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ویژه روز بتن

بتـن بـه عنـوان مصالـح انتخـاب شـده قـرن شـناخته

دکرت محمد شکریچ زاده
رئیس مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی

شـده اسـت ؛ چـرا کـه بعـد از آب ،بیشـترین مصـرف در

جهـان را داراسـت و بخـش عمـده آن از مـواد طبیعـی مثـل
شـن و ماسـه تشـکیل شـده کـه بسـیار سـازگار بـا طبیعـت
اسـت .از طرفـی تولیـد و مصـرف ایـن ماده ،سـاده می باشـد

و محصولـی پایـه در صنعـت سـاختمان معرفـی گردیـده .اگر

نگاهـی دقیـق بـر آمـار و ارقـام جهانـی تولیـد و اسـتفاده آن

بهبود وضعیت ساخت و ساز با استفاده از روش های علیم
در تمایم مراحل طرایح ،اجرا و نگهداری

تولیـد مـاده وجـود نداشـته و نـدارد .از ایـن رو مصـرف ایـن

بــه مناســبت روز بتــن و در جهــت ارتقــاء ســطح کیفــی ســاخت و
ســاز ،بــرآن شــدیم تــا بــا دکتــر شــکرچی زاده ،رئیــس مرکــز تحقیقــات
راه ،مســکن و شهرســازی بــه گفتوگــو بنشــنیم کــه در ادامــه تقدیــم
حضورتــان میگــردد.
دکتــر محمــد شــکرچی زاده ،در رابطــه بــا کیفیــت پروژههــای عمرانــی
در ســطح کشــور اظهــار داشــت :پروژههــای عمرانــی در حوزههــای
مختلــف ســد ســازی،پل ســازی ،ابنیههــای شــهری و ...از وســعت فراوانــی
برخــوردار میباشــد.بنابراین نظــر کلــی در ایــن مبحــث کار دشــواری
اســت .امــا در حقیقــت میتــوان گفــت :کــه وظیف ـهی تمامــی مهندســین
و نهادهــای مهندســی ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از روشهــای علمــی
در تمامــی مراحــل طراحــی ،اجــرا و نگهــداری وضعیــت ســاخت و ســاز را
بهبــود بخشــند ،تــا از ایــن طریــق بتواننــد بــه توســعهی کشــور کمــک
کــرده و موجبــات رشــد اقتصــادی در کشــور را مهیــا ســازند .وی تأکیــد
نمــود :در مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی نیــز مســئولیت مــا
تدویــن دســتورالعملهایی اســت کــه بتوانیــم بــه ایــن مهــم جامــهی
عمــل بپوشــانیم.
رئیــس مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شهرســازی در ادامــه بیــان کــرد:
خوشــبختانه در زمینــۀ ســاخت و ســاز ،اقدامــات بســیار خوبــی صــورت
گرفتــه و بــه نظــر میآیــد کــه طــی ســالهای اخیــر در ســاخت و ســاز
شــهری ،تأکیــد بیشــتری بــه رعایــت اســتانداردها و آئیــن نامههــا شــده
اســت ،وی افــزود :متأســفانه وضعیــت بــه طــور کامــل مطلــوب نیســت و
بایســتی بــا بکارگیــری روشهــای علمــی از جملــه بازآمــوزی مهندســینی
کــه در عرصــهی پروژههــای عمرانــی فعالیــت دارنــد ،شــرایط موجــود را
بهبــود بخشــید ،چراکــه آمــوزش یــک مســأله مهــم و اساســی اســت کــه
میتوانــد نقشآفرینهــای پروژههــای عمرانــی را آشــناتر و مجهزتــر از
پیــش کــرده تــا وظایفشــان را بــه گونـهی مناســبتری بــه انجــام برســانند.
دکتــر شــکرچی زاده در رابطــه بــا ضــرورت اســتفاده از مصالــح
اســتاندارد گفــت :مســلم ًا اســتفاده از مصالــح اســتاندارد بــه ویــژه بتــن،
ت ســاخت و ســاز تأثیــر بســزایی داشــته اســت ،از ایــن روی در
در کیفی ـ 
ایــن زمینــه نیــز تالشهــای گســتردهای صــورت گرفتــه کــه از جملــه
میتــوان بــه تأســیس انجمــن بتــن (در ســال  )1370اشــاره کــرد کــه
هــدف از تشــکیل آن  ،افزایــش دانــش و فرهنــگ عمومــی بتــن و در
نهایــت موجــب ارتقــاء ســطح کیفــی بتــن خواهــد شــد .وی افــزود :از
دیگــر اقداماتــی کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه طراحــی ســند جامــع
چشــم انــداز  1404میباشــد،که در ایــن ســند کیفیــت بتــن ایــران بــه
 50مگاپاســکال افزایــش یافتــه اســت و هــدف اصلــی ایــن طــرح تعییــن
وضعیــت کیفــی بتــن مصرفــی در کشــور اســت تــا بــه صــورت دقیــق و
علمــی کیفیــت بتــن مصرفــی کشــور ارتقــاء یابــد.

بیندازیـم ،مشـاهده مـی کنیـم در دنیا بتـن رشـدی لگاریتیمی

داشـته و از طرفـی هیـچ گونـه مشـکل زیسـت محیطـی در
مـاده پایـه بسـیار بـاال مـی باشـد.در سـالیان نـه چنـدان دور
کـه سـیمان وارد صنعـت سـاختمان گردیـد  ،صنعتـی بـه نام

سـیمان مهندسـی مـی شـد .بـه عبارتـی بـه تولید و سـاخت

بتـن که هـدف از سـاخت سـیمان بود ،توجـه و دقـت ویژه ای

نمی شـد .اما در سـال های اخیر مهندسـی کردن بتن از سـوی

محققـان کشـورمان بـه طـور ویـژه دیـده شـده و با نگرشـی
علمـی بـه سـاخت و تولیـد و اسـتفاده ازآن پرداخته می شـود.

ایـن نگـرش تـا بـدان جـا پیـش رفت کـه سـند چشـم انداز

سـال  1404تعریـف شـد کـه انشـااهلل بـا برنامه ریـزی های

دقیـق محققـان ،دانشـمندان و مهندسـین عزیز کشـورمان در
سـال  ،1404عمـده بتـن هـای اسـتاندارد بـه رده  c50ارتقاء
یافته باشـد.

طبـق آمـار و ارقـام بـه دسـت آمـده از مهندسـین میهـن

عزیزمـان در دانـش بتـن ،کشـور ایـران در رتبـه  6دنیـا و در
صنعـت بتـن در رتبـه  12قـرار دارد .جهـت همه گیـری دانش

بتـن و توسـعه و ترویـج مهندسـی بتـن ،فعالیـت توسـط همه

صاحـب نظـران و متخصصیـن و اهالـی مرتبـط بـا صنعـت
سـاختمان الزم اسـت .اما به دلیل کمبود هـا و بعضاً بی توجهی

بخشـی از مهندسـین و متخصصیـن ایـن بخش ،بتن رشـدی
طبـق برنامـه را ننمـوده و بعضـاً افت کرده اسـت .بـا این حال
رشـد چشـم گیـری در کیفیت و مقاومـت به طور نسـبی حاصل
گردیـده ،امـا هنـوز تـا رسـیدن بـه ایـده آل کیفـی و مقاومتی

راهـی سـخت و دشـوار پیـش رو داریـم .امید اسـت بـا همت
همـه جانبـه مهندسـین و همفکـری دانشـمندان و محققان تا
سـال  1404کـه زمـان زیـادی بـه آن باقی نمانده ،شـاهد
رشـد و افزایش مناسـب در حوزه کیفـی و مقاومتی بتن
باشـیم .بـا توجه بـه اهمیت ایـن محصول ارزشـمند
بـه ماننـد سـالهای پیـش بـر آن شـدیم تـا پای
صحبـت مسـئولین ،متخصصیـن ،مهندسـان،
تولیدکنندگان و مشـاوران بنشـینیم و عالوه
بـر یـادآوری بـه اهمیـت ایـن محصول
و بیـان و تأکیـد ایـن موضـوع و
گرامیداشـت روز بتـن در کشـور
عزیزمـان ،گامی موثـر و مفیدی

نیـز در نیـل بـه رشـد نسـبی و

ارتقـا جایـگاه این ماده بـا ارزش

برداشته باشیم.
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امروزه صنعت تولید و مصرف بتن ییک از محورهای توسعه
کشورها محسوب یم شود
نشـریه سـیوان بـه مناسـبت روز بتـن از دکتـر
عنایـت اهلل رحیمـی اسـتاندار فـارس بعنـوان فـردی
صاحـب نظـر و متخصص در حوزه عمرانی ،مهندسـی
راه و سـاختمان خواسـت تـا دیـدگاه و نقـش بتن در
جامعـه را تشـریح نماید،متـن ذیـل حاصـل ایـن امـر
می باشـد:
اختـراع سـیمان ،انقالبـی عظیـم در صنعـت
سـاختمان و پروژههـای عمرانـی ایجاد نمـود ،در واقع
انسـان پـس از سـالها بـه مصالحـی کـه بـه دلیـل
داشـتن خاصیـت انعطاف پذیری بـاال ،مقاومت و دوام
بلنـد پروازانـهی او را تحقـق

بسـیاربتواند آرزوهـای
بخشـد ،نزدیک شـد .اکنون بشـر میتواند با اسـتفاده
از سـیمان و مصالـح مقـاوم دیگـر ،ترکیباتی درسـت
کنـد کـه بـا آن رؤیاهـای دیرینه خـود را در سـاخت
سـازههای عظیـم ،پلهـای بلنـد ،سـیلوهای مرتفـع
و سـدهای بـزرگ ،تحقـق بخشـد .از ایـن رو بتـن را
میتـوان ،سـنگ بنـای توسـعه پرشـتاب کشـورهای
توسـعه یافتـه در زمینههـای عمرانـی دانسـت.
در جهـان فعلی نقـش بتن ،در اجـرای پروژههای

عمرانـی ،بـه اندازهای مؤثر اسـت که یافتـن جایگزین
مناسـب بـرای آن به سـادگی میسـر نمیباشد.انسـان
در طـول سـالیان متمـادی همـواره بـا موضوعـات
عمرانـی در ارتبـاط بـوده و ایـن نیـاز ،او را به سـمت
شناسـایی مصالـح و ابـزار مـورد نیـاز هدایـت نمـوده
اسـت .هـر چـه نیـاز بشـر بـه عمـران و آبادانـی در
سـطح جهـان بیشـتر شـده ،تالشهـای وی نیـز در
راسـتای کشـف مصالـح و امکانـات جدیـد ،گسـترش
یافته اسـت.
نمونـه بـارز ایـن تالشهـا را میتـوان در مسـیر
سـاخت و بهرهبـرداری از بتـن بـه وضـوح دیـد ،بتن،
پرمصرفتریـن مـاده در جهـان میباشـد ،امـروزه
صنعـت تولیـد و مصـرف بتـن یکـی از محورهـای
توسـعه کشـورها محسـوب میگـردد بـه گونـهای که
نقـش بتن را در عرصه توسـعه و سـازندگی در فرایند
توسـعه کشـورها نمیتـوان نادیـده گرفت ،بـه طوری
کـه هیـچ توسـعهای درزمینـه عمرانـی را نمیتـوان
بـدون بتـن در نظـر گرفت.
در عرصـه تولیـد و سـازندگی بـا رشـد پروژههـا

دکــر عنایت اهلل رحییم
استاندار فارس
و طرحهـای عمرانـی اسـتفاده روزافـزون از بتـن بـه
عنـوان مـادهای پرمصـرف در سـاختمانها ،راههـا،
اسـکلهها و انـواع ابنیـه نشـان از تأثیـر و اهمیت بتن
در توسـعه کشـورها دارد.
سیاسـت های توسـعه شـهری و بکارگیـری علوم
در تولیـد مصالـح و بخصـوص بتـن ،ایـن امـکان را
فراهـم آورده اسـت کـه سـازههایی مقاومتـر و با عمر
مفید بیشـتر سـاخته شـوند و با گسـترش اسـتفاده از
انـواع مـواد افزودنـی بتـن ،اسـتفادههای جدیـدی از
بتـن در سـازههای مهـم شـهری ممکـن گردد.

ساخت و اجرای بتن در ایران پیشینه ای طوالین دارد
اسـتفاده از مصالـح بـوم آورد همچـون بلوکهای سـیمانی ،بتن ،شـن و ماسـه و نظیـر آن و هم خوانی بسـیار
زیـاد ایـن مصالح بـا اقلیم کـه باعث جلوگیـری از اتالف انـرژی و کاهـش هزینههای ناشـی از بحرانهـای طبیعی
میگـردد ،در بحث سـاخت و سـازها ،اسـتفاده فراوانی داشـته و بر اسـتفاده از این گونـه مصالح تأکیـد میگردد.
ایـن مطلـب را دکتـر رضایـی ،معـاون هماهنگـی امور عمـران اسـتانداری فـارس در گفت و گـو با سـیوان مطرح
نمـود و افـزود :کشـور مـا بـا دارا بودن گسـلهای زلزلـه خیز متعـدد همواره نظـر صنعت گـران این مـرز و بوم را
بـه اسـتفاده از مصالحـی از دل طبیعـت بیبدیـل و بـا مقاوت مکفـی در برابـر بالیای طبیعـی به خـود جلب کرده
اسـت .وی ادامـه داد :این سـرزمین غنی از منابع شـن و ماسـه مرغـوب مورد نیاز در صنعت سـیمان میباشـد که
دکــر محمود رضایی
قـادر بـه فراهم آوردن سـاخت و سـازهایی بسـیار باصرفهتر از سـازه فلـزی و از دل صنعت بتن اسـت .اجرای بتن
معــاون هماهنیگ امور عمراین
در ایـران پیشـینهای بـس طویـل دارد و بـر این بـاورم کـه در این حیطه این سـرزمین بـه تجربیاتی دسـت یافته
استانداری فارس
کـه اکنون بـر مشـکالت آن فائق آمده اسـت.
معـاون هماهنگـی امـور عمـران اسـتانداری فـارس اظهـار داشـت :امـروزه در دنیا سـاخت سـازههای بتنی
بـادوام در جهـت اهداف "توسـعه پایـدار" و در نظر داشـت "عدالت میان نسـلی" از جمله جلوگیری از اتالف انرژی ،سـاخت و سـازهای باکیفیـت ،عدم تزریق
مصالـح مصنوعـی بـه طبیعت و ...بسـیار پراهمیت میباشـد کـه باید این نگرش و نوع سـاخت و سـازها در کشـور ما بیشـتر مورد توجـه قرار گیـرد .وی افزود:
از ایـن رو بایـد در تلاش بـود تا فرهنگ اسـتفاده از مواد جایگزین سـیمان بـه دنبال آن تولید بتـن بـادوام را رواج داد و بتنی را به بازار سـاخت عرضه داشـت
کـه بـرای آینـدگان مانـدگار باشـد .در راسـتای تحقق این هدف الزم اسـت بحـث تولید کیفـی مصالح بخصـوص مصالح سـیمانی نیـز مدنظر ویژه قـرار گیرد.
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اخالق عمویم ،وجدان کاری ،اخالق حرفه ای باید
به شدت تقویت یابد
دکتر محسن تدین ،رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران در گفت وگوی اختصاصی با نشریه سیوان ،در
رابطه با کیفیت ساخت و ساز در سطح کشور اظهار داشت :ساخت و ساز کشور در دو بخش خصوصی و دولتی
در جریان میباشد .بخش خصوصی دارای بخشهای مسکونی ،آموزشی ،تجاری ،اداری ،صنعتی و تفریحی
است که کیفیت ساخت و ساز آنها بسیار متفاوت از ضعیف تا عالی است ،در این بخش غالباً زیر نظر شهرداری
و سازمان نظام مهندسی به ساخت و ساز پرداختند که اغلب نظارت مقطعی دارند .وی ادامه داد :بخش دولتی
چارچوبهای قویتری داشته که از سطح متوسط کیفی باالتر نسبت به بخش خصوصی برخوردار میباشند.
بنابراین در طول بیست سال اخیر مسلماً پیشرفتهای چشمگیری در صنعت ساخت و ساز را شاهد بودهایم،
دکرت محســن تدین
ا ّما هنوز کیفیت مطلوب و باال در سطح پروژههای عمرانی دولتی نیز نداشته ایم.
رئیــس هیئت مدیــره انجمن بتن ایران
وی در رابطه با تأثیر استفاده از مصالح استاندارد در ارتقاء سطح کیفی بتن گفت :به هر حال مصالح
ساختمانی استاندارد و لزوم مصرف آن در پروژهها به افزایش کیفیت ساخت و ساز کمک شایانی کرده است.
وی تصریح کرد؛ استاندارد شدن بتن آماده نیز از حدود هیجده سال قبل توانسته نقش مهمی را در این خصوص ایفا کند ،ا ّما نباید پنداشت که استاندارد اجباری بتن
آماده به خوبی اجرا شده است .دکتر تدین تغییر استاندارد بتن آماده در سال گذشته را راه گشای یک تغییر جدی در کیفیت بتن قلمداد کرد و تصریح نمود :این تغییر
مشروط بر است که به درستی هم اجرا شود .وی در ادامه گفت :متاسفانه در درجۀ ا ّول ،خریداران و متقاضیان بتن آماده از دانش مناسبی برخوردار نبوده و نمیتوانند
از حقوق خود در این استاندارد دفاع کنند .در درجۀ دوم :دستاندرکاران بتن آماده بایستی خود را از لحاظ دانش فنی و امکانات تجهیز نمایند که متاسفانه این آمادگی
در تعداد کمی از آنها دیده میشود .بنابراین سالها باید بگذرد تا اثر خود را بر پروژهها باقی گذارد.
دکتر تدین افزود :الزم به ذکر است که استفاده از مصالح و بتن استاندارد بایستی به درستی اجرا گردند ،بنابراین اجرای صحیح طبق آئیننامه بتن ایران و مقررات
ملی ساختمان از اهمیت باالیی برخوردار است که نیازمند پرسنلهای اجرایی ماهر و باهوش میباشد.
رئیس هیئت مدیره انجمن بتن ایران در رابطه با نقش کنترل کیفیت ،آزمایشگاهها و نظارت بر نحوه تولید در کیفیت بتن اظهار داشت :کنترل کیفیت و نظارت بر
اجرای بتن در کارگاه و همچنین کنترل آزمایشگاهی در کارخانههای بتن آماده و حتی آزمایشگاههای کنترل کیفی کارگاهها ،گاهاً کنترل کیفی به صورت صوری و یا با
روش های نادرست انجام گرفته و منجر به نتیجه دلخواه نمیگردد و متأسفانه عددسازی (تولید دیتای غیرواقعی) و تغییر نتایج ،امری رایج شده که بسیار نگران کننده
میباشد.
وی در پایان گفت :به نظر بنده اخالق حرفهای در این رشته و در تمام رشتههای حرفهای کشور بایستی ارتقاء یابد .اخالق حرفهای نیازمند اخالق عمومی در جامعه
میباشد که متاسفانه جامعه ما از اخالق عمومی و در نتیجه آن از اخالق حرفهای دور مانده است و نمیتوان انتظار داشت با افزایش مراحل نظارتی و کنترلی به نتیجه
مناسب دست یافت ،زیرا بیاخالقی و فساد ،همه آنها را بیاثر خواهد کرد .بنابراین بایستی اخالق عمومی ،وجدان کاری و اخالق حرفهای را به شدت تقویت کرده تا این
امور فنی از نظر کیفی دستخوش تغییر جدی گردد.

سیوان اپ
برنامهای جامع تحت وب که مدیریت فروش ،مشتری ،پروژهها و ماشین

آالت (میکسر ،پمپ) باسکول بتن ،برنامه ریزی روزانه ،تولید از چند محل

بر اساس نوع محصوالت و  ...میباشد.

سیوان اپ یک اپلیکشن تحت وب بوده که برای استفاده از آن تنها

را آسان می سازد .این اپلیکیشن بدون وابستگی به هیچ سیستم عامل و نیاز به اینترنت و همچنین مرورگر یک سیستم معمولی (موبایل ،تبلت،

سخت افزاری قابلیت اجرا در تمامی مرورگرها از جمله کامپیوتر ،لب تاب ،لبتاب و یا یک  )PCمی باشد .این وب اپلیکشن با تمامی سخت افزارها
تبلت ،گوشی موبایل ،دارا بوده و میتواند به راحتی به تمامی پرینترها

و سخت افزار ها متصل شود.

سازگار بوده و با ایجاد برگ باسکول ،فاکتور و همچنین گزارشات

ریزحساب در قالب  PDFبه راحتی بدون هیچ تنظیمات اضافه به انواع

داشبورد مدیریتی برنامه شامل اطالعات نقدینگی ،نرخ رشد فروش ،پرینترها متصل میشود .سیوان اپ دارای ماژول حسابداری و انبار

تحلیل قیمت بر اساس محصوالت مختلف بتنی ،تحلیل فروش بر اساس بوده و انجام کل فعالیتهای یک کارخانه بتن را بهوسیله این ماژولها

مناطق شهری ،تحلیل فروش بر اساس موقعیت بتنریزی ،تحلیل ساالنه

فروش بر اساس ماههای تولید و مکانهای تولید ،تحلیل میانگین قیمت
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ساماندهی میکند .دسترسی به تمامی این ماژولها میتواند از طریق

اینترنت از تمامی نقاط بیرون از کارخانه امکان پذیر باشد.
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اگر کنرتل کیفیت بتن توسط آزمایشگاه های مورد تأیید استاندارد
صورت نپذیرد قطعًا اطمینان از کیفیت بتن زیر سئوال خواهد رفت

مهندس ســید مرتیض سیفزاده
رئیس ســازمان نظام مهندیس ســاختمان اســتان فارس

فناوری های روز و مصالح نوین در زمینه ساختمان پیشرفت شگریف

بـه مناسـبت روز بتـن ،در جهـت بهبـود کمـی و کیفـی و رونـق سـاخت و سـاز در کشـور ،بـا مهنـدس
مرتضـی رهنمـا (مدیـر کل اسـتاندارد اسـتان فـارس) بـه گفت و گـو نشسـتیم کـه در ادامه تقدیـم حضورتان
می گردد.

