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دبیر همایش: مصطفی احمدوند
انتشارات مرکز تحقیقات بتن(متب)،

انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی
موسسه اموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا و

موسسه بین المللی بتن آمریکا (ACI) ، شاخه ایران
هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای این مجموعه نداشته و مسولیت نظرات و عقاید بیان 

شده، به عهده مولف (مولفان) است.

ود ود یی  یی 
د د ف  ور دی با ت                  د  ن را با ذ
ان سال ۱۳۹۹  ی  د ی و  ه  ه جا نا

باری  دارد می ا تا مان و ا رات می سا باری  ای ا وع ا و با 
 ۶۰۴۴

ان ه ا کا (ACI)- شا ی ن آ ی  ن ام ی  ن ع یا ا ماش سا ن   و ت و 
(2020.DEC.23-24) ۱۳۹۹ ۳-۴ دی ماه سال
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سوگند نامه مهندسان

دسان» ه   د و  »
ز و  ت، ی ا سا ع ا وا سان و  ط  ا ھان  ی  دی  و دون  ف و  دان  ی دا ا 
ای  و تالش   سان  ت و کار ا ط ز را ود  رو  ای  دی   و ن ان  دسان، کار  ه  و
ی سازد.با  ر  عای  وی  ی را  سا ع ا وا ه   ت  د و ان تالش ا ی با ی  سا ع ا وا کالت  ش ل 
د یاد  و گا  دس، قام یک  م،  ده ا ور را   سان  ه ا ه ان  ن،حال  ن ه  نا  ان و
ده و کاری  وش ن ا ت، ت   آن  سان  و وی  ورگاه ا ه زادگاه و  ن را  دام ز دم و ا ه    م  ی 

د. اف وارد آ ط ا د ای   ود و  رف  وده  ت آن  کا ه ای از ام ه  م  د جام  ا
ش  و وی آن و  ع مادی و  نا نگ،  ت از  ا ه و  دا ه ای از خا دور  ان را،  م،ا
ل  ود را د دان  و م،  ار د ود  ه کار  و ر ه   ه شا ازی آن را   را دار و  ه  و ی،  ن آبادا ای 
م  دمک  ون  ن  ع آ نا ده و از  ی  ن ت ماد آ ورد ا ن و  ار ا ود را کار ه، وش دا ه  ود ی و  و
دان  داری  و ای- و سان ا ت ا ا ت و  ھای  رام  ارز ی از ا را چ  م و   ت  ا
ع  نا ی را   ما ی ا ع  نا م و  ما دول  ی اخالی  دی  ارزش  ی -  ما ه ای و ا کاری، اخالق 
وزش  ن وآ و ه ای از آ م، جام ان وظاف با گاه   ا دای  ه با و ن ای ا دارم.  قدم  ود  دی 
ور  ساس  ناس ا ه  دی و ه  وان  م  وا وش  د  و دی   دی و  ه با  د  م.با ذار ن و دادن 

م!
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اعضای هیئت علمی بخش داخلی
(به ترتیب الفبا)

لیست اسامی اعضای هیات علمی بیست و سومین  همایش ملی سالیانه
دانشگاه محل خدمتمدرک و رشته  تحصیلینام ونام خانوادگیردیف
کارشناسی ارشد، عمران/مصطفی احمدوند۱

مدیریت
  علوم و توسعه پایدار آریا

  آزاد واحد تهران جنوبدکتری، عمرانعباس اکبرپور۲
نوشیروانی بابل دکتری، عمرانمرتضی حسینعلی بیگی۳
طبری بابل دکتری، عمرانجواد برنجیان۴
شهید بهشتی دکتری، عمرانعلی نورزاد۵
  آزاد واحد علوم تحقیقات دکتری، عمرانکاوه آهنگری۶
علوم و توسعه پایدار آریادکتری، عمرانعلیرضا نهالی ۷
فردوسی مشهد دکتری، عمرانمحمدرضا اصفهانی۸
خواجه نصیرالدین طوسیدکتری، عمرانسیامک بوداقپور۹
صنعتی شریفدکتری، عمرانمحمدتقی جغتایی۱۰
شهید یهشتیدکتری، عمرانعباسعلی حاجی کریمی۱۱
تربیت مدرسدکتری، عمرانابوالفضل حسنی۱۲
پزوهشکده زلزلهدکتری، عمرانمحمود حسینی۱۳
دانشگاه سمنان دکتری، عمران علی خیرالدین ۱۴
شمال، مازندراندکتری، عمرانسید باقر حسینیان۱۵
شمال، مازندراندکتری، عمرانمهدی دهستانی۱۶
پژوهشگاه زلزله دکتری، عمرانعبدالرضا سرو مقدم۱۷
شهید بهشتی دکتری، عمرانعبدالعلی شرقی۱۸
مهندسین مشاور توان کارشناسی ارشد، عمراننادر شکوفی مقیمیان۱۹
اقتصاددکتری، مدیریتمجتبی احمدوند۲۰
حمید رضا عباسی ۲۱

جهرمی 
آزاد واحد اراک دکتری، عمران 
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لیست اسامی اعضای هیات علمی بیست و سومین  همایش ملی سالیانه
دانشگاه محل خدمتمدرک و رشته  تحصیلینام ونام خانوادگیردیف
مرکز تحقیقات بتن(متب)کارشناسی ارشد، عمرانبیژن غزنوی۲۲
دانشجوی دکتری، فرید غفاری مقدم۲۳

عمران
مرکز تحقیقات بتن(متب)

آزاد واحد تهران جنوب دکتری، عمرانحسین کاظم۲۴
علم و صنعت دکتری، عمرانغالمرضا قدرتی امیری۲۵
آزاد واحد علوم تحقیقات دکتری،  مدیریت علی اکبر فرهنگی۲۶

دانشگاه امام خمینی قزویندکتری، عمرانحامد نیرومند۲۷
دانشگاه نوشیروانی بابلدکتری، عمرانرضا نورزاد۲۸
دکتر عبدالرحیم نوه ۲۹

ابراهیم
خوارزمیدکتری، مدیریت

علوم و توسعه پایدار آریادکتری، عمرانعلی قمری۳۰
  صنعتی شریف دکتری، عمرانمحسن قائمیان۳۱
  صنعتی شریفدکتری، عمرانمحمد تقی کاظمی۳۲
شهید بهشتی دکتری، عمرانمحمد صافی۳۳
امیر کبیر  دکتری، عمرانمحمدرضا کرامتی۳۴
تبریزدکتری، عمرانعبداهللا کیوانی۳۵
دکتری، معدن و مکانیک کامران گشتاسبی۳۶

سنگ
تربیت مدرس 

گیالن دکتری، عمرانرحمت اهللا مدندوست۳۷
یزددکتری، عمرانرضا مرشد۳۸
تهران دکتری، عمرانمحمد صادق معرفت۳۹
وزارت راه و شهر سازیدکتری، عمران منوچهر شیبانی اصل۴۰
خواجه نصیرالدین طوسی دکتری، عمرانحسن میرزا بزرگ۴۱
شهید بهشتیدکتری، عمرانفرشاد وزین رام۴۲
علوم و توسعه پایدار آریادکتری، عمرانعلیرضا موحد اصل ۴۳
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لیست اسامی اعضای هیات علمی بیست و سومین  همایش ملی سالیانه
دانشگاه محل خدمتمدرک و رشته  تحصیلینام ونام خانوادگیردیف
وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدکتری، عمران هادی نظرپور۴۴
علوم و توسعه پایدار آریاکارشناسی ارشد، عمرانحامد محسن زادگان۴۵
آزاد واحد تهران جنوب دکتری، عمران جواد ربیعی فر ۴۶
دکتری، بهداشت و علی طاهری میرقائد۴۷

بیماری های آبزیان
تهران 

نوشیروانی بابلدکتری، عمرانجواد واثقی امیری۴۸
علوم و توسعه پایدار آریادکتری، عمرانهومن هور نهاد۴۹
مدیرعامل سازمان مشاور فنی دکتری، عمرانطهمزاحمد پور ۵۰

شهر تهران  
معاونت فنی و عمرانی شهرداری کارشناسی ارشد، عمران علیرضا جاوید ۵۱

تهران 
علوم و توسعه پایدار آریادکتری، عمران سمیرا حسینی ۵۲
علوم و توسعه پایدار آریا دکتری، عمران  حمزه دادگر ۵۳
شرکت وندشیمی ساختمان کارشناسی ارشد، عمران آریا احمدوند ۵۴

لیست اسامی اعضای هیات علمی خارجی بیست و سومین همایش ملی سالیانه

Dr. Alejandro Duran Herrera۱۱Prof. Luke Snell۱
Dr. Ali M. Mamari۱۲Dr. Felorian۲

Dr. Nikolaos Marsellos۱۳Dr. Khaled Awad۳
Dr. Barzin Mobasher۱۴Dr. Astaneh۴
Dr. Vilas Mujmdar۱۵Dr. D .J. Belarbi۵

Dr. M. H. AL M Nagadi۱۶Prof. Mario Alberto Chiorino۶
Dr. Hamid Naderi۱۷Prof. Naser Darvish۷

Dr. Hamid Vossoughi۱۸Dr. Saeed Daniali۸
Prof. Khaled Soudki۱۹Prof. Robert J .Frosch۹
Prof. Nader Ghafoori۲۰Dr. Ali Ganjehlou۱۰
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نقشه راه چشم انداز توسعه پایدار بتن و صنعت ساخت و سازهای 
بتنی ایران پسا کووید-۱۹

بیست و سومین کنفرانس ملی بتن و زلزله
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران

دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان استاندارد
اداره کل استاندارد استان تهران

موسسه آموزش عالی علوم و توسعه پایدار آریا
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انسان، محور اصلی جهان است 
دوران نرمال نوین پسا کرونا، تاریخ تحول انسان است.

انسان نوین مدرن، خود محصول دوران پسا کرونا است.  
دانش، محصول پیشرفت انسان مدرن است.

مغز انسان، مرکز احساس، حافظه، دانش و علم است.  

ضرورت انطباق مغز انسان با نرمال نوین ذهنی مرتبط با نرمال عینی نوین مدرن پسا کرونا
شناخت فرایند شکل گیری طرز فکر یا همان قالب های نوین ذهنی مرتبط با نرمال نوین مدرن 

پسا کرونا بعنوان یک زیر ساخت ضروری برای فراگیری این نرمال نوین مدرن مطرح می باشد. درک 

تفکر مدیریت همدل، هم آوا و تحول آفرین منطبق بر آخرین یافته های علوم مغز و عصب شناسی، 

ــت یاددهی/یادگیری ذهنی تحول  ــه آموزش بعنوان یک مقوله فرهنگی جه ــن توجه ویژه ب همچنی

ــده  ــب با مفهوم تفکر مدیریتی یاد ش آفرین، در عین بکارگیری ارزش های اخالقی و فرهنگی متناس

نقش محوری و کلیدی را برای انطباق با نرمال نوین مدرن شکل گرفته ایفا می کند.

ــده  قطعنامه جامعه فنی و مهندسـی عمران ممهور به امضاء و مهر بدنه جامعه یاد ش
متشکل از متولیان اجرایی اعم از بخش دولتی، بخش خصوصی، بنیاد های مردمی، تولید کنندگان، 

سازندگان، مشاوران و کارفرمایان خواهان اقدامات مقتضی در خصوص اجرای قانون، مقررات ملی 

ساختمان (مبحث نهم)، نظام بازرسی و استفاده اجباری از تکنیسین شایسته صالحیتدار و آگاه به 

مسئولیت فردی حرفه ای و نیز اجتماعی خود، پایبند به ارزش های اخالقی و وفادار به وجدان کاری 

در پروژه های ساخت و ساز برای تحقق ارتقای کیفی ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر 

زلزله، انفجار،آتش سوزی، سیل و محیط فعال خورنده همسو با توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی 

ــازمان های مسئول کشور ارایه گردیده تا بهبود جامعه و  و سـالمت محیط زیست، جهت اجرا به س

بهزیستی جوانان امروز به سود نسل آینده را شاهد باشیم، که علی رغم پی گیری های مکرر تا کنون 

این امر میسر نشده است. از این رو سواالت مطرح شده در قطعنامه که تا کنون پاسخ شفافی بدان ها 

داده نشده مجددا طرح می شود.

سخن دبیر همایش
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- چرا انسان ایرانی همیشه دوراندیش، برای برون رفت از بحران پیش روی جامعه ایران پسا 
کرونا، مدیریت دیر هنگام را انتخاب کرده است؟ 

- براستی دالیل عدم موفقیت در بازرسی و نظارت مطلوب براجرای مقررات ملی ساختمان و  
استانداردهای ملی اجباری کدامند؟

- این دالیل از کجا سرچشمه می گیرد؟
- کـدام نهادهـا و یا سـازمان ها، مسـئول نظارت بر اجـرای مقررات ملی سـاختمان و 
استانداردهای ملی اجباری  شماره ۶۰۴۴(بتن آماده-ویژگی ها) و استفاده اجباری از تکنیسین 
شایسته صالحیتدار  کارگاهی در جهت ارتقای کیفیت ساخت و سازهای بتنی بادوام مقاوم در برابر 

زلزله مورد نظر مقررات ملی ساختما ن می باشند؟ 
- به راسـتی چرا با وجود قانون، مقررات ملی سـاختمان و استاندارهای ملی اجباری الزم 
برای کنترل کیفیت فرایند تولید بتن آماده، ارتقای کیفی سـاخت و سـازهای بتنی عملیاتی نمی 

شود، آیا باید زلزله باز هم جان تعداد بیشتری از ایرانی ها را بگیرد؟

مشاهدات برآمده ازوقایع انقالب های صنعتی، فراصنعتی، شبکه اینترنتی 
و همچنین یافته های پژوهش های علوم مغز، ذهن و شبکه عصبی شناختی 

نشان می دهد که انسان نوین مدرن پساکرونا درآستانه نوعی پارادوکس میان 
فرهنگ سنتی و ارزش های فرهنگی نرمال نوین مدرن پساکرونا درجوامع 

گلوبال قرار گرفته است

ما ایرانیان در شرایط کنونی با پذیرش این واقعیت که نوعی پارادایم عینی در جهان شکل گرفته 
ــم آوا و رهبری  تحول آفرین،  ــت با تمرکز بر تفکر مدیریت همدل، ه ــه مواجهه با آن ضروری اس ک
ــیا، پردازش ابرداده ها ، هوش  همچنین برنامه ریزی در حوزه های تکنولوژی ارتباطات، اینترنت اش

مصنوعی و 
ــی  ــرف تکوین پیش ــعه پایدار از اروپا و آمریکای در ش ــو با توس رژیم های انرژی تجدیدپذیر همس

سخن دبیر همایش
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خواهیم گرفت.  
ــود مادری غصه  ــد همچون پدری قصه گو با وج ــر از ایرانی ها نمی توان ــوم و ملتی بهت ــچ ق هی
ــاعری و داستان سرایی ملی نماید، آن زمان که ایرانیان معنای واقعی پدیده هایی همچون  خور، ش
ــرات پارادایم عینی و ذهنی،  ــی کووید-۱۹، مدیریت تغیی ــای صنعتی، فراصنعتی و پندام انقالب ه
ارزش های اخالقی انسانی و فرهنگی نوین مدرن را درک نمایند، قادر خواهند بود تا  با نیرویی سریع 

و غیرقابل رقابت حرکت کرده و روباهایشان رابه واقعیت بدل نمایند.
برون رفت از بحران

تنها با دولتی مصمم که تصویری مشخص و شفاف از سناریو آینده های متفاوت ممکن، محتمل 
و مطلوب تحقق پذیر ازمسیر توسعه پایدارملی  داشته، در تعامل نزدیک با حوزه های بخش خصوصی 
ــاختمان و استانداردهای نوین ملی و بین المللی  و بنیاد های مردمی آگاه به قوانین، مقررات ملی س
ــبز را برای نسل امروز و آینده  ــده، می توان از بحران عبور و آینده ای س ــتان ش بوده و با آنها همداس

محقق ساخت. 

آیا در شرایط نرمال نوین مدرن پساکرونا، ادامه مسیر توسعه ملی در ایران که هنوز هم 

مورد تفاهم ارگان های مختلف حکومتی قرار نگفته است، همچنان میسر است؟

شرایط جهانی سرمایه و حرکت در مسیر توسعه ملی: 
بزرگ ترین بحران سـرمایه جهانی قرن، پندامی بیماری کووید-۱۹ است، دامنه و اهمیت این 
پندامی به قدری زیاد است که بحران مالی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن حتی  رکود بزرگ مالی 

سال های گذشته را نیز تحت الشعاع قرار داده است. 
شوک مالی ناشی از این بیماری، بیانگر این واقعیت است که زنجیره جهانی عرضه و توزیع کاال ها 
بسیار آسیب پذیر است بطوریکه می تواند با  یک بحران نوین جهانی براحتی مختل شود. در نتیجه، 
همه گیری ویروس کرونا نه تنها پیامدهای اقتصادی طوالنی مدت را بدنبال داشته، بلکه با تغییرات 
اساسی و برقراری پارادایم عینی نوین،  انتقال به مرحله جدیدی از سرمایه داری جهانی را منجر شده 

که البته  کل سیستم را بی ثبات تر می نماید.  
ــیوع ویروس کرونا همچون یک جنگ جهانی تمام عیار کشورهای در حال توسعه را در تمام  ش
ــی، اخالقی و حتا اخالق سیاسی بویژه فرهنگی، سیستم  ابعاد موجود اقتصادی، اجتماعی، سیاس

سخن دبیر همایش
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ــتی، بازار کار، عادات و طرزفکر نوین مدرن جامعه و غیره تحت تاثیر  ــی، مراقبت های بهداش آموزش

ــت بطوریکه در سال های آتی بسیاری از دولت ها بر مشکالت داخلی خود متمرکز  خود قرار داده اس

شده و برای خودکفایی تالش می نمایند.

اجرای اصول تفکرمدیریت همدل، هم آوا و رهبری تحول آفرین:
مرکز تحقیقات بتن(متب)، بعنوان یک موسسه پژوهشی(موسسه پژوهشی منتخب برتر کشور) و 

سازمانی انسان محور، از بیست و پنج سال گذشته تا کنون برای برقراری رابطه و پیوند میان جامعه 

با صنعت و دانشگاه، همچنین شکل گیری جامعه ای شهروند محور، حاکمیت قانون، مقرارت ملی 

ساختمان و رعایت استاندارد های ملی و بین المللی تالش می نماید.

ــی از پندامی بیماری کووید-۱۹ و ظهور پارادایم  ــرایط موجود بحران ناش این مرکز با آگاهی از ش

ــت تا با اجرای مدیریت همدل، هم آوا و رهبری تحول آفرین منطبق بر  نرمال نوین مدرن، برآن اس

ــی) و با  الهام  از  ــان (آخرین یافته های پژوهش های علوم مغز، ذهن و عصب شناس طرزکار مغز انس

کادر درمانی کشور بویژه بانوان پرستار که مرزهای تعهد حرفه ای و حتی اجتماعی خود را در نوردیده 

و حتی از جان شیرینشان به نفع هموطنانمان گذشته اند، بعنوان کلید اصلی مواجه با بحران ناشی 

ــیوع کرونا، همچنین ترویج فرهنگ نوین و مدرن، تفکر خالق، انعطاف پذیر، اندیشه منطقی،  از ش

نظریه خردورزانه، با نگاه ویژه به آموزش بعنوان یک مقوله فرهنگی و استفاده از آموزش تحول آفرین 

ترکیبی دانش و یادگیری فعال مهارت های تکنیکی، تکنیسین شایسته صالحیتدار کارگاهی و متعهد 

به مسئولیت حرفه ای فردی و اجتماعی خود را برای استفاده اجباری در پروژه های ساخت و سازهای 

بتنی تربیت نماید تا از طریق اعمال حاکمیت قانون و مقررات ملی ساختمان و رعایت استانداردها  

گامهایی موثر را به سوی تحقق ایرانی آگاه، آباد، آزاد و شکوفا بردارد.

ــت و سومین همایش ملی سالیانه با موضوع کنفرانس ملی بتن و زلزله  هدف همایش: بیس
امسال نیز در شرایطی متفاوت فضایی نوین مدرن انتزاعی محرک انگیزه، خالقیت، اندیشیدن، آگاهی 

و مسئولیت پذیری را فراهم می آورد تا جامعه مهندسی عمران کشور و تمامی دست اندرکاران حوزه 

صنعت بتن و ساخت و سازهای بتنی (مهندسان مشاور، پیمانکاران، تولید کنندگان، کارفرمایان و 

مجریان پروژه های عمرانی) ضمن همدلی، هم آوایی، هم اندیشی، همگرایی، و بهره مندی از خرد 

جمعی، زمینه اعمال مدیریت تغییر و تحول در دوران پسا کرونا را با نمود بیش از پیش اینترنت اشیا 

ــعه اقتصاد فرهنگی و اجتماعی فرهنگی درخدمت امنیت و  ــد و توس و هوش مصنوعی درجهت رش

سخن دبیر همایش
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توسعه ملی فراهم آورند.
بهبود کیفی ساخت و سازهای بتنی متناسب با طرزفکرنرمال مدرن نوین دوران بحران پساکرونا، 
ــعور اجتماعی و منش فرهنگ نرمال نوین مدرن و البته  ــا وفاداری به وجدان کاری، احترام به ش ب
حاکمیت قانون، رعایت مقررات ملی ساختمان و استاندارهای حوزه صنعت بتن و ساخت و سازهای 
ــی و نظارت کنترل کیفیت  ــتاندارد ملی اجباری بتن آماده-ویژگی ها و نظام بازرس بتنی، به ویژه اس
ــتفاده از تکنیسین متخصص شایسته  ــازهای بتنی و صد البته اس ــاخت و س فرآیند تولید بتن، س

صالحیتدار کارگاهی میسر خواهد شد.
امید است پدران و مادران این سرزمین روایتگران شایسته داستان ملی برای ایرانی آگاه، آزاد، 
آباد و شکوفا همسو با توسعه پایدار(اقتصادی فرهنگی، اجتماعی فرهنگی و بهداشت محیط زیست) 

درخدمت بهبود جامعه، امنیت و منافع ملی برای نسل آینده و بچه های ایران عزیز باشند.
ما به آینده مطلوب می نگریم، زیرا بقیه عمرمان را در آن سپری خواهیم کرد!

                                                                          رییس مرکز تحقیقات بتن (متب)
                                                                      مصطفی احمدوند

ACI Fellow                                                                      
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۱۵

پیام همبستگی

اعالم پیام همبستگی در خصوص موضوع همایش امسال:
“ استفاده از تکنسین صالحیت دار در پروژه های ساخت و ساز بتنی”

ــت که در نظام اجرایی فنی و مهندسی کشورمان، الیه ی تکنسین را کم  ــخن درست اس این س
داریم. به بیانی دیگر، کسانی را کم داریم که از حداقل دانش نظری برخوردار باشند و با مقتضیات 

اجرایی کار نیز، آشنایی کافی داشته باشند. 
ــکده ها تحصیل می کنند و  ــان را داریم که در دانش در الیه ی باال از منظر دانش نظری، مهندس
ــوند. در  ــنا می ش چون در آنجا، صرفا آموزش نظری می بینند، خیلی کم با واقعیت های اجرایی آش
ــم انداز دانش نظری، سرکارگران اجرا را داریم که از کارگری شروع می کنند و به  الیه ی پایین از چش
مرور، اجرای روان کار را سینه به سینه (نه الزاما منطبق بر اصول نظری) از پیشینیان و سرپرستان 

خود می آموزند و ارتقا می یابند. تکنسین در فاصله ی میان مهندس و سرکارگر قرار می گیرد. 
ــتند فرزندانشان عناوین تحصیلی کارشناسی،  ــورمان خانواده ها به شدت عالقمند هس در کش
کارشناسی ارشد و دکتری را کسب کنند. این گرایش به قدری شدید است که ایران مقام سوم تعداد 
مهندس را در جهان، به خود اختصاص داده است. همین سیل درخواست عناوین مهندسی موجب 
شد تا تکنیکوم نفیسی که با هدف تربیت تکنسین صالحیت دار تاسیس گردیده بود، با کم رنگ شدن 
ــد. حال آنکه،  ــگاه پلی تکنیک (امیرکبیر امروز) تبدیل ش تدریجی آموزش های فنی- اجرایی به دانش
ــورهای پیشرفته، نظیر آلمان، از مدارس عالی فنی و حرفه ای به شدت استقبال  ــیاری از کش در بس
ــود و مدارک آنها ارزشمند است. در این مدارس، آموزش های حرفه ای و آشنایی با مقتضیات  می ش
اجرا بیش از ۵۰٪ دوره را شامل می شود؛ البته حداقل آموزش های نظری نیز ارایه می شود. شاید راه 
حل مشکل کشورمان، این باشد که چنین مدارس عالی فنی و حرفه ای را توسعه دهیم و هم زمان، 

برای مدرک آنها در بازار کار ارزش قایل شویم.
                                                                        محمدرضا انصاری

                                                                         رئیس هیات مدیره شرکت کیسون
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پیام همبستگی

با عرض سالم در ابتدا الزم می دانم بابت توفیق در برگزاری همایش بیست و سوم که بدون وقفه 
و باوجود تمام مشکالت و محدودیت های موجود برنامه ریزی و درحال برگزاری است را به بانیان و 

برگزار کنندگان آن تبریک عرض کنم. 
ــالیانه بتن و زلزله" به عنوان یک  مرکز تحقیقات بتن به عنوان متولی برگزاری "همایش های س
تشکل غیر دولتی که با اهداف بسیار مهم در راستای ارتقا فرهنگ ساخت و ساز بتنی کشور فعالیت 
می کند نقش بسیار ویژه ای در بهبود فرآیند تولید بتن و اجرای پروژه های های بتنی دارد و شایسته 

است که مسئولیت اعطای استاندارد به کارخانجات سیمان و بتن بر عهده این مرکز قرار گیرد. 
یکی دیگر از عواملی که می تواند نقش بسیار عمده و پر رنگی در افزایش کیفیت بتن های ساخته 
شده و همچنین اجرای سازه های بتنی ایفا کند استفاده از تکنسین های آموزش دیده و صالحیتدار 
ــد که آموزش حرفه ای و مداوم این تکنسین ها از اهمیت  ــاز بتنی می باش ــاخت و س در پروژه های س
باالیی برخوردار است که حضور  مرکز تحقیقات بتن می تواند در این زمینه هم بسیار کارسالز باشد. 

با آرزوی توفیق روزافزون
                                                                                       میر حمید اسکندانی

مدیرعامل شرکت مادوی
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پیام همبستگی

ــرفت علم و تکنولوژی در زمینه بتن و کاربرد مواد و مصالح مختلف در آن، علی الخصوص  پیش
افزودنیهای بتن و نیز تکنیکهای ساخت و اجرا موجب آن شده است که در سالهای اخیر بتن هایی 
با دوام زیاد در محیط های مختلف به میزان چشمگیری در سطح دنیا تولید و اجرا شود. علی رغم 
ــت اندرکاران صنعت بتن در زمینه فوق در  ــان و دس ــگرف، دانش مهندس ــرفتهای ش چنین پیش
ــناخت این مواد در کارهای عمرانی کامال  ــته و آثار نامطلوب عدم ش ــورمان چنان تحولی نداش کش
مشهود می باشد و به سازه هایی بر می خوریم که تحت بارهای وارده در اثر عوامل قهریه و یا عوامل 
ــرداری از آنها دچار تخریب های جبران ناپذیر مالی و جانی و یا کوتاهی عمر  ــی در مدت بهره ب طبیع

سازه داشته باشند.
تعلیم و تربیت مهارت های تکنیکی به عنوان نیروی کار مهندسی، دستیار مهندس و تکنیسین 
متخصص ماهر و صالحیت دار با تجربه، ارتقای کیفیت ساخت و اجرای بتن و نیز ترویج استاندارد های 
ــی ساخت و سازهای بتنی در سطح  ویژگیهای بتن و کنترل کیفیت فرایند تولید و همچنین بازرس

کشور ضامن افزایش کیفیت ابنیه های احداثی و با کیفیت خواهد بود.
ــگاه ها و  ــین ماهر در دانش ــاهد عدم برنامه ریزی در ارتباط با تربیت تکنس ــالهای اخیر ش در س
ــتیاق و استقبال در دوره های فوق علی الخصوص  ــات آموزش عالی بوده و در نتیجه عدم اش موسس
ــته های با گرایش مختلف عمران بودیم که به نظر ضرورت بازنگری جهت پر کردن شکاف ایجاد  رش

شده بین مهندسین و کارگران مشهود می باشد.
ــهای علمی و تحقیقات کاربردی،  ــال فعالیت انجمن در ارتباط با پژوهش ــت و پنج س طی بیس
تهیه و تدوین استانداردهای مرتبط با بتن، آموزش و یادگیری فعال مهندسین و تکنیسین و دست 
ــهم  ــعه پایدار ملی و نیز س ــجویی مرتبط در خدمت توس اندرکاران صنعت بتن و فعالیت های دانش
ــی عمران، علی الخصوص صنعت بتن در کشور را ایفا  ــزایی در تحوالت کیفی در عرصه مهندس بس
ــاالنه نیز با نگاه ویژه به آموزش مهارت های  ــت. خوشبختانه بیست و سومین همایش س نموده اس
تکنیکی در جهت تربیت تکنیسین صالحیت دار و آگاه به مسئولیت حرفه ای خود برای استفاده در 

پروژه های عمرانی مورد تاکید قرار گرفته است.
                                                        جواد برنجیان

عضو هیات علمی و رئیس موسسه آموزش عالی طبری



۱۸

بسمه تعالی
برادر گرامی جناب آقای دکتر مصطفی احمدوند

 شاخه ایرانACIدبیر محترم انجمن علمی بین المللی آمریکا 

ــور ما ایران از جمله بال خیزترین کشور های جهان بشمار می رود ساالنه بر اثر حوادث بزرگ  کش
ــود و  ــتفاده خارج می ش ــکن قابل اس ــکونی از چرخه مس و کوچک نزدیک به پنجاه هزار واحد مس
ــیاری به بودجه عمومی دولت که می بایست صرف سازندگی و عمران و آبادانی کشور  هزینه های بس
شود را به خود اختصاص می دهد و عالوه بر آن تلفات جانی هموطنان نیز که با هیچ مقیاسی قابل 

ارزش گذاری نیست را هم در این مسیر تهدید می نماید.
آنچه مسئولیت جامعه مهندسی را در مقابله و به عبارت بهتر بستر در همزیستی مسالمت آمیز 

با بالیای طبیعی را صد چندان می کند نظارت دقیق در تولید مصالح و اجرای مناسب می باشد.
ــما در این دو دهه ستودنی است که با برگزاری همایش  ــریف ش دغدغه جنابعالی و همکاران ش
سالیانه مصادف با سال گشت زلزله بم یاد و خاطره آن مصیبت عظیم را زنده نگه داشت و تلنگری 

به مسئولین و مهندسین جامعه را خواهم می آورید.
امید است با نگرش تخصصی مسئولین به امر ساخت و ساز و واگذاری این مهم به متخصصین 
ــی در پیشرفت  ــود جویان و دالالن از این صنعت مهم گام اساس ــت س حرفه ای و کوتاه نمودن دس

آبادانی و صیانت از جان و مال هموطنان را شاهد باشیم.
                                                            موفق و موید باشید
                                                                مجید جودی

مدیرکل بازسازی بنیاد مسکن انقالب اسالمی

پیام همبستگی



۱۹

به نام پروردگاری که هستی از اوست

با سالم و عرض ادب حضور میهمانان گرامی، اساتید معزز، حامیان علم و دانش و دانشجویان 
عزیز و گرانقدر را در بیست و سومین همایش ملی سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن وکنفرانس 
ملی بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن را که بدلیل ویروس کرنا بصورت مجازی برگزار میگردد را گرامی 

میدارم.
ــیوع ویروس کرونا کوید ۱۹ در  ــرایطی که ش برگذاری این گونه همایش ها و محافل علمی در ش
جهان کشورها را در همه زمینه ها درگیر نموده و جان بسیاری از انسانهای کره زمین را گرفته است 
و برای جلوگیری از شیوع این ویروس مجبور به رعایت اصول بهداشتی و حضور محدودتر در مراکز 
علمی شده و در نهایت تاثیر در کمیت نتایج تحقیقات در کوتاه مدت شده است. از طرفی پیشنهاد 
میکنم مطابق با  وظایف و رسالت انجمن های علمی در شرایط کنونی نسبت به ارایه توصیه های الزم 
و موثر در قالب وبینارها اموزشی و پژوهشی با حضور اساتید فن و مرتبط با موضوع چگونگی ادامه 
فعالیت های صنعت، مرتبط با اهداف خود را به بحث و کفتگو  و راهکارهای اساسی و اصولی را به 

مسئولین پیشنهاد نماید.
ــالیانه با حضور  ــاهد ادامه برگزاری دوره های تخصصی س ــندم که امروز ش ــیار خرس ازاینرو بس
دانشمندان و دانش پژوهان  از سراسر کشوراین رسالت را در قالب روشهای مجازی تداوم می بخشید. 
امیددارم که این محفل علمی با ارایه سخنرانی ها و ارایه گزارش های تحقیقاتی درارتقای دانش 

در زمینه های این همایش مفید و مشکالت کشور در زمینه های مورد هدف مرتفع گردد.
ــز تحقیقات بتن برای فراهم نمودن  ــئولین انجمن و مرک ــه برخود الزم میدانم تا از مس در ادام
ــکر و قدردانی نمایم و ارزوی موفقیت و سالمی انها را از  ــت علمی تش امکانات و برگزاری این نشس
ــتارم. بامید برگزاری بیست و چهارمین نشست حضوری در سال اینده.  درگاه خداوند متعال خواس

پاینده باشید.
                                            عضو کمیته علمی همایش

                                                                                     ابوالفضل حسنی

پیام همبستگی



۲۰

جناب آقای مهندس مصطفی احمدوند
دبیر محترم انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI) شاخه ایران

با سالم و احترام؛
نظر به اینکه مرکز تحقیقات بتن "متب" با مدیریت جنابعالی هر ساله اقدام به برگزاری همایش 
ــی تقدیر و تشکر از شما و همکاران و  ــاخه ایران می نماید جای بس علمی بین المللی بتن (ACI) ش
مجموعه با ارزش شما دارد. من هم به نوبه خود به عنوان فردی از جامعه انبوه سازان کشور که در 
سال گذشته نیز افتخار این را داشتم که یکی از مخاطبین همایش شما باشم و مورد لطف مجموعه 

شما قرار بگیرم بر خود می بالم و آن روز را روزی ماندگار و فراموش نشدنی می دانم.
ــور عزیزمان ایران به خاطر شیوع کوید-۱۹  ــرایط خاصی که امروزه در جهان و کش از اینکه در ش
ــاخه ایران را به عنوان بیست و سومین  ــه دوره های همایش علمی بین المللی بتن (ACI) ش سلس
ــالیانه حّتی به صورت غیر حضوری برگزار می کنید، نشانه عزم و اراده و عالقمندی شما  همایش س
ــازهای بتنی با دوام، مقاوم در برابر  ــتید ارتقاء کیفی ساخت و س ــت که به هیچ وجه حاضر نیس اس
ــعه پایدار که تنها توسط انسان محّقق و مدرن، خالق و  ــوزی، همسو با توس زلزله، انفجار، آتش س
ــین صالحیت دار آگاه، مسئولیت پذیر و پایبند به  ــی حرفه ای و تکنس انعطاف پذیر، همانند مهندس
ارزش های اخالقی که تمامی اصول فّنی و استانداردهای مّلی اجباری بتن آماده و ویژگی های آن را 
ــتی این دوره از همایش را با موضوع  ــت که جنابعالی به درس رعایت می کند قابل اجرا و مدیریت اس
ــاز بتنی در بیست و سومین دوره  ــین صالحیت دار آگاه در پروژه های ساخت و س ــتفاده از تکنس اس

متوالی همایش یاد کرده اید.
با توّجه به اینکه نسبتًا مّدت هاست در کشورمان ساخت و سازهای بتنی شکل گرفته و جامعه 
مهندسی نیز به این نتیجه رسیده است که ترویج سازه های بتنی مزیت های زیادی نسبت به سازه های 
فوالدی دارد که مهمترین آن استفاده از مصرف فوالد پنجاه درصدی در این سازه ها است که این خود 
تا حدود زیادی می تواند از این سرمایه عظیم مّلی حفاظت و از مصرف بی رویه آن جلوگیری کند و یا 
در شرایط محیطی نامناسب که دوام و پایداری سازه های فلزی را مستلزم هزینه های گزاف حفظ و 
نگهداری می گرداند و یا موارد بسیار دیگری نیز می توان در این خصوص نام برد که می تواند اهمّیت 

سازه های بتنی را به طور شاخص نسبت به سازه های غیربتنی مشخص نماید.
ــین صالحیت دار  ــذا با توّجه به این مزّیت ها پرداختن به آموزش تکنولوژی بتن و تربیت تکنس ل

پیام همبستگی



۲۱

در پروژه های ساخت و ساز بتنی و برگزاری همایش هایی در این زمینه امری بسیار شایسته و کاری 
ــد و با علم به اینکه اصوًال در مراکز علمی و دانشگاهی کشورمان به  ــیار معقول و ماندگار می باش بس
موضوع تربیت تکنسین کمتر پرداخته شده است اقدام انجمن علمی بین المللی بتن (ACI) شاخه 
ایران با مدیریت فردی دلسوز و مّلی گرا همچون جنابعالی از نظر حقیر بسیار امری شایسته و قابل 

تقدیر می باشد.
                                                با آرزوی موفقیت روز افزون شما

                                                   ارادتمند - ایرج رهبر
نائب رئیس انجمن انبوه سازان ساختمان استان تهران

پیام همبستگی



۲۲

به نام خدا
برسر آنم که گر زدست برآیددست به کاری زنم که غصه سرآید

صالح و طالح متاع خویش نمودندتا چه قبول افتد و چه در نظر آید
(حافظ)

ــما نیز با من هم عقیده  باشید که امروزه بتن  ــتادان مکرم و دانشجویان عزیز : شاید ش ...اس
ــعه پایدار جوامع بشری بوده و تولید بهینه و بی نقص  ــاخص  های بسط و توس یکی از ملزومات و ش
آن خاصه در وسع جوامع هوشمند مستلزم غلبه بر اضداد (paradox) موارد حائز اهمیت همچون 
ــت، آسیب پذیری اجزای تشکیل دهنده، مهار شرایط مضر اقلیمی،  جلوگیری از آالیش محیط زیس
کسب مقاومتهای مطلوب، انطباق با آئین نامه های معتبر و روز آمد، اصالح و تجدید نظر در رویه  های 
طراحی، تدوین اصول صحیح و کار آمد بهره برداری - نگهداری و مرمت ، کاهش هزینه های تولید و 
عمل  آوری منجر به نتیجه و دیگر مواردی از این قسم و خارج از حوصله این مقال از یک سو و پویایی 
ــتفاده  و روند رو به تکامل علوم در همه عرصه  ها از جمله بتن و ضرورت همگامی و هماهنگی و اس
ــوی دیگر و بالخره فقدان مراکز تحقیقاتی - صنفی و یا  از دانش - تجربیات و روش های نوین از س
کم فروغ بودن آنها  و کم تحرکی  پژوهشکده  ها و دانشکده  های مهندسی کشور خاصه در چند دهه 
ــل به تجربیات و منابع حاصل از تحقیقات و تکاپوی مجامع  ــته ، ایجاب میکرد که ضمن توس گذش
علمی برون  از مراکز مذکور و متولیان مادام العمر آنها، تشکل علمی - تحقیقاتی و جامع الشرایطی 
ــه زمانبندی با رویکرد به تدوین  ــکل گیرد تا در یک برنام ــب یک انجمن علمی - تخصصی ش در قال
ــاخت و ساز  و تنظیم اسناد مرتبط به  ــم اندازهای دراز مدت و ارتقا جایگاه ایرانی در صنعت س چش
صیانت از منافع ملی ، ضمن برقراری ارتباط با  مراکز علمی  معتبر  ولو  خارجی  به اهدافی همچون 
: برگزاری مرتب سمینار ها و جلسات هم اندیشی با حضور متخصصین و پژوهشگران صنعت بتن ، 
تدارک و تدریس بسته های آموزشی فرا دانشگاهی ، شناسایی دانشجویان مستعد مراکز آموزش عالی 
ــان در امور تحصیلی و پایان نامه ها ، معرفی  ظرفیت های بالقوه  ــاوره ای به ایش و ارائه خدمات مش
انجمن به مدیران طرح های کالن عمرانی کشور به منظور  استفاده از این ظرفیت ها ، تالش در رفع 
تبعیض  های صنفی حرفه ای  مبتنی بر ضرورت رعایت اصول اخالقی ، ایجاد تحول اساسی در نگرش 

