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محاسبه ابعاد آبروهای جاده جایگزینی روستائی در محدوده مخزن سد چراغ ویس

معرفی فرزندان پرسنل و همکاران ممتاز تحصیلی شرکت بین الملل نصر کردستان

سنگر سازان بی سنگر

بیان گوشه ای از تجربیات ساخت پروژه های شرکت بین الملل نصر کردستان

معرفی برخی از پروژه های در دست اجرای شرکت بین الملل نصر کردستان در استان های مختلف

شرکت بین الملل نصر کردستان در شرایط فعلي یکي از شرکت هاي مناسب بومي استان در زمینه 
اجراي سدسازي مي باشد.

جهاد نصر ظرفیتي بزرگ براي ایجاد اشتغال و توسعه استان کردستان است.

شرکت بین الملل نصر کردستان در توسعه، عمران و آبادانی استان همواره نقش آفرین 
بوده و هست.
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مدیرعامل شرکت بین الملل نصر کردستان 
 22 در  حاضر  حال  در  اینکه  به  اشاره  با 
عنوان  دارد،  فعالیت  استان  عمرانی  پروژه 
سدسازی  پروژه  دو  در  فعالیت  کرد: 
هم چنین  و  زیویه  و  )امیرآباد-رمشت( 
جمله  از  چراغ ویس  سد  جایگزین  جاده 

فعالیت های عمرانی این شرکت است.
جریان  در  معتمدوزیري  اردشیر  مهندس 
راهسازي  پروژه هاي  از  خبرنگاران  بازدید 
آغاز  به  اشاره  با  سنندج-مریوان  محور 
فعالیت شرکت جهاد نصر کردستان از سال 
۱۳۷2 افزود: این شرکت در طول سال ها 
فعالیت توانسته است بسیاري از پروژه هاي 
بزرگ راهسازي، سدسازي و عمراني را در 

استان به انجام برساند.
به  غیردولتي  عمومي  شرکت  این  از  وی 
عنوان ظرفیت بزرگي براي توسعه استان 
نام برد و گفت: از ظرفیت هاي این شرکت 
در گذشته به طور کامل استفاده نشده بود 
که تصمیم داریم سال آینده همین شرکت 
وارد  کردستان  استان  توسعه  جهت  در  را 

میدان کنیم.
وي تعداد نیروهاي شاغل در این شرکت 
نصر  جهاد  گفت:  و  کرد  ذکر  نفر   56۷ را 
و  ماشین آالت  انواع  دستگاه   ۱52 اکنون 
فعالیت  حوزه  با  مرتبط  تولیدی  واحد  پنج 
خود از جمله دانه بندی مصالح، آسفالت و 

بتن آماده دارد. 
مدیرعامل شرکت جهاد نصر کردستان در 
این شرکت  فعالیت  به  ادامه سخنان خود 
در 22 پروژه عمراني در استان از جمله سه  
سد و چندین پروژه راهسازي و همچنین 
مسکن مهر اشاره کرد و گفت: این شرکت 
و  نیست  استان  در  فعالیت  به  محدود 
پروژه هاي آبیاري زهکشي را در کرمانشاه 

و خوزستان نیز در دست اجرا دارد. 
وي اظهار کرد: اکنون دو قطعه از مجموع 
محور  در  تیژتیژ-گاران  پروژه  قطعه  پنج 

و  سه  دو،  قطعات  شامل  سنندج-مریوان 
کردستان  نصر  جهاد  شرکت  توسط  چهار 

در حال احداث است.
استان  نصر  جهاد  شرکت  مدیرعامل 
مهر  مسکن  حوزه  در  فعالیت  کردستان 
از  را  کامیاران  و  سقز  سنندج،  شهرهای 
و  برد  نام  شرکت  این  فعالیت های  دیگر 
افزود: در نظر داریم از ظرفیت هاي استان 
ایجاد  راستاي  در  کشاورزي  جمله  از 
بهره مند  استان  اقتصادي  رونق  و  اشتغال 

شویم. 
پروژه های  زمینه  در  اخیراً  افزود:  وی 
دانش بنیان نیز به صورت جدی وارد عمل 
مجتمع های  احداث  مقدمات  و  شده ایم 

گلخانه ای را شروع کرده ایم.
وی روش پرورش ماهی در قفس را روشی 
شیالت  صنعت  در  سودآور  و  فنی  نوین، 
دانست و افزود: یکی از رویکردهای جدید 
شرکت جهاد نصر پرورش ماهی در قفس 
کیاشهر  در  آن  اجرای  مراحل  که  است 
آغاز  کامیاران  زیویه  سد  و  گیالن  استان 

افزود:  معتمدوزیری  مهندس  است.  شده 
در اجرای پروژه پرورش ماهی در کیاشهر 
استان گیالن قفس های مربوطه از کشور 
آن  نصب  و  اجرا  و  شد  خریداری  چین 
انجام رسید  به  داخلی  توسط متخصصین 
ماهیان  پرورش  و  بهره برداری  و در حال 

سردآبی است.
وی افزود: اجرای پروژه پرورش ماهی در 
تفکر  توأمان  اثبات  زیویه،  سد  در  قفس 
همکاران  خالقیت  و  خودباوری  جهادی، 
قفس ها  پروژه  این  اجرای  در  و  است  ما 
همکاران  توسط  طرح  اجرای  ملزومات  و 
شرکت و نیروهای بومی استان ساخته و 
مستقر گردید و این پروژه در حال حاضر 

فعال می باشد.
استان  نصر  جهاد  شرکت  مدیرعامل 
مأموریت  تشریح  به  ادامه  در  کردستان 
گفت:  و  کرد  اشاره  شرکت  این  جدید 
احداث  بخش  در  سرمایه گذاری  بحث 
نیز مأموریت  استان کردستان  بزرگراه در 

جدید این شرکت می باشد.

مدیرعامل شرکت بین الملل نصرکردستان:

شرکت جهاد نصر ظرفیتي بزرگ براي ایجاد اشتغال و توسعه در استان 
کردستان و در 22 پروژه عمرانی استان نقش افرین است
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سیاست های  نظام،  آرمان های  و  اهداف 
سهامداران،  رضایت  و  اعتماد  جلب  دولت، 
و  سرمایه  بازدهی  ارتقای  جهت  در  تالش 
افزایش سودآوری، جلب رضایت کارفرمایان، 
استانداردهای  رعایت  با  پروژه ها  اجرای 
به  عمل  پروژه ها،  موقع  به  تحویل  کیفی، 
تعهدات در قبال اعتبار دهندگان، تالش در 
جهت ارتقاء دانش و تخصص منابع انسانی، 
انسانی و تأمین  ارج نهادن به تالش منابع 
و  جذب  جهت  در  تالش  و  آنان  معیشت 
نگهداری منابع انسانی کارآمد، فراهم آوردن 
نوآوری،  از  حمایت  مناسب،  کاری  محیط 
شکوفایی  جهت  در  تالش  و  خالقیت 
استعدادهای منابع انسانی را از تعهدات خود 
دانسته و مدیران شرکت خود را برای اجرای 

آن مسئول می دانند.
دیگر  به  کردستان  نصر  مجموعه  ورود 
بخش  مانند  مأموریتی  جدید  عرصه های 
و.  بازرگانی  اقتصاد،  شیالت،  کشاورزی، 
مجموعه   اقدام  دست  در  و  آتی  برنامه    ..

