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حسن  دکتر  آقای  جناب  و  جدید  دولتمردان  به  تبریک  ضمن 
روحانی که پای بر عرصه و ندای جمهوریت را نوید داده اند .

اعضای این انجمن هم به نوبه خود تعالی و ثمر بخشی این فرهنگ را به فال نیک 
میگیرد و امید آن دارد که نوید ها به پدیدارها مبدل گردد.

سخنان ریاست محترم جمهوری در مجامع مختلف و در مناظره های انتخاباتی مژده مشارکت تشکل ها و 
انجمن ها در ساختار شکل گیری تجارت صنعت و تولید در کشور را داشت .

هیئت مدیره این انجمن هم اینگونه گفتار دلنشین را در باورهای خود تحریر نموده انتظار پوشیدن جامه عمل 
آن را که سالیان است به تن کلیه نهادها و NGO ها اشک حسرت ریخته را دارد.

در 40 سال قبل کشور و دولت ژاپن پایه های اقتصاد و تدوین اصول تجارت و صنعت را به بخش خصوصی سپرد لیکن 
کشور ما ایران هنوز در گهواره همایش ها ، سمینارها و کنفرانس ها شنیدار الالئی مدیران و دست اندکاران آن را در گوش 
دارد و در جلسات متعددی نقادان موافق و یا مخالف داد سخن راندند و هرگز کارنامه پایانی و یا  قطعنامه ای صادر نگردیده 

و یا در دیدگاه مخفی از ملت قرار گرفته است 
متاسفانه در گزارشات WTO کشور عزیزمان ایران حتی در رده های 50 کشور جهان هم جایگاهی ندارد و این در 

حالیست که مهارت کارشناسان و عالمان آن در بسیاری  از کشورهای جهان منزلتی در طراز اول جهانی را اشغال کرده 
اند .

افسوس که این مغزهای فرار بر قرار بوده و هستند.
دریغا که در طول همین مدت 20 سال اخیر کشورهای برزیل ، ترکیه ، کره ، تایوان و حتی تایلند و سنگاپور بدون منابع خدادادی 

و فقر دانش و کمترین سابقه جهانی در منزلت دانش و فناوری در المپیاد های جهانی لیکن با پشتوانه دولت از بخش 
خصوصی قادر گشته اند در قلمرو جهانی از ما پیشی بگیرند .

بر این باوریم که تمامی تجربیات و خرگوش های آزمایشگاهی را در راه اقتصاد دولتی بکار بسته ایم 
و اینک آرزو داریم که مژده های ریاست جمهوری در همگرائی نهادها و گروه های بخش خصوصی 
و در قالب انجمن ها و تشکل ها قادر باشد سرافرازی کشور عزیزمان را 

به بار نشاند .

            و سازد چهره ایران چو تاریخ کهن سالش....... 
                 

                                      هیئت مدیره انجمن     

سخن دبيــر
ادامه راه انجمن

،در  فعالیتهای مسئولین منتخب مجمع عمومی سال 89  از شروع  به سه سال  نزدیک  با سپری شدن 
آبان ماه 92 گرد هم آمدیم و با برپایی مجمع عمومی سالیانه و برگزاری انتخابات جدید ، سکان هدایت 

فعالیتهای انجمن را بدست نیروها و مسئولین جدید سپردیم .
بر پایی انتخابات دوره ای و گماردن مسئولین جدید برای هدایت سیاستهاو برنامه ها برای هر سازمان ، 
روشی است که بر اساس اصول مردم ساالری ضامن پی ریزی شالوده پیشرفت و توسعه پایدار در آن سازمان 

و اصوال« هر نوع اجتماع کشوری میباشد.
با توجه به گذشت نزدیک به شش سال )دو دوره ( از فعالیت  اعضای هیئت مدیره و مسئولین قبلی ، وقت 
آن رسیده که نیروهای جدید پا پیش گذاشته و سکان هدایت انجمن را بدست گرفته و با بررسی فعالیتها 
و سوابق  با نگرشی انتقادی و سازنده و با برداشتن قدمهای اساسی سهم خود در راستای اعتالی فعالیتهای 

انجمن و دسترسی به اهدافی که زمینه ساز تاسیس انجمن بوده را ایفا نمایند.
بطور یقین پایه و اساس ادامه فعالیتها و تثبیت  انجمن منوط به حفظ یگانگی و یکپارچگی اعضاء فعال 
در رشته تولید مواد شیمیایی ساختمان و توسعه فعالیت تمامی واحدهای فعال در کشور در چهارچوب 

انجمن صنفی میباشد.
حفظ یگانگی و یکپارچگی، الگوی فکری حاکم بر مدیریتهای سازنده و پیشرفته از اوایل قرن بیستم ،تنها 
ضامن ترقی و تکامل تمامی بخشهای صنعتی میباشد که این نیز خود موجب توسعه پایدار کشورها گردیده 

است .
اصول مدیریتی حاکم بر قرن بیست و یکم هر نوع ))کنار گودنشینی ((را مردود دانسته و شرکت واحدهای 

صنعتی در فعالیتهای اجتماعی را از اولویت های اساسی برنامه کاری خود میداند.

                                                                                                  دبیر انجمن
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دانشگاهی دانستند و همواره بر طبل سرطان زائی 
آن ضربه های هولناکتر را نواختند .

انواع الیاف های مصنوعی 

پس از اظهارات محققین و دانشمندان و اثبات 
آزبست  مصرفی  الیاف  بودن  زا  سرطان  قطعی 
صاحبان صنایع و تولید کنندگان ورقهای آزبستی 

درصدد جایگزینی آن به طرق مختلف برآمدند.
الیاف های پلی پروپیلن ، نخ تایر ، الیاف اکریلیک 
های  آزمایش  مورد  سیمان  ماتریس  در  نایلون  و 
متعدد قرار گرفت و طرح اختالط مناسب بصورت 

نمونه در خط تولید را پشت سرگذاشت.
اساس  بر  که  تولیدات  این  آزمایشی  نتایج 
استاندارد EN12467 با نمونه مشابه تولید شده با 
آزبست مورد مقایسه قرار گرفت بیانگر موارد ذیل 

بوده است .
نمونه  جهت  انتخابی  شرایط  و  ها  ویژگی  ابتدا 

هائی که تحت آزمایش قرار گرفت: 
قطعه ساخته شدند  بصورت  که  ها  نمونه  کلیه 

تابع شرایط ذیل را دارا بودند
 160mmطول قطعه-L

H- ضخامت قطعه )اندازه گیری در چند نقطه 
و با دستگاه کولیس(

 80mm عرض قطعه -W
D- میزان مصرف الیاف بر حسب وزنی )درصد 

سیمان( و یا حجمی
مصرف  کلی  بطور  که  شود  اضافه  است  الزم 
افزایش   ، ها  ترک  کنترل  بمنظور  الیاف  وکاربرد 
استحکام و افزایش مقاومت های کششی و خمشی 

آن مورد توجه بوده است.
کننده  تقویت  بعنوان  که  استحکام  افزایش  در 
تولید  در  و  باالتر  الیاف  مصرف  افزایش  باشد  می 

کامپوزیت ها و ورقهای سیمانی مقدار مصرف الیاف 
تا حدودی کمتر پیش بینی شده است.

میزان مصرف در ورقهای آزبستی بطور معمول 
با توجه به  کمتر از دو درصد حجمی می باشد و 
مقاومت  افزایش  در  نقشی  ورقها  تولید  در  اینکه 

فشاری ندارد آن را تقویت کننده ثانویه می نامند.
1- پارگی الیاف در نقطه ترک خوردگی و نشان 
از چسبندگی خوب سیمان  و افزایش فشار خمشی 

را دارد
سیمان  ماتریس  از  الیاف  شدن  کشیده   -2
نقصان  با  مقایسه  در  الیاف  مقاومت  از  نشان  و 

چسبندگی سیمان 
 ، ، چسبندگی الزم سیمان  الیاف  زدن  پل   -3

مقاومت کششی متناسب الیاف
ماتریس  جداشدگی  و  الیاف  استحکام   -4

سیمانی از اطراف الیاف 
5- ترک های مویرگی در سطح قطعه و اطراف 

 الیاف مورد کاربرد
چنین  نمودارها  مقایسه  و  نمودار  به  توجه  با   
استنباط میگردد اگرچه کاربرد الیاف های مصنوع 
از نقطه نظر خصوصیات در  ورقهای سیمانی قابل 
قیاس با مقاومت های انواع الیاف آزبستی نیستند 
لیکن چون در ساختار زیست محیطی و انسانی می 
توانند مشکالت سرطان زائی را بهمراه نداشته باشد 

قابل اطمینان و ثمربخش محسوب میگردند
که  است  آن  بیانگر  آزمایشگاها  دیگر  تجربیات 
کاربری الیاف سلولزی از جمله نیشکر ، کاه ، الیاف 
میتواند  هم  کشاورزی  ضایعات  از  بسیاری  و  برنج 
سیمانی  ورقهای  تولیدات  برای  مناسبی  الیاف 
محسوب گردند ضمن آنکه از نقطه نظر اقتصادی با 

صرفه و ارزان نیز خواهد بود
اضافه می نماید در صورت پخت الیاف ضایعات 
کشاورزی در بخار مناسب، از گزند پوسیدگی و نیز 

حشرات )موریانه( مصون خواهد شد.

1- Wright .H>> Asbestos>>, 
Technical report UCLA2005
2- Mai Y.W.>>Strength and facture 
properties of asbestos cement mortar 
composites <>Journal of material 
2012
3- Bentur A: Peled A:yankeleveskyD. 
Enhanced Bonding of low modulus 
polymer fibers –cement and matrix by 
means of crimed geometry Journal of 
Cement and Concrete research 1997

تاریخچه 
الیاف  چون  محصوالتی  کاربری  کلی  بطور 
)Fiber( به زمانی دیرباز برمیگردد و سابقه مصرف 
و استفاده از آن به پیش از سالهای 1900 و قبل 

از آن ارتباط دارد .
محصوالت  اینگونه  از  استفاده  و  مصرف  علل 
نظر  مورد  که مصالح  بوده  درمواردی  فشار  تحمل 
در مقابل نیروهای کشش ضعف بسیاری داشته اند 
و عواقب مشکل زائی چون ایجاد ترک و شیارهای 

ناشی از خشک شدن را از خود بروز داده اند .
الیاف  از  استفاده  ها  نوشتار  ترین  قدیمی  در 
ساقه  با  که  گردیده  سفالیعنوان  آجرهای  ساخت 
های خرد شده گندم و یا جو )کاه( تولید گردیده و 
در کتاب Exodus فصولی به شماره های 7و5-6 

در این زمینه مطالبینگاشته شده است.
از کشور عراق و  ای  در همان زمان در منطقه 
بنام بعقویه قطعات سفالی  در نزدیکی شهر بغداد 
که شیوه تولید و پخت آن در زیر حرارت ناشی از 
بلند  برج  اند  توانسته  انجام گرفته  تابش خورشید 
مرتبه ای به بلندای حدود 55 الی 60 متر را بوجود 

آورد .
در  تولید  های  روش  تمام  که  نماید  می  اضافه 
با  اینگونه سیستم ها و سالهای 1900 و همزمان 
آن تماماً با روش دستی و بدون کاربری از ماشین 

آالت تولید و یا سیستم پخت انجام گرفته است.
پیدایش  با  و  آن  از  پس  و   1920 سالهای  در 
آزبست نوعی از الیاف کانی و با اختراع ماشین آالت 
و  روش  در  محسوسی  تنوع   Hatchek روش  با 

کاربرد ایاف بوجود آمد .
الزم به ذکر است که در تولید اینگونه ورقها که 
با نام ورقهای آزبستی و یا )آزبست سمنت( معروف 
گردید ترکیبات سیمانی و فیلرهای کانی بسیار ریز 
دانه همراه با الیاف با طول چند میلیمتر بکار گرفته 
شد و هیچگونه سنگدانه ای درتولید آن مالحظه 

نگردیده است.
اینگونه  روی  بر  که  متعارفی  های  آزمایش  در 
و  بلژیک   ، آمریکا   ، کانادا  کشور  در  و  قطعات 
روسیه انجام گرفت پاسخ های مطلوبی در مقاومت 

کششی و خمشی بدست آمد و با توجه به فشردگی 
ترکیبات بکار رفته موفقیت هائی در مقاومت های 
موجب  و  گردید  مشاهده  نیز  حرارتی  و  رطوبتی 
شد در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران 
نزدیکی  در  قطعات  اینگونه  تولید  کارخانجات 

کارخانجات تولید سیمان تاسیس گردد.
اگرچه ضخامت تولید اینگونه ورقها در ضخامت 
و  صاف  بصورت  و  میلیمتر   8 الی   5 حدود  های 
مواج انجام میگردد و بدلیل همین ضخامت کم از 
وزن کمی نیز برخوردار است .همین سوژهموجب 
مورد  ها  سازه  از  بسیاری  در  آن  مصرف  گردید 
استقبال قرار گیرد که در مقایسه با پوشش ورقهای 
فلزی مورد کاربری در سقوف )شیروانی(که معموالً 
آلودگی صوتی و نیز تولید گرمی محیط را بهمراه 

داشت جایگزین مناسبی تشخیص داده شود.
بعدها کشور بلژیک با تغییراتی در روش تولید و 
بکارگیری از سنگدانه موفق گردید اینگونه قطعات 

را در ابعاد کوچک لیکن با ضخامت حدود 25 الی 
35 میلیمتر تولید و با مقاومت فشاری نزدیک بتن 
بسیار  خمشی  مقاومت  و   kg/cm2 حتی400  و 

مناسب آن را به بازار عرضه دارد .
استقبال از این تولید خصوصاً در کشور آمریکا 
محصول  تنوع  در  تا  داشت  برآن  را  بلژیک  کشور 
با  کاال  نمایاناین  سطوح  دادن  پوشش  خصوصاً  و 
اشعه   U.V مقابل  در  مقاوم  و  اسید  ضد  رنگهای 
بعنوان  و  متنوع  بسیار  رنگ  در  را  آن  خورشیدی 

پوشش نما به جهان عرضه دارد.
استقبال  علیرغم  میالدی   1975 سالهای  در 
بسیار گرم پروژه ها از اینگونه محصوالت مشخص 
گردید که سرطان زائی آن مشکالت زیست محیطی 
و انسانی را در بردارد و ناگهان تولید آن سیر نزولی 

بسیار سریعی را در برداشت 
از  که  شدند  آن  بر  دانشمندان  و  متخصصین 
الیاف های مدول باال مانند فوالد ، شیشه ، کربن 
و نیز الیاف مدول پائین و مصنوعی چون نایلون ، 
 ، سلولزی  چون  آن  طبیعی  انواع  و  پروپیلن  پلی 
کنف هندی، و بریده های ساقه برنج گندم و جو 

استفاده نمایند.
الیاف ها  اینگونه  علیرغم پیشرفت هائی که در 
و  جهان  کشورهای  از  بسیاری  معهذا  شد  حاصل 
نیز ایران عواقب سرطان زائی آن را نادیده گرفته 
آزبستی  الیاف  حذف  در  موثری  فعالیت  هیچ  و 
به  آن  تولیدکنندگان  کماکان  و  نیاوردند  بعمل 

به  آزبستی  الیاف  همان  با  خود  محصوالت  عرضه 
متقاضیان ادامه میدهند .

کشور  در    Asbest Corporationکمپانی
کانادا که تامین کننده بیش از 75% متقاضیان این 
از طریق چند البراتوار کشور  است  آزبستی  الیاف 
آمریکا گواهینامه هائی مبنی بر عدم سرطان زائی 
این محصول را دریافت نمود لیکن همواره نشریات 
اینگونه  محیطی  زیست  مشکالت  درباره  منتشره 
جامعه  قبول  قابل  غیر  مدارکی  را  ها  گواهینامه 

Hatchek اولین طراحی و شیوه تولید ورقهای سیمانی همراه با آزبست به روش

نمودار کاربری الیاف و اثرات آن بهنگام
ترک خوردگی

بر  شده  تولید  ورقهای  در  شکل  تغییر  و  نیرو  منحنی 
حسب میلیمتر با 2/5 درصد حجمی الیاف آزبست

L- طول 160 میلیمتر   
H- ضخامت 7/7 میلیمتر معدل سه نقطه 

W- عرض 80 میلیمتر 
D- میزان مصرف الیاف آزبست به نسبت سیمان %2/5 

وزنی و 4/8 درصد حجمی
L.f- طول الیاف متغیر 2الی 6 میلیمتر 

شده  تولید  ورقهای  در  شکل  تغییر  و  نیرو  منحنی 
p.p برحسب میلیمتر 1/75 درصد حجمی الیاف

L- طول 160 میلیمتر
H- ضخامت 7/2 میلیمتر معدل سه نقطه 

W- عرض 80 میلیمتر  
نیم درصد وزنی و %1/75   pp الیاف  D- میزان مصرف 

حجمی
L.f- طول الیاف 6 میلیمتر

شده  تولید  ورقهای  در  شکل  تغییر  و  نیرو  منحنی 
p.p برحسب میلیمتر 1/75 درصد حجمی الیاف

L- طول 160 میلیمتر
H- ضخامت 7/2 میلیمتر معدل سه نقطه 

W- عرض 80 میلیمتر
نیم درصد وزنی و %1/75   pp الیاف  D- میزان مصرف 

حجمی
L.f- طول الیاف 6 میلیمتر

بر  شده  تولید  ورقهای  در  شکل  تغییر  و  نیرو  منحنی 
Fg حسب میلیمتر با 11 درصد حجمی الیاف شیشه

L - طول 160 میلیمتر    
H- ضخامت 7/7 میلیمتر 

W- عرض 80 میلیمتر
D- میزان مصرف الیاف نوع شیشه 11% حجمی

L.f- طول الیاف 6 میلیمتر  

گرد آورنده: كيوان - ر

اليــاف
 وکاربرد آن

 در محصوالت 
سيمـانی
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چکیده:

امروزه با گسترش علم پلیمر راهکارهاي جدیدي 
براي زندگي بهتر ارائه مي شود. هر ساله دولت ها 
هزینه هنگفتي را براي راه سازي و ترمیم آسفالت 
هاي ترک خورده و فرسوده مي پردازند. با توجه به 
این که مواد اولیه آسفالت قیر ها و ترکیباتي مشابه 
هستند که از نفت استخراج مي شود با مطالعه بر 
روي این مواد مشاهده شد که مي توان با افزودن 
فرسودگي  و  خوردن  ترک  جلوي  پلیمري  مواد 
آسفالت  ساخت  اساس  این  بر  گرفت.  را  آسفالت 
پلیمري و آسفالت گرم در دهه اخیر از طرحهاي 
نوین تحقیقاتي در سطح جهان به شمار مي آید. 
با توجه به پارامترهاي موجود در ساخت آسفالت، 
در  گرم  آسفالت  تولید  جهت  مختلفي  روشهاي 
جهان وجود دارد که یکي از آنها استفاده از پلیمر 
به عنوان افزودني قیر مي باشد. در این طرح مرکز 
تحقیقات صنایع شیمیائي فارس با همکاري گروه 
عمران  مهندسی  در  نوین  های  فناوری  پژوهشی 
توانسته است آسفالت گرم با استحکام و ماندگاري 
افزودن پلیمر به قیر تولید کند.  از  با استفاده  باال 
در این مقاله سعي شده خالصه اي از جزئیات این 

طرح نشان داده شود.

