم�ان ب�ا روز 
پژوهش، جش�ن بيس�ت س�الگي پژوهشگاه 
بين الملل�ي زلزله شناس�ي و مهندس�ي زلزل�ه 

برگزار گرديد.
در ابت��داي این مراس��م، ک��ه با حض��ور رییس، 
معاونان، اساتید و کارکنان پژوهشگاه، و نیز نمایندگان 
علمي کش��ورهاي روس��یه، فرانس��ه، ن��روژ، نماینده 
یونس��کو و دفت��ر ملل متح��د ب��راي هماهنگي امور 
انسان دوس��تانه)اوچا( برگزار گردید؛ دکتر "عباسعلي 
تسنیمي"، رییس پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و 

مهندسي زلزله با اشاره به اهمیت جایگاه پژوهشگاه، 
هدف از تاس��یس آن را کشف عرصه هاي ناشناخته و 

بر زمین مانده در حوزه زلزله دانست.
دکتر تسنیمي گفت: اگر چه موضوع زلزله به واسطه 
لرزه خیز بودن کشور همواره مورد توجه بوده است؛ اما 
با تاس��یس مراکز علمي و پژوهشي تخصصي در امر 
زلزله و به ویژه پژوهش��گاه بین المللي زلزله شناسي و 
مهندسي زلزله، توجه و حساسیت مسووالن و مردم به 

این مقوله به طور چشمگیري افزایش یافته است.
وي با اشاره بر عدم مقاوم بودن حدود 90 درصد 

از بیمارستان ها و نیز مدارس در کشور؛ بر لزوم تعریف 
ضریب ایمني در برابر زلزله در کشور تاکید کرد.

دکت��ر تس��نیمي همچنی��ن ب��ا تاکید ب��ر وجود 
محدودیت ه��ا و عدم تع��ادل در توزیع منابع در حوزه 
پژوهش در کش��ور، خاطرنش��ان کرد: علم و پژوهش 
در کش��ور باید در جهتي حرکت کند که گره گش��اي 

مشکات و معضات کشور باشد.
ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه پژوهش��گاه بین المللي 
زلزله شناس��ي و مهندس��ي زلزله، آذر ماه سال 1368 

تاسیس شد.

روز س�ه ش�نبه 12 ژانوي�ه 2010 )22  
دي م�اه 1388(، زلزل�ه اي با ب�زرگاي 7/3 
ريشتر، پورتو پرنس، پايتخت کشور هائيتي 

را لرزاند.
این زلزله که در دویس��ت سال اخیر در هائیتي 
بي س��ابقه بود؛ توس��ط دو میلیون نف��ر از اهالي نه 

میلیون نفري این کشور احساس شد.
بنا به اعام س��ازمان مل��ل متحد این زلزله به 
لحاظ مشکات تدارکاتي وخیم ترین فاجعه اي است 
که این س��ازمان تاکنون با آن روبرو بوده است؛ و 
علي رغ��م کمک هاي زیادي که ب��راي کمک به 
زلزله زدگان این کشور از س��وي جامعه بین الملل 
ارسال شده، فقدان زیر ساختارهاي مناسب، از بین 
رفتن تأسیسات موجود در این کشور، مسدود شدن 
فرودگاه، تخریب بنادر، بس��ته شدن راه ها، کمبود 

و فقدان پزشک در بیمارستان ها موجب شده است 
که توزیع این اقام و امداد رس��اني به ضعیف ترین 

حد خود انجام شود.
س��ازمان مل��ل دلیل اصل��ي دش��واري ها در 
س��ازماندهي تدارکات امداد رساني به زلزله زدگان 
هائیتي را ناتواني کامل دولت محلي و از بین رفتن 

زیر ساخت ها در این کشور دانسته است.
س��ازمان ملل تخمین زده اس��ت، شمار کشته 
ش��دگان ای��ن حادثه به بی��ش از 200 ه��زار نفر 
رس��یده و 90 درصد ساختمان ها و سه چهارم شهر 

پورتوپرنس کامًا تخریب گشته است.
دکت��ر " مه��دي زارع" در این خصوص گفت: 
زلزل��ه هائیتي، درس مهمي اس��ت ک��ه باید از آن 
نکات زیادي بیاموزیم. چرا که مساله زلزله هائیتي 
نظیر یک سناریوي قابل رخداد براي خودمان است، 

لذا باید مطالعه کنیم. بررسي هاي پژوهشي بر روي 
داده هاي ای��ن زلزله از تمام جنبه ه��ا براي تمامي 
تخصص ه��اي مرتبط با مدیریت س��انحه مي تواند 
مثمر ثمر باش��د؛ خوبس��ت س��ناریوهاي مشابه در 

کشورها مورد بررسي و آزمون قرار گیرد.
مع��اون پژوهش و فناوري پژوهش��گاه ضمن 
اعام مطل��ب فوق افزود: فاجع��ه ای نظیر هائیتي 
براي تمام کش��ورهاي در معرض ریس��ک باالي 
زلزله، مثل کشورما، کامًا جدي است. اتفاقاتي که 
در هائیتي افتاد نمایانگر نوع فاجعه اي است که در 
تمام ش��هرهاي ب��زرگ و پرجمعیت که در معرض 
ریس��ک باالي زلزله هس��تند مث��ل تهران،تبریز، 
اس��تانبول، اس��ام آباد و... مي  تواند رخ دهد و نوع 
مش��کات و چالش ه��اي مدیریت س��انحه؛ کم و 

بیش مشابه هائیتي است.

فاجعه اي به نام "زلزله هائيتي"
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کارگاه "ارزیابي مدیریت بحران در سطح محلي و 
ارای��ه راهکارهاي اجرایي"، در روزهاي 9 و 10 دیماه 

سال جاري در هتل ارم تهران برگزار شد.
ای��ن کارگاه ب��ه هم��ت پژوهش��کده مدیری��ت 
خطرپذیري و بحران و با همکاري گروه آموزش هاي 
تخصص��ي کوتاه مدت پژوهش��گاه و با ه��دف ارایه 
برنامه ه��اي اجرایي براي ایج��اد محیط زندگي ایمن 
در براب��ر زلزل��ه و حفاظت از جان ش��هروندان بعد از 
زلزله، با حضور مدیران سازمان مدیریت بحران کشور 
و مسووالن ستادهاي حوادث استان ها برگزار گردید.

دکتر "کامبد امیني حسیني"، مدیر پروژه "ارزیابی 
مدیریت بحران در س��طح محلی و ارایه راهکارهای 
اجرای��ی"، ضمن اعام مطلب فوق افزود: این کارگاه 
در پي انجام پروژه اي تحت همین عنوان و به عنوان 
بخشي از پروژه بانک جهاني که پژوهشکده مدیریت 
خطرپذیري و بحران پژوهشگاه مجري آن بوده است؛ 

برگزار شد.
رییس پژوهش��کده مدیریت خطرپذیري و بحران 
پژوهش��گاه در حاشیه برگزاري کارگاه مذکورگفت: بر 
اساس یافته هاي این پروژه با اجراي برنامه هاي مورد 
نیاز در بخش ه��اي مختلف مرتبط با موضوع کاهش 
ریسک و مدیریت بحران زلزله مي توان انتظار داشت 
که در یک بازه زماني معقول- بین 10 تا 15 سال- و 
با بسیج کلیه سازمان ها و نهادهاي ذیربط، خطرپذیري 
ناش��ي از زلزله به میزان قاب��ل توجهي کاهش یابد و 
توانمن��دي نهاده��اي مرتبط ب��راي مقابله ب��ا اثرات 

زلزله هاي ویرانگر به میزان کافي بهبود یابد.
دکتر امیني حس��یني گفت: ش��ناخت خطر زلزله و 
کاهش آس��یب پذیري، بهبود وضعی��ت آمادگي مردم 
و جوام��ع محل��ي، بهب��ود وضعیت مدیری��ت واکنش 
اضطراري و بهبود وضعیت بازسازي، بازتواني و بهسازي 

بخش هاي اصلي این پروژه را تشکیل مي دهند.
وي شناس��ایي، پهنه بندي و مدیریت مخاطرات 
زمین ش��ناختي هم��راه با زلزله، ش��ناخت روش هاي 
کاهش آس��یب پذیري مس��تحدثات، ارتقاي آموزش 

همگان��ي و تروی��ج فرهن��گ ایمني در براب��ر زلزله، 
توس��عه تش��کل هاي مردمي مدیریت بح��ران براي 
ارتقاي مش��ارکت مردمي در کاهش ریسک و مقابله، 
توس��عه فرهنگ بیمه س��وانح، بهبود ساختار مدیریت 
بح��ران، توس��عه فناوریه��اي نوی��ن ب��راي واکنش 
اضطراري، توس��عه مراکز فرماندهي مدیریت بحران، 
توانمندس��ازي س��اختارها و بهبود برنامه هاي واکنش 
اضطراري، تدوین طرح هاي اسکان موقت، بازسازي، 
بهس��ازي، بازیابي و بازتواني، ارتقاي مشارکت مردم 
و مس��ووالن و نیز بهس��ازي مبتني بر توس��عه پایدار 
متناس��ب با ش��رایط اقتصادي را از جمله موضوعات 

