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سازمان نظام مهندسی 
ساختمان استان تهران

چ��را تاکی��د داریم ک��ه مصالح 
استاندارد باید در ساختمان سازی 
ب��ه کار رود ؟ آیا الزاماتی قانونی 
در این رابطه وجود دارد؟ آیا این 
موضوع در سیاس��ت گذاری های 
مهندس��ی  نظام  کلی س��ازمان 
دیده شده؟ سازمان چه اقداماتی 

در این زمینه انجام داده است؟
در تاری��خ 25 ش��هریور 1384 
مقام معظم رهبری سیاست های 
کلی نظ��ام را اع��ام کردند که 
در بند 6 آن »استانداردس��ازی 
مصالح پایه و اصلی س��ازه ای و الزامی کردن اس��تفاده از مصالح استاندارد با کیفیت 
و مق��اوم و ترویج و اجرای فناوری های نوین و پایدار و س��اخت س��ازه های س��بک« 
اباغ ش��د و پیرو همین اباغیه ش��هرداری اقدام به تهیه مهری کرد که در جوازهای 

ساختمانی زده می شد و کلیه سازندگان و ناظرین را ملزم به استفاده از مصالح استاندارد ساختمانی می کرد.
اما با وجود این هیچ وقت الزامات مذکور فراگیر نش��د و فقط تا حدودی به کار گرفته ش��د. البته باید اش��اره کرد 
که بحث اس��تفاده از مصالح اس��تاندارد برقی، مکانیکی، س��ازه ای و معماری به طور مکرر در مباحث مقررات ملی 
ساختان نیز مطرح شده و بخشنامه های متعددی هم در رابطه با این موضوع اباغ شده است، اما باز هم ما شاهد 

این هستیم که از مصالح استاندارد به نحو مطلوب استفاده نمی شود. چرا؟ 
ش��اید یک دلیل مهم، این باش��د که ما این حساسیت را در جامعه به وجود نیاورده ایم و آنچنان که در مورد بحث 
ترافیک و مصرف برق با کمک رسانه ملی فرهنگ سازی کرده ایم در این عرصه تبلیغات و اطاع رسانی کافی انجام 

نداده ایم. 
از س��وی دیگر ش��اید به این دلیل که در گذش��ته ارتباط به کارگیری مصالح اس��تاندارد با حوزه مصرف انرژی در 
جامعه چندان حس نمی شد، این دغدغه دیرتر به وجود آمد. اما بعدها با شکل گیری بحث یارانه ها توجه بیشتری 
ب��ه بخ��ش انرژی و تاثیر مصالح اس��تاندارد بر آن معطوف ش��د و از آنجا که پارامترهای حرارت��ی مصالح در کنار 
کدهای استاندارد دیده می شود ما می توانیم نگاه جامعه را ازط زاویه صرفه جویی در مصرف انرژی و پایین آوردن 

هزینه های خانوار در زمان بهره برداری از ساختمان بیشتر بر این بحث متمرکز کنیم.

سخن دبير همایش
مهندس حجت اله عزیزی 
نائب رئيس دوم سازمان

هدف همایش، فرهنگ سازی 
و تبادل تجربه هاست

رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در گفتگو  با صما 
احداث  در  استاندارد  ساختمانی  مصالح  نقش  بر  تاکید  ضمن 
ساختمان های استاندارد گفت: اگر احداث ساختمان شامل چند 
و  است  آن  ارکان  اصلی ترین  از  یکی  باشد، مصالح  اصلی  رکن 
بنابراین استفاده از مصالح استاندارد اهمیت فوق العاده باالیی در 

زمینه استانداردسازی ساختمان دارد.
به  مهندسین  نقش  اهمیت  به  سپس  غفرانی  سعید  دکتر 
امیدواری  اظهار  و  اشاره  مصالح  زمینه  در  کنترلی  ابزار  عنوان 
کلیه  بین  بتواند  استاندارد  مصالح ساختمانی  همایش  که  کرد 
ناظر، کارفرمایان و  از مهندسین  اعم  بخش های ساخت و ساز 
تولیدکنندگان همگرایی ایجاد کند تا با ایجاد حس مسئولیت 

در کلیه بخش های ذیربط تولید و استفاده از مصالح استاندارد در حوزه ساخت و ساز پافشاری بیشتری اعمال 
شود.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه با اشاره به نقش استاندارد در حفظ سرمایه های ملی افزود: 
این امر باعث افزایش عمر ساختمان و باال رفتن کیفیت بهره برداری خواهد شد. ضمن اینکه استفاده از مصالح 
غیراستاندارد باعث عوارض بسیار زیادی بخصوص در هنگام بروز حوادث از جمله آتش سوزی، زلزله و سایر 

موارد خواهد شد.
در نهایت وی هدف از برگزاری این همایش را اطاع رسانی در زمینه استانداردسازی مصالح به کلیه بخش های 
مرتبط با ساخت و ساز کشور عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد که این همایش بتواند نقطه شروعی برای ایجاد 

تعامل بین تولیدکنندگان، سازندگان و مهندسین ناظر بر پروژه ها شود. 
ادامه در صفحه 4     

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در رابطه با
 اولین همایش مصالح ساختمانی استاندارد:

امیدواریم که این همایش بتواند 
نقطه شروعی برای ایجاد تعامل باشد
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معاون مسکن و ساختمان  وزارت راه و شهرسازی معتقد است که استفاده از مصالح ساختمانی 
استاندارد پیش از هر چیز نیاز به اطاع رسانی و فرهنگ سازی مناسب در جامعه دارد.

به گزارش صما دکتر حامد مظاهریان ضمن ایراد این مطلب با اشاره به این که بر اساس ضوابط 
مقرر در ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که به پیشنهاد وزارت 
راه و شهرسازی تدوین شده، استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و ساز اجباری شده است 
تاکید کرد که مهندسان ناظر هم باید در روند نظارت بر ساخت و سازها این موضوع را اعمال 

کنند.
اگرچه خود وزارتخانه بر اجرای آیین نامه و عملکرد عوامل اجرایی آن نظارت عالیه دارد و در 

صورت دیده شدن تخلف به صورت قانونی با آن برخورد خواهد کرد.
استاندارد سازی  با  ارتباط  در  و شهرسازی  راه  وزارت  برنامه های  از جمله  افزود:  ادامه  در  وی 
مصالح، کنترل مبادی تولید و نظارت بر واردات محصوالت خارجی و کنترل بازار مصرف آن است.
غیر  مصالح  از  مواردی  در  است  ممکن  البته  کرد:  تصریح  سپس  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
استاندارد در ساخت و سازها استفاده شده باشد ولی ما هر جا که با موارد تخلف روبرو شده ایم 
برخوردهای الزم را با آن انجام داده ایم؛ اما نباید فراموش کرد که مردم به عنوان بهره برداران 
از  بهره گیری  با  تا  آشنا شوند  استاندارد  از مصالح  استفاده  اهمیت  با  باید  ها  نهایی ساختمان 
تولیدکنندگان و سازندگان دارای صاحیت، زمینه الزم را برای خروج مصالح غیر استاندارد از 
چرخه ساخت و ساز کشور فراهم کنند.از همین رو باید گفت که فرهنگ سازی مناسب در این 

زمینه مهمترین موضوع است.
مصالح  تولید  حجم  افزایش  و  مسکن  به  کشور  افزون  روز  نیاز  به  توجه  با  گفت:  درپایان  وی 
ساختمانی باید فرصت های الزم برای تبادل تجربیات و دستاوردهای علمی در این زمینه به وجود 
آید تا با بسترهای مناسب برای ساخت و ساز مطابق با استانداردهای الزم در کشور فراهم شود.