مدیریتی این شرکت است که فعالیت قوی 
گامی  می تواند  عرصه ها  این  در  مستمر  و 

مؤثر در توسعه استان باشد.
و  اشتغال زایی  می دانید  که  همان گونه 
اهداف  از  پیشه همواره یکی  و  ایجاد شغل 
و  خرد  برنامه ریزی های  در  حکومت ها 
کالن مدیریتی بوده و هست، اعتقاد بنده و 
به کارگیری  نصر  مدیریتی شرکت  مجموعه 
بومی  متخصص  کار  نیروی  از  صیانت  و 
دنبال  را  آن  ویژه  ای  حساسیت  با  که  است 

می کنیم.
به  باشم  داشته  اشاره ای  می دانم  الزم 
ماشین  ناوگان  تکمیل  و  تجهیز  خریداری، 
که  کردستان  نصر  بین الملل  شرکت  آالت 
ماشین  وضعیت  ارتقاء  با  افتاد،  اتفاق  اخیراً 
خدمت  مجموعه  توانمندی  شرکت،  آالت 
گزار ما برای خدمت رسانی به مردم استان 
و کشور باال رفته و امیدوارم این اقدام بتواند 
جهاد  رسانی  خدمت  کیفیت  و  سرعت  در 

نصر کردستان مؤثر باشد.

شرکت بین الملل نصر کردستان در توسعه، عمران 
و آبادانی استان همواره نقش آفرین بوده و هست

فلسفه وجودی شرکت جهاد نصر، مشارکت 
و تالش در جهت عمران و آبادانی کشور از 
پروژه های  اجرای  و  ساخت  طراحی،  طریق 
عمرانی می باشد. سرعت در اجرای پروژه ها 
و تحویل به موقع آن، رعایت شاخص های 
کیفی در اجرای پروژه ها، اعتبار باالی شرکت 
مدیریت  های  نظام  اخذ  کارفرمایان،  نزد 
دلسوز،  انسانی  منابع  بودن  دارا  کیفیت، 
رتبه ممتاز در  پذیر، کسب  انعطاف  مجرب، 
بین مجموعه های عمرانی کشور، توان مالی 
شرکت و امکانات، تجهیزات و ماشین آالت 
رقابتی  مزیت های  از  پیشرفته  و  متناسب 
می باشد  کردستان  نصر  بین الملل  شرکت 
افزایش  که می تواند توان رقابتی شرکت را 
شرکت  فعالیت های  توسعه  موجبات  و  دهد 
و  آورده  فراهم  کشور  از  خارج  و  داخل  در 
فعالیت های  از  را  شرکت  حرکت  مسیر 
پیمان  مدیریت  سوی  به  پیمانکاری  صرف 
و استقرار مهندسی ارزش دراجرای پروژه ها 

هموار سازد.
دلیل  به  کردستان  نصر  بین الملل  شرکت 
کار  در  مؤثر  و  مفید  تجربه  از  برخورداری 
انسانی  منابع  مهندسی،  و  فنی  اجرایی، 
متخصص، مجرب و دلسوز و ماشین آالت 
و  راه  پروژه های  اجرای  و  ساخت  مناسب، 
ترابری، آب، کشاورزی، ساختمان و ابنیه در 
آبادانی  و  عمران  فعالیت ها،  توسعه  راستای 
و  قرارداده  خود  کاری  اولویت  در  را  استان 
کارگیری  به  منظور  به  و  ضرورت  برحسب 
ظرفیت کامل خود، این آمادگی را دارد که 
اجرای سایر پروژه های اقتصادی را نیز عهده 

دار شود.
عنایت  و  الطاف  از  استعانت  با  شرکت  این 
تحقق  راستای  در  حرکت  سبحان،  خداوند 

مهندس کریم ذوالفقاری - رییس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان
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نقش  استان،  روستایی  راه های  از  درصد   90 به سازی  و  ایجاد 
آفرینی در تسطیح و محوطه سازی یکی از بزرگ ترین سایت های 
مسکن مهر کشور که منجر به کسب رتبه سوم کشور برای شرکت 
در این حوزه شد، احداث یکی از بزرگ ترین سدهای استان به نام 
سد زیویه و در دست اجرا بودن دو سد امیر آباد و رمشت، احداث 
صدها کیلومتر راه مواصالتی اصلی و فرعی درون و برون استانی 
و. .. همه و همه توسط این شرکت اجرا شده و گواهی بر عملکرد 
و  شریف  مردم  به  خدمت رسانی  بحث  در  شرکت  این  شاخص 

ارزشی استان کردستان بوده است.
استفاده از پتانسیل های تجاری و عمرانی کشور عراق و به طور 
اخص استان های کردنشین شمال عراق -با توجه به همسایگی 
از  یکی  کردستان-  استان  با  و...  اقلیمی  قومی،  مشترکات  و 
نتوانسته  شاید  و  باید  که  آن چنان  ایران  که  است  ظرفیت هایی 
است در این حوزه نقش آفرین و تأثیرگذار باشد، شرکت جهاد نصر 
برنامه هایی را برای حضور و نقش آفرینی در عرصه های مختلف 
عمرانی و تجاری و. .. این کشور در سال گذشته داشته و دارد که با 
توجه به جنگ و مسائل رخ داده که همگی به آن واقفیم، اجرای این 
برنامه ها دستخوش مسائلی از این دست قرار گرفته و در صورت 
مرزی شرکت  برون  فعالیت  بدانید  یقین  امنیت  و  برقراری صلح 
بین الملل نصر کردستان در کشور همسایه عراق آغاز خواهد شد.
اشاره شد طرح عظیم  ابنیه، همان گونه که  و  در حوزه ساختمان 

نصر  جهاد  که شرکت  است  این طرح هایی  از  یکی  مهر  مسکن 
از ابتدای اجرا در آن نقش آفرین بود و به اعتقاد بنده مبین این 
خصوصیت  و  توانایی  پتانسل،  این  ما  مجموعه  که  بود  واقعیت 
را دارد که عالوه بر فعالیت در بخش خصوصی، همواره مجری 
طرح ها و پروژه هایی باشد که دولت و نظام اسالمی برای توسعه 

کردستان و کشور مصوب نموده اند. 
نکته ای که نباید از آن غافل شد این است که خالء اطالع رسانی 
استان،  در  شرکت  این  توسط  شده  انجام  پروژه های  و  اقدامات 
شده  اجرا  پروژه های  و  طرح ها  می شود.  و  شده  احساس  همواره 
توسط همکاران خدوم ما در عملکرد سایر ادارات و دستگاه های 
اجرایی استان موضوعی است که در سال های فعالیت این شرکت 

همواره به عنوان یک نقیصه مطرح بوده است. 
شرکت  این  آوردهای  دست  و  عملکرد  از  اطالع رسانی  افزایش 
رویکرد جدید هیأت مدیره است که چاپ و انتشار این نشریه یکی 

از اقدامات ما در جهت این اطالع رسانی است.
با توجه به آن چه که عرض شد به درستی می توان به نقش آفرینی 
شرکت بین الملل نصر کردستان در توسعه، عمران و آبادانی استان 
از این مجموعه بزرگ،  اذعان نمود، لذا به عنوان عضو کوچکی 
آمادگی پرسنل جهادگر شرکت را برای انجام تمامی مأموریت های 
استان  توسعه  و  اقتصادی  رونق  مسیر  در  محوله  و  شده  تعریف 

