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سوگندانهم مهندسان رشته عمران
اگر فضیلت دانشمندا ن کشف و تدوین اقنونمندیاهی جهان طبیعت رب انسان و جوامع انسانی است،منزلت و وظیفه مهندسان،هب کار گرفتن این
اقنونمندیاه ربای تغییرو بهبود جامعه ،صنعت  ،شرایط محیط زیست و کار و فعالیت انساناهو تالش مستمر ربای حل مش کالت و مسایل جوامع و زندگی انسانی
میباشد و این تالش است هک حرکت جوامع انسانی را بسوی تعالی میسر میسازد.با عنایت هب این وظیفه سنگین،حال هک این حرهف شهروند محور/انسان مدا ر را رب
گزیدهایم،ردمقام یک مهندس،آگااههنسوگند یاد میکنیمهک رد ره قدمو اقدا مزمین راهک زندگی گاه و گورگاه انساناهو ولی نعمتآناهست،فراموش نکرده
وکاری انجام ندهم هک رذهای از ام کاانت آن بیهوده مصرف شود و خدهشای هب زندگی انسانی و محیط اطراف وارد آید.
میهنم،اریان را،لحظهای از خاطر دور ندا شته وحراست از فرهنگ،منابع مادی و معنوی آن و کوشش ربای آگاهی ،آزادی ،اتمین آبادانی،ووععه اایدا ر
و سرافرازی آن را رد همه شاهخاه و سرلوهح کار خود قرار دهم.منابع طبیعی ،محیط زیست ،زندگی انسانی و شهروندا ن خود را،دلیل وجود فردی  ،اجتماعی وحرهف
خویش دانسته،خود را کارگزار امین و مورد اعتماد آانن تلقی کرده و از منافع آانن چون مردمک چشم مراقبت کنم و رد چیه شراییی از اادنبیی هب ارزشهای
اخالقی ،حرمت و کرامت انسان اریانی-وافداری هبوجدا ن کاری و اخالق حرهف ای -احترام هبشعور اجتماعی و منش فرهنگی اریانیعدولننمایمو منافع
حرهف ای خود را ربای تمام اجتماع مقدم می دارم .ربای اینکه با وجدا نی آگاه و آزاد اقرد هب انجام این وظایف آبادانی باشم،لحظهای از آموختن وآموزش
دادن فروگذا ر نکنم.باشد ک با اادنبیی هب سوگند خویش بتوانم بعنوان مسئولیت پذریی وظیفه شناس ربای اریان آباد ،آزاد ،آگاه و شکواف همسو با ووععه اایدا ر
اقتصادی ،اجتماعی و سالمت محیط زیست ،بهبود جامعه و ارتقای زندگی انسان اریانی احساس رغور کنم!
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یکی بود یکی نبود
چشم اه را باید شست

بتن را جور دیگری باید دید

حمایت از پروژه نوین کمپین
"بکارگیری اجباری مهندس حرفه ای ،کارشناس حرفه ای و تکنسین صالحیتدار"
و نظام بازرسی و نظارت برکنترل کیفیت فرآیند تولید واحدهای تولیدی بتن آماده ،مواد ،مصالح ،فرآوردهای
بتنی و ساخت و سازهای بتنی همسو با توسعه پایدار در خدمت امنیت و منافع ملی
براستی چرا تکنسین صالحیتدار درساخت و سازهای بتنی بکارگرفته نمی شود؟
چه عذر و بهانه ای باقی مانده است که
با وجود استاندارد ملی اجباری شماره ( 5422ویژگی های بتن آماده) مصوب کمیسیون ملی سازمان ملی
استاندارد ایران در روز  42اسفند سال 1122هنوز بکارگیری اجباری تکنسین صالحیتدار و بازرسی فرآیند
تولید واحدهای بتن آماده ،مواد ،مصالح ،فرآورده های بتنی و ساخت و سازهای بتنی انجام نمی شود.
آیا قانون و استانداردها فقط با ارسال یک بخش نامه به اجرا در می آیند؟
آیا نیاز به ساختارسازی ،ظرفیت سازی ،آگاهی سازی ،آشنایی ،ترویج ،آموزش و تعلیم منابع انسانی مجریان
نیست؟
آیا جوانان امروز ایران آمادگی رویایی با جامعه آینده را دارا می باشند؟
عصرنوین فراصنعتی تاریخ تحول انسان است و انسان خردمند ،انعطاف پذیر و خالق خود
محصول عصرنوین می باشد.
بنیان گذاران و موسسان مرکز تحقیقات بتن «متب» با باور به تغییرات پارادایمی تکنولوژی و پیدایش جوامع
گلوبال بر بستر ساختار اقتصادی هوشمند ،شبکه ای اینترنت اشیا ،پردازش ابرداده ها ،و بکارگیری هوش مصنوعی
درجهت گسترش کسب و کار دانش بنیان و تولید دانش انعطاف پذیر( )Flexible Knowledgeدرکنار تولید
کار و سرمایه در سیستم سرمایه داری عصر فراصنعتی درجهت پیوند جامعه جهانی گلوبال ایران و کمک به روند
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شکل گیری فرهنگ نوین فراملی در فضای مدرن انتزاعی جغرافیای جامعه ایرانی شهروند محور ،اخالق مدار،
پایبند به اخالق حرفه ای و حتی اخالق سیاسی و احترام به شعور اجتماعی و منش فرهنگ ایرانی با بهره گیری
از دستمایه های ذهن تاریخی جامعه ایرانی و جمع بندی کنفرانس بین المللی که برای اولین بار در جهان توسط
کمیته اقتصادی شورای علوم پیمان مرکزی سنتو در لندن در سال  1122در اصفهان برگزار شد ،درجهت
پاسخگویی به نیازهای جامعه و پیشنهاد کنفرانس به مثابه مرکز تحقیقات علمی درجهت ارتقای پژوهش های
علمی ،تحقیقات کاربردی ،تولید و توسعه دانش ،نوآوری و فناوری ،تدوین استاندارد های ملی و بین المللی و نیز
آموزش ترکیبی و یادگیری فعال مهارت های تکنیکی و کاربردی درجهت پرورش منابع انسانی مهندس حرفه ای
و کارشناس حرفه ای و تکنسین صالحیتدار درجهت رشد و توسعه اقتصادی هوشمند همسو با توسعه پایدار،
درخدمت بهبود جامعه و بهزیستی زندگی انسانی جوانان امروز بسود آینده فعالیت می کند.
پیام به دانشجویان و جوانان کشور
اخبار روز ،مقاالت و کتب انتشار یافته از طریق تلویزیون ،رادیو و اینترنت تماماً مربوط به گذشته هستند،
برای اینکه خبرساز باشید ،می بایست خالقانه در متن کار برای تغییر قرار گیرید.
استقبال از کار جمعی
انسان با حضور و کار گروهی در انجمن ها ،اتحادیه ها و سایر نهادهای مردمی و مدنی ،خود را کشف نموده و
از لذت فعالیت های جمعی بهره مند می شود.
مزایای کار جمعی:




آگاهی ،تفکر عقالنی و اندیشه منطقی

هدفمندی ،مدیریت همدل ،برنامه اقدام و عمل





خودشناسی هرچه بیشتر و بهتر
دگر شناسی هرچه بیشتر

فرصت کشف ذات اجتماعی انسان

 تمرین عشق ،محبت ،احترام ،انضباط ،همیاری ،همدلی و هم داستانی ،رفاقت و لیاقت .....
که جوهره ی تاریخی زندگی انسانی اجتماعی را درک خواهیم کرد و خود را برای رهبری آن آماده می کنیم

III

IV

بنام یگانه مهندس گیتی

این نیروی انسانی است که همه چیز یک کشوراست

(مقام معظم رهبری)

انسان ،محور تغییرات پارادایمی در قرن بیست و یکم است عظم رهبری)
و چشم انداز نوینی را برای پایه ریزی جوامع در عصر نوین فراهم می سازد.
درچنین عصری بدون انسان انعطاف پذیر ،مسئولیت پذیر ،خالق ،مهندس حرفه ای ،کارشناس حرفه ای و
تکنیسین صالحیتدار پایبند به اخالق حرفه ای ،رعایت استانداردها و قوانین نمی توان گامی به جلو برداشت.

عصرنوین گلوبال تاریخ تحول انسان است وانسان خالق گلوبال خود محصول عصر نوین می باشد.
امروزه ،همسو با تغییرات پارادایمی تکنولوژی ،دانش انسان ،بعنوان چراغ راه آینده ،محور اصلی پیشرفت
خود و جوامع قرار گرفته و انسان خود محوراصلی تغییرات پارادایمی قرن بیست و یکم است که چشم انداز
نوینی را برای پی ریزی جوامع نوین فراهم می آورد.
در عصر جدید ،آموزش بعنوان مقوله ای فرهنگی و بین المللی ،مهمترین واقعیت حیاتی در حوزه های اقتصاد،
اجتماع  ،دانش ،اخالق ،مدیریت سیستمی و تکنولوژی در دوران فراصنعتی و شبکه ای اینترنت اشیا ،پردازش
ابرداده ها و کاربرد هوش مصنوعی درجهت پیشرفت جامعه پسابرجام است که با جبران کمبود و فراهم نمودن
منابع ،وسایل و عناصرالزم مورد نیاز علم اقتصاد یعنی عرضه و تقاضای بازار و صنایع مبتنی بر طرح جامع
آمایش منطقه ای محقق خواهد شد.
امروزه ،در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ،ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی  ،پیشرفت اجتماعی ،بهبود
جامعه همسو با توسعه پایدار و منافع ملی ،محدودیتی جز کمبود کادر مهندس ،مهندس حرفه ای ،کارشناس
حرفه ای و تکنیسین صالحیتدار وفادار به اخالق حرفه ای رعایت کننده استانداردهای ملی وجود ندارد.
هر گره را می توان گشود مگر گره کمبود نیروی انسان ایرانی خالق و الیق تربیت شده متخصص ،ماهر ،با
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تجربه ،حرفه ای و صالحیتدارکه اخالق حرفه ای ،قوانین و استانداردهای ملی را رعایت نماید (آنچه هیچ
جایگزین دیگری ندارد).
براستی چرا استاندارد ملی اجباری 4466و بکارگیری اجباری مهندس حرفه ای ،کارشناس حرفه ای
و تکنسین صالحیتداردر تولید بتن آماده و ساخت و سازهای بتنی شهری و روستایی اجرا نمی شود؟

با اتکا بر الگوی ایرانی مدیریت همدل و همداستان شدن با بخش خصوصی امکان بهره مندی از فرصت های
طالیی موجود درسطح بین المللی و مشارکت در تدوین استانداردهای نوین بتن در سازمان بین المللی
استاندارد  ISOهمسو با توسعه پایدار شهرنشینی خالق و هوشمند در عصر فراصنعتی و درخدمت برنامه ششم
توسعه ملی فراهم می شود.
ارتقای بتن و ساخت و سازهای بتنی سند چشم انداز44ساله توسعه پایدارایران درگرو بکارگیری اجباری
مهندس حرفه ای ،کارشناس حرفه ای و تکنیسین صالحیتدار پایبند به اخالق حرفه ای و شعور اجتماعی است،
که با رعایت استانداردهای ملی اجباری شماره (INSO 5422بتن آماده -ویژگی ها) نظام بازرسی ،نظارت و
کنترل کیفیت فرآیند تولید بتن آماده در خدمت منافع ملی ،بهبود جامعه و بهزیستی زندگی انسانی جوانان
امروز به سود نسل آینده را محقق می سازد.
بپذیریم که امروز دیگر فرمان دادن به اقتصاد شایسته نیست.
تا کنون مسئله رابطه علوم و فنون مهندسی با علم اقتصاد در ایران مطرح نبوده و اقدامی هم
دریافتن راه حل مسئله برداشته نشده است.
بحران جامعه امروز ایران ،عدم رابطه میان دانش اقتصاد و اقتصاد دانان ،دانش مهندسی با مهندسان ،مهارت های

تکنیکی ،کاربردی و اجرایی با تکنیسین ها می باشد .بحرانی که برون رفت از آن ،در گرو بکارگیری مهندس حرفه ای،
کارشناس حرفه ای و تکنیسین صالحیتدار پایبند به ارزش های اخالقی ،وفادار به اخالق حرفه ای و احترام به
شعور اجتماعی درجهت اجرای قوانین و استانداردهای ملی اجباری شماره ( 5422بتن آماده –ویژگی ها) نظام بازرسی،
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ارزیابی نظارت و کنترل کیفیت فرآیند تولید بتن آماده برای ارتقای کیفی ساخت و ساز بتنی بادوام مقاوم در
برابر زلزله ،انفجار و آتش سوزی همسو با توسعه پایدار و منافع ملی است.

