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گرامی.می.داريم.همت.واالی.کسی.را.که.در.سراسر.عمر.خويش.لحظه.ای.از.حرکت.باز.نايستاد.

و.کوش��ش.خس��تگی.ناپذيری.برای.توسعه.و.تعالی.میهن.خويش.داش��ت..از.همان.دوران.کودکی.

اس��تعداد.خ��ود.را.در.تولید.مصالح.س��اختمانی.يافت.و.با.حضور.در.صناي��ع.تولید.آجر.�.به.عنوان.

پرمصرف.ترين.مصالح.ساختمانی.وقت.�.تحوالتی.را.در.اين.صنعت.به.يادگار.گذاشت،اما.در.ادامه.

خاک.و.خشت.را.برای.آرمان.های.بزرگی.که.در.سر.داشت.محكم.نديد.و.به.دنیای.بزرگتری.به.نام.
سیمان.و.بتن.قدم.گذاشت.

ابت��دای.ورودش.ب��ه.اي��ن.صنع��ت.ب��ا.راه.ان��دازی.کارگاه.کوچ��ک.موزائی��ک.س��ازی.

هم��راه.ب��ود.ک��ه.ب��ا.مص��رف.روزی.50کیلوگ��رم.س��یمان.داير.ش��د،.اما.ب��ا.هم��ت.و.تالش.و.

پش��تكار.توانس��ت.س��نگ.بن��ای.بزرگتري��ن.کارخان��ه.بت��ن.و.قطع��ات.بتن��ی.�..اي��ران.فريمكو.

.و.پ��ارس.الن��ه.�..را.اس��توار.س��ازد.ک��ه.رک��ورد.بزرگتري��ن.بت��ن.ري��زی.کش��وردر.ي��ک.روز.

).10633.ت��ن(..را.ب��ه.نام.خود.رق��م.زد..يعنی.از.مص��رف.روزانه.50کیلوگرم.س��یمان.به.مصرف.
1.620.000.کیلو.در.روز.رسید.

در.تمام.اين.س��ال.ها.که.ايران.فريمكو.به.مديريت.ايشان.راه.اندازی.شد.،.رشد.و.توسعه.يافت،.

چندين.اصل.را.برای.واحد.تولیدی.خود.تعريف.کرد.که.»کیفیت«و.»درستكاری«.در.راس.همه.اين.
اهداف.قرار.داشت.

درباره استاد

علی اصغر كيهانی

با.حضور.هشتاد.ساله.سیمان.در.ايران.و.علی.رغم.تدريس.دانش.و.تكنولوژی.بتن.در.دانشگاه.ها،.

اما.حاصل.نهائی.محصوالت.بتنی.در.ايران.انطباق.چندانی.با.ماهیت.ذاتی.اين.فرآورده.ها.نداش��ت.و.
اين.همان.نقطه.عزيمتی.بود.که.برای.خود.در.نظر.گرفت..

در.دوران.جنگ.تحمیلی.تمام.همت.خود.را.صرف.پش��تیبانی.از.جنگ.کرد.و.طراحی.و.تولید.

س��نگرهای.بتنی.پیش.ساخته.و.بیمارس��تانهای.صحرائی.بتنی.ابتكاری.بود.که.به.وسیله.ايشان.جان.

هزاران.رزمنده.دفاع.مقدس.را.حفظ.کرد..خودش.هم.21.بار.برای.اين.منظور.به.جبهه.اعزام.ش��د.و.

همواره.از.اين.دوران.با.افتخار.ياد.می.کند..س��ال.گذشته.که.بنا.به.مناسبتی.پیام.تبريكی.به.نام.ايشان.

در.يكی.از.روزنامه.ها.چاپ.شده.بود،.از.سوی.بنیاد.حفظ.آثار.دفاع.مقدس.نیز.پیام.تبريكی.به.ايشان.

ارسال.شد.که.در.متن.آن.آمده.بود.»رزمندگان.دفاع.مقدس.ياد.و.خاطره.سنگرهای.بتنی.ساخته.شده.
توسط.شما.را.هرگز.فراموش.نخواهند.کرد«.

در.کنار.راه.اندازی.خطوط.پیشرفته.برای.تولید.انواع.فرآورده.های.بتنی.که.کیفیت.و.بويژه.دوام.

را.در.هري��ک.از.اين.تولیدات.به.عنوان.اولويت.اول.طراحی.و.س��اخت.قرار.داده.بود،.حرکت.دادن.

جامعه.به.س��مت.ارتقاء.کیفیت.فرآورده.های.بتنی.اقدام.بزرگی.بود.که.از.سوی.ايشان.مديريت.شد..

شاخص.ترين.اين.حرکت.ها.دوام.جداول.بتنی.بود.که.با.بیش.از.25.سال.تالش.سخت.کوشانه.توام.

با.پیگیری.مستمر.به.نتیجه.رساند.به.نحوی.که.کلیه.دستگاههای.اجرائی.و.شهرداری.های.کشور.پس.

از.20سال.باالخره.پذيرفتند.که.روش.تولید.جداول.ماشینی.که.از.سوی.ايران.فريمكو.بنیان.گذاری.

شده.بود،..روش.علمی.و.مطلوبی.برای.تولید.جداول.بتنی.است،.بی.آنكه.از.ايشان.به.خاطر.تالش.
25ساله.اش.برای.اين.منظور.تشكر.کرده.باشند.

تغییر.س��اختار.طراحی.و.تولید.بت��ن.در.کارخانه.هاي.بتن.آماده.از.روش.س��نتی.به.صنعتی.نیز.

مديون.تالش.ها.و.ابتكارات.ايش��ان.بود..ادبیات.حاکم.بر.تولید.و.مصرف.بتن.آماده.از.همان.ابتدای.

شكل.گیری.اين.صنعت.بر.اساس.مشخصاتی.از.بتن.جاری.می.شد.که.فاقد.بار.مهندسی.بود.اما؛.ايشان.

مشخصاتی.از.بتن.را.وارد.ادبیات.تولید.و.مصرف.کرد.که.انطباق.کاملی.با.ويژگی.های.مهندسی.اين.
محصول.داشت.

.اگرچ��ه.در.زلزل��ه.رودبار.و.منجیل.ذهن.پرسش��گرش.به.اهمیت.مصرف.مصالح.س��اختمانی.

استاندارد.بیش.از.پیش.معطوف.شده.بود.و.واحدهائی.که.برای.زلزله.زدگان.منجیل.ساخت،.عنوان.

با.کیفیت.ترين.س��اختمان.های.ساخته.ش��ده.را.به.خود.اختصاص.داد،.اما.از.زلزله.دی.ماه.1382.به.

بعد.تمام.همت.و.تالش.خود.را.صرف.توجه.دادن.جامعه.به.رعايت.اس��تانداردهای.ساخت.و.س��از.

باالخص.رعايت.استانداردهای.مصالح.ساختمانی.کرد،.به.نحوی.که.بیشترين.حضور.در.رسانه.های.
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جمعی.در.اين.دوره.و.با.عنوان.ضرورت.رعايت.اس��تاندارد.در.کلیه.مراحل.تولید،.توزيع.و.مصرف.

مصالح.ساختمانی.بود..حتی.مصوبه.هیات.وزيران.نیز.نتیجه.پیشنهاد.و.پیگیريهای.ايشان.بود.که.باعث.
تحوالت.شگرفی.در.تولید.و.مصرف.مصالح.ساختمانی.درکل.کشور.شد.

به.اين.مجموعه.بايد.سلسله.بحث.های.مرتبط.اقتصاد.با.تولید.سیمان.را.نیز.اضافه.کرد..در.اواسط.

دهه.60.پیشنهادی.به.وزارت.صنايع.ارائه.کرد.که.به.شكل.گیری.شرکتی.تخصصی.برای.راه.اندازی.

کارخانجات.جديد.س��یمان.انجامید،.هرچند.که.اين.ايده.خوب.از.مس��یر.اولیه.خود.منحرف.شد.اما.

نقش.مهمی.در.کنترل.موازنه.تولید.و.مصرف.سیمان.در.سال.های.بعدی.داشت..مدل.پیشنهادی.ايشان.

سهامدار.ش��دن.کلیه.مصرف.کنندگان.سیمان.در.کارخانجات.تولید.سیمان.بود.که.انحصار.در.تولید.

سیمان.را.از.بین.برد..اتفاقی.که.گرفتاری.های.بعدی.بازار.سیمان.از.همین.نقطه.نشات.می.گرفت..روح.

تفكر.ايشان.در.زمینه.تولید.و.مصرف.سیمان.نگاه.از.زاويه.حفظ.مسائل.زيست.محیطی.و.منابع.ملی.

در.صنعت.سیمان.بود..در.تاريخ.کشورما.تعداد.کسانی.که.به.امر.تولید.مشغول.بوده.و.در.فعالیت.های.
خود.نگاهی.به.حفظ.محیط.زيست.داشته.اند.انگشت.شمارند..ايشان.در.راس.اين.افراد.قرار.دارد.

تولید.سیمان.فرايندی.است.با.آاليندگی.زياد.و.جهان.توسعه.يافته.نیز.به.همین.خاطر.ضرورت.

مصرف.صحیح.س��یمان.را.در.اولويت.برنامه.های.خود.برای.اين.ماده.س��اختمانی.قرار.داده.است.و.

اين.همان.راهی.است.که.در.سال.های.اخیرتوسط.ايران.فريمكو.در.کشور.ما.راهبری.شده.است..در.

کنار.اين،.نگاه.ملی.به.منابع.و.دارائی.های.ملی.نیز.البته.از.ديگر.ابعاد.ذهنی.ايش��ان.بود..اينكه.قیمت.

پائین.عرضه.سوخت.و.حامل.های.انرژی.باعث.انهدام.نوآوری.و.نوسازی.صنعت.ايران.شده.است.و.

کسانی.به.عرصه.تولید.آمده.اند.که.نه.به.دنبال.گرداندن.چرخ.های.صنعت،.بلكه.به.دنبال.پوششی.برای.

بهره.مندی.از.رانت.های.پنهان.هس��تند،.نه.اززبان.يک.کارشناس.و.روزنامه.نگارکه.دربیان.يک.مدير.

کارآفرين.صنعتی.نشان.دهنده.عمق.تفكر،.دورانديشی.و.وفاداری.به.منافع.ملی.است.و.مصداق.عینی.

اين.شعار.که:.»ما.زمین.را.از.نیاکانمان.به.ارث.نبرده.ايم،.بلكه.از.فرزندانمان.به.امانت.گرفته.ايم..پس.
در.حفظ.آن.بايد.کوشا.بود.و.در.بهره.مندی.از.آن.دقت.کرد«.

خضوع.و.ستايش.علم.و.انديشه.نیز.از.ديگر.جلوه.های.شخصیتی.ايشان.است..افتادگی.در.برابر.اهل.دانش؛.

از.اساتید.دانشگاه.تا.دانشجويان.و.حمايت.همیشگی.ازدانشجويان.برای.بهره.مندی.از.امكانات.شرکت.تحت.

.مديريت.اش.و.پشتیبانی.همه.جانبه.از.حضور.دانشجويان.در.المپیادهای.بین.المللی.بتن؛.ايشان.را.به.عنوان.
پشتوانه.ای.محكم.برای.دانشجويان.عالقه.مند.به.صنعت.بتن.در.آورده.است.

..تعريف.ساختار.و.سازمانی.که.امكان.تخلفات.کم.فروشی.و.گران.فروشی.را.به.حداقل.برساند.از.جمله.

دغدغه.های.ذهنی.ايش��ان.از.همان.ابتدای.کار.بود.و.به.همین.خاطر.توانس��ت.2سال.پیاپی.گواهینامه.

حمايت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.را.به.دست.آورد..در.طول40سال.فعالیت.حتی.يک.مورد.گزارش.

درباره.کم.فروشی.و.گران.فروشی.مجموعه.تحت.مديريت.ايشان.گزارش.نشد..توصیه.های.همیشگی.

ايشان.به.کارمندانش.تذکر.به.عواقب.اين.دو.رفتار.بد.در.کسب.و.کار.است..در.اوج.گرانی.سیمان.نیز.

محصوالت.تولیدی.خود.را.بر.اساس.نرخ.دولتی.سیمان.قیمت.گذاری.کرد.و.اين.همان.اندوخته.ای.

بود.که.در.جريان.بررسی.پرونده.ايران.فريمكو.برای.اخذ.گواهینامه.حمايت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.

در.جلسه.کمیته.خطاب.به.ايشان.گفته.شد:.»ما.فكرش.را.نمی.کرديم.که.کسی.دستش.به.سیمان.برسد.

و.هیچگونه.تخلفی.نداش��ته.باش��د«..هیچگونه.اعتقادی.به.بازار.سیاه.مواد.اولیه.نداشت.و.حاضر.بود.

کارخانه.اش.تعطیل.شود.اما.پای.دالالن.تامین.کننده.مواد.اولیه.به.کارخانه.اش.باز.نشود..چند.بار.نیز.
کارخانه.اش.به.همین.خاطر.تعطیل.شد.اما.اسیر.دالالن.بازار.سیاه.نشد.

در.برابر.بیان.حق.و.حقیقت،.مالحظه.هیچ.يک.از.تئوری.های.رايج.در.خريد.و.فروش.را.نداشت..

اگر.مشتريانش.از.او.تقاضای.کاالئی.می.کردند.که.اعتقادی.به.تولید.آن.نداشت؛.صبورانه.در.جهت.

آگاهی.دادن.به.طرف.مقابل.درباره.داليل.خود.توضیح.می.داد.و..چنانچه.به.هر.دلیلی.نمی.توانست.

طرف.مقابل.را.مجاب.کند،.هرگز.تسلیم.تقاضای.بازار.در.برابر.باوری.که.بدان.رسیده.بود..نمی.شد..

س��ال.ها.در.برابر.خواس��ته.برخی.از.مديران.شهرداری.تهران.که.می.گفتند:.»چه.ايرادی.دارد.شما.هم.

جدول.دس��تی.تولید.کنید.ما.می.خريم.ولی.دس��ت.از.پیگیری.جداول.ماشینی.برداريد«.ايستاد.و.در.

نهايت.نیز.ش��هرداری.تهران.را.مجاب.کرد.که.آنچه.20سال.برروی.آن.پافشاری.کرده.درست.بوده.،.
ولو.فرصت.های.فراوانی.از.کسب.و.کار.را.از.ايشان.سلب.کرده.باشد.

در.چند.باری.که.به.نمايندگی.از.مجموعه.ای.از.همكاران.خود..به.حضور.مسئولین.ارشد.کشور.

دعوت.ش��د،.به.جز.بی��ان.مصالح.عمومی.از.دری.ديگر.وارد.نش��دو.در.مالقات.های.متعددی.که.با.

وزيران.و.ساير.مقامات.کشور.داشت،.هرگز.و.حتی.برای.يک.بار.درباره.واحد.تولیدی.خود.حرفی.

نزد.و.همواره.می.گفت:.منافع.شرکت.ما..دردل.منافع.جمع.نهفته.است،.اگر.کاری.که.می.کنیم.به.نفع.
جامعه.باشد،.ما.نیز.به.منافع.خود.خواهیم.رسید.

انس��انها.در.طول.زمان.به.فراخور.تجارب.جديدی.که.بدست.می.آورند.افكار.و.عقايد.خود.را.

به.روز.می.کنند.هر.چند.اين.يک.واقعیت.مس��لم.است.اما.گاه.حقايقی.که.انسان.ها.بدان.می.رسند.در.

طول.سالیان.اهمیت.خود.را.حفظ.می.کنند..آنچه.که.در.اين.مجموعه.جمع.آوری.شده.است.مجموعه.

ديدگاه.های.آقای.علی.اصغر.کیهانی.در.باره.مهمترين.مصالح.س��اختمانی.)س��یمان.و.بتن(.است.که.
بی.هیچ.توضیح.اضافی.گويای.ديدگاه.های.يكی.از.کارشناسان.جدی.اين.صنعت.است...
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درباره فصل

1382
سال 1382، سرآغاز طرح مشكالت كيفى، توليد و مصرف 

بتن و سيمان در رسانه هاى همگاني بود.
بحـث دوام و كيفيـت بتـن و فـرآورده هاى بتنـى از جمله 
موضوعاتى بود كه در اين سـال براى اولين بار در سـطحى 
وسـيع و به صـورت مسـتمر در رسـانه هاى عمومى مطرح 

شد.
دوام جداول بتنى ازجمله مهمترين مسائلى بود كه در سال 
82  با طرح در رسـانه هاى عمومى به نتيجه مطلوب رسـيد. 
به نحوى كه شهردارى تهران با صدور بخشنامه اى هرگونه 

توليد و مصرف جداول بتنى ماشينى را اجبارى كرد.

مجتمع.تولیدي.ايران.فريمكو.براي.اولین.بار.در.کشور.موفق.به.دريافت.پروانه.کاربرد.عالمت.
استاندارد.C50،.آخرين.رده.مقاومتي.بتن.طبق.استاندارد.ملي.شد..

مهن��دس.علي.اصغر.کیهاني،..عض��و.هیات.مديره.انجمن.صنايع.همگن.بت��ن.و.مدير.عامل.اين.

مجتمع،.در.گفت.وگو.با.خبرنگار.ايلنا،.با.بیان.اين.مطلب.افزود:.مصرف.بتن.استاندارد.با.رده.مقاومتي.
باال.باعث.صرفه.جويي.در.مصرف.سیمان.و.بتن،..افزايش.دوام.و.پايداري.سازه.ها.مي.شود..

وي.گفت:.حجم.سرمايه.گذاري.در.بخش.مسكن.ايران.براساس.آمار.هاي.منتشره.توسط.بانک..هاي.
جهاني.25.درصد.سرمايه..هاي.عمومي.و.ملي.است..

کیهاني،.با.بیان.اينكه.عمر.س��اختمان.ها.در.ايران.35.سال.است،.تصريح.کرد:.با.مصرف.مصالح.

ساختماني.استاندارد.و.مرغوب.مخصوصا.در.سازه.ها،..طول.عمر.ساختمان.ها.را.مي.توان.تا.100.سال.

افزايش.داد..عضو.هیات.مديره.انجمن.صنايع.همگن.بتن،.با.اشاره.به.ضرورت.پیگیري.مصرف.مصالح.

اس��تاندارد.از.شهرداري..هاي.کشور.خواست.استفاده.از.مصالح.س��اختماني.استاندارد.را.به.تعهدات.

کارفرمايان.بخش.مسكن.اضافه.و.صدور.پايان.کار.ساختماني.را.مشروط.به.استفاده.از.اين.مصالح.به.
خصوص.در.قسمت.سازه.ها.کنند..

خبرگزاري كار ايران
مدير عامل انجمن صنايع همگن بتن

براي نخستين بار در كشور آخرين رده 
مقاومتي بتن استاندارد، ثبت شد
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بنا.هاي.مقاوم.و.ضد.زلزله.در.ژاپن،.با.همان.موادي.س��اخته.مي.شوند.که.در.ساختمان.هاي.ايراني.

به.کار.مي.رود،.اما.فرسودگي.و.ناايمن.بودن..سازه..هاي.ايراني،.به..خاطر.غیر.علمي.بودن.روش.هاي.استفاده.
از.مصالح.ساختماني.و.عدم.توجه.مهندسین.ناظر.به.رعايت.اصول.ساخت.و.ساز.است..

مهن��دس.علي.اصغر.کیهاني،.عضو.انجمن.صنف��ي.تولیدکنندگان.بتن.در.اين.باره.گفت:.در.دنیايا.

اس��تفاده.از.جدول.و.س��نگ.دال..هاي.بتني.استاندارد.شده.س��االنه.از.اتالف.100.میلیارد.تومان.

جلوگیري.مي.کن��د..به.گزارش.خبرگزاري.کار.ايران.)ايلنا(.علي.اصغر.کیهاني،.مدير.عامل.ش��رکت.

ايران.فريمكو.و.عضو.هیات.مديره.انجمن.بتن.با.بیان.اين.مطلب.گفت:..طبق.تحقیقات.به.عمل.آمده.

ش��هرداري.ساالنه.100.میلیارد.تومان.هزينه.بابت.جدول.گذاري.و.تعويض.جداول.و.سنگ.دال..هاي.
تخريب.شده.کنار.خیابان.ها.هزينه.مي.کند.که.اين.به.دلیل.کیفیت.نا.مرغوب.و.پايین.جدول.ها.است..
به.گفته.وي.کارخانه.ايران.فريمكو.پیش��نهاد.داده..اس��ت.که.جداول.و.سنگ.دال..هاي.ماشیني.با.
ضمانت.15.ساله.در.اختیار.شهرداري.قرار.دهد..مدير.عامل.شرکت.ايران.فريمكو.تاکید.کرد:..در.حال.
حاضر.در.کشور.کمبود.سیمان.نداريم.بلكه.مشكلي.که.از.اين.بابت.وجود.دارد.اسراف.سیمان.به.دلیل.
مصرف.نا.صحیح.و.عدم.تخصص.کافي.در.به.عمل.آوري.صحیح.بتن.است..وي.با.بیان.اين.مطلب.
که.تولید.سیمان.بیش.از.حد.مصرف.است،.اظهار.داشت:.با.توزيع.صحیح.و.مناسب.سیمان.و.کوتاه.
کردن.دست.واسطه.ها.مي.توان.حتي.به.صادرات.اين.محصول.به.خارج.امیدوار.بود..در.ادامه.همچنین.
مهندس.جاويد.خطیبي،.ريیس.مرکز.تحقیقات.کارخانه.ايران.فريمكو.و.عضو.هیات.مديره.انجمن.بتن.
گفت:.صنعت.ساختمان.50.تا.60.درصد.مصرف.بتن.را.به.خود.اختصاص.داده.به.طوريكه.ساالنه.6.
هزار.میلیارد.تومان.سرمايه.از.اين.طريق.جذب.صنعت.ساختمان.کشور.مي.شود..وي.گفت:.درحال.
حاضر.اس��تاندارد.هاي.تولید.س��یمان.32/5.و.42/5.و.52/5.اس��ت.که.با.توجه.به.منابع.غني.کشور.
قابلیت.تولید.52/5.را.در.تمام.کارخانه.هاي.کشور.دارا.هستیم..خطیبي.خاطر.نشان.کرد:.به.دلیل.عدم.
تخصصي.کافي.نزد.تولیدکنندگان.بیشترين.تولید.در.کشور.تحت.استاندارد.32/5.صورت.مي.گیرد..
ريیس.مرکز.تحقیقات.ايران.فريمكو.تاکید.کرد:.وزارت.صنايع.استاندارد.تیپ.1.سیمان.را.32/5.قرار.
داده..است.و.تمام.تولید.کننده.ها.را.ترغیب.به.تولید.بقیه.رده.ها.کرده..است..وي.در.ادامه.اظهار.داشت:.

خبرگزاري كار ايران

استفاده از جدول و سنگ دال  هاي ماشيني ساالنه 
100 ميليارد تومان صرفه جويي در پي دارد

طبق.سیاست.گذاري..هاي.انجام.شده.60.درصد.سیمان.تولیدي.به.سهمیه.مردمي.اختصاص.داده.شده،.

20درصد.به.طرح.ها.و.15.درصد.براي.تولید.تعیین.ش��ده..است..خطیبي.عدم.نظارت.کافي.بر.تولید.

را.از.مشكالت.اين.بخش.عنوان.کرد.و.گفت:.عدم.نظارت.بر.تولید.سیمان.باعث.تولید.محصوالت.

بدون.کیفیت.با.قیمت.باال.و.کیفیت.پايین.شده.که.نارضايتي.مصرف.کننده.را.در.پي.داشته.است..وي.

با.اش��اره.به.قانون.نظام.مهندس��ي.کشور.تصريح.کرد:.براس��اس.اين.قانون.از.تاريخ.81/8/1.استفاده.

از.بتن.تولیدي.اس��تاندارد.الزامي.ش��ده..است.اما.يک.سال.پس.از.تصويب.اين.قانون.عمال.نظارتي.بر.

.C.25.و.C.30.اجراي.اين.قانون.انجام.نمي.شود..خطیبي.افزود:.در.اغلب.کار.هاي.ساختماني.از.بتن

استفاده.مي.شود.که.اخیرا.ايران.فريمكو.با.توجه.به.تحقیقات.انجام.شده.و.استفاده.ازدانش.روز.موفق.

به.تولید.C.50.که.باالترين.رده.مقاومتي.بتن.در.استاندارد.6044.است،.شده..است..خطیبي.در.عین.

حال.تصريح.کرد:.براساس.اعالم.وزير.مسكن.و.شهرسازي.استفاده.از.بتن.استاندارد.در.ساختمان.هاي.

مسكوني.اجباري.شده..است.اما.متاسفانه.اجرايي.شدن.اين.قانون.نیز.تا.کنون.انجام.نشده..است..وي.

تحويل.س��یمان.به.تولیدکنندگان.غیر.اس��تاندارد،.عدم.برخورد.با.واحد.هاي.غیر.مجاز.و.کم.توجهي.

مهندسین.ناظر.را.باعث.پديد.آمدن.مشكالت.موجود.دانست.و.گفت:.شهرداري.ها.به.هنگام.صدور.
جواز.ساخت.بايد.استفاده.از.بتن.استاندارد.شده.را.به.سازندگان.تاکید.کنند..

خبرگزاري ها
عضو انجمن صنفي توليدكنندگان بتن:  

جداول نا مرغوب در 30 سال بيش از 8600 
ميليارد تومان به شهرداري تهران خسارت مي زند
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امروز،..شن،.ماسه.و.سیمان،..محصوالتي.استراتژيک.هستند.و.در.همه.کشور.ها،..ضوابطي.حاکم.است.

که.از.مصرف.غیر.اصولي.س��یمان.و.بتن.جلوگیري.مي.ش��ود،.به.نحوي.که.با.میكسر..هاي.حمل.بتن.از.

کارخانه.تا.محل.مصرف.همانند.وس��ايل.نقلیه.امدادي.عمل.مي.کنند.اما.در.ايران.بي.توجه.به.نیاز.نسل.

آينده.به.اين.عناصر.تجديد.ناپذير.و.با.مصرف.بي.رويه.به.ذخاير.شن.و.ماسه.و.سنگ.آهک.آسیب..هاي.
اساسي.وارد.مي.شود.که.در.سال.هاي.آينده.مشكالتي.به.وجود.خواهد.آورد..

مهندس.کیهاني.که.مرکز.تحقیق.و.توسعه.ايران.فريمكو.را.با.هدف.باال.بردن.مقاومت.محصوالت.

بتني.راه.اندازي.کرده..است.در.بازديد.ريیس.سازمان.صنايع.و.معادن.استان.تهران.و.هیات.همراه.از.اين.

مرکز.به.خبرنگاران.گفت:.بتن.مقاوم.ترين.مصالح.س��اختماني.قرن.است.و.در.صورت.استفاده.صحیح.

عمري.بیش.از.150.س��اله.پیدا.مي.کند.اما.به..خاطر.همی��ن.غیر.علمي.بودن.فرآيند.تهیه.و.تولید.بتن.در.

کشور،..متاسفانه.بتن.در.ايران.دوام.اصلي.خود.را.از.دست.داده..است..وي.با.اشاره.به.جداول.و.سنگ.

دال..هاي.بتني.که.به..صورت.دستي.و.بدون.استفاده.از.ماشین.آالت.بتن.ريزي.و.بتن.سازي.تولید.مي.شوند.

گفت:.اين.جداول.و.سنگ.دال.ها.پس.از.عبور.از.يک.فصل.يخبندان.متالشي.شده.و.معدوم.مي.شوند،..

اين.در.حالي.است.که.جداول.و.سنگ.دال..هاي.بتني.ماشیني.به..خاطر.علمي.بودن.فرآيند.تولید.و.استفاده.

از.ماشین.آالت.و.عدم.دخالت.عوامل.انساني،.عمر.بسیار.طوالني.دارند.و.ما.نمونه.هايي.تولید.کرده.ايم.

که.بیش.از.15.سال.در.مناطق.سردسیر.تهران.استفاده.شده.و.هنوز.مثل.روز.اول.سالم.هستند.و.پیش.بیني.

مي.کنیم.بیش.از.40.سال.عمر.مفید.داشته.باشند..وي.ادامه.داد:..اين.در.حالي.است.که.براساس.گزارش.

کارشناسان.شهرداري.تهران.استفاده.از.جداول.نامرغوب،..در.يک.دوره.30.ساله.بیش.از.8600.میلیارد.

تومان.به.شهرداري.تهران.خسارت.مي.زند..اين.کارشناس.بتن.اضافه.کرد:.در.صورت.استفاده.از.جداول.

و.س��نگ.دال..هاي.ماش��یني.و.مرغوب.همه.خیابان.ها.و.نهر.هاي.تهران.در.طول.حداکثر.3.س��ال.داراي.

جداول.و.نهر.هاي.س��الم.مي.ش��وند.و.بعد.از.آن.براي.مدت.20.س��ال،.جز.در.خیابان..هاي.تازه.تاسیس.

نیازي.به.هزينه.کردن.اعتبارات.شهرداري.در.اين.موارد.نیست..مهندس.کیهاني،.تولید.ساالنه.سیمان.در.

کش��ور.را.30میلیون.تن.اعالم.کرد.و.با.اش��اره.به.راه.اندازي.6.طرح.ساخت.کارخانه.سیمان.تا.سال.84.

که.به.ظرفیت.تولید.سیمان.کشور.8/5.میلیون.تن.اضافه.خواهد.کرد.ادامه.داد:.براي.افزايش.8/5.میلیون.

تن.ظرفیت.تولید.سیمان،.نیاز.به.يک.میلیارد.دالر.سرمايه.گذاري.داريم.و.اين.در.حالي.است.که.به..خاطر.

اس��تفاده.ناصحیح.از.سیمان.تولیدي.کش��ور.بیش.از.35.درصد.تولید.ساالنه.سیمان.در.کشور،.به.دور.

ريخته.مي.شود..اين.کارشناس.بتن.در.اثبات.ادعاي.خود.يادآوري.کرد.که.فقط.در.فرآيند.تعويض..هاي.

مكرر.جداول.و.س��نگ..دال..هاي.شهري،.س��االنه.بیش.از.500.هزار.تن.سیمان.و.2/8.میلیون.تن.شن.و.

ماس��ه.به.گورستان.مصالح.ساختماني.حمل.مي.شود.که.اين.عمل،.رقمي.معادل.يک.صد.میلیارد.تومان.

به.ش��هرداري..هاي.کش��ور.زيان.وارد.مي.کند.و.600.هكتار.از.زمین..هاي.اطراف.شهر.ها.را.به.گورستان.
مصالح.ساختماني.تبديل.مي.کند..

همچنین.مهندس.خطیبي،.مدير.مرکز.تحقیقیات.ايران.فريمكو.در.اين.بازديد.توضیح.داد:..به.خاطر.

استفاده.غیر.علمي.از.سیمان.در.تولید.بتن.و.فرآورده.هاي.بتني،.هر.سال.توان.تولید.5.کارخانه.سیمان.را.

به.دور.مي.ريزيم..وقتي.بتن.نا.مرغوب.تولید.شود،.پس.از.يک.دوره.زماني.کوتاه.مقاومت.ويژگي..هاي.

خود.را.از.دست.مي.دهد.حال.اگر.اين.بتن.به.صورت.جدول.باشد،.در.معرض.ديد.عموم.مردم.است.و.

همه.مي.بینند،..اما.اگر.در..سازه..هاي.ساختمان.ها.باشد،.اين.به.چشم.مردم.ديده.نمي.شود.و.نگراني.اغلب.

مس��ووالن.از.خطرات.زلزله.احتمالي.در.تهران.به.همین.خاطر.است.زيرا.مسووالن.خود.بهتر.مي.دانند.
که.در..سازه..هاي.ساختمان.ها،.چه.اتفاق.افتاده.است..

عضو.هیات.مديره.انجمن.بتن.ايران.و.مدير.مرکز.تحقیق.و.توس��عه.ايران.فريمكو.ادامه.داد.به.

هنگام.تخريب.فرآورده.هاي.بتني.فاسد.و.معدوم.شده.و.انتقال.آنها.به.گورستان.زباله..هاي.ساختماني.

بخش��ي.از.ظرفیت.تولید.س��یمان.کش��ور.به.دور.ريخته.مي.ش��ود.و.اگر.بتن.به.وسیله.ماشین.آالت.

مدرن.و.زير.نظر.متخصصین.تولید.شود،.با.سیمان.کمتري.مقاومت.باالتري.مي.توان.به.دست.آورد،.

اما.در.تولید.بتن.و.فرآورده.هاي.بتني.به.صورت.دس��تي،.تولیدکنندگان.س��نتي.و.غیر.علمي.با.خیال.

اينكه.اضافه.کرد.میزان.س��یمان.مقاومت.بتن.را.افزايش.مي.دهد،..دس��ت.به.اين.کار.مي.زنند..اين.در.

حالي.اس��ت.که.مقاومت.بتن.بیش��تر.به.فرآيند.تولید.و.نگهداري.آن.بس��تگي.دارد.تا.میزان.س��یمان.

مصرفي.در.بتن..وي.ادامه.داد:.در.اروپا.بتن.را.مهندس��ین.و.متخصصین.مي.س��ازند.اما.در.کشور.ما.

اين.محصول.حیاتي.که.وظیفه.حفاظت.از.جان.مردم.را.بر.عهده.دارد.به..وس��یله.کارگران.آموزش.

نديده.و.بدون.استفاده.از.ماشین.آالت.تولید.مي.شود..اين.کارشناس.توصیه.کرد.در.صورت.رعايت.

اس��تاندارد.هاي.بتن،.س��االنه.بیش.از.يک.میلیارد.دالر.مي.توان.صرفه.جويي.کرد.و.البته..س��ازه..هاي.

مقاوم.ت��ري.نیز.س��اخت..همچنین.مهندس.اعرابي،.مدير.کنترل.کیفیت.اي��ن.مرکز.تحقیقاتي.نیز.در.

اين.بازديد.به.کارشناسان.و.مسووالن.سازمان.صنايع.استان.تهران.درباره.فرآيند.تولید.بتن.و.شرايط.

ج��اري.گفت:.س��یمان.براي.تبديل.ش��دن.به.بتن.و.س��اير.محصوالت.بتني،.نیاز.ب��ه.دانش.علمي،.

ماشین.آالت.بتن.ريزي.و.نیروي.انساني.متخصص،.آزمايشگاه.کنترل.کیفي.و.کارگاه..هاي.مجهز.دارد..

بنابراين.بايد.س��یمان.در.اختیار.کس��اني.قرار.بگیرد.که.همه.اين.شرايط.را.دارند.اما.در.حال.حاضر.

س��یمان.بین.افراد.و.کارگاه..هاي.غیر.متخصص.توزيع.مي.شود.که.باعث.به.وجود.آمدن.بازار.سیاه.نیز.

شده..است..وي.ادامه.داد:.دادن.سهمیه.سیمان.به.واحد.هاي.غیر.مجاز.که.پروانه.فعالیت.و.صالحیت.

تولید.محصوالت.بتني.را.ندارند.تاراج.س��رمايه..هاي.ملي.اس��ت،.زيرا.نیاز.نس��ل.آينده.به.سیمان.و.

انرژي،.بیش.از.نیاز.نس��ل.حاضر.اس��ت..در.ادامه.اين.بازديد.مهندس.کیهاني،.مدير.مجتمع.تولیدي.

تحقیقاتي.ايران.فريمكو.پیش��نهاد.کرد.به.هنگام.صدور.پروانه.س��اختماني،.مهندس��ین.ناظر.ملزم.به.

اس��تفاده.از.بتن.استاندارد.تولید.شده.توس��ط.کارخانه.هاي.داراي.صالحیت.شوند.و.استاندارد.هاي.
تهیه.شده.توسط.موسسه.استاندارد.براي.بتن.الزامي..شود..
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همچنین.در.خاتمه.اين.بازديد.طوالني.از.خطوط.تولید.جداول.بتني.ماشیني،.سنگ.دال.ماشیني،.

بلوک..هاي.ماشیني.سبک،.تیرچه..هاي.بتني.ماشیني،.مهندس.قانون،.ريیس.سازمان.صنايع.و.معادن.استان.

تهران،.ضمن.تشكر.از.جمع.آوري.کارشناسان.برجسته.بتن.توسط.ايران.فريمكو،.ضرورت.توجه.بیشتر.

به.کیفیت.مصالح.بتني.را.يادآوري.کرد.و.آمادگي.سازمان.متبوع.خود.را.براي.انتقال.مسايل.و.مشكالت.
پیرامون.بتن.به.مراجع.ذي.صالح.اعالم.کرد..

مهندس.علي.اصغر.کیهاني،.بازرس.انجمن.بتن.ايران.گفت:..از.صاحبنظران.خواس��ته.ايم.براي.

مقاوم.سازي.ساختمان.هاي.سنتي.موجود،.راهكار.هاي.علمي.و.اقتصادي.ارائه.کنند..به.گزارش.خبرنگار.

س��رويس.اجتماعي.ايلنا،.مدير.ش��رکت.ايران.فريمكو.و.بازرس.انجمن.بتن.ايران.در.حاشیه.سمینار.

يكروزه.بتن.و.مقاوم.سازي.ساختمان.ها.در.محل.فرمانداري.هشتگرد.گفت:..ما.شاهد.ساخت.وساز.هاي.

ب��دون.ضابطه.در.س��ال.هاي.اخیر.بوده.اي��م..علت.اصلي.اين.امر.عدم.آگاهي.توده.مردم.اس��ت..چرا.

ک��ه.م��ردم.هنوز.باور.ندارند..همانطور.که.مردم.بم.باور.نداش��تند..وي.ادامه.داد:.بايد.از.همین.امروز.

مقاوم.سازي.ساختمان.هارا.شروع.کنیم..در.بم.هم.ديگر.نگذاريم.اين.اتفاق.بیفتد.و.با.رعايت.مسايل.

استاندارد.در.ساختمان.سازي.مي.توانیم.اين.کار.را.انجام.دهیم..بازرس.انجمن.بتن.ايران.در.پاسخ.به.

اين.سوال.که.متولي.بحث.ساخت.و.ساز.در.کشور.چه.کسي.است،.گفت:.ما.بايد.براي.مشخص.شدن.

متولي.اين.امر.هم.مردم.را.آگاه.کنیم.اگر.مردم.آگاه.باش��ند.به.هنگام.خريد.ساختمان.به.بنا.و.کابینت.

نگاه.نمي.کنند..کیهاني.پیشنهاد.کرد:..مسووالن.شرط.دادن.پايان.کار.را.به.کارگیري.مصالح.استاندارد.

در.س��اختمان.تعیین.کنند..همچنین.در.حاشیه.اين.س��مینار.مهندس.خطیبي.نیز.با.اشاره.به.اينكه.ما.

حساس��یت.گسل.غرب.تهران.را.باور.داريم.و.نس��بت.به.آن.هشدار.مي.دهیم.راه.حل.اين.موضوع.را.

در.مثل��ث.پايداري.عنوان.کرد..مدير.مرکز.تحقیقات.ش��رکت.ايران.فريمك��و.در.توضیح.مدل.خود.

خبرگزاري كار ايران
بازرس انجمن بتن ايران:  

خبرگزاري كار ايرانكارخانه  هاي فاقد استاندارد بايد تعطيل شوند
مدير عامل شركت ايران فريمكو:  

عملكرد برخي از نهاد هاي دولتي، واحد هاي 
توليدي را در آستانه تعطيلي قرار داده  است

گفت:..يک.ضلع.از.مثلث.پايداري.طراحي،.ضلع.ديگر.نظارت.و.اجرا.و.ضلع.سوم.مصالح.استاندارد.

ساختماني.است..وي.با.بیان.اينكه.نبايد.هرکس.اجازه.دخالت.در.امر.ساخت.و.ساز.را.داشته.باشد.به.

توان.تولید.مصالح.طبیعي.و.ارزان.در.ايران.اشاره.کرد.و.نسبت.به.عدم.ضمانت.اجرايي.راهكار.هاي.

مقاوم.سازي.و.برخورد.هاي.آسان.گیرانه.در.اين.باب.انتقاد.کرد..خطیبي.در.توضیح.اينكه.چه.کساني.

در.مورد.اين.برخورد.ها.مقصرند.رس��انه.ها.را.در.می��ان.يكي.از.مقصرين.توصیف.کرد.و.گفت:..بايد.

يک.انقالب.خبري.اتفاق.بیفتد.و.منتظر.نباش��یم.بم.ديگ��ري.در.تهران.به.وجود.بیايد.تا.بعد.جنجال.
خبري.بپا.کنیم.

در.ش��رايطي.که.دولت.حمايت.از.تولیدات.داخلي.را.س��رلوحه.برنامه..هاي.خود.قرار.داده..است.

و.عملكرد.برخي.س��ازمان.ها،.واحد.هاي.تولیدي.را.در.آس��تانه.رکود.کامل.و.تعطیلي.قرار.داده..است،.

مهندس.کیهاني،.مدير.عامل.ش��رکت.ايران.فريمكو،.تولیدکننده.بتن.آماده.در.شهرستان.هشتگرد،.در.

گفت.وگو.با.خبرنگار.ايلنا،.تصريح.کرد:..ايران.فريمكو.به.دلیل.سیاست..هاي.کارخانه..هاي.سیمان.اکنون.

با.20.درصد.ظرفیت.واقعي.مشغول.به.تولید.است.و.چنانچه.وضع.به.همین.منوال.پیش.رود.تعطیلي.

اين.واحد.دور.از.ذهن.نخواهد.بود،..همچنان.که.شهريور.ماه.سال.جاري.به.خاطر.همین.مشكل.اين.
شرکت.در.تعطیلي.به.سر.برد..

وي،..ظرفیت.تولیدي.اين.شرکت.را.ساالنه.119.هزار.و.622.تن.اعالم.کرد.و.گفت:.از.مجموع.

7.کارگاه.مستقر.در.اين.کارخانه.تنها.کارگاه.تولید.بتن.آماده.شرکت.فعال.است.و.چنانچه.با.ظرفیت.



21قصه مرد بتن20 قصه مرد بتن

کامل.کار.کنیم،.مي.توانیم.زمینه.اشتغال.200.نفر.ديگر.را.فراهم.کنیم..
مهندس.کیهاني،..با.اش��اره.به.نحوه.توزيع.سیمان.کارخانه.ها.گفت:.در.قالب.طرح.جامع.سیمان.
60.درصد.سیمان.تولیدي.واحد.هاي.تولیدکننده.سیمان.به.عنوان.سهمیه.مردمي.،.25.درصد.متعلق.به.
طرح..هاي.عمراني.و.ملي.و.15.درصد.نیز.در.اختیار.کارخانه.هايي.نظیر.ايران.فريمكو.قرار.مي.گیرد..
ب��ه.گفته.مدير.عامل.ش��رکت.ايران.فريمكو،.با.توجه.به.فعالی��ت.40.کارگاه.تولید.بتن.آماده.اين.
میزان.س��همیه.تخصیصي.به.هیچ.عنوان.کافي.نیس��ت.و.شرکتي.مثل.ايران.فريمكو.يا.بايد.با.ظرفیت.
بس��یار.پايین.کار.کند.يا.بايد.تولید.را.متوقف.کند.و.میلیارد.ها.ريال.س��رمايه.بالتكلیف.بماند.و.ده.ها.

کارگر.شاغل.بیكار.شوند..
وي،.افزايش.میزان.س��همیه.س��یمان.کارگاه..هاي.تولید.بتن.آماده.ت��ا.30.درصد.از.کل.تولیدات.
کارخانه..هاي.س��یمان.را.براي.فعالیت.کامل.واحد.ها.ضروري.دانس��ت.و.با.هش��دار.نسبت.به.وجود.
مافیاي.س��یمان.تصريح.کرد:.اختصاص.60.درصد.سهمیه.سیمان.تولید.شده.در.کارخانه.ها.به.عنوان.

سهمیه.مردمي.موجب.گسترش.فرهنگ.داللي.و.سوداگري.در.اين.صنعت.مي.شود..
وي.افزود:.در.حالي.که.بهترين.نوع.بتن.در.کارگاه.ها.تولید.مي.شود،..سیمان.به.داليل.متعددي.در.
اختیار.کارگاه..هاي.داراي.مجوز.قرار.نمي.گیرد.يا.با.تاخیر.توزيع.مي.ش��ود..در.حالي.که.اين.محصول.
صنعتي.به.وفور.توسط.دالالن.و.سودجويان.در.احداث.ساختمان.ها.به.کار.گرفته.مي.شود،..که.به.اعتقاد.
کارشناس��ان.80.درصد.بنا.هايي.که.س��یمان.به.صورت.دستي.در.سازه.ها.به.کار.مي.رود.فاقد.استاندارد.

است.و.احتمال.هر.خطري.وجود.دارد..
عضو.انجمن.صنفي.تولید.کنندگان.بتن.خاطر.نشان.ساخت:.10.تا.40.درصد.سیمان.تخصیصي.به.
مردم،.در.بازار.آزاد.در.اختیار.دالالن.قرار.مي.گیرد.و.اين.افراد.با.توسل.به.ترفند.هاي.متعدد.به.دلخواه.

خود.قیمت.ها.را.تنظیم.و.در.آمد.هاي.سرشاري.نصیب.خود.مي.کنند..
وي.گفت:.با.استاندارد.اجباري.تولید.بتن.آماده،.ضمن.آنكه.دست.دالالن.از.بازار.اين.محصول.
قطع.مي.شود،.کیفیت.کاالي.تولید.شده.افزايش.يافته.و.میزان.استحكام.بنا.هاي.احداثي.تا.حد.زيادي.

باال.مي.رود..

س��همیه.س��یمان.ش��رکت..هاي.بتن.آماده.بس��یار.کمتر.از.ظرفی��ت.تولید.آنها.اس��ت..مهندس.

علي.اصغرکیهاني،.مدير.عامل.شرکت.ايران.فريمكو.در.گفت.وگو.با.ايلنا.با.بیان.اين.مطلب.گفت:.در.

قالب.طرح.جامع.س��یمان.60.درصد.س��یمان.تولیدي.واحد..هاي.تولیدکننده.سیمان.به.عنوان.سهمیه.

مردمي،.25.درصد.متعلق.به.طرح..هاي.عمراني.و.ملي.و.15.درصد.نیز.در.اختیار.کارخانه.تولید.بتن.
قرار.مي.گیرد..

به.گفته.وي،.با.توجه.به.فعالیت.40کارگاه.تولید.بتن.آماده.اين.میزان.سهمیه.تخصیصي.به.هیچ.

عنوان.کافي.نیست.و.شرکت..هاي.تولید.کننده.بتن.آماده.يا.بايد.با.ظرفیت.بسیار.پايین.کارکند.يا.بايد.
تولید.را.متوقف.کند.و.میلیارد.ها.ريال.سرمايه.بالتكلیف.بماند..

وي.افزايش.میزان.س��همیه.س��یمان.کارگاه..ه��اي.تولید.بتن.آماده.تا.30.درص��د.از.کل.تولیدات.

کارخانه..هاي.س��یمان.را.براي.فعالیت.کامل.واحد.ها.ضروري.دانس��ت.و.با.هش��دار.نسبت.به.وجود.

مافیاي.س��یمان.تصريح.کرد:.اختصاص.60.درصد.سهمیه.سیمان.تولید.شده.در.کارخانه.ها.به.عنوان.

سهمیه.مردمي.موجب.گسترش.فرهنگ.داللي.و.سوداگري.در.اين.صنعت.مي.شود..وي.افزود:.درحالي.

که.بهترين.نوع.بتن.در.کارگاه.ها.تولید.مي.شود،.سیمان.به.داليل.متعددي.در.اختیار.کارگاه..هاي.داراي.

مجوز.قرار.نمي.گیرد،.يا.با.تاخیر.توزيع.مي.ش��ود..در.حالي.که.اين.محصول.صنعتي.به.وفور.توس��ط.

دالالن.س��ودجويان.در.احداث.ساختمان.ها.به.کار.گرفته.مي.شود.که.به.اعتقاد.کارشناسان.80.درصد.

بنا.هايي.که.س��یمان.به.صورت.دس��تي.در.سازه.ها.به.کار.مي.رود،.فاقد.اس��تاندارد.است.و.احتمال.هر.

خطري.وجود.دارد..عضو.انجمن.صنفي.تولیدکنندگان.بتن.خاطر.نش��ان.س��اخت:.10.تا.40.درصد.

س��یمان.تخصیص��ي.به.مردم،..در.ب��ازار.آزاد.در.اختیار.دالالن.قرار.مي.گیرد.و.اين.افراد.با.توس��ل.به.
ترفند.هاي.متعدد.به.دلخواه.خود.قیمت.ها.را.تنظیم.و.درآمد.هاي.سرشاري.نصیب.خود.مي.کنند..

وي.گفت:.با.استاندارد.اجباري.تولید.بتن.آماده،.ضمن.آنكه.دست.دالالن.از.بازار.اين.محصول.

قطع.مي.شود،..کیفیت.کاالي.تولید.شده.افزايش.يافته.و.میزان.استحكام.بنا.هاي.احداثي.تا.حد.زيادي.

روزنامه دنياي اقتصاد

سهميه دالالن سيمان 4 برابر كارخانه  هاي 
بتن آماده است
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باال.مي.رود..وي.همچنین.با.اشاره.به.لزوم.به.کارگیري.جدول.ماشیني،.ضررو.زيان.ناشي.از.به.کارگیري.

جداول.دستي.را.براساس.گزارش.شهرداري.ساالنه.8600.میلیارد.ريال.اعالم.کرد.و.گفت:.در.استاني.

نظیر.تهران.يک.هزار.پیمانكار.با.اخذ.مجوز.از.ش��هرداري.اقدام.به.س��اخت.جدول.دستي.مي.کنند.و.

تنها.چیزي.که.براي.اين.افراد.مهم.نیس��ت،.رعايت.استاندارد.و.کیفیت.محصول.است..وي.در.پايان.

خاطر.نش��ان.ساخت:.ايران.فريمكو.به.رغم.مجاورت.با.س��یمان.آبیک.هنوز.سهمیه.خود.را.دريافت.

نك��رده.و.مس��ووالن.کارخانه.به.ما.وعده.آبان.ماه.را.داده.ان��د..همچنین.مهندس.خطیبي،.مدير.مرکز.

تحقیقات.ايران.فريمكو.نیز.گفت:..به.دلیل.اس��تفاده.غیر.علمي.از.سیمان.در.تولید.بتن.و.فرآورده.هاي.
بتني.هر.سال.تولید.5.کارخانه.سیمان.را.به.دور.مي.ريزيم..

روزنامه همشهري

25درصد از توليد سيمان ايران
هدر مي رود

مدير.عامل.يک.مجتمع.تولیدي.-.تحقیقاتي.بتن.گفت:.اس��تفاده.نادرس��ت.از.مصرف.سیمان.در.

کشور،..ساالنه.هشت.میلیون.تن.سیمان.به.ارزش.حدود.500.میلیون.دالر.از.سرمايه..هاي.ملي.را.هدر.
مي.دهد..

عل��ي.اصغر.کیهاني.در.جريان.ديدار.خبرنگاران.از.اين.مجتم��ع.تولیدي.افزود:.میزان.عرضه.و.

تقاضاي.سیمان.در.کشور.برابر.است.و.استفاده.اصولي.و.صحیح.سیمان.سبب.مي.شود.که.نه.تنها.هیچ.

کمبودي.نداش��ته.باشیم.بلكه.مازاد.آن.را.نیز.صادر.کنیم..وي.تصريح.کرد:.غیر.علمي.بودن.روش..هاي.

اس��تفاده.از.مصالح.ساختماني.و.توجه.نكردن.مهندس��ان.ناظر.به.رعايت.اصول.ساخت.و.ساز،.سبب.

فرس��ودگي.و.نا.ايمن.بودن..س��ازه..هاي.کشور.شده.در.حالي.که.بنا.هاي.مقاوم.و.ضد.زلزله.در.ژاپن.با.

همین.مواد.ساخته.مي.شوند..به.گزارش.ايرنا.وي.ادامه.داد:.طبق.گزارش.کارشناسان.شهرداري.تهران.

اس��تفاده.از.جدول.نامرغوب.در.يک.دوره.30.س��اله.86.تريلیون.ريال.به.ش��هرداري.خسارت.وارد.

مي.کند.که.علت.آن.تولید.دستي.جداول.خیابان.ها.و.استفاده.نادست.از.سیمان.و.ساير.مصالح.است..

جاويد.خطیبي،.عضو.هیات.مديره.انجمن.بتن.ايران.نیز.به.خبرنگاران.گفت:.با.وجود.داشتن.بهترين.

منابع.غني.براي.تولید.سیمان.در.ايران.و.تدوين.استاندارد.براي.سیمان..هاي.با.مقاومت.باال،.متاسفانه.

تولید.سیمان.در.کشور.با.استاندارد.هاي.پايین.انجام.مي.شود..وي.افزود:..به.دلیل.استفاده.غیر.علمي.از.

س��یمان.در.تولید.بتن.و.فرآورده.هاي.بتني،..هر.س��اله.معادل.تولید.بتن.به.وسیله.ماشین.آالت.مدرن.و.

افراد.متخصص،..مي.توان.سیمان.کمتري.با.مقاومت.باال.مصرف.کرد..خطیبي.ادامه.داد:.تولیدکنندگان.

سنتي.که.بتن.و.فرآورده.هاي.بتني.را.به.صورت.دستي.تولید.مي.کنند،..با.افزودن.میزان.سیمان،.مقاومت.

بتن.را.افزايش.مي.دهند.در.حالي.که.مقاومت.بتن،.به.فرآيند.تولید.و.نگهداري.آن.بستگي.دارد..به.گفته.

وي.در.کشور.هاي.اروپايي.تولید.بتن.به.وسیله.مهندسان.و.متخصصان.انجام.مي.شود.اما.در.ايران،..اين.

محصول.که.وظیفه.حفاظت.از.جان.مردم.را.بر.عهده.دارد،.به.وسیله.کارگران.آموزش.نديده.و.بدون.

استفاده.از.ماشین.آالت.مدرن.تولید.مي.شود..وي.تصريح.کرد:.با.وجودي.که.تولید.بتن.از.اول.آبان.ماه.

سال.گذشته.مشمول.استاندارد.اجباري.شده.اما.متاسفانه.هنوز.عده.زيادي.از.ساخت.و.ساز.هاي.بتني.

با.اس��تفاده.از.بتن.غیر.استاندارد.صورت.مي.گیرد..خطیبي.گفت:.طول.عمر.ساختمان.در.ايران.حدود.

35سال.ارزيابي.شده.در.حالي.که.با.استفاده.صحیح.و.اصولي.از.مصالح.ساختماني،.عمر.ساختمان.ها.

به.100.سال.مي.رسد..وي.با.بیان.اين.که.تقلیل.عمر.ساختمان.ها.و.سازه.ها.در.کشور،..خسارات.سنگیني.

به.اقتصاد.ملي.وارد.مي.کند،.افزود:.براس��اس.گزارش.بانک.جهاني.25.درصد.از.س��رمايه..هاي.ملي.و.
مردمي.در.ايران.در.بخش.مسكن.سرمايه.گذاري.مي.شود..
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در.سال.هاي.اخیرکه.بحث.قیمت.گذاري.سیمان.براساس.طرح.جامع.سیمان.به.میان.آمد،.تا.به.امروز.

شاهد.اظهار.نظر.هاي.فراواني.از.سوي.مسووالن.و.دست.اندرکاران.صنعت.سیمان.با.هدف.افزايش.قیمت.

سیمان.هستیم،..آمار.و.ارقام.فراواني.در.سطح.جامعه.منتشر.مي.شود.که.همه.اين.ها.با.هدف.افزايش.قیمت.

سیمان.صورت.مي.گیرد.و.در.اين.میان.دست.اندرکاران.صنعت.سیمان.تعداد.کثیري.از.مديران.و.مسووالن.

ارشد.وزارت.صنايع.و.تعداد.قابل.توجهي.از.نويسندگان.جرايد،..تنها.راه.نجات.اين.صنعت.را،..آزادسازي.

قیمت.آن.مي.دانند.و.البته.اندک.مقاومت..هاي.صورت.گرفته.توسط.وزارت.بازرگاني.نیز.قادر.به.جلوه.نمايي.
در.برابر.انبوه.اظهار.نظر.هاي.روزانه.موافقان.افزايش.قیمت.سیمان.نیست..

باگذشت.70سال.از.شكل.گیري.صنعت.سیمان.در.ايران.تا.به.امروز.مسأله.توزيع.و.بازار.اين.محصول.

اس��تراتژيک.مملو.ار.تنش..هاي.دايمي.بوده..اس��ت..به.خاطر.شرايط.خاص.اقلیمي،.پايین.بودن.تكنولوژي.

س��اخت.و.تولید.مسكن.در.ايران.و.حتي.نظام.بودجه.نويسي.دولتي،.فعالیت.عمراني.و.ساخت.و.ساز.هاي.

کشور،.متاثر.از.فصول.مختلف.سال.بوده.و.عمال.ماه..هاي.مشخصي.از.سال.به.نام.فصل.کاري.شناخته.شده.

.اس��ت.بر.همین.اساس.تقاضا.براي.سیمان.به.عنوان.ماده.اصلي.ساخت.و.ساز.ها.که.بیش.از.200.محصول.

س��اختماني.ديگر.از.مشتقات.آن.است.در.طول.س��ال.ثابت.نیست.و.متناسب.با.فصل.کاري.با.افزايش.و.

کاهش.ش��ديد.تقاضا.روبه.رو.مي.ش��ود،.اما.تولید.سیمان.توس��ط.کارخانه.ها،.از.يک.آهنگ.ثابتي.در.طول.

س��ال.برخوردار.اس��ت..به.همین.خاطر.در.ماه..هاي.مشخصي.از.سال.تولید.سیمان.ثابت.ولي.تقاضا.براي.

اين.محصول.افزايش.مي.يابد.و.درس��ت.در.همین.ايام،..بازار.س��یاه.س��یمان.تشديد.مي.شود.به.نحوي.که.

مابه.التفاوت.نرخ.دولتي.و.آزاد.س��یمان،..گاه.به.30.تا.40.هزار.تومان.مي.رس��د..دغدغه..هاي.کارفرمايان.و.

سرمايه.گذاران.بخش.مسكن.و.ساخت.و.ساز.هاي.کشور.به.پیشرفت.فیزيكي.پروژه.ها.در.فصل.کاري.باعث.

هدايت.آنها.به.سمت.بخش.داللي.جهت.تامین.سیمان.مي.شود..زيرا.کارفرمايان.و.سرمايه.گذاران.به.تجربه.

دريافته.اند.که.هزينه..هاي.تامین.سیمان.از.بازار.آزاد.به.مراتب.کمتر.از.هزينه.توقف.پروژه..هاي.آنها.است.که.

تالش  هاي پنهان براي افزايش 
قيمت سيمان

درباره فصل

1383
آثار و پيامدهاى زلزله دى ماه 82 بم مهمترين رويدادي بود 

كه ازسوي رسانه ها در سال83 پيگيري شد.
اسـتفاده از مصالح ساختمانى اسـتاندارد بيشترين دغدغه 
ذهنى مديران و كارشناسان و مسئوالن بخش ساخت و ساز 
بـود. موضـوع ديگرى كه در سـال 1383 در حوزه سـيمان 
مطرح شد، نقد سياست هاى كلى كشور در حوزه سيمان بود. 
رويكردهـاي اجرائي كه برخالف منافع ملى در جريان بود و 
علت اصلى كيفيت پايين سازه هاى بتنى و مصارف نادرست 

سيمان را در كشور رقم مى زد.
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س��رمايه..هاي.عظیمي.را.در.اين.پروژه.ها.سرمايه.گذاري.کرده.اند،.در.واقع.دالالن.سیمان.با.يک.روانشناسي.

کامال.حس��اب.ش��ده.که.بر.روي.ساختار.هاي.غلط.نظام.توزيع.و.تناوب.دايمي.شروع.و.اتمام.فصل.کاري.

اس��توار.است.به.سود.هاي.میلیاردي.مي.رس��ند..از.جمله.اقداماتي.که.در.سال.هاي.گذشته.به.منظور.ايجاد.

تعادل.در.تقاضا.و.عرضه.در.فصل.کاري.توس��ط.کارخانه..هاي.س��یمان.صورت.گرفته،.ايجاد.س��یلو.هايي.

جهت.انبار.کلینكر.است.که.البته.اين.موضوع.بیشتر.با.هدف.جلوگیري.از.توقف.تولید.کارخانه..هاي.سیمان.

در.فصل..هاي.غیر.کاري.که.تقاضا.براي.سیمان.اندک.است.صورت.گرفته.و.عمال.تاثیر.قابل.توجهي.در.مقابله.

با.ش��كل.گیري.بازار.س��یاه.براي.س��یمان.ندارد..حتي.در.برخي.موارد،.همین.انبار.هاي.کلینكر.که.به.ظاهر.

مي.تواند.براي.افزايش.عرضه.در.فصل.کاري.منجر.ش��ود،.به.عنوان.ابزاري.در.دست.کارخانه..هاي.سیمان.

در.آمده.است..به.عنوان.نمونه.فروردين.امسال.مدير.يكي.از.کارخانه..هاي.سیمان.در.نامه.اي.به.خريداران.

عمده.خود.از.آنها.تقاضا.کرد.که.نسبت.به.ترخیص.سیمان.خريداري.شده.خود.که.متعلق.به.ماه..هاي.قبل.

است.اقدام.کنند..معني.ديگر.در.خواست.فوق.اين.است.که.تعدادي.از.خريداران.عمده.سیمان.در.ماه..هاي.

پاياني.سال.گذشته.اقدام.به.خريد.سیمان.کرده.ولي.از.آنجايي.قادر.به.مصرف.يا.توزيع.آن.نبوده.اند.سیمان.

خريداري.ش��ده.را.با.گذش��ت.چند.ماه.هنوز.از.کارخانه.ترخیص.نكرده.اند.و.منتظر.فرصت.مناسبي.براي.

ترخیص.س��یمان.خريداري.شده.هستند..اين.فرصت.مناس��ب.با.شروع.فصل.کاري.از.اواخر.ارديبهشت.

ماه.آغاز.مي.ش��ود.که.تقاضا.براي.سیمان.افزايش.مي.يابد.و.خريداران.سیمان.فرصت.مناسبي.براي.عرضه.

سیمان.در.بازار.آزاد.دارند،..با.اين.حساب.انبار.کلینكر.که.توسط.کارخانه..هاي.سیمان.با.هزينه..هاي.سنگیني.

ساخته.شده..است،.عمال.به.عنوان.انبار.تعدادي.از.دالالن.سیمان.در..آمده.است،.از.طرفي.خود.کارخانه..هاي.

س��یمان.نیز.از.اين.س��یلو.ها.به.صورت.کامال.ويژه.اي.بهره.برداري.مي.کنند...در.حال.حاضر.براس��اس.يک.

عرف.جاري.کارخانه..هاي.س��یمان.محصول.خود.را.به.صورت.نقدي.به.فروش.مي.رس��انند.و.چنانچه.تا.

زمان.ترخیص.کاال.قیمت.سیمان.شاهد.تغییراتي.باشد.به.هنگام.تحويل.سیمان.افزايش.قیمت.را.تاثیر.و.از.

حجم.س��یمان.تحويلي.کم.مي.کنند..بار.ها.براي.تک.تک.خريداران.سیمان.اتفاق.افتاده.که.به.عنوان.نمونه.

وجه.اعالم.شده.توسط.کارخانه.سیمان.براي.وزن.مشخصي.از.سیمان.را.به.حساب.کارخانه.سیمان.واريز.

کرده.اند.و.به.هنگام.تحويل.س��یمان،.کارخانه..هاي.سیمان.اعالم.مي.کنند.که.قیمت.سیمان.افزايش.يافته.و.

مابه.التفاوت.قیمت.س��یمان.را.از.حجم.سیمان.اولیه.کس��ر.مي.کنند..اين.روش.فروش.در.هیچ.جاي.دنیا.

مش��ابه.ندارد..کارخانه..هاي.سیمان.به.اهمیت.کاالي.تولیدي.خود.در.فصول.کاري.واقفند.و.از.نیاز.شديد.

مشتريان.خود.در.اين.فصل.نیز.با.خبرند،.بر.همین.اساس.شرايط.غیر.عادالنه.اي.را.در.اين.میان.به.خريداران.

خود.تحمیل.مي.کنند.و.البته.اين.اجحاف.در.حق.خريداران.سیمان،..به.صورت.تصاعدي.به.قیمت.مسكن.

منتقل.مي.ش��ود،..مكانیزم.قیمت.گذاري.براي.سیمان.در.حال.حاضر،..مكانیزم.تعريف.شده.و.قانوني.براي.

تعیین.قیمت.س��یمان.وجود.ندارد.و.قیمت.فروش.فعلي.کارخانه.ها.نیز.)نرخ.تعادلي(.متاثر.از.قیمت.اين.

کاال.در.بازار.آزاد.اس��ت.و.البته.قیمت.بازار.آزاد.س��یمان.نیز.از.معادالتي.تشكیل.مي.شود.که.کارخانه..هاي.

سیمان.در.شكل.گیري.اين.قیمت.تاثیر.مستقیم.دارند..اين.مكانیزم.غلط.که.در.طرح.جامع.سیمان.صورت.

قانوني.به.خود.گرفته..اس��ت،.در.صورت.اجراي.دقیق.دست.کارخانه..هاي.سیمان.را.براي.اجراي.هرگونه.

تغییرات.در.قیمت.سیمان.باز.مي.گذارد،.معنا.و.مفهوم.ديگر.اين.گونه.نرخ.گذاري.اين.است.که.کارخانه..هاي.

س��یمان،..خود.را.در.مقام.رقباي.دالالن.س��یمان.قرار.مي.دهند.و.با.هدف.ايجاد.تعادل.بین.قیمت.بازار.آزاد.

و.نرخ.تعادلي،..سعي.در.خنثي.کردن.فعالیت.دالالن.سیمان.دارند،..اما.اشكال.اصلي.اين.مكانیزم.اين.است.

که.مابه.التفاوت.نرخ.سیمان.در.بازار.آزاد.و.نرخ.فروش.تعادلي.کارخانه.ها،..خود.زايیده.نظام.غلط.توزيع.

موجود.اس��ت.و.اين.فرآيند.قابلیت.خود.ترمیمي.ندارد..میزان.تعهدي.که.کارخانه.هاي.س��یمان.در.فصول.

کاري.براي.تامین.سیمان.مي.تواند.بپذيرند،.قادر.به.پوشش.تمام.تقاضا.هاي.بازار.است.و.اين.مكانیزم.غلط.

توزيع.است.که.باعث.شكل.گیري.بازار.سیاه.مي.شود..ذکر.اين.نكته.الزم.است.که.تمام.تقاضا.هاي.بازار.در.

فصول.کاري.براي.سیمان،.ناشي.از.نیاز.واقعي.پروژه..هاي.عمراني.نیست،.بلكه.بخش.قابل.توجهي.از.اين.

تقاضا.غیر.واقعي.بوده.و.امكان.کاس��تن.از.اين.تقاضا.ها.نیز.وجود.دارد،.روش.صحیح.قیمت.گذاري.براي.

س��یمان،.محاسبه.قیمت.تمام.شده.اين.محصول.به.اضافه.س��ود.معقول.براي.ارزش.سهام.سرمايه.گذاري.

شده.در.کارخانه..هاي.سیمان.است.که.در.طرح.جامع.سیمان.تحت.عنوان.قیمت.پايه.تعريف.شده..است،.

در.ش��رايطي.که.کارخانه..هاي.س��یمان.از.انرژي.و.مواد.معدني.با.يارانه..هاي.دولتي.و.ارزان.قیمت.استفاده.

مي.کنند،.طرح.آزاد.س��ازي.قیمت.اين.کاال،.خالف.مصالح.عمومي..اس��ت.و.در.صورت.آزاد.سازي.قیمت.

س��یمان،.بايستي.کارخانه..هاي.س��یمان.انرژي.و.مواد.معدني.را.براساس.تعرفه..هاي.جهاني.دريافت.کنند،.

در.حال.حاضر.براي.تولید.هر.تن.س��یمان،..معادل.125.لیتر.س��وخت.فسیلي.مصرف.مي.شود.که.با.توجه.

به.قیمت.جهاني.اين.حجم.از.انرژي،..در.واقع.کارخانه..هاي.س��یمان.رقم.قابل.توجهي.از.هزينه..هاي.تولید.

خود.را.به.خاطر.تامین.سوخت.ارزان.قیمت.کاهش.داده.اند،..اين.در.حالي.است.که.کارخانه..هاي.سیمان.در.

کشور.هايي.مثل.ترکیه،..هندوستان.و.چین.بدون.بهره.مندي.از.سوخت.ارزان.قیمت،.سیمان.تولیدي.خود.

را.به.قیمت..هاي.نزديک.)و.حتي.کمتر.از.قیمت.سیمان.در.ايران(.عرضه.مي.کنند،..بر.همین.اساس.کساني.

که.مدعي.اند.بدون.افزايش.قیمت.س��یمان،..امكان.نوس��ازي.و.سرمايه.گذاري.جديد.در.اين.صنعت.فراهم.

نمي.شود.مبتني.بر.واقعیت.نیست،.زيرا.کارخانه..هاي.سیمان.در.حال.حاضر.بیشترين.سود.به.نسبت.قیمت.

پايه.سهام.را.کسب.مي.کنند.و.در.حال.حاضر.هیچ.يک.از.فعالیت..هاي.صنعتي.در.کشور.به.اندازه.کارخانه.

س��یمان.سود.ده.نیستند.و.البته.اين.س��ود،..قابلیت.افزايش.دارد،.زيرا.براساس.گزارش.سازمان.بهینه.سازي.

مصرف.س��وخت،.چنانچه.کارخانه..هاي.س��یمان.استاندارد.هاي.الزم.را.رعايت.کنند.هر.سال.بیش.از.100.

میلیون.دالر.فقط.در.مصرف.س��وخت.مي.توانند.صرفه.جويي.کنند.و.اين.بیش��تر.به.مديريت.کارخانه..هاي.

س��یمان.بر.مي.گردد..البته.بعضا.قیمت.س��یمان.در.ايران.با.بعضي.از.کشور.ها.مقايسه.مي.شود.يا.از.فاصله.
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قیمت.سیمان.در.ايران.و.قیمت.جهاني.صحبت.به.میان.مي.آيد.و.اين.در.حالي.است.که.سیمان.فاقد.قیمت.

جهاني.است.و.قیمت.اين.کاال.از.35.تا.100.دالر.براساس.شرايط.خاص.تولید.در.هر.کشور.متغیر.است.

و.قیمت.س��یمان.در.ايران،..هم.تراز.با.قیمت.اين.محصول.در.کش��ور.هاي.همجوار،..مثل.ترکیه،.روس��یه،..
هندوستان.و.چین.است..

مصرف صحيح بتن، حلقه گمشده
در.حال.حاضر.تولید.سیمان.در.کشور.ما،..32.میلیون.تن.است.و.همان.طوري.که.گفته.شد.مصرف.
س��یمان.در.کش��ور.ما.بیش.از.سرانه.جهاني.آن.اس��ت..بخش.قابل.توجهي.از.افزايش.مصرف.به.فرآوري.
غلط.اين.ماده.س��اختماني.برمي.گردد.و.در.صورت.رعايت.اصول.صحیح.مصرف.سیمان.در.کشور،..رقم.
قابل.توجه��ي.را.مي.توان.صرفه.جويي.کرد..به.عن��وان.مثال.فقط.در.فرآيند.تعويض.جداول.بتني.نهر.ها.در.
شهر.هاي.کشور.براساس.يافته..هاي.يک.تحقیق.صورت.گرفته.توسط.شهرداري.تهران،..همه.ساله.بیش.از.
500.هزار.تن.س��یمان.در.کل.کش��ور.به.دور.ريخته.مي.شود.که.در.صورت.جايگزيني.جداول.ماشیني.به.
جاي.جداول.دست.ساز.نامرغوب.مي.توان.به.راحتي.از.اين.دور.ريز.مصالح.ساختماني.جلوگیري.کرد..در.
بخش.ابنیه.و.ديگر.ساخت.و.ساز.ها.نیز،..وضعیت.به.همین.روال.است،.به.نحوي.که.عمر.مفید.ساختمان.هاي.
کش��ور.ما.کمتر.از.35.سال.اس��ت.حال.آنكه.متوسط.عمر.مفید.س��اختمان.در.کشور.هاي.توسعه.يافته.به.
بیش.از.100.س��ال.مي.رسد،..اس��تفاده.از.مصالح.س��اختماني.نامرغوب.– باالخص.بتن.غیر.استاندارد.در.

بخش.هاي.سازه.اي-.از.جمله.داليل.عمر.کم.ساختمان.هاي.کشور.است..
برابر.آمار...ساالنه.150.هزار.واحد.ساختماني.در.کشور.تخريب.مي.شود.و.نرخ.تخريب.ساختمان.هاي.
کشور.ما.بسیار.باال.است..خسارت.هاي.هنگفت.اين.حجم.از.تخريب.در.جاي.خود.قابل.بررسي.است.اما.
دور.ريز.مصالح.س��اختماني.در.فرآيند.اين.تخريب.ها.قابل.توجه.است..براساس.يک.گزارش.تحقیقي.هر.
س��ال.تولید.بیش.از.5.کارخانه.سیمان.درکشور.دور.ريخته.مي.شود.که.در.صورت.رعايت.استاندارد.هاي.
مصرف.س��یمان.جلوگیري.از.اين.همه.اس��راف.به.راحتي.امكان.پذير.است..البته.نظام.غلط.توزيع.سیمان.
نیز.به.ش��كل.گیري.اين.وضعیت.کمک.مي.کند،..در.حال.حاضر.سیمان.تولیدي.کشور.در.قالب.60.درصد.
سهمیه.مردمي،.25.درصد.سهمیه..هاي.دولتي.و.عمراني.و.15.درصد.در.اختیار.کارخانه..هاي.تولید.بتن.قرار.

مي.گیرد..مشكل.اصلي.در.60.درصد.سهمیه..هاي.مردمي.است..
س��یمان.براي.تبديل.ش��دن.به.محص��ول.نهايي.– بتن.و.قطعات.بتني.– نیازمن��د.دانش.فني،..نیروي.
متخصص.و.ماشین.آالت.مدرن.است.و.اين.شرايط.در.اختیار.مردم.عادي.نیست..بنابراين.تخصیص.سیمان.
تحت.عنوان.س��همیه..هاي.مردمي.که.فاقد.دانش.کافي.براي.فرآوري.صحیح.س��یمان.هستند،.عامل.اصلي.
مصرف.غلط.سیمان.است..به.همین.منظور.بايستي.سیمان،.فقط.از.طريق.واحد.هاي.تولید.بتن.و.قطعات.
بتني.در.اختیار.مردم.قرار.گیرد..به.بیان.ديگر،.واحد.هاي.تولید.بتن.و.قطعات.بتني.بهترين.توزيع.کنندگان.

سیمان.هستند.زيرا.سیمان.را.به.بهترين.شكل.فرآوري.و.به.محصول.نهايي.استاندارد.تبديل.مي.کنند.و.در.

اختیار.مصرف.کنندگان.واقعي.قرار.مي.دهند..بیش.از.90درصد.سیمان.در.ساخت.و.ساز..هاي.کشور.در.قالب.

بتن.آماده.و.قطعات.بتني.مورد.استفاده.قرار.مي.گیرد.و.درباره.10.درصد.مصارف.در.بخش.بنايي.همچون.

اغلب.کش��ور.هاي.توس��عه.يافته،.مي.توان.مالت.بنايي.در.کارخانه.ها.تولید.و.در.بس��ته.بندي..هاي.مختلف.

عرضه.شود..تنها.در.چنین.شرايطي.است.که.سیمان.تولیدي.کشور.به.بهترين.شكل.ممكن.مصرف.خواهد.

شد.و.ضمن.جلوگیري.از.مصرف.غلط.و.دور.ريز.ساالنه.5.میلیون.تن.سیمان،..شاهد.بنا.هاي.مقاوم.و.بادوام.

و.عمر.مفید.باال.خواهیم.بود..البته.با.اين.محاسبات.است.که.کارشناسان.معتقدند.ما.نه.تنها.در.کشور.کمبود.

س��یمان.نداريم.بلكه.مازاد.نیز.داريم..چنانچه.براي.مصرف.صحیح.س��یمان.چاره.اي.نشود،..با.هر.سقف.از.
تولید.سیمان،..کمبود.اين.ماده.همواره.احساس.خواهد.شد..

دس��تگاه.هاي.مرتبط.با.ساخت.و.ساز.هاي.ش��هري.و.پروژه..هاي.عمراني،..ملزم.به.استفاده.از.بتن.

اس��تاندارد.هستند،..بنابراين.پیمانكاران.و.شرکت..هاي.مجري.ملزم.به.ارائه.مدارکي.مبني.بر.تهیه.بتن.

از.واحد.داراي.گواهینامه.اس��تاندارد.هس��تند..بديهي.اس��ت.که.چون.تولید.بتن.منطبق.بر.استاندارد.

ملي.6044.تنها.در.صالحیت.واحد.هاي.مجاز.تولید.بتن.است.که.مي.توانند.براي.دريافت.گواهینامه.

استاندارد.اقدام.و.اخذ.کنند،..بنابراين.هرگونه.تولید.و.عمل.آوري.بتن،..به.رغم.ادعا.هايي.مبني.بر.تولید.

به.صورت.مهندسي.توسط.کارگاه..هاي.غیر.مجاز.يا.شرکت..هاي.مجري.در.محل.کار،.غیر.استاندارد.و.
خالف.قانون.است..

واحد.هاي.غیر.مجاز.تولید.بتن،.متعلق.به.هر.ش��خص.يا.ارگان.بايس��تي.مستند.به.ماده.13.قانون.

تعزيرات.حكومتي،..س��ريعا.تعطیل.و.پرونده.فعالیت.آنها.جهت.سیر.مراحل.قانوني.به.دادگاه.ارسال.

روزنامه دنياي اقتصاد
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مي.ش��ود..با.توج��ه.به.اينكه.بتن.نقش.ممتازي.در.حفظ.امنیت.س��اختمان.ها.دارد،..به.نظر.مي.رس��د.

تعقیب.قانوني.تولیدکنندگان.بتن.غیر.استاندارد.از.جمله.تقاضا.هايي.است.که.مدعي.العموم.بايستي.به.
نمايندگي.از.طرف.مردم.بر.علیه.اين.تولیدکنندگان.طرح.دعوي.کند..

اين.نكته.در.شرايطي.که.کشور.ما.همواره.در.معرض.خطر.زلزله.قرار.دارد،.اهمیت.دو.چنداني.

پیدا.مي.کند..از.ديگر.مواردي.که.در.کنار.فعالیت.واحد.هاي.غیر.مجاز.تولید.بتن.مطرح.اس��ت.نحوه.

تامین.سیمان.آنها.است..با.توجه.به.اينكه.اين.واحد.ها.داراي.سهمیه.سیمان.نیستند.بنابراين.موضوع.

تامین.سیمان.اين.واحد.ها.از.جمله.گلوگاه.هايي.است.که.مي.تواند.مقامات.دولتي.و.قضايي.را.به.سمت.

مافیاي.قاچاق.س��یمان.هدايت.کند..جلوگیري.از.ت��ردد..کامیون..هاي.حمل.بتن.واحد.هاي.تولید.بتن.

فاقد.گواهینامه.استاندارد.نیز.از.جمله.اقداماتي.است.که.بر.عهده.راهنمايي.و.رانندگي.است.براي.اين.

منظور.مي.توان.از.کلیه.واحد.هاي.تولید.کننده.بتن.آماده.استاندارد.خواست.بر.روي.تراک.میكسر..هاي.
خود.عالمت.استاندارد.را.نصب.کنند.تا.به.راحتي.قابل.تمییز.از.میكسر.هاي.فاقد.استاندارد.باشند..

به..خاطر.فرسوده.و.مستعمل.بودن.اغلب.ماشین.آالت.تولید،..انتقال.و.پمپاژ.بتن.در.کشور،..براي.

واحد.هاي.داراي.گواهینامه.استاندارد.تولید.بتن.مي.توان.تسهیالتي.از.قبیل.اجازه.واردات.ماشین.آالت.

مرتبط.با.صنعت.بتن.با.ارائه.تخفیف.ويژه.براي.سود.بازرگاني.و.حقوق.گمرکي.را.پیش.بیني.کرد.تا.
بدين.وسیله.ديگر.تولیدکنندگان.تشويق.به.دريافت.استاندارد.شوند..

اغل��ب.واحد.هاي.غیر.مجاز.تولید.بتن.کارگران.خ��ود.را.بیمه.نمي.کنند.)و.اغلب.چنین.تمايل.و.

انگیزه.اي.هم.ندارند(.بنابراين.دفاع.اين.افراد.از.حق.و.حقوق.نیروي.کار.واقعي.به.نظر.نمي.رسد..البته.

بخش.مهمي.از.نیروي.کار.اين.واحد.ها،..بالخص.ماشین.آالت.حمل.بتن.و.کارگران.اين.بخش،..با.ارائه.

آموزش..هاي.الزم.مي.توانند.به.راحتي.در.واحد.هاي.مجاز.مشغول.کار.شوند.و.مي.توان.واحد.هاي.مجاز.

تولی��د.بتن.را.در.صورت.تعطیلي.واحد.ه��اي.غیر.مجاز.مجاب.به.جذب.اين.کارگران.کرد..قطعا.اين.

کارگران.اگر.متخصص.و.تجربه.آشنايي.با.صنعت.بتن.داشته.باشند،.جذب.اين.واحد.ها.خواهند.شد.

و.در.غیر..اين.صورت.بهتر.است.که.اين.صنعت.را.ترک.کنند..مسئله.کمبود.بتن.آماده.براي.پروژه..هاي.

عمراني.نیز.به.هیچ.وجه.مورد.قبول.نیست،..زيرا.براساس.گزارش.رسمي.اداره.صنايع.و.معادن.استان،..

ظرفیت.تولید.واحد.هاي.مجاز.تولید.بتن.آماده.در.استان.تهران،..بیشتر.از.نیاز.بتن.آماده.پروژه.ها.است.

و.در.ش��رايطي.که.واحد.هاي.مجاز.تولید.بتن.آماده.با.زير.50.درصد.ظرفیت.خود.فعالیت.مي.کنند،.
ادعاي.کمبود.بتن.آماده.به.خاطر.تعطیلي.واحد.هاي.غیر.مجاز،..واقعي.به.نظر.نمي.رسد..

در.ص��ورت.افزايش.تقاضا.به.خاطر.توس��عه.پروژه..هاي.عمراني.نی��ز،..افزايش.تولید.واحد.هاي.

موجود،.که.به.تولید.با.تیراژ.حجم.باال.در.هر.واحد.منجر.مي.شود،.به.ارتقا.کیفیت.بتن.تولیدي.منجر.

خواهد.ش��د.زيرا.تنها.در.واحد.هاي.با.حجم.تولید.باالتر.اس��ت.که.زمینه..هاي.جذب.نیروي.انساني.

متخصص.و.کنترل.کیفیت.فراهم.مي.ش��ود..اين.در.حالي.اس��ت.که.حجم.ساخت.وساز.ها.در.سطح.
استان.تهران.براساس.مجوز.هاي.صادره.از.سوي.شهرداري.ها.33.درصد.کاهش.را.نشان.مي.دهد..

چندي.پیش.يک.ساختمان.در.کرج.و.چند.روز.قبل.از.آن.ساختمان.يک.بانک.در.خیابان.اکباتان.
تهران.و.چند.ماه.قبل.ده.ها.هزار.ساختمان.در.بم.فرو.ريختند..

مصالح.س��اختماني.غیر.استاندارد،.ريشه.و.علت.اصلي.سستي.ساختمان.هاي.ايران.است.و.براي.

رس��یدن.به.نقطه.مطلوب.فاصله.چنداني.نیس��ت..زيرا.هم.امكانات،..هم.نیروي.انساني.متخصص.و.

هم.مواد.اولیه.مرغوب.براي.تولید.بتن.اس��تاندارد.در.کش��ور.فراهم.است.و.درحالي.که.باالترين.رده.

مقاومتي.بتن.در.استاندارد.ملي.ايران.توسط.يكي.از.واحد.هاي.تولید.بتن.ثبت.و.تولید.مي.شود،.پس.

اين.کار.توسط.ديگر.واحد.ها.نیز.امكان.پذير.است..در.شرايطي.که.دانشجويان.ايران،.سه.دوره.پیاپي.

مقام.نخست.المپیاد.بین.المللي.بتن.را.به.دست.آورده.اند،.شايسته.نیست.که.تنها.1درصد.سیمان.تولیدي.
کشور.به.صورت.استاندارد.فرآوري.شود..

.فرآيند.ش��كل.گیري.يک.واحد.صنعتي.بايد.در.جهت.توس��عه.پايدار.و.همس��و.با.برنامه..هاي.

پیش.بیني.ش��ده.دولت.باشد.و.فلس��فه.تنظیم.طرح.هاي.توجیهي.نیز.نخست،.توجیه.فني.و.اقتصادي.

خ��ود.طرح.و.ديگري.هماهنگ.کردن.فرآيند.تاس��یس،.راه.اندازي.و.رس��یدن.ب��ه.محصول.نهايي.با.

نیاز.هايي.اس��ت.که.در.برنامه..هاي.کالن.کش��ور.پیش.بیني.مي.ش��ود،.بر.همین.اساس.کلیه.واحد.هاي.

صنعتي.که.بدون.داش��تن.طرح.توجیه��ي.و.بدون.طي.مراحل.قانوني.اخ��ذ.مجوز.فعالیت.مي.کنند،.

اخالل.گران.بخش.صنعت.و.تولید.مي.باش��ند،.زيرا.در.فعالیت.واحد.هاي.داراي.مجوز.که.براس��اس.

نیاز.هاي.اساس��ي.و.از.قبل.پیش.بیني.ش��ده.کشور.تاسیس.ش��ده.اند،.اخالل.ايجاد.کرده.و.تداوم.اين.

روزنامه دنياي اقتصاد
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وضعیت.در.آينده.بخش.خصوصي.و.دولت.را.با.مشكالت.متعددي.روبه.رو.مي.کند..همچنین.صنايع.

مختلف.نه.براساس.خواست.و.تصمیم.خود.سرانه.افراد.بلكه.بايد.براساس.چارچوب.قانوني.و.مبتني.

بر.نیاز.هاي.کشور.يا.جهت.گیري.های.از.پیش.طراحی.شده.برای.صادرات.تاسیس.شوند.و.از.فعالیت.
واحد.هاي.غیر.مجاز.به.شدت.جلوگیري.شود..

قوانین.وضع.ش��ده.در.حوزه.صنعت.و.تولید.بايستي.همزمان.داراي.دو.قابلیت.باشند،.اوال..بايد.

تولید.کنندگان.را.به.سمت.ارتقاي.کیفیت.محصوالت.تولیدي.هدايت،.تشويق.و.ترغیب.و.اجبار.کنند.

و.همزمان.به..صورت.بسیار.سخت.گیرانه.اي.با.واحد.هاي.غیر.مجاز.و.داراي.محصوالت.نامرغوب.و.

غیر.استاندارد.برخورد.و.از.تداوم.فعالیت.آنها.جلوگیري.کنند..به.عنوان.نمونه.در.حال.حاضر.قوانین.

موجود.در.کشور.ما،.در.بخش.تولید.و.عرضه.مهم.ترين.مصالح.ساختماني.)بتن(.به.نحوي.است.که.

هیچ.گونه.حمايت.و.تش��ويقي.براي.تولید.کنندگان.بتن.استاندارد.در.نظر.نگرفته..است.و.در.مواردي.

هم.که.درباره.برخورد.و.جلوگیري.از.فعالیت.واحد.هاي.غیر.مجاز.و.غیر.استاندارد.صحبتي.شده.عمال.

اجرا.نمي.ش��ود،.و.متاسفانه.شاهد.رش��د.روز.افزون.واحد.هاي.غیر.مجاز.با.محصوالت.غیر.استاندارد.

هس��تیم.و.اين.واحد.ها.تمام.قوانین.جاري.کش��ور.و.ارگان.هاي.مرتبط.با.بخش.تولید.و.عرضه.بتن.
آماده.را.دور.مي.زنند..

زيرا.تولید.کننده.اي.که.محصول.خود.را.منطبق.بر.اس��تاندارد.تولید.مي.کند،.بايستي.تمام.قوانین.

موجود.در.کشور.را.رعايت.کند.تا.موفق.به.اخذ.گواهینامه.استاندارد.شود..از.طرفي.تولید.محصول.

اس��تاندارد.نیازمند.داش��تن.نیروي.انس��اني.متخصص،.تجهیز.آزمايش��گاه.کنت��رل.کیفیت،.اصالح.

دايمي.خطوط.تولید.و.انتخاب.مواد.اولیه.مرغوب.مي.باش��د.که.همه.اين.موارد،.هزينه.بر.مي.باش��ند،.

حال.آنكه.تولیدکنندگان.بتن.غیر.مجاز.و.غیر.استاندارد،.هیچ.يک.از.اين.هزينه.ها.را.ندارند.و.در.چنین.

ش��رايط.ناعادالنه.اي.که.سراسر.به.س��ود.تولیدکنندگان.غیر.استاندارد.است،.واحد.هايي.که.گواهینامه.

استاندارد.تولید.بتن.دريافت.کرده.اند،.نه.از.سر.انگیزه..هاي.اقتصادي.که.بیشتر.دغدغه.ارتقاي.مقاومت.
ساخت.و.ساز.ها.را.دارند.و.تقاضاي.حمايت.جدي.دولت.از.اين.واحد.ها.انتظار.زيادي.نیست..

نخستین.دستورالعمل..هاي.اجرايي.به.منظور.تضمین.پايداري.بتن.در.برابر.زلزله،.33.سال.پیش.

توس��ط.انجمن.بتن.آمريكا.منتش��ر.گرديد.که.به.عنوان.مالک.عمل.در.اکثر.کشور.ها.پذيرفته.شد..در.

نهايت.مقررات.جامع.طراحي.س��اختمان.هاي.بتن.آرمه.در.برابر.زلزله.در.فصل.بیس��تم.آيین.نامه.بتن.

ايران.در.سال.72.منتشر.شد.و.سپس.طي.کار.مطالعاتي.و.پژوهشي.و.جلسات.متعدد.استاندارد.ملي.

6044بتن.تدوين،.از.تاريخ.81/8/1.رعايت.اين.استاندارد.اجباري.اعالم.شد.و.يكسال.فرصت.اعطايي.

به.واحد.هاي.تولید.بتن.آماده.نیز.به.منظور.اخذ.گواهینامه.استاندارد.در.تاريخ.82/8/1.به.اتمام.رسیده.و.

از.آن.تاريخ.به.بعد.تولید.و.مصرف.بتن.آماده.مشمول.استاندارد.اجباري.شد..تاکنون.بیش.از20.واحد.