داشته است
(مثلــث مازلــو) -بــه عنــوان یــک مرجــع ،بــرای
بررســی نیازهــای انســان و پاســخ بــه آن هــا در دنیــا
شــناخته شــده اســت .در ایــن مثلــث ،از قاعــده ی آن
نیازهــای اولیــه ی انســان شــرح داده شــده کــه عــاوه
بــر خــوراک و پوشــاک ،مســکن را بــه عنــوان نیازهــای
اساســی انســان دیــده اســت.
کشــورهای مختلــف بــه ایــن نیــاز بــر حســب
توانمنــدی خــود پاســخ داده انــد و در کشــور مــا نیــز
تــاش بــرای تأمیــن مســکن بــر اســاس مــاده  39قانــون
اساســی ،توســط دولــت هــا در چنــد دهــه گذشــته ادامــه
دارد.
یکــی از ویژگــی هــای ایــران ،قــرار گرفتــن قســمت
اعظــم آن بــر روی گســل هــای زلزلــه مــی باشــد کــه
توجــه مــا را بــه ایمنــی مســکن دو چنــدان مــی نمایــد.
زلزلــه ی ســال ( 1369رودبــار و منجیــل) ،زمینــه ســاز
تصویــب قانــون نظــام مهندســی و کنتــرل ســاختمان
در مجلــس شــورای اســامی شــد و زلزلــه ی ســال
( 1382بــم و کرمــان) تدویــن و تصویــب مبحــث دهــم
مقــررات ملــی را بــه دنبــال داشــت کــه در آن مشــخصات
شناســنامه ی فنــی و ملکــی ســاختمان تهیــه و از آن در
اخــذ پایــان کار از شــهرداری اســتفاده شــده اســت .در
ایــن شناســنامه فنــی و ملکــی ،مبحــث اســتاندارد مصالــح
بســیار جــدی مطــرح شــده کــه طراحــان ،ناظــران و
مجریــان ســاختمانی مکلــف هســتند عــاوه بــر رعایــت
مقــررات ملــی ســاختمان از مصالــح ،تجهیــزات و اقــام
اســتاندارد در پــروژه هــا اســتفاده کننــد .بــا ایــن مقدمــه
مــی تــوان بــه مــوارد ذیــل اشــاره نمــود.
 -1از زمــان اجرائــی شــدن قانــون نظــام مهندســی
و کنتــرل ســاختمان ،ســاخت و ســاز بخــش خصوصــی
بــر اســاس ضوابــط و مقــررات ملــی ســاختمان اجــرا
شــده اســت .نظمــی کــه در تدویــن سیســتم ارائــه ی
خدمــات مهندســی بــا تصویــب مباحــث  22گانــه مقــررات
ملــی ســاختمان ایجــاد شــد ،تحــول اساســی در ارتقــاء
کیفیــت ســاخت و ســاز صــورت گرفــت.
اســتان فــارس ،قبــل از تصویــب قانــون بــا وجــود
انجمــن هــا و شــرکت هــای مهندســی ،بــه امــور مربــوط به
ســاختمان ســازی بــر اســاس اصــول فنی اقــدام مــی نمود،
و پــس از تصویــب قانــون و تشــکیل ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان بــا دقــت بیشــتر بــه اجرائــی کــردن
قانــون بــه آئیــن نامــه اجرایــی و مباحــث  22گانــه مقررات
ملــی ســاختمان اقــدام نمــوده اســت .بــه طــوری کــه طــی
ســال هــای متمــادی ،ایــن ســازمان بــه همــراه اداره کل
راه و شــهر ســازی و شــهرداری شــیراز ،مقــام کشــوری
اول تــا ســوم را در رعایــت مقــررات ملــی ســاختمان

را اخــذ نمــوده اســت .بــا ایــن توصیــف مــی تــوان
ادعــا کــرد کــه پــروژه هــای بخــش خصوصــی از لحــاظ
کیفــی در وضعیــت مناســبی قــرار داشــته و بــرای رســیدن
بــه موقعیــت مطلــوب ،ایــن ســازمان بــا همراهــی ســایر
دســتگاه هــای اجرائــی تــاش روزمــره و مضاعــف را انجــام
داده اســت.
 -2کشــورهای موفــق در زمینــه ی ســاخت و ســاز بــا
اصــول علمــی و برنامــه ریــزی صحیــح موفــق شــده انــد
تــا پــروژه هایــی بــا کیفیــت بــاال تولیــد نماینــد  .ســاخت
پــروژه هــای ســاختمانی بــا کیفیــت مطلــوب ،شــرایطی را
ایجــاد کــرده کــه بــر اســاس آن موفقیــت هــای بزرگــی در
ایــن زمینــه حاصــل شــده اســت .تعییــن مقــررات ملــی
ســاختمان در هــر کشــور و تدوین ضوابط مربــوط به ایمنی
ســاختمان هــا در چنــد دهــه ی گذشــته ســبب افزایــش
ایمنــی و کیفیــت ســاخت و ســاز شــده اســت .اصطــاح
( )Building codeجهــت تعییــن و تدویــن ضوابــط و
مقــررات ملــی هــر کشــور بــکار بــرده شــده اســت .تدویــن
ایــن آئیــن نامــه ها موجــب تحول جــدی در ارتقــاء کیفیت
ســاخت و ســاز شــده اســت .یکــی از مشــخصات بــارز ایــن
آئیــن نامــه هــا رعایــت اســتانداردها در زمینــه هــای
طراحــی ،نظــارت ،اجــرا ،عوامــل اجرائــی و مصالــح
ســاختمانی اســت.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان اســتان
فــارس ،نقــش کنتــرل کیفیــت آزمایشــگاه هــا و نظــارت
بــر نحــوه ی تولیــد در کیفیــت بتــن را ایــن گونــه
ارزیابــی کــرد :میــزان مقاومــت بتــن ،نقــش اساســی در
تأمیــن ایمنــی ســاختمان را دارا مــی باشــد .طــراح و
محاســب ســازه بــا در نظــر گرفتــن نیروهــای مختلــف
اســتاتیکی و دینامیکــی کــه بــه ســاختمان وارد مــی شــود
مقاومــت بتــن را اعــام مــی نمایــد ،بــر ایــن مبنــا نقــش
آزمایشــگاه هــای تعییــن مقاومــت بتــن ،بســیار مهم اســت
و موجــب مــی شــود خطاهــای انســانی و دســتگاه هــای
تولیــد بتــن بــه حداقــل برســد و کنتــرل بتــن نیــز هــر
گونــه ســوء اســتفاده درســت انــدرکاران ســاخت و ســاز را
حفاظــت خواهــد کــرد.
وی ادامــه داد :مبحــث مهــم دیگــری کــه همــواره در
محافــل علمــی و کارشناســی مطــرح مــی شــود اســتاندارد
کــردن خــط تولیــد مصالــح ســاختمانی و پــی گیــری
تــداوم آن مــی باشــد.
علیرغــم آن کــه در پرســش نامــه هــای وزارت
صمــت ،ارائــه اســتاندارد محصــول آمــده اســت ،امــا
پــس از صــدور مجــوز تأییــدی از ســوی وزارت مذکــور،
نظارتــی بــر اســتاندارد بــودن محصــول صــورت
نمــی گیــرد .وی افــزود :ضــروری بــه نظــر مــی رســد کــه
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اداره کل اســتاندارد بــا دســتگاه های دولتــی و انجمن های
بخــش خصوصــی تعامــل و همــکاری الزم را داشــته و
در ایــن رابطــه اقــدام جــدی صــورت گیــرد تــا از تولیــد
محصــوالت غیــر اســتاندارد جلوگیــری بــه عمــل آیــد.
بــدون شــک اگــر در زمــان تولیــد و اســتفاده از محصــوالت
نظــارت و کنتــرل کافــی صــورت گیــرد ،کیفیــت ســاخت
و ســاز و ایمنــی ســاختمان هــا بــاال خواهــد رفــت .وی در
رابطــه بــا تأثیــر تکنولــوژی در ارتقــاء ســطح کیفــی تولیــد
بتــن بیــان داشــت:
فنــاوری هــای روز و مصالــح نویــن در زمینــه
ســاختمان ،پیشــرفت شــگرفی داشــته اســت .در ایــن
رابطــه نقــش  ITرا بایســتی بــا اهمیــت دانســت ،همچنیــن
ســایت هــای اینترنتــی و فضاهــای مجــازی دنیــا را بــه
یــک دهکــده ی کوچــک تبدیــل کــرده کــه اطالعــات بــا
ســرعت نــور از یــک نقطــه ی کــره زمیــن بــه آن طــرف
کــره زمیــن منتقــل شــود.
وی افــزود :مزایــای داشــتن ســایت هــای اینترنتــی را
مــی تــوان در ذیــل خالصــه کــرد:
الــف) تولیــد کننــدگان ،مهندســان ،کاردانــان و
کارگــران ماهــر بــا آخریــن اطالعــات علمــی و عملــی
آشــنا مــی شــوند و مــی تواننــد روش هــای نویــن ســاخت
را در پــروژه هــا بــه کار گیرنــد.
ب) کارفرمایــان و مالــکان بــا تولیــد کننــدگان بتــن
اســتاندارد آشــنا شــده و از خریــد بتــن غیــر اســتاندارد که
ضربــات ســنگینی بــر ایمنــی و کیفیــت ســاختمان وارد
خواهــد کــرد ،جلوگیــری بــه عمــل مــی آیــد.
ج) بهــره بــرداران نیــز رکــن اساســی در ایــن گونــه
تصمیــم گیــری هــا مــی باشــند کــه اگــر بــه حقــوق خــود
آشــنا شــوند ،مدافــع ارائــه کارهــای اســتاندارد خواهنــد
بــود و بــا توجــه بــه اجبــاری بــودن شناســنامه فنــی و
ملکــی کــه در آن اســتفاده از مصالــح اســتاندارد تأکیــد
شــده اســت ،کاربــران نیــز مطالبــه ســاختمان هایــی
را خواهنــد کــرد کــه بــا اصــول فنــی و اســتاندارد ســاخته
مــی شــوند .وی در پایــان گفــت :اگــر عالقــه مندیــم کــه
ســال هــا بــدون تــرس از زلزلــه و در کمــال آرامــش در
ســاختمانی ســکونت گزینیــم ،بایســتی اصــول و قواعــد
زندگــی در قــرن حاضــر را رعایــت کنیــم کــه یکــی از
مــه متریــن پایــه هــای آن اســتاندارد مــی باشــد .بنابرایــن
مــا مهندســان مــی بایســت بــه آن اعتقــاد داشــته و
بدانیــم زیــر ســاخت ایــن اســتانداردها در زمینــه صنعــت
ســاختمان ،اســتانداردهای اولیــه بتــن آمــاده و ســایر
مصالــح ســاختمانی اســت.
خدایا چنان کن سرانجام کار
تو خشنود باشی و ما رستگار

مهندس مرتیض رهنما
مدیر کل استاندارد استان فارس

بـا توجـه به روند سـاخت و سـاز در کشـور به خصـوص شـیراز،پروژه هـای عمرانی را
لحاظ کیفـی چگونـه ارزیابی مـی کنید؟

ارزیابـی پـروژه هـای عمرانـی از لحـاظ کیفـی ،نیازمنـد بررسـی هـای همـه جانبـه از جملـه نحـوه ی
تأمیـن مصالـح پـروژه ،نحـوه ی اختلاط ،سـاخت ،نظـارت بـر اجـرا و نهایتـاً نگهـداری از عملیاتـی ماننـد :بتـن ریـزی اسـت .لذا اظهـار نظر کلـی در خصـوص کیفیت
پـروژه هـای عمرانـی مقـدور نمـی باشـد؛ البتـه رونـد صدور پروانـه اسـتاندارد در زمینه مصالح سـاختمانی و حساسـیت شـورای فنی اسـتان ،به ویـژه در زمینـه ی ارائه
گـزارش تحلیلـی از پـروژه هـای مهـم اسـتان حکایـت از توجه ویژه دسـت انـدرکاران اجـرای پروژه هـای عمرانی بـه امر کیفیـت را دارد.
اثـرات اسـتفاده از مصالـح سـاختمانی اسـتاندارد و غیر اسـتاندارد بـه ویژه بتن بـه عنوان پر مصـرف ترین ماده مورد اسـتفاده در سـاختمان
بـر کیفیت پروژه هـای نقل شـده در سـوال اول را چطور مـیبینید؟

پـر مصـرف تریـن مصالـح سـاختمانی و همچنیـن اثـر گذارترین مـاده در کیفیت پروژه های سـاختمانی ،بتن می باشـد .اگر تأمین بتـن جهت پروژه ها بـا دقت الزم
و رعایـت اسـتانداد هـا صـورت پذیـرد ،کیفیـت اجـرای پـروژه هـا تضمیـن می شـود .بدین معنـا که جهـت تهیه یک بتـن اسـتاندارد بایسـتی از تأمین سـنگ دانه های
مـورد نیـاز ،سـیمان ،نحـوه ی اختلاط ،انتقـال و اجـرای بتـن و همچنیـن نگهـداری از آن به مـدت  ۷تـا  28روز ،نهایت دقـت و نظارت را اعمـال نمود .بدیهی اسـت در
تأمیـن بتـن اسـتاندارد ،رعایـت نکـردن اصول اسـتاندارد در هر کـدام از مراحل پیش گفته مشـکالت اساسـی به وجود خواهـد آورد.
نقش کنترل کیفیت ،آزمایشگاه ها و نظارت بر نحوه تولید را در کیفیت بتن چگونه ارزیابی می کنید؟

یکـی از راه هـای اطمینـان از کیفیـت اسـتاندارد بتـن ،انجـام آزمون های متعـدد در مراحل مختلف تهیه و تأمین بتن می باشـد .اگر کنترل کیفیت بتن ،با اسـتفاده
از آزمـون هـای اسـتاندارد توسـط آزمایشـگاه هـای مـورد تأییـد اسـتاندارد صورت نپذیـرد ،قطعـاً اطمینان از کیفیت مناسـب بتن مـورد مصـرف در پروژه ها زیر سـؤال
خواهـد رفـت .بنابرایـن آزمایشـگاه هـا بایسـتی مسـتمرا ً از کیفیت سـنگدانه های مـورد مصرف ،سـیمان ،آب و نحـوه ی اختالط بتـن در زمان تولید بتـن و همچین در
زمـان انتقـال بتـن آمـاده به محـل اجرای پـروژه با کنترل شـرایط دمائـی و زمانـی ادامه یابد.
آیـا تکنولـوژی روز را (تولید مصالـح ،جنبه های نرم افزاری ،در دسـترس بـودن اطالعات در فضای مجـازی و اینترنت و  )....در ارتقاء سـطح
کیفـی بتن موثر مـی دانید؟

امروزه دسترسـی سـریع و آسـان به اطالعات و همچنین اشـتراک گذاری تجربیات دیگران از طریق شـبکه های مجازی در تمامی شـئونات زندگی و تصمیم گیری ها
تأثیـرات جـدی در پـی داشـته ،مسـلماً توجـه بـه این موضوع و اسـتفاده از ظرفیت فضـای مجازی می تواند هـم برای تولید کننـدگان و هم مصرف کننـدگان بتن آماده
مفیـد فایـده باشـد که این موضـوع به ارتقـاء کیفیت بتن کمـک خواهد کرد.

ماهنامه خبری.تحلیلی.آموزشی.پژوهشی
Journal of news.analysis.education.research

7

ویژه روز بتن

وضعیت عمویم پروژه های بزرگ از حیث انجام مطالعات ،اجرا و نظارت
در وضعیت مطلوب قرار دارد

تمایم آزمایشگاه های معترب الزم است مجوز خود را از
سازمان مدیریت و برنامه ریزی اخذ نمایند

دکرت محسن رباین زاده
مدیر نظام فین اجرایی سازمان مدیریت
و برنامه ریزی استان فارس
شـورای فنـی اسـتان فـارس ،بـه عنـوان باالتریـن
مرجـع فنـی اسـتان بـه ریاسـت اسـتاندار و دبیـری
سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان مسـئول
رسـیدگی بـه سـاخت و سـاز هـای اسـتان و بـر طـرف
کننـده موانـع و مشـکالت مـی باشـد .در ذیـل شـورای
فنـی ،چهار کارگـروه تخصصی موضوعـات حوزه فنی و
اجرائـی اسـتان را رصـد و پـی گیری می کنـد .این چهار
گـروه عبارتنـد از :آمـوزش ؛ نظارت ؛ پیمـان ؛ مصالح که
عالوه بر وظیفه بررسـی مشـکالت و تصمیم سـازی الزم
در امـور مرتبـط جهـت تصویب در شـورای فنی اسـتان،

همـواره در چارچـوب وظایـف محولـه  ،نظارت بـر امور و
اشـاعه فرهنگ سـاختمان سازی ایده آل و در خور کشور
و خصوصـاً اسـتان فـارس را نیز مـد نظـر دارد .از اهداف
کالن پیـش رو در کارگـروه مصالـح و تجهیـزات صنعـت
سـاخت شـورای فنـی  ،بحـث کنتـرل کیفیـت و کنترل
فروش مواد و مصالح سـاختمانی اسـتاندارد با اسـتفاده از
نـرم افزارهـای جدید کامپیوتری می باشـد .سـعی شـده
با اسـتفاده از مدیـران کنترل کیفیت و آزمایشـگاه های
معتبـر کـه اخیـرا ً در ویرایش مبحـث نهم مقـررات ملی
سـاختمان به آن تأکید شـده ،موضوع نظـارت بر کیفیت
مصالـح توسـط مراجـع ذیصلاح بـه خوبـی انجام شـود.
تمامـی آزمایشـگاه هـای معتبر که رسـالت ایـن امر مهم
را برعهـده دارنـد ،الزم اسـت مجـوز خـود را از سـازمان
مدیریـت و برنامـه ریـزی اخـذ نماینـد .امیدوار هسـتیم،
بـه پشـتوانه همـکاری خوبـی کـه بـا آزمایشـگاه هـای
سـطح اسـتان وجـود دارد بتوانیـم گام هـای موثـری
جهـت ارتقـای کیفیـت و اسـتاندارد سـازی مصالـح بـه
معنـای واقعـی برداریـم.
نظـارت دقیـق بر فرایند سـاخت و سـاز حائز اهمیت
اسـت و یقینـاً تعییـن اهـداف و برنامـه ریـزی ،جهـت

تحقـق آنها مـی تواند تحـول خوبی در حـوزه فنی ایجاد
نماید .در همین راسـتا ،از ابتدای سـال جاری مسـئولیت
پـی گیـری امور کارگروه مصالح به دانشـگاه محول شـده
تـا با همـکاری دسـتگاههای اجرایـی عضو ایـن کارگروه
از جمله؛ اسـتانداری ،شـهرداری ،سـازمان صنعت ،معدن
و تجـارت ،اسـتاندارد ،نماینـده انبـوه سـازان  ،نظـام
مهندسـی ،راه و شـهر سـازی  ،بنیاد مسـکن و دانشـگاه
فنـی و حرفـه ای شـاهد اتخـاذ تصمیمـات مفیـد بـرای
صنعت سـاختمان اسـتان باشـیم.
در خصـوص رعایـت اسـتاندارد مصالـح کـه بـا جان
و مـال مـردم ارتباط مسـتقیم دارد در چارچـوب ضوابط
و مقـررات بـا احـدی تعـارف نداریـم .اخیـرا ً در کارگروه
مصالـح ،کمیتـه ای جهـت بازدیـد از آزمایشـگاه هـا
تشـکیل شـده تـا ضمـن بازرسـی از فعالیـت عوامل فنی
و آزمایشـگاهی ،بـه متخلفیـن ،تذکـرات الزم را ارائـه و
مهلتـی بـرای برطرف کردن مشـکالت تعییـن می کنند.
همـگام بـا ایـن مسـئله آزمایشـگاه هایـی کـه رعایـت
اسـتاندارد را سـر لوحـه کار خـود قـرار مـی دهنـد و در
قبـال وظایف خود مسـئولیت پذیر هسـتند ،مـورد تقدیر
و تشـویق قـرار مـی گیرند.

هرچه دسرتیس به دانش تولید بتن بیشرت باشد ،امکان ارتقاء کیفیت بتن
بیشرت فراهم یم شود
ً
کاملا وابسـته به آزمایش بـوده اسـت .طراحی بتن
بتـن ،از جملـه مصالحـی اسـت کـه طراحـی ،تولیـد ،تهیه و اسـتفاده از آن
ً
کاملا مبتنـی بر آزمایشـات مختلف سـیکل سـعی و
براسـاس روشهـای پیشـنهادی در ( )ACIو اسـتانداردهای معتبـر دیگـر نیـز
خطـا میباشـد ،لیکـن اطمینـان از ابـزار آزمایشـگاهی و نیـز نیـروی متخصـص در آزمایشـگاه بتـن ،از اصـول سـاخت و تولیـد بتن
خواهـد بـود .ایـن مطلـب را مهندس حمیدیزاده ،معاون مسـکن و سـاختمان راه و شهرسـازی اسـتان فـارس بیان کـرد ،وی ادامه
داد :در مبحـث نظـارت و اجـرا نیـز بهتریـن نقـش بر عهده آزمایشـگاه بتن میباشـد تا مشـخصات بتن سـاخته شـده با مشـخصات
بتـن مـورد نظـر طـراح سـازه مطابـق باشـد ،لـذا در صورتی کـه آزمایشـگاههای بتن مجهـز به ابـزار دقیـق و کالیبره شـده و نیروی
متخصـص بـا وجـدان کاری باشـند ،میتـوان در کیفیـت بتنریـزی در شـهر اطمینان حاصـل کرد.
محمدحســین حمیدیزاده
مهنــدس ّ
وی افزود :هر چه دسترسی به دانش تولید بتن بیشتر باشد امکان ارتقاء کیفیت بتن بیشتر فراهم میشود.
معاون مســکن و ساختمان
امـا عامـل بسـیار تأثیرگـذار در تولید بتن با کیفیت و با مقاومت باال مصالح مناسـب و اسـتاندارد اسـت که
متأسـفانه در شهر شـیراز این موضوع چندان رعایت نمیشـود .بهعنوان مثال :اداره کل راه و شهرســازی اســتان فارس
در یک پروژه شهری کوچکتر از شیراز ،تولید بتن با مقاومت  800مگا پاسگال
امـکان پذیـر اسـت ،در حالـی کـه در شـیراز تولید بتن بـا مقاومـت 400مگا پاسـگال نیز چنـدان قابل دسـترس نمیباشـد.بنابراین
جهـت سـاخت و تولیـد بتـن بـا کیفیت مناسـب اسـتفاده از نیروی ماهـر و متخصص ،اعمـال مدیریـت کیفیت مصالح
و کنتـرل کیفیـت ،کالیبـره بـودن و مهمتـر از همـه رعایـت اسـتانداردها در هـر مرحلـه از سـاخت امـری ضـروری
میباشـد.

ماهنامه شماره - 32مهرماه Monthly No.2020 32 1399

8

مهندس اسماعیل صالیح
معاون فین و عمراین شهرداری شریاز
ارزیابـی کیفـی از پـروژه هـای صـورت گرفتـه و در دسـت
اقـدام ،نیازمنـد یـک نظـام جامعـه کنتـرل کیفـی بـوده کـه
هـم اکنـون در حـوزه ی معاونـت فنـی و عمرانـی در دسـت
مطالعـه مـی باشـد ،لـذا هـر گونـه اظهـار نظـر در ایـن خصوص
مـی بایسـت بر پایـه ی مسـتندات و روش هـای هدفمند علمی
و عملیاتـی صـورت بپذیـرد .اما به عنـوان یک تخمیـن و ارزیابی
عملـی ،وضعیـت عمومـی پـروژه هـای بـزرگ بـه دلیـل رعایـت
نسـبی سلسـله مراتـب مطالعـات ،اجرا و نظارت نسـبتاً مناسـب،
در وضعیـت مطلوب قـرار دارد.
ایـن مطلـب را مهنـدس صالحـی ،معـاون فنـی و عمرانـی
شـهرداری شـیراز در گفـت و گـوی اختصاصی با نشـریه سـیوان
بیـان کـرد وی در ادامـه در رابطـه بـا کیفیت مصالـح مصرفی در
سـازه هـا گفـت :بتـن محصولـی اسـت کـه از ترکیب سـه عنصر
سـیمان ،آب و سـنگدانه تشـکیل شـده اسـت.
در کنـار ایـن مصالـح ،مـواد افزودنـی نیـز وجود داشـته که
در مواقـع ضـروری بـه بتـن افـزوده می شـود .در این راسـتا نوع،
انـدازه و مقدار اسـتفاده از هـر مصالح در کیفیت بتن نقش تعیین
کننـده ای را ایفـا مـی کنـد .لـذا اسـتفاده از اسـتانداردهای ملی
در خصـوص بتـن تازه ،بتـن آماده و بتن سـخت نشـده ،ضرورت
اساسـی داشـته کـه پـروژه هـای عمرانـی از این قاعده مسـتثنی
نمـی باشـند .وی افـزود :خوشـبختانه در ایـن رابطـه حـوزه ی
معاونـت فنـی و عمرانـی تا حدود زیـادی موفق بوده اسـت .البته
افـق هـای نوینی در عرصـه کنترل کیفـی بتن در جهـان پدیدار

و توجـه ویـژه بـه دوام بتـن بـا اسـتفاده از راهکارهایـی نظیـر
جایگیزنـی سـیمان؛ کاهـش مصـرف انـرژی و آلودگـی ناشـی از
تولیـد آن بـوده اسـت .وی ادامـه داد :بـا پیشـرفت هـای قابـل
مالحظـه ای که طی چند دهـه ی اخیر در فناوری بتن ،مصالح و
روش هـای اجرای آن حاصل شـده ،دامنه اسـتفاده از این مصالح
برتـر ،روز بـه روز گسـترده تر شـده و توجهات به سـمت افزایش
پایایـی بتـن در جهت نیل به اهداف توسـعه پایـدار فزونی گرفته
اسـت .مهنـدس صالحـی افـزود :در کشـور مـا بـه دلیل شـرایط
اقلیمـی متفـاوت در پهنه گسـترده ی آن و نیز شـرایط حاکم بر
حاشـیه خلیج فـارس و دریای عمـان ،لزوم توجه بـه پایایی بتن،
انتخـاب مناسـب مصالح مصرفـی و همچنین روش هـای اجرائی
صحیـح آن در شـرایط مختلـف اقلیمی و فصلی کشـور به شـدت
احساس می شود.
معـاون فنـی و عمرانـی شـهرداری شـیراز تصریـح نمـود:
بـه منظـور دسـتیابی به اهـداف متعالـی توسـعه پایدار کشـور و
احـداث انـواع سـازه هـای بتنی بـا دوام در پـروژه هـای عمرانی،
نیاز به تحقیقات کاربردی و توسـعه ای به شـدت احسـاس شـده
کـه در امر تحقیقـات در زمینه ی فناوری بتـن ،تاکنون گام های
مؤثـری برداشـته شـده .وی در پایـان گفـت :با توجـه به اهمیت
توسـعه پایـدار و نقـش بتـن بـه عنـوان یکـی از پر مصـرف ترین
مصالح سـاخت و سـاز و با توجه به تجارب شـهرداری در سـاخت
سـازه هـای عظیـم بتنـی در کالن شـهر شـیراز حفظ مـواد خام
تولیـد کننـده ی بتـن ،ارتقـاء دوام سـازه هـای بتنـی و دیـدگاه
منابـع جامـع در پژوهـش و آمـوزش در زمینـه ی فنـاوری بتـن
بـه عنـوان سـه اصـل اساسـی ،راهکارهـای مؤثـر بـا توجـه بـه
پتانسـیل ها و ظرفیت های موجود ،جهت ارتقاء سـطح سلامت
تولیـد و مصـرف بتـن بـا رویکـرد توسـعه ی پایـدار مـد نظـر
قـرار گرفتـه تـا نتایـج ارتقـای کیفیـت زیسـت شـهری در نقش
اکولوژیـک ،بـدون اعمـال هـر گونـه تضییـع حقـوق نسـل های
آینـده حاصـل شـده و در نتیجـه برقـراری تعـادل میـان دو نیاز
هـم ارز اجتماعـی یعنـی تأمیـن سـاختما ن هـای مـورد نیـاز و
حفـظ منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت بـه وقـوع بپیوندد.