1-مقدمه

آسفالت به صورت عام به ماده اي سیاه، چسبناک 
و بسیار چسبنده به صورت شبه جامد یا جامدي 
و  هیدروکربن ها  از  عمدتاً  که  مي شود  اطالق 
کربن  در  و  است  شده  تشکیل  آنها  مشتقات 

دي سولفید به طور کامل حل مي شود. 
خواص  با  سیماني  مواد  از  اي  مجموعه  قیر 
تیره  یا  مشکي  ها  آن  رنگ  که  باشد  مي  مشابه 
است. قیرها ممکن است جامد، شبه جامد و یا به 
قدر  هر  باشند.  گرانرو  و  ویسکوز  سیاالتي  صورت 
و  آمد  میزان  یا  و  گرمتر  منطقه  هواي یک  و  آب 
شد بیشتر باشد باید از قیر با درجه نفوذ کمتري 
استفاده شود. قیر خوب قیري است که حساسیت 
داشته  مناسب  چسبندگي  بوده،  کم  آن  حرارتي 
باشد و در دماي پایین شکننده نشود. مواد پلیمري 
باال  در دماي  را، مخصوصا  قیر  حساسیت حرارتي 
یعني  دهند  مي  کاهش  شود،  مي  جاري  قیر  که 
دماي نرم شدن )Softening Point( را افزایش 
مي دهند تا قیر دیرتر روان شود. این مواد همچنین 
مقاومت در برابر خستگي را باال مي برند زیرا باعث 
مي شوند قیر در دماي پایین هم، همچنان انعطاف 

پذیري خود را حفظ کند.
به  منجر  رایج  آسفالت  پخت  و  اختالط  روش 
تولید مخلوط آسفالتي داغ   مي گردد که به دلیل 
این که در دماي باالیي انجام مي شود، سوخت هاي 
محیط  وارد  را  سبک  هیدروکربورهاي  و  فسیلي 
مي کند و آلوده کننده جدي محیط زیست به شمار 
مي آید. از دیگر سوي فرآیند تولید مخلوط آسفالتي 
مخلوط  به  نسبت  تري  پایین  دماي  در  که  گرم  
آسفالتي داغ صورت مي گیرد، یک تکنولوژي نسبتاً 
جدید در روسازي است که از اروپا منشأ مي گیرد. 
نشان  گرم  آسفالتي  مخلوطهاي  بررسي  و  مطالعه 
میدهد مطالعه و به کارگیري آن در دنیا به دالیلي 
همچون کاهش دما، کاهش مصرف انرژي، کاهش 
آالینده ها، کاهش پیرشدگي قیر، کاهش استهالک 
تجهیزات کارخانه و سایر مزایاي مرتبط با کاهش 

دما با استقبال گسترده اي مواجه شده است.

2-سیستم تولید

شرکتهاي  تمایل  و  استفاده  رشد  به  رو  روند 
طیف  که  شده  موجب  آسفالت،  تولید  مختلف 
وسیعي از روشهاي تولید آسفالت گرم در کشورهاي 
مختلف، ابداع و به مرحله تولید برسد. این روش ها 
بر مبناي نوع ماده ي افزودني و یا تکنیک تولید، 
به سه گروه اصلي تقسیم مي گردند که هر کدام 
از آن ها، چندین گونه ي مختلف آسفالت گرم را 

شامل مي شود.
سال  پایان  تا  شده  انجام  مطالعات  اساس  بر 
تولید  جهت  گوناگون  روش   22 میالدي،   2012
شده  مشاهده   )WMA( گرم  آسفالتي  مخلوط 
ي  دسته  سه  در  توان  مي  را  روشها  این  است. 
افزودنیهاي شیمیائي،  از  استفاده  پایه  بر  روشهاي 
آلي و ایجاد کف قیرتقسیم بندي نمود. جدول 1 

انواع این روش ها را نشان مي دهد.
در اکثر این روش ها ویژگي هاي مقاومتي مخلوط 
تولید شده مشابه با ویژگي هاي مخلوط آسفالتي 
کاهش  همچون  ضعفي  نقاط  اما  باشد  مي  داغ 
نبودن  کنار مشخص  در  رطوبت  برابر  در  مقاومت 
کم  عمر  دلیل  به  مخلوط  این  درازمدت  عملکرد 

ابداع آن، جزء نقاط ضعف آن محسوب مي گردد.

2-1- تولید آسفالت گرم در ایران

مخلوط  تکنولوژي  کارگیري  به  هاي  مزیت 
تحقیق  لزوم  کشور  در   )WMA( گرم  آسفالتي 
اقتصادي  روشي  یافتن  و  تکنولوژي  این  مطالعه  و 
مي  ناپذیر  اجتناب  را  کشور  امکانات  به  توجه  با 
گرداند. منطق این روش، استفاده از ماده افزودني 
کاهش دهنده ي ویسکوزیته قیر با قیمتي نزدیک 
به قیمت قیر و همچنین حتي االمکان و به منظور 
محصول  یک  کشورها  سایر  به  وابستگي  عدم 

داخلي، مي باشد.
همچنین مي توان بیان نمود به دلیل استفاده 

و  جدید  تجهیزات  و  خاص  افزودني  مواد  از 
در  گرم  آسفالتي  مخلوط  ساخت  در  انحصاري 
به  ها  تکنولوژي  یا  و  مواد  این  نمودن  وارد  دنیا، 
و  مخلوط  نوع  این  اقتصادي  مزیت  کشور  داخل 
را کاهش  آن  از  استفاده  در  تولید کنندگان  تمایل 
مي دهد. توجه به این نکته در کنار مزیت هاي به 
کارگیري تکنولوژي مخلوط آسفالتي گرم در کشور 
لزوم تحقیق و مطالعه این تکنولوژي و یافتن روشي 
اقتصادي با توجه به امکانات کشور را اجتناب ناپذیر 

مي گرداند.
در این راستا پژوهش هایي در زمینه بکارگیري 
رزین هاي پایه آمیدي تولید شده در شرکت صنایع 
شیمیائي فارس برنامه ریزي و صورت گرفته تا بتوان 
با توجه به خصوصیات این پلیمر ها )داشتن قیمتي 
در حدود قیمت قیر و خاصیت کاهش ویسکوزیته 
قیر( زمینه ي الزم جهت مطالعه، ارزیابي و استفاده 
در تولید مخلوط آسفالتي گرم )WMA( را فراهم 
آورد. در ادامه نتایج بخشي از این پژوهش ها آورده 

شده است.

2-2- تست آزمایشگاهي رزین پلي آمید

هدف  با  حاضر  پژوهش  الزام،  این  به  توجه  با 
مخلوط  تولید  مختلف  روشهاي  پیرامون  مطالعه 
آسفالتي گرم و امکان سنجي استفاده از این روش 
از  استفاده  و  کشور  راه هاي  روسازي  در  تولیدي 
رزینهاي پایه آمیدي به عنوان یک افزودني جدید 

جهت تولید مخلوط آسفالتي گرم شکل گرفت.
و  ها  ویژگي  بررسي  از  پس  منظور  همین  به   
مزایا و معایب این نوع مخلوط در قالب بخش اول 
مطالعات، در بخش دوم مطالعات از طریق طراحي 
و انجام آزمایشات مختلف امکان به کارگیري رزین 
پایه آمیدي تولید شده در داخل کشور، با توجه به 
خصوصیات این رزین )قیمتي در حدود قیمت قیر 

قیر(، جهت  و خاصیت کاهش ویسکوزیته 
ساخت مخلوط آسفالتي گرم مورد بررسي 
و ارزیابي قرار گرفت. این بررسي با ساخت 
نمونه هاي قیر و قیر ترکیب شده با رزین 
به همراه نمونه هاي مختلف آسفالت و انجام 
آزمایشات استاندارد قیر و آسفالت بر روي 
نمونه  ساخت  در  گردید.  انجام  ها  نمونه 
رزین  افزودني  ماده  دو  از  آسفالت  هاي 
مصالح  نوع  یک  پارافین،  و  آمیدي  پایه 
 125  ،110 دماهاي  در  و  استفاده  آهکي 
و 140 درجه سانتي گراد اختالط مصالح و 
قیر صورت گرفت. با مشخص شدن نتایج 
آمار  روش  دو  به  نتایج  تحلیل  آزمایشات، 
بر  واریانس  تحلیل  و  تجزیه  و  توصیفي 
روي عملکرد رزین پایه آمیدي در ترکیب 
با قیر و اثر رزین استفاده شده در ساخت 
مخلوط آسفالتي گرم صورت گرفت. نتایج 
آزمایشات و تحلیل هاي انجام شده نتایج 

زیر را حاصل نمود:
دماي  کاهش  باعث  آمیدي  پایه  رزین  -کاربرد 
به  آهکي  مصالح  با  شده  ساخته  آسفالت  اختالط 
میزان C°15 مي گردد. در حقیقت نمونه ساخته 
استقامت   125°C و در دماي  رزین  با %10  شده 
مي  محقق  را  ایران  نامه  آئین  نظر  مورد  مارشال 

کند.
- رزین مورد استفاده مقاومت نمونه ها در برابر 
رطوبت را افزایش داده و نسبت به پارافین عملکرد 

بهتري دارد.
- با گذشت زمان، به دلیل ترموست بودن رزین، 

استقامت مارشال نمونه ها افزایش مي یابد.
آمیدي  پایه  رزین  از  استفاده  آزمایشات  نتایج 
مخلوط  به  دستیابي  در  افزودني  ماده  عنوان  به 
آسفالتي گرم را تائید مي نماید و عالوه بر آن این 
رزین مقاومت در برابر رطوبت مخلوط هاي آسفالتي 
را افزایش داده و به دلیل تولید در داخل کشور و 
قیمت آن در مقایسه با مواد افزودني دیگر به مانند 
اقتصادي  از لحاظ  پارافین و همچنین قیمت قیر، 
نیز توجیه پذیر به نظر مي رسد. در کنار این مزایا 
پائین و  سخت شدن قیر تقویت شده در دماهاي 
کاهش قابلیت شکل پذیري به دلیل حضور رزین 
این مخلوط را در شرایط آب و هوایي  از  استفاده 

گرم مطلوب مي سازد.

      

2-3-ساخت نمونه ها

پایه  رزین  از  استفاده  ارزیابي  و  بررسي  جهت 
از  استفاده  با  گرم  آسفالتي  مخلوط  در  آمیدي 
صنایع  مجتمع  در  ابداعي  آمیدي  پایه  رزین 
شیمیایي فارس، آزمایشات مارشال بر روي نمونه 
این منظور  به  انجام گردید.  هاي مختلف آسفالت 
نمودن  مشخص  براي  الزم  هاي  نمونه  ایتدا  در  و 
بر  مارشال  آزمایشات  و  ساخته  بهینه  قیر  درصد 
قیر  درصد  تعیین  با  پذیرفت.  صورت  ها  آن  روي 
با درصد رزین مختلف  نمونه هاي مارشال  بهینه، 
و دماهاي متفاوت آماده و مورد آزمایشات مارشال 
انواع نمونه هاي تهیه شده در نمودار  قرار گرفت. 

زیر آورده شده است.
نمودار )1(- مقايسه استحکام مارشال در دما و 

درصد رزين متفاوت

نمودار )2(- مقايسه استحکام مارشال يک 
روزه و يک هفته اي نمونه ها در دماي 110 درجه 

سانتي گراد

مقایسه نتایج نشان مي دهد که با به کارگیري 
10% از رزین پایه آمیدي ابداعي در مجتمع صنایع 
درجه   110 دماي  در  توان  مي  فارس  شیمیایي 
براي   )800( الزم  مقاومت  حداقل  گراد  سانتي 
مخلوط آسفالتي را تأمین نمود، و در نتیجه دماي 
کاهش  گراد  سانتي  درجه   15 میزان  به  اختالط 

یافته است.

آسفالت گرم 
)WMA(
ابداعي صنايع شيميائي فارس

سميه محمدي
دكتري شيمي آلي دانشگاه شيراز/ عضو مركز 

تحقيقات صنايع شيميائي فارس

جدول )1(- روش ها و تکنولوژي هاي 
مختلف تولید مخلوط آسفالتي گرم 

)WMA(
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فزودنی هاي ا
شیمیایی

 کف قیر افزودنی هاي آلی

Cecabase RTSasobit Accushear  
Evotherm Thiopave  Advera

Hypertherm  TLA-XWAM-Foam  
Rediset WMX  Aquablack foa  

Qualit Aqua foam  

erm   Aspha-Min  

Sonne Warmix  Double Barrel Green  

  ECOfoam –II

  Low Emission 
Asphalt (LEA) 

  Meeker Warm Mix 
foam  

  Tetrex foam  

  Tri-Mix foam  

  Ultrafoam GX 
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2-4-منافع حاصل

مخلوط  تکنولوژي  شد  بیان  که  همانگونه 
آسفالتي گرم منافع زیادي را حاصل خواهد نمود 
مصرف  کاهش  از  ناشي  منفعت  میان  این  از  که 
ترین  مهم  عنوان  به  آالینده  کاهش  و  سوخت 
منافع این تکنولوژي محسوب مي گردند. اثر کاهش 
مصرف سوخت نصیب تولید کنندگان و اثر کاهش 
آالینده نصیب کل جامعه خواهد شد. در ادامه این 

منافع برآورد گردیده است.

الف- منافع ناشي از کاهش مصرف انرژي
تکنولوژي  از  استفاده  دهد  مي  نشان  نتایج 
دماي   15°C کاهش  باعث  گرم  آسفالتي  مخلوط 
این  گردد.  مي  معمولي  آسفالت  مخلوط  تولید 
آسفالت  تولید  براي  نیاز  مورد  انرژي  دما،  کاهش 
را کاهش مي دهد. با توجه به رابطه زیر و با فرض 
دماي  بایستي  داغ  آسفالت  تولید  جهت  اینکه 
 °C( محیط  دماي  از  استفاده  مورد  قیر  و  مصالح 
25( به دماي تولید آسفالت )در این مطالعه برابر 
با C°140( رسانده شود، انرژي مورد نیاز در این 

فرآیند به دست مي آید.

ظرفیت گرمائي مخلوط آسفالتي معمولي تولید 
شده در حدود دماي C°140 به طور تقریبي برابر 

با Kj/Kg.K 0/96 مي باشد.
انرژي  میزان  شده،  داده  توضیحات  به  توجه  با 
مصرفي براي تولید یک تن آسفالت برابر با 110/4 

کیلوژول به دست مي آید. در صورت کاهش 
دما به میزان C°15 کاهش مقدار انرژي برابر 

با 11/5% خواهد بود.

ب- منافع ناشي از کاهش آالينده
انرژي و به عبارت دیگر  با کاهش مصرف 

مي  کاهش  نیز  شده  تولید  هاي  آالینده  سوخت، 
تمامي  نصیب  کاهش  این  از  حاصل  منفعت  یابد. 

اعضاي جامعه خواهد شد.
بخش  عنوان  به  زیست  محیط  تخریب   هزینه 
تولید  براي  گرفته  صورت  هزینه هاي  از  مهمي 
قیمت  در  غالباً  هزینه  این  مي باشد.  محصول  یک 
تمام شده یک محصول به حساب نمي آید و علت 
توسط  آن  بابت  هزینه اي  که  است  آن  امر  این 
تعریف  طبق  نمي گردد.  پرداخت  صنایع  صاحبان 
مطرح شده در ترازنامه انرژي، هزینه تخریب و یا 
اثرات تخریب  هزینه اجتماعي، هزینه اي است که 
کننده یا سوء یک آالینده یا فعالیت بر محصوالت 
انسان ها  سالمت  و  مواد  اکوسیستم ها،  کشاورزي، 

را برآورد مي کند. در تعریف دیگر به مجموع پولي 
و  آالینده  مواد  انتشار  از  ناشي  بتواند صدمات  که 
گازهاي گلخانه اي را جبران کند، هزینه تخریب یا 
هزینه هاي اجتماعي گفته مي شود. جهت محاسبه 
هزینه هاي تخریب نیاز به کمي کردن اثر آالینده ها 
و  )انساني  اثرپذیر  محیط هاي  در  فعالیت ها  و 

طبیعي( مي باشد.
در  زیست  محیط  تخریب  اجتماعي  هزینه هاي 
در  کشور  در  فسیلي  انرژي  حامل هاي  مصرف  اثر 
 ,CO2 ,NOx, SO2 , سال 1388 براي گازهاي
SPM CO, CH4 توسط مطالعات بانک جهاني 
مشخص  ایران  زیست  محیط  حفاظت  سازمان  و 
گردیده است. این هزینه ها در جدول 2 آورده شده 

است.
را  تولید آسفالت گاز  CO2بیشترین سهم  در 
در آالینده هاي تولیدي داشته و میزان آن در اکثر 
مطالعات مربوط به مخلوط آسفالتي گرم به تفکیک 
این مطالعه  اندازه گیري و گزارش شده است. در 
تنها منفعت ناشي از کاهش تولید این نوع آالینده 
محاسبه و در نظر گرفته شده است. جهت برآورد 
کاهش تولید این گاز از ضرایب انتشار به کاربرده 
با دستورالعمل  انرژي که مطابق  ترازنامه  در  شده 
هوا  و  آب  تغییر  الدول  بین  هیأت   2006 سال 
)IPCC( استفاده شده است. این ضریب با توجه 
به نوع سوخت متفاوت مي باشد که کمترین مقدار 
آن براي سوخت هاي مورد استفاده در کارخانجات 
آسفالت برابر با kg/Tj 56100 مي باشد. با توجه 
و  انرژي  میزان مصرف  داشتن  با  و  این ضریب  به 
نوع  این  تولید  میزان کاهش  توان  آن مي  کاهش 

آالینده را برآورد نمود.