معاون مسکن و ساختمان  وزارت راه و شهرسازی:

استفاده از مصالح ساختمانی نیازمند فرهنگ سازی است

رئیس س��ازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با 
اش��اره به اس��تفاده از تکنولوژی های روز در تولید 
مصالح س��اختمانی اس��تاندارد گفت: از آن جا که 
تکنول��وژی ه��ای جدید هم��واره در ح��ال به روز 
رس��انی اس��ت، لزوم بهره گیری بهتر و بیش��تر از 

ترجمه  مطالع��ه،  ها،  آن 
تکنولوژی  بومی سازی  و 
مصالح  تولی��د  عرصه  در 
ساختمانی نیز باید مانند 
سایر عرصه ها مورد توجه 

قرار گیرد.
به گ��زارش صما مهندس 
اکبر ت��رکان پس از بیان 
مطل��ب ف��وق ب��ر نقش 
مهندسی  نظام  س��ازمان 
در ترویج فناوری های تازه در تولید و به کارگیری 
مصالح س��اختمانی اس��تاندارد تاکید کرد و اظهار 
داش��ت: در ای��ن زمینه همچنین بای��د توجه ویژه 
ای به آم��وزش کارگ��ران ماهر در زمین��ه اجرای 

مصالح نوین و اجرای قانون به کارگیری مجریان و 
مهندسان ناظر ذیصاح در ساخت و ساز به عنوان 
مولفه هایی که می توانند در س��الم سازی صنعت 

ساختمان موثر باشند صورت گیرد.
البته برخی از مصالحی که در ایران مورد اس��تفاده 
ق��رار می گیرد از حیث کیفی��ت و فناوری تفاوتی 
با کش��ورهای پیش��رفته ندارد اما از آنجا که کلیه 
اجزای س��اخت و س��از در کش��ور با هم و در کنار 
هم به درس��تی کار نمی کنند، دیده می ش��ود که 
عمر س��اختمان در کشورهای پیشرفته از ما بسیار 

بیشتر است.
مش��اور ارش��د رئیس جمهور در ادامه گفت: با این 
ک��ه مردم برای بس��یاری از اق��ام مصرفی روزمره 
خود به مش��خصات بروش��ور و شناسنامه آن توجه 

می کنند اما نسبت به استاندارد مصالح ساختمانی 
با وج��ود اهمیت بس��یار زیادی ک��ه دارد توجهی 
ندارند؛  بنابراین نیاز به فرهنگ س��ازی وسیعی در 
این زمینه وج��ود دارد و باید توجه مردم را به این 
نکته که استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد می 
تواند ضمن تامین امنیت جانی و مالی،  هزینه های 
مص��رف انرژی آن ها را تا حد زیادی کاهش دهد و 

عمر ساختمان های آن ها را باال ببرد جلب کرد.
مهن��دس اکبر ت��رکان در پایان ص��ادرات خدمات 
فنی-مهندسی به کش��ورهای همسایه را به عنوان 
محملی برای این امر که مهندسان و تولید کنندگان 
ما با سرعت بیشتری به سمت استانداردسازی و به 
کارگیری صحیح مصالح در س��اخت و سازها پیش 

روند، برشمرد.

استفاده از مصالح استاندارد در ساخت و ساز اجباری شده است و مهندسان ناظر 

هم باید در روند نظارت بر ساخت و سازها این موضوع را اعمال کنند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور :

تمامی اجزای ساخت و ساز باید به 
درستی در کنار هم قرار گیرند

استاندارد مصالح ساختمانی با وجود اهمیت بسیار زیادی که دارد توجهی 
ندارند؛  بنابراین نیاز به فرهنگ سازی وسیعی در این زمینه وجود دارد
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در ارتب��اط ب��ا برگزاری اولین همایش ملی مصالح س��اختمانی اس��تاندارد 
گفتگویی داش��تیم با دکتر محمد شکرچی زاده، رییس مرکز تحقیقات راه، 

مسکن و شهرسازی.
شکرچی زاده در ابتدا گفت: اگر بخواهیم ساختمان هایی با کیفیت و دارای 
عمر مناسب بسازیم که بتواند مبانی توسعه پایدار را محقق کند؛ استفاده از 
مصالح اس��تاندارد یکی از شروط اصلی و الزم آن است؛ اگرچه شرط کافی 
نیست و طراحی، اجرا و نگهداری ساختمان نیز در طول عمر آن تاثیر گذار 

است.
وی افزود: برای دس��تیابی به مصالح اس��تاندارد شناخت 
کافی از مشخصات این گونه مصالح براساس استانداردها 
و دستورالعمل ها و تدوین این مشخصات بر مبنای مبحث 

5 مقررات ملی ساختمان الزم است. 
وی در ادام��ه با تاکید ب��ر اینکه از نظ��ر مبنایی مرحله 
اول دس��تیابی به ساخت و س��از پایدار استفاده از مصالح 
استاندارد است، گفت: به خصوص بعضی از اقام کلیدی 
که از نظر س��ازه ای اهمیت دارند و پایداری ساختمان را 

در بارگذاری های��ی مثل زلزله تامین می کنند، نق��ش مهمتری دارند؛ مثل 
بت��ن و مصالح ف��والدی. اما قطعا س��ایر مصالح هم تاثیرگذارن��د؛ مثا در 
اق��ام تاسیس��اتی، به خصوص در مرحله بهره  برداری ک��ه اگر از نمونه های 
غیراس��تاندارد استفاده ش��ود هزینه های مربوط به مصرف انرژی را افزایش 
داده و س��اکنین را دچار مش��کل می کند. وی س��پس اش��اره ک��رد: مرکز 
تحقیقات راه، مس��کن و شهرس��ازی در همین رابطه حرکت گسترده ای را 
در زمینه استانداردسازی بتن با عنوان سند جامع بتن 1404 و با همکاری 
ارگان ه��ای مختلف آغ��از کرده که تولید، اجرا و نگه��داری بتن تا مقاومت 

50 مگاپاس��کال یا 500 کیلوگرم بر س��انتی متر مرب��ع را در نقاط مختلف 
کلیه اس��تان های کشور تا سال 1404 ممکن می س��ازد. البته لزوما نیازی 
نیس��ت که بتن  تمامی س��اختمان ها به این مقاومت برسند، ولی با حصول 
این مقاومت می توان ابعاد ستون ها را کاهش داده و از نظر معماری، فضای 
بیش��تری را جهت طراحی ساختمان ها ایجاد کرد. وی همچنین به موضوع 
گواهینامه فنی مرکز تحقیقات اشاره کرد که به عنوان ابزاری برای سنجش 
کیفیت و ایجاد رقابت بین تولیدکنندگان و س��ازندگان در جهت دستیابی 
به اس��تانداردهای الزم پیش بینی شده است. معاون وزیر راه و شهرسازی با 
ذکر این نکته که استفاده از مصالح ساختمانی 
با کیفیت به طور غیرمس��تقیم اثرات زیس��ت 
محیطی پایداری را به جا می گذارد خاطرنشان 
کرد که استانداردس��ازی مصالح از یک س��و با 
افزایش طول عمر ساختمان موجب خواهد شد 
که ما با حجم کمت��ری از نخاله و مواد دورریز 
و غیرقابل اس��تفاده در طول زمان مواجه شویم 
و  از س��وی دیگر با کاهش مصرف انرژی ضمن 
صرفه جویی در هزینه ها، آلودگی های ناشی از مواد سوختی را کاهش دهیم. 
وی افزود: البته در جهان رویکرد جدیدتری هم نسبت به این موضوع وجود 
دارد و آن طراح��ی و س��اخت مصالح قابل بازیافت جه��ت به کارگیری در 
ساختمان هاس��ت. در کشورهای پیش��رفته دیده می شود که برای مثال در 
زمینه تولید بتن آماده ش��رکت ها را براساس استانداردهای زیست محیطی 
گریدبن��دی می کنن��د و از طرفی دولت و ش��هرداری ها مالی��ات و عوارض 
کمتری از آن دسته سازندگانی که محصوالت قابل بازیافت را به کار می برند 
دریافت کرده و به این صورت به ش��کل غیرمستقیم به شرکت های مذکور 

کمک می کنند.
وی در پای��ان گفت: اگر همایش هایی از این دس��ت بتواند با اطاع رس��انی 
وس��یع یک دغدغه گسترده در جهت دس��تیابی به ساخت و ساز پایدار در 
کش��ور ایجاد کند و این را ب��ه یک مطالبه عمومی تبدی��ل کند می توانیم 
بگوییم به هدف خود رس��یده اس��ت. چرا که ارتقای کیفیت ساختمان ها و 
ایجاد ش��رایط رقابتی با سایر کش��ورها فقط منوط به همکاری سازندگان و 
دولت نیست بلکه باید سطح انتظار مردم هم باال برود تا همان طور که برای 
حفظ س��امت خود در مورد مواد غذایی وسواس و دقت به خرج می دهند 
برای آس��ایش و امنیت محیط زندگی خود هم اهمیت بیشتری قائل شوند 
و به سمت س��ازندگان مناس��ب تر بروند و همین حساسیت ها را نسبت به 

ساختمان، معماری و شهرشان هم داشته باشند. 