شـده کـه مـی بایسـت بـه تناسـب سـطح پـروژه هـای عمرانـی
ارتقـاء یابـد .بـرای نمونـه اسـتفاده از بتـن بـا مقاومـت بـاال ،هم
اکنـون یکـی از عرصه های مهـم صنعتی سـازی و افزایش کیفی
محصـوالت بتنـی می باشـد کـه امیدواریم بـا برنامه هـای خوبی
کـه در دسـتور کار داریـم محقـق گردد.
وی نقـش کنتـرل کیفیـت ،آزمایشـگاه ها و نظـارت بر نحوه
تولیـد را در کیفیـت بتـن ایـن گونه ارزیابـی کرد :امـروزه کنترل
کیفـی محصوالت بتنـی به یک موضوع سیسـتماتیک و هدفمند
تبدیـل شـده اسـت .روش هـای متـداول آزمایشـگاهی و نظارتی
معمـول در قبـل ،حیـن و بعـد از عملیـات بتـن ریـزی از اهمیت
ویـژه ای برخـوردار بـوده ،امـا در هر صـورت کنترل نظـام مند و
هدفمنـد در قالـب یـک رفتار سـازمانی و کارگاهی بسـیار تعیین
کننـده می باشـد .وی ادامـه داد :جهت توسـعه یافتگی در بخش
صنعـت سـاختمان ،می بایسـت راهکارهای مدیریتـی و عملیاتی
نیز به کار بسـته شـود که در این قسـمت آخر متأسـفانه تاکنون،
درک صحیحی از آن به عمل نیامده اسـت .وی افزود :روش های
سـنتی و یـا متـداول ،امـروزه ،بـرای حجـم انبـوه بتـن ریـزی
پاسـخگو نبـوده و کنتـرل کیفـی بتـن ریـزی ،نیازمنـد اسـتفاده
از ابزارهـای دقیـق تـر و کارآمدتـری از جملـه پایـش مسـتمر
( )Real time monitoringمـی باشـد کـه در دسـتور کار
حـوزه ی معاونـت فنـی و عمرانی شـهرداری شـیراز قـرار گرفته
است.
معـاون فنـی و عمرانـی شـهرداری شـیراز در رابطه بـا تأثیر
تکنولـوژی در ارتقـاء سـطح کیفـی بتـن چنیـن گفـت :مسـلماً
تکنولـوژی در ارتقـاء سـطح کیفـی بتن مؤثـر بوده و می بایسـت
گام هایی در راسـتای شناسـاندن مصالح نوین ،سـاخت تجهیزات
بـه روز ،روش هـای جدیـد اجـرا و تدویـن دسـتور العمـل هـای
کاربـردی در ایـن خصوص برداشـته شـود وی ادامـه داد :در طی
سـال هـای اخیر ،تلاش محققیـن در جهت ارتقـای کیفیت بتن
از لحـاظ ویژگـی هـای مکانیکـی ،دوام و همچنیـن تبدیل کردن
ایـن مصالـح بـه مـاده دوسـت دار محیـط زیسـت متمرکـز بوده
اسـت .بیشـتر این تلاش ها جهـت افزایـش عمر مفید سـازه ها

استفاده از بتن غری استاندارد ،تهدیدی جدی برای مقاومت سازه هامحسوب خواهد شد
ساختمانها حدود  70الی  80درصد سازههای آسیبپذیر یک شهر را تشکیل میدهند و همان گونه که مستحضر هستید بحث کنترل
کیفی ساختمانها مدتی است که مطرح شده و از نظر ضوابط آییننامهای نیز هیچ گونه کم و کاستی در این مورد وجود ندارد ،ا ّما الزم به
ذکر است که در کشور ما اکثر مباحث کنترل کیفیت ساخت و ساز در قالب یک ایده و یا دقیقتر بگوییم یک تئوری باقی ماندهاند و جهت
اجرای آنها نیاز به وجود افرادی با مهارت و تجربه کافی (اعم از مجری و بازرس) در هر شاخه خاص که این خود مستلزم عزم مدیران ارشد در
هر رشتهای برای ارتقاء دانش علمی و فنی افراد یاد شده خواهد بود .این مطلب را مهندس باقرینسب ،مسئول کنترل استاندارد فنی معاونت
شهرسازی و معماری شیراز ،بیان نمود .وی ادامه داد :پر واضح است که نیاز به کنترل کیفی ساخت و ساز در کشوری همچون ایران که عم ً
ال
مهندس یاسر باقرینسب
بر روی کمربند زلزله واقع میباشد ،نیز به مراتب بیشتر خواهد بود ،لذا تعیین صالحیت اشخاص شاغل در بخشهای مختلف امری ضروری میباشد.
مسئول کنرتل اسناد فین معاونت
وی در رابطه با تأثیر استفاده از مصالح استاندارد و غیراستاندارد در سطح کیفی ساخت و ساز گفت :اثرات استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و
غیراستاندارد در کیفیت بتن بر کسی پوشیده نیست .پس با وجود ضوابط مناسب آییننامهای به لحاظ تکنولوژی ساخت بتن ،نباید مشکل خاصی
شهرسازی و معماری شهرداری شریاز
در این زمینه وجود داشته باشد .ا ّما بهعنوان مثال اینکه یک مهندس ناظر بداند از چه نوع ماده روانکنندهای در محل دریافت و تخلیه بتن استفاده
شده است جای تأمل دارد .شاید بهتر باشد متولیان امر در ساخت بتنهای آماده در این مورد ،مشاوره و نظارتهای الزم را داشته باشند که متأسفانه کارخانههای تولید بتن فقط تحویل بتن را در زمان مناسب در کارگاه
مورد نظر مالک کار خود میدهند .جالب آنکه همان مدت زمان حمل بتن توسط میکسرها اغلب بیش از زمان مطلوب آییننامهای میباشد .وی در رابطه با نقش کنترل کیفیت ،آزمایشگاه و نظارت در کیفیت ساخت و
ساز گفت :مشخص است که استفاده از بتن غیراستاندارد تهدیدی جدی برای مقاومت سازهها محسوب خواهد شد .بهعنوان مثال؛ انتخاب کارخانه تولید بتن آماده استاندارد در یک منطقه از جمله گزینههای مطلوب در
نظر گرفته شود ،ا ّما این موضوع در زمینه ارتقاء کمی و کیفی بتن به تنهایی پاسخگو نبوده و الزم است کلیۀ آزمایشهای الزم در نحوه ساخت بتن صورت گیرد .بنابراین آزمایشگاهها نقش بسزایی در روند کنترل کیفی
خواهند داشت .ا ّما ایرادات در زمینه کنترل نمونههای بتنی هم کم نیست .بهعنوان مثال چرا کلیه آزمایشگاههای بتن ،نمونهگیری از بتن را دقیقاً زیر نازل میکسر انجام می دهند این در حالی است که نمونهگیری باید
در محل تخلیه بتن صورت گیرد.
وی در پایان در رابطه با تأثیر تکنولوژی روز در ارتقاء سطح کیفی ساخت و ساز گفت :نقش تکنولوژیهای روز در ارتقاء سطح کیفی بتن ،قابل انکار نمیباشد ،ا ّما نکته م ّهم ،نظارت بر ساخت ،پرداخت و عملآوری بتن
میباشد که متأسفانه با قوانین جاری همه موارد بر عهده مهندس ناظر پروژه میباشد ،فارغ از اینکه بسیاری از کارفرمایان و حتی مسئولین ،تفاوت میان ناظر مقیم و ناظر ساختمان در پروژههای ساختمانی را تشخیص نمیدهند.

ماهنامه خبری.تحلیلی.آموزشی.پژوهشی
Journal of news.analysis.education.research

9

ویژه روز بتن

نظارت و دانش واحد کنرتل کیفیت یقینًا بر کیفیت

چنانچه روش های نوین ساخت جایگزین روش های سنیت گردند

تولیدی نقش بسزایی خواهد داشت

بازدیه و راندمان بیشرتی را شاهد خواهیم بود
 :بـا توجه به روند سـاخت و سـاز در
کشـور به خصوص شـیراز،پروژه هـای عمرانی را
لحـاظ کیفی چگونـه ارزیابی مـی کنید؟

در طـی سـالهای اخیـر بـا توجـه بـه بروزرسـانی
آئیـن نامههـا ،اسـتانداردها و همچنیـن صـادر شـدن
بخشنامههـای اسـتفاده از مصالـح اسـتاندارد و سـوق
داده شـدن پروژههـای عمرانـی بـه سـوی اسـتفاده از
مصالـح صنعتـی و نویـن ،کیفیت اجرای عملیـات رو به
افزایـش میباشـد .امـا تـا ارتقـاء بـه حـد کیفی بسـیار
مناسـب در عملیاتهـای عمرانی میبایسـت تالشهای
بیشـتر در خصـوص مـوارد ذکر شـده انجـام داد و قطعا
چنانچـه در بحـث پروژههـای عمرانـی روشهـای
نویـن سـاخت جایگزیـن روشهـای سـنتی و قدیمـی
و همچنیـن اسـتفاده از تمـام ظرفیتهـای موجـود در
کیفیـت مصالـح نهادینه گـردد ،تأثیرگـذاری بینظیری
در بـازده و راندمـان و افزایش کیفیت را شـاهد خواهیم
بود.

 :اثرات اسـتفاده از مصالح ساختمانی
اسـتاندارد و غیـر اسـتاندارد بـه ویـژه بتـن به
عنـوان پر مصـرف ترین مـاده مورد اسـتفاده در
سـاختمان بـر کیفیـت پروژه هـای نقل شـده در
سـوال اول چطـور مـی بینید؟

یکـی از مباحثـی کـه در سـالهای اخیـر

در علـوم مهندسـی وارد گردیـده اسـت ،بحـث عـدم
قطعیـت میباشـد ،کـه هـر چـه ایـن عـدم قطعیتهـا
در پروژههـای عمرانی بیشـتر باشـد ،میزان بهـرهوری و
سـطح عملکـردی و اطمینان از سـازه مذکـور در دوران
بهرهبـرداری پایینتـر میآید.یکی از موارد عدم قطعیت
ناشـی از مصالـح ،به ویـژه بتن میباشـد.که اسـتفاده از
مصالـح اسـتاندارد بـه دلیل انجـام آزمایشهـای متعدد
نزدیـک بـه مـوارد فنـی آئیننامـه اسـت و باعـث عـدم
قطعیـت و افزایـش اطمینـان در دوران بهرهبـرداری
سـازه میگردد.لـذا عـدم اسـتفاده از مصالـح اسـتاندارد
موجـب افزایـش عـدم قطعیـت و کاهـش اطمینـان از
سـازه میگردد.چنانچه بتـن بعنوان یکـی از اصلیترین
مصالـح مـورد اسـتفاده در سـاختمانبه لحـاظ کیفیت،
مقاومـت و طول عمر دارای اسـتانداردهای الزم باشـد،
سـبب افزایش دوام سـاختمان که در اصل بخش عمده
سـرمایههای مردمـی در آن هزینـه میگـردد و به نوعی
تأثیـر مسـتقیم بـر جـان و مـال مـردم دارد ،میگردد.

 :نقـش کنتـرل کیفیـت ،آزمایشـگاه
هـا و نظـارت بر نحـوه تولیـد را در کیفیـت بتن
چگونـه ارزیابـی مـی کنید؟

کنتـرل کیفیت ،آزمایشـگاهها سـبب شفافسـازی
هـر چـه بیشـتر و منجر به تولیـد مصالح بسـیار نزدیک
بـه مـوارد فنـی مـورد نیـاز اسـتاندارد میگـردد .در

مهندس غالمرضا ناموریچ
شهردار منطقه یک شریاز
اصـل یکـی از راههـای اطمینـان از کیفیـت و کنتـرل
ضوابـط فنـی و اسـتاندارد مصالـح اسـتفاده از ظرفیـت
آزمایشـگاهها و تأثیر دادن نتایج آزمایشـگاهها در تصیم
گیریهـای مرتبـط بـا کیفیـت بتـن میباشـد.
 :آیـا تکنولـوژی روز را (تولیـد
مصالـح ،جنبـه های نـرم افـزاری ،در دسـترس
بـودن اطالعـات در فضـای مجـازی و اینترنت و
 )....در ارتقاء سـطح کیفـی بتن موثر مـیدانید؟

بلـی ،اسـتفاده از تحقیقـات و تجربیـات ،سـبب
افزایـش دانـش و کاهـش ضعفهـا میگـردد ،کـه
نتیجـه آن در تولیـد یـک بتـن بـا کیفیتتـر نمـود
پیـدا میکند.ترکیـب نیـروی ماهـر ،مصالح اسـتاندارد،
طراحـی و نظارت و اجرای مناسـب ،نقش بسـیار عمده
در کیفیـت پروژههـا داشـته و مانـدگاری بـرای مردم به
ارمغـان مـیآورد.

بچینگهای موقت باید حتمًا پروانه کاربرد عالمت استاندارد دریافت نمایند

مهندس فرنگیس فرشادی
سرپرست بخش فلزی-ساختماین
اداره کل استاندارد فارس
خوشـبختانه در طـول چنـد سـال اخیـر بـه دلیـل برقراری
زمینـه تعاملات بیـن دسـتگاهها و سـازمانهای مرتبط بـا حوزه
سـاخت و سـاز اعـم از اجرایـی و نظارتـی ارتبـاط بسـیار خوبـی
بهوجـود آمـده کـه همیـن امر منجـر به قویتـر شـدن نظارتها
در زمینه سـاخت و سـاز گردیده اسـت هر چند تا شرایط مطلوب
هنـوز فاصلـه زیـادی باقی مانـده ،ا ّما بـا تالشهای مسـتمر نتایج
خوبـی حاصـل خواهـد گردید ایـن مطلـب را مهنـدس فرنگیس
فرشـادی ،سرپرست بخش فلزی -سـاختمانی اداره کل استاندارد
فـارس در گفتگـو با سـیوان مطـرح نمود.
از آنجـا کـه پروژههـای عمرانـی بـا اعتبـارات دولتی سـاخته
میشـوند ،بالطبع نسـبت به پروژههای سـاختمانی شهری رعایت
قوانیـن و ضوابـط بهتری بر آنها حاکم اسـت و وضعیت بهتری
دارنـد .وی در خصوص تولیـد بتن در بچینگهای موقت

اظهـار داشـت :بـا عنایـت به این کـه بعضـاً در برخی مـوارد نظیر
محصـول بتـن آمـاده از بچینگهـای موقـت اسـتفاده مـی شـود
ضـروری اسـت این قبیـل بچینگهـای تولیدی بتن حتمـاً پروانه
کاربـرد عالمـت اسـتاندارد دریافـت نماینـد ،در غیراینصـورت بـه
شـکل بالقـوه احتمـال تولید و مصرف بتـن آماده غیراسـتاندارد و
بـا کیفیـت پاییـن وجـود دارد که این امـر میتواند نقش بسـزایی
در پائیـن بـودن کیفیـت این قبیل پروژهها داشـته باشـد.
مهنـدس فرشـادی بـه مسـئله دقت در تولیـد ،اشـاره و بیان
کـرد :هـرگاه کمیتـی بخواهـد اندازهگیـری شـود ابتـدا بایـد از
صحـت عملکرد وسـیله اندازهگیـری ،توانمندی و دقـت آزمونگر و
وجود یک سیسـتم ارزیابی نظارتی قوی اطمینان داشـته باشـیم.
وی تصریـح کـرد :برای دسـتیابی به ایـن پارامترها نیـاز به اجرای
یـک سیسـتم توانمنـد در آزمایشـگاه ،صحـت و کالیبـره بـودن
تجهیـزات اندازهگیـری و شایسـتگی و تجربـه آزمونگر میباشـد.
بنابرایـن در صـورت عـدم وجود هریـک از این عوامـل ،صرفاً
بـا صـدور یـک نتیجـه آزمـون از آزمایشـگاه نمیتـوان اطمینـان
الزم را از قابلیـت اسـتناد ایـن نتیجـه داشـت .سرپرسـت بخـش
فلـزی سـاختمانی اداره کل اسـتاندارد فـارس بـا بیـان اینکـه
آزمایشـگاههای زیـادی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد گفـت :اگـر
عوامـل فـوق در آزمایشـگاه مورد نظر رعایت شـده باشـد میتوان
یـک ارزیابـی صحیـح و قابل اسـتناد از کیفیت تولید بتن داشـت
در غیراینصـورت خیر.
در قسـمتی دیگـر از ایـن گفتگو مهندس فرنگیس فرشـادی
اظهـار داشـت :در جهـان امـروز کـه عصـر ارتباطات اسـت؛ نقش
تکنولـوژی در ایجـاد فضـای رقابـت در زمینـه تولیـد ،تبلیـغ و
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اطلاع رسـانی صحیـح را نـه تنهـا نمیتـوان نادیده گرفـت بلکه
بسـیار مؤثـر میباشـد .وی افـزود :اصـوالً در تولیـد و خلق فضای
الزم بـرای عرضه هـر محصولی ،مصرف کننـده پررنگترین نقش
را دارد و از آنجـا کـه مصرفکننـدگان همـواره کیفیـت خـوب را
میشناسـند بنابرایـن بـا ایجـاد دسترسـیهای الزم تکنولوژیـک
بـرای آنهـا در معرفـی یـک محصـول تولیـدی بـا کیفیـت،
شناسـاندن و معرفـی تولیدکننـدگان قانونمنـد و ایجاد سـدهایی
قانونـی بـرای متخلفیـن تولیـد و همچنیـن ایجاد فضـای رقابتی
سـالم بیـن تولیدکنندگان میتـوان مصرفکننـده مطالبهگر را در
جامعـه تربیت کـرد .وی تاکید کـرد :اگر کلیه دسـتاندرکاران به
ایـن موضـوع به صـورت هدف مشـترک نـگاه کنند دسـتاورد آن
فراتـر از تصـور خواهـد بود.
وی در ادامـه گفـت :تشـکلهای خـود جـوش همـواره
نقـش بسـیار مؤثـری در جهـت نیـل بـه اهـداف سیسـتم دولتی
داشـتهاند و تأکیـد دولـت را نیـز در راسـتای تقویـت ایـن قبیـل
تشـکلها بـوده اسـت .مهنـدس فرشـادی تنهـا راه بـرون رفـت
از چالشهـای سـنگینی بدنـه دولـت تقویـت بخـش خصوصـی
و واگـذاری امـور تصدیگـری دولـت بـه ایـن بخـش دانسـت
و افـزود بایـد زمینـه بـرای تربیـت مصرفکننـده مطالبـه گـر
فراهم شود.
وی در پایـان گفـت :از کلیه دسـتاندرکاران نشـریه سـیوان
کـه همـواره به صـورت پویـا نقـش موثـری در اطالعرسـانیهای
تخصصـی حـوزه سـاختمان ایفا کردهاند تشـکر میشـود و آرزوی
سلامتی ،سـربلندی و موفقیـت روز افـزون را از درگاه خداونـد
منان برایشـان دارم.

دکرت مهدی چیین
عضو هیأت مدیره انجمن علیم بتن ایران
دبری کمیته مصالح خانه معدن ایران
هیأت علیم مرکز تحقیقات راه
مسکن و شهر سازی
بـا گذشـت زمـان و پیشـرفت علـم ،کشـور مـا در زمینه ی
مباحـث طراحـی و فرایندهای اجرائی توانسـته همـراه و همگام
بـا دانـش روز جهـان پیشـرفت کنـد .متأسـفانه بـا توجـه بـه
سـرعت اجـرا و همچنیـن نبـود اعتبـارات کافـی ،جهـت انجـام
پـروژه هـا پیـاده سـازی ایـن دانـش در عمل بـه صـورت کامل
صـورت نپذیرفتـه که ایـن امر ،موجـب کاهش کیفیـت کارهای
اجرائـی در آینـده نزدیـک خواهد شـد.
ایـن مطلـب را دکتـر چینـی ،هیئت مدیـره انجمـن علمی
بتـن ایـران بیـان کـرد ،وی در ادامـه گفت :در سـال هـای اخیر
توجـه بـه پـروژه های تری پـل پی (سـرمایه گـذاری پیمانکار و
مـردم) در کشـور رو بـه افزایـش اسـت و با توجه بـه اینکه هنوز
آگاهـی کافـی از نحـوه ی پیـاده سـازی ایـن قراردادهـا میـان
مشـاورین و کارفرمایـان وجـود نـدارد ،بسـیاری از مسـائل فنی
در اجـرای پـروژه هـا نادیـده گرفته مـی شـود .وی در خصوص
کیفیـت مصالـح مصرفـی در سـازه ها گفـت :پر واضح اسـت که
ماننـد هـر علـم و سـاختار دیگـری مـواد اولیـه تشـکیل دهنده
تأثیـر بسـزایی در کیفیـت محصـول نهایی خواهد داشـت.
بتن هم به عنوان یکی از مواد پر مصرف در سـاخت و سـاز
مسـلماً بـر کیفیـت نهایی کـه همان سـاختمان ،پـروژه عمرانی،
راه و یـا هـر ابنیـه دیگـری اسـت ،تأثیـر گـذار خواهـد بـود.
بنابرایـن بایسـتی توجـه داشـت کـه سـاخت یـک بتن مناسـب
بـه پشـتوانه یـک دانش منطقـی و در حال پیشـرفت در سـطح
جهانـی امری شـدنی اسـت و تنهـا بایسـتی توجه را بـه مبحث
علمـی موجـود در ایـن زمینـه سـوق داد.وی افـزود :متأسـفانه
در طیـف وسـیعی از پـروژه هـا خصوصـاً پـروژه هـای شـخصی
سـاز کـه سـرمایه گـذاران آنهـا افـرادی حقیقـی هسـتند ،بـه

مـی باشـد .در صورتـی که واحد کنتـرل کیفیت بایسـتی در هر
لحظـه از پـروژه ،مشـکالت موجـود را اعالم کـرده و در صورت
نیـاز راهکارهایـی ارائـه نمایـد و تنهـا رصـد و اعلام یـا تذکـر
بـرای بتـن تولیـدی در دراز مـدت سـبب بـی اهمیتـی و بـی
تفاوتـی واحدهـای تولیدی شـده کـه محصول بـی کیفیت آنها
غالبـاً از تعمـد و یـا کـم کاری یـا بـه دلیـل عدم دانـش کافی
بـه هنـگام تولیـد ،کیفیـت نـا مناسـبی را داشـته باشـد و در
ایـن راسـتا واحـد کنترل کیفیـت و نظارت اسـت که بایسـتی
عملکـرد صحیـح را بـه تولیـد کننـدگان گوشـزد نماید.
وی تأثیـر تکنولـوژی در ارتقـاء سـطح کیفـی بتـن
را ایـن گونـه ارزیابـی کـرد :زندگـی در دنیـای تکنولـوژی
تأثیـرات مسـتقیم و غیـر مسـتقیمی در عرصـه ی علـم و
تکنولـوژی اجرائـی بـه همـراه داشـته بدیـن صـورت کـه افراد
بـا انـواع پیام هـا ،آموزش هـای مجـازی و اطالع رسـانی های
غیـر مسـتقیم مـی تواننـد بـه دانـش خـود بیافزایند :کـه این
امـر در آینـده سـبب خواهـد شـد مسـائل علمی و فنی آسـان
تـر در اختیـار تولیـد کننـدگان و مصـرف کنندگان قـرار داده
شـود .وی در ادامـه گفـت :نکتـه قابـل توجـه در ایـن مبحث،
دانـش و اطالعـات نادرسـتی اسـت کـه در ایـن فضـا وجـود
داشـته و هیـچ گونـه فیلتـر صحت سـنجی جهـت مطالب ذکر
شـده وجود نـدارد.
وی افزود :گاهاً مواردی توسـط کارشناسـان ارائه می شـود
کـه افـراد کم سـوادتر را دچـار وهم متخصص بـودن می نماید
و ایـن امـر موجـب خواهد شـد که دوبـاره بازآموزی ایـن افراد
دشـوارتر از آمـوزش افـراد کام ً
ال بی اطالع شـود.
بنابرایـن فنـاوری مـی توانـد کمک کننده باشـد مشـروط
بـر اینکه در راسـتای صحیح و توسـط افـراد متخصص حمایت
گردد.
وی در پایـان گفـت ضمـن تشـکر از فعالیـت مثبـت و
سـازنده نشـریه سـیوان امیدواریـم کـه در آینـده نزدیـک بـا
اسـتفاده از فضـای مجـازی و تکنولـوژی روز بتـوان دانـش
مهندسـی را افزایـش داد و انعـکاس نتایـج آن را در مبحـث
اجـرا نیـز رؤیـت کـرد .بدین وسـیله کشـوری خواهیم داشـت
کـه علاوه بر دانش بـاال در بحث و امـور اجرائی نیـز در جهان
امـروز شـاخص گـردد و حرفـی بـرای گفتـن خواهـد داشـت.