و شاخص های ارزیابی عملکرد مراکز  مزبور و دیگر اهدافی از این قبیل ، نائل شد .
    همراهان مکرم ۲۳ سال پیش بنا به  پیشنهاد دوست گرانقدرم جناب آقای مهندس مصطفی 

پیام همبستگی



۲۳

ــان  جمعی از متخصصین و عالقمندان  ــه های ژرف و همت واالی ایش احمدوند و مبتنی بر اندیش
به بتن (معنای عام کلمه) گرد هم آمدند تا برای اولین بار در ایران شاخه ایرانی انجمن بتن آمریکا 
(ACI) را تاسیس کنند و خوشوقتانه تاکنون آثار و برکتهای این اقدام و نیت خیر آن بر کسی  پوشیده 
ــتا و  ــالها با نیات و آرمانهای من هم راس نمانده  و از آنجائیکه عملکرد این انجمن در طول این س
منطبق بود ، من نیز به نوبه خود سعی کردم با مشارکت در بخشی از فعالیتهای این انجمن علمی- 
تحقیقاتی به نحوی دین خود را به بانیان ، هیات موسس و اعضا وفادار آن ادا کرده باشم و این علت 

و العلل استمرار همکاری ۲۲ سال گذشته من باشاخه ایرانی انجمن بین المللی بتن آمریکاست .
ــاخه ایرانی این انجمن اعالم کرده و  ــت آخر اینکه با کمال افتخار همبستگی خود را به ش دس

امیدوارم در سالهای آتی نیز توان و فرصت خدمت به این نهاد علمی – صنفی  را داشته باشم .
با تشکر بیژن غزنوی 

                                                                                         آذر ۱۳۹۹

پیام همبستگی



۲۴

ــرفت و توسعه پایدار کشور، کارآفرینی و همچنین  ــی عمران تاثیر عمیقی در پیش حوزه مهندس
ــب انتقال به موقع آخرین  ــزاری همایش های هدفمند و دوره ای موج ــطح رفاه جامعه دارد. برگ س
ــت اندرکاران این صنعت برای بکارگیری و  ــتاوردها و پژوهش های مفید به جامعه علمی و دس دس
ــاز و همچنین کمک موثر به نظام تصمیم گیری و تدوین سیاست گذاری  ــاخت و س ارتقاء حوزه س

کالن خواهد شد. 
 (ACI) در همین راستا برگزاری بیست و سومین همایش سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن
ــه ای در این حوزه دارد.  ــازه های بتن و کیفیت بتن تاثیری قابل توج ــاخه ایران در زمینه های س ش
سازه های بتنی بخش بزرگی از ساخت و ساز در حوزه ساختمان، پل، راه، سد، نیرو گاه، ... را شامل 
می شوند. خصوصا در بخش ساختمان به جهت مزایای وسیع استفاده از بتن، ساختمان های بتنی 
جایگاه ویژه ای را دارا می باشند و درصد قابل توجه ای از سرمایه های ملی به سازه ای بتنی اختصاص 
دراد. لذا توجه جدی به ارتقاء کیفیت جهت ماندگاری و دوام بیشتر این سازه ها و نیز استفاده بهینه 

از ظرفیت مقاومتی بتن می تواند به حفظ سرمایه و کابرد بهینه تر این سازه ها منجر شود. 
ــین های صالحیت دار در  ــتفاده از تکنس یکی از مهمترین مراحل ارتقاء و حفظ کیفیت بتن اس
پروژه های ساخت و ساز بتنی می باشد. تکنسین های متخصص در امر اجرای سازه های بتنی می تواند 
بخش قابل توجه ای از خسارت های وارده به سازه های بتنی بخاطر عدم حصول شرایط استاندارد در 
هنگام اجرا، را جلوگیری کرده و کمک زیادی را به دستیابی مشخصات فنی طرح شده این سازه ها 
ــازه ای مقاوم در برابر زلزله و حفظ پایداری آنها در زمان وقوع  ــتن س بکنند. این موضوع موجب داش
ــت. همچنین به لحاظ  حادثه زمین لرزه به عنوان مهمترین بارگذاری مناطق لرزه خیز خواهد داش
مقاومت نسبی سازه های بتنی نسبت به سازه های فوالدی در برابر آتش، افزایش کارائی و کیفیت بتن 

می تواند در این حوزه نیز کمک شایانی را به حفظ سازه ها و سرمایه های ملی داشته باشد.
                                                               دکتر غالمرضا قدرتی امیری

رئیس دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت

پیام همبستگی



۲۵

بسمه تعالی
با عرض سالم و ارادت قلبی خدمت یکایک عزیزان و فرهیختگان علم و عدل

مستحضرید، روزگار همیشه در تغییر و تحول است و معموًال با جوامع همسو که درکش کنند 
مدارا و مماشات بیشتری دارد، ولی یکساله اخیر برای چندمین بار در تاریخ جهان ثابت کرد که بشر 
ممکن است مقهور طبیعت شود، هر چند برای مدتی محدود! لذا شناخت عوامل قهری و رفتارهای 
طبیعی آن و اتخاذ تذابیری هوشمندانه در جهت کاهش اثرات مخرب اش!! وظیفه هر انسان عاقل 

و بالغی است که خود را اشرف مخلوقات می داند.
ساخت و ساز بناها و اماکن مسکونی که امنیت و سالمتی بهره برداران را باید تضمین کند اگر 
مورد توجه و اهمیت ویژه قرار نگیرد!! می شود آنچه امروزه بیشتر در کشورهای جهان سوم شاهدش 

هستیم!!
توجه خاص به بتن که به عنوان مصالحی کاربردی بیشترین مصرف را در ساخت و سازها دارد، 

می طلبد که با روش های دقیق و کنترل شده تولید و مصرف شود.
حضور افراد خبره و آشنا با بتن در سطوح مختلف علمی کمک شایانی در بهره وری و بهره گیری 

صحیح از آن می کند.
تکنسین ها به عنوان پرکننده خالء موجود بین کارشناسان و کارگران ماهر نقش اصولی و تعیین  

کننده ای ایفاد می کنند که اهم آنها را می توان بصورت زیر برشمرد:
ــتگاه ها و تجهیزات موردنیاز و اطمینان یافتن از سالم بودن و کارایی آنها قبل از  ۱- کنترل دس

شروع عملیات و ارائه گزارش هرگونه تقص یا خرابی آنها.
۲-بررسی لوازم امکانات موردنیاز و اعالم کمبودها.

۳-استفاده از دانش فنی خود در جهت کنترل صحیح روش تولید، حمل، توزیع و نگهداری بتن.
۴- کنترل محیط بتن ریزی، درجه حرارت، رطوبت و ایمنی کار.

۵- آشنایی با ابزار و آزمایش های متداول و توانایی استفاده از آنها در کنترل کیفی از میزان روانی 
بتن، مقاومت و دوام و ... .

ــت" باید همیگ تالش کنیم تا با رعایت اصول و  ۶-بهرحال به مصداق "خودکرده را تدیبر نیس
ــدان این مرز و بوم و  ــب برای خود و فرزن ــانی محیطی امن و مناس مقررات و حفظ ارزش های انس

انشاؤالـ... جهان هستی فراهم کنیم.
محسن کالنتری

پیام همبستگی



۲۶

پیام همبستگی

ــپاس از انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی و مرکز تحقیقات بتن (متب)  با اظهار س
برای انتخاب به عنوان چهره ماندگار صنعت ساختمان و ابراز مسرت قلبی خویش، برگزاری بیست 
و سومین همایش ملی سالیانه آن انجمن با موضوع کنفرانس ملی بتن و زلزله به مناسبت روز ملی 
ــوانح طبیعی تبریک عرض کرده و آرزوی موفقیت برای آن انجمن محترم  ایمنی و کاهش اثرات س

دارم.
ــت.  ــده اس ــی و عرصه صنعت احداث و انرژی امری گریزناپذیر ش تغییر انگاره در حوزه مهندس
مهندس این دوره باید با نگاهی انسانی محور و رفتاری اخالق مدار با احترام به کلیه اصول اخالق 
ــد. دوره ای که مهندس فقط  ــی چند وجهی و صاحب صالحیتهای متفاوت باش حرفه ای، مهندس
یک انسان تکنیک مدار مسّلط بر حوزه تخصصی خود بود گذشته است، عالوه بر تخصص و اشراف 
کامل بر حوزه تخصصی رشته مهندسی خود الزم است نگرشی ژرف در حوزه مدیریت، برنامه ریزی، 
اقتصاد و سیاست کالن داشته باشد. جوامع هوشمند فراصنعتی قرن بیست و یکم، تغییر و تحول 
مستمر در ذهن و عادات ما را در عرصه های فنی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می طلبد. بحرانهای 
ناشی از وقوع پاندمی کوید-۱۹ همراه با بحرانهای ریشه دار و طوالنی تری که در دهه اخیر گریبانگیر 
ــت، بخش خصوصی نحیف ما را دچار چالش و از  ــور بوده اس حوزه صنعت احداث و انرژی این کش
هم پاشیدگی کرده است. همدلی و مدیریت یکپارچه حاکمیت، حوزه دانایی و صنعت در چارچوبی 
ــتیابی  ــان مدار با تأکید بر عدالت اجتماعی، حفظ حقوق ملی و تأمین منافع مّلی می تواند دس انس
ــهیل کند. تأکید بر خردورزی، دوری از فساد  ــانی را تس به راهکارهای فراگیر، همه جانبه نگر و انس
ــان نگری حاکمیت شاید جامعه را از سقوط در منجالب بی اخالقی و بالتکلیفی نجات دهد.  و یکس
آینده ای روشن با وجود توانمندیهای انسانی و سرمایه های ملی در انتظار ایران است ولیکن گذار از 

این ورطه تاریک موقتی، تفکری نوین، حضور در عرصه های اجتماعی تغییر و پایمردی می طلبد.
                                                                 بهروز گتمیری

رئیس هیات مدیره و عضو هیات امنا موسسه
تحقیق برای توسعه صنعت و احداث و انرژی
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پیام همبستگی

رونق کسب وکار با کاردانان پایکار
ــاز بدون حضور کاردانان وتکنیسین های ماهر ،دنیایی  ــاخت وس ــی وصنعت س  دنیای مهندس
ــه انجام بخش مهمی از کارهای  ــت . غیر قابل تصور از این منظر ک ــب وغیر قابل تصوری  اس عجی

مهندسی از طراحی تا اجرا بر عهده این گروه است ونبودشان هزینه باال و تبعات سختی دارد.
 در حوزه کسب وکار ما اساسًابدون بکارگیری درست ودقیق دانش مهندسی ،نمی توان انتظار  
حصول نتیجه ای مطلوب داشت ،با کیفیت ترین سازه ها را طراحی واجرا کردیا مناسبترین محصول 
ــتن تجربه کافی ومهارت مناسب بویژه در به اجرا  ــت ،اما داش دانش محور را در بازار به عرضه گذاش

درآمدن وعرضه کار  نیز به همان اندازه وحتی در برخی موارد بیش از آن مهم وحیاتی است .
ــی را یک وجه اصلی در اخذ توانایی برای انجام درست  ــب دانش مهندس ــت در کس اگر ممارس
ودقیق  مطالعات ،طراحی و اجرا طرحهای وبناهای مهندسی بدانیم قطعا وبی تردید سخت کوشی 
ــارکت موثر وحضور پررنگ در طول مراحل کار  وجه دیگر   ــب تجربه اجرای بهتر کارها با مش در کس

این ماجرا است .
ــه کافی برای انجام  ــی ما از دانش روزوالزم وتجرب ــرایطی ایجاد گردد که مهندس ــر چنین ش اگ
کارها،توامان وبه موقع برخوردار باشند چه کسب وکار با رونق وصد البته با هزینه کمتری خواهیم 

داشت . این نکته در اصل حلقه گمشده اتصال دانشگاه وصنعت است .
ــوال بخش عمده ای از بارفرآیند چند وجهی مراحل مطالعات تا اجرا پروژه ها از جنبه الزام به  اص

داشتن تجربه ومهارت در اجرا بر عهده کاردانان یا تکنیسین های خبره است .
این گروه وظیفه ای حساس در اجرای مهارتها وبکارگیری تجربیات الزم در راستای اجرای طرح 
یا سازه مهندسی مد نظر را دارند .آنها وظیفه بزرگی از انتقال تجربه به کارشناسان وتکنیسین های 
ــب تجربه میکنند وآن را  ــیاری از آنان بی ادعا وخالصانه کس بعد از خود را بر عهده دارند والحق بس

متواضعانه انتقال میدهند .
ــخت کوشی و پشتکارشان کسب مهارت وتجربه  ــالهای نه چندان دور آنها عموما وصرفًابا س س
ــب دانش روز نیز مسلح  ــی این گروه حتی به کس ــخصی آموزش میکردند اما امروز با برنامه های مش

هستند.
ــتحکام پل یا  ــم ویا بتون بااس ــدی را اجرا کرده باش من به یاد ندارم خاکریزباکیفیت  راه یا س
ــازه ها از توان ،تجربه ومهارت  ــیم ولی در طول اجرای این س ــاختمان ویا سازهای را ریخته باش س
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تکنیسین های قابل و وارداستفاده نکرده باشیم .
ــیم ولی در روند مطالعات وتولید مدارک  به یادندارم ،طرح خوبی را مطالعه وطراحی نکرده باش
ومستندات طرح از مهارت ،تجربه وخالقیت تکنیسین های ماهر تیم کاریمان استفاده نکرده باشیم .

اساسا تصور کاری بدون آنها برایم بسیار سخت  وتا حد زیادی غیر ممکن است .
به این جمله اعتقاد کامل دارم هر مهندس خوب وموفقی ویا هر کارشناس قابلی دو گروه معلم 
ــارت  ــگاه  می آموزند وآنها که باآموزش تجربه  مهارت وجس داردآنان که به او دانش کار را ،در دانش
کارکردنش را افزون میکنند ،دانش را در کار صیقل میدهند وآنچه را که آموخته عملیاتی میکنند .در 
واقع او را برای کار مهیاتر میکنندیا در کار کردبهتر وبهینه یاریش میکنند .گروه دوم همان تکنسین ها 
ــاتید تجربه وفن  هستند استادان بکارگیری فنون مختلف با مهارتهای  وکاردانان وبه تعبیر بهتر اس

گوناگون برای اجرا بهتر کارها.
ــتن  ــه  هم از بکاربس من همواره به نصایح وپندهای آنها در طول اجرای کار توجه کردم وهمیش
آنها بهره بردم .این نکات مهم وگاه بی بدیل شان یازمان اجرای کار را کوتاه میکرد یا به کیفیت کار 
ــان همیشه در مسیر رونق  ــت .بهرحال نکات وکارکردش می افزود ویا کاهش هزینه ای به همراه داش

وبهبود کارها بوده وهست .
ــان دانش روز وپایه ای  ــار باال بردن مهارتها وتجربیاتش ــت که در کن ــه مهم به آنها این اس توصی
مهندسی را هم بیش از پیش کسب کنند تا با تلفیق بهتر دانش وتجربه جایگاه شغلی وکاری خویش 

را ارتقاء دهند .
در هرحال دنیای مهندسی که من در ذهن دارم بدون حضور آنها بی رنگ و تار است .دور دور. 
غیر قابل تصور .تالش آنها که اغلب سربازان کم نشان عرضه احداث هستندهمواره قابل ارج گذاری 
است  به احترام تمام آنها باید ایستاد وتعظیم کرد. زحمات وتالششان مستدام ،همیشه پایکار بوده 
وهستند ،بویژه کارهای سخت مهندسی .همین بودنشان باعث رونق کسب وکار است .پایدارباشند.

                                         ایرج گالبتونچی 
عضو هیات مدیره ودبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 

پیام همبستگی
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با سالم

پیام همایش
ــاختمان با  ــتای ارتقاء کارکردهای مطلوب بتن در صنعت س برگزاری همایش ملی بتن در راس
همت بلند مسووالن انجمن بین المللی بتن و مرکز تحقیقات بتن گران بها را فراهم نموده است که 
ــجویان این صنعت بتوانند دستاوردهای علمی، جدید و فاخر خود را به صنایع  ــگران و دانش پژوهش

ساختمانی و جامعه مهندسی کشور عرضه نمایند.
ــیار مهمی را در افزایش توانمندی جامعه، ارتقاء  ــاز نقش بس ــاخت و س یقینا ارتقای کیفیت س
کیفیت زندگی و رسیدن به توسعه پایدار ایفا می کند. ارتقای کیفیت بتن بعنوان اختراع بزرگ جامعه 
ــت اندرکاران همایش را ارج  ــرفت کشور است. همت باالی دس ــری، تضمین کننده رفاه و پیش بش

می نهیم و امیدواریم  حضور پر رنگ همایش مستدام و پایدار باشد.  
                                                                                  دکتر ابوالقاسم دولتی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

پیام همبستگی
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مدیریت منابع انسانی درشرایط پساکرونایی
ــرکتهای مهندس  ــور وش ــژه  مدیران صنعت احداث کش ــای اقتصادی به وی ــران بنگاه ه  مدی
ــرکت های دانش بنیان وسازنده ی زیرساخت های توسعه ای  پیمانکارپروژه های عمرانی که عمدتا ش
می باشند در شرایط کنونی باید  به این نکته توجه الزم داشته باشند که رشد صنایع، تابعی از تولید 
و یا تقاضا نیست به این معنی که، در سابق صنایع وقتی رشد می کردند که تولیدشان کمتر یا برابر 
تقاضا بود. ولی در این شرایط ،فناوری های اطالعات و دانش، دیگر تابع کمبود نیست زیرا هر چقدر 
ــد مطلوبیت نهایی روی آنها اثر نمی گذارد. وشرکت های پیمانکاری درتعامل، همپوشی  هم زیاد باش
وارتباط خالق با آنها باید متناسب با آین شرایط برنامه ریزی وسیاستگذاری کنند زیرا با پیش بینی 
ــتوانه اعتبارات جهانی پول نخواهد بود بلکه دانش مولد جای  ــال آینده پش اقتصاددانان در چند س
آن را خواهد گرفت  به همین دلیل نقش منابع انسانی کارآمد بارزتر وبسیار مهمتر می شود زیرا.هر 
ــتفاده شود،  خروجی وبرون داد آن رقابتی تر باکیفیت تر و انجام آن باسرعت  ــتر اس قدر از علم بیش
ــهولت بیشترانجام می گردد وعملیات بهتر، کامل تر و دقیق تراجرا خواهد شد. در شرایط موجود   وس
ــتند به ویژه مصرف کنندگان اطالعات بسیار نامحدودی نسبت به  ــخص هس مصرف کنندگان نامش
فرآیندتولید وخدمات دارند و این امر کنترل کیفیت تولید و صنعت را توسط مدیران آن بسیار دشوار 
و سخت می کند. به تعبیری مدیران باید این آگاهی را کسب کنند که پایه اقتصاد آینده دانش خواهد 
بود وتمرکز دانش درمنابع انسانی بنگاه اقتصادی خالصه می شود براین اساس می بایستی روندها و 

فرایندهای سازمانی راباتکیه برمنابع انسانی دانش بنیان برنامه ریزی ومهندسی کرد.
 درشرایط دشوارکرونایی بایداز تهدید ها فرصت ساخت وثروت ومنفعت کسب نمود با درک این 
واقعیت که مدیریت منابع انسانی نیز به شدت دگرگون خواهد شد. اگر بپذیریم که پایه اقتصاد آینده 
ــرایط پساکرونایی باید سرمایه گذاری  ــت بنابراین اولین اقدامات و تالش های مدیران درش دانش اس
ــد و باید مدیران به نوعی  ــازمان ها باش ــرکت ها و س بر روی نیروهای فرهیخته و نخبه در درون ش
ازاندیشگی  دست یابند که سرمایه گذاری در زمینه منابع انسانی کارآمد را سرمایه گذاری استراتژیک 
بدانند و چالش های فراروی خود را بشناسند و براساس آن به تدوین استراتژی بپردازند. این چالش ها 

را در رابطه منابع انسانی می توان در گزاره های زیر خالصه کرد:
۱- درشرایط پساکرونایی باید کارکنان را در محیط کار راضی نگهداشت.

۲- در پساکرونا کارکنان به استقالل فکری نیازدارند. 

پیام همبستگی
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ــوار  ــکل و دش ــاکرونایی ارتقاء بهره وری بین نیروهای فکری و فرهیخته  مش ۳- دردوره ی پس
می باشد وراه های نوین ابتکاری برای آن باید پیش بینی وطراحی کرد.

ــاکرونا مدیران قادر نخواهند بود افکار منابع انسانی سازمان خود راچون سابق کنترل  ۴- درپس
کنند.

۵- در پساکرونا منابع انسانی برای تغییر رفتار خود تصمیم می گیرند و تأثیر مدیران در این زمینه 
بسیار تضعیف خواهد شد.

ــزی می کنند و  ــدی مدیریتی خود، برنامه ری ــب توان من ــانی با کس ــاکرونا منابع انس ۶- در پس
الگوریتم های جدید و مدرن و سازگار با شرایط را به کار می برند و مدیریت دیگر نخواهدتوانست  برای 

چگونه کار کردن آنها تعیین تکلیف کند.
۷- درپساکرونا  منابع انسانی نقش انتخاب گر  سازمان برای کارخواهند بود و  مدیران با آگاهی 

از آن بایدروش مدیریتی خودراهماهنگ کنند.
 winner) ــانی باید بر پایه مناسبات برنده ـ  برنده ــاکرونا تعامل  مدیریت با منابع انس ۸- در پس

winner -) باشد چنانچه هر یک از آنان این امر را نادیده بگیرند، روند امور ناپایدار خواهند شد.
۹- در پساکرونا باید مدیران، استراتژی مدیریت منابع انسانی را از نو تدوین کنند به طوری که:

۹-۱- نیروی انسانی شاغل در سازمان با استفاده از تکنسین های مجرب بازیگر تیم باشند.
۹-۲- منابع انسانی تا حد امکان تکنسین های مجرب را به روش مشارکتی وارد سیستم کنند.

ــوند تا به عنوان تکنسین متخصص و یا کارشناس  ــنا ش ــانی با تفکر آماری آش ۹-۳- منابع انس
متخصص بتوانند ریسک را پیش بینی کنند و استراتژی های صحیح را انتخاب و راهکارهای مناسب 

را به کار گیرند.
۱۰-  مدیران درپساکروناباید یکپارچگی و برتری خرد و قدرت درونی را در امور سازمانی خود به 

دقت تجزیه و تحلیل کنند 
۱۱-درپایان مدیران باید ترکیب بهینه ای از نیروی صف وستادرا به کارکیرندبویژه درایران درتربیت 

نیروی  میانی (تکنسین ها)همت کنند.
علی اکبر مقیمی آذری
مدیرعامل شرکت ژیان

پیام همبستگی



۳۲

بتن به عنوان مظهر همراهی و همبستگی مواد تشکیل دهنده آن خواص و کاربردهای متنوع 
ــد و پیشرفت روزافزون خود جایگاه مهم و  ــت. این فناوری با رش ــر داده اس و قابل توجهی را  به بش
ــاز و معماری پیدا کرده که روز به روز هم در حال گسترش  ــی ساخت و س ویژه ای در عرصه مهندس
است. توسعه و ورود افزودنی ها و مواد مضاف، معدنی و آلی مختلف و متنوع، گستره کاربردهای این 
ماده را بیش از پیش به منصه ظهور گذاشته است به طوری که با ارائه خصوصیات توانمند و ویژه، 
با انواع مصالح از نظر مشخصات فنی رقابت پایاپای می نماید. این توانمندی ها به همراه افزایش دوام 
ــالیان اخیر وجود بتن های هوشمند، راه  و عمر مفید، قابلیت بازیافت، توانایی خودترمیمی و در س
ــتار محیط زیست برای ایفای نقش اساسی تر در توسعه  ــوی یک ماده دوس حرکت این مصالح را بس
ــنایی و توسعه دانش فنی و استفاده از این ویژگی ها برای  ــت. شناخت، آش پایدار هموارتر نموده اس
ــین، دانشجویان، مجریان و تمامی دست اندرکاران این صنعت  متخصصین، پژوهشگران، مهندس
عظیم از تولید مواد اولیه تا ساخت، آزمایش، اجرا و نگهداری و بهره برداری، پایه اصلی بهره گیری 
ــت. با توجه به نقش محوری کنفرانس های تخصصی در این خصوص  ــتر از مزایای این ماده اس بیش
انجمن بتن ایران با شعار «بتن و نقش محوری آن در  توسعه پایدار» بیست و سومین کنفرانس ملی 
ــت که دستاوردهای  ــت اندرکاران این حوزه برگزار می نماید. امید اس بتن را با حمایت و حضور دس
ــرفت ایران اسالمی درگام دوم انقالب  ــد و پیش این کنفرانس حرکتی کوچک ولی موثر در جهت رش

ایجاد نماید. 
                         دکتر علی نورزاد

                         رئیس دانشکده عمران پردیس فنی و مهندسی سهید عباس پور
دانشگاه شهید بهشتی / رئیس انجمن علمی مهندسی بتن و سازه های بتنی ایران

پیام همبستگی



۳۳

ــت که امروزه بتن بعنوان یکی از اصلی ترین مصالح در ساخت و سازه ها  ــی پوشیده نیس بر کس
بکار گرفته میشود و ضروریست بتواند در طول عمر مفید سازه، عملکرد درست و قابل انتظار داشته 
ــاخت و اصالح  ــد. به همین جهت تالش برای ارتقای کیفیت بتن چه به لحاظ تکنولوژی و س باش
رفتار و مقاومت آن در برابر نیروها و چه به لحاظ اجرای صحیح، دغدغه اندیشمندان این حوزه بوده 
وهست و کنفرانسها و سمینارهای متعددی در طول سال در دنیا به بیان دست آوردهای محققان 
در این زمینه می پردازد اما در کمتر کنفرانسی توجه به استفاده از  نیروهای ماهر ، کاردان، آشنا به 
قوانین و مقررات آیین نامه ها در اجرای سازه ها، محور اصلی بحث یا شعار محوری کنفرانس باشد 
که انجمن بین المللی بتن ACI شاخه ایران به درستی این نیاز را شناخته و بر آن تاکید می نماید که 
امیدوارم تا با اهدافی که در بیست و سومین کنفرانس ساالنه انتخاب نموده است بتواند گامی موثر 
در تبین این نیاز اساسی ایجاد نموده و سهمی مهم در ارتقای کیفیت اجرای ساز های بتنی ایفا نماید.

                                                                    دکتر جواد واثقی امیری
رئیس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

پیام همبستگی



۳۴

جناب آقای مهندس مصطفی احمدوند
دبیر محترم انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI) شاخه ایران

با درود ، عرض ادب و احترام؛
ــگزاری از دعوت برای حضور در "بیست و سومین همایش  ــگذاری از دعوت سپاس ضمن سپاس
سالیانه انجمن علمی بین المللی بتن (ACI) شاخه ایران، خرسندم که به نمایندگی از طرف مدیران 
گرانقدر مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی، مراتب قدردانی از تالش پیوسته سالیان 
گذشته و ارج گذاری ویژه مؤسسه برای برگزاری "۲۲ دوره کنفرانس سالیانه انجمن علمی بین المللی 

بتن (ACI) شاخه ایران" را تقدیم حضور حضرتعالی و دیگر اعضای هیأت مدیره بنمایم.
موضومع انتخابی ارزشمند و کارساز "استفاده از تکنسین صالحیتدرا در پروژه های در پروژه های 
ساخت و ساز بتنی" هم همچون تکنسین های دیگر زمینه های فعالیت صنعت بزرگ احداث و انرژی، 
ــیار علی رغم اینکه در چنددهه پیش و  ــد که با دریغ بس از جمله موارد ضروری و با اهمیت می باش
ــون آموزش های فنی و حرفه ای  ــوده و اقدام هایی همچون برپایی گوناگ ــد از انقالب هم مدنظر ب بع
برگزار گردیده، بهمه دالیل، اثربخشی الزم و کافی را نداشته و انجام این مهم توسط "انجمن علمی 
بین المللی بتن آمریکا (ACI) شاخه ایران" می تواند تحول درخوری را در فضای این صنعت بزرگ و 

سرنوشت ساز رقم بزند.
توفیق بیشتر شما فرهیختگان دغدغه دار در برگزاری بیست و سومین کنفرانس را آرزو دارم.

با تجدید ارادت 
رئیس هیأت امناء موسسه تحقیق برای توسعه صنعت و احداث انرژی

علی اصغر گلسرخی

پیام همبستگی



۳۵

استاد برتر دکتر حسن میرزابزرگ 

رئیس آموزش عالی، پژوهش و تحقیقات سازمان  برنامه  و بودجه کشور

لطفا سوابق تحصیلی خود را بیان کنید؟- ۱
ــته  ــی در رش اینجانب پس از پایان تحصیالت کارشناس
ــریف در مقطع فوق  ــگاه صنعتی ش ــی عمران دانش مهندس
ــازه از این  ــی عمران گرایش س ــانس و دکترای مهندس لیس

دانشگاه فارغ التحصیل شدم. 

لطفا سـوابق و مسئولیت های خود را بفرمایید و - ۲
هم اکنون در چه ارگان، سازمان یا دانشگاهی مشغول به فعالیت هستید؟ 

ــگاه خواجه نصیر و رییس امور آموزش عالی، پژوهش و  در حال حاضر عضو هیات علمی دانش
تحقیقات سازمان برنامه و بودجه کشور هستم.

چرا و چگونه با دانش فنی صنعت ساختمان آشنا و به آن عالقه مند شدید؟- ۳
رشته تحصیلی و تخصص اینجانب سازه است از سال ۱۳۷۹ عضو نظام مهندسی کشور می باشم. 
ــته عمران روی بورس بود این رشته را  ــته و پس از اخذ دیپلم بدلیل اینکه رش در زمان انتخاب رش
انتخاب نمودم . البته به دلیل عالقه خاصی که به این رشته دارم باز هم در صورت امکان انتخاب 

مجدد همین رشته تحصیلی را برمی گزیدم.

در چه زمینه هایی از بتن فعالیت یا آشـنایی دارید ؟(تکنولوژی بتن، سـازه بتنی، - ۴
عمرانی، موارد دیگر) 

از آنجاییکه تخصص من در حوزه سازه می باشد در این حوزه فعالیت داشته و دارم. 

وضعیت و جایگاه ما در دنیا و در حوزه صنعت بتن در چه جایگاهی قرار داشته و تا - ۵
وضعیت مطلوب چه میزان فاصله داریم؟ 

ــکل اصلی صنعت  ــبی داریم اما مش ــگاهی در دنیا جایگاه مناس ــاظ تئوری و آزمایش ــا از لح م
ساختمان ما در حوزه اجرا ، نظارت و کنترل کیفت می باشد. احساس مسئولیت در افراد متاسفانه 

کافی نیست.
نقش انسان ایرانی را در صنعت بتن، ساخت و ساز بتنی و تاثیر گذاری آن را در پیشرفت جامعه 

چگونه می بینید؟ 



۳۶

دکتر حسن میرزابزرگ

رئیس آموزش عالی، پژوهش و تحقیقات سازمان  برنامه  و بودجه کشور
استاد برتر

ــت و طبیعی است که در این مرحله نوعی  ــان ایرانی در حال گذار به جامعه ای مدرن تر اس انس
پراکنده کاری پیش خواهد آمد باید دقت نماییم که از این مرحله به سالمت عبور کنیم . الزم است 
ــاتید و مهندسان ایرانی بر روی احساس مسئولیت و موضوع کنترل کیفیت متمرکز شده و با  تا اس

تاکید و تکرار این موضوعات گامهای موثری را در جهت نهادینه کردن آنها بردارند.    

آیـا با اپیدمی کوویـد-۱۹ و ظهور پارادایم عینی و تعییـرات پارادایمی نرمال جدید - ۶
در قلمرو اقتصادی و اجتماعی، ضرورت شـکل گیـری پارادایم ذهنی و فرهنگی و 

طرزفکر نرمال جدید و مدرن در زندگی ما ایرانیان دیده می شود؟ و چگونه؟ 
مردم ما  هنوز هم به خطرناکی این پاندمی چندان توجه نمی نمایند. برای فعالیت بازار در همه 
جای دنیا زمان خاصی در نظر گرفته شده اما جامعه ما از این قاعده مستثنی است. اپیدمی کووید 
ــت تا مردم ما ناگزیر از رعایت نظم در زندگی شخصی و اجتماعی خود باشند.  ــده اس -۱۹  باعث ش
حضور در خیابان الزم است به زمان خاصی موکول شود. نحوه آموزش در شرایط کنونی تغییر کرده 
و دانشگاه ها نیز می بایست به روشهای نوین آموزشی متناسب با شرایط بوجود آمده مجهز شوند. در 
ــاختمان معتقدم این اپیدمی چندان تاثیر گذار نبوده چرا که نیاز به حضور و کار فیزیکی  صنعت س
در کارگاه های ساختمانی برای پیشرفت پروزه احساس می شود. لذا این پاندمی جز در کندی فرایند 
ساخت و ساز بر این صنعت تاثیر چندانی نخواهد داشت و چندان نباید در این خصوص بزرگ نمایی 

نمود.

آیا با تفکرمدیریت همدل و رهبری تحول آفرین منطبق با علوم مغز، ذهن و شبکه - ۷
عصبی و طرزکار مغز آشـنایی دارید؟  به نظر شـما این الگوی نوین سیستمی برای 

پیشرفت ایران نوین در چه مرحله ای است؟
 من با پیش فرض های موجود در خصوص همدلی بویزه در جامعه ایران چندان موافق نیستم. 
ــتم پاندمی کووید -۱۹ ارتباطی با  بتن ندارد از دیدگاه  ما از جوامع دیگر مهربان تر و باهوش تر نیس
انسانی البته می بایست پروتکل های بهداشتی رعایت شود. در مقوله مدیریت اما یک مدیر می بایست 
ــد و نظارت نماید تا سالمت آنها مقدم بر هر چیز دیگر باشد اگر  با کارمندانش همدل و مهربان باش
ــت تا  ــوند . به بیان دیگر بهتر اس ــت دور کاری نموده و مثال کمتر در محیط کار حاضر ش الزم اس

مدیریت در شرایط حاضر از آن حالت خشک مدیریتی سابق دربیاید.



۳۷

آیا تدوین اسـتانداردهای نوین ساخت و ساز به روز و  و مجهز به دانش کاربردی در - ۸
شرایط حال حاضرتغییرات نوین جهانی پسا کرونا و البته تغییرات ناشی از نوآوری ها 

و تکنولوژی های نوین نقش مهمی را ایفا می کند؟
کشوری که استاندارد می نویسد از چند دهه گذشته کارهای خود را آغاز نموده است کشور ما نیز 
البته قدم در این مسیر گذاشته است اما الزم است تا دوره ای را پشت سر بگذارد. استاندارد نویسی 
ــبی از موضوع  ــت تا علم را تولید، آن را آزمایش و تجزیه و تحلیلی مناس فرایند خاصی دارد الزم اس
داشته باشیم تا بتوانیی استاندارد مناسبی را در آن موضوع خاص تهیه و تدوین نماییم. این مقوله، 
بخصوص در صنعت بتن ارتباط چندانی با کرونا نداشته پیش از کرونا وجود داشته و پس از کرونا هم 
وجود خواهد داشت مشکل اساسی ما در کشور این است که تصور می نماییم اگر تعدادی استاندارد را 
ترجمه و آنها را در کنار هم قرار دهیم می توانیم یک استاندارد واحد تهیه نماییم. این در حالیست که 
استاندارد نویسی مقوله ای خاص و پیجیده است. که باز هم ارتباطی با کرونا ندارد به بیان دیگر اینکه 
بخواهیم کرونا در استاندارد نویسی ما تحول و تغییر ایجاد نماید انتظار چندان معقولی نمی باشد .  

برنامه ریزی برای تعلیم و ارتقای دانش منابع انسانی در حوزه صنعت ساخت و ساز - ۹
چگونه باید باشد؟

بسیار تاثیر گذار بوده و اصل موضوع منابع انسانی است اگر منابع انسانی بدرستی تربیت شده و 
مهارت کافی داشته ب و مسئولیت پذیر باشند در همه چیز به موفقیت دست می یابیم، منابع انسانی 
اصلی ترین ثروت کشور  و برای ما بسیار حائز اهمیت است. مهارت و مسئولیت پذیری تک تک افراد 
بسایر حائز اهمیت می باشد. بطوریکه اگر در مدیریت به این موضوع توجه شود حتما پیروزی از آن ما 

خواهد بود،  راه توسعه از منابع انسانی می گذرد. 

تا رسـیدن به دانش روز دنیا، تدوین و اجرای اسـتانداردهای روز چه میزان فاصله - ۱۰
داریم؟

 ما در حوزه اجرا  که بسیار هم مهم است مشکل داریم، نظارت و کنترل کیفیت مصالح موضوع 
بسیار مهمی است اما متاسفانه توجه ما به این موضوعات کم است و به همین دلیل هدر رفت منابع 

در کشور ما باالست که این خود ارتباط مستقیمی با منابع انسانی کشور دارد.

آیا صنعت سـاختمان برای خود چشـم اندازی متناسـب با دوران پسا کرونا تهیه و - ۱۱

استاد برتر دکتر حسن میرزابزرگ 

رئیس آموزش عالی، پژوهش و تحقیقات سازمان  برنامه  و بودجه کشور
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تدوین نموده است؟ اگر  پاسخ منفی است چه باید کرد؟
چندان ارتباطی با کرونا نداشته و در این خصوص بزرگ نمایی می شود.  

به نظر شـما انجمن علمی بین المللی و تکنیکی ACI  در جامعه مهندسـی عمران - ۱۲
چه نقشی دارد ؟ 

ــگاه نموده و  ــر بتوانند خود را وارد دانش ــی اگر بتوانند خود را اگ ــای علمی و تکنیک انجمن ه
ــیار اثرگذار تر خواهد بود  ــنا شوند بس ــگاه با این انجمن ها آش ــجویان نیز در بدو ورود به دانش دانش

انجمن های علمی باید در دانشگاهها و پژوهشگاهها فعال تر بوده و تولید فکر نمایند.  .

سـازمان ملی اسـتاندارد پایان سـال ۸۸ را آخرین فرصت اجباری شـدن مصالح - ۱۳
سـاختمانی اعالم کرده اسـت آیا این سازمان در طول سـال های گذشته در این راه 

موفق بوده است؟
در این خصوص مایل به اظهار نظر نیستم.  

ارتباط صنعت و دانشگاه را چگونه تعریف و ارزیابی می کنید؟ - ۱۴
متاسفانه در حال حاضرصنعت و دانشگاه چندان با یکدیگر هم جهت نبوده  و هر دو طرف نیز به 
این موضوع دامن می زنند از طرفی آنچه ساخت صنعت است مشتری خود را دارد و با توجه به شرایط 
اقتصادی قیمت محصوالت صنعتی باال و پایین می شود از طرف دیگر دانشگاه نیزچندان توجهی به 
ــت. لذا باید همت و عزمی راسخ برای ایجاد  ارتباط  ــته و تنها بدنبال ارتقای علمی اس صنعت نداش
ــکل گیرد ارتباط میان صنعت و دانشگاه به هیچ عنوان در جایگاه مناسبی قرار نداشته  میان دو ش
به نحوی که صنعتگران ما بعضًا اصال نمی دانند هیات علمی چه مفهومی دارد و دانشگاهیان ما نیز 
بدون اطالع از وضعیت صنعت تنها به کار تئوری علمی خویش مشغولند. از آنجاییکه صدمات ناشی 
ــت شاهدیم. می بایست برای حل این بحران جدًا فکر اساسی نموده و   از این عدم ارتباط را سالهاس

البته تنها اتخاذ راه حل های طوالنی مدت در این خصوص می تواند راهگشا باشد.  

استاد برتر دکتر حسن میرزابزرگ

رئیس آموزش عالی، پژوهش و تحقیقات سازمان  برنامه  و بودجه کشور
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دکتر جواد برنجیان 

رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل

لطفا سوابق تحصیلی خود را بیان کنید؟- ۱
ــیروانی  ــگاه صنعتی نوش ــران از دانش ــی عم کارشناس

بابل(۱۳۵۶).
کارشناسی ارشد عمران، ساختمان های بتنی از دانشگاه 

لیدز انگلستان(۱۳۶۴).
ــگاه لیدز  ــاختمان های بتنی از دانش دکتری عمران، س

انگلستان(۱۳۶۷).