اعالم می دارم.
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کردستان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
شرکت  اجرایي  و  فني  بخش هاي  تقویت  با  گفت: 
با  اخیر  سال های  در  که  کردستان  نصر  بین الملل 
این شرکت در شرایط فعلي  جدیت عملیاتی گردید، 
زمینه  در  استان  بومي  و  مناسب  از شرکت هاي  یكي 

مي باشد. سدسازي  اجراي 
نصر  بین الملل  گفت: شرکت  شانظری  اقبال  مهندس 
کردستان در گذشته به عنوان پیمانكار در بخش راه 
سازي شناخته شده بود و با ورود به بخش سدسازي 
نسبت  استان،  منطقه اي  آب  همكاري  با   85 سال  از 
به تقویت بخش هاي فني و اجرایي اقدام نموده است.
جهاد  شرکت  مناسب  عملكرد  به  باتوجه  افزود:  وی 
اخیراً  و  زیویه  سدهاي  پروژه هاي  در  کردستان  نصر 

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان:

شركت بین الملل نصر كردستان در شرايط فعلي يكي از شركت هاي 
مناسب بومي استان در زمینه اجراي سدسازي مي باشد

تداوم همكاري  امیرآباد و رمشت، درصورت  در سدهاي 
پیمانكار  به عنوان  بالطبع  این شرکت  و عملكرد گذشته 
بومي نقش مهمي در اتمام و تكمیل این طرح ها خواهد 

داشت.
با  کردستان  استان  منطقه ای  آب  شرکت  عامل  مدیر 
سد  طریق  از  آبی  منابع  ذخیره  که  نكته  این  به  اشاره 
سازی یكی از وظایف و اهداف سازمانی شرکت های آب 
اینكه وضعیت  به  با توجه  منطقه ای است، اظهار داشت: 
کاسه  سان  به  که  است  گونه اي  به  استان  توپوگرافي 
)که عمدتاً  استان  فصلي  بارش هاي  و  وارونه عمل کرده 
در  و  بالفاصله  مي یابد(،  تحقق  زراعي  غیر  فصول  در 
مي گردد  خارج  استان  جغرافیایي  حوزه  از  زماني  اندك 
و  مكعبي  متر  میلیارد   13 قریب  بارش  علیرغم  لذا  و 
از  استفاده  امكان  مترمكعب،  میلیارد   5 بر  بالغ  روانابي 
آب هاي سطحي بدون ذخیره سازي مقدور نبوده و این 
تمامي  در  بلكه  استان  در  تنها  نه  سازي  سد  دلیل  امر 
و  ذخیره  طریق  این  به  نابهنگام  آب هاي  و  بوده  نقاط 
بهره  به  مختلف  عناوین  به  مقتضي  و  مناسب  وقت  در 

می رسد  برداری 
شده  انجام  پیگیري هاي  علیرغم  متأسفانه  افزود:  وی 
تمام  از  ارتباط  این  در  آب،  تخصیص  عدم  دلیل  به 
وضعیت  لذا  است  نشده  استفاده  استان  پتانسیل هاي 
در  صنعتي  توسعه  که  است  گونه اي  به  استان  معیشتي 
بر  مبتني  عمدتاً  در شهرها  اقتصاد  و  نگرفته  آن صورت 
و  )زراعت  کشاورزي  بر  مبتني  روستاها  در  و  خدمات 
تا  مي طلبد  استان  در  توسعه  ضرورت  است،  دامداري( 
محور  حق  به  که  کشاورزي  توسعه  نیاز  مورد  داده هاي 

فراهم گردد. است  استان  توسعه 
رکن  آب  است  بدیهي  کرد:  اضافه  شانظری  مهندس 
اساسي این داده ها بوده و بدون آن هیچ گونه توسعه اي 
و  یافت  نخواهد  تحقق  کشاورزی(  بخش  در  )خصوصاً 
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علیرغم  کردستان  استان  شد  گفته  قباًل  که  هم چنان 
امكان  کشور،  متوسط  برابر  دو  بارش  از  برخورداري 
صورت  در  تنها  و  نداشته  را  حجم  این  از  استفاده 
مدیریت  مي توان  که  آب هاست  )سدسازي(  ذخیره 
زماني  افزود:  وی  نمود.  اعمال  آب  منابع  بر  بهینه 
که  است  آمیز  موفقیت  )سدسازي(  سازه ها  اجراي 
منابع  مدیریت  بر  حاکم  سیاست  تقاضا،  مدیریت 
راستاي  در  عمدتاً  سازه اي  کارهاي  زیرا  باشد،  آب 

باز  گردد،  تولید  آب  و هر چقدر  است  مدیریت عرضه 
مدیریت  سیاست  اتخاذ  لذا  شد.  خواهد  بیشتر  مصرف 
این  بایستي  و  است  مكمل سدسازي  و  تقاضا ضروري 
زیرزمیني  آبي خصوصاً آب هاي  منابع  در کل  سیاست 
به  و  شده  عملي  هستند  استراتژیك  ذخایر  جزو  که 
داده شود  پایان  نحوي(  )به هر  غیرمجاز  برداشت هاي 
و  اجرائي  دستگاه هاي  تمامي  همگامي  و  همكاري  که 

است. زمینه ضروري  این  در  قضایي 
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اسامی فرزندان ممتاز کارکنان شرکت بین الملل نصر کردستان

امیر عباس الماسی

ايمان زمانی

ژيلوان نجفی

شايان رحمانی

عرشیا معتمدوزيری

سونیا زارعی

فرهنگ علیمحمدیسروش رحمانی فواد ابراهیمی

كارو احمدی هادی ضیائیمانی ندری
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پريسا صوفی

سارينا قادری پارسا فتحی

هانیه مرادنیايیهديه مراد نیايی هما محمدی

مانی ذوالفقاری محمد ياسین رضائی مريم الماسی

مهرانه ابراهیمی

محمد اديب مرادینیما امجدی
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محمد استاد جلیلی

سحر دهقانی

سید كیوان حسینی

اوين حبیبی

بینش بهرامی

الهام سهرابی اسرا رحمانی

صدف صالحی

ثنا سلیمی

شینا محمدیمبین منصوری
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مهری ابراهیمی

فريد حسین پناهی فرهام ندری

ديمن امجدیپريسا ويسی چنور بهرامی

رويا محمدی

سرور شكراللهی

همکاران ممتاز

مرادعلی رضایی
همکار دانشجو

خداداد کرمی
همکار دانشجو

شایان رحامنی

مبین منصوری
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آبروهـا  سـاخت  از  هـدف  مهم تریـن 
روان  تخلیـه  سـازی  راه  پروژه هـای  در 
دامنه هـای  و  جـاده  سـطح  آب هـای 
عبـور  هم چنیـن  و  جـاده  بـر  مشـرف 
عبـور  محل هـای  و  مسـیل ها  عرضـی 
آب از زیـر جـاده می باشـد، طـول آبـرو 
تابعـی از زاویـه تالقـی آبراهـه بـا جـاده 
می باشـد کـه هـر چـه ایـن زاویـه تندتر 
)انـدازه آن بزرگتر باشـد( شـود طول آبرو 
نیـز بیشـتر خواهد بود و حجـم خاکریزی 
روی آبـرو تابعی از عـرض آبراهه ، عمق 
دره و طـول آبـرو و ارتفـاع خط پروژه می 