امـر دانـش سـاخت مـواد اولیـه چنـدان بهایـی داده نمی شـود
و بـه دلیـل قیمـت تمـام شـده کـم بتـن هـای بـی کیفیـت در
مقایسـه بـا هزینـه ی بـرآورد شـده کل سـازه ،افـراد از ایـن
امـر مهـم صـرف نظـر کـرده و بـه سـمت بـازار قیمـت هـای
فاقـد کیفیـت روی آورده و تولیـد کنندگان بتن نیـز در جایگاه
بنـگاه هـای اقتصـادی بـه اهمیـت سـود معقـول و منطقی خود
در ایـن امر می اندیشـند.
وی ادامـه داد :نکتـه قابـل ذکر در این مبحث سـاختار خود
بتـن اسـت کـه شـامل سـیمان و آب ،سـنگدانه ،افزودنـی های
شـیمیایی و  ...مـی باشـد و دانـش سـاخت ایـن محصـول نیـز
بررسـی و تفکـر بـر المـان هـای سـاخت اولیـه را مـی طلبـد
تـا بتوانـد محصـول نهایـی (سـاختمان هـا و  )...را بـه کیفیـت
«ایمنـی» مزیـن سـازد ،بـه طـوری کـه بـر اسـاس نشـریات و
ً
عملا سـازه هـای
دسـتور العملهـای موجـود جهـت طراحـی،
بسـیار خـوب و مقاومـی در مقابـل زلزلـه و سـایر بالهـای
طبیعـی طراحـی مـی گردنـد ،لیکـن آنچـه عملکـرد طراحـی
را بـه نابـودی مـی کشـاند نحـوه پیادهسـازی پروژهاسـت
کـه مـی تـوان اذعـان داشـت در عمـل در اکثریـت غریـب بـه
اتفـاق ایـن ابنیـه شـهری موضوع مـد نظر دسـتور العمـل های
راهنما به هیچ وجه اجرا نمیگردد.
دبیـر کمیتـه مصالـح خانـه معـدن ایـران در رابطـه بـا
نقـش کنتـرل کیفیـت ،آزمایشـگاه هـا و نظـارت بـر نحـوه ی
تولیـد در کیفیـت بتـن گفـت :نظـارت و دانـش واحـد کنتـرل
کیفیـت یقینـاً بـر کیفیـت بتـن تولیـدی تأثیـر بسـزایی
خواهـد داشـت .بنابرایـن بایسـتی توجـه داشـت کـه یـک
نظـارت نادرسـت مـی توانـد اثـر سـوء دو چندانـی نسـبت بـه
نبـود کنتـرل و نظـارت داشـته باشـد .وی افـزود :بـرای شـرح
بیشـتر ایـن امـر بایسـتی بـه غالـب واحدهـای کنتـرل کیفیت
کشـور در حـال حاضـر و بـا در نظـر گرفتـن شـرایط اقتصـادی
جـاری بـر جامعـه ،نبـود نیروهـای متخصـص و یـا خـروج آنها
از کشـور اشـاره ای داشـت کـه موجـب شـده عملکـرد واقعـی
و مطلوبـی کـه از واحـد کنتـرل کیفیـت انتظـار مـی رود ،در
عمـل رخ ندهـد و بدیـن صـورت در بسـیاری از پـروژه هـا،
ماننـد سـایر نهادهـای فنـی ،واحـد کنتـرل کیفیـت بـه یـک
بروکراسـی تبدیـل شـده که بـه تکمیل فرم های الزمه مشـغول

" ابزارها و ماشین های تولید بتن آماده کهنه و فرسوده هستند"
پروژه ها نسبت به سال گذشته روند پیشرفت خوبی را داشته است و سرمایه گذاری ها بیشتر به سمت
خصوصی سازی و حضور بیشتر مردم در پروژه ها سوق داده شده است ،اما انتظار می رود دستگاه های نظارتی
مثل اداره استاندارد و سازمان نظام مهندسی بیشتر شرایط کیفیت پروژه ها را بررسی کنند.
در اصفهان کلیه کارخانجات تولید شن و ماسه در حاشیه کویر هستند که این امر از کیفیت مواد اولیه بتن می کاهد.
در واقع اگر مواد اولیه موجود در بتن آماده از کیفیت و سطح استاندارد کافی برخوردار نباشد مطمئنا محصول
نهایی از سطح کیفی خوبی برخوردار نخواهد بود.
به طور کلی تولید بتن در محل پروژه انجام می شود.در کالن شهر ها همین مساله باعث به وجود آمدن مشکالت
ترافیکی میشود.همچنین استفاده از ابزار های به کار رفته در پروژه ها اغلب قدیمی و با طول عمر باال هستند که
همین امر نیز در سطح کیفی پروژه اثر گذار است.یکی از راه کار ها برای ارتقاء سطح کیفی بتن ،استفاده از ابزار های
به روز و خارج کردن دستگاه های قدیمی تر از چرخه کار است که این مهم با همکاری دولت در زمینه واردات
دستگاه های و ماشین آالت به روز به نرخ دولتی صورت خواهد پذیرفت.

ماهنامه خبری.تحلیلی.آموزشی.پژوهشی
Journal of news.analysis.education.research
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جایگاه اداره استاندارد قضاوت در مورد نتیجه است

مهندس بابک خضرا
کارشناس اداره کل استاندارد فارس
فـرا رسـیدن روز بتـن فرصت مناسـبی بود تا بـا مهندس
بابـک خضـرا کارشـناس اسـتاندارد و فـردی صاحب نظر
درحـوزه کیفیـت گفـت و گو نماییـم ،که در ذیـل تقدیم
حضورتان مـی گردد.
 :بـا توجه به روند سـاخت و سـاز در کشـور
به خصـوص شـیراز،پروژه های عمرانـی را از لحاظ
کیفی چگونـه ارزیابی مـی کنید؟

اصـوالً سـاخت و سـاز در کشـورهای مختلـف درصـد
مفیـدی بـرای نشـان دادن پیشـرفت اقتصـادی جامعـه
اسـت .طبیعتـاً وقتـی رونـد سـاخت و سـاز بهبـود
پیـدا کنـد و از کیفیـت قابـل توجهـی برخـوردار
شـود چـرخ صنعـت هـای مرتبـط بـا سـاخت و سـاز
و عمران کشور با سرعت بیشتری می چرخد.
یکـی از علـت هایـی که میتواند باعث این رشـد صنعتی
و عمرانـی در جامعـه شـود ،باال بـودن سـطح توقع مردم
از کیفیـت اسـت .بـه زبـان دیگـر  ،درخواسـت مـردم از
مجریـان صنعـت و عمـران کشـور باعث باال رفتن سـطح
کیفیـت مصالـح و اجـرای پروژههای عمرانی خواهد شـد.
مـردم یـک جامعـه با باال بردن سـطح آگاهـی و اطالعات
خـود در زمینـه های مورد نیاز شـان می توانند خواسـتار
کیفیـت در پروژه ها باشـند.
پـس در نتیجـه سـاخت و سـاز مـا ملـزم بـه اسـتفاده از
مـواد و مصالـح بـا کیفیـت خواهـد بـود و بـا بـاال رفتـن
آگاهـی مـردم از صنعـت بـه روز جهان شـاهد پیشـرفت
درایـن زمینـه خواهیـم بـود .طبـق بررسـیهایی کـه در
سـال  ۱۳۹۸انجام داده ایم ،روند سـاخت و سـاز در شهر
شـیراز سـیر صعودی داشـته اسـت.
بـا توجـه بـه شـیوع کرونـا در سـال  ۱۳۹۹تا پایان سـال
نمـی تـوان آمـار درسـتی از ایـن رونـد را برای این سـال
در نظـر گرفـت و افـت سـاخت و سـاز معیـار درسـتی را
نخواهـد داشـت .بـه طور کلـی در سـال  ۹۸رونـد صدور
پروانـه اسـتاندارد رو بـه رشـد بوده اسـت.

 :اثـرات اسـتفاده از مصالح سـاختمانی
اسـتاندارد و غیـر اسـتاندارد به ویژه بتـن به عنوان
پـر مصرف ترین ماده مورد اسـتفاده در سـاختمان بر
کیفیـت پـروژه های نقل شـده در سـوال اول چطور
می بینید؟

در سـالهای اخیـر بـا توجـه بـه بلنـد مرتبـه شـدن
سـاختمان هـا شـاهد افزایـش تولیـد اسـکلت فلـزی و
بتنـی بودهایـم .اسـتفاده از اسـکلت فلـزی بـا توجـه بـه
مشـکالتی از قبیـل محاسـبه مقـدار فلزات قبل از شـروع
کار بـا توجـه به تعداد طبقات و تهیـه آهن آالت بصورت
یکجا برای سـازندگان سـاختمان کار را سـختترمیکند.
به همین منظور در سالهای اخیر بیشتر در ساختمان های
بلند مرتبه به سـمت اسـکلت بتنی روی آورده می شـود.
همـان طـور کـه مـی دانیـم در کل جهـان بتـن
پرمصرفتریـن مصالـح سـاختمانی اسـت .بـه طـور مثال
در سـاختن پل ها  ،سـاختمان  ،راهها حتی مسـیر هایی
کـه بـه جای آسـفالت از بتن اسـتفاده میشـود مثل آزاد
راه شـیراز اصفهـان.
بـا توجـه بـه اینکـه بتـن همـراه بـا میلگـرد در اسـکلت
سـاختمان وظیفـه حفاظـت از سـاختمان را برعهده دارد
و از تخریـب سـاختمان جلوگیـری می کند مشـکالتی را
در هنـگام سـاخت و اسـتفاده و حمـل به همـراه دارد .در
نتیجـه بایـد از کیفیـت الزم برخـوردار باشـد تا هـم تراز
بـا تولید از مشـکالتش کاسـته شـود.
علـی رغـم اسـتفاده از بتـن مرغـوب و بـا کیفیـت مـا بـا
مشـکالتی از قبیـل حمـل و عمل آوری بتـن  ،در اجرای
صحیـح بتـن ریـزی مواجه می شـویم کـه اگر بـا نظارت
صحیـح همراه نشـود یـک فرآیند نامناسـب را بـه همراه
دارد .اگـر مـا بخواهیـم بتن را به یک موجود زنده تشـبیه
کنیـم ایـن موجـود زنـده از زمـان تولیـد تـا نگهـداری و
مصـرف بایـد تحـت مراقبـت باشـد تـا زمانـی کـه بـه
مقاومت برسـد.
از ویژگـی هـای بتـن مـی تـوان بـه محکـم شـدن ایـن
ماده در طی سـالهای اشـاره کـرد .همانطور کـه در قدیم
از مـواد اولیـه بـه نـام سـاروج اسـتفاده میشـد و مـا در
حـال حاضـر شـاهد بناهـای قدیمی بـا قدمت چندسـاله
هسـتیم کـه در آن از سـاروج اسـتفاده کردنـد.
اگـر بتـن بـا کیفیـت خـوب تولیـد شـود و بعـد از
تولیـد از حمـل خـوب و نگهـداری و اجـرای مناسـب
برخـوردار شـود مـی تـوان بـه اسـتحکام سـاختمان
اتکا کرد.
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 :نقـش کنتـرل کیفیت ،آزمایشـگاه ها و
نظارت بـر نحـوه تولیـد را در کیفیت بتـن چگونه
ارزیابی مـی کنید؟

کنتـرل کیفیـت در واحـد تولیـدی انجـام مـی شـود.
کاری کـه بعـدا انجـام مـی شـود آزمایـش بتـن اسـت.
آزمایشـگاه هـا بایـد از بتن موردنظرشـان به نحو احسـن
نمونهبـرداری کننـد .نحوه نگهداری نمونـه مورد آزمایش
در آزمایشـگاه نیـز از اهمیـت کافـی برخـوردار اسـت.
بنابرایـن بتنـی کـه از واحـد تولیـد خـارج مـی شـود
در مرحلـه بعـد بایـد در آزمایشـگاه مورد بررسـی دقیق
قـرار گیـرد .مـا میدانیـم کـه آزمایشـگاه هایی کـه بتن
آمـاده را مـورد ارزیابـی قرار مـی دهند بایـد دارای پروانه
اسـتاندارد باشند.
 :آیـا تکنولـوژی روز را (تولیـد مصالـح ،

جنبـه هـای نـرم افـزاری ،در دسـترس بـودن
اطالعـات در فضـای مجـازی و اینترنـت و  )....در
ارتقـا سـطح کیفـی بتـن موثـر مـی دانید؟

مصالحـی کـه در تولیـد بتن اسـتفاده می شـود شـامل
سـنگدانه (ریـز و درشـت) سـیمان و مخلوط ایـن مواد با
آب قابـل شـرب اسـت (آبـی که فرآینـد هیدراتاسـیون و
فعـل و انفعاالتـی کـه سـیمان بـا آب دارد را دسـتخوش
تغییـر نکنـد) سـنگدانه بایـد از جایـی تهیـه شـود کـه
دارای پروانـه اسـتاندارد باشـد .سـیمان در کارخانه تولید
مـی شـود و کنتـرل کیفیـت را داراسـت .انسـان هـا بـا
داشـتن آگاهـی کافـی مـی تواننـد انتخـاب هـای بهتری
داشـته باشـند .پـس میتوانیـم ایـن موضوع را در مسـیر
اسـتفاده از مصالـح بـا کیفیـت بـه کار ببریم که داشـتن
دانـش کافـی از مصالـح بـه روز دنیـا در جهـت انتخـاب
مـواد اولیـه بـرای تولیـد بتـن مـی توانـد کارسـاز باشـد.
در ایـن راسـتا  ،مؤسسـه اسـتاندارد در سـایت خـود
اطالعـات تولیدکننـدگان بـا کیفیت را جمـع آوری کرده
و مصـرف کننـدگان عزیـز مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه
سـایت اسـتاندارد انتخاب با کیفیت تری داشـته باشـند .

 :ضمـن عـرض تشـکر از شـما ،بـرای
سـخن آخـر اگـر مطلبـی هسـت بفرمایید:

جایگاهـی که اداره اسـتاندارد دارد  ،قضاوت در مورد یک
نتیجه اسـت و این یک وظیفه سنگین به حساب می آید.
اگـر خطایـی صورت بگیرد عواقب سـختی را در پی دارد
که گریبان جامعه را خواهد گرفت ما همیشـه باید سـعی
کنیـم کار را بـه درسـتی انجـام دهیم چشـم امیـد مردم
بـه ارگانهـای نظارتـی اسـت مـا مـی توانیـم در انگیـزه
جامعـه تأثیرگـذار باشـیم و خالقیـت مـردم را برانگیزیم.

استفاده از مصالح
استاندارد ،بایسیت
سر لوحه فعالیت های
جوامع مهندیس باشد

مهندس افشــین ابطیح
مدیــر اداره مهندســین ناظر و مجری
شهرداری شریاز

از آنجایـی کـه شـیراز ،نسـبت بـه سـایر اسـتانها در رعایت ضوابـط و معیارهـای فنی پیشـگام بوده،
همـواره بـه عنـوان مرجعی برای دیگر اسـتانها مطرح شـده اسـت.به طوریکه در نظام مهندسـی ،راه
و شهرسـازی وشـهرداری از متخصصـان صاحـب نامـی بهـره گرفته که به نوعـی در تدویـن قوانینی در
بخشهـای اسـتاندارد ،ضوابـط و معیارهای طراحی کشـوری تأثیر گـذار بودهاند.این مطلـب را مهندس
افشـین ابطحی ،مدیر اداره مهندسـین ناظر و مجری شـهرداری شـیراز در مصاحبه با خبرنگار سـیوان
بیـان کـرد ،وی دررابطـه با اهمیت اسـتفاده از بتن اسـتاندارد در صنعت سـاخت و سـاز گفت:اسـتفاده
از بتـن اسـتاندارد در صنعـت سـاخت و سـاز،همواره از جایـگاه ویـژهای برخـوردار بـوده ،بـه طوری که
در شـیراز جهـت تحقـق ایـن امـر ،کارگروههـای خاصـی در سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی ،مسـکن
و شهرسـازی ،نظـام مهندسـی و شـهرداری ایجـاد شـده تا بتوانیـم در قالب یک سـری تفاهـم نامه در
بخش کنترل بر سـاخت ،حمل و اجرای بتن ،یک پایش مسـتقیم در سـطح شـیراز را داشـته باشـیم.
وی افـزود :در خصـوص بتـن ،اسـتانداردهای متفاوتـی وجود دارد کـه یکی از این اسـتانداردها (مبحث
آئین نامه و حمل کارگاهی) توسـط کارشناسـانی که در حوزهی سـاخت و سـاز در شـهر شیراز فعالیت
دارند ،نوشـته شـده و به تأیید اسـتاندارد کشـور رسیده است.
وی در ادامـه گفـت :همـان طـور کـه میدانیـد ،بتـن ترکیبـی از مقـدار معیـن و حسـاب شـده از آب،
سـیمان ،ماسـه ،شـن و برخـی مـواد مضـاف و افزودنی دیگـر میباشـد و از آنجایی که امـروزه مصرف
بتـن همـواره درسـاخت و سـاز رو بـه فزونـی اسـت ،لـزوم توجـه و شـناخت بیشـتر مصالـح تشـکیل
دهنـدهی بتـن همـراه بـا تکنولـوژی سـاخت ،در تمـام جوامع مهندسـی پذیرفته شـده اسـت.
وی در رابطـه بـا نقـش کنتـرل کیفیـت ،آزمایشـگاهها و نظـارت در کیفیـت بتـن اسـتاندارد گفت :هر
ماهـه براسـاس لیسـتی کـه اداره اسـتاندارد در اختیـار ما قـرار میدهد ،به تمامی کسـانی که مسـئول
تولیـد بتـن اسـتاندارد در سـطح شـیراز هسـتند،یادآوی می کنیم کـه اسـتفاده از مصالح اسـتاندارد را
بایسـتی در سـرلوحهی فعالیتهـای خود قـرار دهند.
بنابرایـن این ،بدین معناسـت که به سـمت اسـتاندارد سـازی حرکت کـرده ایم.وی افـزود :در گام بعد،
مبحـث کنتـرل کیفـی و تضمین کیفیـت بتن(QAو )QCمطرح میشـود ،که براسـاس نظـام نامه ای
کـه اداره اسـتاندارد مـدون کـرده و در اختیـار شـرکتهای درخواسـت کننـده احـداث بچینگهـای
بتـن آمـاده قـرار داده میشـود تـا براسـاس آن نظامنامـه عمل نماینـد و أزمایشـگاه هـای کارآمدی را
درمجموعـهی خـود دایـر کـرده تـا در تمام مراحل تولیـد بتن،فراینـد کنترل کیفـی و تضمین کیفیت
بتن را بـه انجام برسـانند.
وی در ادامـه گفـت :علاوه بـر شـرکتهای درخواسـت کننـدهی احـداث بچینگهـای بتـن آمـاده،
سـعی بـرآن داشـته تـا بچینگهایی که به صورت سـیار و کارگاهی در سـطح شـیراز در حـال فعالیت
میباشـند را به اداره اسـتاندارد و سـازمان صنعت ،معدن و تجارت معرفی کرده تا سـاز وکار مناسـبی
در خصـوص فعالیـت ایـن بچینگهـا در نظـر گرفتـه شـود.بنابراین تمامـی مـوارد ذکـر شـده نشـان
دهندهی توجه و حساسـیت مسـئولین این اسـتان و باالخص شـهر شیراز ،در جهت اسـتفاده از مصالح
اسـتاندارد در سـاخت و سـاز میباشد.
وی درپایـان گفت:بـه طور نسـبی ،سـاخت و سـاز در شـرایط مطلوبـی قـرار دارد و ارتقـای دانش فنی
توسـط دورههایـی کـه نظام مهندسـی برگـزار میکند رو بـه فزونی اسـت.اما برای رسـیدن به یک حد
مطلـوب و ایـده آل راهـی طوالنی درپیـش رو داریم.
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دکرت مح ّمدحســین افتخار
مدیر امور فین مهندیس شــرکت
بنیــاد بتن ایران
دبری بازنگری نشــریه  55ســازمان برنامه و بودجه

استفاده از تکنولوژی روز ،موجب تصریح
و تسهیل فرایند کنرتل کیفیت و نظارت
و ساماندیه به وضعیت کییف مصالح
مصریف خواهد شد
وضعیت کیفی سـاخت و سـاز در کشـور را شـاید نتـوان در قالب
اعـداد و ارقـام بیـان کـرد ،ا ّما میتـوان گفـت :حضور نسـل آموزش
دیـده و توجـه بـه بحث آمـوزش ،موجب گردیـده که مبحـث ارتقاء و
سـطح کیفی سـاخت و سـاز ،حداقل در وهلۀ اول مـورد توجه همگان
قـرار گیرد،چـرا که وسـائل و تجهیـزات الزم مهیـا بـوده و همچنین
شـرکتهایی که در ایـن زمینه از دانـش کافی برخوردار هسـتند ،در
جهـت بهبود ایـن وضعیت گام برداشـته اند کـه این امر بـا همکاری
سـازمان ملی اسـتاندارد و نظام مهندسـی تحقـق خواهد یافت.
ایـن مطلـب را دکتـر مح ّمدحسـین افتخـار ،مدیـر امـور فنـی
مهندسـی شـرکت بنیاد بتـن ایران بیـان نمـود ،وی در ادامـه گفت:
مهمتریـن و اساسـیترین بخشـی کـه میتوانـد مبحـث کیفیـت را
کنتـرل نمایـد ،نحـوۀ نظـارت بر تولیـد و مصـرف مصالح سـاختمانی
میباشـد .بعضـ ًا در قسـمت تولید ،شـرایط مطلـوب بوده امـا هنگام
مصـرف ،کیفیـت مصالـح سـاختمانی از وضعیـت مناسـبی برخوردار
نیسـت .بـه ایـن دلیـل کـه نـکات اجرائـی مربـوط در ایـن زمینه به
طـور کامـل رعایت نمیگـردد ،که ایـن امر بـا حضور آزمایشـگاهها و
نظـارت دقیـق تحقـق خواهـد یافت.
وی افـزود :آزمایشـگاهها در ایـن زمینـه از اهمیـت بسـیاری
برخـوردار هسـتند ،متأسـفانه بـه واسـطه افزایـش تولیـد و جـا
مانـدن مبحـث کیفی ،شـاهد کاهـش کیفیـت بتن مصرفی در کشـور
بودهایـم ،که به موجب سـند چشـم انـداز  ،1404در شـهرهای بزرگی
چـون تهـران ،شـیراز ،اصفهـان ،تبریـز و ...یـک سروسـامانی بـه
آزمایشـگاهها داده شـد و امیدواریـم که این رویکرد به طـور جامع تر
در سراسـر کشـور گسـترده شـود تـا تمامـی آزمایشـگاهها وظایف
خـود را بـه نحو مطلـوب به انجام برسـانند و خـارج از مبحـث کیفی
بتـن ،بـه درجات باالتـر ورود کـرده و کلیت یـک مصالح سـاختمانی
و مصرفـی را مـورد بررسـی قـرار دهند.دکتـر افتخـار ،در رابطـه بـا
نقـش تکنولـوژی روز در ارتقـاء سـطح کیفی بتـن گفت :اسـتفاده از
تکنولـوژی روز ،موجـب تصریـح و تسـهیل فراینـد کنتـرل کیفیـت
و نظـارت و سـاماندهی بـه وضعیـت کیفـی مصالـح مصرفـی خواهد
شـد ،کـه موجبـات افزایش دانـش فنـی مهندسـان را مهیا کـرده و
در نهایـت بـا ارتقاء سـطح کیفی سـاخت و سـاز روبرو خواهیم شـد.
وی در پایان گفت :خوشـبختانه امروزه نهضـت مطلوبی در مبحث
ارتقاء سـطح کیفی سـاخت و سـاز ،ایجاد شـده که نمونههایـی از آن
را میتـوان در سـندهای مهـم فنی و مهندسـی موجود در کشـور ،به
روز رسـانی مباحـث ملی سـاختمان و همچنین بسـیاری از نشـریات
سـازمان به ویژه نشـریه  ،55به وضوح مشـاهده کرد ،بـه این امید که
با اسـتفاده از این اسـناد ،کیفیت سـاخت و ساز در کشـور ارتقاء یابد.
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کنرتل کیفیت ونظارت صحیح موجب اجرای
اصویل خواهد بود

دکــر علریضا صحرائیان
معاون توســعه و عمران آســتان شــاهچراغ(ع)
روز بتــن فرصــت مناســبی شــد تــا بــا دکتــر علیرضــا
صحرائیــان فــردی صاحــب نظــر و آشــنا بــه مســائل
فنــی کــه در پســت هــای و مدیریتــی و اجرایــی مختلــف
حضــور داشــته بــه گفــت و گــو بنشــینیم .نظــر وی را در
زمینــه هــای ذیــل جویــا شــدیم ،ماحصــل ایــن گفــت و گــو
را در ذیل می خوانید:
 :بــا توجــه بــه رونــد ســاخت و ســاز در
کشــور بــه خصــوص شــیراز،پروژه هــای عمرانــی را
لحــاظ کیفــی چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟

همانطــور کــه همــه مــی دانیــم؛ شــهر شــیراز یکــی از
کالن شــهر هــای بــزرگ ایــران مــی باشــد کــه از لحــاظ
تاریخــی  ،فرهنگــی ،علمــی  ،پزشــکی ســرآمد شــهرهای ایران
و از لحــاظ جغرافیایــی دارای موقعیــت خاصــی مــی باشــد.
شــیراز و اســتان فــارس در منطقــه ای قــرار گرفتــه کــه
پیرامــون اســتان مناطــق کمتــر برخــوردار و بعضــا محــروم
زیــادی وجــود دارد و بــه نوعــی حــوزه نفــوذ جنــوب کشــور
اســتان فــارس و شــهر شــیراز مــی باشــد و می تــوان از شــیراز
بــه عنــوان مرکــز جنــوب کشــور نــام بــرد .حــال ایــن شــهر
علیرغــم نیــاز ،متناســب بــا ایــن موقعیــت و شــرایط حســاس
هنــوز بــه مرحلــه تکامــل در خصــوص زیرســاخت هــای
عمرانــی و شــهری نرســیده اســت .البتــه طی ســنوات گذشــته
بــه نوعــی یــک کار جهــادی خصوصـاً در بخــش پــروژه هــای
شــهری شــکل گرفتــه کــه ایــن مهــم بــه ارتقــای کیفیــت
زندگــی در ایــن شــهر کمــک شــایانی کــرده اســت.
شــیراز از لحــاظ فنــی و مهندســی همیشــه بــه عنــوان
پیشــتاز در کشــور در خصــوص رعایــت ضوابــط و مقــررات
مهندســی شــناخته شــده و گــواه ایــن ادعــا رتبــه هــای
برتــر نظــام مهندســی اســتان در ســطح کشــور مــی باشــد
و ایــن امــر در خصــوص پــروژه هــای اجــرا شــده بــه وضــوح
قابــل رویــت مــی باشــد .مقولــه کیفیــت دارای پیچیدگــی هــا
و شــاخه هــای زیــادی اســت که مــی توانیــم کیفیــت در بخش
طراحــی ،نظــارت ،ســاخت و اجــرا و  ...نــام ببریم .خوشــبختانه
پــروژه هــای تعریــف شــده در شــیراز در بخــش هــای
مختلــف بــا وجــود مشــکالت و تنگناهــای مالــی چــه از لحــاظ
کیفیــت طراحــی و چــه از لحــاظ کیفیــت ســاخت و اجــرا در
شــرایط مطلــوب و خوبــی هســتند.