لطفا سوابق و مسئولیت های خود را بفرمایید و هم اکنون در چه ارگان، سازمان یا - ۲
دانشگاهی مشغول به فعالیت هستید؟

عضو هیات علمی دانشگاه از سال۱۳۶۷ تاکنون.
رییس دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل(۱۳۶۸ لغایت۱۳۷۵).

شهردار بابل (۱۳۷۸بمدت یکسال).
رییس موسسه آموزش عالی طبری بابل(از سال ۱۳۸۳ تاکنون).

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور جم خاک و پی(۱۳۸۵لغایت ۱۳۹۱).
مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور بندر و ساحل(۱۳۹۸ تاکنون).

چرا و چگونه با دانش فنی صنعت ساختمان آشنا و به آن عالقه مند شدید؟- ۳
عالقه مندی و ادامه تحصیل در رشته عمران

در چه زمینه هایی از بتن فعالیت یا آشـنایی دارید ؟(تکنولوژی بتن، سـازه بتنی، - ۴
عمرانی، موارد دیگر)

ــازی  ــازه های بتنی، تعمیر و تقویت، بهس کلیه فعالیتهای عمرانی از جمله( تکنولوژی بتن، س
سازه های بتنی و فعالیتهای عمرانی . . .).

وضعیت و جایگاه ما در دنیا و در حوزه صنعت بتن در چه جایگاهی قرار داشته و تا - ۵
وضعیت مطلوب چه میزان فاصله داریم؟

بصورت خاص، جایگاه ایران در حوزه صنعت بتن متمایز می باشد ولی بصورت عام فاصله زیادی 

عضو افتخاری مادام العمر انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI) - شاخه ایران

به پاس ۲۵ سال عضویت و فعالیت مستمر
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با وضعیت مطلوب وجود دارد.

نقش انسان ایرانی در صنعت بتن، ساخت و ساز بتنی و تاثیر گذاری آن در پیشرفت - ۶
جامعه را چگونه می بینید؟

نقش انسان ایرانی حتی با داشتن تخصص نمیتواند در پیشرفت جامعه تاثیر گذار باشد مگر اینکه 
ــزی مدون و اجبار به اجرای آن و کنترل های الزم صورت گیرد و بعد از آن بصورت عام در  ــه ری برنام

جامعه مشهود و آن زمان می توان فاصله را کاهش داد.

تعامـل نزدیک سـه حوزه بخش خصوصی – حکمرانی خـوب - بنیادهای مردمی و - ۷
NGO ها با جامعه و دانشگاه را چگونه می بینید؟

ــه بخش خصوصی، حکمرانی و بنیاد های مردمی با جامعه و  ــفانه تعامل نزدیک بین س متاس
دانشگاه وجود ندارد.

تا رسـیدن به دانش روز دنیا، تدوین و اجرای اسـتانداردهای روز چه میزان فاصله - ۸
داریم؟

در تدوین استانداردها و داشتن دانش روز به نظر بصورت نسبی مشکلی وجود ندارد. فقط اجبار 
به اجرای آن و نیز کنترل های الزم ضمانت اجرایی مورد نیاز و ضرورت دارد.

آیا در ایران همه استانداردهای ملی و بین المللی رعایت می شود؟ نظر خود را اعالم - ۹
نمایید.

ــود ندارد، اصوال  ــز ضمانت اجرایی نیز وج ــی کامل اجرا نمی گردد و نی ــون کنترل و بازرس چ
استانداردهای تدوین شده بصورت کامل عمل و اجرا نمی گردد.

وضعیت کنونی و آینده صنعت ساخت و ساز در ایران را چگونه می بینید؟- ۱۰
ــبی توسط افراد غیر صالحیت انجام می گیرد و نیز  ــاخت و سازها بصورت نس در حال حاضر س
اگر برنامه ریزی صحیح در آینده جهت ادامه این صنعت پیش بینی و اجرا نگردد، آینده این صنعت 

همانند قبل خواهد بود. 

آیا دانش مهندسی ایران در مقیاس جهانی می تواند قابل قبول باشد؟- ۱۱
دانش مهندسی از طریق آموزش عالی توسعه و با برنامه ریزی و آموزش های تجربی و کاربردی در 

دکتر  جواد برنجیان

عضو افتخاری مادام العمر انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI) - شاخه ایرانرئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل
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بخش های غیردولتی تداوم می یابد، ولی متاسفانه در هر دو بخش نقایصی وجود دارد که در مقیاس 
جهانی قابل قبول نیست.

به نظر شـما انجمن علمی بین المللی و تکنیکی ACI  در جامعه مهندسـی عمران - ۱۲
چه نقشی دارد ؟

 ACI بطوریکه اشاره شد نقش بخش های غیردولتی از جمله انجمن علمی بین الملی و تکنیکی
در جامعه مهندسی عمران نقش مهمی داشته و خواهد داشت.

آیـا حضور ابزارهای کنترل کننده ای همچون بازرسـی و ارزیابی در حوزه تولید بتن - ۱۳
آماده، مواد، مصالح و .... الزم و مورد نیاز است؟

بطوریکه در جواب سواالت قبلی در رابطه با ابزارهای کنترل کننده همچون بازرسی و ارزیابی در 
حوزه تولید بتن آماده اعالم شد، موثر و نقش بسزایی در کیفیت آن دارد.

نظر شـما درباره بتن خشـک و مالت آماده چیست؟ آیا می تواند جایگزین مناسبی - ۱۴
برای بتن آماده مورد مصرف حال حاضر کشـور باشـد  و آیا دارای جایگاه مناسـبی 

است؟
از نظر اینجانب نمی تواند جایزگزین مناسبی برای بتن آماده گردد.

چه چیزی سبب تولید بتن های متناسب با این عصر نوین شده است؟- ۱۵
بررسی و تحقیق نیازهای جامعه مهندسی عمران در صنعت بتن سبب تولید بتن های خاص و 

تخصصی شده است.

بتن با عملکرد با دوام مقاوم (Strong Durable Concrete)کدام است؟- ۱۶
ــر قدر بتوانیم مقاومت بتن را افزایش دهیم، نفوذ پذیری آن کاهش، و تاثیر عوامل محیطی   ه

مخرب به آن کمتر شده و لذا عمر آن افزایش پیدا می کند.

تاثیر آموزش عالی برای تعلیم منابع انسانی و ساخت و ساز کشور چیست؟- ۱۷
ــور از وظایف آموزش عالی می باشد.  ــاخت و ساز کش ــانی در س برنامه ریزی و تعلیم منابع انس
ــت برای داشتن تخصص های تجربی ضرورت همکاری بخش های خصوصی در همه  باید توجه داش

کشورهای دنیا احساس و عمل می گردد.

دکتر  جواد برنجیان 

عضو افتخاری مادام العمر انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI) - شاخه ایرانرئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل
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ارتباط صنعت با دانشگاه و جامعه را چگونه می بینید؟- ۱۸
ــابقه چهل و سه سال در محیط دانشگاه و صنعت، ارتباط آنها را بسیار ضعیف و  با توجه به س

نیاز به بازنگری و برنامه ریزی الزم جهت پرکردن این شکاف می باشد.

سـازمان ملی اسـتاندارد پایان سـال ۸۸ را آخرین فرصت اجباری شـدن مصالح - ۱۹
سـاختمانی اعالم کرده اسـت آیا این سازمان در طول سـال های گذشته در این راه 

موفق بوده است؟
هماهنگی ارگانهای ذیربط و عدم آماده سازی زیرساختها قبل اعالم تاریخ آخرین فرصت اجباری 

شدن استاندارد ضرورت داشت.

آینده این صنعت را چگونه می بینید؟- ۲۰
آینده این صنعت در جوامع پیشرفته و صنعتی کامال روشن و رو به تکامل است ولی در کشور ما 
نیاز به بازنگری در برنامه ریزی های مراکز آموزشی و نیز اجباری کردن استفاده از استانداردها، کنترل 
و نظارت بر اجرا و نیز همگام با کسب تجربه با الگو قرار دادن عملکرد جوامع پیشرفته می تواند تاثیر 

زیادی داشته باشد.

آیا سازه های بتنی در مقابل زلزله ۶ ریشتر دارای مقاومت و استحکام می باشند؟- ۲۱
اگر اعمال کلیه ضوابط و آیین نامه ها در طراحی و نیز کنترل و نظارت بر اجرا در سازه های بتنی 

اعمال گردد، مطمئنا در مقابل شدت زلزله ذکر شده مقاوم خواهد بود.

آیا در زمینه آموزش با دانشگاه نیز همکاری دارید؟- ۲۲
کلیه همکاران و اعضاء شرکت مهندسین مشاور از اعضاء هیات علمی دانشگاه ها بوده و از دانش 

روز در مشاوره و طراحی استفاده می گردد.

ارتباط جامعه با صنعت و دانشگاه را چگونه تعریف و ارزیابی می کنید؟- ۲۳
اصوال باید به جامعه شناخت الزم به کارایی دانشگاه در جوانب مختلف از جمله به حل مشکالت 
ــهای کاربردی داده شود و در این  ــی و پژوهشی در ارتباط با پژوهش صنعت به غیر از وظایف آموزش

رابطه دفتر ارتباط با صنعت سهم بزرگی در این ارتباط می تواند ایفا نماید.

به نظر شما چگونه می توان با صنعت ارتباط برقرارنمود؟- ۲۴

دکتر جواد برنجیان

عضو افتخاری مادام العمر انجمن علمی بین المللی بتن آمریکا (ACI) - شاخه ایرانرئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل
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بطوریکه اشاره شد اگر دانشگاه بتواند در ارتباط با کمک بر حل مشکالت صنعت قدم های موثری 
بردارد، این ارتباط بصورت طبیعی ایجاد می گردد.

آیا با  مراکز آموزشی مرتبط با صنعت و بخصوص صنعت ساختمان همکاری دارید؟- ۲۵
با عقد قراردادهای آموزشی کاربردی با صنعت ساختمان بصورت مستمر همکاری تداوم دارد.

در پایان، پیام خود به مجموعه مرکز تحقیقات بتن (متب) و جامعه مهندسی عمران - ۲۶
را بفرمایید؟

با توجه به سواالت مطرح شده و پاسخ های آنها جهت بهبود ساخت و ساز در صنعت بتن کشور، 
ــاز، همکاری ارگانهای ذیربط با  ــاخت و س ضرورت برنامه ریزی صحیح آموزش عالی در ارتباط با س
استفاده از مصالح استاندارد و کاربرد آن در سازه ها و اجباری کردن آنها، اعمال بازرسی و کنترل بر 

اجرا می تواند نقش بسیار مهمی در پیشرفت و ارتقا صنعت بتن ایفا نماید.

دکتر جواد برنجیان 
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مهندس بهرام امینی

چهره منتخب صنعت ساختمانرییس جامعه مهندسان مشاور

لطفا سوابق تحصیلی خود را بیان کنید؟ - ۱
ــاختمان، فوق لیسانس  ــی راه و س ــانس مهندس لیس
ــی سازه، فوق لیسانس مدیریت و DBA در مدیریت  مهندس

کسب و کار

لطفا سـوابق و مسئولیت های خود را بفرمایید و - ۲
هم اکنون در چه ارگان، سـازمان یا دانشگاهی 

مشغول به فعالیت هستید؟ 
همکاری با مهندسان مشاور خارجی و ایرانی از سال ۱۳۵۶، عضو هیات مدیره شرکت مهندسان 

مشاور خدمات مهندسی مکانیک خاک (SES) از ۱۳۶۲ و مدیرعامل این شرکت از سال ۱۳۷۵.
رئیس انجمن مهندسان ژئوتکنیک (۱۳۷۶-۱۳۸۴)

رئیس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور (از ۱۳۹۸ تاکنون)
عضو انجمن مهندسان محاسب (۱۳۶۷)، انجمن مهندسان ژئوتکنیک، کمیته اجرایی سدهای 

بزرگ، کمیته راهبردی ژئوتکنیک (۱۳۸۳)، تیم فنی ایران در دادگاه الهه (۱۳۶۴)

چرا و چگونه با دانش فنی صنعت ساختمان آشنا و به آن عالقه مند شدید؟ - ۳
از ابتدای تحصیل (حتی در مقطع ابتدایی) به مهندسی راه و ساختمان آن موقع (و مهندسی 
ــگاهی را در این رشته (و سپس در  ــدم و به همین خاطر تحصیالت دانش عمران فعلی) عالقمند ش
مدیریت) ادامه دادم. با توجه به شرایط کشور ما، بر این باورم که در رشته مهندسی عمران می توان 
کارهای خالقانه و چشمگیری انجام داد و با مشاهده پروژه های تکمیل شده از کار انجام شده لذت 
برد. شاید این زمینه عرض اندام در سایر رشته های مهندسی (به علت شرایط کشور) به این سادگی 

در دسترس نباشد.

وضعیت و جایگاه ما در دنیا و در حوزه صنعت بتن در چه جایگاهی قرار داشته و تا - ۴
وضعیت مطلوب چه میزان فاصله داریم؟ 

وضعیت و جایگاه عمومی ما در صنعت بتن خوبست اما این به مفهوم این نیست که در همین 
موقعیت بمانیم. این صنعت بسیار پویاست و مهندسان عمران ما می بایستی خود را مرتبًا به روز نگه 

دارند و با مساعی سرمایه گذاران، امکانات تهیه و تولید مطلوب و به روز بتن فراهم گردد.
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چهره منتخب صنعت ساختمان مهندس بهرام امینی 

رییس جامعه مهندسان مشاور

آیا فکر می کنید جوانان ما آمادگی رویارویی با بحران های نوین و مدرن پسـاکرونا را - ۵
دارا می باشند؟ اگر نه چه باید کرد؟ 

ــایر نقاط دنیا با بحران های  در دنیای فعلی و انفجار اطالعات جوانان ما نیز همانند جوانان س
ــغول مبارزه اند و قدرت رویارویی با این بحران ها را دارند و بر این باورم که درک و  ــده مش ایجاد ش
شناخت درست و عمیقی از این دوران دارند، به گونه ای که شرایط پساکرونا برای آنها قابل انتظار و 

قابل تطبیق باشد. 

آیا تدوین اسـتانداردهای نوین ساخت و ساز به روز و  و مجهز به دانش کاربردی در - ۶
شرایط حال حاضرتغییرات نوین جهانی پسا کرونا و البته تغییرات ناشی از نوآوری ها 

و تکنولوژی های نوین نقش مهمی را ایفا می کند؟
استانداردهای نوین به مراتب بیش از پیش متوجه تبعات زیست محیطی هستند. تغییرات نوین 
ــت به ناچار بازتاب خود را در استانداردهای نوین  ــی از بروز پاندمی کروناس جهانی به ویژه آنچه ناش
ــتانداردها  ــد یافت. جبر تاریخی ایجاب می کند که نوآوری ها و فناوری های نوین در تدوین اس خواه

دیده شوند.

برنامه ریزی برای تعلیم و ارتقای دانش منابع انسانی در حوزه صنعت ساخت و ساز - ۷
چگونه باید باشد؟ 

ــفانه با ادغام شدن در  ــی است که متاس ــکل در این زمینه کاهش کیفیت آموزش بزرگترین مش
ــی عمًال فاجعه به بار آورده است. بدون تردید  ــترش بی محابای تعداد فارغ التحصیالن مهندس گس
الزم است افزایش کیفیت آموزش در دانشگاه ها و بهای بیشتر به پژوهش و تحقق در دستور کار قرار 
گیرد. هم اکنون صنعت ساخت و ساز با کمبود بودجه های عمرانی و کاهش شدید تعداد پروژه ها در 

مقابل سیل عظیم فارغ التحصیالن رشته های مهندسی قرار دارد.

تعامـل نزدیک سـه حوزه بخش خصوصی – حکمرانی خـوب - بنیادهای مردمی و - ۸
NGO ها با جامعه و دانشگاه را چگونه می بینید؟ 

ضرورت دولت های مدرن وجود بخش خصوصی قوی، سازمان های مردم نهاد (سمن ها) همراه 
با نظارت شایسته دولتی است (نه لزومًا حکمرانی به مفهوم کالسیک آن). هماهنگی این ها با جامعه 
ــکوفایی ساخت و ساز گردد. بخش خصوصی قوی با  ــطح کلی و دانشگاه می تواند منجر به ش در س
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ــی را با هدایت دانشگاه سرو سامان بدهد،  ــتن سرمایه الزم می تواند تامین بودجه های پژوهش داش
کاری که در کشورهای شاخص و پیشرفته در حال وقوع است.

تا رسـیدن به دانش روز دنیا، تدوین و اجرای اسـتانداردهای روز چه میزان فاصله - ۹
داریم؟ 

 در این زمینه فاصله قابل توجهی بین استانداردها نیست اما در اجرا بدون شک عقب افتادگی 
ــود که با قرار گرفتن صنعت ساخت و ساز در مسیر صحیح، طبق آنچه گفته شد،  هایی دیده می ش

این فاصله قابل پر کردن است.

 آیا در ایران همه استانداردهای ملی و بین المللی رعایت می شود؟ نظر خود را اعالم - ۱۰
نمایید.

دادن چنین حکمی منطقی نیست. موارد متعددی در پروژه ها دیده و گزارش می شوند که تطابق 
بین استاندارد و اجرا زیر سوال هستند. اینکه تا چه حد این تطابق بتواند پررنگ تر شود، به عواملی 

چون آموزش صحیح و در نتیجه دانش روز بستگی دارد. 

 وضعیت کنونی و آینده صنعت ساخت و ساز در ایران را چگونه می بینید؟- ۱۱
در شرایط حاضر به علت کمبود بودجه های عمرانی، نبودن بخش خصوصی قوی و توانا، کاهش 
شدید کیفیت آموزش مهندسان و عواملی از این دست، شرایط ساخت و ساز اصًال مطلوب نیست. تا 
هنگامی که این عوامل کلیدی در مسیر صحیح خود قرار نگیرند، چشم انداز امید بخشی برای آینده 

صنعت ساخت و ساز متصور نیست.

آیا دانش مهندسی ایران در مقیاس جهانی می تواند قابل قبول باشد؟- ۱۲
دانش مهندسی در ایران در سطح باالیی است. مهندسان برجسته و توانایی تربیت شده اند که 
هرگاه در سایر کشورهای پیشرفته حضور یافته اند بسیار درخشیده اند. از این نظر، دانش مهندسی 

ایران در استاندارد جهانی پذیرفته شده است. اگر کمبودهایی باشد در زمینه های دیگری است.

 به نظر شـما انجمن علمی بین المللی و تکنیکی ACI  در جامعه مهندسی عمران - ۱۳
چه نقشی دارد ؟

نقش ACI در جامعه مهندسی عمران کشور پررنگ است و بدون تردید جایگاه ویژه ای بایستی 

مهندس بهرام امینی

چهره منتخب صنعت ساختمانرییس جامعه مهندسان مشاور
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ــد. در شرایط حال حاضر، محدودیت های تحریمی و بروز پاندمی کرونا،  برای ACI در ایران قایل ش
ــت، اما برکسی پوشیده نیست که برنامه های  ــکل مواجه کرده اس کلیه فعالیت های جاری را با مش
ــخنرانان شایسته و برجسته خارجی و داخلی، برگزاری  ــده قبلی ACI (از جمله دعوت از س اجرا ش

جشنواره های ملی و غیره) تا چه حد به رونق حرفه مهندسی عمران افزوده است.

 آیا حضور ابزارهای کنترل کننده ای همچون بازرسـی و ارزیابی در حوزه تولید بتن - ۱۴
آماده، مواد، مصالح و .... الزم و مورد نیاز است؟

ــت. این بازرسی و ارزیابی  ــی و ارزیابی رکن اصلی کنترل کیفیت اس ــت که بازرس  تردیدی نیس
ــت که  ــاس این گونه فعالیت هاس می تواند برای مواد، مصالح، بتن آماده و .... صورت گیرد. براس
می توان نتیجه گرفت که آیا حوزه مربوطه پذیرفته است (که مطلوب خواهد بود) و یا دارای نارسایی 

است (که آگاهی از آن نیز خودش مطلوب است) که سپس بتوان رفع مشکل نمود.

 چه چیزی سبب تولید بتن های متناسب با این عصر نوین شده است؟- ۱۵
نیاز باعث نوآوری می شود و آنچه در این عصر نوین شاهد هستیم به میزان بسیار زیادی از نیاز به 
نوآوری نشات می گیرد. هم اکنون سازه ها (متناسب با نیازهای جدید) بتن های جدید هم می طلبند، 

هم مقاومت بیشتر هم دوام بیشتر و هم دوستدار محیط زیست.

 ارتباط صنعت با دانشگاه و جامعه را چگونه می بینید؟- ۱۶
ــگاه نیازمند بخش خصوصی قوی هستیم. بخش خصوصی   برای ارتباط خوب صنعت با دانش
ــا روز به روز با پویایی خودش، نیازهای تازه ای مطرح خواهد کرد. این نیازها در ابتدا در  ــوی و توان ق
ــوند که می تواند باعث نوآوری و خالقیت گردد. مزایای آن  ــتی ارزیابی و بررسی ش ــگاه ها بایس دانش
متوجه همه دست اندرکاران خواهد بود، صنعت، دانشگاه و البته جامعه نیز در سطح وسیع از آن 

بهره مند خواهد شد.

ناتوانی سـازمان ملی اسـتاندارد در تحقق اهداف اجباری شدن مصالح ساختمانی - ۱۷
چیست؟

تهیه استانداردها که قدم اول و ضرورت شروع بازرسی و ارزیابی است به تنهایی کافی نیست. با 
داشتن استانداردها، یک حرکت جدی و اساسی فرهنگی مورد نیاز است که به عموم دست اندرکاران 

مهندس بهرام امینی 
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منافع استفاده و به کارگیری استاندارد را تفهیم کند. در فرآیند تولید بتن، مصالح، ماشین آالت و 
نیروی انسانی به کار گرفته می شوند و برای همه این ها هزینه می شود اما با عدم رعایت استاندارد ها 
و ساخت بتن نا مرغوب عمًال همه هزینه ها بر باد می رود. از نظر فرهنگی بایستی برای همه دست 
ــن شود که با صرف همان هزینه و صرف همان زمان، در صورت رعایت استانداردها  اندرکاران روش

دستاورد مطلوب حاصل خواهد شد. نقش فرهنگ سازی در این مورد جای تردیدی ندارد.

 آیا اجباری شـدن کاربرد مصالح اسـتاندارد سـاختمانی در ساختمان ها اساسًا کار - ۱۸
درستی است؟

ــاختمانی و مصرف آنها برای رعایت ساخت و سازهای مطلوب بدون شک  مصالح استاندارد س
امری پسندیده است. این زمینه، همانگونه که تصریح شده است نیاز به اقدام فرهنگی دارد که بتوان 
ــتفاده از مصالح استاندارد ساختمانی را به صورت رویه جاری و عادی در ساخت و سازها شاهد  اس

بود. 

آینده این صنعت را چگونه می بینید؟- ۱۹
ــی از  ــکالت ناش ــائل و مش ــو مس آینده صنعت در ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد. از یک س
ــوی دیگر فراگیری پاندمی  تحریم ها و به تبع آن کاهش درآمدها و کاهش پروژه های عمرانی و از س
کرونا، تصویر آینده این صنعت را در ایران بیش از پیش مبهم نموده است. به این مباحث بحرانی، 
ــاری که در حال حاضر  ــی (به ویژه عمران و معم ــته های مهندس خیل عظیم فارغ التحصیالن رش

بیشترین درصد بیکاری را دارند) را هم اضافه کنید، وخامت اوضاع روشن می شود.

راهکار شـما برای جامعه مهندس عمران و صنایع سـاخت ساز کشور برای راهبری - ۲۰
منطقه در شرایط پسا کرونا چیست؟ 

ــویی با  ــردن ارتباطات جهانی، همس ــوند. هموار ک ــتی رفع ش ــکالت پایه ای بایس  برخی مش
ــرایط  ــاب از انزوا ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه کنونی ما در ش ــت های کالن جهانی و اجتن سیاس
پساکروناست. در حل و فصل این مشکالت کلیدی، همه چیز برای راهبری منطقه در زمینه صنعت 
ساخت و ساز در دسترس خواهد بود: منابع گسترده برای مواد و مصالح ، منابع انسانی تحصیلکرده 
و ماهر (از جمله مهندسان و کمک مهندسان توانای ایرانی) و باالخره منابع مالی که در نتیجه حل 

و فصل مشکالت کلیدی گفته شده پیشرفت الزم حاصل می شود.

مهندس بهرام امینی
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پیشـنهاد شـما به عنوان یک شـخص با تجربه و موفق به جامعه مهندسی عمران - ۲۱
کشـور در جهت تحقق ارتقای کیفیت سـاخت و ساز متناسـب با شرایط نوین پسا 

کرونا چیست؟ 
ــازی نقش عمده و بدیلی را ایفا می کند. داشتن مصالح، ماشین آالت و  ــک فرهنگ س بدون ش
ــانی ضرورت اولیه و موجود ما هستند. با چاشنی استانداردهای مدرن، فقط آنچه باقی  نیروی انس
می ماند فرهنگ سازی استفاده از این عوامل است. بدون فرهنگ کاری مناسب، جمیع این عوامل 
با صرف هزینه و زمان منجر به ساخت و ساز مطلوب نمی شوند، مگر آن که به کارگیری استانداردها 

به صورت امری عادی، جاری و رویه عرف در آید که نیازمند کار فرهنگی است.

مهندس بهرام امینی 

چهره منتخب صنعت ساختمانرییس جامعه مهندسان مشاور
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مهندس حسین چهرآزاد

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور هگزا

مقدمه
ــناخته آن در  ــا کرونا با توجه به جوانب ناش موضوع پس
ــا تقربیًا غیرقابل پیش بینی  ــور م جهان و خصوصا برای کش
می باشد. در نتیجه برنامه ریزی دقیق و پیش بینی های موثر 
ــد. در نتیجه  ــرای آن دوره برای هیچکس مقدور نمی باش ب
ــعی نموده ام در مورد سواالت پسا کرونا مطلبی  اینجانب س

بیان نکنم.
پر واضح است که جوانان و نخبگان و سیستم فنی و اجرائی کشور (حتی در شرایط نامساعدی 
همچون تحریم و شیوع بیماری) از کار و کوشش در نوآوری، تامین نیازهای داخلی، اجرای پروژه های 
زیربنائی غافل نیستند و تمام تالش خود را به کار گرفته اند و امید است در آینده شاهد رشد بیشتری 

نیز باشیم.

لطفا سوابق تحصیلی خود را بیان کنید؟ - ۱
ــکده فنی دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۶ با درجه فوق لیسانس  اینجانب فارغ التحصیل از دانش
در رشته راه و ساختمان هستم. مدرک آکادمیک رسمی دیگری ندارم ولی در دوره ها و کالس های 
ــال های  ــرکت کرده ام و گواهی آنها را دارم. ناگفته نماند مخصوصًا در س مختلف فنی و مدیریتی ش
ــته که به نظر بنده  ــکل های مختلف برای ارتقاء تحصیالت وجود داش اخیر کالس ها مختلفی در تش
جنبه مدرک فروشی داشته اند که با خلق و خوی اینجانب سازگار نبوده و علیرغم دعوت زیاد مورد 

استقبال بنده قرار نگرفته است.

لطفا سوابق و مسئولیت های خود را بفرمایید و هم اکنون در چه ارگان، سازمان یا - ۲
دانشگاهی مشغول به فعالیت هستید؟ 

ــفند ۴۷ در شرکت پیمانکاری ستاک معاون کارگاه راهسازی در استان  از تیر ماه ۴۶ لغایت اس
گیالن بوده ام.

ــفند ماه ۶۰ در شهرداری تهران مشغول به کار شدم. حدود ۴  ــال ۴۸ لغایت اس از فروردین ماه س
سال اول را در سازمان ترافیک شهرداری بودم و این ایام مصادف بود با قصد دولت برای احداث مترو 
در شهر تهران که تماس های دولت ها برای ورود به این پروژه زیاد بود که به طور خالصه به دو مورد آن 

چهره منتخب صنعت ساختمان
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مهندس حسین چهرآزاد 

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور هگزا

اشاره میکنم. اول آنکه یک اکیپ ۲۰ نفره از کارشناسان ژاپنی به تهران آمدند و مطالعات امکان سنجی 
این امر را به طور جامع مطالعه کردند و نهایتًا یک گزارش به شهرداری تهران دادند. در این زمان من 
از طرف شهرداری تهران به عنوان میزبان فنی و راهنما در کنار آنها بودم و مرتبًا از نقاط تهران بازدید 
ــرکت دولتی  ــان ش میکردیم و نیازهای اطالعاتی این گروه را تامین میکردم. مورد دوم آنکه کارشناس
متروی فرانسه تحت عنوان شرکت سوفرتو به تهران آمدند که باز هم من همراه این اکیپ بودم و بعد از 
چندی معاونت فنی وقت شهرداری را برای بازدید از متروی پاریس به فرانسه دعوت کردند که اینجانب 

هم همراه معاونت فنی جهت بازدید از متروی فرانسه و مذاکرات اولیه به پاریس رفتم.
ــزار گردد و موضوع تخلیه  ــیایی در تهران برگ ــی آس مقارن این ایام که قرار بود بازی های ورزش
استادیوم صد هزار نفری مطرح بود؛ سازمان ترافیک لزوم احداث پل ستارخان را در برنامه گذاشت 
ــدم و به اداره کل عمران و  ــهرداری تهران ش و از این تاریخ بود که اینجانب وارد کارهای اجرائی ش
ساختمان منتقل گردیدم و مدیریت پروژه این پل را که در آن زمان بزرگترین پل شهری بود به عهده 
گرفتم. خالصه آنکه تا شروع انقالب اسالمی پروژه های زیادی را مدیریت کردم که شاخص ترین آنها 
ترمینال جنوب تهران و پل سید خندان و پل های محور بزرگراه صدر می باشد. ضمنًا مدیریت اجرای 
امانی هشت دستگاه پلهای فلزی تهران در شهرداری تهران به اینجانب سپرده شد که آخرین آنها پل 
گیشا میباشد. اینجانب از سال ۵۸ تا پایان سال ۶۰ به عنوان مدیرکل اداره عمران و ساختمان انجام 

وظیفه میکردم، ضمن آنکه مدیریت اجرائی کارهای مهم را نیز شخصًا برعهده داشتم. 
ــین مشاور خود را با آن  ــازمان برنامه و بودجه آیین نامه ای ابالغ کرد تا مهندس ــال ۶۰ س در س
تطبیق دهند. نکات زیادی در این آیین نامه وجود داشت که مهمترین آن این بود که کلیه سهامدارن 
بایستی حرفه ای و در شرکت اشتغال داشته باشند. در آن زمان آقای مهندس شاهین وارتان (مدیر 
عامل شرکت هگزا) برای رعایت این آیین نامه مرا به سهامدار شدن و اشتغال در مهندسین مشاور 
ــب در حالیکه مدیرکل عمران و  ــب واقع گردید و اینجان ــوت کردند که مورد قبول اینجان ــزا دع هگ
ــاختمان شهرداری تهران بودم استعفا داده و وارد مهندسین مشاور هگزا شدم و فعالیت خود را  س
ــروع کردم و به عنوان رئیس هیئت مدیره و همزمان مدیریت پروژه های  ــال ۶۱ ش از اول فروردین س
اجرائی زیادی را بر عهده داشتم. تا اینکه آقای مهندس وارتان در تاریخ ۸۵/۰۱/۰۱ خود را بازنشسته 
ــرکت را ترک کردند که از آن تاریخ تاکنون مدیرعامل شرکت مهندسین  ــهام خود ش و با واگذاری س
ــتم. با عرض معذرت از اینکه پاسخ سوال دوم طوالنی شد، خالصه آنکه اینجانب  ــاور هگزا هس مش
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در طول این ۵۳ سال خدمت خود به کشور در تمام مدت فعال در کارهای مدیریتی و اجرائی بودم.

چرا و چگونه با دانش فنی صنعت ساختمان آشنا و به آن عالقه مند شدید؟ - ۳
ــتاک رفتم و پس از طی دوره  ــرکت س ــدن به عنوان کارآموز به ش من پس از فارغ التحصیل ش
سه ماهه کارآموزی در طول ۱/۵ سال بعدی به عنوان معاون کارگاه راهسازی به کارهای پیمانکاری 
آشنایی کامل پیدا کردم و ادامه کار در این عرصه را مناسب خلق و خوی خود ندانستم و بقیه ایام را 

در واحدهای اجرائی کارفرمائی و مهندسین مشاور دنبال کردم.

در چه زمینه هایی از بتن فعالیت یا آشـنایی دارید ؟(تکنولوژی بتن، سـازه بتنی، - ۴
عمرانی، موارد دیگر)

ــت، لذا آشنایی من  ــتر تجارب اینجانب در کارهای مدیریت اجرا بوده اس  با توجه به اینکه بیش
بیشتر به سازه های بتنی و سایر تخصص های کارهای عمرانی می باشد. ضمنًا تجربه فنی  اینجانب در 

بخش طراحی مسیر و سیویل بیشتر از سازه می باشد.

وضعیت و جایگاه ما در دنیا و در حوزه صنعت بتن در چه جایگاهی قرار داشته و تا - ۵
وضعیت مطلوب چه میزان فاصله داریم؟ 

به اعتقاد من جایگاه ما در حوزه صنعت بتن نسبت به جایگاه کلی کشورها چه قبل از انقالب 
چه بعد از انقالب در جایگاه مناسبی قرار دارد و گواه این نظر احداث سدها و پل ها و ساختمان های 

بتنی بزرگ در کشور می باشد.

نقش انسان ایرانی در صنعت بتن، ساخت و ساز بتنی و تاثیر گذاری آن در پیشرفت - ۶
جامعه را چگونه می بینید؟ 

ــان ایرانی در صنعت بتن باید اظهار کنم که عالوه بر کارهای بتنی معمولی،  در مورد نقش انس
ــاخت قطعات بتنی پیش ساخته با  ــتند که در امر س ــین عالقمند متعددی بوده اند و هس مهندس
کیفیت قابل قبول در نماهای ساختمانی و در المان های داخلی ساختمان و مخصوصًا برای احداث 

تابلیه پلها بودند و هستند که نقش پر رنگی در پیشرفت صنعت بتن و پیشرفت جامعه دارند.

برنامه ریزی برای تعلیم و ارتقای دانش منابع انسانی در حوزه صنعت ساخت و ساز - ۷
چگونه باید باشد؟ 

مهندس حسین چهرآزاد
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ــت پله پله صورت گیرد. لذا برنامه ریزی تعلیم و  ــرفت و ترقی در تمام امور می بایس ــا پیش اساس
ــاخت نیز از این قاعده مستثنی نیست. اظهارنظر شخصی  ــانی در حوزه صنعت س ارتقای منابع انس
ــخصًا این است که نیروی انسانی متناسب با مسئولیت ها و مهارت میبایست با توزیع  اینجانب مش
ــارت دیگر؛ تعلیم فنی کارگران و ارتقا  ــت در جایگاها و با کیفیت مطلوب تربیت گردند. به عب درس

دانش تکنیسن ها همزمان با تربیت مهندسین در سیستم آموزش عالی اهمیت دارد. 

تعامـل نزدیک سـه حوزه بخش خصوصی – حکمرانی خـوب - بنیادهای مردمی و - ۸
NGO ها با جامعه و دانشگاه را چگونه می بینید؟

 این تعامل هم اکنون وجود دارد ولی کافی نیست. به طور مثال دانشگاه ها می بایست در کارهای 
تحقیقاتی خود، نیاز جامعه را مدنظر داشته باشند.

تا رسـیدن به دانش روز دنیا، تدوین و اجرای اسـتانداردهای روز چه میزان فاصله - ۹
داریم؟ 

ــایل ارتباطی و ارتباط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی با مراکز خارج از کشور،  ــعه وس بدلیل توس
ــور میشود و مشکلی از این بابت  ــاختمان، با فاصله زمانی کمی وارد کش دانش روز دنیا در حوزه س
ــتانداردهای روز هم فاصله چندانی با کشورهای توسعه یافته  وجود ندارد. حتی در زمینه تدوین اس
ــاختمان چه بصورت ترجمه و چه بصورت  ــتانداردهای مورد نیاز صنعت س وجود ندارد و عمده اس
ــتفاده عملی و اجرایی این استانداردها در  ــترس است اما اس تدوین و تجمیع منابع خارجی در دس
ــت که باعث شده است در این حوزه، فاصله بین کشور  ــاختمانی دارای اشکاالتی اس کارگاههای س
ما و کشورهای توسعه یافته بسیار زیاد باشد. توضیحات تکمیلی در این خصوص در سواالت بعدی 

ارائه شده است.

آیا در ایران همه استانداردهای ملی و بین المللی رعایت می شود؟ نظر خود را اعالم - ۱۰
نمایید. 

ــتانداردهای ملی و بین المللی  در بخش طراحی و تهیه طرحهای پایه و تفصیلی، تقریبا همه اس
ــود و اگر هم مواردی مورد غفلت قرار گرفته باشند، با مکانیزم کنترل مضاعف، معموال  رعایت میش
این موارد قبل از رسیدن به مرحله اجرا پیدا شده و برطرف میگردد. اما همانطور که در پاسخ سوال 
۹ هم اشاره شد، رعایت استانداردها در فاز اجرایی پروژه ها کمتر مورد توجه قرار میگیرد. از مهمترین 

مهندس حسین چهرآزاد 
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علل این موضوع میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ــنایی کافی با  ــتگاههای نظارت، آش ــین دس ــف) دفاتر فنی پیمانکاران و حتی بعضا مهندس ال

استانداردهای روز و بین المللی صنعت ساختمان در حوزه اجرا ندارند.
ب) کارگرها و تکنسین های بکار گرفته شده توسط گروههای اجرایی، فاقد آموزش کافی و مرتبط 

با حرفه خود هستند.
ج) رعایت استانداردهای فنی در حوزه طراحی معموال هزینه ای به کار تحمیل نمیکند ولی در فاز 
اجرا، رعایت این استانداردها هزینه بر است و لذا در شرایط بحران مالی و نقدینگی، تمایل به عدول 
از استانداردها افزایش مییابد. الزم به ذکر است که طوالنی شدن اجرای پروژه ها بیشترین لطمه را 

به کیفیت اجرائی وارد میکند.

نقش توسعه تکنولوژی در صنعت بتن و آینده این صنعت را در شرایط کنونی جامعه - ۱۱
جهانی گلوبال چگونه می بینید؟ 

ــعه تکنولوژی در صنعت بتن غیرقابل انکار است. بعنوان مثال از اواخر قرن ۱۹ که با  نقش توس
ــازه های بتنی به تدریج جای سازه های آهنی و فوالدی را میگرفتند تا  ــیمانهای امروزی، س تولید س
 kg/cm۲ کنون، تغییرات اساسی در این حوزه رخ داده است. ساخت بتن هایی با مقاومت بیش از
ــاخت بتن های خود تراکم، ساخت بتن های با دوام در برابر شرایط محیطی بسیار مهاجم،  ۱۰۰۰، س
بتن های الیافی و بتن های سبک سازه ای، تنها مثالهای کوچکی از پیشرفتهای این صنعت است که 
بدون تولید مواد شیمیایی افزدنی، سیمانهای مرغوب و تحقیق و پژوهش بسیار در این حوزه، قابل 

دستیابی نبودند.

وضعیت کنونی و آینده صنعت ساخت و ساز در ایران را چگونه می بینید؟ - ۱۲
ــاخت خصوصا در  ــده صنعت س ــت در آین ــت اما امید اس ــی در نوعی رکود اس ــت کنون وضع

زیرساخت های حمل و نقل از یک سو و تولید از سوی دیگر مشمول شکوفایی گردد.  

آیا دانش مهندسی ایران در مقیاس جهانی می تواند قابل قبول باشد؟ - ۱۳
ــتگی  ــی که وابس ــران و خصوصا در حوزه طراحی و خدمات مهندس ــی عم ــه مهندس در حیط
مستقیمی به تکنولژی ندارد کامال قابل قیاس است. استفاده از آخرین آیین نامه ها، تجارب عملی و 

نرم افزار های روز دنیا در دانشگاها و حیطه مهندسین مشاور میتواند گواه این ادعا باشد.

مهندس حسین چهرآزاد
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به نظر شـما انجمن علمی بین المللی و تکنیکی ACI  در جامعه مهندسـی عمران - ۱۴
چه نقشی دارد ؟ 

ــت که میتوان گفت بدون  ــی عمران به قدری پررنگ و مهم اس نقش ACI در جامعه مهندس
آشنایی با استانداردها و بولتنهای آن، طراحی و اجرای صحیح سازه های بتنی قابل دستیابی نخواهد 
بود. امروزه استانداردهای مختلف ACI و ترجمه های آن، در بسیاری از دانشگاههای کشور و سایر 
مراکز علمی و تکنولوژی مثل نظام مهندسی تدریس میشود و پویایی نمایندگان این موسسه عظیم 
در کشور ایران میتواند نقش غیر قابل انکاری در ارتقای دانش فنی و توان مهندسی دست اندرکاران 

این حوزه داشته باشد.