2-5- گزارش اجراي میداني طرح

با توجه به نتایج حاصل از مطالعات آزمایشگاهي، 
و  میداني  مطالعات  انجام  پژوهش  نهائي  مرحله 
اجراي یک باند آزمایشي به منظور ارزیابي میداني 
این نوع آسفالت گرم مي باشد. به این منظور و با 
اجراي  کارفرما  توسط  الزم  هاي  هماهنگي  انجام 
آزمایشي طرح در دو مکان مشخص صورت گرفت.

الف( اجراي آسفالت گرم در استان اصفهان 
تاريخ  در  اصفهان(  آباد  ياقوت  )کارخانه 

:91/04/20
دو  باندي  کارخانه  ورودي  ابتدا در محدوده  در 

خطه به طول حدود 30 متر و عرض 7 متر جهت 
به  گرفته شد.  نظر  در  تولید شده  آسفالت  اجراي 
منظور ارزیابي آسفالت گرم با آسفالت داغ )تولید 
معمول کارخانه( هر یک از خطوط باند مذکور به 
اجراي یکي از این آسفالت ها اختصاص داده شد. 
شکل )1( موقعیت این باند و خطوط در نظر گرفته 
شده براي دو نوع آسفالت گرم و داغ را نشان مي 

دهد.

مجاورت  در  نخاله  دپوي  موقعیت  به  توجه  با   
کارخانه آسفالت، کامیون هاي حامل این نخاله ها 
بوده  برگشت  مسیر  از  تر  سنگین  رفت  مسیر  در 
معرض  در  دپو  به سمت  مسیر  دلیل  همین  به  و 
بار بیشتري مي باشد. اثر این بار بیشتر به صورت 
اجراي  محل  در  و   )1( شکل  در  ترک  و  نشست 

آسفالت گرم مشاهده مي شود.  
تولید  آسفالت  اجراي  محل  انتخاب  از  -پس 
داغ  آسفالت  تن   12 ابتدا  در  گردید  مقرر  شده، 
کارخانه  معمول  دستور  با  مطابق   )0-19( توپکا 
تهیه و اجرا گردد. مشخصات آسفالت داغ تولیدي 

در این کارخانه به شرح زیر مي باشد:
-مصالح استفاده شده در تولید آسفالت در این 
از معادن مجاور  بوده که  از جنس آهکي  کارخانه 

کارخانه تهیه مي گردد.
آسفالت  تولید  در  مصرفي  قیر  مقدار   -
حدود 40 کیلوگرم به ازاي یک تن مصالح 

مي باشد.
مصالح  کردن  گرم  جهت  مشعل  -دماي 
مي  تنظیم  سانتیگراد  درجه   180 حدود 

گردد.
-دماي قیر مصرفي در حدود 140 درجه سانتي 

گراد تنظیم مي گردد.
این مشخصات 12 تن آسفالت داغ  به  با توجه 
در  تخلیه  زمان  در  آسفالت  دماي  گردید.  تولید 
کامیون حمل بار به طور متوسط حدود 160 درجه 
سانتي گراد اندازه گیري گردید. این مهم به کمک 
یک عدد دماسنج لیزري و توسط کارشناس گروه 
پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان صورت پذیرفت.

محل  به  آسفالت  این  داغ،  آسفالت  تولید  با 
کننده  اجرا  تیم  توسط  و  منتقل  شده  انتخاب 
کارخانه در طولي برابر 30 متر، عرض 3/5 متر و 

ضخامت متوسط 5 سانتي متر اجرا گردید. 
به  گرم  آسفالت  داغ،  آسفالت  تولید  از  -پس 

شرح زیر تولید گردید:
در  داغ  آسفالت  تولید  در  اینکه  به  توجه  -با 
حدود  مصالح  تن  یک  هر  ازاي  به  کارخانه،  این 
رزین  مقدار  گردد،  مي  مصرف  قیر  کیلوگرم   40
هر  ازاي  به  گرم  آسفالت  تولید  در  شده  استفاده 
یک تن حدود چهار کیلوگرم )10% مقدار قیر( در 
فاز  به  مربوط  نتایج  از  مقدار  این  گرفته شد.  نظر 

آزمایشگاهي مطالعات حاصل گردیده 
-دماي مشعل جهت گرم نمودن مصالح حدود 
سانتي  درجه   15 یعني  گراد،  سانتي  درجه   165
گراد )مطابق با نتایج آزمایشات( کمتر از دماي گرم 
نمودن مصالح در زمان ساخت آسفالت داغ تنظیم 

گردید.
امکان  عدم  دلیل  به  قیر  نمودن  گرم  -دماي 
کاهش دماي قیر در فاصله کوتاه بین تولید آسفالت 
داغ و آسفالت گرم برابر با دماي قیر مورد استفاده 
گراد،  سانتي  درجه   140 داغ،  آسفالت  تولید  در 

تنظیم گردید.
با توجه به توضیحات باال، 12 تن آسفالت گرم 
تولید گردید. دماي آسفالت گرم در زمان تخلیه در 
درجه  الي 140  بین 130  آسفالت  کامیون حمل 
سانتي گراد اندازه گیري گردید. این مهم به کمک 
یک عدد دماسنج لیزري و توسط کارشناس گروه 
پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان صورت پذیرفت 

)شکل )3((.

 

با تولید آسفالت گرم، اجراي آسفالت مطابق با 
 3/5 عرض  متر،   30 برابر  طولي  در  داغ  آسفالت 
متر و ضخامت متوسط 5 سانتي متر انجام گردید.

از انجام این پروژه، بررسي  بعد از گذشت 1 سال 
گرم  آسفالت  که  دهد  مي  نشان  شده  انجام  هاي 
تولید شده با استفاده از رزین پلي آمید بدون هیچ 

تغییري، مقاومت خود را حفظ کرده و هیچ گونه 
ترکي در ساختار آن مشاهده نمي شود.

ب(اجراي آسفالت گرم در استان فارس در 
تاريخ 1391/11/05:

پیمانکار محل  به همراه شخص  این مرحله  در 
مورد مورد بازدید قرار گرفت و قرار شد که متراژ 
پلیمري  آسفالت  متر   8 عرض  به  جاده  از  70متر 
در الیه دوم )الیه نهایي( پاشیده شود. شکل )4( 

قسمتهائي از اجراي این طرح را نشان مي دهد.

مزیت هاي دیده شده توسط کارشناسان در این 
قسمت این بود که:

الف( آسفالت در حالت معمولي در دماي 160 
استفاده  با  که  شود  مي  پخته  گراد  سانتي  درجه 
سانتي  درجه   140 به  کوره  دماي  پلیمر  این  از 
مشابه  آسفالت  دما  این  در  که  یافت  گرادکاهش 
دماي 160 درجه سانتي گراد پخته شد که کاهش 

مصرف سوخت را به همراه دارد.

ب( مصرف قیر در حالت معمولي در هر بچ تولید 
آسفالت 58 کیلوگرم مي باشد که با استفاده از این 
پلیمر به 52 کیلوگرم کاهش یافت. این نتیجه یافته 
جدیدي بود که نشان داد که مي توان این رزین را 
جایگزین قیر کرد و بدین ترتیب میزان مصرف قیر 

در آسفالت 10-15 درصد کاهش پیدا میکند.

خاک  مکانیک  و  فني  آزمايشگاه  گزارش 
اجراي  محل  از  بازديد  از  بعد  فارس  استان 

پروژه:
فارس  استان  خاک  مکانیک  آزمایشگاه  نتایج 
نشان دهنده این واقعیت بود که آسفالت گرم تولید 
و  باشد  مي  دارا  را  الزم  استانداردهاي  تمام  شده 

حتي در مواردي از آسفالت داغ ارجح تر مي باشد. 
این نتایج در جدول 3 آورده شده است.

3-نتیجه گیري
افزودن رزین پلي آمید ابداعي صنایع شیمیائي 
کاهش  موجب  قیر  به  درصد   10 میزان  به  فارس 
ویسکوزیته قیر، افزایش نقطه نرمي، کاهش مصرف 
مي  زیست  محیط  هاي  آالینده  کاهش  و  انرژي 
گردد. عالوه بر این افزودن این رزین باعث کاهش 
مي  درصد   10 میزان  به  آسفالت  در  قیر  مصرف 
تولید  گرم  آسفالت  که  است  حالي  در  این  گردد. 
شده در این روش داراي خواصي مطلوب تر و طول 

عمر بیشتري نسبت به آسفالت داغ مي باشد.

شکل )1(-اجراي آسفالت گرم در استان اصفهان

شکل )2(- دماي آسفالت داغ در زمان تخلیه در 
کامیون حمل آسفالت

شکل )4÷(- مراحل اجراي آسفالت گرم در 
استان فارس

شکل )3(- دماي آسفالت گرم در زمان تخلیه در 
کامیون حمل آسفالت

جدول 2- هزينه هاي اجتماعي بخش انرژي به 
تفکیک گاز آالينده بر اساس قیمت هاي سال 

1381 - هزار ريال بر تن
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محمدرضا ايوبي:
شيمي،  ارشـــد  كارشنـــاس 
همگرايان  شركت  مديرعامل 

توليد )كپکو(

صادق قورچيان:
مهندسي  ارشد  كارشناس 
ي  ژ لو تکنو ه ) ز سا - ن ا عمر
شركت  فني  بخش  مدير  بتن(، 
و  )كپکو(  توليد  همگرايان 
مصالح  انستيتو  كارشناس 

ساختماني دانشگاه تهران

چکیده:

که  سیمان  جایگزین  مواد  از  استفاده  امروزه 
رشد  بتن،  صنعت  در  دارند  پوزوالني  خاصیت 
میکروسیلیس  ما،  کشور  در  دارد.  افزوني  روز 
پوزوالني  مواد  سایر  بین  در  را  مصرف  بیشترین 
هاي  کارخانه  ثانویه  محصول  میکروسیلیس  دارد. 
صورت  به  اولیه  حالت  در  که  است  سیلیس  فرو 
و  حمل  که  طوري  به  است  سبک  و  نرم  پودري 
حین  در  همچنین  و  کند  مي  مشکل  را  آن  نقل 
نمي  پخش  خوبي  به  بتن  اجزاي  سایر  با  اختالط 
شود.  بتن  دوام  کاهش  باعث  است  ممکن  و  شود 
دوغاب میکروسیلیس به عنوان محصولي جدید مي 
میکروسیلیس  پودر  براي  مناسبي  جایگزین  تواند 
باشد به طوري که حمل و نقل آنرا راحت تر و کم 
هزینه تر کرده همچنین میکروسیلیس دوغابي به 
خوبي در بتن پخش مي شود. در این مقاله موارد 
نهایتا  و  است  شده  داده  توضیح  بیشتر  شده  ذکر 
نتایج آزمایش مقاومت فشاري انجام شده بر روي 
نمونه هاي حاوي پودر میکروسیلیس و نمونه بدون 
میکروسیلیس و نمونه حاوي دوغاب میکروسیلیس 
بیشتر  بازدهي  از  حاکي  نتایج  است.  شده  ارایه 
دوغاب میکروسیلیس نسبت به پودر میکروسیلیس 

مي باشد.

مقدمه 
پودر میکروسیلیس یک ماده پوزوالني قوي مي 
افزایش  و  مکانیکي  خواص  بهبود  جهت  که  باشد 
دوام بتن به کار مي رود. این ماده محصول جانبي 
هواي  فیلتر  روي  از  که  است  فروسیلیس  صنعت 
صنایع  در  الکتریکي  قوس  هاي  کوره  از  خروجي 
آید. ساالنه 110/000 تن  فروسیلیس بدست مي 
پودر میکروسیلیس در دنیا به مصرف مي رسد که 
بر این اساس برآورد مي شود ساالنه 6 میلیون متر 
مکعب بتن حاوي میکروسیلیس در دنیا به مصرف 
برسد. در دهه پنجاه میالدي اولین آزمایش ها بر 
روي تاثیرات میکروسیلیس بر روي بتن در نروژ به 
در  آن  استفاده  میالدي  دهه 80  در  رسید.  انجام 

بتن شکل اقتصادي به خود گرفت. 

شیمیـایي  سـاختار  و  فیــزیکي  خــواص 
میکروسیلیس 

روشن  خاکستري  رنگ  به  میکروسیلیس  پودر 
به  شده  مشاهده  رنگ  شود.  مي  عرضه  تیره  تا 
ساختار  در  کربن  و  آهن  اکسید  حضور  دلیل 
میکروسیلیس  هرچه  باشد.  مي  میکروسیلیس 
ذرات  دارد.  بیشتري  کربن  مقدار  باشد  تر  تیره 
kg/ میکروسیلیس داراي سطح مخصوص تقریبي

m2000/20 مي باشد. ذرات منفرد میکروسیلیس 
تقریبا« صد برابر ریزتر از ذارات سیمان مي باشند. 
پودر میکروسیلیس ذرات بسیار ریز با ساختار غیر 
در  آن  ذرات  اندازه  که  است  آمورف  و  کریستالي 
آن  از  بخشي  که  بوده  میکرون   0/1-0/2 حدود 
مي  کلوخه  تشکیل  و  خورده  جوش  هم  به  ذرات 
میکروسیلیس  و  سیمان  ذرات  ابعاد  مقایسه  کند. 
آمده است. درجه کلوخه شدن ذرات  در شکل 1 
این  دارد.  کوره  دماي  و  تولید  فرآیند  به  بستگي 
ذرات به دلیل سطح موثر باال داراي جاذبه زیادي 
آزمون  یک  دارند.  شدن  کلوخه  به  تمایل  و  بوده 
مهم در خصوص توزیع ذرات میکروسیلیس، میزان 
باقیمانده میکروسیلیس روي الک 45 میکرون مي 

باشد.

و  چپ(  )سمت  پرتلند  شکل1.سیمان 
با  راست(  )سمت  میکروسیلیس  ذرات 
بزرگي تصوير يکسان. میله سفید طوالني 
 1 میکروسیلیس  به  مربوط  عکس  در  تر 
میکرومتر مي باشد. 234R ACI تخمین 
مي زند که با جايگزيني 15 درصد سیمان 
 2/000/000 تقريبا  میکروسیلیس  توسط 
ذره میکروسیلیس به ازاي هر ذره سیمان 

وجود خواهد داشت.
وزن مخصوص میکروسیلیس حدودا« 2/2 مي 
باشد در حالیکه وزن مخصوص سیمان 3/1 مي باشد 
میکروسیلیس  پودر  بودن  سبک  نشانگر  خود  که 
افراد سودجو  است. بعضا مشاهده مي شود برخي 
به  سیلیسي  دوده  جاي  به  را  میکرونیزه  سیلیس 
فروش مي رسانند که هیچ خاصیت پوزوالني ندارد. 
راه تشخیص آن وزن بسیار سنگین تر آن نسبت به 

وزن دوده سیلیسي در حجم مساوي مي باشد.
آب  در  میکروسیلیس  pH سوسپانسیون 20% 
عنصر  جزئي  مقادیر  باشد.  مي   6-7 حدود  در 
در  تواند  مي  میکروسیلیس  پودر  در  سیلیسیم 
در  و  تولید هیدروژن کرده  واکنش هیدراتاسیون، 

استحکام بتن تاثیر بگذارد.
بتن  خواص  تغییرات  روي  بر  زیادي  مطالعات 
فیزیکي  و  شیمیایي  ساختار  تغییرات  به  نسبت 
باالتر  درصد  است.  نگرفته  صورت  میکروسیلیس 
پذیرتر  واکنش  بتن  در  را  میکروسیلیس   ،  SiO2
میزان  حداقل  مهم  استانداردهاي  اغلب  کند.  مي 
%85 را براي SiO2 در میکروسیلیس اعالن کرده 
بودن  کمتر  معناي  به   SiO2 بودن  بیشتر  اند. 
ناخالصي ها در میکروسیلیس است. چنانچه میزان 

کربن میکروسیلیس زیاد باشد، براي تامین هواي 
مورد نیاز در بتن حاوي این میکروسیلیس افزودني 

هوازا به کار مي رود.
هیچ گزارشي از ارتباط بین کیفیت بتن و نرمي 
میکروسیلیس مشاهده نشده است. میکروسیلیس 
نرم تر واکنش پذیرتر بوده و به علت نرمي باال نیاز 
به آب بیشتري دارد و با نرم شدن میکروسیلیس 

نیاز به فوق روان کننده بیشتر مي شود.

3-اثرات میکروسیلیس بر بتــن تازه و 
بتن سخت شده
3-1-بتن تازه

3-1-1-افزايش چسبندگي
بتن  به  نسبت  میکروسیلیس  حاوي  تازه  بتن 
معمولي بدون میکروسیلیس، چسبندگي بیشتري 
این چسبندگي  میکروسیلیس  افزایش  با  و  داشته 
این  از  حاکي  تحقیقات  نتایج  یابد.  مي  افزایش 
داراي  باید  میکروسیلیس  حاوي  بتن  که  است 
از  بیشتر  میلیمتر   50 اندازه  به  اولیه  اسالمپ 
کارپذیري  همان  تا  باشد  میکروسیلیس  فاقد  بتن 
چسبندگي  افزایش  از  منظور  باشد.  داشته  را 
به  سیمان  خمیر  1-چسبندگي  است:  مورد  سه 
میلگرد  به  سیمان  خمیر  2-چسبندگي  سنگدانه 

3-چسبندگي بتن قدیم به بتن جدید.