 ارتقای کیفیت ساختمان ها و ایجاد 

شرایط رقابتی با سایر کشورها 

فقط منوط به همکاری سازندگان 

و دولت نیست بلکه باید سطح 

انتظار مردم هم باال برود

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:

به کارگیری مصالح استاندارد باید به یک 
مطالبه عمومی بدل شود

مدیرکل هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد با اشاره به 
اینکه افزایش کیفیت مصالح س��اختمانی رابطه مستقیمی با کیفیت ساخت 

و ساز دارد به تشریح سازوکاراستانداردسازی مصالح ساختمانی پرداخت.
ب��ه گ��زارش خبرنگار م��ا فریدون بلغ��اری درگفت وگو با صم��ا دراین باره 
گفت:مطالعات انجام ش��ده در بس��یاری از س��اختمان های آسیب دیده از 
زلزله های گذشته نشان می دهد که در بسیاری از موارد، خرابی ساختمان 
ب��ه هنگام زلزله به علت کاربرد مصالح غیراس��تاندارد و ضعیف بودن اجرا و 
س��اخت، عدم چس��بندگی بین مصالح، نبودن قفل و بست الزم بین اجزای 

مختلف ساختمان و ضعف جوش است.
 وی تاکی��د کرد:یکی از متغیرهای مهم که نقش آن در س��اخت و س��ازها 
غیرقابل انکار اس��ت، کیفیت مصالح ساختمانی است، اهمیت این متغیر به 
ق��دری زیاد اس��ت که می توان گفت بین متخصص��ان و عامه مردم در این 
خصوص اتفاق نظر وجود دارد. با این حال هنوز هم در عمل کسانی هستند 
که از مصالح غیراستاندارد با کیفیت بسیار پایین در ساخت و ساز با توجیه 

صرفه اقتصادی استفاده می کنند.
بلغ��اری ادامه داد: اس��تفاده از مواد و مصالح اس��تاندارد در تمام دنیا دارای 
اهمیت است و نمی توان نسبت به آن بی توجه بود. اما در کشور ما به دلیل 
زلزله خیز بودن از اهمیت بیش��تری برخوردار اس��ت.بنابراین باید نسبت به 

استفاده از مواد و مصالح سا ختمانی استاندارد حساسیت بیشتری داشت.
 وی درادام��ه به بررس��ی وضعیت کیف��ی برخی از فرآورده ه��ای تولیدی 
مصالح س��اختمانی پرداخت ووضعیت برخی ازمصالح ساختمانی ازنظرتولید 

استاندارد را اینگونه برشمرد: 
درشرایط فعلی سنگدانه مورد مصرف در بتن )شن و ماسه(: از 1524 واحد 
تولیدی 75% با نش��ان استاندارد عرضه می ش��ود،انواع آجر رسی ماشینی 

از 982 واح��د تولیدی 75% محص��والت ،بتن آماده 
از 529 واح��د تولی��دی 85% محص��والت و الکترود 
جوش��کاری از 20 واحد تولی��دی 90% محصوالت با 
نشان استاندارد عرضه می شود،عایق رطوبتی از 315 
واحد تولیدی 80% محصوالت با نش��ان اس��تاندارد 

عرضه می شود.
ب��ه گفته وی نس��بت ص��دور پروانه کارب��رد عامت 
استاندارد در سال 91 نسبت به سال 80 بیش از 80 
برابر ش��ده اس��ت  واین امراز صدور سالی 20 پروانه 
استاندارد به بیش از 1600 پروانه افزایش یافته است.

این مس��وول س��پس درباره مش��کاتی که پروس��ه 
استانداردس��ازی مصالح س��اختمانی را به تعویق می 
ان��دازد اظهارداش��ت: در این رابط��ه عوامل مختلفی 
دخیل اس��ت که از آن جمله می توان ضعف فرهنگ 

صنعت��ی و عدم وج��ود اطاعات فنی کاف��ی نزد اکثر صاحب��ان واحدهای 
تولی��دی مصالح س��اختمانی،کارگاهی و کوچک بودن اکث��ر قریب به اتفاق 
واحده��ای تولیدی و اس��تفاده از تجهیزات فرس��وده و قدیمی،اس��تفاده از 
کارگران غیرماهر خارجی )افغانی(، فقدان نظام کیفیت و تولید پنهان جهت 
مخفی نگه داشتن کارگران و عدم پرداخت حق بیمه،صدور مجوزهای تولید 
از س��وی ارگان های متفاوت )اس��تانداری ها، فرمانداری ها، شهرداری ها و 
مجامع ام��ور صنفی(،عدم برخورد با تولیدکنن��دگان کاالهای غیرکیفی به 
بهانه مش��کات اجتماعی،عدم وجود سیاست های تش��ویقی مناسب برای 
واحدهای��ی که کاالی با کیفیت تولید م��ی کنند،عدم نظارت و کنترل الزم 
به هن��گام مصرف  مدی��رکل هماهنگی امور اس��تانها و دبیرخانه ش��ورای 

عالی اس��تاندارد درپایان پیش��نهادات خود را برای تس��ریع درروند افزایش 
س��طح اس��تاندارد مصالح س��اختمانی عنوان کرد و گفت:تامین منابع مالی 
ایج��اد 31 آزمایش��گاه کنترل کیفیت مصالح س��اختمانی جهت س��ازمان 
ملی اس��تاندارد،لغو پروان��ه تولید و بهره برداری واحده��ای تولیدی مصالح 
س��اختمانی که فاقد نشان استاندارد می باش��ند توسط مراجع صادرکننده 
پروانه،الزام دس��تگاه های اجرایی به استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد 
در پروژه های عمرانی،الزام ذیحسابان دستگاه های اجرایی در عدم پذیرش 
اس��ناد مصالح فاقد نشان اس��تاندارد،تاکید بر باالترین کیفیت به جای نازل 
ترین قیمت در قراردادهای عمرانی ونیزالزام مهندس��ین ناظر به استفاده از 
مصالح س��اختمانی دارای پروانه کاربرد عامت استاندارد ازجمله مهمترین 

مواردی است که تحقق این هدف را میسرمی سازد.

مدیرکل هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد :

مکانیزم های استاندارد سازی مصالح ساختمانی
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در یک نگاه کلی می توان گفت که اس��تفاده از مصالح اس��تاندارد در 
ح��وزه مصالح برق��ی و مکانیکی، صرفه جوی��ی در مصرف انرژی را به 
هم��راه دارد؛ همچن��ان که در حوزه مصالح س��ازه ای، ایمنی جانی و 
مال��ی در برابر ح��وادث از جمله زلزله را تامین م��ی کند و در حوزه 
مصالح معماری به طور توامان می تواند مزایای سبک س��ازی س��ازه 

و صرفه جویی انرژی را در کنار آسایش و زیبابی بنا به همراه آورد .
با وجود این می دانیم که س��ازمان ملی استاندارد امکانات کافی برای 
کنترل تمام کارخانج��ات و کارگاه های بزرگ و کوچک تولید مصالح 
را ندارد. از س��وی دیگر زیرمجموعه های س��ازمان نظام مهندسی نیز 
مسئولیت کنترل تولیدات ساختمانی را برعهده ندارند و این مسئولیت 
برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت، س��ازمان ملی اس��تاندارد کل 
کش��ور و اداره استاندارد استان هاس��ت. بنابراین ما به عنوان سازمان 
نظام مهندس��ی باید بستری را آماده کنیم که مهندسین طراح، ناظر 
و س��ازندگان، الزامات موجود را اجرایی کنن��د. یعنی اگرچه به طور 
مس��تقیم بر تولید مصالح نظ��ارت نداریم اما می توانی��م با نظارت بر 
طراحی و اجرا، از به کارگیری مصالح غیراستاندارد جلوگیری کنیم.

در همین رابطه س��ازمان نظام مهندسی استان تهران افتخار دارد که 
برای اولین بار زیرنظر گروه تخصصی عمران، کمیته مصالح استاندارد 
و فناوری های نوین را ایجاد کرده اس��ت. دغدغه اس��تان تهران باعث 
ش��ده که شورای مرکزی و نظام مهندسی س��ایر استان ها نیز همین 

اقدام را انجام دهند.
 برنامه این کمیته بر 4 محور مصالح سازه ای، مصالح مکانیکی، مصالح 

برقی و مصالح مرتبط با معماری استوار است. 
ما در تمام این موارد از جمله بتن و س��ازه های فوالدی با انجمن های 
مرتب��ط تفاهم نامه نوش��ته ایم و این دس��تاورد مهمی اس��ت تا افراد 
غیرمتخص��ص از عرصه تولیدات مصالح س��اختمانی خارج ش��وند. در 
همین رابطه مهندسان ناظر موظفند که کد محصوالت استاندارد را در 
گزارش ه��ای مرحله ای خود درج کنند. یعنی در هر مرحله از اجرای 

س��اختمان باید مصالح مصرفی مثل سیمان، فوالد و همین طور سایر 
اقام مصالح از جمله مصالح دیوار، نما و... در گزارش ناظر ذکر شود.