مورد بررسي پروژه مذکور دانست.
دکتر امیني حس��یني اهداف اجرای��ي این پروژه 
را مبتن��ي ب��ر موضوع��ات کمي ذکر ش��ده دانس��ته 
و خاطرنش��ان ک��رد: تدوی��ن طرح کاهش ریس��ک 
مخاط��رات مرتب��ط ب��ا زلزل��ه، تش��کیل بانک هاي 
اطاعاتي و نقش��ه هاي ریزپهنه بندي، تدوین برنامه 
بهس��ازي، پایدارسازي و رفتارسنجي و توسعه آگاهي 
از مخاط��رات زندگي در مناطق خطرناک بخش��ي از 

اهداف اجرایي این طرح است.
مج��ري این پروژه، تدقیق برآورد آس��یب پذیري 
س��ازه ها و زیرس��اخت ها، اج��راي برنامه هاي مقاوم 

س��ازي و بهس��ازي نس��بي، بهبود کیفیت ساخت و 
س��از، تولید، عرضه و اس��تفاده از مصالح اس��تاندارد، 
توانمندس��ازي واحده��اي نظارت در س��طوح محلي، 
کاهش اثرات متقابل زیرس��اخت ها در بحران، تدوین 
برنامه آموزش همگاني براي مدیریت بحران، تدوین 
برنامه بهبود فرایند اطاع رس��اني و آموزش، توسعه 
موزه هاي س��وانح طبیعي و گس��ترش مان��ور، ایجاد 
تش��کل هاي محله اي و ارتقاي آمادگي آنها، طراحي 
و توس��عه نظام بیمه و صندوق سوانح، تبیین جایگاه 
س��ازمان و ایجاد ضمانت هاي اجرایي و بهبود ساختار 
فرمانده��ي و مدیری��ت عملی��ات را از دیگ��ر اهداف 

اجرایي طرح مذکور دانست.
دکتر کامبد امیني حس��یني، همچنین از توس��عه 
سامانه هاي تخمین سریع خس��ارات و تلفات، توسعه 
فناوري هاي نو در عملیات مقابله، توسعه سیستم هاي 
پایش و هشدار سریع زلزله، تهیه استانداردها، معیارها 
و برنامه ه��اي الزم، تدوین برنامه ارایه خدمات نجات 
و امداد، تدوین طرح تریاژ )دس��ته بندی مصدومین از 
نظر سطح جراحت( و برنامه توسعه پایگاه هاي امداد، 
توسعه توابع برآورد تلفات و مصدومین زلزله احتمالي، 
توانمندس��ازي فعالیتهاي درماني و بهداشتي، تدوین 
دستورالعمل تخلیه امن و اسکان اضطراري، به عنوان 
اهداف اجرایي طرح در حوزه واکنش اضطراري و نیز 
تدوین برنامه بازسازي و بهسازي، تبیین نقش سازمان 
ها، روش��هاي جلب مش��ارکت مردم��ي، تهیه الگوي 
مناسب بهس��ازي بافت هاي فرس��وده و برنامه ریزي 
فضایي مناسب جهت پیشگیري از بحران را به عنوان 
دیگ��ر اهداف اجرایي طرح فوق در حوزه بازس��ازي و 

بازتواني نام برد.
الزم به ذکر است که در تدوین این پروژه عاوه 
بر همکاران پژوهشکده مدیریت خطرپذیري و بحران، 
مجموعه وسیعي از متخصصان دیگر پژوهشکده هاي 
پژوهش��گاه و نیز متخصص��ان خارج از پژوهش��گاه 
مشارکت داش��ته اند که در کارگاه مذکور خاصه اي 

از موضوعات مورد بررسي را ارئه نمودند.

کارگاه "ارزیابي مدیریت بحران در سطح محلي 
و ارایه راهکارهاي اجرایي" برگزار شد

از سمت چپ: دکتر امینی حسینی، دکتر کبیر، 
مهندس حسین باقری و آقای اکبری

اولي�ن نمونه ه�ای آزمايش�ات ل�رزه ای 
بر روی مدل س�اختمان های تونلی، شش�م 
بهمن ماه، در آزمايش�گاه س�ازه پژوهشگاه 

انجام شد.
این آزمایش��ات به دنبال انجام مطالعات تئوریک و 
برنامه ای تحقیقاتی که از دو سال پیش به مدیریت دکتر 
" ساس��ان عش��قی" و مهندس " علیرضا توافقی" آغاز 
گشته؛ بر روی نمونه های ساخته شده در سه طبقه و با 
مقیاس یک به پنج انجام می گیرد. کمبود تحقیقات انجام 
شده بر رفتار لرزه ای ساختمان های تونلی در مقایسه با 
سایر سیستم های سازه ای، بکارگیری ضوابط سیستم 
دیوار باربر بتنی در مورد این ساختمان ها و فقدان پیش 
بینی تمهیدات خاص و صریح برای طراحی سازه های 
بتنی در آیین نامه های موجود و جبران خاء موجود در 

این زمینه؛ علت اصلی این برنامه تحقیقاتی می باشد.
گفتنی است این نمونه ها اولین نمونه  هایی خواهد 
بود که در ایران برای بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای 
تونلی ساخته شده است و مجمو عه ای از آزمایشات بر 
روی آنها انجام خواهد ش��د.  در مرحله اول، آزمایشات 
ارتعاشات اجباری جهت شناسایی رفتار دینامیکی سیستم 
در محدوده خطی  ، بارگذاری رفت و برگش��تی جهت 

بررسی مکانس��یم های خرابی، شناسائی سیستم سازه 
آس��یب دیده  و محاسبه ضریب رفتار  انجام گردید. در 
مرحله دوم بعد از ترمیم و تقویت نمونه سازه های آسیب 

دیده مجددا آنها را تحت اثر بارگذاری قرار گرفت.
با توجه به نیاز کش��ور برای استفاده از روش های 
صنعتی در تولید مس��کن، س��اختمان های پانلی بتنی 
با سیس��تم تونلی که در آنها سیس��تم انتقال بار تنها از 
دیوارها و دالهای بتنی تش��کیل ش��ده است، می تواند 
گزینه مناس��بی برای این کار محس��وب گردد. مزیت 
نس��بی این ساختمان ها نس��بت به سایر سیستم های 
سازه ای مرسوم مانند سیستم های قابی یا سیستمهای 
دوگانه)قاب-دیوار(،  را می توان سرعت اجرا و مقرون به 

صرفه بودن آنها بخصوص در انبوه سازی ها دانست. 
ش��ایان ذکر است سیستم تونلی به عنوان یکی از 
فن آوری های مورد تایید وزارت مسکن، شهرسازی، 
امروزه مورد توجه بسیاری از انبوه سازان داخلی کشور 
قرار گرفته اس��ت و در حال حاضر تع��داد پروژه های 
در ح��ال احداث با این روش رو به افزایش می باش��د. 
بعاوه در س��الیان گذش��ته نیز در ایران بس��یاری از 
س��اختمان ها با این روش س��اخته شده و هم اکنون 

مورد بهره برداری است.

انجام اولین نمونه های آزمایش لرزه ای بر روی 
مدل ساختمان های تونلی در پژوهشگاه
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ویژه زلزله

»نق�ش  تخصص�ي  نشس�ت 
رس�انه ها در اطالع رس�اني بحران 
زلزل�ه« در قالب پانل�ي تخصصي 
در کارگاه "زلزله و مسايل پيرامون 
آن" به مناس�بت روز ملي ايمني در 
برابر زلزله و س�الگرد زلزله بم در 
پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 

و مهندسي زلزله برگزار شد. 
در این نشس��ت تخصص��ي، که براي 
اولین بار در پژوهشگاه به نقش و وظایف 
رس��انه ها در مواقع ب��روز بحران خصوصا 
زلزله و مش��کات و چالش ه��اي موجود 
در این حوزه پرداخ��ت؛ مهندس "مهدي 
وجودي"، مدیر بخش پردازش و خدمات 
رایانه اي پژوهشگاه، ضمن ارایه گزارشي از 
وضعیت اطاع رساني زلزله در فضاي وب 
گفت: مخاطبان معم��ول اخبار زلزله پس 
از وقوع، مدیران بحران، نیروهاي امدادي 
عمل کننده در منطقه، عموم مردم ش��هر 
حادثه دیده و عموم مردم کش��ور هستند 
که دو گ��روه اول عمدتا از منابع خاص و 
دو گ��روه دیگر خصوصا گ��روه چهارم از 
رسانه ها شامل صدا و س��یما، سایت هاي 
خب��ري رس��مي، س��ایت هاي علم��ي - 
پژوهشي رس��مي، سایت ها و وباگ هاي 
غیررس��مي و اخیرا از شبکه هاي اجتماعي 
- مث��ل فیس ب��وک و توییتر - اس��تفاده 

مي کنند. 
وجودي با اشاره به این که چند سالي 
است که وب س��ایتي تخصصي در زمینه 
اطاع رساني و پیشگیري از سوانح طبیعي 
را مدیری��ت مي کند اف��زود: معموال بعد از 
هر زلزله، حجم مراجعات به این س��ایت و 
سایر سایت ها به نحو چشمگیري افزایش 

مي یابد. 
وي خاطرنشان کرد: طبق آمار مراجعه 
به سایت، در اواخر سال 2003 بعد از زلزله 

بم با س��یل مراجعات به این وب س��ایت 
تخصص��ي که از معدود وب س��ایت هاي 
فارس��ي در ای��ن زمین��ه در آن زمان بود، 
مواجه شدیم؛ همچنین اوج این مراجعات 
در م��اه مه 2004 و بعد از زلزله کجور بود 