آیا جوانان امروز ایران آمادگی رویایی با جامعه آینده را دارا می باشند؟
در شرایطی که جوامع گلوبال ،تغییرات پارادایمی جدیدی را تجربه می نمایند ،جامعه امروز ایران تحت تاثیر
این تغییرات با ب حران های جدی مواجه شده است که یکی از مهمترین دالیل آن جایگزینی سیستم سه عاملی
کهن گذشته توسط دولت آنهم به تنهایی و بدون مشارکت بخش خصوصی و مردمی است که در آن دولت
بعنوان کارفرما جهت ارایه بودجه با مشارکت مشاور و پیمانکار سه رکن اساسی اجرای پروژه های ملی هستند.
در سیستم جدید جایگزین مهندسی تامین کاال و ساخت و اجرا ( ،(EPCآشنایی با سیستم های نوین
مدیریت بانکی ،مالی ،پولی و فایننسینگ ،برای اجرای پروژه های ملی و ساخت و سازهای عمرانی شهری و
روستایی ضروری به نظر می رسد.
در چنین شرایطی ،رسالت نوین نظام آموزش عالی در حوزه آموزش و پژوهش و به تبع آن رسالت نوین
مراکز آموزشی عالی ،تربیت دانشجویان و جوانان بعنوان سرمایه نیروی انسانی ایرانی برای ورود به بازارکار نوین
درجهت رشد ،توسعه اقتصادی و پیشرفت جامعه ،توسعه کسب و کارهای دیجیتالی همسو با فرهنگ نوین
مرتبط با آن است که عدم آموزش های مقتضی در این خصوص ،سبب ایجاد ناهنجاری های متعدد در سیستم
مدیریت دولتی و خصوصی شده و پیامد آن را می توان ،بیکاری جوانان و دانش آموختگان دانشگاه ،افسردگی،
احساس پوچی ،نا امیدی و اخیرا نیز عدم انگیزه دانش آموزان برای ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه دانست.
از این رو دانشجویان و جوانان عزیز ایران ،می بایست ضمن آگاهی و شناسایی شرایط بحرانی کشور همسو
با تغییرات پارادایمی جوامع گلوبال ،از بخش خصوصی آشنا با سیستم جدید مهندسی تامین کاال و ساخت و
اجرا ( ،(EPCمدیریت مالی ،بانکی ،پولی و فایننسینگ برای ساخت و سازهای بتنی عمرانی ،شهری و روستایی
استفاده نموده و با بهره گیری از سیستم نظام آموزش عالی و به تبع آن مراکز دانشگاهی ،برای ورود به بازارکار
نوین ،توسعه صنعت و پیشرفت جامعه آماده شوند.
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تصویر  -1بیست و دومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله 2 ،دی ماه 1122

امروزه ،جوان ایرانی دانش آموخته ،می بایست واقعیت های موجود جامعه ایران را درک نموده تا بتواند خود
را برای رویارویی با بحران های موجود کشور آماده نماید .از آنجاییکه جامعه فنی و مهندسی عمرانی کشور به
مهندس حرفه ای ،کارشناس حرفه ای و تکنیسین صالحیتدار ساختمانی پایبند به ارزشهای اخالقی ،حرمت
و کرامت انسانی و وفادار به اخالق حرفه ای کار و احترام به شعور اجتماعی و فرهنگی انسان ایرانی که دارای
درک دانش تئوری و مهارت های فنی و کاربردی تخصصی باشد برای اجرای قوانین ،مقررات و رعایت
استانداردهای ملی اجباری نظام بازرسی و ارزیابی در پروژه های ساختمانی برای ارتقای کیفیت ساخت و
سازهای بتنی درخدمت توسعه پایدار و منافع ملی ،درجهت بهبود جامعه و بهزیستی زندگی انسان ایرانی امروز
بسود آینده ،نیازمند است ،طرح جامع بکارگیری اجباری تکنیسین متخصص صالحیتدار برای اجرایی کردن
استاندارد ملی اجباری شماره ( INSO 5422بتن آماده -ویژگیها) با ویرایش نوین نظام بارزسی و ارزیابی
سیستم کنترل کیفیت فرآیند تولید بتن واحدهای تولیدی بتن آماده ،مواد ،مصالح ،سیمان ،فرآورده های بتنی
و ساخت و سازهای بتنی توسط تکنیسین متخصص صالحیتدار در گارگاه های ساختمانی ،ضامن ارتقای کیفیت
ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم ( )Strong Durable Concreteدر برابر زلزله ،آتش سوزی و انفجار
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در سطح کشور است که همسو با ابتکارهای پایایی ایران (توسعه پایدار اقتصادی ،اجتماعی و سالمت محیط
زیست) یک ضرورت بوده است.
مرکز تحقیقات بتن «متب» بعنوان موسسه بین المللی فناوری های نوین ایران با آگاهی از شریط موجود
و با اتکا به الگوی ایرانی مدیریت همدل،با درایت ،ابتکار و خالقیت با استفاده از دانش نظری و تجارب ذهن
تاریخی آموزشی  42ساله خود ،اقدام به بوت کمپ های فشرده آموزش ترکیبی و یادگیری فعال مهارت های
تکنیکی ،کاربردی و اجرایی به مهندسان و تکنیسین های صالحیتدار در حوزه صنعت ساختمان نموده تا ایشان
را برای ورود به بازارکار رقابتی آماده نماید.

تصویر  -4دوره های آموزشی و تعلیم مهارت آموزی تکنسین های تخصصی مرکز تحقیقات بتن(متب)

مرکز تحقیقات بتن «متب» با آگاهی از شریط موجود مذکور با اتکا به الگوی ایرانی مدیریت همدل ،درایت
فرهنگ ایرانی و با ابتکار و خالقیت نوین ،دانش نظری ،و تجارب آموزشی  44سال گذشته خود اقدام به پرورش
و تعلیم مهارت های تکنیکی به بیش از  2444نفرمهندس تکنسین بتن ،متخصص و ماهر ضمن ارائه گواهینامه
صالحیت انجمن علمی بین المللی بتن ( )ACIایشان را برای ورودن به بازار کار رقابتی آماده نموده است.
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تهیه و تدوین استانداردهای ملی اجباری شماره ( 5422بتن آماده -ویژگی ها) در  42اسفند سال 1122
و اعالم آن به جامعه و صنعت ساخت و سازهای بتنی ،بعنوان استاندارد ملی اجباری رسمی کشور ،ماحصل یک
کار گروهی و نمونه بارزی از هم اندیشی ،هم یاری ،هم گرایی نمایندگان ،رهبران صنعت بتن ،اساتید ،مهندسان
مشاور ،پیمانکاران ،تولیدکنندگان بتن و ماشین آالت ،مدیران و دست اندرکاران بخش خصوصی ،دولتی و
بنیادهای مردمی ،انجمن ها ی علمی ،تکنیکی ،صنفی بتن ،سیمان ،مصالح ،مواد و تجهیزات است که طرح
جامع بکارگیری تکنیسین متخصص ساختمانی صالحیتداربرای ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی امن در
برابر زلزله رادر کشوراجباری نموده است.
مرکز تحقیقات بتن «متب» با باور به مدیریت آموزش حرفه ای معتقد است ،آنچه دانش ،کار ،سرمایه
و اشتغال را برای مردم به ارمغان می آورد برنامه ریزی مدیریتی نیست ،بلکه این انسان ایرانی
متخصص ،دانشور ،نوآور ،فناور ،تکنوکرات ،مهندس حرفه ای ،کارشناس حرفه ای و تکنیسین
صالحیتدار با تجربه و حرفه ای در سیستم دیوان ساالری یا بوروکراسی الگوی ایرانی مدیریت
همدل سازمانی ،سیاسی ،حکومتی و خدماتی در اداره جامعه بوده است.
باور مرکز تحقیقات بتن بر این است که دانشجویان و مهندسان جوان رشته عمران بعد از فارغ
التحصیلی و درهنگام ورود به بازارکار همواره نیاز به یادگیری مهارت های تکنیکی و کاربردی حرفه
ای،آشنایی با سیستم مدیریت مالی ،بازآموزی مستمر و به روز رسانی مهارت های حرفه ای خود
دارند .شرکت این مهندسان جوان در دوره های مهارت آموزی حرفه ای برای کار در پروژه های
مختلف در جهت ارتقای کیفیت بتن و صنعت خطیر ساخت و سازهای بتنی کشور در خدمت برنامه ششم
توسعه پایدار ملی شهرنشینی فراصنعتی و گسترش شهرهای خالق و هوشمند ضروری است.
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دالیل عدم وجود تکنیسین ساختمانی متخصص و صالحیتدار در پروژه های ساخت و ساز های
بتنی کشور کدام است؟
گرچه ایران در خاورمیانه و آسیای غربی در مکانی دارای خال در حوزه های متعدد علم ،دانش ،تکنولوژی و
فنی ،در عصرصنعتی و فراصنعتی قراردارد اما در فرهنگ ایران زمین پژوهش و تحقیقات علمی ،دانش ،نوآوری ،و
تکنولوژی ریشه های بسیار عمیق و دیرینه دارد ،شورای توسعه استراتژی بتن ایران "شتابا" دارای دیدگاه آینده
نگر با رویکرد عملی ،ضمن تدوین و تهیه چشم انداز  44ساله توسعه پایدار آینده ایران ،جهش صعودی بزرگی را
در جهت ارتقای علمی ،تولید و توسعه دانش ،نوآوری ،تکنولوژی ،و پیشرفت جامعه گلوبال فراتر از دیگر کشورهای
منطقه پیش بینی می نمایدکه در صورت از دست دادن این فرصت مغتنم ،تکرارش بسیار دشوار خواهد بود.
تمدن عصر ما تمدن روش های مهندسی عصر فراصنعتی است.
روح عصر ما روح علوم ،دانش ،فنون مهندسی و تکنولوژی جوامع گلوبال است
بدون مهندس ،مهندس حرفه ای ،کارشناس حرفه ای و تکنیسین صالحیتدار و تکنیسین
صالحیتدار گامی به پیش نمی توان برداشت.
امروزه ،بکارگیری اجباری نیروی های مهندس حرفه ای و تکنسین متخصص صالحیتدار ماهر ،الیق و کار کشته
در پروژه های ساختمانی در جهت پاسخگویی به نیاز مبرم جامعه مهندسی عمران برای کنترل کیفیت تولید بتن و
ارتقای کیفیت ساخت و سازهای بتنی در خدمت توسعه پایداراقتصادی  ،اجتماعی  ،فرهنگی ،اخالقی ،حفظ محیط
زیست ،توسعه شهرنشینی جامعه عصر فراصنعتی وگسترش شهرهای خالق درک شده است.
برگزاری بوت کمپ فشرده آموزش دانش تئوری ،یادگیری فعال مهارت های تکنیکی ،کاربردی و اجرایی و پرورش استعداد
های انسان ایرانی حرفه ای ،متخصص ،صالحیتدار مورد تایید مراجع ذیصالح برای انجام پروژ ه های ساخت و سازهای
بتنی از شروط تضمین کیفیت برتر است .اجباری بودن استاندارد ملی (ویژگی های  -بتن آماده) به شماره  5422با ویرایش
نوین از طریق نظام بارزسی و ارزیابی سیستم کنترل کیفیت فرآیند تولید واحدهای تولیدی بتن ،مواد ،مصالح ،سیمان،
فرآورده های بتنی و ساخت و سازهای بتنی با حضور مهندس حرفه ای و تکنیسین صالحیتدار ماهر و متخصص صالحیتدار
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در گارگاه های ساختمانی ،ضامن ارتقای کیفیت سازهای احداثی بادوام مقاوم ( )Strong Durable Concreteدر برابر
زلزله همسو با ابتکارهای پایایی ایران؛ توسعه پایداراقتصادی ،اجتماعی و سالمت محیط زیست می باشد.
امروزه ،تکنیسین به چه شخصی اطالق می شود؟
تکنسین فنی و مهندسی به کارشناسی حرفه ای اطالق می شود که دانش نظری و مهارت های تکنیک های
فنی کاربردی و اجرایی را بطور تئوری و عملی در رشته خاصی تعلیم دیده ،آموخته و ملکه مغز او شده باشد،
بطوریکه صالحیت حرفه ای او مورد تایید مراجع ذیصالح باشد .او همچنین می تواند در پروژه های تولیدی و
توسعه دانش ،کار و سرمایه ،نظارتی و اجرایی بعنوان نیروی انسانی حرفه ای صالحیتدار اشتغال بکار داشته باشد،
به چنین فردی در کشورهای پیشرفته تکنیسین اطالق می شود ،داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا فوق دیپلم
برای احراز این شغل الزم نبوده و هر فردی با هر میزان از تحصیالت آموزش عالی ،ضمن آموزش مهارت های
تکنیکی مختص به هر رشته و اخذ گواهینامه صالحیت می تواند بعنوان تکنیسین صالحیتدار فعالیت نماید.
سیاست نظام آموزش عالی تا کنون بر پایه توسعه کمی مراکز آموزش عالی استواره بوده ،و به سطح کیفی
دانش این مراکز چندان توجهی نشده است ،افرادی که بعنوان تکنیسین بکار گرفته شده اند آموزشهای الزم را
ندیده و دارای مهارت های تخصصی کافی برای احراز شغل یاد شده نیستند انسان ایرانی به فرهنگ مدرک
گرایی تا مقاطع باالتر تمایل بیشتری نشان داده است ،بطوریکه افراد پس از فارغ التحصیلی به اخذ مدرک
کاردانی قانع نبوده و جهت تحصیل در مقاطع باالتر کارشناسی و کارشناسی ارشد اقدام نموده و به این ترتیب
در حالیکه جامعه به لحاظ تعداد فارغ التحصیالن به حد اشباع رسیده است اما همچنان کمبود مهارت های
مهندسی حرفه ای در فارغ التحصیالن این رشته به چشم می خورد.
باور مرکز تحقیقات بتن بر این است که دانشجویان و مهندسان جوان رشته عمران نیاز به یادگیری و تعلیم
مهارت های تکنیکی و کاربردی حرفه ای داشته و می بایست در دوره های مهارت آموزی حرفه ای شرکت نمایند
تا در پروژه های مختلف شغلی در راستای ارتقای کیفیت بتن و صنعت خطیر ساخت و سازهای بتنی کشور در
خدمت برنامه ششم توسعه پایدار شهرنشینی فراصنعتی ،و گسترش شهری خالق و هوشمند بکار گرفته شوند.
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تصویر  -1دوره های آموزشی و تعلیم مهارت آموزی تکنسین های تخصصی مرکز تحقیقات بتن(متب)