3-1-2- کاهش آب انداختگي
زیاد  مخصوص  سطح  کاهش  دلیل  به 
میکروسیلیس و مقدار کم آب موجود در بتن هاي 
گونه  این  در  انداختگي  آب  میکروسیلیس،  حاوي 
میزان  افزایش  با  دارد.  و جزئي  مقدار کم  ها  بتن 
رسد.  مي  صفر  به  انداختگي  آب  میکروسیلیس، 
به  است  سبکتر  که  آب  سنگدانه  نشست  اثر  در 
سمت سطح کشیده مي شود. بخشي از آب در زیر 
سنگدانه ها و یا زیر میرگرد محبوس شده و بخشي 
از آن به سطح مي رسد. این جابجایي آب از طریق 
آب  وقتي  گیرد.  مي  صورت  مویینه  هاي  کانال 
تبخیر مي شود این مجاري مویینه تبدیل به راهي 
داخل  به  از خارج  مواد مخرب  نفوذ  براي  مناسب 
بتن مي شود. بنابراین کاهش آب انداختگي و در 
نتیجه کاهش این کانال ها باعث بهبود دوام بتن 
مي گردد. از طرف دیگر، ، با کاهش آب انداختگي 
شدگي  جمع  اثر  در  بتن  خوردن  ترک  خطر 
پالستیک  افزایش مي یابد که خود این ترک ها در 
صورت کنترل نشدن، راهي براي نفوذ مواد مخرب 
بتن هاي حاوي  باید  لذا  بتن مي شوند.  به داخل 
به دقت عمل آوري  اجرا  از  را پس  میکروسیلیس 
کرد. تغییرات دماي هوا، وجود باد در محیط، دماي 
در  مهم  عوامل  محیط،  کم  رطوبت  و  بتن  باالي 
و  مرطوب  گوني کشي  باشند.  مي  ترکها  نوع  این 
پوشاندن بتن با فیلم هاي پالستیکي بهترین روش 

عمل آوري این نوع بتن ها مي باشند که بین 3 تا 
7 روز باید انجام گیرد.

3-2-بتن سخت شده

3-2-1-بهبود خواص مکانیکي
3-2-1-1- افزايش واکنش هیدراسیون

پودر میکروسیلیس یک ماده پوزوالني با واکنش 
در  شده  آزاد  آهک  با  ماده  این  باالست،  پذیري 
تولید  و  داده  واکنش  سیمان  هیدراتاسیون  اثر 
محصول  که  کند  مي  هیدرات  سیلیکات  کلسیم 
 10% جایگزیني  باشد.  مي  هیدراتاسیون  اصلي 
را  بتن  آزاد  آهک  مقدار  با سیمان،  میکروسیلیس 
نسبت به بتن شاهد پس از 28 روز تا نصف کاهش 
مي دهد و تبدیل به محصوالت ثانویه هیدراسیون 

مي نماید.
3-2-1-2- بهبود اليه مرزي 

روي  مرزي  الیه  بتن،  بخش  ترین  ضعیف 
 50 حدود  ضخامت  که  باشد  مي  ها  سنگدانه 
تراکم  که  علت  این  به  الیه  این  دارد.  میکرون 
از طرفي  و  نمي شود  انجام  به خوبي  ذرات جامد 
اّب انداختگي بتن در این الیه زیاد اتفاق مي افتد، 
غلظت باالیي از کلسیم هیدروکسید خواهد داشت. 
میکروسیلیس به خاطر ساختار نرمي که دارد در 
پوزوالني  واکنش  بر  عالوه  و  کرده  نفوذ  الیه  این 
که منجر به کاهش غلظت کلسیم هیدروکسید مي 

شود، تراکم این الیه را باال مي برد. 

3-2-2-بهبود دوام
3-2-2-1-کاهش نفوذ پذيري

شد،  داده  توضیح   1 شکل  در  که  طور  همان   
ساختار میکروسیلیس بقدري ریز مي باشد که اگر 
ازاي هر  به  کنیم  آن جایگزین  با  را  %10 سیمان 
ذره سیمان بیش از یک میلیون ذره میکروسیلیس 
بتن  در  میکروسیلیس  ذرات  داشت.  وجود خواهد 
ایجاد شده در اطراف  سخت شده، فضاهاي خالي 
نفوذ  این  بنابر  و  کند  مي  پر  را  سیمان  ذرات 
افزایش واکنش  یابد. همچنین  پذیري کاهش مي 
کاهش  باعث  نیز  مرزي  الیه  بهبود  و  هیدراسیون 

نفوذ پذیري مي گردد. 
حاوي  هاي  بتن  در  پذیري  نفوذ  کاهش 
کلر،  یون  مانند  موادي  مقابل  در  میکروسیلیس 
سازه  ها،  پل  عرشه  معموال«  که  است  باعث شده 
وسیله  به  دریایي  هاي  سازه  و  پارکینگ  هاي 
 5% جایگزیني  گردند.  مقاوم  میکروسیلیس 
میکروسیلیس با سیمان  نسبت به کاهش w/c بتن 
نفوذ یون کلر موثرتر  با  به 4/،0 در مقابله  از 0/5 

عمل مي کند. 
3-2-2-2- افزايش مقاومت سايشي

خوردگي  برابر  در  میکروسیلیسي  بتن  مقاومت 
افزایش  و  بتن  بیشتر  تراکم  علت  به  سایشي 

استحکام الیه مرزي سنگدانه و تولید خمیر سیمان 
بیشتر مي باشد.

برابر  در  مقاومت  افزايش   -3-2-2-3
واکنش سیلیکاتي قلیايي 

مقاومت بتن میکروسیلیس در برابر انبساط ناشي 
پخش  که  شرطي  به  قلیایي،  سلیکاتي  واکنش  از 
بیافتد،  اتفاق  خوبي  به  میکروسیلیس  شوندگي 
میکروسیلیس  ذرات  چنانچه  دارد.  خوبي  افزایش 
و  داشته  معکوس  نتیجه  نشوند  پخش  خوبي  به 
خود آنها باعث واکنش سیلیکاتي قلیایي مي شوند. 
مقدار  میکروسیلیس،  با  سیمان   10% جایگزیني 
قلیاي بتن را تا 3 برابر کاهش مي دهد که همین 
این خاصیت مي شود. ترکیب  بهبود  باعث  عامل، 
برابر  در  مقاومت  پوزوالنها  دیگر  با  میکروسیلیس 

انبساط قلیایي را بهتر مي کند. 

3-2-2-4- افزايش مقاومت در برابر حمله 
يون سولفات

بتن میکروسیلیس مقاومت بسیار خوبي در برابر 
حمله یون سولفات دارد و این مقاومت با افزایش 

درصد میکروسیلیس باال مي رود. 
3-2-2-5- افزايش مقاومت الکتريکي

نسبت  میکروسیلیسي  بتن  الکتریکي  مقاومت 
عامل  همین  و  باشد  مي  بیشتر  معمولي  بتن  به 
بتن  در  میلگردها  خوردگي  واکنش  کاهش  باعث 

مي شود. 

4- شـــــکل هـــاي مصـــــرفي 
میـکروسیلـیس

میکروسیلیس عمدتاً به سه شکل پودر خشک، 
مي  دسترس  در  تجاري  صورت  به  دوغاب  و  ژل 
نقاط  داراي  میکروسیلیس  هاي  همه شکل  باشد. 
ضعف و قوت مي باشند که بر روي کیفیت بتن ، 
حمل و نقل مواد، و راندمان و سرعت اجراي کار 

تاثیر مي گذارند.

4-1- پودر خشک: 

این شکل میکروسیلیس ساختار پودر نرم دارد 
کیسه  و  فله  صورت  به  میکروسیلیس  شکل  این 
بسته بندي و عرضه  مي شوند. نرمي بسیار زیاد 
و  حمل  در  مشکالتي  ایجاد  باعث  میکروسیلیس 
و  تاسیسات  گرفتگي  شود.  مي  محصول  این  نقل 
لوله هاي انتقالي، چسبندگي به سطوح و تشکیل 
از  این شکل  از مشکالت  نگهداري  مخازن  در  پل 
تازه  پودر خشک  امروزه  باشد.  مي  میکروسیلیس 
با مکانیسمهایي متراکم شده و سپس  تولید شده 
به  پودر سبک  افزودن مستقیم  و  عرضه مي شود 
به  مربوط  زیاد  هاي  هزینه  باشد.  نمي  رایج  بتن 
عامل  دو  زیاد  خاک  و  گرد  ایجاد  و  نقل  و  حمل 

کاربرد دوغاب ميکروسيليس 
در صنعت بتن
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اصلي این کار مي باشد.

4-3- ژل میکروسیلیس:

 از اختالط آب و پودر میکروسیلیس به همراه 
مي  بدست  کننده  روان  افزودني  مقادیر مشخصي 
آید و حاوي 40 الي 45 درصد میکروسیلیس مي 
باشند که نسبت به دوغاب میکروسیلیس کمتری 

دارد.
 

دوغاب   -2-4
میکروسیلیس: 

بر مشکالت  غلبه  براي 
استفاده از پودر سبک، این محصول با آب مخلوط 
در  میکروسیلیس   42-60% هاي  مخلوط  و  شده 
آب تهیه مي شود که نسبت به ژل میکروسیلیس 
باشد.  حاوي مقدار بیشتر پودر میکروسیلیس مي 
دوغاب %50 میکروسیلیس در آب داراي دانسیته  
میکروسیلیس  داراي  که  بوده   kg/m31400

 700 kg/m3 مقدار به  خشک 
به  نسبت  دانسیته  این  است. 
که  میکروسیلیس  پودري  شکل 
 300  kg/m3 حدود   دانسیته 
لذا  و  بوده  برابر  تقریبا« 2  دارد 
هزینه هاي حمل و نقل را تا 2 
ترکیب  دهد.  مي  کاهش  برابر 

روان  فوق  یا  کننده  روان  شامل  تواند  مي  دوغاب 
کننده بتن باشد ولي محصول فعلي شرکت کپکو 
بدون افزودني روان کننده است تا به مصرف کننده 
روان کننده  افزودني  میزان  تا  بدهد  را  امکان  این 
مورد نیاز بتن خود را تعیین کند. از آنجا که پودر 
میکروسیلیس ریز ساختار بوده، سطح موثر باالیي 
دارد و مقدار زیادي از آب بتن را جذب سطح مي 
کند و استفاده از میکروسیلیس در بتن، نیاز به آب 
را بیشتر مي کند که باید با افزودني هاي کاهنده آن 
نیاز را جبران کرد. دوغاب میکروسیلیس به دلیل 
شدگي  پخش  توانایي  ژل  به  نسبت  بیشتر  رواني 
بیشتري نسبت به ژل دارد. دوغاب میکروسیلیس 
در بسته بندي سطل و بشکه قابل عرضه مي باشند 
و نحوه نگهداري و استفاده از آن باید توسط تولید 

کنندگان ارائه شود.
بر  شده  انجام  آزمایش  5-نتایج 
خشک  پودر  و  دوغاب  حاوي  بتن  روي 

میکروسیلیس
در ادامه به نمونه اي از آزمایش های انجام شده 
تولیدي  بتن حاوي دوغاب میکروسیلیس  بر روي 
است  ذکر  به  الزم  شود.  مي  اشاره  کپکو  شرکت 
انستیتو مصالح ساختماني  در  ها  آزمایش  این  که 

دانشگاه تهران انجام شده است.
طرح اختالط نمونه هاي مورد آزمایش در جدول 

1 آمده است. الزم به ذکر است عیار مواد سیماني 
در نمونه حاوي دوغاب، 360 و کمتر از نمونه هاي 
دارد.  و همچنین سیمان کمتري  باشد  شاهد مي 
مکعبي  بتني  هاي  نمونه  روي  بر  فشاري  مقاومت 
با ابعاد 15*15*15 سانتي متر انجام شده است. 
مقدار مصالح سنگي در تمامي نمونه ها برابر بوده و 
از سیمان تیپ 2 تهران در تمامي نمونه ها استفاده 

شده است.

استفاده  دوغاب  مکعب  متر  در  کیلو   80  ***
شده است. چون 50 درصد دوغاب میکروسیلیس 
است بنابراین مقدار میکروسیلیس 40 کیلو در متر 

مکعب به دست مي آید.
و   2 جدول  در  فشاري  مقاومت  آزمایش  نتایج 

شکل 2 آمده است.

شکل 2. نمودار ستوني نتايج آزمايش
 مقاومت فشاری

شکل 3. مقايسه نتايج شار عبوری برای آزمايش 
RCPT

مشاهده  شکل2  و  جدول2  در  که  همانطور 
اینکه عیار مواد  با  نمونه حاوي دوغاب،  مي شود، 
سیماني کمتري دارد، نسبت به نمونه حاوي پودر 
میکروسیلیس دچار افت مقاومت نشده و همچنین، 
نسبت به نمونه بدون میکروسیلیس با عیار سیمان 

بیشتر مقاومت بیشتري دارد. این مطلب به دلیل 
حاوي  بتن  در  میکروسیلیس  بهتر  شدن  پخش 
پخش  که  طوري  به  است  میکروسیلیس  دوغاب 
مناسب باعث افزایش بیشتر هیدراتاسیون و افزایش 

بازده نمونه حاوي دوغاب گردد.
شده  داده  نشان   3 شکل  در  که  طور  همان 
نشان  کلر   یون  شده  تسریع  نفوذ  آزمایش  است، 
می دهد نمونه حاوی دوغاب میکروسیلیس با عیار 
مواد سیمانی کمتر تقریبا 
شاری برابر با نمونه حاوی 
پودر دارد و در دسته بتن 
قرار  کم  پذیری  نفوذ  با 

دارد.

6-نتیجه گیري:

اساس  بر  میکروسیلیس  دوغاب  دانسیته   .1
مي  میکروسیلیس  پودر  از  باالتر  خشک،  ماده 
را  انبارش  و  نقل  و  حمل  هاي  هزینه  لذا  و  باشد 
حدود  در   %50 دوغاب  دانسیته  دهد.  مي  کاهش 
مکعب  متر  در  1400کیلوگرم 
ماده   %50 اساس  بر  که  بوده 
میکروسیلیس  دانسیته  خشک، 
متر  بر  گرم  کیلو   700 خالص، 
دانسیته  ولي  باشد  مي  مکعب 
حدود  حالت  بهترین  در  پودر 
مکعب  متر  در  کیلوگرم   450

مي باشد.
بتن  داخل  به  میکروسیلیس  دوغاب  انتقال   .2
راحتتر و سریعتر مي باشد و عاري از هر گونه گرد 

و غبار مي باشد.
بتن،  داخل  میکروسیلیس  ذرات  اختالط   .3
زماني که به شکل دوغاب وارد بتن مي شود راحتتر 
و سریعتر از زماني بوده که به شکل پودر وارد شده 
بتن  در  میکروسیلیس  مؤثر  شدگي  پخش  است. 
افزودني  این  از  استفاده  مهم  بسیار  نکات  از  یکي 
مي باشد به طوري که بازده این محصول را نسبت 

به پودر میکروسیلیس افزایش مي دهد.
4 دوغاب میکروسیلیس مي تواند مصرف سیمان 
در  جویي  صرفه  به  منجر  داده  کاهش  را  بتن  در 

مصرف سیمان و افزایش سود گردد.
5. عدم وجود هرگونه روان کننده بتن در این 
کاهش  بر  عالوه  ژل،  به  نسبت  دوغاب  محصول 
مقدار  تنظیم  باعث مي شود  این محصول،  قیمت 
افزودني روان کننده مورد نیاز طرح توسط پیمانکار 

راحت تر انجام شود.

منابع
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و  360دوغاب،  يدر نمونه حاو یمانیار مواد سیالزم به ذکر است ع .ه استآمد 1ش در جدول یمورد آزما يطرح اختالط نمونه ها
با ابعاد  یمکعب یبتن ينمونه ها يبر رو يمقاومت فشار. دارد يمان کمترین سیباشد و همچن یشاهد م يکمتر از نمونه ها

 یتهران در تمام 2پ یمان تیاز س نمونه ها برابر بوده و یدر تمام یمقدار مصالح سنگ .متر انجام شده است یسانت 15*15*15
.نمونه ها استفاده شده است

  
  مانیس  m3/kgسیلیکروسیم  m3/kg یمانیار مواد سیع  یمانینسبت آب به مواد س  نمونه
  360  40  400  35/0*1شاهد
  400  0  400  35/0  **2شاهد
  320***40  360  35/0دوغاب ينمونه حاو

.س استیلیکروسیپودر خشک م ينمونه حاو*
.س استیلیکروسینمونه بدون م**

س یلیکروسین مقدار میس است بنابرایلیکروسیدرصد دوغاب م 50چون . لو در متر مکعب دوغاب استفاده شده استیک 80 ***
  .دیآ یلو در متر مکعب به دست میک 40
.آمده است 2و شکل  2در جدول  يمقاومت فشارشیج آزماینتا
  

  روزه 28  روزه 3  روزه 1  نمونه
  56  63/45  9/30  1شاهد
  6/49  47/34  4/24  2شاهد
  5/57  29/43  1/30  دوغاب ينمونه حاو

  
  مقاومت فشاري شیج آزماینتا ینمودار ستون. 2 
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توسط  که   Active Connect سوخت  مدیریت  جدید  سیستم 
Bauchemie بنیانگذاری شده، در آینده ضامن ایمنی و کارآیی بیشتر در 
تولید بتن آماده و صنعت پیش ساخته سازی خواهد بود. یک کنترل سطح 
اتوماتیک در مخزن افزودنی به طور منظم چک می شود تا سطح بارریزی زیر 
حداقل مقداری که از قبل تعیین شده است، نباشد. هرزمان این اتفاق بیفتد، 
خریدار به طور اتوماتیک مطلع می شود و می تواند به سرعت و به آسانی سفارش 
مجدد بدهد. با نصب حس گرهای سطحی و مودمهای انتقال داده ها، مبتنی بر 

اجرای روزانه هیچ هزینه ای برای مشتریان MC  به بار نخواهد آمد.
جدید  اتوماتیک  تمام   Active مخزن  مدیریت  سیستم  Bauchemieبا 
خود نوید محصوالت کارآمدتری برای بتن آماده و صنعت پیش ساخته سازی 
داده است. بیشتر امکانات برای بتن آماده و پیش ساخته شامل مخازن درجا 
با ظرفیتی بین 1000 تا 4000 لیتر هستند که افزودنی های محصول بتنی 

درآنها حمل می شوند.
فرانک هوپرتز، سرپرست بخش شیمی در Bauchemie می گوید: »برای 
اینها  که  است  مهم  به صرفه،  مقرون  یک محصول  ازداشتن  اطمینان  حصول 
همیشه به موقع پرشوند. بنابراین، سرپرست اختالط باید به طور منظم سطوح 

سیال را کنترل کند و درصورت لزوم یک سفارش جدید ارائه کند.«
این فرآیند زمان بر می تواند با سیستم Active Connect ازمیان برداشته 
شود. مخازن افزودنی  به حس گرهایی مجهز می شوند که با استفاده از ماورای 
صوت در فواصل زمانی مشخص اندازه دقیق سطح را مشخص می کنند. سپس 
این اطالعات ازطریق یک خط بیسیم به یک مودم مرکزی منتقل می شوند. 
نتایج آزمون را ازطریق  این به یک ارتباط تلفنی موجود وصل است که بعداً 

خط تلفن به Bauchemie ارسال می کند.
زود  پیداکرد،  کاهش  ذخایرش  که  وقتی  می تواند  مشتری  روش،  این  در 

مطلع شود و هرجا که الزم باشد سفارش مجدد بدهد.