 . شد با
پیـش سـاخته در سـال هـای  سیسـتم 
نحـو  بـه  اروپـا  در   ۱960 تـا   ۱950
گسـترده ای مورد اسـتفاده قـرار گرفت و 
سـپس در نقـاط مختلـف دنیـا گسـترش 
یافـت. در ایـن سیسـتم، قطعـات بتنـی 

بـر اسـاس نقشـه ها و مشـخصات مـورد 
نظـر به صـورت پیش سـاخته از کارخانه 
سـازنده به محل کارگاه حمل می شـوند. 
بـا توجـه بـه تولیـد قطعـات در کارخانه، 
کیفیـت سـاخت آنها نسـبت بـه قطعات 
تولیـد شـده در کارگاه باالتـر بـوده و از 
نظـر زمـان اجـرا نیز، نسـبت به سیسـتم 

هـای متـداول، سـریعتر اسـت. 
از آنجائـی که یکی از مسـیرهای بحرانی 
در احـداث راه، اجـرای آبروهـا می باشـد 
عملیـات  از  توجهـی  قابـل  بخـش  و 
زیرسـازی باألخـص در دره هـای عمیـق 
در ایـن قسـمت ها می باشـد، لذا تسـریع 
در سـاخت این سـازه ها اهمیـت ویژه ای 
در مـدت زمـان اتمـام کار دارد، شـرکت 
بین الملـل نصـر کردسـتان در پروژه های 
اجرایـی خـود در اسـتان کردسـتان بـه 
دلیـل شـرایط توپوگرافـی و کوهسـتانی 

بـودن مسـیر، تعـداد آبروهـای بیشـتری 
بـه نسـبت جاده هـای عبـوری در مناطق 

دشـت یا تپـه ماهـوری دارد.
بـا توجه بـه این کـه همدتاً جنـس زمین 
محـل ابنیه هـای مذکـور از نـوع سـنگی 
بـوده لذا گود بـرداری و پی کنـی ابنیه ها 
می بایسـت در زمیـن سـنگی بـا چکـش 
گاهـًا  و  می گرفـت  انجـام  هیدرولیکـی 
آن هـا  از  تعـدادی  در  اجرایـی  عملیـات 
نیـز بـه دلیل وجـود روان آب هـای فصلی 
و دبـی بـاالی آن در فصـول بارندگـی تا 
اواسـط تابسـتان متوقف و این مهم رکود 
چشـم گیری در عملیات اجرایی ابنیه فنی 
پـروژه در پی خواهد داشـت و لذا نسـبت 
بـه بازنگری هـای الزمـه و تجدیـد نظـر 
در طرح هندسـی مسـیر و بهینه کردن و 
بـه منظور کاهش حجـم خاکبرداری و در 
جهـت تسـریع در رونـد عملیـات اجرایی 
و  بتنـی  باکس هـای  اجـرای  صـدد  در 
پیش سـاخته جایگزیـن ابنیـه بنایی و بتن 
در جـا برآمدیـم و بـرای رسـیدن بـه این 
مهـم بـا اسـتفاده از تجـارب همـکاران و 
کارشناسـان مجـرب خود و بررسـی های 
کارشناسـی بـه طراحی هـای هیدرولیکی 
و سـاخت آبـرو جعبـه ای پیش سـاخته بـا 
در نظـر گرفتـن مزایـای چنیـن طرحـی 
نسـبت به نـوع سـنتی آن اقـدام گردید.

)ســاخــت و طــراحــی هـیـدرولـیـکـی(

بیان گوشه ای از تجربیات ساخت پروژه های شركت 
بین الملل نصر كردستان
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ابنیه  اجرای  اجرا:  محدودیت   
و  آب  شرایط  در  جا  در  بتنی  و  سنگی 
الزم  آوری  عمل  به  نیاز  متغیر  هوائی 
که  طوری  به  دارد،  مختلف  فصول  در 
در فصل گرما بایستی تا یک هفته اقدام 
در  مصرفی  مالت  رطوبت  نگهداری  به 
ابنیه های سنگی و نگهداری رطوبت خود 
بتن نمود و در فصل زمستان نیز جهت 
مصرفی  مالت  زدگی  یخ  از  جلوگیری 
افزودنی های  از  استفاده  به  اقدام  بتن  و 
مشخصه  مقاومت  گاهًا  که  می شد  الزم 
آنها را خراب می کرد و از طرفی به دلیل 
تعطیلی  حرارت  درجه  چشمگیر  کاهش 
و  داشت  پی  در  هم  را  عملیات  اجرای 
عملیات  ادامة  امکان  بارندگی  زمان  در 
الزم  تمهیدات  بایستی  و  نداشته  وجود 
و  مالت  شستگی  از  جلوگیری  جهت 
بتن به عمل می آمد. در قیاس با اجرای 
باکس های بتنی پیش ساخته هیچ کدام 
از این عوامل تأثیر گذار نبوده و با استفاده 
در  تأثیرگذار  عوامل  روز کل  امکانات  از 
قابل  خود  تولیدی  واحدهای  محیط 
از  با استفاده  کنترل و پایش بود و گاهًا 
سیستم بخاردهی، مقاومت نهایی بتن به 

سه روز نیز کاهش می یافت.
در طول شبانه  کار   محدودیت 
با  بتنی  و  بنائی  کارهای  اجرای  روز: 
طول  در  پروژه  بودن  خطی  به  توجه 
بود،  غیرممکن  یا  و  محدود  بسیار  شب 
در صورتی که برای آبروی پیش ساخته 

این محدودیت وجود ندارد.
اینکه در ساخت   کیفت: با توجه به 
انسانی  عوامل  پیش ساخته  بتنی  باکس 
کمتر  جا  در  فنی  ابنیه  اجرای  نسبت  به 
دخالت داشته لذا کیفیت باکس های پیش 
ساخته به مراتب باالتر از ابنیه های فنی 

درجا می باشد.
دیگر  از  اجرا در نصب:   سرعت 
مزایای آبروی بتنی پیش ساخته سرعت 
انجام کار در نصب می باشد، به طوریکه 
در جاده جایگزینی سد چراغ ویس روزانه 
به طور متوسط تعداد ۱00 عدد باکس به 
آماده اجرای  متراژ کل ۱00متر نصب و 
مراحل دیگر می شود و در این حالی است 
که یک اکیپ بنایی ماهر در روز حداکثر 
۳0 متر مکعب اجرای عملیات برای آنها 
عملیات  اتمام  زمان  لذا  می باشد،  مقدور 
اجرای باکس های پیش ساخته به نسبت 

ابنیه های درجا قابل قیاس نمی باشد.
 کاهش احجام کار: نظر به اینکه 
مسلح  بتن  از  ساخته  پیش  آبروهای 
آن  اجزاء  باربری  توان  لذا  شده  ساخته 
ابنیه های ساخته شده با مصالح بنائی  از 
ابعاد  بالطبع  و  بوده  بیشتر  وزنی  بتن  و 
کمتر  مراتب  به  سازه ای  و  خاکبرداری 

خواهد داشت.
 محدودیت در ارتفاع خاکریزی: 
ارتفاع  ماگزیمم  ضوابط  به  توجه  با 
درجا 4/5  ابنیه های  باالی  در  خاکریزی 
متر و برای خاکریزی باالتر از این ارتفاع 
مستلزم اجرای آبرو طاقی ضمن طراحی 
با مشخصات الزم خواهد بود در صورتی 
که  ارتفاع خاکریزی در روی باکس های 
متر   ۱0/5 ارتفاع   تا  ساخته  پیش  بتنی 