ارتقای کیفیت بتن و صنعت خطیر ساخت و سازهای بتنی در گرو ارتقای مهارت های تکنیکی
منابع نیروی انسان ایرانی مبتنی بر عرضه و تقاضای بازار است.
از آنجاییکه آموزش دانش مدیریت علمی در دوران صنعتی ،نقش بزرگی را در سالمت و ایمنی انسانها در
قرن بیستم ایفا می کرد ،نیازمند تغییر و تحول متناسب با پارادایم نوین است .آموزش دانش مدیریت سیستمی
همسو با تغییرات پارادایمی در ابعاد گسترده نه تنها می بایست آمادگی پاسخگویی به نیازهای آموزش عالی،
مسکن ،بهداشت ،اخالق و مدیریت جامعه را داشته باشد ، ،بلکه ضروری است تا با تغییرات پارادیم یا الگوی
فناوریهای جدید برای ایجاد هارمونی و هم افزایی بر پایه جهان بینی خالق نوین با استفاده از ابزار طوفان
مغزها ،دانش و اصول الگوی بزرگ ایرانی مدیریت همدل و دانش مدیریت هماهنگ شود و چهره کشور را با
الگوی نوین معماری عصر فراصنعتی بیاراید.
دالیل عدم موفقیت در ارزیابی و نظارت مطلوب برای اجرای استانداردها ملی اجباری کدامند؟
براستی دالیل عدم موفقیت در بازرسی و نظارت مطلوب براجرای استانداردهای ملی اجباری از کجا
سرچشمه می گیرد؟
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کدام نهاد و یا سازمان ،مسئول نظارت بر اجرای مقررات و استانداردهای ملی اجباری شماره 4466
( INSOبتن آماده-ویژگی ها) و بکارگیری اجباری مهندس حرفه ای ،کارشناس حرفه ای و تکنیسین
صالحیتدار در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز بتنی بادوام مقاوم در برابر زلزله است؟

مسیرنهایی توسعه پایدارملی در ایران هنوز بطورکامل تعریف نگردیده است و توسعه ملی مورد
تفاهم ارگان های مختلف حکومتی قرار نگرفته است.
نوسان ه ا ،ناهنجاری ها ،چرخش های نابجا و پرهزینه درسیاست گذاری ها و برنامه ریزی
توسعه ملی همگی شواهد خوبی برای درک این مفهوم هستند.
امروزه ،می توان برای رسیدن به اهداف کمی و کیفی برنامه راهبردی و اجرایی توسعه پایداردرخدمت منافع
ملی ،پیاده سازی سیستم تضمین کیفیت تولید بتن ،توزیع ،تحویل ،اجرای ساخت و سازهای بتنی و صنعتی
سازی را برای رسیدن به نقطه ایده آل در دستورکار روز قرار داد.
کیفیت زندگی فردی،اعتماد جمعی در عصرحاضرچنان در هم تنیده شده اندکه بی گمان حتی
به هم ریختگی های اجتماعی بوجود آمده ناشی از آن ،پایه های تازهای را برای ایجاد
همبستگی های اجتماعی فراهم می سازد.
آنچه کیفیت زندگی را قوت و قدرت می بخشد ،ایده های خوش فرجام ملی ،ذهن تاریخی جامعه و پایبندی
به اصول ارزش های اخالقی ،حرمت و کرامت انسان ایرانی -احترام به شعور اجتماعی و بینش فرهنگی انسان
ایرانی -وفاداری به وجدان کاری و اخالق حرفه ای و رعایت استانداردها و بازگشت به تفکر عقالنی ،اندیشه
منطقی ،علم گرای ،مدیریت سیستمی امور جامعه فنی و مهندسی درجهت تولید و توسعه دانش ،نوآوری،
فناوری و تاثیر آن بر کیفیت زندگی انسان و سازمان ها ،ترکیبی از شعور اخالقی ،تجارب و بکارگیری آیین نامه
ها و استانداردهای ملی ساخت و سازهای بتنی و مدیریت سیستم بازرسی و کنترل کیفیت فرآیند تولید مواد،
مصالح ،بتن و فرآورده های بتنی و ساخت و سازهای بتنی امن در برابر زلزله است.
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امید ما بر آنست تا دریای ساکن تفکرعقالنی ،منطقی ،علمی ،اخالقی و شعور تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان
سناریو آینده های خوش فرجام صنایع مختلف ساخت و سازهای بتنی کشور ما را متالطم کرده و اندیشه مهیب
عدم قطعیت را در ذهن و ضمیر ما بنشاند ،این همه باعث شوند تا تفکر بسته و پارادایم ذهنی کهنه را رها سازیم
و رویکردهای مبتنی بر تفکر عقالنی و اندیشه منطقی و پژوهش های علمی ،تولید و توسعه دانش ،نوآوری ،فناوری،
یادگیری و انعطاف پذیری پارادایم نوین و مدیریت استراتژی و برنامه ریزی اجرایی خوش فرجام بر پایه سناریو
های آینده های متفاوت ممکن ،محتمل و مطلوب تحقق پذیر و باورکردنی تدوین شده نقشه راه چشم انداز 44
ساله توسعه بتن ،صنعت بتن و ارتقای کیفیت ساخت و سازهای بتنی را در پیش گیریم.
امروزه ،لزوم برقراری نظام بازرسی کنترل کیفیت فرایند تولیدات مواد ،واحدهای تولیدی،
مصالح ،بتن و اجرای کیفی ساخت و سازهای بتنی در جهت ارتقای کیفیت زندگی انسانی ساکنان دهکده
جهانی معاصر و بدنبال آن احاد مردم ایران در پرتو هم اندیشی ،همگرایی ،رعایت شعور اخالق انسانی با جامعه
جهانی بیش از بیش احساس می شود.
تحقق چنین امری مبتنی بر تدوین الگوی نوین آیین نامه ساخت و ساز ترکیبی حاصل ازطرح نوین
الزامات مشخصات فنی عملکردی بتن برای طراحی سازه های بتنی مبتنی بر سیستم نیروهای گرانش و
بارهای جانبی همسو با طبقه بندی عمومی و جزئیات طراحی پی ،ستونها ،تیرها ،دال ها برای ارایه حداقل های
ایمنی ،خدماتی ،و دوام سازه های بتنی در جهت حفظ سالمت محیط زیست و توسعهی پایدار اگر چه بدون
نیروی انسانی ایرانی تعلیم دیده و مهندس حرفه ای ،کارشناس حرفه ای و تکنسین متخصص
صالحیتدار امکانپذیر نخواهد بود .اما در صورت تحقق پایبندی اخالق حرفه ای و اجرای استانداردهای پروژه در
ضمن ایجاد محیط رقابتی سالم در رشته عمران به ویژه صنعت بتن ،می تواند بدون تردید تضمین کننده ارتقای
کیفیت ساخت و سازهای بتنی کشور شود.
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راه برون رفت از بحران موجود:
برون رفت از بحران های پیش روی جامعه گلوبال ایران تنها با دولت مصمم دارای تصویری مشخص و شفاف
از سناریوهای آینده های متفاوت ازمسیر توسعه ملی میسر است که اولویت های برنامه اقدام و عمل نقشه راه
چشم انداز44ساله توسعه پایدارساخت و سازهای عمرانی ،شهری خالق و روستایی ماندگار را در نظر گرفته ،با اتکا
بر هدایت نظام بازرسی ،ارزیابی و نظارت مبتنی براصول الگوی ایرانی مدیریت همدل با بخش خصوصی آگاه به
استانداردهای نوین ملی و بین المللی هم داستان شده و نیروی انسانی متخصص و مهندس حرفه ای ،تکنیسین
صالحیتدار دارای و مهندسان دارای مهارت های تکنیکی در برقراری ارتباط و مسلط به استفاده از شبکه های
نوین مدیریت بانکی ،مالی ،پولی و فایننسینگ ملی و جهانی را بکار گیرد.
هدف همایش :کمیته علمی و اجرایی بیست و دومین همایش ملی سالیانه در تالش است ،با برگزاری این
همایش ،فرصتی مغتنم را برای بهره مندی مستمر و نهادمند از خرد جمعی فراهم آورد ،تا ضمن ارتقای سطح
دانش فنی جامعه مهندسی عمران کشور ،آموزش سیستم نوین مدیریت مالی ،بانکی و فایننسینگ ،به ایشان در
عصر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی ،پاسخگوی نیازهای ایشان در جهت بهبود کیفی ساخت و سازهای بتنی از
طریق بازگشت تفکر عقالنی ،اندیشه منطقی ،احیای ارزشهای اخالقی حرمت و کرامت انسانی ،وفاداری به وجدان
کاری و اخالق حرفه ای ،احترام به شعور اجتماعی و البته قانون مداری ،رعایت مقررات و استاندارهای حوزه بتن
و ساخت و سازهای بتنی ،به ویژه استاندارد ملی اجباری شماره ( 5422بتن آماده-ویژگی ها) و نظام بازرسی
کنترل کیفیت تولید بتن ،ساخت و سازهای بتنی باشد .استفاده از پژوهش های علمی و تجارب حاصل از ذهن
تاریخی جامعه در وقوع حوادث طبیعی و بازسازی مناطق آسیب دیده در راستای مدیرت بحران توسط سرمایه
منابع انسانی مهندس حرفه ای و انسانی تکنیسین متخصص آموزش دیده صالحیتدار کارگاهی از دیگر اهداف
مهم برگزاری همایش یاد شده می باشد ،تا در نهایت تحقق بهبود جامعه ،بهزیستی زندگی انسانی جوانان امروز
به سود آینده در ایرانی آگاه ،آزاد ،آباد ،شکوفا همسو با توسعه پایدار(اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی) در
خدمت امنیت و منافع ملی کشور را شاهد باشیم.