آیـا حضور ابزارهای کنترل کننده ای همچون بازرسـی و ارزیابی در حوزه تولید بتن - ۱۵
آماده، مواد، مصالح و .... الزم و مورد نیاز است؟

ــت بلکه از ضروری ترین  ــی و ارزیابی در تولید بتن نه تنها مورد نیاز اس ابزار های کنترلی، بازرس
ــت. بتن از لحظه انتخاب مصالح و مواد اولیه تا زمان کسب مقاومت در سازه  الزامات این حوزه اس
ــیتهای زیادی دارد که بی توجهی به ابزارهای کنترل و بازرسی و ارزیابی در هر یک از  نهایی، حساس

این مراحل، آثار منفی زیادی داشته و اهداف طرح را تامین نخواهد کرد. این مراحل عبارتند از:
الف) انتخاب مصالح دانه ای، سیمان، آب و مواد افزودنی مورد نیاز

ب) طرح اختالط
ج) نحوه اختالط

د) نحوه حمل بتن تازه
ه) شرایط قالب

و) نحوه بتن ریزی
ز) نگهداری از بتن ریخته شده تا حصول مقاومت اسمی

چه چیزی سبب تولید بتن های متناسب با این عصر نوین شده است؟ - ۱۶
همانطور که در پاسخ سوال ۱۱ هم به نوعی ذکر شد، مهمترین عواملی که باعث تولید بتن های 

مرغوب در عصر نوین شده است عبارتند از:
ــت اندرکاران این  ــین و دس ــعه دانش تکنولوژی بتن و درک اهمیت آن برای مهندس الف) توس

چهره های صنعت ساختمان مهندس حسین چهرآزاد 
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صنعت
ب) پیشرفت علم متالورژی و تولید مواد شیمیایی افزودنی به بتن

ج) نیاز مهندسین به تولید بتن هایی با مشخصات خاص (مقاومت، دوام، نفوذ ناپذیری و غیره)
د) پیشرفت مهندسی مکانیک و تولید ابزارهای با کیفیت و دقیق تولید بتن

ــعه در زمینه تدوین استانداردهای مورد نیاز و روشهای کنترل کیفی  ه) تحقیق، پژوهش و توس
در تولید بتن

بتن با عملکرد با دوام مقاوم (Strong Durable Concrete)کدام است؟ - ۱۷
علیرغم اینکه بتن دارای مشخصات زیادی   از جمله روانی، مقاومت، کارایی، دوام، نفوذپذیری 
ــخصات بتن بیشتر مورد نیاز و مورد توجه است  ــت اما در عمده پروژه ها، دو مورد از مش و غیره اس
ــیار زیادی از پروژه های بتنی را تشکیل میدهد.  ــخصه، نیاز درصد بس و میتوان گفت که این دو مش
ــتند که دارای هر دو مشخصه  بتن های مقاوم با دوام (strong durable concrete) بتن هایی هس
ــاخت چنین بتنی، دقت و توجه به همه  ــتند. برای س مقاومت باال و دوام زیاد بصورت توامان هس

مراحل ۷ گانه ذکر شده در پاسخ سوال ۱۵ ضروری و اجتناب ناپذیر است.

تاثیر آموزش عالی برای تعلیم منابع انسانی و ساخت و ساز کشور چیست؟ - ۱۸
ــگاه ها به عنوان اولین مرحله تربیت نیروی متخصص و بکارگیری صحیح  آموزش عالی و دانش

دانش رو از اهمیت بسازی برخوردار است. 

به نظر شما چرا سازمان ملی استاندارد نمی تواند کاربرد مصالح ساختمانی اجباری - ۱۹
را عملی و اجرایی کند؟

ــور به خصوص در حوزه ساختمان، در  ــفانه بخش قابل توجهی از ساخت و سازهای کش متاس
ــت بخش خصوصی و گروهی است که دانش فنی کافی نداشته و صرفا به دلیل داشتن سرمایه  دس
وارد این صنعت شده اند. از طرفی ساز و کار کنترل کیفی و نظارت بر حسن عملیات اجرایی در این 
حوزه، به بدترین شکل ممکن طراحی شده است و افرادی که عهده دارد نظارت بر چنین کارهایی 
ــتند، بجز چند نوبت مراجعه به کارگاه و ارسال چند گزارش به شهرداری های منطقه، عمال در  هس
پروژه حضور ندارند. بعنوان مثال در زمان تهیه مصالح، روش کار و فرایند اجرا، هیچ نظارتی بر کار 
ــتادکار ها و کارگرهایی است که نه تنها آموزش  ــت اس ــت و عمال کیفیت نهایی کارها تماما دس نیس

مهندس حسین چهرآزاد
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صحیح ندیده اند بلکه بعضا حتی فاقد تجربه کافی نیز میباشند. مهندسین ناظر هم معموال شغلهای 
دیگری دارند و نظارت بر اجرای ساختمانها برای آنها، اولویت چندم است.

ــرمایه داران بدون داشتن سازمان فنی انجام شود و  ــازها توسط س ــاخت و س تا وقتی عمده س
ــغلهای دوم و سوم باشند، تغییر مثبتی در این زمینه  ــان ناظر، مجاز به داشتن ش تا وقتی مهندس

نمیتوان متصور بود.

آیا اجباری شـدن کاربرد مصالح اسـتاندارد ساختمانی در سـاختمان ها اساسًا کار - ۲۰
درستی است؟ 

ــیر بحرانی روند های کنترل کیفیت مصالح و اجرا میباشد و مسیر توسعه پایدار کشور  قطعا مس
حیاتی است. 

آینده این صنعت را چگونه می بینید؟- ۲۱
ــته آن رو به جلو خواهد بود. تکنولوژی بتن بعنوان موفق ترین  آینده صنعت بتن همانند گذش
و پر مصرف ترین مصالح ساختمانی در دنیا و ایران، روز به روز پیشرفته تر و مدرن تر خواهد شد و 
ــت در آینده دور یا نزدیک به  ــت، ممکن اس کاربردهایی که در حال حاضر برای بتن قابل تصور نیس
واقعیت تبدیل شود. سالها قبل، کسی در دنیا تصور نمیکرد که بتوان با بتن، برجهای مرتفع ساخت 
و تقریبا همه برجها و دکلهای مخابراتی با فوالد ساخته میشدند، در صورتیکه در حال حاضر، مرتفع 
ترین برجهای دنیا با مصالح بتنی طراحی و اجرا میشوند. همین روند در آینده نیز چه بسا با سرعت 

بیشتر ادامه خواهد داشت.

آیا برای حرکت در مسیر توسعه  پایدار،  تدوین چشم انداز توسعه صنایع ساخت و - ۲۲
ساز شهری و عمرانی مورد نیاز است؟ 

تدوین چشم انداز توسعه برای حرکت در مسیر توسعه پایدار الزم است اما کافی نیست. مهمتر از 
تدوین چنین چشم اندازی، ارائه راهکارهای عملی برای حرکت در مسیر صحیح و ساز و کار مناسب 
ــت و بعبارت دیگر، ضمانت اجرای آیین نامه ها به اندازه کیفیت خود  برای جلوگیری از انحراف آنس
آنها اهمیت دارد. بطور سنتی در کشور ما، دستورالعملها، شیوه نامه ها، اسناد چشم انداز و سایر 
اسناد باالدستی به خوبی تهیه میشوند اما در زمان اجرا، به فراموشی سپرده شده و در نهایت هدف 

اصلی را تامین نمیکنند.

مهندس حسین چهرآزاد 
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کانون راهبری صنعت ساخت و ساز کشور در تهیه و تدوین چشم انداز توسعه صنایع - ۲۳
ساخت و ساز شهری و عمرانی چه نقشی می تواند داشته باشد؟ 

در واقع وظیفه تهیه چشم انداز توسعه صنایع ساخت و ساز شهری، با کانون راهبری این صنعت 
است. این کانون میتواند با شناسایی سازمانها و ارگانهای ذیربط، ذینفعان، هسته های پژوهشی در 
دانشگاهها و سایر دست اندرکاران امر و دعوت از آنها برای تهیه چنین چشم اندازی، نقش محوری 

ایفا نماید.

آیا در زمینه آموزش با دانشگاه نیز همکاری دارید؟ - ۲۴
ــته و در حوزه آموزش، سمینارها، کارگاههای آموزشی و کنفرانسهای مختلفی  درسالیان گذش
ــاور در دانشگاههای امیرکبیر (پلی تکنیک)، علم و صنعت،  توسط کارشناسان این مهندسین مش
ــکده فنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه اصفهان و دانشکده وزارت راه و  دانش
شهرسازی برگزار شده است. مدیریت و پرسنل فنی مهندسین مشاور هگزا، از گسترش همکاری ها 
با دانشگاهها چه در حوزه آموزش و چه در حوزه پروژه های مشترک استقبال میکند و برای هر گونه 

همکاری دوجانبه اعالم آمادگی مینماید.

در پایان، پیام خود به مجموعه مرکز تحقیقات بتن (متب) و جامعه مهندسی عمران - ۲۵
را بفرمایید؟ 

ــکراز آن زحمات  و اقدامات آن انجمن پیشنهاد میشود که ارتباط نزدیک با دانشگاه  ضمن تش
ــین مشاور، مجریان و پیمانکاران صنعت ساخت به صورت موثر و فیزیکی در ارتباط با  ها، مهندس
ــاده یک کنترلی روی فعالیت آنها باشد و در  ــت انجام صورت گیرد و به زبان س فعالیت های در دس

صورت نیاز راهنمایی الزم در کلیه وجوه کار به آنها داده شود.

مهندس حسین چهرآزاد
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لطفا سوابق تحصیلی خود را بیان کنید؟ - ۱
 مهندسی آبیاری در مقطع کارشناسی

مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد

لطفًا سوابق و مسئولیت های خود را بفرمایید و هم - ۲
اکنون در چه ارگان، سازمان یا دانشگاهی مشغول 

به فعالیت هستید؟
فعالیت حرفه ای من در بخش صنعت سی و دو سال است که در وزارتخانه های کشور، صنعت 
ــعه منابع آب و  ــرکت توس و معدن، جهاد و نیرو بوده. هم اکنون رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ش

نیروی ایران هستم.

چگونه با دانش فنی و صنعت سد و سازه های آبی آشنا و به آن عالقه مند شدید؟- ۳
ــی گردد، آن زمان با  ــگاه برم ــته دانش این موضوع به اوائل دوران تحصیل و زمان انتخاب رش
تحقیقاتی که انجام دادم سرانجام رشته آبیاری را انتخاب کردم. در دهه شصت زمانی که در جهاد 
سازندگی مشغول خدمت در کمیته آب شدم دریافتم فعالیت در بخش آب و احداث زیربناهای آبی 
ــور می کند و نقش موثری در رفاه مردم دارد. این عالقه  ــور چه کمک های شایانی به توسعه کش کش
مندی در طول این سالها شدیدا بیشتر شده و االن سقایی را افتخار می دانم و از خداوند که قسمت 

مرا چنین رقم زد شاکرم.

در چه زمینه هایی از صنعت ساخت سازه های بتنی فعالیت یا آشنایی دارید؟(مدیریت - ۴
ساخت ، تکنولوژی بتن، سازه بتنی، عمرانی، موارد دیگر)

ــئولیت های  سازمان کارفرمایی پروژه های تاسیسات زیربنایی آبی و نقش  با توجه به ماهیت مس
راهبردِی سمت های مدیریتی، تجربیات اینجانب در زمینه ی مدیریت ساخت پروژه، تامین و مدیریت 
ــانی, بکارگیری مشاورین و مجریان اصلح و همچنین بحث های اجتماعی و  منابع مالی، نیروی انس

منطقه ای این طرح ها می باشد.

وضعیت و جایگاه ما در دنیا و در حوزه صنعت بتن در چه جایگاهی قرار داشته و تا - ۵
وضعیت مطلوب چه میزان فاصله داریم؟

مهندس حسن رضوی
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ــان ایرانی در زمینه تکنولوژی بتن  بنظر اینجانب نقطه عطف توان مدیریتی و تخصص  مهندس
ــازی ارزیابی نمود، قطعا ساخت و بهره برداری از ابر سازه هایی با حیطه  را می توان در صنعت سدس
ــین در زمینه های  ــوری نیازمند برخورداری از توان باالی مهندس تاثیرگذاری منطقه ای و گاها کش
ــازه در بهره برداری طی چندین  ــازه ها و علی الخصوص حفظ دوام و کیفیت س طرح و اجرای این س
دهه می باشد. خوشبختانه گواه موفقیت ما در این زمینه بومی سازی صد درصدی ساخت سدها و 
استقالل از مشاورین خارجی بوده است و توانسته ایم طی سالهای اخیر در اغلب موارد کلیه عملیات 
طراحی و اجرا را بدست متخصصین داخلی انجام دهیم، به نحوی که در اکثر پروژه های این شرکت 

موفق به اخذ گواهینامه های کیفیت برتر بتن در سال شده ایم.

نقش انسان ایرانی در صنعت بتن، ساخت و ساز بتنی و تاثیر گذاری آن در پیشرفت - ۶
جامعه را چگونه می بینید؟

حصول نتیجه مطلوب در این صنعت محصول هماهنگی و همکاری ارگانهای مختلف می باشد، 
از جمله سازمان های آموزشی در زمینه تعلیم و تربیت متخصصین، تولید کنندگان مواد معدنی در 
تامین زنجیره تولید مواد اولیه با کیفیت مطلوب ، بخش تحقیقات و توسعه و کارخانجات سیمان 
در زمینه دستیابی به تکنولوژی تولید سیمان جهت کاربرد در صنایع حساس و .... . همانگونه که 
ــت هر یک از ما در کسوت های مختلف اشاره شده می تواند در این زمینه نقش آفرینی  ــخص اس مش
کند و پیشرفت این صنعت ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت جامعه دارد. به نوعی می توان گفت سرمایه 

گذاری در سطح ملی جهت توسعه این صنعت سبب پیشرفت  ارکان اصلی جامعه خواهد گردید.

آیا مهندسی ایرانی و به تبع آن ایران در جهان گلوبال  تحت تاثیر تغییرات پارادایم - ۷
عینی نرمال جدید پسـاکرونایی مواجـه با بحران های جدی، می توانند آینده سـاز 

باشد؟ چگونه؟
بحران ناشی از همه گیری در عین مسائل و مشکالتی که برای صنایع کشور ایجاد کرده لیکن 
ــت در این عرصه به شکوفایی و دستاوردهای ارزشمندی برسد. از  ــمندانه توانسته اس مدیریت هوش
جمله لزوم نگاه به داخل و بهره گیری از توان متخصصین و تولیدکنندگان داخلی، که بهترین شاهد 
بر آمادگی ما جهت ورود به دوره پساکرونایی  توفیق شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در تبدیل 
ــیاری از طرح های جاری در  ــران به فرصت در مدت همه گیری کرونا بوده، بنحوی  که بس ــن بح ای
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همین مدت به بهره برداری رسیده اند. بحمدهللا آمادگی ما جهت ورود به دوره پساکرونایی با قدرت 
بیشتر از گذشته خواهد بود.

برنامه ریزی برای تعلیم و ارتقای دانش منابع انسانی در حوزه صنعت ساخت و ساز - ۸
چگونه باید باشد؟

همانگونه که پیشتر اشاره کردم سنگ بنای پیشبرد اهداف در این زمینه دانش، مهارت و تربیت 
ــات دانشگاهی  در این زمینه نقش اصلی را بر عهده  ــانی متخصص می باشد. لذا موسس نیروی انس
دارند. نکته ای که شایان اهمیت است لزوم توجه این موسسات به نیاز های واقعی بخش صنعت از 

طرق مختلف از جمله  برگزاری همایش ها و سمینارها می باشد. 

نقـش پژوهش های علمی و تحقیقات کاربردی در صنعت سـاخت و سـاز را چگونه - ۹
می بینید؟ نقش آموزش مهارت ها در توسعه پایدار چیست؟

بنظر من می بایست ضمن توجه ویژه به نقش موسسات آموزشی و پژوهشگاه ها در سیاست های 
کالن کشور بخش بیشتری از بودجه در اختیار آنها قرار گیرد که در این صورت از بسیاری از اتالف ها 
در پروژه ها جلوگیری بعمل می آید. همچنین ضمن پرورش نیروهای متخصص مورد نیاز صنعت در 
ــویق شرکتهای خصوصی به تصدی گری  ــت سیاست های دولت در راستای تش این مراکز، می بایس

بهره برداری سازه های بتنی و نهایتا تحقیق و پژوهش در این زمینه اختصاص یابد.

تعامـل نزدیک سـه حوزه بخش خصوصی – حکمرانی خـوب - بنیادهای مردمی و - ۱۰
NGO ها با جامعه و دانشگاه را چگونه می بینید؟

در سالهای اخیر در این زمینه کارهای بزرگی انجام شده که عموما در راستای سیاستهای کلی 
ــذاری کارها به بخش خصوصی و تعامل صنعت و  ــت در زمینه کاهش تصدی گری دولتی، واگ دول
ــگاه می باشد، خوشبختانه در این زمینه دستاوردهای ارزشمندی در شرکت آب و نیرو بدست  دانش
ــود، امروزه صنعت  ــاره نم ــگری اش ــعه مخازن در صنعت گردش آورده ایم از جمله می توان به توس
ــاخص در توسعه، مورد توجه کشورهای در حال  ــگری به عنوان یکی از رویکردهای مهم و ش گردش
پیشرفت قرار گرفته است. مکانیزمهای گردشگری نوین و جذاب روز به روز در حال پیشرفت است که 
نمونه بارز آن گردشگری سد و محیط پیرامونی آن است. انعقاد تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مهر تاییدی است که بر ضرورت توسعه گردشگری پیرامون سد 
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زده شد، همچنین اقدام سازمان میراث فرهنگی در زمینه ثبت طرح کارون ۴ به عنوان میراث ملی 
نمونه ی دیگری از نتایج مثبت این تعامالت می باشد.

تا رسـیدن به دانش روز دنیا، تدوین و اجرای اسـتانداردهای روز چه میزان فاصله - ۱۱
داریم؟

بنظر من در این زمینه منابع و امکانات در داخل بقدر کافی وجود دارد لیکن  نیازمند یک عزم 
ــت تا با بهره گیری از دانش موجود در ارگانهای مختلف علی الخصوص  و اراده ملی و هم افزایی اس

در زمینه ساخت سیمان در مدت کوتاهی به این هدف دستیابیم.

آیا در ایران همه استانداردهای ملی و بین المللی رعایت می شود؟ نظر خود را اعالم - ۱۲
نمایید.

در خصوص ساخت و ساز در سطح کل کشور با توجه به گوناگونی اهداف و فعالیت ها نمی توان 
اظهار نظر کلی کرد لیکن در حوزه صنعت سدسازی با توجه به سرمایه گذاری وسیع صورت گرفته و 

حساسیت طرح ها می توان گفت این استانداردها بنحو مطلوبی رعایت شده و می شود.

آیا دانش نیروی مهندسی ایران در مقیاس جهانی می تواند قابل قبول باشد؟- ۱۳
در گذشته به لحاظ دانش فنی و مهندسی کشور عزیزمان علی رغم داشتن سرمایه های انسانی 
ــتهای  ــود لیکن در حال حاضر با پیروی از سیاس ــد نیروهای متخصص خارجی ب ــمند نیازمن ارزش
خودکفایی، اتکا به توان داخل، آموزش و بهره گیری از نیروهای متخصص بومی به جایی رسیده ایم 
که نه تنها در این زمینه خودکفا شدیم بلکه قابلیت صادرات خدمات فنی و مهندسی به کشورهای 

دیگر را داریم. 

آیـا حضور ابزارهای کنترل کننده ای همچون بازرسـی و ارزیابی در حوزه تولید بتن - ۱۴
آماده، مواد، مصالح و .... الزم و مورد نیاز است؟

ــیار روشنگر باشد، شرکت  ــش ذکر یک نمونه عینی می تواند بس ــخ به این پرس در خصوص پاس
ــازمان های پیشرو در زمینه ارائه خدمات مدیریت طرِح  ــعه منابع آب و نیرو به عنوان یکی از س توس
سازه های بتنی بزرگ، بازرسی و ارزیابی این سازه ها را بعنوان یکی از مقدمات خط مشی کالن خود 
ــانی و تکنیکی، درس آموخته های ارزشمندی  ــرمایه گذاری های انس ــتا با س قرارداده و در این راس
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بدست آمده است. رفتار نگاری سدها بعنوان یکی از عظیم ترین سازه های بتنی تامین کننده انرژی، 
معیار خوبی جهت تعیین کیفیت تولید و اجرای بتن می باشند. با توجه به بار گذاری دائمی و نقش 
استراتژیک آنها در طول دوره حیات خود عمال اجرای آنها می بایست به دور از هرگونه خطایی انجام 
پذیرد. که در این راستا تهیه و توسعه سیستمهای جامع و برخط کنترل پایداری و ایمنی سدها یکی 
از این راه کارهاست. لذا پیشنهاد می کنم جهت استفاده از این تجربیات در سایر عرصه های ساخت 
و سازهای بتنی با همکاری موسسات و سازمان های متولی کارگروه های تخصصی ایجاد گردد و این 

شرکت آمادگی  کامل خود را در ارائه خدمات و انتقال این دانش به سایر ارگانها اعالم می دارد.

پیشـنهاد شـما به عنوان یک شـخص با تجربه و موفق به جامعه مهندسی عمران - ۱۵
کشـور در جهت تحقق ارتقای کیفیت سـاخت و ساز متناسـب با شرایط نوین پسا 

کرونا چیست؟
توصیه اکید من به تمامی مدیران لزوم پرورش دیدگاه نگاه به داخل در این زمینه است. با توجه 
به زمینه های بسیار مساعد و تجربیات ارزشمند در طول چندین دهه توسعه زیرساخت ها، می توان 
با یک عزم ملی و اقدام جامع در زمینه جمع آوری تجربیات و حمایت از پژوهشگران و متخصصین 
نه تنها نیاز داخل را پاسخ گو باشیم بلکه به عنوان یک کشور پیشرو در زمینه صنعت ساخت قابلیت 

صدور این خدمات به کشورهای دیگر علی الخصوص همسایگان ایران وجود دارد.

آیا در زمینه آموزش با دانشگاه نیز همکاری دارید؟- ۱۶
در حال حاضر اساتید و خبرگان دانشگاهی بخش جدایی ناپذیر از تیم های بازنگری و طراحی ما 
ــکیل می دهند و همچنین بطور مشخص از تخصص این عزیزان در طرح های شرکت  بصورت  را تش

انعقاد مستقیم قراردادهای پژوهشی با دانشگاه ها استفاده می شود.

ارتباط صنعت و دانشگاه را چگونه می بینید؟- ۱۷
ــتر با دانشگاهیان این ارتباط که در  با توجه به رویکرد اخیر مجموعه وزارت نیرو در تعامل بیش
ــت در سالهای اخیر شکل موثرتری بخود  ــنتی و گاها مستقل از هم وجود داش ــته  بصورت س گذش
گرفته است، حمایت از دانشگاه و جهت دهی تحقیقات دانشگاهی برای استفاده در صنعت همواره از 
اهداف من در دوره های مختلف کاری بوده و ثمره آن رشد و توسعه و همکاری تنگاتنگ مجموعه های 
ــت. در حال حاضر این شرکت از خدمات  ــگاهی با خانواده بزرگ صنعت آب  بوده اس مختلف دانش
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ــیاری از دانشگاه های مطرح کشور از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه  بس
تهران و ... در پروژه های خود بهره می برد. معاونت فنی  و پژوهش های شرکت به عنوان مرکز اصلی 

و پل ارتباطی بین دانشگاه و صنعت عمل می کند.

موقعیت تولید کنند گان ایرانی در مقایسه با تولید کنند گان سایر کشورهای جهان - ۱۸
را چگونه می بینید؟

ــته به جهت برخی کمبودها نیاز به تولیدات خارجی در زمینه  در کل می توان گفت که در گذش
تهیه و اجرای بتن کامال مشهود بود لیکن در حال حاضر با پیشرفت های صورت گرفته در زمینه تولید 
سیمان و بهره گیری از توان باالی صنایع پتروشیمی به جرات می توان گفت نیاز این صنعت توسط 
تولید کنند گان داخلی به خوبی تامین میگردد. لیکن هنوز در برخی از موارد خاص از جمله رزین ها 

و افزودنیها همچنان کاستی هایی وجود دارد.

در پایـان، پیام خود برای مجموعه مرکز تحقیقات بتن )متب( و جامعه مهندسـین - ۱۹
عمران را بفرمایید؟

ــش علمی، برغم  ــزاری این همای ــزان در مجموعه به جهت برگ ــات عزی ــکر از زحم ــن تش ضم
ــی و  ــورمان، مراکز پژوهش ــرفت و عمران و آبادانی کش ــای موجود، امید دارم در پیش محدودیت ه
تحقیقاتی بخصوص مرکز تحقیقات بتن و همچنین جامعه مهندسین عمران کشور، بیشتر از گذشته 

موفق و اثر گذار باشند و برای نسل های آتی با اقدامات توسعه ای آینده روشنی را ترسیم نماییم.
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 لطفا سوابق تحصیلی خود را بیان کنید؟- ۱
ــیخ اکبری رییس هیأت مدیره و  ــید ش اینجانب جمش
ــرکت ناودیس راه فارغ التحصیل در رشته راه و  مدیرعامل ش

ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۵۴.

لطفا سـوابق و مسئولیت های خود را بفرمایید و - ۲
هم اکنون در چه ارگان، سـازمان یا دانشگاهی 

مشغول به فعالیت هستید؟
بعد از فراغت از تحصیل در اجرای پروژه های عمرانی به عنوان رئیس کارگاه و از سال ۱۳۶۱ به 
بعد به عنوان مدیرعامل شرکت ناودیس راه در اجرای پروژه های عمرانی راه، راه آهن، فرودگاه مشغول 
ــط یک پروژه به وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت و  ــالیانه متوس فعالیت بوده ام و در این مدت س

نیرو و شهرداری تحویل گردیده است.

چرا و چگونه با دانش فنی صنعت ساختمان آشنا و به آن عالقه مند شدید؟- ۳
ــنا و  ــازی آش ــگاه برای دوره های کارآمدی با پروژه ها راه س ــجویی با معرفی دانش در دوره دانش

عالقه مند به فعالیت در پروژه های عمرانی صنعت احداث شدم و تا به امروز ادامه داشته است.

در چه زمینه هایی از بتن فعالیت یا آشـنایی دارید ؟(تکنولوژی بتن، سـازه بتنی، - ۴
عمرانی، موارد دیگر) 

اجرای سازه های بزرگ بتنی، پلهای بزرگ، تونل و به خصوص روسازی بتنی در پروژه های آزادراه 
تهران- شمال که اهم آنها عبارتند از:

احداث پل های بزرگ در پروژه های راه ، راه آهن، قطار شهری کرمانشاه و روسازی بتنب در پروژه 
آزادراه تهران- شمال و اصفهان- شیراز.

آبادانی ایران عزیز افتخاریست بس بزرگ برای آبادگرانش
امروز ساختار اجرائی در کشور، عمدتًا در اختیار نهادهای دولتی و حاکمیتی بوده و پول، ثروت، 
امکانات، تسهیالت و از همه مهم تر رانت کمرشکن در اختیار آنها قرار گرفته است و بخش خصوصی 
ــاختاری در چهل سال گذشته امروز ضعیف تر و نحیف ترشده و یکی یکی گردونه  ــد س علی رغم رش

ساخت و ساز فعالیت اقتصادی را ترک می کنند.
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گفتم به بلبلی که عالج فراق چیست
از شاخ گل به خاک فتاد و تپید و مرد

ــتیم که سرمایه های هنگفتی در این  ــاهد حجم عظیمی از پروژه های نیمه تمام هس و امروز ش
پروژه ها خوابیده و بی صاحب است، این سرمایه های عظیم راکد و بال استفاده مانده اند، در حالیکه 
ــت. به هر حال تا در  ــانیدن پروژه ها و بهره برداری از آن هدف اس برای بخش خصوصی به نتیجه رس
اصالح ریشه ای در حمایت از بخش خصوصی واقعی صورت نگیرد توسعه اتفاق نمی افتد و فن آوری، 

کارآفرینی در صنعت احداث به وجود نخواهد آمد.
ــور آمادگی این را  امروز دانش فنی و جوانان با تحصیالت عالی و کارآفرینان صاحب نام در کش
دارندکه تحول بزرگی را به وجود آورند و در داخل و خارج از کشور به خصوص در کشورهای همسایه 

نقش اساسی داشته باشند. ان شاءاله
با افزایش نرخ ارز اگر ما در واردات با مشکل مالی مواجه هستیم ولی در صادرات فرصت خوبی 
به وجود آورده تولیدات داخلی اگر حمایت شوند می توانند با اصالح ساختار خود و بروزرسانی دانش 

فنی اغلب نیازهای داخلی را تأمین نمایند، حتی صادرات راهم رونق بیشتری دهند،
روزی روزگاری! کارخانجات هپکو تقریبًا همه ماشین آالت راه و معدن را تولید می کرد! ولی امروز 

کارش به کجا رسیده و الی آخر.
با همکاری انجمن مدیران فنی و اجرایی (آقای دکتر حمزه گودرزی)

وضعیت و جایگاه ما در دنیا و در حوزه صنعت بتن در چه جایگاهی قرار داشته و تا - ۵
وضعیت مطلوب چه میزان فاصله داریم؟

فقط اشاره کوتاهی بکنم. جو حاکم بر فضای عمرانی کشور، صرفا ساخت وساز و کسب درآمد 
وانجام کار فیزیکی است. اما باید پذیرفت که تولید بتن، قبل از آنکه یک کار عمرانی باشد، یک کار 
ــیمیایی است. مهندسین ساختمان ما رابطه چندان صمیمانه ای با دنیای شیمی ندارند سیمان  ش
ــیمیایی- حرارتی، فقط در سدسازی ها خوب  ــیمیایی– حرارتی است. موضوع تنش ش یک ماده ش
لحاظ می شود. اما با تنش های شیمیایی، رطوبتی و حرارتی بعد از احداث چندان سروکاری نیست. 
ــت. زلزله کرمانشاه وسرپل ذهاب، واقعیت های زیادی  ــازه های بتنی ما چندان باال نیس لذا دوام س
ــیار فاصله دارد. در دنیا نحوه  ــکار کرد. دانش ما با دانش بتن جهان بس را از ضعف بتن های ما آش
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تولید واجرای بتن بسیار پیشرفت کرده است. در دنیای امروز ، بتن بدون افزودنی ها، معنا ندارد. 
متاسفانه ما با نقش وارزش افزودنی ها و نحوه کارکرد انها چندان آشنا نیستیم. در دنیا شاهد حضور 
واثر موثر بتن شاتکریت آماده، بتن سبک سازه ای، بتن عایق حرارت، بتن جاده، بتن خشک، بتن 
ــتیم.  امروز  شاهدیم که در دنیا، چوب را  ــوز، بتن آبگریز و غیره  بطور کامال رایج و فناورانه هس نس
وارد عرصه بتن نموده و سازه های بسیار سبک تر از قبل میسازند که خواص وارزش های بسیار زیادی 
ــور  ــت تا از نظر حجمی نیز مصرف بتن در کش ــده اس دارد. عدم توجه واقعی به موارد فوق باعث ش
افت کند. هم اکنون مصرف سرانه سیمان کشور کمتر از ۵۰۰ کیلو گرم در سال است. حال آنکه این 
ــته به حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم رسیده بود. سخن در این مورد به فرصت بسیار  ــال گذش رقم در چند س
وافر نیازمند است. امروز مصرف سرانه سیمان در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس چند برابر ایران 

است. لذا ظرفیت سیمان کشور کامال بیکار وبال استفاده مانده است. 

امروزه دیگر متقاضیان کار  همچون دوران کهن به کارخانه و موسسـات روی نمی - ۶
آورنـد بلکـه بر عکس از آنجاییکه شـهرهای جدید محل زندگی افـراد خالق اند و 
موسسـات نوینی مانند شـرکت مایکروسـافت برای یافتن و جذب افراد خالق به 
شهرهای خالق منتقل می شوند، از اینرو شهرهای جدید می بایست بر مبنای جذب 
افراد خالق مبتنی بر خالقیت بنا شوند، مفهوم شهر خالق و شاخص های شهر خالق 

ایرانی از نظر شما چیست؟
مفهوم شهر خالق و شاخص های شهر خالق

ــت که مردمانی دارد خالق و در پی خلق و ابداعاتی که موجبات بهره مندی  ــهری خالق اس ش
مردمان جامعه را فراهم می کند. بسته به هدف گذاری مسئوالن و مدیران شهر خالق شاخص های 
توسعه تعریف می شود. شاخص هایی همچون توسعه پایدار, حمل ونقل مناسب , کاهش بیکاری, 

توسعه اقتصادی. 
بطور کلی حضور و حمایت از موسسه های تحقیقاتی , موسسات حامی شرکت های نو پا و طرقی 
خواهانه ، کارآفرینان با ایده های بزرگ  و مدیران توانمند با قابلیت پیش بینی نیازمندی آینده ضامن 

رشد و ایجاد یک شهر خالق است. 
thinknow ۲  موسسه مستقل. 

جمشید شیخ اکبری 

چهره منتخب صنعت ساختمانمدیرعامل شرکت ناودیس راه



۶۸

ــیله اطالعات جمع آوری شده در  ــهرهای دنیا بوس ــاخص ها و معیارهایی برای رده بندی ش ش
گذشته و حال شهرهای دنیل تعریف کرده است. این موسسه, کالن شهر تهران را در رده ۳۹۰ امین 
شهر خالق در دنیا در سال ۲۰۱۹ قرار داده است. با استفاده از اطالعات چنین موسساتی می توان در 

تعیین و بهبود معیار ها و توسعه شهرهایی خالقتر در میهن عزیزمان قدم برداریم.

آیـا می توان میان توسـعه پایدار اقتصادی فرهنگی، اجتماعی فرهنگی و سـالمت - ۷
زیسـت محیطی با ساخت و سازهای پایدار همسویی ایجاد کرد؟ چگونه می توان در 
یک هم اندیشی متمرکز برای بررسی وضعیت موجود جامعه مهندسی عمران و حوزه 
صنعت سـاخت و ساز کشـور همسو با توسـعه پایدار اقتصادیفرهنگی، اجتماعی۰ 
فرهنگی و  سالمت زیست محیطی در دوران بحران اقتصادی پسا کرونا، بعنوان یک 

ضرورت اجتماعی، منابع انسانی را سازماندهی نمود؟
 اگر بپذیریم که اصوال محیط زیست، موضوع انسان است، آنوقت بسیاری از فاکتورهای ما تغییر 
میکند. در زبان انگلیسی کلمه فاکتور از فاکت یا حقیقت استخراج شده است. کرونا یک ناهنجاری 
با فاکتور زیست محیطی است. قطعًا دستورالعمل ها ی الزام آور ضروری است. اما کافی و حل کننده 
مشکل نیست. قطعا نقش مهندسین عمران و حوزه صنعت ساخت وساز در حل این معضل تعیین 
کننده است و ما دراین مورد، می بایست خیلی پیشتر اقدام میکردیم. متاسفانه شاهدیم که میزان 
ــبت به جهان وحتی کشور صنعتی بسیار باال وبا بهره وری کم همراه  ــور ما نس مصرف انرژی در کش
است. نگاه اصولی و مهندسی در این حوزه فرصت بسیار جدی وارزشمندی است که میتواند خانه 
تکانی اساسی در تفکرات مهندسی، اقتصاد، اجتماع ایجاد کند و بسیاری از معضالت جامعه ما را 

حل کند.

به نظر شـما انجمن علمی بین المللی و تکنیکی ACI  در جامعه مهندسـی عمران - ۸
چه نقشی دارد ؟

ــت که اصطالحا به آن گیرنده  ( binder ) گفته می شود.  ــیمان اس عنصر اصلی بتن، همان س
ــیمان   اجازه بدهید خاطره و مثالی عرض کنم زمانیکه همکاران ما در انجمن بتن ایران، بخش س
آیین نامه بتن ACI  را ترجمه میکردند، در جایی گفته شده بود که: با همه آزمایشات که طبعا همه 
ــود، ببینید برای رسیدن به بتن مطلوب،  پیمانکاران در عمل   ــرایط کنترل شده انجام می ش در ش
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چه می کنند.
 اساسًا ما در ایران نقش وارزشی برای پیمانکاران قایل نیستیم و  صرفا آیین نامه یکنواختی را 

برای تمام نقاط ایران بکار میبرینم؟ طبعا نتیجه نمی تواند عالی ومطلوب باشد. 
طبعا ACI   در ایران، فقط با بازوهای تجربی نیرومند و امین نظیر پیمانکاران دلسوز و دانشمند 

ومجرب میتواند موفق باشد. 

نظر شـما درباره بتن خشـک و مالت آماده چیست؟ آیا می تواند جایگزین مناسبی - ۹
برای بتن آماده مورد مصرف حال حاضر کشـور باشـد  و آیا دارای جایگاه مناسـبی 

است؟
 بتن خشک و مالت خشک ضرورت قطعی نیاز توسعه امروز ایران است. البته در دنیا، این دو را 
مانند ما ازهم تفکیک نمی کنند. در حالیکه در بتن آماده های تر کشور، حداکثر ۲ ویا سه نوع بتن 
ــاخته میشود که معموال تا رسیدن به محل مصرف، با ناهنجاری های زیادی از نظر زمان، فاصله  س
حمل، پمپاز، مصرف مجدد اجباری آب، لزوم ویبره، نگهداری و آب دادن همراه است که عمال سازه 
بتنی  را با انحرافات زیاد از منظور طراح مواجه میکند، خوشبختانه در بتن خشک، شاهد هیچکدام 

از ناهنجاری های فوق  نیستیم.
 در بتن خشک ، دقیقا میتوان نظر طراح را با ضریب اطمینان کافی از نظر سیمان، سنگدانه و 
افزودنی ها تهیه کرد. عامل زمان و فاصله تولید تا کارگاه ساختمانی، دخالتی ندارد. میزان آب کامال 
قابل کنترل است. در بتن خشک میتوان عوامل ویبره و حتی نگهداری را حذف نمود وقالب بندی 

را کم کرد. زمان بارگذاری را کاهش داد.
 همین جا باید عرض کنم که متأسفانه یکی از غفلت های سازمان نظام مهندسی ما بطور اعم، 
ــازه همانند نقش لباس بر اندام انسان و  ــک است. نقش مالت در س ــتفاده مالت خش غفلت از اس
حفظ استخوان و اندام ها از گرمازدگی وسرما زدگی است. مالت خشک صنعتی در سال ۱۸۹۸ ثبت 
اختراع شد و امروزه کامال در حال رشد است. در حالیکه ما در ایران هنوز مالت را با دست و بدور 
ــاهد عرضه وسیع وکامال رقابتی دهها و  ــتاندارد ودانش وبینش الزم تولید میکنیم، در دنیا ش از اس

صدها نوع مالت وبتن کامال مورد نظر مصرف کننده هستیم. 
متأسفانه عدم توجه به دانش بسیار زیاد جهانی وحتی سابقه کهن ایرانی، به مهندسی واقتصاد 
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وایمنی سازه های ما لطمه جبران ناپذیر می زند. قطعًا یکی از دالیل رکود امروز کشور، ناشی از این 
غفلت است.  

بتن های عصر نوین پسا کرونا چگونه اند؟- ۱۰
ــنگدانه ها، سیمان ها، مالت ها و بتن هایی بدرد عصر پسا کرونا می آید که با آن سازه  قطعا س
هایی با حداقل انتشار CO۲  ساخته شود و بتواند در زمان بهره برداری نیز کمترین انرژی را مصرف 
ــار CO۲  باشیم و این هدف بزرگی است که باید نه تنها تمام جامعه  ــاهد  کمترین انتش نماید تا ش
مهندسی، اقتصادی، بودجه عمرانی و حتی نظام مالی ومالیاتی، بلکه افکار عمومی باید آن را لحاظ 

نمایند. 