مجاز می باشد.
فنی  ابنیه های  اتمام  از  بعد  طرفی  از  و 
و  روز   28 حداقل  دالی  صورت  به  درجا 
روز  ابنیه های طااقی و حداقل 50  برای 
نیاز می باشد که  اتمام طاق زمان  از  بعد 
ابنیه مذکور مقاومت نهایی خود رسیده و 
سپس اقدام به خاکریزی و بارگذاری بر 
روی ابنیه های مذکور شود، این در حالی 
است که به مقاومت نهایی خود رسیده و 
به  اقدام  می توان  آن  روی  بر  بالفاصله 

خاکریزی و بارگذاری نمود. 
است  الزم  دستورالعمل ها،  به  توجه  با 
و  درجا  آب  نفوذ  از  جلوگیری  جهت 
جلوگیری از نفوذ آب ایجاد یخبندان در 
ایزوالسیون  اقدام به اجرای  طاق و دال 
و  دوام  منظور  به  شود،  آن  روی  بر 
در  که  صورتی  در  آنها،  بیشتر  پایداری 
این  به  نیازی  ساخته  پیش  باکس های 

موضوع نمی باشد.
کنترل  به  نظر  پایائی:  و  دوام   
ساخت بتن از نظر طرح اختالط باالخص 
کاهش نسبت آب به سیمان و هم چنین 

 مزایـای اسـتفاده از باکس های جعبـه ای به نسـبت ابنیه هایی از نوع 
بنایـی یا بتـن در جا
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عمل آوری در قطعات و باکس های پیش 
پایایی به مراتب بیشتری  ساخته دوام و 
سنگی  و  درجا  بتنی  آبرو  از  نسبت   به 

دارد.
راندمان  هیدرولیکی:  راندمان   
هیدرولیکی آبرو پیش ساخته به علت کم 
بودن زبری جدار، بسیار باالتر از آبروهای 
گذاری  رسوب  بالطبع  و  می باشد  دیگر 

درآن نیز کمتر خواهد بود.
بروز  کوله:  پای  شستگی  آب   
فرسایش  از  ناشی  شستگی  آب  پدیده 
جریان آب در راستای کوله یا دیوارهای 
جا  در  آبروهای  در  آبرو  کف  در  جانبی 
غیر  ساخته  پیش  آبرو  در  ولی  محتمل 
از  استفاده  نیز  لحاظ  بدین  و  ممکن 
باکس های پیش ساخته اولویت مناسب تر 
از آبروهای بتنی در جا و بنایی می باشد.

 نشست: به دلیل توزیع یکنواخت بار 
باکس های پیش ساخته به بستر، امکان 
وجود  یکنواخت  غیر  نشست های  بروز 
ندارد اما در آبروهای درجا احتمال وجود 
ناهمگون  یا  یکنواخت  غیر  نشست های 

خواهد بود.
ساخته  پیش  آبروهای  زهکشی:   
بتنی عملکرد بسیار مناسب تری نسبت به 

آبروهای در جا از نظر تخلیه و زهکشی 
آب درون راکفیل ریخته شده در پیرامون 
خود را دارند چون احتمال مسدود شدن 
بارباکان ها حین عملیات آبروهای ابنیه فنی 
آبروهای  که  درحالی  ممکن خواهد شد، 
شد. نخواهد  مسدود  عمال  ساخته  پیش 
برای  ردیفه:  چند  استفاده   
آبراهه های با دبی یا آبدهی باال که یک 
ردیف آبرو جوابگوی عبور آب نمی باشند 
پیش  آبرو  ردیف  چند  یا  دو  از  می توان 

گونه  هیچ  بدون  کنارهم  در  ساخته 
مشکلی استفاده نمود.

 تبعات زیست محیطی: به علت 
محل  در  جا  در  بتن  از  استفاده  عدم 
پروژه جهت اجرای ابنیه های فنی در جا، 
آلوده  پساب های  بتن،  شیرابه  هیچ گونه 
را،  پروژه  اجرای  افزودنی محل  مواد  به 
باکس  از  استفاده  پرتی  مصالح  و  نخاله 
زیست  زیان  هیچ گونه  ساخته  پیش 

محیطی فراهم نمی گردد.
با توجه به اینکه قطعات پیش ساخته در 
محل واحدهای تولیدی تهیه می شود و 
برای نصب به محل پروژه ها انتقال داده 
می شود به نسبت آبروهایی که در محل 
اقدام به تهیه بتن و سنگ الشه و مالون 
کمتری  محیطی  زیست  تبعات  می شود 
دارد، چون در آبروهای در جا شیرابه بتن 
و  افزودنی  مواد  به  آلوده  پساب های  و 
هم چنین نخاله های ناشی از تهیه قطعات 
بیشتر  مراتی  به  مالون(  و  سنگی )الشه 
از آبروهای بتنی پیش ساخته می باشد و 
به نحوی که می توان گفت برای قطعات 
پیش ساخته تبعات زیست محیطی قابل 

اغماضی خواهیم داشت.
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ــرای  ــب ب ــاب روش مناس انتخ
ــاب  ــر روان ــرآورد حداکث ب

یــك  فنــي  ابنیه هــاي  طراحــي 
ــم  ــیار مه ــاي بس ــاده از پارامتره ج
ــد  ــي باش ــاده م ــر ج ــداوم عم در ت
زیــرا در صــورت عــدم طراحــي 
ــت  ــر حرک ــا، در اث ــح ابنیه ه صحی
جریان هــاي ســیالبي، ممكــن اســت 
در  جــاده  خاکریــز  شــیرواني  در 
ــه آب شســتگي   ــن محــل ابنی طرفی
ــه  ــه آب ب ــا اینك ــد، ی ــاق بیافت اتف
جســم راه نفــوذ کنــد. بــه طــور 
کلــي اگــر راه از روي جــوي آب 
عبــور کنــد بایــد درآن محــل آب رو 
تعبیــه شــود.  اگــر جــوي آب در 
مســیر وجــود نداشــته باشــد بطــور 
ــراري در  ــع اضط ــراي مواق ــري ب نظ

ــر  ــه ه فاصل
تعبیــه  آب رو  یــك  متــر   250
در  مســئله  مهمتریــن  مي شــود. 
ــطح  ــبه س ــك آب رو محاس ــرح ی ط

باشــد.  مقطــع آب رو مــي 
روش اول

بــراي محاســبه ســطح مقطــع آب رو 
ابتــدا مســاحت ســطح حــوزه را 
بدســت آورده و ســپس بــا اســتفاده 
از رابطــه ذیــل ســطح مقطــع آب رو 

محاســبه مي شــود. 
رابطــه  ایــن  در   b=0.3+α√A

از:  عبارتنــد 
b عرض آب رو مربعي شكل

α ضریبــي کــه بــه شــدت بــارش در 
حــوزه، نــوع پوشــش گیاهــي، شــیب 
ــه و... بســتگي دارد.   ــي منطق عموم

)معمــوالً برابــر 0.15در نظــر گرفتــه 
مي شــود(.