که در تهران احساس شد. 
ب��ه گفته وي این امر نش��ان مي دهد 
که پس از زلزله بسیاري از مردم عاوه بر 
سایت هاي خبري به سایت هاي تخصصي 
ک��ه در زمین��ه آمادگي مواجهه ب��ا زلزله 
اطاع رس��اني مي کنند، مراجعه مي کنند و 

خواهان اطاعات در این زمینه هستند. 
وج��ودي در ادام��ه با اش��اره به نقش 
موثر سازمان هاي غیردولتي مردم نهاد در 
زمینه اطاع رس��اني و آموزش پیشگیري 
از بای��اي طبیعي و ابراز تاس��ف از افت 
شدید فعالیت هاي NGOها در سال هاي 
اخیر و فروکاس��تن آن ها از »سازمان هاي 

غیردولتي مردم نهاد« به »س��ازمان هاي 
غیردولتي وب نه��اد« ابراز امیدواري کرد 
با توجه به اصل 44 زمینه بیش��تري براي 
ایفاي نقش موثر این قبیل س��ازمان هاي 
مردم��ي در کمک به کاه��ش مخاطرات 

بایاي طبیعي در کشور فراهم شود. 
"علي ش��مس"، س��ردبیر س��رویس 
علمي- پژوهش��ي خبرگزاري دانشجویان 
ایران)ایس��نا(، هم طي س��خناني در این 
نشست با تقدیر از تعامل مناسب مسووالن 
و اعض��اي هی��ات علم��ي پژوهش��گاه با 
رس��انه ها و پاس��خگویي و اطاع رس��اني 
س��ریع درب��اره زمین لرزه ها از نخس��تین 
دقای��ق پس از زلزله که حاک��ي از اعتقاد 
و باور عملي آن ها به نقش جدي رسانه ها 
در حوزه مدیریت بحران زلزله است گفت: 
واقعیت این است که بحث روزنامه نگاري 
بحران و مدیریت فعالیت هاي رس��انه یي 

در ش��رایط خاص پس از بحران  در حوزه 
اطاع رس��اني و رسانه یي کش��ور چندان 

مورد توجه قرار نگرفته است. 
وي اف��زود: ب��ا وج��ود بحران ه��اي 
بزرگي نظیر جنگ تحمیلي هش��ت ساله 
و س��وانح طبیع��ي غیرمترقبه اي که هر از 
چن��د گاهي در س��طح مل��ي و منطقه یي 
دامنگیر مردم مي شود، بحث اطاع رساني 
و روزنامه نگاري در ش��رایط بحران، شاید 
در مقایس��ه با بس��یاري دیگ��ر از اجزاي 
نظ��ام مدیریت بح��ران در کش��ور کمتر 
مورد توجه قرار گرفته اس��ت که این کم 
توجه��ي ه��م در حوزه هاي عمل��ي و در 
سطح س��ازمان هاي رسانه یي کشور و هم 
در حوزه آموزش ه��اي آکادمیک و نظري 
رشته ارتباطات در کشور کاما محسوس 

است. 
ش��مس با بیان این که بروز بحران ها 

و س��وانح غیرمترقبه از عرصه هایي است 
که رس��انه ها صرف نظر از وظایف عادي 
اطاع رس��اني و آموزش��ي خود مي توانند 
ایفاگر نقش هایي بزرگ و سرنوشت ساز در 
عب��ور از بحران و کاهش صدمات جاني و 
مالي آن ها باش��ند بر ض��رورت آمادگي و 
آشنایي کارگزاران و فعاالن عرصه رسانه 
با ماهیت بحران ه��ا و آثار و عوارض آن، 
ضرورت ها و حساسیت هاي خاص خبري 
و اطاع رس��اني جامع��ه در آن ش��رایط و 
ظرفیت ها و توانمندي هاي هر رس��انه در 

نقش آفریني در این عرصه تاکید کرد. 
او گفت: نگاه رسانه ها به بحران هایي 
مثل زلزل��ه نبای��د صرفا به زم��ان وقوع 
معطوف باشد و مسوولیت و نقش رسانه ها 
در عرص��ه مدیریت بحران، مقطع پیش و 

بعد از وقوع بحران را نیز در برمي گیرد. 
ب��ه گفته ش��مس آم��وزش و ارتقاي 
خص��وص  در  عموم��ي  آگاهي ه��اي 
مخاط��رات طبیع��ي نظی��ر زلزل��ه و آثار 
و ع��وارض آن از جمل��ه مطل��ع ک��ردن 
م��ردم درخصوص وضعی��ت لرزه خیزي و 
ناپایداري هاي زمین ش��ناختي هر منطقه، 
وضعیت س��اخت و س��ازها و شریان هاي 
حیات��ي و می��زان ایمن��ي آن ه��ا در برابر 
زلزله و همچنین میزان آس��یب پذیري هر 
منطقه در برابر زلزله و راهکارهاي کاهش 
آس��یب پذیري هر یک از بخش ها در برابر 
زلزل��ه و همچنی��ن آم��وزش راهکارهاي 
تخلیه منطقه پ��س از وقوع زلزله و نحوه 
امدادرس��اني و همکاري با س��ازمان هاي 
کمک رس��ان در ش��رایط بحراني پس از 
زلزله از مهمتری��ن نقش ها و کارکردهاي 

رسانه ها پیش از وقوع بحران است. 
او خاطرنشان کرد: رسانه ها همچنین 
مي توانند پیش از وقوع س��وانح غیرمترقبه 

نشست تخصصي 
»نقش رسانه ها در اطالع رساني زلزله« 

برگزار شد

براي اولین بار در پژوهشگاه

رييس پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي 
و مهندس�ي زلزله: تدوي�ن و تحقق " ضريب 
ايمن�ي در براب�ر زلزل�ه" در کش�ور ضرورت�ي 
اس�ت که تحقق آن مس�تلزم مشارکت جمعي 

و طراحي بر مبناي عملکرد مي باشد.
دکتر "عباسعلي تسنیمي" در ساعت آغازین کارگاه 
تخصصي " زلزله و مس��ایل پیرامون آن"؛ با اشاره به 
لزوم توجه همه اقش��ار جامعه به موضوع زلزله، آن را 
مقوله اي فراگیر دانس��ته و اف��زود: موضوع زلزله، یک 
موضوع تخصصي صرف و س��اده نیس��ت، بلکه طیف 
وس��یعي از مجموعه علوم و تخصص ها در حوزه هاي 
مختلف را شامل مي شودکه باید تک تک آنها بررسي 
شود تا به سطح ایمني مطلوب در حوزه زلزله برسیم.

دکتر " عباسعلي تسنیمي" ضمن تاکید بر اهمیت 
و ض��رورت رعایت " ضریب ایمني در برابر زلزله" در 
کش��ور؛ افزود: بیش از دو س��ال از طرح ایده ضریب 
ایمني در برابر زلزله به پیشنهاد اینجانب مي گذرد که 
به صورت بخشي رعایت مي گردد؛ و این در حالیست 
که هدف از طرح این ایده دعوت گس��ترده از عموم و 
تدوین یک برنامه کان براي کش��ور است تا ضریب 

ایمني محقق شود.

وي در پایان خاطرنش��ان ک��رد: رعایت و تحقق 
ضریب ایمني در برابر زلزله در کشور مستلزم مشارکت 

جمعي و طراحي بر مبناي عملکرد مي باشد.
قاب��ل ذک��ر اس��ت ک��ه پژوهش��گاه بین المللي 
زلزله شناس��ي و مهندسي زلزله همه ساله به مناسبت 
س��الروز وقوع زلزله بم)5 دي م��اه 1382( و روز ملي 
ایمن��ي در براب��ر زلزل��ه، مراس��مي را در همین روز 
برگزار مي کند، که امس��ال ب��ه دلیل تقارن این روز با 

تاس��وعاي حسیني، این مراسم به 13 دي ماه موکول 
و تحت عنوان کارگاه " زلزله و مس��ایل پیرامون آن" 

برگزارگردید.
گفتني اس��ت این کارگاه در دو نوبت صبح و بعد 
از ظه��ر و با پنج پانل تخصصي " کاهش ریس��ک"، 
" آمادگ��ي در براب��ر زلزله"، " پاس��خ دهي به بحران 
زلزله"، " بازس��ازي" و " ارتباطات و رس��انه" برگزار 
گردید که طي آن اس��اتید، کارشناس��ان و خبرنگاران 

رس��انه ها ضمن مرور بر حوادث و تجربیات بازسازي 
زلزله بم؛ به بررس��ي و تحلیل خطرات زلزله در ایران 

و تهران پرداختند. 
مروري بر وقوع زلزله بم، مطالعات جنبش ش��دید 
زمین در ایران، تحلیل خطر زلزله در تهران، پیش بیني 
زلزله، روانگرایي وکاهش ریس��ک، برنامه ریزي جامع 
مدیریت ریس��ک و بحران، بحران زلزله و س��امت 
اجتماعي در ایران، مسایل جمعیتي ، اجتماعي و رواني 
زلزله و دوره بازس��ازي، ارزیابي مانورهاي آمادگي در 
برابر زلزله، پاسخ فوریت هاي پزشکي در بحران زلزله، 
بازسازي پس از زلزله، تجربه بازسازي زلزله هاي بم و 
خورانق، بازسازي میراث فرهنگي پس از وقوع زلزله، 
ارتباطات، اطاع رساني و خبر نویسي در بحران زلزله 
و پ��س از آن، از جمل��ه محورهاي مورد بحث در این 

کارگاه و پانل هاي پنجگانه آن بود. 
شایان ذکر اس��ت این کارگاه با سخنراني "دکتر 
عباس��علي تسنیمي" ریاس��ت محترم پژوهشگاه آغاز 
گردید و مهندس "حس��ین باقري"، رئیس س��ازمان 
مدیریت بحران کش��ور و مهندس "محمد س��عیدي 
کیا"، وزیر پیش��ین مسکن و ش��هر سازي از مهمانان 

ویژه این مراسم بودند.