ايمنی و کارآمدی بهتر
بیشتر  ازایمنی  اینکه، مشتری  اول  است:  بدیهی  این سیستم جدید  فوائد 
محصول طبق اصل کنترل دوگانه لذت می برد، زیرا با خطر کمبود موجودی 
تا در  را نگه دارد  نیازی نیست که مخازن  مواجه نمی شود. به همین خاطر، 

صورت استفاده منقطع از مصالح با گذر زمان غلیظ شوند. 
این روش پرکردن مبتنی بر تقاضا همچنین از سفارش مازاد و حتي بدتر از 

آن سرریز شدن مخازن جلوگیری به عمل می آورد.
به عالوه، این سیستم جدید بار اپراتور دستگاه اختالط و مدیران تدارکات 
که به نوبه خود در رأس برنامه صرفه جویی در وقت کارکنان هستند را کاهش 

می دهد.

واقعاً   Active Connect سیستم  ماهیت  »درهرحال،  می گوید:  هوپرتز 
سودآور است، چون

به جهت وقت گیر بودن  بهینه سازی کرد و  را می توان  انتقال  مسیرهای 
می توان از رفت وآمدهای مشخصی چشم پوشی کرد.«

بهترین بخش این است که کلیه هزینه ها را به عنوان خدمات اضافی متقبل 
اجرای  تا  داده ها،  انتقال  مودمهای  سطحی،  حس گرهای  نصب  می شود  از 

روزانه.
در صورت لزوم، مشتری حتي این شانس را دارد که مخزن با اندازه بهینه 
خودش را بدون هیچ هزینه ای داشته باشد چون الزم است که مخازن برای 

ردیف حس گرها اندازه گیری شوند.

آزمون عملی با موفقیت انجام گرفت
Bauchemie در چند ماه اخیر ثابت کرده است که این سیستم نه تنها 
Active Connect به صورت تئوری بلکه درعمل نیز کارآمد است. سیستم

سال گذشته فاز آزمایشی درراین وستفالیای شمالی را با 17 امتیاز و با موفقیت 
پشت سرگذاشت.

کشورهای  و  کشور  داخل  در  مقتضی  افزوده  آزمونهای  حاضر،  درحال 
همسایه درحال انجامند. هوپرتز می گوید: »اگر این طرح با موفقیت پیش رود، 

در اواسط سال َعرضه به بازار انجام خواهد گرفت.«
و  کارآمدی  Active Connectموجب  خدمات  چرخه  شکل(  )توضیح 

ایمنی بهتر در محصول بتنی می شود.
Active Connect چرخه خدمات  .1

اندازه گیری سطح اتوماتیک روزانه  .2
Active Connectارسال آن الین به خدمات  .3

انتقال اطالعات موجود به مشتری  .4
ارائه سفارش توسط مشتری  .5

حمل ونقل به موقع مقدار مورد نیاز  .6

مديريت مخزن
افزودنی های بتنی

ترجمه :    آقای مهندس آريا احمدوند 
                شركت وند شيمي ساختمان
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نويسندگان:
، برگامو، ايتاليا • 	CTG ،سارا اسگوبا

، برينديزی، ايتاليا • 	CTG ،مارسلو مولفتا
، برگامو، ايتاليا • 	CTG ،ماسيمو بورشا

، دانشگاه فنی  • 	DIASS ،جوزپه كارلو مارانو
Bari، تارانتو، ايتاليا

ترجمه : خانم مهندس شادی مشتاقی 
           آقای مهندس آريا احمدوند 

الستیک  ذرات  تأثیرات  بررسی  به  مقاله  این 
خرده های  می پردازد.  بتن  ویژگیهای  از  برخی  بر 
الستیک از تایرهای مصرف شده وسیله های نقلیه و 
کامیونها به دست می آیند. آنها برای مدتها در بهره 
برداری مجدد از منابع به عنوان یک نوع سنگدانه 
به  منجر  که  قرارگرفته اند  مطالعه  مورد  بتن  در 
به  که  الستیک«می شود  بتن  »اختالط  تشکیل 
امیدبخش  تأثیراتی  با  راحتی در مصارف گوناگون 
یک  الستیک  بتن  می گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
محصول نهایی با ویژگیهای مکانیکی مناسب ارائه 
می کند و همچنین معرف یک روش مؤثر و ارزان 
از  هدف  است.  ریختنی  دور  تایرهای  بازیافت  در 
این کار معرفی نتایج یک تحقیق تجربی است که 
برای شناسایی بهترین مقادیر و گونه های سنگدانه 
مهندسی،  کاربردهای  جهت  بتنی  اختالطهای  در 
شده  بررسی  ویژگیهای  از  بعضی  گرفت.  صورت 
الستیکی،  سنگدانه های  تراکم  قرارند:  این  از 
کارپذیری، احتباس هوا و مقاومت فشاری. سه مدل 
الستیک  خاکسترشده،  )الستیک  الستیکی  ذرات 
کردن  الستیکی  در  تایر(  چیپس  و  شده  خرده 
اختالطهای بتنی تاحدی یا به طور کامل جایگزین 
نشان  آزمون  نتایج  شده اند.  طبیعی  سنگدانه های 
دهنده این است که اختالط بتن الستیک به طور 
شهری  و  صنعتی  کاربردهای  در  می تواند  مؤثری 
سازه ای و غیرسازه ای ازقبیل سواره روها، مسیرهای 
زیرگذر و جاده سازی مورد استفاده قرار گیرد. این 
امر با توجه به وزن مخصوص پایین، مشخصاتعایق 
کاری آکوستیک و گرمایی مناسب و قابلیت جذب 

انرژی لرزه ای آن صورت می گیرد.
این روزها بازیافت تایرهای مصرف شده به خاطر 
تایر  مقدارشان )سالیانه حدود 250,000,000    
انباشته  اروپا  اتحادیه  ایالت   15 در  شده  مصرف 

می¬شوند( به یک مسأله مهم در حوزه مهندسی 
تبدیل شده است.

زباله  در  شده  مصرف  تایرهای  جذب  ازعمل 
باید پرهیز شود چراکه یک  دانیهای تحت کنترل 
روش  یک  لذا،  می کند.  ایجاد  دیگر  آلودگی  منبع 
جالب در استفاده مجدد از تایرها به کارگیری آنها 
بتن  در  طبیعی  سنگدانه های  جایگزین  عنوان  به 
از  تعدادی  اخیر  سال  چند  طی  بنابراین  است، 
تحقیقات بر استفاده از اندازه ها و شکلهای مختلف 

تایرهای دورریختنی در بتن متمرکز شده اند.
)سیمان  معمولی  بتن  از  مرکب  اختالط  یک 
پرتلند( و الستیکی که از تایرهای بازیافتی به دست 
زبان فنی تحت عنوان »بتن الستیکی«  آمده، در 
با الستیک« مطرح می شود.  اصالح شده  »بتن  یا 
قرار  استفاده  مورد  موارد  بیشتر  در  که  الستیکی 
نقلیه  وسایل  شده  مصرف  تایرهای  از  می¬گیرد 
عیارسنجی  تحت  که  آمد  دست  به  کامیونهایی  و 

مکانیکی یا در فرآیندهای برودتی قرار دارند.
باتوجه به مصارف و کاربردهای محصول نهایی، 
استفاده  مورد  هست«  که  طور  »همان  الستیک 
پارچه¬ای  مواقع، عنصر  بعضی  در  یا  قرار گرفت، 
بیرون آورده شد و الیاف فلزی باقی ماندند. در سایر 
پیش  برای  بود  موضوعی  الستیکی  سطح  مواقع، 
عمل آوریهاییجهت تقویت چسبندگی الستیک به 
نهایی  از مشخصات  مالت رقیقی که دارای برخی 

اصالح شده بتن بود.
حیطه  در  جهان  تقدیر  مورد  پایانی  حل  راه 
از  بسیاری  هدایت  به  و  گرفت  قرار  مهندسی 
بیشتر  تحقیق  انجام  در  اخیر  سالهای  تحقیقات 
بتن  در  دورریختنی  الستیک  از  استفاده  بر 

پرداخت]20-1[ .
تأثیر مقاومت   ساواز و دیگران]21[ به بررسی 
با الستیک پرداختند. انجماد و ذوب بتن مخلوط 

چنین تحقیقی به این نتیجه گیری رسید که خرده 
عامل  عنوان  به  که  دارد  را  قابلیت  این  الستیک 
و  شود  لحاظ  بتن  در  ذوب  دربرابرانجماد-  مقاوم 

شرایط  در  الستیکی  خرده های  دارای  بتن  اینکه 
انجماد- ذوب بهتر از بتن ساده عمل می کند.

خرده  افزودن  که  است  شده  گزارش   ]15[ در 
مقاومت  با  سازه ای  بتن  دالهای  به  تایر  الستیک 
موجب  آتش  دربرابر  مقاومت  افزایش  با  باال، 
کاهش پُکیدگی به سبب آتش شد. ازطرف دیگر، 
در چندین بررسی به این امر اشاره شد که وجود 
کاهش  موجب  می تواند  بتن  در  الستیک  خرده 
خصوصیاتمکانیکی )مقاومت خمشی و فشاری( در 

مقایسه با بتن معمولی شود.
این کاهش مقاومت به خاطر کمبود چسبندگی 
بین خرده الستیک وسیمان پرتلند است. این کاهش 
الستیکیحاصل  بتن  کمیت  با  متناسب  مستقیماً 
شد. همچنین اندازه خرده الستیکها نیز می تواند بر 
استحکام تأثیرگذار باشد. دانه بندی درشت خرده 
کاهش  موجب  ریز  بندی  دانه  از  بیشتر  الستیکها 

مقاومت فشاری می شود ]1,4,6,8,17,19[. 
افزایش  الستیک  درصد  هرچه  نیز  کارپذیری 
می یابد و به این ترتیب غلظت اختالط باال می رود، 
کمتر می شود]1,22[. افزودن الستیک تایر موجب 
با مدول  ارتجاعی می شود،  واکنش کرنش  کاهش 
]7,23,24[GPa 10 یانگ تسلیم اندکی معادل با

در  پیشین  مطالعات  از  متنوعی  کلی  رئوس  دارد. 
]16[و ]20[ آمده اند.

اگرچه به نظر می رسد که خصوصیات مکانیکی 
می کنند،  پیدا  تنزل  الستیک  خرده  وجود  با  بتن 
چندین خصوصیت دیگر از بتن باقی می مانند که 
مفیدند. یکی از بارزترین فوائد بتن اصالح شده با 
جرم  است.  مخصوص  جرم  کاهش  تایر  الستیک 
مخصوص می تواند تا میزان kg/m3 1750 کاهش 

یابد ]1,10,22,24[.
عالوه براین، بتن تا حدود 30% از وزن سیمان 
مقاومت   تا  میـشود  مخلوط  الستیک  خرده  با 
موج  جذب  غیرسازه ای،  خوردگی  ترک  درمقابل 
دهد  افزایش  را  اسید  دربرابر  مقاومت  و  ضربه ای 
را  پایین تری  نویز  تراز  و  کمتر  گرمایی  هدایت  و 

فراهم کند.
به عالوه، مشخص شد که بتن خرده الستیکی با 
کاهش تراکمی که درمقایسه با بتن معمولی دارد، 
سبکتر است ]4,25[. بعضی از نویسندگان نیز به 
بتن الستیک  زمان  به  وابسته  بررسی خصوصیات 
پرداخته اند که می تواند در برخی موارد مهم باشد. 
مثاًل دریک بررسی که توسط وان میر و دیگران 
قابل  تفاوت  که  شد  مشخص  گرفت،  انجام   ]26[
و  الستیک  ذرات  در  پوانسون  نسبت  در  مالحظه 
بافت سیمان موجب ایجاد ترک خوردگی پیش از 

موعد می شود.
 )2006( دیگران  و  توراتسینز  حال،  درهر 
خرده های  میزان  هرچه  که  کرده اند  خاطرنشان 
با  ترک  پهنای  و  طول  باشد  بیشتر  الستیکی 
خوردگی  ترک  آغاز  زمان  و  شده  کمتر  انقباض، 

بیشتر به تعویق می افتد.
بتن  از  استفاده  نویسندگان  از  بسیاری  اگرچه 

اصالح شده را در عناصر سازه ای که به مقاومت
بتن  نمی کنند،  پیشنهاد  دارند  نیاز  باالیی 
الستیکی می تواند در بسیاری از عناصر ساختمانی 
دیگر مورد استفاده قرارگیرد ]19[. تحقیق بیشتری 
برای دستیابی به یک اختالط مشخص که قادر به 

محدودکردن عدم استحکام باشد، الزم است. 
برای مثال، با کاهش الستیک جایگزین به یک 
میزان مشخص یا با افزایش نرمه خاکستر و ایجاد 
استحکام اختالط کافی برای کاربردهای جدید که 

در آنها کنترل ویبره سازه الزم است.
در این بررسی، تعدادی از آزمونهای آزمایشگاهی 
بر روی نمونه های بتن اصالح شده با استفاده از ذرات 
الستیکی به دست آمده از تایرهای دورریختنی، به 
اجرا درآمد. درصدهای مختلفی از ذرات الستیکی 
به عنوان جایگزین سنگدانه های طبیعی در اختالط 

بتنی مورد استفاده قرار گرفت.

 اهداف این مقاله به شرح ذیل مي باشد:
•افــزايش آشنــايی بـا خصوصیات  	
ازطريق  الستیکی  بتن  مصالح 
آزمونهای آزمايشگاهی و برآوردهای 

میدانی.
در  که  آزمونی  اطالعات  •ارائه  	
اختالط  يک  فنی  مشخصات  تنظیم 
مصارف  با  مناسب  الستیکی  بتن 

غیرسازهای با بار کم به کار می آيند.
استفاده  احتمالی  فوائد  ارزيابی  •برای  	
بتن  فنی  مشخصات  در  الستیک  از 
برای مصارف سازه ای و اشاره به يک 

اختالط امکان پذير.

آنها  به  باال  در  که  آزمونهایی  از  مجموعه ای  با 
قرار  ارزیابی  مورد  احتمالی  فوائد  این  شد،  اشاره 

گرفتند و یافته هایی که به دست آمدند در بخشهای 
پیش رو مورد بررسی قرار می گیرند.

)معرفي نویسندگان مقاله(
در  تحقیق  همکار  اسگوبا،  سارا  •دکتر  	
در   Italcementi Group laboratorio
برگامو، ایتالیا. تخصص اصلی وی در تکنولوژی 
s.sgobba@.است لرزه ای  مهندسی  و  بتن 

itcgr.net
 • 	Italcementiمارسلو مولفتا، همکار تحقیق در
ایتالیا.  بریندیزی،  GroupLaboratorدر 

M.molfetta@italcementi.it
در تحقیق  ارشد  همکار  بورشا،  •ماسیمو  	

Italcementi GroupLaboratorدر 
زمینه  در  وی  تجربیات  عمده  ایتالیا.  برگامو، 
تحلیلهای  و  تجزیه  و  ویژه  بتنهای  بتن،  دوام 

آزمایشگاهی است.
• 	m.borsa@italcementi.it

•جوزپه کارلو مارانو، پروفسور همکار در دانشگاه  	
در  وی  عمده  تجربیات  ایتالیا.   ،Bari فنی 

زمینه تولید بتن و مهندسی سازه است.
• 	gmarano@poliba.it

روش تجربی
خصوصیات الستیک

دو  به  تایرها  ثابت شود  که  است  مهم  نخست، 
گروه متمایز تقسیم بندی می شوند: 1. تایرهای 
اتومبیل و 2. تایرهای کامیون. تایرهای اتومبیل 
تشکیل  مصالح  به  توجه  با  کامیون  تایرهای  و 
الستیک  مقادیر  خصوص  به  و  دهنده شان 

طبیعی و مصنوعی باهم فرق دارند. 
باتوجه به حجم زیاد تولید تایرهای اتومبیل در 
جلب  بیشتر  اولی  کامیون،  تایرهای  با  مقایسه 
منبع الستیک  مشخصات   .]20[ می کند  توجه 
خیلی مهم بوده و باید همیشه در نوشته ها به آن 
اشاره شود، چراکه بر شکل و بافت و درنتیجه بر 
ویژگیهای بتن اصالح شده با افزودنی الستیک 

تأثیرگذار است.
همچنین الزم به ذکر است که تایرهای وسایل 
شکل  در  تنها  نه  کامیون  تایرهای  و  نقلیه 
در  همه  از  مهمتر  بلکه  اندازه  و  وزن  ظاهری، 
نسبت عناصر تشکیل دهنده اختالط اصلی نیز 

باهم تفاوت دارند.
درحقیقت میزان الستیک/ االستومر یافت شده 
از مقدار آن در  با 48% بیشتر  نقلیه  در وسایل 
بود. درصد منسوجات موجود  با %43  کامیونها 
تایرهای  در  و   %5 نقلیه  وسایل  تایرهای  در 
الیاف فلزی  کامیون صفر بود، درحالیکه درصد 
در تایرهای کامیون با 27% بیشتر از درصد آن 

در تایرهای وسایل نقلیه با 15% بود.
دردنخور  به  تایرهای  گروه  هردو  کار،  این  در 
به  آنها  عملکرد  تا  گرفتند  قرار  بررسی  مورد 

عنوان سنگدانه در بتن مقایسه شود. سه گروه 
قرار  بررسی  مورد  تایر  الستیکهای  از  بزرگ 

گرفتند )شکل 1(:
•الستیک چیپس شده. الستیک قطری درحدود  	
الستیک  نوع  این  دارد.  میلیمتر   30 الی   25

جایگزین سنگدانه درشت در بتن شد.
 • 	3 گستره  با  ذرات  این  شده.  خرد  الستیک 
نوع  این  نامنظمند.  به شدت  میلیمتر،  تا 10 

الستیک جایگزین ماسه شد.
•الستیک خاکسترشده. این نوع الستیک ذراتی  	
از  الستیک  این  دارد.  میلیمتر   1 از  کوچکتر 
دست  به  شده  خرد  الستیک  کردن  آسیاب 
به  که  است  پودرشده ای  فرم  بلکه  نمی آید، 
طور ناخواسته طی فرآیند سایش از تجهیزات 
دردنخور  به  الستیک  حامل  ماشین آالت 
می ریزد. این نوع الستیک می تواند با توجه به 
اندازه اش به عنوان ماده پرکننده در بتن مورد 

استفاده قرار گیرد.
جزئیات و عناوین مشخص هر مدل از تایرها در 
جدول 1 و شکل 1 آمده اند. کلیه ذرات الستیکی 
بدون پیش عمل آوری های شیمیایی در اختالطهای 

بتنی مورد استفاده قرار گرفته اند. 
به  و  است  بندی  دانه  دهنده  نشان   2 شکل 
یک دسته بندی غربالی خوب و وجود ذرات ریز، 
متوسط و درشت کافیکه با کاهش حجم شکافهای 

ترک دار همراه است، اشاره دارد.
در  رفته  کار  به  الستیکهای  انواع   :1 شکل 

آزمونهای آزمایشگاهی.
شکل 2: دانه بندی الستیک از تایرهای کامیون 

.)b(و از تایرهای اتومبیل )a(
در مجموعه اختالطهای آماده، سه نوع افزودنی 
با  سهولت،  شدند. برای  اضافه  کننده  روان  فوق 
 ،αافزودنی های شناخته می شوند:  تسمیه ها  این 
افزودنی های β و افزودنی های γ.α و γ افزودنی های  
فوق روان کننده مایع با پلیمر پلی آکریلیک اسید 
با   γ افزودنی  فرمالدهید هستند.  و  بدون سولفات 
چسبناک  ماده  یک  حاوی  زیرا  دارد  تفاوت  اولی 
است که قادر است یک خمیر سیمان به هم فشرده 
تر ایجاد کند. افزودنی فوق روان کننده βبه خصوص 
طوری طرح ریزی شده که زمان کارپذیری بتن را 

تا دمای 50 درجه سانتیگراد طوالنی می کند.