مجاز.موفق.به.اخذ.گواهینامه.استاندارد.شده.اند،.و.براساس.ماده.6.قانون.تاسیس.موسسه.استاندارد.و.

ماده.13.قانون.تعزيرات.حكومتي.بايستي.سريعا.واحد.هاي.تولید.بتن.فاقد.گواهینامه.استاندارد.تعطیل.

ش��وند،.لیكن.اراده.قوي.براي.اجراي.اين.قانون.مش��اهده.نمي.ش��ود..البته.مشكالت.تولید.و.عرضه.

محصول.اس��تاندارد،.فقط.به.همین.جا.ختم.نمي.شود..بتن.در.کشور.ما.نه.براساس.رده.مقاومتي،.که.

براساس.عیار.سیمان.مصرفي.در.هر.مترمكعب.بتن.نرخ.گذاري.مي.شود..حال.آنكه.مهم.ترين.ويژگي.

بتن،.مقاومتي.است.که.در.برابر.نیرو.هاي.وارده.تحمل.مي.کند.و.عیار.سیمان،.به.تنهايي.نمي.تواند.تمام.

مشخصات.بتن.را.بیان.کند..در.تولید.دستي.و.غیر.علمي.بتن،چه.بسا.عیار.سیمان.مصرفي.در.بتن.بسیار.

باال.باشد.اما.به..خاطر.فرآوري.غلط،.مقاومت.مورد.نیاز.حاصل.نشود..موضوعي.که.در.اغلب.پروژه.ها.

مشهود.است..فراهم.کردن.زمینه.تولید.و.مصرف.بتن.استاندارد،.نیازمند.تعريف.مجدد.اين.عنصر.در.

مناس��بات.اقتصادي.و.عمراني.و.منطبق.کردن.سیاست.هاي.کلي.دولت.با.ويژگي.هاي.بتن.استاندارد.
است..براي.رسیدن.به.اين.منظور،.ناگزير.از.طي.مراحل.زير.مي.باشیم..

1-.تحويل.س��یمان.به.کلیه.واحد.هاي.مجاز.تولید.بتن.آماده.که.از.وزارت.صنايع.داراي.مجوز.

قانوني.فعالیت.مي.باشند.تا.قبل.از.اخذ.گواهینامه.استاندارد.ممنوع.و.چنانچه.ظرف.3.ماه.موفق.به.اخذ.
گواهینامه.استاندارد.نشوند،.پروانه.آنها.به.حالت.تعلیق.در.آيد..

2-.کلیه.ش��هرداري.ها.و.دستگاه.هاي.مرتبط.با.ساخت.و.س��از.هاي.شهري.و.پروژه..هاي.عمراني،.

ملزم.به.اس��تفاده.از.بتن.اس��تاندارد.هستند،.بنابراين.پیمانكاران.و.ش��رکت.هاي.مجري.ملزم.به.ارائه.

مدارک.مبني.بر.تهیه.بتن.از.واحد.داراي.گواهینامه.استاندارد.شوند..بديهي.است.که.چون.تولید.بتن.

منطبق.بر.اس��تاندارد.ملي.6044.تنها.در.صالحیت.واحد.هاي.مجاز.تولید.بتن.مي.باش��د.که.مي.توانند.

براي.دريافت.گواهینامه.استاندارد.اقدام.و.اخذ.کنند،.بنابراين.هرگونه.تولید.و.عمل.آوري.بتن،.به.رغم.

ادعا.هايي.مبني.بر.تولید.به..صورت.مهندس��ي!.توسط.کارگاه.هاي.غیر.مجاز.يا.شرکت.هاي.مجري.در.

محل.کار،.غیر.اس��تاندارد.و.خالف.قانون.بوده،.کلی��ه.تجهیزات.تولید.بتن.اين.واحد.ها.جمع.آوري.و.
تحت.پیگرد.قانوني.قرار.بگیرند..

3-.واحد.هاي.غیر.مجاز.تولید.بتن،.متعلق.به.هر.ش��خص.يا.ارگان.دولتي.و.عمومي.و.خصوصي.

بايستي.مستند.به.ماده.13.قانون.تعزيرات.حكومتي،.سريعا.تعطیل.و.پرونده.فعالیت.آنها.جهت.سیر.

مراحل.قانوني.به.دادگاه.ارسال.شود..با.توجه.به.اينكه.بتن.نقش.ممتازي.در.حفظ.امنیت.ساختمان.ها.

دارد،.به.نظر.مي.رس��د.تعقیب.قانوني.تولید.کنندگان.بتن.غیر.اس��تاندارد.از.جمله.تقاضا.هايي.است.که.

مدعي.العموم.بايستي.به.کنندگي.از.طرف.مردم.بر.علیه.اين.تولید.کنندگان.طرح.دعوي.کند..اين.نكته.
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در.شرايطي.که.کشور.ما.همواره.در.معرض.خطر.زلزله.قرار.دارد،.اهمیت.دو.چنداني.پیدا.مي.کند..
4-.از.ديگر.مواردي.که.در.کنار.فعالیت.واحد.هاي.غیر.مجاز.تولید.بتن.مطرح.مي.باشد.نحوه.تامین.
س��یمان.آنها.مي.باشد..با.توجه.به.اينكه.اين.واحد.ها.داراي.سهمیه.سیمان.نمي.باشند.بنابراين.موضوع.
تامین.سیمان.اين.واحد.ها.از.جمله.گلوگاه.هايي.است.که.مي.تواند.مقامات.دولتي.و.قضايي.را.به.سمت.

مافیاي.قاچاق.سیمان.هدايت.کند..
5-.جلوگی��ري.از.تردد.کلیه.تراک.میكس��ر.)کامیون..هاي.حمل.بت��ن(.واحد.هاي.تولید.بتن.فاقد.
گواهینامه.استاندارد.نیز.از.جمله.اقداماتي.است.که.بر.عهده.راهنمايي.و.رانندگي.مي.باشد..براي.اين.
منظور.مي.توان.از.کلیه.واحد.هاي.تولید.کننده.بتن.آماده.استاندارد.خواست.که.آرم.استاندارد.را.بر.روي.

تراک.میكسر.هاي.خود.نصب.کنند.تا.به.راحتي.قابل.تمییز.از.میكسر.هاي.فاقد.استاندارد.باشند..
6-.به..خاطر.فرسوده.و.مستعمل.بودن.اغلب.ماشین.آالت.تولید،.انتقال.و.پمپاژ.بتن.در.کشور،.براي.
واحد.هاي.داراي.گواهینامه.استاندارد.تولید.بتن.مي.توان.تسهیالتي.از.قبیل.اجازه.واردات.ماشین.آالت.
مرتبط.با.صنعت.بتن.با.ارائه.تخفیف.ويژه.براي.سود.بازرگاني.و.حقوق.گمرکي.را.پیش.بیني.کرد.تا.

بدينوسیله.ديگر.تولیدکنندگان.تشويق.به.دريافت.استاندارد.شوند..
7-.از.جمله.توجیهات.اولیه.واحد.هاي.غیر.مجاز.تولید.بتن،.بحث.اشتغال.و.بیكاري.کارگرانشان.
مي.باشد..اغلب.واحد.هاي.غیر.مجاز.چون.فاقد.شناسنامه.رسمي.براي.کارگاه.خود.مي.باشند،.بنابراين.
نمي.توانن��د.کارگران.خود.را.بیمه.کنند.)و.اغل��ب.چنین.تمايل.و.انگیزه.اي.هم.ندارند(.بنابراين.دفاع.
اي��ن.اف��راد.از.حق.و.حقوق.نیروي.کار.واقعي.به.نظر.نمي.رس��د..البته.بخش.مهمي.از.نیروي.کار.اين.
واحد.ها،.بالخص.ماش��ین.آالت.حمل.بتن.و.کارگران.اين.بخش،.با.ارائه.آموزش..هاي.الزم.مي.توانند.
به.راحتي.در.واحد.هاي.مجاز.مش��غول.کار.شوند.و.مي.توان.واحد.هاي.مجاز.تولید.بتن.را.درصورت.
تعطیلي.واحد.هاي.غیر.مجاز.مجاب.به.جذب.اين.کارگران.کرد..قطعا.اين.کارگران.اگر.متخصص.و.
تجربه.حضور.در.صنعت.بتن.را.داشته.باشند،.جذب.اين.واحد.ها.خواهند.شد.و.در.غیر.اين.صورت.

بهتر.است.که.اين.صنعت.را.ترک.کنند..
8-.مس��ئله.کمبود.بتن.آماده.براي.پروژه..هاي.عمراني.نیز.به.هیچ.وجه.مورد.قبول.نیس��ت،.زيرا.
براساس.گزارش.رسمي.اداره.صنايع.و.معادن.استان،.ظرفیت.تولید.واحد.هاي.مجاز.تولید.بتن.آماده.در.
استان.تهران،.بیشتر.از.نیاز.بتن.آماده.براي.پروژه.ها.مي.باشد.و.در.شرايطي.که.واحد.هاي.مجاز.تولید.
بت��ن.آماده.با.زير50.در.صد.ظرفیت.خود.فعالیت.مي.کنند،.ادعاي.کمبود.بتن.آماده.به..خاطر.تعطیلي.
واحد.هاي.غیر.مجاز،.واقعي.نمي.باشد..برابر.اظهارات.مدير.کل.صنايع.استان.تهران،.تهران.از.نظر.تامین.
بتن.اس��تاندارد.به.خود.کفايي.رس��یده.است.و.در.صورت.افزايش.تقاضا.به.خاطر.توسعه.پروژه..هاي.

عمراني.نیز،.افزايش.تولید.واحد..هاي.موجود،.که.به.تولید.با.تیراژ.حجم.باالتر.هر.واحد.منجر.مي.شود،.

به.ارتقاي.کیفیت.بتن.تولیدي.منجر.خواهد.ش��د.زيرا.تنها.در.واحد.هاي.با.حجم.تولید.باالتر.اس��ت.

که.زمینه..هاي.جذب.نیروي.انساني.متخصص.و.کنترل.کیفیت.فراهم.مي.باشد..اين.در.حالي.است.که.

حجم.ساخت.و.س��از.ها.در.سطح.استان.تهران.براس��اس.مجوز.هاي.صادره.از.سوي.شهرداري.ها.33.

درصد.کاهش.را.نشان.مي.دهد..چندي.پیش.يک.ساختمان.در.کرج.و.چند.روز.قبل.از.آن.ساختمان.
يک.بانک.ديگر.در.خیابان.اکباتان.تهران.و.چند.ماه.قبل.ده.ها.هزار.ساختمان.دربم.فروريختند..

مصالح.س��اختماني.غیر.استاندارد،.ريشه.و.علت.اصلي.سستي.ساختمان.هاي.ايران.است.و.براي.

رسیدن.به.نقطه.مطلوب.فاصله.چنداني.نیست..زيرا.هم.امكانات،.هم.نیروي.انساني.متخصص.و.هم.

مواد.اولیه.مرغوب.براي.تولید.بتن.اس��تاندارد.در.کش��ور.فراهم.مي.باشد.و.در.حالي.که.باالترين.رده.

مقاومتي.بتن.در.استاندارد.ملي.ايران.توسط.ايران.فريمكو.ثبت.و.تولید.مي.شود،.پس.اين.کار.توسط.
ديگر.واحد.ها.نیز.امكان.پذير.است..

در.شرايطي.که.دانشجويان.ايران،.سه.دوره.پیاپي.مقام.نخست.المپیاد.بین.المللي.بتن.را.به.دست.
آورده.اند،.شايسته.نیست.که.تنها.5.درصد.سیمان.تولیدي.کشور.به..صورت.استاندارد.فرآوري.شود..

اس��تاندارد.مل��ي.6044.بتن.با.هدف.مصرف.بهینه.مصالح.س��اختماني،..افزايش.دوام.و.

پايداري.و.ارتقاء.عمر.مفید.سازه.ها.تدوين.و.اجباري.شده..است..علي.اصغر.کیهاني،.بنیانگذار.

صنعت.نوين.بتن.در.کش��ور.با.اعالم.اين.مطلب.گفت:.صنعت.بتن.در.کش��ور.فاقد.متولي.

مشخص.است.و.اين.مسئله.باعث.شده.مسايل.و.مشكالت.اين.صنعت.در.سطح.ملي.مطرح.

روزنامه كيهان

برخورد با توليدكنندگان بتن غير استاندارد
در حد حرف است
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روزنامه رسالت

ايران به جمع كشور هاي دارنده 
تكنولوژي بتن خود متراكم پيوست

نش��ود..وي.افزود:..اين.صنعت.در.کش��ور.هاي.توس��عه.يافته.هم.تراز.صنايع.خودروسازي.و.

تجهیزات.پزشكي.از.اهمیت.بااليي.برخوردار.است..کیهاني.با.اشاره.به.اينكه.براي.تولید.بتن.

استاندارد،.نیازمند.مصالح.مرغوب،.دانش.فني،..نیروي.انساني.متخصص.و.ماشین.آالت.مدرن.

هستیم.و.توانمندي.تولید.بتن.در.کشور.ما.در.حد.مطلوبي.است.گفت:.از.نظر.معادن.سنگ.

دانه.ها.براي.تولید.بتن.جزو.سه.کشور.اول.دنیا.هستیم.و.از.نظر.دانش.فني.و.نیروي.انساني.

متخصص.نیز،..دانش��جويان.ايراني.در.سه.سال.گذشته.همواره.رتبه..هاي.اول.المپیاد.جهاني.

بتن.را.به.دس��ت.آورده.اند..اما.از.نظر.ماشین.آالت.وضعیت.مطلوبي.نداريم.زيرا.ماشین.آالت.

تولید،.حمل.و.پمپاژ.بتن.در.30.سال.گذشته.نوسازي.نشده..است.و.به.خاطر.نبود.طرح.جامع.

براي.افزايش.کیفیت.بتن.شاهد.اين.هستیم.که.با.ماشین.آالت.مستعمل.و.مربوطه.به.دهه.70.

میالدي،.واحد.هاي.غیر.مجاز.هر.روز.در.اطراف.ش��هر.ها.تاسیس.مي.شوند.و.بدون.هیچ.گونه.

پشتوانه.علمي.به.فروش.بتن.مشغولند.و.متاسفانه.وزارتخانه..هاي.مسوول.نیز.در.اين.باره.اقدام.

نمي.کنند.زيرا.براساس.قانون.تعزيرات.و.قانون.موسسه.استاندارد.بايستي.واحد.هاي.غیر.مجاز.

تولید.بتن.که.محصول.غیر.استاندارد.تولید.مي.کنند،..سريعا.تعطیل.شوند.اما.اقدامات.صورت.
گرفته.در.اين.باره.فقط.در.حد.حرف.باقي.مانده.است.و.اقدام.موثري.صورت.نمي.گیرد..

مجتمع.تولیدي.تحقیقاتي.ايران.فريمكو.در.شهرس��تان.س��اوجبالغ.موفق.شد.براي.اولین.بار.با.

استفاده.از.نسل.جديد.مواد.افزودني.که.يكي.از.پیشرفته.ترين.روش.هاي.فرآوري.و.ساختن.بتن.است.
ايران.را.به.جمع.کشور.هاي.دارنده.اين.فن.آوري.سوق.دهد..

مهن��دس.علي.اصغر.کیهاني،.ب��ازرس.انجمن.تولیدکنندگان.بتن.آم��اده.اعالم.کرد:.اين.مجتمع.

تحقیقاتي.موفق.ش��د.با.اس��تفاده.از.اين.مواد.در.بتن،..براي.اولین.بار.با.اس��تفاده.از.نسل.جديد.فوق.

روان.کننده.ها،..ضمن.حفظ.نسبت.آب.به.سیمان.در.بتن.تازه،..رواني.بتن.را.تا.حد.بسیار.بااليي.افزايش.

دهد.به.طوري.که.بدون.استفاده.از.ويبراتور،.فضاي.محبوس.در.بتن.را.خارج.نموده.و.بتن.يكپارچه.
و.منسجمي.را.در.داخل.قالب.ايجاد.کند..

وي.افزود:..در.حال.حاضر.يكي.از.فاکتور..هاي.سنجش.توان.فني.و.علمي.هر.کشور.در.بحث.بتن،.

جايگاه.مواد.افزودني.در.فرآيند.تولید.و.مصرف.بتن.در.آن.است.و.در.اغلب.کشور.هاي.توسعه.يافته.

در.بیش.از.85.درصد.بتن.مصرفي.با.استفاده.از.مواد.افزودني.قابلیت..هاي.اين.مصالح.استراتژيک.را.

دو.چندان.کرده.اند..اما.در.ايران.مواد.افزودني.به.بتن.در.کمتر.از.5.درصد.بتن.ريزي..هاي.کشور.به.کار.

مي.رود..کیهاني.با.اش��اره.به.اينكه.اين.روش.تولید.بتن.يكي.از.پیش��رفته.ترين.روش..هاي.فرآوري.و.

س��اخت.بتن.است.گفت:.رعايت.نس��بت.آب.به.سیمان.در.بتن،..فاکتور.مهم.تضمین.دوام.و.پايداري.

بتن.اس��ت.بنابراين.در.بتن.هاي.مصرفي.کش��ور،.به.رغم.اس��تفاده.از.مواد.اولیه.ش��ن،.ماسه.و.سیمان.

مرغوب،.نتیجه.به.بتن.با.دوام.و.مقاوم.منجر.نمي.ش��ود.که.اين.به..خاطر.عدم.کنترل.نس��بت.آب.به.
سیمان.است..

وي.گف��ت:..در.اغل��ب.موارد.براي.روان.کردن.بتن.به.منظور.جاي.گیري.آس��ان.بتن.در.قالب.يا.

امكان.پمپاژ.آن.به.طبقات.فوقاني،.آب.بتن.تازه.را.افزايش.مي.دهند.و.اين.آغاز.افت.کیفیت.بتن.است..
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د.رتاريخ.82/6/8.معاونت.فني.وعمراني.شهرداري.تهران.با.صدور.بخشنامه.اي.استفاده.از.جداول.
و.سنگدال..هاي.بتني.ماشیني.را.در.شهر.تهران.اجباري.کرد.

براساس.يک.گزارش.رسمي.که.توسط.شهرداري.تهران.انجام.گرفته..است.ضرر.و.زيان.استفاده.از.

بتن.نامرغوب.در.يک.دوره.30.ساله.86000.میلیارد.تومان.ارزيابي.شده..است.که.با.جايگزيني.جداول.

ماش��یني.به.جاي.جداول.دس��تي.به.راحتي.مي.توان.جلوي.اين.ضرر.و.زيان.را.گرفت..در.حالي.که.

خبرگزاري ها

با گذشت دو سال از بخش نامه 
شهرداري جداول تهران هنوز دستي اند

مهم.ترين.تفاوت.مديريت.جديد.شهرداري.تهران،..حضور.بخش.قابل.توجهي.از.اساتید.دانشگاهي.

در.رده..هاي.باالي.مديريتي.و.کارشناس��ي.در.تیم.جديد.اس��ت.که.امید.به.حل.مش��كالت.شهري.را.

افزايش.داده..است..يكي.از.موضوعات.اساسي.که.در.طول.سال.هاي.گذشته.از.جمله.مسايل.الينحل.

براي.مديريت.شهرداري.تهران.بوده،.جداول.بتني.نهر.ها.و.جوي.ها.است.که.متاسفانه.به.خاطر.تولید.

غیر.علمي.اين.قطعات،.از.دوام.الزم.برخوردار.نبوده.و.در.اثر.عوامل.جوي.باالخص.خسارات.هنگفتي.

به.شهرداري.تهران.تحمیل.مي.کرد.به.نحوي.که.در.اغلب.موارد.جداول.بتني.طول.عمري.کمتر.از.2.

خبرگزاري ها

 توليد ماشيني جداول خيابان هاي تهران 
شروع نشده است

کیهاني.ادامه.داد:.براساس.تحقیقات.صورت.گرفته.در.بیش.از.85.درصد.بتن.ريزي.هاي.کشور.عالوه.

بر.نبود.مهارت..هاي.کافي.براي.مرحله.نهايي.ساخت.مناسب.بتن،.همگني،..يكپارچگي.و.انسجام.بتن.
از.بین.مي.رود..

وي.با.اش��اره.به.اين.که.نس��ل.جديد.فوق.روان.کننده.ها.در.حال.حاضر.در.داخل.کش��ور.تولید.

نمي.ش��ود.از.اعالم.آمادگي.ش��رکت..هاي.داخلي.براي.تولید.اين.ماده.خب��ر.داد.و.گفت:.در.صورت.

اس��تقبال.فعاالن.بخش.مس��كن.و.عمران.از.بتن.هاي.ويژه.بادوام.و.پرمقاومت،..کاس��تن.از.حجم.بتن.

مصرفي.و.افزايش.مقاومت.س��اختمان.ها.از.جمله.نتايج.اولین.بتن.هاي.ويژه.است.که.به.رشد.صنايع.

تولید.مواد.افزودني.بتن.نیز.منجر.مي.ش��ود.و.به.خاطر.مزيت..هاي.نسبي.کشور.ما.مي.تواند.بخشي.از.

بازار.فوق.روان.کننده..هاي.بتن.در.دنیا.را.نیز.به..دست.آورد..وي.ارائه.خدمات.بتن.خود.متراکم.را.در.

حال.حاضر.در.شهرستان..هاي.کرج،.ساوجبالغ،..نظر.آباد،.آبیک.و.شهر.جديد.هشتگرد.اعالم.و.اظهار.

امیدواري.کرد.با.اس��تقبال.ديگر.واحد.هاي.تولید.بتن.و.سرمايه.گذاري.براي.بهره.مندي.از.تكنولوژي.
تولید.بتن.هاي.ويژه،..مقاومت.و.دوام.ساخت.و.ساز.هاي.کشور.افزايش.پیدا.کند..

قیمت.جداول.ماشیني.و.دستي.يكسان.است.ولي.همچنان.مناطق.مختلف.شهرداري.تهران.به.استفاده.

از.جدول.دستي.بیش.تر.تمايل.دارند؛.در.تاريخ.83/2/8.نیز.مجددا.شهردار.تهران.اعالم.کرد.که.به.کلیه.

مناطق.ابالغ.ش��ده..اس��ت.تا.فقط.از.جداول.ماشیني.استفاده.کنند.اما.با.اين.حال.در.اغلب.پروژه..هاي.

س��طح.شهر.هنوز.جداول.و.س��نگدال..هاي.دستي.استفاده.مي.شود..تعريض.ورودي.صدر.به.مدرس،..

کلیه.پروژه..هاي.سطح.منطقه.2و3و4و5،.دور.برگردان.اتوبان.باقري،.پل.زير.گذر.میدان.نور.و.صد.ها.

پروژه.همجوار.که.اينک.در.حال.انجام.اس��ت.محل.مصرف.جداول.يا.س��نگدال..هاي.دس��تي.است..

به.رغم.اين.که.معاونت.فني.و.عمراني.شهرداري.تهران.گفته.بود.که.به.منظور.حمايت.از.تولیدکنندگان.

جداول.ماشیني.به.مدت.5.سال.خريد.از.اين.شرکت.ها.را.تضمین.مي.کنیم.اما.تولیدکنندگان.جداول.

ماش��یني.مي.گويند.که.با.موانع.متعددي.مواجه.اند.به.نحوي.که.آزمايش��گاه.شهرداري.تهران.جداول.

دستي.را.تايید.مي.کند.اما.بر.عیله.جداول.ماشیني.جبهه.گیري.مي.کند،.جداول.دستي.که.عمري.کمتر.

از.صفر.تا.5.س��ال.دارند.از.ابتدا.مورد.تايید.آزمايش��گاه.شهرداري.بوده.اند.و.همچنان.نیز.در.بر.همان.
پاشنه.مي.چرخد..
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تا.3.سال.مي.کردند..براساس.يک.گزارش.تحقیقي.که.در.سازمان.مشاور.فني.و.مهندسي.شهر.تهران.

در.س��ال.1380.تهیه.شد،.خسارات.وارده.به.اقتصاد.ش��هر.تهران.از.بابت.تعويض.مكرر.جداول.در.

يک.دوره.30.ساله.8600.میلیارد.تومان.برآورد.شده..است.که.البته.هزينه..هاي.ترافیكي،.آلودگي..هاي.

زيس��ت.محیطي.و.دور.ريز.مصالح.س��اختماني.در.اين.برآورد.محاسبه.نشده..است..اين.به.اين.معني.

نیس��ت.که.راه.حل.عملي.و.علمي.براي.افزودن.طول.عمر.جداول.وجود.ندارد.چرا.که.يک.ش��رکت.

تولیدي.تحقیقاتي.مدعي.اس��ت.که.از.س��ال.1370.به.تولید.جدول.به.صورت.ماشیني.اقدام.کرده.و.

جداول.نصب.شده.اين.شرکت.در.سردسیرترين.نقاط.تهران.بیش.از.13.سال.در.برابر.عوامل.جوي.

پايداري.داش��ته.اند،.بر.همین.اس��اس.اين.ش��رکت.جداول.خود.را.براي.دوره.دوام.50.سال.طراحي.

و.به.مدت.15.س��ال.ضمانت.مي.کند..مهندس.جاويد.خطیبي،.دبیر.انجمن.بتن.ايران.و.عضو.کمیته.

تدوين.اس��تاندارد.ملي.بتن.در.اين.باره.معتقد.است:..حل.مشكل.دوام.جداول.بتني.به.مراتب.ساده.تر.

از.حل.معادله.2+2.اس��ت.و.اينكه.مي.بینید.مش��كل.جداول.به.رغم.خس��ارات.فراواني.که.همه.ساله.

به.ش��هرداري.ها.تحمیل.مي.کند.حل.نش��ده.باقي.مانده.است،..مشكل.را.بايد.در.طبقه.مديريت.میاني.

شهرداري.ها.جستجو.کرد.زيرا.مديريت.ارشد.شهرداري.ها.نوعا.عالقه.وافري.به.حل.مشكل.جداول.

نش��ان.مي.دهند..خطیبي.با.گاليه.از.کمیته.بتن.ش��هرداري.تهران.به.ش��رح.ماجراي.يک.سال.گذشته.

پیرامون.جداول.بتني.مي.پردازد.و.مي.گويد:..به.خاطر.توجه.ويژه.اي.که.رسانه..هاي.عمومي.به.موضوع.

کیفیت.جداول.نش��ان.دادند،..ش��هرداري.تهران،..شوراي.ش��هر.و.معاونت.فني.و.عمراني.شهرداري.

بخش��نامه.اي.را.در.تاري��خ.83/6/8.مبني.بر.اجبار.با.ماش��یني.بودن.ج��داول.مصرفي.صادر.کردند.و.

کمیته.اي.به.نام.کمیته.بتن.در.شهرداري.تهران.تشكیل.شد.که.از.آقاي.دکتر.فامیلي.و.اينجانب.به.اين.

کمیته.دعوت.کردند،.در.جلسات.متعدد.اين.کمیته.که.با.بازديد.از.18.کارگاه.تولید.جداول.توام.بود،.

مشاهده.ش��د.که.تنها.دو.شرکت.صالحیت.تولید.بالفعل.جداول.ماش��یني.را.براساس.آيین.نامه..هاي.

موجود.دارند،.اما.متاسفانه.در.يک.اقدام.خودسرانه.دبیر.کمیته.بتن.شهرداري.بدون.اطالع.اعضاي.اين.

کمیت��ه.اقدام.به.معرفي.10.کارگاه.تولید.جدول.به.عنوان.تولیدکنندگان.مجاز.کرد.و.به.نظر.اينجانب.

کارگاه.هايي.که.مفاد.صريح.آيین.نامه.بتن.ايران.درباره.قطعات.بتني.در.معرض.يخبندان.را.نمي.توانند.

رعايت.کنند،.صالحیت.تولید.جداول.با.دوام.را.براساس.آيین.نامه.بتن.ايران.ندارند..همچنین.مهندس.

کیهاني،.عضو.هیات.مديره.انجمن.صنايع.همگن.بتن.و.مدير.عامل.مجتمع.ايران.فريمكو.که.باالترين.

رده.مقاومتي.بتن.را.به.نام.خود.ثبت.کرده..اس��ت.در.اين.باره.مي.گويد:.تجربه.15.س��اله.و.بند.هاي.

مختلف.آيین.نامه.بتن.ايران.تكلیف.تولید.قطعات.بتني.در.معرض.س��یكل.هاي.يخبندان.را.مشخص.

کرده..است.و.هرکس.روشي.براي.تولید،.به.شكل.ديگري.دارد.و.اين.روش.که.علمي.است.مي.تواند.

مس��تندات.علمي.خود.را.بیان.کنند.تا.بررسي.شود،..اما.در.طول.سال.هاي.گذشته.هیچ.يک.از.جداول.

دستي.در.برابر.سیكل..هاي.يخبندان.دوام.نداشته.و.در.مقابل.هیچ.يک.از.جداول.ماشیني.از.15.سال.

گذشته.که.نصب.شده.اند.نیز.آسیب.نديده.اند..وي.ادامه.مي.دهد:.سال.ها.پیش.به.يكي.از.شهرداري.ها.

نوش��تم.اگر.مي.خواهید.مبلغي.را.بین.چند.پیمانكار.تقس��یم.کنید،.چرا.خیابان..هاي.تهران.را.تخريب.

مي.کنید،.اين.مبلغ.را.با.قرعه.کش��ي.بین.آنها.تقسیم.کنید،.زيرا.جداولي.که.نصب.مي.شود.نمي.توانند.

در.برابر.يخبندان.دوام.بیاورند..کیهاني.در.خاتمه.مي.گويد:.چون.روش.کار.ما.علمي.اس��ت،.بنابراين.

به.آينده.امیدواريم.اما.15.سال.است.که.منتظريم.تا.ببینیم.داستان.جداول.دستي.به.نام.چه.کسي.مهر.

پايان.مي.پذيرد.و.با.توجه.به.پیگیري..هاي.اخیر.مديريت.جديد.شهرداري.تهران.امیدواريم.که.از.دوره.

فعلي،..مصرف.جداول.دس��تي.به.کلي.پايان.پذيرد.و.از.خسارات.هنگفت.ساالنه.به.شهرداري.تهران.
جلوگیري.شود.چرا.که.مردم.و.مقامات.عالیه.کشور.قطعا.از.اين.خسارات.وارده.ناراضي.هستند..
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اين.يافته.ها.و.دس��تورالعمل..هاي.ناش��ي.از.آنها.وجود.ندارد..زيرا.آن.چیزي.که.در.ش��هرداري.تهران.

عوض.شده..است.تنها.مديريت.ارشد.است.و.طبقات.میاني.اجرايي.در.شهرداري.تهران.مصوب.اين.

سیاست.ها.نیستند..آنچه.در.حال.حاضر.در.چند.منطقه.تهران.براحتي.مي.توان.آنرا.ثابت.کرد..در.پروژه.

اتوبان.آزادگان.– در.حال.احداث.– قالب..هاي.دستي.تولید.جدول.پهن.و.کارگران.غیر.ماهر.در.حال.

تولید.جدول.دس��تي.هستند،.جدولي.که.از.روز.تولید.به.گفته.کارگران.محل.و.گردو.غبار.سرگردان.

محوطه.مشخص.است.که.آبیاري.نشده..است..نه.آزمايشگاهي.براي.کنترل.کیفیت.اين.جداول.تعبیه.

ش��ده..اس��ت.و.نه.نیروي.انس��اني.متخصص.دارند..از.همه.اين.ها.مهم.تر.تولید.جدول.به.خاطر.نبود.

س��یمان.تعطیل.شده..است..اين.جداول.همان.جداولي.است.که.گزارش..هاي.کارشناسي.و.مطالعاتي.

ش��هرداري.تهران.در.برابر.سیكل..هاي.يخبندان.دوام.نخواهند.داشت.و.پس.از.گذشت.يكي.دو.سال.

بايس��تي.عوض.ش��وند.مهم.اين.اس��ت.که.تا.روز.افتتاح.اين.اتوبان.طاقت.بیاورند.البته.در.برخي.از.

موارد.اين.جداول.تا.روز.افتتاح.نیز.دوام.نیاورده.اند.و.نمونه.اش.ادامه.اتوبان.رسالت.و.اتوبان.نیايش.

در.منطقه.دو.اس��ت..تعويض.جداول.يخ.زده،.مس��ايل.و.مشكالت.فراواني.عالوه.بر.خسارات.مالي.

میلیاردي.براي.ش��هروندان.دارد..تشديد.ترافیک.به..خاطر.کندن.خیابان،..آلودگي..هاي.زيست.محیطي،..

آسیب.ديدن.آسفالت.و.زيرسازي.آسفالت.از.جمله.موارد.مشهود.تعويض.جداول.است..چیزي.که.

هم.اينک.در.خیابان.رس��الت.باالي.میدان.رس��الت،.شاهد.آن.هس��تیم.و.جاي.بسي.تاسف.است.که.

در.حال.تعويض.نیز.همچنان.از.جداول.دس��تي.که.در.برابر.سیكل..هاي.يخبندان.دوام.ندارند.استفاده.

مي.ش��ود.يعني.دو.س��ال.بعد.نیز.اين.ماجرا.تكرار.خواهد.ش��د.و.اين.داس��تان.همچنان.ادامه.دارد.....

شهرداري.تهران.بايستي.براي.حسن.عمل.مديريت.میاني.و.ناظران.و.کارشناسان.نیز.تدبیري.بكند.در.
غیر..اين.صورت.با.بن.بست.مواجه.خواهد.شد..

.توجه.افكار.عمومي.به.وضعیت.جدول.بتني.نهر..هاي.ش��مال.ش��هر.تهران.از.جمله.موضوعاتي.

است.که.در.سال.هاي.اخیر.باعث.تغییر.سیاست..هاي.کلي.شهرداري.در.تهیه.قطعات.بتني.شده..است..

تشكیل.کمیته.تخصصي.بتن.و.صدور.بخشنامه..هاي.مختلف.مبني.بر.استفاده.از.جدول.بتني.ماشیني.

و.با.دوام.نیز.در.همین.راس��تا.بوده..اس��ت..اراده.جدي.مديريت.ارشد.شهرداري.تهران.به.حدي.بود.

که.به.موضوع.جداول.بتني.به.اندازه.ترافیک.و.آلودگي.هوا.توجه.نموده.و.البته.نتايج.مثبتي.نیز.داشته.

به.نحوي.که.در.بخشنامه.مورخه.1382/6/8.معاونت.فني.و.عمراني.شهرداري.تهران.به.اجبار.تولید.

جدول.به.صورت.ماش��یني.و.با.رعايت.اصول.فني.و.تحت.نظر.متخصصین.و.در.کارگاه..هاي.مجهز.

به.آزمايشگاه.و.سیستم.کنترل.کیفیت.اشاره.شده..است..اما.ماجراي.اصلي.داستان.جداول.بتني،.نه.آن.

چیزي.است.که.در.ذهن.مديران.ارشد.شهرداري.يا.در.بخشنامه..هاي.صادره.مي.گذرد.بلكه.واقعیت.آن.

چیزي.است.که.در.کنار.خیابان.ها.مشهود.است..بخشنامه.مورخه.82/6/8.معاونت.فني.که.مي.توانست.

به.داس��تان.جداول.بتني.براي.همیش��ه.خاتمه.دهد.و.از.تكرار.کندن.خیابان.ها.و.تعويض.جداول.و.

خسارات.میلیاردي.جلوگیري.کند.اما.اين.بخشنامه.در.مرحله.اجرا.چندان.مورد.توجه.جدي.مناطق.

شهرداري.قرار.نگرفت..آگا.هان.به.مسايل.شهري.و.ساختار.داخلي.شهرداري.تهران.معتقدند.که.گاه.

در.اين.سیستم.کارشناسان.و.ناظران.پايین.دستي.دقیقا.بر.خالف.دستورات.عالي.ترين.مقام.شهرداري.

رفتار.مي.کنند.و.اين.به.گس��تردگي.دامنه.عمل.و.ساختار.سازماني.شهرداري.تهران.برمي.گردد..چیزي.

که.در.ماجراي.جداول.بتني.به.عینه.مي.توان.مشاهده.کرد..البته.پاشنه.آشیل.مديريت.جديد.شهرداري.

تهران.نیز.در.همین.مكان.نهفته.اس��ت..چه.بسا.با.انجام.کار.هاي.مطالعاتي.و.کارشناسي.راه.حل..هايي.

براي.تک.تک.مش��كالت.شهر.تهران.به.دس��ت.آورد.اما.در.مقام.عمل،.تضمیني.براي.حسن.اجراي.

روزنامه پول 

اين جدول  هاي بتني
دوام نمي آورند
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روزنامه شرق

مهندسی معكوس
راه حل اصالح مشكل سيمان

سیمان.به.عنوان.مهم.ترين.فرآورده.ساختمانی.نقش.مهمی.در.ساخت.و.ساز.های.کشور.دارد..برای.

رسیدن.به.توسعه.پايدار.نیازمند.فضا.های.مختلف.مسكونی،.تجاری،.اداری،.صنعتی،.آموزشی.و.زير.

ساختار.های.اساسی.از.قبیل.سد،.تونل،.پل،.راه.و....هستیم.که.در.ساخت.همه.آنها.بتن.نقش.اساسی.

دارد..نكته.مهم.پايداری.و.دوام.و.مقاومت.بخش.های..سازه.ای.اين.بنا.ها.است.که.در.صورت.طراحی.

و.اجرای.دقیق.در.کنار.مقاومت.و.ايستايی.در.برابر.نیرو.های.وارده.در.زمان.کاربری.دوام.الزم.را.در.
برابر.پديده.های.جوی.يا.شرايط.اقلیمی.مختلف.به.دست.می.آورند..

بنابراي��ن.مقاوم��ت.بتن.در.کن��ار.دوام.آن.در.مرحله.طراحی.و.س��اخت.مدنظ��ر.قرار.مي.گیرد.

تا.س��ازه.ها.از.طول.عمر.بیشتری.برخوردار.باش��ند..سیمان.به.عنوان.ماده.اصلی.بتن.در.کنار.قابلیت.ها.

و.توانمندي.هايی.که.دارد،.در.مرحله.تولید.مس��ايل.و.مش��كالت.زيست.محیطی.شديدی.به.جامعه.
تحمیل.مي.کند..

در.فرآيند.تولید.هر.تن.سیمان،.يک.تن.گاز.کربن.دار.وارد.محیط.زيست.مي.شود.و.بیش.از.125.

لیتر.س��وخت.فسیلی.)مازوت.يا.گاز.طبیعی(.در.کنار.110.کیلو.وات.ساعت.برق.مصرف.مي.شود.و.

برابر.آمار.های.ارائه.ش��ده.بیش.از.8/5درصد.گاز.های.گلخانه.ای.جهان.ناش��ی.از.تولید.بیش.از.1800.
میلیون.تن.سیمان.مي.باشد..

بنابراين.ضرورت.حداکثر.بهره.وری.از.اين.عنصر.در.اولويت.برنامه.ريزی.کشور.های.توسعه.يافته.

قرار.دارد..همچنین.با.توجه.به.اينكه.سوخت.و.ساير.انرژی.های.مصرفی.در.کارخانه.هاي.سیمان.در.

کشور.ما.با.يارانه.های.دولتی.توزيع.مي.شود،.برنامه.ريزی.برای.سیمان.بايستی.با.اهداف.تامین.منافع.

مل��ی.و.رعايت.حقوق.مصرف.کنندگان.انجام.پذي��رد..زيرا.رقم.ريالی.يارانه.های.پرداختی.به.صنعت.

س��یمان.در.قالب.سوخت.و.انرژی.تحويلی.بالغ.بر.680.میلیارد.تومان.مي.باشد.و.اين.در.حالي.است.

که.هزينه.های.اجتماعی.ناشی.از.تولید.32.میلیون.تن.گاز.های.آالينده.گلخانه.ای.ناشی.از.تولید.سیمان.
نیز،.بیش.از.150.میلیارد.تومان.مي.باشد..

در.دهه.ه��ای.اخیر.به..خاطر.باال.رفتن.قیمت.جهانی.نفت.در.کنار.آلودگي.های.زيس��ت.محیطی.

ناشی.از.تولید.سیمان.حداکثر.بهره.وری.از.قابلیت.های.سیمان.در.همه.ابعاد.در.دستور.کار.کشور.های.

توس��عه.يافته.قرار.گرفته.که.نتايج.با.ارزش��ی.نیز.به.دست.آمده.اس��ت..اين.برنامه.ها.با.محور.های.زير.
پی.گیری.شده..است:..

ض��رورت.حداکث��ر.صرفه.جويی.در.مصرف.انرژی.:.با.توجه.به.حج��م.باالی.مصرف.انرژی.در.

فرآيند.تولید.س��یمان.موضوع.کاهش.میزان.س��وخت.مصرفی.طی.دهه.های.اخیر.اولويت.نخس��ت.
کارخانه.سیمان.بوده..است..

ان��رژی.الزم.ب��رای.تولید.يک.تن.س��یمان.در.تیوری.و.عمل.اختالف.فاح��ش.50درصد.دارد،.

لیكن.همه.اين.انرژی.تلف.شده.را.نمي.توان.صرفه.جويی.کرد،.اما.با.اصالح.خطوط.تولید.و.تعريف.

سیس��تم.های.جديد،.بخش.قابل.توجهی.از.اين.انرژی.تلف.ش��ده.را.مي.توان.کاهش.داد..طی.دو.دهه.

گذشته.کشور.های.توسعه.يافته.بیش.از.33درصد.مصرف.انرژی.برای.تولید.سیمان.را.کاهش.داده.اند..

همچنین.موضوع.جايگزينی.س��وخت.های.ضايعاتی.نیز.از.ديگر.دس��تاورد.های.صنعت.س��یمان.در.
کاهش.هزينه..های.بخش.انرژی.تولید.سیمان.بوده..است..

ارتقاي.کیفیت.سیمان.و.فرآورده.های.سیمانی:.کیفیت.سیمان.تولید.شده.نقش.اساسی.در.کاهش.

مصرف.سیمان.و.کیفیت.محصول.نهايی.دارد.بر.همین.اساس.تولید.سیمان.های.با.مقاومت.باال.برای.

کار.های.س��ازه.ای،.تولید.سیمان.های.ويژه.برای.پروژه.های.خاص.و.تولید.سیمان.بنايی.برای.کار.های.
بنايی.از.جمله.اقداماتی.بوده.که.در.کشور.های.توسعه.يافته.مورد.توجه.قرار.گرفته..است..

2-1- سيمان های با مقاومت باال:  
بخش.قابل.توجهی.از.س��یمان.به..صورت.بتن..س��ازه.ای.مصرف.مي.شود..در.صورت.جايگزينی.
سیمان.های.با.مقاومت.باال.)42/5.و.52/5.و.62/5(.به.جای.سیمان.پرتلند.معمولی.)32/5(.در.بخش.
مصارف..س��ازه.ای،.حداقل20درصد.از.میزان.س��یمان.مصرفی.کاسته.مي.ش��ود،.زيرا.نتايج.تحقیقات.
صورت.گرفته.نشان.مي.دهد.که.برای.رسیدن.به.يک.سازه.با.ابعاد.و.مقاومت.فشاری.مورد.نیاز،.با.تغییر.
رده.مقاومتی.س��یمان،.حجم.س��یمان.مصرفی.نیز.تغییر.پیدا.مي.کند..چنانچه.مصارف.بخش..سازه.ای.
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سیمان.را.10.میلیون.تن.در.نظر.بگیريم.با.10.میلیون.تن.سیمان.42/5.مي.توان.به.اندازه.12/5.میلیون.
تن.سیمان.32/5.بتن.با.مقاومت.فشاری.معین.تولید.کرد.

.با.جايگزينی.س��یمان.های.با.مقاومت.باال.)به.میزان.10.میلیون.تن.در.س��ال(،.بیش.از.243/750.

تن.در.مصرف.سوخت.)43.میلیون.دالر(.و.بیش.از.280.میلیون.دالر.در.بخش.سرمايه.گذاری.برای.

ايجاد.کارخانه.هاي.س��یمان.صرفه.جويی.مي.شود.و.از.انتشار.بیش.از.2.میلیون.تن.گاز.گلخانه.ای.در.

محیط.زيس��ت.نیز.جلوگیری.مي.ش��ود..امروزه.در.کشور.آمريكا.و.بسیاری.از.کشور.های.توسعه.يافته.

قیمت.بتن.براس��اس.رده.مقاومتی.آن.تعیین.مي.ش��ود.و.اين.در.حالي.است.که.همچنان.در.کشور.ما.

قاعده.حاکم.بر.قیمت.بتن،.عیار.سیمان.مصرفی.است..به.گفته.پروفسور.نويل-.بتن.بد.ترکیبی.است.

از.سنگدانه،.سیمان.و.آب.و.بتن.خوب.نیز.ترکیبی.است.از.سنگدانه،.سیمان.و.آب.و.تنها.تفاوت.اين.

دو.دانش.فنی.است.که.در.ساخت.بتن.خوب.به.کار.رفته،.بنابراين.عیار.سیمان،.بدون.توجه.به.دانش.
فنی.که.اين.بتن.را.ساخته-.نمي.تواند.گويای.تمام.مشخصات.بتن.باشد..

2-2- سيمان بنايی:  
دومین.گروه.مصارف.س��یمان،.در.بخش.کار.های.بنايی.صورت.مي.گیرد.که.ديوارکش��ی،.آجر.
چینی،.نصب.س��نگ.و.آجرنما.و.موزايیک،.کاشی.کاری.و.اندود.سیمان.و....را.شامل.مي.شود..به.رغم.
.تدوين.اس��تاندارد.ملی.س��یمان.بنايی.به.ش��ماره.3516.تولید.اين.نوع.س��یمان.به.فراموشی.سپرده

شده..است..
در.تولید.سیمان.بنايی.مشخصه.هايی.از.سیمان.مورد.نیاز.که.با.سیمان.های.آمیخته.با.ترکیب.60.
تا.70درصد.کلینكر.و.30.تا.40درصد.انواع.پوزوالن.و.روباره.مش��خصه.های.الزم.برای.مالت.بنايی.
به.دس��ت.می.آيد،.بنابراين.تولید.س��یمان.بنايی.در.کنار.منافعی.که.برای.کارخانه.هاي.سیمان.دارد،.به.
.خاطر.کم.کردن.میزان.کلینكر.مصرفی.منافعی.نیز.برای.جامعه.دارد،تولید.سیمان.بنايی.به.ساماندهی.
ش��بكه.توزيع.و.مصرف.س��یمان.نیز.کمک.مي.کند.به.نحوی.که.به..خاطر.قابلیت.های.پايین.مصارف.
.س��ازه.ای.اين.نوع.سیمان.ها،.امكان.جابه.جايی.يا.ساخت.بتن..سازه.ای.به..صورت.دستی.با.اين.سیمان.
به.حداقل.مي.رسد.و.انگیزه.های.تولید.بتن.های.دست.ساز.و.غیر.استاندارد.را.به.شدت.پايین.می.آورد..
تولید.س��یمان.بنايی.به.میزان.10.میلیون.تن.در.س��ال،.بیش.از.365.هزار.تن.در.مصرف.س��وخت.

صرفه.جويی.به.دنبال.دارد..
همچنین.از.انتش��ار.3.میلیون.تن.گاز.های.گلخانه.ای.جلوگیری.مي.ش��ود.و.سرمايه.گذاری.برای.

کارخانه.هاي.جديد.سیمان.نیز.بیش.از.360.میلیون.دالر.کاهش.می.يابد..

2-3- سيمان های ويژه:  
با.توجه.به.اينكه.س��ازه.ها.و.قطعات.بتنی.در.ش��رايط.کاربردی.مختلف.قرار.می.گیرند،.بنابراين.
به.منظور.حفظ.فاکتور.های.دوام،.کارايی.يا.پیش.گیری.از.خطرات.آس��یب.احتمالی.س��ازه.در.مرحله.

ساخت.و.نگهداری.نیازمند.ايجاد.تغییرات.در.ترکیبات.شیمیايی.سیمان.مي.باشیم..
محیط.های.قلیايی.يا.در.معرض.حمله.س��ولفات.ها.و.شرايط.اقلیمی.غیر.متعارف،.بتن.ريزی.های.
حجیم.)سد.سازی(.و.سازه.های.خاص.صنعتی.در.معرض.سايش.از.جمله.مهم.ترين.محل.هايی.هستند.
که.برای.ساخت.بتن.جهت.کاربرد.های.مورد.نیاز.در.اين.محل.ها.نیازمند.سیمان.های.ويژه.مي.باشیم.تا.

کارايی.و.دوام.بتن.های.ساخته.شده.در.اين.محیط.ها.پايداری.الزم.را.داشته.باشند..
انواع سيمان های توليدی كشور و شماره های استاندارد های ملی:

نام فرآورده
شماره استاندارد 

ملی

استاندارد

تشويقیاجباری

*.389سیمان.پرتلند

*3516سیمان.بنايی

*4220سیمان.پرتلند.آهكی

*.990سیمان.تراس

*.3517سیمان.سرباره.ای

.*.3432سیمان.پرتلند.پوزوالنی

.*.2931سیمان.سفید

..ب( مرحله توزيع سيمان:  
.شبكه.های.توزيع.يكی.از.مهم.ترين.نهاد.های.اقتصادی.هر.جامعه.مي.باشند.که.فاصله.بین.تولید.
و.مصرف.را.تكمیل.می.کنند..ش��بكه.های.توزيع.مهم.ترين.تاثیر.گذاری.را.در.رشد.و.توسعه.اقتصادی.

کشور.های.توسعه..يافته.داشته.اند..
هر.کاال.براساس.مشخصات.و.شرايط.خاص.حمل.و.نقل.و.نگهداری.و.ساختار.مصرف،.الگوی.
مشخصی.برای.سازمان.و.نظام.توزيع.خود.انتخاب.مي.کند..هر.الگوی.توزيع.دارای.سه.مرحله.اساسی.
مي.باشد:..1-.تحويل.کاال.از.تولیدکننده..2-.انبارش.و.تقسیم..3-.تحويل.به.مصرف.کننده..سرعت،.

دقت.و.حفظ.کیفیت.از.مرحله.تحويل.اولیه.تا.تحويل.به.مصرف.کننده.مهم.ترين.الزامات.مرحله.
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طراحی سازمان مناسب توزيع:  
متاسفانه.ساختار.نظام.توزيعی.در.کشور.ما.با.کشور.های.توسعه.يافته.تفاوت.فاحشی.دارد..نظام.
توزيع.سیمان.در.کشور.های.توسعه.يافته.با.هدف.پوشش.مصرف.صحیح.سیمان.تنظیم.مي.شود،.اين.
در.حالي.اس��ت.که.در.کش��ورما.دقیقا.عكس.اين.رفتار.حاکم.است..سیمان.تولیدی.در.هر.کشور.بین.

3گروه.اصلی.تقسیم.مي.شود:..
1-.برای.تولید.بتن..س��ازه.ای.و.قطعات.بتنی-.در.اختیار.کارخانه.هاي.تولید.بتن.آماده.و.قطعات.

بتنی.قرار.مي.گیرد..
2-.برای.استفاده.در.پروژه.های.عمرانی.در.اختیار.شرکت.های.عمرانی.بزرگ.قرار.مي.گیرد..

برای.مصرف.در.بخش.کار.های.بنايی.در.اختیار.کارخانه.هاي.تولید.کننده.مالت.خشک.بنايی.يا.
شبكه.های.توزيع.مصالح.فروشی.قرار.داده.مي.شود..

3-.فراوانی.نس��بت.توزيع.سیمان.بین.اين.گروه.ها.براساس.حجم.سیمان.مصرفی.در.هريک.از.

بخش.های.عمرانی.مشخص.مي.شود..لیكن.در.کشور.ما.اين.مسئله.بدون.هیچ.گونه.پشتوانه.مطالعاتی.
و.فقط.براساس.يک.عرف.و.سنت.غلط.شكل.گرفته..است.

سهم هر يک از بخش های مصرف كننده سيمان

سال
 بخش عمرانی

 و دولتی
بخش مردمی 
خرده فروشی 

صنايع 
سيمان بر

جمع مصرف
)ميليون تن(

515/06درصد20درصد65درصد1369

12/217/55درصد50/8درصد26درصد1375

11/719/03درصد51/9درصد25/4درصد1376

10/219/9درصد60/7درصد30/1درصد1377

1020/03درصد62/5درصد28/5درصد1378

1122/5درصد59درصد31درصد1379

1125/4درصد60/7درصد28/2درصد1380

10/827/5درصد62/2درصد26درصد1381

منبع: مجله سيمان. شماره 88. صفحه 52. 

اين.در.حالي.است.که.در.کشور.های.توسعه.يافته.اين.تقسیم.بندی.براساس.ساختار.مصرف.تعیین.
مي.شود..اين.نسبت.ها.در.چند.کشور.دنیا.به.شرح.جدول.زير.مي.باشد:.

 سهم صنايع توليد بتن و قطعات بتنی از كل سيمان مصرفی كشور

كشور رديف
سيمان مصرفی توسط 

بتن آماده
سيمان مصرفی در قالب قطعات 

بتنی

13/2درصد73/2درصدژاپن1

11درصد55/7درصدآمريكا2

12/4درصد62درصدترکیه3

19/3درصد52درصدروسیه4

2/16درصد8/64درصدايران5

 منبع: مجله سيمان شماره 88، 100، و مجله پيک سيمان، شماره 30

فاصله.بین.سهم.هر.يک.از.بخش.های.تحويل.گیرنده.سیمان.نشان.مي.دهد.که.ساختار.توزيع.سیمان.

در.کشور،.منطبق.بر.ساختار.مصرف.نمی.باشد.بلكه.شبكه.خرده.فروشی.سیمان.در.اين.ساختار.حاکمیت.

دارد..اين.در.حالي.اس��ت.که.س��یمان.توزيع.شده.توسط.بخش.خرده.فروش��ی،.به.بدترين.شكل.ممكن.

فرآوری.مي.شود،.زيرا.سیمان.دريافتی.اين.بخش.يا.جهت.تولید.بتن.های..سازه.ای.غیر.استاندارد.و.دستی.

در.پای.کار.مصرف.مي.شود.يا.وارد.شبكه.داللی.شده.و.در.موارد.مشابه.به.مصرف.مي.رسد.و.بخش.اندکی.

از.اين.حجم.س��یمان.دريافتی.جهت.کار.های.بنايی.در.اختیار.سازندگان.بنا.قرار.مي.گیرد..ضرورت.تغییر.

اساس��ی.ساختار.توزيع.س��یمان.و.انطباق.آن.با.ساختار.مصرف،.مهم.ترين.نكته.پیش.روی.بحث.سیمان.
مي.باشد.که.نیازمند.مطالعات.مهندسی.معكوس.مراحل.مصرف،.توزيع.و.تولید.سیمان.مي.باشد..

 محاسبات مرحله مصرف سيمان در بخش مسكن:  
برابر.محاس��به.و.برآورد.های.صورت.گرفته.از.مصرف.س��یمان.در.ساختمان.های.مختلف.میانگین.
مصرف.سیمان.در.بخش.های.مختلف.برای.ساختمان.های.با.اسكلت.فلزی،.اسكلت.بتنی.و.ساختمان.های.

آجری.محاسبه.مي.شود:.
با.در.نظر.گرفتن.60.کیلوگرم.سیمان.برای.بخش.سازه.و.75.کیلوگرم.برای.مصارف.بنايی.در.ساخت.
هر.متر.مربع.س��اختمان.متعارف،.حداکثر.سیمان.مصرفی.در.بخش.ساختمان.که.به.دو.صورت.مصارف.
.س��ازه.ای.و.مصارف.غیر..سازه.ای.منظور.مي.ش��ود..برای.70.میلیون.متر.مربع.ساختمان.سازی.در.سال.به.
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شرح.زير.محاسبه.مي.شود:..
برای.بخش.سازه

تن.4/200/000.=.60.×.70/000/000
برای.بخش.کار.های.بنايی

تن.5/250/000.=.75.×.70/000/000
جمع.کل:..

تن.9/450/000.=.115.×.70/000/000.
همانطوري.که.مالحظه.مي.ش��ود.نیاز.سیمان.بخش.ساختمان.در.دو.بخش..سازه.ای.و.غیر..سازه.ای.
کمتر.از.10.میلیون.تن.در.سال.مي.باشد،.اين.در.حالي.است.که.از.اين.میزان.نیز،.بیش.از.4/2.میلیون.تن.
در.بخش.سازه.و.تنها.5/25.میلیون.تن.سیمان.برای.بخش.کار.های.بنايی.مورد.نیاز.است..لیكن.در.حال.
حاضر.بیش.از.65درصد.از.32.میلیون.تن.تولیدی.کشور،)21.میلیون.تن(.در.قالب.سهمیه.های.مردمی.
توس��ط.مصالح.فروش��ان.توزيع.مي.شود.که.به.رغم.400درصد.افزايش.س��یمان.دريافتی.نسبت.به.محل.
مصرف،.اين.بازار.همواره.دچار.بحران.و.آشفتگی.مي.باشد..علت.اين.امر.جابه.جايی.سیمان.از.بخش.های.
مختلف.در.کنار.مصرف.غلط.در.همه.بخش.ها.مي.باشد..برای.ساماندهی.بازار.مصرف.سیمان.در.بخش.

ساختمان.سازی.الزم.است.مراحل.زير.طی.شود:..
س��یمان.مورد.نیاز.بخش..س��ازه.ای.در.قالب.س��یمان..س��ازه.ای.با.رده.های.42/5.و.52/5.در.اختیار.
کارخانه.هاي.مجاز.تولید.کننده.بتن.آماده.که.دارای.گواهینامه.استاندارد.برای.تولید.بتن.مي.باشند.قرار.داده.
شود..سیمان.توزيعی.برای.پروژه.های.عمرانی.بزرگ.و.دستگاه.های.دولتی.نیز.بايستی.منطبق.بر.ساختار.
مصرف.طبقه.بندی.شود..برای.پروژه.هايی.از.قبیل.سد.سازی.که.حجم.قابل.توجهی.از.سیمان.اين.بخش.را.
به.خود.اختصاص.مي.دهد،.بايستی.سیمان.های.پوزوالنی.و.ويژه.و.نیز.برای.ساير.بخش.های.عمرانی.که.
به..صورت.قطعات.بتنی.مورد.استفاده.مي.شود.نیز.از.طريق.کارخانه.هاي.تولید.کننده.قطعات.بتنی.توزيع.

شود..بنابراين.برای.ورود.به.بحث.سیمان.ناگزير.از.انتخاب.روش.زير.مي.باشیم..
1-.محاس��به.س��یمان.مورد.نیاز.هر.يک.از.بخش.های..سازه.ای.و.غیر..سازه.ای.و.پروژه.های.مختلف.

عمرانی..
2-.انتخاب.نوع.سیمان.و.مشخصات.فنی.سیمان.مورد.نیاز.برای.هر.بخش.که.براساس.کاربرد.ها.و.

الزامات.استاندارد.مرحله.مصرف.و.بهره.برداری.فرآورده.سیمانی.معین.مي.شود..
3-.تحويل.سیمان.مورد.نیاز.هر.بخش.به.سازمان.های.مصرف.که.قادر.به.فرآوری.و.ساخت.صحیح.

فرآورده.های.سیمانی.مي.باشند..
اين.مقاله.خالصه.يک.طرح.تحقیقاتی.با.عنوان،»بررسی.ساختار.تولید،.توزيع.و.مصرف.سیمان«.که.

توسط.گروه.کارشناسی.مرکز.تحقیقات.ايران.فريمكو.تهیه.شده..است..

وقتي.کارخانه..هاي.س��یمان.با.تولید.آلودگي.فراوان.محیطي.و.مصرف.باالي.انرژي.باز.هم.تحمل.

مي.شوند،.البد.محصول.پر.ارزشي.تولید.مي.کنند،.محصولي.که.صنعت.ساختمان.را.در.دو.قرن.گذشته.

متح��ول.کرده..اس��ت..اما.با.وجود.اين،.ظاهرا.در.تهران.و.ش��هر.هاي.بزرگ.اي��ران.به.هیچ.وجه.از.اين.

محصول.با.ارزش.اس��تفاده.درس��تي.نمي.شود..»دانش��مندان.براي.بتن.عمري.بیش.از.150.سال.اعالم.

کرده.اند..در.حالي.که.براس��اس.نتايج.تحقیقاتي.که.دوس��ال.پیش.در.ش��هرداري.تهران.انجام.شد.عمر.

جداول.بتني.شهر.تهران.بین.2.تا.5.سال.است..بنابراين.از.آنجا.که.ساالنه.سه.میلیون.عدد.جدول.بتني.

در.تهران.مصرف.مي.شود،.همه.ساله.بیش.از.120.هزارتن.در.فرآيند.تخريب.جداول.بتني.دور.ريخته.

مي.ش��ود..به.اين.رقم.بايد.600.هزار.تن.ش��ن.و.ماسه.مصرفي.را.هم.اضافه.کرد..اين.ها.در.حالي.است.

که.مي.توان.با.جايگزيني.جداول.ماش��یني.با.دوام،.که.در.حال.حاضر.در.کش��ور.نیز.تولید.مي.ش��ود.از.

دور.ريختن.اين.حجم.از.مصالح.ساختماني.به.راحتي.جلوگیري.کرد..«.اين.ارقام.و.اعداد.را.مدير.عامل.

فعال.تري��ن.واح��د.صنعتي.مرتبط.با.دانش��گاه.ها.در.همايش.روز.بتن.ارائه.ک��رد..او.در.ادامه.به.همین.

اطالعات.اکتفا.نكرد.و.اعداد.و.ارقام.تكان.دهنده.تري.ارائه.داد:.»همه.ساله.بیش.از.500.هزار.تن.سیمان.

به.عالوه.2/5.میلیون.تن.ش��ن.و.ماس��ه،.تنها.به.علت.تولید.غلط.جداول.بتني.ش��هر.ها.از.بین.مي.رود..«.

و.س��پس.نتیجه.مي.گیرد:.»با.بتني.که.در.تخريب.جداول.کنار.خیابان..هاي.کش��ور.دور.ريخته.مي.ش��ود.

مي.توان.هر.ساله.5.ورزشگاه.به.اندازه.ورزشگاه.يكصد.هزار.نفري.آزادي.ساخت،.بنابر.اين.در.صورتي.

که.مصرف.جداول.ماش��یني.با.دوام.50.سال،.که.از.20.سال.پیش.پیشنهاد.شده.بود.مورد.استقبال.قرار.

مي.گرفت،.تا.امروز.مي.توانس��تیم.تنها.در.تهران.10.ورزش��گاه.آزادي.داشته.باشیم..توضیحات.کیهاني.

در.حالي.از.تحمیل.هزينه..هاي.س��نگین.تولید.غیر.اس��تاندارد.بتن.بر.شهرداري.ها.حكايت.دارد.که.چند.

ماه.پیش.معاون.فني.و.عمراني.ش��هرداري.تهران.هم.از.تحمل.هزينه..هاي.گزاف.تعويض.جداول.بتني.

روزنامه همشهري

سالي 5 ورزشگاه آزادي
هدر مي رود!
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خیابان.ها.توس��ط.ش��هرداري.تهران.گفته.بود..محصول.با.ارزش.کارخانه..هاي.س��یمان.در.حالي.با.بتن.

غیر.استاندارد.به.هرز.مي.رود.که.براي.تولید.هر.تن.سیمان،.معادل.126.لیتر.سوخت.فسیلي.و.3/5.درصد.

از.برق.تولیدي.کشور.در.کارخانه..هاي.سیمان.مصرف.مي.شود..به.عالوه.اين.ها،.با.تولید.هر.تن.سیمان.

يک.تن.گاز.کربن.دار.هم.وارد.محیط.زيست.مي.شود..تمام.اين.ها.باعث.مي.شودکه.تولید.کننده.برتر.بتن.

در.سخنانش.به.اين.نتیجه.برسد.که.با.واحد.هاي.تولید.کننده.بتن.غیر.استاندارد.برخورد.سختگیرانه.تري.

صورت.بگیرد:.»تولید.و.مصرف.بتن.مشمول.استاندارد.اجباري.است.بدين.معنا.که.از.اول.آبان.ماه.سال.

1382.تمام.واحد.هاي.تولیدي.بتن.کشور.بايد.پس.از.اخذ.گواهینامه.از.موسسه.استاندارد.به.تولید.بتن.

اقدام.کنند.و.تعطیلي.بالفاصله.واحد.هاي.غیر.مجاز.از.جمله.تاکیدات.قانون.موسسه.استاندارد.و.قانون.

تعزيرات.حكومتي.اس��ت..اما.متاس��فانه.برخي.مصلحت.انديشي.ها.باعث.مي.شد.تا.برخي.مسووالن.به.

وظايف.خود.عمل.نكنند..«.اين.کارش��ناس.بتن.در.نهايت.از.شهروندان.هم.درخواست.کرد.که.به.بتن.
استفاده.شده.در.ساختمان.خود.بیشتر.توجه.کنند.و.از.تولید.کننده.گواهي.استاندارد.درخواست.کنند..

روزنامه همشهري

تقدير از دانشجويان المپيادي
جاي خالي مسووالن

م��ن.اگر.بخواهم.در.ايران.بمانم،..خیلي.خوش.ش��انس.باش��م،..پس.از.مدت��ي.در.يک.کارخانه.

استخدام.مي.شوم.و.نهايت،.کار.هاي.روزمره.حاال.ديگر.عادي.شده..است..خبر.تازه.اي.نیست..چندين.

سال.است.جوانان.ايراني.در.عرصه..هاي.مختلف.در.دنیا.مي.درخشند..شايد.به.همین.دلیل.مسووالن.

ديگر.آنان.را.جدي.نمي.گیرند..هرچند.در.دوره..هاي.پیش.نیز.اعالم.خبر.و.تقدير.و.تشكر.از.نخبگان.

جوان.تنها.نشانه.وقع.مسووالن.به.کسب.افتخارات.علمي.بود..زود.فراموش.مي.کنیم.که.جوانان.ما.در.
رقابت.با.جوانان.کشور..هاي.مدعي.علم.و.تكنولوژي.پیروز.از.میدان.برون.مي.آيند..

يک مراسم تقدير
حدود.50.کیلومتر.از.تهران.دور.مي.ش��ويم..جايي.میان.قزوين.و.کرج،.جاده.اي.که.نمي.توان.آن.
را.به.راحتي.يافت.و.باالخره.کارخانه.اي.که.منبع..هاي.بلند.آن.حكايت.از.عملكرد.آن.يعني.بتن.سازي.
دارد..برنامه.اي.دو.س��اعته.در.اينجا،.با.احتساب.زمان.رفت.و.آمد،.حتما.تمام.ساعات.روز.را.خواهد.
بلعید،.چه.رسد.به.آنكه.اين.دو.ساعت.به.4.ساعت.تبديل.شود..قرار.است.در.اينجا.دانشجويان.برنده.
المپیاد.بتن.سازي.تقدير.شوند..اين.تنها.جمله.اي.است.که.براي.دعوت.خبرنگاران.به.آنان.گفته.شده..
از.سالن.آمفي.تأتر.يا.کنفرانس،..خبري.نیست..مدعوين.هم.به.همان.خبرنگاران.خالصه.مي.شوند..5.
جوان.دانش��جو.موفق.شده.اند،.در.مسابقات.علمي.انجمن.بتن.آمريكا.ACI.مقام.اول.را.کسب.کنند..
آنان.مقاوم.ترين.و.سبک.ترين.بتن.را.بین.شرکت.کنندگان.ساخته.اند..مراسم.تقدير.ساده.است..تقديم.
لوح.يادبود.و.پاکتي.که.احتماال.حاوي.جايزه.اي.نقدي.است،..در.حضور.مدير.عامل.و.مدير.تحقیقات.
کارخانه.اي��ران.فريمكو.و.چن��د.خبرنگار،..در.حیاط.کارخانه..بهاره.عبداللهي،..مهدي.بخش��ي،.ابوذر.
بنكدار،..مهمد.جهانگیر.و.حامد.يزداني.5.دانش��جوي.دانش��گاه.تهران.به.ترتیب.مي.آيند.و.لوح.ها.و.
پاکت..هايشان.را.مي.گیرند..تنها.سوالي.کافي.است.تا.سر.درد.دلشان.باز.شود،.هرچند.حرف.کشیدن.
از.برخي.از.آنان.ساده.هم.نیست..وقتي.از.2.سال.و.نیم.فعالیت.مداوم.بر.روي.پروژه.خود.مي.گويند،.
چشمانشان.مي.درخش��د..براي.آنان.يادآوري.روز.هاي.سخت.کار.و.تجربه.موفقیت.در.قلب.آمريكا.
شیرين.تر.از.آن.است.که.تنها.با.کالم.توضیح.دهند..شايد.به.همین.خاطر.بنكدار.سر.میز.نا.هار،..آلبوم.
عكس..هاي.سفرشان.را.رو.مي.کندو.بهاره.که.میان.دو.خبرنگار.محاصره.شده،.درباره.يكي.يكي.آنها.
مي.گويد..»اين.کاريناس��ت..«.به.دختري.اش��اره.مي.کند.که.در.عكس.کنار.او.ايستاده.و.حضور.اين.دو.
دختر.در.میان.بیش.از.15.پسر.دانشجو.حداقل.براي.خبرنگاران.مونث.غرور.آفرين.است..»او.عضو.
تیم.دانش��گاه.مكزيک.بود..«.و.بقیه.عكس.ها.شايد.جذاب.ترين.نكته.آن.همین.حضور.بهاره.به.عنوان.
دختر.جوان.و.موفق.تیم.ايراني.باشد..اما.او.خود.آنقدر.ها.هم.کارش.را.مهم.نمي.داند..»اين.کار.بیشتر.

از.هر.چیز.به.عنوان.يک.کار.دانشجويي.برايم.مهم.بود..«.
يک دختر مهندس

رشته.عمران.و.به.ويژه.سازه.و.بحث.بتن.چهره.اي.مردانه.در.میان.عامه.است..اين.چیزي.است.که.

حتي.بهاره.نیز.آن.را.احساس.مي.کند..اين.باور.عمومي.وقتي.واقعي.تر.به.نظر.مي.رسد.که.در.مي.يابیم.

در.میان.تمام.شرکت.کنندگان.از.اقصي.نقاط.جهان.در.مسابقه.انجمن.بتن.آمريكا،.تنها.يكي.دو.تا.از.

دانش��جو.ها.دختر.بودند..بهاره.سعي.مي.کند،.تفاوت.ش��غلي.به.خاطر.جنسیت.را.انكار.کند..»نه!.در.

به.دس��ت.آوردن.شغل.خیلي.فرق.بین.دختر.و.پسر.نیست..من.فكر.نمي.کنم.موقعیت..هاي.شغلي.ام.
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به.خاطر.دختر.بودنم،..کمتر.ش��ود..«.هرچند.او.نیز.اعتقاد.دارد.مشاغل.مديريتي.بیشر.به.مرد.ها.واگذار.

مي.ش��ود،..صرف.نظر.از.بررس��ي.میزان.توانايي..اما.حكايت.رفتن.براي.زن.و.مرد.دو.سوژه.جداگانه.

است..».من.به.خاطر.اينكه.دخترم،.نمي.توانم.به.راحتي.در.مورد.رفتن.تصمیم.بگیرم..شرايط.در.مورد.

من.فرق.مي.کند..يک.دختر.نمي.تواند.بدون.خانواده.اش.در.خارج.از.کشور.زندگي.کند..«.اين.را.بهاره.
مي.گويد..او.حتي.ادامه.تحصیل.را.هم.بسته.به.شرايط.پیش.روي.خود.مي.داند..

برزخ ميان رفتن و ماندن 
س��واالت.نخست.به.س��رعت.پاسخ.داده.مي.شود..».هرکدام.چند.سال.داريد.و.ورودي.چه.سالي.
هس��تید؟«.»جواب.اين.س��وال.مشترک.است..ما.ورودي.سال.78.هستیم.و.23.ساله..«.اما.در.سواالت.
بعدي.است.که.نظرات.متفاوت.آنان.بروز.مي.کند..چندين.سال.است.که.جوانان.ايراني.در.المپیاد.هاي.
علمي.متفاوت.صاحب.مقام.مي.ش��وند..اما.بعد.ها.نمي.توان.نش��اني.از.بیشتر.آنان.در.کشور.جست.و.
اگر.کمي.اهل.جست.و.جو.باشید،.رد.اغلب.آنان.در.کشور..هاي.توسعه.يافته.به.چشم.مي.خورد..پديده.
فرار.مغز.ها.که.از.فرط.گفتن.و.ش��نیدن.درباره.اش.هیچ.گوش��ي.شنواي.آن.نیست.با.اين.حال.هنوز.
برنامه.اي.براي.محو.اين.پديده.تدوين.نشده..گويا.همه.به.اين.سرنوشت.مقدر.تن.داده.اند..»حق.اين.
جوان.هاس��ت.که.انتخاب.کنند..«.اين.را.يكي.از.خبرنگاران.مي.گويد..شما.هم.وقتي.از.بي.مهري..هاي.
پس.از.فارغ.التحصیلي.از.دانش��گاه.بش��نويد،.ش��ايد.اين.حق.را.به.نخبگان.جوان.بدهید..».من.خیلي.
دلم.مي.خواهد.بمانم..براي.ما.هیچ.کجا.بهتر.از.ايران.نیس��ت..اما.تنها.زندگي.آرام.و.کنار.خانواده.و.
هم.وطنان.عامل.تصمیم.گیري.براي.ماندن.و.رفتن.نیست..دانشگاه..هاي.ما.را.ببینید،..به.دبیرستان.بیشتر.
ش��بیه.اس��ت..کارشان.شده،..تبديل.ديپلمه.بیكار.به.لیسانس.يا.فوق..لیسانس.بیكار..مثال.ما.بتن.الیافي.
س��اخته.ايم..قابلیت.س��اخت.بتن.مقاوم.تر.و.بهتر.را.هم.داريم..اما.آيا.کسي.است.که.بیايد.و.از.ما.اين.
را.بخرد؟.هر.ساله.تعداد.زيادي.پل.و.بنا.هاي.اينچنیني.ساخته.مي.شود..براي.کدام.يک.از.اين.سازه.ها.
تحقیقات.مصالح.انجام.شده؟.در.کدامیک.بتن.هاي.جديد.و.قابل.انعطاف.استفاده.شده..است؟.من.اگر.
بخواهم.در.ايران.بمانم،.خیلي.خوش.ش��انس.باشم،.پس.از.مدتي.در.يک.کارخانه.استخدام.مي.شوم.
و.نهايت،..کار.هاي.روزمره..بخشي.با.حرارت.سخن.مي.گويد..حتي.در.مدت.دو.سال.کار.تحقیقاتي،..
اگر.يكنفر.پیدا.مي.شد.و.از.ما.بتن.الیافي.مي.خواست،.جشن.مي.گرفتیم..اما.جهانگیر.مي.خواهد.بماند..
او.کار.پیدا.کردن.در.ايران.را.نیازمند.نوعي.جربزه.مي.داند..کسي.در.ايران.کار.پیدا.مي.کند،..که.هم.به.
لحاظ.علمي.پر.است.و.هم.به.لحاظ.عملي..معلوم.است.که.ساده.نیست..بعضي.از.دانشجو.ها.فقط.بلد.
هستند.درس.بخوانند..جهانگیر.خود.از.آن.نمونه.دانشجو.هاي.جوهر.دار.است.که.توانسته.در.دوره.
دانش��جويي.به.استخدام.شرکت.فريمكو.هم.در.آيد..قوانیني.که.به.سرعت.تغییر.مي.کند.پیدا.کردن.و.

دوراهي.ماندن.و.رفتن.تنها.دغدغه.اين.جوانان.نیست،.قوانین.و.بخش.نامه.هايي.که.تغییر.مي.کند.آنان.

را.بالتكلیف..گذارده،..براساس.بخش.نامه..هاي.وزارت.علوم.دانشجويان.حايز.رتبه..هاي.بین.المللي.)از.

اول.تا.سوم(..بدون.کنكور.در.دوره.فوق.لیسانس.پذيرفته.مي.شوند..اين.مسابقه.چندين.دوره.در.ايران.

برنده.داش��ته.است..اما.اين.بار.مس��ووالن.وزارت.علوم.گفته.اند،..بايد.صالحیت.اين.مسابقه.به.تايید.
برسد..اين.را.يزداني.مي.گويد.

ايراني ها اول و دوم
ش��یريني.اين.پیروزي.وقتي.بیشتر.مي.ش��ود.که.مطلع.مي.ش��ويم.مقام.دوم.اين.مسابقات.را.نیز.
تیمي.ايراني.يعني.دانشگاه.خواجه.نصیر.ربوده..است..از.سويي.دو.عضو.تیم.دانشگاه.تهران.نیز.پیش.
از.اين.در.دوره.مس��ابقات.مقاله.همین.انجمن.ACI.مقام..هايي.کس��ب.کرده.اند،.يزداني.رتبه.اول.و.

بنكدار.رتبه.دوم..
تیم.دانشگاه.تهران.توانسته.با.کمک..هاي.مادي.وزير.اقتصاد،.وزارت.نفت،..و.شرکت..هاي.بخش.
خصوصي.از.جمله.ش��رکت.ايران.فريمكو.هزينه..هاي.س��فر.خود.به.آمريكا.و.پیش.از.آن.به..آلمان.را.

تامین.کند..
استفاده از بتن نامرغوب نياز به فرهنگ سازي دارد!

دانش��جويان.ب��ا.آنكه.به.خاطر.کمک..هاي.دانش��گاه.و.دولت.براي.ش��رکت.در.اين.مس��ابقات.

خوش��حالند،.اما.گاليه..هاي.آنان.نیز.بیشمار.است..اما.اندازه.گاليه..هاي.آنان.در.مقابل.مسووالن.ايران.

فريمكو.به.حس��اب.نمي.آيد..مهندس.علي.اصغر.کیهاني،.مدير.عامل.اين.شرکت.پیش.از.دانشجويان.

سخن.گفتن.از.مشكالت.سازه.و.مصالح.را.آغاز.مي.کند..شهرداري.اعالم.کرده.ساالنه.ده.میلیارد.تومان.

دورريز.جدول.داريم.براس��اس.آمار.آنان،.اس��تفاده.از.بتن.مقاوم.ماشیني.8600.میلیارد.تومان.به.نفع.

شهرداري.است.با.اين.حال.بازهم.بتن.دست.ساز.را.ترجیح.مي.دهند..معضل.نبود.فرهنگ.مناسب.به.

بخش.بتن.هم.س��رايت.کرده..اس��ت..به.اعتقاد.مهندس.خطیبي،.مسوول.مرکز.تحقیقاتي.اين.شرکت.

هم.معضل.يكي.از.داليل.اصلي،.نبود.رغبت.به.اس��تفاده.از.بتن.ماش��یني.است.حتي.در.بهترين.نقطه.

تهران.و.توسط.پولدارترين.تهراني.هم.موقع.خريد.خانه.سوال.نمي.شود.که.مصالح.اين.ساختمان.و.

به.خصوص.بتن.آن.از.چه.نوعي.است.و.چه.مقاومتي.دارد..در.حالي.که.بتن.مقاوم.و.به.ويژه.انعطاف.

پذي��ر،.خس��ارت.زلزله.را.به.حداقل.مي.رس��اند..ما.هنوز.با.اين.فرهنگ.که.صب��ح.زلزله.بیايد.و.يک.

ساعت.بعد.همه.طبق.معمول.سرکار.هاي.خود.حاضر.باشند،.بسیار.فاصله.داريم..جالب.است.بدانید.

پولدارتري��ن.فرد.بم.زير.آوار.جان.باخت..خطیبي.ادامه.مي.دهد:.»فرهنگ.س��ازي.خیلي.مهم.اس��ت..

تا.وقتي.بتن.س��ازي،.سر.ساختمان.به.دست.بک.عمله.سپرده.مي.ش��ود،.نمي.توان.انتظار.مقاوم.شدن.
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س��اختمان.ها.را.داش��ت..تغییرات.در.نوع.مصالح.و.ارتقاي.کیفیت.آنها.بايد.از.تقاضا.و.بازار.مصرف.

آغاز.شود..«کیهاني.از.ابتكار.سازمان.بازرسي.مبني.بر.ملزم.کردن.تولیدکنندگان.به.تولید.بتن.استاندارد.

استقبال.مي.کند..اما.حتي.اين.قانون.نیز.به.تنهايي.نمي.تواند،.مافیاي.حاکم.بر.بتن.و.جدول.را.از.بین.

ببرد..کدام.پیمانكاري.است.که.راضي.باشد،.با.صرف.بتن.هاي.ماشیني.و.مقاوم،.استهالک.جدول.سال.

بعد.را.به.صفر.برس��اند.و.در.نتیجه.بخش��ي.از.کارآيي.خود.را.از.دست.بدهد..گذشته.از.اين.با.همه.

هش��دار.هايي.که.درباره.زلزله.داده.مي.ش��ود.و.با.وجود.فاجعه.اي.که.همین.چند.ماه.قبل.اتفاق.افتاد،.

هن��وز.هم.ذه��ن.جمعي.جامعه.وقوع.زلزله.را.باور.ندارد.و.به.تبع.آن.اقدامات.زيربنايي.براي.کاهش.

خسارات.را..کیهاني.مي.گويد:..»90.درصد.بتن.هايي.که.به.روش.سنتي.ساخته.مي.شود.زير.استاندارد.

اس��ت..ما.توان.تولید.مصالح.استاندارد.را.داريم،.اما.کو.تقاضا؟.ماحتي.20.درصد.ظرفیتمان.سفارش.

نداريم.و.سفارش.براي.بتن.الیافي.تنها.چند.مورد.محدود..«.در.بتن.الیافي.با.تزريق.الیاف.فوالدي.در.

بتن.به.مقاومت.آن.افزوده.مي.شود..از.اين.گذشته.فوالد.به.دلیل.قابلیت.انعطاف.باال.از.ترک..هاي.ناشي.

از.يخ.زدگي.در.بتن.جلوگیري.مي.کند..اين.نوع.بتن.به.دلیل.اين.خصوصیات.براي..س��ازه..هاي.چون.
پل..هاي.هوايي.بسیار.مناسب.است..آن.هم.در.شهر.زلزله.خیزي.مانند.تهران..

ذهن فراموشكار
حیاط.شرکت.را.ترک.مي.کنیم..دانستن.توانايي..هاي.ايراني.ها،.هر.چند.به.کار.هم.نیايد،.ذهن.را.
آنقدر.به.خود.مش��غول.مي.کند.که.دوري.راه.فراموش.شود.و.استرس.زود.رسیدن..اما.اکنون.دغدغه.
ديگري.جايگزين.شده،.جواناني.که.با.دنیاي.آرماني.خود.تالش.مي.کنند،.موفق.مي.شوند.و.به.سرعت.

ناديده.گرفته.مي.شوند.

سیمان،.مهم.ترين.محصول.ساختمانی.است.که.نقش.اساسی.در.کلیه.فعالیت.های.عمرانی.دارد..از.

ابتدای.اختراع.سیمان.پرتلند.تا.به.امروز،.مطالعات.فراوانی.درباره.قابلیت.ها،.توانمندي.ها.و.ضعف.های.

اين.ماده.س��اختمانی.انجام.گرفته..است.به.نحوی.که.پس.از.فوالد،.بیشترين.تحقیق.و.پژوهش.در.بین.

مصالح.س��اختمانی.درباره.س��یمان.و.بتن.بوده..است..از.نظر.س��رانه.مصرف.نیز،.پس.از.آب.بیشترين.

مصرف.سرانه.را.در.بین.مصالح.ساختمانی.دارد.به.نحوی.که.در.سال.2002.سرانه.مصرف.جهانی.بتن.

به.يک.متر.مكعب.بتن.برای.هر.نفر.رسید..مهم.ترين.نكته.درباره.سیمان.و.بتن،.موضوع.چگونگی.تولید.

و.مصرف.آن.است.که.هدف.نهايی.همه.پژوهش.ها.بوده..است..به.گفته.پروفسور.نويل،.بتن.بد.ترکیبی.

است.از.سنگدانه،.سیمان،.آب.و.بتن.خوب.نیز،.ترکیبی.است.از.سنگدانه،.سیمان.و.آب.و.تفاوت.بتن.

خوب.و.بد.دانش��ی.اس��ت.که.در.ساخت.بتن.خوب.به.کار.رفته.است.به.بیان.ديگر.بتن.خوب.ترکیبی.

اس��ت.از.سنگدانه،.سیمان.و.آب.و.دانش.فنی..از.ابتدای.ورود.سیمان.به.کشور.ما،.موضوع.دانش.فنی.

مصرف.س��یمان.نیز.در.قالب.دانش��ی.آکادمیک.وارد.کش��ور.ما.ش��د.اما.فاصله.بین.مصرف.کنندگان.و.

صاحبان.اين.دانش.همواره.خالی.بوده..اس��ت..هر.چند.کتاب.ها.و.آيین.نامه.ها.و.استاندارد.های.مختلفی.

برای.مرحله.مصرف.س��یمان.تدوين.ش��ده.اما.کمتر.مورد.توجه.قرار.گرفته..است..کیفیت.پايین.بتن.و.

فرآورده.های.بتنی.کشور.ما.و.تخريب.های.زود.هنگام.و.مقاومت.های.پايین.بتن.های.تولیدی.نیز،.گوياي.

اين.امر.است..آنچه.که.باعث.تخريب.و.افت.کیفیت..سازه.ها.و.قطعات.بتنی.در.کشور.ما.مي.شود،.فقدان.

دانش.فنی.است.که.فقط.در.حد.دانشگاه.ها.تدوين.شده.و.به.صورت.سازمان.يافته.وارد.حوزه.عمل.نشده.

.است..کشور.های.توسعه.يافته.به..خاطر.داليل.متعددی.مصرف.صحیح.سیمان.را.از.يكصد.سال.گذشته.
جدی.گرفته.و.در.دهه.های.اخیر.بر.جديت.خود.افزوده.اند.که.اهم.اين.داليل.به.شرح.زير.بوده..است:..

روزنامه ابرار اقتصادي و روزنامه شرق

تغيير الگوی مصرف
تنها راه حل مشكل سيمان
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1-..در.فرآيند.تولید.هر.تن.سیمان،.يک.تن.گاز.کربن.دار.وارد.محیط.زيست.شده.و.بیش.از.125.

لیتر.س��وخت.فسیلی.و.100.کیلو.وات.ساعت.برق.مصرف.مي.شود..همچنین.بیش.از.1/5.تن.از.مواد.

معدنی.کش��ور.از.بین.میرود..بنابراين.حداکثر.بهره.وری.از.س��یمان.موضوع.اصلی.تحقیقات.دهه.های.
اخیر.بوده..است..

2-.يافته.های.دانشمندان.نشان.مي.دهد.که.در.صورت.رعايت.استاندارد.های.مرحله.مصرف.سیمان،.

.سازه.ها.و.قطعات.بتنی.عمر.بیشتری.کسب.مي.کنند.و.کم.توجهی.به.فرآيند.های.مصرف.صحیح.سیمان،.

عمر.سازه.ها.و.قطعات.بتنی.را.به.شدت.کاهش.مي.دهد..در.يک.نمونه.بسیار.مشخص،.با.مقدار.معینی.

س��یمان.و.س��نگدانه.و.اندکی.دانش.مي.توان.جداولی.تولید.کرد.که.بیش.از.100.سال.دوام.داشته.باشند.

ولی.با.همان.میزان.مصالح.و.بدون.دانش.جداولی.که.ساخته.مي.شوند،.عمر.مفیدی.کمتر.از.صفر.تا.5.

سال.پیدا.مي.کنند.فقط.در.فرآيند.های.تعويض.های.مكرر.جداول.بتنی.خیابان.های.کشور.ما.همه.ساله.

بیش.از.800/000.تن.سیمان.و.بیش.از.6.میلیون.تن.انواع.سنگدانه.های.معدنی.به.نخاله.تبديل.مي.شوند.

و.خس��ارات.100.میلیاردی.به.ش��هرداری.تحمیل.مي.ش��ود..حال.آنكه.جداول.ماش��ینی.که.با.رعايت.
استاندارد.های.مربوطه.ساخته.مي.شود،.عمر.مفیدی.بیش.از.100.سال.مي.توانند.داشته.باشند..

3-.نا.آشنايی.به.چگونگی.مصرف.سیمان،.باعث.کاهش.طول.عمر.ساختمان.ها.نیز.مي.شود..عمر.

مفید.س��اختمان.در.کش��ور.ما.کمتر.از.35.سال.است.حال.آنكه.اين.زمان.در.کشور.های.توسعه.يافته.به.

بیش.از.100.سال.مي.رسد..فقدان.دانش.فنی.در.مرحله.ساخت.در.کنار.کاهش.عمر.مفید.باعث.افزايش.

مصرف.سیمان.نیز.شده..است.به.نحوی.که.در.اغلب.فرآورده.های.سیمانی،.با.تصور.اينكه.افزايش.عیار.

س��یمان.باعث.ارتقاي.کیفیت..سازه.يا.قطعه.بتنی.مي.ش��ود،.به.عیار.سیمان.مالت.می.افزايند.حال.آنكه.

افزايش.مقاومت.و.دوام.بتن.نتیجه.يک.طرح.اختالط.مناس��ب.اس��ت.که.اغلب.عیار.سیمان.به.تنهايي.

نقش.اساسی.در.اين.باره.ندارد..چه.بسیار.جداول.بتنی.که.با.عیار.400.کیلوگرم.سیمان.در.متر.مكعب.

ولی.بدون.توجه.به.فاکتور.نسبت.آب.به.سیمان.)w/c(.در.شهرداری.ها.عمری.کمتر.از.صفر.سال.پیدا.

کرده.اند.و.اين.در.حالي.است.که.جداول.ماشینی.با.طرح.اختالط.و.نسبت.آب.به.سیمان.پايین،.با.عیاری.
کمتر.از.اين.میزان.20.سال.دوام.داشته.اند.و.هنوز.صحیح.و.سالم.هستند..

4-.با.تغییر.ترکیبات.ش��یمیايی.سیمان.شاهد.ويژگي.ها.و.قابلیت.های.مختلفی.در.مرحله.مصرف.

س��یمان.هس��تیم..برای.هر.فرآورده.بتنی.از.س��د،.تونل.و.پل.و.س��تون.و.قطعه.بتنی.تا.مالت.بنايی.در.

صورت.طراحی.و.مصرف.سیمان.ويژه.آن.سازه.بتنی.نتیجه.بهتری.مي.توان.گرفت،.بنابراين.ايجاد.تنوع.

در.سیمان.با.هدف.کسب.قابلیت.های.بهتر.در.مرحله.مصرف.نكته.اساسی.در.بحث.سیمان.و.بتن.است..

برای.بخش.های..سازه.ای.و.شرايط.اقلیمی.مختلف،.سیمان.های..سازه.ای.متناسب.با.شرايط.کاری.و.برای.

قطعات.بتنی.در.معرض.حمله.س��ولفات.ها.و.يون.های.فعال.سیمان.ويژه.مقاوم.در.اين.شرايط.و.برای.