A مســاحت حــوزه بر حســب هكتار 
مالحظــه  پیوســت  جــدول  در 
مي شــود بجــز در آب روهــاي شــماره 
26 و 21  عــرض کــف بدســت آمــده 
از رابطــه مذکــور کمتــر از یــك متــر 
مي باشــد، لــذا آب رو 1*1 جوابگــوي 
ــور  ــه مذک ــز ابنی ــا بج ــه ابنیه ه کلی

مي باشــد. 
ــتفاده از مطالعات  روش دوم: اس

ــی و هیدرولوژی  هواشناس
بــراي بــرآورد روانــاب ودبــي اوج 
روش هــاي  از  مي تــوان  ســیل 
کــه  نمــود  اســتفاده  مختلفــي 
ــار،  ــورد انتظ ــدف م ــه ه ــتگي ب بس
ــوزه،  ــخصات ح ــود، مش ــار موج آم
ــرح و  ــت ط ــوزه و اهمی ــعت ح وس
ــه  ــراي تجزی مــدت زمــان موجــود ب
و تحلیــل داده هــا دارد.  معمــوالً 
وســعت آبخیــز از پارامترهــاي بســیار 
مهــم جهــت انتخــاب روش مناســب 
بــراي بــه دســت آوردن دبــي روانــاب 
بــه شــمار مــي رود. از ایــن رو روش 
اســتداللي کــه یكــي از ســاده تریــن 
روانــاب  بــرآورد  روش هــا جهــت 
کوچــك  حوزه هــاي  در  ســطحي 
آمــار  فاقــد  هكتــار(   1000 )تــا 
ــردد،  ــوب می گ ــك محس هیدرومتری
ــه  ــه ک ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس م
امــروزه نیــز در دنیا به طور گســترده 
مي گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد 
ــل  ــن اص ــر ای ــن روش ب ــاس ای اس
اســتوار اســت کــه در بارندگي هــاي 

بــا  یكســان  بازگشــت  دوره  بــا 
ــط  ــي، متوس ــدت بارندگ ــش م افزای
بــارش کاهــش مي یابــد.  شــدت 
از  بــارش  مــدت  کــه  هنگامــي 
بیشــتر  حــوزه  تمرکــز  زمــان 
ــي از  ــود، متوســط شــدت بارندگ ش
متوســط شــدت بارندگــي دورهــاي 
ــز  ــان تمرک ــر زم ــول آن براب ــه ط ک
ــود.  ــر مي ش ــت کوچك ت ــوزه اس ح
ــام  ــه تم ــن ک ــا ای ــت ب ــن حال در ای
ــطحي  ــان س ــوزه در جری ــطح ح س
ــان  ــر جری ــد حداکث شــرکت مي کنن
از  مي گــردد.  کم تــر  ســطحي 
طــرف دیگــر، اگــر مــدت بارندگــي 
ــز باشــد، اگــر  ــان تمرک ــر از زم کم ت
افزایــش  بارندگــي  شــدت  چــه 
از  بخشــي  تنهــا  ولــي  مي یابــد 
اراضــي در جریــان ســطحي شــرکت 
ــل  ــه اص ــب ب ــد. بدینترتی مي نماین

روش اســتداللي مــي رســیم: 
ــطحي  ــان س ــدت جری ــر ش حداکث
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــي مي ت را موقع
ــان  ــر زم ــي براب ــدت بارندگ ــه م ک

ــد.  ــوزه باش ــز ح تمرک
صــورت ریاضــي روش اســتداللي 
ــت :   ــل اس ــه ذی ــا رابط ــق ب مطاب

Q =  CIA 
که در آن: 

 Q وســعت حــوزه بــه هكتــارA
حداکثــر روانــاب ســطحي )دبــي اوج 
ســیل( بــر حســب متــر مكعــب بــر 
ــا  ــر ب ــتي براب ــا دوره بازگش ــه ب ثانی

ــار.  ــت رگب دوره بازگش

محاسبه ابعاد آبروهای جاده جايگزينی روستائی در محدوده 
مخزن سد چراغ ويس

تهیه شده : در دفتر مرکزی شرکت جهاد نصر استان کردستان
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C ضریــب روانــاب ســطحي کــه مقــدار 
ایــن ضریــب عــالوه بــر عوامــل متعددي 
ماننــد شــیب کلــي منطقــه، سیســتم 
زهكشــي زیــر زمینــي نظیر تشــكیالت 

کارســتي، نــوع ســطح از نظــر پوشــش 
گیاهــي، میــزان الشــبرگ و درصــد 
ــه  ــاك ب ــه خ ــت اولی ــي و رطوب موادآل

ــز بســتگي دارد.  شــدت بارندگــي نی

کــه در آن بــا توجــه بــه ســطح مــورد مطالعــه، اراضــي 
کشــاورزي، مرتــع و جنــگل و بــا در نظــر گرفتــن شــیب 
منطقــه ســه کالســه( 0 تــا 2 درصــد، 2 تــا 7 درصــد و 

بیــش از 7 درصــد( تعییــن شــده اســت. 
ــان  ــادل زم ــي مع ــي در مدت ــط بارندگ ــدت متوس  ش
ــاعت اســت  ــر س ــر ب ــر حســب میلیمت ــوزه ب ــز ح تمرک
کــه از روش هــاي مختلفــي نظیــر منحنــي شــدت، 
ــد.   ــي بدســت مي آی ــي و فرمول هــاي تجرب مــدت، فراوان
ــي و  ــده هواشناس ــام ش ــات انج ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
ــط  ــس توس ــراغ وی ــد چ ــز س ــه آبری ــوژي حوض هیدرول
مهندســین مشــاور مهــاب قــدس ضریــب روانــاب 
ــر  ــر ب ــر 27.1 میلیمت ــدارI براب ــطحي C=63.0 و مق س
ــدیدترین  ــاله ش ــت 100 س ــراي دوره برگش ــاعت )ب س

مي باشــد. بارندگــي( 
الزم بــه ذکــر اســت بــراي اطمینــان در محاســبات 
ــدار  ــر0.7 و مق ــطحي براب ــاب س ــب روان ــت ضری پیوس
شــدت بارندگــي 30 میلیمتــر بــر ســاعت در نظــر گرفته 

شــده اســت.
محاسبه ابعاد آب رو 

ــبه  ــاد آب رو محاس ــگ ابع ــه مانین ــتفاده از رابط ــا اس ب
می گــردد. 

رابطه مانینگ
 𝑄 = 𝑛1 × )𝑅ℎ(3 × 𝑆2*A

Q = دبي عبوري
ــس آن  ــاس جن ــر اس ــه ب ــرا ک ــري مج ــب زب n = ضری
ــدار آن  ــي مق ــن معمول ــراي یت ــردد و ب ــن می گ تعیی

ــد.  ــي باش 0.015 م
𝑅ℎ = شــعاع هیدرولیكــي عبــارت اســت از مســاحت تــر 

 𝑅ℎ 
= 𝐴

𝑃    شــده بــه محیــط تــر شــده
𝐴 = 𝑏 × ℎ    عرض مقطع = b

h = ارتفاع جریان 
𝑃 = 𝑏 + 2 × ℎ 
S = شیب مجرا که برابر 0.001 در نظر گرفته شده است. 

𝑄  
 b=1

𝑄  

ــس  ــتفاده از باک ــت اس ــبات پیوس ــه محاس ــه ب ــا توج ب
بتنــي 1x1 متــر بــه جــز در آب روهــاي شــماره20 و 26 
کفایــت عبــور دبــي بــه دســت آمــده را خواهــد داشــت.