اختالط با الستیک به دست آمده
از تایرهای کامیون
مجموعه آزمون 1

)گروه   CTG درآزمایشگاه  مختلفی  آزمونهای 
)ایتالیا(  مسانیه،بریندیزی  در   )Italcementi

انجام گرفتند و شامل موارد ذیل بودند:
کارپذیری.  .1

جرم مخصوص، و  .2
آزمونهای فشار.  .3

استفاده از ذرات الستيک بازيافتی
 به دست آمده  از تاير
به عنوان سنگـدانـه
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در  تفاوت  ایجاد  موجب  که  آزمایشی  اختالط  چندین  تشخیص  از  بعد 
نوع سیمان و دوز، نوع افزودنی و مقادیر مناسب ذرات الستیکی شد، دو 
از  ترکیبی  مجموعه  اولین  آمد.  دست  به  بتن-الستیک  اختالط  مجموعه 
 ;PR-7  ;PR-6  ;PR-4  ;PR-3  ;PR-2  ;PR-1  ;PR-0( اختالط   8
از  آمده  به دست  ذرات الستیکی  جایگزینی جزئی شامل  با یک   )PR-8

تایرهای کامیون بود.
در  که  الستیکی  نمونه های  مربوطه  اندازه های  و  مقادیر   2 درجدول 
اختالطها به کار می روند، نشان داده شده است. درچهار اختالط اول از یک 

نوع سیمان و افزودنی استفاده شده است. 
افزایش مقاومت فشاری و کاهش میزان هوا، برخی تنظیمات در  برای 
اختالط  برپایه  اختالط PR-04 عمدتاً   تفصیل،  به  انجام گرفت.  اختالط 
PR-01 بود ولی حاوی یک فوق روان کننده بود. در اختالط PR-06 مقدار 
سیمان افزایش یافت، درحالیکه در اختالط PR-07 نوع سیمان هم تفاوت 
افزودنی  ولی یک  بود    PR-00  اختالط برپایه   PR-08 اختالط داشت. 

متفاوت با یک ماده چسبناک برای کاهش درصد جذب هوا اضافه شد.

نتايج مجموعه آزمون 1
برای هر اختالط، چهار نمونه مکعبی 15×15×15 سانتیمتری آماده شد. 
کارپذیری بتن تازه باآزمون اسالمپ آبرام اندازه گیری شد ومیزان هوایی که 
به عنوان نسبت حجمی نشان داده شد، در یک هواسنج نوع فشاری بررسی 

شد و جرم حجمی، تخمین زده شد.
دربتن سخت شده، استحکام فشاری در 7 و 28 روز مورد بررسی قرار 
گرفت و جرم حجمی مربوطه ، تخمین زده شد. در جدول 3، نتایج عددی 
آزمونهای انجام شده جمع بندی شده اند. مخلوط، یک توزیع بسیار عالی از 
سنگدانه های الستیکی در خمیر سیمان داشت و هیچ نشانه ای از جدانشینی 

در آن وجود نداشت )شکل 3(.
با توجه به اطالعات جمع آوری شده در جدول 3، تمامی اختالطهای نام 
برده به رده روانی S3 )اسالمپ 100-150 میلیمتر( و S4 )اسالمپ 160-
210 میلیمتر( تعلق دارند –شکل 4 را ببینید. همان طور که انتظار می رفت، 

مقاومت فشاری با افزایش مقدار خرده الستیک، کاهش یافت.
بندی  طبقه  گروه  دو  در  آماده  اختالطهای  شده،  کسب  نتایج  برطبق 

شدند:
فشاری  مقاومت  • 	PR-07  ,  PR-06  ,PR-04  ,PR-01 اختالطهای 
بیشتری داشتند، بنابراین به طور بالقوه می توانستند به عنوان اختالط 

بتن-الستیک در کاربردهای سازه ای مورد استفاده قرار بگیرند.
مقاومت فشاری بسیار کم ولی جرم  • 	PR-08 و  PR-00 اختالطهای
به  می توانستند  بالقوه  طور  به  بنابراین  داشتند،  هم  کمتری  حجمی 
عنوان اختالط بتن-الستیک در مصارف غیرسازه ای مورد استفاده قرار 

بگیرند.
گرفته  قرار  مقایسه  مورد  مختلف  اختالطهای  عمده  نتایج   5 شکل  در 

است.
شکل 3: مواردی از نمونه ها با سنگدانه های الستیک چیپس شده )چپ( 

و الستیک خرد شده )راست(.
شکل 4: کارپذیری مخلوط.

شکل 5: کارپذیری اختالطهای ساختمانی.
)cm(  0  اسالمپ  .1
)cm(  0  اسالمپ  .2
)cm( 60 اسالمپ  .3
)cm( 60 اسالمپ  .4

اختالط با الستیک به دست آمده از تایرهای 
اتومبیل

 مجموعه آزمون 2

از  دوم  مجموعه  بندی  ترکیب   4 جدول  در 
دست  به  الستیک  حاوی  که  آمده  اختالطهایی 
اختالط  دو  هستند.  اتومبیل  تایرهای  از  آمده 
جایگزین  کاماًل  که  الستیکی  سنگدانه های  با 
سنگدانه های طبیعی شده بودند، مورد بررسی قرار 
گرفتند )اختالط PR-011 و PR-012( تا نتیجه 
روشنتری در زمینه کاربردهای غیرسازه ای حاصل 

شود.
افزودنی  نوع  نظر  از  فقط   PR-012 اختالط 
تفاوت   PR-011 با فاقد ماده چسبناک است  که 
نیاز در آن  برای محدود کردن آب مورد  دارد که 
بهترین  برپایه   PR-010 اختالط  می شود.  لحاظ 
 )PR-07 و   PR-06( اول  مجموعه  اختالطهای 

بود، ولی با تایرهای اتومبیل ساخته شد.

نتايج مجموعه آزمون 2
 PR-010 اختالط آمده اند.  نتایج در جدول 5 
S5تعلق  رده   )به  عالی  بسیار  کارپذیری  مؤید 
دارد( و مقاومت فشاری مناسبی برای کاربردهای 
هوا  زیادی  بسیار  مقدار  حاوی  ولی  دارد،  سازه ای 
است. اختالطهای PR-011 و PR-012 با %100 
را  حجمی  جرم  از  الزم  الستیکی،مقدار  سنگدانه 
نشان می دهند، ولی استحکام بسیار کمی دارند و 
اختالط  نیاز دارند )خصوصاً  از حدی  به آب بیش 

.)PR-011
و  پایین  مخصوص  وزن  به  توجه  با  درحقیقت، 
آب  الستیکی،  ذرات  باالی  ویژه  سطح  مساحت 
مورد نیاز به طرز قابل توجهی بیشتر از مقدار آن 

در بتن فاقد الستیک بود.
نتیجه گیری

نتایج ارائه شده در این مقاله بیانگر این هستند 
که گنجاندن سنگدانه های الستیکی به دست آمده 
از تایرهای دور ریختنی در بتن یک راه حل مناسب 

برای کاهش وزن است.

کاهش  ازقبیل  ایرادها،  از  بعضی  رغم  به  
و  نیاز  مورد  آب  افزایش  و  فشاری  مقاومت  زیاد 
است  این  نشان دهنده  آزمون  هوا،  میزان  افزایش 
ویژگیهای  دارای  الستیک  بتن  اختالطهای  که 
جالبی هستند که در مصارف سازه ای و غیرسازه ای 

می توانند مفید واقع شوند.
عملکرد بتن به طرز قابل توجهی تحت تأثیر نوع 
و میزان ذرات الستیکی و همین  طور نوع سیمان و 
مشخصات افزودنی می باشد. می توان اینطور نتیجه 

گیری کرد:
از  آمده  دست  به  ذرات  با   PR-07 اختالط 
با الستیک   PR-010 اختالط و  کامیون  تایرهای 
به دست آمده از تایرهای اتومبیل به خاطر داشتن 
وزن مخصوص پایین )>kg/m3 200( و مقاومت 
فشاری قابل قبول برای مصارف ساختمانی ممکن، 

قابلیتهای الزم را دارند. 
اختالط PR-08 با ذرات به دستآمده از تایرهای 
کامیون و PR-012 با الستیک به دست آمده از 
تایرهای اتومبیل تراکم بسیار پایینی داشتند )حتي 
کمتر از 1000kg/m3( که بتن به دست آمده از 

آنها برای مصارف غیرسازه ای مناسب است.

و  سختی  دوام،  بررسی  برای  بیشتری  تحقیق 
مقاومت دربرابر ضربه اختالط  و برای بهینه سازی 
اختالطی که دراینجا انتخاب شده با هدف کاهش 
سطح هوای محبوس و جذب آب، الزم است. برپایه 
نتایج موجود، بعضی از طرح اختالطهایی که برای 
ساخت بتن مطرح شدند، تا 100% حاوی الستیک 

هستند.
منعطف  سبکتر،  آمده  دست  به  اختالطهای 
این  با  بودند.  بهتری  انرژی  کیفیت جذب  با  و  تر 
در  هنوز  پایانی  مکانیکی  خصوصیات  این  وجود، 
در  ولی  نگرفته اند،  قرار  بررسی  مورد  تحقیق  این 

مطالعات آتی درنظر گرفته خواهند شد.
شکل 6: کارپذیری اختالطهای غیرسازه ای.

)cm(  0  اسالمپ  .1
)cm(  0  اسالمپ  .2
)cm( 60 اسالمپ  .3
)cm( 60 اسالمپ  .4

شکل 7: نتایج مقاومت فشاری برای اختالطهای 
سازه ای.

شکل 8: نتایج مقاومت فشاری برای اختالطهای 
غیرسازه ای.

۵۶ 
 

  مشخصات ذرات الستيکی: ۱جدول 

  

  آزمايشگاهیتسميه  نامه مرجعآيين
  ويژگی G0) خاکستر شده(    G1) خردشده(G2)چيپس شده(

ده 
 آم

ست
ه د

ک ب
ستي

ال
ی 

رها
تاي

ز 
ا

ون
امي

ک
  

UNI EN 
  مدول دقيق  2.02  6,20  7,65  933-1 

UNI EN 
12620  25.00  14.00  1.00  

  ماکزيمم اندازه
[mm] 
  

UNI EN 
  رده درجه بندی  [0-1]  [2,5-4]  [12,5-25]  12620

UNI EN 
1097-6  1,12±0,092  1,12±0,021  1,09±0,024  

جرم حجمی 
  ميانگين فضايی

[kg/m3]  
  G2-1G1-1   

ی 
رها

تاي
ز 

ه ا
مد

ت آ
دس

به 
ک 

ستي
ال

يل
ومب

ات
  

UNI EN 
  مدول دقيق    5,06  7,65  933-1 

UNI EN 
12620  25.00  4.00    

  اندازه ماکزيمم
[mm] 
  

UNI EN 
  رده درجه بندی    [2,5-4]  [12,5-25]  12620

UNI EN 
1097-6  1,12±0,092  1,12±0,021    

جرم حجمی 
  ميانگين فضايی

[kg/m3]  
 

  

  اختالطنسبتهای 

های درشت و ريز سنگدانه،  IIو  Iاند، شامل سيمان پرتلند تيپ مصالحی که در اين بررسی آمده

  :به خصوص، دو نوع مختلف سيمان مورد استفاده قرار گرفتند. طبيعی، ماسه و آب هستند

CEM 42,5R II-A/LL )با سنگ آهک سيمان پرتلند مرکب ( وCEM 52,5R  )سيمان پرتلند.(  

۵۸ 
 

با يک جايگزينی ) PR; 1-PR; 2-PR; 3-PR; 4-PR; 6-PR; 7-PR; 8-PR-0(اختالط  ۸ترکيبی از 

  .ئی شامل ذرات الستيکی به دست آمده از تايرهای کاميون بودجز

-روند، نشانکه در اختالطها به کار می یهای الستيکهای مربوطه نمونهمقادير و اندازه ۲درجدول 

  . درچهار اختالط اول از يک نوع سيمان و افزودنی استفاده شده است .داده شده است

به . ش مقاومت فشاری و کاهش ميزان هوا، برخی تنظيمات در اختالط انجام گرفتبرای افزاي

ً  برپايه اختالط  PR-04تفصيل، اختالط  در . بود فوق روان کنندهبود ولی حاوی يک  PR-01عمدتا

نوع سيمان هم تفاوت  PR-07افزايش يافت، درحاليکه در اختالط مقدار سيمان  PR-06اختالط 

بود ولی يک افزودنی متفاوت با يک ماده چسبناک   PR-00برپايه اختالط   PR-08اختالط . داشت

  .برای کاهش درصد جذب هوا اضافه شد

  .اختالطها با الستيک به دست آمده از تايرهای کاميون ترکيب بندی: ۲جدول 

  خصوصيت  های نمونهمجموعه
  08-PR  07-PR  06-PR  04-PR  03-PR  02-PR  01-PR  00-PR 

CEM 
42.5R 
II-A/LL  

CEM 
52.5RI  

CEM 
42.5R 
II-A/LL  

CEM 
42.5R 
II-A/LL  

CEM 
42.5R 
II-A/LL  

CEM 
42.5R 
II-A/LL  

CEM 
42.5R 
II-A/LL  

CEM 
42.5R 
II-A/LL  

  نوع سيمان

400  450  450  400  400  450  450  400  
  مقدار سيمان
[kg/m3]  

 

  c/wنسبت   0,5  0,45  0,45  0,5  0,5  0,45  0,45  0,5

  ماسه  840,1  896,5  896,5  500,8  840,1  896,5  896,5  500,8
[kg/m3]  

  قلوه سنگ  258,9  251,2  251,2  -  258,9  251,2  251,2  -
  [kg/m3]ريز

قلوه سنگ درشت   -  -  -  405,3  -  -  -  405,3
[kg/m3] 

128,6  -  -  -  128,6  -  -  -  G0[kg/m3]  

200,1  -  -  -  200,1  -  -  -  G1[kg/m3]  

-  209,3  209,3  252,7  -  209,3  209,3  252,7  G2[kg/m3]  

۶۵ 
 

  .۲مجموعه اختالط خصوصيات : ۵جدول 

012-PR  011-PR  010-PR خصوصيت  
  [kg/m3]نظریحجمی  جرم  1981,6  1319,9  1319

21  20  16  
0اسالمپ  ̍ (cm) 
  

30اسالمپ   21  -  - ̍(cm) 

8  21  >S5 
530mm S.F  

60اسالمپ  ̍ (cm)  
  

-  -  >S5 
530mm S.F  

90اسالمپ  ̍ (cm)  

963  1204  
1952(0 ̍), 
1626(90 ̍)  

  [kg/m3]توده حجمی تازه 

27  -  
6,3(0̍), 
21(90 ̍)  

 [%]ميزان هوا 

روز  ۷حجمی در  جرم  1715,3  1199,8  992,86
[kg/m3]  

روز  ۷فشاری در  مقاومت  11,38  0,74  0,67
[MPa] 

روز  ۲۸حجمی در  جرم  1685,83  1209,7  963,3
[kg/m3]  

روز  28فشاری در مقاومت  13,19  0,86  0,69
[MPa]  

  [kg/m3] آب اضافی  -  251,1  152,2

 آثار: 

۱( Eldin, N.N., Senouci, A.B., 1993های ، ذرات الستيک تاير به عنوان سنگدانه

 .496-478، صفحات )۴( ۵مجله مصالح در مهندسی راه و ساختمان  ASCE. بتن

۲( Ali, N.A., Amos, A.D., Roberts, M., 1993 ، در  اصلیکاربرد تايرهای الستيکی

، ۲۰۰۰المللی بتن، گزارش کنفرانس بينDhir, R.K. (Ed):در. بتن سيمان پرتلند

 .390-379، اسکاتلند، بريتانيا، صفحات Dundeeدانشگاه 

۳( Lee, H.S., Lee, H., Moon, J.S., Gung, H.W., 1998 . افزودن تاير به بتن

 .364-356، صفحات )ACI ۹۵)۴مجله مصالح .التکس

۶۱ 
 

  

  

  ۱ويژگيهای مجموعه آزمون : ۳جدول 

08-PR  07-PR  06-PR  04-PR  03-PR  02-PR  01-PR  00-PR خصوصيت  

حجمی  جرم  1824  1951  1790,9  1912,9  1951,5  2011,2  2011,2  1836,3
  [kg/m3]نظری