بتن با عملکرد با دوام مقاوم (Strong Durable Concrete)کدام است؟- ۱۱
ــین ایرانی، معیار مقاومت ۲۸ روزه تنها معیار بتن خوبست. حال  ــفانه هنوز نزد مهندس  متأس
آنکه بتن و بخصوص با شرایط ساخت وساز ونگهداری ما وعدم استفاده از سامانه های عایق حرارتی 
ــیمیایی در سازه ها، شاهد افت شدید دوام قابل انتظار بتن هستیم. تنش حرارتی،  و رطوبتی و ش
تنش شیمیایی، تنش رطوبتی، عواملی هستند که صرفا با کسب مقاومت مکانیکی ۲۸ روزه مطلوب 

قابل کنترل و چاره اندیشی نیستند.

آیا اجباری شـدن کاربرد مصالح اسـتاندارد ساختمانی در سـاختمان ها اساسًا کار - ۱۲
درستی است؟

 ببینید استاندارد، فقط حداقل ها را عنوان میکند و نمیتواند برای دایره بسیار وسیع انتظارات ، 
تنوع آب وهوایی، تنوع کاربرد ها، آسیب های طبیعی، آسیب های شهری نسخه بنویسد. 

اخیرًا که مجبور بودم از مترو استفاده کنم، در ایام بارندگی اخیر شاهد ورود آب باران به داخل 
مترو بودم که قبال نبود. یا در پل دوطبقه صدر شاهد استفاده از ایزوگام بر روی سازه بتنی هستیم. 

در حالیکه با روش های پیشرفته بتن  آب ریزی نیازی نخواهد بود. 
ــازه بتنی بکار برده اند. اما عوامل متعددی  ــازندگان و طراحان تمام دقت نظر را در س قطعا س
باعث کاهش توانایی و ماندگاری ( DURABILITY )  سازه های بتنی شده است. شاید اگر سقف 
ــازه بتنی تونل ها، همانند متروسازی در جهان،  از شاتکریت آماده که  ــتگاه مترو تهران، در س ایس
دارای توانمندی وارزش علمی واقتصادی است، استفاده کند، شاهد چنین افت دوام سریع نباشیم. 
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  ( FIREPROOFING ) االن در بعضی موارد شاهدیم که سازمان آتش نشانی، کار آتش بندی
ــازه فلزی را با ماسه وسیمان معمولی نیز برای بعضی از اسکلت فلزی ها تاییدیه صادر میکند. در  س
حالیکه  برای این امر مهم، استاندارد ها و آزمایشات سنگین و پرهزینه تدوین شده و مرکز تحقیقات 
ــاختمان، فقط برای تولید کنندگانی که بتوانند برای تولیدات خود ، چنین مراحلی را بگذرانند،  س

تاییدیه صادر میکند. 
یا مثًال کارخانجات سیمان و سنگدانه های ما همگی دارای استاندارد هستند. اما مشکل، نحوه 
مصرف این کاالها ست. رسیدن به سازه با دوام، بسیار متفاوت از تدوین استاندارد برای تولید چند 

محصول پایه ساختمان سازی است. 
ــک همین است که مسئولیت ماندگاری را بدوش  از قضا  یکی از وظایف مهم صنعت بتن خش
می گیرد و این کار صنعت، تجربه، اقتصاد است ونه استاندارد. طبعا بتن خشک با این مسولیت های 

فراوان  گرانتر از بتن تر است. 

به نظر شما چه ارگان و سازمانی، استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد و کاربرد - ۱۳
آن در سازه ها را می بایست پی گیری نماید؟

ــاید تنها سازمانی که بتواند به این امور سازمان دهد، سازمان های بیمه باشند. اگر بیمه ها   ش
وارد این عرصه شود بنا به ماهیت مسئولیت تجاری خود و برای سود آوری خودشان، میبایست ساده 
ــی را کنار گذاشته و دور اندیشی را در پیش بگیرند. در این حالت صنعت مالت خشک، بتن  اندیش
خشک، سیمان، بتن آماده، محیط زیست، ایمنی در زلزله و ایمنی در آتش سوزی، ایمنی در سیل 

وغیره خود بخود متولی پیدا میکند. 

آیا سازه های بتنی در مقابل زلزله ۶ ریشتر دارای مقاومت و استحکام می باشند؟- ۱۴
میدانیم که زلزله، انرِژی آزاد شده زمین است که در مدت بسیار کم و با شدت زیاد به ساختمان 
ــازه های ما در زلزله سخن گفت که تنش حرارتی و  ــود. زمانی میتوان سخن از ایمنی س وارد می ش

محاسبات و فاکتورهای آن وارد محاسبات ساختمانها شود.
 بسیار جالب است که بعلت هم جهت بودن این دو انرژی، هر گونه سرمایه گزاری بر روی تنش 
حرارتی، دارای بازخورد مثبت در ایمنی زلزله است. متاسفانه در بسیاری از برج ها که  اخیرا ساخته 
شده ولی وکامال واز نما های آن جداشدگی جدار خارجی از اسکلت برج ، کامال مشهود است. شاید 
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اگر چه این گونه ساختمانها ، دارای سازه مطمئن در زلزله هستند، اما قطعا دارای جدارهای خارجی 
ایمن در زلزله نیستند. 

متأسفانه مالحظه شده  که گاه با هزینه زیاد وآهن کشی ها که خود انرژی حرارتی بیشتری را به 
ساختمان وارد میکند، به تقویت ظاهری جدارها میپردازند. حال آنکه با هزینه بسیار کمتر میتوان 
ــازه را بسیار باالتر برد. شاید با اطمینان بتوان گفت که  ــاختمان، ایمنی س با عایق حرارت کردن س
ــازی مصرف انرژی و بکار گیری  ــیر بهینه س ــازه های ایران، در برابر زلزله، از مس افزایش ایمنی س
ــور ژاپن، با این مزیت، نه تنها بر معضل زلزله فایق  فناوری های کاهش مصرف انرژی میگذرد. کش

آمده، که اقتصاد خودرا رونق داده است.
ــازی، بسان لباس انسان، معنا  ــی مسکن، شهرس همیجا باید عرض کنم که کیفیت ومهندس
کننده تمام ارزش های الهی، انسانی، اقتصادی  واجتماعی هر تمدنی است. اگر امروز کرونا در جامعه 
ــکن سازی ما، یکی از عوامل آن است. باید مسکن وسازه های بادوام،  ما جوالن میدهد، قطعًا مس

ایمن و کم انرژی بر بسازیم تا در برابر تورم، بیماری، زلزله و آتش سوزی مقاوم باشیم.
از توجه انجمن ACI   به این امر مهم سپاسگزارم.
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مهندس ایرج عمرانی 

مدیر ارشد شرکت کولهام

جناب آقای مصطفی احمدوند
ریاست محترم مرکز تحقیقات بتن

با سالم،
ــپاس و  ــازه میخواهم مراتب س ــًا و در ابتدا اج احترام
ــب بعنوان چهره  ــی بر انتخاب اینجان ــی خود را مبن قدردان
ــنواره ملی بتن و زلزله و بیست  ــاختمان در "جش صنعت س

و سومین همایش ساالنه علمی بین المللی بتن (ACI)“ به جنابعالی و سایر همکاران ذیربط اعالم 
ــاختمان این مرز پرگهر  ــندی خود را به عنوان یک عضو از خانواده بزرگ صنعت احداث و س و خرس

ابراز نمایم.
با توجه به تجارب سالیان متمادی کار و تالش در پروژه های بزرگ و بعضا ملی، پاسخ خود را به 

سواالت مقرر بدین شرح تقدیم مینمایم:

لطفا سوابق تحصیلی خود را بیان کنید؟- ۱
ــگاه پلی  ــال ۱۳۵۰ از دانش اینجانب ایرج عمرانی، متولد ۱۳۲۴ بندر انزلی و فارغ التحصیل س

تکنیک در رشته مهندسی راه و ساختمان میباشم.

 لطفا سوابق و مسولیت های خود را بفرمایید و هم اکنون در چه ارگان، سازمان یا - ۲
دانشگاهی مشغول به فعالیت هستید؟

سال ۱۳۵۰ لغایت ۱۳۵۲  مدیر پروژه در پروژه های راه مالثانی شوشتر- ساختمان و انبار در قصر 
فیروزه

سال ۱۳۵۲ لغایت ۱۳۵۴ به مدت سه سال مدیریت احداث کارخانجات صنایع و پوشش ایران به 
مساحت ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ متر مربع سالن های مخمل بافی- حریر- ریسندگی در رشت- احداث کارخانه 

ایران کنف در رشت
ــال ۱۳۵۵ تاکنون عضو موسس  شرکت کولهام و در سمت های مدیر عامل- رئیس هئیت  از س

مدیره- مدیریت ارشد 

 چرا و چگونه با دانش فنی صنعت ساختمان آشنا و به آن عالقه مند شدید؟- ۳
ــکوفائی در صنعت ساختمان انگیزه عالقمندی ام را در این رشته برایم  دردهه ۱۳۴۰ به علت ش

بوجود آورد.
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 در چه زمینه هایی از بتن فعالیت یا آشنایی دارید؟- ۴
ــرکت کولهام در حوزه مهندسی عمران گرایش آب به عنوان شرکت  ــوابق کاری ش با توجه به س
ــدها (سد دوستی، خداآفرین ،  ــازه های بتنی بکار رفته در س پیمانکار رتبه یک این حوزه، مجری س
ــویق در شهر سویق کـشور عمان)،  ــیر )، اسکله ها ( اسکله س ــراب، چم ش داریان، فریم، نم رود، س

بنادر(بندر شـهید رجایی فاز سه) بوده  ام. 

امـروزه دیگر متقاضیان کار همچون دوران کهن به کارخانه و موسسـات روی نمی - ۵
آورنـد بلکه برعکـس از آنجاییکه شـهرهای جدید محل زندگی افـراد خالق اند و 
موسسـات نوینی مانند شـرکت مایکروسـافت برای یافتن و جذب افراد خالق به 
شهرهای خالق منتقل میشوند، از اینرو شهرهای جدید می بایست بر مبنای جذب 
افراد خالق مبتنی بر خالقیت بنا شوند، مفهوم شهر خالق و شاخص های شهرخالق 

ایرانی از نظر شما چیست؟
ــعه فرهنگ  ــتاد میالدی توس ــهر خالق بیندازیم. از دهه هش ابتدا نگاهی اجمالی به مفهوم ش
ــتور کار شهرها و مناطق کشورهای توسعه یافته دنیا تبدیل شد و  محلی، به مهم ترین بخش از دس
همین موضوع زمینه و بستر بروز مفهوم «شهر خالق» را ایجاد کرد. فرض ابتدایی شهر خالق این 
است که افراد عادی می توانند کارهای فوق العاده ای انجام دهند به شرط اینکه فرصت الزم و کافی 
ــفه شهر خالق بر این اصل بنا شده است که هر شهری استطاعت و  ــته باشند . فلس در اختیار داش
ظرفیتی بسیار بیشتر از آنچه در وهله اول به نظر می آید در خود دارد؛ به عبارت دیگر در شهر خالق 
همه خالقند. به همین منظور شهر باید فضایی برای جذب و پرورش ایده ها و نوآوری های همه باشد 
و بتواند از خالقیت همه افراد چه افراد خاص و ویژه مانند هنرمندان، دانشمندان، نویسندگان و چه 
افراد معمولی بهره ببرد. با این تعریف شهر خالق فضایی مستعد برای یادگیری و به کارگیری تمامی 
استعدادها در جهت ایجاد اشتغال و ایجاد کیفیت باالتر زندگی است. الزم به ذکر است در این فضا 
یک جریان متقابل میان شهر خالق با تعاریف فوق و افراد خالق و مستعد پدید خواهد آمد. به عبارتی 
ــو و افراد مستعد به دنبال مهاجرت به  ــهرهای خالق به دنبال جذب افراد خالق تر از یکس دیگر ش

شهرهای خالق تر از سوی دیگر خواهند بود.
ــهر خالق را می توان در سه زمینه اقتصاد، فرهنگ و مکان در نظر گرفت و انواع آن  پایه های ش
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را به این شرح دسته بندی کرد:
 شهرهای فناورانه – نوآور:

ــعه فناوری جدید و حتی گاهی به عنوان مراکز تحوالت   چنین مکان هایی به عنوان زادگاه توس
ــهرهای منچستر قرن  واقعی فناوری عمل کرده اند. از نمونه های تاریخی در این زمینه می توان از ش

۱۹(صنعت نساجی)، گالسکو (کشتی سازی)، برلین (وسایل الکتریکی) نام برد.
 شهرهای فرهنگی- فکری: 

خالقیتی که شهرهای فرهنگی- فکری از خود نشان می دهند، کامًال متفاوت از آن چیزی است 
ــهرهای فناورانه- نوآور می بینیم. این شهرها در دوره هایی از تاریخشان شاهد مجادله بین  که در ش
محافظه کاران و گروه های کوچکی از رادیکالیست ها (که به نوآوری تمایل داشتند) بودند. نتیجه این 
ــمندان، فیلسوفان و هنرمندان رخ  ــط اندیش مجادله ها عکس العمل های خالقی بود که عمدتًا توس

می داد.
شهرهای فرهنگی- فناورانه:

ــتند از ویژگی های عمدٔه دو نوع شهری که قبًال به آن ها  ــهرها ترکیبی هس در اصل، این نوع ش
پرداختیم. درواقع، شهرهای فرهنگی- فناورانه، فناوری و فرهنگ را باهم ترکیب می کنند. این نوع 
ــهرها درگذشته از صنایع به اصطالح فرهنگی همچون صنعت فیلم در هالیوود (۱۹۲۰) و همتای  ش

هندی اش (بالیوود) در شهر بمبئی، موسیقی در ممفیس و مد در پاریس و میالن حاصل شده اند.
 شهرهای فناورانه – سازمانی:

  خالقیت در چنین شهرهایی، درگرو فراوانی تعداد بازیگران محلی است که برای مسائل مربوط 
ــد. در این زمینه می توان به  ــازمانی ارائه می دهن ــهری در مقیاس بزرگ راه حل های س به زندگی ش

فراهم سازی آب برای جمعیت، تأمین زیرساخت ها، حمل ونقل و مسکن اشاره کرد.
به موضوع پتانسیل های کشور ایران جهت ایجاد شهر های خالق بپردازم. تا انجا که اطالع دارم 
گویی تا کنون شهرهای اصفهان به عنوان "شهرخالق صنایع دستی وهنرهای مردمی"، شهر رشت به 
عنوان "شهر خالق حوزه خوراک شناسی" وشیراز در آستانه پیوستن به شبکه جهانی شهرهای خالق 

به عنوان"شهر خالق ادبیات" میباشد.
میان دو رویکرد کلی شهر خالق، جذب افراد خالق و توسعه صنایع خالق، آن چه در کوتاه مدت 
ــت، بیشتر استفاده از صنایع خالق است؛ زیرا گسترش ارتباط ایران با دیگر  در ایران امکان پذیر اس
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ــورهای جهان و شناخته شدن ظرفیت های ناشناخته شهرهای ایران در سطح جهانی، می تواند  کش
فرصت مناسبی برای شناسایی خالقیت های بومی باشد و در کوتاه مدت به توسعه این صنایع خالق 
از مسیر جذب گردشگر منجر شود. این فرصت می تواند با تعامل دانشگاهیان با بنگاه های اقتصادی و 
شهرداری ها و نیز تشکیل بنگاه های دانش بنیان، به برتری شهرهای ایران در مقابل شهرهای جهانی 
بینجامد. وجود شبکه جهانی شهرهای خالق یونسکو با دسته بندی مشخص، شناخته شدن بیشتر 
ــهرها را در پی دارد. شناخت بهتِر شهر خالق  ــهرهای جهان برای خود آن ش خالقیت های نهفته ش
ــتر با جهان از مسیر پیشرفت صنایع خالق و جذب گردشگر، به خودکفایی  از خود و نیز تعامل بیش
ــهر به تدریج در مسیر توسعه پایدار شهری گام  ــهر در گذر زمان می انجامد و در نتیجه، ش اقتصاد ش

بر خواهد داشت.

 آیـا با اپیدمی کووید ۱۹ و ظهور پارادایم عینی و تغییرات پارادایمی نرمال جدید در - ۶
قلمرو اقتصادی و اجتماعی، ضرورت شـکل گیـری پارادایم ذهنی و فرهنگی، طرز 

فکر نرمال جدید و مدرن در زندگی ما ایرانیان دیده می شود؟ چگونه؟ 
ــته، بحران کرونا تغییرات گسترده ای در شیوه زندگی انسان درجهان ایجاد  در طی نه ماه گذش
کرده  است، کارشناسان می گویند بسیاری از این تغییرات حتی پس از فروکش بیماری باقی خواهند 
ماند. برکسی پوشیده نیست که این تغییرات در تمام ارکان زندگی اعم از فردی، اجتماعی، شغلی 
رخ داده است اما من مایلم به عنوان صاحب یک شرکت پیمانکاری، قدری راجع به تاثیر آن بر کسب 
و کارهای حوزه صنعت ساخت وساز نظراتم را بیان کنم. علی رغم اینکه پیمانکاران عملیات ساخت، 
مدتهاست مشاغل خودرا پس از شروع پاندمی فعال نموده اند، اما با صنعتی روبرو هستیم که هم 
ــت.  ــختی درگیر این بیماری همه گیر شده اس ــت عمومی و هم از نظر اقتصادی به س از نظر بهداش
ــت به وضع معمول خود دارند، با واقعیت جدیدی روبرو خواهند  ــعی در بازگش ــرکت هایی که س ش
ــد که بسیار هم سخت است. در بسیاری از زمینه های ساخت و ساز الگوها تغییر خواهند کرد و  ش

پیمانکاران به سمت انجام کارهایی متفاوت از گذشته سوق پیدا می کنند.
ــاختمان  بطور خالصه از اثرات طوالنی مدتی که همه گیرِی ویروس کرونا می تواند بر صنعت س

بگذارد را میتوان بدین شرح بر شمرد:
کارگاه های ساختمانی پاکیزه تر و ایمن تر خواهند شد:
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با شیوع این ویروس سالمت و ایمنی کارگران بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و پیمانکاران 
ــت های جدید مشاغل مانند شیفت های شناور، بررسی دمای بدن کارمندان و ضد  با اجرای سیاس
عفونی محل کار، ابزار و ماشین آالت به این موضوع واکنش نشان دادند. این شرکت ها پروتکل های 
متنوعی را برای ترویج فاصله گذاری فیزیکی و سالمت کارکنان اعمال کرده اند، از جمله ممنوعیت 
ــتفاده از خودرو های اشتراکی، الزام به استفاده همگانی ماسک و دستکش و ایجاد ایستگاه های  اس
ضد عفونی کردن دست  در کارگاه ها. تأکید بر تمیزتر و خلوت تر شدن کارگاه ها، موضوعی است که 
پس از کمتر شدِن همه گیری ویروس، کاهش نمی یابد. اعتقاد کارشناسان پزشکی بر ادامه دار بودن 
شیوع  ویروس کرونا در سراسر جهان برای ماه ها یا حتی سال های بعد، اهمیت توجه به برنامه های 
ــت عمومی را در حال حاضر و در آینده دو چندان می کند. کارفرمایان دیگر نمی توانند مانند  بهداش
گذشته کار کنند. به ویژه االن، باید منعطف و خالق باشند و به روش های جدیدی برای انجام برخی 

کارها فکر کنند، متفاوت با آنچه در سال های گذشته انجام داده اند.
فاصله گذاری به کمک فناوری به یک هنجار تبدیل می شود:

تأکید فعلی بر فاصله گذاری فیزیکی در سایت های شغلی حتی پس از عبور از تهدیدهای بهداشتی 
فعلی احتماًال ادامه خواهد یافت. می توانیم انتظار داشته باشیم که حتی در بعضی از کارهای عادی، 
فعالیت های گروهی کمتر شود و رویه ها و پروتکل های واضح تری  تعریف گردد. نیاز به فاصله گذاری 
ــرکت ها را تغییر  ــتریان و ش فیزیکی همچنین نحوه تعامل پیمانکاران با تیم های اجرایی پروژه و مش
داده است و منجر به در نظر گرفتن راه حل های منحصر به فردی را برای برقراری ارتباط شده است. 
ــای مبتنی بر وب راه اندازی کرده اند  ــرکت های نرم افزاری متعددی، اقدام به طراحی نرم افزاره ش
ــات عمومی مجازی برگزار کنند این پلت فرم ها به کارکنان و  که به کارفرمایان امکان می دهد جلس
کارفرمایان اجازه می دهد تا بدون ترک خانه خود، در مورد پروژه های پیشنهادی با ذی نفعان مشورت 

و تعامل کنند.
پروژه ها طوالنی تر می شوند:

ــاختمانی به زمان الزم برای تکمیل پروژ ه ها  ــیاری از تغییرات عمده ایمنی درکارگاه های س بس
ــت و برخی از شیوه های مرتبط با  ــالم نگه داشتن کارگران دوچندان شده اس می افزایند. اهمیت س
ــالمت، تنها اجازه ی انجام یک کار در یک زمان در کارگاه را می دهند، از این رو سرعت پیشرفت  س
بسیار کند می شود. در واقع ممکن است آنچنان که کارشناسان میگویند دوره ی اجرای سریع پروژه ها 
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به پایان رسیده باشد.
دورکاری متداول تر می شود:

ــی در روال کارِی دفترهای ساختمانی ایجاد کرده است. بسیاری  ویروس کورونا تغییرات اساس
از کارمندان دفترها، به طور اجباری از خانه دورکاری می کنند و با تکیه بر فناوری هایی مانند ویدئو 
کنفرانس ، ایمیل و پیام رسان ها کارها را پیش می برند و با هم مرتبط می شوند. در حالی که گرایش 
ــیاری از شرکت ها می شود،  ــم گیر نیاز به فضای اداری برای بس به کار از راه دور منجر به کاهش چش
دیگران ممکن است به گسترش فکر کنند. این شرکت ها در پی بهره گیری از اجاره های پایین تر برای 
گسترش فضای اداری خود خواهند بود تا امکان ایجاد فاصله بیشتر افراد در محل کار فراهم شود. 
این می تواند به معنای دور شدن از چیدمان  محبوب فضای کار باز (open space office) و گسترش 
ــت میزهای  ــیوع ویروس به پش ــود و کارمندان را پس از فروکش ش دوباره فضاهای کار خصوصی ش

کاری بکشاند.
الگوی تعریف پروژه ها تغییر می کند:

ــال های بعد از آن و  ــال پیش رو و س ــیوع ویروس کرونا روند تقاضا برای پروژه ها را، برای س ش
ــرگرمی  ــی و س ــگری، خرده فروش تا مدت ها، تغییر خواهد داد. پروژه های مرتبط با اقامتگاه گردش
ــاخت و سازهای مربوط به سالمت  ــت، درحالی که س به احتمال زیاد تقاضای کمتری خواهند داش
ــتر می شوند. عالوه بر  ــتی بیش ــت و پروژه های کارگاه ها و مراکز تولیدی محصوالت بهداش و بهداش
این، ممکن است تقاضا برای ساخت فضاهای مرتبط با نظام توزیع و انبار افزایش یابد زیرا پایداری 

زنجیره ی تأمین کاال اهمیتی بیش  از بهره وری صرف مالی پیدا کرده است. 
تقاضا برای محصوالت پیش ساخته همه گیرتر می شود:

ــمت ساخت و سازهای خارج از کارگاه را سرعت  افزایش تمرکز بر ایمنی کارگران، حرکت به س
می بخشد. همه گیری ویروس کورونا باعث ایجاد انگیزه در بسیاری از شرکت ها برای انجام پژوهش 
ــازه های پیش ساخته شده است. شاید پیش ساختگی بتواند مدت زمان اجرای یک پروژه را، به  بر س
واسطه ی بیماری طوالنی تر شده، اندکی کاهش دهد، در حالی که به برقراری فاصله گذاری فیزیکی 

هم کمک می کند.

 آیا مهندسی ایرانی و به تبع آن ایران در جهان گلوبال تحت تاثیر تغییرات پارادایم - ۷
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عینـی نرمال جدید پسـاکرونایی مواجه بـا بحران های جدی، میتوانند آینده سـاز 
باشند؟ چگونه؟

ــیم بندی های کشوری و قومی یا نژادی می بینم.   ــخ به این سوال، موضوع را فرای تقس در پاس
به عبارتی موضوع پاندمی تهدیدی نسبت به سالمت، حیات و کیفیت تعامالت زندگی بشر است و 
از دید من قابل تفکیک میان مرزبندی خاصی نخواهد بود. مضاف بر اینکه معضل پاندمی ناشی از 
سرایت بیماری در بین افراد است وخیلی کوته نظری است اگر کشوری گمان کند تنها با پرداختن به 
سالمت مردم خود میتواند بیماری را ریشه کن کند چرا که در صورت سرایت ازتنها یک نفراز کشوری 
دیگر امکان شیوع دوباره آن وجود خواهد داشت. از این رو هر کشوری از جمله ایران در هر زمینه ای 

امکان در جهت کنترل و بهبود بیماری میتواند موثر و آینده ساز باشد.
در حوزه مهندسی ساختمان و صنعت احداث در تمامی کشورهای دنیا منجمله ایران بنظر من 

میتوان بر موارد ذیل تمرکز کرد و اثر بخش بود:
ــهری و متناسب سازی آنها با جلوگیری از انباشت جمعیت و حفظ فاصله  تغییر در فضاهای ش

جتماعی
تغییر فضاهای اداری و کارگاهی در جهت رعایت فاصله اجتماعی

استفاده از مصالح نوین جهت کاهش تاثیرات و ماندگاری ویروس در فضاهای داخلی
معماری خانه در جهت افزایش ارتباط با طبیعت و محیط بیرونی با توجه به لزوم کم شدن روابط 

اجتماعی رو در رو، بزرگ شدن خانه ها
تغییر ساختار اماکن و فضاهای عمومی از فضاهای بسته به باز
جدایی آکوستیک یکی از ملزومات خانه های آینده خواهد بود

لزوم وجود فضای بیرونی مثل تراس

 آیا فکر میکنید جوانان آمادگی رویارویی با بحران های نوین مدرن پسـاکرونا را دارا - ۸
میباشند؟ اگر نه چه باید کرد؟

ــم“ با توجه به  ــعار معروف ”در خانه بمانی ــا جوانان با عمل کردن به ش ــی کرون ــر پاندم در عص
توصیه های مکرر در خصوص به تعلیق درآوردن فعالیتها و روندهای قبلی زندگی روزمره هرچه بیشتر 
ــتی اجتماعی خویش فاصله گرفته اند. به باور من اگر فاصله فیزیکی در زندگی انسانها تداوم  از هس
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یابد، بخشی از خواص روابط اجتماعی از دست خواهد رفت. بعید است پس از غلبه بر بحران، بخش 
اعظمی از تعامالت و ارتباطات به حالت قبل برگردد.  فقدان حضور فیزیکی در دوران کرونا موجب 
ــهری به نفع فضای مجازی عقب بایستند و پاندمی کرونا باعث شد بسیاری از  ــده که فضاهای ش ش
ــات فراغت خود را با آنها پر  ــالن ورزش و نظایر آن که جوانان اوق ــا نظیر رفتن به پارک، س فعالیته
میکردند، متوقف یا به حالت تعلیق درآید و درمقابل، نوع جدیدی از فعالیتها و مصرف فرهنگی در 
ــترش است. در این بین بنظر من هنوز  ــکل گیری و گس عصر فضای مجازی بین جوانان در حال ش
جوامع در حال تعریف و بازتعریف تعامالت خود در این برهه از زمان هستند و آمادگی های الزم جهت 

رویارویی با تبعات بحران حاضر را ندارند.
ترغیب جوانان به فعالیت های ورزشی ایمن، ایجاد پلت فرمهای ارتباطات مجازی کنترل شده، 
توسعه تکنولوژی های مجازی آموزشی و غیره به همراه ایجاد روشهای خالق و نوآور در این زمینه در 

خصوص درک نیازهای جوانان در این روزگار الزامیست.

آیا با تفکر مدیریت همدل و رهبری تحول آفرین منطبق بر علوم مغز، ذهن و شبکه - ۹
عصبی و طرز کار مغر آشـنایی دارید؟ بنظر شـما این الگوی نوین سیسـتمی برای 

پیشرفت ایران نوین در چه مرحله است؟
امروزه پرداختن به مباحث روز علوم مدیریتی از الزامات پایداری و موفقیت بنگاه های اقتصادی 
ــت. بعنوان یکی از صاحبان مشاغل و فعال اقتصادی در دنیا پر آشوب  ــب و کار اس و واحدهای کس
امروز، کلید تاب آوری شرکت ها را در تفکر همدل و نیز رهبری تحول آفرین در سطح سازمان میدانم.

بنظرم یکی از عوامل مؤثر در امر مدیریت و موفقیت یک مدیر در عرصه های مختلف، آشنایی با 
مفاهیم تغییر و نوآوری و آگاهی از راهبردهای رسیدن به اهداف تغییر است لذا مدیر موفق و کارآمد 
ــیوه تلفیق افکار و اندیشه ها را دانسته و بتواند  ــت که عالوه بر آشنایی با فرایند تغییر، ش ــی اس کس
ــبرد اهداف و حصول نتیجه الزم کمک نماید. بدین  ــتان خود، به پیش با جلب حمایت و نظر زیردس
سبب عالوه بر داشتن رابطه تنگاتنگ با افراد زیرمجموعه خود و شرکت دادن آنها در تصمیم گیریها، 
شناخت افراد نوآور و حمایت از آنان و ایجاد محیط مناسب برای آنان از طریق ایجاد همدلی و توجه 
ــات و عواطف آنها بسیار الزم و ضروری است. وقتی که در مجموعه ای، مدیریت به نحو  به احساس
شایسته ای، اعمال شود و افراد زیرمجموعه، مؤسسه و محیط کار را از خود تلقی نمایند، مسلمًا آن 
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مجموعه در کار خود موفق بوده و در راستای کسب توفیق روزافزون گامهای بلندی برخواهد داشت، 
بنابراین شایسته است که افراد در کوچکترین واحد سازمانی تا گسترده ترین واحدها و از پایین ترین 
ــطح سازمان با هم همدل و همراه بوده و سازمان را از آن  ــازمانی تا مدیریت در عالی ترین س رده س
خود تصور نمایند تا امکان موفقیت هر چه بیشتر در نیل به اهداف حاصل گردد و بدین شکل یک 
مدیر به راحتی خواهد توانست تغییرات الزم را با همراهی و همدلی سایر افراد زیرمجموعه ی خود 

ایجاد نموده و نسبت به اجرای موفقیت آمیز برنامه تغییر بسیار خوش بین باشد.
همچنین مدیران و رهبران تحول آفرین با استفاده از قدرت بصیرت و شخصیت شان این توانایی 
ــای آنها را برای انجام  ــند و انتظارات، درک و انگیزه ه ــان باش ــد که الهام بخش زیردستان ش را دارن
ــانی هستند که زیردستان را تحریک  ــیدن به اهداف تغییر دهند. رهبران تحول آفرین کس کار و رس
ــم در این فرایند  ــت پیدا کنند و ه ــوند تا هم به نتایج عالی دس ــش  آنها می ش ــد و الهام بخ می کنن
ــخ گویی به نیازهای فردی  ــد. رهبران تحول آفرین با پاس ــای رهبری خود را افزایش دهن ظرفیت ه
زیردستان و قدرت بخشیدن به آنها از طریق درنظر گرفتن برخی اهداف فردی شان، به آنها برای رشد 

و تبدیل شدن به رهبران آینده کمک می کند.
در بنگاه های اقتصادی فعال در این روزهای مملکت عزیزمان وجود چنین الگوهایی در رهبری و 
مدیریت سازمان همچون کیمای هستی بخشی است که چنانچه یافت شود منجر به ایجاد پایداری 

وتداوم بقای  آن سازمان خواهد بود.

نقش پژوهش های علمی، تحقیقات کاربردی در حوزه صنعت ساخت وساز را چگونه - ۱۰
ارزیابی می نمایید؟به نظر شما اعمال رهبری تحول آفرین و مدیریت همدل منطبق با 
علوم مغز، ذهن و شبکه عصبی و طرز کار مغز در نظام آموزش عالی کشور و تبع آن 
دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، همچنین تعلیم ویادگیری مهارت های زندگی 
انسـان نوین و مهارت های تکنیکی و پرورش تکنسـین صالحیـت دار برای ارتقای 
کیفیت سـاخت و سـاز بتنی در جامعه ایرانی همسـو با توسـعه پایدار تا چه اندازه 
می تواند راهگشـا باشـد؟ اگر بلی اعمال تغییرات ریشـه ای در مدیریت اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، برای اهداف یاد شده ضروری است؟
این یک سوال چند وجهی است و پاسخ آن را میتوان از زوایای متعددی بیان نمود.
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یک بعد از رموز موفقیت در سازمانها، بنگاههای اقتصادی و متعاقبا محیط کسب و کار و نهایتا 
صنعت مورد نظر ما، توجه علوم مدیریتی و سبک های رهبری است. مطابق شرح مندرج در سوال 
ــازمانی، صنعت و در  قبل، مدیریت همدل و رهبری تحول آفرین از موارد نیازمند به طرح تحول س

بعد کالن تر اقتصاد مملکت میباشد.  
ــن و توجه به علوم فنی و  ــم وموثر دبگر بر روند تحول اقتصادی پرداخت ــیار مه اما یک بعد بس
کاربردی است.  در دنیای امروز که تمامی پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه های علمی یا مهندسی 
مبتنی بر رویکرد دانشی و پژوهشی است، امکان دستیابی به موفقیت پایدار بدون دستیابی به دانش 
ــاز نیز از این  ــاخت و س و فن آوری روز دنیا در جهانی پر رقابت تقریبا محال بوده و طبعتا صنعت س

قاعده مستثنا نخواهد بود.
ــبکه عصبی و هوش مصنوعی مباحثی  علوم و فن آوری های روز همچون علوم مغز، ذهن و ش

است که دنیای فن آوری آتی را تحت تاثیر شدید خود قرار خواهد داد.
ــرعت و دقت در طراحی دو اصل مهم در علوم مهندسی محسوب می شود و لذا در تحلیل و  س
طراحی سازه ها، این دو اصل می بایست رعایت شوند، بگونه ای که در کمترین زمان، بهترین جواب 
حاصل شود. از طرفی این دو اصل بسیار مهم در تضاد با یکدیگر قراردارد. با توجه به اینکه امروزه در 
عصر انعطاف پذیری قرارداریم و حل مسایل بهینه سازی در مهندسی حائز اهمیت میباشد، میتوان 
ــبکه های عصبی را به عنوان روش جدیدی برای تحلیل و طراحی سازه های مهندسی معرفی کرد  ش
که مشکالت گفته شده را برطرف نموده و بعبارتی دیگر در زمان کوتاه تری به جوابی دقیق برسیم. 
مدل شبکه عصبی مصنوعی  معروف به (ART) که در دهه نود میالدی مطرح شد در سال های اخیر 
توانسته نظر محققان و پژوهشگران زیادی را در گرایشهای مختلف و از سراسر جهان به خود جلب  

و نتایج بسیارمهمی را به جامعه علمی ارایه نماید.
اعمال رهبری تحول آفرین و مدیریت همدل منطبق با علوم مغز، ذهن و شبکه عصبی و طرز کار 
مغز در نظام آموزش عالی کشور و تبع آن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به عنوان یک نیروی 
محرکه در جهت انجام پژوهش، تحقیقات و توسعه محصوالت نوآور خواهد بود. از سوی دیکر ایجاد 
جنبش علمی در موسسات آموزشی و دانشگاه ها میتواند منجر به تربیت و پرورش نیروهای متخصص 

کاری با نگرش سیستمی و علمی به موضوعات کاری خواهد شد.
البته رسیدن به چنین جایگاهی مستلزم همسویی کالن ارکان اجرایی کشور، اراده و عزم ملی، 
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تغییر نگرش نسبت به فرهنگ و تعامالت کاری بین نیروهای کار و کارفرمایان و موارد دیگر خواهد 
بود.  

تعامل سه حوزه بخش خصوصی- حکمرانی خوب – بنیادهای مردمی و NGO ها با - ۱۱
جامعه و دانشگاه را چگونه می بینید؟

در پاسخ به این سوال فکر میکنم محور اصلی و مغز مطلب در عبارت " حکمرانی خوب " نهفته 
است. عبارت فوق دارای یک ترمینولوژی  و ادبیات موضوعی مشخص در علوم مدیریتی- اجتماعی 

دنیاست.
ــوب(Good Governance) ، در اتخاذ  ــر طبق جدیدترین تعریف بانک جهانی، حکمرانی خ  ب
ــفاف، صریح و قابل پیش بینی دولت؛ بوروکراسی شفاف؛ پاسخگویی دستگاه های  سیاست های ش
ــی و نیز برابری  ــارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاس اجرایی در قبال فعالیت های خود؛ مش
همه افراد در برابر قانون، تبلور می یابد. به طور کلی می توان گفت که حکمرانی خوب، تمرین مدیریت 
سیاسی، اقتصادی،اجرایی منابع یک کشور، برای رسیدن به اهداف تعیین شده می باشد. این تمرین 
دربر گیرنده راهکارها و نهادهایی است که افراد و گروه های اجتماعی از طریق آن، توانایی دنبال کردن 

عالیق و حقوق قانونی خود را با توجه به محدودیت ها داشته باشند.
آنچه که در این مبحث مورد نظر است نقش سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی صنایع و 
جوامع علمی و دانشگاهی است. بنظر من این نقش از دو منظریکی در مقام مطالبه گری ودیگری 
کمک به دولت ها جهت عارضه یابی و ارایه راهکار های خالق و نوآور در حل مشکالت در عین پرهیز 

از مشاجرات و اغراض سیاسی، قابل بحث و تحلیل میباشد. 

تا رسـیدن به دانش روز دنیا، تدوین و اجرای اسـتانداردهای روز دنیا چقدر فاصله - ۱۲
داریم؟

جواب ساده اولیه اینست : بسیار.
ــیدن به دانش روز دنیا، نیازها و مالزماتی دارد. امکانات و منابعی میخواهد. لطفا بد بین  رس
نباشیم. خوشبختانه منابع و امکانات بیشمار داریم. وقتی از منابع انسانی و نقش آن در رسیدن به 
دانش روز دنیا صحبت به میان می آید نام ما ایرانی ها در بهترین دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دنیا به 
میان می آید. اما در خصوص امکانات مربوط به تحقیق و توسعه و نیز ارتباط با جامعه علمی جهانی، 
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ــفانه با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم ها و چالش های اقتصادی ناشی از آن متاسفانه  متاس
دچار چالشیم که امیدوارم در آینده نزدیک گشایش های موثری در این حوزه صورت پذیرد.

 آیا در ایران همه استانداردهای ملی و بین المللی رعایت میشود؟- ۱۳
از دید من خیر. دالیل آن بنظر من میتواند ناشی از موارد ذیل باشد:

بعضا عدم تطابق استانداردهای ملی با نیاز های صنایع منجمله صنعت احداث. ساده تر بگویم 
نشان استاندارد ملی ایران نشانه مرغوبیت کاال باید باشد. تعریف کاالی مرغوب  در دنیا دایما در حال 

تغییر است. ایا الزامات استاندارد ملی ما هم در تناسب تغییر میکند؟!
ضعف دستگاه های نظارتی در جهت رعایت استانداردهای اجباری.

ضعف یا عدم وجود قوانین حمایت از مصرف کننده در قبال سازندگان و تولید کنندگان.
ضعف در حمایت های حقوقی و قضایی از مصرف کنندگان در مقابل کاالی غیر استاندارد.

کمبود و متاسفانه بعضا نبود  إرق ملی در تولید و ساخت کاالی مرغوب و استاندارد.

 آیا دانش مهندسی ایران در مقیاس جهانی میتواند قابل قبول باشد؟- ۱۴
ــت. در مملکت ما بنظر من این اصطالح را  ــده نیاز مادر خالقیت و نوآوری اس از قدیم گفته ش
میتوان به این شکل نیز بیان نمود: نیاز توام با تنگنا باعث خالقیت و نو آوری است. دانش مهندسی 
ــپس فن آوری در ارتباط است. با توجه به چالش های ناشی از  ــتقیم ابتدا با علوم پایه و س بطور مس
تحریم ها، ارتباط با دانشگاه ها و مرکز صنعتی جهان در سالها محدود اما نیازهای بدنه صنایع پابرجا 
و طبیعتا فزاینده بوده است. تقابل این دو منظر در بسیاری از صنایع منجر به خود اتکایی و نوآوریهای 
صنعتی کردیده است. بنظرم تالش جامعه مهندسی در میان این سالهای پر چالش ستودنی است.