رییس مرکز تحقیقات بتن (متب)
مصطفی احمدوند
ACI Fellowship
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بخش ها و فعالیت های بیست و دومین همایش سالیانة انجمن علمی بینالمللی بتن) -(ACIشاخه ایران کنفرانس
ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن (متب) با محوریت اصلی بکارگیری سرمایه منابع انسانی متخصص حرفه ای و
تکنیسین صالحیتدار پایبند به اخالق انسانی و حرفه ای دارای مهارت در برقراری ارتباط و مسلط به استفاده از شبکه
های نوین مدیریت بانکی ،مالی ،پولی و جهانی همسو با توسعه پایدار و منافع ملی بهبود جامعه و بهزیستی جوانان
امروز به سود نسل آینده به شرح زیر می باشد:

تصویر  -2بیست و دومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  2دی ماه 1122

کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب) در محل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور ـ دانشگاه
شهید بهشتی با حضور جمعی از اصحاب رسانه ،محققان ،پژوهشگران ،اساتید و معاونت پژوهشی دانشگاه ها،
دانشجویان رشته های مهندسی عمران و معماری ،پیمانکاران ،مشاوران و نمایندگانی از مجلس شورای اسالمی،
وزارت نیرو ،وزارت راه و شهرسازی ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،وزارت نفت،
بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور و استان تهران ،سازمان مدیریت بحران کشور ،بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی،
کمیته ملی سد های بزرگ ایران ،شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ،معاونت فنی و عمرانی شهردای تهران،
کانون انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران ،پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،جامعه مهندسان
مشاور ایران ،سازمان ملی استاندارد ایران ،شرکت های آب منطقه ای استان ها ،سازمان نظام مهندسی ساختمان
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کشور و استان ها ،سازمان سنجش آموزش کشور ،انجمن های علمی ایران ،شورای انجمن های علمی ایران و
انجمن انبوه سازان ساختمان ،انجمن صنفی تولید کنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ،انجمن صنفی تولید کنندگان
مواد شیمیایی صنعت ساختمان ،فرمانداران و بخشداران شهرستان های مختلف (گرمسار ،ایوانکی و  )...برگزار شد
و حضور گرم این عزیزان بیش از پیش به مراسم افتتاحیه جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات
بتن(متب) ایران «یادبود روز ملی ایمنی در مقابل زلزله» رونق بخشید.

تصویر  -2تالوت قرآن توسط قاری محترم گروه ناجا

تصویر  -5پخش زنده سرود پر افتخار ملی
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مراسم افتتاحیة جشنواره و همایش سالیانه و کنفرانس ملی با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید توسط قاری
محترم و سرود پر افتخار ملی جمهوری اسالمی ایران توسط گروه نیروی انتظامی(ناجا) بصورت زنده شروع شد
پس از آن تیزر بیست و دومین همایش سالیانه ملی و کنفرانس ملی ،یاد بود بازسازی شهر زلزله زده بم اجرا
گردید .سپس معرفی اهداف همایش توسط مجری محترم سرکار خانم فریبا علومی یزدی شروع و پس از آن خیر
مقدم و گزارش فعالیت ها ،دستاوردها و نظرگاه جدید علمی و پژوهشی انجمن علمی بین المللی بتن )ACI(-
شاخه ایران توسط جناب آقای دکتر جواد برنجییان رییس انجمن علمی بین المللی بتن ( - )ACIشاخة ایران
ارائه شد ،ایشان با تاکید بر اینکه افزایش کیفیت بتن در کشور یک اصل بسیار مهم است ،گفت :رشد اقتصادی
کشور ،نجات جان انسانها از مهمترین مزیتهایی است که با افزایش کیفیت بتن در کشور میتوانیم به آن دست
یابیم .ایشان افزودند :سالیانه زلزلههای بسیار زیادی در کشور رخ میدهد که باید تالش کنیم هر ساله با افزایش
مقاومت و دوام بتن در کشور آنها را ارتقاء دهیم .او توضیح داد :چشمانداز بتن که در سال  1242باید به آن دست
یابیم همه موظف هستیم تا برای ارتقای کیفیت بتن تالش کنیم تا در این سال بتوانیم مقاومت بتن ایران را به
 24مگاپاسکال برسانیم .بی توجهی به هشدارها زمینهساز وارد شدن خسارتهای میلیاردی به شهرها شد.

تصویر  -4گزارش فعالیت سالیانه انجمن بین المللی بتن ( -)ACIشاخه ایران توسط دکتر
جواد برنجیان رییس انجمن

15

دکتر هومان لیاقتی رییس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور -دانشگاه شهید بهشتی در این همایش
سالیانه و کنفرانس ملی بر همکاری پردیس فنی و مهندسی با مرکز تحقیقات بتن«متب» و لزوم ارتباط و پیوند
صنعت و دانشگاه با یکدیگر تاکیدکرد.

تصویر  -2خیرمقدم دکتر هومان لیاقتی رییس پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور -دانشگاه شهید بهشتی
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در ادامه این مراسم جناب آقای دکتر علیرضا سعیدی معاون فنی و پژوهشی شرکت توسعه منابع آب و نیروی
ایران با اشاره به راهکارهای مواجهه با سیل (اعم از المانهای سازه ای و راهکارهای غیرسازه ای) و نقش سازنده
بتن در مهار سیالبها گفت :در ایران  1استان سیل خیز وجود دارد که امسال شاهد جاری شدن سیل بزرگی در
 4استان از جمله خوزستان و فارس بودیم .ایشان کارکرد سدهای کارون  2و سیمره در زمینه مقابله با سیالب
(کنترل و مهار) در جریان سیل فروردین 22و منافع حاصل از ذخیره آورد سیالبها (از قبیل تولید برق ،صرفه
جویی در مصرف سوخت ،تامین آب کشاورزی و )...را تشرح نموده و با بیان اینکه ساخت سدها در مهار سیالبها
بسیار مهم و با اهمیت است گفت :در امسال  4سیل بزرگ در استانهای خوزستان و فارس رخ داد و ما شاهد
ورود  4.2میلیارد متر مکعب در کارون 4.1 ،میلیارد متر کعب در دز 4.4 ،میلیارد متر مکعب در کرخه بودیم.

تصویر  -14سخنرانی جناب آقای دکتر علیرضا سعیدی معاون فنی و پژوهشی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
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جناب آقای مهندس حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی
سخنرانی خود در این کنفرانس مزایای بتن و گستردگی استفاده از آن در پروژه ها و بررسی عملکرد سازه های
بتنی در زلزله را تشریح و به نقاط ضعف در طراحی و اجرا اشاره کردند .ایشان آزمون های ورود به حرفه مهندسان
و وضعیت پاسخگویی داوطلبان به سئواالت مبحث نهم را تحلیل و بررسی نموده اند و در ارتباط میان دانشگاه و
صنعت گفت :در این زمینه ضعف بسیاری وجود دارد حتی دانش آموختگان دانشگاهی وقتی در آزمون ورود به
حرفه حضور پیدا میکنند با ضعفهایی در پاسخ به سواالت مواجه میشوند به گونهای که از صد سوال تنها
میتوانند به  42سوال پاسخ دهند .مدیرکل دفتر مقررات ملی کنترل ساختمان ،راه و شهرسازی افزود :باید در
دانشگاهها به موضوع بتن و ویژگیهای بتن خوب و ساختمانهای ایمن توجه شود.
آقای مهندس مانی فر افزود :هم اکنون ما  42کارخانه سیمان در کشور داریم و جایگاه بتن ایران جایگاه
مهمی در سطح جهان دارد هر چند باید ارتباط با صنعت و انجمنهای علمی بیشتر شود تا خروجی موفقتری
داشته باشیم.

تصویر  -11سخنرانی جناب آقای مهندس حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی
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در ادامه برنامه آقای حسین پازوکی مثنوی در مدح بیست و دومین همایش بتن و زلزله و مرکز تحقیقات
بتن سروده که در جشنواره ارائه گردید.

تصویر  -14دکلمه سروده های جناب آقای حسین پازوکی ادیب و شاعر

تصویر  -11بیست و دومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله 2 ،دی ماه 1122

19

سروده آقای پازوکی
روشنی بخش زندگی جانم
نکته های ظریف میخوانم
باعث رشد این بشر است
گفت فرزانه رهبرم روزی
پیشرفت جهان فقط بشراست
هوش مصنوعی وبتن سازه
این ترامپ را اگرچه قوی شده است
باخودوبامحیط درگیراست
خویش را غول قرن می خواند
زیست را محیط رد کرده
گوش کن ای عزیزفرزانه
هرچی هستی وهرکجا هستی
رادمردی زخاک ایرانی
خاک ایران توان ایمانم
ای مهندس خدای همت تو
کارهای ستودنی داری
کارهای توباهدف بوده
شدبناهای کاراستاندارد
عده ای مردمانن نیک نهاد
چشم انداز بیست ساله شدی
شدمقام بتون وان سازه
پایگاه بتن وتحقیقات
کنفرانس بتن وزلزله ای
زلزله را جهادمی سازی
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گشته روشن چراغ ایمانم
درس خواندم وخوب میدانم
این زمانه اگرچه درگذراست
از برای نشاط وبهروزی
ذات انسان همیشه باهنراست
این جهان را چه نیک می سازه
نیک بفکرکه منزوی شده است
عقل وهوشش درون زنجیراست
طبل توخالی است ومیداند
باخود بازمانه بدکرده
جایگاهت کجا این خانه
شکرکن چون زنوکری هستی
دشمن جهل وظلم وویرانی
پای بند اصول وقرآنم
من بنازم به نور وغیرت تو
بذرامیدراتو می کاری
چون نگاه توبا شرف بوده
بهره هابرده اییم زاستانداره
کرده ای عزم خویش همچوجهاد
دشمن هرچه عجز وناله شدی
باباوجودت جهان سرافرازه
مرحبا بروجود توهیهات
دور از انتظار وگله ای
چشم اندازی وسرافرازی

آتش وانفجار راحت شد
کارهایت همه به کام این ملت
مرکز تحقیقات بتن متب
این همه علم وسروری داری
علم توباعمل شودزیبا
چون که می لرزداین زمین هردم
زلزله خانه خراب کند
شش هزارو چهل وچهار اجباری
چون مقاوم شود زمین وزمان
ای مهندس وسازه های بتن
ای تو دانش پژوه پاک ونجیب
توسعه آریا علوم دانشگاه
نیست درکارتان خللی
نامتان یک به یک نمی دانم
درکنارشماست احمدوند
همچو ابر شبیه باران است
چون بتن استوار وپا برجا
یک ستون فخرمحمدی الیق
دائما درتالش وپرکاراست
یک نفر سرگروه لطفی نام
درمسیری که راه می پوید
کاتب ان مرد پاک اندیشه
کارهای ستودنی دارد
حامی علم ودانش ودین است
افتخاری بای شهر ودیار
خالق همیشه یاوراو