رییس پژوهشگاه در کارگاه تخصصي" زلزله و مسایل پیرامون آن" عنوان کرد:

تحقق ضریب ایمني در برابر زلزله در کشور مستلزم مشارکت جمعي 
و طراحي بر مبناي عملکرد مي باشد

مهندس مهدی وجودی علی شمس، دکتر سام آرام

از سمت راست: مهندس حسین باقری، 
مهندس محمد سعیدی کیا و دکتر عباسعلی تسنیمی

ادامه در صفحه 7
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پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله، 22-26 
آذرماه سال جاري، و همزمان با هفته پژوهش در دهمين نمايشگاه 
دستاوردهاي پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

که در مصالي امام خميني)ره( برگزار شد؛ شرکت نمود.
این غرفه به همت معاونت پژوهش و فناوري پژوهش��گاه و با هدف 

نمایش قابلیت ها، ظرفیت ها و امکانات پژوهشگاه دایر گردید که در آن 
بخشي از پروژه هاي انجام شده و نیز سیستم ارتباط ماهواره اي سیار ثبت 

زمین لرزه هاي کشور در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.
قابل ذکر است که این نمایشگاه صبح روز یکشنبه، 22 آذر با حضور 
وزراي علوم، تحقیقات و فناوري و دفاع در مس��احت 14 هزار متر مربع 

و با حضور بیش از 40 وزارتخانه، س��ازمان و دستگاه دولتي، 40 دانشگاه 
و موسس��ه پژوهشي، 150 نشریه علمي، 180 انجمن، 100 قطب علمي 
و 80 ش��رکت خصوصي برگزار و در پایان این هفته با برگزاري جشنواره 
تجلی��ل از پژوهش��گران برتر، در 18 ش��اخه از پژوهش��گران و مدیران 

پژوهشي برتر کشور تقدیر به عمل آمد.

حضور پژوهشگاه 
در دهمین نمایشگاه دستاوردهاي پژوهشي و فناوري

گزارش بازدید گروه شناسایي پژوهشگاه از زلزله پادانگ، سوماتراي 
اندونزي در قالب سمیناري علمي بعد از ظهر روز سه شنبه، سوم آذرماه 

در سالن همایش برگزار گردید.
دکتر " مهدي زارع" در این س��مینار علمي که با حضور نمایندگان 
س��فارت اندون��زي در ای��ران برگزار ش��د، ضمن معرف��ي حادثه زلزله 
س��وماتراي اندونزي - که 30 س��پتامبر س��ال جاري )9مهرماه 88( با 
بزرگاي 7.6 رخ داد- به تبیین ویژگي هاي زلزله شناختي آن پرداخت.

معاون پژوهش��ي و فناوري پژوهش��گاه علت وقوع ای��ن رویداد را 
جنبایي یک روند فرعي در پهنه فرورانش س��وماترا در ژرفاي حدود 80 
کیلومتري و در فاصله سطحي حدود 70 کیلومتري غرب ساحل پادانگ، 
در غرب جزیره س��وماتراي اندونزي دانس��ته و گفت: این زلزله عارغم 
بزرگاي آن که در محدوده زلزله هاي اصلي قرار مي گیرد، خسارات هاي 
محدودي در پي داشت که به نظر مي رسد علت آن ژرفاي زیاد و فاصله 

کانوني حدود یکصد کیلومتري از محدوده هاي مسکوني باشد.

دکت��ر زارع افزود: به ه��ر حال به دلیل اثرهاي س��اختگاه، به نظر 
مي رسد که خسارتهاي شدید در پادانگ به دلیل تشدید در اثر قرارگیري 

شهر بر روي نهشته هاي ساحلي و خاکهاي نرم ایجاد شده باشد.
وي خاطرنش��ان کرد: در این زلزله س��ونامي رخ نداد ولي س��امانه 
هش��دار س��ونامي اندونزي، بافاصله هش��دار الزم در مورد وقوع یک 

سونامي احتمالي را ارسال داشت. 
دکتر " ابراهیم حق ش��ناس" دومین سخنران این سمینار، در مورد 
ویژگیه��اي ژئوتکنیک��ي و به وی��ژه مش��خصات زمین لغزش هاي این 
زمین لرزه در منطقه تاندیکت در ش��مال پادان��گ پرداخت، و گفت: در 
ای��ن روی��داد حدود یک س��وم از تلفات یکه��زار و 100 نفري آن، که 
اهالي س��ه روس��تا را زیر نهشته هاي جابه جا ش��ده مدفون کرد، در اثر 
زمین لغزش صورت گرفت. دکتر افش��ین کانتري دیگر سخنران این 
س��مینار علمي بود که در مورد انواع خرابي هاي حاصله و آس��یب هاي 

سازه ها و ساختمان ها مطالب خود را ارایه نمود. 

وي گف��ت: از ویژگیهاي این زلزله که در حدود س��اعت پنج بعداز 
ظهر ب��ه وقت محلي رخ داد، تلفات در میان ک��ودکان مدارس منطقه 
ب��ه دلیل خراب��ي مدارس و تخریب بعضي از بیمارس��تان ها به ویژه در 

پادانگ بود.
قابل ذکر اس��ت که این گروه س��ه نفري از کارشناسان پژوهشگاه 
20 لغای��ت 27 آبان ماه س��ال جاري براي بازدی��د از مناطق زلزله زده 
س��وماتراي اندونزي عازم این کش��ور ش��دند؛ که ماحصل مشاهدات و 

تحقیقات خود را در قالب سمیناري ارایه کردند.
همچنین شایان ذکر است که هم اکنون در اندونزي 180 ایستگاه 
لرزه ن��گاري بان��د پهن وج��ود دارد؛ که با توجه به ل��رزه خیزي باال در 
محدوده این کش��ور و وقوع حدود 20 درصد از زلزله هاي ساالنه جهان 
در آن، و نیز کمک هاي فني بین المللي به این کشور به ویژه در توسعه 
سامانه هاي هشدار پیش هنگام وقوع سونامي در این کشور و در سطح 

منطقه پیرامون اقیانوس هند، حائز اهمیت فراوان مي باشد.

گزارش بازديد کارشناسان پژوهشگاه 
از مناطق زلزله زده سوماتراي اندونزي ارايه شد
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يازدهمي�ن مانور زلزله و ايمنی، مطابق 
معم�ول ه�ر س�ال، روز يکش�نبه هش�تم 
آذرم�اه، به همت پژوهش�گاه بي�ن المللی 
زلزله شناسی و مهندسی زلزله در سراسر 

کشور برگزار شد.
در این مانور که با حضور وزاری کشور، آموزش 
و پرورش، رئیس پژوهشگاه بین  المللی  زلزله شناسی 
و مهندس��ی زلزله و مدیرکل ستاد حوادث و سوانح 
غیرمترقبه کش��ور در مدرس��ه راهنمای��ی دخترانه 
ام��ام رضا )ع(، به اجرا درآمد؛ مس��ووالن حاضر در 
مدرسه نمونه، با پخش صدای آژیر، به طور نمادین 

پناهگیری کردند.
در یازدهمی��ن مان��ور که با حض��ور14 میلیون 
دانش آموز مقاطع مختلف از 140 هزار مدرس��ه در 
سراسر کشور انجام شد؛ دانش آموزان فعالیت های 

ایمن��ی در برابر زلزله، چگونگی حفظ آرامش روانی 
هنگام وقوع زلزله، ش��یوه های صحیح پناهگیری، 
عملیات جس��تجو و امداد رس��انی و اطفاء حریق را 

به نمایش گذاشتند.
دکتر "عباسعلی تس��نیمی"، رئیس پژوهشگاه، 
که در مراس��م اختتامیه یازدهمین مانور سراس��ری 
زلزله و ایمنی س��خن می گفت؛ خاطر نشان کرد: با 
توجه به حقیقت لرزه خیز بودن کش��ور، این وظیفه 
همه نهادها، ارگان ها و تک تک مردم می باشد که 

با رویکردی جدی به زلزله بنگرند.
دکتر تس��نیمی افزود: در براب��ر زلزله و کاهش 
خس��ارات و مرگ و میر ناش��ی از آن، همه مسوول 

هستند.
وی برگ��زاری مان��ور زلزل��ه و ایمن��ی توس��ط 
دانش آم��وزان را امری س��ودمند دانس��ته و افزود: با 

توجه به پتانس��یل باالی یادگی��ری دانش آموزان و 
ب��ا در نظر گرفت��ن اینکه هریک از ای��ن 14 میلیون 
دانش آموز متعلق به یک خانواده هس��تند؛ با انتقال 
آموخته های خود به اعضای آن خانواده طیف وسیعی 
از مردم کشور تحت تاثیر این مانور واقع می شوند و 

اثر گذاری آن به طور مضاعفی افزایش می یابد.
رئیس پژوهش��گاه بین المللی زلزله شناس��ی و 
مهندسی زلزله در پایان لزوم توجه به ارکان علمی 
و پژوهشی در زمینه ارتقای ضریب ایمنی در کشور 

را ضروری قلمداد کرد. 
وزیر کش��ور نیز ب��ا بیان اینکه ای��ران جزء 10 
کش��ور با خیز اول دنیاس��ت، گفت: ای��ران اولین 

پرچمدار مقابله با زلزله در آسیاست. 
"مصطفی محمد نجار" افزود: ایران 34 مورد از 
43 بای شناخته شده در جهان را تجربه کرده؛ لذا 

برای پیش��گیری و آمادگی در مقابله با این حوادث 
باید کوشش های اساسی در کشور صورت گیرد.