 :اثــرات اســتفاده از مصالــح ســاختمانی
اســتاندارد و غیــر اســتاندارد بــه ویــژه بتــن بــه

عنــوان پــر مصــرف تریــن مــاده مــورد اســتفاده
در ســاختمان بــر کیفیــت پــروژه هــارا چطــور
می بینید؟

یکــی ار الطــاف بزرگــی کــه خداونــد بــه کشــور مــا
داشــته و مــا بایــد قــدردان آن باشــیم وجــود انــواع ذخایــر
معدنــی و در دســترس بــودن آن بــرای مــا مــی باشــد  .و
بحمدالــه مهمتریــن مــاده تشــکیل دهنــده بتــن یعنــی
ســیمان بــه وفــور در ســطح اســتان و کشــور تولیــد می شــود.
ایــن فراوانــی و در دســترس بــودن مــواد و مصالــح و
همچنیــن قیمــت مناســب آن نســبت بــه ســایر متریــال هــا
باعث شــده کــه اقبال طراحان و خود مردم نســبت به اســتفاده
از ترکیبــات بتنــی زیــاد باشــد .ســازمان هــای قانــون گــذار
بــرای اســتفاده از هــر نــوع مصالــح در هــر نقطــه و شــرایط آب
و هوایــی شــرایط و اقلیمــی قوانینــی را بــا اســتفاده از آزمونــه
هــای آزمایشــگاهی وضــع کــرده انــد کــه رعایــت آن قوانیــن
و اســتانداردها بــه ارتقــای ســطح کیفــی پــروژه هــا کمــک
خواهــد کــرد و عــدم رعایــت ان متعاقبــا اثــرات ســوء خــود را
بــر جــای خواهــد گذاشــت .بــه طــور کلــی بــه عقیــده بنــده
بناهــا و کلیــه ســاخت و ســازهایی کــه انجــام مــی شــود رو
بایــد بــه عنــوان یــک ســرمایه ملــی قلمــداد شــوند چــرا کــه
واقعـاً بهتــر اســت کــه بــا اســتاندارد ســازی و رعایــت و کنترل
در ارتقــای کیفــی و افزایــش عمــر بناهــا اثرگــذار باشــیم .بــه
طــور کلــی رعایــت اســتاندارد در هــر زمینــه ای اثــرات مثبــت
خــود را خواهــد داشــت .و بــا شــناخت از نــوع عملکــرد و
انتظــاری کــه از رفتــار بتــن در ســازه داریــم و بــا توجــه بــه
اســتانداردهای مرتبــط بــا آن ،انتظاراتــی کــه مــا داریــم را
بــرآورده کــرده اســت .در زلزلــه هــای اخیــر کــه در کشــور
رخ داده تنهــا عاملــی کــه بــه عنــوان عامــل ویرانگــر در بناهــا
معرفــی شــد عــدم رعایــت اســتاندارد و آییــن نامــه هــای
مربوط به ساخت معرفی شده است.

 :نقــش کنتــرل کیفیــت ،آزمایشــگاه هــا
ـن چگونه
ـت بتـ
ـد را در کیفیـ
ـوه تولیـ
ـر نحـ
ـارت بـ
و نظـ
ارزیابــی میکنید؟

وقتــی مــا تعریــف و دیــدگاه درســت و اصولــی از بتــن
و مصالــح تشــکیل دهنــده و همچنیــن نقــش آن در ســازه
داشــته باشــیم نســبت بــه رعایــت اســتانداردها حساســیت
بیشــتری بــه خــرج خواهیــم داد .اتفــاق خوبــی کــه در
چندســال گذشــته در حــال رخ دادن هســت و تقریبــا نهادینــه
شــده اســتفاده از بتــن هــای امــاده در اغلــب پــروژه هــای
بــزرگ و کوچــک هســت بطوریکــه حتــی مالــکان و
ســازندگان واحدهــای کوچــک نیــز بــه اســتفاده از بتــن هــای
آمــاده روی اوردنــد و ایــن هــم بــه دلیــل ارتقــای ســطح
اســتانداردها و ســخت گیــری هــای عوامــل نظارتــی و
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همچنیــن در راســتای افزایــش ایمنــی و طــول عمــر پــروژه ها
مــی باشــد .مســلما هــر حــوزه ه ای کــه بــه ســمت صنعتــی
شــدن در حــال حرکــت هســت یــک ســری فاکتــور و دســتور
العمــل هــای کنتــرل کیفیــت نیــز بایــد رعایــت بشــود.
آزماشــگاه هــا و نظــارت بــر تهیــه و تولیــد و حمــل و اجــرای
بتــن و کنتــرل کیفیــت اجــرا بایــد بــه گونــه ای عمــل کننــد
کــه دغدغــه هایــی از بابــت کیفیــت مهمتریــن متریــال مــورد
اســتفاده در پــروژه بــه کمتریــن حــد ممکــن برســد .ایــن
نظــارت و کنتــرل کیفیــت از تهیــه مــواد اولیــه بتــن شــامل
انــواع ســنگدانه و ســیمان مصرفــی و آب و مــواد افزودنــی و
نحــوه ســاخت بتــن و اســتفاده از دســتگاه هــای بتــن ســاز
اســتاندارد و همچنیــن حمــل و نقــل بتــن تــا محــل مــورد
اســتفاده و نهایتــا هنــگام مصــرف و نگهــداری و عمــل آوری
پــس ازاجــرا مــی باشــد.
رعایــت اســتاندارد و کنتــرل کیفیــت و نظــارت صحیــح
کــه خــود موجــب اجــرای اصولــی خواهــد شــد یــک ارتبــاط
مســتقیمی بــا هــم دارنــد بــه نوعــی ســه ضلــع اصلــی اجــرای
یــک پــروژه هســتند بــه نوعــی کــه هــر یــک از ایــن مــوارد
رعایــت نشــود یــا بــه خوبــی بــه آن پرداختــه نشــود باعــث
ایجــاد ضعــف در کار خواهــد شــد.

 :آیــا تکنولــوژی روز را (تولیــد مصالــح
جنبــه هــای نــرم افــزاری ،در دســترس بــودن
اطالعــات در فضــای مجــازی و اینترنــت و  )....در
ارتقــا ســطح کیفــی بتــن موثــر میدانیــد؟

مســلماً اســتفاده از تکنولــوژی روز در ارتقــای ســطح
کیفــی تاثیــر گــذار خواهــد بــود .بــه طــور کلــی اســتفاده
کــردن و مــاک قــرار دادن هــر نکتــه ای کــه صرفــا در
فضــای مجــازی و اینترنــت باشــه نمیتونــه مبنــای کار صحیــح
و اســتاندارد باشــه بایــد رفرنــس هــای مطالعاتــی معتبــر و بــه
روز در اختیــار باشــه تــا بشــود در مــورد کار اظهــار نظــر کــرد.
اســتفاده از جنبــه هــای تکنولــوژی و نــرم افــزاری در ارتقــای
کیفیــت بتــن و مصالــح بســیار اثرگــذار خواهــد بــود .دنیــا
و تکنولــوژی همیشــه در حــال پیشــرفت بــوده و هیچوقــت
ایــن حرکــت رو بــه جلــو متوقــف نشــده اســت .از ایــن رو
تکنولــوژی در همــه زمینــه هــا بــه دنبــال افزایــش کارآیــی ها
و طــول عمــر و کــم کــردن نقــاط ضعــف و معایــب بــوده
و خواهــد بــود .طبیعتــا در حــوزه ســاخت و ســاز و متریــال
مــورد اســتفاده در آن جهــت افزایــش مقاومــت افزایــش ایمنی
افزایــش طــول عمــر و ســهولت اســتفاده هــر روز شــاهد
پیشــرفت هایــی خواهیــم بــود.

ـخن
ـرای سـ
ـما ،بـ
ـکر از شـ
ـرض تشـ
ـن عـ
 :ضمـ
ـد:
ـت بفرماییـ
ـی هسـ
ـر مطلبـ
ـر اگـ
آخـ

با تشکر از دقت نظر نشریه سیوان .
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محمدامــر نجفقیلپور
دکرت ّ
عضو هیئت علیم دانشــگاه صنعیت شــراز
عضــو کمیتــه تخصیص تدوین مبحث هشــتم
مقررات میل ســاختمان

مصالح مورد استفاده در ساخت یک بنا ،ییک از
مؤثرترین عوامل بر کیفیت آن سازه یم باشد
خوشـبختانه در چند سـال اخیـر ،با توجـه به تصمیمات مناسـب
نهادهـای مربوطـه در مراحـل مختلـف طراحـی و اجـرای سـاختمان
(کیفیـت و استانداردسـازی مصالـح ،طراحـی ،نظـارت و اجرا) شـاهد
پیشـرفت قابـل توجهی در ارتقاء کیفیت سـاخت و سـاز در بخشهای
خصوصـی و دولتی در شـهر شـیراز هسـتیم .هر چند که ممکن اسـت
هنـوز تا وضعیـت کام ً
ال مطلـوب فاصله داشـته باشـیم ،ا ّما ایـن روند
پیشـرفت مشـهود بوده و امیـدوار کننده میباشـد.
دکتـر مح ّمدامیـر نجفقلیپـور ،عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه
صنعتـی شـیراز ،ضمـن بیـان ایـن مطلـب در ادامـه گفـت :بـا توجه
بـه تمایـل سـازندگان سـاختمان در بخشهـای خصوصـی و دولتی به
سـازههای بتـن مسـلح در چند سـال اخیـر ،اهمیـت بتـن مصرفی و
تأثیـر آنهـا بر کیفیت سـازه سـاختمانها دو چندان شـده اسـت .وی
افـزود :خوشـبختانه در این سـالها بـا رواج بتنهـای آمـاده و ایجاد
فضـای رقابتـی بین آنهـا شـاهد پیشـرفت در صنعت تولیـد بتن ،هم
در زمینـۀ کیفیـت و هـم تولیـد بتنهـای خـاص بودهایـم ،هـر چند
کـه در ایـن راه هنـوز نقایصی وجـود دارد که بایسـتی به آنهـا توجه
داشـته باشیم.
وی در رابطـه بـا تأثیـر مصالـح اسـتاندارد و غیراسـتاندارد در
کیفیـت سـازهها گفـت :بدیهـی اسـت کـه مصالـح مـورد اسـتفاده
در سـاخت یـک بنـا یکـی از موثرتریـن عوامل بـر کیفیت آن سـازه
میباشـند .ایـن امر مختص بتـن نبـوده و در مصالح سـاختمانی دیگر
نظیـر میلگـرد ،مقاطع فـوالدی ،جوش ،پیچ و ...مشـهود اسـت.از این
رو مراجـع تخصصـی ارزیابـی کیفیت مصالح کـه همان آزمایشـگاهها
هسـتند ،نقـش موثـری در ایـن مسـیر ایفـا میکنند.
وی در رابطـه بـا تأثیر تکنولـوژی در ارتقاء سـطح کیفی سـازهها
گفـت :امـروزه کمتـر زمینهای اسـت کـه بـا فناوریهـای روز درگیر
نباشـد.لذا در فضـای رقابتـی موجود ،ایـن تولیدکنندگان هسـتند که
مـی تواننـد با تکیه بـر خالقیت و نـوآوری خـود ،از این ابـزار بهترین
اسـتفاده را داشـته باشند.

ماهنامه خبری.تحلیلی.آموزشی.پژوهشی
Journal of news.analysis.education.research

مهندس بهزاد شــاکرنیا
مشــاور مدیر کل راه و شهرســازی فارس
در بازآفریین شــهری

نقش مؤثر آزمایشگاه و تأثری بسزای آن
در باال بردن کیفیت عملیات کامالً مشهود است
مهنــدس بهــزاد شــاکرنیا ،مشــاور مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان فــارس در خصوص
کیفیــت ســاخت و ســاز در کشــور گفــت :متأســفانه بــا توجــه بــه گســتردگی بخشهــای
دخیــل در تولیــد و عرضــه ســاختمان و وجــود معیارهــای گوناگــون ،امیــد بــه بهرهبــرداری
از یــک ســازه کامــل و بینقــص را کمرنــگ خواهــد کــرد .بــه عبارتــی ،زمانــی بــه کیفیــت
مطلــوب دســت خواهیــم یافــت کــه همــهی دســتاندرکاران ،اعــم از تولیدکننــدگان و
مصــرف کننــدگان ،مشــاور و ناظــر بــه وظیفــۀ خــود بــه خوبــی عمــل نماینــد.
وی در ارتبــاط بــا تأثیــر اســتفاده از مصالــح اســتاندارد بخصــوص بتــن ،در کیفیــت
پروژههــای ســاختمانی گفــت :بــا توجــه بــه اینکــه کاربــرد بتــن بــه طــور عمــوم در
فونداســیون ،اســکلت و ســقف میباشــد( .بــا حــذف نظــر از کاربردهــای دیگــری کــه در
اجــزاء ســاختمان و محوطهســازی و ...دارد) ،لــذا اســتفاده از بتــن اســتاندارد و بــا کیفیــت،
ایــن امیــد را بــه وجــود مـیآورد کــه حداقــل ،نگرانــی از تأثیرپذیــری ســازه در زمــان وقــوع
زلزلــه ،آتــش ســوزی و حــوادث غیرمترقبــه بــه حداقــل ممکــن برســد.
مهنــدس شــاکرنیا ،نقــش کنتــرل کیفیــت ،آزمایشــگاهها و نظــارت بــر نحــوه تولیــد را
در کیفیــت بتــن چنیــن ارزیابــی کــرد :نظــر بــه اینکــه راهــکار ارتقــاء کیفیــت ،زیــر نظــر
داشــتن نحــوهی عملکــرد و رفتــار مؤثــر میباشــد ،لــذا کنتــرل صحیــح و دقیــق کارهــا
ابــزار مخصــوص خــود را میطلبــد .بنابرایــن آزمایشــگاه ،اطالعــات الزم را در جهــت کنتــرل
کیفیــت بتــن و در صــورت لــزوم ،ارتقــاء آن در اختیــار دســتگاه نظارتــی قــرار میدهنــد.
بدیــن ترتیــب نقــش مؤثــر آزمایشــگاه و تأثیــر بســزای آن در بــاال بــردن کیفیــت عملیــات،
کامــا مشــهود اســت.
وی افــزود :اگــر بــه فرآینــد تولیــد بتــن و اجــزاء تشــکیل دهنــدۀ آن دقــت کنیــم،
مشــاهده خواهیــم کــرد کــه هیــچ کــدام از اجــزاء آن دارای وضعیــت ثابــت نمیباشــند.
بنابرایــن بــا یــک پدیــده بســیار حســاس و پیچیــدهای مواجــه هســتیم کــه حساســیت و
دقــت باالیــی را در زمــان ارائــه طــرح اختــاط ،تولیــد ،حمــل ،اجــرا و نگهــداری داشــته
و ســهلانگاری در هــر مرحلــه موجــب افــت و کاهــش کیفیــت محصــول خواهــد شــد.
وی در ارتبــاط بــا تأثیــر تکنولــوژی روز در ارتقــاء ســطح کیفــی ســازهها گفــت :بــرای
محصولــی ماننــد بتــن ،طبیعتــأ هــر لحظــه بایســتی منتظــر
ارائــه تکنولــوژی و راهکارهــای جدیــد ،محصــوالت و تولیداتــی
بــود کــه جهــت کیفیــت اجــزاء بتــن نقشآفرینــی میکننــد.
در چنیــن فضایــی ،ارتبــاط بــا جنبههــای نــرم افــزاری،
فضاهــای مجــازی و  ...بــه آگاهــی هــر چــه بیشــتر همۀ دســت
انــدرکاران تولیــد بتــن نیــز کمــک خواهــد کرد.

15

ویژه روز بتن

"زلزله ها آزمایشگاه های
طبییع برای آزمودن سازه های بتین هستند"

مهندس محمد حســین دادگر
رئیــس هیأت مدیــره انجمن صنیف مدیران
شــرکتهای خدمات آزمایشــگایه فارس

آزمایشگاه ها بازوان دستگاه های نظاریت هستند
مهنـدس محمـد حسـین دادگـر رئیـس رئیـس هیـأت مدیـره انجمن صنفـی مدیـران شـرکتهای خدمات
آزمایشـگاهی فـارس در گفـت و گـو بـا خبرنـگار مـا گفت:
 :سطح کیفی پروژه ها را چگومه ارزیابی می کنید؟
با توجه به اینکه چند سـالی اسـت که در شـهر شیرازاسـتفاده از بتن آماده و مصالح اسـتاندارد توسـط مراجع
ذیصلاح اجبـاری گردیـده اسـت در مقایسـه بـا گذشـته قطعـا کیفیت سـاخت و باالتر رفته اسـت ولـی کماکان
هنـوز ایـرادات و اشـکاالتی وجـود دارد که می بایسـت در جهـت رفع این ایـرادات اقدامات الزم صـورت پذیرد.

 :اثـرات اسـتفاده از بتن اسـتاندارد بـه عنوان پر مصـرف ترین ماده مورد اسـتفاده در
سـاختمان بـر کیفیت پروژه هـا را چطور مـی بینید؟

امـروزه بیـش از  90در صـد سـازه هـا بـه صورت بتنـی طراحی و اجـرا می گردنـد در نتیجـه بتن رکن
اصلی و مهمترین و اساسـی ترین مصالح سـاختمان و سـازه می باشـد .طبیعتا حساسـیت در مورد اسـتفاده
از بتـن اسـتاندارد و دارای کیفیـت از مهمتریـن وظایـف کلیـه دسـت انـدرکاران سـاخت و سـازاعم از مراجع
ذیصلاح کارفرمایـان ،مهندسـان و  ...بوده و نسـبت بـه کیفیت آن مسـئولیت دارند.

 :نقـش کنتـرل کیفیـت ،آزمایشـگاه هـا و نظـارت بـر نحـوه تولیـد را در کیفیت بتن
چگونـه ارزیابـی میکنید؟

آزمایشـگاهها بـه عنـوان بـازوی دسـتگاه نظـارت جهـت کنترل کیفیت بتن نقشـی اساسـی دارنـد .لزوم
تغییـر دررونـد نظـارت بـه کیفیت بتن به خوبی احسـاس می شـودومی بایسـت این روند نظارتـی که محدود
گردیـده اسـت بـه نمونـه بـرداری هنـگام تخلیه بتـن و درمحل مصـرف ،آنهم بصـورت محدود به چنـد نمونه
توسـط آزمایشـگاه جوابگـو نبـوده و نخواهـد بود ومعـرف کیفیت بتن نمی باشـد تغییـر یابد .کنتـرل کیفیت
مـی بایسـت از داخـل کارخانـه تولیـد بتـن و قبـل از اختالط مصالح شـروع گردد .آزمایشـگاه بایـد به صورت
مسـتقر و تمـام وقـت و دائمـی بـا اختیـار کامـل در محل تولیـد بتن آمـاده حضورداشـته و مرتـب کیفیت و
مصالـح و طـرح اختلاط راکنتـرل نمایـدو درصـورت عـدم رعایـت اسـتانداردهای الزم جلو بارگیـری و حتی
اختلاط بتـن را بگیـرد.روال حال حاضر که توسـط آزمایشـگاهها انجام می گردد و آن کنتـرل و نمونه برداری
از بتنـی کـه تولیـد شـده و بـه محـل مصـرف رسـیده بـه صـورت نمونـه بـرداری محـدود بـا توجه بـه عدم
قـدرت آزمایشـگاه کـه حتـی اجـازه نمونـه بـرداری از خروجـی و محل تخلیـه به آنها داده نمی شـود نشـان
دهنـده کیفیـت بتـن نبـوده و نخواهد بود.کنتـرل کیفیت بتن قبـل از تولید یـا حین تولید می بایسـت انجام
شـود نـه بعـد از تولیـد و هنـگام تخلیه و بتن ریزی ولی متاسـفانه این دور تسلسـل و اشـتباه همچنـان ادامه
داشـته و وجود دارد.