بتن.ريزی.های.حجیم.سد.ها.بتن.های.ويژه.و.برای.کار.های.بنايی.و.سیمان.های.مخصوص.بنايی.در.کنار.
کاستن.از.حجم.سیمان.مصرفی،.باعث.ارتقاي.کیفیت.محصول.نهايی.مي.شود..

5-.برای.هر.نوع.مصرف.س��یمان،.نیازمند.ماش��ین.آالت.و.نیرو.های.متخصص.هس��تیم.بنابراين.

ضروری.اس��ت.که.سیمان.در.اختیار.کسانی.که.قابلیت.و.توانمندی.ماشین.آالت.و.مجوز.های.مصرف.

صحیح.سیمان.را.دارند.قرار.داده.شود..در.کشور.های.توسعه.يافته،.بخش.قابل.توجهی.از.سیمان.توسط.

کارخانه.هاي.تولید.بتن.آماده.و.قطعات.بتنی.که.امكانات.و.توانمندی.مصرف.صحیح.را.دارند.مصرف.

مي.ش��ود.و.اين.در.حالي.اس��ت.که.در.کش��ور.ما.بخش.عظیمی.از.سیمان.توس��ط.افراد.فاقد.مهارت.و.

ماشین.آالت.و.در.قالب.سهمیه.مردمی.در.پای.کار.فرآوری.و.مصرف.مي.شود..ضرورت.تغییر.اين.روند،.
تنها.راه.ساماندهی.سیمان.است.که.اين.گزارش.ابعاد.مختلف.اين.بحث.را.کالبد.شكافی.کرده..است..

6-.کش��ور.ما.از.نظر.تولید.کمی.س��یمان.وضعیت.مناسبی.دارد.لیكن.ساختار.غلط.مصرف.باعث.

بحران.های.فصلی.و.دايمی.در.بحث.سیمان.شده..است.و.تا.الگوی.مصرف.سیمان.تغییر.نكند.هیچ.گونه.
امیدی.به.حل.مشكل.سیمان.نیست..

روزنامه اقتصاد پويا

توزيع سيمان در بورس نيازمند
آيين نامه اجرايی است

مصوبه.اخیر.هیات.دولت.درباره.ورود.سیمان.به.بورس.فلزات.و.عرضه.اين.محصول.در.ساختار.

جديد،.دومین.اقدام.دولت.در.يک.ماه.گذش��ته.پیرامون.س��یمان.بوده..است.که.به.نظر.مي.رسد.هر.دو.

اقدام.صورت.گرفته.فاقد.پش��توانه.کارشناس��ی.است.چرا.که.اين.تصمیم.حداقل.با.بخشی.از.قوانین.

مصوب.کشور.در.تناقض.است..نكته.فراموش.شده.دايمی.در.بحث.سیمان،.تغییر.الگوی.مصرف.و.
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ارائه.الگويی.مبتنی.بر.واقعیت.های.جامعه.و.نظام.ساخت.و.ساز.و.ايمن.سازی.و.مقاوم.سازی.و.رعايت.

استاندارد.های.تولید.و.مصرف.سیمان.است.که.در.اين.مرحله.نیز.نه.تنها.به.فراموشی.سپرده.شده..است.

بلكه.در.پاره.ای.از.موارد.به.ترويج.مصرف.غلط.سیمان.و.تولید.فرآورده.های.سیمانی.غیر.استاندارد.نیز.

منجر.خواهد.شد..آنچه.که.از.صحبت.های.منتهی.به.اين.تصمیم.دولت.بر.می.آيد،.تصمیم.اتخاذ.شده.

بی.تاثیر.از.ش��رايط.حاکم.بر.وضعیت.بورس.نبوده.و.دولت.با.هدف.خارج.کردن.بورس.از.ش��رايط.

به.وجود.آمده.اين.تصمیم.را.گرفته..اس��ت.چرا.که.برابر.آمار.های.ارائه.شده،.بیش.از.25درصد.ارزش.

سهام.بورس.کشور.را.شرکت.های.سیمانی.تشكیل.می.دهند.و.با.ورود.توزيع.سیمان.به.بورس.فلزات.

)معنی.ديگر.اين.اقدام.گران.ش��دن.قیمت.داخلی.سیمان.تا.مرز.52.دالر(.با.هدف.رونق.بخشیدن.به.

بورس.و.خروج.آن.از.وضعیت.موجود.است،.تصمیمی.که.شايد.در.کوتاه.مدت.به..صورت.مسكن.

عمل.کند،.اما.آثار.زيانباری.را.در.سال.های.بعد.از.خود.بروز.خواهد.داد..برابر.اظهارات.اغلب.مديران.

و..نمايندگان.ش��رکت.های.تولید.کننده.سیمان،.نرخ.دولتی.سیمان،.سدی.در.برابر.سرمايه.گذاری.های.

جديد.اين.صنعت.ش��ده..است.و.در.صورت.آزاد.سازی.نرخ.سیمان.سرمايه.گذاری.های.جديددر.اين.

صنعت.اتفاق.میافتد.و.کشور.نه.تنها.از.نظر.تامین.سیمان.داخلی.به.خود.کفايی.مي.رسد.بلكه.به.عنوان.

صادر.کننده.عمده.سیمان.جهان.و.منطقه.نیز.در.می.آيد..اين.خالصه.همه.آن.چیزی.است.که.طرفداران.

آزاد.سازی.قیمت.سیمان.هر.روز.در.صد.ها.قالب.متنوع.و.متفاوت.به.مسووالن.دولتی.ديكته.مي.کنند.و.

تا.به.امروز.نیز.در.پیشبرد.اهداف.خود.موفق.بوده.اند،.زيرا.فضای.گفت.وگو.در.بحث.سیمان.را.آنچنان.
گرفتار.اين.چند.جمله.کرده.اند.که.مجالی.برای.طرح.و.شنیدن.صحبت.های.ديگر.نیست...اينكه:

1-..در.فرآيند.تولید.هر.تن.سیمان،.يک.تن.گاز.کربن.دار.وارد.محیط.زيست.مي.شود.و.بیش.از.

125.لیتر.س��وخت.فسیلی.مصرف.مي.ش��ود.و.اگر.قیمت.تمام.شده.داخلی.سیمان.به.رغم.هزينه.های.

بسیار.هنگفت.ترانزيت.اين.کاال،.ارزش.صادرات.برای.آن.باقی.گذاشته،.به..خاطر.سوبسید.های.انرژی.

اس��ت.که.در.اختیار.تولید.کنندگان.سیمان.قرار.گرفته.و.اگر.براي.محیط.زيست.نیز،.در.اين.معادالت.

حس��ابی.ويژه.باز.کنیم.آن.وقت.مشخص.مي.ش��ود.که.با.صادرات.هر.تن.سیمان،.به.قیمت.51.دالر.

جامعه.ما.چه.هزينه.ای.پرداخت.مي.کندتا.تعدادی.سهامدار.مستقیم.و.غیر.مستقیم.در.سیمان،.در.قالب.
صادرات.سیمان.به.نوعی.از.رانت.پنهان.نفتی.بهره.مند.باشند..

2-.س��یمان.يک.کاالی.صنعتی.اس��ت.که.به.عنوان.ماده.اولیه.در.فعالیت.های.س��اختمانی.ظاهر.

مي.ش��ود.و.برای.بهره.وری.مناس��ب.از.اين.ماده.نیازمند.دانش.فنی،.ماش��ین.آالت.و.نیروی.انس��انی.

متخصص.هس��تیم.و.چنانچه.مجموعه.اين.عوامل.فراهم.نباش��د،.محصول.به.دس��ت.آمده.از.سیمان.

چه.در.قالب.بتن.فونداس��یون.و.س��تون.و.سقف.و.چه.در.قالب.قطعات.بتنی.نه.تنها.بازدهی.مناسب.

را.نخواه��د.داش��ت.بلكه.خس��ارات.هنگفتی.را.نیز.ب��ه.جامعه.تحمیل.خواهد.ک��رد..اينكه.فقط.در.

فرآين��د.تعويض.های.جداول.بتنی.خیابان.ها،.به.عنوان.س��اده.ترين.قطعه.بتن��ی.به..خاطر.عدم.رعايت.

اس��تاندارد.های.س��اخت.بتن.با.دوام،.هر.س��ال.به.گفته.مديران.وزارت.کش��ور.بیش.از.100.میلیارد.

تومان.به.اقتصاد.ش��هرداری.ها.ضرر.وارد.مي.شود.و.بیش.از.800.هزار.تن.سیمان.همه.ساله.به.نخاله.

ساختمانی.تبديل.مي.شود.يا.بتن.های.غیر.استانداردی.که.به..وسیله.کارگران.غیر.ماهر.در.پای.کار.يا.در.

کارگاه.های.غیر.استاندارد.ساخته.مي.شود.که.در.اين.سال.ها.چه.فاجعه.ای.اتفاق.افتاده.و.می.افتد.که.از.
ديد.مسووالن.و.مردم.پنهان.مانده.است..

3-.اينكه.برابر.آمار.بانک.جهانی.بیش.از.25درصد.درآمد.س��رانه.ملی.ايران.در.بخش.مس��كن.

س��رمايه.گذاری.مي.ش��ود.و.متوس��ط.عمر.مفید.ساختمان.در.کش��ور.ما.کمتر.از.40.سال.است.و.در.
صورت.رعايت.استاندارد.های.ساخت.و.ساز.اين.عمر.مفید.به.راحتی.تا.100.سال.ارتقاء.می.يابد..

اين.سه.مورد.تنها.گوشه.های.کوچكی.از.نكاتی.است.که.هرگونه.تصمیم.گیری.برای.نظام.تولید،.

توزيع.و.مصرف.سیمان.نمی.تواند.بی.توجه.به.اين.مسايل.باشد.و.چنانچه.هر.تصمیمی.برای.سیمان.

گرفته.ش��ود.بايستی.پاسخ.مناسبی.به.سواالت.فوق.داش��ته.باشد..آزاد.سازی.قیمت.سیمان.و.عرضه.

آن.در.بورس.فلزات،.نیازمند.آيین.نامه.اجرايی.کاملی.اس��ت.که.بتواند.مصرف.صحیح.س��یمان.را.نیز.

تضمین.کند.و.عرضه.س��یمان.در.بورس.فلزات.بدون.ضابطه.هايی.که.مصرف.صحیح.س��یمان.را.به..

دنبال.داش��ته.باش��د،.نه.تنها.مشكالت.پیرامون.توزيع.و.مصرف.سیمان.را.برطرف.نخواهد.کرد.بلكه.

باعث.شكل.گیری.شرايطی.خواهد.بود.که.کل.دوام.و.پايداری.ساختمان.های.کشور.را.تهديد.مي.کند..

تصمیم.اخیر.هیات.دولت،.دومین.تصمیم.در.يک.ماه.گذش��ته.درباره.سیمان.است.که.متاسفانه.همه.

ابعاد.بحث.س��یمان.را.در.بر.نگرفته..اس��ت..مشكالت.سیمان،.ريشه.در.ساختار.مصرف.غلط.سیمان.

دارد.ولی.دولت.برای.ورود.به.بحث.سیمان.از.زاويه.قیمت.سیمان.وارد.شده..است،.اشكاالتی.که.بر.

طرح.جامع.سیمان.وارد.بود.و.در.همان.موقع.مطرح.شد،.به.قوت.خود.باقي.است،.هر.چند.مسووالن.

بعد.از.2.س��ال.به.اش��تباه.بودن.نوع.نگاه.به.س��یمان.در.طرح.جامع.سیمان.اعتراف.کردند.ولی.اشتباه.

مضاعفی.ک��ه.در.مصوبه.اخیر.هیات.دولت.صورت.گرفته،.در.کنار.فراموش.کردن.موضوع.مصرف.

صحیح.سیمان،.مشكالت.حاکم.بر.وضعیت.بورس.کشور.است.و.به.نظر.مي.رسد.مصوبه.اخیر.هیات.

دولت.بیش.از.آنكه.به.فكر.پیدا.کردن.راه.حلی.برای.مشكل.توزيع.سیمان.باشد،.به.دنبال.ايجاد.شوک.

مثبت.بر.بورس.بوده..است،.چرا.که.بیش.از.25درصد.سهام.بورس.اوراق.بهادار.متعلق.به.شرکت.های.

س��یمانی.مي.باش��د.و.به..خاطر.آشفتگی.بازار.بورس.و.رکود.حاکم.بر.اين.بازار،.تصور.شده..است.که.

در.صورت.آزاد.سازی.قیمت.سیمان.شاهد.رشد.سهام.شرکت.های.سیمانی.و.تبع.آن.رونق.نسبی.در.
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بورس.خواهیم.بود،.حال.آنكه.وضعیت.به.وجود.آمده.در.بورس.داليل.متعددی.دارد.که.عرضه.سیمان.

به.نرخ.تعادلی.يا.آزاد،.در.دل.اين.داليل.به.چش��م.نمی.آيد،.بنابراين.به.نظر.مي.رس��د.که.اين.مسكن،.

حداکثر.تا.يک.ماه.کاربرد.داشته.باشد.و.مشكالت.بورس.پس.از.آن.مجددا.خود.را.نشان.خواهد.داد..

ش��رکت.های.تولید.کننده.سیمان.در.بین.شرکت.های.حاضر.در.بورس.اوراق.بهادار،.سود.بهتری.را.با.

همین.وضعیت.فعلی.کس��ب.مي.کنند.و.کسانیكه.معتقدند.تنها.راه.حل.مشكالت.صنعت.سیمان،.باال.
بردن.قیمت.سیمان.است.نگاه.مقطعی.به.اين.صنعت.دارند،.چرا.که.در.صورت.ورود.ايران.به.پیمان
WTO.که.پیوس��تن.به.پیمان.کیوتو.از.پیش.ش��رط.های.آن.است،.قیمت.تمام.شده.سیمان.با.در.نظر.
گرفتن.حمايت.های.ناشی.از.تامین.سوخت.سوبسیددار.و.الزام.به.رعايت.مسايل.زيست.محیطی.ناشی.
از.آلودگي.های.تولید.س��یمان،.کل.فعالیت.اين.کارخانه.هاي.را.با.بحران.مواجه.خواهد.کرد،.بنابراين.
الزم.اس��ت.کسانیكه.ادعای.صادرات.س��یمان.ايران.در.س��ال.های.آينده.را.دارند،.به.اين.مسايل.نیز.
توجه.کنند.که.سیمان.را.با.چه.قیمتی.تولید.و.با.چه.قیمتی.صادر.خواهند.کرد..درباره.عرضه.سیمان.
در.بورس.فلزات.چون.س��یمان.يک.کاالی.صنعتی.اس��ت.که.به.عنوان.مواد.اولیه.برای.فعالیت.های.
س��اختمانی.کاربرد.دارد.و.از.تاريخ.81/8/1.هرگونه.تولید.و.مصرف.بتن.مشمول.مقررات.استاندارد.
اجباری.است.و.در.مورد.کاال.های.مشمول.مقررات.استاندارد.اجباری،.تحويل.هرگونه.مواد.اولیه.به.
واحد.های.فاقد.گواهینامه.استاندارد.ممنوع.است.بنابراين.بايستی.مشخص.شود.که.آيا.به.هنگام.عرضه.
سیمان.در.بورس.فلزات.به.اين.نكته.توجه.خواهد.شد.يا.خیر.و.در.صورت.بی.توجهی.به.اين.مسئله.
در.کنار.مجرمانه.بودن.عرضه.سیمان.در.بورس.فلزات،.شاهد.رواج.بتن.های.دست.ساز.و.غیر.استاندارد.
در.کش��ور.خواهیم.بود..بنابراين.الزم.اس��ت.که.آيین.نامه.اجرايی.عرضه.سیمان.در.بورس.فلزات.به.
نحوی.طراحی.و.تنظیم.شود.که.به.اين.دغدغه.اساسی.مردم.نیز.پاسخ.داده.شود،.زيرا.چنانچه.با.هر.
حجم.از.نیاز.هر.روش.مصرف.برای.عموم.آزاد.باش��د،.در.آن.صورت.آش��فتگی.وسیعی.در.مصرف.
س��یمان.به.وجود.خواهد.آمد.که.به.مصرف.بتن.های.غیر.اس��تاندارد.منجر.خواهد.شد،.هر.چند.برابر.
قانون.تعزيرات.حكومتی.و.قانون.تاسیس.موسسه.استاندارد.تحويل.هرگونه.مواد.اولیه.به.واحد.های.
فاقد.گواهینامه.اس��تاندارد.برای.محصوالتی.که.مشمول.مقررات.استاندارد.اجباری.مي.باشند،.ممنوع.
مي.باش��د.و.اينكه.س��ازمان.بورس.فلزات.چگونه.می.خواهد.به.اين.قانون.عمل.کند،.مهم.ترين.مسئله.
پیش.روی.عرضه.سیمان.در.بورس.فلزات.مي.باشد..درباره.مصرف.بخش.بنايی.سیمان.نیز،.مصارف.
اين.بخش.س��یمان،.فاقد.توانمندي.های.الزم.برای.مصرف.صحیح.س��یمان.است.که.نیازمند.تعريف.
و.اجرای.مناس��بات.الزم.برای.مصرف.صحیح.سیمان.مي.باشیم.و.از.همه.مهم.تر.نیاز.های.اين.بخش.
از.کاال.های.س��اختمانی.در.حجمی.نیست.که.مردم.عادی.بتوانند.از.بورس.فلزات.4-5.کیسه.سیمان.

خريد.کنند،.بنابراين.ناگزير.از.تهیه.اين.بخش.از.نیاز.خود.از.توزيع.کنندگان.مصالح.ساختمانی.هستند.

و.س��اختار.فعلی.توزيع.مصالح.ساختمانی.در.بخش.سیمان.خود.مروج.بازار.سیاه.برای.سیمان.بوده.

.است،.بر.همین.اساس.مردم.نبايد.تصور.کننده.قیمت.های.جزيی.فروشی.سیمان.متناسب.با.قیمت.اين.

کاال.در.تاالر.های.بورس.فلزات.باشد.و.در.اين.بخش.نیز،.شاهد.تكرار.اتفاقات.گذشته.خواهیم.بود.و.

توزيع.کنندگان.سیمان.در.مقیاس.های.کوچک.تر.با.بهانه.های.مختلفی.بازار.جزيی.فروشی.اين.محصول.

را.همچنان.در.فصل.های.کاری.آشفته.خواهند.کرد..آمار.های.رسمی.منتشره.از.سوی.وزارت.بازرگانی.

درباره.توزيع.س��یمان.توسط.واحد.های.توزيع.کننده.مصالح.ساختمانی.در.سال.83.نشان.مي.دهد.در.

اين.س��ال.از.مجموع.29/8.میلیون.تن.س��یمان.خاکستری.توزيع.شده،.61درصد.تحت.عنوان.توزيع.

مردمی.به..وسیله.توزيع.کنندگان.مصالح.ساختمانی.توزيع.شده..است.که.برابر.18/2.میلیون.تن.سیمان.

در.اختیار.مصالح.فروشان.قرار.گرفته.و.با.توجه.به.مكانیزم.عرضه.اين.سیمان.)به.ازای.هر.متر.مربع.زير.

بنا:.100.کیلوگرم(.بايستی.182میلیون.متر.مربع.ساختمان.سازی.با.اين.حجم.از.توزيع.سیمان.صورت.

می.گرفت،.حال.آنكه.اين.رقم.برابر.آمار.های.وزارت.مسكن،.کمتر.از.65.میلیون.متر.مربع.بوده..است.

بنابراين.حجم.سیمان.تحويل.شده.به.گروه.توزيع.کنندگان.مصالح.ساختمانی،.بیش.از.2/5.برابر.حجم.

سیمان.مورد.نیاز.جامعه.در.اين.گروه.بوده..است،.اين.در.حالي.است.که.به.رغم.در.اختیار.گرفتن.اين.

حجم.از.سیمان،.همواره.در.اين.بخش.شاهد.اعتراض.های.مردمی.برای.تامین.بموقع.سیمان.بوده.ايم..

بنابراين.ناگفته.پیداس��ت.که.سازمان.فعلی.توزيع.س��یمان.از.مرحله.تحويل.از.کارخانه.تا.توزيع.بین.

مردم.دارای.اشكاالتی.است.و.مادامیكه.اين.اشكاالت.برطرف.نشود.اين.داستان.همچنان.ادامه.خواهد.

داشت،.بنابراين.برای.ورود.به.اصالح.ساختار.نظام.توزيع.سیمان.ابتدا.بايستی.مشخص.شود.که.18/2.

میلیون.تن.س��یمان.تحويلی.به.مصالح.فروش��ان.با.چه.مكانیزمی.و.بین.چه.کس��انی.و.چگونه.توزيع.

شده..است.و.تا.پاسخ.اين.سواالت.را.پیدا.نكنیم.توزيع.سیمان.در.بورس.فلزات،.اتفاقا.دست.شبكه.

داللی.کشور.را.برای.هرگونه.بازی.در.بازار.اين.کاال.باز.خواهد.گذاشت..اشكاالت.نظام.کالن.توزيع.

س��یمان.اگر.چه.باعث.شكل.گیری.شبكه.داللی.در.بخش.سیمان.بوده،.اما.اين.شبكه.داللی.بیشتر.در.

شبكه.توزيع.خرده.فروشی.تنفس.مي.کند.و.تصمیم.اخیر.نیز.هیچ.گونه.امكان.کنترل.اين.شبكه.را.ندارد.

بنابراين.عرضه.سیمان.در.بورس.فلزات.قبل.از.آنكه.آيین.نامه.اجرايی.کاملی.برای.کنترل.فرآيند.های.

مصرف.سیمان.تدوين.نشود،.نه.تنها.مشكل.سال.های.اخیر.را.برطرف.نخواهد.کرد.بلكه.اين.مشكل.

را.تش��ديد.خواهد.کرد،.زيرا.اين.بار.ش��بكه.داللی.سیمان.به.راحتی.و.با.هر.حجمی.از.خريد،.سیمان.

تهی��ه.خواه��د.کرد.و.با.ايجاد.فضای.روانی.در.فصل.کاری.که.عرضه.س��یمان.توس��ط.کارخانه.هاي.

پاسخ.گوی.تقاضای.بازار.نیست،.اين.شبكه.فعالیت.خواهد.کرد..عرضه.سیمان.در.بازار.بورس.روش.
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پسنديده.ای.است.به.شرطی.که.ساختار.مصرف.سیمان.نیز.اصالح.شده.باشد.و.در.شرايطی.که.به.رغم.

اجباری.بودن.تولید.و.مصرف.بتن.استاندارد.کنترل.کاملی.برای.مرحله.ساخت.و.مصرف.بتن.صورت.

نمی.گیرد.و.همه.روزه.ش��اهد.تولید.بتن.های..سازه.ای.دستی.و.غیر.استاندارد.هستیم،.با.توزيع.سیمان.

در.بورس.به.ترويج.اين.روش.مصرف.س��یمان.کمک.خواهیم.کرد.زيرا.چنانچه.کنترل.های.کافی.در.

مرحله.مصرف.بتن.صورت.نگیرد،.اغلب.تولید.کنندگان.مس��كن.و.فعاالن.در.ساخت.و.ساز.به.سمت.

تولید.بتن.های.دستی.متمايل.خواهند.شد..برای.فروش.سیمان.به.واحد.های.بتن.غیر.استاندارد.بايستی.

محدوديتی.تعريف.شود.که.اين.واحد.ها.نتوانند.از.بورس.سیمان.خريداری.کنند.و.از.طرفی.سیمان.

عرضه.ش��ده.در.بورس.برای.کار.های.بنايی.نیز،.بايس��تی.دارای.مشخصاتی.باشد.که.امكان.تبديل.آن.

به.بتن..سازه.ای.میسر.نباشد.در.غیر..اين.صورت.روش.در.پیش.گرفته.شده،.نه.تنها.گرهی.را.نخواهد.
گشود.که.زمینه.ساز.بسیاری.از.ناهنجاری.های.مصرف.سیمان.نیز.خواهد.شد..

مناس��ب.ترين.روش.توزيع.سیمان.توزيع.فرآورده.های.س��یمانی.از.قبیل.بتن.استاندارد،.قطعات.

بتنی.و.مالت.بنايی.آماده.به.جای.س��یمان.است.که.در.کشور.های.توسعه.يافته.نیز.نتايج.مثبتی.داشته،.

زي��را.در.اين.روش.توزيع،.ضمن.حداکثر.بهره.وری.الزم.از.س��یمان،.قابلیت.کنترل.های.مضاعف.از.

نظر.عرضه.و.قیمت.نیز.فراهم.مي.باش��د..از.مجموع.600.هزار.تن.س��یمان.تحويلی.در.س��ال.83.به.

واحد.های.تولید.کننده.بتن.آماده.در.اس��تان.تهران،.بیش.از.99درصد.به..صورت.اس��تاندارد.فرآوری.

ش��ده.و.در.اختیار.مصرف.کنندگان.نهايی.قرار.گرفته..اس��ت.و.اين.در.حالي.اس��ت.که.کمترين.ورود.

س��یمان.به.بازار.آزاد.از.طريق.کارخانه.هاي.تولید.بتن.آماده.مجاز.اس��تان.تهران.بوده..اس��ت.بنابراين.

شايس��ته.است.که.برای.تصمیم.گیری.درباره.نظام.توزيع.س��یمان،.نظر.اين.کارخانه.هاي.را.نیز.جويا.

می.ش��دند..تولید.کنندگان.بتن.و.قطعات.بتنی.اس��تاندارد،.بهترين.توزيع.کنندگان.سیمان.هستند.زيرا.

س��یمان.تولیدی.کشور.را.به.مناسب.ترين.ش��كل.ممكن.و.تحت.لیسانس.استاندارد.فرآوری.کرده.و.

در.اختیار.مصرف.کننده.نهايی.قرار.میدهند.و.امكان.کنترل.های.مختلف.نیز.در.اين.گروه.فراهم.است.

بنابراين.جهت.گیری.های.توزيع.سیمان.بايستی.در.جهت.ترويج.مصرف.بتن.استاندارد.باشد.و.اين.در.

حالي.است.که.در.تصمیم.اخیر.اين.جهت.گیری.اتخاذ.نشده..است.و.الزم.است.که.در.مرحله.اجرايی.
کار.به.اين.نكات.توجه.شود..

شعاع.توزيع.سیمان،.محدوده.مشخصی.به.مرکزيت.کارخانه.هاي.تولید.سیمان.است.زيرا.ترانزيت.

و.جابه.جايی.اين.کاال.با.توجه.به.ارزش.ذاتی.آن.بسیار.باال.است.بنابراين.در.عرضه.سیمان.به..صورت.

متمرکز.نیز.خود.به.خود.به.سمت.بازار.های.منطقه.ای.متمايل.خواهد.شد،.به.بیان.ديگر.سیمان.عرضه.

شده.در.بورس.نمی.تواند.خارج.از.محدوده.جغرافیايی.هر.کارخانه.سیمان.مبادله.شود.بنابراين.يكی.

از.داليل.اصلی.توزيع.سیمان.در.بورس.فلزات.که.ايجاد.رقابت.بین.تولیدکنندگان.سیمان.است.عمال.

منتفی.اس��ت..به.عنوان.نمونه.بیش.از.75درصد.س��یمان.تولیدی.کشور.اين.قابلیت.را.ندارند.که.وارد.

ش��عاع.بازار.اس��تان.تهران.شوند،.زيرا.به..خاطر.فاصله.محل.استقرار.واحد.تولیدی.تا.استان.تهران.به.

سود.مصرف.کنندگان.نخواهد.بود.که.مثال.200هزار.تومان.هزينه.حمل.برای.کااليی.که.40.هزار.تومان.

قیمت.دارد.بپردازند،.بنابراين.بازار.س��یمان.در.يک.ش��عاع.مشخصی.در.اطراف.کارخانه.هاي.سیمان.

تشكیل.مي.شود..مسئله.اساسی.ديگر.درباره.ورود.سیمان.به.بورس.بحث.تعريف.استاندارد.های.باالتر.

برای.سیمان.عرضه.شده.در.بورس.است.به.نحوی.که.سیمان.عرضه.شده.در.بورس.بايستی.کیفیت.

و.اس��تاندارد.های.به.مراتب.باالتری.از.آنچه.که.در.حال.حاضر.تولید.مي.شود.داشته.باشد.و.اين.يک.

اصل.پذيرفته.شده.برای.ورود.هر.کاال.به.شبكه.توزيع.در.بورس.است.به.نحوی.که.در.اغلب.بورس.

کاال.های.اروپايی،.استاندارد.های.ويژه.ای.را.برای.هر.گروه.از.کاال.به.منظور.عرضه.در.بورس.تعريف.

مي.کنند،.اين.در.حالس��یت.که.بخش.قابل.توجهی.از.کارخانه.هاي.تولید.س��یمان.برای.عرضه.منظم.

مستمر.سیمان.با.رعايت.استاندارد.ملی.ايران.مشكل.دارند،.مگر.اينكه.کارخانه.هاي.تولید.سیمان.برای.

ارتقاي.کیفیت.و.تنوع.بخشیدن.به.سیمان.تولیدی.خود.همت.کنند.و.الزم.است.استاندارد.های.ويژه.ای.

برای.سیمان.عرضه.شده.در.بورس.تعريف.شود..ورود.سیمان.به.بورس.مستلزم.کار.کارشناسی.بیشتر.

است.که.در.فرصت.اعطاء.شده.برای.عرضه.اين.محصول.در.بورس.اين.کار.امكان.پذير.نیست،.الزم.

است.که.ابتدا.اين.بحث.ها.و.مطالعات.کارشناسی.صورت.می.گرفت.سپس.تصمیم.نهايی.گرفته.میشد.

اما.گويا.روش.تجربه.آزمون.و.خطا.که.سال.هاست.گريبان.گیر.دستگاه.های.دولتی.شده.همچنان.قاعده.
اصلی.تصمیم.گیری.ها.در.کشور.ماست..
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درباره فصل

1384
سـال 1384 نقطه عطف تاثيرگذارى رسانه اى براى تغيير 

سياست هاى كالن دولت در بخش سيمان و بتن بود.
ارائه بسته پيشنهادى اصالح الگوى توليد، توزيع و مصرف 
سيمان و بتن به هيات دولت ازسوي «ايران فريمكو»، منجر 
به تصويب نامه هيات وزيران درباره ساماندهى توليد، توزيع و 
مصرف مصالح ساختمانى استاندارد در كل كشور در روزهاى 

پايانى اين سال شد.

مجلس.پنج.وزير.کابینه.را.مأمور.کرده..اس��ت،.تا.ظرف.يک.هفته.پیش��نهادات.خود.را.به.منظور.

تامین.نیاز.های.مصرفی،.تولید.و.توزيع.و.نرخ.گذاری.سیمان.ارائه.کنند..برابر.اظهارات.ريیس.کمیسیون.

عمران.مجلس،.پیشنهادات.ارائه.شده.در.کمیته.های.تخصصی.بررسی.و.گزارش.نهايی.را.به.کمیسیون.

عمران.مجلس.ارائه.خواهند.داد..هر.چند.وزرای.محترم.دسترسی.کاملی.به.انبوهی.از.اطالعات.و.آمار.

و.ارقام.درباره.س��یمان.دارند،.اما.الزم.اس��ت.تعدادی.از.اين.آمار.و.ارقام.مرتبط.با.سیمان.در.کنار.هم.

قرار.گیرند،.تا.وزرای.محترم.درباره.پیش��نهاداتی.که.ارائه.خواهند.داد.از.زوايای.مختلفی.به.موضوع.
سیمان.بنگرند..

س��یمان.ماده.اولیه.بسیاری.از.فرآورده.های.ساختمانی.اس��ت.که.نقش.اساسی.در.ساخت.و.ساز.

دارد..اي��ن.ماده.برای.رس��یدن.به.نتیجه.مطلوب،.نیازمند.فرآوری.صحیح.برای.تبديل.ش��دن.به.بتن.

.سازه.ای،.مالت.بنايی.و.قطعات.بتنی.است..بتن.خوب.ترکیبی.است.از.سنگدانه،.سیمان،.آب.و.بتن.

بد.نیز.ترکیبی.اس��ت.از.س��نگدانه.و.سیمان.و.آب.و.تنها.تفاوت.اين.دو.شعور.و.دانش.فنی.است.که.

در.ساخت.بتن.خوب.به.کار.رفته.است..هرگونه.تصمیم.گیری.برای.سیمان.نیازمند.شناخت.فرآيند.ها.

و.کنترل.مراحل.مصرف.اس��ت.و.در.غیر..اين.صورت.نه.تنها.از.س��یمان.بهره.الزم.به.دست.نمی.آيد،.

چه.بس��ا.خس��ارات.هنگفتی.نیز.به.اقتصاد.کش��ور.وارد.مي.ش��ود..در.يک.مورد.مشخص،.به.علت.

س��اخت.غلط.جداول.بتنی.عمر.مفید.اين.قطعات.به.کمتر.از.صفر.تا.5.س��ال.رس��یده.حال.آنكه.در.

صورت.رعايت.اس��تاندارد.های.مرحله.ساخت،.جداول.بتنی.می.توانند.عمر.مفیدی.بیش.از.50.سال.

داش��ته.باش��ند.که.نمونه.اين.جداول.نیز.با.عمری.بیش.از.25.س��ال.در.کش��ور.وجود.دارد..به.گفته.

مس��ووالن.وزارت.کش��ور،.خسارات.شهرداری.های.کش��ور.از.بابت.تعويض.های.مكرر.جداول.هر.

س��ال.100.میلیارد.تومان.می.باش��د..به.عبارتی.بیش.از.سه.میلیون.متر.مكعب.بتن.که.در.فرآيند.تولید.

آن.حداقل.800.هزار.تن.س��یمان.مصرف.ش��ده،.همه.س��اله.به..خاطر.س��اخت.غلط.جداول.بتنی.به.

روزنامه همشهري

5 نكته برای 5 وزير سيمانی
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گورستان.مصالح.ساختمانی.منتقل.می.ش��ود..بنابراين.ارائه.الگويی.برای.نظام.تولید.و.توزيع.سیمان.

بايستی.ضمانت.کافی.برای.مصرف.صحیح.سیمان.داشته.باشد..در.تولید.هر.تن.سیمان،.معادل.125.

لیتر.س��وخت.فس��یلی،.و.80.کیلو.وات.س��اعت.برق.مصرف.مي.ش��ود؛.و.يک.تن.گاز.کربن.دار.در.

فرآيند.تولید.س��یمان.وارد.محیط.زيست.می.شود.و.همچنین.يک.تن.از.منابع.معدنی.کشور.– سنگ.

آهک.و.خاک.رس_ کاهش.می.يابد..اين.در.حالي.است.که.محصول.به.دست.آمده.به.ازای.هر.تن.به.

قیمت.52.دالر.صادر.می.ش��ود..)ادعای.صادرات.س��یمان.به.120.دالر.کذب.محض.است،.زيرا.در.

صورت.صحیح.بودن.قیمت.120.دالر.برای.س��یمان.در.کش��ور.عراق،.بیش.از.55درصد.اين.قیمت.

مربوط.به.هزينه.های.حمل.اين.کاالس��ت.و.برابر.آمار.های.ارائه.ش��ده.س��یمان.ايران.هر.تن.52.دالر.

صادر.می.ش��ود.(.به.نظر.می.رس��د.اگر.به.جای.صادرات.سیمان،.سوخت.فسیلی.مصرفی.برای.تولید.

سیمان.صادر.شود،.به.مراتب.صرفه.اقتصادی.بیشتری.دارد،.زيرا.برابر.آمار.های.ارائه.شده.قیمت.هر.

تن.نفت.کوره.در.بازار.های.منطقه.296.دالر.و.57.س��نت.اس��ت..س��ودی.که.کارخانه.هاي.سیمان.از.

تولید.س��یمان.در.کنار.صادرات.آن.به.کشور.های.همسايه.می.برند.نه.ناشی.از.مزيت.باالی.اقتصادی.

تولید.س��یمان.در.کش��ور،.بلكه.به..خاطر.اس��تفاده.از.انرژی.مصرفی.ارزان.در.آن.مي.باش��د..بنابراين.

صادرات.سیمان،.نه.تنها.توجیه.اقتصادی.ندارد،.بلكه.نوعی.رانت.پنهان.نفتی.است..زيرا.مي.توانیم.با.

صادرات.انرژی.های.مصرف.شده.برای.تولید.يک.تن.سیمان،.مبلغ.به.مراتب.بیشتری.نصیب.کشور.

کرده.و.از.تحمیل.يک.تن.گاز.کربن.دار.به.محیط.زيس��ت.جلوگیری.کنیم..نكته.اساس��ی.ديگری.که.

در.بحث.سرمايه.گذاری.برای.افزايش.ظرفیت.سیمان-.با.هدف.پوشش.بازار.منطقه.قابل.توجه.است،.

موضوع.آينده.صنعت.سیمان.در.فرآيند.عضويت.در.پیمان.WTO.مي.باشد..از.جمله.الزامات.اولیه.

عضوي��ت.درWTO.پذيرفت��ن.پیمان.کیوتو،.مربوط.به.کنترل.گاز.های.گلخانه.ای.مي.باش��د،.صنايع.

تولید.س��یمان.بیش.از.8/5.درصد.گاز.های.گلخانه.ای.جه��ان.را.تولید.مي.کنند،.و.بنابراين.الزامات.و.

تمهیدات.س��خت.گیرانه.ای.برای.ادامه.فعالیت.اين.واحد.ها.در.صورت.عضويت.در.WTO.اعمال.

خواهد.شد.که.هزينه.های.سنگین.و.در.صورت.عدم.رعايت،.جرايم.سنگینی.متوجه.اين.کارخانه.ها.

خواهد.شد..بنابراين.يكی.ديگر.از.داليل.قیمت.تمام.شده.سیمان.در.ايران.در.کنار.استفاده.از.انرژی.

يارانه.ای،.موضوع.عدم.محاسبه.هزينه.های.زيست.محیطی.تولید.سیمان.است.و.همانطوري.که.گفته.

ش��د،.در.فرآيند.تولید.هر.تن.س��یمان.معادل.125.لیتر.سوخت.فسیلی.مصرف.مي.شود.و.بیش.از.1.

تن.گاز.کربن.در.فرآيند.تولید.س��یمان.به.محیط.زيست.وارد.می.شود،.بنابراين.به.نظر.مي.رسد.که.در.

صورت.حذف.يارانه.انرژی.و.محاس��به.هزينه.های.زيس��ت.محیطی.اين.فعالی��ت.با.توجه.به.ارزش.

نهايی.کاالی.تمام.شده،.نه.تنها.هیچ.گونه.مزيتی.اقتصادی.برای.تولید.سیمان.وجود.ندارد،.بلكه.آينده.

بس��یار.وخیمی.نیز.پیش.روی.کارخانه.هاي.تولید.سیمان.اس��ت،.بنابراين.ضروری.است.که.در.کنار.

ارتقاء.سیستم.های.مختلف.تولید.سیمان.و.کاستن.از.حجم.انرژی.مصرفی.و.جايگزينی.سیستم.های.

فیلترينگ.مناسب.برای.انطباق.با.استاندارد.های.زيست.محیطی،.به.سمت.حداکثر.بهره.وری.از.سیمان.

تولیدی.در.کش��ور.و.ارتقاي.کیفیت.فرآورده.های.س��یمانی.حرکت.کرد..متاسفانه.میانگین.مقاومت.

فش��اری.بتن.ه��ای.تولی��دی.در.کش��ور.م��ا.در.مح��دوده.رده.مقاومت��ی.200.ت��ا.250.کیلوگرم.بر.

س��انتی.متر.مربع.قرار.دارد.و.اين.در.حالي.اس��ت.که.در.کشور.های.توس��عه.يافته.بتن.های.با.مقاومت.

1000.کیلوگرم.بر.س��انتی.مربع.به..صورت.کامال.عمومی.تولید.و.مصرف.می.ش��ود.و.مقاومت.های.

باالی.2000.کیلوگرم.بر.سانتی.مربع.تا.8000.کیلوگرم.بر.سانتی.متر.مربع،.نه.به..صورت.آزمايشگاهی.

بلكه.به..صورت.صنعتی.تولید.و.مصرف.می.شود،.بنابراين.استفاده.از.حداکثر.ظرفیت.سیمان.به.منظور.

اخذ.نتايج.مقاومت.فش��اری.باالتر،.با.هدف.کاس��تن.از.حجم.س��یمان.مصرفی.بايس��تی.در.اولويت.

برنامه.ريزی.برای.س��یمان.مدنظر.باش��د..توزيع.س��یمان.در.بورس.فلزات.ب��دون.توجه.الزم.به.اين.

مباحث.نه.تنها.چنین.چشم.اندازی.را.به.دنبال.نخواهد.داشت،.بلكه.به.مصارف.دستی.و.غیر.استاندارد.

بت��ن.کمک.خواهد.کرد؛.زيرا.در.ش��رايطی.که.س��اختار.و.س��ازمان.مناس��بی.ب��رای.مرحله.مصرف.

فرآورده.های.سیمانی.وجود.ندارد،.توزيع.همگانی.و.عمومی.سیمان.انگیزه.های.تولید.بتن.های.دستی.

در.پای.کار.را.افزايش.خواهد.داد..قس��مت.اعظم.س��یمان.تولیدی.کش��ور.برای.مصارف..س��ازه.ای.

فرآوری.مي.ش��ود.و.از.تاريخ.81/8/1.هرگونه.تولید.و.مصرف.بتن.آماده.مشمول.مقررات.استاندارد.

اجباری.اس��ت..درباره.کاال.های.مش��مول.مقررات.اس��تاندارد.اجباری.برابر.تبص��ره.4.ماده.6.قانون.

موسسه.استاندارد.و.تحقیقات.صنعتی،.اعطاء.هرگونه.تسهیالت.به.تولیدکننده.فرآورده.هايی.که.فاقد.

گواهینامه.کاربرد.عالمت.اس��تاندارد.هس��تند.ممنوع.مي.باش��د..بنابراين.در.بحث.فرآيند.های.توزيع.

س��یمان.بايس��تی.اين.موضوع.انديشیده.ش��ود.که.عرضه.س��یمان.در.بورس.يا.با.هر.مكانیزم.ديگر،.

شرايطی.را.فراهم.نكند.که.اشخاصی.که.فاقد.گواهینامه.استاندارد.برای.تولید.بتن.مي.باشند.بتوانند.به.

اين.ماده.مهم.دسترسی.داشته.باشند.يا.شرايطی.فراهم.نشود.که.افراد.عادی.به.راحتی.با.تهیه.سیمان.

در.پ��ای.کار.به..صورت.دس��تی.به.س��اخت.بتن.نامرغ��وب.مبادرت.ورزند..اين.در.حالي.اس��ت.که.

بتن.های.دست.ساز.غیر.استاندارد.تهديد.اساسی.برای.پايداری.ساختمان.های.کشور.در.برابر.خطرات.

زلزله.نیز.اس��ت..در.س��ال.های.گذشته.تقسیم.بندی.توزيع.سیمان.بدين.شكل.بود.که.60درصد.تولید.

کش��ور.در.قالب.س��همیه.های.مردمی.توسط.مصالح.فروش��ان.توزيع.مي.شد.و.25درصد.سهم.بخش.

دولت��ی.و.پروژه.های.عمرانی.و.15درصد.در.اختیار.واحد.ه��ای.تولید.کننده.بتن.و.قطعات.بتنی.قرار.

می.گرفت..مبنای.توزيع.60درصد.موس��وم.به.س��همیه.مردمی.نیز.به.ازای.ه��ر.متر.مربع.زير.بنا.100.
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کیلوگرم.س��یمان.محاسبه.می.ش��ود..چنانچه.حجم.ساخت.و.ساز.های.کش��ور.را.70.میلیون.متر.مربع.

فرض.کنیم.)که.آمار.های.وزارت.مسكن.و.پروانه.های.صادره.امسال.کمتر.از.اين.را.نشان.می.دهند.(.

تنها.7.میلیون.تن.س��یمان.ب��رای.توزيع.در.اين.بخش.مورد.نیاز.بوده..اس��ت،.ولی.برابر.آمار.وزارت.

بازرگانی.بیش.از.19/200/000.تن.س��یمان.تولیدی.کش��ور.در.اين.قالب.توزيع.شده..است..به.بیان.

ديگر.ش��بكه.توزيع.در.قالب.مصالح.فروش��ان،.19/200/000.تن.س��یمان.در.اختیار.گرفته.و.اين.در.

حالي.اس��ت.ک��ه.تنه��ا.7/000/000.تن.در.اي��ن.قالب.می.توانس��ته.با.ن��رخ.دولتی.توزيع.ش��ود.و.

12/000/000.تن.باقیمانده.مشخص.نیست.که.چرا.و.به.چه.نحوی.توزيع.شده..است..بنابراين.شبكه.

توزيع.س��یمان.در.کشور.معیوب.است.و.چنانچه.اين.شبكه.حلقه.واسط.بین.سیمان.عرضه.شده.در.

بورس.و.مردم.قرار.بگیرد._ که.به.همین.صورت.خواهد.بود-.هیچ.تضمینی.برای.عدم.شكل.گیری.

بازار.س��یاه.در.بخش.خرده.فروش��ی.متصور.نیس��ت..زيرا.مردم.برای.تامین.س��یمان.در.بخش.های.

مختلف.بنايی.و.مصارف.با.حجم.کم،.ناگزير.از.تهیه.سیمان.از.اين.شبكه.هستند.و.همچنان.که.اين.

سیس��تم.به.قیمت.های.دولتی.و.تعادلی.در.عرضه.سیمان.پای.بند.نبود،.به.قیمت.های.عرضه.شده.در.

تاالر.بورس.نیز.پايبند.نخواهند.بود..ش��بكه.توزيع.خرده.فروش��ی.سیمان،.با.يک.روانشناسی.حساب.

ش��ده.از.ساختار.مصرف.سیمان،.بازار.س��یاه.و.قیمت.های.کاذب.برای.سیمان.به.وجود.آورده.است..

کس��ی.که.ب��رای.مصارف.بنايی.خود،.نیازمند.10.تا.20.کیس��ه.س��یمان.اس��ت،.هم��ه.فرآيند.های.

ساخت.و.س��از.و.ادامه.پروژه.منوط.به.فراهم.بودن.فوری.سیمان.است..چون.چنین.حجمی.از.نیاز.را.

نمي.توان��د.از.طريق.بورس.خريداری.کند،.ناگزير.از.مراجعه.به.مصالح.فروش��انی.خواهد.بود.که.از.

کلیه.ش��رايط.خاص.فرد.مراجعه.کننده.آگاهی.دارد،.بنابراين.در.ش��رايط.احتمالی.عرضه.س��یمان.در.

بورس.نیز،.همین.مس��ئله.تكرار.خواهد.ش��د.و.شبكه.توزيع.خرده.فروش��ی.به.قیمت.های.تابلو.های.

بورس.اعتنا.نخواهند.کرد..شرايط.اقلیمی.و.نظام.بودجه.نويسی.نیز،.عمال.12.ماه.سال.را.به.2.فصل.

کاری.و.2.فصل.غیر.کاری.تقس��یم.کرده..اس��ت..در.شرايطی.که.تولید.س��یمان،.تقريبا.از.يک.آهنگ.

ثابت��ی.در.طول.س��ال.برخوردار.اس��ت،.نظ��ام.عرضه.و.تقاض��ا.در.فصول.مختلف.س��ال.تغییرات.

قابل.توجهی.دارد.و.آنچه.که.بازار.سیاه.برای.سیمان.به.وجود.آورده.افزايش.ناگهاني.تقاضا.در.فصول.

کاری.و.عدم.تعادل.بین.عرضه.و.تقاضاس��ت..زيرا.عرضه.س��یمان.)تولید(.در.فصول.مختلف.ثابت.

ولی.تقاضا.به..صورت.ناگهانی.در.فصل.کاری.افزايش.می.يابد..بنابراين.عرضه.سیمان.در.بورس.نیز.

ق��ادر.به.ايجاد.تع��ادل.در.بخش.عرضه.و.تقاض��ا.در.فصل.کاری.نخواهد.ب��ود..فراموش.نكنیم.که.

بورس،.هرگز.معجزه.نمی.کند..در.کش��ور.های.توسعه.يافته.سابقه.تولید.بتن..سازه.ای.در.کارخانه.هاي.

تولید.بتن.به.بیش.از.130.س��ال.و.تولید.مالت.بنايی.آماده.به.بیش.از.60.س��ال.می.رس��د..بنابراين.

تعريف.س��ازمان.مناس��بی.برای.س��اماندهی.مرحله.مصرف.س��یمان.نكته.ای.اس��ت.که.بايستی.همه.

تصمیم.گیری.ه��ای.بحث.س��یمان.را.معطوف.به.خ��ود.کند.و.در.غیر..اين.صورت.داس��تان.بتن.های.

دست.س��از.غیر.استاندارد.در.بخش.سازه.و.بازار.سیاه.س��یمان.از.بین.نخواهد.رفت..راه.حل.برقراری.

رابط��ه.منطقی.بین.عرضه.و.تقاضا.نیز،.ش��كل.گیری.واحد.های.صنعت��ی.و.کارخانه.هاي.تولید.بتن.و.

قطعات.بتنی.با.هدف.امكان.فرآوری.س��یمان.در.همه.ماه.های.س��ال.مي.باشد..در.کشور.ما.همه.زير.

س��اخت.های.الزم.برای.تولید.بتن.استاندارد.و.واحد.های.تولید.قطعات.بتنی.فراهم.است.و.کشور.از.

نظر.دانش.فنی.و.نیروی.انس��انی.متخصص.در.ش��رايطی.است.که.مي.تواند.چشم.انداز.مثبتی.را.برای.

رسیدن.به.کیفیت.مطلوب.برای.مهم.ترين.مصالح.ساختمانی.تصور.کرد..در.سال.های.گذشته.موضوع.

عدم.تامین.به.موقع.س��یمان.در.کنار.کم.توجهی.به.رعايت.استاندارد.های.مرحله.مصرف.باعث.شده.

.اس��ت.که.در.کنار.توقف.رش��د.و.توس��عه.کارخانه.هاي.تولید.بتن.س��اختمان.های.کشور.نیز.از.نظر.

مقاومت.و.پايداری.در.برابر.زلزله.نا.ايمن.باش��ند،.نكته.اساس��ی.در.بحث.توزيع.سیمان.در.بورس،.

نبود.س��اختار.های.مناس��ب.برای.کنترل.مراحل.مختلف.مصرف.سیمان.اس��ت.که.زمینه.های.تولید.

بتن.های.دستی.را.نیز.افزايش.مي.دهد..اينكه.سیمان.با.چه.مكانیزمی.و.به.چه.قیمتی.و.چگونه.توزيع.

ش��ود،.چنانچه.به.مصارف.صحیح.سیمان.منتهی.نشود،.طرحی.منجر.به.شكست.است.بنابراين.کلیه.

تصمیم.گیری.های.بحث.س��یمان.بايستی.معطوف.به.ساماندهی.مراحل.مصرف.سیمان.باشد..اين.آن.
نكته.ای.است.که.بايد.مورد.توجه.قرار.گیرد..
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علي.اصغر.کیهاني،.مديرعامل.مجتمع.تولیدي-.تحقیقاتي.ايران.فريمكو:.برابر.مطالعاتی.که.

در.بخش.جنگلداری.ايالت.کالیفرنیای.آمريكا.انجام.گرفته،.هر.درخت.5.ساله.در.طول.عمرش،.
به.شرح.زير.به.محیط.زيست.فايده.مي.رساند:..

تهیه.و.تولید.اکس��یژن.32.دالر،.جذب.و.تنظیم.رطوب��ت.37.دالر،.تولید.پروتئین.25.دالر،.

کنت��رل.آلودگی.ه��وا.625.دالر،.تهیه.پناه��گاه.برای.حیوانات.31.دالر.و.کاهش.فرس��ايش.نیز.
31دالر.

.اين.در.حالي.اس��ت.که.هر.هكتار.جنگل.س��االنه.5/2.تن.اکسیژن.تولید.مي.کند.و.10/4.تن.

دی.اکس��ید.کربن.هوا.را.جذب.مي.کند.و.سه.تن.گرد.و.غبار.را.جذب.و.پااليش.مي.کند..به.بیان.

ديگر،.هر.درخت.به.طور.متوسط،.ساالنه.حدود.12.کیلوگرم.از.دی.اکسید.کربن.هوا.را.مي.گیرد..

اين.مقدار.معادل.دی.اکس��ید.کربنی.اس��ت.که.يک.اتومبیل.در.طی.يک.مس��افت7.کیلومتری.

تولید.مي.کند..در.جوامع.ش��هری.به..خاطر.انباشت.انواع.وس��ايل.و.تاسیسات.مولد.آالينده.های.

زيس��ت.محیطی،.ضرورت.گس��ترش.فضا.های.سبز.داخل.محدوده.ش��هر.و.ايجاد.کمربند.سبز.

پیرامون.ش��هر.به..خاطر.تاثیرات.مستقیم.بر.حفظ.جان.ش��هروندان.اهمیت.دوچندانی.پیدا.کرده.
.است..

در.کنار.اهمیت.اين.مجموعه.ها.برای.مديران.شهری،.نهاد.های.مدنی.و.NGO.های.مختلفی.

نیز.که.به..صورت.مردمی.تش��كیل.شده.اند.بر.حفظ.اين.محیط.ها.نظارت.دايمی.دارند..مهم.ترين.

ويژگی.مس��ايل.زيست.محیطی،.جهان.شمول.بودن.اين.بحث.ها.اس��ت..به.بیان.ديگر.نمي.توان.

بحث.های.زيس��ت.محیطی.و.آلودگي.های.محیطی.را.به..صورت.بخش��ی.و.موردی.يا.منطقه.ای.

بررس��ی.کرد..اگر.قط��ع.12.هزار.اصله.درخ��ت.در.جنگل.های.لويزان.ب��رای.کنترل.و.کاهش.

روزنامه همشهري

چرا فقط درختان لويزان

آلودگي.های.محیط.زيس��ت.مهم.اس��ت– که.قطعا.مهم.است.عملكرد.ساير.بخش.های.مديريت.
شهری.که.آلودگي.های.به.مراتب.بیشتری.ناشی.از.عملكرد.آنها.است،.نیز.مهم.است..

به.نظرمي.رس��د.بس��یاری.از.اعتراضات.به.قط��ع.درختان.جنگل.لويزان.ناش��ی.از.اهمیت.

محیط.زيست.و.حفظ.آن.نیست.و.مسايل.ديگری.انگیزه.منتقدين.مي.باشد،.چرا.که.در.مجموعه.

عملكرد.همین.شهرداری،.خسارات.به.مراتب.بیشتری.از.قطع.10.هزار.اصله.درخت.در.جنگل.

لويزان.به.محیط.زيس��ت.وارد.مي.شود.و.متاس��فانه.هیچ.اعتراضی.هم.به.دنبال.ندارد.و.همه.اين.

معترضین.س��كوت.اختیار.کرده.اند..در.زير.يكی.از.اين.موارد.فراموش.ش��ده.را.به.طور.مختصر.
بررسی.میكنیم:..

-.در.فرآيند.تولید.هر.تن.سیمان.يک.تن.گاز.کربن.دار.وارد.محیط.زيست.مي.شود..به.بیان.

ديگر.برای.رفع.آلودگي.های.ناشی.از.تولید.يک.تن.سیمان.نتیجه.و.پااليش.بیش.از.100.درخت.
در.طول.يک.سال.از.بین.میرود..

برابر.آمار.رسمی.ارائه.شده.از.سوی.شهرداری.تهران.عمر.مفید.جداول.بتنی.در.شهر.تهران.

بین.صفر.تا.3.س��ال.اس��ت.که.در.فرآيند.تولید.س��االنه.4.میلیون.قالب.جدول.بتنی.مصرفی.در.

ش��هرداری.تهران.بیش.از.150.هزار.متر.مكعب.بتن.يا.60.هزار.تن.س��یمان.مصرف.شده..است..

به.علت.تولید.جداول.بتنی.به..صورت.دس��تی.و.نبود.معیار.پذيرش.مناس��ب.و.در.برخی.مواقع.

روش.های.تست.و.آزمون.غلط،.به.غیر.از.جداول.بتنی.ماشینی.که.کمتر.از.5درصد.جدول.شهر.

تهران.را.تش��كیل.مي.دهند،.بقیه.جداول.عمر.مفیدی.کمتر.از.3.سال.پیدا.کرده.اند.که.به..صورت.
مكرر.تعويض.مي.شوند..

تعويض.های.مكرر.جداول.بتنی.در.شهر.تهران.همه.ساله.بیش.از.60.هزار.تن.گاز.کربن.دار.

وارد.محیط.زيس��ت.مي.کند.و.اين.در.حالي.اس��ت.که.در.صورت.اس��تفاده.از.جداول.ماشینی.و.

مرغوب،.اين.قطعات.عمری.بیش.از.50.ساله.پیدا.مي.کنند،.در.نظام.حاکم.بر.شهرداری.تهران،.نه.

تنها.از.دوام.و.طول.عمر.باالی.جداول.حمايت.نمي.شود.بلكه.به..خاطر.فقدان.دانش.فنی،.ضعف.

مديريت.حاکم.بر.بخش.هايی.از.حوزه.فنی.شهرداری.تهران.و.نیز.روش.های.آزمون.غلط.و.بعضا.

منافع.تعريف.شده.ای.که.بین.طبقه.پیمانكاری.و.بخشی.از.بدنه.مديريت.میانی.شهرداری.تهران.

وجود.دارد،.همچنان.ش��اهد.استفاد.از.جداول.بتنی.دستی.نامرغوب.با.طول.عمر.اندک.هستیم.و.

متاسفانه.اعتراضات.وسیع.کارشناسان.و.صاحبان.صنايع.نیز.در.اين.باره.مورد.توجه.قرار.نگرفته.
.است..
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در.تولید.و.نصب.هر.قالب.جدول،.بیش.از.20.کیلوگرم.س��یمان.مصرف.مي.ش��ود.که.

برای.تولید.اين.حجم.از.سیمان.بیش.از.20.کیلوگرم.گاز.کربن.دار.وارد.محیط.زيست.شده.
-ACIاست..اگر.اين.جداول.به..صورت.ماشینی.و.با.رعايت.استاندارد.)باالخص.استاندارد.
2R-201(.ساخته.شوند،.عمر.مفیدی.بیش.از.100.سال.پیدا.مي.کنند.ولی.در.حال.حاضر.به.
.خاطر.تولید.به..صورت.دستی.و.غیر.علمی،.جداول.بتنی.عمر.مفیدی.کمتر.از.صفر.تا.5سال.
پیدا.کرده.اند.که.بر.اثر.پديده.يخ.زدگی.متالش��ی.مي.ش��وند..تعويض.های.مكرر.جداول.بتنی.
يعنی.انتشار.ساالنه.20.کیلوگرم.گاز.کربن.دار.به.محیط.زيست.به.ازای.هر.قالب.جدول،.نكته.
.CO2.جالب.اينكه.هر.درخت.در.طول.يک.سال.به.طور.متوسط.حداکثر.20.کیلوگرم.گاز
پااليش.مي.کند..نتیجه.اينكه.نصب.هر.جدول.ماش��ینی.که.عم��ر.طوالنی.تری.دارد،.معادل.
کاش��ت.يک.درخت.به.محیط.زيس��ت.کمک.مي.کند..تخريب.و.تعويض.هر.جدول.دستی.
يعنی.20.کیلوگرم.گاز.کربن.دار.که.وارد.محیط.زيس��ت.شده..است.و.البته.نخاله.های.آن.نیز.
به.معضل.ديگری.برای.محیط.زيس��ت.تبديل.مي.ش��ود..همه.ساله.فقط.در.شهرداری.تهران،.
بیش.از.2.میلیون.قالب.انواع.جداول.دستی.با.عمر.کمتر.از.صفر.تا.5.سال.نصب.مي.شود.که.
آلودگی.زيست.محیطی.ناشی.از.سیمان.مصرفی.در.اين.بخش.بیش.از.40/000.تن.گاز.کربن.
دار.مي.باش��د..متاسفانه.شهرداری.تهران.درباره.حل.مش��كل.جداول.بتنی.به..خاطر.نداشتن.
معیار.پذيرش.مناس��ب.و.بی.توجهی.به.تجارب.سال.های.گذشته،.همچنان.به.کار.غلط.خود.
ادامه.مي.دهد..به.نحوی.که.جداول.اتوبان.امام.علی.قبل.از.افتتاح.اتوبان-.تخريب.شدند..

روزنامه صبح اقتصاد

هر جدول ماشينی
در نقش يك درخت

حال.توجه.داش��ته.باشید.برای.جبران.خسارات.زيست.محیطی.ناشی.از.تعويض.های.مكرر.

جداول.بتنی.همه.ساله.بیش.از.5.میلیون.اصله.درخت.الزم.است.)معادل.6.هزار.هكتار.جنگل(..

ده.هزار.اصله.درختی.که.در.جنگل.لويزان.قطع.ش��ده.اند.برابر.خسارات.زيست.محیطی.تولید.8.

هزار.قالب.جدول.بتنی.در.س��ال.اس��ت..فقط.در.اتوبان.امام.علی.در.ظرف.2.سالی.که.از.نصب.

جداول.اين.اتوبان.مي.گذرد.بیش.از.اين.تعداد.جدول.بتنی.تخريب.شده.اند..اگر.خبرنگارانی.که.

برای.تهیه.گزارش.از.قطع.درختان.جنگل.لويزان.از.اتوبان.صدر.و.ش��هید.بابايی.عبور.کرده.اند،.

نظری.به.جداول.اين.اتوبان.بیاندازند.و.هر.جدول.تخريب.ش��ده.را.در.نقش.يک.درخت.قطع.

شده.ببینند،.قبل.از.اينكه.به.جنگل.لويزان.برسند.برمي.گردند..زيرا.درختان.بیشتری.از.جنگل.های.

لويزان.در.طول.اين.مسیر.از.بین.رفته.اند..فراموش.نكنیم.که.هر.جدول.بتنی.که.تخريب.مي.شود.

بیش.از.20.کیلوگرم.دی.اکس��ید.کربن.برای.تولید.س��یمان.اين.قطعه.بتنی.به.محیط.زيست.وارد.

ش��ده..است.و.اين.قطعه.مي.تواند.عمری.بیش.از.100.سال.داشته.باشد،.اگر.مديريت.شهرداری.
بخواهد.و.بتواند..
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از.جمله.دغدغه..هاي.اساسي.مردم.در.سال.هاي.اخیر،.موضوع.مقاوم.سازي.ساخت.و.ساز.ها.است.

که.بايستي.در.رأس.اولويت..هاي.کاري.همه.مسووالن.قرار.گیرد..پس.از.زلزله.دلخراش.بم.و.تلفات.

و.خسارات.وسیع.ناشي.از.آن.مشخص.شد.که.ساخت.و.ساز.هاي.غیر.استاندارد.بزرگترين.تهديد.پیش.

روي.مردم.اس��ت..از.طرفي.براس��اس.گزارش.رس��مي.بانک.جهاني،.بیش.از.25درصد.درآمد.سرانه.

ملي.در.کشور.ما.در.بخش.مسكن.سرمايه.گذاري.مي.شود.که.رقم.قابل.توجهي.است..برابر.اظهارات.

مس��ووالن.وزارت.مسكن.و.شهرسازي.عمر.مفید.ساختمان.ها.در.کشور.ما،.35.سال.است.و.اين.در.

حالي.است.که.در.صورت.رعايت.اس��تاندارد.هاي.ساخت.و.ساز،طول.عمر.ساختمان.ها.را.مي.توان.به.

بیش.از.100.سال.افزايش.داد..به.بیان.ديگر.توجه.به.موضوع.رعايت.استاندارد.هاي.ساخت.و.ساز،.در.

کنار.حفظ.امنیت.جاني.و.مالي.شهروندان.در.معرض.خطرات.زلزله.)که.تقريبا.تمامي.جغرافیاي.کشور.

ما.را.تهديد.مي.کند(.ش��اهد.افزايش.چشمگیر.طول.عمر.س��اختمان.ها.خواهیم.بود.که.صرفه.جويي.

عظیمي.در.اقتصاد.ملي.را.به.دنبال.خواهد.داشت..در.کنار.وضعیت.بسیار.نامطلوب.ايمني.و.طول.عمر.

س��اختمان.ها،.کشور.ما.از.نظر.دانش.فني.نیرو.هاي.انساني.متخصص.و.فراواني.فرآورده.هاي.معدني.

مورد.نیاز.ساخت.و.ساز.جزء.کشور.هاي.ممتاز.دنیا.به.شمار.میرود.به.نحوي.که.دانشجويان.ايراني.در.

المپیاد.بین.المللي.بتن.توانستند.مرتبه.نخست.مسابقات.را.به.دست.آورند.و.ايران.از.نظر.تولید.انواع.

فرآورده.هاي.ساختماني.از.قبیل.سیمان،.فوالد،.بتن.و........قادر.به.تامین.کلیه.نیاز.هاي.داخلي.براساس.

استاندارد.هاي.جهاني.است..در.اين.میان.علت.اصلي.شكل.گیري.وضعیت.نامطلوب.موجود،.به.عدم.

رعايت.استاندارد.هاي.ساخت.و.ساز.و.عدم.اجراي.دقیق.مجموعه.قوانین.مهندسي.و.تولید.محصوالت.

س��اختماني.برمي.گردد.که.نیازمند.توجه.ويژه.اس��ت..يكي.از.فرآورده.هاي.س��اختماني.استراتژيک،.

خبرگزاري ها

مقاوم سازی ساختمان ها
فراموش شده بزرگ

بتن.و.قطعات.بتني.اس��ت.که.به..عنوان.منتخب.مصالح.ساختماني.قرن.در.تمامي.بخش.هاي..سازه.اي.

از.فونداس��یون.ها.گرفته.تا.س��قف.و.ستون.و..س��ازه..هاي.بزرگ.صنعتي.و.عمراني.مورد.استفاده.قرار.

مي.گیرد..اس��تاندارد.ملي.بتن.به.ش��ماره.6044.از.تاريخ.81/8/1.مشمول.مقررات.استاندارد.اجباري.

است.و.براساس.قانون.تاسیس.موسسه.استاندارد.و.تحقیقات.صنعتي،.رعايت.اين.استاندارد.در.کلیه.

پروژه..هاي.عمراني.خصوصي،.عمومي..و.دولتي،.اجباري.اس��ت..اما.در.عمل.ش��اهد.اين.هستیم.که.

اين.اس��تاندارد.در.کل.کش��ور.چندان.مورد.توجه.قرار.نمي.گیرد.و.همچنان.شاهد.فعالیت.واحد.هاي.
غیر.مجاز.و.غیر.استاندارد.يا.تولید.به.صورت.سنتي.و.در.پاي.کار.اين.مصالح.مهم.هستیم..

برابر.اعالم.اداره.صنايع.اس��تان.تهران،.تهران.از.نظر.تولید.بتن.اس��تاندارد.به.خودکفايي.رسیده.

است.و.اين.در.حالي..است.که.همزمان.تولیدکنندگان.بتن.استاندارد.اعالم.مي.کنند.که.تنها.با.20درصد.

ظرفیت.خود.فعالیت.مي.کنند.و.عدم.برخورد.جدي.با.تولید.کنندگان.غیر.مجاز.و.غیراس��تاندارد.ها.و.

بي.توجهي.متولیان.ساخت.و.ساز.به.رعايت.اين.استاندارد.،.باعث.شده..است.که.به.رغم.وجود.توانمندي.

فني،.مهندسي.و.اجرايي،.همچنان.در.همین.تهران.نیز.اين.استاندارد.چندان.رعايت.نمي.شود..راه.حل.

اساسي.براي.رفع.اين.مشكل،.ضرورت.برخورد.سخت.گیرانه.با.کلیه.فعالیت..هاي.غیر.قانوني.در.تولید.

و.ساخت.فرآورده.هاي.ساختماني.و.تولید.مسكن.است..در.اين.خصوص.ضرورت.حمايت.و.تشويق.

واحد.هاي.تولیدي.داراي.گواهینامه.استاندارد.در.کنار.برخورد.بدون.مماشات.با.واحد.هاي.غیرمجاز.

فاقد.استاندارد.از.جمله.اقداماتي.است.که.مي.تواند.بخش.خصوصي.را.براي.سرمايه.گذاري.درازمدت.

جهت.ورود.تكنولوژي..هاي.جديد.تولید.مصالح.س��اختماني.و.رعايت.اس��تاندارد.هاي.ساخت.و.ساز.

امیدوارکند..وضعیت.فعلي.تولید.مسكن.در.کشور.به..خاطر.عدم.حمايت..هاي.جدي.از.تولیدکنندگان.
استاندارد.مصالح.ساختماني.در.کنار.کم.توجهي.مسووالن.به.قوانین.مرضوعه.است..
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و.س��اخت.بتن.در.کیفیت.محصول.نهايي.تاثیر.بس��زايي.دارد،.بنابراي��ن.هرگونه.تصمیم.گیري.براي.

س��یمان.بايد.مراحل.تولید،.توزيع.و.مصرف.سیمان.را.ساماندهي.کند..به.بیان.ديگر.ساماندهي.بازار.

سیمان.بايستي.با.روش.مهندسي.معكوس،.از.تدوين.فرآيند.هاي.مرحله.مصرف.صحیح.سیمان.آغاز.

.و.سپس.سیاست..هاي.بخش.توزيع.و.تولید.سیمان.را.با.هدف.مصرف.صحیح.سیمان.به.دست.آورد..

در.دهه..هاي.اخیر.به..خاطر.باال.رفتن.قیمت.جهاني.نفت.در.کنار.آلودگي..هاي.زيست.محیطي.ناشي.از.

تولید.سیمان.حداکثر.بهره.وري.از.قابلیت..هاي.سیمان.در.همه.ابعاد.در.دستور.کار.کشور.هاي.توسعه.يافته.
.قرار.گرفته.که.نتايج.با.ارزشي.نیز.به.دست.آمده.است..اين.برنامه..ها.با.محور.هاي.زير.پیگیري.شده..است:..
1.-.ض��رورت.حداکثر.صرفه.جويي.در.مصرف.انرژي:.ب��ا.توجه.به.حجم.باالي.مصرف.انرژي.در.
فرآيند.تولید.س��یمان.موضوع.کاهش.میزان.س��وخت.مصرفي.طي.دهه..هاي.اخیر.اولويت.نخس��ت.
کارخانه.س��یمان.بوده..اس��ت..انرژي.الزم.براي.تولید.يک.تن.س��یمان.در.تی��وري.و.عمل.اختالف.
فاح��ش.50درص��د.دارد،.لیكن.همه.اين.ان��رژي.تلف.ش��ده.را.نمي.توان.صرفه.جويي.ک��رد،.اما.با.
اصالح.خطوط.تولید.و.تعريف.سیس��تم..هاي.جديد،.بخش.قابل.توجهي.از.اين.انرژي.تلف.ش��ده.را.
مي.توان.کاهش.داد..طي.دو.دهه.گذش��ته.کشور.هاي.توس��عه.يافته.بیش.از.33درصد.مصرف.انرژي.
براي.تولید.س��یمان.را.کاه��ش.داده.اند..همچنین.موضوع.جايگزيني.س��وخت..هاي.ضايعاتي.نیز.از.
.ديگر.دس��تاورد.هاي.صنعت.س��یمان.در.کاهش.هزينه..هاي.بخش.انرژي.تولید.س��یمان.بوده..اس��ت..
2.-.ارتقاي.کیفیت.سیمان.و.فرآورده..هاي.سیماني:..کیفیت.سیمان.تولید.شده.نقش.اساسي.در.کاهش.
مصرف.سیمان.و.کیفیت.محصول.نهايي.دارد.بر.همین.اساس.تولید.سیمان.هاي.با.مقاومت.باال.براي.
کار.هاي.س��ازه.اي،.تولید.سیمان.هاي.ويژه.براي.پروژه.هاي.خاص.و.تولید.سیمان.بنايي.براي.کار.هاي.

بنايي.از.جمله.اقداماتي.بوده.که.در.کشور.هاي.توسعه.يافته.مورد.توجه.قرار.گرفته..است..
1-2- سيمان هاي با مقاومت باال:  

بخش.قابل.توجهي.از.س��یمان.به..صورت.بتن.س��ازه.اي.مصرف.مي.شود..در.صورت.جايگزيني.

س��یمان.هاي.ب��ا.مقاومت.باال.)42/5.و.52/5.و.62/5(.به.جاي.س��یمان.پرتلن��د.معمولي.)32/5(.در.

بخش.مصارف.سازه.اي،.حداقل20درصد.از.میزان.سیمان.مصرفي.کاسته.مي.شود،.زيرا.نتايج.تحقیقات.

صورت.گرفته.نش��ان.مي.دهد.که.براي.رس��یدن.به.يک.سازه.با.ابعاد.و.مقاومت.فشاري.مورد.نیاز،.با.

تغییر.رده.مقاومتي.سیمان،.حجم.سیمان.مصرفي.نیز.تغییر.پیدا.مي.کند..چنانچه.مصارف.بخش.سازه.اي.

سیمان.را.10.میلیون.تن.در.نظر.بگیريم.با.10.میلیون.تن.سیمان.42/5.مي.توان.به.اندازه.12/5.میلیون.

تن.سیمان.32/5.بتن.با.مقاومت.فشاري.معین.تولید.کرد..بنابراين.در.شرايطي.که.کشور.ما.در.معرض.

خطرات.زلزله.قرار.دارد.و.ارتقاء.مقاومت.بخش.سازه.اي.مهم.است.تولید.سیمان.هاي.با.رده.مقاومتي.

روزنامه همشهري

نگاهي به راه حل  هاي مشكل سيمان

علي.اصغر.کیهاني،.مديرعامل.مجتمع.تولیدي-.تحقیقاتي.ايران.فريمكو:.سیمان.به.عنوان.مهم.ترين.

فرآورده.ساختماني.نقش.مهمي.در.ساخت.و.ساز.هاي.کشور.دارد..براي.رسیدن.به.توسعه.پايدار.نیازمند.

فضا.هاي.مختلف.مسكوني،.تجاري،.اداري،.صنعتي،.آموزشي.و.زير.ساختار.هاي.اساسي.از.قبیل.سد،.

تونل،.پل،.راه.و....هستیم.که.در.ساخت.همه.آنها.بتن.نقش.اساسي.دارد..نكته.مهم،.پايداري.و.دوام.

و.مقاومت.بخش.هاي.سازه.اي.اين.بنا.ها.است.که.در.صورت.طراحي.و.اجراي.دقیق.در.کنار.مقاومت.

و.ايستايي.در.برابر.نیرو.هاي.وارده.در.زمان.کاربري.دوام.الزم.را.در.برابر.پديده.هاي.جوي.يا.شرايط.

اقلیمي.مختلف.به.دست.مي.آورند..بنابراين.مقاومت.بتن.در.کنار.دوام.آن.در.مرحله.طراحي.و.ساخت.

مدنظر.قرار.مي.گیرد.تا.س��ازه..ها.از.طول.عمر.بیش��تري.برخوردار.باشند..سیمان.به.عنوان.ماده.اصلي.

بتن.در.کنار.قابلیت..ها.و.توانمندي..هايي.که.دارد،.در.مرحله.تولید.مسايل.و.مشكالت.زيست.محیطي.

ش��ديدي.ب��ه.جامعه.تحمیل.مي.کن��د..در.فرآيند.تولید.هر.تن.س��یمان،.يک.ت��ن.گاز.کربن.دار.وارد.

محیط.زيست.مي.شود.و.بیش.از.125.لیتر.سوخت.فسیلي.)مازوت.يا.گاز.طبیعي(.در.کنار.110.کیلو.

وات.س��اعت.برق.مصرف.مي.شود.و.برابر.آمار.هاي.ارائه.شده.بیش.از.8/5درصد.گاز.هاي.گلخانه.اي.

جهان.ناشي.از.تولید.بیش.از.1800.میلیون.تن.سیمان.مي.باشد..بنابراين.ضرورت.حداکثر.بهره.وري.

از.اين.عنصر.در.اولويت.برنامه.ريزي.کش��ور.هاي.توسعه.يافته.قرار.دارد..همچنین.با.توجه.به.اين.که.

س��وخت.و.ساير.انرژي..هاي.مصرفي.در.کارخانه.هاي.سیمان.در.کشور.ما.با.يارانه..هاي.دولتي.توزيع.

مي.شود،.برنامه.ريزي.براي.سیمان.بايستي.با.اهداف.تامین.منافع.ملي.و.رعايت.حقوق.مصرف.کنندگان.

انجام.پذيرد..زيرا.رقم.ريالي.يارانه..هاي.پرداختي.به.صنعت.سیمان.در.قالب.سوخت.و.انرژي.تحويلي.

بالغ.بر.680.میلیارد.تومان.مي.باش��د.و.اين.در.حالي.اس��ت.که.هزينه..هاي.اجتماعي.ناشي.از.تولید.32.

میلیون.تن.گاز.هاي.آالينده.گلخانه.اي.ناش��ي.از.فرآيند.تولید.س��یمان.نیز،.بیش.از.150.میلیارد.تومان.

مي.باشد..نظر.به.اين.که.سیمان.ماده.اولیه.بسیاري.از.فرآورده..هاي.ساختماني.مي.باشد.و.نقش.فرآوري.
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باالتر-.که.اکثر.کارخانه.هاي.تولید.س��یمان.توانمن��دي.و.امكانات.آنرا.دارند.و.فقط.نیازمند.دقت.در.

مراحل.تولید.مي.باش��د،.در.کنار.کاس��تن.از.حجم.س��یمان.مصرفي.مي.توان.به.ارتقاء.ايمني.سازه..ها.

نی��ز.کمک.کرد..با.جايگزيني.س��یمان.هاي.با.مقاومت.باال.)به.میزان.10.میلیون.تن.در.س��ال(،.بیش.

از.750/243.ت��ن.در.مص��رف.س��وخت.)43.میلی��ون.دالر(.و.بیش.از.280.میلی��ون.دالر.در.بخش.

سرمايه.گذاري.براي.ايجاد.کارخانه.هاي.سیمان.صرفه.جويي.مي.شود.و.از.انتشار.بیش.از.2.میلیون.تن.

گاز.گلخانه.اي.در.محیط.زيست.نیز.جلوگیري.مي.شود..موضوع.ساخت.و.مصرف.بتن..هاي.با.مقاومت.

زياد.از.دهه.60.میالدي.در.کش��ور.آمريكا.و.همزمان.در.کش��ور.هاي.اروپايي.مورد.توجه.قرار.گرفته.

به.نحوي.در.س��ال.1982.در.س��اختمان.تجاري.شیكاگو.از.بتن.با.مقاومت.Mpa.100.استفاده.شد..

امروزه.در.کش��ور.آمريكا.و.بسیاري.از.کشور.هاي.توس��عه.يافته.قیمت.بتن.براساس.رده.مقاومتي.آن.

تعیین.مي.شود.و.اين.در.حالي.است.که.همچنان.در.کشور.ما.قاعده.حاکم.بر.قیمت.بتن،.عیار.سیمان.

مصرفي.است..به.گفته.پروفسور.نويل،.بتن.بد.ترکیبي.است.از.سنگدانه،.سیمان.و.آب.و.بتن.خوب.

نیز.ترکیبي.است.از.سنگدانه،.سیمان.و.آب.و.تنها.تفاوت.اين.دو.دانش.فني.است.که.در.ساخت.بتن.

خوب.به.کار.رفته،.بنابراين.عیار.س��یمان،.بدون.توجه.به.دانش.فني.که.اين.بتن.را.س��اخته،.نمي.تواند.

گوياي.تمام.مشخصات.بتن.باشد،.بنابراين.حرکت.به.سمت.بتن..هاي.پر.مقاومت،.با.تولید.سیمان.هاي.
با.مقاومت.باال.هموار.مي.شود..

2- 2- سيمان بنايي: 
دومین.گروه.مصارف.س��یمان،.در.بخش.کار.هاي.بنايي.صورت.مي.گیرد.که.ديوارکش��ي،.آجر.
چیني،.نصب.س��نگ.و.آجرنما.و.موزايیک،.کاشي.کاري.و.اندود.سیمان.و....را.شامل.مي.شود..به.رغم.
تدوين.اس��تاندارد.ملي.س��یمان.بنايي.به.شماره.3516.تولید.اين.نوع.سیمان.به.فراموشي.سپرده.شده.
.است..در.تولید.سیمان.بنايي.مشخصه..هايي.از.سیمان.مورد.نیاز.که.با.سیمان.هاي.آمیخته.با.ترکیب.60.
تا.70درصد.کلینكر.و.30.تا.40درصد.انواع.پوزوالن.و.روباره.مش��خصه..هاي.الزم.براي.مالت.بنايي.
به.دس��ت.مي.آيد،.بنابراين.تولید.س��یمان.بنايي.در.کنار.منافعي.که.براي.کارخانه.هاي.سیمان.دارد،.به.
.خاطر.کم.کردن.میزان.کلینكر.مصرفي.منافعي.نیز.براي.جامعه.دارد،.زيرا.انرژي.مصرفي.براي.تولید.
سیمان.و.آلودگي..هاي.زيست.محیطي.ناشي.از.آن.در.مرحله.پخت.کلینكر.کاهش.مي.يابد..تولید.سیمان.
بنايي.به.ساماندهي.شبكه.توزيع.و.مصرف.سیمان.نیز.کمک.مي.کند..به.نحوي.که.به..خاطر.قابلیت..هاي.
پايین.مصارف.س��ازه.اي.اين.نوع.سیمان.ها،.امكان.جابه.جايي.يا.ساخت.بتن.سازه.اي.به..صورت.دستي.
با.اين.سیمان.به.حداقل.مي.رسد.و.انگیزه..هاي.تولید.بتن.هاي.دست.ساز.و.غیر.استاندارد.را.به.شدت.
پايین.مي.آورد..تولید.سیمان.بنايي.به.میزان.10.میلیون.تن.در.سال،.بیش.از.365.هزار.تن.در.مصرف.

س��وخت.صرفه.جويي.به.دنبال.دارد..همچنین.از.انتش��ار.3.میلیون.تن.گاز.هاي.گلخانه.اي.جلوگیري.

مي.ش��ود.و.س��رمايه.گذاري.براي.کارخانه.هاي.جديد.س��یمان.نیز.بیش.از.360.میلیون.دالر.کاهش.
مي.يابد..

3-2- سيمان هاي ويژه: 
ب��ا.توج��ه.به.اين.که.س��ازه..ها.و.قطعات.بتني.در.ش��رايط.کارب��ردي.مختلف.ق��رار.مي.گیرند،.
بنابراين.به.منظور.حفظ.فاکتور.هاي.دوام،.کارآيي.يا.پیش��گیري.از.خطرات.آس��یب.احتمالي.س��ازه.
در.مرحله.س��اخت.و.نگهداري.نیازمند.ايجاد.تغییرات.در.ترکیبات.ش��یمیايي.س��یمان.مي.باش��یم..
محیط..ه��اي.قلیايي.يا.در.معرض.حمله.س��ولفات.ها.و.ش��رايط.اقلیمي.غیر.متع��ارف،.بتن.ريزي.هاي.
حجیم.)سدس��ازي(.و..س��ازه..هاي.خاص.صنعتي.در.معرض.س��ايش.از.جمله.مهم.ترين.محل.هايي.
هس��تند.که.براي.س��اخت.بتن.جهت.کاربرد.هاي.مورد.نیاز.در.اين.محل.ها.نیازمند.سیمان.هاي.ويژه.
مي.باش��یم.ت��ا.کارآيي.و.دوام.بتن..هاي.مرحله.توزيع.س��یمان.ش��بكه..هاي.توزيع.يك��ي.از.مهم.ترين.
نهاد.هاي.اقتصادي.هر.جامعه.مي.باشند.که.فاصله.بین.تولید.و.مصرف.را.تكمیل.مي.کنند..شبكه..هاي.
توزيع.مهم.ترين.تاثیر.گذاري.را.در.رش��د.و.توس��عه.اقتصادي.کشور.هاي.توس��عه.يافته.داشته.اند..هر.
کاال.براس��اس.مش��خصات.و.ش��رايط.خاص.حمل.و.نقل.و.نگهداري.و.س��اختار.مص��رف،.الگوي.
مش��خصي.براي.س��ازمان.و.نظام.توزيع.خود.انتخاب.مي.کند..هر.الگوي.توزيع.داراي.س��ه.مرحله.
.اساس��ي.مي.باش��د:..1-.تحويل.کاال.از.تولیدکننده..2-.انبارش.و.تقسیم..3-.تحويل.به.مصرف.کننده..
س��رعت،.دقت.و.حفظ.کیفیت.از.مرحله.تحويل.اولیه.تا.تحويل.به.مصرف.کننده.مهم.ترين.الزامات.
مرحله.توزيع.مي.باشد.که.هر.سازمان.توزيع.بايد.به.تدوين.استاندارد.ها.و.آيین.نامه..هاي.مربوطه.براي.
ت��ک.تک.اين.مراحل.و.تعريف.مكانیزمي.براي.رعايت.صحیح.اين.آيین.نامه..ها.اقدام.کند..متاس��فانه.
ساختار.نظام.توزيعي.در.کشور.ما.با.کشور.هاي.توسعه.يافته.تفاوت.فاحشي.دارد..نظام.توزيع.سیمان.
در.کشور.هاي.توسعه.يافته.با.هدف.پوشش.مصرف.صحیح.سیمان.تنظیم.مي.شود،.اين.در.حالي.ا.ست.
که.در.کش��ورما.دقیقا.عكس.اين.رفتار.حاکم.اس��ت..سیمان.تولیدي.در.هر.کشور.بین.3.گروه.اصلي.

تقسیم.مي.شود:..
1.-.براي.تولید.بتن.س��ازه.اي.و.قطعات.بتني.در.اختی��ار.کارخانه.هاي.تولید.بتن.آماده.و.قطعات.

بتني.قرار.مي.گیرد..
2.-.براي.استفاده.در.پروژه.هاي.عمراني.در.اختیار.شرکت..هاي.عمراني.بزرگ.قرار.مي.گیرد..

3.-.براي.مصرف.در.بخش.کار.هاي.بنايي.در.اختیار.کارخانه.هاي.تولید.کننده.مالت.خشک.بنايي.

يا.ش��بكه..هاي.توزيع.مصالح.فروشي.قرار.داده.مي.شود..فراواني.نسبت.توزيع.سیمان.بین.اين.گروه.ها.
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براساس.حجم.سیمان.مصرفي.در.هر.يک.از.بخش..هاي.عمراني.مشخص.مي.شود..لیكن.در.کشور.ما.
.اين.مسئله.بدون.هیچ.گونه.پشتوانه.مطالعاتي.و.فقط.براساس.يک.عرف.و.سنت.غلط.شكل.گرفته..است.
اين.در.حالي.است.که.در.کشور.هاي.توسعه.يافته.اين.تقسیم.بندي.براساس.ساختار.مصرف.تعیین.مي.شود..
فاصله.بین.سهم.هر.يک.از.بخش.هاي.تحويل.گیرنده.سیمان.نشان.مي.دهد.که.ساختار.توزيع.سیمان.در.
کشور،.منطبق.بر.ساختار.مصرف.نیست،.بلكه.شبكه.خرده.فروشي.سیمان.در.اين.ساختار.حاکمیت.دارد..
اين.در.حالي.است.که.سیمان.توزيع.شده.توسط.بخش.خرده.فروشي،.به.بدترين.شكل.ممكن.فرآوري.
مي.شود،.زيرا.سیمان.دريافتي.اين.بخش.يا.جهت.تولید.بتن..هاي.سازه.اي.غیر.استاندارد.و.دستي.در.پاي.
کار.مصرف.مي.شود.يا.وارد.شبكه.داللي.شده.و.در.موارد.مشابه.به.مصرف.مي.رسد.و.بخش.اندکي.از.
اين.حجم.سیمان.دريافتي.جهت.کار.هاي.بنايي.در.اختیار.سازندگان.بنا.قرار.مي.گیرد..ضرورت.تغییر.
اساسي.ساختار.توزيع.سیمان.و.انطباق.آن.با.ساختار.مصرف،.مهم.ترين.نكته.پیش.روي.بحث.سیمان.
.مي.باش��د.که.نیازمند.مطالعات.مهندس��ي.معكوس.مراحل.مصرف،.توزيع.و.تولید.س��یمان.مي.باشد..
محاس��بات.مرحله.مصرف.س��یمان.در.بخش.مس��كن:.برابر.محاس��به.و.برآورد.هاي.صورت.گرفته.
از.مصرف.س��یمان.در.ساختمان..هاي.مختلف.میانگین.مصرف.س��یمان.در.بخش.هاي.مختلف.براي.
ساختمان..هاي.با.اسكلت.فلزي،.اسكلت.بتني.و.ساختمان..هاي.آجري.مي.باشد..با.توجه.به.محاسبات.
صورت.گرفته،.حداکثر.س��یمان.مصرفي.در.بخش.س��اختمان.که.به.دو.صورت.مصارف..سازه.اي.و.
مصارف.غیر.س��ازه.اي.منظور.مي.شود..براي.70.میلیون.متر.مربع.ساختمان.سازي.در.سال.به.شرح.زير.

محاسبه.مي.شود:.براي.بخش.سازه.
60.*.70/000/000.=4/200/000.تن.

براي.بخش.کار.هاي.بنايي75*..000/.70/000.=5/250/000.تن
جم�����ع.کل:.

.70/000/000.*.135
=.9/450/000.تن

همانطوري.که.مالحظه.مي.شود.نیاز.سیمان.بخش.ساختمان.در.دو.بخش.سازه.اي.و.غیر.سازه.اي.

کمت��ر.از.10.میلیون.تن.در.س��ال.مي.باش��د،.اين.در.حالي.اس��ت.که.از.اين.میزان.نی��ز،.بیش.از.4/2.

میلی��ون.ت��ن.در.بخش.س��ازه.و.تنها.5/25.میلیون.تن.س��یمان.براي.بخش.کار.ه��اي.بنايي.مورد.نیاز.

اس��ت..لیكن.در.حال.حاضر.بیش.از.65درصد.از.32.میلیون.تن.تولیدي.کشور،.)21.میلیون.تن(.در.

قالب.س��همیه..هاي.مردمي.توسط.مصالح.فروشان.توزيع.مي.شود.که.به.رغم.400درصد.افزايش.سیمان.

دريافتي.نس��بت.به.محل.مصرف،.اين.بازار.همواره.دچار.بحران.و.آش��فتگي.مي.باشد..علت.اين.امر.

جابه.جاي��ي.س��یمان.از.بخش.هاي.مختلف.در.کن��ار.مصرف.غلط.در.همه.بخش.ها.مي.باش��د..براي.

ساماندهي.بازار.مصرف.سیمان.در.بخش.ساختمان.سازي.الزم.است.مراحل.زير.طي.شود:..1.-.سیمان.