" حمید رض��ا حاج��ی بابای��ی"، وزی��ر آموزش 
و پ��روش نیز در این مراس��م از مقاوم س��ازی همه 
مدارس کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه خبر داد 
و افزود: با برداش��ت چهار میلیارد دالر از حس��اب 
صندوق ذخیره ارزی برای مقاوم س��ازی مدارس، 

فصل جدیدی از مدرسه سازی را آغاز کرده ایم. 
قابل ذکر است که مانور سراسری زلزله و ایمنی، 
از س��ال 1375 به پیشنهاد و همت پژوهشگاه بین 
المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و با همکاری 
وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری، وزارت کش��ور، 
وزارت آموزش و پرورش، س��ازمان صدا و س��یما و 
جمعیت هال احمر؛ همه ساله در روز 8 آذر برگزار 

می شود.

با حضور دو وزیر

یازدهمین مانور زلزله و ایمنی در سراسر کشور 
برگزار شد
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اولی��ن کارگاه تخصص��ي بین المللي پیش بیني 
زلزله، ب��ه همت مرکز ملي پیش بین��ي زلزله؛ طي 
روزهاي 10 و 11 آذرماه سال جاري در پژوهشگاه 

برگزار شد.
در این کارگاه دو روزه که با حضور متخصصان 
کش��ور روس��یه و ایران برگزار گردی��د؛ حدود 20 
س��خنراني در زمینه آخرین دستاوردهاي مربوط به 
پیش بیني زلزله، تمرکز ب��ر روي اندازه گیري هاي 
مرب��وط به ژئودینامیک، تغییرات تنش و نوس��انات 

آب زیرزمین��ي و همچنین بررس��ي هاي مربوط به 
تلفیق داده هاي گوناگون زمیني مورد بحث و ارایه 

واقع شدند.
قابل ذکر اس��ت ک��ه اولی��ن کارگاه تخصصي 
بین الملل��ي پیش بین��ي زلزل��ه ب��ه دنب��ال امضاي 
 VNII تفاهم نامه همکاري پژوهش��گاه با مرکز
Geophysica روس��یه در خردادماه سال جاري 
و با همکاري دفتر همکاري هاي فناوري ریاس��ت 

جمهوري برگزار گردید.

معاونت پژوهش و فناوري
 تشکیل جلسات متداول شوراي پژوهشي پژوهشگاه 
و تصویب 9 پروژه جدید پژوهشي: ارزیابي آسیب پذیري 
لرزه اي سیلوهاي بتني با درنظر گرفتن اندرکنش خاک 
– سازه و محتویات )دکتر فریبرز ناطقي الهي(، بررسي 
رفت��ار قابهاي بتني میانپر با میانقاب هاي مصالح بنایي 
مقاوم شده با کامپوزیت هاي سیماني مسلح الیافي)دکتر 
ناطقي الهي(، توس��عه و بهبود روش هاي تش��خیص 
خرابي در س��ازه بتني بر تعیین ماتریس هاي مشخصه 
سیستم)دکتر غفوري آشتیاني(، تعیین ساختار سه بعدي 
پوسته در منطقه بم به روش توموگرافي زمین لرزه هاي 
محلي)دکتر تاتار(، بررسي آزمایشگاهي رفتار کمانشي و 
لرزه اي س��تون هاي مرکب با بست تحت بار استاتیکي 
و بار چرخه اي)دکتر حس��یني هاشمي(، بررسي عددي 
عملکرد پایه اصطکاکي دو یا چند الیه با در نظرگیري 
اثر مولفه قایم زلزله)دکتر مجید محمدي(، روش جدید 
به روز رس��اني مدل اجزا مح��دود با ترکیب روش هاي 
مس��تقیم و تکرار ش��ونده )دکتر بهار(، شناخت الگوي 
تغییرات رخ نموده در خصوصیات دینامیکي یک سازه 
بتني حین وقوع زلزله هاي قوي)دکتر بهار( و بررس��ي 
رفت��ار لرزه اي س��اختمان هاي آجري ک��ف دار به طور 

تحلیلي و آزمایشگاهي)دکتر عشقي(
 برگزاري مراس��م ویژه هفته پژوهش از 21 تا 25 
آذرماه و س��خنراني هاي علمي ی��ک روزه به همین 

مناسبت
 حضور در نمایش��گاه دس��تاوردهاي پژوهش��ي و 
فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در مصاي 

امام خمیني )ره( 
 برگ��زاري کارگاه ی��ک روزه " زلزله و مس��ایل 
پیرامون آن" با پنج پانل تخصصي به مناس��بت روز 

ملي ایمني در برابر زلزله و سالرزو وقوع زلزله بم
 مش��ارکت در برگزاري جش��ن بیس��ت س��الگي 

پژوهشگاه

معاونت آموزش و تحصيالت تکميلي
 برگزاري جلس��ه دفاع از دو پایان نامه کارشناسي 
ارشد رشته ژئوفیزیک: )بررسي جنبه هاي زلزله شناسي 
زمین لرزه 6 فروردین 1385 با بزرگاي گشتاوري 5.9 
و تحلی��ل پس لرزه ه��اي آن- حس��ین ایاغي- به 
راهنمایي دکتر یمیني فرد( و )محاسبه ناهمسانگدي 
عرضي سرعت موج برشي پوسته فوقاني منطقه بم- 

مروارید ساکي- به راهنمایي دکتر جوان( 
 برگزاري جلس��ه دفاع از پایان نامه در مقطع دکترا، 
تحت عنوان "تحلیل قابلیت اعتماد شریان هاي حیاتي 
تحت عدم قطعیت دوگانه" – حس��ین امام جمعه- به 

راهنمایي دکتر محمود حسیني
 تصویب جدول زمان بندي آزمون دکتراي س��ال 
90- 89 و اطاع رساني از طریق سایت پژوهشگاه
 برگزاري سه جلسه شوراي تحصیات تکمیلي

 برگزاري یازدهمین مانور سراسري زلزله و ایمني 
در مدارس کشور )گروه آموزش هاي همگاني(

 برگ��زاري کارگاه تخصص��ي " ارزیاب��ي مدیریت 
بحران زلزله در سطح ملي تا محلي و ارایه راهکارهاي 

اصاحي" )گروه آموزش هاي تخصصي کوتاه مدت(

پژوهشکده مدیریت خطرپذیري و بحران
 خاتمه پروژه فن��اوري بانک جهاني تحت عنوان 
" ارزیاب��ي مدیریت بحران در س��طح محلي و ارایه 

راهکارهاي اجرایي"
 برگ��زاري کارگاه تخصص��ي " ارزیابي مدیریت 
بح��ران زلزل��ه در س��طح مل��ي ت��ا محل��ي و ارایه 

راهکارهاي اجرایي
 اتم��ام فاز یک پروژه فناوري منعقده با س��ازمان 
پیشگیري و مدیریت بحران شهر تهران تحت عنوان 
" تعیین ضرایب بزرگنمایي ساختگاه و استخراج توابع 
ش��کنندگي و روابط تلفات انس��اني در اثر زلزله براي 

ساختمان ها در شهر تهران"
 ارایه س��خنراني در کارگاه تخصص��ي " زلزله و 

مسایل پیرامون آن"

از معاونت ها و پژوهشکده ها چه خبر؟

به موجب احکامي از سوي دکتر عباسعلي 
تسنيمي، رييس پژوهشگاه، انتصابات ذيل 

در پژوهشگاه انجام شد:
- دکتر " انوشیروان انصاري" از نیمه دوم مهرماه 
س��ال جاري به ریاس��ت مرکز ملي ش��بکه 

لرزه نگاري باندپهن کشور منصوب شد.
- آقاي "وحید تاجیک" از ابتداي آبان ماه سال 
جاري به س��مت سرپرس��تي مدیریت امور 
اداري و توس��عه منابع انساني منصوب شد. 
قابل ذکر اس��ت که وي عاوه بر این سمت 
به عضویت در کمیته هیات اجرایي و هیات 
ممیزه کارکنان پژوهشگاه نیز درآمده است.