 :آیـا تکنولـوژی روز را (تولیـد مصالـح ،جنبـه های نرم افـزاری ،در دسـترس بودن
اطالعـات در فضـای مجـازی و اینترنـت و  )....در ارتقا سـطح کیفـی بتن موثـر میدانید؟

در دنیـای امـروز بـا پیشـرفت تکنولوژی اطالعات قطعا اسـتفاده از نـرم افزار در کنتـرل کیفیت مصالح و
بتـن اجتنـاب ناپذیـر اسـت  .ایـن امر هرچه زودتر می بایسـت انجـام گردد.در غیـر اینصورت گـذر زمان همه
دسـت انـدرکاران تولیـد و صنعـت سـاختمان را مجبـور بـه اسـتفاده از تکنولوژی خواهـد کـرد .در تولید بتن
آمـاده قطعـا اسـتفاده از نـرم افزارهـای پیشـرفته کـه از لحظه تولیـد ،حمل و تخلیـه بتن بتـوان کلیه مراحل
را رصـد کـرد ضـروری و الزم اسـت .بـا توجـه بـه مسـائل پیچیـده امـروزی و ترافیـک شـهری قطعـا یکی از
مسـائل مهـم زمـان وفاصلـه حمـل بتـن از کارخانه تا محل مصرف می باشـد که متاسـفانه رعایـت نمی گردد
چـون ابـزار درسـت و دقیقـی جهـت کنتـرل آن وجـود ندارد .وجـود نرم افـزاری کـه فاصله محـل تولید بتن
و زمـان حمـل بتـن تامحـل مصـرف را کنتـرل نمایـد و نزدیکتریـن کارخانـه بتـن آمـاده را به محـل مصرف
معرفـی نمایـد ضروری اسـت.
 :ضمن عرض تشکر از شما ،برای سخن آخر اگر مطلبی هست بفرمایید:

تاکیـد مـی گرددکنتـرل کیفیـت بتن و نظـارت اصلی قبل از تولیـد بتن وحین تولید می بایسـت انجام
گـردد .بـه گونـه ای که از ابتـدا جلوی تولید بارگیـری و اختالط بتن بی کیفیت و غیر اسـتانداردگرفته شـود.
قطعـا سیسـتم نظارتـی فعلـی کنتـرل که بعـد از تولید و ریخته شـدن بتـن انجام مـی گردد جوابگـو نخواهد
بـود( .عالج واقعه قبـل از وقوع بایـد کرد)....
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مهندس ســعید معصویم
شــهردار منطقه  7شریاز

کنرتل کیفیت زیر ذره بین مهندسان
امـروز مصالـح بـا کیفیـت در بـازار موجـود اسـت .روابـط فنـی
نیـز به درسـتی انجـام میشـود .مـا در سـطح کالن شـاهد پروژههای
خوبـی در شـهر شـیراز هسـتیم .ولـی عوامل اجرایـی مثـل کارگران
و اسـتادکاران بـه دلیـل نداشـتن مـدرک فنـی اجرایـی در کیفیـت
سـازههای شـهری اثر نامطلوبی گذاشـته انـد .به طور کلی پـروژه های
عمرانـی و سـاختمانی کالن از سـطح کیفیـت بیشـتری برخـوردار
هسـتند و میتـوان گفت کـه بیشـتر در پـروژه های کوچـک در مثل
سـاختمانهای مسـکونی و اداری مـا شـاهد افـت کیفیـت سـاخت
هسـتیم .ایـن مطلـب را مهندس سـعید معصومـی شـهرداری منطقه
 ۷شـیراز در گفـت و گـوی اختصاصـی با سـیوان به خبرنـگار ما گفت
و ادامـه داد:
مصالـح اسـتاندارد خصوص ًا بتـن اسـتاندارد باید در قالـب تحویل
داده شـود .بعضـ ًا مشـاهده می شـود کـه بتـن مصرفی یک پـروژه به
دالیـل مختلـف افـت کیفیت پیـدا میکنـد و مسـائل فنی بـه خوبی
در آن اجـرا نشـده اسـت .بنابرایـن باید تدابیـری صورت پذیـرد تا ما
بتوانیـم بتن اسـتاندارد را در قالـب تحویل بگیریم تـا از کیفیت خوب
و تضمیـن شـده ای بهره مند شـویم.
مهنـدس معصومـی افـزود :آزمایشـگاه هـا تأثیـر مسـتقیمی بـر
کنتـرل و ارزیابـی مـواد و مصالـح مصرفـی در سـاختمان هـا دارنـد.
پیشـنهاد مـا این اسـت کـه یـک آزمایشـگاه خـواص ایـن فرایند را
بـه صورت دسـته بنـدی شـده بر عهـده گیـرد .به زبـان دیگـر مواد
و مصالـح مصرفـی بـه غیـر از بتـن را کـه در پـروژه های سـاختمانی
اسـتفاده مـی شـود مثـل بلـوک  ،آجـر ،میلگـرد و ...نیـز توسـط
آزمایشـگاه مـورد بررسـی و آزمایـش قـرار گیـرد .مـا اگـر از مصالح
اسـتاندارد در سـاختمان اسـتفاده کنیـم بـه صـورت غیرمسـتقیم بر
عمـر سـازه خـود افـزوده ایم .
شـهردار منطقـه  ۷شـیراز در خصـوص تکنولوژی هـای روز اظهار
داشـت :تکنولـوژی روز می توانـد در بتن ریـزی موثر باشـد اما گاهی
حتـی با اسـتفاده از بتن مرغـوب و با کیفیت باز هم شـاهد ترک هایی
در مکانهـای مختلـف سـاختمان هسـتیم کـه ایـن مسـئله هنـوز
بالتکلیـف اسـت و کسـی پاسـخگو نیسـت سیسـتم هایـی کـه بتن
ریـزی را در محـل انجـام مـی دهند با نظـارت یک مسـئول متخصص
مـی تواند از بـروز خطاهای اینچنینـی جلوگیری کند.تولیـد کنندگان
نبایـد صرفـا محصول خـود را در محـل تحویـل دهند بلکه بـا نظارت
دقیـق و کنتـرل کیفیـت در پیشـبرد پروژه سـهیم باشـند.
وی در پایان بیان داشت:
تشـکر می کنم از نشـریه سـیوان کـه در جهـت افزایـش آگاهی
شـهروندان قدم برمی دارد .شـاید وقت آن رسـیده کنتـرل کیفیت را
از سـطح کلـی به سـطح جزیـی تـر برسـانیم تـا بتوانیم سـازه هایی
بـا کیفیـت و عمـر طوالنـی تـر بـه شـهروندان عرضـه کنیـم.

دکرت ســینا سعادت
اســتاد دانشــگاه ،مدرس دروس ارتقاء
پایه مهندســین
در آسـتانه آغـاز پاییـز و در نیمـه مهـر مـاه و بـه بهانه روز
بتن ،نشسـتی با دکتر سـینا سـعادت؛ مدرس دانشـگاه داشتیم.
ایشـان در پاسـخ بـه سـواالت خبرنـگار مـا ،صحبـت خـود را
اینگونـه آغـاز کردند :در سـال های اخیر شـاهد بهبـود کیفیت
در  3جنبـه طراحـی  ،مصالـح سـاختمانی و اجـرا بـوده ایم .اما
هنـوز بـا نقطه مطلوب و ایـده آل فاصله زیادی داریـم .زلزله ها
محـک هـای خوبـی بـرای آزمایـش سـازه هـای سـاختمانی
هسـتند .یـک نمونـه فاجعـه بـار را در زلزلـه سـر پـل ذهـاب

شـاهد بودیـم کـه بـا توجه بـه کیفیت بتـن میزان خرابـی ها و
آوار ها نسـبت مسـتقیم با این مسـئله داشـت .اما اگر بخواهیم
دقیـق تـر پاسـخ بگوییم ؛ بتن یـک بخش تامین کننـده نیروی
سـازه بتـن آرمـه اسـت ؛ وقتـی یـک بخـش ضعیـف تـر باشـد
قطعـا نیروهـا بـه بخـش هـای دیگـر منتقل مـی شـود و باعث
ایجـاد فشـار مضاعـف و ناپایـداری در سـاختمان مـی گردد..
وی در ادامـه افـزود :بحـث کنترل کیفیـت در تمام جهات
مـی توانـد بـه نتیجه شـفاف تـر منجر شـود و از خسـارت های
جبـران ناپذیـر جلوگیـری کند  .به طـور مثال اگر یک پزشـک
بـرای یـک بیمـار آزمایـش تجویـز کنـد و بیمـار ایـن آزمایش
را در یـک آزمایشـگاه غیـر اسـتاندارد انجـام دهد و یا مسـئول
آزمایشـگاه کار خـود را بـه دقـت انجـام ندهـد ؛ قطعـا در روند
طوالنـی تـر شـدن درمـان بیمـار و یـا حتـی شـدید تر شـدن
بیمـاری اثـر مسـتقیم خواهد گذاشـت.دکتر سـعادت با اشـاره
بـه ایـن کـه بتـن یـک سـنگ مصنوعـی اسـت  ،گفـت  :قطعا
تکنولـوژی روز در کیفیـت بتـن تاثیـر بـه سـزایی دارد .افزایش

ویژه روز بتن

علـم و آگاهـی میتوانـد در کیفیـت اجـزای تشـکیل دهنـده و
افزودنـی هـای بتن موثر باشـد.حتی در بحث اجرا نیز اسـتفاده
از تکنولـوژی روز میتوانـد بـه بهبـود رونـد کار سـاخت و سـاز
کمـک کنـد .وی در ادامـه اذعـان داشـتند کـه قـوی تریـن
سـندی که در حال حاضر در کشـور تدوین شـده اسـت  ،سـند
چشـم انـداز بتـن در افـق  1404اسـت  .این سـند گویـای این
مطلـب اسـت که تـا سـال  ، 1404حداقـل رده بتن در کشـور
از  50 ، 30بایـد باشـد.
وی بـا تاکیـد بر این مسـئله که در این زمینـه تالش هایی
انجـام شـده گفـت  :با وجود فعالیـت های مفید در سـال های
اخیـر ،هنـوز عـزم جـدی را در راسـتای ایـن هدف ملی شـاهد
نبودیـم .قطعـا رسـیدن بـه ایـن کیفیـت؛ یـک دسـتاورد ملـی
محسـوب میشـود کـه بـه عمر سـازه کمـک میکند .این مسـیر
از سـه پارامتـر میگـذرد :بتـن کارخانـه ای  ،علـم نسـبت بـه
اجـزای بتـن و بهبـود کیفیـت اجـزا  ،تربیت نیـروی متخصص
در ایـن حوزه .

مهنــدس جــوکار  /مدیرعامل شــرکت عمران بتن

بهرتین مریاث ما برای آیندگان؛ ساختمان با کیفیت است
مهنـدس جـوکار از تولیدکننـدگان موفـق در صنعـت بتـن در شـهر شـیراز در گفـت و گو با خبرنـگار ما به سـئواالت وی
پاسـخ داد ،ماحصـل ایـن گفت و گـو در ذیل مـی خوانید:

 :بـا توجه به روند سـاخت و سـاز در کشـور به خصوص شـیراز،پروژه هـای عمرانـی را لحاظ کیفی
چگونه ارزیابـی میکنید؟

در سـالهای اخیر  ،حرکت های خوبی در جهت ارتقا کیفیت بتن شـروع شـده اسـت که تاثیر آن را میتوان در سـاختمان ها
مشـاهده کرد.اما متاسـفانه در برخی پروژه ها به دلیل این که موارد فنی پروژه فدای توجیهات اقتصادی پروژه می گردد،
نهایتا این دیدگاه باعث افت کیفیت ساخت و ساز میشود.

محمدحســین مدین
مهندس ّ
رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان بتن و قطعات
بتین اســتان مرکزی

 :اثرات اسـتفاده از مصالح سـاختمانی اسـتاندارد و غیر اسـتاندارد بـه ویژه بتن به عنـوان پر مصرف
تریـن مـاده مورد اسـتفاده در سـاختمان بر کیفیت پـروژه ها چطور مـی بینید؟

با توجه به گرانی و افزایش هزینه مصرف فوالد در سـاختمان و افزایش مصرف بتن به عنوان جایگزینی مقرون به صرفه تر
بـه جـای فـوالد ؛در قالـب اسـتقاده از سـاختمان هایـی بـا اسـکلت بتنـی به جای اسـکلت فـوالدی و علـم به ایـن موضوع
کـه در سـاختمان بتنـی مقاومـت بتـن رابطـه مسـتقیمی بـا مقاومت سـاختمان در برابـر بالیای طبیعـی مثل زلزلـه دارد
لـذا هرگونـه کوتاهـی در ایـن زمینـه میتوانـد موجبات خسـارت های جبـران ناپذیـری را براب جامعه در بر داشـته باشـد.

بـا توجـه بـه اهمیـت ویـژهای کـه بتـن بـه عنـوان
یکـی از عناصـر تشـکیلدهنده در بخـش سـاخت و سـاز
پروژههـای عمرانـی دارا میباشـد ،یقینـاً اسـتفاده از بتـن
غیراسـتاندارد ،میتوانـد نقـش تخریبکننـدهای در به هدر
دادن سـرمایههای ملّـی کشـور بـه همـراه داشـته باشـد.
بنابراین کنترل دقیق براسـاس یک نظارت مسـتمر توسـط
نهادهـای زیربـط ،نقـش موثـری در ارائـۀ یـک محصـول
اسـتاندارد و باکیفیـت را ایفـا خواهـد کـرد .علاوه بـر آن
یکـی از عوامـل مهـم در بـاال بردن کیفیـت بتـن ،ارتباط با
موسسـات و سـازمانهای صاحبنظـر و بهرهمنـد شـدن از
آخریـن دسـتاوردهای تکنولـوژی روز میباشـد.
متاسـفانه بـه علـت مشـکالت عدیـده در بخـش
سـاختمان و پروژههای عمرانی و همچنین سـوءمدیریت در
توجـه ویـژه بـه ایـن امر م ّهـم ،جایـگاه واقعی ایـن کیمیای
بـاارزش مـورد کملطفـی و بیتوجهـی قـرار گرفتـه ،که این
بیتوجهـی از بیـن بـردن سـرمایههای ملّی و خسـارتهای
جانـی به هنـگام وقوع بالیـای طبیعی از جمله زلزلـه و ...را
در بـر خواهد داشـت.

 :نقش کنترل کیفیت ،آزمایشـگاه ها و نظارت بر نحوه تولید را در کیفیت بتن چگونه ارزیابی می کنید؟

در قالـب یـک نظـارت دقیـق و فنـی میتـوان مانـع از خطاهـای سـهوی و یـا عمومـی سـاختمانی شـد .لـذا اهمیـت
آزمایشـگاهها و مشـاورین فنـی سـاخت و سـازها در قالـب خدمات مهندسـی نقـش تمام کننـده ای در کیفیـت را ایفا می
کند .
 :آیـا تکنولـوژی روز را (تولیـد مصالـح ،جنبـه های نـرم افزاری ،در دسـترس بـودن اطالعات در
فضـای مجـازی و اینترنـت و  )....در ارتقا سـطح کیفـی بتن موثـر میدانید؟

بتـن ماننـد هـر تولیـد دیگـری دارای زنجیـره تامیـن مـی باشـد؛قطعا افزایـش دانـش در طـول ایـن زنجیـره روی کیفیت
محصـول نهایـی تاثیـر بسـزایی خواهـد داشـت و بـا توجـه به ایـن که فضـای مجازی نقـش مهمـی در آموزش بـه صورت
آنالیـن را دارد .
لـذا ایـن فضـا پتانسـیل خوبی بـرای ارتقا کیفیـت در چرخه تولید را داراسـت که متاسـفانه جامعه ما هنوز از این پتانسـیل
به نحو احسـن اسـتفاده نکردیم.
 :ضمن عرض تشکر از شما ،برای سخن آخر اگر مطلبی هست بفرمایید:

هرگونـه سـهل انـگاری در تولیـد بتـن بـا توجـه به عمـر مفید سـاختمان میتوانـد نواقصـی جبران ناپذیـر را در پی داشـته
باشـد که این مشـکالت را به نسـلهای آینده در قالب یک سـازه ضعیف انتقال دهد .بیاییم سـاختمان ها و سـر پناه هایی
مقاوم را برای آیندگان به یادگار بگذاریم.
ماهنامه خبری.تحلیلی.آموزشی.پژوهشی
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"رکن اسایس هر شرکت تولیدی تیم تحقیق و توسعه است"

مهندس عبدالرسول مختارنژاد:
مدیر عامل شرکت پارس بتن آریا

به یاد دکرت قالیبافان :بتن تشکیل شده است
از سنگدانه  ،آب و کیم شعور و فهم!!!
به مناسبت روز بتن و به منظور بررسی مشکالت و نظرات تولید کنندگان بتن آماده
استاندارد با مهندس عبدالرسول مختارنژاد مدیر عامل شرکت پارس بتن آریا به گفت و گو
نشستیم که ماحصل این گفت و گو را در ذیل می خوانیم:

با توجه به روند ساخت و ساز در کشور به خصوص شیراز،پروژه های عمرانی
را لحاظ کیفی چگونه ارزیابی می کنید؟

در ابتدای این مصاحبه بهتر است با یک جمله از دکتر قالیبافان،از ایشان نیز یادی
کنیم .بتن تشکیل شده از سنگدانه  ،آب و کمی شعور و فهم .این جمله را باید سرلوحه کار
خود قرار دهیم و به این نکته توجه کنیم که با سهل انگاری و عدم نظارت  ،از کیفیت بتن
کم نکنیم .متاسفانه در سطح شهر شیراز  ،ما از سیستم نظارتی کمی برخوردار هستیم به
طوری که از افتتاح این کارخانه تاکنون حداکثر  ۵پروژه را با نظارت دقیق شاهد بودیم .اگر
دستگاه نظارتی خوب عمل نکند  ،کمی و کاستی هایی در بتن ایجاد می گردد که همین امر
در داشتن بتن با کیفیت تاثیر مستقیم میگذارد .متاسفانه در شهر شیراز پروژه های زیادی
وجود دارند که از لحاظ کیفیت ساخت از سطح پایینی برخوردار هستند .

اثرات استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و غیر استاندارد به ویژه بتن
به عنوان پر مصرف ترین ماده مورد استفاده در ساختمان بر کیفیت پروژه های نقل شده
در سوال اول را چطور می بینید؟

متاسفانه از لحاظ استاندارد بودن مواد و مصالح ساختمانی در اکثر موارد تولیدکننده
بتن آماده را خطاب قرار میدهند .مواد و مصالحی که در تولید بتن استفاده می شود نیز
باید هم عرض با بتن ،مورد ارزیابی استاندارد قرار گیرد به طور مثال کیفیت سیمانی که وارد
کارخانه تولید بتن می شود اگر مناسب باشد در کیفیت بتن اثر مستقیمی میگذارد .باید از
آغاز تولید بتن  ،مواد و مصالح تشکیل دهنده بتن  ،معادن تولید کننده مواد اولیه نیز تحت
نظارت استاندارد باشند .لزوم نظارت اداره استاندارد بر کارخانجات و معادنی که تولیدات مواد
اولیه را بر عهده دارند حائز اهمیت است.

نقش کنترل کیفیت ،آزمایشگاه ها و نظارت بر نحوه تولید را در کیفیت بتن
چگونه ارزیابی می کنید؟

به عنوان یک تولید کننده بتن  ،تمامی موارد آزمایشگاهی بر روی مواد اولیه بتن  ،از
ابتدای ورود به کارخانه  ،هنگام حمل و در نهایت ارائه به مشتری انجام می شود .اما در این
بین گاهی مشاهده میشود که متصدیانی که برای آزمایش و نمونه برداری در پروژههای
عمرانی حضور دارند از علم و اطالعات کافی در زمینه محک زدن بتن برخوردار نیستند .که
این متخصص نبودن مسئول آزمایشگاه وانجام ندادن دقیق فرآیند میتواند آسیبهای جدی
به کیفیت بتن وارد کند .برای جلوگیری از این موارد میتوان به دقیق تر شدن نظارت بر
متصدیان مربوطه اشاره کرد و در صورت مشاهده هرگونه خطا تذکرات الزم را به آنها داد .

آیا تکنولوژی روز را (تولید مصالح ،جنبه های نرم افزاری ،در دسترس
بودن اطالعات در فضای مجازی و اینترنت و  )....در ارتقا سطح کیفی بتن موثر میدانید؟

قطعاً تکنولوژیهای روز میتوانند در جهت باال بردن کیفیت بتن کمک های شایانی را
انجام دهند .ما می توانیم کنترل کیفیت محصوالت را از طریق اپلیکیشن های موبایل و یا
تبلت ها با سرعت بیشتری انجام دهیم مطلع شدیم که در آیندهای نزدیک یک وسیله جدید
روی میکسرهای بتن نصب خواهد شد که با دقت باالیی می تواند حتی از رطوبت بتن نیز با
اطالع باشد تا درصد خطای انسانی را به حداقل برساند.
ضمن عرض تشکر از شما ،برای سخن آخر اگر مطلبی هست بفرمایید:

با تشکر از دقت نظر نشریه سیوان .
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دکرت محمد حســین محرر
اســتاد دانشگاه باهرن شریاز

"رعایت استاندارد ،رعایت یک حداقل است"
نیمه مهر ماه و اختصاص روز  16مهر به روز به بتن سبب شد نیم نگاهی
به وضعیت ساخت و ساز کشور خصوصا شهر شیراز داشته باشیم.به همین روی با
دکتر محرر،استاد دانشگاه باهنر شیراز به گفت گویی کوتاه نشستیم.
وی در پاسخ به سواالت خبرنگارما گفت:با توجه به آمار رسمی کشور در سال ،97
وزارت اقتصاد اعالم کرد ،نزدیک به 19درصد از مشاغل کشور مرتبط با صنعت ساختمان
هستند.این موضوع نشان دهنده اهمیت صنعت ساختمان در کشور است .درکنار این
موضوع یکی از قدیمی ترین میراث انسان ،ساختمان و ساختن سر پناه است.بنابراین
اگر دید خوبی نسبت به این صنعت نداشته باشیم عالوه بر آسیب به صنعت ساختمان،
اقتصاد کشور نیز دچار مشکل خواهد شد.
وی در ادامه افزود  83درصد از تخریب های زلزله اخیر در استان کرمانشاه به دلیل
استفاده از مواد و مصالح نامرغوب و اجرای نادرست سازه ها بوده است که این آمار یک
هشدار جدی برای جامعه و مسئولین است و وظیفه مهندسین و عوامل اجرایی به طبع
سنگین تر خواهد بود که از مواد و مصالح استاندارد تا مراحل اجرا استفاده نمایند.
وی تصریح کرد :در کلی ترین شکل ممکن،رعایت استاندارد یک حداقل است؛ در
واقع اگر یک محصول با رعایت استاندارد وارد بازار شود به این معناست که حداقل ها
را در زمینه تولید پشت سر گذاشته است.از این رواستفاده از مواد و مصالح استاندارد در
ساختمان یک الزام است و رعایت این نکته که استفاده از مصالح استاندارد حتی بدون
نظارت و کنترل کیفیت یک وظیفه و قانون بر دوش مهندسین است.
دکتر محرر در ادامه اظهار داشت :موارد کنترلی ما در بحث کیفیت مصالح ساختمانی
و تجهیزات صنعت ساخت به دو بخش تقسیم می شوند؛
 .1آزمایشگاه هایی که زیر نظر اداره استاندارد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی
معرفی می شوند.
با مشاهده گزارشاتی که این آزمایشگاه ها ارائه میدهند میتوان به تصمیم های
با کیفیت تری در سطح استان دست یافت.
.2ماموران کنترل کیفیت کارخانه های تولیدی که به طبع از دغدغه های سازمان
مدیریت و برنامه ریزی هستند و با داشتن اختیارات بیشتری؛ نه صرفا مکتوب بلکه در
قالب اجرایی می توانند کمک شایانی در جهت پیش برد اهداف جامعه مهندسین داشته
باشند.
وی در ادامه افزود ؛در کارگروه مصالح ساختمانی و تجهیزات ساختمان شورای
فنی استان فارس اقداماتی در حال انجام است که امیدواریم تاثیرات آن را در صنعت
ساختمان مشاهده کنیم .وی ادامه داد :به وسیله استفاده از علوم روز و فناوری نوین در
جهت معرفی تولید کنندگان برتر و دارای کیفیت باال میتوان از هزینه های گزاف برای
رفع خطاهای انتخاب های نادرست کم کرد و همزمان کارخانه هایی که تولیدات نامرغوب
دارند شناسایی و از فروش آن ها جلوگیری شود .دکتر محرر در ادامه اظهار داشت :از
همه دست اندر کاران می خواهیم که ما را در این ام ر یاری دهند و با ارائه ایده های
مناسب و خالقانه باعث رشد هرچه بیشتر صنعت ساختمان شوند.
وی در پایان سخن خود را اینگونه خاتمه داد ما نیاز به حمایت همه مهندسین و
افراد متخصص و آگاه در زمینه صنعت ساختمان داریم .ما با کمک همه این بزرگواران
بتوانیم اصالحات جامع و کامل تری را در زمینه ساخت و ساز داشته باشیم .عالوه بر
این با تشویق و حمایت از سرمایه گذاران بومی برای تولید مصالح ساختمانی در خود
استان،در جهت رونق تولید و بومی سازی صنعت ساختمان قدم برداریم.