شادمانی همی به کامت شد
دوسازی جهان تواز ذلت
زین همه کار تو شدم به عجب
خفته جمعی ولی توبیداری
هست ابزار کار توگویا
بی گمان کرده چاره دردم
دل یه عده را کباب کند
می کند بی گمان تورایاری
هست برنا وپیرهم درامان
گرنباشی دل های مرم خون
کارهایت ستودنی وعجب
توبه علم جهان شدی آگاه
عضوثابت زتیم بین المللی
درمسیری که هست می دانم
نام اومصطفی عجب خرسند
دائما درکنار یاران است
نام نیکش بپرس ازهرجا
هست درکارسازه هاعاشق
بهر دانش همیشه بیداراست
خانمی باوقار درهرگام
ازبتن سازه کار می گوید
چون بتن استوار ازریشه
همچو باران همیشه می بارد
اوبه دانش همیشه خوش بین است
نیک مرداست وزادگرمسار
مهر خالق همیشه یاور او
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میزگرد تخصصی مرکز تحقیقات بتن (متب) در خصوص اجرای استاندارد ملی اجباری ایران به شماره 5422
(بتن آماده -ویژگی ها) با حضور جناب آقای مهندس حدیدیان نماینده سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد.
مهندس مصطفی احمدوند رییس مرکز تحقیقات بتن (متب) در میزگرد یاد شده با اشاره به خالء مهندس حرفه
ای و تکنسین صالحیتدار و آموزش دیده در حوزه ساخت ساز کشور اظهارداشت :در مذاکرات با پیمانکاران ساختمانی
در  44سال گذشته ،نبود مهندس حرفه ای و تکنسین های آموزش دیده و با صالحیت در حوزه ساخت و ساز کشور
کامال مشهود بوده است و ساخت ساز کیفی و بادوام مقاوم در برابر زلزله ،آتش سوزی و انفجارها تنها در گروه
بکارگیری اجباری تکنسین های صالحیت دار آموزش دیده مبتنی بر ارزش های حرفه ای در پروژه های شهری و
روستایی عملی است تا طبق دستورالعمل ها و استانداردهای ملی و اجباری ،کیفت ساخت وسازها در کشور ارتقا یابد.
دبیر انجمن علمی بین المللی بتن بیان کرد :هم اکنون بین مهندسان و کارگران ساختمانی این خالء به خوبی
حس می شود و ضروری است برای تربیت تکنسین های با صالحیت و آموزش دیده در حوزه ساخت وساز
کشور ،اقدامات الزم به عمل آید .رئیس مرکز تحقیقات بتن (متب) شاه کلید ارتقای کیفی ساخت وسازها و
گسترش پایدار شهرهای خالق و هوشمند در برنامه ششم را در گرو اجرای استنادرد ملی اجباری  5422و
نقشه راه چشم انداز  44ساله توسعه پایدار بتن و ساخت و سازهای بتنی اعالم کرد .وی با اشاره به هدف
برگزاری این همایش اظهارداشت :ارتقای دانش فنی جامعه مهندسی عمران کشور ،بهبود کیفیت ساخت سازه
های بتنی ،وفاداری به اخالق حرفهای و رعایت استانداردهای حوزه صنعت بتن و ساخت سازه های بتنی با
توجه به استاندارد ملی اجباری 5422
از مهمترین اهداف برگزاری این
همایش است.

تصویر  -12میزگرد تخصصی مرکز تحقیقات بتن
(متب) در خصوص اجرای استاندارد ملی اجباری
ایران به شماره ( 5422بتن آماده -ویژگی ها)
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موضوع مورد بحث کارگاه و سمینار تخصصی مرکز تحقیقات بتن(متب) در خصوص بکارگیری مهندس
حرفه ای و تکنسین صالحیت دار کارگاهی و مهارت های کاربردی و تکنیکی رویه های بتنی و روسازی کف
ها و بتنی در بیست و دومین همایش بتن و زلزله برگزار گردید .در این کارگاه موضوعات مختلف از قبیل
کارگاه تخصصی عملیات بتنی ،کارگاه تخصصی آب بندی بتن ،کارگاه علمی تعاریف و کلیات علم و دانش و
تکنولوژی بتن مطرح شد.

تصویر  -12کارگاه و سمینار تخصصی مرکز تحقیقات بتن(متب) با موضوع مهارت های تکنیکی و بکارگیری
تکنسین صالحیت دار در روسازی و کف های بتنی

23

تصویب قطعنامه کنفرانس ملی سالیانه بتن و زلزله
در بیست و دومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن( -)ACIشاخه ایران و کنفرانس ملی
سالیانه بتن و زلزله قطعنامه کمپین بکارگیری اجباریمهندس حرفه ای و تکنسین ساختمانی صالحیتدار از
طرف مرکز تحقیقات بتن (متب) تدوین و توسط مجری قرائت شد و به تصویب حضار رسید .قطعنامه یاد شده
از طرف مرکز تحقیقات بتن (متب) و انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران به تمامی ارگان های
اجرایی کشور ارسال شده است.

تصویر  -15تسلیم سند قطعنامه پیشنهادی بیست و دومین کنفرانس ملی سالیانه مرکز تحقیقات بتن به آقای
مهندس حدیدیان نماینده سازمان مدیریت بحران کشور

24

25

26

27

سفیران سازندگی شهر و روستا
بنیاد نیکوکاری دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا با همکاری مرکز تحقیقات بتن«متب»
مرکز تحقیقات بتن(متب) ،همانند سال های قبل آمادگی خود را جهت آموزش و تعلیم مهارت های تکنیکی
و کاربردی صنعت ساخت و ساز بتنی امن در مناطق زلزله زده و سیل زده کشور اعالم می دارد.
داوطلبان عالقه مندان به آموزش این مهارت های تخصصی و کاربردی ،می توانند به واحد آموزش مرکز
تحقیقات بتن«متب» ،جهت ثبت نام مراجعه نمایند.
مرکز تحقیقات بتن«متب» ،تجربیات خود برگرفته از بازسازی شهر زلزله زده بم را در کتابی با عنوان " آنچه
صنعتگران بتن کار باید بدانند" تهیه و تدوین نموده و در تیراژ  2444نسخه بطور رایگان در اختیار جامعه
مهندسی عمران کشور قرار داده است.
این بار نیزکتاب طراحی ساده ساخت و ساز بتنی امن در جهت کمک به دست اندر کاران بازسازی مناطق
زلزله زده غرب کشور برای ارائه به جامعه مهندسی عمران کشور ارائه می شود.

تصویر  -14بازدید نمایندگان نظام مهندسی ساختمان و سفیران سازندگی شهر و روستا دانشگاه علوم و توسعه
پایدار آریا و مرکز تحقیقات بتن

28

تجلیل از چهرههای ماندگار صنعت ساختمان

طبق برنامه هر ساله از طرف هیات رییسه انجمن علمی بین المللی بتن ( -)ACIشاخه
ایران امسال نیز همانند سالهای گذشته به مناسبت قدردانی از پیشکسوتان و رهبران و چهره
های فعال از بخش های دانشگاهی و صنایع مختلف ساخت و ساز کشور ،با انجمن های علمی
مختلف ،اتحادیه های صنفی و فنی و سندیکای شرکت های ساختمانی ایران مکاتبه شده و
بعد از معرفی افراد ،رزومه ها در کمیته های تخصصی بررسی و چهره های ماندگار انتخاب
گردیدند.

29

تجلیل از استاد برتر ایران
از طرف انجمن علمی بین المللی بتن ( -)ACIشاخه ایران جناب آقای دکتر علیرضا رهایی عضو هیأت
علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و رییس پژوهشکده عمران و زمین و رییس مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه
صنعتی امیرکبیر به عنوان استاد برتر معرفی گردید.
سوابق تحصیلی
کارشناسی مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،1122 ،کارشناسی ارشد مهندسی عمران ،دانشگاه پاریس فرانسه،
 ،1125دکتری عمران ،دانشگاه پاریس فرانسه1122 ،
سوابق اجرایی
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر1142و  ،1122عضو شورای عالی برنامه ریزی و شورای گسترش آموزش عالی ،رئیس گروه
فنی و مهندســی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،1142معاون آموزشــی دانشــگاه صــنعتی امیرکبیر ،1141رئیس شــورای
تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،1124عضو و دبیر هیات ممیزه دانشگاه ،1145معاون امور دفاعی دانشگاه ،1152مدیر تحصیالت
تکمیلی دانشــکده عمران ،1155رئیس دانشــکده مهندســی عمران دانشــگاه صــنعتی امیر کبیر ،1151عضــویت در شــورای
دان شگاه ،شورای تح صیالت تکمیلی ،کمیته برنامه ریزی ا ستراتژیک ،شورای برنامهریزی  ،ع ضو شورای عالی امور زیربنائی
حمل و نقل وزارت راه و ترابری ،1142ع ضو شورای تدوین مقررات ملی ساختمان ،1121ع ضو شورای تدوین آئیننامه بتن
ایران ،1144رئیس کمیته مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ک شور ،ع ضو هیات امنای پژوه شکده حمل و نقل ،موزه علم و
فناوری و برخی از دان شگاههای ک شور ،رئیس هیات
مدیره انجمن مهندسین عمران ایران.
ع ضو شورای برنامه ریزی شرکت ساخت و تو سعه
زیربناهای کشــور ،معاون آموزشــی دانشـــگاه آزاد
ا سالمی  ،1125ع ضو کمیته تدوین ایین نامه بتن،
چهره ماندگار مهندسی عمران 1122
مقاله های کنفرانس تاکنون 24 :مقاله
مقاله های ژورنالی تاکنون 21 :مقاله

تصویر  -12اعطای لوح سپاس و قدردانی به جناب آقای دکتر علیرضا رهایی
رییس پژوهشکده عمران و زمین و رییس مرکز تحقیقات سازه و زلزله دانشگاه
صنعتی امیرکبیر
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معرفی عضو افتخاری انجمن علمی:
انجمن علمی بین المللی بتن ) -(ACIشاخه ایران از اعضای فعال انجمن را که بیش از  44سال در انجمن
فعالیت داشته قدر دانی می نماید .در بیست و دومین همایش بتن و زلزله از آقای مهندس بیژن غزنوی به
عنوان عضو افتخاری مادام العمر به پاس  42سال عضویت و فعالیت مستمر در انجمن تقدیر گردید.
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس مهندسی راه وساختمان و گذراندن دوره های متعدد مهم و مکمل رشته تحصیلی اشان
سوابق و مسئولیت ها
ظرف بیش از  22سال سابقه کار در طرح های مختلف درون مرزی و برون مرزی و در کسوت مجری طرح ،مشاور و یا
پیمانکار و در ترا زهای مختلف (بسته به سن و تجربه از کارشناسی تا مدیریت کالن) مشارکت داشته که بیشتر آنها
کارخانجات صنایع تبدیلی ،پتروشیمی ،صنایع سیمان ،شیشه ،فوالد ،خودرو سازی و غیره بودند و در حال حاضر که
بازنشسته شده و با سمت مشاور مدیر عامل شرکت روف تراس مشغول خدمت بوده و با مرکز تحقیقات بتن (متب) و

دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا نیز همکاری دارند .ایشان بیش از  42سال با انجمن علمی بین المللی بتن )-(ACI
شاخه ایران همکاری و فعالیت مستمر دارند.