انتصابات

برگزاري اولين کارگاه تخصصي بين المللي 
پيش بيني زلزله در پژوهشگاه

به میزباني پژوهشگاه بین المللي 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله
یکصد و ششمين نشست 

شوراي معاونين اداري و مالي 
مراکز و مؤسسات پژوهشي 

برگزار شد
 يکص�د و شش�مين نشس�ت ش�وراي 
معاوني�ن اداري و مال�ي مراکز و مؤسس�ات 
پژوهشي وابس�ته به وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري، روز چهارش�نبه، چهارم آذرماه، به 

ميزباني پژوهشگاه برگزار شد.
 در ابت��داي این نشس��ت دکت��ر" کامبد  امیني 
حسیني"، معاون برنامه ریزي و پشتیباني پژوهشگاه، 
ضمن خوش آمدگویي به حضار و معرفي فعالیت هاي 
پژوهش��گاه اظهار امیدواري نمود که نتایج جلس��ه 
براي بهبود و هماهنگ س��ازي فعالیت هاي مرتبط 

در موسسات پژوهشي مفید واقع شود. 
س��پس دکتر " عباس��علي تس��نیمي، رئیس 
پژوهشگاه، مواردي را درخصوص موضوعات حائز 

اهمیت جهت طرح در این جلسه ارایه نمود.
دکتر تس��نیمي مواردي از تغیی��رات در حدود 
اختی��ارات پژوهش��گاه ها در برنامه توس��عه پنجم 
نس��بت به برنامه چهارم را متذکر ش��ده و یادآور 
ش��د که انجام امور پژوهشي زیر ساخت هاي ویژه 
ای��ن امور را مي طلبد و نمي توان با این موضوعات  
برخوردي اداري داش��ت. وي همچنین با اشاره به 
جدیدالتاسیس بودن پژوهشگاه ها در کشور خاطر 
نش��ان کرد: اغلب پژوهش��گاه ها در کشور فرزند 
انقاب هس��تند و بعد از انقاب اسامي تاسیس 
ش��ده اند؛ لذا باید با در نظر گرفتن بودجه س��الیانه 
هر پژوهش��گاه و احتساب رشد ساالنه این بودجه 
و نیز محاس��به نرخ رش��د ت��ورم، س��یر اعتبارات 
هر پژوهش��گاه را بررس��ي کنیم تا امکان رش��د 

پژوهشگاهها و مؤسسات تحقیقاتي فراهم شود.
دکتر تس��نیمي در پایان قوانین اداري مربوط 
به کارمندان و نیز پذیرش یا عدم پذیرش دانشجو 
در مراکز پژوهش��ي را از جمله موارد دانستند که 
بارمالي براي پژوهشگاه ها دارند و لذا باید به این 

موارد نیز با دقت نظر پرداخته شود.
در ادامه این نشس��ت که باحض��ور معاونین و 
مدیران اداري و مالي مراکز و مؤسسات تحقیقاتي- 
پژوهشي تهران برگزار گردید؛ پرسش و پاسخ هایي 
توس��ط حاضرین درخصوص اس��تمرار م��اده 49 
قانون برنامه چهارم در برنامه پنجم مطرح گردید. 
همچنین در مورد حس��ابداري تعهدي، بکارگیري 
نیروه��اي کارمعی��ن، تهی��ه برنامه ن��رم افزاري 
حس��ابداري توسط بعضي از مراکز و هماهنگي در 
مکاتبات س��واالتي مطرح و حاضرین در هر مورد 
پیشنهاداتي را ارایه نمودند که نظرات جمع آوري و 
مقرر شد به شکل منسجمي براي مسئوالن ذیربط 

در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ارسال شود.

کارگاه تخصص��ی توری��ن )Grid( ب��ا هدف 
آش��نایی با مفهوم Grid و کارب��رد آن، به همت 
معاونت پژوهش��ی و فناوری پژوهش��گاه، 5 بهمن 

ماه، در پژوهشگاه برگزار شد.
در این کارگاه که به در خواس��ت پژوهشگاه و 
توسط کارشناسان پژوهش��گاه دانش های بنیادی 
برگ��زار گردید؛ دکتر "ش��اهین روحانی"، مهندس 
"مجی��د عرب گل" و "مازی��ار حافظی" از اعضای 
 Grid این پژوهش��گاه به معرفی مفاهیم مرتبط با
، س��از و کار، نحوه و چگونگی عملکرد آن، امنیت 

در Grid و سطح دسترس��ی، شناسنامه دیجیتال 
و... ارائه و س��پس افراد ش��رکت کننده در س��ایت 
پژوهش��گاه به تمرین عملی مفاهیم آموخته ش��ده 

پرداختند.
دکتر "ش��اهین روحانی"، عض��و هیات علمی 
پژوهشگاه دانش��های بنیادی، Grid را شبکه ای 
گس��ترده با توان محاس��باتی باال دانست و گفت: 
Grid خدمت��ی مبتن��ی بر اتصال اینترنت اس��ت 
که توانایی به اش��تراک گذاش��تن منابع محاسباتی 

را دارد.

برگزاری کارگاه تخصصی 
)Grid( »تورین «
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معاونت برنامه ریزي و پشتيباني
 اخذ کد مالي از سازمان بازنشستگي کشوري 

براي نخستین بار در پژوهشگاه
 تهی��ه آم��ار کارکنان پژوهش��گاه به تفکیک 
جنس��یت، نوع اس��تخدام، بازخرید و مستعفي در 

بازه زماني 1384 تا 1388
 خریداري تجهیزات آزمایشگاهي از کشور ایتالیا
 خریداري 16 دستگاه لرزه نگاري از کشور انگلستان

پژوهشکده زلزله شناسي
 برگزاري کارگاه تخصصي " بررسي چالش هاي 
پژوهش��ي زلزله شناس��ي"، در هفت��ه پژوه��ش و 
س��خنراني اعضاي این پژوهش��کده به شرح ذیل: 
جایگاه عل��م زلزله شناس��ي)دکتر ج��وان(، مطالعه 
زلزله شناسي با هدف شناخت محیط انتشار موج در 
پوسته ایران)دکتر تاتار(، گسل هاي فعال ایران)دکتر 
حسامي(، بررسي لرزه خیزي کان شهر تهران)دکتر 
یمیني فرد(، تحلیل خطر زلزله در تهران)دکتر زارع(

 س��خنراني دکتر " حس��ین حم��زه لو"، عضو 
هیات علمي پژوهش��کده زلزله شناسي در کارگاه 
" زلزله و مس��ایل پیرامون آن" در پانل تخصصي 
"کاهش ریسک" و ارایه س��خنراني " نگاهي به 

تحلیل خطر زمین لرزه در تهران"
 طراحي و نصب شبکه لرزه نگاري موقت پژوهشگاه 

در جنوب شرق تهران با توانمندي 9 ایستگاه
 تهی��ه و تدوین دو گ��زارش لرزه خیزي براي 
اس��تان کهکیلویه و بویر احمد و استان سیستان 

و بلوچستان
 ش��رکت در کارگاه آموزش��ي گس��ل هاي فعال 
سوریه و مناطق اطراف در دمشق و ارایه مقاله توسط 
اعضاي این پژوهشکده در کارگاه مذکور به شرح ذیل: 
 Seismic Anisotropy in upper crust
 Active ،)...دکت��ر ج��وان و( of Bam area
 Tectonic studies & earthquake
 hazard assessment in Syria&
ج��وان،  )دکت��ر   neighboring countries
 Crustal ،)مهندس قاس��مي و مهندس مهشادنیا
 velocity structure of the Zagros

mountain belt)Iran( )دکتر تاتارو...(
علم��ي  هی��ات  اعض��اي  ارای��ه س��خنراني   
پژوهشکده در نخستین کارگاه تخصصي مشترک 
ایران و روس��یه در پیش بیني زلزله، به ش��رح ذیل: 
 Seismicity of Iran based on the
 Iranian/IIEES data monitoring
 Natural networks in ج��وان(،  )دکت��ر 
earthquqke prediction )دکت��ر عام��ه 
 Geodynamics research center. ،)زاده

Moscow Russia )دکتر یمیني فرد(

پژوهشکده مهندسي ژئوتکنيک 
 انجام پنج آزمایش به ش��رح ذیل: آزمایشات 
ژئوفیزیک )ژئوس��ایزمیک( جهت شناسایي گسل 
کهریزک در قالب رس��اله دکتراي تعیین هندسه 
گسل هاي پوشیده با استفاده از روش توموگرافي 
ژئوالکتری��ک )اصغر آزادي- ب��ه راهنمایي دکتر 
جوان(، معرفي دستگاه هاي آزمایشات ژئوفیزیک 
و روش کار آنها جهت دانش��جویان پژوهش��کده 
زلزله شناس��ي، انجام و تفس��یر آزمایش��هاي سه 
مح��وري تناوبي ب��ر روي نمونه هاي تهیه ش��ده 
از تیمچه ملک- بازار ب��زرگ تبریز، تجهیز اولیه 
دستگاه سه محوري تناوبي به امکانات آزمون بر 
روي خاک هاي اشباع، طراحي و ساخت مدلسازي 
فیزیکي انتش��ار گسلش در آبرفت براي نخستین 

بار در کشور

از معاونت ها و پژوهشکده ها چه خبر؟

به سراغ س��ازمان هاي مس��وول مواجهه با بحران 
رفته و با بررس��ي و نقد عملک��رد آن ها و یادآوري 
مخاطرات و نقش حساس این سازمان ها، حساسیت 
و آمادگي آن ها را براي انجام وظیفه بهتر در شرایط 

بحراني تقویت کنند. 
این کارش��ناس ارتباطات تصریح کرد: رسانه ها 
در هن��گام وقوع بحران هاي طبیعي قابل پیش بیني 
مثل ب��روز س��یل و آبگرفتگي یا مش��کاتي مثل 
وارونگ��ي هوا مي توانند با اعام وضعیت اضطراري 
و کم��ک به تخلیه هرچه س��ریع تر منطقه خطر به 
کاهش تلفات و خس��ارات احتمال��ي کمک کنند و 
در موقع بروز س��وانح غیرقابل پیش بیني مثل زلزله 
با اطاع رس��اني سریع در خصوص ابعاد فاجعه مثل 
محل و بزرگاي زلزله، ش��دت و گس��تره آسیب ها و 
تلف��ات ضمن ترغیب و تهییج مردم و مسس��والن 
به کمک رس��اني بي وقفه به زلزل��ه زدگان در جهت 
تس��کین آالم مصیب��ت دیدگان و بهبود س��امت 