 آیا صنعت سـاختمان برای خود چشـم انداز متناسب با دوران کرونا تهیه و تدوین - ۱۵
نموده است؟ اگرپاسخ منفی است چه باید کرد؟

ــم اندازی بصورت مدون و مکتوب تا  ــی نموده ام در حال حاضر چنین چش تا انجا که من بررس
کنون تدوین نشده است یا حداقل من با آن برخورد ننموده ام اما در جواب چه باید کرد آن موضوع 
را میتوان از دو منظر پاسخ داد. اول آنکه متولی امر کیست؟ وثانیا محتوای این چشم انداز مبتنی 

بر چه پارامترهایی میتواند باشد؟
بنظر بنده چنین سند چشم اندازی مبتنی بر چالش ها و فرصت های فضای کسب و کار در عصر 
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حاضر و با تحلیل نقاط ضعف و قوت صنعت ساختمان در ایران، تنها میتواند از میان هم اندیشی و 
مشارکت نخبگان صنعت و دانشگاه، انجمن ها و سندیکاهای تخصصی، صاحبان صنایع اعم بخش 
ــتگاه های اجرایی با روی کرد " حکمرانی خوب"  نتظیم و  خصوصی و دولتی و البته نمایندگان دس

تدوین گردد.

 آیا حضور ابزارهای کنترل کننده ای نظیر بازرسی و ارزیابی در حوزه تولید بتن آماده، - ۱۶
مواد، مصالح و... الزم و مورد نیاز است؟ 

ــرط کفایت، وجود قوانین حمایتگر از مصرف کننده، سپس  ــت، ش ــت ولی کافی نیس الزم اس
نظارت و از همه مهمتر مجاری قضایی مدافع حقوق مصرف کنندگان میباشد. در کشورهای پیشرفته 
ــکایت  ــی از پیگردهای قانونی در صورت ش ــک های ناش عوامل اجرای پروژه به منظور کاهش ریس

ذینفعان، خود اقدام به نظارت های فنی و کیفی سخت گیرانه مینمایند.

 تاثیـر جهانی شـدن، تغییرات پارادایمـی نرمال جدید و به تبـع آن نو آوری مواد، - ۱۷
مصالح بر رویکردهای ساخت و سازهای بتنی چکونه است؟

ــت محیطی، بحران آب و هوا، شیوع  کاهش منابع طبیعی، افزایش جمعیت، آلودگی های زیس
ــان امروزی است. طبیعتا نیاز های  ــت که در ابعاد جهانی گریبان گیر انس پاندمی و... معضالتی اس
ــب با عصر خویش گردیده  ــر در طی ادوار تاریخ منجر به پدیدآوری مصنوعات و مایحتاج متناس بش
ــاختمان نیز نیازمند مواد و مصالح نوینی است که جوابگوی  ــت. متعاقبا در این  عصر صنعت س اس

نیاز حاضر آن باشد.

بتن های عصر نوین پسا کرونا چگونه اند؟- ۱۸
بنظر من همانگونه که در سواالت پیشین ذکر کردم افزایش تمرکز بر مباحث بهداشت و ایمنی 
ــریع اجرای پروژه های ساختمانی در راستای جبران  ــتجوی روشهای خالق جهت تس به همراه جس
تاخیر های ایجاد شده در این بازه های زمانی، حرکت به سمت استفاده از محصوالت خارج از کارگاه 
را سرعت می بخشد. همه گیری ویروس کورونا باعث ایجاد انگیزه بیشتر جهت استفاده از بتن های 
آماده در پروژه ها را افزایش خواهد داد. شاید پیش ساختگی بتواند مدت زمان اجرای یک پروژه را، به 
واسطه ی بیماری طوالنی تر شده، اندکی کاهش دهد، در حالی که به برقراری فاصله گذاری فیزیکی 

هم کمک می کند.
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بتن های مورد مصرف در پروژه ها از مصالح بومی و محلی ریسـک های تامین مصالح از منابع 
دورتـر را کاهـش خواهد داد چرا کـه محدودیت های تردد نیز به نوبه خود در عصر شـیوع حاد از 

معضالت اجرای پروژه خواهد بود.

 تاثیر آموزش عالی برای تعلیم منابع انسانی و ساخت وساز کشور چیست؟- ۱۹
ــاخت وساز کشور، همچون سایر  ــانی مورد نیاز صنعت س تاثیر آموزش عالی بر تعلیم منابع انس
رشته های علوم فنی و کاربردی، یک دو گانه کالسیک بین اهمیت علم است با تجربه. از دید من بر 
مبنای سنوات پیشین عمر کاری خود درپروژهای انجام گرفته و مواجه با انبوهی از پرسنلی که من 
افتخار همکاری با ایشان را داشته ام، هریک بدون دیگری ناقص و نا کامل میباشند. اگر تعریف علم 
ــت تجارب کسب شده بدانیم در نهایت علم و تجربه در مفهوم نیز  ــی از انباش را دانش تصریحی ناش
ــانی موثر در صنایع منجمله  یگانه خواهند بود. با این توصیف تاثیر آموزش عالی بر تعلیم منابع انس
ساخت و ساز میتواند مفید باشد به شرط آنکه در دانشگاه ها و موسسات آموزشی علوم روز مبتنی 
ــجویان قرارگیرد. از سوی دیگر نیز این آموزشهای  ــترس دانش بر تحقیقات کاربردی و روزامد در دس
کالسیک فرصت تجربه در میدان عمل  نیز بیابند. البته دوشرطی که متاسفانه جای اگر و اماهای 

فراوانی دارد. 

 در پایان پیام خود به مجموعه مرکز تحقیقات بتن (متب) و جامعه مهندسی عمران - ۲۰
را بفرمایید؟

برگزاری سمینارهای مرتبط با صنعت ساختمان و آشنا کردن دست اندرکاران این صنعت با رشد 
و نوآوری های جدید جهانی در ارتقاء دانش فعاالن این صنعت موثر خواهد بود.
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لطفا سوابق تحصیلی خود را بیان کنید؟ - ۱
پس از اخذ مدرک کارشناسی از دانشگاه صنعتی شریف 
ــی عمران برای ادامه تحصیل به خارج از  ــته مهندس در رش
ــی ارشد و دکترای  ــور عزیمت نموده و مدرک کارشناس کش
خویش در رشته مهندسی عمران-گرایش سازه را از دانشگاه 

همیلتون کانادا اخذ نمودم.  

لطفا سوابق و مسئولیت های خود را بفرمایید و هم اکنون در چه ارگان، سازمان یا - ۲
دانشگاهی مشغول به فعالیت هستید؟

پس از پایان تحصیالت و بازگشت به وطن از همان ابتدا در دانشگاه صنعتی شریف بعنوان استاد 
و عضو هیات علمی مشغول فعالیت شده و اکنون رییس دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف، 

می باشم.  

چرا و چگونه با دانش فنی صنعت ساختمان آشنا و به آن عالقه مند شدید؟- ۳
پس از اخذ دیپیلم رشته مهندسی عمران را برای ادامه تحصیل برگزیده و از آنجاییکه که به این 
ــته تحصیلی عالقه وافری دارم حتمًا اگر زمان بارها به عقب بر می گشت باز هم در همین رشته  رش

ادامه تحصیل می دادم. 

در چه زمینه هایی از بتن فعالیت یا آشـنایی دارید ؟(تکنولوژی بتن، سـازه بتنی، - ۴
عمرانی، موارد دیگر)

 بیشتر در حوزه طراحی سدهای بتنی(RCC) فعالیت داشته ام. 

وضعیت و جایگاه ما در دنیا و در حوزه صنعت بتن در چه جایگاهی قرار داشته و تا - ۵
وضعیت مطلوب چه میزان فاصله داریم؟

وضعیت و جایگاه ما در حوزه تحقیقات در دنیا مطلوب و برجسته است اما خال موجود میان اجرا 
و تحقیق مانع از اثرگذاری و استفاده موثر از تحقیقات در کشور شده است که می بایست این شکاف از 
میان برداشته شود.  ضمن اینکه به نظر می رسد در بسیاری از موارد مسائل اقتصادی مانع از اجرای 
ــت روزی این مشکل توسط گروهی از متخصصان برطرف  ــود که الزم اس پروژه های تحقیقاتی می ش
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شود. موضوعی که می بایست در کنفرانس ها و همایش های علمی بر آن تمرکز و اطالع رسانی شود. 

نقش انسـان ایرانی را در صنعت بتن، سـاخت و سـاز بتنی و تاثیر گذاری آن را در - ۶
پیشرفت جامعه چگونه می بینید؟ 

ــان است و دارای قابلیت های فراوان و در مواردی مشابه  ــان در هر جای این کره خاکی انس انس
است اگر انسانی در آن سوی جهان توانسته است تا عملکرد برجسته و یا قابلیت های کارای خود را 
به منصه ظهور برساند پس این امکان برای دیگر انسانها نیز در هر نقطه از این کره خاکی که باشند 

وجود دارد. 

آیـا با اپیدمی کوویـد-۱۹ و ظهور پارادایم عینی و تعییـرات پارادایمی نرمال جدید - ۷
در قلمرو اقتصادی و اجتماعی، ضرورت شـکل گیـری پارادایم ذهنی و فرهنگی و 

طرزفکر نرمال جدید و مدرن در زندگی ما ایرانیان دیده می شود؟ و چگونه؟ 
ــیاری در بر زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی  قطعًا کرونا تاثیرات مثبت و منفی بس
و بویژه فرهنگی همه ما ایرانیان داشته است که می بایست بیش از تاثیرات منفی بر تاثیرات مثبت 
کرونا تاکید نمود. با برگزاری کالس های آموزشی، فرهنگ جدید شکل گرفته ناشی از کرونا را می توان 

نهادینه نمود.    

آیا مهندسی ایرانی و به تبع آن ایران در جهان گلوبالی تحت تاثیر تغییرات پارادایم - ۸
عینی نرمال جدید پسـاکرونایی مواجه با با بحران های جدی، می توانند آینده سـاز 

باشد؟ چگونه؟
مهندسان ایرانی مهندسان بسیار حاذقی هستند که در مواجه با مشکالت بسیار عملکرد موفقی 

داشته اند. 

آیا با تفکرمدیریت همدل و رهبری تحول آفرین منطبق با علوم مغز، ذهن و شبکه - ۹
عصبی و طرزکار مغز آشـنایی دارید؟  به نظر شـما این الگوی نوین سیستمی برای 

پیشرفت ایران نوین در چه مرحله ای است؟ 
از آنجاییکه جامعه شناس نیستم نظر خاصی در این خصوص ندارم ولی تجربه نشان داده است 

که همدلی برای عبور از هر بحرانی می تواند راهگشا باشد.  
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آیا تدوین اسـتانداردهای نوین ساخت و ساز به روز و  و مجهز به دانش کاربردی در - ۱۰
شرایط حال حاضرتغییرات نوین جهانی پسا کرونا و البته تغییرات ناشی از نوآوری ها 

و تکنولوژی های نوین نقش مهمی را ایفا می کند؟
مشکالت موجود حال حاضر در پروژه های ساخت و ساز دو منشا اصلی دارند که  عبارت است از 
عدم وجود استاندارد و عدم اجرای صحیح استاندارد. الزم است تا مسئولین مربوطه در حوزه اجرای 

استانداردها اقدامات مقتضی را در این خصوص مبذول نمایند. 

برنامه ریزی برای تعلیم و ارتقای دانش منابع انسانی در حوزه صنعت ساخت و ساز - ۱۱
چگونه باید باشد؟ 

استفاده اجباری از تکنسین صالحیت دار در پروزه های ساخت و ساز برای تحقق ارتقای کیفی 
ــازهای بتنی امری ضروری است. ما متاسفانه در کشور به تعداد کافی تکنسین  ــاخت و س بتن و س
نداریم که البته این خود ریشه های فرهنگی داشته و نیاز به بررسی بیشتری دارد. به هر حال رعایت 
مسائل فنی از سوی تکنسین ها بهتر می تواند انجام شود. ارزش این گروه از منابع انسانی ارزشمند 

اگر بیش از سایر متخصصان حوزه ساخت و ساز نباشد قطعًا از آنها کمتر نیست.  

تا رسـیدن به دانش روز دنیا، تدوین و اجرای اسـتانداردهای روز چه میزان فاصله - ۱۲
داریم؟ 

به نظر می رسد فاصله زیادی در این خصوص وجود ندارد چرا که به هر حال دانش روز از طریق 
مهندسان و اساتید تحصیل کرده در خارج کشور به داخل منتقل می شود مشکل در اجرا و بکارگیری 

آن است که می بایست برای آن چاره اندیشی شود. 

آیا صنعت سـاختمان برای خود چشـم اندازی متناسـب با دوران پسا کرونا تهیه و - ۱۳
تدوین نموده است؟ اگر  پاسخ منفی است چه باید کرد؟ 

قطعًا دوران پسا کرونا با قبل از کرونا تفاوتهای چشمگیری دارد اما به نظر من ما هنوز وارد عصر 
ــده ایم و پس از اتمام این بیماری دوران پسا کرونا آغاز می شود.اما اینکه چه باید کرد  ــا کرونا نش پس
ــتفاده از منابع انسانی بهره مند شده و تهیه و تدوین  ــت تا از تجربه متخصصان در حوزه اس الزم اس

دستورالعملی جامع و کامل را در این خصوص در دستور کار قرار داد. 

دکتر محسن قائمیان

رئیس دانشکده مهندسی عمران

چهره منتخب صنعت ساختماندانشکاه صنعتی شریف



۹۰

به نظر شـما انجمن علمی بین المللی و تکنیکی ACI  در جامعه مهندسـی عمران - ۱۴
چه نقشی دارد ؟

ــت و همین که تا به امروز توانسته اند به لحاظ  فعالیت های این انجمن های علمی بی نظیر اس
مالی دوام آورده و خود را حفظ نمایند جای بسی افتخار است، از آنجاییکه این انجمن ها نقش بارزی 
ــت تا مورد  حمایت جامعه و صنعت قرار  ــور دارند ضروری اس در انتقال دانش روز دنیا به داخل کش
گیرند، متاسفانه تحقق این مهم در کشور ما نیاز به فرهنگ سازی بیشتری دارد برخی اوقات آنقدر بر 
سر راه فعالیت این انجمن ها موانع و مشکالت عدیده ایجاد می شود که انها ترجیح می دهند فعالیت 

خود را متوقف نمایند.

بتن های عصر نوین پسا کرونا چگونه اند؟ - ۱۵
در این خصوص ایده ای ندارم.

سـازمان ملی اسـتاندارد پایان سـال ۸۸ را آخرین فرصت اجباری شـدن مصالح - ۱۶
سـاختمانی اعالم کرده اسـت آیا این سازمان در طول سـال های گذشته در این راه 

موفق بوده است؟
پاسخ روشن است از آنجاییکه کیفیت ساخت و ساز در کشور همچنان پایین است پس این خود 
نشان از این واقعیت دارد که سازمان ملی استاندارد تا کنون در این حوزه موفق عمل نکرده است. 

ناتوانی سـازمان ملی اسـتاندارد در تحقق اهداف اجباری شدن مصالح ساختمانی - ۱۷
چیست؟

 واقعًا نمی دانم چه مشکلی در این خصوص وجود دارد و چرا ما در حوزه اجرا و کیفیت تا این 
ــتفاده از تجربیات دیگر کشورها می توان از هدررفت سرمایه ملی  حد ضعیف عمل می نماییم، با اس

کشور  در این حوزه جلوگیری نمود. 

ارتباط صنعت و دانشگاه را چگونه تعریف و ارزیابی می کنید؟- ۱۸
الزم است تا دانشجویان پس از ورود به دانشگاه ابتدا با اصول تئوری آشنا شوند که دانشگاه های 
ــجویان با ورود به حوزه صنعت تئوریهای  ما در این خصوص عملکرد مطلوبی دارند پس از آن دانش
آموخته را اجرایی نمایند. به نظر من اینکه دانشجو از همان روز اول به سمت و سوی صنعت هدایت 

دکتر محسن قائمیان

رئیس دانشکده مهندسی عمران

چهره منتخب صنعت ساختماندانشکاه صنعتی شریف



۹۱

ــب تجربه از سوی او نیاز به زمان  ــود کار چندان صحیحی نمی باشد، چرا که کس ــوق داده ش و س
بیشتری خواهد داشت.

آیا با مراکز آموزشی مرتبط با صنعت و بخصوص صنعت ساختمان همکاری دارید؟- ۱۹
دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف رسالت خود در ارتباط با صنعت را بدرستی انجام داده 
و می دهد در این دانشکده خدمات ارزنده ای به صنعت ارائه می شود. روشهای جدید اجرایی به لحاظ 
ــد این در حالیست که  ــدها از جمله این خدمات می باش اقتصادی به صرفه  بویژه در حوزه تحویل س

توانایی ها برای تداوم  ارائه خدمات یاد شده به بخش صنعت همچنان وجود دارد.

دکتر   محسن قائمیان

رئیس دانشکده مهندسی عمران

چهره منتخب صنعت ساختماندانشکاه صنعتی شریف



۹۲

ــالم عرض می کنم. بسیار خرسندم از  قبل از هرچیز س
اینکه افتخار حضور در بیست و سومین همایش انجمن علمی 

بین المللی و کنفرانس ملی بتن و زلزله شرکت می نمایم. 
.متسه یمظاک ريما

ــی مکانیک و فوق لیسانس مهندسی  لیسانس مهندس
مکانیک در رشته طراحی جامدات دارم. کارهای تحقیقاتی 
در زمینه بررسی اثرات وجود ترک در سازه ها و لوله های فلزی 

  Stress Intensity Factor    انجام دادم و پارامترهای تأثیر گذار بر (cannon tube) با ضخامت باال
مقاله هایی در مجله علمی بین المللی Engineering Fracture Mechanic ارائه نمودم.

حدودَا ۳۳ سال سابقه کار در حوزه مهندسی، اجرا و مدیریت پروژه های نفت، گاز، پتروشیمی 
و فوالدی، بصورت EPC و EPCC دارم. حدود ۱۰ سال است که بعنوان مدیر گروه تخصصی نفت، 
ــون و مدیر عامل شرکت پترو صنعت کیسون با شرکت کیسون همکاری  ــرکت کیس گاز و صنعت ش

می نمایم.
در مورد موضوع همایش باید گفت که چندین دهه است که صنعت ساخت و ساز از بتن بعنوان 
سازه با کاربری مختلف استفاده می نماید و تاکنون هم به موفقیت های زیادی دست یافته و همواره 
با ایجاد تغییرات و با استفاده از یافته های جدید از جمله تغییر مصالح و افزودنی ها و تولید بتن های 
کامپوزیتی مدل های جدیدی در کاربری بتن داشته باشد. حاصل این تغییرات  در برهه های زمانی 
ــت. کشورمان در زمینه های  ــده اس مختلف موجب بهبود کیفیت و تخصصی نمودن کاربری بتن ش
ــاخت بتن های ضد زلزله به پیشرفت های قابل  ــازه ها با کاربری عمرانی و س تولید بتن   و اجرای س
توجهی دست یافته است و می توان گفت که جزء یکی از کشورهای مطرح چه به لحاظ علمی و چه 

به لحاظ کاربری می باشد. 
اینجانب بعنوان یکی از دست اندرکاران ساخت و ساز در صنایع مملکت سعی می نمایم تا به ذکر 
برخی مشکالت و نارسایی های عینی موجود در صنایع مملکت که فصل مشترک هایی نیز با صنعت 
بتن دارد نگاه جامعه پژوهشی کشورمان را به نکاتی معطوف نمایم. شاید بتوان آن را بعنوان الگویی 

برای شاخه تحقیق و توسعه در صنعت بتن مد نظر قرارداد.  
ــی و توسط مجریان ابداع و مورد  ــازمان های پژوهش ــط س امروزه بیش از ۲۰ نوع انواع بتن توس

مهندس امیر کاظمی

چهره منتخب صنعت ساختمانمدیر عامل شرکت پترو صنعت کیسون



۹۳

ــتفاده از  ــیمان و یا روش های اجرا و تولید بتن با اس ــتفاده قرار می گیرد که اغلب با تغییر نوع س اس
ــتفاده از الیاف و مواد شیمیایی برای بهبود خواص بتن مورد  ترکیب و اختالط انواع مصالح و یا اس
مصرف قرار می گیرد. از آنجمله: بتن سبک سازه ای، بتن سبک غیر سازه ای، بتن پر مقاومت، بتن 
خود تراکم یا خود متراکم  SCC، بتن الیافی، بتن پلیمری، بتن غلتکی یا غلطکی  RCC، بتن ضد 
ــع، بتن پیش تنیده، بتن  حریق یا ضد آتش و ضد انفجار، بتن آب بند یا ضد آب، بتن ضد تشعش

پیش ساخته، بتن پاششی یا شاتکریت، 
بتن متخلخل یا زهکش، بتن هوادار یا گازی یا اسفنجی، بتن ضد اسید، بتن ضد سایش، بتن 
ضد سولفات و ... ولی آنچه که صنعتگران و سازندگان بیش از هر چیز به آن نیاز دارند پیدا نمودن 
نوعی بتن است که تأمین مصالح آن حداقل آثار تخریبی بر محیط زیست و اکو سیستم و رودخانه ها را 
به دنبال داشته باشد و یا با استفاده از ترکیبات شیمیایی و یا کامپوزیت ها کاربری منطبق با نیازرا به 
صنعت ارائه نماید. در کشورهای در حال توسعه و درگیر با ساخت و سازه های وسیع و در کشورهای 
ــالیانه میلیون ها تن بتن و سایرمصالح تخریب می شود که دفع آن در بستر طبیعت  درگیر جنگ س
آسیب های زیادی به محیط زیست و اکو سیستم وارد می نماید حال آنکه محققین می توانند با انجام 
تحقیقات نسبت به بازیافت آن هم جلوی تخریب محیط زیست به لحاظ برداشت مصالح از طبیعت 
ــع آنها. عالوه بر این بازیافت مصالح جنبهه های  ــت به لحاظ دف را بگیرند و هم تخریب محیط زیس

اقتصادی بسیار وسیعی دارد. 
استفاده از محصوالت جنبی کارخانه های فوالد و سرباره ها نیز می تواند در بهبود خواص بتن و 

کاهش میزان مصرف مصالح حاصل از طبیعت راه گشا باشد.
در کشور ایران ساخت و راه اندازی کارخانه های پتروشیمی با سرعت در سطح مملکت در حال 
اجرا می باشد. کانال های جمع آوری پساب های اسیدی و بازی و بطور کل شیمیایی و جمع آوری آنها 
ــازی همواره با مشکل خوردگی الیه های محافظ و بتن و در نتیجه نشت  در حوضچه های خنثی س
مواد شیمیایی به زمین روبرو می باشد. مسیر تخلیه پساب ها به دریا نیز اغلب به دلیل عدم کارکرد 

سیستم خنثی سازی باعث از بین رفتن سازه های دریایی تخلیه پساب می گردد.
وجود مجموعه این مشکالت و لزوم اصالح و جلوگیری از بروز و تشدید این مشکالت با توجه به 
حجم توسعه پیش رو الزم است تا تفکر جدید و راهبردی در مورد تولید و کاربرد بتن در دستور کار 

محققین و سازمان های پژوهشی و سازمان های نظارتی قرار گیرد.   

مهندس امیر کاظمی 

چهره منتخب صنعت ساختمانمدیر عامل شرکت پترو صنعت کیسون



۹۴

در رابطه با بتن های ضد حریق و استفاده از مواد معدنی ورموکلیت و .. و رنگ های ضد حریق 
که بعنوان یک ضرورت جهت جلوگیری از فروپاشی سازه در هنگام بروز حریق تحقیقات وسیعی در 
جهان بعمل آمده است ولی درکشورمان مؤسسات تحقیقی و امکانات آزماشگاه هایی محدودی وجود 
دارد و الزم است تا پیشرفت و توسعه این صنعت در قالب تشکل های تحثیقاتی و نظارتی و یا انجمن 

علمی کنترل و تدوین آیین نامه های قویتر میزان کیفیت هدف گذاری گردد.

مهندس امیر کاظمی

مدیر عامل شرکت پترو صنعت کیسون
چهره منتخب صنعت ساختمان



۹۵

لطفا سوابق تحصیلی خود را بیان کنید؟ - ۱
ــتان  ــا گرفتن دیپلم ریاضی از دبیرس ــال ۱۳۵۳ ب در س
هدف شماره ۴ در رشته ریاضی در تهران وارد دانشکده فنی 
دانشگاه تهران در رشته راه و ساختمان شدم. در سال ۱۳۵۸ 
ــکده فنی فارغ التحصیل  ــی ارشد از دانش با درجه کارشناس
شدم. در سال ۱۳۶۲ به فرانسه عزیمت کردم و دکتری خود 

را در سال ۱۳۶۸ از دانشگاه پل و راه پاریس (پونزشوسه) در زمینه ژئوتکنیک دریایی – لرزه ای دریافت 
کردم سپس مدرک فوق دکتری تخصصی در زمینه رفتار محیطهای متخلخل (بتن، خاک، سنگ) 
ــگاه پونزشوسه پاریس و دانشگاه لیل  ــتاتیکی خود را از دانش چند فازه زیر بارگذاری دینامیکی و اس

دریافت کردم.

لطفا سوابق و مسئولیت های خود را بفرمایید و هم اکنون در چه ارگان، سازمان یا - ۲
دانشگاهی مشغول به فعالیت هستید؟ 

ــروع به تدریس در آن دانشگاه  ــه در سال ۱۳۶۸ ش ــگاه پونزشوس پس از فارغ التحصیلی از دانش
ــال با شروع تدریس در دانشکده فنی دانشگاه تهران، تا به امروز در دو دانشگاه  کردم و در همان س
پاریس و دانشگاه تهران مشغول تدریس و تحقیق بوده ام، از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۷: مدیر عامل و رئیس 
ــرکت مهندسین مشاور دریاخاک، از سال ۱۳۷۷: مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره  هیئت مدیره ش
ــرکت مهندسی مشاور ژئوتکنیک و سازه های دریایی)، از  شرکت مهندسین مشاور دریا خاک پی (ش
ــت گروه ژئوتکنیک برنامه مّلی پژوهش پسا  زمین لرزه ای با همکاری  ــال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲: سرپرس س
ــازمان ملل (UNDP/UNCH)، از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱: ریاست گروه آموزشی "سازه های دریایی"  س
دانشگاه تهران، از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲: رئیس پژوهشی بخش برنامه ریزی کاربری زمین و مخاطرات 
ــازمان زمین شناسی فرانسه (BRGM)، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳: ریاست بخش  طبیعی (ARN) س
تحقیقات ژئومکانیک در مرکز مّلی مدیریت ذخیره زباله های اتمی فرانسه (ANDRA)،  عضو هیأت 
ــه در ارزیابی نقشه های مخاطرات طبیعی (کمیسیون ملی پانزده نفره)، رئیس  تخصصی ملی فرانس
جامعه مهندسان مشاور ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، در حال حاضر رئیس انجمن ژئوتکنیک ایران 
(IGS) و مسئول گروه تهیه مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان و عضو شورای تدوین مقررات ملی 
ساختمانی ایران و عضو کمیسیون ملی آئین نامه های ساخت و ساز ای ران (آئین نامه ۲۸۰۰) و رئیس 
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هیأت مدیره و عضو هیأت امناء مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی هستم.

چرا و چگونه با دانش فنی صنعت ساختمان آشنا و به آن عالقه مند شدید؟ - ۳
در سالهای دهه پنجاه با توجه به افزایش درآمدهای نفتی ایران و گسترش فعالیتهای عمرانی در 
کشور رشته راه و ساختمان دانشکده فنی دانشگاه تهران از پرطرفدارترین رشته ها بود و با وجود اینکه 
در رشته مکانیک دانشگاه صنعتی شریف و رشته برق دانشگاه شیراز هم قبول شده بودم، رشته راه 

و ساختمان دانشکده فنی دانشگاه تهران را انتخاب کردم.

آیـا با اپیدمی کووید-۱۹ و ظهور پارادایم عینی و تعییرات پارادایمی نرمال جدید در - ۴
قلمرو اقتصادی و اجتماعی، ضرورت شکل گیری پارادایم ذهنی و فرهنگی، طرزفکر 

نرمال جدید و مدرن در زندگی ما ایرانیان دیده می شود؟ و چگونه؟ 
ــتگذاری از سوی حاکمیت  ــالهای دهه ۸۰ به ویژه دهه ۹۰)، تغییرات سیاس در دو دهه اخیر (س
از یکطرف و تغییرات فضای کسب و کار در عرصه جهانی و مّلی، حوزه صنعت احداث و انرژی را با 
تغییرات ساختاری و به زبانی دیگر با تغییرات تفکری و انگاره ای (پارادیم) مواجه ساخته است. بروز 
پاندمی کوید -۱۹ مزید بر علت شده و عرصه مهندسی کشور و ساخت و سازهای زیربنایی–توسعه ای 
ملی دچار رکود و وقفه شده است. راهی جز ساختاردهی جدید به پارادیم های ذهنی و فرهنگی خود 
نداریم و با تحلیل دقیق شرایط موجود و آیند پژوهی باید تغییرات تفکری، ساختاری، رفتاری شکل 

بگیرد و آرام، آرام به ساختار و روشهای منطبق با شرایط زندگی حرفه ای جدید و مدرن برسیم.

آیا مهندسـی ایرانی و به تبع آن ایران در جهان گلوبال تحت تاثیر تغییرات پارادایم - ۵
عینی نرمال جدید پسـاکرونایی مواجـه با بحران های جدی، می توانند آینده سـاز 

باشد؟ چگونه؟ 
ــی کشور که قبل از کرونا هم به شدت همه دست اندرکاران  بحرانهای موجود در عرصه مهندس
ــته بود بسیار جدی است. مسلمًا این بحرانها  ــغول داش حوزه صنعت احداث و انرژی را به خود مش
ــر گذاشته خواهند شد، (واضح است که هیچ بحرانی پایدار نیست) و حتمًا در گذار از این  ــت س پش
ــیمای دیگر ساخته خواهد شد ولیکن باید به قیمتی که در گذار از این بحران  بحرانها آینده ای با س
ــت که کمترین هزینه و  ــتهایی را پیش گرف ــت. باید تمهیدات و سیاس خواهیم پرداخت توجه داش
ــارت را به بدنه مهندسی کشور تحمیل کند و این امر حاصل نمی شود مگر با تغییرات  کمترین خس
ژرف در سیاستهای کالن حاکمیت و بازسازی ساختاری عمیق و همه جانبه در شرکتهای فعال در 
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عرصه عمرانی کشور از نظر ساختارهای فنی، انسانی، مالی و تکنولوژیکی.

آیا فکر می کنید جوانان ما آمادگی رویارویی با بحران های نوین و مدرن پسـاکرونا را - ۶
دارا می باشند؟ اگر نه چه باید کرد؟ 

مسلمًا جوانان استعداد و پتانسیل رویارویی با بحرانهای نوین را دارند ولیکن باید آمادگی خود 
را ارتقاء بخشند. نگرانی من در گذار از این بحران متوجه جوانان نیست، نگرانی بیشتر متوجه نسلی 
است که سالیان دراز با شرایط قبلی کار کرده و امروز با توجه به کهولت آماده تغییرات جدید نیست 
و ممکن است در این میان بسیاری از شرکتهای با سابقه و پرتجربه ما به ورطه عدم فعالیت کشانده 

شوند.

آیـا می توان میان توسـعه پایدار اقتصادی فرهنگی، اجتماعی فرهنگی و سـالمت - ۷
زیسـت محیطی با ساخت و سازهای پایدار همسویی ایجاد کرد؟ چگونه می توان در 
یک هم اندیشی متمرکز برای بررسی وضعیت موجود جامعه مهندسی عمران و حوزه 
صنعت سـاخت و ساز کشـور همسو با توسـعه پایدار اقتصادیفرهنگی، اجتماعی۰ 
فرهنگی و  سالمت زیست محیطی در دوران بحران اقتصادی پسا کرونا، بعنوان یک 

ضرورت اجتماعی، منابع انسانی را سازماندهی نمود؟
ــرورت اجتماعی  ــی یک ض ــت محیط ــی، اجتماعی، زیس ــادی، فرهنگ ــدار اقتص ــعه پای توس
ــی  ــرورت در یک همکاری و هم اندیش ــردن این ض ــاندن و اجرایی ک ــر رس ــت. به ثم ــر اس همه گی
ــتگذاریهای  ــش اول را حاکمیت ایفا می کند و به تبع سیاس ــر رخ می دهد. نق ــه جانبه و فراگی هم
ــه بقی ــوند  می ش ــن  تدوی ــت  حاکمی ــط  توس ــه  ک ــی  مل ــعه  توس ــع  جام ــای  برنامه ه و  کالن 

نقش آفرینان (متخصصان حوزه های مختلف نامبرده، بخش خصوصی، بخش عمومی کشور و دیگر 
دست اندرکاران) به تالش و تکاپو می افتند، متأسفانه سیاستهای کالن حاکمیت از این هم اندیشی و 
همکاری نشانی ندارند و سیاستها عمدتا، بخشی و در جهت تأمین منافع کوتاه مدت بخشهایی است 

که توانسته اند در حاکمیت برای استفاده بیشتر از رانتها نفوذ کنند.

آیا تدوین اسـتانداردهای نوین ساخت و ساز به روز و  و مجهز به دانش کاربردی در - ۸
شرایط حال حاضرتغییرات نوین جهانی پسا کرونا و البته تغییرات ناشی از نوآوری ها 

و تکنولوژی های نوین نقش مهمی را ایفا می کند؟
تدوین دستورالعملها، آئین نامه، استانداردهای نوین و منطبق با شرایط اجتماعی و اقتصادی روز 
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ــایان توجهی به اجرای ساخت و سازهای پایدار و همسو با توسعه فراگیر پایدار دارد. کشور  کمک ش
از این جهت غنی است و خوشبختانه با حضور متخصصین کارآمد و مجهز به دانش روز می تواند در 

این امر با موفقیت و سربلند عمل کند.

برنامه ریزی برای تعلیم و ارتقای دانش منابع انسانی در حوزه صنعت ساخت و ساز - ۹
چگونه باید باشد؟ 

به یک بازنگری عمیق در آموزش مهندسی فعلی در دانشگاهها چه از نظر ساختاری و چه از نظر 
محتوا نیاز داریم. مقاله ای در شماره ۸۸ فصلنامه جامعه مهندسان مشاور ایران با عنوان چالشهای 
آموزش مهندسی کشور نوشته ام. دوستان عالقمند به آن مراجعه نمایند تا از تکرار خودداری شود.

تعامـل نزدیک سـه حوزه بخش خصوصی – حکمرانی خـوب - بنیادهای مردمی و - ۱۰
NGO ها با جامعه و دانشگاه را چگونه می بینید؟ 

من تعامل بهینه بین سه حوزه بخش خصوصی – حکمرانی خوب – بنیادهای مردمی نمی بینم 
بحث تعامل این گروههای مرجع با دانشگاه و جامعه مقوله دیگری است. بخش خصوصی به دلیل 
ــال گذشته و به ویژه در ده سال اخیر به زانو در آمده است و  ــتهای غلط حاکمیت در چهل س سیاس
ــت و بخش دولتی در پوشش فرم خصوصی در چارچوب قانون تجارت بخشی  ــی اس در حال فروپاش
ــت که اصًال خصوصی نیست. حکمرانی خوب با مشخصاتی که من می شناسم در  را ایجاد کرده اس
همه عرصه های اجتماعی – فرهنگی – سیاسی – اقتصادی نمره خوبی در ارزیابی نمی گیرد. وجود 
ــط حاکمیت محدود شده و آنان نمی توانند همانند NGOهای  و فعالیت بنیادهای مردمی نیز توس
واقعی عمل کنند. در نتیجه تعامل با جامعه و دانشگاه نیز نمی تواند شکل بگیرد. این ضرورت باید 

انجام پذیرد ولیکن از آن خیلی دوریم.

تا رسـیدن به دانش روز دنیا، تدوین و اجرای اسـتانداردهای روز چه میزان فاصله - ۱۱
داریم؟ 

فاصله زیادی با دانش روز و تدوین استاندارد در مرزهای دانش روز نداریم. ولیکن متأسفانه در 
ــتانداردها و جااندازی آنها در فعالیتهای روزمره حوزه های مختلف دچار کاستی های قابل  اجرای اس

توجه هستیم.

آیا در ایران همه استانداردهای ملی و بین المللی رعایت می شود؟ نظر خود را اعالم - ۱۲
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نمایید 
جواب واضح است. نه: دست اندرکاران هر حوزه ای به استانداردهای ملی و بین المللی آن حوزه 

اشراف دارند ولی رعایت آنها بسیار ضعیف است.

 وضعیت کنونی و آینده صنعت ساخت و ساز در ایران را چگونه می بینید؟ - ۱۳
ــاخت و سازهای شهری از جنس بناهای  ــاز را تعریف کرد. اگر منظور س ــاخت و س ابتدا باید س
مسکونی – اداری، تجاری باشد که توسط بخش خصوصی و بخش عمومی در شهرها صورت می گیرد 
باشد، با توجه وضعیت اقتصادی سرمایه گذاران و تغییرات اقتصادی در حوزه مسکن، اینگونه ساخت 
و ساز همانند سابق کجدارمریز به راه خود ادامه می دهد و کم و زیاد خود را با آئین نامه و مقررات مّلی 
ــازد. اگر حوزه ساخت و سازهای زیربنایی و توسعه ای پایدار در عرصه  و تکنولوژی روز منطبق می س
کشور را مدنظر قرار دهیم که عمدتًا توسط سرمایه گذاری دولتی و مشارکت خصوصی – دولتی انجام 
ــرد و عمًال کاری انجام نمی گیرد. فقط کافی  ــر می ب می گیرد باید اذعان کرد در وضعیت بحرانی بس
است به نزدیک ۸۰ هزار پروژه نیمه تمام و بودجه مورد نیاز برای اتمام پروژه های نیمه تمام که حدود 
نهصد هزار میلیارد تومان است توجه کنیم تا عمق فاجعه را دریابیم و این مسأله سالهاست که ذهن 
ــاخت و ساز و صنعت احداث را بخود مشغول داشته است و با وجود  دولت و دیگر فعاالن بخش س

صحبتهای بسیار حول این مسأله، کار قابل توجهی انجام نگرفته است.

آیا دانش مهندسی ایران در مقیاس جهانی می تواند قابل قبول باشد؟ - ۱۴
ــطوح مختلف قرار می گیرد. دانشگاههایی داریم که مهندسین  ــی در ایران در س دانش مهندس
ــوی دیگر بخش عمده ای از دانشگاههای  ــیار توانمند در مقیاس جهانی تحویل می دهند و از س بس
تأسیس شده در سالهای بعد از انقالب با عنوانهای مختلف، محصولی حتی در حد نیاز ملی نیز تولید 
ــد در مقیاس جهانی. در آموزش مهندسی طرحی دیگر باید اندیشید. با توجه به  نمی کنند چه برس
بحرانهای اقتصادی موجود در عرصه مهندسی کشور، خروج نزدیک ساالنه به سیصد هزار مهندس 
ــدارد. طرح جامع آموزش  ــی و غیردولتی با نیاز حوزه صنعت هیچ انطباقی ن ــگاههای دولت از دانش
مهندسی با نگرش به نیاز حوزه مهندسی کشور، بودجه تخصیص یافته در این حوزه برای فعالیتهای 

عمرانی کشور و  تفکیک تخصصی در حوزه های مختلف مهندسی نیاز است.

آیـا حضور ابزارهای کنترل کننده ای همچون بازرسـی و ارزیابی در حوزه تولید بتن - ۱۵
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آماده، مواد، مصالح و .... الزم و مورد نیاز است؟ 
ابزارهای کنترل کننده و نظارتی در هر حوزه ای نیاز است و باید در این حوزه نیز به صورت تأمین 

کیفیت با بکارگیری دستورالعملها همراه با کنترل کیفیت پس از تولید باشد.

تاثیر آموزش عالی برای تعلیم منابع انسانی و ساخت و ساز کشور چیست؟ - ۱۶
ــاخت و ساز کشور بازی می کند و  ــانی و س آموزش عالی نقش قابل توجهی در تعلیم منابع انس
عمًال به روزرسانی دانش فنی که توسط مؤسسات آموزش عالی صورت می گیرند موتور محرکه توسعه 

پایدار هستند.

ارتباط صنعت با دانشگاه و جامعه را چگونه می بینید؟- ۱۷
ارتباط صنعت با دانشگاه در حوزه های خاصی به طور جدی پیگیری می شود و در برخی حوزه ها 
هم نادیده انگاشته شده است. باید صنعت همانند یک مشتری که خواهان کاالیی با کیفیت است 
ــات تحقیقاتی دانشگاهها در تماس باشد و نیازهای خود را  و قیمت عادالنه آنرا می پردازد با مؤسس
ــگاه نیز خود را مجهز به مؤسسات تحقیقاتی تخصصی  ــرمایه گذاری کند و از آنسو دانش مطرح و س
در حوزه های مختلف بنماید. این پروسه هم اکنون انجام پذیرفته است ولی در شرایط بد اقتصادی 

صنعت، همیشه اولین بخش که حذف می شود بودجه های پژوهش و توسعه است.