تصویر  -12تقدیر از جناب آقای مهندس بیژن غزنوی مدیر پروژه شرکت روف تراس
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تقدیر از مهندس محمدرضا انصاری رییس هیات مدیره شرکت کیسون
سابقه تحصیلی:
فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان،دانشکده فنی دانشگاه تهران1124،
سمت ها:
نائب رئیس اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران
رئیس هیئت مدیره شرکت کیسون
رئیس کمیته تخصصی مبحث  11مقررات ملی ساختمان(طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها)
رئیس هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران
رئیس هیئت اجرایی شورای هماهنگی تشکل های مهندسی،صنفی و حرفه ای کشور
عضو هیئت راهبردی تشکل های اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران
مسئول کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران
مسئول طرح های نیمه تمام از طرف هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع،معادن و کشاورزی ایران
فعالیت ها و خدمات اجتماعی:
انتخاب به عنوان پرچمدار رهبران کارآفرین
انتخاب به عنوان مهندس برگزیده کشور در سال  1122در حوزه مهندسی عمران از طرف فرهنگستان علوم
تشکیل کمیته های توسعه انسانی پایدار در پروژه های شرکت کیسون به منظور ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت
تربیتبیش از هزار نیروی متخصص در رده های باالی فنی و مدیریتی در کشور
حمایت از تشکل های علمی و اعزام دانشجویان به مسابقات بین المللی

تصویر - 44تقدیر از مهندس محمدرضا انصاری رییس هیات مدیره شرکت کیسون
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تقدیر از مهندس علی اکبر مقیمی آذری رییس هیات مدیره شرکت ساختمانی ژیان
مهندس علی اکبر مقیمی آذری بنیانگذار شرکت ساختمانی ژیان و در حال حاضر به عنوان رئیس هیأت
مدیره
مجری یکصد پروژه ملی و دریافت کننده  24لوح تقدیر
دریافت لوح های تقدیر مخصوص به مناسبت انجام تعدادی از پروژه های بتنی در روزهای  15مهرماه سالهای
مختلف
شرکت بتن برتر از انجمن بتن ایران و
دریافت لوح تقدیر موسسه بین المللی بتن  Aciشاخه ایران و مرکز تحقیقات بتن در چهاردهمین همایش
ساالنه بتن و زلزله با موضوع کنفرانس بتن عملکردی و ملزومات و مشخصات آن همسو با توسعه پایدار در
دیماه سال 1124
دریافت لوح تقدیر از صنعت احداث و انرژی در سال 1122
دریافت لوح تقدیر در اسفند ماه  24از دانشکده فنی دانشگاه تهران به عنوان مهندس برجسته

تصویر - 41تقدیر از مهندس علی اکبر مقیمی آذری رییس هیات مدیره شرکت ساختمانی ژیان

33

تقدیر از مهندس میرحمید اسکندانی مدیرعامل شرکت مادوی
دانش آموخته رشته مهندسی ساختمان از دانشگاه پلی تکنیک دانمارک موسس نخستین کارخانه بتن پیش
تنیده
موسس کارخانه آکام بتن نخستین کارخانه تولیدکننده قطعات باربر
مدیر عامل شرکت مادوی
نماینده شرکت مادر کابل های پیش تنیده هیلتی

تصویر - 44تقدیر از مهندس میرحمید اسکندانی مدیرعامل شرکت مادوی

34

تقدیر از مهندس ایرج رهبر عضو هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه
سازان مسکن و ساختمان ایران
سوابق تحصیلی
کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت ساختمان از دانشگاه امیرکبیر
دانشجوی سال آخر مقطع دکتری رشته مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت در دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم تحقیقات
سوابق اجرایی
رییس کارگاه
پروژه ساخت کارخانه شیرپاستوریزه استان زنجان را از سال  1122تا  1154در دست اجرا داشتم
تاسیس کارخانه هایی برای تولید سقف های سبک بتنی با مجوز وزارت صنایع
آغاز فعالیت حوزه انبوه سازی را از سال  1142با فعالیت در دو پروژه نسبتا بزرگ واقع در سعادت آباد
تهران م که تا سال  1124به طول انجامید.
تاسیس انجمن صنفی انبوه سازان در سال  1124با همکاری جناب آقای دکتر عبدالعلی زاده وزیر وقت
مسکن و شهرسازی کرده
تاسیس کانون سراسری انبوه سازان
دو دوره متوالی رییس انجمن انبوه سازان تهران
یک دوره ریاست کانون سراسری انبوه سازان

تصویر - 41تقدیر از مهندس ایرج رهبر عضو هیأت مدیره کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه
سازان مسکن و ساختمان ایران

35

تقدیر از دکتر رسول زرگرپور رییس هیأت مدیره هلدینگ پایاسامان پارس
سوابق تحصیلی
دکتری :مدیریت استراتژیک ،دانشگاه عالی دفاع ملی
کارشناسی :ارشد راه ساختمان (گرایش تاسیسات آبی) ،دانشگاه شیراز
سوابق اجرایی
مسئول کمیته عمران جهاد سازندگی استان اصفهان ،مسئول جهاد سازندگی استان اصفهان ،معاون برنامه ریزی
وزارت جهاد سازندگی (یک دوره) ،معاون امور عمرانی وزارت کشور (دو دوره) ،معاون امور آب وزارت نیرو (دو
دوره) ،مشاور وزیر در امور آب و آبفا (دو دوره) ،قائم مقام مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت مپنا ،رئیس
هیئت مدیره چندین هلدینگ عمرانی بخش غیر دولتی ،رئیس ستاد حوادث غیر متقربه کشور(دو دوره) ،رئیس
کمیته ملی کاهش بالیای طبیعی (دو دوره) ،رئیس کمیته آبشناسی یونسکو ایران ،رئیس کمیته حمل و نقل
درون شهری کشور ،عضو ستاد حمل و نقل برون شهری کشور ،مشاور کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی
استاندار استان اصفهان ،رئیس هیات مدیره هلدینگ پایا سامان پارس
فعالیت های علمی
عضو هیئت امنای دانشگاه صنعت آب و برق ،عضو هیئت امنای موسسه آموزش عالی وزارت نیرو ،عضو هیئت علمی
دانشگاه ،هدایت چندین رساله دکتری به عنوان استاد راهنما و مشاور ،رئیس انجمن علمی سازگاری با خشکی و
خشکسالی ،تالیف کتاب مدیریت به هم پیوسته منابع آب و چندین مقاله در مجالت و کنفرانس های بین المللی

تصویر - 42تقدیر از دکتر رسول زرگرپور رییس هیأت مدیره هلدینگ پایاسامان پارس

36

تقدیر از مهندس بیژن سعیدآبادی رییس هیأت مدیره شرکت بام راه
سوابق تحصیلی
فارغ التحصیل رشته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه شیراز
تاسیس شرکت بام راه
تاسیس شرکت ساب
فعالیت بر روی پروژه های صنعتی سنگین فلزی ،بتنی ،سازه های آبی منابع آب و خطوط انتقال آب ،تونل
های انتقال آب ،تونل های مترو ،سد و سازه های وابسته به آن ،تصفیه خانه آب و تصفیه خانه های فاضالب

تصویر - 42تقدیر از مهندس بیژن سعیدآبادی رییس هیأت مدیره شرکت بام راه

37

تقدیر از دکتر شاپور طاحونی مدیرمهندسی شرکت مهندسین مشاور تدبیرساحل پارس
سوابق تحصیلی
مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی راه و ساختمان (عمران) از دانشکده فنی دانشگاه تهران
بازنشستهی هیأت علمی (استادیار) از دانشگاه صنعتی امیرکبیر (دانشکده عمران و محیط زیست)
مدیرمهندسی مهندسین مشاور تدبیرساحل پارس

تصویر - 45تقدیر از دکتر شاپور طاحونی مدیرمهندسی شرکت مهندسین مشاور تدبیرساحل پارس

38

تقدیر از دکتر محمدرضا عسگری مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور بندآب
جناب آقای دکتر محمدرضا عسکری بیش از  24سال است که عالوه بر تدریس در دانشگاهها و مراکز علمی مختلف ،در
زمینههای مختلف علوم مهندسی اعم از مهندسی سازه ،سد و تونل ،رودخانه و ...فعالیت مینمایند و همواره عالوه بر
مدنظر قراردادن جنبههای فنی ،مسائل اخالق حرفهای و مسئولیت اجتماعی را نیز بطور ویژه مدنظر قرار داشتهاند .ایشان
در سال  1124از سوی فرهنگستان علوم بهعنوان مهندس برجسته مهندس عمران برگزیده شدهاند.
سوابق تحصیلی
مهندس راه ساختمان (فوقلیسانس) از دانشگاه پلیتکنیک تهران
 D.E.Aمکانیک جامدات از دانشگاه اورسی پاریس
دکترا مهندسی از دانشگاه پاریس
سوابق اجرایی
مدیرعامل ،عضو هیئت مدیره ،مهندسین مشاور بندآب ،از سال  1154تاکنون به مدت  14سال.
مدیر فنی و نماینده تاماالختیار ،مهندسین مشاور اورگانیک ،از سال  1122تا  1154بهمدت  4سال.
مدیرفنی و مدیرعامل ،مهندسین مشاور پرتیک ،از سال  1121تا  1122به مدت  2سال.
دانشیار ،دانشگاه پلیتکنیک تهران ،از سال  1124تا  1122به مدت  4سال.
محقق ،مراکز پژوهشی فرانسه ،از سال  1122تا  1124به مدت  2سال.

تصویر - 44تقدیر از دکتر محمدرضا عسگری مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور بندآب

39

تقدیر از مهندس بهروز مرادی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی
ایران
سوابق تحصیلی
فوق لیسانس اقتصاد انرژی از دانشگاه تربیت مدرس
سوابق اجرایی
حدود دو دهه در شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در مسئولیتهای مختلف در حوزه برنامه ریزی و مدیریت پروژه از جمله :
مدیر برنامه ریزی و بودجه ،مدیر برنامه ریزی و مدیریت پروژه ،معاونت برنامه ریزی و هماهنگی
هم اکنون مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

تصویر - 42تقدیر از مهندس بهروز مرادی رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

41

تقدیر از دکتر محمود مقدم مدیرعامل شرکت مشانیر
سوابق تحصیلی
دکترای مدیریت
فوق لیسانس مکانیک
سوابق اجرایی
مدیر عامل آب تهران
مدیر عامل برق تهران
سرپرست وزارت نیرو
مدیرعامل شاندیز

تصویر - 42تقدیر از دکتر محمود مقدم مدیرعامل شرکت مشانیر

41

تقدیر از مهندس منوچهر نوروزی رییس هیأت مدیره شرکت ساختمانی تابلیه
سوابق تحصیلی
رشته راه و ساختمان با درجه فوق لیسانس فارغ التحصیل از دانشگاه تهران
سوابق کاری و مسئولیت¬ها:

مهندس ناظر پروژه های راهسازی در شرکت مهندسی مشاور
رئیس کارگاه های راهسازی و پل های بزرگ در شرکت ساختمانی در خوزستان
عضو مؤسس شرکت تابلیه – مدیر عملیات اجرائی شرکت – رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل (به تناوب)

تصویر - 14تقدیر از مهندس منوچهر نوروزی رییس هیأت مدیره شرکت ساختمانی تابلیه

42

تصویر - 11تقدیر از جناب آقای محمدرئوف ذبیحی موسس و عضو هیات مدیره شرکت آبادگران

تصویر - 14تقدیر از سرکار خانم آزاده زینلی به عنوان فرد فعال انجمن علمی بین المللی بتن( -)ACIشاخه ایران

تصویر - 11تقدیر از سرکار خانم نگار پورناصح طراح و

تصویر - 12تقدیر از سرکار خانم فریبا علوم یزدی مجری

گرافیست بیست و دومین همایش بتن و زلزله

بیست و دومین همایش بتن و زلزله

43

تجلیل از پروژه های بتنی منتخب کشور
در مراسم افتتاحیه همایش درکنار معرفی استاد برتر ،پایان نامه برتر ،مقاله برتر و چهره
های ماندگار صنعت ساختمان ،پروژه هایی را نیز به عنوان"پروژه های عمرانی برتر
کشور" به انتخاب کمیته تخصصی همایش معرفی و از ارکان اصلی پروژه منتخب از
جمله کارفرما ،مشاور و پیمانکار تقدیر و به رسم یادبود لوح سپاس و تندیس ارائه گردید.