درخصــوص کیفیــت ســاخت در
مقایســه بــا ســاخت و ســاز رتبــه هــای
برتــر جهانــی ،فاصلــه زیــادی بــا دنیــا داریــم؛
دکــر داود قائدیان
امــا در ســطح کشــوری  ،بــا توجــه بــه
عضــو هیئت علیم دانشــگاه آزاد
وضعیــت موجــود و موقعیــت زمانــی و مکانــی
ایــران  ،شــهر شــیراز در ســطح خوبــی قــرار
اســایم واحد اقلید
دارد .ایــن مطلــب دکتــر داود قائدیــان عضــو
هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
اقلیــد در گفــت و گــو بــا ســیوان بــه خبرنــگار مــا گفــت و ادامــه داد :در ایــن بیــن تجربیــات
گذشــته نیــز در ســطح کیفیــت موثــر بــوده اســت .امــا بــه طــور کامــل از ایــن تجربیــات اســتفاده
نشــده است.ســختگیری و افزایــش کیفیــت  ،گاهــی باعــث خالقیــت و جســارت در بیــن مهندســین
شــده اســت ؛ امــا در کل نســبت بــه بقیــه اســتان هــا مــا رتبــه خوبــی را دارا هســتیم..
وی در خصــوص زلزلــه هــای اخیــر در کشــور اظهــار داشــت :در زلزلــه کرمانشــاه ،ســازه هــای
بتنــی متفــاوت ســاخته شــده بودند.مشــخصاً بزرگتریــن عامــل خرابــی هــا در ایــن رویــداد طبیعــی
اســتفاده از مصالــح بــا کیفیــت هــای متفــاوت بود.ســازه هــای بتنــی قدیمــی و جدیــد و حتــی
ســازه هایــی کــه هنــوز بــه مرحلــه کاربــری نرســیده انــد در اثــر زلزلــه آســیب پذبــر بودنــد .تفــاوت
اســتفاده از مصالــح و اجــرای آن در ســطح کیفــی مختلــف  ،باعــث کاهــش یــا افزایــش عمــر و
دوام ســاختمان مــی شــود .گاهــی ممکــن اســت مصالــح اســتاندارد باشــد امــا از اجــرای نادرســتی
برخــوردار شــود کــه ایــن موضــوع  ،خــود باعــث خرابــی و آســیب بــه ســاختمان خواهــد شــد.
دکتــر قائدیــان گفــت :اســتفاده از مــواد و مصالــح اســتاندارد و غیــر اســتاندارد را میتــوان بــه غــذای
مناســب و نــا مناســب بــرای انســان تشــبیه کــرد .همانطــور کــه غــذای نــا مناســب  ،مشــکالتی

را بــرای ســامتی بــه همــراه دارد .بنابرایــن اســتفاده از مصالــح اســتاندارد ،ضامــن کیفیــت و دوام
ســاختمان خواهــد بــود..
عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد اقلیــد ادامــه داد :هیــچ کســی نمــی توانــد
ادعــا کنــد کــه تنهــا بــا مشــاهده بتــن ،مــی توانــد کیفیــت آن را مــورد ارزیابــی قــرار دهــد .حتــی
کارخانــه بتنــی کــه سالهاســت بتــن مشــخص را بــا مقاومــت و طــرح اختــاط ثابــت تولیــد کــرده
اســت؛ نمــی توانــد ادعــا کنــد کــه کیفبــت بتــن را بــدون آزمــون آن در آزمایشــگاه ثبــت کنــد.
علــت هــای مختلفــی مــی توانــد اثــر مســتقیم بــر روی مــواد اولیــه بتــن داشــته باشــد .در واقــع
خاصیــت اصلــی مــواد و مصالــح تشــکیل دهنــده بتــن؛ متغیــر بــودن آنهاســت ؛ کــه ایــن مطلــب
باعــث عــدم ثبــات در بتــن خواهــد شــد؛ بنابــر ایــن آزمــون بتــن و نظــارت بــه صــورت کیفــی و
کمــی؛ یــک قانــون اســت ..
وی اظهــار داشــت :در ایــران بــه دلیــل رعایــت نشــدن حــق کپــی رایــت  ،از لحــاظ
تکنولــوژی روز دنیــا  ،همــگام بــا کشــور هــای پیشــرفته قــدم برمیداریــم و قطع ـاً در روش هــای
تولیــد مصالــح  ،بــه روز شــدن مــواد اولیــه  ،روش هــای تولیــد بتــن  ،هــر چقــدر بــه مــوازات
تکنولــوژی روز قــدم بــردارد و حضــور انســانی بــه صــورت مســتقیم کمتــر شــود ؛ درصــد کیفیــت
بتــن افزایــش مــی یابــد .شــاید در هیــچ کشــوری ماننــد ایــران بــه اطالعــات نویــن و علــم روز
دسترســی نباشــد .ایــن امــر ممکــن اســت از جنبــه هــای ســهل الوصــول بــودن اطالعــات و بــی
ارزش شــدن آن کمــی دارای بــار منفــی باشــد امــا بــه طــور قطعــی در کیفیــت تحقیقــات بتــن
تاثیــر مثبــت خواهــد داشــت.دکتر قائدیــان در پایــان گفــت :رکــن اساســی هــر شــرکت تولیــدی ،
تیــم تحقیــق و توســعه اســت .هــر شــرکت تولیــدی بــا اختصــاص درصــدی از ســود خــود بــه تیــم
تحقیــق و توســعه میتوانــد در جهــت رشــد و ارتقــا کیفیــت محصــول خــود گام بــردارد .امــا ایــن
مهــم در ایــران بــه دلیــل بــازار رقابتــی ناســالم اقتصــادی  ،بــه کمتریــن حــد خــود اتفــاق مــی افتد.

عمر مفید ساختمان ها در ایران کمرت از  30سال است
بـا مهنـدس اشـکان زارع مدیـر عامـل شـرکت
ایسـتا بتن تچـر از جمله تولیـد کننـدگان موفق بتن
در شـهر شـیراز بـه گفت و گو نشسـتیم کـه ماحصل
آنـرا در ذیـل مـی خوانید:

بـا توجـه به روند سـاخت و سـاز در کشـور به
خصـوص شـیراز،پروژه های عمرانـی را لحـاظ کیفی چگونه
ارزیابی مـی کنید؟

دو شـاخص مهم تعييـن كننده كيفيت سـاختمان
مـی توان بـه عمر مفیـد سـاختمان كه متأسـفانه در
كشـورما عمر مفید سـاختمان کمتر از  30سال برآورد
شـده اشـاره کرد درحاليكه در كشـورهاي پيشـرفته
عمر مفید نزديك  100سـال اسـت اسـت که بـا توجه
بـه واکاوی های انجام شـده در شـیراز ایـن ضعف نیز
دیـده می شـود که با توجـه به ابـن امر نیـاز مبرم به
اجـرای سـاختمان بـا روش صنعتی و تکنولـوژی های
جدیـد مـی باشـد ،مسـئله دوم مقاومت سـاختمان
در بـرار زلزلـه میباشـد کـه با توجـه به تلاش هاي
ارزنـده اي كـه در ايـن جهت انجام شـده اسـت بايد
اعتـراف كنيـم كـه بيشـتر سـاختمانهاي شـهري
و روسـتايي ،حتـي سـاخت و سـازهاي جديـد چنـد
سـاله اخير نيـز در برابر زلزلـه اي به بزرگـي زلزله بم
مقاوم نيستند.
اميدواريـم همـه دسـت انـدركاران ،مسـؤالن،

مجريـان ،ناظرين و  ...تلاش كنند تا سـاختمانها در
برابـر زلزلـه مقاوم باشـند تـا در صورت وقـوع زلزله،
آسـيب ها و تلفـات انسـاني كاهـش يابند.

اثـرات اسـتفاده از مصالـح سـاختمانی
اسـتاندارد و غیـر اسـتاندارد بـه ویـژه بتـن بـه عنـوان
پـر مصـرف تریـن مـاده مـورد اسـتفاده در سـاختمان
بـر کیفیـت پـروژه هـای نقـل شـده در سـوال اول
چطور می بینید؟

مهندس اشــکان زارع
مدیر شــرکت ایســتا بتن تچر

بـا توجـه به ایـن که بتـن پرمصرف تریـن ماده
در سـاختمان میباشـد بـی شـک اسـتفاده از مصالح
اسـتاندار د در سـاخت بتـن بسـیار مهـم و تاثیـر
گـذار در کیفیـت سـاختمان سـازی مـی باشـد که با
توجـه بـه این امر الزم می باشـد سـخت گیـری های
بیشـتری از سـوی اداره راه و شـهر سـازی و معاونت
فنی و شـهرداری بـرای صاحـب کاران و کارفرما ها در
تهیـه بتـن از کارخانـه های بتـن آماده زیر نظـر اداره
اسـتاندارد اتخـاذ گردد.

الزامـات تولیـد شـود.که بـا توجـه بـه بـکار گیـری
افـراد باتجربه و ذیصلاح در بخش کنتـرل کیفیت در
کارخانـه هـای بتن آماده اسـتاندارد شـیراز از جایگاه
خوبـی برخوردار اسـت

آیـا تکنولوژی روز را (تولیـد مصالح ،جنبه های
نـرم افـزاری ،در دسـترس بـودن اطالعـات در فضـای
مجـازی و اینترنـت و  )....در ارتقـا سـطح کیفی بتـن موثر
می دانید؟

امـروزه رشـد روزافـزون تکنولـوژی بـه گونـه های
غیرقابـل انـکار بـر صنایـع مختلـف تأثیـر گذاشـته
اسـت که بـا توجه بـه رقابتی شـدن بـازار تولید بتن
آمـاده و قطعـات بتـی اسـتفاده از تکنولـوژی هـای
نویـن و بروزرسـانی اطالعـات تولیـد در سـاخت
مصالـح تأثیـر موثـر داشـت

نقـش کنتـرل کیفیت ،آزمایشـگاه هـا و نظارت
بـر نحـوه تولیـد را در کیفیـت بتـن چگونـه ارزیابـی
می کنید؟

در فرآینـد تولیـد بتـن ،واحـد کنتـرل کیفیـت
بایسـتی نظـارت هـای مـداوم بـر فرآینـد را داشـته
باشـد تـا اطمینـان یابـد بتنـی بـا کبفیـت و مطابق
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کوچکرتین یب توجیه به خصوصیات بتن مساوی است

آزمایشگاه یمتواند با عملکرد مطلوب و صادقانه
از تحویل محصول یبکیفیت جلوگریی نماید

با هدر رفت سرمایه بسیار

ویژه روز بتن

بتن پرمصرفترین ماده ساختمانی دنیاست ،اما نحوه تولید ،مصرف و عمل آوری آن عالوه بر دانش فنی الزم به
موقعیت اقلیم و خرده اقلیم منطقه و تعامل با شرایط حرارتی و برودتی آن بستگی دارد .کاربرد این مصالح در استان فارس
به آرامی رو به فزونی است .اما نکتۀ بسیار م ّهم این است که حساسیت کار با این مصالح در استان ،میان تولیدکنندگان
و مصرفکنندگان به طور کامل رعایت نمیشود .چرا که رفتار و عملکرد این پدیده پویا به گونهای است که در صورت
کوچکترین بی توجهی به خصوصیات آن موجب هدر رفت سرمایه بسیاری خواهد شد .بنابراین ایجاد سازه بتنی بادوام
و مقاوم به هیچ وجه اتفاقی نیست و در روشهای نوین ،میبایست رفتار و عملکرد مورد انتظار از بتن در شرایط متعدد
مورد بررسی قرار گیرد و به دلیل اینکه شیراز بر روی بستری زلزله خیز مستقر بوده ،هر گونه ساخت و ساز بر روی این
بستر بایستی از شرایط ویژه و خاصی برخوردار باشد.
مهندس ابوالحسینی ،رئیس اداره نظارت و اجرای ساختمان شهرداری شیراز در ادامه افزود :به طور قطع اظهار نظر
مهندس هاشم ابوالحسیین
ت و ساز و بهرهبرداری از پروژههای عمرانی استان در حوزههای مختلف سدسازی ،پل
در مورد کیفیت اجرا ،عملیات ساخ 
سطح
در
بتن
وضعیت
و
شرایط
کل
مورد
در
ولی
باشد.
ی
م
ها
ه
پروژ
این
مسئولین
اختیارات
سازی و ابنیههای شهری ،در
رئیس اداره نظارت و اجرای ساختمان
استان و در عموم پروژهها ذکر مواردی ضروری به نظر میرسد.
شهرداری شریاز
وی همچنین رعایت  3نکته را ضروری عنوان کرد که این  ۳عبارتند از:
 )1اختالط بتن ،بایستی به طور مداوم و با تغییر مصالح ،کنترل و اصالح شود .متأسفانه در برخی از کارخانههای بتن
آماده استان ،تبعیت از یک نوع طرح اختالط بتن برای عموم و انواع پروژههای عمرانی مشاهده میشود و یا بعضأ دیده میشود که برخی از این کارخانهها حتی از وجود یک آزمایشگاه مجهز
در محل تولید بتن برخوردار نیستند .زمانی که چنین کارگاههایی ،تأمینکننده بتن برخی از پروژههای بزرگ استان میشوند ،حساسیت ما را چندین برابر خواهند کرد .بنابراین بایستی در
مرحله انتخاب مصالح ،نگهداری آنها ،تولید بتن در کارخانهها و بچینگ پروژهها و نیز انتقال و استقرار صحیح آن ،به گونهای برنامهریزی و نظارت نمود که از عارضههای متعددی که میتواند
بخاطر اهمال و سستی در هر یک از این مراحل در درون بتن رخ دهد ،جلوگیری شود.
 )2شن و ماسه رودخانهای استان یکی از بهترین مصالح کشور میباشد .شن و ماسه رودخانهای استان ،یکی از بهترین مصالح کشور و استفاده از مصالح رودخانهای در پروژههای استان
موجب ارتقاء کیفیت بتن مصرفی شده ،ولی برداشت اینگونه مصالح بایستی از ساز و کارهای دقیقتری برخوردار باشد .از آنجایی که مقدار مصالح رودخانهای محدود است ،در نهایت پروژهها
یا کارخانههای بتن آماده به سمت استفاده از مصالح کوهی سوق داده میشوند ،بنابراین تغییر این نوع مصالح مستلزم تغییر در طرح اختالط بتن بوده ،در غیراینصورت بتن تولیدی از مقاومت
و دوام مناسبی برخوردار نخواهد بود .نکتۀ قابل توجه این است که جنس و خصوصیات شن و ماسه در هر ناحیه متفاوت است و به همین دلیل مطالعات انجام شده سایر استانها به طور کامل
و دقیق برای استان فارس قابل استفاده نیست و بایستی بومی شود .چه بسا برای استانی مثل فارس جا دارد که شن و ماسه و حتی سنگ و خاک هر منطقه به طور جداگانه مورد مطالعه قرار
تهیه شود .بنابراین نمیتوان تجربه موفق احداث یک بنای بادوام و مقاوم رادر نقطهای از استان برای کل استان تعمیم داد و بایستی به صورت منطقهای
گرفته و مشخصات معینی برای آنها ّ
شرایط محیطی ،آب و هوا ،مصالح و نیروهای آموزشدیده را برنامهریزی کرد.
 )3افزودنیها جزء الینفک بتن متأسفانه اغلب پروژههای استان چه شهری و چه برون شهری با مواد افزودنی آشنایی کافی ندارند و تصور اشتباهشان بر این است که افزودنی تنها موادی
است که سبب روانی بتن میشود ،حال آنکه ساخت بتنهای پالستیک ،بتنهای نفوذ ناپذیر ،بتنهای با عملکرد باال و بتنهای خود متراکم ،از دیگر کاربردهای این مواد است و امروزه به یمن
وجود اینگونه مواد ،استفاده از چنین بتنهایی میسر شده است.کیفیت بتن در هوای گرم و سرد و به ویژه در فواصل حمل ،صرفاً با استفاده از انتخاب درست اینگونه مواد افزودنی امکانپذیر
است که بررسی این موارد برعهده واحد کنترل کیفیت،آزمایشگاه و ناظرین پروژهها میباشد.
وی در ادامه گفت :بنابراین جهت ساخت و تولید بتن با کیفیت مناسب در کارخانههای تولید بتن ،نیازمند استفاده از نیروی انسانی ماهر ،اعمال مدیریت کیفیت مصالح ،اعمال کنترل
کیفیت ،وجود افراد متخصص ،کالیبره و دقیق بودن ابزار مهمتر از همه رعایت کردن استانداردها در مرحله ساخت میباشیم .از همین رو پیشنهاد میشود تا ابتدا ارزیابی کلی از وضعیت بتن
تولیدی در کالن شهر شیراز ارائه و به دنبال آن به تدوین مدلی برای پیشبینی کیفیت و توانایی کارخانههای تولید بتن آماده در آن شهر اقدام گردد .نتایج نمونهگیریها و بازرسیها حاکی از
آن است که وضعیت مصالح مصرفی در سطح منطقه مورد بررسی در حد مطلوب است .همچنین نمونههای بتنی نشان میدهند که برخی واحدهای تولیدی در رسیدن به مقاومت مشخصه
موفق بودهاند ،در بیشتر موارد به مقاومتی بیش از مقدار مطلوب رسیدهاند ،که علت این امر در استفاده بیرویه از مصالح سیمانی برای باال بردن مقاومت نهایی است.
متأسفانه بعضی از کارخانهها به دلیل عدم اطمینان از سطح کیفی خود با اتکاء به روشهای غیرحرفهای ،مانند کم کردن نسبت آب به سیمان اقدام مینمایند .الزم به ذکر است ،انجام این مهم با
بررسیهای الزم و داشتن اطالعات جامع و مورد نیاز از متغیرهای مشخص در خصوص تمامی فاکتورهای موثر از جمله نوع و مشخصات مصالح مصرفی جهت دستیابی به دقتی خاص در رسیدن به مقاومت
مشخصه امکانپذیر است.وی در پایان گفت :پیشنهاد من این است که نسبت به ساماندهی پمپهای فرسوده ،اصالح قیمتهای بتن ،ارسال به موقع و در دسترس بودن بتن اقدامات الزم انجام گردد.

ٰ
تکنولوژی روز در ارتقاء تولید بتن با کیفیت
تأثری بسزای
عمده پروژههای ساختمانی با اسکلت فلزی و بتنی که دارای سرپرست کارگاه و سازندهی ذیصالح بوده و کارفرما در اجرای
ی و مصالح استاندارد استفاده مینماید ،توانسته از لحاظ اجرائی در حد خوب و قابل قبول ارزیابی
پروژه از اکیپهایی با تخصص کاف 
گردد .بنابراین در بیشتر پروژههای کوچک که عمدتاً سازهها با اسکلت بنایی میباشد ،بدلیل عدم رعایت موارد مذکور ،کیفیت
اجرائی ضعیف تا متوسط می باشد .این مطلب را دکتر هادی بیاتی ،مدیر کنترل و ارزیابی پروژه سازمان نظام مهندسی استان فارس
بیان کرد.وی به کارگیری مصالح استاندارد را در صنعت ساخت و ساز امری ضروری دانست و گفت :استفاده از مصالح استاندارد
بعنوان یکی از اجزاء اصلی چرخه ساخت و ساز تا حدود بسیار زیادی میتواند در زمان اجرا سبب ارتقاء کیفیت و دوام ساخت و
ساز شده و رضایتمندی بهره برداران آتی را به همراه داشته باشد.وی افزود :یکی ازاصلیترین و کاربردیترین مصالح ساختمانی
بتن میباشد که اگر در تهیهی آن از اجزاء اولیهی مناسب ،با کیفیت و طرح اختالط بتن بهینه استفاده شود و همچنین تهیه و
تولید آن در کارخانههای بتن آماده استاندارد انجام پذیرد ،تا حد مطلوبی میتواند در باال رفتن کیفیت و دوام سازه تأثیرگذار باشد.
وی در ادامه گفت :وجود آزمایشگاههای ذیصالح ،آزمونگرهای دارای تخصص کافی ،شرایط مناسب نگهداری نمونهها ،نظارت
دکرتهادی بیایت
بر عملکرد آزمایشگاهها توسط دستگاههای نظارتی و بررسی نتایج آزمایشها توسط ناظرین و سازندگان ذیصالح پروژه میتواند
نقش بسزایی در افزایش کیفیت بتن داشته باشد.دکتر بیاتی در رابطه با تأثیر استفاده از تکنولوژی روز در ارتقاء سطح کیفی تولید
مدیر کنرتل و ارزیایب پروژه سازمان نظام
بتن گفت :ازآنجایی که پیشرفت تکنولوژی و وجود سایتهای اینترنتی ،فضای مجازی ،نرم افزارهای مرتبط و ...توانسته تاحدود
مهندیس ساختمان استان فارس
بسیار زیادی به تبادل و افزایش دانش فنی و تحصصی افراد کمک نماید ،بنابراین در ارتقاء دانش در زمینه تولید بتن با کیفیت
تأثیرگذار خواهد بود .وی در پایان گفت :با توجه به اینکه کشور ایران بر روی کمربند لرزهای قرارگرفته و مسکن بعنوان یک سرمایه
ملی مهم تلقی میگردد ،بنابراین در صورت طراحی و اجرا به صورت اصولی و طبق ضوابط مقررات ملی ساختمان میتواند ضامن جان و مال هموطنان و عزیزانمان باشد لذا افزایش آگاهی
کارفرمایان ،بکارگیری سازنده ذیصالح ،استفاده از اکیپهای دارای کارت مهارت فنی ،بکارگیری مصالح استاندارد ،متعهد بودن طراحان ناظرین و سازندگان ذیصالح در انجام وظایف قانونی
و انجام کنترلهای الزم توسط دستگاههای نظارتی ،برگزاری دورههای آموزشی و بازآموزی تا حدود بسیار زیادی میتواند منجر به رسیدن به این مهم گردد.
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مهندس آرش اسدپور
معاون سازمان همیاری شهرداریهای
استان فارس
بـه مناسـبت روز بتـن بـا مهنـدس آرش اسـدپورمعاون
سـازمان همیـاری شـهرداریهای اسـتان فارس و معاوم پیشـین
عمرانـی فرمانـداری شـیراز به گفـت و گو نشسـتیم که ماحصل
آنـرا در ذیـل مـی خوانید:
 :بـا توجـه به روند سـاخت و سـاز در کشـور
به خصـوص شـیراز،پروژه هـای عمرانـی را لحـاظ کیفی
چگونـه ارزیابی مـی کنید؟

بـا توجه به همدلی بسـیار خوبی که طی سـالهای گذشـته
میـان دسـتگاههای متولـی امـر سـاخت و سـاز در اسـتان فارس
و بهخصـوص شـهر شـیراز بـوده اسـت ،شـاهد اجـرای پروژههای
بـا کیفیتـی در ایـن حـوزه هسـتیم .نظارتهـای مکـرر متولیـان
امـر سـاخت و سـاز بهویـژه شـهرداری شـیراز ،راه و شهرسـازی

و نظـام مهندسـی اسـتان بـر سـاخت و سـازهای بخـش خصوصی و
همچنیـن نظارت سـختگیرانه مشـاورین و ناظرین محتـرم بهعنوان
نماینـدگان کارفرمایـان و نظـارت عالـی شـورای فنـی اسـتان بـر
پروژههـای بخـش عمومـی و دولتـی نیـز نقش بـه سـزایی در ارتقاء
کیفیـت ایـن پروژهها در سـطح شـهر شـیراز داشـته اسـت .بنابراین
شـیراز از جایـگاه مناسـبی برخـوردار بـوده ،امـا هنوز برای رسـیدن
بـه نقطـه مطلوب الزم اسـت ،تالشهای گسـترده بیشـتری توسـط
متولیـان امـر صـورت پذیرد.
 :اثرات استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و غیر
استاندارد به ویژه بتن به عنوان پر مصرف ترین ماده مورد استفاده در
ساختمانبرکیفیتپروژههاینقلشدهدرسوالاولچطورمیبینید؟

بتن یکی از پرمصرفترین مواد مورد استفاده در صنعت ساختمان،
جایگاه بسیار ویژهای در امر کیفیت و عمر پروژههای ساختمانی دارد.
مواد اصلی تشکیل دهنده بتن ،سنگدانه ،سیمان ،آب و مواد افزودنی
است که میبایست هر کدام از استانداردهای الزم برخوردار باشند.
در حقیقت درصد باالیی از تولید مصالح غیراستاندارد ،زمانی است
که مواد اولیه به خط تولید و فرآوری در کارخانه ها رسیدهاند و
اثرات بسیار نگران کنندهای در کیفیت ،بتن ساخته شده خواهد
داشت که این امر با نظارت دقیق و سختگیرانه متولیان امر بر

ویژه روز بتن

کارخانجات تولید مصالح یاد شده قابل حل میباشد .همانگونه
که در دهه  80و با محوریت کمیته مصالح شورای فنی استان
در دفتر فنی استانداری ،استانداردسازی مصالح شن و ماسه رقم
خورد و نتایج بسیار قابل توجهی در آن زمان به همراه داشت.
 :نقش کنترل کیفیت ،آزمایشگاه ها و نظارت بر
نحوه تولید را در کیفیت بتن چگونه ارزیابی می کنید؟

آزمایشـگاهها بـازوی توانمند ناظرین و مشـاورین هسـتند و
در پروژههـای عمرانـی بازدارندگی بسـیار قابل توجهـی میتوانند
داشـته باشـند ،دقیقـاً آزمایشـگا ه میتوانـد بـا عملکـرد مطلـوب
و صادقانـه اشـتباهات بخشهـای تولیـدی را نمایـان کـرده و بـا
اعلام هشـدارهای الزم بـرای دسـتگاههای نظارتـی و کارفرمـا از
تحویـل محصـول بیکیفیـت و عرضـۀ نهایـی بـه مصرفکننـده
جلوگیـری نمایـد .ایجـاد سـاز و کارهای نظارتی مسـتمر توسـط
دسـتگاههای متولـی امـر صـدور پروانـه آزمایشـگاهی نیـز بـر
عملکـرد آزمایشـگاهها بسـیار م ّهـم و اساسـی میباشـد کـه ایـن
مبحـث در اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان بهعنـوان یکـی از
مراجـع صـدور ایـن قبیل پروانهها شـروع بسـیار خوبی داشـته و
امیـدوارم ماننـده سـالهای اولیه این امـر نظارتی پرقـدرت ادامه
داشـته باشد.