مورد.نیاز.بخش.س��ازه.اي.در.قالب.سیمان.س��ازه.اي.با.رده..هاي.42/5.و.52/5.در.اختیار.کارخانه.هاي.

.مجاز.تولید.کننده.بتن.آماده.که.داراي.گواهینامه.اس��تاندارد.براي.تولید.بتن.مي.باش��ند.قرار.داده.شود..

2.-.سیمان.مورد.نیاز.بخش.بنايي.تحت.استاندارد.ملي.سیمان.بنايي.به.شماره.3516.تولید.و.از.طريق.

شبكه.خرده.فروشي.سیمان.توزيع.شود..هر.چند.فراهم.کردن.زمینه..هاي.شكل.گیري.کارخانه.هاي.تولید.

مالت.بنايي.آماده.گام.بعدي.ساماندهي.مصرف..سیمان.در.اين.بخش.مي.باشد..امروزه.در.اغلب.کشور.هاي.

توسعه.يافته.به.جاي.توزيع.مستقیم.سیمان.براي.مصارف.بنايي.مالت.بنايي.را.طبق.استاندارد.هاي.تدوين.

شده.تولید.و.توزيع.مي.کنند..به.نحوي.که.انجمن.مالت.بنايي.آمريكا.قدمتي.بیش.از.90.ساله.دارد،.لیكن.

.در.کشور.ما.هیچ.گونه.نظارت.و.کنترلي.براي.بخش.مصارف.سیمان.در.کار.هاي.بنايي.صورت.نمي.گیرد..

3.-.سیمان.توزيعي.براي.پروژه.هاي.عمراني.بزرگ.و.دستگاه.هاي.دولتي.نیز.بايستي.منطبق.بر.ساختار.

مصرف.طبقه.بندي.ش��ود..براي.پروژه..هايي.از.قبیل.سد.س��ازي.که.حجم.قابل.توجهي.از.س��یمان.اين.

بخش.را.به.خود.اختصاص.مي.دهد،.بايستي.سیمان.هاي.پوزوالني.و.ويژه.و.نیز.براي.ساير.بخش.هاي.

عمراني.که.به..صورت.قطعات.بتني.مورد.اس��تفاده.مي.ش��ود.نیز،.از.طري��ق.کارخانه.هاي.تولید.کننده.

قطعات.بتني.توزيع.ش��ود..چنانچه.موضوع.مصرف.صحیح.سیمان.بر.کل.بحث..هاي.تولید.و.توزيع.

س��یمان.حاکم.شود.در.کنار.کاهش.شديد.حجم.سیمان.مصرفي.به.ارتقاي.کیفیت.و.پايداري.سازه.ها.

و.قطع��ات.بتني.نیز.منجر.مي.ش��ود..به.عن��وان.نمونه.فقط.در.فرآيند.تولی��د.و.نصب.جداول.بتني.در.

ش��هرداري..هاي.کشور.برابر.گزارش.وزارت.کش��ور.و.آمار.ارائه.شده.از.سوي.شهرداري.تهران.همه.

ساله.بیش.از.100.میلیارد.تومان.به..خاطر.پايین.بودن.کیفیت.جداول.و.تخريب.ناشي.از.يخ.زدگي.به.

شهرداري.ها.ضرر.و.زيان.وارد.مي.شود..اين.در.حالي.است.که.در.صورت.تولید.ماشیني.اين.قطعات.

و.رعايت.استاندارد.هاي.مربوط.به.فاکتور.دوام.که.در.کارخانه.هاي.تولید.جداول.ماشیني.امكان.پذير.

اس��ت..با.ارتقاء.طول.عمر.جداول.به.بیش.از.50.س��ال.همه.ساله.مي.توان.800.هزار.تن.در.مصرف.

سیمان.در.بخش.عمراني.و.دولتي.صرفه.جويي.کرد..تكنولوژي.تولید.جداول.بتني.با.دوام.بیش.از.50.

ساله.در.کشور.موجود.است.و.از20.سال.پیش.نیز.چنین.جداولي.تولید.و.نصب.شده..است..بنابراين.
براي.ورود.به.بحث.سیمان.ناگزير.از.انتخاب.روش.زير.مي.باشیم..

1.-.محاسبه.سیمان.مورد.نیاز.هر.يک.از.بخش.هاي.سازه.اي.و.غیر.سازه.اي.و.پروژه.هاي.مختلف.
عمراني..

2.-.انتخاب.نوع.سیمان.و.مشخصات.فني.سیمان.مورد.نیاز.براي.هر.بخش.که.براساس.کاربرد.ها.
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و.الزامات.استاندارد.مرحله.مصرف.و.بهره.برداري.فرآورده.سیماني.معین.مي.شود..
3.-.تحويل.س��یمان.مورد.نیاز.هر.بخش.به.س��ازمان.هاي.مصرف.که.قادر.به.فرآوري.و.ساخت.

صحیح.فرآورده..هاي.سیماني.مي.باشند..اين.واحد.ها.عبارتند.از:..
1-.تولید.کنندگان.بتن.آماده..

2-.تولید.کنندگان.قطعات.بتني..
3-.تولید.کنندگان.مالت.بنايي.آماده..

هر.طرحي.که.براي.س��یمان.تعريف.مي.شود.چنانچه.س��اختار.مصرف.اين.فرآورده..ها.را.ناديده.

بگیرد،.نخواهد.توانس��ت.به.مش��كالت.جامعه.پاسخي.بدهد..هر.چند.کارخانه.هاي.تولید.سیمان.در.

هنگام.ورود.به.بحث.س��یمان.دايما.بحث.کمبود.س��یمان.و.ظرفیت.س��ازي.جديد.و.افزايش.قیمت.

و.رس��یدن.ت��ا.مرز.قیم��ت.جهاني.و.حتي.باالت��ر.از.قیمت.اين.محصول.در.کش��ور.هاي.مختلف.را.

ب��ه.زبان.جاري.مي.کنن��د،.لیكن.پرداخت.يارانه..ه��اي.انرژي.به.اين.صنعت.و.ايج��اد.انحصار.براي.

کاال.هايي.غیر.جايگزين.شرايطي.را.براي.اين.واحد.ها.به.وجود.آورده.که.به.قیمت.بهره.وري.از.تقاضاي.

منطقه.اي.سیمان.پروژه..هاي.داخلي.و.فعالیت.هاي.عمراني.کشور.را.ناديده.مي.گیرند..به..خاطر.اتفاقات.

افغانستان.و.عراق.بازار.ناگهاني.براي.سیمان.در.منطقه.به.وجود.آمده.و.کارخانه.هاي.سیمان.که.حتي.

در.صورت.حذف.يارانه.انرژي.نیز،.س��ود.هاي.کالني.خواهند.برد.با.اس��تفاده.از.سوخت.يارانه.اي.و.

با.قیمت.هاي.مصوب.فعلي.نیز.از.س��ود.هاي.مناسبي.برخوردارند،.لیكن.به..خاطر.حداکثر.بهره.مندي.

از.ظرفیت.بازار.س��یمان.منطقه،.به..دنبال.بحران.آفريني.در.بازار.س��یمان.با.هدف.افزايش.قیمت.اين.

کاال.مي.باش��ند..الزم.به.ذکر.است.که.بدون.برنامه.ريزي.براي.مصرف.صحیح.سیمان.هر.طرحي.تنها.

منافع.عده.اي.محدود.بین.سهامداران.کارخانه.سیمان.يا.شبكه.داللي.سیمان.يا.هر.دو.را.تامین.خواهد.

کرد.و.آنچه.که.در.سال.هاي.اخیر.در.بحث.سیمان.مشاهده.شد،.دعواي.بین.سهامداران.کارخانه.هاي.

س��یمان.و.ش��بكه.داللي.کشور.بر.س��ر.تصاحب.سود.ناشي.از.س��اختار.غلط.توزيع.بود.که.البته.هر.

دو.گروه.در.ش��كل.گیري.اين.بازار.دخالت.دارند.و.آنچه.که.در.اين.بین.به.فراموش��ي.س��پرده.شده.

.حقوق.مصرف.کننده.و.حق.عمومي.جامعه.مبني.بر.تولید.توزيع.و.مصرف.صحیح.س��یمان.مي.باشد..

اين.مقاله.خالصه.يک.طرح.تحقیقاتي.با.عنوان،.بررسي.ساختار.تولید،.توزيع.و.مصرف.سیمان.است.
که.توسط.گروه.کارشناسي.مرکز.تحقیقات.ايران.فريمكو.تهیه.شده..است..

بازرس.انجمن.صنفي.سیمان.و.بتن.ايران.گفت:.در.جريان.تولید.هر.تن.سیمان.يک.تن.گاز.کربن.
دار.وارد.محیط.زيست.مي.شود.که.مضرات.بسیاري.به.همراه.دارد..

علي.اصغر.کیهاني.با.اعالم.اين.مطلب.که.در.فرآيند.تولید.س��یمان.125.لیتر.س��وخت.فس��یلي.

و.90.کیلو.وات.س��اعت.برق.مصرف.مي.ش��ود.افزود:.برابر.گزارش..هاي.رسمي.8/5.درصد.گاز.هاي.

گلخانه.اي.جهان.حاصل.تولید.س��االنه.185.میلیون.تن.سیمان.است..وي.افزود:.حجم.زياد.مصرف.

انرژي.و.آثار.بسیار.وسیع.زيست.محیطي.تولید.سمیان.در.کنار.پايین.بودن.قیمت.اين.فرآورده.صنعتي.

در.مبادالت.جهاني،..کشور.هاي.توسعه.يافته.را.به.فكر.انتقال.کارخانه.هاي.تولید.سیمان.به.مناطقي.که.

قیمت.انرژي.ارزاني.دارند،..انداخت.و.نهضت.خروج.کارخانه.هاي.از.اروپا.در.سال.هاي.اخیر.نیز.در.
اين.راستا.بود..

وي.ب��ا.اع��الم.اينكه.تا.5.س��ال.آينده.میزان.تولید.س��یمان.در.ايران.به.80.میلیون.تن.در.س��ال.

افزايش.مي.يابد،.افزود:.تولید.س��یمان.بیش.از.مصرف.داخلي.و.فروش.هر.تن.آن.به.قیمت.52.دالر.

در.خارج.از.کشور.نه.تنها.صرفه.اقتصادي.براي.کشور.ندارد.بلكه.موجب.از.دست.دادن.میزان.قابل.

مالحظه.اي.انرژي.و.آلوده.نمودن.محیط.زيس��ت.مي.ش��ود..کیهاني.اضافه.کرد:.بس��یاري.از.کشور.ها.

همچون.سنگاپور،.مالزي،.کره.و.هند.در.حال.حاضر.به.دنبال.صادرات.و.تولید.فرآورده.هايي.هستند.

که.محموله.1تني.آن.را.به.قیمت.بیش.از.2هزار.دالر.به.فروش.برسانند..در.حالي.که.يک.تن.سیمان.

تولیدي.کشور.در.دنیا.فقط.به.مبلغ.52.دالر.به.فروش.مي.رسد..وي.به.سیاست.کشور.هاي.توسعه.يافته.

در.انتقال.کارخانه.هاي.سیمان.اشاره.و.خاطر.نشان.کرد:.اين.کشور.ها.با.انتقال.کارخانه.هاي.سیمان.به.

کش��ور.هايي.که.منابع.انرژي.در.آنها.پايین.اس��ت.عالوه.بر.آلوده.نكردن.محیط.زيست.شان.و.صرف.
نكردن.انرژي..هاي.فسیلي،.با.قیمتي.مناسب.سیمان.مورد.نیاز.خود.را.تامین.مي.کنند..

روزنامه جمهوري اسالمي

توليد هر تن سيمان يك تن گاز
كربن دار وارد محيط زيست مي كند
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بازرس.انجمن.صنفي.بتن.ايران.توجه.ويژه.مسووالن.و.تولیدکنندگان.به.اين.امر.را.موثر.ارزيابي.

کرد.و.يادآور.شد:.مسووالن.با.نگاهي.دقیق.و.موشكافانه.به.اين.موضوع.مي.توانند.با.تصمیمي.جدي.
و.اصولي.از.انرژي.و.سوخت.بهره.وري.بهتري.داشته.باشند..

روزنامه پول
صادرات سيمان، رانت پنهان نفتی

تعطيلی پروژه های عمرانی
به  خاطر يك مشت دالر

علي.اصغ��ر.کیهاني-.مديرعامل.مجتمع.تولیدي-.تحقیقاتي.اي��ران.فريمكو:.تحوالت.صورت.

گرفت��ه.در.دهه.های.اخیر،.س��اختار.جديدی.ب��رای.صادرات.تعريف.کرده.ب��ه.نحوی.که.حرکت.از.

صادرات.مواد.اولیه.به.سمت.کاالی.ساخته.شده.و.از.آنجا.به.سمت.صادرات.خدمات.فنی.و.مهندسی.

متمايل.شده..است..در.دهه.های.اخیر،.کشور.های.صنعتی.به..خاطر.مشكالت.عظیم.تولید.که.هزينه.های.

نیروی.انسانی،.انرژی،.مسايل.زيست.محیطی.و....را.شامل.مي.شود،.به.جای.صدور.محصول.نهايی،.

با.انتقال.واحد.های.تولیدی.خود.به.کش��ور.های.در.حال.توس��عه.يا.کشور.هايی.که.دارای.مزيت.های.

نس��بی.برای.تولید.مي.باشند،.سمت.و.س��وی.جديدی.برای.دنیا.رقم.زده.اند-.حتی.دامنه.اين.تدبیر،.

کشور.هايی.مثل.کره.جنوبی،.چین.و.هند.را.نیز.درنورديده.به.نحوی.که.اين.کشور.ها.تا.چند.سال.پیش.

از.جمله.کشور.هايی.بودند.که.مشمول.پذيرش.احداث.واحد.های.صنعتی.بودند.ولی.امروزه.با.احداث.

کارگاه.های.مختلف.تولیدی.در.اقصی.نقاط.دنیا،.صادرات.خدمات.فنی.و.مهندسی.را.در.دستور.کار.

خود.قرار.داده.اند..در.حال.حاضر.کشور.های.مختلف.را.از.نظر.نوع.محصوالت.صادراتی.به.3.گروه.

مي.توان.تقسیم.کرد.1..کشور.های.صادر.کننده.مواد.اولیه..2..کشور.های.صادر.کننده.کاال.های.صنعتی..
3..کشور.های.صادر.کننده.خدمات.فنی.و.مهندسی..

کش��ور.ما.تالش.مي.کند.که.خود.را.از.مرحله.صدور.مواد.اولیه.به.صدور.کاال.های.س��اخته.شده.

ارتقا.دهد..يعنی.ارزش.افزوده.محصول.ساخته.شده.خود.را.باال.ببرد،.هر.چند.از.صادرات.خدمات.

فنی.و.مهندس��ی.حداقل.در.بیان.غافل.نش��ده..است..سیمان.يک.فرآورده.صنعتی.است.که.در.فرآيند.

تولید.آن.125.لیتر.س��وخت.فس��یلی.و.90.کیلو.وات.س��اعت.برق.مصرف.مي.ش��ود..همچنین.در.

جريان.تولید.يک.تن.سیمان،.يک.تن.گاز.کربن.دار.وارد.محیط.زيست.مي.شود.که.برابر.گزارش.های.

رسمی.ارائه.شده.8/5درصد.گاز.های.گلخانه.ای.جهان.حاصل.تولید.ساالنه.1850.میلیون.تن.سیمان.
مي.باشد..

حجم.زياد.مصرف.انرژی.و.آثار.بسیار.وسیع.زيست.محیطی.تولید.سیمان.در.کنار.قیمت.پايین.اين.

کاال.در.مبادالت.جهانی.)حدود.52.دالر(.کشور.های.توسعه.يافته.را.به.فكر.انتقال.کارخانه.هاي.تولید.

سیمان.به.مناطقی.که.قیمت.انرژی.در.آن.کشور.ها.پايین.است.انداخته.و.نهضت.خروج.کارخانه.هاي.
سیمان.از.اروپا.در.سال.های.اخیر.در.همین.راستا.بوده..است..

براساس.اطالعات.با.سرمايه.گذاري.های.صورت.گرفته.و.مجموع.ظرفیت.های.موجود،.تا.5.سال.

آينده.ساالنه.بیش.از80.میلیون.تن.سیمان.تولید.میكنیم،.حال.آنكه.مصرف.داخلی،.کمتر.از.اين.مقدار.

خواهد.بود..با.مصرف.125.لیتر.س��وخت.فس��یلی.و.90.کیلو.وات.ساعت.برق.و.از.بین.بردن.1.تن.

مواد.معدنی.تجديد.ناپذير.و.با.تحمیل.1.تن.گاز.کربن.دار.به.محیط.زيست.به.کااليی.مي.رسیم.که.در.

صورت.انتقال.به.بنادر.رسمی.کشور،.به.قیمت.52.دالر.به.فروش.مي.رسد..در.شرايطی.که.کشور.هايی.

مثل.هند.و.سنگاپور.و.مالزی.و.کره.و....به.دنبال.صادرات.انواع.فرآورده.هايی.هستند.که.يک.محموله.

1.تنی.را.به.قیمت.بیش.از.2000.دالر.به.فروش.برسانند،.کشور.ما.بايد.يک.تن.فرآورده.خود.را.به.

قیمت.52.دالر.به.فروش.برس��اند..محاسبات.زيرکانه.کشور.های.توسعه.يافته.در.انتقال.کارخانه.هاي.

تولید.سیمان.به.کشور.هايی.نظیر.ايران،.در.دل.سوبسید.های.انرژی.نهفته.است.که.در.کشور.هايی.مثل.

ايران.وجود.دارد..بخش.قابل.توجهی.از.قیمت.تمام.شده.سیمان.را.انرژی.تشكیل.مي.دهد.و.به..خاطر.

قیمت.پايین.انرژی.در.کش��ور.ما،.س��یمان.تولید.شده.در.ايران.حامل.نوعی.سوبسید.انرژی.مي.باشد..

بر.همین.اساس.در.دل.صادرات.سیمان.نوعی.رانت.پنهان.نفتی.نهفته.است..زيرا.بخش.قابل.توجهی.

از.قیمت.تمام.شده.سیمان.را.انرژي.های.مصرفی.آن.تشكیل.مي.دهد.که.در.کشور.ما.با.سو.بسید.در.

اختیار.صنايع.قرار.مي.گیرد،.حال.در.شرايطی.که.مي.توان.با.صادرات.125.لیتر.سوخت.فسیلی.و.90.

کیلو.وات.س��اعت.برق،.رقمی.معادل.52.دالر.نصیب.کش��ور.کرد.و.البته.از.وروديک.تن.گاز.کربن.

دار.به.محیط.زيست.نیز.جلوگیری.نمود،.صادرات.سیمان.به.قیمتی.کمتر.از.قیمت.جهانی.مواد.اولیه.
آن.را.چه.مي.توان.نامید؟
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بی.توجهی.به.وضعیت.پروژه.های.عمرانی.داخلی،.به..خاطر.يک.مش��ت.دالر.نشان.دهنده.اوضاع.

بی.سروس��امان.نظام.تولید.و.صادرات.سیمان.مي.باشد..حتی.در.کش��ور.هايي.که.آزادترين.اقتصاد.را.

دارند،.دولت.به.عنوان.مدافع.منافع.عمومی.در.برخی.حوزه.ها.به.نفع.منافع.داخلی.وارد.عمل.مي.شود..

برابر.مفاد.طرح.جامع.س��یمان.مقرر.گرديد.که.مبالغی.به..عنوان.ما.به.التفاوت.نرخ.تعادلی.سیمان،.به.

.منظور.تامین.هزينه.های.واردات.کلینكر.برای.مواقعی.که.تقاضای.داخلی.سیمان.افزايش.پیدا.مي.کند.

در.اختیار.کارخانه.هاي.س��یمان.قرار.گیرد.)از.قرار.هر.تن.30/000.ريال(..با.گذش��ت.بیش.از.18.ماه.

از.اجرای.طرح.جامع.س��یمان.و.اخذ.اين.مبالغ.که.در.حال.حاضر.رقمی.بیش.از.1200.میلیارد.ريال.

شده..است،.کل.سیمان.وارداتی.به350.هزار.تن.نمي.رسد.که.البته.برابر.اعالم.يكی.از.مسووالن.ارشد.

موسسه.استاندارد.سیمان.وارداتی.به..خاطر.عدم.احراز.کیفیت.براساس.استاندارد.های.داخلی.جهت.

مصارف.خاصی.مجوز.ترخیص.گرفت..به.بیان.ديگر،.در.کنار.اخذ.وجوهی.از.بابت.فروش.هر.تن.

س��یمان.توسط.کارخانه.هاي.داخلی.به.منظور.پوشش.هزينه.های.حمل.س��یمان.وارداتی،.نه.تنها.اين.

مبالغ.در.محل.واقعی.خود.هزينه.نش��ده..اس��ت،.بلكه.از.سرنوشت.120.میلیارد.تومان.نیز.خبری.در.

دس��ت.نیست،.و.البته.سیمان.وارداتی.نیز،.از.نوع.نا.مرغوب.بوده..است..کارخانه.هاي.سیمان.به.اينجا.

نیز.بسنده.نكرده.اند.و.به..خاطر.افزايش.مصرف.در.فصل.تابستان.به.جای.پاسخ.گويي.به.نیاز.داخلی،.

بخش��ی.از.تولید.خود.را.به.کشور.های.همسايه.صادر.مي.کنند..در.شرايطی.که.بود.و.نبود.سیمان.در.

تمام.مراحل.اجرايی.پروژه.های.عمرانی.تاثیر.گذار.است،.معلوم.نیست.که.مجوز.صادرات.سیمان.چرا.

صادر.مي.ش��ود..آن.هم.درست.در.اوج.فعالیت.های.عمرانی.که.به..خاطر.شرايط.اقلیمی.در.کشور.ما.

کمتر.از.5.ماه.است.و.در.برخی.از.استان.های.سردسیر،.عدم.تامین.بموقع.سیمان.به.معنی.وقفه.يكساله.

در.انجام.پروژه.های.عمرانی.است..براساس.طرح.جامع.سیمان،.مقرر.گرديده.است.که.کارخانه.هاي.

س��یمان.ما.به.التفاوت.فروش.نرخ.تعادلی.را.به.منظور.تامین.هزينه.های.صادراتی.س��یمان.هزينه.کنند.

)که.بیشتر.هزينه.های.حمل.و.ترانسپورت.را.شامل.مي.شود،.زيرا.سیمان.وارداتی.از.کشور.های.ترکیه،.

روسیه.و.هند.و.پاکستان.تقريبا.برابر.قیمت.های.داخلی.مي.باشد.و.تنها.هزينه.های.حمل.و.انتقال.سیمان.

از.اين.محل.تامین.مي.ش��ود،.ضمن.اينكه.س��یمان.وارداتی.نیز.به.قیمتی.باالتر.از.نرخ.تعادلی.و.تقريبا.

به.قیمت.بازار.آزاد.به.فروش.مي.رسد.(.نكته.اصلی.اين.است.که.اين.مبالغ.نه.برای.تامین.هزينه.های.

واردات.سیمان.هزينه.شده.و.نه.در.قالب.سود.سهام.بین.سهامداران.توزيع.شده..است.و.از.سرنوشت.
آن.خبری.نیست..

تغییرات.فصلی.تقاضای.بازار.برای.سیمان.به..خاطر.ساختار.غلط.نظام.توزيع.و.مصرف.سیمان.

در.طول.50.س��ال.گذش��ته.همواره.در.فصل.تابس��تان.بحث.های.فراوانی.را.به.خود.اختصاص.داده..

است،.واژه.هايی.از.قبیل.دالالن.و.مافیای.سیمان.همه.ساله.در.تابستان.همچون.بختكی.پیدا.می.شوند.

تا.همه.ضعف.ها.و.اشكاالت.نظام.توزيع.و.مصرف.غلط.سیمان.را.به..صورت.کامل.بر.عهده.بگیرند.و.

سرپوشی.باشند.بر.روی.ضعف.در.برنامه.ريزی.برای.طراحی.ساختار.صحیح.توزيع.سیمان..کارگردان.

قديمی.ترين.داس��تان.تكراری.کشور.ما.مشخص.نیست،.اما.بازيگران.شناخته.شده.ای.دارد.که.دالالن.

سیمان،.تنها.نقش.سیاهی.لشگر.اين.سناريو.را.بازی.مي.کنند.و.بازيگران.اصلی.کسانی.هستند.که.برای.

شناسايی.نشدن.نیازمند.اين.سیاهی.لشگرند..در.شرايطی.که.کارخانه.هاي.تولید.بتن.آماده.استاندارد-.

حداقل.در.اس��تان.تهران.که.همه.کارخانه.های.مجاز.گواهینامه.اس��تاندارد.دريافت.کرده.اند-.با.زير.

25درصد.ظرفیت.خود.فعالیت.مي.کنند.و.خسارات.هنگفتی.به..خاطر.عدم.تامین.بموقع.سیمان.به.اين.

واحد.ها.وارد.مي.شود،.ديدن.يک.آگهی.از.سوی.فردی.ناشناس.در.صفحه.اول.روزنامه.با.اين.عنوان.
که.)سیمان.فله.تحويل.فوری(.همه.آن.داستانی.است.که.سال.هاست.در.کشور.ما.تكرار.مي.شود..

سیمان،.مهم.ترين.محصول.ساختمانی.است.که.نقش.اساسی.در.کلیه.فعالیت.های.عمرانی.دارد..از.

ابتدای.اختراع.سیمان.پرتلند.تا.به.امروز،.مطالعات.فراوانی.درباره.قابلیت.ها،.توانمندي.ها.و.ضعف.های.

اين.ماده.ساختمانی.انجام.گرفته..است.به.نحوی.که.پس.از.فوالد،.بیشترين.تحقیق.و.پژوهش.در.بین.

مصالح.س��اختمانی.درباره.سیمان.و.بتن.بوده..اس��ت..از.نظر.سرانه.مصرف.نیز،.پس.از.آب.بیشترين.

مصرف.س��رانه.را.در.بین.مصالح.ساختمانی.دارد.به.نحوی.که.در.سال.2002.سرانه.مصرف.جهانی.

بتن.به.يک.متر.مكعب.بتن.برای.هر.نفر.رسید..مهم.ترين.نكته.درباره.سیمان.و.بتن،.موضوع.چگونگی.

تولید.و.مصرف.آن.اس��ت.که.هدف.نهايی.همه.پژوهش.ها.بوده..اس��ت..به.گفته.پروفسور.نويل،.بتن.

روزنامه همشهري

تغيير الگوی مصرف
تنها راه حل مشكل سيمان
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بد.ترکیبی.اس��ت.از.س��نگدانه،.س��یمان.و.آب.و.بتن.خوب.نیز،.ترکیبی.است.از.سنگدانه،.سیمان.و.

آب.و.تفاوت.بتن.خوب.و.بد.دانشی.است.که.در.ساخت.بتن.خوب.به.کار.رفته.است.به.بیان.ديگر.

بتن.خوب.ترکیبی.اس��ت.از.سنگدانه،.س��یمان.و.آب.و.دانش.فنی..از.ابتدای.ورود.سیمان.به.کشور.

ما،.موضوع.دانش.فنی.مصرف.سیمان.نیز.در.قالب.دانشی.آکادمیک.وارد.کشور.ما.شده..است،.لیكن.

فاصل��ه.بی��ن.مصرف.کنندگان.و.صاحبان.اي��ن.دانش.همواره.خالی.بوده..اس��ت..هر.چند.کتاب.ها.و.

آيین.نامه.ها.و.استاندارد.های.مختلفی.برای.مرحله.مصرف.سیمان.تدوين.شده.اما.کمتر.مورد.توجه.قرار.

گرفته..است..کیفیت.پايین.بتن.و.فرآورده.های.بتنی.کشور.ما.و.تخريب.های.زود.هنگام.و.مقاومت.های.

پايین.بتن.های.تولیدی.نیز،.گوياي.اين.امر.اس��ت..آنچه.که.باعث.تخريب.و.افت.کیفیت..س��ازه.ها.و.

قطعات.بتنی.در.کشور.ما.مي.شود،.فقدان.دانش.فنی.است.که.فقط.در.حد.دانشگاه.ها.تدوين.مي.شود.

و.به.صورت.سازمان.يافته.وارد.حوزه.عمل.نشده..است..کشور.های.توسعه.يافته.به..خاطر.داليل.متعددی.

مصرف.صحیح.س��یمان.را.از.يكصد.سال.گذش��ته.جدی.گرفته.و.در.دهه.های.اخیر.بر.جديت.خود.
افزوده.اند.که.اهم.اين.داليل.به.شرح.زير.بوده..است:..

.1-.در.فرآيند.تولید.هر.تن.س��یمان،.يک.تن.گاز.کربن.دار.وارد.محیط.زيس��ت.مي.شود.و.بیش.

از.125.لیتر.س��وخت.فس��یلی.و.100.کیلو.وات.ساعت.برق.مصرف.مي.شود..همچنین.بیش.از.1/5.

تن.از.مواد.معدنی.کشور.از.بین.میرود..بنابراين.حداکثر.بهره.وری.از.سیمان.موضوع.اصلی.تحقیقات.
دهه.های.اخیر.بوده..است..

2-.يافته.های.دانش��مندان.نش��ان.مي.دهد.که.در.صورت.رعايت.اس��تاندارد.های.مرحله.مصرف.

س��یمان،..س��ازه.ها.و.قطعات.بتنی.عمر.بیشتری.کس��ب.مي.کنند.و.کم.توجهی.به.فرآيند.های.مصرف.

صحیح.سیمان،.عمر.سازه.ها.و.قطعات.بتنی.را.به.شدت.کاهش.مي.دهد..در.يک.نمونه.بسیار.مشخص،.

با.مقدار.معینی.س��یمان.و.س��نگدانه.و.اندکی.دانش.مي.توان.جداولی.تولید.کرد.که.بیش.از.100.سال.

دوام.داشته.باشند.ولی.با.همان.میزان.مصالح.و.بدون.دانش.جداولی.که.ساخته.مي.شوند،.عمر.مفیدی.

کمتر.از.صفر.تا.5.سال.پیدا.مي.کنند..فقط.در.فرآيند.های.تعويض.های.مكرر.جداول.بتنی.خیابان.های.

کش��ور.ما.همه.ساله.بیش.از.800/000.تن.سیمان.و.بیش.از.6.میلیون.تن.انواع.سنگدانه.های.معدنی.

به.نخاله.تبديل.مي.شوند.و.خسارات.100.میلیاردی.به.شهرداری.تحمیل.مي.شود..حال.آنكه.جداول.

ماشینی.که.با.رعايت.استاندارد.های.مربوطه.ساخته.مي.شوند،.عمر.مفیدی.بیش.از.100.سال.مي.توانند.
داشته.باشند..

3-.نا.آشنايی.به.چگونگی.مصرف.سیمان،.باعث.کاهش.طول.عمر.ساختمان.ها.نیز.مي.شود..عمر.

مفید.س��اختمان.در.کشور.ما.کمتر.از.35.سال.اس��ت.حال.آنكه.اين.زمان.در.کشور.های.توسعه.يافته.

به.بیش.از.100.س��ال.مي.رس��د..فقدان.دانش.فنی.در.مرحله.ساخت.در.کنار.کاهش.عمر.مفید.باعث.

افزايش.مصرف.س��یمان.نیز.شده..است..به.نحوی.که.در.اغلب.فرآورده.های.سیمانی،.با.تصور.اينكه.

افزايش.عیار.سیمان.باعث.ارتقاي.کیفیت.سازه.يا.قطعه.بتنی.مي.شود،.به.عیار.سیمان.مالت.می.افزايند..

حال.آنكه.افزايش.مقاومت.و.دوام.بتن.نتیجه.يک.طرح.اختالط.مناسب.است.که.اغلب.عیار.سیمان.

نقش.اساسی.در.اين.باره.ندارد..چه.بسیار.جداول.بتنی.که.با.عیار.400.کیلوگرم.سیمان.در.متر.مكعب.

ولی.بدون.توجه.به.فاکتور.نس��بت.آب.به.س��یمان.)w/c(.در.شهرداری.ها.عمری.کمتر.از.صفر.سال.

پیدا.کرده.اند.و.اين.در.حالي.است.که.جداول.ماشینی.با.طرح.اختالط.و.نسبت.آب.به.سیمان.پايین،.با.
عیاری.کمتر.از.اين.میزان.20.سال.دوام.داشته.اند.و.هنوز.صحیح.و.سالم.هستند..

4-.با.تغییر.ترکیبات.شیمیايی.سیمان.شاهد.ويژگي.ها.و.قابلیت.های.مختلفی.در.مرحله.مصرف.

س��یمان.هس��تیم..برای.هر.فرآورده.بتنی.از.س��د،.تونل.و.پل.و.ستون.و.قطعه.بتنی.تا.مالت.بنايی.در.

صورت.طراحی.و.مصرف.س��یمان.ويژه.آن.س��ازه.بتنی.نتیجه.بهتری.مي.توان.گرفت،.بنابراين.ايجاد.

تنوع.در.س��یمان.با.هدف.کسب.قابلیت.های.بهتر.در.مرحله.مصرف.نكته.اساسی.در.بحث.سیمان.و.
بتن.است..

برای.بخش.های..سازه.ای.و.شرايط.اقلیمی.مختلف،.سیمان.های..سازه.ای.متناسب.با.شرايط.کاری.

و.برای.قطعات.بتنی.در.معرض.حمله.سولفات.ها.و.يون.های.فعال.سیمان.ويژه.مقاوم.در.اين.شرايط.

و.برای.بتن.ريزی.های.حجیم.سد.ها.بتن.های.ويژه.و.برای.کار.های.بنايی.و.سیمان.های.مخصوص.بنايی.
در.کنار.کاستن.از.حجم.سیمان.مصرفی،.باعث.ارتقاي.کیفیت.محصول.نهايی.مي.شود..

5-.برای.هر.نوع.مصرف.س��یمان،.نیازمند.ماشین.آالت.و.نیرو.های.متخصص.مي.باشیم..بنابراين.

ضروری.است.که.سیمان.در.اختیار.کسانی.که.قابلیت.و.توانمندی.ماشین.آالت.و.مجوز.های.مصرف.
صحیح.سیمان.را.دارند.قرار.داده.شود..

در.کش��ور.های.توسعه.يافته،.بخش.قابل.توجهی.از.سیمان.توسط.کارخانه.هاي.تولید.بتن.آماده.و.

قطعات.بتنی.که.امكانات.و.توانمندی.مصرف.صحیح.را.دارند.قرار.مي.گیرند.و.اين.در.حالي.اس��ت.

که.در.کش��ور.ما.بخش.عظیمی.از.سیمان.توسط.افراد.فاقد.مهارت.و.ماشین.آالت.و.در.قالب.سهمیه.

مردمی.در.پای.کار.فرآوری.و.مصرف.مي.شود..ضرورت.تغییر.اين.روند،.تنها.راه.ساماندهی.سیمان.
مي.باشد.که.اين.گزارش.ابعاد.مختلف.اين.بحث.را.کالبد.شكافی.کرده..است..

6-.کشور.ما.از.نظر.تولید.کمی.سیمان.وضعیت.مناسبی.دارد.لیكن.ساختار.غلط.مصرف.باعث.

بحران.های.فصلی.و.دايمی.در.بحث.س��یمان.ش��ده..اس��ت.و.اگر.الگوی.مصرف.سیمان.تغییر.نكند،.
هیچ.گونه.امیدی.به.حل.مشكل.سیمان.نیست..
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درباره فصل

1385
 آشـفتگى بازار سيمان كه ريشه در سياست هاى نادرست 
توليد، توزيع و مصرف سيمان داشت، بيشترين موضوع مورد 

بحث در رسانه هاى عمومى در اين سال بود.
اصالح الگوى توليد، توزيع و مصرف سيمان كه به ساماندهى 
بازار سيمان منجر مى شد. از جمله موضوعاتى بودكه بيشترين 
فعاليت رسانه اى در اين باره انجام گرفت. از جمله اقداماتى 
كه در اين سـال به نتيجه مطلوب رسيد، الزام به استفاده از 
مصالح ساختمانى استاندارد، به ويژه بتن آماده استاندارد در 
شهردارى تهران بطور اخص در مناطق 2، 22و 5 شهردارى 

تهران بود.

در.کش��ور.هاي.توس��عه.يافته.و.در.حال.توس��عه.بیش.از.80.درصد.سیمان،.توسط.صنايع.بتن.و.

قطعات.بتني.مصرف.مي.شود.و.متاسفانه.در.کشور.ما،.کمتر.از.10.درصد.سیمان.از.سوي.صنايع.تولید.
بتن.استاندارد.فرآوري.مي.شود..

ب��ه.گ��زارش.خبرن��گار.م��وج،.علي.اصغ��ر.کیهان��ي،.ريی��س.هیات.مدي��ره.انجم��ن.صنفي.

تولیدکنن��دگان.بتن.اس��تاندارد،.با.بیان.اين.مطلب.افزود:.بخش.مس��كن.به.عن��وان.مهم.ترين.بخش.

اقتص��ادي.کش��ور.که.بی��ش.از.25.درص��د.درآمد.س��رانه.ملي.را.به.خ��ود.اختصاص.داده..اس��ت.

ب��ه.دلی��ل.بي.توجهي.ب��ه.کیفیت.و.دوام.اين.حجم.از.س��رمايه.گذاري،.خس��ارات.هنگفت.آش��كار.

و.پنهان��ي.را.به.جامعه.تحمیل.مي.کند.که.متاس��فانه.مس��ووالن.مربوطه.در.جهت.رفع.اين.مش��كل.

دچ��ار.نوعي.بال.تكلیفي.ش��ده.اند.به.طوريكه.ش��عار.مقاوم.س��ازي.در.حد.حرف.باقیمانده.اس��ت..

وي.اظهار.داش��ت:.اقدامات.براي.رعايت.اس��تاندارد.هاي.ساخت.و.س��از.نیازمند.تغییرات.ساختاري.

مرحله.تولید.مس��كن.و.فرآورده.هاي.س��اختماني.اس��ت.و.تا.زمانیكه.اين.تغییرات.ساختاري.انجام.
نپذيرد،.مقاوم.سازي.در.حد.حرف.باقي.خواهد.ماند..

کیهاني.تاکید.کرد:.به.رغم.رش��د.کمي.بخش.مس��كن.در.سال.هاي.گذشته.و.افزايش.تولید.سرانه.

مس��كن،.باالخص.در.دو.دهه.اخیر،.متاس��فانه.بحث.کیفیت.چندان.مورد.توجه.قرار.نگرفته..اس��ت..

ريی��س.هیات.مدي��ره.انجم��ن.صنف��ي.تولیدکنن��دگان.بت��ن.اس��تاندارد.ادام��ه.داد:.دولت..ه��اي.

گذش��ته.در.بخ��ش.مس��كن.ن��گاه.کمي.و.آم��اري.به.بخش.مس��كن.داش��ته.اند..به.طوريك��ه.تولید.

مس��كن.فاق��د.کیفی��ت.دور.ريز.س��رمايه..هاي.ملي.اس��ت.و.خط��رات.نهفت��ه.ناش��ي.از.زلزله.که.

در.س��اختمان.هاي.غیر.اس��تاندارد.وج��ود.دارد.در.ح��د.تهدي��دات.امنیت��ي.قابل.بررس��ي.اس��ت..

خبرگزاري موج
رييس هيات مديره انجمن صنفي توليدكنندگان بتن استاندارد:  

فقط 10 درصد سيمان كشور، توسط صنايع بتن 
استاندارد فرآوري مي شود



95قصه مرد بتن94 قصه مرد بتن

وي.با.اش��اره.به.اينكه.بعد.از.زلزله.دلخراش.بم،.توجه.جامعه.به.مقاوم.س��ازي.و.اس��تاندارد.کردن.

ساخت.و.ساز.ها.بیشتر.معطوف.شد،.متذکر.شد:.ضرورت.استفاده.صحیح.از.فرآورده.هاي.ساختماني.

.جدي��د.و.مص��رف.بهینه.اين.فرآورده.ه��ا،.اهمیت.به.مراتب.بیش��تري.از.خود.تولید.مس��كن.دارد..

کیهاني.يكي.از.مهم.ترين.مصالح.س��اختماني.را.سیمان.و.فرآورده.هاي.سیماني.دانست.و.اذعان.کرد:.

ضرورت.مصرف.صحیح.سیمان.در.100.سال.گذشته.همواره.مورد.توجه.و.دقت.نظر.جوامع.صنعتي.

بوده.اما.س��اختار.مصرف.س��یمان.در.کشور.ما.به.بدترين.ش��كل.ممكن.در.دنیاست.که.به.دورريز.و.
اسراف.سیمان.منجر.شده..است..

ريیس.هیات.مديره.انجمن.صنفي.تولیدکنندگان.بتن.اس��تاندارد.مصرف.غلط.سیمان.را.منجر.به.

دورريز.س��یمان،.کاهش.عمر.سازه.ها،.ناايمن.بودن.س��اختمان.ها.و.افزايش.بي.رويه.مصرف.به..خاطر.

فقدان.دانش.و.آگاهي.اعالم.کرد.و.گفت:.در.صورت.مصرف.ماشیني.و.صنعتي.سیمان،.شاهد.کاهش.

مصرف.در.کنار.افزايش.دوام.و.طوالني.ش��دن.عمر.س��اختمان.ها.و.صرفه.جويي.در.مصرف.سیمان.

خواهیم.بود..کیهاني.گفت:.متاس��فانه.شبكه.خرده.فروشي.تحت.عنوان.مصالح.فروشي.و.سهمیه..هاي.

مردمي.در.کش��ور.ما.نقش.اصلي.را.در.توزيع.س��یمان.در.دس��ت.دارند.و.س��یمان.تحويلي.به.شبكه.

خرده.فروش��ي.به.بدترين.ش��كل.ممكن.مصرف.مي.ش��ود.و.بايد.بگويم.که.آوار.هاي.زلزله.بم.نتیجه.
مصرف.و.توزيع.غلط.سیمان.بوده..است..

ريیس.هیات.مديره.انجمن.صنفي.تولیدکنندگان.بتن.استاندارد،.با.توجه.به.اينكه.وزارتخانه..هاي.

مربوطه.هنوز.به.باور.مصرف.س��یمان.ماشیني.نرس��یده.اند.ادامه.داد:.علت.اين.امر.گروه.تصمیم.ساز.

ش��بكه.کارشناس��ي.بدنه.دولت.است.که.رويه.گذش��ته.را.ادامه.مي.دهد..به.طوري.که.هنوز.به.مسئله.

مصرف.صحیح.و.ماش��یني.و.اس��تاندارد.س��یمان.توجهي.نمي.ش��ود.و.هنوز.ش��بكه.خرده.فروشي.

به.عن��وان.يک.گروه.توزيع.س��یمان.به.رس��میت.ش��ناخته.مي.ش��ود..کیهان��ي.در.پايان.ب��ا.تاکید.بر.

اينكه.ش��بكه.خرده.فروش��ي.بايد.از.نظام.توزيع.سیمان.حذف.شود،.خاطرنش��ان.کرد:.براي.سیمان.

وارده.به.ش��بكه.خرده.فروش��ي.هیچ.گون��ه.تضمیني.به.منظ��ور.مصرف.صحیح.آن.متصور.نیس��ت.

.و.مهم.تر.از.همه.آش��فتگي.فعلي.بازار.س��یمان.نیز.توس��ط.شبكه.خرده.فروش��ي.شكل.گرفته..است..

براس��اس.اين.گزارش.و.به.عن��وان.نمونه،.جداول.بتني.کنار.خیابان.ها.همه.س��اله.بیش.از.800.هزار.

تن.س��یمان.مصرف.مي.ش��ود.که.در.صورت.اس��تفاده.از.جداول.ماش��یني.با.دوره.دوام.100.س��اله،.

نی��ازي.ب��ه.تكرار.اين.حجم.از.مصرف.س��االنه.نیس��ت..به.دلی��ل.تولید.جداول.به..صورت.دس��تي.

عم��ر.مفی��د.آن.کمتر.از.دو.س��ال.مي.ش��ود،.و.اين.حج��م.از.مصرف.در.س��اير.بخش.هاي.مصرف.

س��یمان.نیز.وج��ود.دارد.چرا.که.در.برخي.م��وارد.همچون.جداول.بتني.خیابان.ها،.مس��ئله.مصرف.

غل��ط.به.چش��م.مي.آيد.اما.در.بخش.س��ازه.و.فونداس��یون.اين.مس��ئله.ت��ا.زمان.وقوع.ي��ک.زلزله،.

.پنه��ان.مي.مان��د.و.در.زم��ان.وقوع.زلزله.تلف��ات.و.خس��ارات.هنگفتي.به.جامع��ه.تحمیل.مي.کند..

اين.گزارش.مي.افزايد:.ش��بكه.خرده.فروشي.در.کنار.آش��فتگي.که.براي.بازار.سیمان.ايجاد.مي.کند.و.

همانطوريكه.مي.دانید.ش��بكه.داللي.سیمان.درون.ش��بكه.خرده.فروشي.شكل.گرفته..است،.اما.مهم.تر.

از.تمام.اين.ها.سرنوش��ت.سیمان.تحويلي.به.ش��بكه.خرده.فروشي.است،.که.به.بدترين.شكل.ممكن.

توس��ط.کارگران.غیر.ماهر.و.با.بیل.و.فرغون.به.بتن.تبديل.مي.ش��ود..در.حالي.که.کارخانه.هاي.مجهز.

.تولید.بتن.اس��تاندارد.در.کش��ور.همواره.با.کمبود.سیمان.براي.فرآوري.بتن.استاندارد.مواجه.هستند..

يادآور.مي.شود.که.سیمان.تحويلي.به.بخش.تولید.صنايع.تولید.بتن.و.قطعات.بتني،.محصول.نهايي.را.

با.آنالیز.تعريف.شده.و.به.قیمت.مناسبي.به.مصرف.کننده.تحويل.داده.مي.شود..به.طوريكه.هم.اکنون.

بتن.آماده.در.استان.تهران.هر.متر.مكعب.بین.27.تا.30.هزار.تومان.است.که.به.نسبت.قیمت.تمام.شده.

اين.محصول.قیمت.مناس��بي.اس��ت.و.اين.در.حالي.است.که.سیمان.تحويلي.به.شبكه.خرده.فروشي.
همواره.با.قیمت.هاي.باالتر.از.قیمت.مصوب.به.دست.مصرف.کننده.مي.رسد..

بخش��ي.از.نابساماني.هاي.وضعیت.سیمان.در.کشور.ناشي.از.توزيع.و.مصرف.غلط.است..علي.

اصغر.کیهاني،.ريیس.هیات.مديره.انجمن.صنفي.تولیدکنندگان.بتن.اس��تاندارد.با.اعالم.اين.مطلب.به.

خبرنگاران.گفت:.مصرف.صحیح.سیمان.در.100.سال.گذشته.همواره.مورد.توجه.و.دقت.نظر.جوامع.

صنعتي.بوده.و.پیشرفت.هاي.بسیاري.در.اين.زمینه.نیز.شده..است،.اما.ساختار.مصرف.اين.ماده.صنعتي.
در.کشور.مابدترين.شكل.را.داشته.و.دارد،..به.طوري.که.دورريز.و.اسراف.آن.باال.است.

روزنامه كيهان

آشفتگي بازار سيمان ناشي از
توزيع غلط است
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.وي.افزود:.کاهش.عمر.س��ازه.ها.و.ايمن.نبودن.ساختمان.ها.از.ديگر.مشكالت.ناشي.از.مصرف.

غلط.س��یمان.اس��ت..وي.به.جداول.بتني.کنار.خیابان.ها.اشاره.کرد.و.گفت:.ساالنه.بیش.از.800.هزار.

تن.سیمان.در.اين.رابطه.مصرف.مي.شود.که.در.صورت.استفاده.از.جداول.ماشیني.با.دوره.دوام.100.

سال.نیازي.به.اين.حجم.مصرف.سیمان.در.سال.نیست..کیهاني،.تولید.جدول.و.يا.سازه.هاي.بتني.به.

.صورت.دستي.را.که.کارگران.انجام.مي.دهند،..به.هدر.رفتن.سرمايه.هاي.کشور.ذکر.کرد.و.گفت:.شبكه.

خرده.فروش��ي.نقش.اصلي.را.در.توزيع.سیمان،.آشفتگي.بازار.و.شكل.گرفتن.شبكه.داللي.دارد..وي.

تاکید.کرد:..در.کشور.هاي.توسعه.يافته.بیش.از.80.درصد.سیمان.توسط.صنايع.بتني.مصف.مي.شود.و.

به.سمت.مصرف.ماشیني.هدايت.کرده.اند.و.در.کشور.ما.متاسفانه.کمتر.از.15.درصد.سیمان.توسط.

صنايع.بتني.اس��تاندارد.فرآوري.مي.ش��ود..وي.از.دولت.خواس��ت.به.مصرف.صحیح.سیمان.توجه.
ويژه.اي.داشته.باشد.زيرا.حفظ.جان.مردم.و.سرمايه.هاي.ملي.را.به.همراه.دارد..

روزنامه سرمايه

كميته توزيع سيمان
به خانه تكانی نياز دارد

در.طول.3.س��ال.گذشته،.بخش.مهمی.از.سیاس��ت.گذاری.های.توزيعی.سیمان.توسط.کمیته.ای.

به.نام.»کمیته.اس��تانی.توزيع.س��یمان«.انجام.می.گرفت..مبنای.تشكیل.اين.کمیته،.مصوبه.طرح.جامع.

س��یمان.بود.که.به.تصويب.اعضای.کمیته.تنظیم.بازار.متش��كل.از.وزرای.کش��ور،.مس��كن،.صنايع،.

بازرگانی.و....رس��یده.بود..در.يكی.از.بندهای.طرح.جامع.سیمان.پیش.بینی.شده..است.که.به.منظور.

زمینه.سازی.برای.اجرای.طرح.]جامع.سیمان[.در.هر.استان.کمیته.ای.به.نام.کمیته.هماهنگی.و.نظارت.

بر.تولید.و.توزيع.سیمان،.مرکب.از.ريیس.سازمان.بازرگانی.)به.عنوان.مسوول(.ريیس.سازمان.صنايع.و.

معادن،.ريیس.سازمان.حمل.و.نقل.و.پايانه.های.استان،.نماينده.استانداری.و.مديران.عامل.کارخانه.هاي.

سیمان.مستقردر.استان،.هر.پانزده.روز.يكبار.در.سازمان.بازرگانی.تشكیل.شود.و.البته.عمده.وظايف.

اين.کمیته.نیز،.اجرای.سیاس��ت.ها.و.مصوبات.کمیته.مرکزی.و.تعیین.ش��اخص.مصرف.و.نظارت.بر.

توزيع.سیمان.مورد.نیاز.بخش.های.مختلف.و.بررسی.مستمر.و.نظارت.بر.عملكرد.عاملین.توزيع.بوده.

.است..با.توجه.به.متفاوت.بودن.ساختار.مصرف.سیمان.در.استانهای.مختلف.کشور.وجود.کمیته.ای.

که.بتواند.مصوبات.کمیته.مرکزی.را.متناس��ب.با.وضعیت.هر.اس��تان.هماهنگ.نمايد.ضروری.بوده..

اما.عملكرد.کمیته.های.استانی.در.استان.تهران.چندان.در.اين.جهت.نیست..آنچه.که.در.کمیته.استان.

تهران.انجام.گرفته.بیش��تر.پیرامون.تغییر.نسبت.های.دايمی.س��همیه.بخش.مردمی،.دولتی.و.عمرانی.

در.کنار.کاس��تن.از.س��همیه.صنايع.تولید.بتن.و.قطعات.بتنی.بوده..است..اين.در.حالی.است.که.استان.

تهران،.حداقل.از.2.سال.پیش.دارای.شرايط.خاصی.برای.مصرف.سیمان.بود.که.نیازمند.تدبیر.بهتری.

برای.پاسخ.گويی.به.شرايط.به.وجود.آمده.بود..در.استان.تهران،.38.واحد.تولید.بتن.آماده.استاندارد.با.

ظرفیتی.معادل.6.میلیون.متر.مكعب.بتن.آماده.در.سال.مستقر.است.که.همه.آنها.از.2.سال.پیش.موفق.

به.اخذ.گواهینامه.استاندارد.شده.اند..در.شرايطی.که.کل.سیمان.تحويلی.به.اين.بخش.برابر.اظهارات.

ريیس.سازمان.بازرگانی.استان.تهران-.کمتر.از.40درصد.ظرفیت.آنها.را.پوشش.میدهد.و.در.شرايطی.

که.تولید.و.مصرف.بتن.آماده.مش��مول.مقررات.اس��تاندارد.اجباری.می.باشد.و.هیچ.فرد.و.دستگاهی.

نمی.تواند.س��یمان.بخش.تولید.بتن.آماده.را.به.فرد.يا.بخش��ی.غیر.از.تولید.کنندگان.دارای.گواهینامه.

استاندارد.تحويل.دهد،.با.اين.حال.کمیته.استانی.توزيع.سیمان.در.استان.تهران،.در.سال.های.گذشته.

بر.خالف.آنچه.که.بايستی.انجام.می.داد،.از.سهمیه.سیمان.اين.بخش.کاسته.است..اين.در.حالی.است.

که.هم.به..خاطر.افزايش.کل.تولید.س��یمان.در.کش��ور.و.نیز.اخذ.گواهینامه.استاندارد.برای.تولید.بتن.

توسط.اين.واحدها،.الزم.بود.تا.کمیته.استانی.توزيع.سیمان.به.هنگام.هرگونه.تصمیم.گیری.برای.تعیین.

نسبت.های.تحويل.سیمان.بین.بخش.های.مردمی،.عمرانی.و.صنايع.سیمان.بر،.ابتدا.کل.ظرفیت.تولید.

واحدهای.دارای.گواهینامه.استاندارد.را.تامین.می.نمود.و.سپس.سیمان.ساير.بخش.ها.را.تامین.می.کرد..

با.اين.حال.کمیته.توزيع.سیمان.در.تهران،.به.رغم.مكاتبات.فراوانی.که.از.سوی.انجمن.تولیدکنندگان.

بتن.اس��تاندارد.درباره.تامین.س��یمان.مورد.نیاز.اعضای.اين.انجمن.تا.ظرفیت.مجاز.صورت.گرفته،.
عمل.نكرده..است..

متاسفانه.جهت.گیری.های.کمیته.توزيع.سیمان.در.استان.تهران،.تا.چند.ماه.پیش.بر.خالف.جريان.

حاکم.بر.تصمیمات.اساسی.نظام.بود،.لیكن.در.طول.ماههای.اخیر.و.با.تالش.شخص.ريیس.سازمان.

بازرگانی.اس��تان.تهران،.اين.روند.در.حال.تغییر.اس��ت..ايش��ان.اخیرا.ضمن.اشاره.به.تغییر.ساختار.

مصرف.سیمان،.از.کمبود.سیمان.واحدهای.تولیدکننده.بتن.آماده.خبر.داده..است..از.طرفی.مدير.کل.
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اداره.استاندارد.استان.تهران.نیز.در.برنامه.ای.به.ريیس.سازمان.بازرگانی،.از.ايشان.خواسته.است.که.از.

هرگونه.تحويل.سیمان.بخش..سازه.ای.به.افراد.يا.واحدهای.فاقد.گواهینامه.استاندارد.خودداری.کنند..

در.کنار.هم.قراردادن.اين.نامه.مدير.کل.اس��تاندارد.اس��تان.تهران.با.مصوبه.84/12/23.هیات.وزيران.

که.در.زمینه.رعايت.استانداردهای.اجباری.مصالح.ساختمانی.در.زمینه.تولید،.توزيع.و.مصرف.تحت.

عنوان.»آيین.نامه.نظارت.بر.استاندارد.اجباری.مصالح.ساختمانی«.به.کلیه.دستگاه.ها.ابالغ.شده..است.

و.برابر.ماده.9.اين.مصوبه.که.مس��وولیت.کلی.اين.امر.را.بر.عهده.موسس��ه.استاندارد.گذاشته.است،.

اين.دس��تور.کار.را.بر.روی.کمیته.اس��تانی.توزيع.سیمان.قرار.داده..است.تا.ساختار.توزيع.سیمان.در.

اين.کمیته.را.به.سود.مصرف.صحیح.و.استاندارد.سیمان.تغییر.دهد..هر.چند.اين.عمل.دارای.الزامات.

قانونی.فراوانی.است،.لیكن.به.نظر.نمی.رسد.که.ساختار.اين.کمیته.اجازه.دهد.اين.تغییر.مسیر.به.همین.

راحتی.ها.اتفاق.بیفتد..زيرا.مهم.ترين.مشكل.در.اين.میان.60درصد.سهمیه.مصالح.فروشان.است.که.به.

سیمان،.به.عنوان.يكی.از.کاالهای.اساسی.توزيعی.خود.که.عامل.محرک.اقتصادی.واحد.توزيعی.آنها.

است.نگاه.می.کنند.و.نه.به.عنوان.يک.ماده.اولیه.حیاتی.برای.مقاوم.سازی،.از.نظر.اينان،.اينكه.سیمان.

را.چه.کسی.و.چگونه.و.با.چه.روشی.مصرف.کند.چندان.مهم.نیست،.بلكه.مهم.اين.است.که.سیمان.

توس��ط.ايشان.توزيع.ش��ود..بايد.منتظر.ماند.و.نتیجه.جلسات.بعدی.کمیته.توزيع.سیمان.را.مشاهده.

کرد.که.در.پاسخ.به.خواست.رسمی.موسسه.استاندارد.چه.اقدامی.می.کنند؟.آيا.شبكه.خرده.فروشی.از.
دستور.استاندارد.برای.مصرف.صحیح.سیمان،.تمكین.می.کند؟

روزنامه ايران

افت كيفيت بتن ساخت و سازها را
نامطمئن كرده  است

عدم.حضور.نیروي.انساني.متخصص.در.صنعت.بتن.کشور،..باعث.افت.کیفیت.بتن.و.به.تبع.آن.
نا.ايمن.و.نامطمئن.شدن.ساخت.و.ساز.هاي.کشور.شده..است..

مهندس.علي.اصغر.کیهاني.در.جمع.دانش��جويان.بازديد.کننده.از.بزرگترين.مجتمع.تحقیقاتي.– 
تولیدي.بتن.آماده.استاندارد.و.قطعات.بتني.کشور.با.اشاره.به.اين.مطلب.گفت:..اولین.اقدام.عملي.براي.
مقاوم.سازي،..رعايت.استاندارد.بتن.در.مرحله.تولید.و.مصرف.بتن.است،.از.طرفي.اين.مسئله.بر.جذب.
بیش.از.5000.نفر.از.تحصیلكردگان.رشته.هاي.مرتبط.با.بتن.در.مقاطع.کارشناسي.ارشد،.کارشناسي.و.
کارداني.در.صنعت.بتن.منجر.مي.شود.که.قطعا.حضور.اين.حجم.نیروي.انساني.متخصص.در.صنعت.

بتن،..مي.تواند.آينده.بسیار.مطلوبي.را.براي.اين.صنعت.استراتژريک.فراهم.کند..
در.اي��ن.بازديد.مهندس.جاويد.خطیبي،.دبیر.انجم��ن.بتن.ايران.و.مدير.مرکز.تحقیقات.مجتمع.
تولیدي.– تحقیقاتي.ايران.فريمكو.با.انتقاد.از.عدم.ارتباط.بین.صنعت.و.دانشگاه.گفت:.متاسفانه.در.
کش��ور.ما.ارتباط.بین.صنعت.و.دانشگاه،..در.حد.بازديد.هاي.موقتي.از.کارخانه.ها.توسط.دانشجويان.
و.حداکثر.حضور.بي.برنامه.120.س��اعتع.دانشجويان.در.دوره.تحصیل.خالصه.مي.شود،.در.حالي.که.
دانش��جويان.و.اساتید.رشته.هاي.مرتبط.با.صنعت.در.کشور.هاي.توسعه.يافته.بخش.مهمي.از.نیاز.هاي.

فني.و.مهندسي.و.مشاوره.اي.صنايع.را.تامین.مي.کنند..
اين.کارش��ناس.ارش��د.بتن.به.بحث.مقاوم.س��ازي.ساخت.و.سازها.اش��اره.کرد.و.با.اعالم.اينكه.
مقاوم.س��ازي.فرآيندي.است.که.در.يک.ساختار.تعريف.ش��ده.از.ارتباطات.فني.و.مهندسي.و.اداري.
شكل.مي.گیرد.گفت:.کیفیت.ساختمان.هاي.کشور.ژاپن.نه.به.خاطر.توصیه.و.تذکر.و.سخنراني.مقامات.
آن.کش��ور،..بلكه.به.خاطر.تعريف.س��اختار.مناسب.فني.و.مهندسي.با.وضعیت.موجود.جامعه.اتفاق.
افتاده.اس��ت.و.در.اين.س��اختار.اصوال.تولید.س��اختمان.غیر.مقاوم.امكان.پذير.نیست.و.مادامي.که.اين.
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ساختار.تولید.ساختمان.در.کشور.ما.به.صورت.اصولي.تعريف.نشود،..مطمئن.باشید.که.با.خطابه.و.
سخنراني.و.مقاله.و.مصاحبه.ساختمان.هاي.مقاوم.ساخته.نمي.شود..

دبیر.انجمن.بتن.ايران.ادامه.داد:.در.حال.حاضر.بتن.آماده.مش��مول.اس��تاندارد.و.قانون.تعزيرات.

حكومتي،.کارگاه.هايي.که.به.تولید.کااليي.افدام.مي.کنند.و.آن.کاال.مش��مول.استاندارد.اجباري.است،.
بايستي.بالفاصله.از.ادامه.فعالیت.آن.کارگاه.ها.جلوگیري.شود..

با.اين.حال.تولید.بتن.آماده.غیر.استاندارد.توسط.کارگاه.هاي.غیر.مجاز.همچنان.ادامه.دارد.و.در.اين.

حال.ساختمان.هايي.که.از.تاريخ.82/8/1.به.بعد.با.بتن.غیر.استاندارد.ساخته.شده.اند،..چنانچه.به.خاطر.

فقدان.کیفیت.بتن.مصرفي.در.بخش.هاي.مختلف.س��ازه.اي.حادثه.اي.اتفاق.بیفتد.کارخانه.هاي.سیمان.

که.سیمان.در.اختیار.واحد.هاي.فاقد.پروانه.استاندارد.قرار.مي.دهند،..موسسه.استاندارد،اداره.بازرگاني.
تعزيرات.حكومتي.و.شهرداري.ها،..متهم.رديف.اول.اين.حوادث.هستند..

خبرگزاري فارس
رييس هيات مديره انجمن بتن

شهرداري تهران ارائه پايان كار 
ساختمان را منوط به استفاده از بتن 

استاندارد مي كند

ريیس.هیات.مديره.انجمن.صنفي.تولیدکنندگان.بتن.اس��تاندارد.گفت:.شهرداري.تهران.تصمیم.

گرفته..است.ارائه.پايان.کار.ساختمان.را.فقط.براي.کساني.که.از.بتن.استاندارد.در.ساخت.و.ساز.هايشان.
استفاده.کرده.اند.مجاز.کند..

علي.اصغر.کیهاني.در.گفت.وگو.با.خبرنگار.اقتصادي.خبرگزاري.فارس.تصمیم.ش��هردار.تهران.

مبني.بر.ارائه.پايان.کار.فقط.براي.کساني.که.از.بتن.استاندارد.در.ساخت.و.ساز.هايشان.استفاده.کرده.اند.

را.عمل.خوب.و.مناس��بي.در.راس��تاي.مقاوم.سازي.دانست.و.تاکید.کرد:.متاسفانه.و.در.شرايط.فعلي.

سیماني.که.به.درد.تولید.کننده.بتن.استاندارد.مي.خورد.به.بخش.مردمي.مي.رود.و.چیزي.که.براي.مردم.

).سیمان.دستي(.مناسب.است.به.سازه.مي.دهند..وي.ادامه.داد:..سیمان.مخصوص.کارخانه.بتن.سازي.از.

لحاظ.کیفیت.با.مصرف.معمولي.فرق.مي.کند.و.متاس��فانه.کارخانه.هاي.تولید.بتن.مجبور.هستند.اين.

سیمان.را.خريداري.کنند..کیهاني.به.تدوين.آيین.نامه.استاندارد.بتن.در.سال.1380.اشاره.و.عنوان.کرد:.

اخیرا.اشخاصي.که.در.امر.ساخت.و.ساز.ساختمان.هستند.تنها.زماني.موفق.به.دريافت.مجوز.ساخت.

مي.ش��وند.که.از.مصالح.اس��تاندارد.و.به.ويژه.بتن.بهره.بگیرند..اين.حرکت.مثبت.از.سوي.شهرداري.

تهران.رخ.داده..اس��ت..وي.گفت:.س��یمان.325.مخصوص.فعالیت.هاي.عمراني،..س��یمان.425.براي.

بخش.س��ازه.و.سیمان.دس��تي.براي.فعالیت.هاي.بنايي.مورد.استفاده.قرار.مي.گیرد.که.شاهديم.برخي.

کارخانه.هاي.بنا.به.داليلي،.به.اين.نحوه.توزيع.تن.در.نمي.دهند..کیهاني.يادآور.ش��د:.متاسفانه.به.رغم.

پیگیري.هاي.دولت،.س��یمان.مناسب.و.کافي.دراختیار.واحد.هاي.تولیدکننده.بتن..آماده.استاندارد.قرار.

نمي.گیرد.تا.آن.ها.بتن.اس��تاندارد.تولید.کنند.و.مقاوم.س��ازي.صورت.گیرد..وي.ادامه.داد:.هم.اکنون.
کارخانه.هاي.تولیدکننده.بتن.استاندارد.فقط.30.درصد.ظرفیت.تولید.خود.فعالیت.مي.کنند..

روزنامه صبح اقتصاد

سياست های دولت درباره سيمان با 
اصول مقاوم سازی هماهنگ نيست

س��یمان.مهم.ترين.مصالح.ساختمانی.است.که.نقش.اساسی.در.مقاومت.ساخت.و.ساز.ها.دارد،.به.

نحوی.که.مهم.ترين.بخش.های..سازه.ای.ساختمان.ها.و.تاسیسات.بزرگ.و.زير.بنايی.را.تشكیل.مي.دهد..

گروههای.مصرف.کننده.سیمان.سه.گروه.اصلی.مي.باشند.که.عبارتند.از.صنايع.تولید.بتن.آماده،.صنايع.

تولید.قطعات.بتنی،.مصارف.بنايی.و.دستی.سیمان.که.در.بین.اين.سه.گروه،.صنايع.تولید.بتن.آماده.و.
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قطعات.بتنی،.دارای.توانايی.فنی.و.مهندسی.و.دانش.و.مهارت.کافی.برای.فرآوری.و.مصرف.صحیح.
سیمان.مي.باشند..

اين.صنعت.در.کش��ورهای.توسعه.يافته.و.در.حال.توس��عه.نقش.اصلی.در.سیاست.گذاری.های.

مرحله.تولید.و.مصرف.س��یمان.دارد،.به.نحوی.که.بیش.از.80درصد.س��یمان.در.اکثر.اين.کش��ورها.

توس��ط.صنايع.تولید.بتن.آماده.و.قطعات.بتنی.و.به..صورت.ماش��ینی.فرآوری.می.شود.و.تنها.بخش.

بسیار.کوچكی.از.سیمان.که.در.کارهای.بنايی.مورد.استفاده.قرار.می.گیرد.خارج.از.اين.شبكه.فرآوری.

می.ش��ود..در.س��ال.های.اخیر.صنايعی.برای.تهیه.انواع.مالت.بنايی.آماده.نیز.ش��كل.گرفته..اس��ت.تا.

کل.تولید.س��یمان.در.مرحله.مصرف.در.مس��یر.مصرف.ماش��ینی.قرار.گیرد..پس.از.فوالد،.بیشترين.

مطالعه.درباره.س��یمان.و.بتن.بوده.و.اين.خود.اهمیت.دانش.فرآوری.س��یمان.را.نش��ان.مي.دهد..اما.

داس��تان.مصرف.سیمان.در.کشور.ما.با.کشورهای.توسعه.يافته.متفاوت.است.به.نحوی.که.در.کشور.

ما.حداکثر.15درصد.از.س��یمان.تولیدی.کشورتوس��ط.صنايع.تولید.بتن.و.قطعات.بتنی.و.به..صورت.

ماشینی.فرآوری.می.شود.و.بیش.از.85درصد.از.سیمان.تولیدی.در.کشور.ما.خارج.از.اين.مكانیزم.به.

مصرف.مي.رسد..فاصله.کیفیت.اين.دو.شكل.مصرف.سیمان.را.مي.توان.از.اين.جمله.پروفسور.نويل-.
دانشمندان.برجسته.تكنولوژی.بتن.نشان.داد.که.در.ابتدای.کتاب.بتن.شناسی.خود.آورده.است:..

بتن.خوب،.ترکیبی.اس��ت.از.س��نگدانه.و.سیمان.و.آب.و.بتن.بد.نیز.ترکیبی.است.از.سنگدانه.و.

سیمان.و.آب.و.تنها.تفاوت.اين.دو.دانشی.است.که.در.ساخت.بتن.خوب.به.کار.رفته.است..صنايع.

تولید.بتن.زمینه.های.به.کارگیری.اين.دانش.را.فراهم.مي.کنند..سیمانی.که.وارد.چرخه.مصرف.ماشینی.

می.ش��ود،.مي.توان.امیدوار.بود.که.مقاومت.و.دوام.کافی.را.خواهد.داش��ت..اما.برای.سیمانی.که.وارد.

شبكه.خرده.فروشی.و.مصرف.دستی.مي.شود،.هیچ.گونه.امیدی.به.مصرف.صحیح.آن.نیست.به.همین.

خاطر.است.که.توزيع.سیمان.بین.شبكه.های.مصرف.کنندگان.دستی.در.کشورهای.توسعه.يافته.بشدت.

تحت.کنترل.مي.باش��د،.به.نحوی.که.مصارف.دس��تی.س��یمان.در.اروپا.و.آمريكا.و.ساير.کشورهای.

توس��عه.يافته.به.کمترين.حد.مصرف.رس��یده.است..در.کشور.ما.داستان.توزيع.سیمان.بر.روی.شبكه.

توزيع.خرده.فروش��ی.و.تحت.عنوان.سهمیه.های.مردمی.استوار.است.که.هیچ.گونه.کنترلی.در.مرحله.

مصرف.بر.روی.سیمان.توزيع.شده.توسط.اين.شبكه.انجام.نمی.گیرد..از.طرفی.مصرف.دستی.سیمان.

باعث.شكل.گیری.شبكه.داللی.گسترده.ای.در.کشور.شده..است،.زيرا.متقاضیان.مصرف.سیمان.دامنه.

بسیار.بزرگتری.را.شامل.مي.شوند..تجربه.تلخی.که.در.کشورهای.ونزوئال.و.مكزيک.باعث.افزايش.

بی.رويه.قیمت.سیمان.شده..است،.گستردگی.شبكه.خرده.فروشی.است.که.متاسفانه.در.سال.های.اخیر.

گريبانگیر.کش��ور.ما.نیز.شده..است..ش��بكه.خرده.فروشی.زمینه.های.افزايش.غیر.واقعی.قیمت.سیمان.

در.کنار.بی.توجهی.به.فرآيند.مصرف.صحیح.س��یمان.را.به.دنبال.خواهد.داش��ت..اين.در.حالي.است.

که.توزيع.از.طريق.س��اختارهای.صنعتی.و.صنايع.تولید.بتن.در.کنار.تضمین.کیفیت.محصول.نهايی.

زمینه.های.کنترل.کیفیت.و.کنترل.قیمت.سیمان.را.نیز.به..دنبال.خواهد.داشت..آمارهای.جهانی.نشان.

دهنده.اهمیت.توزيع.س��یمان.از.طريق.س��اختارهای.صنعتی.است.به.نحوی.که.در.کشورهای.ژاپن،.

86/4درصد،.آمريكا،.66/7درصد،.روسیه،71/3درصد،کشورهای.عضو.اتحاديه.اروپايی.78/5درصد.

و.کشور.ترکیه.74/6درصد.از.سیمان.تولیدی.خود.را.از.طريق.شبكه.مصرف.ماشینی.و.تولیدکنندگان.

بتن.آماده.يا.قطعات.بتنی.فرآوری.می.کنند،.اين.در.حالي.اس��ت.که.در.کش��ور.ما.تنها.10/7درصد.از.

س��یمان.تولیدی.کشور.در.س��ال.1370.و.14/8درصد.در.سال.84.از.طريق.ساختار.مصرف.ماشینی.

فرآوری.شده..است.و.مابقی.سیمان.تولید.شده.از.طريق.شبكه.خرده.فروشی.و.با.سرنوشت.نامعلومی.

به.مصرف.رسیده.است..اما.در.طول.سه.سال.گذشته.تحول.قابل.توجهی.در.فرهنگ.مصرف.صحیح.

س��یمان.اتفاق.افتاده.اس��ت.و.با.تدوين.اس��تاندارد.ملی.بتن.و.اجباری.شدن.رعايت.اين.استاندارد.و.

استقبال.صنايع.تولید.بتن.از.اين.استاندارد.تحول.بزرگی.در.عبور.از.مصرف.سنتی.سیمان.به.سمت.

مصرف.صنعتی.س��یمان.در.حال.وقوع.است..100درصد.واحدهای.مجاز.تولید.بتن.در.سطح.استان.

تهران.در.2.س��ال.گذشته.توانسته.اند.با.س��رمايه.گذاری.های.وسیع.موفق.به.اخذ.گواهینامه.استاندارد.

برای.تولید.بتن.شوند.و.اين.تحول.بزرگی.در.اين.صنعت.بوده..است..اما.اين.همت.کارخانه.هاي.تولید.

بتن.با.حمايت.های.حداقلی.مس��ووالن.مواجه.شده..است.به.نحوی.که.حمايت.از.مصالح.ساختمانی.

اس��تاندارد.فقط.در.حد.ش��عار.باقیمانده.است.و.حتی.بعضا.مشكالت.و.موانع.بزرگی.نیز.پیش.روی.

اين.صنعت.اس��تراتژيک.و.مهم.واقع.شده..است.دستگاه.های.دولتی.به.راحتی.می.توانند.اين.موانع.را.

برطرف.کنند..مس��ئله.تامین.سیمان.اين.واحدها.مهم.ترين.مش��كل.پیش.روی.اين.صنعت.است.که.

متاس��فانه.س��یمان.تعلق.گرفته.به.اين.صنعت.حداکثر.15درصد.ظرفیت.تولید.اين.واحدها.را.تامین.

می.کند.و.بالتكلیفی.ظرفیت.های.ايجاد.شده.برای.اين.صنعت.خسارات.هنگفتی.به.اين.صنعت.وارد.

کرده.و.متقاضیان.بتن.اس��تاندارد.را.نیز.با.مشكل.مواجه.کرده..است.که.ناگزير.از.جايگزينی.بتن.های.

دست.س��از.به.جای.بتن.اس��تاندارد.است..در.اين.بین.شايسته.است.که.تولیدکنندگان.بتن.آماده.که.از.

موسسه.اس��تاندارد.گواهینامه.اس��تاندارد.دريافت.کرده.اند.يا.تولیدکنندگان.مجاز.قطعات.بتنی.پیش.

س��اخته.و.پیش.تنیده.که.از.وزارت.صنايع.مجوز.تولید.دريافت.کرده.اند.برای.تامین.سیمان.مصرفی.

خ��ود.در.تنگنا.قرار.نگیرند.و.از.طرفی.س��یمان.تعلق.گرفته.به.ش��بكه.خرده.فروش��ی،.رفته.رفته.به.

سمت.مصرف.صنعتی.هدايت.شود..نكته.ای.که.در.سال.های.اخیر.جهت.گیری.اصلی.همه.بحث.های.

کارشناسی.بوده.و.حتی.دستگاه.های.دولتی.نیز.به.ظاهر.از.اين.تصمیم.حمايت.کرده.اند،.لیكن.نتیجه.
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نهايی.کار.در.حد.توان.فنی.و.مهندسی.و.نیاز.جامعه.نبوده..است..هر.چه.از.دامنه.حضور.و.تاثیر.شبكه.

خرده.فروشی.بر.بازار.سیمان.کاسته.شود،.آرامش.بیشتری.بر.بازار.سیمان.حاکم.خواهد.شد.و.شبكه.

داللی.س��یمان.فرصت.مانور.کمتری.خواهد.داشت..زيرا.ش��بكه.داللی.پیرامون.شبكه.خرده.فروشی.

تنفس.می.کند.و.س��اختار.مصرف.ماش��ینی.گروه.تولیدکنندگان.بتن.آماده.به..خاطر.داش��تن.ساختار.

کامل.صنعتی،.نقش.سازنده.ای.در.کنترل.و.سالم.سازی.بازار.سیمان.دارند..با.اين.حال.افزايش.سهمیه.

سیمان.صنايع.تولید.بتن.و.قطعات.بتنی.به.ارتقاء.دوام.و.پايداری.سازه.های.بتنی.منجر.می.شود.و.اين.

همان.نكته.ای.اس��ت.که.هیات.دولت.در.نخس��تین.جلسه.سال.جديد.به.آن.تاکید.داشت..نكته.ای.که.

در.جلس��ات.جهت.پی.گیری.های.کمیته.توزيع.س��یمان.و.ساير.جلسات.تصمیم.گیري.درباره.سیمان.
بايستی.توجه.ويژه.ای.به.آن.شود..

روزنامه دنياي اقتصاد

با وجود ابالغ استانداردهای اجباری 
ساختمان ها با بتن غيراستاندارد ساخته مي شوند

از.70درصد.حجم.تولید.سیماني.که.بايد.به.تولید.بتن.آماده.اختصاص.يابد،.تنها.14/5درصد.در.
تولید.بتن.آماده.صرف.مي.شود..

علي.اصغر.کیهاني،.ريیس.انجمن.بتن.آماده.و.مش��اور.ريیس.موسس��ه.استاندارد.در.گفت.وگو.با.

خبرنگار.ما.ضمن.بیان.مطلب.فوق.افزود:.از.کل.سیمان.تولید.شده.در.استان.تهران.تنها.14/5درصد.

به.تولید.بتن.آماده.اختصاص.مي.يابد..کیهاني.با.بیان.اينكه.70درصد.از.سیمان.تولیدي.تهران.بايد.به.

تولید.بتن.اس��تاندارد.اختصاص.يابد،.اظهار.داش��ت:.اين.در.حالي.است.که.55درصد.کمتر.از.میزان.

واقعي.سیمان.براي.تولید.بتن.آماده.صرف.مي.شود..ريیس.انجمن.بتن.آماده.با.بیان.اينكه.از.سال.81.

استاندارد.هاي.اجباري.تولید..بتن.اعالم.شد،.خاطرنشان.کرد:.اواخر.بهمن.سال.84.دولت.مصوب.هاي.

را.براي.تولید،.توزيع.و.مصرف.مصالح.س��اختماني.اس��تاندارد.تصويب.کرد..مشاور.ريیس.موسسه.

استاندارد.با.اشاره.به.تاکید.مسووالن.براي.استفاده.از.بتن.استاندارد.در.ساخت.وساز.تصريح.کرد:.تمام.

ارگان.ها.و.سازمان.ها.بايد.نسبت.به.اجراي.استاندارد.هاي.اجباري.در.ساخت.وساز.توجه.الزم.را.مبذول.

کنند..کیهاني.با.تاکید.بر.اينكه.يک.چهارم.درآمد.س��رانه.کش��ور.خرج.ساخت.وس��از.مي.شود،.اظهار.

داش��ت:.روزانه.در.استان.تهران.بنابر.آمار.ارائه.ش��ده.توسط.شهرداري.100واحد.ساختماني.ساخته.

مي.شود..از.اين.رو،.مقاوم.سازي.اهمیت.زيادي.پیدا.خواهد.کرد..ريیس.انجمن.بتن.آماده.با.اشاره.به.

تنها.14/5درصد.سیمان.به.تولید.بتن.آماده.گفت:.چنین.آماري.بیانگر.فاجعه.بزرگ.در.ساخت.وساز.

اس��ت..مشاور.ريیس.موسسه.استاندارد.با.اشاره.به.توزيع.نادرست.سیمان.طي.سال.هاي.اخیر.اظهار.

.داش��ت:.متاسفانه.زمینه.نادرست.سیمان.از.س��ال.هاي.قبل.به.وجود.آمده.و.هم.اکنون.هم.ادامه.دارد..

ريیس.انجمن.بتن.آماده.با.بیان.اينكه.هنوز.از.بتن.غیراس��تاندارد.در.ساخت.وس��از.اس��تفاده.مي.شود،.

افزود:.اخیرا.ش��هردار.تهران.با.انجمن.بتن.آماده.توافقي.را.براي.اس��تفاده.از.بتن.استاندارد.آماده.امضا.

.کرده.مبني.بر.اينكه.جواز.ساخت.وس��از.در.صورت.تعهد.به.استفاده.از.مصالح.استاندارد.صادر.شود..

وي.افزود:.بر.همین.اس��اس.پايان.کار.نیز.در.صورت.ارائه.شناس��نامه.اس��تفاده.از.مصالح.استاندارد.

داده.مي.ش��ود..کیهاني.با.بیان.اينكه.در.اس��تان.ته��ران.بیش.از.40.واحد.تولیدکننده.بتن.اس��تاندارد.

وج��ود.دارد،.اظه��ار.داش��ت:.با.توجه.ب��ه.اينكه.ظرفی��ت.تولید.اي��ن.واحدها.بیش.از.نیاز.اس��تان.

ته��ران.اس��ت،.مي.توان.بخش��ي.از.نیاز.س��اير.اس��تان.ها.را.تامین.ک��رد..وي.افزود:.اي��ن.در.حالي.

.اس��ت.که.متاس��فانه.به.دلیل.توزيع.نادرس��ت،.س��یمان.به.میزان.نیاز.در.اختیار.مردم.قرار.نمي.گیرد..

ريیس.انجمن.بتن.آماده.با.اش��اره.به.اينكه.60درصد.س��یمان.کش��ور.در.اس��تان.تهران.به.نام.مردم.

به.دس��ت.مصالح.فروشان.مي.رس��د،.اظهارداشت:.اين.در.حالي.اس��ت.که.70درصد.سیمان.در.يک.

س��اختمان.بايد.ص��رف.تولید.بتن.و.قطعات.مصرف��ي.بتن.و.30درصد.مابقي.ص��رف.نازک..کاري،.

کاش��ي.کاري.و....بشود..مشاور.ريیس.موسسه.اس��تاندارد.افزود:.تولید.سیمان.بايد.براساس.مصرف.

صحیح.صورت.بگیرد..ريیس.انجمن.بتن.آماده.گفت:.متاس��فانه.در.کش��ور.م��ا.به.دلیل.عدم.دانش.

فني،.س��یمان.از.بین.مي.رود..کیهاني.با.اشاره.به.اينكه.ترکیب.بتن.خوب.و.بد.يكسان.است،.تصريح.

ک��رد:.تنه��ا.تفاوت.بتن.خوب.و.بد.دانش.فني.اس��ت.ک��ه.در.کارخانه.ها.به.کار.م��ي.رود..وي.اظهار.

داش��ت:.با.وجودي.ک��ه.در.تبصره.4.ماده.6موسس��ه.اس��تاندارد.اجازه.فروش.سیمان.س��ازه.به.هر.

کس��ي.داده.نش��ده،.اما.مي.بینیم.که.بس��یاري.از.کارخانه.ها.به.نام.مردم.س��یمان.را.به.مصالح.فروشان.

مي.فروش��ند..ريیس.انجمن.بتن.آماده.در.پاس��خ.به.س��والي.مبني.بر.میزان.به.کارگیري.بتن.استاندارد.

و.توجه.به.مقاوم.س��ازي.در.س��اير.استان.ها.گفت:.مردم.براساس.میزان.آگاهي.و.ترس.در.برابر.زلزله.
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از.س��یمان.استاندارد.اس��تفاده.مي.کنند..وی.با.اشاره.به.اينكه.براس��اس.آمار.ارائه.شده.توسط.برخي.

کارشناس��ان.بازار.80درصد.س��اختمان.ها.مقاوم.نیس��تند،.اظهار.داش��ت:.اگر.از.همین.امروز.برنامه.

.مقاوم.س��ازي.ساختمان.ها.شروع.بشود.100ساختمان.در.تهران.جلوتر.از.برنامه.مقاوم.سازي.مي.شود..

ريیس.انجمن.بتن.آماده.با.اشاره.به.اينكه.ساالنه.70.میلیون.مترمربع.ساخت.وساز.مي.شود،.تصريح.کرد:.

براساس.اطالعات.و.آمار.وزارت.مسكن.و.شهرسازي.و.مرکز.تحقیقات.ساختمان.اگر.در.هر.مترمربع.

از.اين.ساخت.و.سازها.4.کیسه.سیمان.صرف.شود،.در.مجموع.به.14میلیون.تن.سیمان.نیاز.داريم.اين.

در.حالي.است.که.هم.اکنون.21میلیون.تن.سیمان.به.اين.امر.اختصاص.مي.يابد.يعني.7میلیون.تن.بیش.از.

نیاز.واقعي.سیمان.مصرف.مي.شود..وی.با.اشاره.به.نارضايتي.مردم.از.عدم.تامین.سیمان.اظهار.داشت:.

.بیش��ترين.سیمان.تولیدي.به.عامالن.فروش.سیمان.داده.مي.ش��ود.تا.مردم.و.مصرف.کنندگان.واقعي..

ريی��س.انجمن.بتن.آماده.با.تاکید.بر.اينكه.مس��ووالن.بايد.چار.هاي.براي.توزيع.نامناس��ب.س��یمان.
بیانديشند،.گفت:.سیمان.يک.کاالي.استراتژيک.است.و.قیمت.آن.نبايد.افزايش.يابد..

خبرگزاري فارس
بين شهرداري تهران و انجمن صنفي بتن استاندارد تهران امضا شد: 

توافقنامه همكاري در به كارگيري بتن، 
فرآورده هاي بتني و تيرچه استاندارد

توافقتنام��ه.هم��كاري.و.هماهنگي.در.به.کارگیري.بتن،..فرآورده.هاي.بتني.و.تیرچه.اس��تاندارد.براي.

مقاوم.س��ازي.در.تمامي.ساخت.و.ساز.هاي.تهران.بین.شهرداران.تهران.و.انجمن.صنفي.بتن.استاندارد.استان.

تهران.امضا.ش��د..به.گزارش.خبرگزاري.فارس.به.نقل.از.روابط.عمومي.انجمن.صنعتي.تولیدکنندگان.بتن.

اس��تاندارد.استان.تهران،.با.توجه.به.اهداف.عالي.دولت.جمهوري.اسالمي.که.در.مفاد.قانون.برنامه.چهارم.

توس��عه.اقتصادي.اجتماعي.به.تصويب.رس��یده.است.و.مسئولیت.شهرداري.تهران.و.نظر.به.اينكه.کاربرد.

مصالح.س��اختماني.استاندارد.يكي.از.اضالع.اصلي.مقاوم.س��ازي.و.ايمن.سازي.در.هرگونه.ساخت.و.ساز.

است.و.در.اين.میان.نقش.پر.اهمیت.بتن.و.فرآورده.هاي.بتني.به.عنوان.مهم.ترين.مصالح.ساختماني.تاثیر.

اساسي.در.دوام.و.پايداري.سازه.ها.دارند.اين.توافقنامه.بین.شهرداري.تهران.و.انجمن.صنفي.تولیدکنندگان.

بتن.استاندارد.استان.تهران.به.منظور.ساماندهي.تولید.توزيع.و.مصرف.بتن.استاندارد.و.ساير.فرآورده.هاي.

بتني.در.شهر.تهران.تنظیم.مي.شود..محصول.بتن.آ.ماده.و.تیرچه.ماشیني.در.گروه.فرآورده.هاي.ساختماني.

مش��مول.مقررات.اس��تاندارد.اجباري.است.و.به.استناد.تبصره.4.ماده.6قانون.تاسیس.موسسه.استاندارد.و.

تحقیقات.صنعتي.ايران.و.نیز.ماده.13.قانون.تعزيرات.حكومتي.هرگونه.تولید.عرصه.و.مصرف.بتن.آماده.

و.انواع.تیرچه.بايد.داراي.گواهینامه.استاندارد.از.موسسه.استاندارد.و.تحقیقات.صنعتي.ايران.باشد.و.تولید.

عرضه.و.مصرف.غیر.استاندارد.اين.فرآورده.ها.به.کلي.ممنوع.است..براساس.اين.گزارش،.تعهدات.انجمن.

صنفي.تولیدکنندگان.بتن.استاندارد.براساس.اين.توافقنامه.بدين.شرح.است:.انجمن.صنفي.متعهد.مي.شود.

که.نیاز.تمام.پروژه.هاي.عمراني.وساخت.و.س��از.هاي.محدوده.ش��هرداري.تهران.به.بتن.استاندارد.و.تیرچه.

استاندارد.در.اسرع.وقت.تامین.کند..انجمن.صنفي.همچنین.متعهد.مي.شود.تمامي.خدمات.خود.را.فقط.به.

کارگاه.ها.و.پروژه.ها.ساخت.و.ساز.هايي.که.از.شهرداري.تهران.مجوز.هاي.قانوني.الزم.را.دريافت.داشته.اند.

ارائ��ه.کند.و.از.تامین.خدمات.و.نیازمندي.هاي.پروژه.ها.يا.ساخت.و.س��از.هايي.که.مورد.تايید.ش��هرداري.

تهران.نیس��تند.و.مجوز.هايي.قانوني.الزم.را.دريافت.نكرده.اند.خودداري.کند..انجمن.بتن.اس��تاندارد.در.

ضمن.متعهد.خواهد.شد.همواره.قیمت.هاي.خود.را.براساس.قیمت.سیمان.دولتي.و.مصالح.دولتي.آنالیز.

کنند.و.قیمت.هاي.خود.را.براي.اطالع.عموم.آگهي.و.در.معرض.ديد.مشتريان.قرار.دهد..بنابراين.گزارش.

تعهدات.شهرداري.تهران.نیز.در.اين.توافقنامه.بدين.شرح.خواهد.بود:.شهرداري.تهران.متعهد.مي.شود.که.

هرگونه.خدمات.به.پروژه.هاي.عمراني.وساخت.و.ساز.هاي.شهري.را.منوط.به.استفاده.از.مصالح.ساختماني.

استاندارد.باالخص.بتن.و.تیرچه.استاندارد.کند.و.صدور.مجوز.احداث.و.پايان.کار.ساختماني.را.مشروط.

به.ارائه.مدارک.الزم.به.منظور.احراز.مصرف.فرآورده.هاي.س��اختماني.اس��تاندارد.کند..ش��هرداري.تهران.

متعهد.مي.ش��ود.درباره.تردد.ماشین.آالت.حمل.و.پمپاژ.بتن.در.محدوده.خدمات.شهري.شهرداري.تهران.