رواني آن ها کمک کنند. 
وي خاطرنشان کرد: در مقطع پس از زلزله هم 
رسانه ها مي توانند با اطاع رساني در خصوص حجم 
و گس��تره خسارات، ش��رایط آب و هوایي، وضعیت 
بهداش��تي و اجتماع��ي منطقه، نیازهاي س��اکنان 
منطقه در مراحل مختلف اسکان اضطراري، موقت 
و دائ��م نحوه کمک رس��اني و توزی��ع کمک ها در 

منطقه آس��یب دیده و... ضمن حفظ روحیه همدلي 
و کمک رس��اني مردم سایر مناطق به آسیب دیدگان 
بر عملکرد س��ازمان هاي امدادرس��ان و مسوول در 
کمک رس��اني به بازماندگان س��انحه و بازس��ازي 

مناطق زلزله زده نظارت مستمر داشته باشند. 
سردبیر سرویس علمي ایس��نا در ادامه با بیان 
ای��ن که هر یک از رس��انه ها از قبیل رادیو با توجه 
ب��ه پرتابل ب��ودن و قابلی��ت اس��تفاده از باتري و 
اطاع رساني منطقه یي و محلي، تلویزیون با توجه 
ب��ه جذابیت هاي تصوی��ري و قابلیت هاي ویژه در 
زمینه آموزش پیش از بحران و رسانه هاي مکتوب 
ب��ا توجه به ام��کان پیگیري مفص��ل و تحلیلي تر، 
ظرفی��ت و کارای��ي متقاوت��ي در مراح��ل مختلف 
بحران دارند بر ضرورت تقویت آمادگي تمامي این 
رسانه ها براي مواجهه با بحران هاي طبیعي و زلزله 

تاکید کرد. 
وي در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه برخ��ي تبع��ات 
اطاع رس��اني نامناس��ب و ناکافي در ح��وزه زلزله 
از جمله انتش��ار ش��ایعات و ادعاهاي بي اس��اس و 
غیرعلمي در خص��وص رخ��داد قریب الوقوع زلزله 
در ش��هرها و مناطق مختلف کش��ور به نمونه هایي 
گف��ت: مثا پیش بیني زلزله در تهران با اس��تناد به 
پیش گویي ه��اي یک فرد چیني و بازتاب وس��یع و 
نگران کننده آن در بخش هایي از جامعه یا غیرعلمی 
عن��وان کردن برخ��ي زلزله ها، با اس��تناد به برخي 

شایعات و مطالب بي پایه از این نوع هستند. 
او گفت: تجربه طرح مکرر این قبیل شایعات و 
مطالب ش��به علمي تاکیدي است بر این که مراکز 
علمي و رسانه هاي کشور وظیفه اي فراتر از شنیدن 
و تکذی��ب این قبی��ل مطالب پس از ط��رح گاه به 
گاه آن ها برعهده دارند که واکس��ینه کردن جامعه 
در قبال ای��ن قبیل مطالب بي اس��اس و غیرعلمي 
از طری��ق توج��ه ج��دي ب��ه ترویج عل��م و اصول 
روزنامه نگاري علم در کشور و اطاع رساني مستمر 
در خص��وص مبان��ي و اصول علمي زلزله و س��ایر 

پدیده ها در سطوح مختلف جامعه است. 
شمس خاطرنشان کرد: گاهي ادعاها و مطالبي 
درباره زلزله مثل دستیابي محققان کشور به امکان 
پیش بین��ي زلزله - به رغم ناتواني تمام دنیا در این 
زمین��ه - یا ای��ن که زلزله هایي ک��ه رخ داده پیش 
از وقوع توس��ط محققاني در کشور پیش بیني شده 
بوده مطرح مي شود که البته هیچ یک از این ادعاها 
س��ند علمي و اثبات شده اي نداشته و بعضا از سوي 
مراکز علمي کش��ور با قاطعیت تکذیب مي شود که 
متاس��فانه گاهی منبع این خبرها نه افراد عادي که 
برخي مسووالن و مراکز ذي ربط در حوزه زلزله در 
کشور هستند که منبع خبري موثقي براي رسانه ها 
تلقي مي ش��وند. این امر ض��رورت توجه جدي تر و 
برخورد مسووالنه تر با اطاع رساني در حوزه زلزله و 

حساسیت هاي ویژه آن را نشان مي دهد.

نشست تخصصي »نقش رسانه ها در اطالع رساني زلزله« برگزار شد
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مدي�ران و اعض�اي س�تاد فوريت ه�اي 
س�ازمان صدا و س�يما، روز سه ش�نبه، اول 
ديم�اه از بخش ه�اي مختل�ف پژوهش�گاه 

بازديد به عمل آوردند.
در ابتداي این بازدید، دکتر " عباس��علي تس��نیمي" 
ضمن خوشامدگویي به حضار و معرفي اجمالي پژوهشگاه 
بین المللي زلزله شناس��ي و مهندسي زلزله، به اهمیت و 
نقش ارزنده آن در توسعه و تحول علمي کشور در عرصه 
زلزله اش��اره کرده و گفت: اگر چه پیش از تاس��یس این 
پژوهش��گاه در سال 1368، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران و مرکز تحقیقات س��اختمان و مسکن در حیطه 
علمي زلزله فعالیت داش��تند؛ اما به جرات مي توان گفت 
که تاس��یس پژوهشگاه ش��تاب قابل توجهي در زمینه 

فعالیت هاي علمي این حوزه به وجود آورد.
ریی��س پژوهش��گاه بین الملل��ي زلزله شناس��ي و 
مهندس��ي زلزله افزود: ایجاد رش��ته مهندسي زلزله، 
ارایه پایان نامه ه��اي قابل قبول در عرصه بین المللي، 
آموزش دانش��جویان در مقاطع کارشناس��ي ارش��د و 
دکت��را و نیز انجام پروژه ه��اي متعدد و مفید داخلي و 
بین المللي از جمله فعالیت هاي ارزنده پژوهشگاه طي 

بیست سال فعالیت خود بوده است.
دکت��ر تس��نیمي خاطرنش��ان ک��رد: فعالیت هاي 
پژوهش��گاه با ش��تاب مناسبي دنبال ش��ده است؛ به 
طوري که مي توان اذعان داشت در حال حاضر در بعد 
نظري همطراز با سایر کشورهاي پیشرفته قرار داریم، 
لکن در بعد اجرایي کارهاي انجام نش��ده فراواني در 

پیش روي است.
ریی��س پژوهش��گاه بین الملل��ي زلزله شناس��ي و 
مهندس��ي زلزل��ه اف��زود: با توج��ه به واقعی��ت لرزه 
خیزي کش��ور، زندگي در آن به مثابه زندگي بر روي 
بمب هایي خفته مي نماید که ادامه این روند مس��تلزم 
برخورد جدي و اتخاذ رویکردي علمي در زمینه زلزله 
مي باشد تا کشوري ایمن و مصون در برابر این پدیده 

طبیعي داشته باشیم. دکتر عباسعلي تسنیمي با اشاره 
به ضرورت تعریف و احتس��اب " ضریب ایمني کشور 
در براب��ر زلزله"، آن را عنصري نس��بي ارزیابي کرده 
و تصریح ک��رد: این ضریب متاث��ر از ضرایب عدیده 
دیگري اس��ت که تنها در صورتي که هر یک از آنها 

بدرستي رعایت شوند، تامین خواهد شد.
در ادام��ه این جلس��ه اعضاي س��تاد فوریت هاي 
س��ازمان صدا و سیما از ش��بکه ملي باند پهن، مرکز 
ملي پیش بیني زلزله، آزمایش��گاه هاي مهندسي سازه 
و ژئوتکینی��ک بازدی��د به عم��ل آورده و فعالیت هاي 
این مراکز برایش��ان تش��ریح ش��د. همچنین روساي 
پژوهشکده هاي مهندسي سازه، مدیریت خطرپذیري و 
بحران، مهندسي ژئوتکنیک و زلزله شناسي به معرفي 
این پژوهش��کده ها، وظایف، اهداف و دس��تاوردهاي 

خود پرداختند.
در پایان معاون پژوهش��ي و فناوري پژوهش��گاه 

ب��ا اش��اره به نق��ش تعیین کنن��ده رس��انه ها در آگاه 
س��ازي، اطاع رساني و آموزش مردم در زمینه زلزله 
و مضامی��ن مرتبط با آن پرداخت��ه و گفت: چگونگي 
نح��وه پرداختن به این موضوع، دغدغه اي اس��ت که 
در برنامه سازي هاي سازمان صدا و سیما باید مدنظر 

قرار گیرد.
دکتر"مه��دي زارع"اف��زود: در صورت��ي ک��ه با 
ش��یوه اي صحیح و مناس��ب به این موضوع پرداخته 
نش��ود، حاشیه هایي را پدید خواهد آورد که جبران آن 

گاهي به آساني میسر نخواد شد.
گفتني اس��ت این بازدید بنا به درخواس��ت مرکز 
آموزش س��ازمان صدا و س��یما و به منظور آش��نایي 
مدیران و اعضاي س��تاد فوریت هاي س��ازمان صدا و 
سیما با بحران زلزله، فعالیت هاي پژوهشگاه بین المللي 
زلزله شناسي و مهندسي زلزله و نیز ارزیابي زمینه هاي 

تعامل و همکاري بین این دو نهاد انجام گرفت.