44

پروژه طرح چندمنظوره سد و نیروگاه اومااویا در کشور سریالنکا

کارفرما :وزارت آبیاری و مدیریت منابع آب سریالنکا
پیمانکار اصلی :شرکت فراب
مشاور پیمانکار :مشارکت شرکت های مهندسی مهاب قدس و پویری

تصویر 12

پروژه احداث سد مخزنی ژاوه و سازه های وابسته

کارفرما :شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
پیمانکار :شرکت ساختمانی ژیان
مشاور :شرکت خدمات مهندسی برق مشانیر

تصویر 15

پروژه بازار بزرگ ایران

کارفرما :شرکت البرز تات
پیمانکار :شرکت کیسون
مشاور :شرکت مهندسین مشاور آمود راه

تصویر 14

45

پروژه روسازی بتنی منطقه یک آزادراه تهران شمال

کارفرما :شرکت آزاد راه تهران شمال
پیمانکار :شرکت ملی ساختمان
مشاور :شرکت ایمن راه
مجری طرح :شرکت آبادگران مارگون

تصویر 12

پروژه بهسازی و مقاوم سازی پل های خطوط راه آهن

کارفرما :شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
پیمانکار :شرکت نسران
مشاور :شرکت سازیان

پروژه احداث پل صندوقه ای تله زنگ

تصویر 12

کارفرما :شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران
پیمانکار :شرکت تکنیک
مشاور :شرکت هگزا

تصویر 24

46

پروژه آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله

کارفرما و مشاور :پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
پیمانکار :شرکت بستاب بنا

تصویر 21

تجلیل از حامیان کنفرانس:

معاونت پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران
پایگاه استنادی علوم جهان اسالم)(ISC
مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری()RICEST
دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
وزارت صنعت و معدن و تجارت
پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور -دانشگاه شهید
بهشتی
شرکت وند شیمی ساختمان
دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا
شرکت آُسفالت طوس
شرکت ابزار آزمایش آروین
تصویر : 24آرم شرکت های حامی

47

معرفی مقاالت و پایان نامه های منتخب برای ارایه در همایش:
تعداد  14مقاله و پایان نامه منتخب از بین  44مقاله و پایان نامه رسیده به دبیرخانه علمی همایش از دانشگاه
های سراسر کشور توسط اساتید محترم ارایه شد .هر مقاله توسط  1نفر از اساتید اعضای هیأت علمی کشور
ارزیابی و امتیازدهی شده و در  2رده دسته بندی شد.تعداد  42مقاله از مقاالت ذکر شده که حدنصاب امتیاز
را کسب کرده اند ،در سی دی منتخب چکیده مقاالت به چاپ رسیده که در زمان ورود به همایش به همراه
پکیج تهیه شده توسط مرکز تحقیقات بتن(متب) به مدعوین تحویل شد و همچین توسط هیات داوران مقاالت،
مقاله برتر و همچنین ارائه شفاهی برتر مقاالت و پایان نامه ها انتخاب گردید که به شرح ذیل می باشد:
* معرفی مقاله و ارائه شفاهی برتر مقاالت و پایان نامه ها:
عنوان مقاله

نویسنده

استاد راهنما

مطالعه آزمایشگاهی تعیین خواص مکانیکی کامپوزیت های
سیمانی مهندسی

محمد حسین احمدی

فریبرز ناطقی الهی

عنوان ارائه شفاهی برتر مقاالت و پایان نامه ها

نویسنده

استاد راهنما

ارزیابی حرکت گهواره ای در ساختمان های بتنی شبکه قطری
تحت رکوردهای لرزه ای حوزه نزدیک

فاطمه گرجی سینکی

عبدالرضا سروقد مقدم

48

برگزاری کارگاه های آموزشی تخصصی:
کارگاه آموزشی تخصصی توسط شرکت مادوی(نماینده انحصاری هیلتی) (تئوری انکر و اصول
طراحی انکربولت ها )
در این کارگاه تخصصی در خصوص انکربولتها که امکان ایجاد اتصال  Post Installedرا بر روی بتن فراهم
می نمایند صحبت شد .انکربولت های شرکت هیلتی که در دو نوع شیمیایی و مکانیکی برحسب نیاز ،نوع
وکاربرد می توانند دربتن سخت شده بارهایی را متناسب با شرایط موجود تحمل نمایند طراحی و تولید می
شوند و دارای جنس ،ابعاد و اشکال متفاوت بوده و عالوه بر داشتن گستره وسیعی از میزان باربری می توانند
برحسب نوع انکر بارهایی از قبیل باراستاتیکی ،ضربه ای و دینامیکی و زلزله را تحمل نمایند.

تصویر 21

49

کارگاه آموزشی تخصصی توسط آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن(متب) (تعاریف و کلیات علم ،دانش
و تکنولوژی بتن)
در این کارگاه تخصصی شرح مختصری در خصوص نحوه انجام آزمایشات میدانی مخرب و غیر مخرب متداول بتن
و آزمون های آزمایشگاهی مرتبط با آن و ارائه نکات اجرایی گفته شد .نکات مورد اشاره شامل مغزه گیری،
آرماتوریابی ،اسکن شبکه بندی آرماتور و تعیین مقدار پوشش بتن روی میلگرد و قطر آن ،عمق کربناسیون،
مقاومت الکتریکی ،تعیین پروفیل های کلر ،سولفات و  ،pHتعیین نمره برجهندگی بتن با چکش اشمیت و تعیین
شانس خوردگی با دستگاه نیم پیل و تعیین عمق ترک و سرعت امواج در بتن با دستگاه التراسونیک می باشد.

تصویر 22

51

کارگاه آموزشی تخصصی توسط شرکت وند شیمی ساختمان (آب بندی و مواد افزودنی آب بند)
کارگاه آموزشی تخصصی شرکت وند شیمی شامل معرفی و شرح سیستم های آب بندی و مواد آب بند بود .در
این کارگاه در ابتدا تعریف بتن آب بند ارائه شد و نیز عملکرد مواد آب بند شرح داده شد .همچنین مراحل
اجرائی آب بندی حین ساخت و پس از ساخت (آب بندی ثانویه با سه سیستم مختلف) شرح داده شد.
در این کارگاه بصورت عملی یک الیه مواد آب بندکننده بر روی یک قطعه بتنی اجرا شده و نمونه تحت فشار
آب برای نفوذ آب به درون بتن قرار داده شد ،عمق نفوذ اندازه گیری گردید .در نهایت عمق نفوذ قبل و بعد از
استفاده از الیه اب بند کننده مقایسه شد.

تصویر22

51

برپایی غرفه توسط شرکت های مختلف در همایش:
شرکت های حامی همایش در حاشیه بیست و دومین همایش بتن و زلزله با برپایی غرفه اقدام به معرفی و
شناسایی توانمندی ها و قابلیت های فنی واحدهای تولیدی و خدماتی خود نمودند .این شرکت ها برای تبادل
اطالعات و دست یافتن به پدیده های نوین علم و صنعت و انتقال فناوری با بازدید کنندگان به گفتگو پرداختند.
غرفه شرکت وند شیمی ساختمان

تصویر 25

غرفه آزمایشگاه مرکز تحقیقات بتن(متب)

تصویر  -24اعضای هیأت علمی و مدیران آزمایشگاه
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غرفه شرکت تولید کننده ابزار و ماشین آالت آزمایشگاهی بتن و مصالح ساختمانی آروین

تصویر 22

غرفه شرکت نرم افزاری و برنامه نویسی رایان سازه

تصویر 22
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غرفه انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران
جهت اطالع رسانی و عضو گیری اعضای پیوسته و دانشجویی و ارائه نشریات و مقاالت علمی

تصویر 24
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در اثنای همایش جلسات کمیته های تخصصی انجمن بین المللی بتن ) -(ACIشاخه ایران شامل موارد زیر
برگزار شد:



جلسه شورای توسعه استراتژی بتن ایران (شتابا)



جلسه کمیته داوران



جلسه کمیته اساتید راهنمای دانشجویان



جلسه کمیته فعالین تخصصی انجمن بین المللی بتن ) - (ACIشاخه ایران



جلسه کمیته مسابقات دانشجویی



کمیته فعالیت های دانشجویی



کمیته استاندارد نویسی

در این جلسات در خصوص چگونگی پیاده نمودن برنامه نقشه راه چشم انداز  44ساله درخدمت توسعه پایدار
شهری و روستایی برای اجرای استاندارد ملی اجباری( INSO 5422بتن آماده-ویژگی ها) نظام بازرسی و
نظارت بر کنترل کیفیت فرایند تولید واحدهای تولیدی بتن آماده ،مواد ،مصالح ،فرآورده های بتنی و ساخت و
سازهای بتنی و حمایت از پروژه نوین کمپین بکار گیری اجباری تکنیسین صالحیتدار مصرح در بند 1-4-14
استاندارد یاد شده  ،به روز رسانی آیین نامه ها ،پیشنهادات در خصوص مسابقات سال های آینده ،نحوه همکاری
های بیشتر بین انجمن علمی بین المللی بتن ( - )ACIشاخه ایران با دانشگاه ها و  ...گفتگو و تبادل نظر شد.

تصویر  :21برگزاری جلسه اساتید راهنمای دانشجویان با مهندس احمدوند دبیر انجمن بین المللی بتن ( -)ACIشاخه ایران
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نشست خبری همایش
جهت اطالع رسانی و ارایه نکات فنی مهندسی همایش نشستی توسط اعضای هیأت رئیسه و دبیرخانه مرکز
تحقیقات بتن (متب) با اصحاب رسانه برگزار شد که در نشست خبری یاد شده آقای مهندس مصطفی احمدوند
رییس مرکز تحقیقات بتن و دبیر انجمن علمی بین المللی بتن ( -)ACIشاخه ایران حضور داشتند تا پاسخگوی
سواالت از خبرگزاری ها باشند .در این جلسه بیش از ده خبرگزاری از جمله خیرگزاری های فارس ،ایسنا ،ایرنا،
مهر ،تسنیم ،ایلنا ،مهر ،جمهوری اسالمی ،باشگاه خبرنگاران جوان و روزنامه اطالعات ایران ،نشریه پیام ساختمان
حضور داشتند .در این نشست آقای مهندس مصطفی احمدوند در خصوص ضرورت اجرای قوانین و استانداردهای
ملی اجباری شماره ( INSO 5422بتن آماده-ویژگی ها) نظام بازرسی ،ارزیابی و نظارت بر کنترل کیفیت واحدهای
تولیدی بتن آماده ،فرایند تولید مواد ،فرآورده های بتنی و ساخت و سازهای بتنی برای ارتقای کیفیت بتن و
ساخت و سازهای بتنی با دوام مقاوم در برابرحوادث طبیعی از جمله زلزله ،انفجار ،آتش سوزی و سیل همسو با
توسعه پایدار و منافع ملی بعنوان یک ضرورت و بحران ناشی از عدم رابطه دانش اقتصاد با اقتصاد دانان ،دانش
مهندسی با مهندسان ،مهارت های تکنیکی و کاربردی با تکنسین های صالحیت دار در حوزه ساخت و سازها
صحبت کردند .ایشان تصریح کردند که تنها راه برون رفت از آن استفاده از تکنسینهای صالحیت دار پایبند به
ارزشهای اخالقی و وفادار به اخالق حرفهای و احترام به شعور اجتماعی و مهندسان آشنا به چگونگی برقراری
ارتباط و بهره گیری از شبکه های نوین مدیریت
های بانکی ،مالی ،پولی و فایننسینگ در سطح
ملی و جهانی است.