در.ص��ورت.انطباق.با.بند.4.تعهدات.انجمن.صنفي.مجوزه��ا.قانوني.الزم.را.با.هماهنگي.اداره.راهنمايي.

و.رانندگي.تهران.بزرگ.در.طول.ش��بانه.روز.و.در.قبال.اخذ.عوارض.قانوني.صادر.کند.و.از.تردد.ماش��ین.

االت.حمل.و.پمپاژ.بتن.فاقد.آرم.استاندارد.و.مشخصات.واحد.تولیدي.جلوگیري.گردد..شهرداري.تهران.

همچنین.متعهد.خواهد.شد.که.تمامي.پروژه.هاي.عمراني.شهرداري.را.ملزم.به.استفاده.از.فرآورده.هاي.بتني.

اس��تاندارد.کند.و.از.تولید.بتن.هاي.دست.ساز.در.محل.جلوگیري.کند..شهرداري.تهران.متعهد.مي.شود.که.

کلیه.کارگاه.هاي.فاقد.مجوز.قانوني.و.فاقد.گواهینامه.استاندارد.واقع.در.محدوده.خدمات.شهري.براساس.

اين.گزارش.شهرداري.تهران.که.به.تولید.بتن..آماده.و.تیرچه.و.ساير.فرآورده.هاي.بتني.مشغولند.در.اسرع.
وقت.مستند.به.ماده.13.قانون.تعزيرات.حكومتي.نسبت.به.تعطیلي.آن.ها.اقدام.کند..
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روزنامه جهان اقتصاد

با توليد سيمان بنايی مشكالت توزيع 
سيمان حل می شود

برنده.جايزه.ملی.کیفیت.در.گروه.تولید.مصالح.ساختمانی.معتقد.است.که.بدون.مصالح.ساختمانی.

استاندارد.داشتن.ساختمان.های.استاندارد.ممكن.نیست..مهندس.علی.اصغر.کیهانی،.مدير.عامل.ايران.

فريمكو.که.در.همايش.روز.صنعت.و.معدن.به.عنوان.پیشكس��وت.صنعت.بتن.کشور.و.واحد.نمونه.

تولید.ملی.انتخاب.ش��د.درباره.ضرورت.رعايت.اس��تانداردهای.ساخت.و.ساز-.باالخص.استاندارد.

مصالح.س��اختمانی.معتقد.اس��ت.که.قیمت.تمام.شده.س��اختمان.های.امن.و.مقاوم.در.برابر.زلزله.با.

س��اختمان.های.ناامن.و.غیر.مقاوم.برابر.است.و.اين.تصور.غلطی.است.که.ايمن.سازی.و.مقاوم.سازی.

احتیاج.به.هزينه.های.بیشتری.دارد،.بلكه.مقاوم.سازی.احتیاج.به.برنامه.ريزی.و.دانش.بیشتری.دارد..به.

گفته.مهندس.کیهانی،.بتن.خوب.به.عنوان.مهم.ترين.فرآورده.ساختمانی.که.نقش.محوری.در.مقاومت.

ساختمان.ها.دارد،.از.سیمان،.شن.و.ماسه.و.آب.تشكیل.شده.و.بتن.بد.نیز.از.همین.مصالح.تشكیل.شده.

.است.و.به.گفته.پروفسور.نويل.تنها.تفاوت.اين.دو.دانش.فنی.است.که.در.ساخت.بتن.خوب.به.کار.

رفته.است..بنابراين.مصالح.ساختمانی.خوب.و.بد.دارای.مواد.اولیه.يكسانی.هستند.و.انرژی.و.هزينه.

يكس��انی.برای.تولید.آنها.به.کار.رفته.اس��ت..اين.در.حالي..است.که.مصالح.ساختمانی.غیر.استاندارد.

معموال.پرت.زيادی.دارند.و.قیمت.تمام.ش��ده.ساختمان.را.افزايش.مي.دهد..کیهانی.درباره.وضعیت.

تولید.و.مصرف.بتن.و.سیمان.در.کشور،.وضعیت.فعلی.را.بسیار.نا.مطلوب.می.داند.و.می.گويد:.همه.

38.کارخانه.مجاز.تولید.بتن.آماده.در.استان.تهران.گواهینامه.استاندارد.دريافت.کرده.اند.به.علت.برنامه.

غلط.کمیته.توزيع.سیمان.با.30درصد.ظرفیت.خود،.کار.می.کنند.و.جالب.اينكه.قیمت.بتن.استاندارد.

درب.کارخانه.بین.27/000.تا.30/000.تومان.به.متقاضیان.همراه.با.شناس��نامه.فنی.از.وضعیت.بتن.

ساخته.شده.)دانه.بندی.شن.و.ماسه،.نوع.سیمان.مصرفی،.مواد.افزودنی،.مقدار.آب.ومقاومت.بتن(.به.

متقاضیان.تحويل.می.شود.و.اين.در.حالي.است.که.بیش.از.50.کارگاه.کوچک.نیز.به..صورت.غیر.مجاز.

و.غیر.استاندارد.اقدام.به.تولید.و.عرضه.بتن.آماده.می.کنند،.بنابراين.مصرف.کنندگان.بايد.به.هنگام.تهیه.

بتن.آماده.فقط.به.آرم.موسس��ه.اس��تاندارد.اطمینان.کنند.و.به.واحدی.که.فاقد.نش��ان.استاندارد.است.

اطمینان.نكنند.ولو.هر.مدرک.ديگری.ارائه.کند..به.گفته.کیهانی،.تولیدکنندگان.مجاز.بتن.اس��تاندارد.

هم.کیفیت.و.هم.تعهد.حقوقی.درباره.بتن.س��اخته.شده.دارند.ولی.تولیدکنندگان.غیر.مجاز.يا.کسانی.

که.اقدام.به.ساخت.بتن.های.دست.ساز.می.کنند،.نه.کیفیت.مناسبی.دارند.و.نه.تعهد.حقوقی.برای.بتن.
ساخته.شده.ارائه.مي.دهند..

مهندس.کیهانی.علت.اصلی.اس��تفاده.از.بتن.های.دست.س��از.و.غیر.استاندارد.را.در.نظام.تولید.و.

توزيع.غلط.سیمان.میداند.و.معتقد.است.تا.اين.روش.توزيع.سیمان.اصالح.نشود،.هیچ.گونه.امیدی.

به.ارتقاي.کیفیت.بخش..س��ازه.ای.ساختمان.ها.نیس��ت،.زيرا.نظام.فعلی.توزيع.سیمان.امكان.ساخت.

بتن.های.غیر.استاندارد.را.به.وجود.می.آورد..کیهانی.درباره.اصالح.الگوی.توزيع.سیمان.می.گويد:سیمان.

در.مرحله.مصرف.به.سه.شكل.مختلف،.بتن.سازه.ای،.قطعه.سازی.و.کارهای.بنايی.مصرف.می.شود.که.

هر.يک.از.بخش.های.مصرف،.نیازمند.سیمان.مخصوص.است.ولی.متاسفانه.در.کشور.ما.توجهی.به.

اين.مسئله.نمی.شود..به.بیان.ديگر.سیمان.پرتلند.تیپ.2.که.بیشتر.مصارف..سازه.ای.و.قطعه.سازی.دارد،.

در.اختیار.مصالح.فروش��ان.قرار.می.گیرد.تا.کارهای.بنايی.را.با.اين.س��یمان.انجام.دهند.و.سیمان.های.

پوزوالنی.که.کاربرد.بهتری.در.کارهای.بنايی.دارند.به.تولید.کنندگان.بتن.های..س��ازه.ای.و.قطعه.سازی.
اختصاص.می.يابد.که.کیفیت.هر.سه.بخش.را.به.هم.می.ريزد..

به.گفته.ريیس.انجمن.صنفی.تولید.کنندگان.بتن.اس��تاندارد.آش��فتگی.حاکم.بر.بازار.س��یمان.و.

شكل.گیری.بازار.سیاه.سیمان.نیز.ناشی.از.همین.روش.توزيع.غلط.است.زيرا.جابه.جايی.سیمان.بین.

بخش.های.مختلف.در.اين.روش.توزيع.س��یمان.ممكن.اس��ت.و.اين.در.حالي.است.که.چنانچه.برای.

هر.بخش.از.فعالیت.های.س��اختمانی.س��یمان.مخصوص.آن.بخش.تولید.و.عرضه.شود،.ظرف.3.ماه.

آرامش.کامل.بر.بازار.س��یمان.حاکم.می.ش��ود،.زيرا.امكان.فعالیت.دالالن.سیمان.به.صفر.مي.رسد..به.

گفته.کیهانی،.در.حال.حاضر.هرگونه.تولید.و.فروش.و.مصرف.بتن.آماده.مشمول.مقررات.استاندارد.

اجب��اری.اس��ت.و.برابر.قانون.هیچ.ک��س.حق.ندارد.مواد.اولیه.در.اختی��ار.واحدی.قرار.دهد.که.بتن.

غیر.استاندارد.می.سازد.يا.به..صورت.غیر.استاندارد.بتن.دستی.می.سازد،.اما.اين.قانون.در.عمل.فراموش.

شده..است،.زيرا.تحت.عنوان.سهمیه.های.مردمی،.سیمان..سازه.ای.بین.مردم.عادی.که.فاقد.صالحیت.

الزم.برای.تولید.بتن.است.توزيع.می.شود.و.اين.در.حالي.است.که.سیمان.بخش..سازه.ای.فقط.بايد.در.

اختیار.کارخانه.هاي.مجاز.تولید.بتن.که.دارای.گواهینامه.استاندارد.مي.باشند.قرار.گیرد.و.برای.بخش.
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بنايی.نیز.کارخانه.هاي.س��یمان.موظفند.س��یمان.بنايی.تولید.و.عرضه.کنند..به.گفته.مهندس.کیهانی.

تولید.س��یمان.بنايی.طبق.استاندارد.ملی.اجباری.است.که.با.رنگی.متفاوت.از.سیمان.پرتلند.معمولی.

تولید.ش��ود.و.در.صورت.عرضه.س��یمان.بنايی.برای.بخش.مردمی.تمام.برنامه.ريزی.دالالن.س��یمان.

از.بین.می.رود،.زيرا.اين.س��یمان.بايس��تی.فقط.در.بخش.بنايی.مصرف.شود.و.در.اين.صورت.مطلقا.

کمبودی.در.بازار.اين.محصول.در.جامعه.احس��اس.نمی.شود.و.همه.مردم.می.توانند.اين.سیمان.را.از.

مصالح.فروش��ان.تهیه.کنند.و.برای.بخش..سازه.ای.نیز.با.مراجعه.به.کارخانه.هاي.تولید.بتن،.بتن.آماده.

اس��تاندارد.تهیه.کنند..مهندس.کیهانی.از.س��ايت.رسمی.انجمن.س��یمان.خبر.مي.دهد.که.در.آن.آمده.

است.در.کشورهای.توسعه.يافته.دنیا.65.تا.85.درصد.سیمان.توسط.کارخانه.هاي.و.به..صورت.ماشینی.

فرآوری.می.شود.ولی.اين.رقم.در.کشور.ما.کمتر.از.15درصد.است.و.متاسفانه.بخش.قابل.توجهی.از.

سیمان.در.کشور.ما.توسط.کارگران.غیر.ماهر.و.بدون.استفاده.ازماشین.آالت.و.با.بیل.و.فرغون.در.پای.
کار.ساخته.و.مصرف.می.شود.و.در.چنین.شرايطی.همه.بايد.از.ايمنی.ساختمان.های.خود.بترسیم..

خبرگزاري موج

انتقاد رييس انجمن توليدكنندگان بتن 
 استاندارد از فعاليت كميته

توزيع سيمان

س��اختار.کمیته.توزيع.س��یمان.در.اس��تان.تهران.منجر.به.فعالیت.اين.کمیت��ه.بر.خالف.جريان.

حاکم.بر.تصمیمات.اساس��ي.نظام.شده..است..علي.اصغر.کیهاني،.ريیس..هیات.مديره.انجمن.صنفي.

تولیدکنندگان.بتن.استاندارد،.در.گفت.وگو.با.خبرنگار.موج،.از.کمیته.استاني.توزيع.سیمان.به.عنوان.

مجري.سیاس��ت.گذاري.هاي.توزيعي.س��یمان.در.طول.س��ه.سال.گذش��ته.نام.برد..وي.با.بیان.اينكه.

»مبناي.تش��كیل.اين.کمیته،.مصوبه.طرح.جامع.س��یمان.بود«،.اظهار.داشت:.در.يكي.از.بند.هاي.طرح.

جامع.س��یمان.پیش.بیني.ش��ده..اس��ت.که.به.منظور.زمینه.س��ازي.براي.اجراي.طرح.)جامع.سیمان(.

.در.هر.اس��تان.کمیته.اي.به.نام.کمیته.هماهنگي.و.نظارت.بر.تولید.و.توزيع.س��یمان.تش��كیل.ش��ود..

به.گفته.وي،.اين.کمیته.مرکب.از.ريیس.سازمان.بازرگاني.)به.عنوان.مسوول(،.ريیس.سازمان.صنايع.و.

معادن،.ريیس.س��ازمان.حمل.و.نقل.و.پايانه.هاي.استان،..کننده.استانداري.و.مديران.عامل.کارخانه.هاي.
سیمان.مستقردر.استان،.هر.پانزده.روز.يكبار.در.سازمان.بازرگاني.تشكیل.مي.شود..

وظايف كميته سيمان كيهاني 
عمده.وظايف.اين.کمیته.را.اجراي.سیاست.ها.و.مصوبات.کمیته.مرکزي،.تعیین.شاخص.مصرف،.
نظارت.بر.توزيع.سیمان.مورد.نیاز.بخش.هاي.مختلف،.بررسي.مستمر.و.نظارت.بر.عملكرد.عاملین.

توزيع.ذکر.کرد..
عملكرد نامطلوب كميته هاي استاني سيمان در استان تهران 

اس��تان.هاي. در. س��یمان. مص��رف. س��اختار. ب��ودن. متف��اوت. ب��ه. اش��اره. ب��ا. وي.

ک��رد.. انتق��اد. ته��ران. اس��تان. در. اس��تاني. کمیته.ه��اي. عملك��رد. از. کش��ور،. .مختل��ف.

وي.گفت:.آنچه.که.در.کمیته.استان.تهران.انجام.گرفته.بیشتر.پیرامون.تغییر.نسبت.هاي.دايمي.سهمیه.

بخش.مردمي،.دولتي.و.عمراني.در.کنار.کاستن.از.سهمیه.صنايع.تولید.بتن.و.قطعات.بتني.بوده..است..

ريیس..هیات.مديره.انجمن.صنفي.تولیدکنندگان.بتن.استاندارد.ادامه.داد:.اين.در.حالي.است.که.استان.

تهران،.حداقل.از.2.سال.پیش.داراي.شرايط.خاصي.براي.مصرف.سیمان.بود.که.نیازمند.تدبیر.بهتري.

براي.پاسخ.گويي.به.شرايط.به.وجود.آمده.بود..به.گفته.وي؛.در.استان.تهران،.38.واحد.تولید.بتن.آماده.

استاندارد.با.ظرفیتي.معادل.6.میلیون.متر.مكعب.بتن.آماده.در.سال.مستقر.است.که.همه.آنها.از.2.سال.
پیش.موفق.به.اخذ.گواهینامه.استاندارد.شده.اند..

كاهش سهميه سيمان انجمن بتن آماده استاندارد
.وي.ي��اد.آورش��د:.کل.س��یمان.تحويل��ي.ب��ه.اي��ن.بخش.براب��ر.اظه��ارات.ريیس.س��ازمان.
مي.ده��د.. پوش��ش. را. آنه��ا. ظرفی��ت. 40درص��د. از. کمت��ر. ته��ران-. اس��تان. .بازرگان��ي.
کیهاني.اظهارداش��ت:.در.حالي.که.تولید.و.مصرف.بتن.آماده.مش��مول.مقررات.اس��تاندارد.اجباري.
اس��ت.و.هیچ.فرد.و.دس��تگاهي.نمي.تواند.س��یمان.بخش.تولید.بتن.آماده.را.به.فرد.يا.بخشي.غیر.از.
تولید.کنندگان.داراي.گواهینامه.اس��تاندارد.تحويل.دهد،.کمیته.استاني.توزيع.سیمان.در.استان.تهران،.
.در.سال.هاي.گذشته.بر.خالف.آنچه.که.بايستي.انجام.میداد،.از.سهمیه.سیمان.اين.بخش.کاسته.است..
وي.تصري��ح.ک��رد:.اين.در.حالي.اس��ت.که.هم.ب��ه..خاطر.افزايش.کل.تولید.س��یمان.در.کش��ور.و.
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نی��ز.اخذ.گواهینامه.اس��تاندارد.ب��راي.تولید.بتن.توس��ط.اين.واحده��ا،.الزم.بود.تا.کمیته.اس��تاني.

توزي��ع.س��یمان.به.هن��گام.هرگون��ه.تصمیم.گیري.ب��راي.تعیین.نس��بت.هاي.تحويل.س��یمان.بین.

بخش.ه��اي.مردم��ي،.عمران��ي.و.صنايع.س��یمان.بر،.ابت��دا.کل.ظرفی��ت.تولید.واحد.ه��اي.داراي.

گواهینام��ه.اس��تاندارد.را.تامی��ن.مي.نم��ود.و.س��پس.س��یمان.س��اير.بخش.ه��ا.را.تامی��ن.مي.کرد..

وي.با.انتقاد.ازعدم.تامین.سیمان.مورد.نیاز.اعضاي.اين.انجمن.تا.ظرفیت.مجاز.از.سوي.کمیته.سیمان.

به.رغم.مكاتبات.فراوان.انجمن،.گفت:.يكي.از.اشكاالت.اساسي.ساختار.کمیته.استاني.حضور.افرادي.
است.که.در.آن.حق.رأي.دارند.و.بازار.نابسامان.فعلي.را.به.وجود.آورده.اند..

جهت گيري هاي ناهماهنگ كميته سيماني 
ريیس..هیات.مديره.انجمن.صنفي.تولیدکنندگان.بتن.استاندارد.با.بیان.اينكه«..کمیته.توزيع.سیمان.
در.اس��تان.تهران،.تا.چند.ماه.پیش.بر.خالف.جريان.حاکم.بر.تصمیمات.اساس��ي.نظام.بود«.به.تالش.
ريیس.سازمان.بازرگاني.استان.تهران.در.جهت.تغییر.اين.روند.در.طول.ماه.هاي.اخیر.اشاره.کرد..وي.به.
نامه.مدير.کل.اداره.استاندارد.استان.تهران.به.ريیس.سازمان.بازرگاني.در.خودداري.از.هرگونه.تحويل.
سیمان.بخش.سازه.اي.به.افراد.يا.واحد.هاي.فاقد.گواهینامه.استاندارد.اشاره.کرد..وي.گفت:..در.کنار.هم.
قراردادن.اين.نامه.مدير.کل.اس��تاندارد.استان.تهران.با.مصوبه.84/12/23.هیات.وزيران.تحت.عنوان.
»آيین.نامه.نظارت.بر.اس��تاندارد.اجباري.مصالح.ساختماني«،.منجر.شد.تا.کمیته.کمیته.استاني.توزيع.
س��یمان.موظف.شود.تا.ساختار.توزيع.س��یمان.در.اين.کمیته.را.به.سود.مصرف.صحیح.و.استاندارد.
سیمان.تغییر.دهد..کیهاني.اظهار.داشت:.هر.چند.اين.عمل.داراي.الزامات.قانوني.فراواني.است،.لیكن.
به.نظر.نمي.رسد.که.ساختار.اين.کمیته.اجازه.دهد.اين.تغییر.مسیر.به.همین.راحتي.ها.اتفاق.بیافتد..

مصالح فروشان مشكل اجرايي كميته سيمان 
وي.از.س��همیه.60.درصدي.مصالح.فروشان.به.عنوان.مهم.ترين.مشكل.در.اجرايي.کمیته.سیمان.
نام.برد..وي.افزود:.مصالح.فروشان.به.سیمان،.به.عنوان.يكي.از.کاال.هاي.اساسي.توزيعي.خود.که.عامل.
محرک.اقتصادي.واحد.توزيعي.آنها.اس��ت.نگاه.مي.کنند.و.نه.ب��ه.عنوان.يک.ماده.اولیه.حیاتي.براي.
مقاوم.س��ازي..ريیس..هیات.مديره.انجمن.صنفي.تولیدکنندگان.بتن.اس��تاندارد.ادامه.داد:.از.نظر.اينان،.
اينكه.س��یمان.را.چه.کس��ي.و.چگونه.و.با.چه.روشي.مصرف.کند،.چندان.مهم.نیست،.بلكه.مهم.اين.
است.که.سیمان.توسط.ايشان.توزيع.شود..وي.خواستار.ورود.دادستان.تهران.بر.بازنگري.در.توزيع.
سیمان.و.تغییر.ساختار.کمیته.سیمان.به.منظور.جلوگیري.از.ورود.واسطه.ها.شد.و.گفت:.در.اين.راستا.
بايد.ديد.که.آيا.کمیته.توزيع.سیمان.و.شبكه.خرده.فروشي.از.دستور.استاندارد.براي.مصرف.صحیح.

سیمان،.تمكین.مي.کند؟

درباره فصل

1386
كيفيت پايين فرآورده هاى سـيمانى در كشـورما مشكالت 
فراوانى براى ساماندهى بازار سيمان به وجود آورده بود. به 
نحوى كه دالالن سيمان از اين آشفتگى بازار مصرف سيمان 
بيشترين سـود را  مي بردند. افشاى بخش مناسبات غلطى 
كه به شـكل گيرى داللى سيمان در كشور منجر شده است، 
از جمله مسـائلى بود كه در اين سـال با انتشار گزارش هاي 

تحقيقي رسانه ها مطرح شد.
نخسـتين گردهم آئى توليدكنندگان بتن آماده اسـتاندارد 
سراسر كشور به منظور هم انديشى درباره آينده اين صنعت 

نيز از ديگر مسائل اين بخش در اين سال بود.
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روزنامه جهان صنعت

قيمت واقعي صادرات سيمان
چقدر است

در.طول.سال.هاي.اخیر.درباره.سلسله.بحث.هاي.پیرامون.سیمان،..تولیدکنندگان.بتن.استاندارد.به.
عنوان.مهم.ترين.مصرف.کنندگان.سیمان.از.زاويه.اي.خاص.به.بحث.هاي.سیمان.توجه.کردند..

در.تقابل.دو.مجموعه.تولیدکنندگان.سیمان.و.مصرف.کنندگان.آن،..آمار.و.اطالعات.جديدي.به.

افكار.عمومي.منتقل.شده.که.زواياي.مختلف.صنعت.سیمان.را.بیان.کرده..است..تولیدکنندگان.سیمان.

مدعي.اند.که.به.خاطر.س��رمايه.فراوان.احداث.کارخانه.هاي.سیمان.با.نرخ.هاي.فعلي.سیمان.)هر.تن.

365/000.ريال(.اين.صنعت.زيان.هاي.فراواني.مي.بیند..به.نحوي.که.در.حال.حاضر.قیمت.تمام.شده.

هر.تن.سیمان.را.240.هزار.ريال.براي.کارخانه.هاي.قديمي.و.320.هزار.ريال.براي.کارخانه.هاي.جدي.

عنوان.کرده..است.که.با.قیمت.دولتي.365.هزار.ريال.به.فروش.مي.رسد.و.کارخانه.هاي.سیمان.براي.

تولید.هر.تن.س��یمان.ريال.زيان.مي.بینند.يا.سود.اندکي.مي.برند..اين.در.حالي.است.که.در.اسناد.مالي.

منتشره.توسط.کارخانه.هاي.آن.هزينه.هاي.تولید.سیمان.بین.150.هزار.ريال.تا.165.هزار.ريال.درج.و.

س��ود.سرمايه.گذاري.انجام.گرفته.بیش.از.350.هزار.ريال.در.هر.تن.ارزيابي.مي.شود..مجموعه.اسناد.

و.مدارک.و.ديدگاه.هاي.کارشناس��ان.صنعت.سیمان.که.به.پاره.اي.از.ادعا.هاي.مديران.صنعت.سیمان.

پاسخ.داده..است.مي.تواند.بخشي.از.موضوعات.مورد.بحث.شوراي.اقتصاد.درباره.سیمان.را.تشكیل.

دهد..هرچند.برخي.از.کارشناسان.معتقدند.که.تصمیمات.شوراي.اقتصاد.در.يک.فصلي.يک.بعدي.و.

با.هدف.اولیه.افزايش.قیمت.سیمان.تشكیل.مي.شود.و.توجه.به.ديدگاه.هايي.از.اين.قبیل.شايد.چندان.

مورد.توجه.اعضاي.ش��وراي.اقتصاد.قرار.نمي.گیرد..چه.اينكه.تا.به.حال.ش��وراي.اقتصاد.به.صورت.

رسمي.از.اساتید.رشته.سیمان.و.بتن.و.مصرف.کنندگان.صنعتي.و.بزرگ.سیمان.از.قبیل.تولیدکنندگان.

بتن.آماده.و.قطعات.پیش.س��اخته.بتني.و.انبوه.س��ازان.و.ش��رکت.هاي.ساختماني.تصمیم.گیري.براي.

س��یمان.به.صورت.رس��مي.نظر.نخواسته.و.در.چنین.شرايطي.طبیعي.اس��ت.که.تصمیمات.شوراي.

اقتصاد.کمترين.توجه.به.مرحله.مصرف.و.ديدگاه.هاي.مصرف.کنندگان.اصلي.سیمان.را.داشته.باشد..

توجه.به.گزارش��ات.داخلي.صنعت.سیمان.– مبناي.محاسبه.سود.سرمايه.گذاري.توسط.مديران.اين.

صنعت.– 135.میلیارد.تومان.سرمايه.گذاري.براي.راه.اندازي.يک.واحد.يک.میلیون.تني.در.سال.است.

و.اين.در.حالي.اس��ت.که.کارشناس��ان.اين.صنعت.معتقدند.اين.مبلغ.مي.تواند.به.80.میلیارد.تومان.

تقلیل.پیدا.کند.و.داليل.قانع.کننده.اي.نیز.ارائه.مي.دهند..)مجله.سیمان.شماره.113-صفحه4(.بنابراين.

هزينه.هاي.صنف.مديران.احداث.کارخانه.هاي.س��یمان.را.نبايد.مردم.بپردازند..به.هر.صورت.ضعف.

دوره.بهره.برداري.نیز.نبايد.با.افزايش.قیمت.س��یمان.جبران.ش��ود.و.به.گفته.کارشناسان.اين.صنعت،.

فقط.در.صورت.رفع.پديده.هواي.کاذب،..ساالنه.معادل.1/6.میلیون.بشكه.نفت.خام.در.اين.صنعت.

مي.توان.صرفه.جويي.کرد.که.برابر.720.میلیارد.ريال.در.سال.و.معادل.دو.هزار.تومان.در.هر.تن.سیمان.

مي.شود.که.به.خاطر.ارزان.بودن.قیمت.سوخت.تحويلي.به.کارخانه.ها،..مورد.توجه.قرار.نمي.گیرد..در.

همین.حال.به.نقل.از.مستندات.منتشره.توسط.کارخانه.هاي.داخلي.بیشتر.از.میانگین.مصرف.جهاني.

انرژي.در.اين.صنعت.است.که.قیمت.جهاني.اين.میزان.از.سوخت.300.میلیار.تومان.)برابر.10.هزار.

تومان.در.هر.تن(.است.که.از.سوي.دولت.تامین.مي.شود..ما.با.شرط.تحويل.سوخت.به.قیمت.جهاني.

به.صنعت.س��یمان،..موافق.خروج.سیمان.از.سبد.حمايتي.دولت.هستیم.تا.مشخص.شود.که.صنعت.

سیمان.در.کدام.سطح.از.توان.رقابتي.با.کشور.هاي.دنیا.قرار.گرفته..است..قیمت.صادراتي.سیمان.نیز.با.

ارائه.آمار.هاي.صادراتي.و.قیمت.صادرات.سیمان.در.سال.84.و.85.که.بر.خالف.ادعاي.دبیر.انجمن.

صنفي.تولیدکنندگان.س��یمان.که.قیمت.س��یمان.در.مرز.عراق.را.97.دالر.اعالم.کرده..است.به.استناد.

گزارش.سازمان.گسترش.و.نوسازي.صنايع.ايران،.سیمان.صادراتي.ايران.در.سال.84.به.قیمت.51.دالر.

و.در.س��ال.85.به.قیمت.54.دالر.)با.هزينه.حمل(.صادر.ش��ده.و.طرح.قیمت.سیمان.در.داخل.کشور.

است..الزم.به.توضیح.است.بدون.ساماندهي.بخش.مصرف.سیمان.که.مستلزم.هماهنگي.کلیه.مراحل.

تولید.و.توزيع.س��یمان.است،..آزاد.سازي.سیمان.به.ناهنجاري.در.بخش.مصرف.منجر.مي.شود.که.از.
نتايج.اولیه.آن،..افزايش.قابل.توجه.قیمت.مسكن.و.ساير.فرآورده.هاي.ساختماني.خواهد.بود..



117قصه مرد بتن116 قصه مرد بتن

دنياي اقتصاد

كمبود سيمان، مشكل اساسي در توليد 
بتن آماده

ريیس.انجمن.بتن.آماده.استاندارد.گفت:.مشكل.اساسي.در.تولید.بتن.آماده،.عدم.تامین.سیمان.مورد.

نیاز.است..علي.اصغر.کیهاني.در.گفت.وگو.با.»ايرنا«.با.بیان.اين.مطلب.افزود:.در.زمان.حاضر.در.سطح.

.استان.تهران.42کارگاه.داراي.گواهینامه.استاندارد.تولید.بتن.آماده،.فقط.با.29درصد.ظرفیت،.کار.مي.کنند..

وي.با.بیان.اينكه.مجموع.ظرفیت.اسمي.کارگاه.هاي.تولید.بتن.آماده.استان.تهران.8/5میلیون.مترمكعب.

بتن.در.سال.است،.افزود:.طبق.آمار.سیمان.تحويلي.به.اين.واحدها.در.يک.سال.گذشته.و.با.فرض.اينكه.

کل.اين.سیمان.نیز.به.بتن.تبديل.شده.باشد،.واحد.هاي.ياد.شده.در.مجموع.2/47.میلیون.مترمكعب.

بتن.آماده.تولید.کردند..ريیس.انجمن.بتن.آماده.افزود:.حداکثر.تولید.روزانه.ثبت.شده.براي.واحد.هاي.

مختلف.نشان.مي.دهد.که.ظرفیت.تولید.اين.واحدها.قابل.افزايش.به.رقم.6/3.میلیون.مترمكعب.در.سال.

است.که.معادل.76درصد.ظرفیت.اسمي.اين.واحدها.است..ريیس.انجمن.بتن.آماده.استاندارد.گفت:.با.

توجه.به.عملكرد.شرکت.ها.در.سه.ماه.نخست.امسال.در.مقايسه.با.مدت.مشابه.در.سال.گذشته،.9درصد.

رشد.تولید.بتن.آماده.را.شاهد.بوديم..کیهاني.اظهار.داشت:.با.توجه.به.رکورد.تولیدي.که.در.برخي.روزها.

در.اين.واحدها.ثبت.شده..است،.به.نظر.مي.رسد.که.با.افزايش.سهمیه.سیمان.آنها.تا.سقف.ظرفیت.به.

.دست.آمده،.بخشي.از.نیاز.جامعه.به.بتن.آماده.برطرف.مي.شود.و.بازار.سیمان.به.ثبات.و.آرامش.مي.رسد..

وي.در.خصوص.موارد.مصرف.بتن.آماده.اظهار.داشت:.واحد.هاي.تولیدکننده.بتن.آماده،.بخش.هاي.

مهم��ي.از.نیاز.پروژه.هاي.عمراني.از.جمله.دولت��ي.را.تامین.مي.کنند.که.تامین.جداول.و.قطعات.بتني.

براي.شهرداري.ها،.تامین.بتن.آماده.پل.ها.و.به.سازي.معابر.سطح.شهرها.و.حتي.تامین.بتن.مورد.نیاز.
طرح.هاي.احداث.و.توسع.هاي.کارخانه.هاي.مختلف.سیمان،.از.جمله.آنها.است..

اولين گردهمايي توليدكنندگان بتن 
آماده استاندارد

تولیدکنندگان.بتن.آماده.اس��تاندارد.از.سراس��ر.کش��ور.روز.4.دي.ماه.در.تهران.گرد.هم.مي.آيند.

ت��ا.درباره.مهم.تري��ن.موضوعات.مرتبط.با.صنعت.بتن.آماده.و.مش��كالت.اين.صنعت.به.تبادل.نظر.
بپردازند..

اين.گردهمايي.به.ابتكار.اداره.کل.استاندارد.و.تحقیقات.صنعتي.استان.تهران.و.مشارکت.مجتمع.

ايران.فريمكو.برگزار.مي.ش��ود..صنعت.بتن.آماده.در.س��ال.هاي.اخیر.مورد.توجه.جدي.جامعه.بوده.

.اس��ت،.به.نحوي.که.در.چهار.سال.گذشته.تعداد.واحد.هاي.داراي.گواهینامه.استاندارد.از.يک.واحد.

در.س��ال.82.به.300.واحد.در.س��ال.86.رسید.و.بیش.از.700.واحد.ضمن.تشكیل.پرونده.در.انتظار.

صدور.مجوز.اس��تاندارد.هستند..در.حال.حاضر.در.اکثر.استان.هاي.کشور.واحد.هاي.تولید.بتن.آماده.

تحت.نظارت.موسس��ه.استاندارد.به.تولید.مش��غول.اند..اين.امر.باعث.تحول.عظیمي.در.صنعت.بتن.

آماده.کشور.شده..است..لیكن.مهم.ترين.مشكل.اين.صنعت.از.نظر.کارشناسان،.سیاست.هاي.ناصحیح.
توزيع.سیمان.است..

مهندس.علي.اصغر.کیهاني،.مدير.عامل.مجتمع.تولیدي.تحقیقاتي.ايران.فريمكو.و.دارنده.7.نشان.

مل��ي.کیفیت.در.تولید.بت��ن.و.قطعات.بتن،.درباره.برگزاري.اين.همايش.مي.گويد:..تولیدکنندگان.بتن.

آماده.مهم.ترين.مصالح.ساختماني.سازه.اي.را.تولید.مي.کنند..اهمیت.اين.مصالح.تا.به.آن.حد.است.که.
بدون.آن.مي.توان.گفت.صنعت.ساختمان.سازي.و.اجراي.پروژه.هاي.عمراني.معني.ندارد..

اما.به.خاطر.بي.توجهي.مسووالن.در.سالیان.گذشته.اين.صنعت.آنچنان.که.بايد.رشد.نكرده..است..

به.گفته.کیهاني.يكي.از.شاخص.هاي.ارزيابي.کیفیت.پروژه.هاي.عمراني.يا.طول.عمر.ساخت.و.سازها.

در.دنیا.ارزيابي.نحوه.مصرف.س��یمان.در.آن.کشور.است..در.حال.حاضر.در.کشور.هاي.توسعه.يافته.
بیش.از.70.درصد.سیمان.توسط.تولیدکنندگان.بتن.آماده.يا.قطعات.بتني.فرآوري.مي.شود..
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او.ادامه.داد:.هم.اکنون.س��یمان.تولید.کش��ور.چین.داراي.سهم.قابل.توجهي.در.بازار.کشور.هاي.

اطراف.ايران.است.و.اين.در.حالي.است.که.تولیدکنندگان.چیني.يارانه.اي.بابت.سوخت.مورد.نیازشان.
دريافت.نمي.کنند..

وي.افزود:.دلیل.اصلي.اختالف.موجود.بین.صنعت.سیمان.ايران.و.چین.را.بايد.در.نوع.مديريت.

واحد.هاي.س��یماني.جست.و.جو.کرد..هم.اکنون.کش��ور.هاي.پیشرفته،.تولید.سیمان.خود.را.کاهش.

داده.اند.و.در.مقابل.به.افزايش.کیفیت.تولیدات.توجه.بیش��تري.کرده.اند،.در.حالي.که.در.ايران.عكس.
اين.قضیه.عملي.شده..است..

وي،.هزينه.الزم.براي.تولید.هر.تن.سیمان.اعم.از.مواد.اولیه،.دستمزد.کارگر،.سوخت.و.برق.را.

15.هزار.تومان.عنوان.کرد.و.افزود:.تولیدکنندگان.بابت.تولید.هر.تن.س��یمان.14.هزار.تومان.سود.و.

حدود.12.هزار.تومان.بابت.بهره.تس��هیالت.دريافتي.و.8700.تومان.بابت.استهالک.کارخانه.مطالبه.

مي.کنند.و.اين.در.حالي.است.که.تمام.اين.ارقام.را.قبال.براساس.طرح.جامع.سیمان.و.قیمت.تعادلي.از.

مردم.دريافت.کرده.اند..او.در.ادامه.با.بیان.اين.که.هم.اکنون.هر.تن.سیمان.براساس.قیمت.تعادلي.36.

هزار.و.500.تومان.به.فروش.مي.رسد،..ادامه.داد:.براساس.طرح.جامع.سیمان.بايد.تفاوت.موجود.بین.

قیمت.پايه.و.قیمت.تعادلي.سیمان.براي.توسعه.اين.صنعت.و.استهالک.کارخانه.ها.هزينه.شودو.اين.

در.حالي.اس��ت.که.طي.سال.هاي.اخیر.هرکارخانه.يک.میلیون.تني.سیمان.ساالنه.100.میلیارد.تومان.

بابت.هزينه.هايش.دريافت.کرده..اس��ت..که.البته.اين.هزينه.در.فاکتور.هاي.فروش.س��یمان.لحاظ.و.از.

خريداران.دريافت.شده.که.مي.توان.با.دريافت.هايي.که.تا.کنون.صورت.گرفته،..هر.سال.يک.کارخانه.
3300.تني.احداث.کرد..

وي.خاطر.نشان.کرد:.براساس.طرح.جامع.سیمان،..ساخت.هرمتر.مربع.بنا.نیازمند.100.کیلو.سیمان.

است.به.اين.ترتیب.طي.يک.سال.براي.70.میلیون.متر.مربع.حدود.هفت.میلیون.تن.سیمان.الزم.است؛.

د.رحالي.که.نسبت.سهمیه.بندي.طوري.بوده.که.21.میلیون.و.200.هزار.تن.سیمان.مازاد.در.بازار.آزاد.
عرضه.شده.که.البته.اين.موضوع.توسط.دادستاني.کل.کشور.نیز.در.دست.بررسي.است..

وي.تاکید.کرد:.در.18.س��ال.گذش��ته.هزينه.هاي.اضافه.بر.فروش.س��یمان،.تحت.عنوان.توسعه.

صنعت.س��یمان،..احداث.صنعت.ي��ا.خريد.کلینكر.از.مردم.دريافت.ش��ده.و.به.اين.ترتیب.صاحبان.
کارخانه.هاي.سیمان.باعث.ايجاد.بازار.سیاه.و.افزايش.قیمت.سیمان.شده.اند..

روزنامه جهان صنعت
رييس انجمن توليدكنندگان بتن استاندارد: به رغم افزايش توليد

كيفيت سيمان داخل در حال كاهش است

تا.زماني.که.کارخانه.هاي.سیمان.از.سوخت.يارانه.اي.برخوردار.مي.شوند،.نبايد.اقدامي.در.جهت.
خروج.اين.محصول.از.سبد.حمايتي.دولت.صورت.گیرد..

علي.اصغر.کیهاني،.ريیس.انجمن.تولیدکنندگان.بتن.استاندارد.در.گفت.وگو.با.ايسنا،.با.بیان.اين.

مطلب.افزود:.واردات.هر.لیتر.نفت.کوره.7..262.تومان.براي.دولت.تمام.مي.ش��ود؛.در.حالي.که.هر.

لیتر.از.اين.س��وخت.به.قیمت.يارانه.اي.5..9.تومان.در.اختیار.کارخانه.هاي.س��یمان.قرار.مي.گیرد.و.به.
اين.ترتیب.بابت.هر.لیتر.نفت.کوره.253.تومان.يارانه.پرداخت.مي.شود..

وي.ادامه.داد:.هرچند.پرداخت.س��وخت.يارانه.اي.به.اين.کارخانه.ها.باعث.افزايش.تولید.سیمان.

در.کش��ور.خواهد.شد،.ولي.اين.تولید.عالوه.بر.آلودگي.محیط.زيست.،.مصرف.مواد.معدني.تجديد.

ناپذير.و.مصرف.برق.را.نیز.به.همراه.دارد..و.اين.در.حالي.اس��ت.که.14.درصد.جاده.هاي.کش��ور.به.

حمل.و.نقل.سیمان.اختصاص.دارد.و.به.اين.ترتیب.هر.تن.سیمان.پس.از.احتساب.هزينه.حمل.و.نقل.
حدود.80.دالر.به.فروش.مي.رسد.که.40.تا.50.دالر.آن.هزينه.تولید.شده..است..

وي.افزود:.در.صورت.حذف.يارانه.س��وخت.براي.کارخانه.هاي.سیمان،..قیمت.تمام.شده.تولید.

هر.تن.سیمان.حدود.74.دالر.خواهد.بود.که.هم.اکنون.اين.رقم.با.احتساب.سوخت.يارانه.اي.حدود.
42.دالر.است..

به.گفته.او،.مبالغ.زيادي.از.در.آمد.حاصل.از.تولید.سیمان.در.کشور.بايد.صرف.بر.طرف.کردن.
عوارض.ناشي.از.اين.تولید.شود..

وي.با.بیان.اين.که.سیاس��ت.گذاري.انجام.ش��ده.در.خصوص.صادرات.سیمان.نادرست.است،.

گف��ت:.در.مقدمه.طرح.جامع.س��یمان،.دلیل.جهت.گیري.صادراتي.در.صنعت.س��یمان،.ارزان.بودن.

س��وخت.و.فراواني.مواد.معدني.در.کش��ور.عنوان.شده..است؛.در.حالي.که.بايد.ديد.فوايد.حاصل.از.
ارزاني.سوخت.نصیب.مردم.مي.شود.يا.کشور.هاي.ديگر.نیازمند.سیمان.خواهند.شد؟
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خبرگزاري موج
رييس انجمن توليد كنندگان بتن استاندارد: سيماني ها به  دنبال مشتري خارجي نباشند

سيمان آنها را به قيمت صادراتي مي خريم

انجمن.تولید.کنندگان.بتن.استاندارد.اعالم.کرد:..آماده.خريد.سیمان.صادراتي.به.قیمت.صادراتي.

هس��تیم..به.گزارش.خبرنگار.موج،.در.روز.هاي.اخیر.بحث.مازاد.تولید.س��یمان.در.کش��ور.توس��ط.

مسووالن.مختلف.وزارتخانه.هاي.صنايع.و.بازرگاني.و.تولید.کنندگان.سیمان.مطرح.شده..است.که.به.

گفته.برخي.از.کارشناسان.اين.مطالب.با.واقعیت.هاي.بازار.داخلي.همخواني.ندارد..به.نحوي.که.به.رغم.

.اعالم.مازاد.تولید،.همچنان.برخي.از.مصرف.کنندگان.سیمان.در.اين.باره.مشكل.تامین.سیمان.دارند..

مهندس.علي.اصغر.کیهاني،.ريیس.انجمن.تولید.کنندگان.بتن.استاندارد.کشور.درباره.سیمان.مازاد.بر.

نیاز.داخلي.معتقد.است.که.طرح.اين.موارد.صرفا.در.جهت.داغ.کردن.بازار.داخلي.است.و.گرنه.خود.

.کارخانه.هاي.سیمان.بهتر.مي.دانند.که.تقاضاي.داخلي.براي.سیمان.بیش.از.ظرفیت.هاي.فعلي.تولید.است..

ب��ه.گفته.کیهاني،.براس��اس.مصوبه.هیات.دولت.درباره.اس��تاندارد.کردن.تولی��د،.توزيع.و.مصرف.

مصالح.س��اختماني.در.کشور.که.تا.پايان.س��ال.86.کلیه.تولید.کنندگان.و.دستگاه.هاي.دولتي.موظفند.

هر.س��ه.بخ��ش.تولید،.توزيع.و.مص��رف.را.منطبق.بر.اس��تاندارد.هاي.ملي.مربوطه.کنند،.متاس��فانه.

تولید.کنن��دگان.بتن.اس��تاندارد.همچنان.با.کمبود.س��یمان.مواجه.اند.به.نحوي.ک��ه.کارخانه.هاي.بتن.

اس��تاندارد.در.اس��تان.تهران.با.کمتر.از.40.درصد.ظرفیت.خود.فعالیت.مي.کنند.و.اين.در.حالي.است.

.ک��ه.به..خاطر.باال.رفت��ن.تقاضا.براي.تامی��ن.بتن.آماده.اس��تاندارد،.مردم.دچار.سردرگمي.ش��ده.اند..

کیهاني.با.اش��اره.به.اينكه.متاس��فانه.صنعت.بتن.استاندارد.در.کشور.فاقد.متولي.مشخص.است،.نبود.

حمايت..از.صنعت.بتن.کش��ور.را.يادآوري.کرد.و.افزود:.صنعت.بتن.اس��تاندارد،.بدون.بهره.مندي.از.

انواع.امتیازاتي.که.در.کش��ور.به.صنايع.داده.مي.ش��ود.و.فقط.با.اتكا.به.توانايي.ها.و.مديريت.و.دانش.

فني.خود.توانسته.است.به.عنوان.صنعتي.صد.درصد.خصوصي.و.آزاد.رشد.قابل.توجهي.در.بعد.کیفي.

فرآورده.هاي.خود.داشته.باشد.و.اين.در.حالي.است.که.متاسفانه.پوشش.هاي.قانوني.الزم.هم.که.وجود.

دارد.از.اين.صنعت.نیاز.مش��تريان.خ��ود.را.تضمین.کیفیتي.مي.کنند..از.طرفي.براي.کلیه.محصوالت.

.خود.شناسنامه.فني.صادر.مي.کنند.که.در.بین.تولیدکنندگان.مصالح.ساختماني.در.کشور.بي.نظیر.است..

ب��ه.گفت��ه.کیهاني.ج��داول.بتني.تولی��دي.در.کارخانه.هاي.تولید.قطعات.ماش��یني.ب��راي.دوام.100.

س��اله.طراح��ي.مي.ش��وند.و.به.م��دت.2.س��ال.از.س��وي.تولید.کنن��ده.ضمانت.دوام.مي.ش��وند.و.

مجموع��ه.اين.اقدامات.در.س��ال.هاي.اخیر.فقط.ب��ا.همت.اين.صنعت.و.البته.حمايت.و.پش��تیباني.

.اس��اتید.دانش��گاهي.که.در.اين.صنعت.فعالیت.مس��تقیم.و.مش��اوره.اي.دارند.صورت.گرفته..است..

کیهاني.مش��كل.باقیمانده.اين.صنعت.را.عدم.تامین.س��یمان.مي.داند.که.بیش��ترين.خسارت.ها.را.به.

اين.صنعت.وارد.کرده..اس��ت..زيرا.به.رغم.نوس��ازي.ماشین.آالت.و.نوس��ازي.خطوط.تولید،.تجهیز.

آزمايش��گاه.و.اس��تخدام.نیروي.انس��اني.متخصص.و.اعتماد.عمومي.جامعه.ب��ه.کارخانه.هاي.داراي.

.گواهینامه.اس��تاندارد،.متاس��فانه.س��یمان.در.حد.ظرفیت.تولید.در.اختیار.اين.صنعت.قرار.نمي.گیرد..

به.گفته.کیهاني.برابر.دس��تورالعمل.هیات.دولت،.نظام.توزيع.س��یمان.بايس��تي.به.نحوي.تنظیم.شود.

که.به.تولید.و.مصرف.اس��تاندارد.سیمان.و.س��اير.فرآورده.هاي.ساختماني.منجر.شود.لیكن.در.عمل.

شاهديم.که.60.درصد.سیمان.براي.مصارف.غیراستاندارد.دستي.اختصاص.مي.يابد.و.تنها.15.درصد.

در.اختیار.صنايع.تولید.بتن.استاندارد.قرار.مي.گیرد.که.با.واقعیت.هاي.برآورد.شده.مصرف.سیمان.در.

يک.س��اختمان.هماهنگ.نیست.و.متاسفانه.وزارت.بازرگاني.و.کمیته.هاي.توزيع.سیمان.در.اين.باره.

.برخالف.مصوبه.هیات.دولت.و.در.جهت.منافع.مصالح.فروش��ان.و.سهامداران.سیمان.عمل.مي.کنند..

اين.کارشناس.صنعت.ساختمان.معتقد.است.که.بیش.از.70.درصد.سیمان.مصرفي.در.يک.ساختمان.

به..صورت.بتن.آماده.اس��تاندارد.مصرف.مي.شود.و.تنها.30.درصد.مصارف.سیمان.يک.ساختمان.به.

.صورت.مالت.بنايي.مورد.اس��تفاده.قرار.مي.گیرد.لیكن.در.عمل.س��هم.تولید.کنندگان.بتن.آماده.کمتر.

از.15.درصد.س��یمان.تولیدي.کشور.اس��ت.و.با.ادامه.اين.وضعیت.خواسته.هاي.دولت.در.بخشنامه.

معروف.مقاوم.سازي.و.رعايت.استاندارد.مصالح.ساختماني.حداقل.در.بخش.بتن.محقق.نخواهد.شد..

کیهاني.ياد.آور.شد:.کمبود.سیمان.در.بخش.صنايع.بتني.نه.تنها.آينده.اين.صنعت.روبه.رشد.را.تهديد.

مي.کند.بلكه.آينده.مقاوم.سازي.را.نیز.تهديد.مي.کند.و.الزم.است.وزير.مسكن.و.شهرسازي.به.عنوان.

.متولي.اصلي.بحث.مقاوم.س��ازي.و.ضرورت.توزيع.س��یمان،.مصرف.صحیح.سیمان.را.هدايت.کند..

به.گفته.کیهاني.برابر.مطالعات.صورت.گرفته.در.مراکز.تحقیقاتي.از.جمله.مرکز.تحقیقات.ساختمان.

ومسكن.سهم.تولید.بتن.و.قطعات.بتن.پیش.ساخته.بتني.از.مصارف.سیمان.در.کشور.هاي.توسعه.يافته.

و.در.حال.توسعه.بیش.از.70.درصد.سیمان.تولیدي.در.اين.کشورها.است.و.اين.در.حالي.است.که.

در.کش��و.رما.سهم.مصارف.ماش��یني.کارخانه.هاي.فرآوري.بتن.استاندارد.کمتر.از.15درصد.است.و.
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متاسفانه.مسووالن.وزارت.بازرگاني.تحت.فشار.هاي.کاذب.اين.نسبت.را.تغییر.نمي.دهند.و.همچنان.

60درصد.س��یمان.تولیدي.کش��ور.را.به.بخش.مصارف.دس��تي.هدايت.مي.کنند.که.هم.به.آشفتگي.

بازار.سیمان.و.هم.به.مصرف.غیر.استاندارد.سیمان.منجر.شده..است..بنابراين.مشكل.اصلي.در.بحث.

.س��یمان.کمیته.هاي.توزيع.سیمان.است.که.چشم.خود.را.به.واقعیت.هاي.مصرف.سیمان.بسته.است..

کیهاني.افزود:.ممكن.اس��ت.در.تمام.کش��ور.در.حال.حاضر.اين.امكان.وجود.نداشته.باشد.که.سهم.

کارخانه.ه��اي.بت��ن.آماده.افزايش.يابد،.اما.در.اس��تان.هاي.بزرگ.اين.امكان.وجود.دارد.و.در.اس��تان.

تهران.اين.قابلیت.به.خوبي.فراهم.اس��ت..وي.از.اقدام.ش��هردار.مبني.بر.اس��تفاده.از.بتن.اس��تاندارد.

ب��ه.عنوان.ش��رط.الزم.براي.دريافت.مجوز.س��اخت.و.پاي��ان.کار.به.عنوان.اقدامي.موث��ر.ياد.کرد.و.

تصريح.کرد:..متاس��فانه.کمیته.توزيع.اصال.توجه.نكرده.و.گويا.چون.میدانند.تا.پايان.سال.86.توزيع.

.و.مصرف.س��یمان.بايد.اس��تاندارد.باش��د.مي.خواهند.تا.تنور.داغ.اس��ت.حداکثر.اس��تفاده.را.ببرند..

وي.با.اشاره.به.کمبود.هاي.مصنوعي.ايجاد.شده.در.بازار.گفت:.کارخانه.هاي.سیمان.استان.تهران.اگر.

بخواهند.سیمان.خود.ر.ا.صادر.کنند.ماسیمان.را.درب.کارخانه.خريداري.مي.نمايیم.يا.به..اندازه.اي.که.

س��یمان.به.ما.تحويل.دهند.آن.طرف.مرزها.و.جاده.ها.به.آنها.تحويل.دهیم.و.به.اين.ترتیب.از.تردد.و.

صرف.هزينه.و.سوبس��ید.هاي.حمل.و.نقل.آزاد.جلوگیري.شود.و.در.صورتي.که.سیمان.بییشتر.از.حد.
مصرف.داخلي.داريم.و.مي.خواهیم.صادر.نمايیم.ما.سیمان.را.به.قیمت.سیمان.صادراتي.خريداريم..

روزنامه دنياي اقتصاد
وزير مسكن و شهرسازی در طرحی به رييس جمهور پيشنهاد كرد:  

صرفه جويی 15ميليون تنی در سيمان

وزارت.مس��كن.و.شهرس��ازی.طرحی.را.به.ريیس.جمهور.پیش��نهاد.کرد.که.در.صورت.اجرای.

آن.در.5س��ال،.صرفه.جوي��ی.15میلی��ون.تنی.در.تولید.و.مصرف.س��یمان.حاصل.خواهد.ش��د..در.

قالب.طرح.س��اماندهی.و.بهینه.س��ازی.وضع.تولید.و.مصرف.س��یمان.در.يک.دوره.5س��اله.عالوه.

.ب��ر.کاه��ش..4/7میلیون.تنی.تقاضای.س��یمان،.تولی��د.آن.بی��ش.از..47میلیون.تن.افزاي��ش.می.يابد..

س��یمان.يك��ی.از.نهاده.ه��ای.اصلی.طرح.ه��ای.عمرانی.اس��ت.که.در.ح��ال.حاضر.الگ��وی.بهینه.

ب��رای.تولی��د.و.مص��رف.آن.وجود.ن��دارد..افزاي��ش.اس��تفاده.از.س��یمان.در.طرح.ه��ای.عمرانی.

و.ساختمان.س��ازی،.نش��ان.از.افزاي��ش.عم��ر.مفی��د،.دوام.و.ايمنی.س��ازه.ها.و.اجزای.س��اختمانی.

.دارد..از.اي��ن.رو،.برنامه.ري��زی.ب��رای.گس��ترش.مص��رف.اصولی.س��یمان،.اهمیت.پی��دا.مي.کند..

گرچه.رويكرد.کشورهای.صنعتی.به.کاهش.تولید.سیمان.و.حتی.توقف.آن.برای.اجرای.برنامه.های.

زيست.محیطی.است،.اما.در.حال.حاضر.لزوم.توسعه.پايدار.کشور،.مستلزم.افزايش.تولید.سیمان.برای.تامین.

.نیازهای.ملی.است..بر.اين.اساس،.اين.شاخه.از.صنعت،.يک.برنامه.ريزی.و.مديريت.هوشمند.و.هدفمند.مي.طلبد..

تجربه.نشان.داده..است،.سنتی.بودن.ساخت.و.ساز،.سبب.شده..است.که.در.مواردی،.از.خواص.مهندسی.

.س��یمان.استفاده.کافی.نش��ده.و.حتی.آگاهی.ناکافی.در.مصرف،.موجب.حیف.و.میل.آن.شده..است..

مقدار.تولید.سیمان.در.سال.85.معادل..3/35میلیون.تن.بوده.و.وزارت.مسكن.براساس.آمار.3.ماه.اول.

سال.86.پیش.بینی.می.کند.اين.میزان.در.سال.جاری.به.37.میلیون.تن.برسد..مقدار.تولید.کلینكر.نیز.در.سال.

.85.بالغ.بر.32میلیون.تن.بوده.و.برآورد.مي.شود.در.سال.جاری.اين.میزان.از.مرز.35.میلیون.تن.بگذرد..

بر.اس��اس.برآوردهای.وزارت.بازرگانی،.نیاز.کش��ور.به.س��یمان.س��االنه.در.ح��دود.40.میلیون.تن.

.اس��ت..بر.اين.اس��اس.حدود.3.میلیون.تن.از.سیمان.تولیدی.ش��امل.پوزوالن،.سرباره.يا.آهک.است..

نتاي��ج.بررس��ی.های.به.عمل.آمده.توس��ط.مرکز.تحقیقات.س��اختمان.و.مس��كن.وزارت.مس��كن.
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و.شهرس��ازی.در.قال��ب.اي��ن.ط��رح.نش��ان.مي.ده��د،.در.ص��ورت.اجرای.ط��رح.س��اماندهی.و.

بهینه.س��ازی.وضع.تولی��د.و.مصرف.س��یمان.و.با.هماهنگی.دس��تگاه.های.ذيربط.مي.ت��وان.مقادير.

قابل.توجه��ی.از.تقاضای.س��یمان.)ح��دود..4/7.میلیون.تن.در.5.س��ال(.را.کاهش.و.ب��رای.افزايش.

.تولی��د.س��یمان.ب��دون.افزاي��ش.تولی��د.کلینك��ر.).8/7.میلیون.ت��ن.در.5.س��ال(.برنامه.ري��زی.کرد..

.سنگ.های.معدنی.خاص.پس.از.طی.مراحلی.به.کلینكر.و.پس.از.آسیاب.به.سیمان.تبديل.مي.شوند..

افزايش.تولید.س��یمان.با.اس��تفاده.از.کلینك��ر.تولیدی.موجود.و.کاهش.تقاضای.س��یمان.با.مصرف.

بهینه.سیمان.مهم.ترين.محورهای.طرح.پیشنهادی.وزارت.مسكن.به.منظور.ساماندهی.وضع.موجود.

در.تولید.و.مصرف.بهینه.س��یمان.اس��ت..يكی.از.بزرگ.ترين.چالش.های.پیش.روی.مصرف.سیمان.

در.کش��ور.استفاده.نامناس��ب.از.انواع.س��یمان.در.مصارف.خاص.اس��ت..به.عنوان.مثال،.هم.اکنون.

در.بیش��تر.موارد.از.همان.س��یمانی.که.برای.بنايی.اس��تفاده.مي.ش��ود.در.جا.هايی.مانند.سدسازی.يا.

.اس��كله.های.دريايی.نیز.استفاده.مي.ش��ود.که.اين.امر.موجب.استفاده.غیربهینه.در.سیمان.شده..است..

در.قال��ب.اي��ن.ط��رح.در.ص��ورت.فرهنگ.س��ازی.و.رعاي��ت.عوامل��ي.همچ��ون.متع��ادل.کردن.

قیم��ت.س��یمان.پوزوالن��ی.)س��یمان.گران.قیمتی.که.ب��رای.مصارف.خاص.بايد.اس��تفاده.ش��ود(.

نس��بت.به.س��یمان.معمولی،.بهبود.کیفیت.س��یمان.پوزوالنی.و.کنترل.نوس��ان.کیفی��ت.آن.مي.توان.

.در.5.س��ال.ب��دون.افزاي��ش.در.تولی��د.کلینك��ر،..4/7.میلیون.ت��ن.افزايش.تولید.س��یمان.داش��ت..

در.ص��ورت.اجرای.اين.طرح،.وزارت.صنايع.و.معادن.موظف.اس��ت.براي.مدت.يک.س��ال.عالوه.

ب��ر.تحقیق.در.زمینه.اس��تفاده.از.روش.های.نوين.تولید.س��یمان،.ظرفیت.کارخانه.ه��ا.را.برای.تولید.

.سیمان.های.آمیخته.و.بنايی.برآورد.و.برحسب.نیاز.مصرف،.زمینه.های.اجرايی.تولید.آن.را.فراهم.کند..

وزارت.صنايع.و.معادن.با.همكاری.س��ازمان.حفاظت.محیط.زيس��ت.و.وزارت.مسكن.و.شهرسازی.

مكلف.مي.شود.میزان.کاهش.آالينده.ها.را.از.طريق.کاهش.تولید.کلینكر.سیمان.برآورد.و.برای.حفظ.

محیط.از.اين.طريق،.هدف.گذاری.و.به.هیات.دولت.پیش��نهاد.دهد..موسس��ه.استاندارد.و.تحقیقات.

صنعتی.نیز.بايد.نسبت.به.بازنگری.يا.تدوين.استانداردهای.الزم.با.همكاری.مرکز.تحقیقات.ساختمان.

و.مسكن.اقدام.کند..همچنین.مرکز.تحقیقات.ساختمان.و.مسكن.موظف.مي.شود.راهكارهای.کاهش.

مصرف.سیمان.و.جلوگیری.از.هدر.رفتن.سیمان.را.در.کارگاه.های.ساختمانی.در.قالب.يک.شیوه.نامه.

تهیه.و.به.س��ازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.کشور.برای.اجرا.ابالغ.کند..وزارت.مسكن.و.شهرسازی.

)مرکز.تحقیقات.ساختمان.و.مسكن.و.معاونت.امور.مسكن.و.ساختمان(.با.همكاری.وزارتخانه.های.

کار.و.امور.اجتماعی،.آموزش.و.پرورش.و.فرهنگ.و.آموزش.عالی.مكلفند.با.تشكیل.کارگروهی.و.

با.تكیه.بر.توان.بخش.خصوصی.برای.س��اماندهی.آموزش.استفاده.صحیح.از.سیمان.و.فرآورده.های.

س��یمانی.در.س��طوح.مختلف.)کارگر،.معمار.تجرب��ی،.کاردان،.کارش��ناس(.برنامه.ريزی.کنند..تهیه.

.برنامه.های.تبلیغاتی.برای.پخش.در.صداوس��یما.نیز.بايد.در.دس��تور.کار.وزارت.مس��كن.قرار.گیرد..

در.همی��ن.ح��ال.وزارت.بازرگان��ی.نی��ز.باي��د.با.هماهنگ��ی.وزارت.صناي��ع.و.معادن.نس��بت.به.

نرخ.گ��ذاری.ان��واع.س��یمان.آمیخت��ه.و.بنايی.اقدام.کن��د..به.طوری.ک��ه.انگیزه.های.اس��تفاده.از.آن.

افزاي��ش.ياب��د..کارشناس��ی.و.تعیین.تعرفه.ه��ای.الزم.برای.درج.در.فهرس��ت.به��ا.از.جمله.ديگر.

وظايف.وزارت.مس��كن.خواهد.ب��ود..وزارتخانه.های.نی��رو،.نفت،.آموزش.و.پرورش،.مس��كن.و.

شهرس��ازی.مكلفند.برنامه.زمانی.خود.را.برای.اس��تفاده.از.س��یمان.های.آمیخت��ه.و.میزان.مورد.نیاز.

در.ي��ک.دوره.حداقل.10س��اله.تهی��ه.و.به.وزارت.صناي��ع.و.معادن.ارائه.دهند..تولید.س��یمان.های.

.آمیخت��ه.و.مص��رف.درس��ت.انواع.س��یمان.مي.توان��د.س��االنه.منجر.ب��ه.صرفه.جوي��ی.در.مقادير.

قابل.توجهی.سیمان.شود.و.بدون.شک.رسیدن.به.الگوی.بهینه.ای.برای.تولید.و.مصرف.سیمان.نیاز.به.

همكاری.همه.دستگاه.های.ذ.يربط.و.مردم.به.عنوان.مصرف.کننده.اصلی.اين.فرآورده.مهم.در.صنعت.
ساختمان.است..

نياز 25 ميليون تنی بخش مسكن به سيمان و تعهد توليد كنندگان 
در.اين.میان.محمد.متش��رع،.کارش��ناس.و.صاح��ب.نظر.در.تولید.س��یمان.از.افزايش.ظرفیت.
اس��مي.و.رس��مي.تولید.س��یمان.در.کش��ور.در.6.ماه.نخس��ت.س��ال.جاری.خبر.مي.ده��د..هر.چند.
وزارت.صناي��ع.و.مع��ادن.هدف.گذاری.کرده.بود.که.کارخانه.ه��اي.تولید.کننده.اين.محصول.تا.پايان.
س��ال.جاری.می��زان.42.میلیون.و.316.هزار.تن.س��یمان.تولید.کنند،.اما.با.اس��تناد.ب��ه.آمارهای.ارائه.
ش��ده.از.سوی.متش��رع،.در.نیمه.نخست.س��ال.جاری.میزان.19.میلیون.و.700هزار.تن.سیمان.تولید.
و.تحويل.ش��ده..اس��ت.که.نس��بت.به.مدت.مش��ابه.س��ال.قبل..5/12درصد.رشد.داش��ته.است..وی.
.همچنین.با.اش��اره.به.اين.افزايش.تولید.از.افزايش.ظرفیت.اس��مي.و.رسمي.تولید.سیمان.نیز.خبر.داد..
به.گفته.اين.کارشناس.چنانچه.روند.کنونی.ادامه.يابد.تا.پايان.سال.جاری.39.میلیون.و.500هزار.تن.سیمان.
تولید.شده.که.با.احتساب.طرح.های.جديد.سیمانی،.ظرفیت.رسمي.به.47.میلیون.تغییر.يافته.است..در.
اين.میان.به.گفته.سعیدی.کیا،.وزير.مسكن.و.شهرسازی،.بخش.مسكن.ساالنه.به.25.میلیون.تن.سیمان.
.نیاز.دارد.که.با.تصمیم.شورای.اقتصاد.قرار.است.مقداری.از.نیاز.بخش.مسكن.با.واردات.تامین.شود..
از.س��وی.ديگر.تولید.کنندگان.س��یمان.بارها.اعالم.کرده.اند.که.در.صورت.ساماندهی.نظام.توزيع.اين.
محصول،.آمادگی.تامین.نیاز.طرح.های.عمرانی.و.بخش.مسكن.را.دارند..به.گفته.يكی.از.کارشناسان.
اي��ن.صنعت،.مي.توان.به.جای.واردات.محصول.نهايی.با.جابه.جايی.ظرفیت.های.تولید.کارخانه.هاي.
داخلی.و.با.اس��تفاده.از.امكان.فرس��ايش.اين.محصول،.از.کلینكر.موجود.در.واحدهای.صنعتی.نیمه.
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فعال.سیمان.نیاز.بخش.مسكن.را.به.ويژه.در.فصول.سرد.سال.تامین.کرد.زيرا.وارد.کردن.اين.محصول.

حداقل.5.ماه.زمان.نیاز.دارد..در.حال.حاضر.با.توجه.به.موارد.و.مس��ايل.مختلف.واحدهای.صنعتی.

سیمان.بوشهر،.سیمان.کردستان.و.سیمان.فیروزکوه،.موجودی.کلینكر.اين.واحدها.به.ترتیب.220.و.
100هزار.تن.است.و.ظرفیت.بخش.های.فرسايش.کلینكر.در.کارخانه.های.ديگر.نیز.آزاد.است..

روزنامه دنياي اقتصاد
رييس انجمن بتن ايران:  

دولت براي توزيع سيمان سياست 
شناخته شده و شفافي ندارد

دولت.اصوال.در.توزيع.سیمان.سیاست.هاي.شناخته.شده،.شفاف.و.بر.مبناي.بازار.داخلي.ندارد،.

چرا.که.حتي.مصرف.کنندگان.نیز.به.دلیل.عدم.تحويل.سیمان.متناسب.با.نیاز.هاي.ساخت.و.ساز،.ناچار.
هستند.تا.کمبود.سیمان.مورد.نیاز.خود.را.از.طريق.بازار.آزاد.جبران.کنند..

اين.در.حالي.اس��ت.که.توزيع.مناس��ب.سیمان.از.سوي.دولت.مي.تواند.دغدغه.مصرف.کنندگان.

.واقعي.س��یمان.را.در.داخل.کاهش.داده.و.زمینه.هرگونه.س��وداگري.را.در.اين.بخش.از.میان.بردارد..

دکتر.محس��ن.تدين،.ريیس.انجمن.بتن.ايران،.در.گفت.وگو.با.دنیاي.اقتصاد.ضمن.اعالم.اين.مطلب،.

ابراز.عقیده.کرد:.در.ايران.به.لحاظ.تولید.سیمان.کمبودي.وجود.ندارد،.اما.عمدتا.کششي.که.از.طرف.

بازار.هاي.همسايه.و.مبالغ.بااليي.که.آنها.براي.خريد.سیمان.مي.پردازند،.اين.انگیزه.را.ايجاد.مي.کند.که.

سیمان.از.شبكه.داخل.و.توزيع.رسمي.خارج.شود..همچنین.افزايش.قیمت.سیمان.و.به.تبع.آن.افزايش.

کمبود.هاي.کاذب.يا.صادق.موجب.مي.شود.قیمت.اين.کاالي.اساسي.در.بازار.آزاد.آنقدر.باال.رود.که.

.هر.توزيع.کننده.يا.دارنده.حواله.سیماني.وسوسه.شود.و.سیمان.دولتي.را.در.بازار.آزاد.به.فروش.رساند..

وي.تصري��ح.ک��رد:.هم.اکنون.براس��اس.آماري.ک��ه.در.رابطه.با.ص��دور.پروانه.هاي.س��اختماني.در.

کش��ور.ارائه.مي.ش��ود،.س��یماني.که.میان.س��ازندگان.توزيع.مي.ش��ود.در.اغلب.اوق��ات.50درصد.

میزان��ي.اس��ت.که.باي��د.به.صورت.واقعي.توزيع.ش��ود..بنابراين.مس��یر.هاي.فراري.در.اين.ش��بكه.

.توزي��ع.وج��ود.دارد.که.دولت.بايد.هرچه.س��ريع.تر.آن.را.شناس��ايي.و.از.چرخه.توزيع.حذف.کند..

وي.اظه��ار.ک��رد:.متاس��فانه.هم��واره.میزان.ب��رآوردي.که.دولت.نس��بت.ب��ه.توزيع.س��یمان.میان.

مصرف.کنندگان.واقعي.داش��ته،.از.رقم.صحیحي.تبعیت.نكرده..اس��ت.و.معلوم.نیست.اين.میزان.در.

کج��ا.مورد.مطالع��ه.و.تايید.قرار.مي.گیرد.که.تناس��بي.با.نیاز.هاي.مصرف.کنندگان.ن��دارد..در.حالي.

ک��ه.اين.انتظ��ار.از.دولت.م��ي.رود.که.در.اين.مس��اله.حس��اس.بخش.هاي.تحقیقات��ي.و.مطالعاتي.

نظیر.انجمن.بتن.مورد.مش��ورت.قرار.گیرند.تا.به.طور.دقیق.مش��خص.ش��ود.مطابق.با.پروانه.هاي.

.س��اختماني.براي.س��ازه.هاي.داراي.اس��كلت.بتن��ي.يا.فل��زي.چه.میزان.س��یمان.موردنیاز.اس��ت..

اما.در.عین.حال.وقتي.به.میزان.مناسبي.سیمان.به.مصرف.کنندگان.تحويل.داده.نشود،.اين.افراد.ناگزير.

سیمان.موردنیاز.را.از.بازار.هاي.آزاد.و.با.قیمت.هاي.گزاف.تامین.مي.کنند..به.اين.ترتیب.افراد.يا.گروه.هايي.

که.س��یمان.به.میزان.کافي.در.اختیار.دارند،.نه.تنها.اين.س��یمان.را.به.قیمت.واقعي.و.دولتي.به.فروش.

نمي.رسانند؛.بلكه.از.اين.طريق.به.سوداگري.موجود.در.بازار.سیمان.نیز.دامن.مي.زنند..بنابراين.يک.برآورد.

.اشتباه.از.سوي.دولت.موجب.مشكالت.زيادي.در.بخش.سیمان.مي.شود.که.همواره.شاهد.آن.بود.ه.ايم..

وي.صراحتا.اعالم.کرد:.در.حال.حاضر.گزارشاتي.مبني.بر.تحويل.سیمان.دولتي.به.برخي.تولیدکنندگان.

بتن.استاندارد.يا.محصوالت.بتني.وجود.دارد.که.به.رغم.تحويل.سیمان.به.میزان.قابل.توجهي،.خروجي.

م��ورد.انتظار.از.اي��ن.تولیدکنندگان.صورت.نمي.گیرد،.البته.ما.صحت.اين.گزارش��ات.را.تايید.يا.رد.

نمي.کنیم،.اما.در.هر.صورت.بايد.ارگاني.بر.اين.امر.نظارت.داشته.باشد.که.در.اختیار.داشتن.حواله.هاي.

دريافت.سیمان،.بدون.خروجي.متناسب.با.آن،.جريمه.افراد.متخلف.يا.حتي.لغو.پروانه.فعالیت.آنها.را.

به.دنبال.داشته.باشد..به.گفته.وي،.هم.اکنون.سیمان.با.بیش.از.3.برابر.قیمت.دولتي.آن.در.بازار.آزاد.

فروخته.مي.شود.که.به.فرض،.اگر.هم.کمبود.تولید.سیمان.داشته.باشیم،.میزان.کمبود.به.حدي.نیست.

که.قیمت.آن.را.در.بازار.آزاد.تا.3.برابر.افزايش.دهد..بنابراين.مشكل.اساسي.در.توزيع.آن.است.و.اين.

تنها.به.دس��ت.دولت.و.با.نظارت.جدي.از.س��وي.بخش.هاي.مسوول.و.ناظر.مرتفع.مي.شود..وي.در.

رابطه.با.اين.سوال.که.آيا.خروج.سیمان.از.سبد.حمايتي.دولت.به.حذف.بازار.هاي.سوداگري.سیمان.در.

کشور.مي.انجامد،.پاسخ.داد:.تصور.نمي.کنم.براي.مردمي.که.مصرف.کننده.واقعي.سیمان.هستند،.شرايط.

بهتري.به.وجود.آيد،.مگر.اينكه.اختالف.قیمت.سیماني.که.به.صورت.دولتي.توزيع.مي.شود.با.قیمت.

سیمان.در.بازار.آزاد.کاهش.يابد.و.اين.وسوسه.براي.انتقال.سیمان.از.شبكه.توزيع.رسمي.به.بازار.هاي.

.غیر.رسمي.تقلیل.پیدا.کند..البته.کاهش.بسیار.جزيي.قیمت.سیمان.در.بازار.آزاد.نیز.دور.از.تصور.نیست..
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وي.اضاف��ه.کرد:.به.واقع.اگر.دول��ت.تاکنون.براي.جلوگیري.از.توزيع.غیر.رسمي.س��یمان.برنامه.اي.

داش��ت.باي��د.نتاي��ج.آن.منعكس.مي.ش��د،.البته.ب��ه.ظاهر.به.نظر.مي.رس��د.همه.چیز.مرتب.اس��ت.

ام��ا.آنچ��ه.در.واقعی��ت.اتفاق.مي.افتد.نش��ان.دهنده.بي.نظمي.و.اش��كال.در.توزيع.س��یمان.اس��ت..

وي.يادآور.شد:.با.توجه.به.اينكه.در.کشور.ما.قیمت.سیمان.در.کیفیت.بتن.مورد.استفاده.در.پروژه.هاي.

مختلف.حرف.اول.را.مي.زند،.بنابراين.همواره.گران.بودن.قیمت.سیمان.موجب.کاهش.سیمان.مورد.

استفاده.در.ساخت.بتن.يا.بهره.گیري.از.روش.هاي.غیراستاندارد.کاهش.سهم.سیمان.در.ساخت.بتن.
مي.شود.و.به.کاهش.کیفیت.بتن.مي.انجامد..

درباره فصل

1387
سـال 87 سـرآغاز عملياتى شـدن مصوبه هيـات وزيران 
درباره رعايت استاندارد هاى توليد، توزيع  و مصرف مصالح 
سـاختمانى بود. فشـار رسـانه اى براى رعايـت دقيق اين 
مصوبه ازسـوي دسـتگاه هاى اجرائى از جمله خواسـته هاى 
توليد كنندگان مصالح ساختمانى بود كه در اين سال پيگيرى 
شد. خروج سيمان  از سبد حمايتى دولت و آزاد سازى قيمت 
سيمان از جمله اتفاقاتى مهمي بود كه در سال 1387 شاهد 

آن بوديم.
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آفتاب نيوز

دامنه اعتراض توليدكنندگان مصالح 
استاندارد به مجلس كشيده شد

در.سال.1384،.هیات.وزيران.براساس.پیشنهاد.وزارت.مسكن.و.شهرسازی.آيین.نامه.ای.را.تصويب.

کرد.که.به.موجب.آن.رعايت.استاندارد.مصالح.ساختمانی.در.تمام.مراحل.تولید،.توزيع.و.مصرف.در.

همه.پروژه.های.عمرانی.و.ساخت.و.سازهای.کشور.را.اجباری.می.کرد.و.مقرر.شد.که.مقدمات.اجرای.

کامل.آن.حداکثر.تا.پايان.سال.1386.فراهم.شود..در.مرحله.تولید.وزارت.صنايع.و.معادن.و..سازمان.

استاندارد.و.تحقیقات.صنعتی.ايران.مس��وول.استاندارد.کردن.تولید.کارخانه.هاي.مصالح.ساختمانی.

شدند.و.در.اين.باره.موفقیت.هايی.به.دست.آمد..در.پايان.سال.1386،.تمام.تولیدکنندگان.سیمان.نشان.

استاندارد.داشتند..تولیدکنندگان.فوالد.نیز.استانداردهای.مربوطه.را.رعايت.می.کردند..در.زمینه.تولید.بتن.

آماده.نیز.برابر.آنچه.که.از.سوی.سازمان.استاندارد.گزارش.شده..است.بیش.از.70.درصد.تولیدکنندگان.

بتن.در.سراس��ر.کشور.موفق.به.اخذ.نشان.استاندارد.شده.اند.و.درباره.بقیه.واحدها.نیز.اقدامات.الزم.

انجام.گرفته.و.مراحل.اخذ.نش��ان.استاندارد.را.طی.می.کنند..در.گروه.مصالح.ساختمانی.غیر.سازه.ای،.

وضع.بهتر.از.اين.است..به.نحوی.که.تولیدکنندگان.کاشی.و.سرامیک.و.يراق.آالت.به.طور.کامل.نشان.

.استاندارد.رفته.اند..به.بیان.ديگر.برای.کل.نیاز.ساخت.و.سازهای.کشور،.مصالح.استاندارد.تولید.می.شود..

در.مصوبه.هیات.وزيران.برای.کنترل.مرحله.توزيع.و.مصرف،.مسوولیت.بر.عهده.وزارت.بازرگانی.
و.وزارت.مسكن.و.شهرسازی.واگذار.شده..است..

هرچند.در.اين.س��ال.ها.به.غیر.از.س��یمان،.توزيع.هیچ.يک.از.مصالح.ساختمانی.به.دستگاه.های.

دولتی.منتهی.نمی.ش��د،.اما.در.توزيع.سیمان.نیز.البته.با.افزايش.ظرفیت.تولید.سیمان.و.پیشی.گرفتن.

.عرضه.بر.تقاضا.و.خروج.س��یمان.از.س��بد.حمايتی،.تمام.مناسبات.توزيعی.اين.کاال.رها.شده..است..

اجرای.اس��تانداردهای.مربوط.به.ش��رايط.نگهداری،.بسته.بندی،.حمل.و.جابه.جايی.مصالح.نیز.بدون.
متولی.است..

.وض��ع.مصوب��ه.هی��ات.وزي��ران.در.کنت��رل.مرحل��ه.مص��رف.ضعی��ف.تري��ن.حلق��ه.اين.

.عملك��رد.ب��ود.ک��ه.مس��وولیت.های.آن.بیش��تر.ب��ر.عهده.وزارت.مس��كن.و.شهرس��ازی.اس��ت..

مرحله.مصرف.مصالح.ساختمانی.در.ش��كاف.بین.محدوده.اختیارات.وزارت.مسكن.و.شهرسازی،..

س��ازمان.های.نظام.مهندسی.و.شهرداری.های.کشور.قرار.گرفته..است.که.صدور.شناسنامه.فنی.برای.
ساختمان.ها.می.تواند.راه.حلی.برای.آن.باشد..

کاری.که.وزارت.مس��كن.وشهرس��ازی.با.گذشت.چهار.سال.از.پیش��نهاد.خود.نتوانسته.است.

گام��ی.به.پیش.بردارد..هرچند.اين.وزارتخانه.اقداماتی.را.با.ش��هرداری.تهران.آغاز.کرد،.اما.در.میانه.

راه.متوقف.ماند.و.ش��هرداری.تهران.راه.خود.را.با.تشكیل.ستاد.کنترل.مضاعف.و.الزام..سازندگان.به.

مصرف.مصالح.ساختمانی.استاندارد.در.مراحل.صدور.پروانه.ساخت.و.پايان.کار.ادامه.داد..به.نحوی.

که.از.سال.1385.در.سه.منطقه.شهرداری.تهران.به.صورت.آزمايشی.اين.طرح.اجرا.شد.و.سپس.در.

تاريخ.سوم.دی.ماه.87.شورای.اسالمی.شهر.تهران.برای.عملیاتی.کردن.تصويب.نامه.هیات.وزيران،.

تمام.مناطق.ش��هرداری.تهران.را.ملزم.کرد.در.پروانه.ساختمانی.ضرورت.مصرف.مصالح.ساختمانی.

استاندارد.را.درج.کنند.و.حتی.رسانه.های.محیطی.وابسته.به.شهرداری.و.روزنامه.همشهری.با.ترويج.
فرهنگ.مصرف.مصالح.استاندارد.از.پذيرش.آگهی.تولیدکنندگان.مصالح.غیر.استاندارد.منع.شدند..

در.تع��دادی.از.ش��هرداری.ها.نی��ز،.از.جمله.ش��هر.هش��تگرد.کار.مش��ابهی.انج��ام.گرفت..اما.

آنچ��ه.ک��ه.در.اين.مدت.بر.عهده.وزارت.مس��كن.و.شهرس��ازی.ب��ود،.تدوي��ن.آيین.نامه.های.الزم.

.ب��رای.کنت��رل.مرحله.مصرف.بود.که.با.تنظیم.شناس��نامه.فنی.س��اختمان.اين.حلقه.کامل.می.ش��د..

نب��ود.کنترل.ه��ای.الزم.برای.مرحله.مصرف،.تمام.اقدامات.انجام.گرفته.در.مرحله.تولید.را.به.چالش.
کشیده.است..

در.حالی.که.استاندارد.کردن.مرحله.تولید.کاری.به.مراتب.سخت.تر.از.تنظیم.شناسنامه.فنی.است.

ام��ا.ب��ه.خاطر.حضور.بخش.خصوصی.در.مرحله.تولید،.اين.بخش.همگام.با.برنامه.زمانبندی.هیات.

دولت.به.نتیجه.رس��ید،.اما.وزارت.مس��كن.نتوانست.در.چهار.سال.به.تنظیم.يک.جلد.شناسنامه.فنی.
بپردازد..

توليدكنندگان بتن استاندارد با كمتر از 30 درصد ظرفيت كار می كنند 
ب��ه.گفته.نماين��ده.تولید.کنندگان.بت��ن.آماده،.در.بخش.بت��ن.آماده.به.عن��وان.مهم.ترين.مصالح.
س��اختمانی.که.بیش��ترين.تالش.ب��رای.اس��تاندارد.کردن.آن.صرف.ش��ده..اس��ت،.از.مجموع.550.
واحد.تولید.بتن.آماده.اس��تاندارد.در.س��طح.کش��ور،.بیش.از.75.درصد.تحت.لیس��انس.اس��تاندارد.
.مل��ی.تولید.می.کنن��د،.مابق��ی.کارخانه.ها.نیز.در.حال.طی.مراحل.اخذ.نش��ان.اس��تاندارد.هس��تند..
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علی.اصغر.کیهانی.ادامه.می.دهد:.در.حالی.که.اخذ.نش��ان.اس��تاندارد.برای.اين.کارخانه.ها.هزينه.های.

هنگفتی.داشته،.مشكل.اصلی.اين.است.که.به.دلیل.عدم.تدوين.ساختارهای.الزم.برای.کنترل.مرحله.

مص��رف،.تولیدکنندگان.بتن.اس��تاندارد.ب��ا.کمتر.از.30.درصد.ظرفیت.خود.کار.می.کنند.و.قس��مت.

اعظم.س��ازه.های.بتنی.همچنان.با.بتن.های.غیر.اس��تاندارد.و.دست.س��از.ساخته.می.شود..به.گفته.وی،.

صاحبان.اين.صنعت.در.کش��ور،.مصوبه.هیات.وزيران.را.از.وزرای.دولت.هم.بیش��تر.جدی.گرفتند،.

و.بیش.از.10.هزار.میلیارد.ريال.س��رمايه.گذاری.کرده.اند،.اما.به.علت.عدم.کنترل.مرحله.مصرف.اين.
سرمايه.گذاری.با.خطر.ورشكستگی.روبه.رو.است..

.کیهانی.می.افزايد:.وزارت.مسكن.و.شهرسازی.با.گذشت.بیش.از.چهار.سال.از.طرح.پیشنهادی.

خود.و.يكس��ال.از.پايان.مهلت.دوس��اله.تعیین.ش��ده،.به.تازگی.اعالم.کرده..اس��ت.که.چنانچه.خدا.

بخواهد.طی.شش.ماهه.دوم.سال.آينده.اجازه.ورود.مصالح.غیر.استاندارد.را.به.کارگاه.های.ساختمانی.

نمی.دهیم،.معنی.ديگر.آن.اين.است.که.مصوبه.هیات.دولت.پس.از.يک.سال.تاخیر،.يک.سال.ديگر.
تعلیق.می.شود..

نماينده.تولید.کنندگان.بتن.آماده.اس��تاندارد.کش��ور.در.نامه.ای.اعتراض.آمیز.به.ريیس.جمهوری.

.و.نمايندگان.مجلس.ش��ورای.اسالمی.خواس��تار.پاسخ.گويی.وزارت.مس��كن.به.اين.اقدام.شده.اند..

ب��ه.گفته.کیهانی.چنانچه.دولت.به.مصوبات.خ��ود.احترام.نگذارد.و.عمل.نكند،.از.بخش.خصوصی.

چه.انتظاری.می.رود.که.در.ساير.برنامه.ها.با.دولت.همكاری.کند؟.اعتراض.نماينده.تولیدکنندگان.بتن.
استاندارد.با.استقبال.مجلس.روبه.رو.شد..

وزير مسكن بايد پاسخ گو باشد 
بنابراين.گزارش،.نماينده.تربت.حیدريه.و.عضو.کمیسیون.عمران.مجلس.در.واکنش.به.اين.اقدام.
وزارت.مسكن.اعالم.کرد.که.مجلس.مخالف.اين.گونه.عمل.کردن.دولت.است.و.هیچ.توجیهی.برای.
تمديد.مهلت.اس��تفاده.از.مصالح.استاندارد.در.کشور.وجود.ندارد.و.بايد.وزير.مسكن.در.اين.باره.به.

مجلس.توضیح.دهد..

روزنامه همشهري

هيچ بهانه ای برای مصرف مصالح 
غيراستاندارد پذيرفته نيست 

چن��دی.پیش.س��اختمانی.در.س��عادت.آباد.تهران.فرو.ريخ��ت.و.در.اثر.اين.حادث��ه.تعدادی.از.
هموطنانمان.جان.باختند..

آنچه.پای.اين.خبر.را.از.صفحه.حوادث.به.صفحه.دانش.و.فناوری.باز.می.کند.موجودی.اس��ت.

ب��ه.نام.»مثلث.پاي��داری«.که.طراحی،.س��اخت.و.نظارت.3.ضلع.آن.را.تش��كیل.می.دهد.و.در.همه.
فعالیت.های.مهندسی.نقش.دارد..

طراحان.براساس.نیازها.و.با.رعايت.اصل.تامین.مشخصات.فنی.با.پايین.ترين.قیمت،.به.طراحی.و.

محاسبه.می.پردازند..مجری.و.سازنده،.همه.کارهای.طرح.را.از.صفر.تا.صد.انجام.می.دهد،.و.مسوولیت.
همه.اتفاقات.و.احتماالت.را.نیز.به.عهده.دارد..

آنچه.در.اين.میان.برعهده.گروه.نظارت.است،.مستندسازی.و.کنترل.استانداردها.و.چارچوب.های.

معیار.پذيرش.هرکار.اس��ت،.تا.جلوی.انحراف.از.معیارهای.پیش.بینی.ش��ده.را.با.تهیه.گزارشاتی.به.
اطالع.مجری.طرح.برساند..

آيا.در.س��اخت.ساختمان.س��عادت.آباد.تمام.اين.مراحل.رعايت.شده..است؟.علی.اصغر.کیهانی،.
نماينده.کارخانه.های.بتن.آماده.استاندارد.کشور.در.اين.مقاله.به.اين.پرسش.پاسخ.می.دهد..

امكان.وقوع.حوادثی.مش��ابه.آنچه.در.س��عادت.آباد.رخ.داد،.در.همه.کشورهای.بزرگ.و.کوچک.
وجود.دارد..

اصوال.در.علم.مهندسی.امكان.خطا.به.عنوان.يک.فرض.مسلم.در.همه.مراحل.پذيرفته.شده..است،.

اما.تفاوت.فعالیت.های.مهندسی.با.غیر.آن.در.مستنداتی.است.که.در.هر.مرحله.می.توان.با.بررسی.آنها.

به.کش��ف.هر.دلیلی.که.نیاز.اس��ت،.رسید.و.با.استناد.به.آنها.به..صورت.قطعی.نظر.داد.که.آنچه.اتفاق.
افتاده،.چرا.و.چگونه.بوده.و.مسوولیت.آن.برعهده.چه.کسی.است..
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فروپاشی يک ساختمان خسته
در.س��ال.70.مجوز.احداث.س��اختمانی.3.طبقه.با.2.طبقه.زيرزمین.داده.می.ش��ود.و.در.سال.73.

پايان.کار.ساختمان.صادر.می.شود..
مجددا.در.سال.76.شهرداری.تهران.پس.از.کسب.نظر.از.مهندس.ناظر.و.يک.مشاور.درباره.سازه.اين.
بنا،.اجازه.می.دهد.که.5.طبقه.اضافه.بنا.روی.س��اختمان.قبلی.احداث.ش��ود.و.در.س��ال.79.پايان.کار.

ساختمانی.با.8.طبقه.مفید.و.2.طبقه.پارکینگ.برای.ساختمان.صادر.می.شود..
از.2.س��ال.بعد.ساختمان.ترک.برداشته.و.س��رو.صداهايی.که.از.آن.به.گوش.می.رسید.از.طريق.