چرا  سیسـتم نظام بازرسـی و ارزیابـی کنترل کیفیت تولید بتن آمـاده، مصالح و - ۱۸
سـاخت و سـاز بتنی  در واحد های تولیدی اعمال نمی شـود و این واحدها مورد 

نظارت، بازرسی و ارزیابی دقیق قرار نمی گیرند؟   
اصوًال سیستم نظارت، بازرسی و ارزیابی و کنترل کیفیت باید در یک ساختار سالم و نظم یافته 
ــالم انجام پذیرد تا جلوی هرگونه سوءاستفاده ای گرفته شود. مشکل فساد  ــرایط اقتصادی س در ش
سیستمهای اداری و نظارتی در یک اقتصاد ناسالم قابل حل نیست. باید شرایط پیرامونی همراه با 

ساختار درونی با هم اصالح شوند تا بتوان به نتیجه رسید.

آیا اجباری شـدن کاربرد مصالح اسـتاندارد ساختمانی در سـاختمان ها اساسًا کار - ۱۹
درستی است؟ 

ــتاندارد ساختمانی باید توسط دست اندرکاران حوزه صنعت و احداث بسط و  کاربرد مصالح اس
ــترش پیدا کند. کاربرد بعضی از مصالح به دلیل پیامدهای زیست محیطی باید قانون مند شوند  گس
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ــت. اجبار در  ــی دیگر را باید بازار و کیفیت آن تصمیم گیری نماید. اجبار عام و صحیح نیس و گروه
حوزه های خاصی همانند تأمین یکسری نیازهای بهداشت عمومی و پایداری زیست محیطی می تواند 

در دستورکار قرار گیرد.

دیدگاه شما درباره بتن و ساخت سازهای بتنی در ایران چیست؟ - ۲۰
من فکر می کنم که ساخت و ساز بتنی، ساخت و ساز مناسبی در کشور است و استفاده از بتن 

در کشور بحد کافی گسترش یافته است و باید ادامه پیدا کند.

راهکار علمی و عملی شما برای رسیدن به بتن دارای کیفیت برتر چیست ؟ - ۲۱
۱: استفاده از یافته های اخیر در ساخت بتن با کیفیت برتر.

۲: استفاده از ائین نامه های تدوین شده و به روزرسانی آئین نامه و دستورالعملها.
۳: تدوین روشهای تأمین کیفیت و کنترل کیفیت و اجرای آن.

ــی، نظارت و ارزیابی کارگاههای ساخت بتن و اجرای سازه های بتنی (حمل و ریختن  ۴: بازرس
و عمل آوری).

آیا به نظر شـما یک بنیاد یا شورای توسـعه تکنولوژی ساخت و ساز ملی مورد نیاز - ۲۲
است؟ 

ایده تأسیس یک بنیاد یا شورای توسعه تکنولوژی ساخت و ساز مّلی ایده خوبی است ولی در اجرای 
این ایده و در انتخاب افراد، سازوکار و ساختار این بنیاد یا شورا باید تمهیدات خاص در نظر گرفت.

در پایان، پیام خود به مجموعه مرکز تحقیقات بتن (متب) و جامعه مهندسی عمران - ۲۳
را بفرمایید؟ 

شرایط بحرانی فعلی را با همکاری و هم اندیشی حاکمیت – بخش خصوصی – نهادهای مردمی 
ــر خواهیم گذاشت  ــت س ــهروندی پش ــتهای کالن در جهت منافع ملی و حقوق ش با تدوین سیاس
ــایند این بحران را  ــی باید به ویژه حاکمیت به این فکر کند که چگونه می تواند پیامدهای ناخوش ول
ــئولیتم راهکارهای متعددی را به  ــان مشاور در دوران مس ــاند. ما در جامعه مهندس به حداقل رس
مخاطبین حاکمیتی خود ارائه کرده ایم. امیدوارم مورد توجه قرار گیرد و با نگاهی فراگیر و همه جانبه 

سیاستهای عادالنه تدوین شوند.
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دکتر  ایرج گالبتونچی

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی و 

مدیر عامل شرکت استراتوس

لطفا سوابق تحص یلی خود را بیان کنید؟- ۱
کارشناسی زمین شناسی دانشگاه تهران(۱۳۷۱) 

ــگاه خوارزمی   ــد زمین شناسی دانش ــی ارش کارشناس
تهران( ۱۳۷۴)

ــگاه علوم  ــاختمانی دانش ــی س ــن شناس ــری زمی دکت
وتحقیقات تهران(۱۳۹۰)

کارشناسی ارشد حقوق مالی -اقتصادی -دانشگاه آزاد واحد تهران -جنوب

لطفا سوابق و مسئولیت های خود را بفرمایید و هم اکنون در چه ارگان، سازمان یا - ۲
دانشگاهی مشغول به فعالیت هستید؟

دبیر وعضو هیات مدیره سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران 
عضو هیات مدیره انجمن صادر کنندگان خدمات فنی ومهندسی ایران 
مدیرعامل وعضو هیات مدیره شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس 

رییس هیات مدیره مهندسی مشاور عمران فرآب

چرا و چگونه با دانش فنی صنعت ساختمان آشنا و به آن عالقه مند شدید؟- ۳
در سال آخر کارشناسی برای طی دوره کارآموزی به شرکت مهاب قدس رفتم .این حضور زمینه 
آشنایی من با فعالیتهای عمرانی زیرساختی در حوزه آب را فراهم کرد.پس اخذ لیسانس در شرکت 
مهاب مشغول به کار شدم ودر این شرکت بودکه فعالیتهای صنعت ساختمان آشنا شدم .به دلیل 
عالقه به کارهای اجرایی ساختمانی پس ده سال کار در مشاوره وطراحی ونظارت براجرایی سازه های 
آبی  ،در شرکت های پیمانکاری جهت اجرای پروژه ها وسازه های مختلف مشغول به کارشدم .حدود 
ــتراتوس بوده است  در دوران کار  ــال از این فعالیت در شرکت بین الملی پیمانکاری اس ــت س بیس
درشرکتهای پیمانکاری  از سرپرستی کارگاه ،مدیر فنی پروژه ،مدیر پروژه ،مدیردفتر فنی دفتر مرکزی 

،معاون فنی مدیر عامل ،عضو هیات مدیره ومدیرعامل پله پله مشغول بوده ام .

در چـه زمینه هایی از بتن فعالیت یا آشـنایی دارید ؟(تکنولوژی بتن، سـازه بتنی، - ۴
عمرانی، موارد دیگر)

ــارت واجرای پروژه های مختلف عمرانی در  ــمتهای مختلف طراحی ،نظ باتوجه به اینکه در قس
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ــاوره وپیمانکاری کار کرده ام .آشنایی با انواع مختلف سازه های بتنی در انواع مختلف  سیستم مش
پروژه دارم.

نقش انسان ایرانی در صنعت بتن، ساخت و ساز بتنی و تاثیر گذاری آن در پیشرفت - ۵
جامعه را چگونه می بینید؟

ــته اند .در صنعت  ــه در باالترین جایگاه های علمی قرارداش ایرانیان با هوش باالی خود همیش
ــاختمان احداث سازه های با قدمت طوالنی در اقصا نقاط جهان بوىژه در آسیا نشان از توانمندی  س
مهندسین ایرانی دارد ساخت تاج محل وپاالیشگاه مدرس در هند ،احداث بناهای تاریخی در ایران 
ــین ایرانی در حوزه صدور خدمات فنی ومهندسی در آسیا  ــوریه وتا کارهای امروز مهندس ،عراق وس

،آفریقا وآمریکای جنوبی نشان دهنده جایگاه ومقبولیت مهندسین ایرانی در دنیا دارد.

آیـا با اپیدمی کووید-۱۹ و ظهور پارادایم عینی و تعییرات پارادایمی نرمال جدید در - ۶
قلمرو اقتصادی و اجتماعی، ضرورت شکل گیری پارادایم ذهنی و فرهنگی، طرزفکر 

نرمال جدید و مدرن در زندگی ما ایرانیان دیده می شود؟ و چگونه؟
آ مدن کوید ١٩ همراه با تغییر در رفتارها ونگرش ما در همه عرصه های زندگی .دانش وصنعت 
ساختمان نیز از این تغییرات بی نصیب نبود. باید فکر جدید در این خصوص به میان آورد دنیای که 

امروز در تسخیر این ویروس است با دنیای قبل از خود متفاوت است .
صنایع ودانشهای بشری که خود را با این الزام زندگی امروز وفق ندهند محکوم به فنا هستند 
ــت تغییر دراجرای سازه های  ــاختمان هم گام نخس ــت .درصنعت س الزام در هماهنگی وتغییر اس
مهندسی وانجام فعالیتهای عمرانی تحت پروتکل های بهداشتی است.یعنی کار با رعایت دقیق نکات 

بهداشتی ورعایت فاصله گذاری اجتماعی با حفظ کیفیت وراندمانهای قبل.

آیا مهندسی ایرانی و به تبع آن ایران در جهان گلوبال  تحت تاثیر تغییرات پارادایم - ۷
عینی نرمال جدید پسـاکرونایی مواجـه با بحران های جدی، می توانند آینده سـاز 

باشد؟ چگونه؟
سیستم مهندسی ما با وجود مهندسین سخت کوش وبا دانش قطعامیتواند با دست یافتن به 
راههای تازه برای ادامه فعالیتهای مهندسی تحت این شرایط ودر آینده بدون تردید وبویژه در منطقه 
ــرایط به دلیل قرارگیری ایران در همسایگی  ــت .در این ش مهم خاورمیانه نقش محوری خواهد داش
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ــورهای که نیازمندساخت وسازه گسترده هستند وخواهان دانش مهندسی ایرانی این  ونزدیکی کش
نقش میتواند نمود بیشتری داشته باشد .

آیا فکر می کنید جوانان ما آمادگی رویارویی با بحران های نوین و مدرن پسـاکرونا را - ۸
دارا می باشند؟ اگر نه چه باید کرد؟ 

جوانان ومهندسین غیور وبا دانش ایرانی در طول تاریخ نشان داده اند توان رویاروی با مشکالت 
ــی وصدور خدمات مهندسی به طرحهای  ــتند .در زمینه مهندس وتبدیل آنها به فرصتها را دارا هس
ــور میتوان اشاره کرد که توسط مهندسین ایرانی احداث واجرا شده اند.برای  مهمی در خارج از کش
رویارویی بهتر جوانان ومهندسین ایرانی برای شرایط بعد از کرونا باید با همکاری دولت وتشکل های 

مهندسی مردم نهاد برنامه ها وضوابط جدیدی تدوین ومدنطر باشد .
دو تدوین این برنامه باید در نظر داشت حضور کوید ١٩ با تمام مشکالت نشان داد اجرای کار های 
عمرانی با رعایت مولفه های بهداشتی اجتناب ناپذیر تر است .انسان در مهندسی جزید باید یادبگیرید 
ــرا میکند ودیگران  ــازه ای که اج ــتش ،س ــه حفظ همه چیز توامان فکر کن .جانش ،محیط زیس ب
ــتی ،فنی،زیست محیطی  ــتانداردهای بهداش وصد البته منافعش وحصول همه اینها با باالترین اس
ــب همه منافع قابل حصول با  ــادی .مهندس بعد از کرونا قطعا تلفیق گراتر خواهد بود .کس واقتص
رعایت همه محدویتهای الزم  برای رسیدن به تمامی استاندارهای باالتر زندگی مطلوب .به نظرم این 

آرم پرنگتر مهندسین پس از کرونا است

برای جلوگیری از هدر رفتن سـرمایه ملی، بتن مناسـب و با کیفیت در سـاخت و - ۹
ساز های بتنی متناسب با شرایط نوین پسا کرونا چگونه باید باشد؟

ــود وبهتر وباالترین کیفیت ومقاومت را  ــب ساخته ش بتنی که بتوان در کوتاه ترین زمان مناس
داشته باشد .به نظرم باید در طراحیهای  

بتن های با مقاومترباال جایگزین بتن های فعلی شوند .باید طراحیها واستانداردهای بتنی تغییر 
کند واستفاده ازاین نوع بتن در کنار استفاده از فن آوریهای نو مانند فن آوریهای نانو در ساخت سازها 
مورد توجه واقبال بیشتری باشد .این نکات در صورت رعایت دقیق آنها میتواتد باعث شود سرمایه 

ملی بیش از پیش حفظ شود.

برنامه ریزی برای تعلیم و ارتقای دانش منابع انسانی در حوزه صنعت ساخت و ساز - ۱۰
چگونه باید باشد؟
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ــتن سطح مناسبی از دانش مهندسی برای طراحی واجرا یک سازه ضروری است . هر قدر  داش
ــد میتوان انتظار داشت سازه ای بهتر طراحی واجرا  ــتر وبه روز باش دانش وتجربه یک مهندس بیش
شو.به این منظور می باید یک برنامه جامع برای تعلیم وارتقاء دانش مهندسی که مبتنی بر متدهای 
روز بوده وبتواند بخوبی مبانی تئوری وعلمی مهندسی را با تجربیات اجرایی پیوند دهد تدوین شده 
ودردسترس باشد .این برنامه باید مبتنی بر آخرین یافته ها ودستاآوردهای جهانی وبین المللی باشد.
ــازه ها بویژه از حیث معماری  ــن برنامه باید الزامات طراحی بومی وایرانی در اجرا س ــن در ای همچنی

مدنظر قرارگیرد.

تعامـل نزدیک سـه حوزه بخش خصوصی – حکمرانی خـوب - بنیادهای مردمی و - ۱۱
NGO ها با جامعه و دانشگاه را چگونه می بینید؟

برای آنکه  مهندسی کشور بریک مدارمنظم وبا کارآمدی موثر وقابل قبول درحرکت باشد تامل 
سه وجه موثر در کار ضروری است .

دانشگاههاکه محل تربیت نیروی انسانی هستند ومعموال از طریق تحت برنامه دولت کار میکنند.
شرکتها یا سازمانهایی که درمطالعه ،امکانسنجی ،طراحی واجرا یک ساره نقش دارند.

ــو وبخش عالقه مند  ــا وپروژه های دولتی دو بخش حاکمیت -دولت ازیک س ــرای طرحه در اج
وفعال در کاربه عنوان سازنده یا مجری الزم وملزوم برای انجام کارهای مهندسی هستند.

ــان میدهد.زبان واحد بخش  ــاله عملکرد توامان دولت وعموما بخش خصوصی را نش این مس
خصوصی برای گفتگو با دولت -حاکمیت تشکلهای مردم نهاد NGo ها هستند.

تعامل نزدیک این سه رکن اصلی کار میتواند باعث سود در یک کالم حق به حقداربرسد وبهترین 
کیفیت با مناسبترین قیمت حاصل شود .

ــرو این بخش  ــل حکمران خوب با بخش خصوصی ودر پیش ــاله خاصیت تعام درواقع این مس
نهادهای مردم نهاد هستند .

تا رسـیدن به دانش روز دنیا، تدوین و اجرای اسـتانداردهای روز چه میزان فاصله - ۱۲
داریم؟

ــین ایرانی با رقیبان خارجی فی الواقع  ــه بین دانش ،توانایی ،تجربه وکار کرد مهندس درمقایس
فاصله زیادی نیست .اما این نکته که برخی از استانداردهای که در ایران مورد استفاده قرارمیگیرند 
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به روز نیستند .بویژه استانداردهای که در بحث نگهداری وبهربرداری مورد توجه هستند.
اختالف با پیشرفته ترین کشورهها از نظر داشتن نظامات واستانداردهای فنی -اجرایی نسبتا زیاد 

است زیرا قوانین والزامات فنی -اجرایی ما قدیمی شده است .
به این منظور میتوان با کمک کارشناسان خبره ونهادها وتشکل های مردمی به بررسی واصالح 

استاندازدهای مختلف در کوتاهترین زمان اقدام کرد.

وضعیت کنونی و آینده صنعت ساخت و ساز در ایران را چگونه می بینید؟- ۱۳
ــاختمان در ایران روشن وصد البته خوب خواهد بود .کارفرمایان چه بخواهند  آینده صنعت س
وچه نخواهندنیازمند استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا هستند واین تکنولوژی در صنعت ساختمان 

ورود خواهد کرد .
ــانی کافی وتقریبا مناسب، وجود دستورالعمل واستاندارهای به روز ازیک  با داشتن نیروی انس
ــنی برای صنعت  ــتفاده از تکنولوژیهای کارآمد وصد البته روزآمد میتوان انتظار آینده روش ــو واس س

ساختمان داشت.
ــاخت وساز کشور بی نظمی زیانباری حاکم است که باعث میشود  در وضع کنونی در صنعت س

پیشرفت در این حوزه به سختی انجام شود .
ــاخت سرو سامانی گرفته وعوامل مخرب  ــتن آینده ای روشن باید وضعیت صنعت س برای داش
بازار با بک برنامه درست دست از بازار بکشند تا بازیگران واقعی با ابزار مناسب حضور داشته باشند 
ــاختمان ایران بسیار امیدوار کننده است زیرا این صنعت  .با تحقق چنین موضوعی آینده صنعت س

ازپتانسیل جاری ونهفته بسباری برخوردار است .

آیا دانش مهندسی ایران در مقیاس جهانی می تواند قابل قبول باشد؟- ۱۴
دانش مهندسی ایران اگرچه جای پیشرفت بسیاری داشته وتارسیدن به قله راه درازی درپیش 

دارد اما در تراز جهانی عملکرد قابل قبولی دارد.
ــی ایران در اجرای پروژه های مختلف عمرانی -زیرساختی در  ــرکتهای مختلف مهندس حضور ش
کشورهای مختلف موید این مساله است .اگر سازمانها وشرکتهای مهندسی ایرانی می باید تا رسیدن 
وکسب معیارهای بین المللی فاصله تقریبا درازی دارند اما بنیان خوب مهندسی درایران قطعا میتواند 

کمک کند که این شرکتها در کوتاهترین زمان ممکن به تراز جهانی برسند .
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ذکر این نکته نیز ضروری است که احداث سازه های مختلف  وبعضا مگا پروژه در قاره های آسیا 
،افریقا وآمریکای جنوبی نشان از عملکرد قابل قبول ومقبولیت دانش مهندسی ایران در دنیا دارد.

آیا صنعت ساختمان برای خود چشم اندازی متناسب با دوران پسا کرونا را  تهیه و - ۱۵
تدوین نموده است؟ اگر  پاسخ منفی است چه باید کرد؟

پاسخ به این مساله در نگاه اول منفی است .
اما همانگونه ویروس کرونا برای جامع پرشکان نا شناخته است آثار بلند مدت آن وشیوه کنترل 
ــت .اما این جمله دوست است که کرونا با  ــناخته اس وبرخوردبا آن دردوران پاندمی وپس از آن ناس
گسترشش جهانی تازه را به همه نشان داد .در این جهان باید تجربه کرد تا در ورای آن دنیای بهتر 

وپایدارتری داشت.
ــم انداز صنعت ساختمان برای دوران بعد از کرونامبتنی بر استفاده ازظرفیتهای انجام کار  چش

بصورت دورکاری با کنترل از طریق مجازی خواهد بود .
کاهش نفرات تا حد ممکن باالبردن راندمان وکنترلهای مضاعف در ابعاد فنی وایمنی این چشم 

اندازی است که فکر میکنم پایه کارهای آینده باشد .

آیـا حضور ابزارهای کنترل کننده ای همچون بازرسـی و ارزیابی در حوزه تولید بتن - ۱۶
آماده، مواد، مصالح و .... الزم و مورد نیاز است؟

در یک حکم کلی برای انجام بهتر هر کاری بازرسی وکنترل مشخص ومطابق برنامه از قبل تدوین 
ــت .اما به نظر من چنانچه تهیه مصالح وتولید بتون دقیقا مطابق دستوالعمل ها  ــده ضروری اس ش
ــود وبه تعبیری چنانچه دانش ساخت وتولید بتن ارتقا یابد ،تولید  ــتانداردهای مربوط انجام ش واس
ــان هستند .هیچ تولید کننده بتونی نمی خواهد به دلیل پایین  کنندگان خود بهتر ارزیابان وبازرس
ــی حذف شود پس کنترل کیفیت یعنی حضور موثر تر وبا  آمدن کیفیت بتن تولیدی از بازار مهندس

دامنه گسترده تر .

چه چیزی سبب تولید بتن های متناسب با این عصر نوین شده است؟- ۱۷
نیاز و رقابت .این نیاز مبتنی بر ارتقاء دانش وتکنولوژی است .هرچه دامنه علم گسترش بیشتری 
می یابد صنعت ساختمان نیز همگام با این پیشرفتها توسعه بیشتری میابد .توسعه بیشتر متعارف با 
پاسخهای است که به نیازها متقاضیان در این میدان داده میشود .در عصر نوین ما عرضه کنندگان 

چهره منتخب صنعت ساختمان دکتر  ایرج گالبتونچی

دبیر سندیکای شرکت های ساختمانی و 

مدیر عامل شرکت استراتوس



۱۰۸

مبتنی بر نیاز بازار محصول بهتری را ارایه میدهند.این محصول در بازار رقابت مرتبا تغییر کرده ارتقا 
می یابد.

ــخ به این نیاز از مولفه های است که صنعت ساختمان در کنار مولفه های  نیاز ورقابت برای پاس
فنی واستانداردهای الزم تولید بتن را مدام کنترل میکنند

تاثیر آموزش عالی برای تعلیم منابع انسانی و ساخت و ساز کشور چیست؟- ۱۸
ــانی الزم برای صنعت ساختمان  ــگاه اصلی ترین رکن تربیت نیروی متخصص ومنابع انس دانش
ــتند .اگر چه بعضا انجام کارهای ساختمانی در کشور توسط افرادی فاقد تحصیالت دانشگاهی  هس
ــط تحصیل کردگان وخبرگان. متخصص که  ــی فقط باید توس صورت میگیرد اما بواقع کار مهندس
دانش وآگاهی وصدالبته تجربه کافی دارند انجام شود .سیستم آموزش عالی کشور در حوزه مهندسی 
نقاط ضعف بزرگی دارد وآن عدم به روز شدن متناسب با پیشرفتهای بین المللی است .ازسوی دیگر 
ــانی که از سطح دانش قابل قبول برخوردارهستند اما فاقد تجربه ومهارتهای الزم  تربیت نیروی انس

است باعث میشود نیروی انسانی خروجی یک بعدی وتئوریک پرورش یابد.
ــی ما  ــفانه برنامه آموزش ــی که به نیروی کار چند وجهی در رده باالنیاز متاس در دنیای مهندس
جوابگو نبود باید به ترتیبی صنعت ودانشکاه توامان به تربیت نیروی الزم حوزه مهندسی به پردازند .

ارتباط صنعت با دانشگاه و جامعه را چگونه می بینید؟- ۱۹
ارتباط صنعت با دانشگاه به خوبی برقرار نیست .شاید به تعبیر بهتر بتوان گفت که اصال خوب 
ــاله از چند بعد قابل بررسی است اول اینکه ما در  ــت ودر بسیاری مواقع برقرارنیست .این مس نیس
تربیت نیروی دانشگاهی بیشترتئوری کار هستیم تا عملیاتی .در واقع تئور بک میدانیم ونمی توانیم 

درست عمل کنیم چون آن در تئوری میخوانیم را در حین خواندن تجربه نکردیم. 
راهی جز اینکه صنعت ودانشگاه ما توامان در تربیت نیروهای الزم بازار کار نقش داشته باشند 

نیست .
ــودش میتواند نیروی الزم را جذب  ــه صنعت ما فکر میکند بصورت تجربی وعملی خ دوم اینک

کند وپروش دهد .
سوم اینکه هرکدام دغدغه جدا دارند.آموزش عالی فقط میخواهد وظیفه آموزشی خود را مانند 
ــی هم انجام دهد حال آنکه  این حوزه باید فراتر از سیستم تئوریک  ــته ها در حوزه مهندس تمام رش
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ــغله وکم حوصله ما نیازی به دانشگاه ندارد وفکر میکند خودش  آموزش بدهد.واینکه صنعت پرمش
میتواند بازش را به منزل برساند،

تا این حلقه بر قرار نشود مهندسینی خواهیم داشت که عموما میدانند ولی نمی توانند اجرا کنند 
یا صنعت کارانی داریم که اجرا میکنند ودقیق نمی دانند چه اجرا میکنند .این ندانستن ونتوانستن 

فقط با اتضال صنعت ودانشگاه بعکس خود بدل میشود

آیا برای حرکت در مسیر توسعه  پایدار،  تدوین چشم انداز توسعه صنایع ساخت و - ۲۰
ساز شهری و عمرانی مورد نیاز است؟

ــت.در صنعت ساختمان بکارگیری  ــه کار درست ومناسبی اس ــتاندارد سازی همیش قطعا .اس
ــت  ــترونهایتا صرف هزینه درس ــتاندارد باالتر باعث اجرای بهتر ،پایداری بیش مصالح با کیفیت واس

واصولی میشود.
استفاده از مصالح فاقد استاندارد الزم، باعث میشودسیمای  مهندسی کشور  بسیار نامناسب 

وبعضا ناکارمد ومشکل دار نشان داده شود .
نبود استاندارد یعنی ارزانی غیر منطقی یعنی عدم استحکام ،یعنی بروز خسارت وزیانهای باال.
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تاریخچه و وضعیت فعلی اجرای طرح چند منظوره اومااویا
طرح چندمنظوره اومااویا از تاریخ ۱۵ مارس ۲۰۱۰ رسما آغاز گردید. این طرح در ۲۳۰ کیلومتری 
شرق کلمبو، پایتخت کشور سریالنکا و در منطقه ای محروم و نسبتا کم آب واقع شده است. اجرای 
این پروژه ظرفیت آب مازاد رودخانه های اومااویا و ماهاتوتیال را برای توسعه کشاورزی به منطقه کم 
ــور منتقل خواهد کرد که همزمان با این امر تولید انرژی از طریق نیروگاه  ــتان Uva این کش آب اس

زیرزمینی به ظرفیت ۱۲۰ مگاوات صورت می گیرد. 

اهداف اصلی پروژه
انتقال ساالنه ۱۴۵ میلیون مترمکعب آب برای آبرسانی به حدود ۵۰۰۰ هکتار از اراضی پائین  ●

دست پروژه 
تامین آب آشامیدنی از مخازن سدهای طرح در باالدست و پائین دست ●
تولید ۲۹۰ گیگاوات ساعت متوسط تولید انرژی سالیانه (نیروگاه آبی با ظرفیت ۱۲۰ مگاوات  ●

به طور متوسط ۴٫۵ ساعت در روز)
ایجاد اشتغال نیروهای بومی منطقه احداث طرح (بطور متوسط ۱۲۰۰ نفر در پروژه مشغول  ●

به کار بوده اند)
انتقال دانش مهندسی سد و نیروگاه آبی به کشور سریالنکا ●

مشخصات پروژه
کارفرمای طرح: وزارت آبیاری و مدیریت منابع آب سریالنکا ●
●  EPC :نوع قرارداد
پیمانکار اصلی: شرکت فراب ●
مشاور پیمانکار اصلی: مشارکت شرکت های مهندسی مهاب قدس و پویری ●
مبلغ قرارداد: ۵۲۹ میلیون دالر ●
تاریخ آغاز پروژه: ماه مارچ ۲۰۱۰ ●
تاریخ اتمام پروژه با در نظر گرفتن زمان تمدید قرارداد: انتهای ماه می سال ۲۰۲۱ میالدی ●
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شفت قائم با ارتفاع ۶۱۸ متر 
در فرآیند انجام بسیاری از پروژه های بزرگ، بخش هایی از پروژه از ویژگی های خاصی برخوردار 
می شود که آن بخش ها را در سطح کشور و بین المللی خاص می کند. این مساله برای شرکت فراب 
ــیار تجربه شده است. یکی از این موارد، شفت قائم  که انجام پروژه های بزرگ را در کارنامه دارد بس
ــی میانی و قطر کم  ــت که با توجه به ارتفاع ۶۱۸ متری، بدون دسترس پروژه چندمنظوره اومااویا اس
ــفت، اجرای آن را در  ــی از باال و پایین به ش در قیاس با ارتفاع آن و محدودیت های ارتفاعی دسترس
زمان حفاری، نصب پوشش فلزی و بتن ریزی پشت پوشش فلزی بسیار خاص کرده است. این شفت، 
جزء ده شفت بلند دنیا می باشد که کلیه عملیات اجرایی آن با تکیه بر دانش فنی و توان مهندسین 
مجموعه فراب با موفقیت اجرا شد. در این گزارش پیچیدگی و چالش های اجرایی شفت قائم پروژه 

چند منظوره اومااویا مورد بررسی قرار می گیرد.
حفاری ●

ــنتی چالزنی و  ــط (زیر ۲۰۰ متر) با روش های س ــفت های با ارتفاع کم و متوس عمومًا حفاری ش
انفجار انجام می شود. اما شفت های با ارتفاع بیش از ۲۰۰ متر، با توجه به طول زیاد، مشکالت فنی 
و معضالت تکنیکی خاصی را در بر دارند. لذا یکی از مهمترین مباحث در این خصوص، جهت گیری 
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پروژه های بتنی منتخب
نام پروژه : شفت قائم ۶۱۸ متری طرح چند منظوره اومااویا در کشور سریالنکا
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درست مطالعات زمین شناسی نسبت به اهداف طرح و روش اجرای بکار گرفته شده می باشد. 
ــه شفت که دو مورد آن ارتفاع قابل توجهی دارند (شفت  در طرح چندمنظوره اومااویا وجود س
فشار با ارتفاع ۶۱۸ متر و شفت فشار شکن با ارتفاع ۱۳۷ متر)، اجرای آن ها به روش چالزنی و انفجار 
ناممکن نموده و سیستم حفاری مکانیزه ای را می طلبید که در زمان مناسب، حفاری این شفت ها 
امکان پذیر گردد. لذا پس از مطالعات مختلف و بررسی شفت های بلند دنیا، روش حفاری مکانیزه 

Raise Boring برای حفاری این شفت ها انتخاب گردید.
جهت دسترسی به شفت فشار، در مرحله اول مسیر و تونل دسترسی به نقاط باالو پایین شفت 
ــفت  ــیرآالت در نقطه باالیی و مغارک انتهای تونل LPT در نقطه پایینی ش حفاری گردید و اتاق ش
فشار احداث شدند. با توجه به ارتفاع زیاد شفت فشار و نبود دسترسی میانی، مقرر شد گمانه راهنما 
ــفت  ــود. مهمترین مزیت این کار، جلوگیری از انحراف حفاری ش یا پایلوت از باال به پایین حفاری ش
می باشد. گمانه پایلوت شفت فشار به روش دورانی با سرمته ۳۸۱ میلیمتری حفاری گردید. جهت 
خنک کردن سرمته ها حین حفاری از آب با فشار زیاد استفاده شد. طی مدت حفاری، اپراتور دستگاه 
پارامترهای مکانیکی حفاری را به دقت کنترل نموده و جریان آب برگشتی کامل به همراه خرده های 
حفاری، روند صحیح حفاری گمانه پایلوت را تضمین می نماید. با ادامه یافتن حفاری گمانه پایلوت، 
رادهای بیشتری به سیستم حفاری افزوده شد تا در نهایت، سرمته به عمق نهایی شفت رسیده و از 

فضای پایینی در LPT خارج گردید. 
ــخیص میزان انحراف و اصالح مداوم آن حین حفاری گمانه پایلوت، با کمک دستگاهی به  تش
نام RDVS (Rotary Vertical Drilling System) انجام می گیرد. این سیستم شامل مجموعه ای 
مدارها و قطعات الکترو هیدرومکانیکی می باشد که انحراف گمانه پایلوت از حالت عمودی و شاقولی 

به طور مداوم توسط آن اندازه گیری می گردد.
ــده و کاترهد  ــر مجموعه رادها باز ش ــرمته ۱۵ اینچی از س بعد از پایان حفاری گمانه پایلوت، س
تعریض کننده (Reamer) دستگاه Raise Boring به قطر ۳٫۲ متر، بر روی آن مونتاژ و نصب شد. 
ــتگاه معکوس شده و این بار، کاترهد تعریض کننده به سمت باال  در ادامه حفاری، روند حرکت دس
کشیده شده و عملیات تعریض انجام گردید. در این مرحله، تراست معکوس به شکل کشش، توسط 
ــد منتقل می گردد و با  ــه رادها اعمال و از آن طریف به کاتره ــتگاه به مجموع ــای بزرگ دس جک ه
پیشرفت ۱٫۵ متری، حفاری متوقف و یکی از رادها کم می شود. سرانجام، با رسیدن کاترهد به سطح 
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آغازین باالیی، حفاری شفت فشار با موفقیت به پایان رسید.
ــار با ارتفاع ۶۱۸ متر، وجود زون ضعیف و خرد شده در  ــفت فش مهمترین چالش در حفاری ش
ــاری و انجام تزریق دوغاب  ــف و فرار آب بود که چندین بار باعث توقف عملیات حف ــای مختل ترازه

گردید. در نهایت، عملیات حفاری شفت در بازه زمانی ۲۴ ماهه انجام شد.

دستگاه حفاری Raise Boring و روش حفاری مکانیزه شفت

اتمام حفاری گمانه پایلوت و نصب کاترهد تعریض کننده جهت ادامه حفاری در بخش پایین شفت

ساخت و نصب پوشش فلزی
ــریع در نصب ۱۰۰۰ تن سازه فلزی  ــش فلزی به دلیل روش خالقانه آن که موجب تس نصب پوش
شد، در این ابعاد مشابه بین المللی نداشته و یکی از دستاوردهای شرکت فراب است که می تواند در 
پروژه های مشابه به عنوان مرجع معرفی شود. تجربه های انجام این کار با توجه به بومی کردن طراحی 
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ــط نیروهای مجموعه فراب می تواند به عنوان  ــاخت و نصب توس در ایران و انجام تمام عملیات س
الگویی برای همه شرکت های ایرانی در جهت بومی سازی روش های اجرای پروژه ها مطرح گردد.

ــاور پروژه مبنی بر صرفه اقتصادی پوشش بتنی  در طرح اولیه و با توجه به گزارش توجیهی مش
ــش بتنی اجرا شود. با  ــد پوش ــلح کردن بتن نبود، مقرر ش با مبنای طراحی که در آن نیازی به مس
توجه به فلزی بودن آبراهه متصل به نیروگاه در پایین شفت و پوشش فلزی باال برای اتصال به شیر 
گارد، مقرر شد طراحی و ساخت و نصب فلزی آبراهه باال و پایین در پکیج هیدرومکانیک به پیمانکار 
ــش بتنی مابین این دو بخش توسط پیمانکار متخصص این امر  ــود و پوش هیدرومکانیک واگذار ش
ــتفاده از پیمانکار اروپایی بین المللی که حداقل یک  طراحی و اجرا گردد. اصرار کارفرما مبنی بر اس
ــد و محدود بودن انتخاب پیمانکار باعث شد با وجود پیشبینی  ــابه داشته باش نمونه انجام کار مش
ارزانتر شدن کار در مقایسه با انجام پوشش فلزی، اجرای پوشش فلزی توسط فراب در دستور کار قرار 
گیرد. همچنین، با توجه به تجربه موفق در طرح سیاه بیشه، با وجود تفاوت های دو طرح، اعتماد 

به نفس توانایی انجام کار در شرکت فراب بمراتب باال بود.
در مرحله طراحی، با توجه به تغییر پوشش بتنی به فلزی و امکان نشتی آب به پشت فلز مقرر 
شد، طراحی با مبنای فشار بیرونی انجام گردد و با توجه به سختی های بتن ریزی پشت پوشش، مقرر 
ــازه صفر در نظرگرفته شود.  بعد از برآورد اختالف قیمت فوالد و کاهش  ــد، باربری بتن پشت س ش
هزینه های متریال جوشکاری و وزن کلی سازه و با در نظر داشتن این موضوع که تجهیز کارگاه برای 
ــد برای کل شفت از یک متریال واحد و با گرید  ــت، تصمیم بر آن ش کار با S۶۹۰ در هرحال الزم اس
S۶۹۰ استفاده شود که این مسئله به نهایی شدن طراحی شفت بدون هرگونه استیفنر و با ماکزیمم 

ضخامت ۳۸ میلیمتر منجر گردد.
در خصوص انتخاب روش نصب، به طور طبیعی ذهنیت تمامی دست اندرکاران، نصب لوله ها 
ــن به باال و بتن ریزی همزمان با نصب لوله ها بود. به گونه ای که کارگران و تجهیزات در زمان  از پایی
نصب، در مقابل ریزش سنگ دیواره تونل که در آن زمان از وضعیت و رفتار آن هیچ گونه اطالعاتی 
در دست نبود، حفظ شوند. مشکالت عمده موجود در مقابل این روش و تداخل با کار نصب و حمل 
ــود،  ــرکت فراب تقویت کرد که اگر نصب به صورت باال به پایین انجام ش تجهیزات، این ایده را در ش
کارگران و تجهیزات در زمان نصب در داخل لوله قرار خواهند داشت و خطرات جانی به میزان بسیار 
زیادی کاهش خواهد یافت. چالش عمده، مهار این لوله سنگین در حال آویخته شدن بود که برای 

پروژه های بتنی منتخب نام پروژه : شفت قائم ۶۱۸ متری طرح چند منظوره اومااویا در کشور سریالنکا

کار فرما : وزارت آبیاری و مدیریت منابع آب سریالنکاا 

پیمانکار اصلی : شرکت فراب 



۱۱۸

آن نیز راه حل های عملی داده شد. همچنین، ایجاد این اطمینان که ریسک این روش از روش مقابل 
بیشتر نیست، چالش دیگری بود. 

ــی های فنی و اجرایی، عملیات نصب پوشش فلزی شفت فشار به صورت  در نهایت پس از بررس
از باال به پایین شروع شد و ساخت قطعات فوالدی، آماده سازی تجهیزات انتقال قطعات، سیستم 
باالبر داخل شفت و عملیات نصب و جوشکاری پوشش فلزی بر مبنای این روش برنامه ریزی شده 
و عملیات نصب آن در بازه زمانی ۷ ماهه بدون تلفات انسانی و حادثه تکمیل شد و این روش نصب 
برای اولین بار در دنیا با موفقیت به اتمام رسید. مراحل اجرای پوشش فلزی شفت بصورت زیر انجام 

شد:
ساخت قطعات فوالدی ۹ متری در کارگاه ساخت ●
انجام عملیات سند بالست و رنگ قطعات فوالدی ●
راه اندازی سیستم نگهدارنده قطعات فوالدی و باالبر داخل شفت در اتاق شیرآالت ●
● LPT انتقال قطعات فوالدی ۹ متری به مغارک
انتقال قطعه فوالدی به محل نصب در داخل شفت با استفاده از باالبر ۱۰۰۰ تنی ●
جوشکاری و نصب قطعات فوالدی به صورت از باال به پایین ●
انجام آزمایشات کنترل کیفیت و جوش در داخل شفت ●

عملیات ساخت و سندبالست قطعات فوالدی شفت
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انتقال قطعات فوالدی به داخل شفت و عملیات جوشکاری

بتن ریزی پشت پوشش فلزی شفت با استفاده از پمپ بتن ●
ــش فلزی به صورت نصب قطعات ۹ متری فوالدی از باال به پایین  باتوجه به اینکه، اجرای پوش
صورت گرفت، لذا در هر کدام از لوله ها، دهانه کوچک ۵ اینچ جهت انجام بتن ریزی تعبیه گردید. 
این دهانه ها پس از فرآیند بتن ریزی توسط یک صفحه فوالدی جوش داده شده و بسته می شود. قطر 
حفاری شفت برابر ۳٫۲ متر و قطر لوله های فوالدی ۲٫۲ متر می باشد. بنابراین بین سنگ و لوله های 
ــانتی متر فاصله وجود دارد که باید با بتن پر شود. بطور متوسط با توجه به ضخامت  فوالدی ۵۰ س

لوله های فوالدی، برای هر متر از ارتفاع شفت بایستی در حدود ۴ متر مکعب بتن اجرا گردد.
ــش فلزی شفت، پیرو جلسات متعدد بخش فنی و اجرایی  ــی به پشت پوش بدلیل عدم دسترس
پروژه، مقرر شد بتن پشت پوشش فلزی به صورت پایین به باال با استفاده از پمپ اجرا شود. در این 
 Schwing خصوص، با توجه به ارتفاع زیاد شفت، نبود دسترسی میانی و نوع بتن آن بخش، پمپ

۴۸۰۰ خریداری شد و در محوطه پایین شفت نصب گردید. 
ــار پمپاژ حین انتقال بتن به پشت لوله فلزی، از دو نوع خط انتقال  جهت مقاومت در برابر فش
مختلف استفاده شد. تا ارتفاع حدود ۴۰۰ متر از یک خط فشار باال (۲۰۰ بار فشار) با ضخامت لوله 
۸٫۸ میلی متر و ارتفاع باقیمانده از خط لوله استاندارد (۱۱۰ بار فشار) با ضخامت دیواره ۴٫۰ میلی 
ــتون به دهانه تعبیه شده برای بتن ریزی  ــرنازل و پیس متر نصب گردید. برای هر نوبت بتن ریزی، س
ــده و خط لوله بتن از طریق لوله خرطومی به این دهانه  ــمت داخلی پوشش فلزی متصل ش در قس
وصل می شود. جهت تخلیه بتن باقیمانده در خط لوله پس از هر نوبت بتن ریزی، برج تخلیه بتن در 
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نزدیکترین محل به پمپ بتن ساخته شد. 
 SCC با توجه شرایط بتن پرکننده پشت استیل الینینگ و عدم دسترسی به مقطع بتن، از بتن
ــتا، با انجام آزمایشات مختلف و ساخت چندین طرح اختالط،  ــتفاده گردید، در این راس جهت اس
از بتن SCC با عیار مواد سیمانی ۴۸۰ کیلوگرم بر مترمکعب (۴۳۰ کیلوگرم سیمان و ۵۰ کیلوگرم 
پوزوالن) استفاده شد. این روانی این بتن بایستی بین ۷۰ تا ۷۵ سانتیمتر بوده تا بتواند به راحتی در 
ــت پوشش فلزی پخش گردد. همچنین زمان گیرش اولیه آن حداقل ۶ ساعت و حداکثر  فضای پش
ــنگدانه برابر ۱۲mm در نظر گرفته شد تا حین بتن ریزی احتمال گرفتگی لوله ها به حداقل  ــایز س س

برسد.