بازديد مديران و اعضاي ستاد فوريت هاي 
سازمان صدا و سيما از پژوهشگاه



خبرنامه پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
صاحب امتياز: پژوهشگاه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله

زيرنظر: روابط عمومي ـ سردبير: دکتر انوشيروان انصاري
دبير بخش خبر: پروانه پيشنمازي

عکس: ربابه زاهدي، کيوان گرجي ـ امور فني و هنري: پرويز آزموده
همکاران اين شماره: دکتر مهدي زارع، دکتر کامبد اميني حسيني، عليرضا فريدون پور، محسن 

دزواره، حميد دوستي، اميد گري، عبدالخالق کلوايی، رسول حسينی و معصومه حسن زاده 
نشاني: تهران، خيابان شهيد دکتر لواساني )فرمانيه(، ديباجي شمالي، خيابان ارغوان، شماره 21

تلفن: 22294986 دورنگار: 22834242
pr@iiees.ac.ir :پست الکترونيکي www.iiees.ac.ir :نشاني اينترنتي

صندوق پستي: تهران، صندوق پستي 19395/3913

پژوهشگاه بين المللي 
زلزله شناسي 
و مهندسي زلزله

International Institute 
of Earthquake Engineering 

and Seismology (IIEES)

Second year - NO.5 - February 2010

 افتتاح ایستگاه لرزه نگاري باندپهن بوشهر 
به صورت رسمي

 افتتاح ایستگاه لرزه نگاري باندپهن گیان
 برگ��زاري س��خنراني هاي علمي توس��ط 

پژوهشکده زلزله شناسي

رویدادهاي آتي پژوهشگاه
نقشه فوق معرف لرزه خيزي ايران طي سه ماهه پائيز سال 1388 مي باشد. 
طي اين مدت 119 رخداد لرزه اي با بزرگاي مساوي يا بيش از سه ريشتر در 
ايران رخ داده است؛ که در نقشه فوق با دايره مشخص شده است. اين زلزله ها 
توس�ط ش�بکه ملي لرزه نگاري بان�د پهن پژوهش�گاه بين المللي زلزله شناس�ي 
و مهندس�ي زلزل�ه ثبت و ب�ا دقت تعيي�ن محل ش�ده اند، که در نقش�ه با مثلث 
مشخص شده اند. الزم به ذکر است، اين زلزله ها هيچگونه تلفات جاني به همراه 

نداشته اند.

فرا رسیدن بهاری دیگر 
و آغاز سال 1389 خورشیدی 

بر همه همکاران و دانشجویان محترم 
مبارک باد

برآمد باد صب�ح و بوی نوروز

مبارک باد این سال و همه سال       
به کام دوس�تان و بخت پیروز

همایون باد این روز و همه روز

خوزستان 
در سیطره 

لرزه هاي فوج گونه

گزارش زمین لرزه طي یک ماه اخیر

خوزس��تان طي یکماه اخیر، دس��تخوش 
زلزله هاي ف��وج گونه اي بود ک��ه هر از چند 

گاهي در یک منطقه از زاگرس رخ مي دهد.
مطل��ب ف��وق را دکت��ر" مه��دي زارع" 
درخصوص زلزله هاي اخیر اس��تان خوزستان 
گف��ت و افزود: در زاگرس، به ویژه در جنوب 
آن، از جمله استان هاي خوزستان، هرمزگان 
و بوشهر، که از لحاظ تکتونیکي همواره فعال 
اس��ت، وقوع زمین لرزه هاي فوج گونه امري 

طبیعي است. 
معاون پژوهش��ي و فناوري پژوهش��گاه 
افزود: وقوع چنی��ن زمین لرزه هاي فوج گونه 
که عمومًا داراي بزرگایي متوسط و کم است؛ 
باعث مي ش��ود انرژي زمین بطور تدریجي و 
به ص��ورت مجموع��ه اي از زمین لرزه ها آزاد 
شده و احتمال رخداد زمین لرزه هاي بزرگ و 

شدید در منطقه کاهش یابد.
دکت��ر زارع با اش��اره به پ��س لرزه هاي 
متعدد رخ داده در این اس��تان، خاطر نش��ان 
کرد: تعبیر افزایش می��زان لرزه ها به فعال تر 
شدن گس��ل ها در یک مقطع زماني خاص با 
توجه ب��ه پیچیدگي رفتار زمین و لرزه خیزي 

باالي منطقه کامًا بي معني است.
قابل ذکر اس��ت که بنا به گزارش شبکه 
لرزه نگاري باند پهن پژوهش��گاه، طي یکماه 
اخیر استان خوزس��تان حدود هفت زمین لرزه 
را تجربه کرد که مش��خصات آنها به ترتیب 

وقوع زماني بدین شرح مي باشد:
26 دي م��اه س��اعت 18 دقیق��ه بامداد، 
زلزله اي با بزرگاي 2/5 در مقیاس ریش��تر در 
کانون 9 کیلومت��ري دزفول و 17 کیلومتري 
عمق زمین؛ ساعت 56 دقیقه بامداد، زلزله اي 
ب��ا بزرگاي 3/9 در مقیاس ریش��تر، درکانون 
16 کیلومت��ري ش��مال ش��وش و عمق 39 
کیلومت��ري زمی��ن و س��اعت 23 و53 دقیقه 
زلزله اي با بزرگاي 4/9 ریش��تر در کانون 15 
کیلومتري اندیمشک و عمق 18 کیلومتري؛ 
27 دي ماه س��اعت 13:4 زلزله  اي با بزرگاي 
4 ریش��تر در کان��ون 6 کیلومت��ري دزفول و 
عمق 39 کیلومتري، ساعت 21:3 زلزله اي با 
بزرگاي 2/9 ریش��تر در کانون 12 کیلومتري 
ش��مال اندیمشک و عمق 14 کیلومتري ؛ 30 
دي ماه ساعت 6:57 زمین لرزه اي به بزرگاي 
2/7 ریشتر در 25 کیلومتري شرق اندیشمک 
و عمق 14 کیلومتري زمین و اول بهمن ماه 
س��اعت 14 زلزله اي با بزرگاي 3/2 ریشتردر 
29 کیلومتري ش��مال ش��رق ش��ادگان و در 

عمق 15 کیلومتري زمین.

اخبار پژوهشگاه

به همت پژوهشکده زلزله شناسي

برگزاري کارگاه تخصصي 
بررسي چالش هاي پژوهشي 

زلزله شناسي
کارگاه تخصص��ي "بررس��ي چالش ه��اي 
پژوهش��ي زلزله شناسي"، توس��ط پژوهشکده 
زلزله شناسي، روز سه شنبه 24 آذرماه و مقارن 

با هفته پژوهش در پژوهشگاه برگزار شد.
جای��گاه عل��م زلزله شناس��ي، مطالع��ات 
زلزله شناس��ي با هدف ش��ناخت محیط انتشار 
م��وج در پوس��ته ایران، بررس��ي گس��ل هاي 
 ،GPS فع��ال ایران ب��ا اس��تفاده از داده هاي
روش هاي ش��ناخت چشمه هاي زلزله، بررسي 
لرزه خیزي کان شهر تهران، ریز پهنه بندي 
ته��ران و تحلیل خطر زلزل��ه در تهران عنوان 
س��خنراني هاي صورت گرفت��ه در این کارگاه 

بود.

برگزاري مراسم 
بزرگداشت هفته پژوهش 

در پژوهشگاه
به مناس��بت بزرگداش��ت هفته پژوهش، 
مراس��م ویژه اي از تاریخ 21 لغایت 25 آذرماه 
س��ال جاري به هم��ت معاونت پژوهش��ي و 

فناوري در پژوهشگاه برگزار شد.
برنامه ه��اي این هفته همچون س��ال هاي 
گذش��ته با برگ��زاري س��خنراني هاي عمومي، 
کارگاه تخصصي "بررسي چالش هاي پژوهشي 
در پژوهش هاي زلزله شناسي" و برپایي نمایشگاه 
دس��تاورد ها و فعالیته��اي گوناگون پژوهش��ي، 

فناوري و آموزشي پژوهشگاه، همراه بود.
همچنی��ن قاب��ل ذکر اس��ت که ش��رکت 
در نمایش��گاه ویژه هفت��ه پژوهش در مصلي 
تهران- که همه س��اله ش��د از سوي معاونت 
پژوهش��ي و فناوري وزارت علوم و تحقیقات 
و فن��اوري برگزار مي ش��ود- و نی��ز تقدیر از 
پژوهش��گر و مدیر نمونه پژوهش��گاه از دیگر 
برنامه ه��اي برگزاري مراس��م امس��ال هفته 

پژوهش بود. 
شایان توجه اس��ت که امسال به مناسبت 
تقارن بیستمین س��الروز تاسیس پژوهشگاه با 
هفته پژوهش؛ جش��ن و مراسم ویژه اي نیز به 
همین مناس��بت در روز چهارشنبه، 25 آذر ماه 

در پژوهشگاه برگزار شد.