"کیفیت بتن پاشنه آشیل
کیفیت ساختمان است"
بـه مناسـبت روز بتـن ،مجالـی بـرای ارزیابی کیفیت مصالح اسـتفاده شـده در سـاختمان پیدا شـد و به همین مناسـبت
خبرنـگار سـیوان گفـت و گویـی بـا مهنـدس جاویـد خطیبـی ؛ نائـب رئیـس انجمن بتـن انجـام داد کـه در ذیل خالصـه آن را
میخوانیم:
مهنـدس خطیبـی کیفیـت را یـک ملاک تعریف شـده و متفـاوت در کشـور های مختلـف دانسـت و گفت :در دنیـا کیفیت
همـه محصـوالت بایـد بـر اسـاس آئیـن نامه ها و قوانین وضع شـده باشـد ،ایـران نیـز از اینن قانون مسـتثنی نیسـت.وی تصریح
نمـود :کیفیـت بـه طـور کلـی در شـاخه هـای مختلـف مورد بررسـی قـرار میگیرد ماننـد کیفیـت در اجـرا ،کیفیـت در طراحی،
کیفیـت در بهـره بـرداری؛ کـه در هـر بخـش معیارهـای اسـتاندارد مخصـوص بـه خـود را دارد .وی افـزود :مـا در بخـش هـای
مهندس جاوید خطییب
ذکـر شـده در حـد ایـده آل نیسـتیم .به طور مثـال در بخش طراحـی باید یک محصـول از کیفیت طراحی خوبی برخوردار باشـد
کـه متاسـفانه در ایـن بخـش ما نمـره قابل قبولـی را نمیگیریم .در تولید مصالح ،اسـتاندارد سـازی تولیدات موجود در کشـور در
نائب رئیس انجمن بتن ایران
مقایسـه بـا تولیـدات خارجـی کمتـر از  50درصد اسـت .مهنـدس خطیبی ادامـه داد :ابهامات در مـورد اجرای مصالح زیاد اسـت
چـون اطالعـات دقیـق و کافـی از اجراهـای اسـتاندارد در دسـت نیسـت.ولی در مجمـوع میانگینـی کـه از چهار معیـار طراحـی ،تولیدمصالح ،اجـرا و بهره برداری از مصالح سـاخت و سـاز
در کشـور در دسـترس اسـت نسـبت به اسـتاندارد جهانی کمتر از 30درصد اسـت.
وی در ادامـه افـزود :بـه طـور کلـی تولیـدات بتـن چـون به روش هـای مختلف توسـط کارخانه های دارای اسـتاندارد و هم فاقد اسـتاندارد انجام میشـود بـه همین دلیل آمـار دقیقی
را تولیـدات بتنـی در اختیـار سـازمان هـای ذی ربـط نمـی گـذارد .امـا در بررسـی های کلی ،بتـن پروژه های کشـور ،بیشـتر در کارخانه هـای دارای پروانه اسـتاندارد تولید می شـود .اگر
در بحـث اسـتاندارد سـازی سـخت گیـری هـای بیشـتری اعمال شـود میتـوان درصد کیفیـت تولیدات بتن را در سـطح کشـور ارتقا داد .به طـور کلی  50درصـد پروژه های کشـور تقریبا
اسـتاندارد هـا را رعایـت میکننـد؛ کـه در ایـن زمینـه بایـد دقت نظـر بیشـتری را اعمال کرد.مهنـدس خطیبی ضمـن مهم دانسـتن نقش آزمایشـگا ها در ارتقا سـطح کیفیت بتـن افزود:
باید تمام شـرکت های تولیدی دارای اسـتاندارد ،مراحل آزمایشـگاه را پشـت سـر بگذارند.
اگـر بتـن خـوب سـاخته شـود میتـوان بـه دوام سـازه امیـدوار بـود .شـرط داشـتن بتـن خوب ،آزمایشـگاه بـا کیفیت اسـت .البتـه کیفیت بررسـی هـای آزمایشـگاه ها در سـال های
اخیـر رو بـه بهبـود اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت کـه آزمایشـگا ها در کشـور از حیطـه اختیاری و تصمیـم گیری محـدودی برخوردار هسـتند که بایـد در این بخـش اقدامات بیشـتری برای
گسـترش فضـای تصمیـم گیـری آزمایشـگاه هـا انجـام داد.کیفیـت بتن ،پاشـنه آشـیل کیفیت سـاختمان اسـت .وی در پاسـخ به سـوال خبرنگار سـیوان درمورد اثـر فنـاوری و اطالعات
نویـن بـر کیفیـت بتـن گفـت :اطالعـات در دنیـا موجـود اسـت مهم دانـش اسـتفاده از این اطالعات اسـت .اطالعـات کافی در مـورد تولید بتـن در اینترنـت و فضای مجازی موجود اسـت
امـا افـراد کمـی هسـتند کـه بتواننـد ایـن دانـش را بـه کار گیرنـد .البته به دلیـل وجود انجمـن های تخصصـی بتن و تنوع در رشـته هـای دانشـگاهی در این زمینه ،در سـال هـای اخیر
جوانـان ایـران زمیـن توانسـته انـد نـوآوری هایـی را داشـته باشـند امـا هنـوز میتـوان در جهت بهبـود مسـیر گام های بلند تـری برداشـت.ما میتوانیـم متخصصین ایـن دانش را به سـایر
کشـور هـا صـادر کنیـم .یکـی از بهتریـن راههـای درامـد زایـی برای کشـور ها صـادر کردن متخصصیـن و مهندسـین نـوآوری در زمینه بـه کار گیر بتن اسـت.
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مهندس اردشــر دیلیم

آزمایشگا های کنرتل کییف ،از ارکان مهم ساختاری و اداری روند و خط تولید
هر فراورده ای است
در فرهنـگ سـاختمانی سـازمانی و دولتـی کشـور ،طرح
عمرانـی ،بیشـتر بـه طرحهـای دولتـی گفتـه میشـود کـه
هزینـه سـاخت آنهـا از بودجه عمرانی کشـور فراهم میشـود.
بـه بـاور اینجانب ،باوجود پیشـرفتی که در  25سـال گذشـته
در کیفیـت سـاخت و سـاز ایـن گونـه طرحهـا پدیـدار شـده
اسـت ،پیشـرفتهای بهدسـت آمـده بـه هیـچ روی نیازهـای
کشـور ،در شـرایط کنونـی در صنعـت سـاخت و سـاز نبـوده
ا ست .
ایـن مطلـب را مهنـدس دیلمـی بیـان کـرد .وی در
ادامـه گفـت :برپایـی و گسـترش سـازمان نظـام مهندسـی
سـاختمان ،تهیـه ،تدویـن و ابلاغ بیسـت و سـه مبحـث
مقـررات ملـی سـاختمان ،روشمنـد شـدن کمابیـش شـیوه
ارائـه خدمات مهندسـی طراحـی ،نظارت و تا حـدودی اجرای
سـاختمانهای موضـوع قانـون ،همگـی گامهـای درسـت
و ارزشـمندی در ایـن راسـتا بودهانـد ،ولـی بـه علـت برخـی
بیتدبیریهـای بنیادیـن کـه بایـد در زمـان یـا جـای دیگری
بـه آن پرداخـت ،مسـئوالن و برنامهریـزان اصلـی سـاخت و
سـاز نتوانسـتند از ایـن توانمندیهـا برای بهبود شـاخصهای
پایـهای اقتصـاد ملّـی و پیشـرفتار صنعت سـاختمان کشـور
اسـتفاده بهینـه را ببرنـد.
وی در رابطـه بـا تأثیـر اسـتفاده از مصالـح اسـتاندارد
بهخصـوص بتـن در ارتقـاء سـطح کیفـی سـازه ها گفـت :واژه
اسـتاندارد یـا اسـتانده ،واژهای تشـریفاتی نیسـت کـه تنهـا
بهعنـوان یـک امتیـاز سنجشـی و تبلیغاتـی ،تنهـا در روزها و
مناسـبت هـای ویـژه مـورد بهرهبرداری قـرار گیـرد .در برخی
فرهنگهـای انگلیسـی ،یکـی از دههـا معنـی اسـتاندارد را :
" " .A moral rlule that should be obeyed

تعریـف کردهانـد .وی افـزود :اسـتانداردها در بیشـتر مـوارد
ضرورتهایـی هسـتند کـه دربرگیرنـده ویژگیهـای الزم و قابـل
دسـترس یـک فـرآورده بـرای برآوردهسـازی بهینه خواسـتههای
مصرفکنندگانـش اسـت .روشـن اسـت کـه اگـر بتـن کار شـده
در یـک سـاختمان ویژگیهـا و اسـتانداردهای بایسـته مقاومت،
شـکلپذیری ،پایایـی در برابر سـایش ،فرسـایش و شـرایط آب و
هوایـی و پیرامونـی ،آببنـدی و دیگـر مشـخصات مـورد نظـر را
نداشـته باشـد ،تأمین ایمنـی ،پایـداری و کارآیی سـاختمان را با
چالـش جـدی روبـرو میسـازد.
وی در رابطـه بـا نقـش کنتـرل کیفیـت ،آزمایشـگاهها و
نظـارت در کیفیـت سـاخت و سـاز گفـت :زمانی کـه از ویژگیها
و اسـتانداردهای یـک فـرآورده سـخن میگوییـم ،بـدون پایـش
و کنتـرل کیفـی پیوسـته آن فـرآورده نمیتـوان از داشـتن
ویژگیهـا و اسـتانداردهای تعریـف شـدهاش اطمینان پیـدا کرد.
کنتـرل کیفـی فرآوردههـا ،بایـد هـم در جریـان تولید آنهـا و هم
در زمـان مصرفشـان انجـام شـود.
از این روی ،داشـتن آزمایشـگاههای کنترل کیفی (،).Q.C
از ارکان سـاختاری و اداری رونـد و خـط تولیـد هـر فـرآوردهای
اسـت .فـزون بـر آن ،مصـرف کننـدگان حـق دارنـد در مـورد
برخـی فرآوردههـای مهـم و کارسـاز بـر ایمنی و سلامت جامعه
ناگزیرنـد بـه هنـگام مصرف هـم آزمایشهـای بایسـته را بر روی
آن فـرآورده انجـام دهنـد تا از یکسـانی ویژگیها و مشـخصاتش
با اسـتانداردهای خواسـته شـده مطمئن شـوند .روشـن است که
ایـن آزمایشهـا تنها زمانـی نتیجهبخش میباشـند کـه ریزبینانه
برابـر روشهـای اسـتانداردی کـه بـرای انجامشـان تعریف شـده
اسـت اجـرا ،گـزارش و ارزیابی شـوند.
مهنـدس دیلمـی در رابطـه بـا تأثیـر تکنولـوژی در ارتقـاء

سـطح کیفـی سـازهها گفـت :بـه بـاور اینجانـب سـاز و کارهـای
نرمافـزاری در دسـترس ،اگـر بـه درسـتی بهرهبـرداری شـوند در
شـرایط کنونـی میتوانـد پاسـخگوی پیشـرفت کیفـی تولیـد و
تهیـه نرمافزارهای تازه بسـیار
مصـرف بتـن باشـد ،هر چند رونـد ّ
شـتابان اسـت .ولـی شـوربختانه ،سـاز و کارهای سـختافزاری و
تولیـدی مـا هماهنـگ با سـاز و کارهـای نرمافـزاری پیشـرفت و
دگرگونـی نداشـته اسـت .وی ادامـه داد :در ایـن باره کافی اسـت
بـه وضعیـت تولیـد مصالـح پایـهای تشـکیل دهنـده بتـن ،یعنی
سـیمان و سـنگدانهها اشـاره کنیم که در بیسـت سـال گذشـته
شـاهد رشـد کیفـی بسـیار ناچیـز آنهـا بودهایـم .در این سـالها
مسـئوالن دولتـی و بهویـژه وزیـران صمـت مـا ،همـواره از رشـد
چنـدی تولیـد سـیمان کشـور سـخن گفتهانـد و آن را نشـانی
روشـن از درخشـان بـودن کارنامـه دوران وزارتشـان نامیدهانـد.
خوشـبختانه در زمینـه افزودنیهـا ،شـاهد پیشـرفت هـای
کمابیـش خوبـی ،هـم در پهنه تولید و هم در گسـتره بهکارگیری
آنهـا بودهایم.
وی در پایـان گفـت :چنانچـه شـما در شـهری مانند شـیراز
گشـتی بزنیـد و سـازههای در حـال سـاخت و برپایـی را بنگرید،
بیشـک بـا پرسشـی بنیادیـن روبـرو خواهیـد شـد .آیا ایـن همه
بهرهگیـری از سـازههای فـوالدی بـرای سـاخت سـازههای
مسـکونی ،اداری ،تجـاری و خدماتـی ،از دیـدگاه اقتصـاد ملـی
و نگهـداری زیسـتبوم دارای پشـتوانه پژوهشـی ،کارشناسـی و
علمـی میباشـد؟ واکاوی ایـن گفتمـان و بهرهگیـری از نتایـج
آن بـرای سـاماندهی سـاخت و سـازها و هماهنـگ کردنشـان بـا
نیازهـای پایـهای اقتصـاد ملی کشـور جسـتاری گسـترده اسـت،
کـه امیـدوارم در جامعـه حرفـهای و مهندسـیمان طـرح و مورد
بررسـی و نقـد قـرار گیرد.

استفاده از تکنولوژی روز نبایسیت به صورت سلیقه ای ،بلکه به شکل
الزام و اجبار در صنعت ساخت و ساز به کار گرفته شود
خوشـبختانه اسـتان فـارس از لحـاظ کیفـی نسـبت به سـایر اسـتانها پیشـگام بـوده و بـه جرأت میتـوان گفـت که این
اسـتان بـه مراتـب از تهـران پیشـی گرفتـه بـه طـوری کـه بارهـا در تهران شـاهد ریـزش ابنیه بـه دلیل عـدم کیفیـت مصالح
بودهایـم .بنابرایـن اسـتان فـارس در حیطـه استحکامسـازی و کیفیـت ،کارنامـه درخشـانی از خـود به جای گذاشـته اسـت.
ایـن مطلـب را دکتـر سـهراب شـرفی رئیـس خانـۀ صنعـت ،معـدن و تجـارت اسـتان فـارس در گفـت و گـو بـا خبرنـگار
مـا بیـان کـرد .وی در رابطـه بـا لـزوم اسـتفاده از مصالـح اسـتاندارد در جهـت رونـق صنعـت سـاخت و سـاز گفت :متاسـفانه
علیرغـم تالشهـای بسـیاری کـه جهـت اسـتفاده از مصالـح اسـتاندارد صـورت پذیرفتـه ،در برخی از مـوارد این مهـم نادیده
گرفتـه میشـود و در نتیجـه عامـل زیـان آن بیـش از هزینـه ا ّولیـۀ سـاخت با مصالـح اسـتاندارد خواهد بـود .بنابرایـن نیاز به
دکرت سه ــراب شـریف
فرهنگسـازی و الزاماتـی اسـت کـه میبایسـتی توسـط شـهرداریها تحقـق یابـد.
وی در خصـوص تأثیـر تکنولـوژی در ارتقاء سـطح کیفی صنعت سـاخت و سـاز بیان نمود :اسـتفاده از تکنولـوژی روز ،صد
رئیس خانه صنع ــت ،مع ــدن و تجارت
در صـد اثربخـش خواهـد بـود ،بـه طـوری که زلزله بـم ،رودبار و ...بـه دلیل عدم اسـتفاده از تکنولـوژی روز در روسـتاها تلفات
است ــان فارس
جانـی بسـیاری برجـای نهـاد .بنابراین اسـتفاده از تکنولوژی روز نبایسـتی به صورت سـلیقهای ،بلکه به شـکل الـزام و اجبار در
صنعت سـاخت و سـاز به کار گرفته شـود .وی در پایان گفت:کمپانیهای مصالح سـاختمانی ،بایسـتی از دانش فنی مهندسـی
و اعتبـارات مالـی برخـوردار باشـند تـا هـر شـخص و بـا هـر تخصـص متفاوتـی نتوانـد بـه امر سـاخت مصالـح ورود پیـدا کنـد ،بنابراین ایـن تداخلات تخصصی و شـغلی عاملی اسـت که
موجبـات قرارگیـری افـراد در جـای اشـتباه و نامتناسـب را فراهـم کـرده و منجر به عدم اجرای اسـتاندارد در سـاخت و سـاز ،افزایـش مصرف و عواقب منفی ناشـی از آن خواهـد گردید که
می بایست با این امر مقابله نمود.
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مهندس ســعید قایض خاین
دبــر انجمــن صنیف کارفرمایی بتــن و قطعات بتین
اســتان خراسان رضوی

آزمایشگاه ها ،بازوی مفید و مؤثر مهندسین ناظر
بـه مناسـبت روز بتـن ،گفتوگویـی خبرنـگار مـا بـا مهنـدس سـعید قاضی
خانـی ،دبیـر انجمـن صنفـی کارفرمایـی بتـن و قطعـات بتنـی خراسـان رضوی
داشـته کـه در ادامـه تقدیـم حضورتـان میگـردد.

 :بـا توجه به روند سـاخت و سـاز در کشـور ،پروژههـای عمرانی را از
لحـاظ کیفـی چگونه ارزیابـی میکنید؟

در خصـوص پروژههـای عمرانـی بـه لحـاط کیفی بایسـتی بـه نقش سـازمان
نظـام مهندسـی بـه عنـوان نهـاد ناظربر کیفیت سـاخت و سـازها توجه داشـت و
البتـه در پروژههـای بزرگ قطعأ دسـتگاه نظارت وظیفـه خود را بهتـر و مطمئنتر
انجـام میدهـد ولی در سـاخت و سـازهای متوسـط و معمولی مهندسـین ناظراگر
بـه نقـش و جایـگاه خـود توجـه داشـته باشـند کیفیـت سـاخت و سـاز متحول
خواهد شـد.

 :بـه نظر شـما اسـتفاده از مصالـح اسـتاندارد و غیراسـتاندارد بـه ویژه
بتـن ،چـه تأثیری بـر کیفیـت پروژههـای سـاختمانی خواهد داشـت؟

بـه طـور حتـم "بتن" بـه عنـوان مهمتریـن و اساسـیترین مـاده سـاختمانی
نقـش محوری در کیفیت پروژها داشـته و در صـورت رعایت اسـتانداردهای تولید
و توزیـع این فـراورده و نظـارت بر اجـرا میتواند در کیفیت سـازهها بسـیار مؤثر
با شد .

:نقـش کنتـرل کیفیـت ،آزمایشـگاهها و نظارت بر نحـوهی تولیـد بتن را

چگونـه ارزیابـی میکنید؟

آزمایشـگاهها بـه عنـوان بـازوی مفیـد و مؤثـر مهندسـین ناظـر ،بایسـتی
عملکـرد مناسـبی ارائه دهنـد ،اما متأسـفانه با افزایش قـارچ گونه آزمایشـگاهها
و ورود و حضـور افـراد کـم تجربـه یا بـی تجربه در این حـوزه و برخـی از تخلفات
و دیدگاههـای منفعـت طلبانه سـبب شـده اعتمـاد تولید کننـده از آزمایشـگاهها
سـلب گـردد و وظیفـه نظارتـی آنها مخدوش شـود.
:آیاتکنولوژی روز در ارتقاء سطح کیفی بتن مؤثر است؟

اسـتفاده از تکنولـوژی روز جهت افزایش اطالعات تولیـد کنندگان و بکارگیری
آنهـا  ،افزایـش امکانـات تولید و مسـلح بودن بـه دانـش روزقطعآ در رونـد بهبود
کیفیـت بسـیار مؤثر اسـت ،اما به مـوازات این اقدامات بایسـتی نهادهـای نظارتی
برخوردهـای مناسـب با تولیـد کنندگان فاقد پروانه اسـتاندارد داشـته باشـند تا
مراکز بتنـی معتبر آسـیب کمتری را متحمل شـوند.
 :کالم آخر....؟

وی در پایـان گفـت :پیشـنهاد میشـود سـازمانهای صمت از صـدور بیرویه
پروانـه بـرای مراکـز بتنـی خـودداری نمـوده و معـادل نیاز شـهرها پروانـه صادر
نماینـد و ترتیبـی اتخـاذ نمایند تـا افـراد متخصص در ایـن حوزه فعالیت داشـته
باشـند.ضمنأ ادارات کل اسـتاندارد نیـز نظارت بیشـتری بر مراکز بتنـی غیر مجاز
اعمـال نمایند.

معرفی وب سایت سیوان لند
وب سایت سیوان لند یک وب سایت خرید و فروش آنالین مصالح ساختمانی و ارائه دهنده خدمات ساختمانی است.
رشد روز افزون جمعیت شهری ،نیاز به مسکن و در نتیجه رشد صنعت ساختمان از یک سوی و از سویی دیگر سالیق متفاوت افراد جامعه،
پراکندگی و تنوع پروژه های در حال اجرا باعث شده است که بازار فروش مصالح ساختمانی کامال ً پراکنده و غیر متمرکز باشد .رکن
دیگر در اجرای یک پروژه ساخت نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص اجرا و حمل و نقل باربری محصوالت ساختمانی است که
برای دسترسی و هماهنگی همه جانبه این امور هیچ یکپارچگی و تمرکزی وجود ندارد و مجری و صاحب پروژه را در هنگام اجرا
به مشکالت زیادی رو به رو میکند و باعث هدر رفتن زمان و هزینه میشود.
مدیران وب سایت سیوان لند با شناسایی این عارضه و مشکل راه حلی راینی و اجرا کردهاند ،با راهاندازی وب سایت خرید
و فروش انالین مصالح ،فضایی را ایجاد کردهاند که تولیدکنندگان و فروشندگان خرد وکالن ،ناوگان حمل و نقل ،استادکاران و
خدماتدهندگان ...،همگی در یک وب سایت اینترنتی متمرکز و یک پارچه شوند .به طور خالصه از صفر تا صد نیاز یک پروژه
همگی در یک وب سایت بر روی کامپیوتر یا گوشی شخصی شما قابل دسترسی میباشد.
وب سایت سیوان لند تالش دارد تا واسطه بین تولیدکننده و خریدار را حذف کند ،با امکام مقایسه قیمت فروشندگان
برای خریداران قیمت بازار را حقیقی نگاه دارد و به خریداران اطمینان خاطر جهت بهترین انتخاب را دهد .از سوی دیگر
زمان صرف شده و سفر درون شهری را کاهش میدهد.
اول تولدکنندگان ،فروشندگان مصالح ساخت .گروه دوم:
گروه
است.
بازار هدف وب سایت سیوان لند چند جانبه
ّ
سوم :خدماتدهندگان همچون پیمانکاران ،استادکاران،
دارندگان خودرو درون شهری و برون شهری و باربری .گروه ّ
کارگران ،مهندسان ،مشاوران ،آزمایشگاه ها ،امالک ،بیمه گذاران و ....هستند.
به طورکلی خریداران مصالح از پیمانکاران شهرداری ها با پروژه های بزرگ شهری تا فردی که تنها نیاز به تغییرات کوچک
در منزل خود را دارد همگی مخاطبان این وب سایت هستند .در این سامانه به فروشندگان و تولیدکنندگان این امکان را
میدهد تا تولیدات کارخانجات خود را به صورت فله و یا بستهبندی در سایت سیوان لند ارائه دهند و به فروش برسانند.
از مزایایی استفاده از سایت سیوان لند برای فروشندگان میتوان به؛ افزایش فروش ،فروش انالین ،تسویه حساب
انالین ،معرفی محصوالت ،ارائه داشبورد فروش ،فروش کشوری ،مدیریت حمل و نقل ،جدول زمانبدی ،مدیریت ظرفیت تولید،
مدیریت ارتباط با مشتری ،برندسازی و  ...اشاره کرد.
خریداران از سایت سیوان لند نیز از مزیت های برخورد دار میشوند ،همچون خرید مستقیم از تولید کننده ،خرید بدون
واسطه ،دست یابی به فروشندگان مختلف به صورت همزمان  -خرید از تولید کنندگان معتبر – مشاهده امتیاز فروشندگان و
ظرفیت فروشندگان – خرید بدون محدودیت زمان و مکان و
ماهنامهقیمت خودکار – نمایش چدول
انتخاب صحیح فروشنده – محاسبه
خبری.تحلیلی.آموزشی.پژوهشی
 .....است.
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