تصویر  : 24نشست خبری قبل از همایش خبرگزاری
ها با مهندس احمدوند دبیر انجمن علمی بین المللی
بتن( -)ACIشاخه ایران
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اختتامیه همایش:
در مراسم اختتامیه بیست و دومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله از دانشجویان ممتاز مسابقات دانشجویی
و داوران مسابقات و نیز ارائه کنندگان مقاالت و پایان نامه ها در همایش ،با اهدا بیش از  144لوح تقدیر
قدردانی به عمل آمد.
شایان توجه است که دیدگاه نوین شورای توسعه استراتژی بتن ایران "شتابا" از سوی مرکز تحقیقات بتن
(متب) در کنفرانسهای بینالمللی در آمریکا و کشورهای اروپایی ،آسیا ،آفریقا ،خاورمیانه مطرح و مورد قبول
واقع شده است که نهایتأ در سال1122مهندس مصطفی احمدوند رئیس مرکز تحقیقات بتن (متب) به نمایندگی
از ایران به عنوان ریاست کمیته بینالمللی بتن خارج از امریکا مسئول فعال سازی مسابقات دانشجویی منطقه
انتخاب شده از امسال دانشجویان برتر هر کشور می توانند در مسابقه منطقه ای انجمن بین المللی بتن )(ACI

در منطقه شرکت نمایند.

تصویر  :21مراسم اختتامیه
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بیست و دومین همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن (ACI)-شاخه ایران و کنفرانس ملی بتن و
زلزله توسط مرکز تحقیقات بتن «متب» ،و با همکاری انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران،
دانشگاه علوم و توسعه پایدارآریا ،شرکت تولیدی وند شیمی ساختمان و حمایت کارفرمایان ،مشاوران،
پیمانکاران( شرکت مهندسی آسفالت طوس ،شرکت مهندسی و ساختمانی کیسون ،شرکت فراب) انجمن های
علمی دانشجویان ،اعضای هیات علمی دانشگاه ها در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر
همگرایی سه حوزه بخش خصوصی -دولتی -بنیادهای مردمی و NGOها در جهت پاسخگویی به نیازهای
ضروری جامعه مورخ  2و  2دی ماه سال  1122در محل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور-دانشگاه
شهید بهشتی برگزار شد .
همایش بیست و دو با درک شرایط عینی و ذهنی جامعه مهندسی عمران کشور و ضرورت پیوند این دو بخش
فرصتی مغتنم را برای بهره مندی از خرد جمعی فراهم آورد تا پاسخگوی نیاز جامعه در بکارگیری اجباری
کارشناس حرفه ای و تکنسین ساختمانی صالحیتدار در فرایند تولید بتن و ساخت و سازهای بتنی با دوام
مقاوم در برابر زلزله ،آتش سوزی و انفجار مورد توافق حداکثری رهبران حوزه صنعت بتن و ساخت و سازهای
بتنی در عصرانسان محوری ،اقتصاد فراصنعتی و شرایط نوین جهان گلوبال باشد.
تهیه و تدوین استانداردهای ملی اجباری شماره (INSO 5422بتن آماده-ویژگی ها) توسط مرکزتحقیقات
بتن(متب) با توجه به عدم وجود قانون و یا استاندارد دیگری در این خصوص با همکاری بدنه جامعه مهندسی
عمران کشور ،با در نظرگرفتن فقدان تکنسین متخصص صالحیتدار در فرآیند تولید بتن آماده ،مواد ،مصالح،
فرآورده های بتنی و ساخت و سازهای بتنی
بعنوان یک واقعیت مهم مساله ساز مورد بحث
سال های گذشته مورد توافق  %22تمامی دست
اندرکاران حوزه بتن ،صنعت بتن و ساخت و
سازهای بتنی تهیه و تدوین شده و پس از
تصویب در کمسیون ملی در  42اسفند ماه سال
 ،1122بعنوان یک استاندارد ملی اجباری برای
اجرا در دستور کار قرار گرفت
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تصویر  :22بیست و دومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله 2 ،دی ماه 1122

تصویر  :22فراخوان مسابقات ملی دانشجویی
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بیست و دومین دوره ی مسابقات ملی دانشجویی انجمن بین المللی بتن( -)ACIشاخه ایران
کمیته دانشجویی برای ارتقا دانش و مهارت دانشجویان و ایجاد همکاری با اساتید دانشگاه و ارتباط صنعت و جامعه
دانشجویی ،مسابقاتی را ترتیب داده که دانشجویان بتوانند با فعالیت در آزمایشگاه مهارتهای تکنیکی و کاربردی را
کسب و با همکاری اساتید با صنعتگران ارتباط برقرار کرده و بر دانش خود بیافزایند.
در بخش مسابقات دانشجویی امسال  124نفر در  54گروه از  24دانشگاه سراسر کشور در  2رشته مسابقات مختلف
انجمن علمی بین المللی بتن  (ACI)-شاخه ایران شرکت نموده اند که نتایج مسابقات مذکور به تفکیک اعالم می
گردد .از سوی انجمن علمی بین المللی بتن ( -)ACIشاخه ایران پیشنهاد مسابقه دانشجویی جدیدی با عنوان سازه
های بتنی با پرینترهای سه بعدی در اجالس سراسری انجمن علمی بین المللی بتن ( )ACIکه در آمریکا برگزار شد،
ارائه گردید .بر مبنای این پیشنهاد ،مقرر گردید آیین نامه این مسابقه در بیست و دومین کنفرانس ملی سالیانه بتن
و زلزله تدوین و پس از اجرای دو ساله آن ACI ،استاندارد دستورالعمل آن را مصوب نماید.
کارایی مالت)(Mortar Workability

سازه محافظ بتنی تخم مرغ)(Egg Protection Device

توپ بولینگ بتنی)(FRC Bowling Ball

مکعب بتنی)(Concrete Cube

پل ساخته شده با چاپگر سه بعدی( )3D Printed Bridgeهنر بتنی
بتن متخلخل)(Pervious Concrete
طراحی و ساخت پل کاغذی)(Paper Bridge
) Concrete

تصویر  :25برگزاری مسابقات ملی دانشجویی
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(Art of

جوایز مسابقات:
در بیست و دومین دوره مسابقات انجمن بین المللی بتن ( – )ACIشاخه ایران به جهت قدردانی و حمایت از
دانشجویان به تیم های اول هر گرایش جوایز نفیسی (یک ست اسالمپ و  2قالب معکبی  ) 14× 14 × 14از
طرف حامی همایش (شرکت ابزار آزمایش آروین) اهدا شد.

تصویر  :24جوایز اهدایی در مسابقات ملی دانشجویی بتن ACI
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مسابقه پل کاغذی
در طراحی و ساخت سازه پل کاغذی با استفاده از کاغذ و چسب و تحمل بار ،یکی از اهداف مسابقه ارائه طرح های
مختلف و ایجاد خالقیت می باشد.
تیم اول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد

تیم دوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

تیم سوم :دانشگاه زنجان تیم کارشناسی
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مسابقه کارآیی مالت
در حالیکه مسابقات  ACIعمدتاً بر عملکرد استحکام یا بعبارتی عملکرد بتن سخت تمرکز می کنند ،این رقابت بر قابلیت
انجام کار و خواص رئولوژیکی بتن تمرکز خواهد کرد .تیم ها درگیر ساخت مخلوط با سرعت ،مهارت و پایداری مطلوب،
به چالش کشیده می شوند.
تیم اول :دانشگاه ایالم

تیم دوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب تیم آراز سازه

تیم سوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم تیم انجمن علمی عمران
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مسابقه بتن متخلخل
تیم ها به منظور ترویج و ارتقای دانش توسعه پایدار در صنعت بتن ،برای ساختن نمونه بتنی متخلخلی که عالوه بر
داشتن نفوذپذیری باال ،از مقاومت کششی مناسبی نیز برخوردار باشند ،به رقابت می پردازند.
تیم اول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب تیم آراز سازه

تیم دوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج تیم Civil Legends

تیم سوم :دانشگاه یزد تیم ب
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مسابقه نمونه مکعب بتنی
ساخت مکعب بتنی با نزدیکترین مقاومت به عدد ( 24Mpaتقریباً بتن با مقاومت باال) با جرم  444گرم (تقریباً بتن سبک)
تیم اول :دانشگاه صنعتی اصفهان

تیم دوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب گروه سما تیم سماء بتن

تیم سوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد تیم 2
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مسابقه سازه محافظ تخم مرغ
طراحی و ساخت سازه بتنی مسلح یا غیر مسلحی است که در برابر باالترین بارضربه ای مقاوم بوده و محافظ تخم مرغی
که در زیر آن قرار دارد باشد .هدف از برگزاری این مسابقات ارزیابی سازه های بتنی دارای پتانسیل محافظت طوالنی مدت
از دارایی های نظامی با ارزش باال همچون مهمات و  ...می باشد.
تیم اول :دانشگاه زنجان تیم کارشناسی ارشد

تیم دوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس گروه بتن

تیم سوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج تیم Civil Legends
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مسابقه توپ بولینگ بتنی
طراحی و ساخت یک توپ بولینگ بتنی مسلح شده با الیاف برای رسیدن به عملکرد ایده آل تحت معیار شکست مشخص.
با هدف افزایش ابتکار و خالقیت در طراحی مهندسی و ساخت یک المان بتنی کروی همگن با بررسی تأثیر الیاف در
مسلح کردن بتن و افزایش شکل پذیری آن است.
تیم اول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد پرند و رباط کریم (تیم آکام بتن )2

تیم دوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج (تیم ققنوس)

تیم سوم :دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب (تیم آراز سازه )2
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مسابقه هنر بتنی
مسابقه هنر بتنی دانشجویان را به چالش می کشد تا ماهیت هنری بتن را کشف کنند و انواع و اقسام شکل ،عملکرد و
زیبایی آن را به نمایش بگذارند .شرکت در این مسابقه بصورت فردی می باشد.
نفر اول :سرکار خانم سپیده گلپایگانی (دانشگاه آزاد اسالمی واحد درود)

تیم دوم :جناب آقای محمد اینانلو نیکجک(موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا)

تیم سوم :جناب آقای محمود تفکر(موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا)
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مسابقه پل ساخته شده با چاپگر سه بعدی
استفاده از پرینترهای سه بعدی در زندگی ما روز به روز در حال افزایش است و همین امر باعث شده هر روز خبرهای
جدیدی از این حوزه مخابره شوند .هدف از این مسابقه آگاهی بخشی به موضوعات مربوط به ساخت پل در بین جوانان،
ادغام محیط دانشگاهی و ارتقاء فناوری های نوین است که برای ایجاد مدل های مسابقه با استفاده از چاپگرهای سه بعدی
استفاده می شود.
نفر اول :دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد (تیم نیکان)

تیم دوم :موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا
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برگزاری مسابقات به روایت تصویر

تصویر  :22نمونه های ساخته شده برای مسابقات
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تصویر  :22تحویل نمونه ها

تصویر  :54مسابقه سازه محافظ تخم مرغ

تصویر  :51مسابقه بولینگ بتنی

71

تصویر  :54مسابقه هنر بتنی
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تصویر  :51مسابقه بتن متخلخل

تصویر  :52مسابقه مکعب بتنی
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تصویر  :52مسابقه پل ساخته شده با چاپگر سه بعدی

تصویر  :55مسابقه کارآیی مالت

تصویر  :54مسابقه پل کاغذی
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تصویر  :54بیست و دومین جشنواره و کنفرانس ملی بتن و زلزله  2دی ماه 1122

امید است تالش های مجدانه ،مستمر و آگاهانه و وفاداری به اخالق حرفه ای کلیه متخصصان صنعت بتن کشور بیش از
پیش زمینه ساز توسعه پایدار و حفظ سالمت محیط زیست و ارتقای کیفیت اجرای ساخت و ساز بتنی با دوام مقاوم و
ماندگار در برابر زلزله ،انفجار و آتش سوزی باشد.

به امید آینده ای ایمن تر
ما به آینده ای با کیفیت مطلوب می نگریم ،زیرا بقیه عمرم مان را درآن سپری خواهیم کرد
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