اجرای آزمایشی بتن SCC، پمپ بتن و خط لوله انتقال بتن

پس از اجرای آزمایشی و نصب لوله های پمپ بتن در شفت، بتن ریزی شفت فشار براساس برنامه 
ــتیل الینیگ شروع شد و حدود ۴۴۰ متر از ارتفاع  ــی از ضخامت ورق های اس و محدودیت های ناش

شفت با استفاده از پمپ، بتن ریزی گردید .

آماده سازی خط لوله بتن، سرنازل، پیستون و لوله خرطومی 
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ــود. در این  ــروع می ش ــوی خط لوله بتن ش ــت و ش در هر مرحله، پس از اتمام بتن ریزی، شس
ــرنازل نصب شده در دهانه مقطع بتن بسته شده و لوله خرطومی از آن جدا می گردد.  خصوص، س
همچنین در قسمت پمپ، خط لوله از پمپ جدا شده و به برج تخلیه متصل می شود. بمنظور تخلیه 
ــر تخلیه  ــر کامیون خالی در زیر برج تخلیه قرار می گیرد و بتن از خط لوله به میکس بتن یک میکس
می شود. پس از تخلیه بتن ، خط لوله باید به درستی تمیز شود. لذا، یک ستون آب با هوای فشرده از 
جهت تمیزکاری خط لوله استفاده می شود. (ترتیب: توپ تمیز کردن - ستون آب - توپ تمیز کردن)

عملیات بتن ریزی و شست و شوی خط بتن با استفاده از برج تخلیه

اجرای بتن پشت پوشش فلزی شفت فشار با استفاده از شوت قائم ●
با توجه به لزوم انجام سرویس و تنظیمات پمپ بر اساس دستورالعمل پمپ بتن، از تراز ۴۴۰ به 
بعد عملیات بتن ریزی شفت جهت انجام امور مذکور از ماه فوریه سال ۲۰۲۰ متوقف گردید. در این 
ــتا مکاتباتی با شرکت سازنده پمپ صورت گرفت و تجهیزات مورد نیاز پمپ وارد کارگاه گردید.  راس
ــیوع بیماری کرونا و لغو پروازهای بین المللی حضور آن نماینده در کارگاه  ــفانه بدلیل ش ولی، متاس
ــدی پروژه و جهت جلوگیری از  ــرده بودن برنامه زمان بن ــه حالت تعلیق در آمد. لذا باتوجه به فش ب
توقف کار پیشنهاد ادامه بتن ریزی شفت فشار با استفاده از شوت قائم مطرح گردید و در نهایت پس 
ــی های فنی و اجرایی و اخذ تاییدیه های الزم از کارفرمای پروژه ادامه بتن ریزی با این روش  از بررس
انجام شد. در این بخش خالصه ای از روش اجرای بتن پر کننده شفت فشار با استفاده از شوت قائم 

تشریح می گردد.
ــمت داخلی  ــفت قائم، خط لوله بتن در قس بمنظور اجرای بتن ۱۸۰ متر ارتفاع باقیمانده از ش
پوشش فلزی نصب شد و با استفاده از لوله خرطومی و سرنازل، خط لوله به دهانه های تعبیه شده 

پروژه های بتنی منتخب
نام پروژه : شفت قائم ۶۱۸ متری طرح چند منظوره اومااویا در کشور سریالنکا

کار فرما : وزارت آبیاری و مدیریت منابع آب سریالنکاا 

پیمانکار اصلی : شرکت فراب 
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در پوشش فلزی هدایت گردید. جهت صرفه جویی در هزینه ها از لوله های پمپ بتن استفاده شد و 
ــیرآالت در باالی شفت نصب شده و اتصاالت آن فیکس شدند. در محل  این لوله ها تا محل اتاق ش

قرارگیری میکسر و جهت هدایت بتن به داخل خط لوله، شوت و قیف فلزی ساخته و نصب شد. 
ــده و بین ۲۴ تا ۶۰  ــاس ضخامت لوله های فوالدی تعیین ش حجم هر مرحله از بتن ریزی بر اس
مترمکعب متغیر بوده و فاصله زمانی بین دو نوبت بتن ریزی با توجه به زمان گیرش بتن ۲۴ ساعت 
لحاظ شد. قبل از شروع هر نوبت بتن ریزی، جهت آماده سازی خط لوله و کاهش اصطکاک جداره 
داخلی لوله، حدود ۱۰۰ لیتر دوغاب در خط لوله تخلیه شده و بالفاصله بتن ریزی آغاز می گردد. طرح 
اختالط بتن SCC این بخش مشابه طرح مربوط به پمپ بتن در نظر گرفته شد. ارتباط بین نفرات 
اجرایی در قسمت شوت با نفرات مستقر در محل سرنازل حین بتن ریزی از طریق بی سیم میسر بوده 

و هماهنگی الزم حین اجرا از این طریق صورت می گرفت.
ــوی خط لوله با استفاده از آب صورت می گیرد. با توجه به  ــت و ش پس از اتمام بتن ریزی، شس
ــس از پایان هر نوبت بتن ریزی هیچ بتنی در داخل لوله  ــه بتن به صورت ثقلی اجرا می گردد، پ اینک
ــت و شوی جداره داخلی خط لوله می توان از آب استفاده کرد. برای  باقی نمی ماند. لذا جهت شس
این کار آب در داخل خط لوله تخلیه می گردد. منظور جلوگیری از تخیله آب شست و شوی خط لوله 
به داخل شفت، یک مخزن ۱۰۰۰ لیتری در قسمت انتهای لوله روی پلتفرم قرار گرفت تا آب شست و 

شوی خط لوله به داخل مخزن هدایت گردد.
ــایز  ــتفاده از ورق های فوالدی هم س پس از پایان کلیه مراحل فوق، دهانه محل بتن ریزی با اس
ــود. در این خصوص ورق در محل قرار داده شده و مطابق با مشخصات فنی  ــدود می ش دهانه مس

بخش مکانیکال جوشکاری گردید.
جهت اجرای بتن مقطع بعدی سرنازل در دهانه باالتر از تراز بتن نصب شده و با بازکردن تعدادی 
از لوله ها و اتصال سرنازل به خط لوله با استفاده از لوله خرطومی مقطع برای بتن ریزی بعدی آماده 

می شود. این بخش از بتن ریزی در بازه زمانی یک ماهه به پایان رسید. 
ــیار زیاد خط لوله و استفاده از لوله ۴  ــتفاده از شوت قائم بدلیل طول بس روش بتن ریزی با اس
اینچ برای اولین بار در ایران توسط کارشناسان مهندسی و اجرایی شرکت فراب با حداکثر راندمان و 
کمترین هزینه با موفقیت اجرا شد و این روش می تواند جهت بتن ریزی سازه های مشابه در پروژه های 

مختلف به کار گرفته شود. 
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بتن ریزی شفت فشار با استفاده از شوت قائم و نحوه پخش شدن بتن SCC پشت پوشش فلزی

مشخصات منحصر به فرد اجرای شفت قائم در چند منظوره اومااویا
یکی از بزرگترین پروژه های صادرات خدمات فنی و مهندسی خارج از کشور ●
اجرای موفقیت آمیز یکی از بلندترین شفت های قائم دنیا در نیروگاه های آبی به طول ۶۱۸  ●

متر بدون دسترسی میانی
استفاده از سیستم حفاری مکانیزه Raise Boring با خطای حدود نیم متر در ۶۱۸ متر ●
ــاخت و نصب پوشش فلزی به وزن ۱۰۰۰ تن به روش نصب از باال به پایین برای اولین بار  ● س

در دنیا
ــش فلزی به صورت یکپارچه بدون دسترسی میانی به روش  ● ــت پوش اجرای بتن SCC پش

پمپ و شوت قائم
اجرای بلندترین ارتفاع بتن اجرا شده بصورت پیوسته و یکپارچه در بین شرکت های ایرانی  ●

(تقریبا دو برابر ارتفاع سازه بتنی برج میالد تهران)
بومی سازی اجرای سازه های بلند با تکیه بر توان فنی و مهندسی کارشناسان و مهندسین  ●

ایرانی
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پروژه های بتنی منتخب نام پروژه : کارخانه گندله سازی گل گهر

کار فرما : شرکت صنعتی و معدنی گل گهر 
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تاریخچه و وضعیت فعلی پروژه گندله سازی شماره ۲ گل گهر
ــنگ آهن به عنوان یک ماده اولیه به تنهایی ارزش افزوده مناسبی ندارد، لذا انجام فرآوری،  س
تولید گندله، آهن اسفنجی و درنهایت تولید فوالد عالوه بر اشتغال، ارزش افزوده بسیار باالتری نیز 
ــد تولید فوالد درکشور نیاز روز افزون واحدهای  نصیب تولیدکنندگان خواهد کرد. افزایش رو به رش
ــرکت گل گهر نیز در این راستا تصمیم به احداث  ــترنمایان می کند. ش ــازی را هرچه بیش گندله س
ــازی در ادامه کارخانه تغلیظ سنگ آهن (کنسانتره) را گرفت.این کارخانه قابلیت  کارخانه گندله س
ــیار باال جهت مصرف در واحدهای احیا مستقیم و همچنین گندله  تولید گندله هایی با کیفیت بس

هایی با کیفیت مناسب جهت استفاده در کوره های بلند را دارد.

مشخصات پروژه
نام پروژه: کارخانه گندله سازی گل گهر 

کارفرما: شرکت صنعتی و معدنی گل گهر
پیمانکار:  مشارکت کیسون – فراتحقیق سپاهان

Pamidco مشاور کارفرما: شرکت
محل اجرا: استان کرمان - سیرجان

مدت اجرای پروژه: ۴۹ ماه
تاریخ شروع به کار پروژه: ۱۳۹۲/۰۵/۲۵

تاریخ تکمیل پروژه: ۱۳۹۵/۰۷/۱۵

معرفی کارخانه گندله سازی و شرح مختصر فرآیند
ــرکت سنگ آهن گل گهر  ــال در ش ــازی گل گهر با ظرفیت ۵ میلیون تن در س واحد گندله س
سیرجان ساخته شده است. کنسانتره گل گهر، از طریق نوار نقاله ای به طول ۴۷۰ متر، وارد مخازن 
ذخیره اولیه واحد گندله سازی که هر یک دارای ظرفیت ۲۰۰۰ تن کنسانتره است، می گردد. (یکی 

از مخازن جهت سنگ آهن هماتیت می باشد.) 
در فرآیند گندله سازی سه مرحله اصلی وجود دارد: 

آماده سازی مواد شامل : خشک کردن، آسیاب کردن، تفکیک ذرات ریز از درشت و ذخیره  ●
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کار فرما : شرکت صنعتی و معدنی گل گهر 
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در سیلو و مخلوط سازی 
تهیه گندله خام توسط دیسکهای دوار ●
مرحله پخت و غربال (سرند) و انتقال برای نگهداری و یا ارسال ●

:(Mixing Area)ناحیه خمیر سازی
سنگ آهن تغلیظ شده مگنتیت وسنگ آهن هماتیت به همراه مواد افزودنی (بنتونیت ودرصورت 
ــوند توسط تجهیزات مخصوص به  ــنگ آهک ) که در مخازن مربوط به خود نگهداری  میش نیاز س
مخلوط کن ها (Mixer) هدایت میشوند .  لجن تیکنر و آب پروسس نیز جهت تنظیم میزان رطوبت 
ــود ، این رطوبت جهت شکل گیری گندله خام بسیار ضروری میباشد  ــر اضافه میش مواد به میکس
ــهیل دراتصال ذرات  ــکل گرفتن گندله وتس ــدیم(NaOH) که درش . بعالوه محلول هیدروکسیدس
(پودر سنگ آهن و بتونیت ) مهم میباشد. میتوان به میکسر اضافه نمود. مقدارکنسانتره مگنتیت 
ــرها اضافه میشوند از طریق نوار نقاله مجهز به توزین ،  ،هماتیت و همچنین بنتونیت که به میکس
وزن میشوند . بر طبق طراحی فرآیند نسبت سنگ آهن مگنتیت و هماتیت ۸۰ به ۲۰ میباشد. این 

مقدار متناسب با فرآیند کوره پخت طراحی شده است . 
ــکل گیری گندله خام به مخلوط سنگ آهن اضافه میشود  حدود ۰٫۵ درصد بنتونیت جهت ش
. میزان لجن تیکنر و آب پروسس جهت تنظیم رطوبت و بدست آمدن مخلوطی مناسب به میکسر 
اضافه میشود . این مقدار رطوبت با توجه به (کنسانتره مگنتیت ، هماتیت ، بنتویت و مواد جامد 
ــیله دستگاه اندازه گیری رطوبت خمیر تولیدی در  ــود . بطوریکه بوس موجود در لجن ) اضافه میش

میکسرها بین ۸/۳ تا ۹ درصد را دارا باشد.

(Green Pelletizing Area) ناحیه گندله سازی خام
ــده درناحیه  ــوددارد وخمیر تولید ش ــان وج ــخصات کامال یکس ــک بامش دراین ناحیه ۹ دیس
خمیرسازی توسط نوارنقاله ها به مخازن باالی دیسکها منتقل می شود.خمیر موجود در دیسک در اثر 

گردش دیسکها و تحت تاثیر پارامترهای گوناگونی به شکل گلوله هایی به نام گندله خام در می آید.
این ناحیه شامل :

یک پالف اسکراپر (وسیله ای که روی هر نوار نقاله جهت هدایت مواد مخلوط شده به درون  ●

پروژه های بتنی منتخب نام پروژه : کارخانه گندله سازی گل گهر
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مخازن دیسک ها نصب شده است و به شکل نوک پیکان میباشد و بوسیله موتور حرکت رو 
به پایین و یا باال می کند.

یک مخزن جهت نگهداری مواد مخلوط شده  ●
یک تغذیه کننده که با سیستم کنترلی میزان مشخصی مواد به درون دیسک می ریزد . ●
ــوت تغذیه کننده به همراه یک فالفر( بوسیله فالفر مواد کلوخه شکل و گندله های  ● یک ش

برگشتی با حرکت چرخشی به درون دیسک پرتاب میشوند)
یک دیسک دوار جهت تولید گندله  ●
یک سیستم اسپری آب  ●
یک نوار نقاله رفت و برگشتی  ●
پر کردن مخازن باالی دیسکها توسط عملکرد پالفهای (Plough) روی کانوایر باالی مخازن  ●

انجام میشود. 

(Firing Zone) ناحیه پخت گندله
در این قسمت اجزاء زیر وجود دارد:. 

کوره پخت ●
سیستم روغن کاری شبکه متحرک  ●
سیستم روغن کاری شبکه متحرک  ●
هودها ●
کوره پخت طراحی شرکتOutotec و به روش Traveling Grate(شبکه متحرک) می باشد  ●

که که زنجیره ای متحرک به طول ۱۵۶ متر و عرض ۴ متر می باشد. کوره پخت دارای ۲۳۲ 
ــطحی  ــکل زنجیره به هم متصل اند با پهنای ۴ متر و عرض ۱/۵ متر که س پالت که به ش

معادل ۶۲۴ متر مربع برای انجام واکنشها را بوجود می آورند، تشکیل شده است. 
ــته  ● ــط مجراهایی ، گندله های شکس کوره پخت ۲۶ محفظه هوا(wind box) دارد که توس

ــت ) را در زیر محفظه های هوا ریخته می شوند به نوار نقاله ای  ــده (ضمن برگش و خورده ش
منتقل می کنند.

هودهای باالی کوره به نواحی زیر تقسیم بندی شده اند :  ●
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● Up draught drying zone ناحیه خشک کن مکش از باال
● Down draught drying zone ناحیه خشک کن مکش از پائین
● Preheating zone ناحیه پیش گرم کن
●  Firing zone ناحیه پخت
●  After Firing zone ناحیه بعد از پخت
●  Cooling zone۱ (۱) ناحیه خنک کن
● Cooling Zone۲ (۲) ناحیه خنک کن
●  Refractory) نواحی فوق درون کوره به وسیله دیواره های همراه با پوششی از مواد دیرگداز

cladding) از یکدیگر جدا شده اند. برای محدود کردن مقدار هوای محیط با هوای عملیاتی 
بین هود و پالت های متحرک، در دو طرف کوره پخت صفحاتی برای آب بندی نصب شده 
است. همچنین ورقه هایی برای آب بندی زیر باکس های آب نصب شده که با شبکه متحرک 

در تماس کامل بوده و از خروج هوا تا حد زیادی جلوگیری می کنند. 
دراین ناحیه ۶ عددفن پروسس وجود دارد که عملیات مکش و دمش هوا را انجام می دهند.  ●

گندله های خام تولیدی ابتدا در ناحیه خشک کن مکش از باال در دمای ۳۱۵ درجه سانتی 
گراد و سپس در ناحیه خشک کن مکش از پایین در دمای ۳۳۰ درجه سانتی گراد رطوبت 
ــت می دهند. سپس گندله ها در ناحیه پیش گرم کردن دردمای ۸۰۰ تا ۱۱۵۰  خود را از دس
درجه سانتی گراد قرار می گیرند که دراین ناحیه واکنش اکسیداسیون مگنتیت به هماتیت 
انجام می شود و عملیات گوگردزدایی هم شروع می شود. درناحیه پخت بسته به نوع سنگ، 
گندله دردمای حدود ۱۲۸۰ درجه سانتی گراد پخته می شوند و به استحکام نهایی می رسند. 
ــند تا فرصت پخت  پس ازاین مرحله گندله ها به ناحیه بعد از پخت (After Firing) می رس

به الیه های زیرین هم داده شود. 
ــط دمش هوای محیط به  ● ــوره گندله های داغ در نواحی خنک کن ۱و ۲ توس ــای ک در انته

ــانتی گراد می رسند و از طریق دو عدد کانوایربه ناحیه سرندکردن  دمای حدود ۱۰۰درجه س
منتقل می شوند. 

(Screening) سرندکردن
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درمنطقه سرند، گندله های پخته ازکوره دریافت می شوند تا اینکه ازسرند، سایزگندله های تعیین 
ــاید الیر بین ۱۰ تا ۱۶  ــده برای هارت و س ــت آورند. بعالوه گندله های پخته سرند ش ــده را بدس ش
ــاید الیر در محوطه فیددهی کوره برمی گردند. همچنین یک ذخیره  میلی متر به مخزن هارت و س
ــرندیها)، و Hopper ها و نوار  ــه و گندله های Under Size (زیر س ــراری برای گندله های پخت اضط

نقاله ها برای برداشت گندله ها ازذخیره اضطراری دراین منطقه فراهم شده است. 
ــایدالیر مابقی گندله ها که محصول اصلی کارخانه است یا به  به جزء گندله های هارت الیر و س
ــال می گردند و یا در ناحیه انباشت دپو می شوند و یا مستقیمًا به واحد احیاء  ــمت بارگیری ارس قس

مستقیم منتقل میگردند.

محدوده پروژه
انجام مطالهات ژئوتکنیک ●
آماده سازی زمین ●
ــط شرکت فراتحقیق  ● ــرکت Outotec (توس انجام طراحی تفصیلی مبتنی بر طراحی پایه ش

سپاهان)
ــکلت فلزی، برق، ابزار دقیق و پایپینگ (مربوط به  ● تامین و حمل تجهیزات مکانیکی، اس

( Outotec اقالم خارج از محدوده کاری شرکت
اجرا و نصب کلیه تجهیزات ●
پیش راه اندازی و راه اندازی واحد ●
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طرح شماتیک کارخانه گندله سازی

احجام کاری عمده پروژه

مهندسیتجهیز کارگاه

تامین
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اجرا

استراتژی اجرا در بخشهای مهندسی، تامین کاال و تجهیزات و ساختمان و نصب

حوزه مهندسی
ــرکت Outotec و در قالب قراردادی جداگانه خارج از محدوده کاری  ــط ش ــی پایه توس مهندس

کنسرسیوم داخلی صورت گرفت.
مهندسی گروه نفت، گاز و صنعت شرکت کیسون در قالب تیم مهندسی (PEM) بر محصوالت 
طراحی و برنامه ریزی اجرایی مهندسی بر اساس تعهدات قراردادی نظارت داشت. این تیم بسته به 

شرایط در ستاد مهندسی گروه یا مهندسی پروژه مستقر بودند.
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ــی تفصیلی، مهندسی خرید و تهیه جمع آوری  ــی شامل مهندسی پایه، مهندس انجام مهندس
دستورالعمل اجرایی، نصب و راه اندازی بر عهده شرکت فراتحقیق سپاهان بوده است.

ــی پروژه کلیه مدارک از لحاظ طی مراحل طراحی (Design) بررسی  در فرآیند طراحی مهندس
مجدد محاسبات ( Check) و تأئید مراحل طراحی (Approve) بر عهده شرکت فراتحقیق سپاهان 

بوده است.
ــی کیسون با کنترل نقشه ها و مدارک طراحی از لحاظ انطباق با موارد ساخت و  واحد مهندس

اجرا (Constructability) صدور نقشه های AFC را بر عهده داشت.
مهندسی کارگاهی (Field Engineering) بر عهده تیمی از شرکت فراتحقیق مستقر در کارگاه 

بوده و رفع کمبودهای طراحی و تغییرات طراحی بر عهده ایشان بوده است.

حوزه تأمین و تدارکات کاال و مصالح 
ــیوم داخلی در قالب  ــروژه در محدوده قرارداد کنسرس ــن کاال و مصالح این پ ــور کلی، تامی بط

۱۳۰پکیج های خرید دسته بندی گردید  که برخی از پکیج های عمده به شرح جدول ذیل میباشد:

پس از ارائه مدارک خرید و تقسیم شدن برخی از اقالم عمده و همچنین آیتم های اضافه کاری 
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ــیم و منعقد گردید.  ــًا کل بخش تامین پروژه در قالب ۱۶۰ قرارداد تقس ــط کارفرما نهایت ابالغی توس
ــط واحد تدارکات مستقر در کارگاه صورت  ــی از خرید متریال عمدتًا بالک پروژه توس همچنین بخش

گرفت.

 (BPO)الف- خدمات تدارک کاال تا مرحله صدور سفارش خرید

(APO)ب-خدمات تامین و تدارک کاال پس از سفارش خرید

حوزه ساخت و اجرا
عملیات اجرایی در این پروژه در قالب ۳۰ پکیج تقسیم بندی گردید که برخی از پکیج های کاری 

عمده به شرح جدول ذیل میباشد:

عمًال در طول اجرای پروژه بنا بر مقتضیات کار اجرایی، پکیج های فوق بر اساس ناحیه، تخصص، 
حجم کار و ... شکسته شده و در نهایت در قالب ۷۳ قرارداد برونسپاری گردید.

ــش ضعف احتمالی پیمانکاران، تیم های  ــا توجه به ماهیت Fast track پروژه و به منظور پوش ب
اجرایی متشکل از نفرات کیسون نیز با پتانسیل قابل توجهی به مجموعه پیمانکاران اجرایی افزوده شد.

حوزه پیش راه اندازی و راه اندازی
عملیات پیش راه اندازی به عنوان بخشی از عملیات ساخت و تکمیل نصب توسط پیمانکاران 
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نصب، و با نظارت تیم اجرائی پروژه انجام گردید.
ــراح و صاحب تکنولوژی  ــرکت اتوتک بعنوان ط ــوپروایزر های ش عملیات راه اندازی با حضور س
ــون و پرسنل  ــازندگان خارجی و داخلی به کمک تیم اجرایی کیس کارخانه و همچنین نمایندگان س

بهره بردار صورت گرفت.
جهت تقویت تیم راه اندازی از مشاوران متخصص در این حوزه نیز استفاده شد.

دستاوردها به تفکیک فازهای پروژه

فاز مهندسی
تشکیل و بکارگیری تیم تخصصی ●
بکارگیری و استفاده از توان مهندسی شرکتهای تابعه ●
تقویت دانش تخصصی  در این حوزه ●

فاز تامین
بکارگیری رویه های موجود شرکت و تعریف و اجرای فرآیند های تخصصی تدارکات در گروه ●
شناسایی، ارزیابی و بکارگیری تامین کنندگان توانمند در این حوزه ●
مدیریت یک شبکه گسترده Expediting در ۴ حوزه منطقه ای کشور ●

فاز اجرا
شناسایی و بکارگیری پیمانکاران تخصصی این حوزه  ●
● Fast-track مدیریت کارآمد فاز اجرایی در یک پروژه
ــیفته (جهت جبران تاخیرات پیش آمده ناشی از قصور پیمانکار  ● مدیریت اجرا بصورت ۲ ش

خارجی در پروژه)
راه اندازی کامل پروزه تحت نظارت الیسنسور خارجی ●
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رکوردها و نقاط برجسته پروژه

كيفيت بينظير احراي 
پروژه كه منجر به ثبت 
كمترين زمان راه اندازي 
و دستيابي به ظرفيت 

گرديد انهخاسمي كار  
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پروژه های بتنی منتخب نام پروژه : طرح ساختمان خانه شهر تهران (بلدیه سابق)
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مقدمه- ۱
ــال ۱۲۸۴  ــت. این میدان در س ــام خمینی، میدانی تاریخی واقع در مرکز تهران اس ــدان ام می
ــمالی میدان توپخانه قدیم  ــتور امیر کبیر در زمینی مستطیل شکل و در بیابان ش ــی به دس شمس
ــد. پیش از آن و از زمان فتحعلیشاه، این بیابان به محل استقرار توپ ها  (میدان ارگ فعلی) آغاز ش
و توپچی ها اختصاص داشت. معمار میدان محمد ابراهیم خان آذربایجانی( دایی کامران میرز) بود. 
کار ساخت میدان ده سال به طول انجامید و در سال ۱۲۹۴ قمری به دستور اعتمادالسلطنه خاتمه 

یافت.
ــاختمان بلدیه که در سال  ــازی شده اند. س ــاختمان های اطراف میدان بارها تخریب و نوس س
۱۳۰۰ احداث شد از این موضوع مستثنی نبوده است. این ساختمان در گذشته یکی از ارکان اصلی 
میدان بوده است. لذا جهت بازآفرینی و سیاست ساماندهی میدان به عنوان قلمرو عمومی شهراحیاء 
ساختمان بلدیه با نام جدید خانه شهر اقدامی موثر در این راستا می باشد. این ساختمان که دارای 
کاربری فرهنگی می باشد، در سال ۱۳۹۵ در دو طبقه روی صفر و دو طبقه زیر زمین به عنوان محلی 
برای گفت و گوی شهروندان با مدیران شهری در حال اجرا می باشد.به دلیل وجه تاریخی میدان به 
جهت احیاء و ساماندهی محدوده میدان وساختمان خانه شهر ضوابط ویژه ای وجود داشت که در 
ــه طراحی و اجرای پروژه لحاظ گردیده است،ازجمله: در خصوص قطعات ارزشمند تاریخی و  پروس
معاصررعایت الگوی تاریخی بنا اقدام گردید،در طراحی مجتمع ایستگاهی مترو حفظ و مرمت دیوار 
ــدان(۱۱۰ ×۲۲۰) و اصالح ورودی مترو در  ــد،احیای ابعاد تاریخی می تاریخی قورخانه الزامی می باش
ضلع جنوب غرب میدان و با توجه به الگوی تاریخی تثبیت جزیره میانی میدان (فضای سبز و آبنما) 
ــهر به عنوان نمای پنجم احداث بام سبز الزامی بوده  ــتفاده از بام خانه ش ــد، به منظور اس انجام ش
است، در محدوده های «احیاء و نوسازی» و «تحدید و کنترل ساخت وساز» رعایت حداکثر ارتفاع 
۱۵ متر الزامی است، در خصوص طراحی نما و مصالح در محدوده حوزه مداخله با هماهنگی اداره 
ــتان تهران اقدام شده و در دیگر موارد ضوابط و مقررات طرح  ــگری اس کل میراث فرهنگی و گردش

تفصیلی مالک عمل قرار گرفته است.
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دید غربی از میدان توپخانه در سال ۱۲۸۴ تا تکمیل شکل نخستین

موقعیت میدان امام خمینی(ره)- ۲
ــی در شمال  ــهرداری تهران قرار دارد. خیابان فردوس میدان توپخانه در محدوده منطقه ۱۲ ش
ــمال شرقی، خیابان امیرکبیر وخیابان ناصرخسرو در  غربی، خیابان الله زار و خیابان اکباتان در ش
جنوب شرقی، خیابان باب همایون (الماسیه )در جنوب غربی وخیابان امام خمینی (خیابان سپه)

در غرب، به میدان متصل میشوند.
مختصات جغرافیایی: ۳۵°۴۱ ۰۹ شمالی ۵۱°۲۵ ۱۷ شرقی  /  ۳۵.۶۸۵۷° شمالی ۵۱.۴۲۱۵° شرقی
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اهداف پروژه- ۳
توسعه فضای فرهنگی در قلب توریستی و تاریخی تهران ●
نمادی جهت معرفی تاریخ شهرسازی مدرن و الگوهای معماری در ایران ●
اصالح نظام ارزشی مکان با تقویت سرمایه فرهنگی و حفظ سرمایه تجاری میدان ●
احیاء کارکرد اصلی میدان و تعدیل کارکرد فلکه ای و ترافیکی ●

معرفی مختصری از پروژه- ۴
پیمانکار: ابنیه فنی تهران  ●
مشاور: شرکت مشاور آمود ●
کارفرما: معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران- سازمان عمرانی مناطق  ●
تاریخ شروع پروژه: ۱۳۹۵  ●
تاریخ افتتاح: زمستان: ۱۳۹۹  ●
درصد پیشرفت فیزیکی: ٪۳۵  ●

مشخصات فنی پروژه- ۵
زیربنای پروژه ۱۸۰۰۰ متر مربع در زمینی به مساحت ۴۹۲۵  ●
دو طبقه روی زمین و دو طبقه زیر زمین  ●
سطح اشغال زیرزمین اول و دوم ۴۹۲۵متر مربع ٪۱۰۰ ●
سطح اشغال همکف و طبقه اول۳۸۰۰متر مربع ٪۷۵  ●
 بازسازی صورت بلدیه سابق بر نمای این ساختمان ●
احداث بام سبز به عنوان نمای پنجم  ●
 وجود دسترسی  به مترو ●
طراحی تاسیسات با مالحظه مهندسی ارزش  ●
در نظر نگرفتن پارکینگ برای این ساختمان ●
در نظر گرفتن یک پالزای شهری برای اتصال میدان به خانه شهر  ●

معضالت و چالش های  میدان- ۶
تفاوت فاحش در تعداد جمعیت روز و شب (شب مرگی میدان) ●
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ــطه  ● ــب) به واس ــب برای فعالیت های مجرمانه و بزهکارانه(به ویژه در ش وجود زمینه مناس
گستردگی فضاهای غیرفعال و خالی از نظارت

نبود مرز مشخص میان پهنه مسکونی وتجاری و انبار ●
تنزل ارزش های سکوتنتی در بافت ●
تبدیل شدن میدان تاریخی به گره ترافیکی  ●

صورت مصوب باز طراحی میدان امام خمینی(ره) و ساختمان خانه شهر- ۱
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وضع موجود
میدان نمایشگاه در شمال غرب مشهد مقدس واقع شده است. این میدان محل تالقی بزرگراه 
هاشمی رفسنجانی (میثاق) در ضلع شمالی و بزرگراه امام علی (ع) در ضلع شرقی و بزرگراه نمایشگاه 

در ضلع جنوبی می باشد.

بزرگراه هاشمی رفسنجانی (میثاق) - نمایشگاه
ــهید  ــامل بلوار ش ــگاه تا خروجی بلوار امامیه به ترتیب معابر اصلی ش حد فاصل میدان نمایش
هاشمی مهنه، بلوار فاطمیه، خیابان فالحی ۳۸ و خیابان شهید راستی و تعداد زیادی معابر فرعی 
با ترافیک قابل توجه قرار گرفته است. در وضعیت موجود و بر اساس طرح تفصیلی مصوب منطقه، 
دسترسی به آنها از طریق بزرگراه میثاق تامین شده است. در محدوده میدان نمایشگاه تا بلوار وکیل 
آباد معابر فرعی محدودی را مشاهده میکنیم. این معبر با حریم ۷۵ متری، ارتباط مناطق شهری را 

با مسیرهای تندرو و کندرو برقرار می کند.

بزرگراه امام علی (ع) - چناران
ــی شهرک صنعتی و ورزشگاه ثامن  مطالعات این بلوار تا بلوار ثامن الئمه یا همان بلوار دسترس
ــت انجام می باشد. با بازگشایی این بلوار شاهد افزایش چشمگیر تردد در بلوار امام علی (ع)  در دس
ــی به کاربری هایی چون ورزشگاه و شهرک صنعتی می باشد. در  خواهیم بود که هدف آن ها دسترس
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ــاخت امتداد بلوار امام علی (ع) و معابر فرعی  ــی از س مطالعات این تقاطع میزان ترافیک آینده ناش
ــهرک صنعتی، ورزشگاه ثامن، شاندیز و مقاصد  متقاطع با آن مانند مهدیه، منطقه ۱۲، ویرانی، ش

بسیار دیگر در نظر گرفته شده است. 
ــد با حریم ۷۵ متری و وظیفه اصلی آن  ــریان تندراهی می باش امتداد بلوار امام علی (ع) یک ش
ارتباط مناطق شهری با هم می باشد. میزان تردد از این بلوار با هدف دسترسی به شاندیز، طرقبه، 
محور مشهد چناران، منطقه ۱۲، انتهای بلوار وکیل آباد و کاربری های بسیار دیگر از میدان نمایشگاه  

عبور می کند.
بنابراین این حجم ترافیک در زمان حال و آینده نیاز به تعبیه تقاطع با مسیرهای مناسب، سریع 

و ایمن می باشد.

عوامل انجام کار و مشخصات قراردادی

کارفرما:
شهرداری مشهد مقدس

مشاور و دستگاه نظارت:
مهندسین مشاور هگزا

  
پیمانکار:

قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء
هلدینگ راه و شهرسازی
موسسه شهید رجایی

قرارداد پروژه
شروع: شهریور ۱۳۹۸

مبلغ: ۲۰۰۰ میلیارد ریال
پایان: اردیبهشت ۱۴۰۰

مشخصات فنی پل

سیستم سازه ی: 
عرشه پل: شامل دو دستگاه پل جهتی به طول های  ۶۱۴ و  ۶۴۰ با عرض متوسط ۱۰ متر و دو 
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دستگاه پل اصلی به طول  هر کدام ۳۸۰ و عرض متوسط ۱۵ متر از نوع سگمنتال
ارتفاع پایه ها: از ۴ تا ۲۵ متر

تعداد پایه ها: ۵۲ عدد
روش اجرا: طره متعادل با قطات پیش ساخته (سگمنت)

مقاطع پل اصلی (سمت راست) و پل  جهتی (سمت چپ)

روش اجرا
ــازی، پس از اجرای پی و پایه ها، عرشه پل بطور متقارن و از دو سمت هر  ــتم پل س در این سیس
پایه، قطعه به قطعه اجرا می شود و پس از هر مرحله کابل های پیش تنیدگی (کابل های ایزواستاتیک) 
ــیده می شوند. سپس در بین هر دهانه قطعه کلید بصورت درجا بتن ریزی می گردد (به  متناظر کش
ــتگی (کابل های هیپر و فوقانی) کشیده و عملیات تزریق  ــط ۰٫۵ متر) و کابل های پیوس طول متوس

انجام می شود.

مزایای این روش اجرا عبارتند از:
هزینه های کمتر در دوران بهره برداری (نت) ●
کیفیت و شکل ظاهری بهتر به علت صنعتی سازی ●
تعداد پایه های کمتر و بهبود منظر شهری ●
عدم نیاز به اسکافولدبندی ●
عدم نیازبه انسداد عبور مرور ●
پایین بودن خطرات نیروی انسانی نسب به سایر روش ها ●
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سایر اجزای پروژه
ــد، اجرای پروژه به  ــخصات کلی آن توضیح داده ش ــر پل های تراز مثبت ۲ و ۳ که مش ــالوه ب ع
المان های سازه ای دیگری نیز نیاز داشته است که مهمترین آن ها زیرگذر (تراز منفی یک) در امتداد 
ــه دستگاه پل  ــطح در تراز صفر، و س ــیرهای همس ــگاه به همراه میدان و مس بلوار میثاق – نمایش

رودخانه ای چهل بازه جهت تعریض پل موجود بر روی رودخانه چهل بازه می باشند.

زیرگذر در امتداد بلوار میثاق – نمایشگاه به همراه میدان و مسیرهای همسطح
این زیرگذر شامل دو دهانه بین ۱۷ الی ۲۲ متر خواهد بود. روش اجرای زیرگذر بصورت باال به 
پایین (TOP DOWN) می باشد. بدین معنی که ابتدا شمع های سازه حفاری و بتن ریزی می شوند. 
ــته شده و  ــه برداش ــه روی خاک بتن ریزی می گردد. در مرحله بعد خاک زیر عرش ــپس دال عرش س
ــه و زیرگذرها  ــازی زیرگذر، دیوارهای نمایی و ... صورت گرفته تا عبورگاه عرش عملیات اجرای روس
کامل گردد. در این طرح، عرشه متشکل از دال بتن مسلح درجا با ضخامت ۱ متر است که بصورت 

مجوف طراحی و به روش باال به پایین (TOP DOWN)، اجرا خواهد شد.
در سطح صفر میدان بیضوی به شعاع حداقل ۴۱ متر با قطرکوچک ۱۲۵ متر و قطر بزرگ ۲۴۰ 
به عرض حداقل ۱۵٫۴ متر (سه الین) برای کلیه حرکت های راستگرد و چپگرد می باشد. همچنین 
ــم و تداخل ترافیکی داخل  ــک خطه در چهار طرف تقاطع به جهت کاهش حج ــای ی دوربرگردان ه

میدان تعبیه شده است.

پل رودخانه ای چهل بازه
مطابق با نقشه های ارائه شده، طرح سازه پل های فوق الذکر شامل سه دستگاه پل مجزا از هم 
ــکل از تیرهای بتن مسلح پیش ساخته و دال درجاریز بوده که  در  ــتم سازه ای عرشه متش و با سیس
طرفین و بین پل های موجود اجرا می گردند. بر همین اساس عرض هر کدام از پلها متغیر و در حدود 
ــا توجه به لزوم همخوانی پل های تعریضی با پلهای موجود، هر کدام از پلها  ــی ۱۷ متر بوده و ب ۱۰ ال
ــازه در کوله ها و در پایه های میانی  ــه دهانه با اندازه ۲۰ الی ۲۲ متر می باشند. طرح زیرس ــامل س ش

شامل سرستون و ستونهای دایره ای و پی های عمیق شمعی می باشد.
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نمای عرضی عمومی در پل های تعریضی رودخانه چهل بازه

نمای طولی عمومی در پل های تعریضی رودخانه چهل بازه
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