ضمن اینکه با اداره استاندارد استان تهران جلسات متعددی داشته ایم 
تا لیس��ت مصالح اس��تاندارد را ماهانه به ما اباغ کنند و همچنین با 
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرس��ازی هم تفاهم نامه ای نوشته ایم 
که در این فرآیند با ما همکاری کنند و ما بازوی اجرایی آنها باش��یم. 
از جمله اهداف ما در این همایش مطرح کردن این دستاوردها با سایر 

استان هاست تا آنها هم بتوانند در این مسیر حرکت کنند.
همچنین امیدواریم تا با تبادل تجربه، فرهنگ سازی و پوشش خبری 
گس��ترده، دغدغه ای عمومی ایجاد کنیم و نگاه جامعه و مسئولین را 
به این سمت معطوف کنیم. امیدواریم از ابتدای سال 1394 که قرار 
است الزامات مذکور اجرایی شوند زمینه و آمادگی الزم را در همکاران 
محت��رم به وجود آورده باش��یم؛ چرا که احتماال ب��ا مقاومت هایی از 
س��وی تولیدکنندگان و سازندگان غیراس��تاندارد روبرو خواهیم شد. 
اما کلیه دس��ت اندرکاران صنعت ساختمان باید واقف باشند که ما در 
مسیر چشم انداز 1404 حرکت می کنیم و در این راه موضوع تولید و 
استفاده از مصالح استاندارد ساختمانی یکی از مهمترین اولویت های 

ما به شمار می رود. 

ادامه از صفحه 1                 

نایب رییس اول س��ازمان نظام مهندس��ی استان تهران و رییس دانشکده هنر و معماری پیام نور کشور معتقد است که 
جریان کیفی سازی ساختمان و افزایش طول عمر آن موضوع مهمی است که شامل زنجیره ای از موضوعات مختلف است 

و استفاده از مصالح استاندارد تنها یکی از حلقه های این زنجیره است.
ب��ه گزارش »صما« دکتر حیدر جهان بخ��ش در ارتباط با برگزاری اولین 
همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مصالح ساختمانی گفت: زنجیره احداث 
ساختمان های با کیفیت و عمر باال نه فقط با استفاده از مصالح استاندارد، 
بلکه با به کارگیری روش های نوین س��اخت و س��از کامل می ش��ود. وی 
همچنین وجود منابع و نیروی انس��انی متخص��ص که بتواند با روش های 
نوین و مصالح جدید و استاندارد ساختمانی کار کند را از جمله حلقه های 
مهم این زنجیره دانس��ت و افزود: در حال حاضر نه تنها مصالح استاندارد 
با کیفیت الزم به اندازه کافی در کش��ور تولید نمی شود، بلکه برای همین 
مقدار محدود از مصالح اس��تاندارد موجود نیروی انسانی متخصص وجود 
ن��دارد و این قضیه اگرچه هم در حوزه س��ازمان ملی اس��تاندارد کش��ور 

پیگیری می ش��ود و هم درمرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرس��ازی که در مقیاس تخصصی گواهینامه برای محصوالت 
صادر می کند، اما باز هم این اقدامات کافی نیست و نباید از بحث فرهنگ سازی استفاده از مصالح استاندارد غفلت کرد.

وی در ادامه گفت: اگر عموم مردم به این باور نرس��ند که اس��تفاده از مصالح اس��تاندارد و روش های نوین ساخت و ساز 
منجر به ارتقای کیفیت، ایمنی، صرفه جویی در انرژی و عمر باالی ساختمان می شود، عما استفاده از مصالح استاندارد 

در کشور نهادینه نخواهد شد.
نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی تهران در ادامه افزود: این همایش اگرچه می تواند موثر باشد ولی کافی نیست؛ 
چرا که در کنار بحث روی جزییات مصالح س��اختمانی باید س��ایر حلقه های این زنجیره هم دیده ش��ود و موضوع در 

مقیاس های مختلف مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.

امیدواریم که استفاده از مصالح 

استاندارد و روش های نوین 

ساخت و ساز به شکل یک مطالبه 

عمومی درآید تا راهی برای 

برون رفت از این شرایط که عمر 

ساختمان های ما یک پنجم عمر 

ساختمان های کشورهای پیشرفته 

است پیدا کنیم

وی در پای��ان تصری��ح کرد: ای��ن همایش اگر در حوزه های مختل��ف حرکتی ایجاد کند که 
به یک راهکار اجرایی در زمینه های مدیریتی، اجرایی و فرهنگ س��ازی عمومی منتج ش��ود 
می توانیم بگوییم مفید بوده اس��ت و در کل امیدواریم که اس��تفاده از مصالح اس��تاندارد و 
روش های نوین س��اخت و ساز به ش��کل یک مطالبه عمومی درآید تا راهی برای برون رفت 
از این ش��رایط که عمر س��اختمان های ما یک پنجم عمر ساختمان های کشورهای پیشرفته 

است پیدا کنیم. 

در گفت و گوی صما با نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مطرح شد:

مصالح استاندارد تنها یک حلقه در زنجیره کیفی سازی ساختمان است
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اظهارنگرانی مسووالن ومتخصصان صنعت ساختمان درباره مصالح ساختمانی وارداتی 
غیراستاندارد،موجی ازواکنش دست اندرکاران این صنف را به دنبال داشته است.درتازه 
ترین اظهارنظرها دراینباره یک فعال مواد ش��یمیایی صنعت ساختمان براین باور است 
که بی توجهی به مصالح فرعی س��اختمان باعث می شود که استاندارد بودن سایراقام 

پرمصرف ساختمانی نیزعما بی اثرشود.
به گزارش خبرنگارما موضوع اس��تاندارد بودن مصالح ساختمانی ازجمله مواردی است 
که ازالزامات تولید ساختمانهای با کیفیت است.درتمام این سالها پایین بودن عمرمفید 
س��اختمانهاازجمله دغدغه هایی اس��ت که به پای ثابت محافل ونشس��ت های صنعت 
ساختمان تبدیل شده است که ازدالیل اصلی آن به استاندارد نبودن مصالح ساختمانی 

نام برده میشود.
دراین بین اما غفلت ازنظارت برچگونگی تولید برخی از مصالح حاش��یه ای ساختمانی 
نظیرمواد ش��یمیایی باعث شده اس��ت که تولید کننده ها بدون هیچ نظارت باالدستی 
ب��ه تولید خ��ود ادامه دهند ونکته تاس��ف باراین اس��ت که علی رغم اینک��ه قانون به 
س��ازمان استاندارد اجازه داده اس��ت که واحدهای تولید کننده فاقد نشان استاندارد را 
تعطیل کند،اما بیم ازبیکار شدن نیروهای کار این واحدها ودرپیش گرفتن برخوردهای 
احساس��ی باعث ش��ده است که تولید کننده های غیراس��تاندارد به فعالیت خود ادامه 

دهند.
مجبتي احمدوند دبیرپیش��ین انجم��ن صنفي تولید کنندگان مواد ش��یمیایي صنعت 
س��اختمان که بارها نس��بت به تولید مواد ش��یمیایی غیراس��تاندارد صنعت ساختمان 
هش��دار داده اس��ت دراین زمینه درگفت وگو با صما اظهار کرد: درحال حاضر حدود 
25واحد تولیدی مواد ش��یمیایی صنعت ساختمان عضو انجمن صنفی تولید کنندگان 
مواد ش��یمیایی صنعت س��اختمان هس��تند که ازاین میزان فقط ده واحد دارای نشان 

استاندارد هستند.
ای��ن فعال ح��وزه صنع��ت ساختمان اظهارداش��ت:بکارگیری مواد ش��یمیایی صنعت 
ساختمان درزمان بهره برداری ممکن است مشکل خاصی ایجاد نکند اما درزمان بروز 

زلزله مقاومت ساختمان را به شدت کاهش می دهد.
اودرباره اینکه چرا س��ازمان اس��تاندارد دراین زمینه برخ��وردی منفعل درپیش گرفته 
اس��ت واین واحدها را تعطیل نمی کند خاطرنش��ان ساخت: متاس��فانه بیم ازتعطیلی 
وبیکاری افراد ش��اغل دراین واحدها،باعث ش��ده که سازمان اس��تاندارد دراین زمینه 
منفعانه عمل کند وحتی از ابزارهای قانونی خود نیزاستفاده نکند وهمین می شود که 
برخی ازواحدهای تولید کننده با قدمت 30 س��اله ،محصولی تولید می کنند که عما 
فاقد اس��تانداردهای الزم است. احمدوند البته عملکرد س��ازمان ملی استاندارد درباره 
تدوین آیین نامه ها ودستورالعمل های مربوطه به استاندارد سازی کاالهای مختلف را 
قابل دفاع ارزیابی کردوافزود: براس��اس اخبار منتشرشده این سازمان تاکنون برای 22 
هزار کاال استاندارد وضع کرده است که شاخصهای آنها توسط کمیته ای تخصصی این 
سازمان که اساتید دانشگاه آن را مدیریت می کند تدوین می شود. وی گفت: اما مساله 
اصلی پیگیری ووجود اراده جدی برای اجرای کردن این آیین نامه و دس��تورالعمل ها 

است که باعث می شود محصوالت مختلف به صورت استاندارد شوند.
ای��ن کارش��ناس ادامه می دهد:متاس��فانه پی گیری های صورت گرفت��ه برای نظارت 
برارتقای س��طح استاندارد مصالح ساختمانی تحت تاثیر مظلوم نمایی واحدهایی تولید 
کننده ازبیم بیکاری کارکنان ونیزسایر مشکات دیگرقرار گرفته این درحالی است که 

می بایست دراین زمینه برخوردی قاطع وجود داشته باشد.