جدول هــاي متعــددي جهــت تخمیــن 
روانــاب ســطحي ارایــه شــده اســت کــه 
کامــل تریــن آن، جدولي اســت کــه چاو 

ــه نمود.   ارای

ايب رواناب سطحي در معادله استداللي چاو �ض
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زندگینامه
شهید بزرگوار علی فارسی در سال ۱۳۳۱ 
در خانواده ای مذهبی در شهرکاشان قدم 
گذراندن  از  پس  نهاد.  گیتی  عرصه  به 
ابتدائی  مقطع  شروع  با  کودکی  دوران 
بدین  تا  گردید  کار  بازار  وارد  زمان  هم 
هم  و  باشد  خانواده  کمک  هم  گونه 
نماید.  شکوفاتر  را  استعدادهایش  بتواند 
شب ها  و  کار  مشغول  روزها  آنکه  با  او 
به تحصیل مشغول بود؛ توانست با جمع  
به  خود،  هم فکران  از  عده ای  کردن 
داده  را تشکیل  صورت هفتگی جلساتی 
حجت االسالم  استاد  درس  کالس  از  و 

قرائتی خوشه چینی نماید.
علی  و  می گذشت  چنین  این  سال ها 
خود را برای حرکتی الهی آماده می کرد، 
حرکتی که رهبرش دور از وطن، با دلی پر 
امید جوانان را رهبری و با مشعل پرفروغ 
اسالم راه امت اسالمی را روشن می نمود.  
وافر  عالقه ای  مذهبی  جلسات  به  علی 
را  او  خودسازی  به  احتیاج  زیرا  داشت، 
وادار به بهره گیری از محضر اساتید علم 
و سخن می کرد و از طرفی از تحصیالت 
عالیه نیز غافل نبود و پس از پایان دوره 
را  زندگی اش  از  نوینی  فصل  دبیرستان 
آغاز و با هجرت از کاشان نسبت به ادامه 

تحصیل خود اقدام نمود.
او پس از گذراندن یک دوره از تحصیالت 
عالیه به خدمت سزبازی اعزام شد، شروع 
دوره سربازی وی تقریبًا مصادف با آغاز 

امام  رهبری  به  مردم  اسالمی  نهضت 
امت )قدس سره( بود. شهید علی فارسی 
می برد  سر  به  سربازی  دوره  پایان  در 
سربازان  اینکه  بر  مبنی  امام  فرمان  که 
نمایند، صادر شد  ترک   را  سربازخانه ها 
فرمان  از  بود  )ره(  امام  مقلد  که  علی  و 
مقتدای خود بسیار خوشحال و از پادگان 
خارج و به کاشان بازگشت. ایجاد چنین 
موقعیتی برای علی فرصتی بود تا بتواند 

وارد صحنه مبارزاتی علیه رژیم طاغوت 
مسئولیت ها  قبول  برای  را  خود  و  شده 
سال  ماه  بهمن  و  دی  در  نماید.  آماده 
را  رژیم طاغوت، سرنگونی خود  که   5۷
احساس می کرد و نمی توانست در شهرها 
با  فارسی  شهید  باشد،  داشته  حکومتی 
را  شهر  انتظامات  دوستانش  از  جمعی  
رژیم،  سرنگونی  از  پس  و  برنامه ریزی 
شب و روز  در تالش و پیوسته در فکر 

سردار رشید اسالم، جهادگر شهید  علی فارسی 
عضو شورای مركزی جهاد اصفهان و فرمانده پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد
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اسالمی  جمهوری  استحکام  و  استقرار 
ایران بود.

در همین اثناء فرمان حضرت امام مبنی 
بر تشکیل جهاد سازندگی  در 2۷ خرداد 
خدمت  مشتاق  که  علی  و  صادر   ۱۳58
در  بود  مستضعف  و  محروم  مردم   به 
ازهمفکرانش  جمعی  با  فرمان   این  پی 
را  کاشان  جهادسازندگی  مرکزی  هسته 
راهی  بود که  تشکیل و خیلی خوشحال 
توانش  حد  در  می تواند  که  بازیافته  را 
که  را  زحمتکش  روستاییان  تا  بکوشد 
رفاهی  امکانات  همه  از  سال  سالیان 
این  در  او  نماید.  کمک  بودند  محروم 
چند سال از عمر پر برکتش برای خدمت 
زیرا  نمی شناخت،  پا  از  سر  محرومان  به 
رضای خدا را در رضای خلق می دانست و 
در وصیت نامه اش هم اینگونه می نویسد: 
»سالم مرا به همه اهالی روستاها برسانید 
و بگویید که آرزویم این بود که برای شما 

خدمت کنم«.
روح حساس و فداکار او تحمل نداشت تا 
ببیند یک روستائی محروم برای مایحتاج 
بسیار قلیل خود، چه رنج ها و مشقت هائی 
همتش  تمام  می گذارد.  سر  پشت  را 

خدمت به قشر مستضعف و رنج کشیده 
جامعه بود.

خصوص  این  در  هم رزمانش  از  یکی 
می گوید:

تشکیل  از  پس  فارسی  »شهید 
مختلف  قسمت های  در  جهادسازندگی 
عمران  کمیته  عمومی-  روابط  جمله  از 
و عمدتًا به عنوان عضو شورای مرکزی 
نقش  قسمت ها  همه  در  کاشان  جهاد 
فقر و  برطرف کردن سیمای  در  موثری 
خرابی از روستاهای منطقه و بهبود وضع 

محرومین ایفاء نمود«.
با   59 سال  در  تحمیلی  جنگ  شروع  با 
تالش عزیزانی چون شهید فارسی جهاد 
رزمندگان  یاری  به  نیز  سازندگی کاشان 
اسالم شتافته و در ابعاد مختلف و مقاطع 
متعدد، رسالت خود را در این رابطه دنبال 
کرد. شهید فارسی خود به دفعات متعدد 
مرکزی  شورای  عضو  که   62 سال  تا 
کرد  عزیمت  جبهه  به  بود  کاشان  جهاد 
فعال  شرکت  مختلف  عملیات های  در  و 
کمک  ستاد  تشکیل  با  هم چنین  داشت. 
شهرستان  جنگی  مناطق  به  رسانی 
کاشان در جمع آوری کمک های مردمی 

از روستاها و شهر و سوق دادن امکانات 
کمک  جنگی  مناطق  به  ادارات  و  جهاد 

شایانی نمود.
فرماندهی  مدتی  از  پس  فارسی  شهید 
عهده  به  نیز  را  استان  جهاد  امور جنگ 
در  جدیدی  و  مقدس  برگ  و  گرفت 
زندگی سراسر عشق و قلوص به اسالم 
و والیت فقیه خوش گشود. وی با قبول 
این مسئولیت خطیر، تمام وقت و تالش 
در  او  نمود.  جنگ  امر  صرف  را  خود 
اما  داشت،  شرکت  متعدد  عملیات های 
 )5( کربالی  عملیات  برای  که  هنگامی  
لحظه  که  کرد  احساس  می شد،  آماده 
از  قبل  روز  چند  است.  نزدیک  وصال 
و  دوستان  و  برادران  همه  از  شهادتش 
آشنایان و خانواده گرامیش طلب حاللیت 
نمود و آن گاه استوار، مصمم و عاشق، به 
شتافت  استکبار جهانی  مزدوران  مصاف 
منطقه   در   65/۱0/2۱ تاریخی  در  و 
عملیاتی کربالی )5( بود که گلوله توپی 
از ناحیه  دشمن بعثی به ماشین او اثابت 