ساکنان.و.همسايه.ها.به.گوش.مجلس،.شورای.شهر.و.شهرداری.نیز.می.رسد..
در.س��ال.83،.پس.از.ش��كايت.همسايه.ها،.کارشناسان.رس��می.دادگستری.گزارش.می.دهند.که.
به.چند.دلیل.و.از.همه.مهم.تر.به.دلیل.نامرغوب.بودن.مصالح.به.کار.رفته،.وضعیت.س��اختمان.بس��یار.
خطرناک.و.غیرقابل.ترمیم.است.و.ماجرای.تخريب.و.نوسازی.ساختمانی.که.هر.لحظه.احتمال.ريزش.
آن.می.رفت.4.سال.در.شهرداری.و.دادگستری.پیگیری.می.شود.تا.اينكه.در.تاريخ.87/4/10.ستون.های.

ساختمان.از.پیگیری.های.اداری.خسته.شده.و.خودبه.خود.فرو.می.ريزند..
برابر.آنچه.از.گزارشات.منتشره.به.دست.می.آيد،.اين.ساختمان.حتی.برای.3.طبقه.نیز،.با.وضعیت.

مطلوبی.ساخته.نشده.بود..
خانه از پايه ويران بود!

شايد.اشكاالت.ديگری.نیز.در.داليل.فروريزی.اين.ساختمان.باشد.که.با.بررسی.مستندات.فنی.

در.دس��ترس.امكان.کش��ف.داليل.بعدی.ممكن.می.شود،.اما.سوال.اين.اس��ت.که.آيا.در.طول.دوره.
ساخت.اولیه.اين.ساختمان،.مستندات.فنی.هر.يک.از.مراحل،.تهیه.و.نگهداری.شده..است؟

پاس��خ.احتمالی.به.اين.س��وال.خیر.است،.اگر.چنین.مس��تنداتی.وجود.داشت،.شهرداری.روی.

س��اختمانی.که.مقاومت.فشاری.بتن.س��تون.ها.يک.چهارم.نیاز..سازه.ای.برای.3طبقه.را.تامین.نكرده،.
هرگز.اجازه.اضافه.بنا.و.ساخت.5.طبقه.روی.آن.را.صادر.نمی.کند..

مجوز.اضافه.اشكوب.بنا.که.از.سوی.شهرداری.در.قالب.تراکم.فروخته.می.شود.منوط.به.رعايت.

اصول.مهندسی.و.استفاده.از.مصالح.استاندارد.باالخص.بتن.استاندارد.است.و.نمی.تواند.بهانه.ای.برای.
ساخت.غیراصولی.باشد..

در.حال.حاضر.در.همین.منطقه.ش��هرداری.از.2.سال.پیش.صدور.پايان.کار.منوط.به.استفاده.از.

بتن.استاندارد.شده..است،.و.فروش.تراکم.بهانه.ای.برای.نبود.نظارت.يا.مصرف.غیراستاندارد.مصالح.
ساختمانی.نمی.شود..

در.اينكه.چرا.اين.ساختمان.به.اين.شكل.ساخته.شده..است،.در.مرحله.اول.مشاوری.که.قبل.از.

مجوز.شهرداری.وضعیت..سازه.ای.اين.بنا.را.تايید.کرد،.به.همراه.مهندس.ناظر.مرحله.اضافه.اشكوب.
بنا.بايد.پاسخ.گو.باشند..

در.گزارش.يكی.از.کارشناسان.شهرداری.آمده.است.که.در.بتن.ستون.ها.آثاری.از.نخاله.و.کیسه.

س��یمان.و....به.دست.آمده.اس��ت..بنابراين.می.توان.ادعا.کرد.که.اين.ساختمان،.از.همان.ابتدای.امر.به.
.صورت.غیرمهندسی.ساخته.شده..است..

تا.به.امروز.هیچ.گونه.نتايج.آزمايش.بتن.مصرفی.که.حین.مصرف.نمونه.برداری.شده.باشد.ارائه.
نشده.و.چنین.شیت.آزمايشگاهی.نیز.وجود.ندارد..

بنابراين.نقطه.شروع.اين.بحران.در.کنار.مصرف.بتن.غیراستاندارد،.فقدان.ثبت.مشخصات.مصالح.
مصرفی.در.اين.ساختمان.بوده..است..

البته.اس��تفاده.از.مصالح.غیراس��تاندارد.يا.فقدان.ثبت.مشخصات.فنی.مصالح.مصرف.شده،.فقط.

مش��كل.اين.ساختمان.نبوده.و.نیس��ت..بخش.عظیمی.از.600هزار.واحد.مسكونی.که.همه.ساله.در.
کشور.ساخته.می.شود،.با.اين.مشكل.مواجه.اند..

قوانين جدی گرفته نمی شوند
با.اينكه.اس��تاندارد.ملی.بتن.آماده.از.تاريخ.82/8/1.مش��مول.مقررات.استاندارد.اجباری.است،.
لیكن.تنها.20.درصد.از.بتن.های.تولیدی.کشور.تحت.لیسانس.استاندارد.ملی.6044.تولید.می.شوند.و.
اين.در.حالی.اس��ت.که.برابر.گزارش.های.رسمی.80.واحد.تولید.بتن.آماده.و.تیرچه.بلوک.در.استان.

تهران،.با.ظرفیتی.بیش.از.نیاز.طرح.های.عمرانی.و.ساخت.و.سازهای.استان.توان.تولید.دارند..
لیكن.به..خاطر.مشكالت.عديده.ای.که.از.تامین.سیمان.گرفته.تا.نبود.کنترل.مرحله.مصرف،.اين.

واحدها.با.وجود.سرمايه.گذاری.فراوانی.که.کرده.اند،.در.آستانه.تعطیلی.قرار.گرفته.اند..
اغلب.در.خیابان.ها.مش��اهده.می.ش��ود.که.ماشین.های.حمل.بتن.که.بايد.با.آنها.مانند.ماشین.های.
امدادی.برخورد.ش��ود،.توس��ط.پلیس.چندين.ساعت.متوقف.می.ش��وند.يا.در.شب.بتن.ريزی.بدون.

نظارت.و.ديد.کافی.اجرا.می.شود.يا.اغلب.ستون.ها.با.بتن.دست.ساز.ساخته.می.شوند..
از.مس��ووالن.مختلفی.که.درباره.فروريزی.اين.س��اختمان.اظهار.نظر.کرده.اند،.می.توان.نسبت.به.

وظايفی.که.بر.عهده.دارند،.سوال.کرد..
حداقل.شهردار.فعلی.تهران.و.شهرداری.منطقه.2.که.اين.اتفاق.در.آنجا.رخ.داده.از.2.سال.پیش.
به..صورت.داوطلبانه.و.بدون.اينكه.کس��ی.آنها.را.مجبور.کرده.باش��د،.اس��تفاده.از.مصالح.استاندارد،.
باالخص.بتن.آماده.و.تیرچه.ماش��ینی.را.در.اين.مناطق.اجباری.کرده.اند،.و.چنانچه.ساير.دستگاه.های.
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دولتی.با.ش��هرداری.تهران.همكاری.الزم.را.داش��تند،.چه.بسا.امروز.در.همه.مناطق.شهرداری.تهران.
استفاده.از.مصالح.استاندارد.اجباری.می.شد..

از.طرفی.مصوبه.هیات.محترم.وزيران.که.مقرر.می.دارد.کلیه.مصالح.مصرفی.در.ساخت.و.سازها.

در.همه.مراحل.تولید،.توزيع.و.مصرف.بايستی.استاندارد.اجباری.را.از.ابتدای.سال.87.رعايت.کنند،.

با.گذشت.6.ماه.چندان.مورد.توجه.قرار.نگرفته..است،.و.اخیرا.وزير.محترم.مسكن.و.شهر.سازی..در.

پاس��خ.به.وضعیت.مصرف.مصالح.استاندارد.در.کش��ور.اعالم.کرد.که.به..خاطر.مشكالتی.که.وجود.
داشت،.رعايت.مصوبه.84/12/23.به.مدت.6.ماه.به.تاخیر.افتاده.است..

وقتی.در.کشور.ما.مسووالن.که.بخشنامه.و.دستورالعملي.را.که.خودشان.نوشته.اند.پايبندی.به.آن.
ندارند،.نبايد.از.مردم.انتظار.داشت.که.اين.قوانین.را.جدی.بگیرند..

روزنامه همشهري

طرح مهندسي معكوس براي مصرف 
صحيح سيمان 

مرکز.تحقیقات.ساختمان.و.مسكن.به.منظور.تدوين.سند.جامع.ساماندهی.تولید،.توزيع.و.مصرف.

س��یمان.طی.فراخوانی.از.جامعه.مهندسی.خواس��ته.بود.که.برای.ساماندهی.مصرف.صحیح.سیمان.

پیشنهادهای.خود.را.ارائه.کنند..در.اين.فراخوان.طرح.پیشنهادی.مجتمع.ايران.فريمكو،.به.عنوان.طرح.

برگزيده.و.حايز.رتبه.اول.برای.اصالح.ساختار.مصرف.انتخاب.شد..علی.اصغر.کیهانی،.مدير.عامل.ايران.

فريمكو.در.اين.خصوص.گفت:.طرح.پیشنهادی.ما.تحت.عنوان،.»مهندسی.معكوس«.براساس.تجارب.

کشورهای.توسعه.يافته.و.منطبق.با.شرايط.داخلی.کشور.تنظیم.شده..است.و.در.صورت.اجرايی.شدن.

در.کنار.ارتقاء.کیفیت.ساخت.و.ساز.و.دوام.ساختمان.ها،.هیچ.گونه.بار.مالی.برای.دولت.ندارد.و.از.طرفی.

زمینه.اشتغال.دايمی.بیش.از.50.هزار.نفر.را.فراهم.می.آورد..به.گفته.وی.بايد.سیمان.منطبق.بر.ساختار.

مصرف.تولید.شود،.نه.اينكه.مرحله.تولید.سیمان.بی.توجه.به.شرايط.مصرف.صورت.بگیرد..مديرعامل.

ايران.فريمكو.با.بیان.اينكه.هم.اکنون.در.دنیا.بیش.از.60.نوع.سیمان.پرتلند.تولید.و.برای.هر.مصرفی.

سیمان.مخصوص.آن.طراحی.و.تولید.می.شود،.تصريح.کرد:.در.کشور.ما.هنوز.برای.کارهای.بنايی.که.

.بیش.از.30.درصد.از.مصارف.سیمان.را.به.خود.اختصاص.داده..است،.سیمان.بنايی.تولید.نمی.کنیم..

کیهان��ی.ادام��ه.داد:.از.طرف��ی.س��یمان.های.تولی��دی.نی��ز.ب��ا.کالس.مقاومت��ی.پايی��ن.تولی��د.

می.ش��ود،.و.ب��ه.همی��ن.دلی��ل.متوس��ط.مصرف.س��یمان.در.کش��ور.ما.بس��یار.باال.اس��ت.و.برای.

.رس��یدن.ب��ه.مقاومت.ه��ای.مش��خص.بايد.س��یمان.بیش��تری.در.متر.مكع��ب.بتن.مص��رف.کنیم..

به.گفته.وی.ساختار.مصرف.سیمان.در.هر.پروژه.ساختمانی.بدين.شرح.است.که،.55.تا.65.درصد.سیمان.

به..صورت.بتن.سازه.ای،.25.تا.30.درصد.به..صورت.مالت.بنايی،.و.پنج.تا.10.درصد.به..صورت.قطعات.

بتنی.مصرف.می.ش��ود..بنابراين.به.منظور.رعايت.استانداردهای.الزم.با.هدف.کسب.مقاومت.و.دوام.

.طوالنی.مدت،.بخش.بتن..سازه.ای.بايد.به..صورت.بتن.آماده.در.کارخانه.هاي.تولید.بتن.فرآوری.شود..

کیهان��ی.ادامه.داد:.برای.مصارف.بنايی.نیز.بايد.س��یمان.مخصوص.بنايی.تولید.ش��ود.و.نس��بت.به.

.تش��ويق.بخش.خصوصی.برای.راه.اندازی.واحدهای.صنعتی.تولید.مالت.خش��ک.آماده.اقدام.کرد..

مديرعام��ل.اي��ران.فريمكو.معتقد.اس��ت.ک��ه.در.صورت.اجرايی.ش��دن.صدور.شناس��نامه.فنی.و.

.رعاي��ت.ويژگی.های.فنی.فرآورده.های.س��یمانی.در.مرحل��ه.مصرف،.اين.امر.محقق.خواهد.ش��د..

به.گفته.وی.با.نگاهی.ساده.به.وضع.مصرف.سیمان.در.کشورهای.مختلف.به.اين.نتیجه.می.رسیم.که.ساختار.

مصرف.سیمان.در.دنیا.تقريبا.يكسان.است..اما.در.کشور.ما.متاسفانه.اين.ساختار.غلط.و.معیوب.است،.و.اين.

ريشه.های.تاريخی.بسیاری.دارد..چراکه.در.کشور.ما.کمتر.از.15.درصد.سیمان.مصرفی.در.بخش.ساختمان.

.وارد.چرخه.فراوری.صنعتی.می.شود.و.در.کشورهای.توسعه.يافته.اين.رقم.بیش.از.80.درصد.است..

کیهانی.گفت:.کش��ور.ترکیه.به.اندازه.ايران.تولید.و.مصرف.س��یمان.دارد..بیش.از.س��ه.هزار.و.600.

ايس��تگاه.صنعتی.تولید.بتن.وجود.دارد،.اما.در.کش��ور.ما.کمتر.از.يک.هزار.واحد.تولید.بتن.فعالیت.
می.کند،.و.بايد.بگويم.عدم.کنترل.های.مرحله.مصرف.موجب.به.وجود.آمدن.وضع.فعلی.شده..است..



139قصه مرد بتن138 قصه مرد بتن

خبرگزاري موج

با اقدامات غير استاندارد نمي توان 
ساختمان استاندارد داشت

وقتي.به.مصوبه.دولت.احترام.گذاش��ته.نمي.ش��ود.و.بخش.خصوصي.احترام.نمي.گذارد،..بخش.
خصوصي.چرا.آن.را.جدي.بگیرد؟

علي.اصغر.کیهاني،.نماينده.تولیدکنندگان.بتن.آماده.استاندارد،..در.اعتراض.به.تعلیق.شش.ماهه.

مصوبه.دولت.درباره.اس��تفاده.از.مصالح.س��اختماني.استاندارد.از.س��وي.وزير.مسكن.و.شهرسازي.

گفت:.مهندس.سعیدي.کیا.که.در.زلزله.بم.از.نزديک.شاهد.پیامد.هاي.استفاده.از.مصالح.غیر.استاندارد.

بودند،.نبايد.اين.مصوبه.را.معلق.مي.کرد..به.گفته.وي،.مهم.ترين.مشكل.صنعت.در.کشور.ما.بي.ثباتي.

در.تصمیم.گیري.است،.که.يک.طرفه.قوانین.و.بخشنامه.ها.را.مطابق.میل.خود.تفسیر،.تغییر.يا.تعلیق.

مي.کنند.و.سرمايه.گذاران.در.چنین.فضايي.براي.سرمايه.گذاري.در.صنعت.که.نیازمند.قوانین.با.ثبات.

اس��ت.تمايلي.نخواهند.داشت..کیهاني.به.تاريخچه.مصوبه.اس��تفاده.از.مصالح.ساختماني.استاندارد.

اشاره.کرد.و.گفت:.اين.مصوبه.از.سال.1383.در.دولت.مطرح.بود.و.در.تاريخ.84/12/23.به.تصويب.

هیات.وزيران.رسید..براساس.آن،.به.تمام.ارگان.هاي.دولتي،.وزارت.مسكن،.موسسه.استاندارد،..نظام.

مهندس��ي.دوسال.فرصت.داده.ش��د.تا.تولیدکنندگان.خود.را.براي.سال.1387.آماده.کنند.تا.در.تمام.

ساخت.و.ساز.هاي.خصوصي.و.دولتي.فقط.از.مصالح.استاندارد.استفاده.شود..به.گفته.اين.تولیدکننده.

بتن.آماده.اس��تاندارد،.در.طول.دو.سال.گذشته.صنايع.تولید.مصالح.ساختماني.به.خصوص.بتن.آماده.

سرمايه.گذاري.وسیعي.را.براي.استاندارد.کردن.محصول.خود.انجام.دادند،..به.نحوي.که.در.سال.84.

در.س��طح.کش��ور.کمتر.از.80.واحد.تولید.بتن.آماده.گواهینامه.اس��تاندارد.داشتند،.و.امروز.اين.رقم.

به.بیش.از.450.واحد.در.س��طح.کشور.رسیده.اس��ت..وي.ادامه.داد:..براي.رسیدن.به.اين.نقطه.بیش.

از.500میلیارد.تومان.براي.نوس��ازي.خطوط.تولید.،.نوس��ازي.ناوگان.و.حمل.و.تجهیز.آزمايشگاه.و.

استخدام.نیروي.انساني.متخصص.سرمايه.گذاري.جديد.صورت.گرفته..است..ارزش.اين.کارخانه.ها.

بیش.از.2000.میلیارد.تومان.اس��ت.و.خود.را.از.ابتداي.س��ال.جاري.براي.تحقق.اهداف.مقاوم.سازي.

دولت.آماده.کرده.اند،.لیكن.دولت.به.جاي.رفع.موانع.فعالیت.اين.کارخانه.ها،.صورت.مسئله.را.پاک.

کرده..اس��ت..به.گفته.کیهاني،..اين.اقدام.وزارت.مس��كن.هیچ.گونه.توجیهي.ندارد.و.به.جز.آس��یب.
رساندن.به.رابطه.دولت.و.بخش.خصوصي.هیچ.عايدي.نخواهد.داشت..

اين.تولیدکننده.مصالح.ساختماني.با.اشاره.به.اين.که.در.حال.حاضر.کارخانه.هاي.بتن.استاندارد.

ب��ا.کمت��ر.از.25.درصد.ظرفیت.خود.کار.مي.کنند،..گفت:.هم.اکنون.تولید.و.مصرف.بتن.هاي.دس��تي.

غیر.اس��تاندارد.در.جامعه.رواج.دارد..دولت.به.جاي.برخورد.با.مصرف.مصالح.غیر.اس��تاندارد،..کاري.
مي.کند.تا.تولیدکنندگان.بتن.استاندارد.به.خاطر.اعتماد.به.مصوبات.دولت.ورشكسته.شوند..

به.گفته.کیهاني،..تولیدکنندگان.بتن.آماده.به.خاطر.مصوبه.هیات.دولت.س��رمايه.گذاري.سنگیني.

کردند.و.تعهداتي.براي.خود.ايجاد.کرده.اند..چنانچه.دولت.بخواهد.به.صورت.يک.طرفه.مصوبه.خود.

را.تعلیق.کند،..از.اين.پس.هیچ.صنعتي.مصوبات.و.را.جدي.نمي.گیرد.و.اين.امر.براي.آينده.کشور.که.
نیاز.به.سرمايه.گذاري.در.همه.بخش.هاي.مختلف.دارد.يک.زنگ.خطر.است..

نماينده.تولیدکنندگان.بتن.آماده.استاندارد.ادامه.داد:..اين.مصوبه.از.سوي.وزارت.مسكن.پیشنهاد.

شده.بود..اگر.کارشناسان.وزارت.مسكن.با.گذشت.سه.سال.نتوانسته.اند.مقدمات.اجراي.آن.را.فراهم.
کنند،.بايد.مقصران.احتمالي.را.معرفي.کنند،.نه.اين.که.خسارات.هنگفتي.به.جامعه.تحمیل.کنند..

به.گفته.کیهاني،..تولیدکنندگان.بتن.اس��تاندارد.سوم.دي.ماه.سال.جاري.براي.بررسي.مشكالت.

خود.که.ناش��ي.از.اش��كاالت.پی��ش.روي.مرحله.مصرف.مصالح.غیر.اس��تاندارد.اس��ت،..در.تهران.

گردهمايي.خواهند.داش��ت.و.تقاضاي.خود.را.به.صورت.مدون.به.ريیس.جمهور.ارس��ال.مي.کنند،..

چراکه.تولید.کنندگان.معتقدند.آقاي.احمدي.نژاد.که.خود.مهندس.عمران.است.بیش.از.ساير.اعضاي.
کابینه.به.استاندارد.کردن.مصالح.ساختماني.عالقه.مند.است..
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خبرگزاري ها
انجمن بتن ايران

ركورد بزرگ ترين بتن ريزی پمپی 
كشور ثبت شد

با.گذش��ت.يک.س��ال.از.طرح.دولت.برای.تولید.انبوه.مس��كن.تحوالت.پیرامون.افزايش.توان.

تولید.مس��كن.در.کشور.،.نخس��تین.آثار.خود.را.نمايان.می.سازند.و.حرکت.به.سمت.صنعتی.کردن.

ساخت.و.سازها،..نیازمند.ش��كل.گیری.واحدهايی.است.که.بتوانند.به..صورت.تیمی.در.يک.عملیات.

س��اختمانی.و.براس��اس.برنامه.از.پیش.تعیین.ش��ده.عمل.کنند..از.جمله.بخش.های.اصلی.مس��كن،.

.موضوع.تامین.بتن.برای.بخش.های.مختلف..س��ازه.ای.می.باش��د..اين.در.حالی.اس��ت.که.برنامه.های.

انبوه.س��ازی.دولت.به.منظور.تحقق.اهداف.تولید.1/5.میلیون.واحدمس��كونی.در.س��ال،.نه.در.قالب.

تک.سازی.يا.ساخت.و.سازهای.کوچک،.بلكه.در.قالب.پروژه.های.بزرگ.و.انبوه.سازی.و.مجتمع.های.

بزرگ.محقق.می.شود..پروژه.های.بزرگ.نیز،..نیازمند.شرکت.های.بزرگتری.است.که.بتوانند.براساس.

برنامه.از.پیش.تعیین.ش��ده.و.در.مدت.زمان.محدود،.حجم.بااليی.از.مصالح.س��اختمانی.يا.خدمات.

را.منطبق.بر.استانداردهای.مربوطه.با.کیفیت.باال.تامین.کنند..آنچه.که.پاشنه.آشیل.برنامه.دولت.برای.

بحث.تولید.انبوه.مس��كن.مطرح.می.باشد،.تعداد.اندک.چنین.شرکت.هايی.می.باشد.که.بتوانند.در.کنار.
حفظ.کیفیت،..حجم.بااليی.از.خدمات.ساختمانی.را.در.مدت.زمان.کوتاهی.انجام.دهند..

خبرگزاري موج
س��اختار.مصرف.فقط.در.زمینه.بنزين.و.مواد.نفتي،.معیوب.نیس��ت،.در.بس��یاري.از.زمینه.هاي.
ديگ��ر.نیازمن��د.اصالح.س��اختار.مصرف.هس��تیم.و.مق��ام.معظم.رهب��ري.عنوان.اين.اص��ل.را.در.
تمامي.زمینه.ها.خواس��تار.ش��ده.اند..به.گ��زارش.خبرنگار.موج،.با.گذش��ت.15.روز.از.اعالم.س��ال.
اص��الح.الگوي.مصرف،.آنچه.که.بیش��تر.مش��هود.ب��وده،.واکنش.مس��ووالن.دولتي.به.اين.ش��عار.
.اس��ت..در.حالي.ک��ه.اص��الح.س��اختار.مص��رف.واقعیتي.فرات��ر.از.اين.اع��الم.آمادگي.ها.اس��ت..
برخي.کارشناس��ان.معتقدند.که.س��اختار.مصرف.تمام.فرآورده.هايي.که.به.نحوي.از.يارانه.برخوردار.
است،.معیوب.است.و.براي.اصالح.اين.مسئله.هیچ.راهي.جز.حذف.يارانه.ها.باقي.نمي.ماند..موضوعي.
.که.به.گفته.برخي.ديگر.از.کارشناس��ان،.اقتصاد.ايران.در.ش��رايط.فعلي.پتانسیل.کافي.براي.آن.ندارد..
در.همین.خصوص.علي.اصغر.کیهاني،.کارشناس.صنعت.بتن،.درباره.اصالح.ساختار.مصرف.مصالح.
ساختماني.مي.گويد:.خسارات.ناشي.از.مصرف.غلط.مصالح.ساختماني.کمتر.از.مصرف.غلط.بنزين.
نیست..به.گفته.وي،.در.فرآيند.تولید.هر.تن.سیمان،.يک.تن.گاز.کربنیک.وارد.محیط.زيست.مي.شود.و.
بیش.از.125.لیتر.سوخت.فسیلي.مصرف.مي.شود،.همچنین.بیش.از.112کیلو.وات.ساعت.برق.نیز.در.
.اين.فرآيند.مصرف.مي.شود.و.11/6.درصد.از.حمل.و.نقل.بار.جاده.اي.کشور.به.سیمان.اختصاص.دارد..
کیهان��ي.با.اش��اره.ب��ه.اينكه.س��یمان.اهمیت.فوق.الع��اده.اي.در.بی��ن.کاال.هاي.حامل.ان��رژي.دارد،.
مي.افزايد:.س��یمان.با.اين.همه.هزينه.هاي.اجتماعي.تولید.مي.ش��ود.و.در.مرحله.مصرف.بدون.متولي.
رها.ش��ده..اس��ت..به.نحوي.که.سهم.مصارف.صنعتي.و.استاندارد.س��یمان.کمتر.از.25.درصد.است..
مديرعامل.ايران.فريمكو.در.ادامه.بیان.مي.کند:.در.کش��ور.هاي.توسعه.يافته.بیش.از.80.درصد.سیمان.
تولیدي.وارد.چرخه.مصارف.صنعتي.مي.ش��ود.اما.در.کش��ور.ما.مصارف.دس��تي.سیمان.سهم.اصلي.
را.به.خود.اختصاص.داده..اس��ت..به.گفته.اين.کارش��ناس.صنعت.س��یمان،.س��یمان.براي.تبديل.به.
ف��رآورده.نهاي��ي.باي��د.در.کارخانه.هاي.تولید.بتن.و.قطعات.بتني.فرآوري.ش��ود،.بر.همین.اس��اس.
اس��تاندارد.ملي.بتن.تدوين.و.اجباري.ش��ده..است.و.به.رغم.وجود.بخش��نامه.و.آيین.نامه.و.مقررات.
.و.حت��ي.مصوب��ه.هیات.وزيران،.همچنان.ش��اهد.مصرف.بتن.هاي.دست.س��از.در.کش��ور.هس��تیم..
کیهان��ي.معتقد.اس��ت.که.فقط.در.جداول.بتني.خیابان.ها،.س��االنه.بیش.از.800.هزار.تن.س��یمان.را.
دور.مي.ريزي��م..چراکه.جداول.بتني.دست.س��از.عمري.کمتر.از.پنج.س��ال.دارد،.و.خس��ارات.چند.
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ص��د.میلی��اردي.به.اقتصاد.ش��هرداري.ها.تحمیل.مي.کن��د..با.اس��تفاده.از.جداول.بتني.ماش��یني.که.

به.صورت.اس��تاندارد.س��اخته.مي.ش��ود.مي.توان.عمر.مفیدي.بیش.از.50.س��ال.به.جداول.بتني.داد..

ب��ه.گفته.کیهاني،.طرح.اصالح.الگوي.مصرف.س��یمان.از.چند.س��ال.پیش.مطرح.ب��وده.و.در.حال.

حاضر.اين.طرح.آماده.اجرا.اس��ت.و.وزارت.مس��كن.و.شهرس��ازي،.ش��هرداري.ها.و.نظام.مهندسي.

بايد.به.وظايف.خود.در.اين.باره.عمل.کنند..وي.معتقد.اس��ت:.س��یمان.تولیدي.کش��ور.به..صورت.

اس��تاندارد.مصرف.نمي.ش��ود.و.اين.کل.هزينه.هاي.ناشي.از.تولید.س��یمان.را.بي.حاصل.کرده..است..

ب��ه.گفته.اين.کارش��ناس.صنعت.س��یمان،.در.يک.س��اختمان.متع��ارف.بیش.از.70.درصد.س��یمان.

ب��ه..ص��ورت.بتن.آماده.اس��تاندارد.و.25.درصد.به..ص��ورت.مالت.بنايي.و.پن��ج.درصد.به..صورت.

قطع��ات.بتن��ي.بايد.مصرف.ش��ود،.اما.از.70.درصد.س��یمان.که.بايد.به.صورت.بت��ن.آماده.مصرف.
ش��ود،.در.کل.کش��ور.کمت��ر.از.20.درص��د.ب��ه..صورت.بت��ن.آماده.اس��تاندارد.مصرف.مي.ش��ود!
مهندس.کیهاني.در.پايان.خاطرنشان.مي.کند:.عمر.مفید.ساختمان.در.ايران.کمتر.از.35سال.است..در.
حالي.که.مي.توان.با.مصرف.مصالح.استاندارد.به.بیش.از.100.سال.ارتقاء.داد.و.فراموش.نكنیم.که.سه.

درصد.از.درآمد.ملي.در.کشور.ما.در.بخش.مسكن.سرمايه.گذاري.مي.شود..

درباره فصل

1388
سلسـله بحث هاى پيرامـون تاثيرگـذارى هدفمند كردن 
يارانه هـا و تاثيـرآن در صنايع توليد سـيمان و بتن از جمله 
دغدغه هاى اصلى كارشناسـان اين بخش در اين سال بود. 
از طرفى با آزاد سازى قيمت سيمان و افزايش ظرفيت توليد، 
ثبات نسـبى در بـازار فرآورده هاى بتنى بـه وجود آمد كه به 

كاهش قيمت بتن و فرآورده هاى بتنى منجر شد.
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روزنامه دنياي اقتصاد
يک توليدكننده بتن آماده با اشاره به مصوبه دو سال پيش هيات دولت مطرح كرد

عدم نظارت بر استفاده از مصالح 
استاندارد در ساخت وساز

در.حالي.که.هیات.دولت.دو.سال.پیش.ممنوعیت.استفاده.از.مصالح.ساختماني.غیراستاندارد.را.

تصويب.کرد.و.بعد.از.چندين.بار.تاخیر،.آخرين.بار.مقرر.شده.بود.اجراي.آن.از.نیمه.اول.امسال.آغاز.

شود،.اما....هنوز.اراده.جدي.از.جانب.نهاد.هاي.مسوول.براي.اجراي.مصوبه.استانداردسازي.مصالح.

س��اختماني.وجود.ندارد..در.حال.حاضر.در.تهران.و.کرج.ساخت.وس��ازها.کماکان.با.انواع.مصالح.

س��اختماني.فاقد.عالمت.استاندارد.اجرا.مي.شود؛.اين.درحالي.است.که.طبق.آيین.نامه.مصوب.هیات.

دولت،.شهرداري.ها.بايد.قبل.از.صدور.پايان.کار،.برگه.تايیديه.استاندارد.تمام.مصالحي.که.در.ساختمان.

به.کار.رفته.را.رويت.و.تايید.کنند..علي.اصغر.کیهاني،.تولیدکننده.بتن.آماده.در.اين.باره.به.دنیاي.اقتصاد.

گفت:.در.حال.حاضر.در.شهر.کرج.فقط.در.سه.منطقه.مصوبه.استاندارد.مصالح.ساختماني.پیگیري.و.

رعايت.مي.شود..مديرعامل.ايران.فريمكو.تصريح.کرد:.موسسه.استاندارد.و.تحقیقات.صنعتي.تهران.

به.شدت.پیگیر.اجرايي.کردن.مصوبه.هیات.دولت.درخصوص.رعايت.استاندارد.مصالح.ساختماني.

است،.اما.اين.پیگیري.به.تنهايي.کفايت.نمي.کند.و.بايد.شهرداري.و.مهندسان.ناظر.نیز.براي.اجرايي.

کردن.آن.تالش.کنند..کیهاني.افزود:.در.آيین.نامه.مربوط.به.مصوبه.رعايت.استفاده.از.مصالح.ساختماني.

استاندارد.آمده.است:.شهرداري.ها.بايد.قبل.از.صدور.پايان.کار،.از.استاندارد.بودن.مصالح.ساختماني.

به.کار.رفته.در.ساخت.وساز.اطمینان.حاصل.کنند..همچنین.مهندسان.ناظر.نیز.بايد.در.مراحل.مختلف.

ساخت.وساز،.اجازه.به.کار.رفتن.مصالح.غیر.استاندارد.را.ندهند..اين.تولیدکننده.بتن.آماده.تصريح.کرد:.

در.شهر.تهران.و.کرج.به.ندرت.شاهد.اجرايي.شدن.اين.مصوبه.هستیم،.اما.بايد.هرچه.زودتر.سراسري.

شود..علي.اصغر.کیهاني.افزود:.در.شرايط.فعلي،.ظرفیت.تولید.مصالح.استاندارد.در.حد.ساخت.وساز.هاي.

خبرگزاري موج
نماينده كارخانه هاي بتن استاندارد ايران:  

دولت بايد جوابگوي وعده  هاي خود باشد

23اسفندماه.سال.84،.مصوبه.اي.توسط.دولت.مبني.بر.استاندارد.شدن.تولید،.توزيع.و.مصرف.مصالح.

.ساختماني.تا.پايان.سال.86.به.تصويب.رسید.ابالغ.شد.و.اصالح.الگوي.مصرف.در.آن.به.نحوي.پیش.بیني.شده.بود..

عل��ي.اصغر.کیهاني،..نماين��ده.کارخانه.هاي.بت��ن.آماده.اس��تاندارد.ايران.در.گفت.وگ��و.با.خبرنگار.

م��وج،.با.بیان.اين.مطلب.اظهار.داش��ت:.با.اب��الغ.اين.مصوبه،.کارخانه.هاي.بتن.اس��تاندارد.اقدام.به.

سرمايه.گذاري.هاي.کالن.براي.نوسازي.ماش��ین.آالت،.استخدام.متخصصان،.احداث.آزمايشگاه.هاي.

مناسب.و.اخذ.استانداردها.کردند..متاسفانه.اين.مصوبه.تا.پايان.سال.87.تمديد.شد.و.تا.امسال.به.طور.

.کامل.پیاده.سازي.نشده.که.بدهكارشدن.کارخانه.ها.را.به.دلیل.سرمايه.گذاري.ها.به.دنبال.داشته.است..

مهندس.کیهاني.تصريح.کرد:.اجرايي.نشدن.اين.قانون.و.استفاده.از.بتن.غیر.استاندارد.در.ساختمان.ها،.

کارخانه.هاي.بتن.اس��تاندارد.را.دچار.چالش.کرده..اس��ت..به.عنوان.مث��ال،.کارخانه.هايي.که.بیش.از.

250.میلیارد.ريال.س��رمايه.گذاري.کرده.اند،.اکنون.ب��ا.15.درصد.ظرفیت.خود.فعالیت.مي.کنند.که.به.

معناي.روز.به.روز.نزديک.تر.ش��دن.به.ورشكس��تگي.است..نماينده.کارخانه.هاي.بتن.آماده.استاندارد.

اي��ران.با.اش��اره.به.اين.که.ه��م.اکنون.اصالح.الگ��وي.مصرف.براي.صنعت.بتن.در.حد.يک.ش��عار.

اس��ت.و.رعايت.نمي.ش��ود،.ابراز.داش��ت:.اصالح.الگوي.مصرف.يعني.مص��رف.صحیح،.در.حالي.

.که.س��االنه.در.کش��ور.ما.بیش.از.10.میلیون.تن.س��یمان.در.تولید.بتن.غیر.استاندارد.به.هدر.مي.رود..

.کنوني.اس��ت.و.با.اجباري.ش��دن.اس��تفاده.از.مصالح.استاندارد.مش��كلي.در.تامین.آن.وجود.ندارد..

وي.با.اش��اره.به.تولید.بتن.آماده.در.اس��تان.تهران.نیز.افزود:.در.بحث.تولید.بتن.آماده،.طي.چند.سال.

گذش��ته.تالش.ها.و.سرمايه.گذاري.هاي.خوبي.انجام.شده..اس��ت.و.امیدواريم.هرچه.زودتر.از.طريق.

ابزار.هاي.قانوني.و.همكاري.ش��هرداري.ها.و.مهندس��ان.ناظر،.جلوي.اس��تفاده.از.بتن.هاي.دست.ساز.
گرفته.شود..
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برای ارتقاي كيفيت ساخت و سازها، 
نبايد از دولت قهر كرد

دکتر.علی.اصغر.کیهانی؛.تولید.کننده.برتر.مصالح.س��اختمانی.استاندارد.کشور،.با.اشاره.به.اينكه.

بخش.عظیمی.از.برنامه.های.دولت.در.س��ال.های.پیش.رو.معطوف.به.بخش.مس��كن.است.همكاری.

بخ��ش.خصوص��ی.و.همه.گروه.های.کارشناس��ی.برای.تحقق.اهداف.معطوف.به.بخش.مس��كن.را.
خواستار.شد..

به.گفته.کیهانی،.آن.بخش.از.اقدامات.دولت.که.به.زندگی.روزمره.مردم.مربوط.می.شود،.از.قبیل.

مس��ايل.بخش.مس��كن،.بهداشت.و.درمان.و.اش��تغال،.محل.قهر.کردن.با.دولت.نیست.بنابراين.الزم.

است.تا.همه.بخش.های.خصوصی.و.جامعه.دانشگاهی.و.نهادهای.فنی.و.مهندسی.در.اين.باره.با.بدنه.

دولت.همكاری.داش��ته.باشند،.چراکه.ارتقاء.کیفیت.ساخت.و.سازها.در.کشور.موضوعی.است.که.به.
سود.همه.اقشار.مردم.است.

کیهانی.با.يادآوری.اين.نكته.که.به.طور.متوس��ط.روزانه.600.واحد.مسكونی.شهری.و.روستايی.

در.کشور.تولید.می.شود.و.گردش.مالی.اين.بخش.بیش.از.25درصد.از.درآمد.سرانه.کشور.را.به.خود.

اختصاص.داده..است.و.از.طرفی.عمر.مفید.ساخت.و.سازهای.کشور.برابر.آنچه.که.از.سوی.نهادهای.

مس��وول.عنوان.شده..است.کمتر.از.4.سال.است.حال.آنكه.با.رعايت.استانداردهای.مربوطه.می.توان.

وي.اضاف��ه.کرد:.در.صورتي.که.دولت.و.ش��هرداري.ها.و.ش��ورا.هاي.ش��هر.ب��ه.تعهدات.خود.عمل.

کنند،.الگوي.مصرف.را.جدي.گرفته.و.به.س��اختمان.هايي.که.از.بتن.اس��تاندارد.اس��تفاده.نمي.کنند.

.پايان.کار.ندهند،.قس��متي.از.مشكالت.واحد.هاي.تولیدکننده.بتن.آماده.استاندارد.مرتفع.خواهد.شد..

مهندس.کیهاني.در.خصوص.توانايي.تولید.کارخانه.هاي.سازنده.بتن.استاندارد.خاطر.نشان.ساخت:.هم.

اکنون.در.کشور.به.دلیل.مصرف.ناصحیح،.عرضه.بتن.استاندارد.بیش.از.تقاضاي.آن.است..در.صورتي.
که.کارخانه.هاي.بتن.استاندارد،.توانايي.تامین.کل.نیاز.کشور.به.اين.محصول.را.دارا.هستند..

عمر.مفید.ساختمان.ها.را.تا.120.سال.ارتقا.داد،.بنابراين.ضرورت.رعايت.استانداردهای.ساخت.و.ساز.
از.اين.منظر.اهمیت.پیدا.می.کند..

کیهانی.با.بیان.اينكه.تحوالت.کیفی.ساخت.و.س��از.بدون.مشارکت.بخش.خصوصی.امكان.پذير.

نیس��ت.و.از.طرفی.مجموعه.دولت.نیز.بايد.پذيرای.پیش��نهادات.بخش.خصوصی.باش��د،.گفت:.در.

سال.1384.پس.از.انتخابات.رياست.جمهوری.در.نخستین.روز.کاری.دولت.هشتم،.مجموعه.ای.از.

پیش��نهادات.به.منظور.ارتقاء.کیفیت.ساخت.و.سازها.و.رعايت.استانداردهای.تولید،.توزيع.و.مصرف.

مصالح.س��اختمانی.از.س��وی.ايران.فريمكو.به.دولت.ارائه.کرد.که.مورد.استقبال.بخش.های.مختلف.

دولتی.قرار.گرفت.به.نحوی.که.در.تاريخ.84/12/23.در.قالب.آيین.نامه.ای.به.تصويب.هیات.وزيران.

رسید،.اين.تصويب.نامه.تحوالت.عظیمی.در.ارتقاء.کیفیت.ساخت.و.سازها.باالخص.تولید.و.مصرف.

مصالح.ساختمانی.به.وجود.آورده.است.و.اين.نشان.می.دهد.که.چنانچه.بخش.خصوصی.و.تشكل.های.

حرفه.ای.و.مهندسی.پیشنهاداتی.برای.بهبود.امور.بخش.ساخت.و.ساز.داشته.باشند.می.توانند.از.طريق.
ارائه.به.نهادهای.دولتی.و.پیگیری.مستمر.به.نتايج.مطلوب.برسند..

کیهانی.در.خاتمه.با.اش��اره.به.اينكه.ارتقاء.کیفیت.ساخت.و.س��ازها.و.اصالح.ساختارهای.تولید.

مس��كن.در.کش��ور،.نیازمند.عزم.همگانی.اس��ت.که.منافع.آن.به.طور.يكسان.برای.همه.اقشار.جامعه.

باالخص.اقشار.طبقه.پايین.جامعه.است.گفت:.خانه.دار.کردن.مردم،.آرزويی.است.که.همه.سیاست.

مداران.بعد.از.انقالب.داش��ته.اند.و.اتفاقا.در.صورت.اصالح.اين.ساختارها.حتما.دست.يافتنی.است،.

بنابراين.برای.پیشبرد.اين.هدف.همه.بخش.خصوصی.اعم.از.شرکت.های.تولید.مصالح.ساختمانی،.و.

پیمانكاران.مجری.و.تشكل.های.حرفه.ای.و.مهندسی.نبايد.متاثر.از.جريانات.سیاسی.باشند.و.اين.قبیل.
مسايل.جای.قهر.کردن.با.دولت.نیست..
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روزنامه دنياي اقتصاد

 درباره اصالح الگوي مصرف سيمان 
به روش مهندسي معكوس

س��یمان.يكي.از.مهم.ترين.مصالح.ساختماني.اس��ت.که.به..خاطر.هزينه.هاي.اجتماعي.و.اقتصادي.

ناش��ي.از.تولید.آن،.نیازمند.بررس��ي.و.شناخت.س��اختار.هاي.مصرف.به.منظور.اصالح.آن.هستیم..از.

80سال.پیش.که.اين.فرآورد.ه.ساختماني.وارد.کشور.ما.شد.به.سرعت.جايگاه.خود.را.به.عنوان.مهم.ترين.

فرآورده.س��اختماني.باز.کرد..به..خاطر.قابلیت.هاي.بس��یار.بااليي.که.داشت.الگوي.ساخت.و.ساز.را.در.
کشور.ما.تحت.تاثیر.حضور.خود.قرار.داد..

مصرف.س��یمان.در.کارگاه.هاي.بزرگ.عمراني.باالخص.در.ابنیه.ه��اي.فني.راه.به.عنوان.بتن.و.نیز.

ساخت.و.سازه.هاي.دولتي.و.عمومي.بیشتر.در.بخش.نازک.کاري.ها.به.عنوان.نما.و.بعضا.قطعات.بتني.از.

قبیل.موزايیک.رواج.يافت.اما.رفته.رفته.با.توجه.به.قابلیت.هاي.بااليي.که.داش��ت.واز.طرفي.تغییرات.

وسیعي.که.بر.روي.الگوي.اجراي.پروژه.هاي.عمراني.در.کشور.داشت.به.جايگاه.ممتازي.دست.يافت،.

به.نحوي.که.در.حال.حاضر.تقريبا.در.همه.بخش.هاي.فونداس��یون،.بخش.اعظمي.از.سقف.ها.و.تقريبا.

همه.بخش.هاي.ابنیه.فني.راه،.کانال.ها.و.تاسیسات.مرتبط.با.آب،.سدها.و....بتن.نه.تنها.اولويت.نخست.
است،.بلكه.در.بسیاري.از.اين.موارد،.به.عنوان.تنها.گزينه.پیش.روي.جامعه.مهندسي.است..

به.رغم.رش��د.جايگاه.بتن.در.بین.فرآورد.هاي.ساختماني،.توجه.به.کیفیت.مصرف.آن.نیز.همزمان.

دربین.جامعه.مهندس��ي.مورد.توجه.بوده..اس��ت.که.اين.موضوع.با.ترجمه.آيین.نامه.ها.و.استاندارد.هاي.

خارجي.ش��روع.و.در.نهايت.با.تدوين.اس��تانداردها.و.آيین.نامه.هاي.ملي.تدوين.اسناد.فني.براي.تولید.
ومصرف.سیمان.و.بتن.نهايي.با.انتشار.آيین.نامه.بتن.ايران)آبا(.به.بلوغ.خود.رسید..

.معیوب.بودن.چرخه.هاي.س��اختاري.اجراي.پروژه.هاي.عمراني.و.ساختماني.در.کشور.در.بخش.

سیمان.و.بتن.ريزي.آثار.خود.را.نشان.داده..است.و.به.رغم.وجود.آيین.نامه.ها.و.استاندارد.هاي.الزم.وکافي.

در.اين.حوزه،.لیكن.مكانیزمي.که.در.مراحل.تولید.و.توزيع.و.مصرف.س��یمان.ش��كل.گرفته،.وفاداري.

چنداني.به.رعايت.اين.آيین.نامه.و.استانداردها.ندارد..
.به.همین.منظور.الزم.است.تا.ساختار.فعلي.مصرف.به.روش.مهندسي.معكوس.طبقه.بندي.شود..
در.اين.روش.ابتدا.به.بررس��ي.جامع.تولید.و.مصرف.بتن.پرداخته.خواهد.ش��د.و.س��پس.با.استفاده.از.
تجارب.پروژه.هاي.متعدد.ساختمان.سازي.نسبت.به.طبقه.بندي.موارد.مصرف.سیمان.در.ساختمان.سازي.
و.پروژه.هاي.عمراني.پرداخته.مي.ش��ود.و.پس.از.بررس��ي.چگونگي.و.شكل.مصرف.فعلي.سیمان.در.
هريک.از.بخش.هاي.مختلف.ساختمان.س��ازي.نسبت.به.ارائه.مدلي.که.به.مصرف.صحیح.و.استاندارد.

منجر.شود.اقدام.مي.شود..
طرح.مطالعاتی.انجام.گرفته.با.عنوان.»پی.آمدهای.زيست.محیطی.اصالح.الگوی.مصرف.سیمان.
در.ايران«.که.به.عنوان.پايان.نامه.دکترای.رش��ته.مهندس��ی.صنايع.توس��ط.دکتر.علی.اصغر.کیهانی.ارائه.
ش��د،.به.عنوان.طرح.پژوهشی.برتر.از.سوی.هیات.علمی.دانشگاه.بین.المللی.فنی.و.مهندسی.پارامونت.

انتخاب.شد..
دکتر.علی.اصغر.کیهانی،.مدير.مجتمع.ايران.فريمكو.و.پارس.النه.از.پیشكسوتان.صنعت.بتن.کشور.
اس��ت.و.اين.پژوهش.حاصل.6.س��ال.کار.مطالعاتی.پیوسته.ايشان.بود.که.به.بررسی.پیامدهای.زيست.
محیطی.اصالح.الگوی.مصرف.س��یمان.پرداخته.اس��ت..بخش.هايی.از.اين.پژوهش.در.سال.گذشته.از.
سوی.مرکز.تحقیقات.ساختمان.و.مسكن.در.بین.طرح.های.ارسالی.برای.اصالح.الگوی.مصرف.سیمان.
حايز.رتبه.نخست.برای.اصالح.مرحله.مصرف.سیمان.در.کشور.شده.بود،.براساس.نتايج.اين.پژوهش،.
همه.ساله.در.دنیا.2200.میلیون.تن.سیمان.تولید.می.شود.که.در.فرآيند.تولید.هر.تن.سیمان.1.تن.انواع.
گازهای.گلخانه.ای.وارد.محیط.زيس��ت.می.ش��ود.و.بیش.از.8درصد.از.کل.گازهای.گلخانه.ای.دنیا.به.
صنعت.س��یمان.اختصاص.دارد..بر.همین.اساس.در.کش��ور.ايران.نیز،.در.فرآيند.تولید.60.میلیون.تن.

سیمان،.60.میلیون.تن.انواع.گازهای.گلخانه.ای.وارد.محیط.زيست.می.شود..
براس��اس.يافته.های.اين.طرح.مطالعاتی،.باتوجه.به.آثار.زيس��ت.محیطی.مرحله.تولید.سیمان.که.
اجتناب.ناپذير.است،.لیكن.در.مرحله.مصرف.باتوجه.به.پیشرفت.های.صورت.گرفته،.اين.فرصت.فراهم.
است.که.با.کنترل.کیفیت.در.مرحله.مصرف.بین.20.تا.40.درصد.در.کاهش.گازهای.گلخانه.ای.ناشی.

از.تولید.سیمان.صرفه.جويی.کرد..
براساس.اين.طرح.پژوهشی،.ارزيابی.میزان.مصرف.سیمان.در.بخش.های.مختلف.يک.ساختمان.نشان.
می.دهد.که.حداکثر.سیمان.مصرفی.برای.ساخت.يک.مترمربع.زير.بنا.145.تا.175.کیلوگرم.است.لیكن.در.حال.
حاضر.به.علت.پايین.بودن.تكنولوژی.تولید.بتن.در.ايران.اين.میزان.به.240.کیلوگرم.نیز.می.رسد،.حال.آنكه.
.در.صورت.ارتقاي.تكنولوژی.های.تولید.و.مصرف.سیمان.و.بتن.در.ايران،.می.توان.اين.حجم.مصرف.را.به.
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محدوده.های.استاندارد.جهانی.نزديک.کرد..
برابر.يافته.های.اين.طرح.حرکت.استانداردس��ازی.فرآورده.های.بتنی.که.از.6.س��ال.پیش.در.ايران.
ش��روع.شده..اس��ت،.پیش.درآمد.رسیدن.به.نقطه.مطلوب.اس��ت..برابر.اين.گزارش،.موضوع.مصارف.
سیمان.در.بخش.های.ديگر.از.قبیل.مبلمان.و.تاسیسات.و.ابنیه.فنی.شهری.نیز.مورد.بررسی.دقیق.قرار.
گرفته..است..در.بخش.تاسیسات.شهری،.باتوجه.به.شرايط.اقلیمی.کشور.ما.جداول.و.کف.پوش.های.
بتنی.با.پديده.يخ.زدگی.مواجه.اند.که.عمر.مفیدی.کمتر.از.3.تا.5.سال.دارند.حال.آنكه.در.صورت.تولید.
به..صورت.ماشینی.و.با.رعايت.استانداردهای.مربوطه.می.توان.جداول.و.کف.پوش.های.بتنی.با.عمری.
بیش.از.50.سال.تولید.کرد..اين.بخش.به.تنهايی.در.سال.بیش.از.1/2.میلیون.تن.از.سیمان.کشور.را.به.
مصرف.می.رساند.و.البته.نخاله.های.ساختمانی.ناشی.از.تعويض.های.مكرر.اين.قطعات.بتنی،.بخش.های.

وسیعی.از.زمین.های.اطراف.شهرها.را.به.گورستان.نخله.های.ساختمانی.تبديل.کرده..است..
برابر.اين.گزارش.برای.تولید.و.نصب.هر.قطعه.جدول.بتنی؛.60.کیلوگرم.سیمان.مصرف.می.شود.
اين.در.حالی.اس��ت.که.هر.درخت.معمولی.در.طول.يكس��ال.حداکثر.20.کیلوگرم.گاز.کربنیک.را.از.
ه��وا.جذب.می.کند..بنابراين.فرآيند.تخري��ب.و.تعويض.هر.قطعه.جدول.بتنی.معادل.از.بین.بردن.آثار.
عملكردی.3.درخت.در.س��ال.اس��ت..کمیته.داوری.و.هیات.علمی.دانشگاه.فنی.و.مهندسی.پارامونت.
به..خاطر.آثار.زيست.محیطی.اصالح.الگوی.مصرف.سیمان.که.می.تواند.در.بسیاری.از.کشورهای.دنیا.
مورد.استفاده.و.توجه.قرار.گیرد،.اين.پژوهش.را.به.عنوان.پژوهش.برتر.انتخاب.و.معرفی.کرده..است.و.
در.مراسم.رسمی.فارغ.التحصیلی.دانشجويان.دکترا،.فوق.لیسانس.و.لیسانس.دکتر.علی.اصغر.کیهانی.
از.ايران.را.به..خاطر.اين.پژوهش.کاربردی.به.عنوان.پژوهش.گر.برتر.دانشگاه.انتخاب.و.در.مراسم.فوق.

از.ايشان.رسما.تقدير.کردند.

روزنامه دنياي اقتصاد

با اصالح ضوابط حمل و نقل بار جاده اي 
بيش از 9800 ميليون ليتر در مصرف 

گازوييل صرفه جويي مي شود 

برابر.يک.تحقیق.انجام.گرفته.توسط.مجتمع.ايران.فريمكو،.ضوابط.حمل.و.نقل.بار.جاده.اي.باعث.

باال.رفتن.قیمت.تمام.شده.حمل.و.نقل.بار.در.کشور.شده..است.و.در.صورت.اصالح.اين.ضوابط.که.

متعلق.به.50.س��ال.پیش.است.اين.فرصت.فراهم.مي.ش��ود.که.بیش.از.36.درصد.به.ظرفیت.ناوگان.

حمل.و.نقل.بار.جاده.اي.کش��ور.افزوده.ش��ود..اين.تحقیق.با.بررسي.تاريخچه.ضوابط.حمل.و.نقل.بار.

جاده.اي.کشور.در.کنار.تاثیر.هزينه.هاي.مختلف.در.حمل.و.نقل.بار.انجام.گرفته.و.مشخص.شده..است.

که.در.تردد.کامیون.هاي.حمل.بار،.به.طور.متوسط.بین.45.تا.55.درصد.وزن.جابه.جا.شده.بار.نا.خالص.

است.و.اين.درحالي.است.که.در.صورت.تغییر.ظرفیت.حمل.بار.جاده.اي.براساس.ظرفیت.مندرج.در.

کاتولوگ.کارخانه.هاي.س��ازنده.کامیون.ها.اين.فرصت.فراهم.مي.شود.که.ظرفیت.حمل.بار.خالص.به.

میزان.60.درصد.افزايش.يابد.و.اين.افزايش.تاثیر.خود.را.در.قیمت.تمام.ش��ده.حمل.بار.تا.میزان28.

درصد.نشان.خواهد.داد..به.عبارت.ديگر.قیمت.حمل.بار.جاده.اي.به.میزان.28.درصد.کاهش.مي.يابد..

از.طرفي.اين.امر.باعث.صرفه.جويي.در.مصرف.س��وخت.به.میزان9800.میلیون.لیتر.در.سال.خواهد.

ش��د..در.اين.گزارش.با.اش��اره.به.ظرفیت.مجاز.فعلي.حمل.بار.توس��ط.انواع.کامیون.و.تريلي.آمده.

است.که.اين.اعداد.هیچ.گونه.تناسبي.با.توان.واقعي.کامیون.هاي.جديدي.که.وارد.ناوگان.حمل.و.نقل.

شده.اند.ندارد.و.اين.ظرفیت.)6.چرخ.19.تن،.10.چرخ.26.تن.و.18.چرخ.46.تن(.براساس.شرايطي.

بود..که.تكنولوژي.و.تجهیزات.ايمني.و.ترمز.کامیون.ها.توانمندي.امروز.را.نداشت.– به.همین.خاطر.

ظرفیت.کمتري.براي.کامیون.ها.در.نظر.گرفته.شده.بود.اما.کامیون.هاي.جديد.که.براساس.تكنولوژي.

بس��یار.پیشرفته.و.با.سیستم.هاي.ترمز.ABS.تولید.ش��ده.اند.داراي.ظرفیت.حمل.بار.باالتري.هستند.
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که.در.کاتولوگ.هاي.س��ازنده.منعكس.شده..اس��ت.و.در.کل.دنیا.اين.ظرفیت.مالک.بارگیري.در.نظر.

گرفته.مي.ش��ود..دراين.گزارش.با.بررسي.عملكرد.مفید.در.حمل.برخي.از.کاالها.– من.جمله.تراک.

میكس��ر.هاي.حمل.بتن.آماده،.مشخص.شده..اس��ت.که.تراک.میكسر.هاي.حمل.بتن.به..خاطر.داشتن.

ديگ.و.موتور.اضافي.بیش.از.15/5.تن.وزن.ناخالص.دارند.و.براي.رعايت.مقررات.26.تن.وزن.بار.

با.کامیون،.حداکثر.10/5.تن.بار.خالص.حمل.مي.کنند.و.به.عبارتي.کمتر.از.42.درصد.از.وزن.جابه.جا.

ش��ده.را.بار.خالص.تشكیل.مي.دهد.حال.آنكه.کامیون.هاي.جديدي.که.به..صورت.میكسر.درآمده.اند.

مي.توانند.تا.34.تن.بار.حمل.مي.کند.که.بیش.از.17/5.تن.بار.خالص.جابه.جا.مي.شود.که.بیش.از.66.
درصد.در.حمل.بار.خالص.رشد.خواهند.داشت..

در.اين.گزارش.به.ظرفیت.بار.پذيري.ابنیه.فني.و.زير.سازي.و.رو.سازي.جاده.ها.اشاره.شده..است.

که.برابر.آيین.نامه.هاي.وزارت.راه.و.براساس.محاسبات.و.استاندارد.آشتو.ساخته.مي.شوند.و.هیچ.گونه.

مش��كلي.از.بابت.افزايش.ظرفیت.بار.کامیون.ها.تا.ظرفیت.هاي.مندرج.در.کاتولوگ.رسمي..کامیون.ها.

براي.ابنیه.فني.به.وجود.نخواهد.آمد..به.گفته.دکترعلي.اصغرکیهاني،.مدير.مجتمع.ايران.فريمكو.نتايج.

اين.تحقیقات.که.مبتني.به.مطالعات.کتابخانه.اي.و.مطالعات.میداني.بود،.جهت.هرگونه.تصمیم.گیري.

در.اختیار.وزارت.راه.و.ترابري.قرار.گرفته.وامید.اس��ت.که.هر.چه.سريعتر.اين.تغییرات.از.سوي.آن.

وزارتخانه.اعمال.ش��ود..کیهاني.همچنین.درباره.وضعیت.حمل.بتن.آماده.نیز.يادآوري.کرد:.درهمه.

جاي.دنیا.محصول.بتن.آماده.جزء.مواد.فاس��د.ش��دني.محسوب.مي.شود.و.در.مقررات.حمل.بار.نیز.

براساس.ضوابط.حمل.مواد.فاسد.شدني.منظور.مي.شود،.چون.فرصت.کاري.بتن.آماده.پس.از.تولید.

کمتر.از.3.ساعت.است،.بنابراين.الزم.است.تا.در.کشور.ما.نیز.ضوابط.حمل.بتن.آماده.براساس.قانون.
حمل.مواد.فاسد.شدني.تنظیم.شود..

خبرگزاري موج

دولت بعدي به فكر حفظ صنايع توليد 
مصالح ساختماني باشد

با.گذش��ت.بیش.از.يكس��ال.از.رکود.ايجاد.شده.در.بخش.مس��كن.عالمت.هايي.مبني.بر.ايجاد.

تحرک.جدي.در.بخش.ساخت.و.س��از.کش��ور.به.چش��م.مي.خورد.که.در.صورت.برنامه.ريزي.براي.

مسكن.مهر،.بسیاري.از.صنايع.تولید.فرآورد.ه.هاي.ساختماني.فعال.مي.شوند..کشور.ما.با.کمبود.بیش.

از.2/5.میلیون.واحد.مس��كوني.مواجه.اس��ت.و.اين.در.حالي.اس��ت.که.هر.سال.نیز.850.هزار.واحد.

به.اين.کمبود.اضافه.مي.ش��ود.و.چنانچه.برنامه.ريزي.تولید.س��االنه.يک.و.نیم.میلیون.واحد.مسكوني.

عملیاتي.نشود،.در.سال.هاي.آينده.شاهد.بحران.هاي.عمیقي.در.بخش.مسكن.خواهیم.بود..در.حالي.که.

بسیاري.از.صنايع.تولید.فرآورده.هاي.ساختماني.سرمايه.گذاري.قابل.توجهي.براي.پاسخ.گويي.به.نیاز.

تولید.س��االنه.يک.و.نیم.میلیون.واحد.انجام.داده.اند.ولي.اس��تمرار.وضعیت.فعلي.ظرفیت.هاي.ايجاد.

شده.را.تهديد.مي.کند..مهندس.علي.اصغر.کیهاني،.مدير.عامل.ايران.فريمكو.و.بزرگترين.تولید.کننده.

بتن.آماده.استاندارد.کشور.در.اين.باره.معتقد.است.که.دولت.در.برنامه.ريزي.هاي.آتي.خود.بايد.توجه.

ويژه.اي.به.حفظ.صنايع.تولید.مصالح.س��اختماني.داش��ته.باشد.تا.اين.صنايع.در.شرايط.فعلي.آسیب.

کمت��ري.ببیند.چرا.که.در.صورت.اس��تمرار.وضعیت.فعلي،.بس��یاري.از.کارخانه.هاي.تولید.مصالح.

س��اختماني.تعطیل.خواهند.ش��د.و.اين.باعث.مي.شود.در.زمان.شكل.گیري.رونق.ساخت.و.ساز.ها.بار.

ديگر.موضوع.تامین.مصالح.ساختماني.به.عنوان.يكي.از.چالش.هاي.اساسي.پیش.روي.تولید.مسكن.

قرار.گیرد..کیهاني.به.موضوع.رعايت.اس��تاندارد.هاي.ملي.مصالح.س��اختماني.اشاره.مي.کند.ومعتقد.

اس��ت.بس��یاري.از.کارخانه.هايي.که.پیرو.مصوبه.84/11/24.هیات.وزيران.به.سمت.استاندارد.کردن.

تولیدات.خود.حرکت.کردند،.در.حال.حاضر.با.مش��كالت.بیش��تري.مواجه.اند.چرا.که.با.نوس��ازي.

خطوط.تولید.و.تاس��یس.آزمايشگاه.و.اس��تخدام.و.آموزش.نیروي.انساني.هزينه.هاي.جاري.آنها.نیز.

افزايش.يافته.و.دراين.میان.فشار.شبكه.بانكي.کشور.و.نیز.ساير.تعهدات.ايجاد.شده.در.بازار.پولي.آنها.
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را.ش��كننده.تر.کرده..است..به.گفته.کیهاني،.در.بخش.بتن.آماده.به.عنوان.مهم.ترين.مصالح.ساختماني،.

اکثر.کارخانه.هاي.بتن.آماده.اس��تاندارد.درگیر.اقساط.معوق.شرکت.هاي.لیزينگ.هستند.که.به..خاطر.

نوس��ازي.ناوگان.حمل.و.نقل.ايجاد.کرده.اند.و.چنانچه.وزارت.مسكن.و.شهر.سازي.و.وزارت.صنايع.

نتوانند.براي.عبور.از.وضعیت.فعلي.به..صورت.هدفمند.برنامه.ريزي.کنند،.شاهد.آن.خواهیم.بود.که.

بسیاري.از.اين.کارخانه.هاي.تعطیل.شوند..کیهاني.معتقد.است.که.دولت.بايد.بسته.حمايتي.مشخصي.

را.براي.عبور.صنايع.تولید.مصالح.س��اختماني.اس��تاندارد.از.وضعیت.فعلي.در.دستور.کار.آتي.خود.

قرار.دهد.و.اين.بسته.شامل.مشوق.هاي.مالي،.تامین.سرمايه.در.گردش.و.بخشودگي.بخشي.از.سود.
تسهیالتي.است.که.اين.صنايع.به..خاطر.استاندارد.کردن.تولیدات.خود.ايجاد.کرده.اند..

اين.تولید.کننده.مصالح.ساختماني.معتقد.است.که.رکود.فعلي.ايجاد.شده.در.بخش.مسكن.شايد.

تا.پايان.س��ال.جاري.ادامه.داش��ته.باشد.ولي.دولت.بايد.شرايطي.را.فراهم.کند.که.قبل.از.آغاز.دوباره.

رونق.س��خت.و.س��از.اين.صنايع.بتوانند.وضعیت.خود.را.حفظ.کنند،.چرا.که.نقش.مهمي.در.حفظ.

فرصت.هاي.ش��غلي.نیز.دارند..به.گفته.کیهاني.وزير.آتي.مس��كن.و.شهر.سازي.بايد.به.طور.مشخص.

برنامه.خود.را.براي.رفع.مشكالت.صنايع.تولید.مصالح.ساختماني.استاندارد.در.برنامه.هاي.خود.ارائه.

کند..و.اجراي.مصوبه.هیات.وزيران.درباره.اس��تاندارد.کردن.مصالح.س��اختمان.را.در.اولويت.کاري.
خود.قرار.دهد..

روابط عمومي سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان

موج دوم كاهش قيمت هاي مصالح 
ساختماني در راه است

به.گزارش.روابط.عمومي.سازمان.حمايت.از.حقوق.مصرف.کنندگان،.مجتمع.تحقیقاتي.– تولیدي.

ايران.فريمكو.بزرگترين.تولیدکننده.بتن.آماده.و.قطعات.بتني.کشور،.قیمت.هاي.جديد.فرآورده.هاي.

بتني.خود.را.که.در.جهت.حمايت.از.حقوق.مصرف.کنندگان.اعمال.کرده..اس��ت،.به.میزان.17.تا.26.

درصد.کاهش.داده..اس��ت.که.اين.اقدام.به.کاهش.قیمت.تمام.ش��ده.ساخت.و.ساز.منجر.خواهد.شد..

کاهش.قیمت.بتن.آماده.استاندارد.به.عنوان.مهم.ترين.مصالح.ساختماني،.تاثیر.بسزايي.در.کاهش.ساير.

فرآورده.هاي.ساختماني.خواهد.داشت..مهندس.علي.اصغر.کیهاني،.مدير.عامل.مجتمع.ايران.فريمكو.

و.تولید.کننده.برتر.بتن.اس��تاندارد.کش��ور.در.اين.باره.معتقد.اس��ت.که.اين.کاهش.قیمت.ها.براساس.

محاس��بات.مهندس��ي.محصول.و.حذف.هزينه.هاي.زايد.در.مرحله.قیمت.تمام.ش��ده.به.دست.آمده.

اس��ت..به.نحوي.که.به.رغم.افزايش.40.درصدي.قیمت.س��یمان.و.افزايش.25.درصدي.قیمت.ش��ن.

و.ماس��ه.نسبت.به.س��ال.گذشته.کارخانه.هاي.بتن.آماده.توانسته.اند.قیمت.هاي.خود.را.نسبت.به.سال.

گذش��ته.کاهش.دهند.و.اين.نشان.مي.دهد.که.بخش.خصوصي.در.شرايط.فعلي.ساخت.و.ساز.بهتر.از.

ساير.شرکت.هاي.دولتي.درباره.کاهش.قیمت.ها.عمل.کرده..است..به.گفته.کیهاني،.قیمت.فعلي.سیمان.

داخلي.تحويل.درب.کارخانه،.50.هزار.تومان.است..در.حالي.که.قیمت.واقعي.اين.کاال.کمتر.از.اين.

است.و.جا.دارد.که.اين.قیمت.ها.نیز.به.قیمت.هاي.واقعي.که.هر.تن.30.هزار.تومان.است.کاهش.پیدا.

کند..کیهاني.درباره.داليل.افزايش.قیمت.س��یمان.به.رغم.کاهش.قیمت.همه.فرآورده.هاي.ساختماني.

گفت:.ساختار.سهامداران.کارخانه.هاي.سیمان.شرايطي.را.فراهم.کرده..است.که.اکثريت.کارخانه.هاي.

سیمان.نسبت.به.عدم.کاهش.قیمت.ها.به.نوعي.با.هم.هماهنگي.نموده.اند.که.بجاي.کاهش.قیمت.ها.

به.کاهش.تولید.اقدام.مي.کنند..به.گفته.کیهاني،.اين.اقدام.مي.تواند.باعث.رکود.ساخت.و.ساز.در.کشور.
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ش��ود.چرا.که.در.دنیا.قیمت.س��یمان.درب.کارخانه.در.اکثر.کش��ور.ها.کمتر.از.قیمت.س��یمان.درب.

کارخانه.هاي.کشور.ما.است.بنابراين.مي.بايست.وزير.محترم.رفاه.و.تامین.اجتماعي.و.رياست.سازمان.

تامین.اجتماعي.کشور.به.عنوان.سهامدار.اصلي.کارخانه.هاي.سیمان.در.اين.باره.پیگیري.کند..چرا.که.

واقعي.شدن.قیمت.سیمان.مي.تواند.به.کاهش.قیمت40.درصدي.اين.محصول.در.بازار.منجر.شود.و.

با.توجه.به.نقش.سیمان.در.ساخت.و.سازها.اين.امر.قطعا.به.کاهش.قیمت.تمام.شده.ساخت.و.ساز.در.

کشور.منجر.مي.شود..کیهاني.افزود:.اگر.سهامداران.کارخانه.هاي.سیمان.به..صورت.ضربدري.سهامدار.

نبودند.هیچ.گاه.مشكالت.سیمان.بدين.شكل.نبود.مروري.در.شكل.گیري.صنعت.سیمان.و.وقايع.چند.
سال.گذشته.مي.تواند.موضوع.سیمان.را.شفاف.سازي.کند..

خبرگزاري موج
يک توليدكننده بتن استاندارد در كشور:  

كارخانه هاي سيمان براي افزايش قيمت 
با هم هماهنگ هستند

س��اختار.سهامداران.کارخانه.هاي.سیمان.شرايطي.را.فراهم.کرده..است.که.اکثريت.کارخانه.هاي.

سیمان.نسبت.به.کاهش.ندادن.قیمت.ها.به.نوعي.با.هم.هماهنگي.کرده.اند.که.بجاي.کاهش.قیمت.ها.به.

کاهش.تولید.اقدام.مي.کنند..به.گزارش.موج،.علي.اصغر.کیهاني،.تولیدکننده.بتن.استاندارد.کشور،.با.بیان.

اين.مطلب.اظهار.داشت:.اين.اقدام.مي.تواند.موجب.رکود.ساخت.و.ساز.در.کشور.شود،.چرا.که.در.بیشتر.

.کشور.هاي.دنیا.قیمت.سیمان.درب.کارخانه.کمتر.از.قیمت.سیمان.درب.کارخانه.هاي.کشور.ما.است..

وي.اف��زود:.قیمت.فعلي.س��یمان.داخلي.تحويل.درب.کارخانه،.500.هزار.ريال.اس��ت.در.حالي.که.

قیم��ت.واقع��ي.اين.کاال.کمتر.از.اين.اس��ت.و.جا.دارد.ک��ه.اين.قیمت.ها.نیز.ب��ه.قیمت.هاي.واقعي.

ک��ه.ه��ر.تن.300.ه��زار.ريال.اس��ت،.کاهش.پی��دا.کند..کیهان��ي.با.بی��ان.اينكه.وزيرمحت��رم.رفاه.

و.تامی��ن.اجتماع��ي.و.رياس��ت..س��ازمان.تامین.اجتماعي.کش��وربايد.ب��ه.عنوان.س��هامدار.اصلي.

کارخانه.هاي.س��یمان.در.اين.باره.پیگیري.کنند،.تصريح.کرد:.واقعي.ش��دن.قیمت.س��یمان.مي.تواند.

ب��ه.کاه��ش.قیمت.40.درص��دي.اين.محصول.در.بازار.منجر.ش��ود.و.با.توجه.به.نقش.س��یمان.در.

.ساخت.و.س��ازها.اين.امر.قطعا.به.کاهش.قیمت.تمام.ش��ده.ساخت.و.س��از.در.کش��ور.منجر.مي.شود..

وي.اضافه.کرد:.اگر.س��هامداران.کارخانه.هاي.س��یمان.به..صورت.ضربدري.سهامدار.نبودند.هیچ.گاه.

مشكالت.سیمان.بدين.شكل.نبود..اين.تولیدکننده.بتن.آماده.استاندارد.با.اشاره.به.اينكه.با.وجود.افزايش.

40.درصدي.قیمت.سیمان.و.افزايش.25.درصدي.قیمت.شن.و.ماسه.نسبت.به.سال.گذشته.کارخانه.هاي.

بتن.آماده.توانسته.اند.قیمت.هاي.خود.را.کاهش.دهند،.عنوان.کرد:.اين.نشان.مي.دهد.که.بخش.خصوصي.

.در.شرايط.فعلي.ساخت.و.ساز،.بهتر.از.ساير.شرکت.هاي.دولتي.درباره.کاهش.قیمت.ها.عمل.کرده..است..

وي.ادامه.داد:.کاهش.قیمت.بتن.آماده.استاندارد.به.عنوان.مهم.ترين.مصالح.ساختماني،.تاثیر.بسزايي.
در.کاهش.ساير.فرآورده.هاي.ساختماني.خواهد.داشت..

خبرگزاري موج

دولت دهم به فكر حفظ صنايع توليد 
مصالح ساختماني باشد

ب��ا.گذش��ت.بی��ش.از.يک.س��ال.از.رکود.ايجاد.ش��ده.در.بخ��ش.مس��كن،.عالمت.هايي.مبني.

ب��ر.ايج��اد.تحرک.ج��دي.در.بخش.ساخت.و.س��از.کش��ور.به.چش��م.مي.خ��ورد.ک��ه.در.صورت.

.برنامه.ريزي.براي.مس��كن.مهر،.بس��یاري.از.صنايع.تولید.فرآورده.هاي.س��اختماني.فعال.مي.ش��ود..

به.گزارش.موج،.کشور.ما.با.کمبود.بیش.از.2/5.میلیون.واحد.مسكوني.مواجه.است.و.اين.در.حالي.

است.که.هر.سال.نیز.850.هزار.واحد.به.اين.کمبود.اضافه.مي.شود.و.چنانچه.برنامه.ريزي.تولید.ساالنه.

1/5.میلیون.واحد.مس��كوني.عملیاتي.نشود،.طي.سال.هاي.آينده.شاهد.بحران.هاي.عمیقي.در.بخش.

مس��كن.خواهیم.بود..در.حالي.که.بس��یاري.از.صنايع.تولید.فرآورده.هاي.س��اختماني.سرمايه.گذاري.
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قابل.توجهي.براي.پاس��خ.گويي.به.نیاز.تولید.ساالنه.1/5.میلیون.واحد.انجام.داده.اند.اما.استمرار.وضع.

فعل��ي.ظرفیت.هاي.ايجاد.ش��ده.را.تهديد.مي.کن��د..علي.اصغر.کیهاني،.مديرعام��ل.بزرگترين.واحد.

تولید.کننده.بتن.آماده.استاندارد.کشور،.در.اين.باره.معتقد.است:.دولت.در.برنامه.ريزي.هاي.آتي.خود.

بايد.توجه.ويژه.اي.به.حفظ.صنايع.تولید.مصالح.ساختماني.داشته.باشد.تا.اين.صنايع.در.شرايط.فعلي.

آس��یب.کمتري.ببیند.چرا.که.در.صورت.استمرار.وضع.فعلي،.بسیاري.از.کارخانه.هاي.تولید.مصالح.

س��اختماني.تعطیل.و.اين.موضوع.موجب.مي.ش��ود.تا.در.زمان.شكل.گیري.رونق.ساخت.و.ساز.ها.بار.

ديگر.موضوع.تامین.مصالح.ساختماني.به.عنوان.يكي.از.چالش.هاي.اساسي.پیش.روي.تولید.مسكن.

قرار.گیرد..وي.به.موضوع.رعايت.اس��تاندارد.هاي.ملي.مصالح.س��اختماني.اشاره.مي.کند.و.مي.گويد:.

بسیاري.از.کارخانه.هايي.که.پیرو.مصوبه.84/11/24.هیات.وزيران.به.سمت.استاندارد.کردن.تولیدات.

خود.حرکت.کردند،.در.حال.حاضر.با.مشكالت.بیشتري.مواجه.اند.چرا.که.با.نوسازي.خطوط.تولید.و.

تاسیس.آزمايشگاه.و.استخدام.و.آموزش.نیروي.انساني.هزينه.هاي.جاري.آنها.نیز.افزايش.يافته.و.دراين.

.میان.فشار.شبكه.بانكي.کشور.و.نیز.ساير.تعهدات.ايجاد.شده.در.بازار.پولي.آنها.را.شكننده.تر.کرده..است..

ب��ه.گفته.کیهان��ي،.در.بخش.بتن.آماده.به.عنوان.مهم.ترين.مصالح.س��اختماني،.بیش��تر.کارخانه.هاي.

بتن.آماده.اس��تاندارد.درگیر.اقساط.معوق.ش��رکت.هاي.لیزينگ.هستند.که.به..خاطر.نوسازي.ناوگان.

حمل.و.نقل.ايجاد.کرده.اند.و.چنانچه.وزارت.مس��كن.و.شهر.س��ازي.و.وزارت.صنايع.و.معادن.نتوانند.

براي.عبور.از.وضع.فعلي.به..صورت.هدفمند.برنامه.ريزي.کنند،.شاهد.آن.خواهیم.بود.که.بسیاري.از.
اين.کارخانه.هاي.تعطیل.شوند..

اين.تولیدکننده.بتن.آماده.اس��تاندارد.معتقد.اس��ت.که.دولت.بايد.بس��ته.حمايتي.مش��خصي.را.

ب��راي.عبور.صناي��ع.تولید.مصالح.س��اختماني.اس��تاندارد.از.وضع.فعلي.در.دس��تور.کار.آتي.خود.

قرار.دهد.و.اين.بس��ته.ش��امل.مش��وق.هاي.مالي،.تامین.س��رمايه.در.گردش.و.بخش��ودگي.بخشي.

.از.س��ود.تس��هیالتي.اس��ت.که.اين.صنايع.به..خاطر.اس��تاندارد.کردن.تولیدات.خود.ايجاد.کرده.اند..

وي.مي.افزايد:.رکود.فعلي.ايجاد.ش��ده.در.بخش.مس��كن.ش��ايد.تا.پايان.س��ال.جاري.ادامه.داش��ته.

باش��د.ام��ا.دولت.بايد.ش��رايطي.را.فراه��م.کند.که.قب��ل.از.آغاز.دوب��اره.رونق.ساخت.و.س��از.اين.

.صناي��ع.بتوانند.وضع.خود.را.حف��ظ.کنند،.چرا.که.نقش.مهمي.در.حفظ.فرصت.هاي.ش��غلي.دارند..

ب��ه.گفته.کیهاني،.وزير.آتي.مس��كن.و.شهر.س��ازي.بايد.به.طور.مش��خص.برنامه.خ��ود.را.براي.رفع.

مش��كالت.صنايع.تولید.مصالح.س��اختماني.استاندارد.در.برنامه.هاي.خود.ارائه.کند.و.اجراي.مصوبه.
هیات.وزيران.درباره.استاندارد.کردن.مصالح.ساختماني.را.در.اولويت.کاري.خود.قرار.دهد..

خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران )ايرنا(

نظام پولی كشور با برنامه توليد مسكن 
همراهی نكرد 

عض��و.هیات.مديره.انجمن.بتن.گفت:.ش��بكه.بانكی.و.نظام.پولی.کش��ور.ب��ا.برنامه.های.تولید.

مس��كن.در.دولت.نه��م.همراهی.نكرد..علی.اصغر.کیهانی.افزود:.وزير.مس��كن.وشهرس��ازی.بايد.

توانايی.همراه.کردن.س��اير.بخش.های.دولت.را.با.برنامه.خود.داش��ته.باش��د..وی.اضافه.کرد:.عدم.

همراه��ی.س��اير.بخش.های.دولت.با.وزارت.مس��كن.وشهرس��ازی،.مانع.از.حل.مش��كل.مس��كن.
.می.ش��ود.و.تحقق.تولید.يک.میلیون.واحد.مس��كونی.در.سال.از.عهده.يک.وزارتخانه.خارج.است...
وی.پیش��نهاد.ک��رد.ريی��س.جمه��ور،.نماين��دگان.مجل��س.ش��ورای.اس��المی.به.هنگام.بررس��ی.
برنام��ه.وزرای.پیش��نهادی.صناي��ع.و.مع��ادن،.بازرگان��ی،.ام��ور.اقتص��ادی.و.دارايی.و.کش��ور.به.
.ماموري��ت.اين.وزارتخانه.ها.برای.برعهده.گرفتن.وظايفی.در.بخش.مس��كن.توجه.داش��ته.باش��ند..
کیهان��ی.ک��ه.از.تولیدکنندگان.بتن.آماده.اس��تاندارد.اس��ت،.گف��ت:.موضوع.تامین.تس��هیالت.الزم.
برای.صنايع.تولید.مصالح.س��اختمانی.اهمیت.ويژه.ای.دارد..اين.کارش��ناس.اظه��ار.امیدواری.کرد:.
رعايت.اس��تانداردهای.الزم.در.تولید.مس��كن.با.کیفیت.و.مقاومت.الزم.با.توجه.به.ش��رايط.زلزله.
.خیزی.و.اقلیمی.کش��ور.در.راس.اهداف.وزارت.مس��كن.و.شهرس��ازی.در.دولت.دهم.قرار.گیرد..
کیهانی.خواستار.تامین.شرايط.مالی.و.تسهیالت.الزم.برای.متقاضیان.مسكن.شد.تا.آنها.بتوانند.نسبت.

به.خريداری.واحد.مسكونی.اقدام.کنند..
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خبرگزاري موج

پيشنهاد يك توليدكننده مصالح ساختماني 
در خصوص وزير مسكن

يک.تولیدکننده.مصالح.س��اختماني.در.خصوص.وزير.مسكن.و.شهرسازي.به.ريیس.جمهوري.

و.مجلس.شوراس.اسالمي.پیشنهاد.هايي.ارائه.کرد..به.گزارش.موج،.يک.کارشناس.صنعت.ساختمان.

معتقد.است:.اگر.چه.سوابق.مديريتي.وزير.پیشنهادي.براي.مسكن.و.شهر.سازي.حايز.اهمیت.است.

اما.تجربه.س��ال.هاي.قبل.و.بعد.از.انقالب.گوياي.آن.اس��ت.که.وزير.مسكن.و.شهر.سازي.بايد.بیش.

از.هر.ويژگي،.توانايي.همراه.کردن.س��اير.بخش.هاي.دولت.را.با.برنامه.خود.داش��ته.باش��د..چنانچه.

قوي.ترين.مديران.نیز.به.عنوان.وزير.مسكن.و.شهر.سازي.انتخاب.شوند.اما.ساير.بخش.هاي.دولت.با.

.برنامه.هاي.وزارت.مسكن.همراهي.نداشته.باشند.نمي.توان.مشكل.مسكن.را.در.کشور.برطرف.کرد..

عل��ي.اصغر.کیهان��ي،.مديرعام��ل.ش��رکت.بزرگترين.تولیدکنن��ده.بتن.آماده.اس��تاندارد.کش��ور،.

مي.گوي��د:.مهن��دس.س��عیدي.کیا.نمون��ه.ب��ارز.ي��ک.مدي��ر.اجراي��ي.ق��وي.ب��ود.که.متاس��فانه.

.ش��بكه.بانك��ي.و.نظ��ام.پول��ي.کش��ور.ب��ا.برنامه.ه��اي.تولی��د.مس��كن.وي.همراه��ي.نك��رد..

به.گفته.وي،.تحقق.چش��م.انداز.تولید.يک.میلیون.واحد.مس��كوني.در.سال.از.عهده.يک.وزارتخانه.

برنامه.ريز.خارج.است.و.در.اين.خصوص.الزم.است.ريیس.جمهوري.و..نمايندگان.مجلس.به.هنگام.

بررسي.برنامه.هاي.وزراي.پیشنهادي.صنايع.و.معادن،.بازرگاني،.امور.اقتصادي.و.دارايي.و.وزارت.کشور.

به.ماموريت.اين.وزارتخانه.ها.براي.بر.عهده.گرفته.وظايفي.در.بخش.مسكن.توجه.داشته.باشند..اين.

کارشناس.فرآورده.هاي.ساختماني.موضوع.مسكن.را.داراي.ابعاد.مختلفي.دانست.که.يكي.از.مهم.ترين.آنها.

وجود.سیاست.هاي.کامل.براي.بخش.تولید.است.و.در.اين.خصوص.صنايعي.تحت.عنوان.تولید.کنندگان.

فرآورده.هاي.ساختماني.وجود.دارند.که.متولي.رفع.مشكالت.اين.صنايع.وزارت.صنايع.است،.البته.در.

.سیاست.هاي.تنظیم.بازار.وزارت.بازرگاني.نیز.بر.فعالیت.صنايع.تولید.مصالح.ساختماني.تاثیر.گذار.است..

به.گفته.کیهاني.اهداف.بخش.تولید.مصالح.س��اختماني.بايد.از.س��وي.وزارت.صنايع.همراهي.شود..

ضلع.ديگر.تولید.مسكن.نظام.فني.و.اجرايي.کشور.است.که.شامل.سازمان.هاي.نظام.مهندسي.ساختمان.

و.مجموعه.ضوابط.فني.و.اجرايي.که.از.س��وي.ش��هرداري.هاي.اعمال.مي.شود،.بنابراين.بايد.در.اين.

خصوص.نیز.وزارت.کشور.به.عنوان.متولي.اصلي.شهرداري.هاي.کشور.با.برنامه.هاي.وزارت.مسكن.

هماهنگ.باشد..به.گفته.کیهاني.يک.نمونه.برجسته.عدم.هماهنگي.در.اين.بخش.موضوع.بافت.هاي.

فرسوده.است.که.ناسازگاري.ضوابط.فني.و.اجرايي.با.الگو.هاي.به.سازي.اين.بافت.ها.موجب.متوقف.

شدن.طرح.بازسازي.بافت.هاي.فرسوده.شده..است..به.گفته.اين.کارشناس.ضلع.ديگر.داستان.مسكن.

تامین.شرايط.مالي.و.تسهیالت.الزم.براي.خريداران.است.و.شبكه.بانكي.کشورو.در.کل.سیاست.هاي.

پولي.براي.فراهم.کردن.شرايطي.که.متقاضیان.مسكن.بتوانند.به.خريد.مسكن.اقدام.کنند.ضروري.است..

.از.طرفي.موضوع.تامین.تسهیالت.الزم.براي.صنايع.تولید.مصالح.ساختماني.نیز.اهمیت.ويژه.اي.دارد..

کیهاني.معتقد.است.که.سازگاري.اين.همه.موضوعات.در.بخش.هاي.مختلف.که.بايد.در.قالب.برنامه.هاي.

وزارت.مسكن.و.شهر.سازي.قرار.گیرد.البته.نیازمند.کار.کارشناسي.زيادي.است.اما.مهم.اين.است.که.وزراي.

.ديگر.دولت.خود.را.ملزم.به.انجام.تعهدات.الزم.براي.تحقق.اهداف.وزرات.مسكن.و.شهر.سازي.کنند..

مديرعامل.بزرگترين.تولیدکننده.بتن.استاندارد.کشور.يادآوري.کرد.که.رعايت.استاندارد.هاي.الزم.در.

تولید.مسكن.با.کیفیت.و.مقاومت.الزم.با.توجه.به.شرايط.زلزله.خیزي.و.اقلیمي.کشور.ما.نیز.بايد.در.

راس.اهداف.وزارت.مسكن.و.شهر.سازي.باشد..اين.تولید.کننده.مصالح.ساختماني.معتقد.است.آقاي.

سعیدي.کیا.چهار.سال.پیش.در.روز.راي.گیري.از.مجلس.گفت.که.در.اين.دوره.يا.مسكن.نمي.سازيم.

يا.اگر.بسازيم.حتما.استاندارد.و.مقاوم.مي.سازيم..هر.چند.مهندس.سعیدي.کیا.نتوانست.به.اين.گفته.

خود.100.درصد.پاي.بند.باش��د.اما.جمله.مهمي.را.از.خود.به.يادگار.گذاش��ت.و.امید.است.که.وزير.
جديد.اين.جمله.وزير.مسكن.دولت.نهم.را.در.عمل.به.کار.بندد..
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گفته.اين.کارش��ناس،.سیمان.براي.تبديل.ش��دن.به.فرآورده.نهايي.بايد.در.کارخانه.هاي.تولید.بتن.و.

قطعات.بتني.فرآوري.شود؛.بر.همین.اساس.استاندارد.ملي.بتن.تدوين.و.اجباري.شده..است.و.به.رغم.

وجود.بخشنامه.و.آيین.نامه.و.مقررات.و.حتي.مصوبه.هیات.وزيران،.همچنان.شاهد.مصرف.بتن.هاي.

دست.س��از.در.کش��ور.هستیم..کیهاني.معتقد.است.که.فقط.در.جداول.بتني.خیابان.ها،.ساالنه.بیش.از.

800هزار.تن.س��یمان.را.دور.مي.ريزيم؛.چون.جداول.بتني.دست.س��از.عمري.کمتر.از.5سال.دارند.و.

خسارات.چندصدمیلیاردي.به.اقتصاد.شهرداري.ها.تحمیل.مي.کنند..اين.در.حالي.است.که.با.استفاده.

از.جداول.بتني.ماش��یني.که.به.صورت.اس��تاندارد.ساخته.مي.شوند،.مي.توان.عمر.مفیدي.بیش.از.50.

س��ال.به.جداول.بتني.داد..بنابراين.مصرف.غلط.س��یمان.در.همه.بخش.ها.نیازمند.اصالح.است..اين.

کارشناس.بتن.معتقد.است.که.بخشنامه.دولت.در.زمینه.رعايت.استاندارد.هاي.اجباري.تولید،.توزيع.

و.مصرف.مصالح.س��اختماني.روي.ديگر.ش��عار.امسال.است.که.متاسفانه.از.سال.84.که.به.تصويب.

رس��یده.همچنان.بالتكلیف.است؛.به.نحوي.که.بیش.از.3.بار.اجراي.کامل.آن.به.تعويق.افتاده.است..

به.گفته.کیهاني،.طرح.اصالح.الگوي.مصرف.سیمان.از.چند.سال.پیش.مطرح.بوده.و.در.حال.حاضر.

اين.طرح.آماده.اجرا.اس��ت.و.وزارت.مس��كن،.شهرداري.ها.و.نظام.مهندسي.بايد.به.وظايف.خود.در.

اين.باره.عمل.کنند..مهندس.کیهاني.معتقد.است.سیمان.تولیدي.کشور.به.صورت.استاندارد.مصرف.

نمي.شود.و.اين.کل.هزينه.هاي.ناشي.از.تولید.سیمان.را.بي.حاصل.کرده..است..به.گفته.اين.کارشناس،.

در.يک.س��اختمان.متعارف.بیش.از.70درصد.س��یمان.به.صورت.بتن.آماده.استاندارد.و.25درصد.به.