چگـونگی تولـيد 
مـصـالح فـرعـی 
صنعت ساختمان 

در حال حاضر پیش��نهادات مختلفی از س��وی کارشناسان و 
متخصصان فنی در رابطه با مصرف بهینه س��وخت داده شده 
است. فرهنگ سازی برای صرفه جویی در سوخت، استفاده از 
تجهیزات هوشمند و استفاده از مصالح باکیفیت و استاندرد از 

جمله راهکارهای پیشنهادی بوده است. 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان تاکید 
بس��یاری بر استفاده از مصالح استاندارد و با کیفیت دارد، که 

شرح نظرات وی در مطلب ذیل آمده است. 
کیانوش نیک هوش در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار “صما” 
گفت: استفاده بهینه از مصرف انرژی از جمله موضوعات حائز 
اهمیت و به روز کش��ور ما است که البته کارشناسان مربوطه 
راه حل های مختلفی را برای رفع این معضل پیش��نهاد داده 

اند.
 )energy saving( وی با اشاره به اینکه بحث ذخیره انرژی
تنها جایی اس��ت که م��ی توان به میزان اهمیت اس��تفاده از 
مصالح با کیفیت و اس��تاندارد پی برد، اظهار داشت: متاسفانه 
علی الرغم اهمیت این مورد چیزی که ذهن دس��ت اندرکاران 
س��اختمان و نظام مهندسی را به خود مشغول کرده بازار و به 
عبارتی تقاضا برای کاالی غیراس��تاندارد است؛ چرا که کاالی 
غیر اس��تاندارد قطعا ارزانتر تهیه و محلی برای افزایش س��ود 

مالک به حساب می آید. 
رئیس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان استان 
س��منان وج��ود تقاضا برای مصالح ب��دون کیفیت 
را عام��ل ضربه به صنعت س��اختمان و عدم حفظ 
ایمنی ش��هروندان دانست و اذعان داشت: با وجود 
ب��ازار مصالح غیراس��تاندارد، اول اینک��ه موقعیت 
تولیدکننده ای که به دنبال تولید مصالح با کیفیت 
است به خطر می افتد و در نتیجه تولیدکننده هم 

مجبور اس��ت که مصالح غیراس��تاندارد تولید کند؛ مورد دوم 
اینکه با اس��تفاده از کاالی غیر اس��تاندارد ساختمان به لحاظ 

کیفی گرفتار مشکات جدی و ضعف در ایمنی خواهد شد.
ب��ه گفت��ه نیک هوش تنها راه��کار اساس��ی و اصولی در این 
مسئله اس��تفاده از مجری ذیصاح و یا سازنده صاحیت دار 
اس��ت؛ تا زمانی که مالکین بدون کوچکترین تخصص کار می 
کنند و به دنبال س��ودجویی هستند صنعت ساختمان و بهره 

بردار همین وضعیت موجود را شاهد خواهد بود.
این مسئول سازمانی ضمن بیان اینکه سازمان نظام مهندسی 
اس��تان سمنان در مورد منع استفاده از مصالح غیر استاندارد 
در اس��تان خیلی جدی برخورد کرده و البته به نتایج مثبتی 
ه��م رس��یده تصریح کرد: ب��ر خاف جدیت نظام مهندس��ی 
اس��تان، به دلیل وجود تقاضا برای مصالح غیر استاندارد، نیاز 
مالک از طریق استان های همجوار و به صورت شبانه و مخفی 

تامین می شود. 
ش��ایان ذکر اس��ت که برای رفع این معضل نیاز به یک عظم 
ملی و هماهنگی کلی اس��ت و اس��تان ها در کل کش��ور و به 
خصوص اس��تان های همجوار با هماهنگی یکدیگر در جهت 

رفع این معضل حرکت نمایند.
رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی ساختمان اس��تان سمنان با 
اعتقاد به اینکه گرچه باید در این زمینه فرهنگ س��ازی شود، 
یادآور ش��د: در کشورهای دنیا قوانین ابتدا به صورت اجباری 
اجرا شده و کم کم به یک فرهنگ تبدیل شده است. در ایران 
نیز قانون برای اس��تفاده از مصالح استاندارد فراوان است، اما 
متاس��فانه ای��ن قوانین به یک فرهنگ تبدیل نش��ده تا مردم 
اج��رای آن را یک ضرورت و اصل مهم بدانند و درنهایت خود 

آنها، مصالح استاندارد را مطالبه کنند.

نیک ه��وش در پای��ان ضم��ن تاکید بر 
اینک��ه اجرای خ��وب 80 درصد کیفیت 
ساختمان را تش��کیل می دهد و شرکت 
های بیمه زیر بار مس��ئولیت س��اختمان 
های فعلی به دلیل عدم کیفی نمی روند، 
خاطر نشان س��اخت: مجری ذیصاح از 
ارکان اصلی برای ساختمان سازی است، 
چرا که مجری از مراحل مختلف کس��ب 
صاحی��ت عبور کرده و به مراجع ذیصاح متعهد و پاس��خگو 
اس��ت، در صورتی که مالک خصوصی ب��ه هیچ مرجع قانونی 

پاسخگو نیست. 
توجه داش��ته باشید که شناسنامه فنی ملکی را همین مجری 
بای��د تایید کند، بیمه کیفیت هم به دنبال همین شناس��نامه 
م��ی آید، پس اصل موضع بر س��ر حضور مج��ری ذیصاح و 

مصالح استاندارد در ساخت و ساز است.

مصالح استاندارد، راهی به 
سوی جلوگیری از

 هدر رفت انرژی 

در کشورهای 
دنیا قوانین 

ابتدا به صورت 
اجباری اجرا شده 
و کم کم به یک 
فرهنگ تبدیل 

شده است
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در حاش�یه برگ�زاری اولی�ن 
همایش و نمایش�گاه تخصصی 
مصالح س�اختمانی استاندارد، 
خبرن�گار صما گف�ت و گویی 
انجام داده با الهه رادمهر عضو 
هیئت مدیره و هیئت رئیس�ه 
سازمان نظام مهندسی استان 
ته�ران که به ش�رح ذی�ل از 

نظرتان می گذرد:
 -نقش مصالح س�اختمانی اس�تاندارد در احداث ساختمان های 

استاندارد چیست و چه اهمیتی دارد؟
بدیهی اس��ت که برای حاصل ش��دن ساختمان اس��تاندارد، می بایست 
تمامی بخش ها و اجزای آن اس��تاندارد باشند، از طراحی معماری گرفته 
تا سازه و تأسیسات، و بدون شک کیفیت و استاندارد بودن مصالح تأثیر 
به-سزایی بر س��اختمان دارد. مصالح استاندارد، عاوه بر تأمین آسایش 
اس��تفاده کنندگان در طول دوره ی اس��تفاده از ساختمان و عدم نیاز به 
تعویض های مکرر، عمر طوالنی تر بنا و پرهیز از تخریب و س��اخت ساز 
مجدد را خواهد داش��ت که مجموع این عوامل موجب صرفه جویی های 
اقتصادی و در عین حال جلوگیری از آسیب های زیست-محیطی است، 
در مجموع می توان اظهار داشت، استفاده از مصالح استاندارد در صنعت 

ساخت و ساز، گامی مؤثر در راستای توسعه ی پایدار خواهد بود.