7  20  21,5  21  18  20  18  22  
0اسالمپ  ̍ 
(cm) 

  
30اسالمپ   -  13,5  21  18  21,5  22  20  7 ̍(cm) 

12  18  20  14  17,5  20  8  21  
60اسالمپ  ̍ 

(cm)  
  

حجمی تازه  جرم  1398,5  1911,4  1646,1  1599,4  1885,6  1975,5  1995  1701,9
[kg/m3]  

 [%]ميزان هوا   25  5,5  11  20  7,8  5,6  4,5  10

 ۷حجمی در  جرم  1431,9  1896,5  1536,2  1539,7  1880,1  1932,9  1992,9  1689,1
  [kg/m3]روز 

5,86  20,79  16,14  11,64  4,27  3,95  10,01  3,04  
فشاری مقاومت 

روز  ۷در 
[MPa] 

1690,7  2004,6  1961,8  1876,8  1550,6  1540,3  1887,7  1441,2  
حجمی در  جرم

روز  ۲۸
[kg/m3]  

6,32  20,18  17,21  11,71  4,48  4,77  10,61  3,19  
فشاری  مقاومت

روز  28در 
[MPa]  

  

  ۲مجموعه آزمون  -اتومبيلاختالط با الستيک به دست آمده از تايرهای 

آمده که حاوی الستيک به دست آمده از  يیمجموعه دوم از اختالطها ترکيب بندی ۴در جدول 

ً جايگزين سنگدانهدو اختالط با سنگدانه. هستند اتومبيلتايرهای  های های الستيکی که کامال

تا نتيجه ) PR-012و  PR-011اختالط (طبيعی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند 

  .حاصل شود ایسازهروشنتری در زمينه کاربردهای غير

۶۲ 
 

تفاوت دارد  PR-011با  نوع افزودنی که فاقد ماده چسبناک استفقط از نظر  PR-012اختالط 

برپايه بهترين  PR-010اختالط . شودبرای محدود کردن آب مورد نياز در آن لحاظ میکه 

  .بود، ولی با تايرهای اتومبيل ساخته شد) PR-07و  PR-06(اختالطهای مجموعه اول 

  .ستيک به دست آمده از تايرهای اتومبيلترکيب بندی اختالطها با ال: ۴جدول 

012-PR  011-PR  010-PR خصوصيت  
CEM 42.5R II-A/LL  CEM 42.5R II-A/LL  CEM 52.5R I  نوع سيمان  

  [kg/m3]مقدار سيمان  450  400  400
 c/wنسبت   0,45  0,5  0,5
  [kg/m3]ماسه  876,5  -  -
  [kg/m3]سنگ ريزقلوه  245,5  -  -
  [kg/m3]سنگ درشتقلوه  -  -  -

323,3  323,3  -  G0[kg/m3] 
179,7  115,0  204,6  G1-1[kg/m3]  
215,6  280,2  -  G2-1[kg/m3]  

0,5% α  1,37% Ɣ  1,75% Ɣ  افزودنی  

  

  ۲نتايج مجموعه آزمون 

و ) تعلق داردS5به رده  (مؤيد کارپذيری بسيار عالی  PR-010اختالط . اندآمده ۵نتايج در جدول 

. حاوی مقدار بسيار زيادی هوا است، ولی ايداردبرای کاربردهای سازهمناسبی فشاری  مقاومت

حجمی را نشان جرم الزم از  مقدار٪ سنگدانه الستيکی،۱۰۰با  PR-012و  PR-011اختالطهای 

ً اختالط (دهند، ولی استحکام بسيار کمی دارند و به آب بيش از حدی نياز دارند می -011خصوصا

PR.(  

وزن مخصوص پايين و مساحت سطح ويژه باالی ذرات الستيکی، آب مورد درحقيقت، با توجه به 

  .نياز به طرز قابل توجهيبيشتر از مقدار آن در بتن فاقد الستيک بود

جدول 1: مشخصات ذرات الستیکی

جدول 2: ترکیب بندی اختالطها با الستیک 
به دست آمده از تايرهای کامیون.

جدول 5: خصوصیات مجموعه اختالط 2.

جدول 3: ويژگیهای مجموعه آزمون 1

جدول 4: ترکیب بندی اختالطها با الستیک به دست آمده از تايرهای اتومبیل.
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چکیده

در این مقاله به بررسي ارتباط معیار هاي مدل 
 European Foundation for سرآمدي  

Qualityبا مدیریت دانش مي پردازیم. امروزه 
بارزترین  و  ناملموس  هاي  سرمایه 

بسزایي  تاثیر  دانش،  ها  آن 
سازمان  عملکرد  بهبود  در 

کسب  آن  نتیجه  در  و 
ارزیابي  در  باال  امتیاز 
سرآمدي  هاي  مدل 
این  کسب  الزمه  دارند. 

و  ساماندهي  موفقیت، 
عظیم  این سرمایه  مدیریت 

در سازمان است. در اینجا پس 
از مرور تعریف معیار هاي این مدل 

سرآمدي ، به بررسي مشمولیت دانش آن 
مي پردازیم.

کلمات کلیدي
دانش،  مديريت   ،  EFQM سرآمدي  مدل 

توانمند سازها و نتايج

1ـ مقدمه

اهمیت نقش دانایي و خلق دانش در فعالیتهاي 
اشراف  و  تایید  مورد  ها  سازمان  کیفیت  بهبود 
به گفته دمینگ  باشد.  صاحب نظران کیفیت مي 
بر  که  صورتي  در  زیاد،  وسعي  تالشها  »بهترین   :
مبناي دانایي بنا نشوند تنها منجر به عمیقتر شدن 

چاله اي که اکنون در آن هستیم مي شود.« 
مدیریت  و  دانش   مدیریت  میان  رو  این  از 
کیفیت  رابطه تنگاتنگي وجود دارد. هدف هر دو 
خلق دانش  سازماني بیشتر براي بهبود عملکرد مي 
باشد. متاسفانه علیرغم تاکید و تایید همه صاحب 
تبدیل  اهمیت  بر  کیفیت  مدیریت  مبحث  نظران 
مفهوم  محور،  دانش  هاي  سازمان  به  ها  سازمان 
دانش توسط آن ها به خوبي تعریف نشده است و ـ 
به جز تعداد اندکي از تحقیقات دانشگاهيـ  مطالب 
و  کیفیت  مدیریت  بین  رابطه  در خصوص  زیادي 

مدیریت دانش در دسترس نیست.

اهمیت  به  که  است  شده  سعي  مقاله  این  در 
از  پرداخته شود.  تعالي سازمان  در  دانش  نقش  و 
این رو معیارهاي نه گانه مدل تعالي سازمان را با 
قرار داده  و تحلیل  بررسي  رویکردي دانشي مورد 
ایم. در ذیل پس از ارائه تعریف مختصري از مدل 
بررسي  به  دانش  مدیریت  و    EFQMسرآمدي
مي  معیارها  از  یک  هر  در  دانش  مدیریت  نقش 

پردازیم.

 EFQM 2- مدل سرآمدي

 ،EFQM مدل سرآمدي  سازماني یا کسب و کار
به عنوان ابزاري قوي براي سنجش میزان استقرار 
سیستم ها در سازمان هاي مختلف به کار گرفته 

که  این  ضمن  مدل  این  گیري  بکار  با  شود.  مي 
در  را  خود  موفقیت  میزان  تواند  مي  سازمان  یک 
اجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني 
مورد ارزیابي قرار دهد، قادر است عملکرد خود را 
نیز  ها  آن  بهترین  با  ویژه  به  ها  سازمان  سایر  با 

مقایسه نماید.
مفاهیم بنیادین سرآمدي به عنوان پایه و اساس 
از  برگرفته  مفاهیم،  این  شده اند.  بنا  مدل،  این 
اعتقادات و باورهاي سازمآن ها و شرکت هاي سرآمد 
قرن بیستم بوده و با اهدافي که هر سازماني باید 
به آن ها دست یابد، همخواني دارند. شرط اساسي 
تمام  در  مفاهیم  این  به  عمل  و  اعتقاد  سرآمدي، 
سازمان و به ویژه در سطح مدیران ارشد آن است. 
نتیجه گرایي/  از:  عبارتند   EFQM مدل  مفاهیم 
مشتري مداري/ رهبري و ثبات در مقاصد/ مدیریت 
مبتني بر فرآیندها و واقعیت ها/ توسعه و مشارکت 
کارکنان/ یادگیري، نوآوري و بهبود مستمر/ توسعه 

شراکت ها/ مسئولیت اجتماعي شرکت.
از آنجا که مفاهیم بنیادین، نشان دهنده اهدافي 
هستند که یک سازمان سرآمد باید به آن ها دست 
یابد و چون اهداف و آرمآن ها معموالً بلند پروازانه 
و دوردست هستند، سازمآن ها براي اینکه بدانند 
به منظور تحقق آن ها، چگونه باید کار و فعالیت 

کنند،  نیاز به معیارهایي دارند که اجراي آن ها در 
سازمان، موجب تحقق اهداف مورد نظر شود. این 
معیار  پنج  که  است،  اصلي  معیار  نه  شامل  مدل 
اول تحت عنوان توانمند سازها و چهار معیار دوم 
باشد.  مي  شده،  سازماندهي  نتایج  عنوان  تحت 
و  رهبري/ خط مشي  از:  عبارتند  نیز  معیارها  این 
فرآیند  منابع/  و  شراکت  انساني/  منابع  استراتژي/ 
نتایج  انساني/  منابع  نتایج  مشتریان/  نتایج  ها/ 

جامعه/ نتایج کلیدي عملکرد.

3- مدیریت دانش

امروزه عدم شناخت کافي از دانش هاي موجود 
و استفاده محدود از آن ها، مخفي و سیاسي کردن 
اطالعات  از  دانش  به  دستیابي  عدم  اطالعات، 
هاي  دانش  خودکار  تولید  شده،  مدیریت 
تولید  ربط،  کم  یا  و  اهمیت  بي 
موجود،  هاي  دانش  مجدد 
دانش  از  استفاده  در  ضعف 
جدایي  سازمان،  خبرگان 
شدن  بازنشسته  یا  و 
مهمترین   ... و  خبرگان 
نیاز  که  هستند  عواملي 
مدیریت  از  استفاده  به 
گردیده  سبب  به  را  دانش 

اند.
است  عبارت  دانش  مدیریت   
تسهیم،  توسعه،  فرآیند کشف، کسب،  از 
افراد  براي  درست،  دانش  ارزیابي  و  کارگیري  به 
راستاي  در  صحیح،  مکان  و  زمان  در  مناسب، 
براي  بتوانند  افراد  به گونه اي که  اهداف سازمان. 
رسیدن به اهداف سازمان بهترین استفاده از دانش 

ها را ببرند. 
در عصر کنوني که به عصر اقتصاد دانش محور 
معروف است، اهمیت نقش دانش در بهبود عملکرد 
و تعالي سازمان ها به خوبي روشن شده است. اما 
ایجاد  و  دانش  مدیریت  تعالي،  به  رسیدن  الزمه 
سازمان  یک  به  سازمان  تبدیل  تا  دانشي  نگرش 
دانش محور، مي باشد. مدیریت دانش مي بایست 
جاري  سازمان  هاي  فعالیت  و  سطوح  تمامي  در 
شود و الزمه بهبود مستمر آن، ارزیابي و سنجش 

مي باشد.
 EFQM مدل سرآمدي  معیارهاي  که  آنجا  از 
به صورت فراگیر سازمان را مورد ارزیابي قرار مي 
دهد، و با توجه به اهمیت دانش در تعالي سازماني،       
مي بایست معیار هاي این مدل با رویکردي دانشي 
مورد بررسي و تحلیل قرار گیرند. در ذیل پس از 
تعریف مختصر معیار ها به بررسي نقش مدیریت 

دانش در آن مي پردازیم. 

4- ارتباط مديريت دانش با معیارهاي مدل 
سرآمدي

ارتباط 
EFQM مدل سرآمدي

 با مديريت دانش

4-1- توانمند ساز ها
را مرور کوتاهي  توانمند ساز  این بخش هر  در 
کرده و در مورد ارتباط ضمني آن با مدیریت دانش 

بحث مي شود.
4ـ1ـ1ـ رهبري

ماموریت  و  آرمان  چگونه  »رهبران  تعریف: 
سازمان را تعیین و دسترسي به آن ها را تسهیل 
براي موفقیت هاي  نیاز  ارزشهاي مورد  مي کنند، 
بلند مدت را ایجاد و آن ها را از طریق فعالیت و 
رفتار مناسب بکار مي گیرند؛ و شخصاً با مشارکت 
مدیریت  سیستم  گیري  بکار  و  ایجاد  از  خود 

اطمینان مي یابند.«
نیازهاي  با  کارمندان و کارگران، معموال بیشتر 
مشتریان، شرایط رقابتي، اضطرارات کسب و کار، 
نیاز به منابع و پیشرفت هاي تکنولوژیک آشنا مي 
باشند. آن ها افرادي در صف جلو هستند که مي 

دانند راه حل هاي بالقوه در کجا وجود دارد 
الگو  دلیل  به  رهبران  نیز  دلیل  همین  به 
با  ارتباط  براي  هایي  کانال  نیارمند  بودن، 
که  بیکراني  هاي  دانش  لمس  و  کارکنان 

وجود دارند مي باشند.
از منظر وسیعتر، رسیدن به چشم انداز و 
ایجاد فرهنگ دانشي در سازمان، تنها با در 
نظر گرفتن هوش عاطفي  افراد اتفاق مي 
افتد. رهبران نیاز به آموختن شیوه دسترسي 
به این هوش خواهند داشت. رهبري مجبور 
خواهد بود که چشم انداز را از طریق خلق 
هیجان، انرژي دادن و تشویق کردن افراد 
پیگیري نموده و به منابع انساني و عناصر 
دیگري که بر وضعیت مدیریت دانش تاثیر 
کانال  باشد.  داشته  اي  ویژه  توجه  دارند 
پرورش  و  ترویج  آزاد،  و  باز  ارتباطي  هاي 
به  دادن  گوش  و  مواخذه  بدون  فرهنگ 
همه سطوح سازماني، عناصر اساسي براي 

عملکرد مطلوب مدیران هستند.  
به  نسبت  بایست  مي  رهبران  برتر  سطوح  در 
وضعیت دانشي سازمان خود از قبیل میزان تبادل 
دانش، نقاط ضعف و کمبود هاي دانش و وضعیت 
فرهنگ و ساختار دانشي سازمان آگاه باشند و در 
امر  این  الزمه  کنند.  دانشي  رصد  بتوانند  نهایت 
وجود بستر مناسب مدیریت دانش و ارتباط مستمر 

رهبران با آن مي باشد. 

4ـ1ـ2ـ خط مشي و استراتژي 
آرمان  و  ها  ماموریت  سازمان  »چگونه  تعریف: 
هاي خود را از طریق راهبردي روشن و متمرکز بر 
منافع ذینفعان که به وسیله خط مشي، برنامه ها، 
اهداف بلند مدت، اهداف کوتاه مدت و فر آیندها 

حمایت شده اند، اجرا مي کند.« 
در  بخش  اثر  و  پایدار  تحول  و  تغییر  هرگونه 
ساختار  فرهنگ)انسان(،  حوزه  سه  در  سازمان 
مي  این  بنابر  دهد.  مي  رخ  تکنولوژي  و  سازماني 

بایست در تدوین و اجراي هر استراتژي به هر سه 
واقع  در  شود.  توجه  متناسب  صورت  به  و  حوزه 
تدوین  در  محور  دانش  و  نگر  جامع  رویکرد  یک 

استراتژي مورد نیاز است. 
با  تا  باشند  پذیر  انعطاف  باید  ها  استراتژي 
شوند.  رساني  روز  به  جدید  مطالب  یادگیري 
تنظیمات  به  دانش  ممیزي  و  سنجش  همچنین 
استراتژي تجارت نیازمند است. این ممیزي نه فقط 
که  را  مناطقي  بلکه  دهد،  مي  نشان  را  ها  شکاف 
نیز  را  تولید شده  ارزش در آن ها  فاقد  اطالعات  
مشخص مي نماید و در نهایت از حجم کار کاسته 
نماید. مدیریت  تعامل کاري کمک مي  به  و  شده 
براي  استراتژیکي  هاي  راهکار  بایست  مي  عالي 
تشویق یادگیري و اطمینان بخشي به کارکنان در 
نظر گیرند. هدف این راهکارها این است که آن ها 
درک کنند که قادر به کسب موفقیت هاي بیشتري 

هستند و نباید به وضعیت فعلي خود راضي شوند.
تدوین استراتژي شرکت ها نباید بر فرآیند هاي 
سریع االجرا و راحت متمرکز باشد. به عنوان مثال 
نیاز استراتژیکي  پیاده سازي مدیریت دانش  براي 
معموال  که  دارد  وجود  دانش  تسهیم  عنوان  تحت 
به دلیل سریع االجرا و ملموس بودن فرآیند هاي 
تکنولوژیکي، شرکت ها جهت رفع این نیاز، سرمایه 
دهند.  مي  انجام  اینترانت  در  کالني  هاي  گذاري 
فرهنگي  مناسب  ساخت  زیر  که  دلیل  این  به  اما 
است،  نشده  گرفته  نظر  در  آن  براي  ساختاري  و 
بازده کمي  و  ندارد  دنبال  به  را  کارکنان  همراهي 

عاید شرکت مي کند. 
با تدوین استراتژي دانش  ارتباط  نکته مهم در 
سازمان، این است که کساني که استراتژي را تنظیم 
شناخت  و  دانش  مدیریت  موضوع  به  کنند،  مي 
فرصت هاي استراتژیک تسلط داشته باشند. توجه 
بدون  دانش  مدیریت  سازي  پیاده  باشید  داشته 

تعیین استراتژي دانش میسر نخواهد بود. سازمان 
ها مي باید برنامه ریزي استراتژیک ویژه اي براي 
استراتژي  این  براي  باشند.  داشته  دانش  مدیریت 

مي بایست بزرگ نگریست، اما کوچک آغاز کرد.