می کند و به شهادت می رسد.
»لذت لقای پروردگارش افسون باد«

وصیتنامه
ِمَن الُمؤمنیَِن رجاُل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اهلل 
َعلَیِه َفِمنُهَم من َقَضی نَحَبه و منُهم من 

لُوا تَبدیاًل ینتِظر و ما بَدَّ
از میان مؤمنان مردانی اند که به آنچه با 
خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند. برخی 
از آنان به شهادت رسیدند و برخی از آنها 
در ]همین[ انتظارند و ]هرگز عقیده خود 

را[ تبدیل نکردند.
]األحزاب 2۳[ ص 42۱

چیزم  همه  که  او  نام  به  و  خدا  نام  به 
جهت  در  زندگیم  که  او  نام  به  اوست، 
به  اویم،  به  زنده  که  او  نام  به  اوست، 
نام او که از اویم، زندگیم بخاطر اوست، 
اوست،  از  بودنم  اوست،  در جهت  شدنم 
رفتنم با اوست، یادم اوست، جانم اوست، 
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ذره  ذره  با  قلبم،  با  می کنم  احساسش 
احساسش  سلول هایم  تمام  با  وجودم، 

می کنم. اما بیانش نتوانم کرد.
ای همه چیزم! به یادت هستم. به یادم 

باش! که بی تو هیچ و پوچ خواهم بود.
کردن  زندگی  آزاد  زیباست  چه  بعد؛  اما 
زیباست  چه  و  شکفتن  گل  چون  و 
شهادت  اسلحه  با  را  اسارت  زنجیرهای 
چون  و  رستن  کفار  بند  از  و  کردن  پاره 
جان  خدا،  عشق  قربانگاه  در  اسماعیل 

باختن و به دیدن حق شتافتن.
جبهه  دانشگاه  در  که  داشتم  آرزو   ...
شرکت کنم. با تالش فراوان این توفیق 
جنوب  مقدس  سرزمین  به  شد  نصیبم 
و  بگیرم  زندگی  درس  تا  بگذارم،  پای 
بیاموزم چگونه مردن را. و خداوند بزرگ 
این توفیق را نصیبم کرد که در هر زمان 
این  امتحانات  در  مختلف  ترم های  در 
دانشگاه شرکت کردم؛ ولی مردود شدم، 
برادران  و  یاران  دوستانم،  که  حالی  در 
قبول شدند  عالی  نمره های  با  حسین)ع(، 

و ما را تنها گذاردند.
آری! سرزمین دانشگاه جبهه های ایران، 
قدم به قدمش بوی بهشت می دهد و چه 
خمینی  زمان،  حسین  فرمان  همه  نیکو 
و  گفته  لبیک  را  نعمت الهی  این  عزیز، 
به  دانشگاه  این  در  کرده اند.  پیدا  حضور 
را  دیگری  چیز  ایثار  و  خداشناسی  جز 
از  این فرار  نمی توان یافت. چه زیباست 
تاریخ اسالم و بایستی قدر بدانیم. آنچه 
مایه  اهلل  خاطر  به  خالصانه  می توانیم 
بگذاریم و بدانیم که خداوند پذیراست. در 
این حرکت بزرگ و سرنوشت ساز  تداوم 
برای جهان اسالم فقط و فقط راه نجات، 
به  »اعتقاد  کلی  طور  به  و  امام«  »خط 
شناخت  اگر  و  می باشد،  فقیه«  والیت 
نیستم  حاضر  هرگز  باشیم  داشته  کاملی 
تمام  و  شویم  منحرف  آن  مسیر  از 
سرمایه های ظاهری چون مال و جان و 
کنیم.  فدا  راه  این  در  حاضریم  را  فرزند 

به  بزرگی  حق  روحانیت  رهگذر  این  در 
در  را  نقش  مهم ترین  و  دارند  ما  گردن 
استقرار و جا گرفتن والیت فقیه در قانون 

اساسی داشته اند.
ارزش والیت فقیه پی  به  چون دشمن  
برده لذا سعی می کند به هر وسیله ممکن 
آن را از بین ببرد، سعی می کند که اسالم 
حقیقی را که امام بزرگوار ما معرفی کرده 
از بین ببرد ولی چون مستقیمًا نمی تواند، 
عامل  که  را  روحانیت  که  می کند  سعی 
ولی  بکوبد،  است  آن  مستقیم  ترویج 
غافل است که: »یریدون لیطفئوا نور اهلل 
با فواههم«. ما خوب می دانیم که نقش 
اسالم  احکام  ترویج  در  اصیل  روحانیت 
و قرآن و رهبری نهضت ها چگونه بوده 
مبارزات  که  می دانیم  خوب  ما  است. 
رهائی بخش به رهبری میرزای شیرازی 
اول و دوم و سردار جنگل و شیخ محمد 
خیابانی و شیخ فضل اهلل نوری و مدرس 
در  است.  بوده  قبیل  این  از  و  کاشانی  و 
ایران  اسالمی  انقالب  و  اخیر  نهضت 
روحانیت  چگونه  که  بود  مشهود  خوب 
در به ثمر رساندن آن نقش داشت و در 
تهمت ها  همه  با  آن  تداوم  و  نگهداری 
نقش دارد و سعی می کند این انقالب نه 

شرقی و نه غربی باقی بماند.
را  مسموم  تبلیغات  گول  و  باشیم  بیدار 
نخوریم. این ارزش ها را حفظ کنیم و آنها 
را رها نکنیم که اگر چنین کردیم و آنها را 

رها نمودیم در آینده خدای ناکرده ضربه 
خواهیم خورد. 

]ان اهلل الیغیر ما بقوم یغیر ما بانفسهم...[
خداوندا! تالشم بر این بود که بخاطر تو 
گام بردارم و تا آنجا که در توان دارم به 

رزمندگان اسالم کمک کنم.
امروز  تو  و شایسته  بندگان خوب  خدایا! 
در جبهه هایند، توفیقم ده که بیش از این 

خدمت کنم.
و  آمنوا  »الذین  فرمودی  خودت  خدایا! 
و  عنداهلل  درجه  اعظم  جاهدوا  و  هاجروا 

اولئک هم الفائزون«
باشم.  این چنین  که  کردم  تالش  خدایا! 
جمع  برکت  پر  سفره  این  که  می ترسم 

شود ولی من بی بهره باشم.
اسالم  و  قرآن  خوب  فرزندان  خدایا! 
ربهم  و »عند  میهمانند  تو  نزد  در  امروز 

یرزقون« هستند.
آنها رسالت خود را به نحو احسن انجام 
آنها  مسئولیت  سنگین  بار  ولی  دادند 

بروی زمین است، 
خدایا! توفیقم ده که امانتدار خوبی باشم.

دیگر  دنیا  که  شاهدی  خودت  تو  خدایا! 
جهت  در  ده  توفیقم  ندارد  ارزش  برایم 

رضای تو سپری کنم.
خوبان  همه  منزلت  و  مقام  به  خدایا 
درگاهت شهادت فی سبیل اهلل را نصیب 

من هم بگردان.
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