- به کارگیری مصالح س�اختمانی اس�تاندارد در به�ره برداری از 
ساختمان چه اثراتی دارد؟

س��اختمان به عنوان پرهزینه ترین و همچنی��ن مؤثرترین مقوله ای که 
افراد در طول زندگی خود با آن در ارتباط هس��تند، می بایس��ت هرچه 
بیشتر و بیشتر شامل استانداردهایی باشد که اوالً تأمین کننده ی نیازها 
باش��د و در مرحله ی دوم، تأمین این نیازها به هیچ عنوان آس��یبی برای 
اس��تفاده کنندگان، س��ایر افراد و در کل محیط زیست به همراه نداشته 
باش��د. در چنین ش��رایطی یکی از مهم ترین موضوعات��ی که می تواند 
بهره برداری س��اختمان را در حداکثر حال��ت بهینه قرار دهد، رعایت به 

کارگیری مصالح استاندارد است.
-اثرات زیس�ت محیط�ی به کار گیری مصالح غیر اس�تاندارد در 

پروژه های ساختمانی چیست؟
اثرات مخرب زیس��ت محیطی مصالح غیراستاندارد دامنه ی وس���یعی 

دارد.
از زم��ان تولی��د آن مصالح گرفته تا به  کار گی��ری آن و همچنین زمان 
تخریب س��اختمان؛ وقتی مصالح به صورت غیراستاندارد تهیه می شود، 
قطع��اً ای��ن تهدید وجود دارد که منابع غیرقاب��ل تجدید به خطر بیفتند 
و ی��ا از موادی اس��تفاده گردد ک��ه باعث تولید آلودگی ش��ود. همچنین 
در تولی��د مصال��ح وقتی به مقوله ی ان��رژی و یا تبعات آلودگی ناش��ی 
از تولید غیراستاندارد توجه نش��ود، ناگزیر اثرات مخرب زیست محیطی 
ایجاد می ش��ود. این دامنه در زمان انبار کردن، حمل، بارگیری، تخلیه و 

به کار گرفتن در س��اختمان نیز امتداد می یابد. در زمان بهره برداری از 
ساختمان نیز این آسیب رسانی ادامه دارد و عمر کوتاه این مصالح و نیاز 
به تعویض های مکرر و تکرار این چرخه، اثرات محیطی مخرب را تشدید 
می نماید. همچنین غیراس��تاندارد بودن مصالح در مقوله ی بازیافت این 
مواد نیز تأثیر می گذارد و غیرقابل برگش��ت بودن این مواد، خود آسیب 

دیگری است که به محیط زیست تحمیل می شود.
 همچنی��ن در مجموع، عمر کوتاه مصالح منجر به عمر کوتاه س��اختمان 
می شود و به جای طول عمر بنا در دوره ای 50 تا 100 ساله، معموالً 10 
تا 20 س��ال، آن هم با انواع مش��کات  همراه خواهد بود. این عمر کوتاه 
باعث تخریب و ساخت های مجدد است که این تخریب و ساخت مجدد 

نیز، خود عامل دیگر آلودگی است.
- اولی�ن همای�ش مل�ی مصال�ح س�اختمانی اس�تاندارد چ�ه 
دستاوردهایی برای صنعت ساخت و ساز کشور می تواند به دنبال 

داشته باشد؟
ب��دون ش��ک چنین روی��دادی، با جمع ش��دن مس��ئوالن، متخصصان، 
پژوهش��گران، دانش��گاهیان، عاقمندان و کلیه ی بخش های دخیل در 
این زمینه، فرصتی جهت هم اندیش��ی و بررس��ی چال��ش های موجود 

مرتبط با موضوع است.
 در چنی��ن موقعیتی ارزیابی وضع موجود و پیش بینی نیازها و چگونگی 
جوابگوی��ی و رس��یدن به آن مط��رح می-گردد و می تواند زمینه س��از 

تحوالت و دستاوردهای مهم آینده باشد.

دبیر هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درحاشیه برگزاری اولین همایش مصالح ساختمانی استاندارد:

این همایش فرصتی است جهت هم اندیشی و 
بررسی چالش های موجود

چرا با وجود این که تمامی کارشناس��ان صنعت ساخت و 
ساز معتقدند که به کارگیری مصالح ساختمانی استاندارد 
یکی از مهمترین ارکان تولید ساختمان های استاندارد در 
کشور اس��ت و مزایای بسیار زیادی در حوزه مقاوم سازی 
س��اختمان، بهینه س��ازی مصرف ان��رژی و حفظ محیط 
زیس��ت به هم��راه دارد بازهم می بینیم ک��ه این موضوع 
تاکنون چندان مورد توجه و بررسی جدی قرار نگرفته است؟
ب��ه نظر می رس��د که فقدان قوانین ال��زام آور که تا پیش 
ازاین، هیچ یک از نهاد های مسئول به تدوین آن نپرداخته 
اند، تنها مش��کل این بحث نب��وده و در توده های مردم نیز ض��رورت و اهمیت به کارگیری 

مصالح استاندارد در ساختمان های محل سکونت شان چندان احساس نشده است.
قطعا یکی از مهمترین دالیل این امرعدم فرهنگ سازی و نبود تبلیغات و اطاع رسانی کافی 
در این عرصه بوده اس��ت؛ وظیفه ای که عاوه بر پیگیری مس��ئوالن به دوش رس��انه ها نیز 
بوده اس��ت.یکی از مهمترین فعالیت هایی که رس��انه ها می توانند در این زمینه انجام دهند 
یادآوری حقوق مردم به عنوان بهره برداران نهایی ساختمان هاست و آگاهی دادن به ایشان 
که اس��تفاده از مصالح غیر اس��تاندارد تا چه حد می تواند ایمنی جان و مال آن ها را به خطر 
ان��دازد و ی��ا هزینه های مصرف انرژی آن ها را افزایش دهد.  البته باید به خاطر داش��ت که 
اس��تاندارد به معنای برآورده ش��دن حداقل مشخصات کیفی یک محصول است و رعایت آن 
در مورد مسئله ساختمان که هنوز یک سرمایه برای مردم کشور ما محسوب می شود، تنها 
به معنای برآورده ش��دن کف حقوق قانونی آن هاس��ت. بنابراین آگاهی رسانی در این زمینه 
وظیفه ای است که به طور مستقیم بر دوش رسانه ها قرار می گیرد.  در همین راستا مجتمع 
رسانه ای ساختمان به عنوان یک رسانه تخصصی بر خود فرض دانسته که در کنار نهادهای 
متولی و مس��ئول این امر قرار گیرد و با اطاع رس��انی گسترده در زمینه اهمیت و مزایای به 
کارگیری مصالح ساختمانی استاندارد وظیفه ملی و رسانه ای خود را نسبت به مردم که بهره 

برداران اصلی و نهایی ساختمان هستند انجام دهد.

رسانه ،حلقه مفقوده استاندارد
سعید ظریف- مدیر مجتمع رسانه ای ساختمان

»س��اختمان اس��تاندارد حق 
هر ایرانی اس��ت«؛ شاید می 
بایس��ت که این جمل��ه ایده 
آل و هدف غایی همه دس��ت 
اندرکاران صنعت س��اختمان 

قرار گیرد. 
تاری��خ گواه��ی می ده��د که 
جامعه ایران��ی همواره طالب 
ای��ده آل بوده و ای��ن کمال 
گرایی، بی شک در موضوع مسکن به عنوان یکی از نیازهای اولیه 

بشر، از جایگاهی واال تر برای آن ها برخوردار است. 
اما سؤال بزرگ همین جا پدید می آید که به راستی »خانه امن« 
در دس��ترس جامعه ایده آل گرای ایرانی قرار گرفته اس��ت؟ چه 
فرد یا نهاد هایی در مسیر دسترسی به هدف موصوف نقش آفرین 

هستند و هر کدام چه وظیفه ای بر دوش دارند؟ 
در این مس��یر دش��وار نهادهای��ی همچون وزارت راه، مس��کن و 
شهرس��ازی، س��ازمان نظام مهندسی ساختمان، ش��هرداری ها، 
بانک ه��ا، بیمه ها، رس��انه ها و... حلقه های به هم پیوس��ته زنجیر 
دس��تیابی به خانه ای استاندارد به ش��مار می روند؛ نهادهایی که 
نقش و جایگاهش��ان به مثابه   هم��ان حلقه های زنجیر، جایگاهی 
یکس��ان و مکمل دارند که حتی در صورت عملکرد متعالی همه 
بخش های دخیل و عدم همراهی تنها یکی از آن ها، هدف نهایی 

حاصل نخواهد شد. 
تیر ها و س��تون های مستحکم، قاب صلب و ایمن می سازند و نقش 
هر کدام از این اجزا، اهمیتی به قدر همه قاب حاصل خواهد داشت. 

