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به نام فروریزنده ی باران ها ، روان کننده ی تنداب ها و آفریدگار آبرفت های درشت دانه

جناب آقای مهندس محمدرضا راهنما

درود بر شما و همکاران ارجمندتان در فصل نامه ی گزارش سازمان مهندسی ساختمان استان فارس

با سپاس گزاری از اختصاص بخشی چشم گیر از گزارش شماره ی 93 به پرونده ی سد تنگ سرخ ، به استحضار می رساند : از آن جا که  
برنامه ریزان سد مزبور ، به دالیلی پرشمار نتوانسته اند پیوست زیست محیطی الزم را تهیه کنند و با توجه به وضعیت خاص زمین شناسی 
جایگاه آن ، چنین مجوزی صادر نخواهد شد ، بسیار بجاست که از هزینه ی فراوانی که برای آماده ساختن جایگاه پی سد به مصرف 
رسیده است ، با در نظر گرفتن شرایط موجود ، بهترین بهره وری از آن تحقق یابد. پیشنهاد این خدمت گزار کوچک آب وخاک تبدیل 
آن به بخشی از آزمایشگاه مهندسی زمین شناسی دانشکده ی مهندسی دانشگاه شیراز است. این محل شاهدی است منطقی برای »چه 
نباید کرد «. عالوه بر سازند گچساران که قرار بود پی سد بر آن قرار گیرد ، آثار لغزش های بزرگ و ایجاد سدهای رانشی به گونه ی 

دست کم دو الیه ی آبرفتی در سراب سد مشاهده می شود.
   افزون بر آن چه گذشت ، پدیدار گشتن غاری به درازای نزدیک به 40 متر بر اثر خاک برداری در سازند گچساران در جنوب پارک 
کوهستانی دراک آن را نیز برای اختصاص به بخشی دیگر از آزمایشگاه مهندسی زمین شناسی دانشکده ی مهندسی دانشگاه شیراز انکار 
ناپذیر می نماید. چنان چه این دو مکان به تملک دانشگاه شیراز در آیند دست درازی به آن ها به کم ترین مقدار خواهد رسید ، انشاءاهلل.
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) صفحه ی 4۲   » نوشونده  انرژی های  نگرش  با  در ساختمان  انرژی  بوم سازگار کاهش مصرف  راه کارهای   « مقاله ی  در   .۱
نشریه  ی شماره ی ۱۰۱ ( نوشته ی آقایان دکتر رضا جاهدی ، مهندس آرش دلیر و مهندس رامین حاتمی ، نام آقای مهندس 
وحیدرضا افخمی به اشتباه در کنار نام ایشان درج شده است. آقای مهندس افخمی از نگارندگان مقاله ی » اثر آتش سوزی بر 

سازه های بتنی و فوالدی « ) صفحه ی 8 همان شماره ( بوده است .

۲. در شماره ی پیشین فصل نامه ی ] ۱۰۱ / تابستان ۱398 [ عکس روی جلد از آقای مجید فیض آبادی ) روابط عمومی سازمان ( 
بوده که نام ایشان از قلم افتاده است .