صورت.مالت.بنايي.و.5درصد.به.صورت.قطعات.بتني.بايد.مصرف.ش��ود؛.اما.از.70درصد.س��یمان.

که.بايد.به.صورت.بتن.آماده.مصرف.ش��ود،.در.کل.کش��ور.کمتر.از.70درصد.به.صورت.بتن.آماده.

استاندارد.مصرف.مي.شود.و.بقیه.به.صورت.بتن.دست.ساز.اجرا.مي.شود.که.هیچ.گونه.تضمیني.براي.

کیفیت.اين.بتن.وجود.ندارد.و.نه.تنها.احتمال.فروريزي.و.تخريب.در.اثر.زلزله.و.ساير.موارد.احتمالي.

را.افزايش.مي.دهد،.بلكه.دوام.و.عمر.مفید.ساختمان.ها.را.نیز.به.شدت.کاهش.مي.دهد؛.بنابراين.راهي.

به.جز.جلوگیري.از.مصارف.بتن.هاي.دست.س��از.و.اس��تفاده.از.بتن.آماده.استاندارد.باقي.نمي.ماند..به.

گفته.کیهاني،.عمر.مفید.س��اختمان.در.ايران.کمتر.از.35س��ال.است؛.در.حالي.که.مي.توان.با.مصرف.

مصالح.استاندارد.به.بیش.از.100سال.ارتقا.داد.و.فراموش.نكنیم.که.3درصد.از.درآمد.ملي.در.کشور.ما.

در.بخش.مسكن.سرمايه.گذاري.مي.شود..به.گفته.اين.کارشناس،.مناسب.ترين.روش.براي.رسیدن.به.

اهداف.اصالح.الگوي.مصرف.در.زمینه.مصالح.ساختماني.اعمال.مقررات.سخت.گیرانه.و.جلوگیري.

از.مصارف.مصالح.دست.ساز.و.غیراستاندارد.است.که.شهرداري.ها.مي.توانند.در.پايان.کار.ساختماني.
اين.نظارت.را.اعمال.کنند..

روزنامه دنياي اقتصاد

الگوي مصرف بهينه سيمان آماده شد

انجمن.کارفرمايان.صنعت.بتن.ايران.از.نهايي.شدن.طرح.اصالح.الگوي.مصرف.سیمان.در.کشور.

خبر.داد..علي.اصغر.کیهاني،.کارشناس.صنعت.بتن.در.اين.باره.به.»دنیاي.اقتصاد«.گفت:.محور.اصلي.

در.الگوي.مصرف.بهینه.س��یمان،.تغییر.فرهنگ.استفاده.از.سیمان.در.ساخت.وسازها.است؛.به.طوري.

که.در.حال.حاضر.حدود.75درصد.از.سیمان.تولیدي.کشور.به.شكل.مالت.بنايي.در.ساخت.وسازها.
مورد.استفاده.قرار.مي.گیرد..

کیهان��ي.اف��زود:.در.ش��یوه.صحی��ح.مص��رف.س��یمان.باي��د.70درص��د.از.س��یمان.تولیدي.

.ب��ه..ص��ورت.بت��ن.آم��اده.تبدي��ل.ش��ده.و.س��پس.ب��راي.ساخت.وس��از.از.آن.اس��تفاده.ش��ود..

اين.کارش��ناس.صنعت.بت��ن.تصريح.کرد:.در.حال.حاضر.با.هماهنگي.هايي.که.با.ش��هرداري.تهران.

صورت.گرفته.در.کلیه.مناطق.شهري.سازندگان.موظف.شده.اند.از.بتن.آماده.به.جاي.سیمان.استفاده.

کنند.که.در.صورت.رعايت.اين.موضوع،.صرفه.جويي.بهینه.در.مصرف.سیمان.و.به.تبع.آن.در.تولید.

به.وجود.خواهد.آمد..مديرعامل.ايران.فريمكو.درباره.اصالح.س��اختار.مصرف.مصالح.س��اختماني.

.يادآوري.کرد.که.خسارات.ناشي.از.مصرف.غلط.مصالح.ساختماني.کمتر.از.مصرف.غلط.بنزين.نیست..

به.گفته.کیهاني،.در.فرآيند.تولید.هر.تن.س��یمان،.يک.تن.گاز.کربنیک.وارد.محیط.زيس��ت.مي.شود.و.

بیش.از.125.لیتر.س��وخت.فسیلي.مصرف.مي.شود؛.همچنین.بیش.از.112کیلو.وات.ساعت.برق.نیز.

در.اين.فرآيند.مصرف.مي.شود.و.11/6درصد.از.حمل.ونقل.بار.جاد.هاي.کشور.به.سیمان.اختصاص.

دارد،.بنابراي��ن.س��یمان.اهمیت.فوق.الع��اد.ه.اي.در.بین.کاال.هاي.حامل.ان��رژي.دارد..به.گفته.کیهاني،.

س��یمان.که.با.اين.همه.هزينه.هاي.اجتماعي.تولید.مي.ش��ود.در.مرحله.مصرف.بدون.متولي.رها.شده.

.است؛.به.نحوي.که.سهم.مصارف.صنعتي.و.استاندارد.سیمان.کمتر.از.25درصد.است..اين.در.حالي.

اس��ت.که.در.کشور.هاي.توسعه.يافته.بیش.از.80درصد.سیمان.تولیدي.وارد.چرخه.مصارف.صنعتي.

مي.ش��ود؛.ولي.در.کش��ور.ما.مصارف.دستي.سیمان.س��هم.اصلي.را.به.خود.اختصاص.داده..است..به.



165قصه مرد بتن164 قصه مرد بتن

زيست.در.دنیای.قديم.کفايت.می.کرد.و.دامنه.زندگی.انسان.های.قرن.هفت.میالدی.در.اين.محدوده.ها.

خالصه.می.شد،.اما.امروز.که.با.ورود.صنايع.مختلف.و.ماشین.آالت.صنعتی.و.با.مصرف.سوخت.های.

فس��یلی؛.دامنه.آلودگی.های.محیط.زيست.متنوع.تر.و.وسیع.تر.ش��ده..است،.اين.جمالت.و.توصیه.ها.

نیازمند.تفس��یر.جديد.هس��تند..در.بین.آلودگی.های.صنعتی.نیز،.اگر.دقت.بیشتری.کنیم.نتايج.جالبی.

به.دس��ت.می.آيد..در.بخش.خودرو،.همه.روزه.شاهديم.که.کارخانه.هاي.خودروسازی.دستاوردهای.

جديد.خود.را.در.زمینه.کاهش.آاليندگی.خودروها.منتش��ر.می.کنند..رقابت.بسیار.فشرده.ای.که.همه.

روزه.در.حال.به.دس��ت.آوردن.موفقیت.های.تازه.اس��ت،.اما.در.برخی.ديگر.از.بخش.ها،.به.رغم.اينكه.

آاليندگی.بسیار.وسیع.تری.از.بخش.خودرو.دارند،.موضوع.به.طور.کلی.فراموش.شده..است..صنعت.

سیمان.در.اين.گروه.قرار.می.گیرد..در.کشور.ما.روزانه.به.طور.متوسط.58.میلیون.لیتر.بنزين.مصرف.

می.ش��ود.که.بر.اثر.آن.روزانه.80.هزار.تن.و.س��االنه.31.میلیون.تن.انواع.گازهای.سمی.و.گلخانه.ای.

وارد.محیط.زيست.می.شود..همزمان.در.تولید.هر.تن.سیمان.به.طور.متوسط.125.لیتر.سوخت.فسیلی.

به.مصرف.می.رس��د،.در.فرآيند.تولید.هر.تن.س��یمان.630.کیلوگرم.گاز.CO2.ناشی.از.کلسیناسیون.

آهک.آزاد.می.شود.و.همزمان.310.کیلوگرم.انواع.گازهای.آالينده.ناشی.از.سوخت.کوره.و.سوخت.

مصرفی.برای.تولید.برق.نیز.به.630.کیلوگرم.CO2.ناشی.از.واکنش.کلسیناسیون.افزوده.می.شود.تا.

در.مجموع.به.ازای.تولید.هر.تن.سیمان.0/94.تن.انواع.گاز.آالينده.وارد.محیط.زيست.شود..با.تولید.

45.میلیون.تن.سیمان.در.سال،.42.میلیون.تن.انواع.گاز.گلخانه.ای.فقط.در.فرآيند.تولید.سیمان.وارد.

محیط.زيس��ت.شده..اس��ت..حمل.و.نقل.و.جابه.جايی.مواد.اولیه.و.سیمان.تولید.شده.تا.محل.مصرف.

نیز.که.بیش.از.11.درصد.از.کل.حجم.بار.جابه.جايی.جاده.ای.را.تشكیل.می.دهد،.3.میلیون.تن.انواع.

گاز.آالينده.به.همراه.دارد..به.عبارت.ديگر.تولید.45.میلیون.تن.سیمان.به.تنهايی.45.میلیون.تن.انواع.

گاز.گلخانه.ای.وارد.محیط.زيست.می.کند..چیزی.حدود.1/5.برابر.کل.گاز.تولید.شده.توسط.سوخت.

وس��ايط.نقلیه،.اما.توجهی.که.به.آاليندگی.های.اين.صنعت.می.ش��ود.هیچ.تناس��بی.با.میزان.توجه.به.
آاليندگی.های.وسايط.نقلیه.ندارد..

روزنامه دنياي اقتصاد
اصالح الگوی مصرف و كاهش آاليندگی های زيست محيطی

اگر بتن دستي حذف شود

عل��ي.اصغ��ر.کیهان��ي-.مديرعام��ل.مجتم��ع.تولی��دي-.تحقیقاتي.اي��ران.فريمك��و:.اول.در.

گ��زارش.رس��می.مرکز.پاي��ش.آلودگی.ه��وای.تهران،.خس��ارات.ناش��ی.از.آلودگی.هوا.س��االنه.

7.میلی��ارد.دالر.ب��رآورد.ش��ده..اس��ت..در.همی��ن.گ��زارش.آمده.اس��ت.که.س��االنه.ي��ک.میلیون.

.و.645.ه��زار.ت��ن.گاز.آالين��ده.از.طري��ق.مناب��ع.متح��رک.وارد.ه��وای.ش��هر.ته��ران.می.ش��ود..

موضوعی.که.همواره.از.س��وی.مردم،.مس��ووالن.و.رس��انه.ها.مورد.توجه.قرار.می.گیرد.و.با.نصب.

تابلوهای.ديجیتالی.در.مرکز.ش��هر.تهران،.هش��دارهای.الزم.برای.ورود.افراد.مس��ن.يا.کس��انی.که.

ناراحتی.تنفس��ی.و.قلبی.دارند.داده.می.ش��ود..چند.سال.پیش.به..خاطر.توسعه.يک.بزرگراه.در.شرق.

تهران،.ش��هرداری.ناچار.ش��د.تعدادی.از.درختان.سوزنی.برگ.جنگل.های.لويزان.را.شبانه.قطع.کند..

موضوعی.که.تا.چند.ماه.سوژه.صفحات.نخست.روزنامه.ها.بود.و.در.نهايت.شهرداری.تهران.با.اعالم.

اينكه.دو.برابر.تعداد.درختان.قطع.شده.را.در.نقطه.ديگری.از.شهر.غرس.می.کند؛.مساله.را.به..صورت.

يک.طرفه.خاتمه.داد..حتی.در.حاشیه.بزرگ.ترين.تونل.شهری.ايران.که.تا.آخر.فوريه.در.مرکز.شهر.

تهران.به.طول.3.کیلومتر.افتتاح.می.شود؛.تابلويی.بزرگ.نصب.کرده.و.از.صرفه.جويی.400هزار.لیتر.

.بنزين.در.روز.و.همزمان.کاهش.آلودگی.هوای.مناطق.مرکزی.شهر.پس.از.افتتاح.تونل.خبر.داده.اند..

هم��ه.اينها.به.معنی.توجه.به.اهمیت.حفظ.محیط.زيس��ت.و.جلوگی��ری.از.آلودگی.هوا.دارد..بحث.

حفظ.محیط.زيست.البته.در.توصیه.های.رهبران.دينی.اسالم.نیز.جايگاه.ويژه.ای.دارد..از.امام.علی.)ع(.

نخستین.رهبر.شیعیان.نقل.شده..است.که.»از.قطع.درختان.سرسبز.جلوگیری.کنید.تا.عمرتان.افزايش.

يابد«.و.پیامبر.اسالم.)ص(.نیز.بارها.به.مسلمانان.تذکر.می.داد.که.حتی.»در.زمان.جنگ.نیز،.درختان.را.

قطع.نكنید.و.مسیر.آبیاری.آنها.را.خراب.نكنید«..از.پیامبر.اسالم.)ص(.نقل.شده..است.که.»شكستن.

ش��اخه.درختان،.مانند.شكستن.بال.فرشتگان.است«..شايد.مجموعه.اين.توصیه.ها.برای.حفظ.محیط.



167قصه مرد بتن166 قصه مرد بتن

خبرگزاري موج
يک كارشناس صنعت بتن: 

ساخت و ساز هاي امروز ايران از نظر 
دوام در تاريخ كشور بي سابقه است

اجب��اري. اس��تاندارد.هاي. رعاي��ت. مصوب��ه. اج��راي. وض��ع. ب��ا. آش��نايي. منظ��ور. ب��ه.

فرمان��دار. هم��راه. ب��ه. ته��ران. فرمان��داري. مس��ووالن. از. تع��دادي. س��اختماني،. مصال��ح.

کردن��د.. بازدي��د. هش��تگرد. و. ک��رج. آم��اده. بت��ن. تولی��د. واحد.ه��اي. از. .س��اوجبالغ.

به.گزارش.خبرنگار.موج،.در.اين.بازديد.که.از.شرکت.هاي.ايران.فريمكو.و.پارس.النه.انجام.گرفت،.

مديران.اين.واحد.هاي.تولیدي.به.تشريح.وضع.موجود.تولید.و.مصرف.مصالح.ساختماني.استاندارد.

پرداختند..علي.اصغر.کیهاني،.مديرعامل.مجتمع.ايران.فريمكو،.در.جريان.اين.بازديد.با.تشريح.اقدامات.

انجام.گرفته.طي.سال.هاي.گذشته.به.منظور.رعايت.استاندارد.هاي.اجباري.مصالح.ساختماني.گفت:.

جريان.رعايت.اس��تاندارد.هاي.اجباري.مصالح.س��اختماني.به.خصوص.در.بخش.بتن.آماده.به.عنوان.

مهم.ترين.مصالح.س��اختماني.حرکت.رو.به.رش��دي.بوده.و.به.نظر.مي.رسد.در.صورت.توجه.جدي.

شهرداري.ها.و.نظام.مهندسي.به.وظايف.مربوطه.مي.توان.امیدوار.بود.که.ساخت.و.ساز.هاي.انجام.گرفته.

.در.اين.دوره.تاريخي.به.عنوان.با.دوام.ترين.ساختمان.هاي.ساخته.شده.در.تاريخ.کشور.به.ثبت.برسند..

ب��ه.گفت��ه.وي،.رعايت.اس��تاندارد.هاي.اجباري.مصالح.س��اختماني.که.براس��اس.مصوبه.س��ال.84.

هیات.وزيران.آغاز.ش��ده..اس��ت.و.در.طول.چهار.س��ال.گذش��ته.تحوالت.زيادي.در.مرحله.تولید.

به.وجود.آورده.به.نحوي.که.امروزه.ش��اهد.ارتقاي.کیفیت.در.همه.کارخانه.هاي.بتن.آماده.اس��تاندارد.

.هس��تیم.و.کیفیت.امروز.تولیدات.اين.کارخانه.هاي.با.10.س��ال.قبل.تفاوت.بسیاري.پیدا.کرده..است..

به.گفته.اين.کارش��ناس.بتن،.تحوالتي.که.از.س��ال.82.آغاز.ش��ده..اس��ت،.براي.ارتقاي.کیفیت.بتن.

و.فرآورده.ه��اي.بتن��ي.در.س��ال.84.وارد.دوره.تازه.اي.ش��د.و.امروزه.ش��اهديم.که.در.کل.کش��ور.

.توجه.به.کیفیت.بتن.آماده.و.اس��تاندارد.هاي.مربوطه.به.امري.عمومي.و.فراگیر.تبديل.ش��ده..اس��ت..

به.گفته.کیهاني،.ساختمان.هايي.که.امروزه.با.بتن.استاندارد.ساخته.مي.شود،.عمر.مفیدي.بیش.از.100.سال.

دارد..با.توجه.به.دوام،.و.قیمت.تمام.شده.که.به.يک.سوم.کاهش.پیدا.کرده.و.به.همین.خاطر.مي.توان.گفت.

.ساختمان.هايي.که.امروزه.ساخته.مي.شود،.پايدارترين.دوره.ساخت.و.ساز.هاي.تاريخ.ايران.را.تشكیل.مي.دهد..

اين.کارشناس.صنعت.بتن.ادامه.داد:.در.هیچ.دوره.اي.از.ساخت.و.ساز.هاي.عمومي.در.کشور.ما.توجه.

به.مقوله.کیفیت.و.دوام.به.اندازه.امروز.اهمیت.نداشته.و.آثار.آنرا.در.دراز.مدت.مشاهده.خواهیم.کرد..

وي.اظهار.کرد:.دوران.تازه.اي.در.رشد.کیفي.بتن.آغاز.شده..است.که.راه.اندازي.پارس.النه،.مدرن.ترين.

کارخانه.بتن.آماده.خاورمیانه.در.کرج.س��رآغاز.يک.دگرگوني.اساسي.در.فرآيند.هاي.تولید.و.اصالح.

الگوي.مصرف.است.و.در.آينده.اي.نزديک.شاهد.نوسازي.خطوط.تولید.ديگر.کارخانه.ها.نیز.خواهیم.

بود..به.گفته.کیهاني.هر.چند.کارخانه.هاي.فعلي.نیز.بتن.آماده.منطبق.بر.استاندارد.ملي.تولید.مي.کنند،.

اما.بايد.اس��تاندارد.ملي.را.ارتقاء.دهیم.و.با.نوسازي.کارخانه.هاي.بتن.در.جهت.نیل.به.استاندارد.هاي.

جهاني.حرکت.کنیم،.چراکه.استاندارد.ملي.ما.از.نظر.تامین.دوام.بتن.با.استاندارد.هاي.جهاني.انطباق.

.دارد،.اما.از.نظر.مقاومت.و.قیمت.تمام.شده.و.مصرف.انرژي.از.استاندارد.هاي.جهاني.فاصله.داريم..

در.اين.ديدار.فرماندار.ساوجبالغ.و.معاونان.فرمانداري.تهران.از.اقدامات.انجام.گرفته.توسط.مديران.

اين.دو.مجتمع.بزرگ.تولیدي.تشكر.و.براي.پیگیري.مطالبات.قانوني.تولیدکنندگان.مصالح.استاندارد.
اعالم.آمادگي.کردند..

روزنامه دنياي اقتصاد

صنعت بتن موفق در اصالح الگوي مصرف

در.س��ال.اصالح.الگوي.مصرف،.قدم.هاي.موثري.براي.مصرف.درست.سیمان.و.بتن.در.کشور.

برداش��ته.ش��د.که.آثار.مثبت.آن.در.دراز.مدت.خود.را.نش��ان.مي.دهد..راه.اندازي.مدرنترين.کارخانه.

بت��ن.آم��اده.خاور.میانه.با.ظرفیت.تولید.2/5.میلیون.تن.بتن.آماده.اس��تاندارد.در.س��ال.از.جمله.اين.

اقدامات.اس��ت.که.توس��ط.مجتمع.پارس.النه.در.س��ال.جاري.به.بهره.برداري.مي.رسد..تدوين.طرح.
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جامع.اصالح.الگوي.مصرف.سیمان.که.توسط.مجتمع.ايران.فريمكو.تهیه.و.به.تايید.مرکز.تحقیقات.

ساختمان.و.مسكن.رسیده.است.نیز.از.ديگر.اين.اقدامات.است...مهندس.کیهاني،.مدير.عامل.مجتمع.

ايران.فريمكو.و.پیشكس��وت.صنعت.بتن.ايران.در.آس��تانه.سالروز.16.مهر.ماه.روز.ملي.بتن.با.اشاره.

به.س��ابقه.80.س��اله.تولید.و.مصرف.س��یمان.در.ايران.گفت:.مصرف.صحیح.اين.فرآورده.ها.دغدغه.

همیشگي.جامعه.مهندسي.بود.اما.در.سال.هاي.اخیر.توجه.به.فاکتور.کیفیت.و.باالخص.دوام.بتن.بیش.

از.پیش.مورد.توجه.قرار.گرفته..اس��ت..به.گفته.مدير.عامل.ايران.فريمكو.تدوين.اس��تاندارد.هاي.ملي.

و.آيین.نامه.هاي.مرتبط.با.مصرف.سیمان.و.بتن.و.اجباري.کردن.اين.استانداردها.اقداماتي.بود.که.در.

سال.هاي.اخیر.تمامي.زير.ساخت.هاي.آن.فراهم.شد.و.مصوبه.هیات.وزيران.در.زمینه.اجباري.کردن.

اس��تاندارد.تولید،.توزيع.و.مصرف.همه.مصالح.س��اختماني.که.از.خرداد.سال.جاري.الزم.االجرا.شد.

،.زمینه.را.براي.ساخت.و.س��ازهاي.اس��تاندارد.در.کشور.فراهم.کرده..است.و.از.همه.مهم.تر.شهرداري.

تهران.صدور.پايان.کار.را.منوط.به.اس��تفاده.از.مصالح.اس��تاندارد.کرده..است..اين.کارشناس.صنعت.

بتن.که.طرح.ارائه.ش��ده.توسط.ايشان.رتبه.نخس��ت.طرح.هاي.اجرايي.براي.اصالح.الگوي.مصرف.

سیمان.را.کسب.کرده..است،.فعالیت.هاي.سازمان.استاندارد.و.تحقیقات.صنعتي.ايران.و.مرکز.تحقیقات.

س��اختمان.و.مسكن،استانداري.و.شهرداري.تهران.را.در.اين.سال.ها.بسیار.با.اهمیت.ارزيابي.کرده.و.

درباره.اهمیت.کیفیت.بتن.گفت:.قابلیت.هاي.مهندسي.مصالح.ساختماني.تولیدي.در.کشور.ما.بسیار.

باال.است.و.اين.فرصت.را.براي.ما.فراهم.مي.کند.تا.در.همه.ساخت.و.ساز.هاي.کشور.و.در.همه.نقاط.

جغرافیايي.سازه.هاي.مناسب.بسازيم،.به.عنوان.نمونه.امسال.هفتاد.مین.سال.تاسیس.و.بهره.برداري.از.

پل.ورسک.است.که.شرکت.کامپكس،.پیمانكار.دانمارکي.و.سازنده.اين.پل.براي.عمر.مفید.70.ساله.

آنرا.تضمین.کیفیت.کرده.بود.و.به.رغم.اينكه.اين.پل.با.اس��تفاده.از.مالت.ماس��ه.– سیمان.و.آجر.و.با.

روش.بنايي.و.بدون.فوالد.مس��لح.س��اخته.شده..است،.لیكن.در.70.سال.گذشته.عملكرد.قابل.قبولي.

داش��ته.اس��ت..بنابراين.بايد.توجه.کینم.که.حتي.با.ابتدايي.ترين.روش.هاي.مصرف.سیمان.در.قالب.

مالت.ماس��ه.س��یمان.و.آجر.نیز.مي.توان.ابنیه.فني.راه.آهن.و.سازه.هاي.فني.بادوام.و.مقام.ساخت.که.

الزمه.آن.رعايت.اصول.اولیه.مهندسي.و.استانداردها.است..بنابراين.با.مصالحي.که.امروزه.در.جامعه.

وجود.دارد.اعم.از.س��یمان.ش��ن.و.ماسه.و.انواع.فوالد.هاي.اس��تاندارد.شده.و.انواع.افزودني.هاي.بتن.

آزمايشگاه.هاي.مجهز.و.نرم.افزار.هاي.محاسباتي.بسیار.پیشرفته.بايد.بتوانیم.بنا.هايي.بسازيم.که.حداقل.

تا.150.س��ال.عمر.مفید.داش��ته.باشند..به.گفته.کیهاني.س��ال.اصالح.الگوي.مصرف.فرصت.مناسبي.

اس��ت.که.نسبت.به.اهمیت.ارتقاء.دوام.طوالني.مدت.ساختمان.ها.در.کشور.بیش.از.پیش.بیانديشم،.

چون.بیش.از.25.درصد.از.درآمد.س��رانه.ملي.در.ايران.در.بخش.مس��كن.هزينه.مي.ش��ود.و.اين.رقم.

کمي.نیس��ت..مهندس.کیهاني.با.اشاره.به.اينكه.کارشناسان.و.مديران.صنعت.بتن.کشور.از.نامگذاري.

امس��ال.به.عنوان.سال.اصالح.الگوي.مصرف.بسیار.خوشحال.ش��دند.يادآوري.کرد.که.اين.موضوع.

دغدغه.اصلي.کارشناسان.صنعت.بتن.کشور.است.و.با.توجه.به.هزينه.هاي.هنگفتي.که.در.فرآيند.تولید.

سیمان.به.جامعه.تحمیل.مي.شود،.بايد.نسبت.به.مصرف.صحیح.سیمان.دغدغه.بیشتري.داشته.باشیم.

چرا.که.در.فرآيند.تولید.هر.تن.سیمان.125.لیتر.سوخت.فسیلي.مصرف.مي.شود.و.بیش.از.يک.تن.

گاز.کربنیک.وارد.محیط.زيست.مي.شود.و.همچنین.11/9.درصد.از.حمل.و.نقل.بار.جاده.اي.و.سوخت.

مصرفي.در.ناوگان.حمل.بار.کشور.به.جابه.جايي.سیمان.اختصاص.دارد..کیهاني.در.خاتمه.ياد.آوري.

کرد.که.اخیرا.مش��اهده.شد.در.بهسازي.پیاده.روي.خیابان.جمهوري.تهران.جداول.بتني.کار.گذاشته.

شده.قبلي.را.که.به..خاطر.ماشیني.بودن.با.گذشت.بیش.از.10.سال.بدون.کوچكترين.آسیب.ديدگي.

صحیح.و.سالم.مانده.اند..براي.مصرف.مجدد.به.کار.مي.گیرد.و.اين.همان.مقصد.نهايي.نامگذاري.سال.

اصالح.الگوي.مصرف.اس��ت..جداول.بتني.يكي.از.موارد.مصرف.غلط.س��یمان.در.سال.هاي.گذشته.

بود.که.ساالنه.يک.میلیون.تن.سیمان.تولیدي.کشور.در.اين.بخش.مصرف.مي.شد.ولي.به..خاطر.تولید.

دس��تي.عمر.مفیدي.کمتر.از.5.سال.داش��ته.اند.اما.جداول.بتني.ماشیني.عمر.مفید.طوالني.تري.دارند..

کیهاني.در.خاتمه.با.گرامیداشت.ياد.و.خاطره.مرحوم.دکتر.قالیبافان.گفت.که.اصالح.الگوي.مصرف.

سیمان.و.بتن.دغدغه.همیشگي.ايشان.بود.و.همواره.يادآوري.میكرد.که.بتن.خوب.ترکیبي.از.سیمان،.

ش��ن.و.ماسه.و.آب.و.اندکي.شعور.است.و.منظور.ش��ان.از.اين.اندکي.شعور،.همان.توجه.به.مصرف.
صحیح.اين.فرآورده.و.اصالح.الگوي.مصرف.سیمان.بود..
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جدول شماره 1 
بررسي تاثير تغييرات وزني مصالح تشكيل دهنده بتني در مقاومت نهايي محصول

درصد 
تغيير

افزودنيسيمانآب

C50C30C20C50C30C20C50C30C20

8865درصد9درصد15431درصد

210852/21/62161310درصد

41814105/54/93/8292418درصد

832292098/57393535درصد

16484232171512585350درصد

با.توجه.به.س��هم.و.نقش.تاثیرات.وزني.اجزاء.تش��كیل.دهنده.بتن،.ضرورت.برنامه.ريزي.براي.
توزين.دقیق.عناصر.تشكیل.دهنده.بتن.اهمیت.بیشتري.پیدا.مي.کند..

البته.درباره.مواد.افزودني.بحث.هاي.ديگري.از.قبیل.زمان.بندي.و.چگونگي.تزريق.انواع.افزودني.ها.
به.بتن.نیز.حايز.اهمیت.است..

به.همین.خاطر.س��طح.تجهیزات.و.تكنولوژي.به.کار.رفته.در.دستگاه.هاي.تولید.بتن.آماده.نقش.
اساسي.در.کیفیت.محصول.نهايي.دارد..

تاريخچه شكل گيري صنعت بتن در ايران:  
تاسیس.نخستین.ايستگاه.هاي.تولید.بتن.آماده.در.ايران.از.دهه.1350آغاز.شد.و.ماشین.آالت.اولیه.
اغلب.اروپايي.و.در.زمان.خود.دستگاه.هاي.مطلوبي.بودند،.اما.اين.صنعت.در.ايران.نتوانست.همگام.
با.تحوالت.و.پیش��رفت.هاي.صنعت.بتن.در.دنیا.رش��د.کند.ودر.40.سال.گذشته.بعضا.پس.رفت.نیز.

داشته.است..
سطح.تكنولوژي.ماشین.آالت.اولیه.که.در.دهه.50.وارد.ايران.شد.به.مراتب.باالتر.از.ماشین.آالتي.
است.که.در.سال.هاي.اخیر.وارد.اين.صنعت.شده..است..در.حالي.که.در40.سال.گذشته.ايستگاه.هاي.

مرکزي.تولید.بتن.تحوالت.شگرفي.را.در.ارتقاء.تكنولوژي.تولید.تجربه.کرده.اند..
مقايس��ه.متوس��ط.مقاومت.فشاري.بتن.هاي.س��اخته.ش��ده.درآمريكا،.اروپا.،.ژاپن.و.ايران.طي.
سال.هاي.1960.تا.2000.میالدي.نشان.مي.دهد.که.مسیر.حرکت.اين.صنعت.درايران.با.آنچه.در.دنیا.

اتفاق.افتاده.فاصله.معني.داري.دارد..

روزنامه دنياي اقتصاد
آغاز تحولي بزرگ در صنعت بتن آماده

راه اندازي مدرنترين كارخانه توليد بتن آماده 
خاور ميانه توسط مجتمع ايران فريمكو

براي.تولید.بتن.خوب.نیازمند.فراهم.کردن.سه.عنصر.اصلي.هستیم.که.عبارتند.از:.سیستم.تولید.

مجهز،.مواد.و.مصالح.استاندارد،.دانش.فني.ونیروي.انساني.متخصص.که.سه.ضلع.مثلث.پايداري.يک.

تولید.کامل.را.تشكیل.مي.دهند..ايستگاه.هاي.مرکزي.مدرن.تولید.بتن.ماشین.آالتي.هستند.که.مواد.اولیه.

شامل.سیمان،.انواع.سنگدانه.و.آب.را.به.همراه.مواد.افزودني.شیمیايي.يا.معدني.براساس.محاسبات.

طرح.مخلوط.بتن.با.دقت.توزين.و.ترکیب.مي.کنند.تا.يک.بتن.کامال.همگن.و.يكنواخت.به.دس��ت.

آيد..براي.وفاداري.به.طرح.مخلوط.بتن.الزم.است.دستگاه.هاي.تولید.بتن.مجهز.به.سیستم.هايي.باشند.

که.با.دقت.بیشتري.مواد.اولیه.را.براساس.آنچه.که.در.طرح.مخلوط.بتن.پیش.بیني.شده..است،.توزين.

کنن��د.و.همزم��ان.بتوانند.مواد.اولیه.را.در.مدت.زمان.معین.ش��ده.به.طور.کامل.مخلوط.کنند.تا.بتوان.

ويژگي.هايي.که.در.آزمايشگاه.براي.آن.طرح.مخلوط.بتن.در.نظر.گرفته.شده.را.درتیراژ.تولید.تضمین.

کرد..اين.موضوع.وقتي.اهمیت.بیشتري.پیدا.مي.کند.که.هدف.از.راه.اندازي.ايستگاه.هاي.مرکزي،.تولید.

بتن.هاي.همگن.و.با.مشخصات.يكنواخت.براي.هر.پروژه.است.به.نحوي.که.تغییر.مشخصات.بتن.

درطول.تولید.براي.هر.پروژه.تفاوتي.از.آنچه.که.در.استانداردها.به.عنوان.انحراف.معیار.پیش.بیني.شده.

.است.کمتر.باشد..البته.نكته.با.اهمیت.ديگر.که.در.کشور.ما.به.طور.کلي.فراموش.شده،.طرح.پره.هاي.

ديگ.کامیون.هاي.حمل.بتن.است.که.بايد.بتوانند.ويژگي.هاي.بتن.را.در.مرحله.حمل.نیز.حفظ.کنند..

در.تولی��د.بتن.هاي.پر.مقاومت.يا.بیش��تر.از.Mpa.50.کوچكترين.تغییر.در.مش��خصات.طرح.
مخلوط.يا.در.مرحله.حمل.بتن.،.ما.را.از.رسیدن.به.هدف.دور.مي.کند..

گزارش��های.متعددي.در.مجالت.و.کتاب.هاي.تكنولوژي.بتن.به.تاثیر.تغییرات.وزني.هر.يک.از.

مواد.تشكیل.دهند.بتن.در.مشخصات.محصول.نهايي.پرداخته.اند.که.خالصه.آنها.به.شرح.زير.است:.
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مقايسه متوسط مقاومت فشاري بتن هاي آماده ساخته شده در 40 سال اخير
)اعداد براساس MPa است(

دهه 2000دهه 1990دهه 1980دهه 1970دهه 1960كشوررديف

43-4065-3552-3144-2839-36آمريكا1

42-3962-3450-3042-3838-35فرانسه2

43-3860-3249-2942-2738-35انگلیس3

43-3963-3251-3044-2838-35آلمان4

40-3355-3047-2739-2532-30ژاپن5

18-1821-1821-1820-1820-20ايران6

مهم.ترين.عاملي.که.باعث.رش��د.مقاومت.بتن.هاي.س��اخته.شده.در.دنیا.ش��ده..است،.افزايش.دقت.

ايستگاه.هاي.مرکزي.تولید.بتن،.ورود.انواع.افزودني.هاي.شیمیايي.و.معدني.به.طرح.مخلوط.بتن،.در.کنار.

آموزش.هاي.دايمي.نیروي.انس��اني.موثر.در.طراحي،.تولید.و.حمل.بوده..اس��ت..هر.چند.تحوالت.کیفیت.

س��یمان.نیز.در.اين.سال.ها.رشد.قابل.توجهي.داشته.اس��ت،.اما.دستگاه.هاي.فعلي.تولید.بتن.در.ايران.)چه.

سیس��تم.های.خشک.و.بدون.اختالط.و.چه.سیستم.هاي.ديگ.دوار.ايراني(.که.اخیرا.باب.شده..است،.هیچ.

يک.قابلیت.و.توانايي.اس��تفاده.سیستماتیک.از.افزودني.هاي.شیمیايي.و.معدني.را.ندارند.و.ابزار.هاي.الزم.
براي.رعايت.دقت.موردنیاز.به.منظور.حفظ.و.استمرار.کیفیت.بتن.در.آنها.پیش.بیني.نشده..است..

مهم.ترين.عنصر.تاثیرگذار.در.کیفیت.بتن.)آب(.که.با.رعايت.نسبت.آب.به.سیمان.)W/C(.مشخصات.

محصول.نهايي.را.براي.ما.تضمین.مي.کند،.در.اغلب.کارخانه.هاي.تولید.بتن.در.ايران.دستخوش.تغییرات.

غیر.قابل.کنترلي.به..وس��یله.آب.همراه.ش��ن.وماسه.براي.بتن.مي.شود.به.نحوي.که.در.ممیزي.ايستگاه.هاي.

مرکزي.تولید.بتن،.حفظ.نس��بت.آب.به.س��یمان.با.لحاظ.نمودن.میزان.آب.موجود.در.مصالح.همواره.به.

.صورت.تقريبي.و.بدون.محاس��بات.دقیق.و.براساس.نگاه.چشمي.اپراتور.انجام.مي.گیرد،.در.حالي.که.تاثیر.

تغییرات.وزني.آب.در.بتن.بس��یار.حايز.اهمیت.است..تولیدکنندگان.شن.و.ماسه.درباره.میزان.آب.همراه.

مصالح.تولیدي.خود.که.به.کارخانه.هاي.بتن.ارسال.مي.کنند.اطالعاتي.به.مشتري.نمي.دهند،.چرا.که.خود.نیز.

دراين.زمینه.اطالعاتي.ندارند.و.نمي.توانند.تعیین.کنند.اين.شن.و.ماسه.در.هر.تن.چه.میزان.آب.به.همراه.

خود.دارد.از.طرفي.در.پشت.ديوار.مصالح.دستگاه.تولید.بتن.نیز.توقف.هاي.خارج.از.کنترلي.اتفاق.مي.افتد..

گاه.ش��ن.و.ماس��ه.مرطوب.چند.روز.دپو.مي.شود.و.گاه.همزمان.با.ورود.به.کارگاه.به.مصرف.مي.رسد.که.

باعث.تغییرات.مستمر.و.دايمي.میزان.رطوبت.باقیمانده.در.مصالح.مي.شود..ارزيابي.هاي.دقیق.و.کنترل.شده.

از.میزان.رطوبت.مصالح.در.پش��ت.ديوار.بچینگ.انجام.نمي.گیرد..به.همین.خاطر.نمي.توان.نسبت.آب.به.

س��یمان.طرح.مخلوط.را.درطول.تولید.ثابت.نگه.داشت..تغییرات.دايمي..دانه.بندي،نوسانات.میزان.خاک.

موجود.در.شن.و.ماسه.نیز.دراين.میان.مزيد.بر.علت.مي.شود..بي.دلیل.نیست.کارخانه.هاي.بتني.که.نظارت.

مستقیمي.بر.روي.سنگدانه.هاي.مصرفي.دارند،.نوسانات.کیفي.بتن.دراين.کارخانه.هاي.به.نسبت.کمتر.است..

نوسانات.شديد.مقاومت.بتن.در.طول.يک.پروژه.ناشي.از.تاثیر.مسايلي.است.که.تحت.کنترل.نیستند.و.آب.
موجود.در.شن.وماسه.نیز.مهم.ترين.آنها.است..

پايین.بودن.متوس��ط.مقاومت.فش��اري.بتن.در.ايران،.البته.مي.تواند.داليل.ديگري.نیز.داش��ته.باشد.و.

کیفیت.سیمان.نیز.اثرات.خود.را.دارد.اما.آنچه.که.امروزه.در.ايران.شاهديم،.با.همین.سیمان.هاي.موجود.نیز.

مي.توان.بتن.هاي.تا.رده.مقاومتي.بیشتر.از.آنچه.که.امروزه.تولید.مي.شود.ساخت..مهم.ترين.دلیل.تغییرات.

دايمي.مش��خصات.بتن.چه.در.کارگاه.هاي.ساختماني.و.چه.کارخانه.هاي.بتن.آماده.به.نوسانات.میزان.آب.

موجود.در.بتن.بر.مي.ش��ود.که.تحت.کنترل.نیست.و.ماش��ین.آالت.موجود.نیز.فاقد.امكاناتي.براي.کنترل.

میزان.آب.مصالح.هستند..البته.در.اينجا.فرض.براين.است.که.رانندگان.میكسر.در.طول.حمل.و.پمپاژ.بتن.
ساخته.شده.در.کارخانه.را.دستكاری.نمی.کنند..

ابعاد زيست محيطي و مميزي 
از.ديگر.موضوعات.مورد.توجه.در.صنعت.بتن.صرفه.جويي.در.مصرف.انرژي.است..در.سیستم.هاي.
م��درن.تولید.بتن.آماده.تالش.ش��ده..اس��ت.که.با.برنامه.ري��زي.برروي.فرآيند.هاي.تولی��د.درکنار.کاهش.
مصرف.انرژي.در.هر.ريز.فرآيند،.با.زمان.بندي.حساب.شده.در.کل.فرآيند.ها.از.شدت.بار.انرژي.مصرفي.
کاس��ته.ش��ود..اين.يک.امتیاز.بزرگ.دستگاه.هاي.بچینگ.مدرن.است.که.فرصتي.فراهم.مي.کنند.تا.بتوان.با.
برنامه.ريزي.نوس��انات.شدت.برق.را.در.طول.س��اعت.ها.ي.تولید.کاهش.داد..از.طرفي.به..خاطر.طراحي.
دقیق.سیستم.هاي.تولید.و.انتقال.نیرو،.ظرفیت.تولید.ديگ.بچینگها.متوسط.مصرف.برق.براي.تولید.هر.متر.
مكعب.بتن.در.خطوط.تولید.مدرن.بیش.از.40.درصد.نسبت.به.روش.هاي.متعارف.کاهش.يافته.است..هر.
چه.ظرفیت.ديگ.بچینگ.بزرگتر.باشد.)تا.3.متر.مكعب(.متوسط.مصرف.انرژي.براي.تولید.هر.متر.مكعب.
بتن.کاهش.مي.يابد.به.نحوي.که.بچینگ.هاي.با.ديگ.نیم.متري.2/5.برابر.بچینگ.هاي.با.ديگ.3.متري.براي.
س��اخت.هر.متر.مكعب.بتن.برق.مصرف.مي.کنند..رعايت.اس��تاندارد.هاي.زيست.محیطي.و.کاهش.گرد.و.
غبار.ناشي.از.تولید.نیز.از.ديگر.ويژگي.هاي.بچینگ.پالنت.هاي.مدرن.است.که.در.کشور.هاي.توسعه.يافته.
اهمیت.ويژه.اي.پیدا.کرده..است..در.ايستگاه.هاي.مرکزي.تولید.بتن.فرآيند.هاي.تخلیه.و.جابه.جايي.شن.و.
ماسه،.،توزين،.جابه.جايي.و.تزريق.سیمان.توام.با.انتشار.گرد.و.غبار.هاي.شديدي.است.که.در.کنار.تهديد.
س��المتي.نیروي.انساني،.محیط.پیراموني.س��ايت.تولید.را.نیز.به.شدت.آلوده.مي.کنند..غبار.سیمان.منتشر.
ه،.آلودگي.هاي.وس��یع.و.بعضا.جب��ران.ناپذيري.دارد..در.بچینگ.پالنت.هاي.پیش��رفته.امروزي،.موضوع.
فیلتراس��یون.در.اولويت.نخس��ت.طراحي.خطوط.تولید.قرار.گرفته..اس��ت.به.نحوي.که.در.کنار.افزايش.
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ظرفیت.تولید.و.به.تبع.آن.افزايش.حجم.فعالیت.ها.ي.روزانه.،.میزان.انتشار.غبار.در.محیط.پیراموني.سايت.

تولید.به.حداقل.ممكن.رس��یده.اس��ت)تولید.3500.متر.مكعب.بتن.درروز.که.نیازمند.تخلیه.و.توزين.و.

تزريق.1250.تن.سیمان.به.همراه.باراندازي.و.جابه.جايي.7000.تن.انواع.شن.و.ماسه.و.بیش.از.300.تن.

انواع.افزودني.هاي.معدني.است(..با.توجه.به.اينكه.کلیه.ورودي.ها.و.خروجي.ها.به.طور.کامل.درزبندي.شده.

و.مجهز.به.فیلتر.هاي.جلوگیري.از.انتش��ار.و.جذب.غبار.هستند،.شرايط.محیطي.ايجاد.شده.در.ساختمان.

تولید.بچینگ.هاي.مدرن.داراي.استاندارد.هاي.محیطي.تجهیز.دفاتر.اداري.هستند..کارخانه.پارس.النه.آغاز.

تحولي.بزرگ.در.خط.تولید.بتن.آماده.در.ايران.است..اين.دستگاه.يكي.از.مدرنترين.خطوط.تولید.بتن.آماده.

موجود.در.جهان.است.که.در.مرکزشهرستان.کرج.راه.اندازي.شده..است.و.جزء.سیستم.هاي.بسیار.پیشرفته.

بچینگ.هاي.مدرن.محسوب.مي.شود..در.بچینگ.هاي.مدرن.به..خاطر.دپوي.مصالح.در.فضاي.بسته.باالي.

ديگ.بچینگ.در.اطاقهايي.که.دور.از.جريان.هوا.يا.تابش.آفتاب.است،.درصد.رطوبت.مصالح.تحت.کنترل.

ش��ديدي.قرار.دارد.به.نحوي.که.با.ضرايب.کمتر.از.نی��م.درصد.امكان.تعیین.رطوبت.موجود.در.مصالح.

فراهم.مي.شود..دستگاه.از.دو.بجینگ.مجزاي.3.متر.مكعبي.تشكیل.شده..است.و.کلیه.فرآيند.هاي.توزين،.

تزريق،.میكس.و.تخلیه.هر.دستگاه.به.طور.مستقل.به..وسیله.سیستم.هاي.هوشمند.کنترل.مي.شود..در.تمام.

مراحل؛.ويژگي.ها.و.چگونگي.مصرف.مواد.و.مشخصات.محصول.نهايي.به..صورت.ديجیتالي.تحت.کنترل.

هس��تند..بخش.کامپیوتري.خط.تولید.قادر.اس��ت.تا.مشخصات.45.نوع.سیمان،.يكصد.نوع.سنگدانه،.20.

نوع.افزودني.هاي.معدني.و150.نوع.افزودني.شیمیايي.را.در.حافظه.خود.نگهداري.کند.و.در.طرح.اختالط.

پیشنهادي.که.بیش.از.450.طرح.مخلوط.بتن.را.در.حافظه.دارد.به.کار.بگیرد..مهم.ترين.فاکتورطرح.مخلوط.

بتن.-.نسبت.آب.به.سیمان.-.در.سیستم.کامپیوتري.تعريف.شده.و.در.سه.مرحله.میزان.آب.مخلوط.بتن.به.

.صورت.هوشمند.کنترل.مي.شود..تعیین.میزان.رواني.بتن.)اسلمپ(.نیز.در.درون.ديگ.بچینگ.به..صورت.

هوشمند.تحت.کنترل.قرار.دارد..میزان.توقف.هر.تراک.میكسر.جهت.بارگیري.حداکثر.2.دقیقه.است.که.

در.اين.مدت.هر.يک.از.دستگاه.ها.9.متر.مكعب،.مجموعا.18.متر.مكعب.بتن.آماده.تولید.مي.کنند..به.منظور.

تضمین.يكنواختي.بتن.هاي.به.کار.رفته.در.هر.پروژه،.براي.هر.بتن.ريزي.کد.رهگیري.تعريف.مي.شود.که.در.

مراحل.بعدي.بتن.ريزي،.اطالعات.قبلي.بتن.هاي.به.کار.رفته.دربخش.هاي.مختلف.در.يک.ساختمان.براي.

تعیین.طرح.مخلوط.بتن.مورد.توجه.قرار.گیرد..دما.و.رطوبت.هواي.آزاد،.تغییرات.دماي.بتن.تازه.تامرحله.

مصرف.و.نیز.تغییر.مشخصات.فیزيكي.بتن.از.مرحله.تولید.تا.مرحله.مصرف.؛براي.همه.بتن.هاي.ساخته.

شده.به.طور.مجزا.ثبت.مي.شود.تا.تحلیل.نتايج.به.دست.آمده.از.آزمونه.ها.در.سنین.7و.28.روزه.با.دقت.نظر.

در.اين.ويژگي.ها.ارزيابي.شود..براي.همه.انواع.سیمان.مشخصات.فیزيكي.شامل:.بلین،.وزن.مخصوص،.

زمان.گیرش.اولیه.و.گیرش.نهايي.وکالس.مقاومتي.سیمان.در.حافظه.سیستم.تعريف.شده..است.تا.براساس.

نتايج.به.دست.آمده.از.بتن.هاي.ساخته.شده.با.هر.نوع.سیمان.در.پايان.هر.هفته.و.هر.ماه.بتوان.ارزيابي.دقیقي.

از.رفتارتجربی.و.واقعی.انوع.س��یمان.ها.در.دست.داش��ت..تعداد.نیروي.انساني.به.کار.رفته.در.بخش.هاي.

مختلف.دستگاه.کاهش.يافته.اما.مديريت.و.راهبری.ماشین.نیازمند.افراد.متخصص.است..با.توجه.به.اينكه.

دستگاه.هايي.با.اين.حجم.از.دقت.و.تكنولوژي.در.دنیا.در.اين.سال.ها.وارد.اين.صنعت.شده.اند،.اما.تاسیس.
پارس.النه.را.مي.توان.گامي.بزرگ.براي.ايجاد.تحوالتي.بزرگتر.در.صنعت.بتن.ايران.دانست..

يک توليد كننده

همراهي با نهضت كاهش بهاي تمام 
شده، شرط بقاي صنعت است

صنعت.ما.براي.بقا.و.تداوم.حیات.خود،.ناگزير.به.همراهي.با.نهضت.کاهش.بهاي.تمام.ش��ده.

کاالهاست..دکتر.علي.اصغر.کیهاني،.مديرعامل.شرکت.ايران.فريمكو.در.گفت.وگو.با.خبرنگار.ما.با.

بیان.اين.مطلب.افزود:.کاهش.بهاي.تمام.ش��ده.موجب.چاالکي.صنايع.ما.مي.ش��ود.تا.نه.تنها.در.بازار.

داخل��ي،.اجازه.عرض.اندام.به.کاالهاي.خارجي.ندهیم،.بلكه.فرصت.نفوذ.به.بازارهاي.بین.المللي.را.

نیز.به.دست.آوريم..وي.با.اشاره.به.ضرورت.افزايش.بهره.وري.و.اصالح.ساختارهاي.تولید.در.کشور.

گفت:.اين.همان.کاري.است.که.براي.صنايع.شرايط.حضور.قدرتمند.در.بازارهاي.جهاني.فراهم.مي.

کند..اين.کارشناس.مسايل.اقتصادي.و.تولیدي.از.هدفمند.سازي.يارانه.ها.به.عنوان.مسیر.مكمل.ديگري.

در.رشد.قدرت.صنايع.کشور.نام.برد.و.ادامه.داد:.شايد.در.ظاهر.امر.پرداخت.يارانه.انرژي.به.صنعت،.

نوعي.حمايت.از.تولید.تلقي.شود،.اما.در.درازمدت.نتايج.عكس.به.دست.آمده.و.باعث.افت.کیفیت.

کاالهاي.صنعتي.و.در.نهايت.ناتواني.رقابت.و.حضور.در.بازارهاي.جهاني.شده..است..وي.گفت:.به.

اين.ترتیب،.يارانه.هاي.انرژي.نه.تنها.به.سود.مصر.ف.کننده.نهايي.نبوده،.بلكه.به.مانعي.براي.نوسازي.

وتوس��عه.صنايع.کشور.نیز،.تبديل.ش��ده..است..به.اعتقاد.کیهاني،.گاه.همین.انرژي.ارزان.باعث.طمع.
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افرادي.شده.تا.صنعت.ما.را.وارد.حوزه.هايي.از.تولید.کنند.که.مزيتي.در.تولید.آن.کاال.نداشته.ايم.تا.در.

پوشش.يک.کاالي.صنعتي.به.دنبال.سودجويي.از.رانت.پنهان.نفتي.باشیم..اين.مدير.صنعتي.با.تاکید.

بر.ضرورت.اجراي.هدفمند.س��ازي.يارانه.ها.تصريح.ک��رد:.يارانه.حامل.هاي.انرژي.تاثیرهاي.عمیقي.

در.جامعه.ايجاد.کرده.که.مهم.ترين.آن.کاهش.بهره.وري.از.انرژي.و.به.تعبیر.عمومي.تر،.اس��راف.در.

مصرف.انرژي.شده..است.که.در.کنار.وارد.کردن.خسارتي.هنگفت.به.اقتصاد.ملي.با.آموزه.هاي.ديني.

ما.نیز.سازگار.نیست..به.گفته.کیهاني.بايد.قبول.کنیم.که.ما.يكي.از.بد.مصر.ف.کننده.ترين.ملل.در.انرژي.

و.حامل.هاي.انرژي.در.دنیا.هستیم.که.اين.ويژگي.به.هیچ.وجه.در.شأن.ملت.ايران.نیست..وي.افزود:.

باال.بودن.مصرف.انرژي.در.بخش.صنعت.براي.هر.واحد.کاالي.تولیدي،.از.نخستین.آثار.يارانه.هاي.

پرداختي.به.انرژي.اس��ت.که.باعث.بي.توجهي.صنايع.به.نوس��ازي.خطوط.تولید.و.ممیزي.انرژي.و.

قیمت.تمام.ش��ده.کاال.و.در.نهايت.تنبلي.صنايع.کش��ور.شده..اس��ت..به.گفته.اين.کارشناس.مسايل.

اقتصادي،.در.چنین.ش��رايطي.اگر.انرژي.براس��اس.قیمت.هاي.جهاني.به.صنايع.داده.شود،.صنعت.از.

آن.اس��تقبال.مي.کند،.اما.الزمه.اين.امر.آن.اس��ت.که.ساير.مناسبات.تولیدي.و.تجاري.کشورهاي.دنیا.

نیز.در.کشور.ما.پیاده.شود..وي.خواستار.ايجاد.شرايط.برابر.شرکت.هاي.ايراني.با.رقباي.خارجي.شد.

و.افزود:.در.کنار.هدفمند.کردن.يارانه.ها.الزم.است.قوانین.و.مقررات.تولید.و.تجارت.را.نیز.هدفمند.

کنیم.تا.صنايع.ما.در.مسابقه.کسب.بازارهاي.جهاني،.سهمي.در.شأن.کشورمان.به.دست.آورند..وي.

تاکید.کرد:.پیش.زمینه.هدفمند.کردن.يارانه.ها،.اصالح.الگوي.مصرف.اس��ت.و.چنانچه.براي.اصالح.

الگوي.مصرف،.برنامه.جامعي.در.دست.نباشد،.به.طور.قطع.روند.هدفمندکردن.يارانه.ها.مشكل.هايي.
را.براي.همه.به.خصوص.مردم.به.وجود.مي.آورد..

خبرگزاري موج
كارشناس صنعت بتن:  

اقتصاد كشور راهي جز هدفمند كردن
يارانه ها ندارد

هدفمن��د.کردن.يارانه.ها.اقدام.بزرگي.اس��ت.که.براي.اقتصاد.کش��ور.ما.راه��ي.جز.اين.نمانده.

و.دي��ر.ي��ا.زود.باي��د.به.اي��ن.جراحي.ب��زرگ.بپردازيم..ب��ه.گ��زارش.خبرنگار.م��وج،.علي.اصغر.

کیهان��ي،.کارش��ناس.صنع��ت.بت��ن،.در.هماي��ش.روز.ملي.حماي��ت.از.حق��وق.مصرف.کنندگان،.

ب��ا.بی��ان.اين.مطلب.اظهار.داش��ت:.کش��ور.ما.در.س��ال.اصالح.الگ��وي.مصرف.که.مي.توانس��ت.

.نقط��ه.عط��ف.بزرگ��ي.در.مناس��بات.اقتص��ادي.جامعه.باش��د.فرصت.بزرگ��ي.را.از.دس��ت.داد..

وي.اف��زود:.مس��ئله،.زمان��ي.اهمیت.پی��دا.مي.کن��د.که.قان��ون.هدفمند.ک��ردن.يارانه.ها.از.س��ال.

آين��ده.وارد.مرحل��ه.اجرايي.خواهد.ش��د.و.اي��ن.دو.موضوع.مكم��ل.همديگرند،.آن.زمان.اس��ت.

.ک��ه.اهمی��ت.کاره��اي.نك��رده.امس��ال.در.زمین��ه.اص��الح.الگوي.مصرف.مش��خص.مي.ش��ود..

کیهاني.با.بیان.اينكه.يارانه.هاي.حامل.انرژي.تاثیرات.عمیقي.بر.جامعه.گذاشته.که.مهم.ترين.آن.کاهش.

بهره.وري.از.انرژي.يا.به.تعبیر.عمومي.باعث.اسراف.در.مصرف.انرژي.شده..است،.تصريح.کرد:.با.کمال.

.تاسف.بايد.قبول.کنیم.يكي.از.بدترين.مصرف.کنندگان.انرژي.و.حامل.هاي.انرژي.در.دنیا.ايران.است..

وي.اضافه.کرد:.در.بخش.صنعت،.باال.بودن.مصرف.انرژي.براي.هر.واحد.کاالي.تولید،.از.نخستین.آثار.

يارانه.هاي.پرداختي.به.انرژي.است.که.موجب.بي.توجهي.صنايع.به.نوسازي.خطوط.تولید.و.ممیزي.

.انرژي.و.قیمت.تمام.ش��ده.کاال.ش��ده.و.اين.نیز.به.نوبه.خود.به.تنبلي.صنايع.کشور.منجر.شده..است..

اي��ن.کارش��ناس.صنع��ت.بتن.با.اش��اره.به.اينك��ه.در.ظاهر.امر.پرداخ��ت.يارانه.ان��رژي.به.صنعت.

نوع��ي.حماي��ت.از.تولی��د.تلقي.ش��ود؛.ام��ا.در.دراز.مدت.نتايج.عكس.به.دس��ت.آم��ده.و.موجب.

عق��ب.مان��دن.صنع��ت.از.نوس��ازي.خط��وط.تولید.و.به.تب��ع.آن.اف��ت.کیفیت.کااله��اي.صنعتي.

در.کش��ور.ما.ش��ده..اس��ت،.ابراز.داش��ت:.نتیج��ه.آن.که.کاالهاي.تولی��دي.ما.از.رقاب��ت.و.حضور.
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در.بازارهاي.جهاني.ناتوان.ش��ده..اس��ت.و.در.اين.چش��م.انداز؛.يارانه.هاي.انرژي.نه.تنها.به.س��ود.

مصرف.کننده.نهايي.نبوده،.به.مانعي.براي.نوس��ازي.و.توس��عه.صنايع.کش��ور.نیز.تبديل.شده..است..

وي.اضاف��ه.ک��رد:.صنع��ت.م��ا.براي.بق��ا.و.ت��داوم.حیات.خ��ود.ناگزي��ر.از.همراهي.ب��ا.نهضت.

کاه��ش.به��اي.تمام.ش��ده.کاالس��ت.واين.همان.فلس��فه.وج��ودي.برگزاري.اين.مراس��م.اس��ت..

کیهاني.با.بیان.اينكه.کاهش.بهاي.تمام.ش��ده.صنايع.ما.را.چاالکتر.مي.کند.تا.نه.تنها.در.بازار.داخلي.

اجازه.عرض.اندام.به.کاالهاي.خارجي.ندهیم،.بلكه.فرصت.نفوذ.به.بازارهاي.بین.المللي.را.نیز.به.دست.

آوريم،.عنوان.کرد:.البته.الزم.است.تا.دولت.محترم.– باالخص.وزارتخانه.هاي.مهم.و.موثر.اقتصادي.

توجه.داشته.باشند.که.عبور.از.اين.مرحله.و.ارتقاء.تكنولوژي.در.سايه.حمايت.ها.و.مشوق.هاي.الزم.و.

برداشتن.موانع.دست.و.پاگیر.است.که.صنايع.ما.مي.توانند.براي.نوسازي.خطوط.تولید.خود.گام.بردارند..

مدي��ر.مجتمع.اي��ران.فريمكو.ادام��ه.داد:.اگر.انرژي.براس��اس.قیمت.جهاني.به.صنايع.داده.ش��ود،.

صنعت.از.آن.اس��تقبال.مي.کند.اما.الزمه.اين.امر.آن.اس��ت.که.س��اير.مناس��بات.تولیدي.و.تجاري.

جاري.در.کش��ورهاي.دنیا.نیز.در.کش��ور.ما.پیاده.ش��ود،.همه.ما.به.هوش.و.اس��تعداد.و.توانايي.و.

مديريت.ايراني.ها.ايمان.داريم.و.در.مس��ابقه.بزرگ.کس��ب.بازارهاي.جهاني،.مي.توانیم.س��همي.در.

ش��ان.کشورمان.به.دس��ت.آوريم،.به.شرطي.که.در.ش��رايط.برابري.با.رقباي.بین.المللي.قرار.بگیريم..

اين.کارش��ناس.صنعت.بتن.با.اش��اره.به.اينكه.در.کن��ار.هدفمند.کردن.يارانه.ها؛.الزم.اس��ت.قوانین.

و.مق��ررات.تولید.و.تج��ارت.را.نیز.هدفمند.کنیم،.بی��ان.کرد:.پیش.زمینه.هدفمند.ک��ردن.يارانه.ها،.

اص��الح.الگ��وي.مصرف.اس��ت.و.چنانچه.براي.اصالح.الگ��وي.مصرف،.برنامه.جامعي.دردس��ت.

نباش��د،.قطعا.چرخ.هدفمند.کردن.يارانه.ها.مشكالتي.را.براي.همه.باالخص.مردم.به.وجود.مي.آورد..

وي.اف��زود:.الزم.اس��ت.ت��ا.به.تعري��ف.مج��دد.ماموريت.هاي.س��ازمان.اس��تاندارد.در.مناس��بات.

مختل��ف.تولی��د.ومص��رف.بپردازي��م.و.دراي��ن.می��ان.تجرب��ه.نش��ان.داده..اس��ت.ک��ه.بخ��ش.

خصوص��ي.بهت��ر.از.بخش.ه��اي.دولت��ي.مي.توان��د.اي��ن.ماموريت.ه��ا.را.ب��ر.عه��ده.بگی��رد..

کیهاني.گفت:.مي.توان.ادعا.کرد.که.س��ازمان.حمايت.از.مصرف.کنندگان؛.کلیدي.ترين.نقش.را.براي.

کاهش.آثار.و.تبعات.اين.دوره.گذار.برعهده.خواهد.داشت.و.اين.جاست.که.واحدهاي.منتخب.سازمان.
حمايت.که.در.اين.جلسه.حاضرند،.اهمیت.پیدا.پروژه.ها..

درباره فصل

1389
سـال 89 بـا چاپ و انتشـار كتاب معرفى توليـد كنندگان 
مصالح ساختمانى از سـوي اداره استاندارد تهران آغاز شد 
و اختالفات دسـتگاه هاى مختلف اجرائى درباره عمل به مفاد 
مصوبه هيات وزيران، بخشى از دغدغه هاى حوزه ساختمان 

و مسكن بود. 
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خبرگزاري موج

بازگشت سيمان های پوزوالنی كيفيت 
ساختمان ها را تهديد می كند

عل��ی.اصغ��ر.کیهانی،.مدي��ر.مجتمع.تحقیقات��ی.تولیدی.اي��ران.فريمكو:.کیفیت.س��یمان.های.

پوزوالن��ی.هم��واره.با.اعتراض.ج��دی.مصرف.کنندگان.مواجه.بوده..اس��ت..در.س��ال.هايی.که.بازار.

.س��یمان.داغ.بود،.س��یمان.های.پوزوالنی.يكی.از.راه.های.کسب.سود.بیشتربرای.کارخانه.هاي.سیمان.

تلقی.می.ش��د..چرا.که.قیمت.همه.س��یمان.ها.يكس��ان.بود.و.تولید.س��یمان.پوزوالنی.به.اين.خاطر.

ک��ه.ت��ا.20درصد.ان��واع.مواد.معدنی.را.آس��یاب.کرده.و.به.س��یمان.می.افزودند،.س��ود.سرش��اری.

ب��ه.دنبال.داش��ت..در.ايام.منتهی.به.س��ال1385،.بی��ش.از.75.درصد.از.س��یمان.های.تولید.ايران.را.

س��یمان.های.پوزوالن��ی.و.آمیخته.تش��كیل.می.داد..به.عبارتی.کارخانه.هاي.س��یمان.در.آن.س��ال.ها،.

نزدي��ک.به.4.میلیون.ت��ن.انواع.پوزوالن.را.ب��ه.کلینكرهای.تولیدی.اضافه.ک��رده.و.به.همان.قیمت.

س��یمان.خالص.فروختند..اعتراض.های.دامنه.دار.درباره.کیفیت.پايین.س��یمان.های.پوزوالنی.هرگز.

به.نتیجه.نرس��ید،.و.حتی.کارخانه.ها.در.س��ايه.نظام.توزيع.غلط.س��یمان،.نامه.مشتريانش��ان.را.ثبت.

نمی.کردند..بازار.س��یاه.ش��كل.گرفته.قیمت.س��یمان.را.به.دو.تا.س��ه.برابر.قیمت.واقعی.آن.رسانده.

بود.و.س��یمان.های.پوزوالنی.نیز.متقاضیانی.در.بازار.آزاد.داش��ت..با.تغییر.س��اختار.توزيع.و.خروج.

نس��بی.سیمان.از.س��بد.حمايتی،.کارخانه.ها.نشان.می.دهند.که.به.خواسته.مشتريان.خود.توجه.دارند..

.ام��ا.س��ابقه.ای.که.س��یمان.های.پوزوالنی.در.بین.مصرف.کنندگان.داش��ت،.تقاضای.ب��ازار.برای.اين.

سیمان.ها.را.به.صفر.رسانده.و.امروزه.بجز.تعدادی.از.پروژه.های.سدسازی،.هیچگونه.تقاضايی.برای.

سیمان.پوزوالنی.در.جامعه.وجود.ندارد..البته.کارخانه.هاي.سیمان.در.شرايط.جديد.به..خاطر.قیمت.

بااليی.که.برای.سیمان.به.ثبت.رسانده.اند.)هر.تن.سیمان.فله.500..000.ريال(.کاهش.سود.حاصله.

از.حذف.پوزوالن.را.با.افزايش.قیمت.40درصدی.سیمان.جبران.کرده.اند..اما.با.اجرای.قانون.هدفمند.

کردن.يارانه.ها،.زنگ.های.خطر.برای.سیمانی.ها.به.صدا.درآمده.است..به.همین.خاطر.مجددا.به.سیمان.

پوزوالنی.توجه.کرده.اند..
در.جلس��ه.ای.که.به.همین.خاطر.برگزار.ش��د،.تعدادی.از.اساتید.بتن.و.سیمان.با.احتیاط.درباره.
تايید.اصل.تولید.سیمان.های.پوزوالنی.و.آثار.مفید.آن.صحبت.کردند..يک.نكته.اساسی.در.اين.میان.

فراموش.شد.و.آن.اينكه.سهم.جامعه.از.فايده.تولید.و.مصرف.سیمان.پوزوالنی.کجاست؟.
.ب��ا.اجرای.قانون.هدفمند.ک��ردن.يارانه.ها،.قیمت.انواع.حامل.های.انرژی.دس��تخوش.تغییرات.
وس��یعی.می.شود.که.بیش��ترين.تاثیر.اين.تغییرات.در.صنايع.انرژی.بر.خواهد.بود..برای.تولید.هر.تن.
سیمان.به.طور.متوسط.125.لیتر.سوخت.فسیلی.يا.معادل.آن.گاز.طبیعی.مصرف.می.شود..همچنین.به.

طور.متوسط.به.118.کیلو.وات.ساعت.برق.نیز.نیاز.داريم..
قیمت.سوخت.تحويلی.به.کارخانه.هاي.سیمان.هر.لیتر.95.ريال.است..چیزی.معادل.2/5.درصد.
قیمت.جهانی.اين.میزان.از.انرژی..گاز.تحويلی.نیز.همین.وضعیت.را.دارد..قیمت.جهانی.اين.مقدار.
از.انرژی.بیش.از.28.دالر.است.که.به.قیمتی.کمتر.از.1.دالر.در.اختیار.صنعت.سیمان.قرار.می.گیرد..
س��االنه.2/4.میلیارد.دالر.يارانه.انرژی.پرداختی.به.صنعت.س��یمان.برای.تولید.50.میلیون.تن.سیمان.
است..البته.کارخانه.هاي.جديد.سیمان.به..خاطر.بهره.مندی.از.تكنولوژی.جديد.توانسته.اند.مصرف.
انرژی.خود.را.اندکی.کنترل.کنند.و.به.مرز.معادل.105.لیتر.سوخت.فسیلی.در.هر.تن.سیمان.برسانند..
ام��ا.همین.مقدار.انرژی.نیز،.برای.کاالي��ی.که.قیمت.هر.تن.آن.در.بازارهای.جهانی.حداکثر.50.دالر.

است،.مصرف.بسیار.بااليی.به.شمار.می.رود..
از.طرفی.فرآيند.تولید.سیمان،.آاليندگی.های.بسیاری.دارد.و.به.ازای.تولید.هر.تن.سیمان،.تقريبا.
يک.تن.انواع.گازهای.گلخانه.ای.وارد.محیط.زيس��ت.می.ش��ود..مجموعه.اين.دو.عامل.باعث.توجه.
جهان.توس��عه.يافته.به.محدوديت.تولید.سیمان.شده..اس��ت..قیمت.باالی.سوخت.و.محدوديتی.که.
برای.تولید.گازهای.گلخانه.ای.در.دنیا.وجود.دارد،.جوامع.توس��عه.يافته.را.به.س��مت.کاهش.تولید.و.
مصرف،.استفاده.مطلوبتر.از.سیمان.و.در.نهايت.استفاده.از.مواد.جايگزين.هدايت.کرده..است..در.دنیا.
سیمان.های.پوزوالنی.و.آمیخته.با.اين.فلسفه.تولید.می.شوند..البته.پاره.ای.توجیهات.فنی.در.خصوص.
اندکی.افزايش.دوام.بتن.های.ساخته.شده.با.سیمان.های.پوزوالنی.يا.مقاومت.در.برابر.حمله.اسیدهای.

ضعیف.نیز.به.اين.تصمیمات.سنجاق.شده..است.ولی.اصل.همان.است.که.گفته.شد..
از.سوی.ديگر.پوزوالن.های.طبیعی.که.در.دنیا.به.سیمان.اضافه.می.شوند،.کنترل.های.کیفی.بسیار.بااليی.
بر.روی.آنها.انجام.می.گیرد.و.چنین.نیست.که.هر.ماده.معدنی.پوزوالنی.را.بدون.توجه.به.آثار.تجربی.و.
عملكرد.میدانی.آن.آسیاب.کرده.و.به.سیمان.اضافه.کنند..با.اين.همه.کنترل.های.کیفی.نیز.بعضا.اعتراض.
جامعه.مهندسی.در.کشورهای.توسعه.يافته.بلند.می.شود.و.به.عملكرد.کارخانه.هاي.سیمان.اعتراض.
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می.کنند..پروفسور.نويل.دانشمند.برجسته.بتن.در.کتاب.علمی.و.وزين.خود.»خواص.بتن«.به.هنگام.بحث.

.درباره.پوزوالن.ها.به.زد.و.بندهای.کارخانه.هاي.سیمان.در.تولید.سیمان.های.پوزوالنی.اشاره.می.کند..قیمت.

سیمان.های.پوزوالنی.به..خاطر.هزينه.های.پايین.تولید.نسبت.به.سیمان.های.تیپ.پايین.تر.است.و.اين.
نیز.يک.مزيت.برای.مصرف.کننده.به.حساب.می.آيد..

.کارخانه.هاي.سیمان.حتی.در.کشورهای.توسعه.يافته.نیز.در.بحث.سیمان.های.پوزوالنی.به.»زودوبند«.

می.پردازند،.در.ايران.نیز.به.بحث.سیمان.های.پوزوالنی،.به.عنوان.فرصتی.برای.کسب.سود.بیشتر.نگاه.

کرده.اند.و.اگر.تعدادی.از.کارشناس��ان.و.اس��اتید.دانشگاه.را.به.وسط.اين.میدان.کشیده.اند،.به.منظور.

فراهم.کردن.استدالل.فني.است..البته.به.هنگام.عمل.نیز.نوعا.آن.بخش.از.اظهارات.اساتید.دانشگاهی.

و.کارشناسان.را.به.کار.گرفته.اند.که.در.جهت.اهداف.آنها.قرار.گرفته.و.اکثرا.به.تذکرات.همین.اساتید.

نیز.در.مواقع.الزم.توجه.نشده.است..بگذريم.از.اينكه.بسیاری.از.اظهارات.برخی.اساتید.و.کارشناسان.

داخلی.فاقد.پشتوانه.های.کافی.مطالعات.میدانی.بوده.و.نوعی.رونويسی.از.کتاب.های.تكنولوژی.بتن.

است..تا.زمانیكه.اين.داستان.ها.خوشايند.کارخانه.هاي.سیمان.باشد،.برای.اين.اساتید.نیز.تريبون.هايی.

برپا.خواهد.شد..يک.نمونه.از.درباره.پوزوالن.ها.داستان.سیمان.پرتلند.آهكی.در.ايران.است..در.ابتدای.

امر.با.دعوت.از.اساتید.دانشگاهی.و.کارشناسان؛.استاندارد.ملی.مربوط.به.تولید.سیمان.پرتلند.آهكی.

.DIN.تدوين.شد.و.چون.اين.سیمان.بیشتر.در.کشور.آلمان.تولید.شده.بود،.بخش.هايی.از.استاندارد

آلمان.را.مبنای.تدوين.استاندارد.ملی.قرار.دادند..چنانچه.سیمان.پرتلند.آهكی.با.اين.استاندارد.تولید.

می.شد.چه.بسا.سیمان.مناسبی.برای.برخی.کارهای.بتنی.بود.اما.چون.رعايت.اين.استاندارد.هزينه.بر.

بود،.بنابراين.به.جای.اصالح.خطوط.تولید،.نسبت.به.تغییر.استاندارد.ملی.اقدام.شد.و.با.شناختی.که.

از.برخی.اساتید.دانشگاهی.داشتند.مديريت.جلسات.تدوين.استاندارد.را.به.شكلی.پیش.بردند.که.اکثر.

اساتید.مستقل.به.جلسه.بازنگری.دعوت.نشدند.و.تنها.کارشناس.اصلی.اين.سیمان.که.تدوين.اولیه.

استاندارد.پرتلند.آهكی.نیز.با.همت.و.پیگیری.ايشان.انجام.گرفته.بود.و.تجربه.مستقیمی.از.تولید.اين.

سیمان.در.کشور.آلمان.داشت،.به.جلسه.بازنگری.دعوت.نشد..با.تغییراتی.که.در.برخی.ويژگی.های.

اين.سیمان.به.وجود.آمده.بود.مقاومت.نسبی.آن.به.شدت.کاهش.يافته.و.کارخانه.هاي.سیمان.در.آغاز.

فصل.س��رمای.سال.85.اين.س��یمان.را.به.مصرف.کنندگان.می.فروختند..صدايی.از.اساتید.دانشگاهی.

در.اين.زمان.ش��نیده.نش��د.و.مصرف.کنندگانی.که.با.فروش.اجباری.ناگريز.از.خريد.اين.سیمان.شده.
بودند.همراهی.نیافتند..

نتيجه:  
در.شرايط.فعلی.که.صنعت.سیمان.در.آستانه.يک.تحول.اساسی.درباره.قیمت.تمام.شده.قرار.دارد.

بهتر.است.به.جای.تكرار.اشتباهات.گذشته،.با.مسايل.خود.واقع.بینانه.تر.برخورد.کند..
نخستین.قدم،.ممیزی.مصرف.انرژی.دربخش.های.مختلف.اين.صنعت.است..الزم.است.بسیاری.
از.فرآيند.های.تولید.در.صنعت.سیمان.نوسازی.شده.و.مصرف.سوخت.به.حد.استانداردهای.جهانی.
نزديكتر.ش��ود..اين.مس��ئله.به.مديريت.جامعی.نیاز.دارد.و.البته.کار.بس��یار.دشواری.است،.اما.چاره.
ديگری.وجودندارد..البته.تعدادی.از.کارخانه.هاي.سیمان.مدعی.اند.قدم.هايی.در.اين.راه.برداشته.اند،.
اما.با.نقطه.مطلوب.فاصله.زيادی.داريم..در.س��ال.های.گذش��ته.برخي.کارخانه.هاي.س��یمان.به.جای.
اختصاص.بخش��ی.از.درآمدهای.خود.به.نوس��ازی.و.اصالح.فرآيندهای.انرژی.بَر.خود،.به.احداث.
کارخانه.هاي.جديد.پرداخته.اند.و.امروز.با.انبوهی.از.هزينه.های.نوسازی.مواجه.اند.که.حاصل.زياده.

خواهی.گذشته.آنها.است..اين.صنعت.به.اينكه.مشكالت.را.منتقل.کند.عادت.ديرينه.ای.دارد..
گام.دوم،.باال.بردن.کیفیت.سیمان.داخلی.است.تا.صنايع.تولید.بتن.و.فراورد.ه.های.بتنی.بتوانند.

مناسبات.تولید.فرآورده.های.سیمانی.را.بر.روی.سیمان.های.با.کیفیت.باالتر.مدل.کنند..
بدون.شک.تولید.سیمان.با.کالس.مقاومتی.باالتر.می.تواند.صنعت.بتن.کشور.را.به.عنوان.مصرف.کننده.
اصلی.سیمان.به.سمت.جايگزينی.مشخصات.فنی.بتن.به.جای.عیار.سیمان.هدايت.کند..در.همه.جای.دنیا،.
.بتن.با.رده.مقاومتی.آن.شناخته.می.شود..ولی.در.ايران.همچنان.بتن.را.با.عیار.سیمان.به.کار.رفته.در.آن.معرفی.
می.کنند..عبور.از.اين.مس��ئله.درگرو.تولید.سیمان.با.کالس.مقاومتی.باالتر.است.تا.کارخانه.هاي.بتن.
بتوانند.با.محاسبات.مهندسی،.رده.های.مقاومتی.مورد.نیاز.را.با.کمترين.سیمان.طراحی.کنند..گام.بعدی،.
تولید.سیمان.بنايی.برای.کارهای.بنايی.است.که.به.طورکلی.توسط.صنعت.سیمان.ايران.فراموش.شده.
.است..سیمان.بنايی.می.تواند.بیش.از.40درصد.انواع.مواد.پوزواليی.و.آمیخته.را.به.همراه.داشته.باشد.
و.با.توجه.به.حجم.باالی.مصارف.س��یمان.درقالب.کارهای.بنايی.در.کش��ور.فرصت.مناس��بی.برای.
کارخانه.هاي.سیمان.فراهم.می.کند.تا.به.آنچه.که.در.قالب.تولید.سیمان.پوزوالنی.دنبال.می.کنند.بهتر.
برس��ند..تولید.سیمان.های.پوزواليی.اقدام.بس��یار.مفیدی.است.به.شرطی.که.همه.الزامات.آن.درنظر.
گرفته.ش��ود..درانتخاب.پوزوالن.ها.دقت.الزم.شود.و.آزمايش.های.الزم.از.عملكرد.انواع.پوزوالن.ها.
انجام.گیرد..درکنار.آن.الزم.اس��ت،.قیمت.اين.نوع.س��یمان.نسبت.به.سیمان.های.تیپ.پايین.تر.باشد..
در.چنین.ش��رايطی.است.که.جامعه.و.صنعت.بتن.از.مصرف.سیمان.پوزوالنی.استقبال.خواهد.کرد..
پهنه.بندی.پوزوالن.های.کشور.و.شناسنامه.دار.کردن.آنها.از.نظر.مشخصات.شیمیايی.و.عملكردشان.
در.ش��رايط.رويارويی.مختلف،.پیش.نیاز.تولید.سیمان.های.پوزوالنی.است.که.بايد.انجام.گیرد..هیچ.
اقدامی.مفیدتر.از.تولید.سیمان.پوزوالنی.برای.آينده.صنعت.سیمان.ايران.وجود.ندارد،.و.هیچ.کس.در.

گذشته.به.اندازه.خود.صنعت.سیمان.به.جايگاه.سیمان.پوزوالنی.آسیب.نرسانده.است..
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روزنامه دنياي اقتصاد
درآمدزايي مقابل مقاوم سازي ايستاده است

داليل اجراي نيم بند شناسنامه  فني ساختمان

يک.کارشناس.و.فعال.صنعت.ساختمان.گفت:.شهرداري.و.سازمان.نظام.مهندسي.براي.نظارت.

بر.کیفیت.ساخت.وس��از،.نگاه.درآمدزاي��ي.را.اولويت.قرار.داده.اند؛.به.طوري.که.ش��هرداري.براي.در.

امان.ماندن.درآمدهاي.حاصل.از.دريافت.عوارض.س��اخت،.اشتیاقي.به.اعمال.مقررات.سخت.گیرانه.

.نش��ان.نمي.دهد.تا.مبادا.افرادي.که.براي.دريافت.پروانه.س��اختماني.مراجعه.مي.کنند،.دلس��رد.شوند..

س��ازمان.نظام.مهندس��ي.نیز.به..صورت.نیم.بند.فقط.تعدادي.از.ساخت.وس��ازها.را.مش��مول.رعايت.

.شناس��نامه.فني.کرده..اس��ت.ک��ه.البته.اين.ط��رح.اگر.براي.س��ازمان.درآم��دزا.نبود،.اجرا.نمي.ش��د..

علي.اصغر.کیهاني.که.طي.سه.سال.گذشته.نقش.بازوي.مشاورهاي.دولت.در.تصويب.آيین.نامه.استفاده.

از.مصالح.ساختماني.استاندارد.را.برعهده.داشته،.درباره.برخي.دعواها.پیرامون.شناسنامه.فني.ساختمان.و.

ناهماهنگي.هايي.که.بین.شهرداري.تهران.و.سازمان.نظام.مهندسي.بر.سر.نظارت.بر.کیفیت.ساخت.وساز.

وجود.دارد،.به.»دنیاي.اقتصاد«.گفت:.اخیرا.سازمان.نظام.مهندسی.برای.مشارکت.در.صدور.شناسنامه.

فنی.ساختمان.به..خاطر.امكان.برقراری.يک.درآمد.جديد.برای.اعضای.نظام.مهندسی،.عالقه.نشان.داده..

است،.هرچند.در.سال.های.گذشته.نظام.مهندسی.هر.بار.که.بحث.نظارت.بر.مقررات.ساخت.و.ساز.به.میان.

مي.آمد،.اعالم.مي.کرد.که.با.تعرفه.هاي.موجود.ساختمان.ها.را.نظافت.هم.نمی.کنند،.تا.چه.رسد.به.نظارت؛.

اما.از.زمانی.که.شناسنامه.فنی.ساختمان.به.عنوان.برنامه.ای.مستقل.درکنار.مسوولیت.هاي.نظارتی.مطرح.

و.اين.فرصت.فراهم.شده..است.که.نظام.مهندسی.بتواند.برای.تنظیم.شناسنامه.فنی.ساختمان.وجوهی.

.مازاد.بر.تعرفه.هاي.موجود.از.مردم.اخذ.کند،.اشتیاق.بیشتری.برای.همكاری.با.اين.طرح.پیدا.کرده.اند..

وي.افزود:..س��ازمان.نظام.مهندس��ی.مي.گويد،.قوانی��ن.نظارت.بر.کیفیت.ساخت.وس��ازها.ربطی.به.

متراژ.ندارد.و.اين.گام.مثبتی.اس��ت؛.اما.نبايد.فراموش.کنیم.که.معاف.کردن.صدور.شناس��نامه.برای.

ساختمان.های.زير.3000متر.مربع.نیز.قبال.پیشنهاد.نظام.مهندسی.بود،.بنابراين.بايد.سیاست.يک.بام.و.

دو.هوا.را.در.بحث.مقاوم.سازی.کنار.بگذاريم.و.بسته.به.منافعی.که.به.سازمان.متبوع.ما.مي.رسد،.درباره.

مقاوم.سازی.و.رعايت.استانداردهای.ساخت.وساز.تصمیم.گیری.نكنیم..وي.ادامه.داد:.هم.اکنون.سازمان.

.نظ��ام.مهندس��ی.اندکی.به.س��مت.رعايت.اس��تانداردهای.ساخت.و.س��از.تمايل.پیدا.کرده..اس��ت..
چرخ هاي مالي شهرداري را سازنده ها حركت مي دهند 

کیهاني.همچنین.گفت:.ش��هرداری.تهران.با.اين.تصور.که.هرگونه.اعمال.مقررات.سخت.گیرانه.

باعث.فراری.دادن.سرمايه.گذاران.از.حضور.در.عرصه.ساخت.وساز.تهران.خواهد.شد،.اشتیاقی.برای.

همكاری.با.اين.طرح.نشان.نمی.دهد.و.نمی.خواهد.مشتريانی.که.برای.اخذ.پروانه.ساختمانی.مراجعه.

کرده.اند.از.ساخت.وساز.در.شهر.تهران.دلسرد.شوند..به.گفته.وی،.در.شهرداری.به.سازندگان.ساختمان.

به.چش��م.کس��انی.که.چرخ.هاي.مالی.شهرداری.را.مي.گردانند،.نگاه.مي.ش��ود.و.وقتی.در.شهرداری،.

عوارض.صادره.از.پروانه.هاي.س��اختمانی.و.تغییر.کاربری.ها.بخش.قابل.توجهی.از.منابع.مالی.آنها.را.

تش��كیل.دهد،.شاهد.کم.توجهی.به.اين.قبیل.مقررات.خواهیم.بود،.اما.بايد.توجه.داشت.که.استفاده.

از.مصالح.ساختمانی.استاندارد.و.رعايت.مقررات.فنی.در.مرحله.اجرا.حتما.به.معنی.باال.رفتن.قیمت.
تمام.شده.نیست،.به.همین.خاطر.سازندگان.نبايد.از.اجرای.استاندارد.نگران.باشند..

مصالح  استاندارد گران نيستند
.کیهانی.س��ازمانهايی.که.در.برابر.رعايت.اس��تانداردهای.ساخت.وساز.مسوولیت.مستقیم.دارند.
را.سازمان.استاندارد،..سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.و.شهرداری.ها.معرفی.کرد.که.هر.کدام.در.يكی.
از.مراحل.وظايفی.بر.عهده.دارند..وی.عملكرد.سازمان.استاندارد.را.دراين.باره.خوب.ارزيابی.کرد.و.
گفت:.اس��تاندارد.توانسته.است.با.شناسايی.واحد.هاي.تولیدی.مصالح.ساختمانی.و.برقراری.سیستم.
کنترل.کیفیت.و.ممیزی.و.صدور.گواهینامه.اس��تاندارد.برای.تولید.انواع.مصالح.ساختمانی.بسترهای.
الزم.ب��رای.تولید.مصالح.اس��تاندارد.را.فراهم.کند.و.در.حال.حاضر.برابر.آمارهای.منتش��ره.ظرفیت.

واحدهای.تولید.مصالح.ساختمانی.دارای.گواهینامه.استاندارد.متناسب.با.نیاز.جامعه.است..
اين.کارش��ناس.مش��كل.اصلی.ش��هر.تهران.را،.نظام.درآمدی.ش��هرداری.تهران.معرفی.کرد.و.
گفت:.ش��هرداری.که.مهم.ترين.نهاد.نظارتی.در.ساخت.وس��از.اس��ت.و.مي.توان��د.در.مرحله.صدور.
پاي��ان.کار.اي��ن.نظارت.را.عمل��ی.کند،.به.بخش.ساخت.وس��از.به.عنوان.يک.ردي��ف.درآمدی.نگاه.
مي.کن��د؛.بنابراي��ن.برای.اعمال.مقررات.کنترلی.اس��تانداردهای.ساخت.وس��از.هم��واره.نیم.نگاهی.
.ب��ه.ته.مانده.حس��اب.خ��ود.دارد.و.متناس��ب.با.وضعی��ت.بودجه.ای.ک��ه.دارد،.تصمی��م.مي.گیرد..
اين.تولیدکننده.بتن.اس��تاندارد.ب��ا.توجه.به.تجربه.تولیدکنندگان.بتن.آماده.اس��تاندارد.گفت:.به.رغم.
اينكه.درس��ه.سال.گذش��ته.قیمت.س��یمان40.درصد.رش��د.داش��ته؛.اما.قیمت.بتن.آماده.استاندارد.
کاه��ش.يافت��ه.اس��ت.و.در.ط��ول.همین.مدت.نی��ز،.کارخانه.ه��اي.بتن.آم��اده.به.اس��تانداردکردن.
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.محصول.خود.پرداخته.اند،.بنابراين.اين.تصور.که.مصالح.اس��تاندارد.گران.تر.هس��تند،.واقعی.نیست..

ط��رح.ص��دور. اخی��ر،. م��اه. ي��ک. از. و. در.ح��ال.حاض��ر. اقتص��اد«،. »دنی��اي. گ��زارش. ب��ه.

.شناس��نامه.فن��ي.س��اختمان.مج��ددا.پ��س.از.وقف��ه.يک.س��اله.در.ته��ران.ب��ه.اج��را.درآم��د..

اين.طرح.زمس��تان.س��ال.86.براي.اولین.بار.اجرا.ش��د،.اما.چند.ماه.بعد.به.دلی��ل.اختالف.نظر.بین.
شهرداري.تهران.و.سازمان.نظام.مهندسي،.اجراي.آن.تعلیق.شد..

خبرگزاري موج

اصالح مصرف انرژي و افزايش 
كيفيت دو راه نجات صنعت سيمان

علي.اصغر.کیهاني،.مدير.مجتمع.تحقیقاتي-.تولیدي.ايران.فريمكو-.در.شرايط.فعلي.که.صنعت.

س��یمان.در.آس��تانه.يک.تحول.اساسي.درباره.قیمت.تمام.ش��ده.قرار.دارد،.بهتر.است.به.جاي.تكرار.

اش��تباهات.گذشته،.با.مسايل.خود.واقع.بینانه.تر.برخورد.کند..به.گزارش.موج،.نخستین.قدم.در.اين.

زمینه.ممیزي.مصرف.انرژي.در.بخش.هاي.مختلف.اين.صنعت.اس��ت.که.براي.اين.کار.الزم.اس��ت.

بسیاري.از.فرآيند.هاي.تولید.در.صنعت.سیمان.نوسازي.شده.و.مصرف.سوخت.به.حد.استانداردهاي.

جهاني.نزديكتر.شود..اين.مسئله.به.مديريت.جامعي.نیاز.دارد.و.کار.بسیار.دشواري.است.که.چاره.اي.

جز.آن.وجود.ندارد،.البته.تعدادي.از.کارخانه.هاي.سیمان.مدعي.هستند،.قدم.هايي.در.اين.راه.برداشته.

اند،.اما.با.نقطه.مطلوب.فاصله.زيادي.داريم..براي.تولید.هر.تن.س��یمان.به.طور.متوس��ط.125.لیتر.

سوخت.فسیلي.يا.معادل.آن.گاز.طبیعي.مصرف.مي.شود،.همچنین.به.طور.متوسط.به.118.کیلو.وات.

س��اعت.برق.نیز.نیاز.داريم..س��االنه.2..4.میلیارد.دالر.يارانه.انرژي.پرداختي.به.صنعت.سیمان.براي.

تولید.50.میلیون.تن.سیمان.است..در.سال.هاي.گذشته.کارخانه.هاي.سیمان.به.جاي.اختصاص.بخشي.

از.درآمدهاي.خود.به.نوسازي.و.اصالح.فرآيندهاي.انرژي.بَر،.به.احداث.کارخانه.هاي.جديد.پرداخته.