مردم شهر و کشورمان، شایس��ته بهره برداری از ساختمان هایی 
استاندارد هستند؛ ساختمان هایی که متامانه و متعهدانه ساخته 

شده باشد و به معنای اکمل کلمه، استاندارد باشند. 
در این میان، نظام مهندسی ساختمان نیز باید به گونه ای در این 
مس��یر گام بردارد که با برنامه ریزی هدفمند، از همه توان خود 
برای س��اخت خانه ای اس��تاندارد بهره ببرد؛ خانه ای که سازه ای 
ایمن و معماری متفاخر داش��ته باش��د. ذهن خاق مهندس��ان 
مکانیک و برق، آس��ایش پایدار را برای بهره برداران نهایی فراهم 
نماید و با همراهی دانش مهندس��ان نقشه برداری، شهرسازی و 
ترافیک، مجموعه ای کامل و بی نقص از مهندسی خانه استاندارد 
فراه��م آید؛ خانه ای که دان��ش مدرن و فن آوری های نوین و نیز 
مصال��ح اس��تاندارد در آن به کار رفته و نیروه��ای فنی ماهر در 
ساخت آن دخیل باشند ، بی شک خانه ای استاندارد خواهد بود.  
همچنین ذکر این نکته ضروری به نظر می رس��د س��اختمانی که 
به بهره بردار اختصاص پیدا می کند و بخش عمده ای از س��رمایه 
شهروندان محسوب می شود، باید از مصالح اولیه ایمن و استاندارد 

برخوردار باشد.
در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رس��د که سازمان نظام 
مهندس��ی س��اختمان و مهندسین عضو این س��ازمان، تنها یک 
حلقه از این زنجیر خواهند بود و در مس��یر متعالی رس��یدن به 
ایده آل موصوف، بی شک به دست یاری سایر اجزای این صنعت 
عظیم هم نیازمندند؛ لیک به قصد و نیت واالی حصول آرامش و 
آسایش برای همه مردمان سرزمینمان، گام اول را ما برمی داریم 
و یک ش��عار بزرگ را س��رلوحه کار خود ق��رار می دهیم؛ »خانه 

استاندارد حق هر ایرانی است.«

ساختمان استاندارد، حق هر ایرانی است 
مهندس صابر پیربرناش -سرپرست روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
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ما در مجموعه راه و شهرسازی به خصوص در استان تهران یک اصل 
مهم را در حوزه مس��کن و س��اختمان به عنوان ش��عار اصلی طراحی 

کرده ایم: هر ایرانی حق دارد یک خانه استاندارد داشته باشد.
دکتر فریبرز واحدی مدیر کل راه و شهرس��ازی استان تهران در گفت 
و گو با صما با اشاره به مطلب فوق گفت: چنان که می دانید بسیاری 
از ساخت و سازها در کشور و استان تهران توسط افراد ذیصاح انجام 
نمی ش��ود و به همین جهت می بینیم که عمر متوس��ط س��اختمان 
ها در کش��ور ما زیر 30 س��ال اس��ت. در این پروس��ه البته عاوه بر 
موضوع فوق و مش��کات دیگری از قبی��ل ضعف های بحث نظارت و 
عدم اس��تفاده از نیروهای انس��انی ماهر یک نکته بسیار تعیین کننده 

دیگر هم وجود دارد و آن اس��تفاده از مصالح غیر 
اس��تاندارد در اغلب س��اخت و سازهاس��ت و این 
مشکل در عمل بس��یار بیشتر از آن چیزی است 

که آمارهای رسمی نشان می دهند.
وی افزود: ما در حال حاضر به ش��دت پیگیر این 
هستیم که در فاز اول برای ساختمان های با متراژ 
1000 مت��ر مربع به باال حتما از مجریان ذیصاح 
با گواهینامه های تائید ش��ده اس��تفاده کنیم که 
البته با مقاومت زیادی از س��وی س��ازندگان غیر 
متخصص مواجه هس��تیم. اما این برنامه از س��ال 
1394 با وجود تمام مقاومت ها از سوی شهرداری 
و س��ازمان نظام مهندسی اجرایی خواهد شد. در 

عی��ن حال معتقدیم در فازهای بعدی این مورد باید برای س��اختمان 

های با متراژ پایین تر نیز اعمال شود.
چ��را که در غی��ر این صورت س��اختمان هایی با 
کیفیت پایین وغیر ایمن برای س��اکنین خواهیم 
داشت به خصوص با توجه به این که اغلب حوادث 
در این گروه بحران س��از می ش��وند. در کل باید 

گفت مسئولیت سنگینی پیش رو داریم.
وی س��پس با اش��اره به این که در ح��ال حاضر 
مهندس��ین واجد ش��رایط و به خص��وص کاردان 
های س��اختمان کمتر در پروژه های س��اختمانی 
ب��ه کار گرفته می ش��وند افزود: م��ا می خواهیم 
شوند  موظف  پیمانکاران 
کاردان  ی��ک  از  حتم��ا 
در  ساختمان  رشته  فنی 
کارگاه ها اس��تفاده کنند 
و راه��کاری پی��دا کنیم 
ک��ه مهندس��ین ناظر در 
گزارش ه��ای مرحله ای 

شان اس��تاندارد مصالح را نیز در چک لیست 
شان اضافه کنند.

مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران در 
پای��ان با تاکید بر این که ما باید بتوانیم برای 
طیف ه��ای مختلف متقاضی ب��ا درآمدهای 
گوناگون عرضه مناس��ب مس��کن داشته باش��یم و روش ها و مصالح 

س��نتی نمی توانند پاس��خگوی این امر باش��ند اظهار امیدواری کرد 
ک��ه همایش هایی از این دس��ت بتواند کمک کند به آگاهی بخش��ی 
و فرهنگ س��ازی در میان مردم و نهایتا تمامی مس��ئولین، سیاس��ت 
گذاران و فعاالن صنعت س��اخت و ساز را هدایت کند به سمت تحقق 

این شعارکه: هر ایرانی حق دارد یک خانه استاندارد داشته باشد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران در گفت و گو با صما:

هر ایرانی حق دارد یک خانه استاندارد داشته باشد

مصالح استاندارد به عنوان بخشی 
از زنجیره س��اخت و س��از درکنار 
س��ایر بخش ه��ا مانن��د طراحی، 
نظ��ارت و اج��را نیازمن��د ی��ک 
مجموع��ه قوانی��ن و رعایت یک 
سلس��له از معیارها برای دستیابی 

به یک سری اصول است. 
مهندس حس��ن کاظم��ی ضمن 

اشاره به مطلب فوق گفت:
ب��ا فرض این که ما در اجرای یک 
س��اختمان تمام اص��ول طراحی، 
نظ��ارت و اجرا را به طور کامل رعایت کنی��م  باز هم اگر از مصالح غیر 
اس��تاندارد در س��اخت استفاده کرده باشیم همه قس��مت های دیگر را 
تحت الشعاع اثر سوء آن قرار خواهیم داد. در واقع حتی اگر این ضعیف 
ترین حلقه ی این زنجیره باش��د در جای خ��ود می تواند مهمترین آن 

تلقی گردد.
وی در ادام��ه اف��زود: در مجموع فارغ از این بح��ث که کلیه ارگان ها و 
ادارات مربوطه باید در امر س��اخت و س��از استاندارد در کشور همکاری 
نزدیکی داش��ته باشند، در سلسله مراحل ساختمان سازی از طراحی تا 
اج��را، عوام��ل مختلف زیادی دخالت دارند از جمل��ه نیروی کار ماهر و 
مصالح س��اختمانی اس��تاندارد که هر کدام از این عوامل به تنهایی می 

توانند کل پروسه را زیر سوال ببرند.
دبیر کمیس��یون تلفیق سازمان نظام مهندسی اس��تان تهران سپس با 
اش��اره به مباحث مربوط به محیط زیس��ت و صرف��ه جویی در مصرف 

انرژی مصالح استاندارد خاطرنشان کرد:از آن جا که ما همیشه یک پله 
از دان��ش روز دنیا عقب بوده ایم در ح��ال حاضر هم می بینیم که دنیا 
از بح��ث به کار گیری مصالح اس��تاندارد عبور ک��رده و هم اکنون بحث 

استفاده از مصالح برگشت پذیر را دنبال می کند. بر همین اساس ما در 
کمیسیون تلفیق سازمان نظام مهندس��ی استان تهران پیشنهاد دادیم 
که کمیته انرژی، مصالح اس��تاندارد و محیط زیست در سازمان تشکیل 

شود.
در پایان عضو هیئت مدیره س��ازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار 

امیدواری کرد که این همایش و نشس��ت هایی از این دس��ت بتواند به 
عن��وان یک تلنگر ایجاد دغدغ��ه کند در افرادی که در بحث های کان 
ومدیریتی بخش های مختلف حوزه س��اختمان کش��ور فعالیت دارند و 

تاکید کرد:
دغدغه ی ما در اس��تاندارد سازی مصالح کاما جدی است وانتظار می 
رود پس از اجرای چنین همایش هایی نتایج حاصله توسط کمیته های 
مربوطه دنبال ش��ود تا در نهای��ت بتواند منجر به خروجی هایی اجرایی 

و تاثیر گذار شود.  