.اند.و.امروز.با.انبوهي.از.هزينه.هاي.نوس��ازي.مواجه.اند.که.حاصل.زياده.خواهي.گذش��ته.آنها.است..

گام.دوم،.باال.بردن.کیفیت.سیمان.داخلي.است.تا.صنايع.تولید.بتن.و.فرآورده.هاي.بتني.بتوانند.مناسبات.

تولید.فرآورده.هاي.سیماني.را.بر.روي.سیمان.هاي.با.کیفیت.باالتر.مدل.کنند...بدون.شک.تولید.سیمان.

با.کالس.مقاومتي.باالتر.مي.تواند.صنعت.بتن.کشور.را،.به.عنوان.مصرف.کننده.اصلي.سیمان.به.سمت.

جايگزيني.مشخصات.فني.بتن.به.جاي.عیار.سیمان.هدايت.کند...در.همه.جاي.دنیا،.بتن.با.رده.مقاومتي.

.آن.ش��ناخته.مي.شود.ولي.در.ايران.همچنان.بتن.را.با.عیار.سیمان.به.کار.رفته.در.آن.معرفي.مي.کنند..

در.نظر.گرفتن.اين.موارد.مي.تواند.صنعت.بتن.و.س��یمان.کش��ور.را،.در.راه.رس��یدن.به.اهداف.خود.
ياري.کند..

روزنامه ابرار اقتصادي

استقبال خوب شهرداری ها و 
دستگاه های اجرايی از كتاب استاندارد

از.کتاب.معرفی.تولیدکنندگان.مصالح.س��اختمانی.اس��تاندارد.که.توس��ط.اداره.کل.استاندارد.و.

تحقیقات.صنعتی.استان.تهران.تهیه،.و.در.بین.شهرداری.های.استان.تهران.و.دستگاه.های.اجرايی.توزيع.

شد.استقبال.قابل.توجهی.به.عمل.آمده.است..شهرداری.کرج.باتوجه.به.سوابق.قبلی.موضوع.در.اين.

شهرداری،.با.ابالغ.بخشنامه.ای.به.مناطق.دهگانه.خود.از.آنها.خواسته.است،.باتوجه.به.اهمیت.رعايت.

استانداردهای.مصالح.ساختمانی.استاندارد،.با.ارائه.يک.نسخه.از.کتاب.فوق.به.کلیه.متقاضیان.پروانه.

س��اختمانی،.تعهدنامه.موجود.در.کتاب.فوق.را.نیز.از.متقاضی.جواز.س��اختمانی.اخذ،.و.پروانه.های.

س��اختمانی.صادره.را.ممهور.به.مهری.کنند.که.صدور.پايان.کار.ساختمانی.منوط.به.مصرف.مصالح.
ساختمانی.استاندارد.است..

اين.بخش��نامه.ش��هرداری.کرج.مورد.استقبال.وسیع.کلیه.مناطق.ش��هرداری.کرج.قرار.گرفت.و.
همزمان.در.کلیه.مناطق.اجرا.گرديد..
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همچنین.شهرداری.اسالمشهر.ضمن.استقبال.از.اين.اقدام.اداره.کل.استاندارد؛.به.ضرورت.تداوم.

اين.اقدام.در.کلیه.پروژه.های.عمرانی.و.شهرس��ازی.تاکید.کرد..به.گفته.معاون.ش��هرداری.اسالمشهر.

استفاده.از.مصالح.ساختمانی.استاندارد،.باعث.باال.رفتن.امنیت.ساختمان.ها.در.برابر.زلزله.و.افزايش.
طول.عمر.ساخت.و.سازها.خواهد.شد..

در.شهرداری.تهران.نیز،.ريیس.شورای.اسالمی.شهر.تهران.با.ابالغ.موضوع.به.شهرداری.تهران.

خواس��تار.اجرايی.ش��دن.اين.اقدام.استاندارد.در.مناطق.شهرداری.تهران.شد.و.همزمان.دکتر.قالیباف.

شهردار.تهران.با.ارجاع.موضوع.به.معاونت.شهرسازی.خواستار.توزيع.کتاب.استاندارد.در.بین.تمامی.

مناطق.شهرداری.شده..است..گفتنی.است.که.شورای.اسالمی.شهر.تهران.در.سال.گذشته.مصوبه.ای.در.

همین.رابطه.داشت.و.در.تعدادی.از.مناطق،.مهر.اجباری.بودن.استفاده.از.مصالح.ساختمانی.استاندارد.

را.در.پروانه.های.صادره.درج.می.کرد..از.طرفی.معاون.معماری.و.شهرسازی.شهرداری.تهران.نیز.با.بیان.

اينكه.همه.مصالحی.که.در.ساختمان.به.کار.می.رود.مانند.آهن،.بتن.آماده،.میلگرد،.کاشی،.سرامیک،.

لوله.های.تاسیساتی.و.مصالح.سفت.کاری.و.نازک.کاری.حتما.بايد.تايیديه.موسسه.استاندارد.را.داشته.

باشند،.از.اقدام.انجام.گرفته.توسط.اداره.کل.استاندارد.تهران.استقبال.کرد..به.گفته.مهندس.معصومی.

استفاده.از.مصالح.استاندارد.و.نظارت.بر.استفاده.از.انواع.مصالح.از.راه.کارهای.مهم.برای.ارتقاء.کیفیت.

ساخت.و.ساز.است..به.گفته.معاون.معماری.و.شهرسازی.شهرداری.تهران.در.نظر.است.در.چند.نقطه.

شهر.تهران.برای.عرضه.مصالح.ساختمانی.استاندارد.مكان.هايی.مشخص.شود.تا.شهروندان.برای.خريد.

مصالح.استاندارد.به.اين.مكان.ها.مراجعه.کنند..معاون.شهرسازی.شهرداری.چهاردانگه.نیز.از.اجرايی.

شدن.توزيع.اين.کتاب.در.بین.متقاضیان.پروانه.ساختمانی.در.اين.شهر.خبر.داد.و.استقبال.شهروندان.

از.اين.اقدام.را.بسیار.مثبت.ارزيابی.کرد..به.گفته.جعفری.فراهم.کردن.فرصت.تامین.مصالح.ساختمانی.

اس��تاندارد.گامی.مهم.برای.مقاوم.سازی.است..به.گفته.اين.مسوول.در.کنار.اخذ.تعهد.از.مالک،.الزم.

است.از.مهندس.ناظر.ساختمان.نیز.تعهد.مشابهی.اخذ.شود..همچنین.مهندس.درون.پرور،.سرپرست.

معاونت.عمرانی.استانداردی.تهران،.با.استقبال.از.اقدام.اداره.کل.استاندارد.با.ابالغ.بخشنامه.ای.به.کلیه.

دستگاه.های.اجرايی.خواستار.همكاری.دستگاه.های.اجرايی.با.اداره.استاندارد.درباره.رعايت.استاندارد.

.مصالح.س��اختمانی.ش��د..مهندس.درون.پرور.در.بخش��نامه.ارسالی.از.کلیه.دس��تگاه.های.اجرايی.و.

ش��هرداری.های.استان.خواسته.اس��ت،.هر.چه.سريعتر.نسبت.به.استفاده.از.مصالح.استاندارد.در.کلیه.

پروژه.ها.اقدام.شود.و.به.فرآيند.اجرايی.امور.نیز.نظارت.کافی.داشته.باشند.و.در.غیر.اينصورت.از.سوی.

استانداری.تمهیدات.الزم.اعمال.خواهد.شد..از.طرفی.علی.اصغر.کیهانی،.مشاور.مدير.کل.استاندارد.و.

تحقیقات.صنعتی.استان.تهران.در.اين.زمینه.گفت:.اقدام.انجام.گرفته.از.سوی.اداره.کل.استاندارد.برای.

معرفی.مصالح.س��اختمانی.استاندارد.با.چاپ.و.توزيع.اين.کتاب.مرحله.نهايی.تحقق.اهداف.مصوبه.

هیات.وزيران.در.بخش.کنترل.بخش.مصرف.است.و.در.آينده.اين.کار.با.شكل.بهتری.ادامه.خواهد.

داش��ت..به.گفته.کیهانی.استقبال.خوب.دستگاه.های.اجرايی.و.شهرداری.ها.و.شهروندان.از.اين.اقدام.

اس��تاندارد،.نشان.میدهد.که.مقاوم.سازی.به.عنوان.يک.اصل.مورد.پذيرش.جامعه.است.و.مردم.به.نام.

استاندارد.اطمینان.کامل.دارند..کیهانی.درباره.واحدهای.معرفی.شده.در.اين.کتاب.گفت.که.واحدهای.

معرفی.ش��ده.و.مشخصات.و.اطالعات.آنها.براس��اس.اطالعات.موجود.در.سیستم.کامپیوتری.اداره.

کل.اس��تاندارد.جمع.آوری.ش��ده.و.چنانچه.اين.اطالعات.از.سوی.واحدها.تكمیل.شود،.امكان.ارائه.

اطالعات.بیشتر.و.دقیقتری.از.واحدهای.تولیدی.در.چاپ.های.بعدی.وجود.دارد..به.گفته.مشاور.مدير.

کل.استاندارد.تهران.حتی.تولیدکنندگانی.که.در.ساير.استانهای.کشور.برای.تولید.مصالح.ساختمانی.

.گواهینامه.استاندارد.دريافت.داشته.اند.و.تولیدات.آنها.در.استان.تهران.به..صورت.رسمی.توزيع.می.شود،.

می.توانند.با.مكاتبه.با.اداره.کل.استاندارد.تهران.و.معرفی.يكی.از.کنندگی.های.توزيع.خود.در.تهران،.

در.اين.کتاب.حضور.داش��ته.باش��ند.و.منعی.برای.هیچ.يک.از.تولیدکنندگان.دارای.نش��ان.استاندارد.

ب��رای.حضور.در.اين.کتاب.وجود.ندارد..ب��ه.گفته.کیهانی،.اين.اقدام.بدون.اخذ.هیچگونه.وجهی.از.

تولیدکنندگان.معرفی.ش��ده.انجام.می.گیرد.و.در.جهت.سیاست.های.ترويجی.استاندارد.ادامه.خواهد.
داشت..

خبرگزاري موج
حاشيه گزارش استاندارد درباره مصالح ساختماني

سواالت اعضاي شوراي شهر تهران استاندارد نبود

علي.اصغر.کیهاني،.تولیدکننده.مصالح.س��اختماني.استاندارد:.گزارش.مديرکل.استاندارد.تهران.

در.صحن.علني.ش��وراي.اسالمي.ش��هر.تهران.و.سواالت.مطرح.شده.از.س��وي.اعضاي.شورا.فارغ.

از.کیفیت.س��وال.و.جواب.هاي.مطرح.شده،.يک.موفقیت.بزرگ.براي.س��ازمان.استاندارد.بود..اينكه.

اهمیت.رعايت.استاندارد.در.ساخت.و.سازها.مورد.سوال.و.جواب.قرار.گیرد.نوعي.ترويج.استاندارد.
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اس��ت..اگر.چه.براي.رس��یدن.به.نقطه.مطلوب.و.رعايت.اس��تاندارد.در.همه.مراحل.ساخت.و.س��از،.

راه.دش��واري.در.پیش.اس��ت،.اما.اين.بدان.معني.نیس��ت.که.وضع.موجود.از.حد.مطلوبي.برخوردار.

نیس��ت..اما.براي.حرکت.به.س��وي.نقطه.مطلوب.الزم.اس��ت.عملكرد.سازمان.هاي.مختلف.براساس.

ماموريت.هايي.که.به.لحاظ.قانوني.برعهده.دارند،.بررس��ي.شود..براي.تولید.ساختمان.هاي.استاندارد.

بخش.ه��اي.مختلفي.از.جامعه.ماموريت.هاي.ويژه.اي.بر.عه��ده.دارند.و.هر.چند.مهم.ترين.ماموريت.

براي.س��ازمان.استاندارد.و.تحقیقات.صنعتي.در.نظر.گرفته.ش��ده..است.اما.اين.بدان.معني.نیست.که.

به.لحاظ.قانوني،..س��ازمان.اس��تاندارد.بايد.پاس��خ.گوي.ضعف.عملكرد.ساير.بخش.ها.باشد.و.چون.

عنوان.س��ازمان.استاندارد.را.بر.عهده.دارد،.همه.اش��كاالت.ساخت.و.ساز.غیر.استاندارد.را.مورد.توجه.

اين.س��ازمان.دانست..بلكه.از.اس��تاندارد.بايد.پي.گیري.فعالیت.هايي.را.سوال.کرد.که.به.لحاظ.قانوني.

برعهده.اين.س��ازمان.واگذار.شده..است..براساس.مجموعه.قوانین.جاري،..سازمان.استاندارد.مسوول.

تدوين،.اجباري.کردن.و.نظارت.بر.اجراي.استاندارد.هاي.تولید.مصالح.ساختماني.است.و.اين.نظارت.

معطوف.به.ممیزي.واحدهاي.تولید.مصالح.ساختماني.و.در.صورت.انطباق.با.استاندارد.ملي.صدور.

گواهینامه.کاربرد.عالمت.اس��تاندارد.براي.کارخانه.هاي.تولیدي.است..برهمین.اساس.بخش.عظیمي.

از.تمرکز.سازمان.استاندارد.بر.روي.واحدهاي.تولید.مصالح.ساختماني.تنظیم.شده..است..فرآيندهاي.

توزيع.و.مصرف.مصالح.ساختماني.در.بسیاري.از.مواقع.خارج.از.دامنه.ماموريت.هاي.سازمان.استاندارد.

قرار.دارد..مس��وولیت.نظارت.بر.عملك��رد.نهادهاي.توزيعي،.وزارت.بازرگاني.اس��ت.که.مي.تواند.

.ب��ا.اعم��ال.نظارت.بر.نهادهاي.توزيعي.از.توزيع.مصالح.س��اختماني.غیر.اس��تاندارد.جلوگیري.کند..

م��اده.13.قان��ون.تعزيزات.حكومت��ي.نیز.ضمانت.اجرايي.اين.نظارت.اس��ت.که.نح��وه.برخورد.با.

واحدهاي.توزيعي.که.مصالح.غیر.اس��تاندارد.توزيع.پروژه.ها.را.مش��خص.کرده..است؛.اما.کنترل.هاي.

بخش.مصرف.مصالح.س��اختماني.براس��اس.مجموعه.ديگري.از.قوانین.فني.و.مهندس��ي.در.کشور.

ما،.بر.عهده.س��ازمان.نظام.مهندسي.س��اختمان.و.به.صورت.نظارت.عالیه.بر.عهده.شهرداري.ها.قرار.

.دارد.ت��ا.در.مدت.زمان.س��اخت.و.در.نهايت.صدور.پايان.کار.بر.اين.روند.نظارت.داش��ته.باش��ند..

هر.چند.س��ازمان.اس��تاندارد.مي.تواند.به.صورت.م��وردي.به.ارزيابي.کنترل.کیف��ي.مرحله.مصرف.

وارد.ش��ود،.لیكن.به.لحاظ.قانوني،.ارزيابي.هاي.مس��تقیم.مرحله.مصرف.مصالح.س��اختماني.بايد.به.

وس��یله.نهادي.به.نام.مهندس.ناظر.کنترل.ش��ود..انتقال.کنترل.هاي.مرحله.مصرف.به.س��ازمان.نظام.

مهندس��ي.و.ش��هرداري.ها.به.دو.دلیل.اتفاق.افتاده.اس��ت..نخس��ت.اينكه.در.مرحله.مصرف.در.کنار.

اح��راز.کیفیت.مصالح.س��اختماني.وارده.ب��ه.کارگاه،.فرآيندهاي.به.کارگی��ري.و.مصرف.نیز.مطرح.

اس��ت.ک��ه.مجموع��ه.وس��یعي.از.اقدامات.کنترلي.را.ش��امل.مي.ش��ود.که.مهارت.نیروي.انس��اني.

و.کنترل.ه��اي.مس��تقیم.در.مرحله.اجرا.و.به.کارگیري.مصالح.س��اختماني.را.اجتن��اب.ناپذير.کرده.

.اس��ت..از.طرفي.ش��هرداري.ها.ضمانت.اجرايي.براي.اعمال.اين.کنترل.ها.را.در.اختیار.دارند..قوانین.

اس��تاندارد.براي.جلوگیري.از.مصرف.مصالح.غیراس��تاندارد.راه.طوالني.ت��ري.را.پیش.روي.ما.قرار.

مي.دهند،.اما.از.طريق.نظام.مهندس��ي.ساختمان.و.ش��هرداري.ها.به.خاطر.ارتباط.مستقیم.با.سازندگان.

و.از.همه.مهم.تر.صدور.پايان.کار.توس��ط.ش��هرداري،.ضريب.اطمینان.بیش��تري.به.رعايت.الزامات.

اس��تاندارد.مي.دهد..تجربه.نیز.همین.را.ثابت.مي.کند..در.ابتداي.س��ال.86.که.شهرداري.هاي.مناطق.

دو،.پنج.و.22.الزام.به.مصرف.بتن.آماده.اس��تاندارد.را.با.درج.در.پروانه.هاي.س��اختماني.به.سازندگان.

.اب��الغ.کردند.ظرف.کمتر.از.يک.ماه.در.تمام.ساخت.و.س��ازهاي.اين.س��ه.منطق��ه.نتیجه.بخش.بود..

نكته.حايز.اهمیت.اين.که.آنچه.در.نهايت.امر.بايد.داراي.کیفیت.باش��د،.ساختمان.ساخته.شده..است.

که.از.ترکیب.و.به.کارگیري.چندين.مصالح.س��اختماني.در.چارچوب.هاي.يک.سیس��تم.محاس��به.

ش��ده.به.دس��ت.مي.آيد.که.با.فرض.تامین.تمام.مصالح.س��اختماني.منطبق.بر.استاندارد،.فرآيندهاي.

.مرحله.مصرف.مي.تواند.اين.مصالح.را.در.مرحله.به.کارگیري.در.ساختمان.از.استاندارد.خارج.کند..

بنا.براين.کنترل.مرحله.مصرف،.کلیدي.ترين.بخش.ساخت.وس��از.مقاوم.و.ايمن.خواهد.بود.هرچند.

پیش.نیاز.آن.تامین.مصالح.استاندارد.است..به.عنوان.مثال.بتن.آماده،.از.جمله.مصالح.ساختماني.بسیار.

مهمي.است.که.کیفیت.آن.نقش.ممتازي.در.کیفیت.ساختمان.هاي.ساخته.شده.دارد..کارخانه.هاي.بتن.

آماده.اين.محصول.را.براساس.استاندارد.ملي.تولید.و.به.محل.پروژه.ها.ارسال.مي.کنند..از.نظر.قوانین.

استاندارد.نیز.وظیفه.آنها.در.همین.مرحله.به.پايان.مي.رسد..در.همه.جاي.دنیا.نیزوضع.بر.همین.قاعده.

است..اما.به.هنگام.مصرف.بتن.آماده.و.جاي.دادن.آن.در.قالب.يا.در.بخش.هاي.مختلف.فونداسیون،.

س��تون.و.س��قف،.عدم.رعايت.نكات.اجرايي.مي.تواند.بتن.اس��تاندارد.به.محل.کارگاه.حمل.شده.را.

به.سازه.هايي.غیراستاندارد.تبديل.کند..حتي.اين.امكان.وجود.دارد.که.بتن.آماده.استاندارد.در.ساختمان.

تحت.الزامات.استاندارد.به.مصرف.برسد،.ولي.نگهداري.اولیه.منطبق.بر.ضوابط.فني.انجام.نگیرد.که.
در.اين.صورت.نیز.سازه.نهايي.به.دست.آمده.فاقد.کیفیت.الزم.و.به.قولي.غیراستاندارد.خواهد.بود..
برهمی��ن.اس��اس.الزم.اس��ت.ت��ا.کنترل.هاي.مص��رف.بیش.از.پی��ش.جدي.گرفته.ش��وند..اما.
اي��ن.ماموري��ت.و.اين.وظیفه.برعهده.س��ازمان.اس��تاندارد.نیس��ت..تدوي��ن.آيین.نامه.ه��اي.اجرايي.
ي��ا.مق��ررات.راهنم��اي.مص��رف.مصال��ح.س��اختماني.نیز.بر.عه��ده.مرک��ز.تحقیقات.س��اختمان.
.و.مس��كن.اس��ت.و.در.اي��ن.ب��اره.نی��ز.اي��ن.مرکز.ب��ه.وظاي��ف.قانوني.خ��ود.عمل.کرده..اس��ت..
مقررات.ملي.س��اختمان.که.تقريبا.همه.مباحث.پیرامون.مرحله.اجرا.و.س��اخت.ساختمان.ها.را.در.بر.
مي.گیرد،.براي.پاسخ.گويي.به.همین.نیاز.تدوين.شده..است..به.کارگیري.مقررات.ملي.ساختمان.نیز،.بر.
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عهده.نظام.مهندسي.ساختمان.است..با.اين.توضیحات.اگر.به.سواالت.مطرح.شده.در.جلسه.شوراي.

اس��المي.شهر.تهران.دقت.کنیم،.مشخص.مي.ش��ود.که.شوراي.اسالمي.شهر.تهران،.اين.سواالت.را.

.بايد.از.ش��هرداري.تهران.ويا.سازمان.نظام.مهندسي.ساختمان.داش��ته.باشد.و.نه.از.سازمان.استاندارد..

موضوعي.که.در.مصوبه.شوراي.اسالمي.شهر.تهران.در.1387/10/3.نیز،.انجام.اين.ماموريت.ها.را.از.

ش��هرداري.تهران.خواسته.بود..آنچه.سازمان.استاندارد.به.عنوان.وظیفه.اصلي.بر.عهده.داشته.و.دارد،.

شناسايي.واحدهاي.تولیدي،.برقراري.سیستم.کنترل.کیفیت.و.صدور.گواهینامه.استاندارد.و.نظارت.
بر.اجراي.اين.سیستم.در.فرآيندهاي.تولید.بوده..است..

در.اين.باره.نیز.اقدامات.انجام.گرفته.توس��ط.اداره.کل.اس��تاندارد.استان.تهران.نه.فقط.چشمگیر.

بلكه.بي.نظیر.است..برابر.گزارش.اداره.کل.استاندارد.در.استان.تهران،.براي.تامین.سیمان،.بتن.آماده،.

ش��ن.وماس��ه،.عايق.رطوبتي،.کاشي،.سرامیک،.گچ،.تیرچه.س��اختماني،.المپ.روشنايي،.شیرآالت،.

افزودني.هاي.بتن.و.چسب.کاشي،.مقاطع.فوالدي،.تجهیزات.قطع.و.وصل.الكتريكي،.انواع.رنگهاي.

ساختماني،.لوله.و.اتصاالت.پلیمري.و.شیشه.جام.و.لوله.و.اتصاالت.گازرساني.به.میزان.100.درصد.

نیاز.ساخت.و.س��ازهاي.استان.تهران.ظرفیت.تولید.ايجاد.ش��ده..است.و.تمام.واحدهاي.داراي.مجوز.

تولید.از.وزارت.صنايع.و.معادن.شناس��ايي.و.تحت.لیس��انس.استاندارد.قرار.گرفته..است..اين.همان.

اقدام.بزرگي.بود.که.به.عنوان.ماموريت.اصلي.س��ازمان.اس��تاندارد.به.طور.کامل.انجام.گرفته..اس��ت..

درباره.کنترل.هاي.مرحله.مصرف.نیز.الزم.است.س��ازمان.نظام.مهندس��ي.و.ش��هرداري.ها.کنترل.هاي.
مربوطه.را.براساس.وظیفه.ي.قانوني.خود.اعمال.کنند..

تاکنون.هیچ.گونه.گزارش��ي.از.کمبود.مصالح.ساختماني.استاندارد.از.سوي.دستگاه.هاي.مجري،.

نظام.مهندس��ي.ساختمان.و.انبوه.سازان.و.ديگر.سازندگان.گزارش.نشده..است..اينكه.در.بازار.مصالح.

غیر.استاندارد.نیز.وجود.دارد،.انكار.ناپذير.است..اما.بخش.اصلي.مصالح.موجود.در.بازار.را.کاالهاي.

استاندارد.تشكیل.مي.دهد..چنانچه.دستگاه.هاي.نظارتي.مسوول.همچون.نظام.مهندسي.ساختمان.به.

وظیفه.قانوني.خود.بیشتر.توجه.کند.و.از.ورود.و.مصرف.مصالح.فاقد.گواهینامه.استاندارد.جلوگیري.

کنند،.اين.کاالها.نیز.خود.به.خود.از.جامعه.حذف.مي.ش��وند..عرضه،.همواره.تابعي.از.تقاضاس��ت..

در.ش��رايطي.که.با.گذشت.بیش.از.18ماه.از.مصوبه.شوراي.اسالمي.شهر.تهران.درباره.ممهور.کردن.

تمام.پروانه.هاي.ساختماني.از.سوي.شهرداري.تهران.با.اين.مضمون.که.»استفاده.از.مصالح.ساختماني.

اس��تاندارد.اجباري.اس��ت«،.هنوز.اين.اقدام.ساده.که.با.درج.آن.يا.با.ساختن.مهر.به.تعداد.22.عدد.و.

با.قیمت.دو.هزار.ريال.مي.توانست.بسیاري.از.مشكالت.مرحله.مصرف.را.به.کنترل.در.آورد،.انجام.

نگرفته..است.يا.در.خصوص.تهیه.و.ارائه.آخرين.فهرست.تولیدکنندگان.مصالح.ساختماني.که.مقرر.

بود.از.س��وي.شهرداري.تهران.تهیه.ش��ود،.قدمي.برداشته.نمي.شود..به.نحوي.که.درنهايت.از.سوي.

اداره.کل.اس��تاندارد.در.قالب.کتابي.تهیه.و.به.ش��هرداري.هاي.استان.تهران.مجانا.ارسال.شد.و.جالب.

.اينكه.کتابهاي.تحويل.داده.شده.به.شهرداري.تهران.بیش.از.دو.ماه.در.بوروکراسي.اداري.معطل.ماند..

به.نظر.مي.رس��د.اعضاي.محترم.ش��وراي.اسالمي.شهر.تهران.که.حتما.ازس��ر.دغدغه.هاي.ناشي.از.

مس��وولیت.خود.سواالتي.از.مدير.کل.استاندارد.تهران.داشتند،.الزم.است.سواالت.خود.را.به.سوي.

نهاد.زير.مجموعه.ش��وراي.ش��هر.و.شهرداري.تهران.بگردانند.و.بپرسند.که.چرا.مصوبه.شوراي.شهر.
تهران.از.18.ماه.پیش.اجرا.نشده..است؟.

وقتي.مديريت.شهري.به.مصوبه.اين.شورا.توجه.نمي.کند،.نبايد.از.اداره.استاندارد.انتظار.داشت.

که.وارد.حوزه.هاي.کاري.ديگر.س��ازمان.ها.شود.يا.مأموريت.هايي.را.بر.عهده.بگیرد.که.وظیفه.ذاتي.و.

اصلي.ديگر.سازمان.ها.است..درباره.فراواني.مصالح.ساختماني.استاندارد.به.نظر.مي.رسد.مطالب.عنوان.

ش��ده.از.سوي.سخنگوي.شوراي.اس��المي.شهر.تهران.که.در.روزنامه.ها.چاپ.شد.ناشي.از.برداشت.

ناصحیح.تنظیم.کنندگان.خبر.بوده..است،.چرا.که.در.گزارش.مديرکل.استاندارد.آمده.بود.هفت.درصد.

از.14.هزار.استاندارد.ملي.تدوين.شده.مربوط.به.حوزه.ساختمان.بوده.و.ديگر.استاندارد.هاي.تدوين.

شده.نیز.مربوط.به.ساير.بخش.هاي.تولید.و.خدمات.اعم.از.مواد.غذايي،.الكترونیک،.متالوژي.و.غیره.

اس��ت.)همانطوري.که.در.دفترچه.هاي.توزيع.ش��ده.آمده.بود(.اينكه.بیان.ش��ود.تنها.هفت.درصد.از.

مصالح.ساختماني.موجود.در.بازار.استاندارد.است،.برداشت.صحیحي.از.واقعیت.هاي.جامعه.نیست.
و.نگراني.مردم.را.به.دنبال.دارد..

اتفاقا.در.حال.حاضر.بخش.عظیمي.از.مصالح.س��اختماني.که.به.کار.مي.رود.اس��تاندارد.اس��ت.

.و.باگفتن.اين.خبر.بايد.امیدواري.بیش��تري.به.مردم.به.عنوان.مصرف.کننده.نهايي.س��اختمان.بدهیم..

براي.تمام.مصالح.س��اختماني.متناسب.با.نیاز.ساخت.و.سازهاي.استان.تهران.ظرفیت.تولید.استاندارد.

ايجاد.ش��ده..اس��ت.و.تمايل.و.گرايش.به.سمت.مصرف.استاندارد.نیز.در.جامعه.افزايش.يافته.است..

چنانچه.کنترل.هاي.مرحله.مصرف.از.سوي.س��ازمان.نظام.مهندسي.و.شهرداري.ها.اعمال.شود.مطابق.

مصوبه154.شوراي.اسالمي.شهر.تهران.جاي.هیچ.گونه.از.95.درصد.نیست..حتي.امروز.نیز.مي.توان.

امیدوارانه.بیان.کرد.که.بیش.از.درصد.مصالح.مصرفي.در.سازه.و.85.درصد.از.مصالح.مصرفي.در.ساير.
بخش.ها.فرآورده.هاي.ساختماني.استاندارد.است..
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هشدار به سازنده ها: بتن 3 ساعت پس از توليد فاسد مي شود

بررسي نحوه حمل پرمصرف ترين 
كاالي ساختماني در وزارت راه

چالش.انتقال.بتن.آماده.به.کارگاه.هاي.ساختماني.در.سطح.شهرها،.مهم.ترين.معضل.سازنده.ها.براي.

استفاده.از.مصالح.ساختماني.استاندارد.است،.تا.جايي.که.برخي.پروژه.هاي.مسكوني.در.تهران.و.شهرهاي.

اطراف.براي.دسترس��ي.و.تهیه.بتن.آماده.اس��تاندارد.مجبورند.ساعت.ها.براي.رسیدن.تراک.میكسرها.به.

محل.پروژه.انتظار.بكش��ند..از.س��وي.ديگر.تولیدکنندگان.بتن.نیز.به.دلیل.آنكه.هنوز.حمل.ونقل.بتن.در.

گروه.مواد.فاسدش��دني.قرار.نگرفته..اس��ت،.مجبورند.ضوابط.انتقال.س��اير.مصالح.را.رعايت.کنند.که.

اين.باعث.ش��ده.مشكالتي.براي.تهیه.و.توزيع.اين.کاالي.پرمصرف.ساختماني.به.وجود.بیايد..بتن.آماده.

داراي.اس��تاندارد.اجباري.تولید.اس��ت.و.طبق.مش��خصات.فني.آن،.پس.از.3.س��اعت.از.زمان.تولید.و.

قرارگرفتن.در.تراک.میكسر،.در.صورتي.که.در.محل.ساخت.وساز.مصرف.نشود،.فاسد.خواهد.شد..اين.

در.حالي.است.که.ترافیک.هاي.سطح.شهرها.در.اغلب.مواقع.باعث.مي.شود.تراک.میكسر.هاي.مخصوص.

حمل.ونقل.بتن،.بیش.از.زمان.اس��تاندارد.در.مس��یر.جابه.جايي.معطل.بمانند..علي.اصغر.کیهاني،.مش��اور.

ريیس.موسس��ه.استاندارد.تهران.در.اين.باره.به.دنیاي.اقتصاد.گفت:.بعد.از.پیگیري.هاي.مداوم.و.مستمر.

تولیدکنندگان.بتن.آماده.استاندارد.و.مسووالن،.قرار.است.به.زودي.موضوع.قرار.دادن.محصول.بتن.آماده.

در.گروه.مواد.فاسد.شدني.در.وزارت.راه.و.ترابري.مورد.بررسي.قرار.بگیرد..وي.افزود:.بتن.آماده.يكي.از.

مهم.ترين.مصالح.ساختماني.است.که.مشمول.مقررات.استاندارد.اجباري.بوده.و.نقش.مهمي.در.کیفیت.

ساخت.وسازها.دارد..از.طرفي.اين.محصول.در.کارخانه.ها.تولید.و.به.وسیله.تراک.میكسرهاي.مخصوص.

به.محل.پروژه.حمل.مي.شود..حال.با.توجه.به.اينكه.حداکثر.فرصت.کاري.براي.بتن.آماده.از.زمان.تولید.

در.ايستگاه.مرکزي.تا.مرحله.مصرف.حداکثر.3.ساعت.است.و.پس.از.3.ساعت.بتن.آماده.ساخته.شده.

کیفیت.خود.را.از.دس��ت.مي.دهد.و.از.طرفي.فساد.بتن.در.کنار.کاهش.مقاومت.سازه.ها.باعث.خساراتي.

به.تراک.میكسر.حمل.بتن.مي.شود،.الزم.است.تا.با.شرايط.حمل.مواد.فاسدشدني.بتوان.در.فرصت.کاري.
مناسب.بتن.آماده.ساخته.شده.را.به.محل.پروژه.ها.منتقل.کرد..

توپ در زمين وزارت راه؟ 
به.گزارش.دنیاي.اقتصاد،.چندي.پیش.سازمان.نظام.مهندسي.تهران.به.دنبال.درخواست.تولید.کنندگان.
بتن.آماده،.موضوع.قرار.دادن.محصول.بتن.آماده.در.گروه.حمل.مواد.فاسدشدني.را.با.وزارت.مسكن.به.
.صورت.مكتوب.در.میان.گذاش��ت.و.از.معاونت.امور.مسكن.وس��اختمان.وزارت.مسكن.خواست.اين.
چالش.از.طريق.مراجع.ذي.ربط.حل.و.فصل.شود..هم.اکنون.وزارت.راه.موضوع.حمل.ونقل.بتن.آماده.را.
پیگیري.مي.کند.که.در.همین.رابطه.قرار.اس��ت.در.اين.هفته.جلسهاي.کارشناسي.در.وزارت.راه.برگزار.
ش��ود..يک.کارش��ناس.اين.وزارتخانه.در.اين.باره.به.دنیاي.اقتصاد.گفت:.در.حال.حاضر.طبق.آيین.نامه.
حمل.مواد.فاسدش��دني،.انتقال.برخي.محصوالت.غذايي.و.دارويي.از.ايس��تگاه.تولید.تا.محل.مصرف.
تحت.ضوابط.مش��خصي.است..ابوالقاس��مي.تصريح.کرد:.اخیرا.پیشنهاد.قرار.گرفتن.بتن.آماده.در.گروه.
حمل.مواد.فاسدش��دني.نیز.مطرح.شده..اس��ت.که.بايد.اين.موضوع.در.پژوهشكده.وزارت.راه.بررسي.

کارشناسي.شود..
پيگيري شهرداري تهران 

به.گزارش.دنیاي.اقتصاد،.اخیرا.شهرداري.تهران.با.توجه.به.تشخیص.اهمیت.زمان.فساد.بتن.آماده،.

همكاري.مناس��بي.با.تولیدکنندگان.اين.محصول.س��اختماني.را.آغاز.کرده..اس��ت..اين.اتفاق.که.بعد.از.

تحقیق.میداني.ش��هرداري.مبني.بر.استعالم.درباره.فس��اد.بتن.انجام.شده،.به.نحوي.است.که.شهرداري.

متعهد.ش��ده.درباره.تردد.ماش��ین.آالت.حمل.و.پمپاژ.بتن.در.محدوده.خدمات.شهري.شهرداري.تهران.

مجوزهاي.قانوني.الزم.را.با.هماهنگي.اداره.راهنمايي.و.رانندگي.تهران.بزرگ.در.طول.ش��بانه.روز.و.در.

قبال.اخذ.عوارض.قانوني.صادر.کند.و.از.تردد.ماش��ین.آالت.حمل.و.پمپاژ.بتن.فاقد.آرم.اس��تاندارد.نیز.
جلوگیري.کند..

پرونده بتن آماده در سازمان نظام مهندسی 
يک.عضو.ارش��د.هیات.مديره.سازمان.نظام.مهندسی.ساختمان.استان.تهران.به.دنیاي.اقتصاد.گفت:.
با.توجه.به.درخواست.مكرر.پیمانكاران.ساختمانی.از.مجموعه.سازمان.نظام.مهندسی.مبنی.بر.قرار.دادن.
محصول.بتن.آماده.در.گروه.حمل.»مواد.فاسد.شدنی«.از.اين.رو،.کمیسیون.عمران.سازمان.نظام.مهندسی.
ساختمان.نیز.جلسه.ای.تشكیل.داده.و.با.مكاتبات.مكرر.از.وزارت.مسكن.درخواست.تحقق.اين.خواسته.
را.کرده.اس��ت..دکترمحمود.مقدم.با.اعالم.اين.خبر.به.»دنیای.اقتصاد«.گفت:.در.حال.حاضر.اراده.جدی.
در.سازمان.نظام.مهندسی.برای.پیوستن.بتن.آماده.به.مواد.فاسد.شدنی.وجود.دارد.و.امیدواريم.که.دستگاه.
وزارت.مسكن.که.دستگاه.مرجع.در.اين.زمینه.است،.همكارهای.الزم.را.در.اين.زمینه.به.عمل.آورد.و.با.

پیگیری.سريع.و.نامه.نگاری.صورت.گرفته،.زمینه.را.برای.تحقق.اين.مهم.فراهم.آورد..
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علی اصغر كيهانی، نماينده واحدهای توليدی در مراسم توديع و معارفه مديركل استاندارد:  

كسی از استاندارد خداحافظی نمی كند

به.نظر.می.رس��د.در.س��ازمان.استاندارد.اسم.مراس��م.تغییر.مديريت.را.نبايد.جلسه.توديع.و.معارفه.

گذاش��ت..چون.هیچ.کس،.هیچوقت.نمی.تواند.از.اس��تاندارد.خداحافظی.کند..اس��تاندارد.در.همه.ابعاد.

زندگ��ی.م��ا.وجود.دارد.و.خواهد.داش��ت.و.ما.در.همه.روزها.و.س��اعتهای.زندگی.خ��ود.به.ناچار.در.

ارتباط.با.استاندارد.هستیم..هیچ.کس.اگر.بخواهد.هم.نمی.تواند.خودش.را.از.استاندارد.جدا.کند،.چون.

استاندارد.در.همه.زوايای.زندگی.انسانها.جاری.است..البته.مأموريت.های.سازمانی.افراد.می.تواند.عوض.

ش��ود.و.فردی.برای.مدتی.يک.مسوولیت.اداری.در.س��ازمان.استاندارد.داشته.باشد؛.هرچند.همزمان.که.

اين.مس��وولیت.را.دارد،.بیش.از.مس��وولیت.اداری.خود.در.جريان.زندگی.با.استاندارد.در.ارتباط.است..

ساختمانی.که.در.آن.زندگی.می.کنیم،.غذايی.که.می.خوريم،.لوازم.خانگی،.بهداشت.و.همه.ابعاد.زندگی.

ما.در.ارتباط.دايمی.با.استاندارد.است..می.توان.گفت.در.جغرافیای.بزرگی.به.نام.استاندارد.که.همه.ابعاد.

زندگی.ما.را.در.احاطه.خود.قرار.داده..است،.محلی.که.ما.بر.روی.اين.نقشه.قرار.گرفته.ايم.می.تواند.تغییر.

کند.ولی.هر.کجا.که.باشیم.در.اين.نقشه.قرار.گرفته.ايم..برای.کسانی.که.مفهوم.استاندارد.را.از.نزديكتر.

لمس.کرده.اند.و.زيبايی.ها.و.جاذبه.های.اس��تاندارد.را.ديده.اند.دلبس��تگی.معنوی.به.استاندارد.دوچندان.

می.ش��ود..نبايد.تصور.کنیم.که.آقای.مهندس.پورهاشم.از.اس��تاندارد.می.رود،.بلكه.ايشان.در.استاندارد.

حضور.دارد،.چون.ابعاد.مختلف.زندگی.ايشان.به.ناچار.در.ارتباط.با.استاندارد.خواهد.بود.و.البته.لذت.
حضور.در.سازمان.استاندارد.را.نیز.چشیده.اند..

»آنچنان.مهر.توام.در.دل.و.جان.جای.گرفت
که.اگر.سر.برود،.از.دل.و.از.جان.نرود«

دوره.مديريت.آقای.پورهاشم.اگرچه.طوالنی.نبود،.اما.بسیار.پربار.بود..در.همین.مدت.اندکی.که.برای.

.اين.مراسم.با.تعدادی.از.مديران.صنايع.مختلف.همفكری.داشتم.نكته.جالبی.مورد.توجه.قرار.گرفت.که.به.نظر.

می.رس��د.دوره.مديريتی.آقای.پورهاش��م.را.می.توان.در.همین.جمالت.خالصه.کرد..مديران.صنايع.و.

خدمات.مختلف،.بر.اين.باور.هس��تند.که.در.دوره.آقای.پورهاش��م.بیشترين.فعالیت.در.گروه.تولیدی.و.

خدماتی.آنها.انجام.گرفته..اس��ت..ما.که.تولید.کننده.مصالح.س��اختمانی.هس��تیم،.تصور.می.کنیم.در.اين.

دوره.بیش��ترين.فعالیت.های.اداره.اس��تاندارد.تهران.در.گروه.مصالح.س��اختمانی.بوده،.اما.وقتی.با.ساير.

تولیدکنندگان.صحبت.می.کنیم،.آنها.نیز.چنین.تعبیری.از.اين.دوره.دارند..يعنی.تولیدکنندگان.تجهیزات.

برقی.و.الكترونیک.همان.تصوری.را.دارند.که.آزمايشگاههای.همكار.فكر.می.کنند..دوستان.ما.در.بخش.

بزرگ.صنايع.غذايی.نیز.چنین.برداشتی.از.دوره.مديريت.آقای.پورهاشم.دارند..وقتی.بخش.های.مختلف.

تولید.و.خدمات.چنین.برداشتی.از.دوره.مديريتی.آقای.پورهاشم.دارند،.بدين.معنی.است.که.اداره.کل.

اس��تاندارد.تهران.توانسته.در.حد.انتظار.بنگاههای.تولیدی.و.خدماتی.عمل.کند..به.اين.کارنامه.می.توان.

احیای.شان.نظارتی.استاندارد.را.اضافه.کرد.که.با.ورود.کارشناسی.و.بی.طرف.و.به.موقع.به.چند.موضوع.

و.اولويت.دادن.به.حقیقت.بزرگی.به.نام.ايمنی.و.امنیت.مردم.باعث.رش��د.اعتماد.عمومی.به.اس��تاندارد.

ش��د.و.اين.يادگاری.باارزش.از.دوره.مديريتی.آقای.پورهاش��م.در.استاندارد.فراموش.نخواهد.شد..البته.
می.توان.اين.عملكرد.را.در.قالب.آمار.و.ارقام.و.نمودار.نیز.نشان.داد،.اما:.

»به.آب.و.رنگ.و.خال.و.خط.چه.حاجت.روی.زيبا.را«..
.صاحب��ان.صناي��ع.تولی��دی.ب��ه.هن��گام.تغیی��ر.مدي��ران.اس��تاندارد.هم��واره.دل.نگ��ران.آن.
بوده.اند.که.اين.تغییر.مديريت،.به.افت.خدمات.در.اين.اداره.منجر.ش��ود.و.دس��تاوردهای.گذش��ته.و.
موج��ود.از.بی��ن.برود..اما.ب��ه.فضل.خدا.در.همه.اي��ن.ادوار.مديران.جديد.همچ��ون.مديران.قبل.بهتر.
ظاهر.ش��ده.و.کاره��ای.قبلی.را.تكمیل.و.به.نتیجه.رس��انده.اند..مديران.جديد.هم��واره.نوآوری.هايی.
نی��ز.داش��ته.ان��د.اما.کاره��ای.انجام.گرفت��ه.مديران.قبل��ی.را.کامل.و.به.ثمر.نش��انده.ان��د..امید،.آرزو.
و.خواس��ته.هم��ه.ما.اين.اس��ت.که.مدي��ر.کل.محت��رم.جديد.جناب.آق��ای.مهندس.مس��لم.بیات.که.
از.مديران.موفق.اس��تاندارد.کش��ور.هس��تند.اين.رويه.و.س��نت.حس��نه.را.حفظ.کنند..اس��تان.تهران،.
.در.کن��ار.اينكه.پايتخت.کش��ور.اس��ت،.از.نظر.صنعتی.نیز،.برجس��ته.ترين.اس��تان.کش��ور.به.ش��مار.
می.رود.و.همواره.الگويی.برای.کل.کش��ور.بوده..اس��ت..بر.همین.اس��اس.اهمیت.کار.کردن.در.تهران.
دو.چندان.اس��ت.و.البته.س��ختی.ها.و.مشكالت.آن.نیز.به.همین.شكل.خواهد.بود،.تجربه.نشان.داده.که.
صنايع.مستقر.در.استان.تهران.بزرگترين.پشتوانه.دستگاه.های.اجرايی.به.خصوص.اداره.استاندارد.بوده.اند..
قدم.های.بزرگی.که.اداره.اس��تاندارد.تهران.در.اين.س��ال.ها.برداش��ته،.همه.با.همت.و.تالش.واحدهای.
تولی��دی.بوده..واحدهای.تولیدی.و.خدماتی.اس��تان.تهران.با.دورانديش��ی.و.عم��ل.به.تعهدات.ملی.و.
اجتماعی.خود.نقش.ممتازی.در.رش��د.و.ارتقاء.نام.استاندارد.داشته.اند..در.خاتمه.الزم.است.از.پرسنل.
س��الم،.صادق،.زحمتكش.و.توانمند.اداره.کل.اس��تاندارد.اس��تان.تهران.که.پشتوانه.واقعی.همه.کارهای.

خوب.انجام.گرفته.اند.نیز.قدردانی.نمايم..



199قصه مرد بتن198 قصه مرد بتن

روزنامه دنياي اقتصاد
اداره كل استاندارد استان تهران منتشر كرد

كتاب معرفي توليد كنندگان مصالح 
ساختماني استاندارد 

اداره.کل.اس��تاندارد.و.تحقیقات.صنعتي.اس��تان.تهران،.کتاب.معرفي.واحد.هاي.تولیدي.مصالح.

س��اختماني.اس��تاندارد.را.منتش��ر.کرده.و.ظرف.چند.روز.آينده.در.اختیار.کلیه.دستگاه.هاي.اجرايي.

اس��تان،.ش��وراهاي.اس��المي.ش��هر.هاي.تابع.اس��تان.و.ش��هرداري.ها.قرار.خواهد.گرفت.تا.مصالح.

م��ورد.نیاز.ساخت.وس��ازها.فق��ط.از.واحد.هاي.معرفي.ش��ده.در.اين.کتاب.تهیه.ش��ود..به.گزارش.

روابط.عموم��ي.اداره.کل.اس��تاندارد.و.تحقیقات.صنعتي.اس��تان.تهران،.اين.کت��اب.حاوي.اطالعات.

واحد.هاي.تولیدي.مصالح.س��اختماني.از.قبیل.بتن.آماده،.ش��ن.و.ماس��ه،.تیرچه.و.بلوک،.س��یمان،.

.انواع.تجهیزات.برقي،.مكانیكي،.کاش��ي،.س��رامیک،.آسانس��ور،.انواع.عايق.هاي.برودتي.و....است..

در.اين.کتاب.آدرس.محل.تولید.و.شماره.تلفن.واحدها.جمع.آوري.شده..است.و.تولید.کنندگان.مسكن.

و.مجري��ان.پروژه.هاي.عمراني.مي.توانند.از.بین.واحد.هاي.معرفي.ش��ده.در.اين.کتاب.نیازهاي.خود.

را.تامین.کنند..در.اين.گزارش.آمده.اس��ت.که.ظرفیت.تولید.واحد.هاي.مس��تقر.در.استان.تهران.براي.

همه.محصوالت.س��اختماني.اس��تاندارد.بیش.از.نیاز.پروژه.هاي.عمراني.و.ساخت.و.ساز.هاي.شهري.

و.روس��تايي.در.اس��تان.تهران.است،.بنابراين.هیچ.گونه.مش��كلي.از.بابت.کمبود.مصالح.ساختماني.

استاندارد.وجود.ندارد..از.طرفي.واحد.هاي.معرفي.شده.همگي.از.ادارات.کل.استاندارد.و.تحقیقات.

صنعتي.گواهینامه.اس��تاندارد.دريافت.کرده.اند.و.تولید.کنندگان.معرفي.ش��ده.از.نظر.رعايت.ضوابط.

اس��تاندارد.تفاوت��ي.با.يكديگر.ندارن��د..همچنین.برابر.آيین.نامه.اجرايي.تهیه.ش��ده.در.جهت.تحقق.

اهداف.مصوبه.هیات.وزيران.به.منظور.رعايت.استاندارد.اجباري.مصالح.ساختماني،.شهرداري.ها.به.

هنگام.صدور.مجوز.احداث.با.ارائه.يک.نس��خه.از.اين.کتاب.به.متقاضیان.و.اخذ.رسید.به.سازندگان.

ابالغ.مي.کنند.که.مصالح.مصرفي.خود.را.فقط.از.واحد.هايي.که.داراي.گواهینامه.اس��تاندارد.هس��تند،.

.تامین.کنند.و.در.غیر..اين.صورت.ش��هرداري.ها.از.صدور.پايان.کار.س��اختماني.خودداري.مي.کنند..

در.اين.کتاب.آمده.اس��ت:.درباره.آن.گروه.از.مصالح.س��اختماني.که.قابلیت.توزيع.در.کل.کش��ور.را.

دارند،.تولیدکنندگاني.که.در.ساير.استا.ن.هاي.کشور.به.تولید.مصالح.ساختماني.مشغولند.و.از.ادارات.

استاندارد.استان.مربوطه.گواهینامه.استاندارد.دريافت.داشته.اند،.مشكلي.براي.توزيع.در.استان.تهران.

ندارند..همچنین.آدرس.و.مش��خصات.شرکت.هاي.بازرسي.فني.و.آزمايشگاه.هاي.همكار.مستقر.در.

اس��تان.تهران.نیز.در.اين.مجموعه.معرفي.شده..اس��ت.که.جهت.کنترل.هاي.بیشتر.صاحبان.پروژه.ها.
مي.توانند.به.اين.واحدها.مراجعه.کنند..

برای اولين بار در ايران

كتاب راهنمای مصرف بتن آماده 
استاندارد منتشر شد

ب��ه.گفته.علی.اصغرکیهانی،.مدير.مجتمع.تحقیقاتی.– تولیدی.اي��ران.فريمكو.و.پارس.النه.در.

راس��تای.تحقق.اهداف.مصوبه.هیات.دولت.مبنی.بر.رعايت.اس��تانداردهای.اجباری.در.کلیه.مراحل.

تولید،.توزيع.و.مصرف.مصالح.ساختمانی.استاندارد.با.توجه.به.اينكه.زيرساخت.های.الزم.برای.تولید.

بتن.آماده.استاندارد.در.کشور.فراهم.شده..است.و.ضروری.بود.تا.مرحله.مصرف.بتن.آماده.استاندارد.

نیز.در.چهارچوبهای.استاندارد.قرار.گیرد،.اين.مجموعه.توسط.مجتمع.ايران.فريمكو.– پارس.النه.با.

بهره.گیری.از.آيین.نامه.ها.و.استانداردهای.ملی.بتن.و.تجارب.ثبت.شده.از.اجرای.سازه.های.بتنی.تهیه.

شده..است..باگذشت.بیش.از.80.سال.از.ورود.سیمان.به.ايران.و.علیرغم.تدوين.و.ترجمه.دهها.جلد.

کتاب.و.آيین.نامه.و.استاندارد.برای.تولید.و.مصرف.سیمان.و.بتن.برای.نخستین.بار.کتاب.راهنمای.

مصرف.بتن.آماده.توس��ط.مجتمع.ايران.فريمكو.پارس.النه.تدوين.ش��د..اين.کتاب.حاوی.اطالعات.
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ارزش��مندی.از.نحوه.س��فارش.بتن.آماده،.حمل،.جابه.جايی،.نحوه.جای.دهی.در.قالب.و.پرداخت.

سطحی.و.نگهداری.از.بتن.آماده.است.که.علیرغم.سازگاری.با.استانداردهای.ملی.و.بین.الملل.با.زبانی.

بس��یار.س��اده.نكات.فنی.و.اجرايی.الزم.را.برای.داشتن.يک.سازه.بتنی.استاندارد.بیان.کرده.است..اين.

کتاب.حاصل.تجربیات.30ساله.مجتمع.ايران.فريمكو.در.تولید.و.مصرف.بتن.آماده.تدوين.شده..است.

و.تصاوي��ر.و.جداول.به.کار.رفته.در.اين.کتاب.اس��تفاده.از.آنرا.برای.همه.گروههای.ش��غلی.اعم.از.

مهندسین.ناظر،.پیمانكاران.و.تیمهای.اجرايی.بتن.ريزی.آسان.کرده.است..اين.کتاب.که.توسط.ايران.

فريمكو.تهیه.ش��د.به.منظور.انطباق.با.استانداردهای.ملی.و.آيین.نامه.های.داخلی.در.اختیار.اساتید.و.

کارشناسان.برجسته.داخلی.قرار.گرفته.و.به.تايید.آنها.نیز.رسیده.است..نسخه.الكترونیكی.اين.کتاب.

تارنمای.مجتمع.ايران.فريمكو.موجود.است.و.کسانی.که.نسخه.های.چاپی.آن.را.به.خواهند.می.توانند.

با.روابط.عمومی.ايران.فريمكو.تماس.بگیرند..ارس��ال.اين.کتاب.برای.کلیه.دانشجويان،.دستگاه.های.

اجرايی.مهندسین.ناظر.و.پیمانكاران.و.اکیپ.های.بتن.ريزی.رايگان.است..به.گزارش.روابط.عمومی.

ايران.فريمكو،.کیهاني.گفت.:.کالس.های.آموزشی.موضوع.اين.کتاب.نیز،.برای.کلیه.متقاضیان.توسط.

مرکز.آموزش.ايران.فريمكو.به..صورت.رايگان.برگزار.خواهد.شد.که.در.نهايت.به.شرکت.کنندگان،.

گواهینامه.معتبر.فن.ورز.بتن.اهدا.می.شود..اعتبار.اين.گواهینامه.به.تايید.سازمان.فنی.و.حرفه.ای.رسیده.

اس��ت..بتن.آماده.يكی.از.مهم.ترين.مصالح.س��اختمانی.که.در.حال.حاضر.در.کل.کش��ور.در.اغلب.

واحدهای.تولیدی.به.صورت.استاندارد.تولید.می.شود..لیكن.پس.از.ارسال.بتن.آماده.به.محل.پروژه.ها.

.به.خاطر.نبود.آيین.نامه.ای.برای.کنترل.های.مرحله.مصرف.مشكالتی.در.کیفیت.سازه.های.بتنی.به.وجود.

می.آي��د.که.ب��ا.به.کارگیری.اين.کت��اب.راهنمای.مص��رف.حلقه.های.باقیمانده.ب��رای.رعايت.کامل.

استانداردهای.مراحل.تولید،.توزيع.و.مصرف.کامل.شده..است..عالقه.مندان.می.توانند.برای.دريافت.

اين.کتاب.با.ش��ماره.تلفن.5-22831321-021.تماس.بگیرند.يا.به.آدرس.تارنمای.ايران.فريمكو.به.
آدرس.زير.مراجعه.کنند..

خبرگزاري فارس

جابه جايي بتن آماده براساس مقررات حمل 
مواد فاسد شدني

ي��ک.کارش��ناس.صنعت.بتن،.برخ��ورداري.بتن.آماده.از.مقررات.حمل.مواد.فاس��د.ش��دني.را.

خواس��تار.شد..به.گزارش.خبرگزاري.فارس.به.نقل.از.روابط.عمومي.انجمن.بتن،.علي.اصغر.کیهاني.

اظهار.داش��ت:.برابر.ضوابط.و.مقررات.جاري.براي.حمل.مواد.فاس��د.ش��دني،.الزام��ات.ويژه.اي.در.

.نظر.گرفته.ش��ده..اس��ت.که.اين.به.اهمیت.اين.قبیل.کاالها.در.فرآيند.زندگي.شهروندان.بستگي.دارد..

وي.ادام��ه.داد:.بت��ن.آم��اده.يك��ي.از.فرآورده.ه��اي.س��اختماني.مهم.اس��ت.که.نقش.ممت��ازي.در.

کیفی��ت،.مقاوم��ت.و.دوام.ساخت.و.س��ازها.دارد.و.ب��ه.همین.دلیل.الزم.اس��ت.تا.نس��بت.به.حفظ.

.مش��خصات.اس��تانداردهاي.اي��ن.محص��ول.از.مرحل��ه.تولی��د.ت��ا.مص��رف.توجه.کافي.داش��ت..

وي.درباره.موانع.و.مشكالت.پیش.روي.حمل.و.جابه.جايي.بتن.آماده.گفت:.براي.تردد.تراک.میكسرهاي.

حمل.بتن.آماده.در.همه.جاي.دنیا.ش��رايط.آس��اني.را.در.نظر.مي.گیرند.چراکه.بتن.آماده.حداکثر.تا.3.

.س��اعت.پس.از.تولید.بايد.به.مصرف.برسد،.بنابراين.بايد.از.کوتاه.ترين.مسیر.به.محل.مصرف.برسند..

ب��ه. باتوج��ه. ش��وند.. متوق��ف. نباي��د. نی��ز. حرک��ت. مس��یرهاي. در. طرف��ي. از. اف��زود:. وي.

اينك��ه.م��دت.زم��ان.کوتاه��ي.ب��راي.حم��ل.بت��ن.آم��اده.داري��م.الزم.اس��ت.کلی��ه.ويژگي.هاي.

.ناش��ي.از.حم��ل.ي��ک.م��اده.فاس��د.ش��دني.را.ب��راي.حم��ل.بت��ن.آم��اده.در.نظ��ر.گرف��ت..

به.گفته.کیهاني.در.حال.حاضر.براي.حرکت.تراک.میكسرهاي.حمل.بتن.آماده.در.جاده.هاي.بین.شهري.و.نیز.

در.داخل.محدوده.شهرها،.الزامات.سخت.گیرانه.اي.را.در.نظر.گرفته.اند.و.اين.ماده.را.با.حمل.شن.و.ماسه.و.

.آجر.يكي.فرض.کرده.اند،.که.الزم.است.براساس.ضوابط.حمل.مواد.فاسد.شدني.اين.مقررات.اصالح.شود..

ب��ه.گفت��ه.کیهان��ي.ايج��اد.محدوديت.براي.ت��ردد.ت��راک.میكس��رها.در.برخي.بافت.هاي.ش��هري.

و.از.س��وي.ديگ��ر.رفت��ار.س��لیقه.اي.در.برخ��ي.از.ش��هرها.ب��راي.ت��ردد.ت��راک.میكس��رهاي.

.حم��ل.بت��ن.آم��اده.از.جمل��ه.مش��كالت.اصل��ي.ب��راي.فعالی��ت.کارخانه.ه��اي.بتن.آماده.اس��ت..
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علي.اصغر.کیهاني.افزود:.دستگاه.های.مجری.مانند.شهرداری.ها.بايد.مطلع.باشند.که.کار.کارشناسی.در.

.مرحله.قبل.از.تصويب.قوانین.و.آيین.نامه.معنی.دارد.و.دستگاه.های.مجری.الزم.است.که.قوانین.را.اجرا.کنند..

اينكه.به.س��ازندگان.يادآوری.ش��ود.که.حتما.بايد.از.مصالح.اس��تاندارد.اس��تفاده.کنند.و.همه.مصالح.

.س��اختمانی.را.فقط.از.تولیدکنندگان.دارای.گواهینامه.استاندارد.تامین.کنند،.کارشناسی.نمی.خواهد..

کیهانی.با.اشاره.به.دستوراتی.که.در.سال.های.86،.87.و.88.توسط.شهردار.تهران.به.مناطق.مختلف.شهرداری.

ابالغ.شده.و.همچنین.مكاتباتی.که.شهردار.تهران.با.ساير.ارگان.ها.درباره.ضرورت.کنترل.بیشتر.روی.

کیفیت.مصالح.ساختمانی.داشته،.اشاره.کرد.و.گفت:.وقتی.که.شهردار.تهران.چندين.بار.در.مناسبت.های.

مختلف.بر.ضرورت.مصرف.مصالح.ساختمانی.استاندارد.در.کلیه.ساخت.وسازهای.شهری.تهران.تاکید.

مي.کنند.و.شورای.اسالمی.شهر.تهران.نیز.مصوبه.ای.به.همین.منظور.با.اکثريت.مطلق.آرا.تصويب.و.به.

شهرداری.تهران.ابالغ.مي.کند،.حجت.را.برای.کلیه.مديران.و.کارشناسان.شهرداری.تهران.تمام.کرده.

..است.و.به.تقاضای.استاندارد.برای.توزيع.کتاب.معرفی.تولیدکنندگان.استاندارد.بايد.سريعا.عمل.شود..

وي.اف��زود:.اي��ن.نی��ازی.به.کار.کارشناس��ی.ن��دارد؛.چرا.ک��ه.قبال.در.اي��ن.باره.کارشناس��ی.هاي.

الزم.توس��ط.نهادهاي��ی.ک��ه.باي��د.کار.کارشناس��ی.می.کردن��د،.انج��ام.گرفت��ه.و.ش��هرداری.

.ته��ران.نی��ز.به.عن��وان.يک.دس��تگاه.اجراي��ی.بايد.اي��ن.خواس��ته.اداره.اس��تاندارد.را.اج��را.کند..

به.گزارش.دنیاي.اقتصاد،.ماه.گذشته.موسسه.استاندارد.و.تحقیقاتي.صنعتي.استان.تهران.کتابي.تحت.عنوان.

کتاب.تولیدکنندگان.مصالح.ساختماني.استاندارد.منتشر.کرد..در.اين.کتاب.لیست.کاملي.از.تولیدکنندگان.

مصالح.ساختماني.داراي.پروانه.عالمت.استاندارد.وجود.دارد.که.با.پیگیري.هاي.موسسه.و.همكاري.

استانداري.تهران.مقرر.شده..است.سازنده.هاي.ساختماني.در.زمان.تقاضا.براي.دريافت.پروانه.ساختماني.

.از.شهرداري.موظف.شوند.از.تولیدکنندگان.نوشته.شده.در.اين.کتاب.مصالح.ساختماني.خريداري.کنند..

همچنین.شهرداري.تهران.بايد.در.زمان.صدور.پايان.کار.مشخصات.مصالح.استفاده.شده.در.ساختمان.

را.از.س��ازنده.طلب.کرده.و.آن.را.با.اس��امي.تولیدکنندگان.داخل.کتاب.مذکور.مطابقت.دهد..که.در.
صورت.عدم.تطبیق.پايان.کار.صادر.نخواهد.شد..

روزنامه دنياي اقتصاد
در برابر »استفاده از مصالح ساختماني استاندارد« مقاومت مي شود

چرتكه  براي محاسبه كيفيت ساخت وساز

در.حالي.که.دستگاه.هاي.دولتي.براي.اجراي.مفاد.آيین.نامه.استفاده.از.مصالح.ساختماني.استاندارد.

هم..داس��تان.ش��ده.اند.و.براي.اجراي.درست.مصوبه.دولت،.لیس��ت.کاملي.از.تولیدکنندگان.مصالح.

استاندارد.تهیه.و.در.اختیار.شهرداري.ها.قرار.گرفته،.اما.برخي.از.مديران.شهري.به.خصوص.در.تهران،.
آن.طور.که.بايد.در.اين.مسیر.همكاري.نمي.کنند..

يک.تولیدکننده.بزرگ.مصالح.ساختماني.استاندارد.در.اين.زمینه.به.دنیاي.اقتصاد.گفت:.اقدام.اخیر.

اداره.کل.استاندارد.تهران.درباره.چاپ.و.معرفی.کتاب.تولیدکنندگان.مصالح.ساختمانی.استاندارد.اقدام.

.ارزنده.ای.بود.که.در.همه.شهرداری.هاي.استان.تهران،.به.جز.شهرداری.تهران.با.استقبال.خوبی.روبه.رو.شد..

اما.با.گذش��ت.بیش.از.25.روز.از.اجرای.اين.طرح.در.همه.ش��هرهای.اس��تان.تهران.که.با.پیگیری.

مس��تقیم.معاونت.عمرانی.اس��تانداری.انجام.گرفت،.هنوز.مديراني.در.ش��هر.تهران.مشغول.چرتكه.

انداختن.برای.محاسبه.تاثیر.اجرای.اين.اقدام.بر.درآمد.هاي.ناشی.از.صدور.پروانه.ساختمانی.هستند.

و.ب��ه.همی��ن.خاطر.برای.مصوبه.هیات.وزيران.که.همه.مراحل.قانونی.خود.را.س��پری.کرده.اس��ت.

و.کلیه.دس��تگاه.های.اجرايی.مكلف.به.همكاری.با.اس��تاندارد.ش��ده.اند،.زمزمه.هايی.شنیده.مي.شود.
.مبني.بر.اينكه.برای.الزام.س��ازندگان.به.مصرف.مصالح.استاندارد.بايد.کار.کارشناسايی.صورت.گیرد!

کیهان��ي.ي��ادآور.ش��د:.بتن.آم��اده.برابر.اعالم.س��ازمانهاي.فني.و.مهندس��ي.کش��ور.يک.م��اده.مهم.

س��اختماني.و.از.طرف��ي.داراي.فرص��ت.کاري.اندک��ي.اس��ت،.بنابراي��ن.مش��مولیت.حم��ل.مواد.

.فاس��د.ش��دني.ب��راي.محصول.بت��ن.آم��اده.مي.تواند.برخ��ي.از.مش��كالت.فعلي.را.برط��رف.کند..

به.گفته.وي.موضوع.مش��مولیت.حمل.بتن.آماده.در.گروه.کاالهاي.فاس��د.شدني،.به.همراه.مستندات.

مربوط.به.س��ازمان.راهداري.کشور.ارسال.ش��ده.و.امیدواريم.وزارت.راه.در.اين.باره.تصمیم.فني.الزم.
را.اتخاذ.کند..
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روزنامه دنياي اقتصاد

سيمان و قانون هدفمند سازي يارانه ها

دکت��ر.علي.اصغرکیهاني-.مدير.متجمع.تحقیقاتي-.تولیدي.ايران.فريمكو:.کارخانه.هاي.س��یمان.

به.رغم.اسامی.مختلفی.که.دارند،.ولی.در.راس.تصمیم.گیری.دارای.3.سهامدار.اصلی.هستند.که.البته.

اين.3.س��هامدار.نیز.در.عمل.يک.نفرند..س��یمان.يک.کاالی.فاقد.جايگزين.است.که.تولید.آن.نیز.به.
.صورت.انحصاری.در.دست.عده.ای.معین.است..

بنابراي��ن.ب��ه..خاط��ر.انحص��اری.ک��ه.در.تولید.س��یمان.وج��ود.دارد،.ه��ر.احتمال��ی.درباره.

س��یمان.را.باي��د.جدی.گرف��ت..کارشناس��ان.اقتصادی.درب��اره.کاالهای.فاقد.جايگزي��ن.که.دارای.

تولیدکنن��دگان.انحص��اری.هس��تند،.به.ح��د.کفايت.نظريه.پ��ردازی.کرده.ان��د.و.تقريب��ا.همه.آنها.

.در.اي��ن.عقی��ده.مش��ترکند.که.مصرف.کنن��دگان.در.اين.ش��رايط.بیش��ترين.خس��ارت.را.مي.بینند..

نش��انه.هايي.وجود.دارد.که.کارخانه.هاي.سیمان.قبل.از.اجرای.قانون.هدفمند.کردن.يارانه.ها.به.دنبال.

افزايش.30.درصدی.قیمت.س��یمان.تا.مرز.65.هزار.تومان.در.هر.تن.هس��تند.تا.پس.از.تغییر.قیمت.

حامل.هاي.انرژی.نیز،.بهانه.هايي.برای.افزايش.قیمت.داش��ته.باش��ند..به.همین.خاطر.در.شرايطی.که.

ظرفیت.تولید.س��یمان.در.کش��ور.ما.به.مرز.71.میلیون.تن.در.سال.رس��یده.است،.ولی.کارخانه.هاي.

سیمان.در.يک.هماهنگی.نانوشته.با.کمتر.از.65.درصد.ظرفیت.تولید.خود.کار.مي.کنند.و.اين.به..خاطر.

کاهش.عرضه.و.جلوگیری.از.اش��باع.بازار.است..س��رمايه.گذاری.انجام.گرفته.در.صنعت.سیمان.که.

بیشتر.در.نوار.مرزی.است.و.با.هدف.بهره.برداری.از.رانت.پنهان.نفتی.و.سوخت.ارزان.قیمت.داخلی.

ج��زو.برنامه.هاي.صادراتی.س��یمان.بوده،.پس.از.قانون.هدفمند.کردن.يارانه.ها.با.مش��كالتی.مواجه.

.خواهد.شد.که.البته.به.نظر.مي.رسد.انحصار.بازار.داخلی.مي.تواند.همه.اين.ضعف.ها.را.پوشش.دهد..

در.تولی��د.ه��ر.تن.س��یمان.125.لیتر.س��وخت.فس��یلی.مصرف.مي.ش��ود.که.قیمت.ف��وب.خلیج.

ف��ارس.آن.بی��ش.از.42.دالر.اس��ت.ک��ه.به.قیم��ت.هر.لیت��ر.100.ريال.ب��ه.کارخانه.ه��اي.داخلی.

عرضه.مي.ش��ود،.بنابراين.به.ازای.تولید.هرتن.س��یمان.بی��ش.از.38.هزار.تومان.ياران��ه.انرژی.داده.

مي.ش��ود،.اي��ن.در.حالی.اس��ت.که.س��یمان.صادراتی.ب��ه.قیمت.هرت��ن.55.دالر.در.م��رز.تحويل.

مي.ش��ود.که.با.کس��ر.کرايه.حمل.س��یمان.تا.مرز،.مش��خص.مي.ش��ود.که.کارخانه.هاي.س��یمان.از.

باب��ت.صادرات.س��یمان.کمت��ر.از.تنی.30.هزار.تومان.به.دس��ت.مي.آورند.و.اين.ب��ه.مراتب.کمتر.از.

.قیمت.داخلی.س��یمان.است..انگیزه.اصلی.صادرات.س��یمان.جلوگیری.از.اشباع.بازار.داخلی.است..

از.جمله.مواردی.که.در.حال.حاضر.توس��ط.کارخانه.هاي.س��یمان.به.شدت.دنبال.مي.شود،.صادرات.

به.هر.قیمتی.اس��ت.تا.با.بهره.مندی.از.موهبت.س��وخت.ارزان.قیمت.داخلی.از.فرصت.به.دست.آمده.

ت��ا.زم��ان.اصالح.قیمت.حامل.هاي.انرژی.حداکثر.اس��تفاده.را.بكنند..به.نظر.مي.رس��د.که.درباره.آن.

گ��روه.از.کاالهای.اساس��ی.که.قیمت.حامل.هاي.ان��رژی.آنها.در.يک.دوره.5.س��اله.اصالح.خواهد.

ش��د،.بايد.مابه.التفاوت.قیمت.انرژی.مصرفی.برای.کاالهای.صادراتی.آنها.را.محاس��به.و.اخذ.نمايد؛.

چراکه.دولت.اين.فرصت.5.س��اله.را.برای.حفظ.حقوق.مصرف.کنندگان.داخلی.در.نظر.گرفته..است.

.و.ن��ه.برای.بهره.من��دی.گروهی.از.صنايع.از.رانت.پنهان.نفتی.در.قالب.ص��ادرات.کاالهای.انرژی.بر..

تجربه.س��ال.های.اخیر.نش��ان.مي.دهد.که.درباره.تعیین.قیمت.س��یمان.يا.محاس��به.قیمت.تمام.شده.

س��یمان.نباي��د.به.گ��زارش.کارخانه.هاي.س��یمان.اعتم��اد.کرد..در.ي��ک.نمونه.مي.توان.به.سلس��له.

.گزارش.هاي��ي.ک��ه.دوس��ال.پی��ش.از.س��وی.کارخانه.هاي.س��یمان.منتش��ر.مي.ش��د،.اش��اره.کرد..

دوس��ال.قبل.که.کارخانه.هاي.س��یمان.به.دنب��ال.افزايش.37درصدی.قیمت.س��یمان.بودند،.)هر.تن.

س��یمان.از.365.000.ري��ال.ب��ه.500.000.ريال(.ادعا.مي.کردند.که.قیمت.تمام.ش��ده.س��یمان.برای.

کارخانه.ه��اي.جدي��د.بی��ش.از.480.000.ريال،.ولی.ب��رای.کارخانه.هاي.قديمی.که.قیمت.ماش��ین.

آالت.آنها.در.اس��ناد.مالی.مس��تهلک.شده،.کمتر.از.300.000.ريال.اس��ت..بنابراين.مادامی.که.قیمت.

س��یمان.به.ب��االی.500.000.ري��ال.افزايش.نیابد،.ام��كان.ورود.کارخانه.هاي.جديد.ب��ه.مدار.تولید.

وج��ود.ن��دارد..با.اين.ادله.قیمت.س��یمان.به.500.000.ري��ال.در.هر.تن.افزاي��ش.يافت.و.همزمان.

.200میلیون.دالر.از.حساب.ذخیره.ارزی.برداشت.شد.تا.کارخانه.هاي.جديد.بتوانند.به.تولید.برسند..

ام��ا.پس.از.گذش��ت.يكس��ال.از.افزاي��ش.قیمت.س��یمان،.در.حال.حاض��ر.کارخانه.ه��اي.جديد،.

س��یمان.را.ب��ه.قیمت��ی.کمت��ر.از.کارخانه.ه��اي.قديم��ی.عرض��ه.مي.کنن��د!.ب��رای.پاس��خ.دادن.

.ب��ه.چراي��ی.اي��ن.عم��ل.بايد.مناس��بات.و.س��اختار.انحص��اری.تولی��د.س��یمان.را.بررس��ی.کرد..

برخي.تولیدکنندگان.قديمی.سیمان.به..خاطر.حفظ.انحصار.خود.در.بازار.تحت.هیچ.شرايطی.سیمان.

را.به.کمتر.از.500.000.ريال.نمی.فروشند.و.چون.مطمئن.هستند.که.کارخانه.هاي.واقع.در.پیرامون.آنها.

با.احتس��اب.کرايه.حمل.سیمان.قادر.نخواهند.بود.به.کمتر.از.اين.رقم.سیمان.خود.را.در.شعاع.بازار.

آنها.بفروش��ند،.بنابراين.هیچگونه.ترسی.از.آس��یب.ديدن.بازار.انحصاری.خود.ندارند،.اين.در.حالی.



قصه مرد بتن206

است.که.تعدادی.از.کارخانه.هاي.سیمان.خارج.از.اين.انحصار.و.به.قول.خود.سیمانی.ها.غیر.هلدينگ.

برای.ورود.به.بازار.انحصاری.آنها،.سیمان.را.به.تنی.کمتر.از.42هزار.تومان.تحويل.در.درب.کارخانه.

.نیز.عرضه.کرده.اند..يعنی.کل.توجیه.پش��ت.س��ر.افزايش.قیمت.س��یمان.در.دو.سال.پیش.غلط.بود..

قیمت.واقعی.تمام.ش��ده.س��یمان.در.کش��ور.ما.البته.نیازمن��د.توجه.به.مكانیزم.هاي.تامین.س��رمايه.

اولی��ه.تاس��یس.دارد..کارخانه.هاي.س��یمان،.در.کنار.بهره.مندی.از.س��وخت.ارزان.قیم��ت.يارانه.ای،.

.درب��اره.تامین.س��رمايه.اولیه.تاس��یس.نی��ز،.البت��ه.تكنیک.هاي.منحصر.ب��ه.فرد.خود.را.داش��ته.اند..

در.سالیان.دور،.همواره.در.ذيل.فاکتورهای.خريد.سیمان،.درصدی.به.عنوان.سهم.احداث.صنعت.يا.

سهم.توسعه.از.مصرف.کننده.نهايی.اخذ.مي.شد.که.مجموع.اين.ارقام.به.شكل.گیری.کارخانه.هاي.جديد.

منجر.شده..است..به.بیان.ديگر،.سرمايه.اولیه.احداث.کارخانه.ها.نیز،.به.نوعی.از.جیب.مصرف.کنندگان.

تامین.شده..است..الزم.است.در.محاسبه.قیمت.تمام.شده.سیمان،.سود.سرمايه.گذاری.اولیه.را.از.قیمت.
نهايی.به.سود.مصرف.کننده.کم.کرد،.چراکه.سهامداران.بزرگ.و.فعلی.سیمان.آورده.ای.نداشته.اند..
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ورود به بازار كار از نوجواني
و پذيرش اولين مسووليت ها

خدمت سربازي
سخت اما شيرين

آغاز دوران ممارست و صنعتگري براي استادكاري

جواني و خاطرات دوستي هاي ماندگار



 گذر از جواني
تا به

عصر دفاع مقدس

سنگ بنای بزرگترين كارخانه بتن و 
قطعات بتنی

ايران فريمکو
و پارس النه

تولد يك برند 
پيشرو در 

صنعت بتن



اتحاد
شعار جديد نسل كيهاني ها

همدلي و تعلق سازماني
راهبرد اساسي »فريمکو«



تامين منافع ملي و 
رعايت حقوق
مصرف كننده

دغدغه هميشگي 
»كارآفرين«

تقدير از دستاوردهاي كارآفرين پيشرو صنعت بتن

دستاوردهاي »فريمکو«
از نگاه ديگران



موضوع دستاورد ردیف
نوع 

سال از طرف 
گواهي تندیسپروانه لوح 

سایرنامه 

 تقدیرتولید و عرضه بتن استاندارد باالترین رده 1
C50 مقاومتی بتنP    

ریاست اداره بازرگاني 
 شهرستان ساوجبالغ
)محمد علی جعفری(

 

2
 تقدیردریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
اجباری برای بتن های آماده با رده مقاومتی  

C50
P      فرماندار شهرستان ساوجبالغ

 )موسوی( 

3
 تقدیردریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
اجباری برای بتن های آماده با رده مقاومتی  

C50
P     رئیس هیئت مدیره انجمن بتن

82ایران )هرمز فامیلی(

4
 تقدیردریافت پروانه کاربرد عالمت استاندارد 
اجباری برای بتن های آماده با رده مقاومتی  

C50 دراولین همایش روز بتن
P     سرپرست آزمایشگاه مصالح

82ساختماني)مهدي قالیبافیان(

 P    I.A.E.S.T.Eعضویت تبادل دلنشجوئي بین المللي 5

81 انجمن بتن ایران     Pعضویت حقوقي انجمن بتن ایران 6

رتبه نخست درمسابقه انتخاب برترین تولید 7
رئیس هیئت مدیره انجمن بتن     Pکنندگان بتن آماده 

83ایران )فامیلی(

8
همراهي شرکت در بدست آوردن رتبه اول 

 ACI دانشجویان دانشگاه تهران در مسابقات
واشنگتن 

P     سرپرست آزمایشگاه مصالح
82ساختماني)مهدي قالیبافیان(

9
تقدیر حمایت و همکاری در سومین دوره 

 مسابقات ملی دانشجویی بتن 
)همزمان با سومین همایش روز بتن ( 

P     رئیس هیئت مدیره انجمن بتن
مهر 84ایران  )هرمز فامیلی(

   P ایجاد واحد تحقیق و توسعه 10
معاون برنامه ریزي ،توسعه و 

فناوري وزارت صنایع و معادن  
)محمد حسن ثقفی(

84

 سپاس اقدام ارزنده در طراحی مسابقه بتن 11
رئیس هیئت مدیره انجمن بتن     Pپر مقاومت سبک 

83ایران )هرمز فامیلی(

 واحد نمونه استان تهران 12
 خانه صنعت و معدن P  P)تولید ملی افتخار ملی (

85 استان تهران 

رتبه اول مسابقه انتخاب برترین تولید کنندگان 13
    Pبتن آماده 

انجمن بتن ایران و مرکز 
 تحقیقات مسکن
 و دانشگاه آزاد 

 

مهر 82انجمن بتن ایران  PP  بزرگداشت استاد احمد حامي 14

مؤسسه استاندارد و تحقیقات     Pواحد نمونه کیفي در سطح ملي در سال 1583
مهر 84صنعتي ایران  )اسداهلل مجیدی(

مؤسسه استاندارد و تحقیقات   P  واحد نمونه در سطح ملي 16
85صنعتي ایران 

 رئیس مؤسسه استاندارد  P  واحد نمونه استاندارد استان تهران 17
مهر 86 و تحقیقات صنعتي ایران 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات   P  واحد نمونه در سطح استان 18
83صنعتي ایران 

خانه کارگر شهرستان   P  مدیر نمونه سال 19
84ساوجبالغ 

    P  همایش بین المللي مقاوم سازي لرزه اي 20

مهر 86انجمن بتن ایران   P  ساختمان برتر 21

لوح ها ، تندیس ها ، افتخارات مجتمع تحقیقاتی
تولیدی »ایران فریمکو«



موضوع دستاورد ردیف
نوع 

سال از طرف 
گواهي تندیسپروانه لوح 

سایرنامه 

 انجمن بتن ایران   P  ترویج بتن هاي استاندارد 22

مؤسسه استاندارد و تحقیقات      واحد نمونه کیفي در سطح ملي 23
مهر 85صنعتي ایران 

 سپاس از واحد نمونه کیفي24
مؤسسه استاندارد و تحقیقات     P)روز جهاني استاندارد(

مهر 85صنعتي ایران 

مؤسسه استاندارد و تحقیقات     Pسپاس از واحد نمونه استاندارد در استان تهران 25
86صنعتي ایران 

اسفند 85خانه صنعت و معدن     Pچهارمین جشنواره تولید ملي 26

اسفند 85خانه صنعت و معدن   P  چهارمین جشنواره تولید ملي 27

 P   تأیید آزمایشگاههاي آزمون در سطح استانها 28
مدیر کل  استاندارد و 

تحقیقات صنعتي استان تهران 
)اسداهلل مجیدی(  

مرداد 84

تأسیس و بهره برداري ایجاد مراکز کار آموزي 29
   P جوارکارگاهي و بین کارگاهي 

سازمان فني و حرفه اي 
کشورو معاون وزیر کار و امور 

اجتماعي 
مهر 85

 ثبت اختراع ساخت و روش استفاده از بتن 30
اداره کل ثبت شرکتها و  P   غلتکي متراکم شده در رویه سازي آسفالت 

84مالکیت صنعتي 

31 Certificate Of Quality Management
)9001:2000 System)ISO   P  IQNet2009

32
 Certificate Of Environmental

 Management System)ISO
)14001:2004

   P  IQNet2009

33 Certificate Of Safety Management
)18001:1999 System)OHSAS   P  IQNet2009

34 Certificate Of Quality Management
)9001:2000 System)ISO   P OQS2009

35
 Certificate Of Environmental

 Management System)ISO
)14001:2004

   P OQS2009

36 Certificate Of Safety Management
)18001:1999 System)OHSAS   P OQS2009

37
پیام تبریک تاسیس نخستین واحدتحقیق 
وتوسعه واخذ گواهینامه کاربرد عالمت 

C50استانداردبتن
P    

ریاست سازمان صنایع و 
 معادن استان تهران 

)مختار قانون(
آذر 82

صنعتگر برتر جوان کشور -اولین جشنواره ملي 38
  P Pتولید کنندگان جوان 

 رئیس شورای مرکزی
 )هادی غنیمی فرد(، 

 رئیس خانه صنعت و معدن 
)آقای سید علی صدری(

آبان 86

39
پیام سپاس از برگزاری چهار دوره آموزشی فن 
ورز بتن جهت مربیان سازمان آموزش فنی و 

حرفه ای کشور
P     مدیر کل دفتر امور آموزش در

 صنایع )فرخ افتخاری( 

تقدیر و تشکر در کسب عنوان واحد نمونه 40
فرماندار شهرستان ساوجبالغ     Pکیفی در سطح ملی 

85)سید محمد میر بزرگی(

تشکر جهت تولید در زمینه استحکام سازی 41
RCCP مخصوصاً در موردP    دبیر کل خانه کارگر 

  )علیرضا محبوب (

42
لوح تقدیر در خصوص مسابقه طرح برتر بتنی 
در پنجمین همایش روز بتن - یادواره استاد 

قالیبافیان 
P     رئیس هیات مدیره انجمن بتن

 ایران )محسن تدین( 

موضوع دستاورد ردیف
نوع 

سال از طرف 
گواهي تندیسپروانه لوح 

سایرنامه 

لوح سپاس در خصوص حمایت از بیماران 43
    Pسرطانی , خانواده های بی سرپرست و ایتام

شورای عقیدتی سیاسی , دایره 
بازرسی , مدیریت کل موسسه 

خیریه خانه  سبز 
 

    Pتشکر در جهت استاندارد سازی ساختمان 44
مسئول دانشگاه جامع علمی 
- کاربردی واحد شماره )5( 

ساوجبالغ )سامانی پور(
 

لوح سپاس در خصوص احراز رتبه اول در 45
    Pمسابقه انتخاب برترین تولید کنندگان بتن آماده 

دبیر انجمن صنفی 
 تولیدکنندگان بتن ایران
)حسین فروتن مهر(

84

 در خصوص انجام فعالیتهای تحقیقات46
رئیس سازمان صنایع و معادن  P    توسعه ای 

 استان تهران )مختار قانون(

47
تشکر در خصوص کمکهای مادی و معنوی 
جهت فارغ التحصیلی اولین دوره دانشجویان 

علمی و کاربردی
P    

فرماندار شهرستان ساوجبالغ  
- رئیس مراکز آموزش علمی 

کاربردی خانه کارگر 
 

48
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری سنگدانه 
های ریز و درشت مورد مصرف در بتن آماده 

شماره 302
 P   

رئیس موسسه استاندارد و 
 تحقیقات صنعتی ایران 

)مهدی پور هاشم( 
86

49
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری تیرچه 
پیش ساخته ساختمانی پیش تنیده و معمولی 

)خرپائی ( شماره 2909
 P   

مدیر کل استاندارد و تحقیقات 
 صنعتی استان تهران 
) مهدی پور هاشم(

86

50
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری تیرچه 
پیش ساخته ساختمانی پیش تنیده و معمولی 

)خرپائی ( شماره 2909
 P   

رئیس موسسه استاندارد و 
 تحقیقات صنعتی ایران 
) محمد ناظمی اردکانی(

85

51
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری تیرچه 
پیش ساخته ساختمانی پیش تنیده و معمولی 

)خرپائی ( شماره 2909
 P   

رئیس موسسه استاندارد و 
 تحقیقات صنعتی ایران 

)علی اصغر توفیق(
84

پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری بتن 52
   P آماده با کلیه رده های مقاومتی شماره 6044

مدیر کل استاندارد و تحقیقات 
 صنعتی استان تهران 
)مهدی پور هاشم(

86

پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری بتن 53
   P آماده با کلیه رده های مقاومتی شماره 6044

رئیس موسسه استاندارد و 
 تحقیقات صنعتی ایران 

)علی اصغر توفیق( 
85

پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری بتن 54
   P آماده با کلیه رده های مقاومتی شماره 6044

رئیس موسسه استاندارد و 
 تحقیقات صنعتی ایران 

)علی اصغر توفیق( 
83

پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری بتن 55
   P آماده با کلیه رده های مقاومتی شماره 6044

رئیس موسسه استاندارد و 
 تحقیقات صنعتی ایران 

)علی اصغر توفیق( 
84

56
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری بتن 
آماده با  رده های مقاومتی C50،C25شماره 

6044
 P   

رئیس موسسه استاندارد و 
 تحقیقات صنعتی ایران 
)محمد رضا ممدوحی(

82



موضوع دستاورد ردیف
نوع 

سال از طرف 
گواهي تندیسپروانه لوح 

سایرنامه 

تقدیر جهت انتخاب مدیر نمونه در هفته کار و 57
    Pکارگر در سال 83-84

مدیر کل کارو اشتغال 
شهرستان کرج )نظری(- دبیر 
اجرایی خانه کارگر شهرستان 

ساوجبالغ و نظرآباد 

84

58
گواهی تایید صالحیت آقای مهندس خطیبی به 

 عنوان مسئول کنترل کیفیت شرکت
 ایران فریمکو 

   P 
مدیر کل استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی ایران
)اسداهلل مجیدی(

84

سپاس طرح برتر بتنی در پنجمین همایش روز 59
رئیس هیات مدیره انجمن بتن     Pبتن - یادواره استاد قالیبافیان 

 ایران )محسن تدین( 

 P   دریافت کارت عضویت انجمن 60
دبیر کل )بهروز ریاحی( - 

 رئیس هیئت مدیره  
)علی اصغر توفیق(

85

تقدیر و تشکر از نظر تامین بتن استاندارد شهر 61
رئیس شورای اسالمی شهر     Pنظر آباد و عنوان تولید کننده برتر بتن استاندارد

83نظر آباد )اکبر امیر خانی(

تقدیر و تشکر در دوازدهمین کنفرانس سراسری 62
    Pدانشجویان مهندسی عمران 

رئیس  )پروفسور بهبهانی( 
و دبیر )مهندس محمد رضا 

میرزاحسینی(
 

توافق نامه همکاری علمی پؤوهشی بین شعبه 63
بین شرکت ایران فریمکو و P    مرکزی بانک ملی ایران و ایران فریمکو

82محمد حسین رضائی شایسته

)محمود احمدی نژاد(     Pتقدیر و تشکر شهرداری تهران 64
83شهرداری تهران

65
سپاس در خصوص احراز رتبه نخست در اولین 
دوره مسابقات انتخاب بهترین تولید کننده بتن 

آماده استاندارد 
P     مدیر اداره بازرگانی شهرستان

 ساوجبالغ 

رئیس هیات مدیره انجمن بتن     Pتقدیرحضوردر دومین همایش روز بتن 66
83ایران )هرمز فامیلی( 

تقدیر انتخاب برترین تولید کنندگان جداول 67
رئیس هیات مدیره انجمن بتن     Pبتنی همزمان با دومین همایش ملی روز بتن 

83ایران )هرمز فامیلی( 

68
گواهی عضویت در انجمن تخصصی مراکز 
تحقیق و توسعه صنایع و معادن به شماره 

عضویت 1409
   P  انجمن تخصصی مراکز تحقیق

82و توسعه صنایع و معادن 

    Pحمایت و کمک به یتیمان 69

رئیس هیئت مدیره موسسه 
 خیریه امام 

 حسن مجتبی علیه السالم 
)حاج مهدی فالح نژاد(

 

70
پروانه کاربرد عالمت استاندارد اجباری تیرچه 
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