رئیس گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

دغدغه ی ما در استاندارد سازی مصالح کامال جدی است

بسیاری از ساخت و سازها 

در کشور و استان تهران 

توسط افراد ذیصالح انجام 

نمی شود و به همین جهت 

می بینیم که عمر متوسط 

ساختمان ها در کشور ما زیر 

30 سال است
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با ثبت برند مصالح ساختمانی در شناسنامه فنی ملکی
راهی جز تولید استاندارد باقی نمی ماند

صما، گروه س��اخت وس��از: ثبت انواع کاالهای تولیدی و مصالح ساختمانی در 
شناسنامه فنی ملکی ساختمان، موضوع پراهمیتی است که هرچند بسیاری از 
تولیدکنندگان فعال در صنعت ساختمان چندان با این مقوله آشنا نیستند، اما 
به یقین در صورت کسب آگاهی و اطاع کافی، رغبت و تمایل بسیاری به این 

اقدام خواهند داشت.
ب��ه گزارش خبرنگار »صم��ا« از آنجایی که درج نام و برن��د کاالها و مصالح 
تولیدی در شناسنامه فنی ملکی می تواند معرف نوع و کیفیت مصالح به کار 
رفته در مرحله ساخت یک ساختمان باشد، بنابراین می تواند متقاضی خرید 
خانه را از بابت اینکه چه س��اختمانی ب��ا چه نوع مصالح و کاالهای کاربردی 
خریداری می کند، راهنمایی کند. درواقع متقاضیان خرید مسکن ثبت برند 
مصالح س��اختمانی در شناسنامه فنی ملکی را به عنوان یک تضمین از بابت 
کیفیت ساختمان مورد نظر تلقی کرده و با آرامش خاطر بیشتری نسبت به 

خرید آن ملک اقدام خواهند کرد.
فرهنگ سازی نیاز است

در همین راستا رییس انجمن تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان  با 
ارزیابی مثبت از این موضوع به خبرنگار »صما« گفت: با توجه به اینکه ثبت هر 
گونه برند دارای استاندارد در شناسنامه فنی ملکی ساختمان، جزو مشخصات 
فنی ساختمان محسوب می شود، از طریق آن متقاضی خرید ملک می تواند 
متوجه ش��ود که در آن س��اختمان چه مصالحی استفاده شده و از چه پیش 

زمینه ای برخوردار است.
اکبر معتضدی با بیان این مطلب افزود: هر اقدامی که منجر به مشخص شدن 
شالوده های ساختمان شود و نشان دهد که مصالح به کار رفته در ساختمان  
چ��ه کیفیت و مش��خصات فن��ی دارد، می تواند در راس��تای ارتقای صنعت 

ساختمان بسیار مثبت و مفید ارزیابی شود.
وی در پاس��خ ب��ه اینکه چه زیرس��اخت های��ی برای اجرایی ش��دن این طرح 
و آشنایی بیش��تر تولیدکنندگان با شناسنامه فنی ملکی جهت ثبت تولیدات 
خود در این شناس��نامه الزم است، اظهار داشت:اجرایی شدن این موضوع نیاز 
به زمان و فرهنگ س��ازی دارد. برگزاری همایش های مرتبط در جهت اطاع 

رس��انی به تولیدکنندگان می تواند در این بخش موثر باش��د. ضمن اینکه باید 
در جهت گسترش همکاری تولیدکنندگان مختلف با سازمان نظام مهندسی، 
اداره اس��تاندارد و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرس��ازی برنامه ریزی شود. 
معتضدی با انتقاد از اینکه متاسفانه در ایران قبل از انجام هر اقدام جدیدی، 
فرهنگ س��ازی الزم انجام نمی ش��ود، تاکید کرد: در صورت فرهنگ سازی، 
ثبت کاالها و مصالح س��اختمانی در شناس��نامه فن��ی ملکی می تواند نقش 

کلیدی و کاربردی در صنعت ساختمان داشته باشد.
راهی جز تولید استاندارد نمی ماند

رییس انجم��ن تولیدکنندگان مواد ش��یمیایی صنعت س��اختمان همچنین 
درخصوص نقش ثبت تولیدات در شناسنامه فنی ملکی در ارتقای کیفیت تولید 
در کش��ور گفت: هرچند ارتقای کیفیت تولید در کش��ور بس��تگی به نحوه 
نظارت سیستم های نظارتی دارد، اما در شرایطی که همه ارکان ساختمان 
ناچار به دریافت اس��تاندارد اجباری ی��ا گواهی فنی الزم از مرکز تحقیقات 
برای درج در شناس��نامه فنی ملکی باشند، شرکت های بدون گواهی فنی 
و شناس��نامه نیز چاره ای جز این ندارند که نس��بت به گرفتن گواهی فنی 
و اس��تاندارد مربوطه اقدام کند. لذا این رویکرد می تواند نقش بس��زایی در 

ارتقای کیفیت تولید در کشور داشته باشد.
این تولیدکننده مواد ش��یمیایی صنعت ساختمان در عین حال تصریح کرد: با 
ثبت کاالها در شناسنامه فنی ملکی، همچنینرقابت سالمی بین تولیدکنندگان 
ایجاد می ش��ود. چون ب��ا توجه به اینکه تولیدکننده دارای اس��تاندارد حداقل 
مش��خصه های اعام شده از سوی سازمان استاندارد را رعایت می کند، از نظر 
قیمتی نمی تواند با تولیدکننده بدون شناسنامه، رقابت کند. از همین رو تمامی 
تولیدکنندگان مجبور به دریافت استاندارد می شوند که این موضوع باعث ایجاد 
رقابت سالم می شود. معتضدی همچنین با تشریح ضعف های موجود در اجرای 
واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان گفت: در این حوزه متاسفانه ارگان های 
مربوط��ه تفاهم و یکدلی الزم را با همدیگر نداش��ته اند و به همین دلیل زمان 
اجرایی شدن شناسنامه فنی ملکی طوالنی ش��ده است. امیدواریم به زودی با 
برقراری این تعامل شناسنامه فنی ملکی در تمام شهرها قابل اجرا باشد تا مردم 

بتوانند اطاعات دقیقتری نسبت به ساختمان موردنظر خود داشته باشند.
شناسنامه فنی ملکی، یک ضرورت غیرقابل انکار

سرابندی خاطرنش��ان کرد: همانطور که شناسنامه فنی کاالها و لوازم خانگی، 
معرف هویت آنها اس��ت، بدیهی اس��ت که صدور شناس��نامه فنی ملکی برای 
ساختمان ها همانند دیگر کش��ورها یک ضرورت غیرقابل انکار است. بنابراین 
مجریان س��اختمان در هنگام تکمیل این شناس��نامه باید دو موضوع اصلی را 
در نظر بگیرند که اولی مربوط به کاربرد مصالح س��اختمانی استاندارد و دومی 
استفاده از نیروهای کار متخصص در حرفه ساختمان اعم از کارگران یا مهندسان 
است. بر اساس این گزارش، ثبت و درج برند انواع کاالها و تولیدات ساختمانی در 
شناسنامه فنی ملکی ساختمان کافی است تا از این طریق شاهد خروج و حذف 
تولیدکنندگان کاالهای غیراستاندارد از چرخه تولید مصالح  ساختمانی باشیم. 
چرا که در این صورت چنین تولیدکنندگانی دیگر امکان تاخت و تاز در مسیر 
تولید را نخواهند داشت و ناگزیر باید عرصه را برای صنعتگرانی خالی کنند که 
تولید کیفی و استاندارد را سرلوحه برنامه های خود قرار داده و نشان استاندارد 
را از سازمان استاندارد و تاییدیه های فنی الزم را از مرکز تحقیقات راه، مسکن 

و شهرسازی دریافت کرده اند.
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