4ـ1ـ3ـ منابع انساني 
تعریف: »سازمان چگونه دانش و پتانسیل هاي 
گروهي  فردي،  سطوح  در  را  خود  کارکنان  کامل 
چگونه  و  گرفته  بکار  و  توسعه  اداره،  سازماني،  و 
این فعالیت ها را در جهت حمایت از خط مشي، 
راهبرد و اثر بخشي عملیات فرآیندها برنامه ریزي 

مي کند.« 
و  انساني،  نیروي  سازمان  منابع  مهمترین 
انگیزش مهمترین فاکتور فعالیت اثر بخش و موفق 
نیروي انساني است. اما انگیزش تنها از دستمزد ها 
سرچشمه نمي گیرد، بلکه از احساس سهم داشتن 
سازماني  هاي  شکست  و  ها  موفقیت  در 
این مشارکت دادن  بنابر  نشات مي گیرد. 
افراد در حداکثر سازي توانایي آن ها براي 
یادگیري و ایجاد تغییر الزم است. امروزه 
کار  سابقه  خدمات،  اساس  بر  دستمزدها 
اما  شود.  مي  تعیین  مسئولیت  میزان  و 
چه  دانستن  به  پاداش  آینده  در  احتماال 
دامنه  کردن  هدایت  توانایي  چگونه،  و 
مهارت هاي آموخته شده و میزان تسهیم 
دانش، اختصاص خواهد یافت. انطباق براي 
نیز  جدید  هاي  ایده  پرورش  و  یادگیري 
اقتصاد  از دیگر ویژگي هاي کارکنان یک 

دانش محور است. 
از  کالني  هاي  سود  ها  سازمان  امروزه 
طریق تبادل دانش آشکار برده اند. اما براي 
حفظ بقاء خود و رسیدن به تعالي، مجبور به 
تبادل دانش هاي پنهان)فردي و سازماني( 
نیز مي باشند. ایجاد فرهنگ تبادل دانش 
همراه با انگیزش الزم، از ضروریات رسیدن 
توجه  بایست  مي  نکته  این  به  است.  مهم  این  به 
کرد که موفقیت در تغییر فرهنگ سازمان با رعایت 
فاکتور هاي کلیدي کسب و کار، میسر مي باشد؛ 
و این افراد هستند که تغییرات را ایجاد مي کنند. 
در واقع سازمان هاي موفق از توانایي هاي دانشي 
افراد براي تغییر و ارتقاي اهداف خود و رسیدن به 

بهترین عملکرد استفاده مي کنند.
نمي  تنهایي  به  هرگز  تکنولوژیکي  راهکارهاي 
توانند در تبادل دانش موفق باشند. یکي از بهترین 
عملکردها براي تسهیم دانش تعامالت انساني است. 
هنگام  و  راهروها  رستوران،  در  تعامالت  بیشترین 
این ساختار هاي غیر  افتد.  اتفاق مي  صرف چاي 
رسمي مي بایست به عنوان یک سیاست و بخشي 
خوب  نمونه  یک  شود.  گرفته  نظر  در  سازمان  از 
در این زمینه طراحي هدفمند اتاق هاي پاتوق در 
بایست  نکته مي  این  )به  باشد.  تویوتا مي  شرکت 
توجه کرد که فرآیند ها بیش از حد نباید فرموله و 
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کنترل محور شوند.(
مزیت  کسب  هاي  روش  که  شود  مي  آور  یاد 
رقابتي فقط محصور به داشتن افراد با هوش نیست. 
اگر مي توانید کارکنان خود را بهتر از سازمان هاي 
دیگر وادار به تعامل در روش هاي اساسي نمایید، 
آنگاه شما چیزي را دارید که دیگران از آن بي بهره 
هستند. به خاطر داشته باشید محصول جدید فردا 
ها  آن  به  است.  طراحي  حال  در  افراد  اذهان  در 
فرصتي جهت تجربه کردن و پرورش مهارت هاي 

جدید بدهید. 

4ـ1ـ4ـ شراکت و منابع 
و  خارجي  امکانات  چگونه  »سازمان  تعریف: 
منابع داخلي خود را در جهت حمایت از خط مشي، 
فرآیندهایش  عملیات  کارآیي  افزایش  و  راهبردها 

شناسایي، هماهنگ و اداره مي کند.«
تامین  شامل  محور  دانش  اقتصاد  در  مشارکت 
کنندگان، مشتریان و حتي رقبا مي شود. در این 
ارزشمند  و  مهم  عنصري  دانش  تبادل  مشارکت، 
تلقي مي گردد. این تبادل مي بایست عالوه بر درون 
باشد. در  نیز داشته  سازمان، جنبه برون سازماني 
واقع سازمان مي بایست با تدوین استراتژي دانشي 
جهت  مناسب  هاي  زیرساخت  و  ابزار  مناسب، 
و  داخل  در  کنندگان  استفاده  مطلوب  دسترسي 

خارج سازمان به دانش ها را فراهم نماید. 
از پرورش، توسعه و حفاظت مناسب  همچنین 
ارزش  کردن  حداکثر  براي  فکري  هاي  دارایي  از 
و  تفکر خالق  ایجاد  و  براي مشتریان  ایجاد شده، 
ابداعي در سازمان با استفاده از منابع کسب دانش 

نباید غافل شد.
 Business toچون هایي  واژه  امروزه 
در  مصطلحي  و  متداول  هاي  واژه   Business
سازمان ها شده اند. به عنوان مثال شرکت ها مي 
به مشتریان  اطالعات  تکنولوژي  از طریق  خواهند 
B2B شوند.  متصل  خود  کنندگان  تامین  و 

ها،  فرآیند  انسجام  جهت  اطالعات  تکنولوژي  از 
خدمت  یا  محصول  انتقال  و  دانش  هاي  زنجیره 
این مهم،  به  استفاده خواهد کرد. جهت دستیابي 
یک سیستم ممیزي شفاف دانشي با هدف تعیین 
افراد،  بین  هماهنگي  و  اطالعاتي  هاي  نیازمندي 

فرآیند ها و تکنولوژي نیاز است.  

4ـ1ـ5ـ فرآيندها 
تعریف: »چگونه سازمان فر آیندهاي خود را با 
تامین رضایت و  از خط مشي ها و  هدف حمایت 
افزایش ارزش براي مشتریان و سایر ذینفعان خود، 

طراحي، اداره و بهبود مي دهند.«
با  سازماني  هاي  فرآیند  ارتباط  تعیین  براي 
مدیریت دانش مالحظه مجدد استراتژي سازمان و 

مشخص نمودن مطالب ذیل مفید خواهد بود:
فرآیند هایي که استراتژي را تکمیل و اجرا مي 

کنند شناسایي نمایید.
و  ورودي  هاي  فرآیند  نیاز  مورد  هاي  دانش 

خروجي چیست؟
انجام  باید  نواقص  بهبود  جهت  اقداماتي  چه 

پذیرد؟
برنامه اي جهت بهبود فرآیند ها تهیه نمایید.

و  اطالعات  بایست  مي  ها  فرآیند  بهبود  جهت 
فرآیند  استراتژي  کرد.  بندي  دسته  را  ها  دانش 
ذیل  عناصر  کردن  مالحظه  به  دانش  مدیریت 

نیازمند است:
عملکرد  بهترین  سازي  حداکثر  •جهت  	
فرآیند ها، ایده ها و دانش خبرگاِن همان 

فرآیند ها را استخراج و تسهیم نمایید. 
وظایف  براي  نیاز  مورد  کلیدي  •اطالعات  	
حیاتي ماموریت سازماني را تعیین نمایید 
و حداقل اطمینان را از بهبود فرآیند، افراد 

و تکنولوژي کسب کنید. 
دانش  اقتصاد  در  جدیدي  هاي  •مهارت  	
حل  هاي  مهارت  تیمي،  کار  مثل  محور 
مسئله، تجربه و مشاهده مورد نیاز است. 

تعیین  براي  دانشي   هاي  نقشه  به  •نیاز  	
شکاف هاي دانش و مشخص سازي نواحي 
منظم و غیر منظم اطالعات استفاده شده 

ضروري مي باشد. 
ارایه  و  اطالعات  جریان  مسیر  •نمایش  	
وضعیت دانشي موجود )در واقع مشخص 
شدن دانش هاي ورودي و خروجي فرآیند 

ها(
فراگیر  ممکن  حد  تا  باید  ها  •فرآیند  	
کاري  دوباره  ریسک  باید  ها  آن  باشند. 
در  عملکرد  بهترین  و  داده  کاهش  را  ها 
و  هر طراحي  نمایند.)  معرفي  را  سازمان 
پیاده سازي فرآیندي باید به اندازه کافي 
زمان  و  هزینه  به  تا  باشد  پذیر  انعطاف 
زیادي جهت مهندسي مجدد نیاز نباشد.(

رویه  ها،  استاندارد  پیرو  باید  ها  •فرآیند  	
کیفیت  سیستم  و  کار  و  مدل کسب  ها، 

شرکت باشند. 

قادر  ها  شرکت  هوشمند  هاي  شبکه  ورود  با 
از  گیري  بهره  براي  هاي جدید  فرآیند  توسعه  به 
که  باشید  آگاه  اما  هستند.  خود  هاي  تکنولوژي 
حتي در صورتي که این داده کاوي ها قابل اجرا نیز 
باشند، هنوز به هوش بشري براي قضاوت در مورد 

ارزش خلق دانش جدید، نیاز وجود دارد. 

4ـ2ـ نتايج 
در این بخش هر نتایج را مرور کوتاهي کرده و 
در مورد ارتباط ضمني آن با مدیریت دانش بحث 

مي شود.

4ـ2ـ1ـ نتايج مشتريان
تعریف: »آنچه که سازمان در ارتباط با مشتریان 

بیروني خود به دست مي آورد.«
مشتري عنصر کلیدي براي بقاي سازمان است، 
عالوه  ها  آن  رضایت  و  مشتریان  حفظ  که  چرا 
بیشتر  سودآوري  و  بازار  سهم  شدن  بزرگتر  بر 
فعالیتهاي سازمان، تا حدي بقاي آینده سازمان را 
در رقابت شدید اقتصاد امروزي تضمین مي نماید. 
از سوي دیگر مدیریت دانش نیز از حوزه اقتصاد و 
تجارت برخاسته است و خاستگاه آن وجود رقابت 
تالش  و  امروز  تجاري  بازارهاي  در  موجود  شدید 

براي بقا در این سازمان هاست.
حال  در  محور  دانش  هاي  سازمان  رو  این  از 
استفاده از اطالعات و دانش هاي جزئي مشتریان 
و  هستند  پنهان  و  آشکار  اطالعات  این  هستند. 
نیاز  مورد  خدمات  و  محصوالت  توسعه  منظور  به 
مشتریان در آینده استفاده مي شوند، چرا که عواید 
مشتریان بسیار فراتر از سودآوري صرفا مالي است.

ارائه  رقابتي،  هوش  جدید،  محصوالت  هاي  ایده 
و...  کار  و  کسب  استراتزیهاي  تعیین  بازخورها، 

همگي از نتایج مشتریان هستند. 
اما  است،  مهمي  بسیار  عنصر  با مشتري  روابط 
مشتریان   روابط  مدیریت  مفاهیم  به  صرف  اتکاي 
کافي نیست. دیدگاه هاي مشتریان را بشناسید و 
آن ها را به عنوان مصرف کنندگان محصوالتتان در 

فرآیندهاي بهبود و مدیریت پروژه درگیر نمایید.
اضافه  کیفیت،  مدیریت  هاي  سیستم  بر  عالوه 
تحت  اي  ویژه  هاي  سیاست  و  فرآیندها  کردن 
سپس  و  مشتریان  رضایت  گیري  اندازه  عنوان 
هاي  ایده  و طراحي  هاي جدید  استراتژي  تدوین 
کارکردهاي  جمله  از  محصوالت  و  خدمات  جدید 

مدیریت دانش نتایج مشتریان است.

4ـ2ـ2ـ نتايج منابع انساني
کارکنان  با  ارتباط  در  سازمان  »آنچه  تعریف: 

خود به دست مي آورد.« 
مدیران،  قدرت  پایگاه  جدید  دانشي  دنیاي  در 
سطح نسبي دانش آن هاست و نقش هاي سازماني 
از مرئوس بودن به همکاران حمایتگر تغییر یافته 
است. امروزه شیوه هاي آموزش سنتي و سنجش 
بنیادي  تغییر  حال  در  فردي  هاي  مهارت  سطح 
است. شاخص هاي قدیمي مانند میزان تحصیالت 
و تعداد دوره هاي آموزشي انجام شده، به تنهایي 
شامل  جدید  هاي  گیري  اندازه  نیست.  کافي 
شایسته ساالري، جریانات دانش، ذهنیت و نگرش 
ارایه  جدید  هاي  ایده  مشتریان،  و  کارکنان  هاي 
فرآیند ها و خدمات و محصوالت،  بهبود  شده در 
مي  شده  مهارتهاي کسب  و  دانش  تسهیم  قدرت 

باشد.
بهبود محصول  در  بایست  مي  کارکنان  همه    
آن  به  باید  باشد  الزم  اگر  و  باشند  داشته  نقش 
ایده  یک  توسعه  براي  بیشتري  زمان  و  منابع  ها 

داده شود. صرفا نبایست به خاطر نظرات مدیریت 
از  محصول  بهبود  پیشنهاد  یا  ایده  یک  سازمان 

سوي کارمندان را نادیده گرفت. 
انجام ممیزي و ارزیابي هایي به طور منظم براي 
بررسي نتایج عملکرد افراد و انتشار نتایج آن جهت 
نظارت همگاني از دیگر ضروریات رسیدن به تعالي 
تکمیل  براي  است.  محور  دانش  هاي  سازمان  در 
این ارزیابي ها، کارکنان نیز باید فرصتي براي ارایه 
این  باشند.  را داشته  بازخور عملکرد مدیران خود 
بي  احساس  کارکنان  اغلب  و  است  حساسي  کار 
میلي براي ارزیابي مدیر مستقیم خود دارند، اما باید 
توجه داشت که همانطور که مرئوسین ارزیابي مي 
شوند، اگر مبناي ارزیابي عملکرد شواهد و حقیقت 
بازخور  مدیران  که  ندارد  وجود  دلیلي  پس  است، 
مرئوسین خود را نپذیرند. لذا مي بایست ساز و کار 

خاصي براي رفع این مسئله در نظر گرفت.

4ـ2ـ3ـ نتايج جامعه
تعریف: »آنچه سازمان در رابطه با جامعه محلي، 
مي  دست  به  مطلوب  طور  به  المللي  بین  و  ملي 

آورد.« 
نتایج اصلي جامعه پیرامون مشارکت و اطالعات 
است. جامعه به طور کلي از سازمان ها انتظار دارد 
که وفادار باشند و نتایج و استاندارد هاي محیطي 
جهت  که  دارد  انتظار  همچنین  کنند.  درک  را 
نظرات آن ها  و  اهداف  به  ارضاي حس مشارکت، 
منظر  از  شود.  توجه  سازماني  گذاري  سیاست  در 
تحت  دارد  انتظار  ها  سازمان  از  جامعه  وسیعتر، 
فرهنگي کار کنند که ارزش هاي خانوادگي، جزوي 

از اخالق و ارزش هاي سازماني باشد. 
دسترسي به اطالعات با رعایت همه این قواعد 
و سیاست ها و منافعي که در بدنه هاي سیاست 
گذاري قرار مي گیرد، مهم هستند. بنابر این، رابط 
هایي )از طریق اینترنت یا به صورت مستقیم(، باید 
توسط سازمان ها بر قرار شود. عالوه بر آن، سازمان 
باید موفقیت ها، شکست ها، پیشرفت ها و سیاست 
هایش را جهت اطالع عموم انتشار دهد. مدیریت 
دانش از طریق فرآیند تسهیم دانش این امکان را به 
وجود مي آورد که دانش هاي کسب شده طي پروژه 
ها، فعالیت ها و فرآیند هاي انجام شده در سازمان 
در اختیار پرسنل داخل سازمان، مردم و دولت قرار 
گیرد. از این طریق فرهنگ مشارکت ترویج یافته و 

از دوباره کاري ها جلوگیري مي شود.

4ـ2ـ4ـ نتايج کلیدي عملکرد
تعریف: »آنچه که سازمان در ارتباط با عملکرد 

برنامه ریزي شده خود به دست مي آورد.« 
خروجي هاي کلیدي، اندازه گیري هاي عملکرد 
سازماني است که باید بیش از عواید عملکرد مالي 
لحاظ شود. ارقام آخرین سطر ترازنامه به طور سنتي 
به عنوان شاخص هاي موفقیت در نظر گرفته مي 
محور  دانش  هاي  سازمان  بر  تاکید  امروزه  شدند. 

به عرصه گسترده تري وارد شده است و دستاورد 
برخوردار شده  اي  ویژه  اهمیت  از  مالي  غیر  هاي 
مثل  جدید  هاي  شاخص  بایست  مي  اکنون  اند. 
تکنولوژي  افراد)کارکنان(،  ها،  فرآیند  مشتریان، 
قرار  مالحظه  مورد  دانش  تبادل  و  تولید  میزان  و 

گیرد.

5ـ ديد کلي
دیدگاه  به  کلي  دیدگاه  بایست  مي  ارزیابي  در 
گیري  اندازه  توانایي  باید  افراد  یابد.  تنزل  فردي 
زمانمند فعالیت هاي خود را در چارچوب کاري یا 
استراتژي هاي خاصي داشته باشند. همکاري افراد، 
خدمات و محصوالت، تامین کنندگان، همکاران و 
اقتضایي و  به صورت  بایست  مشتري محوري مي 
پویا در زمان مشخص اندازه گیري و تعیین شود. 

از  مهمي  هاي  شاخص  مالي  ارقام  طرفي  از 
بوده،  سهامداران  به  ارایه  براي  شرکت  عملکرد 
استخدام  ها  شاخص  این  مبناي  بر  کل  مدیر  و 
داشت  توجه  باید  اما  دهد،  مي  انجام  را  اخراج  یا 
که براي کارکنان بخش هاي پایین تر)مثال بخش 
فروش( شاخص هاي مالي، تنها یک منبع اطالعاتي 
است که از طریق آن  نمي توانند نقش خود را در 
موفقیت کلي و مشارکت هاي مستقیم درک کنند. 
بنابر این، در سطوح اخیر بهبود هاي عملکردگرا که 
داراي جنبه هاي غیر مالي مي باشند، باید استقرار 

یابد.
سایر  مدیریت  واحد  از  غیر  به  نمونه  طور  به 
کارکنان سازمان نیز داراي دانش هاي اختصاصي 
مهمي مي باشند. آن ها رقبا و مشتریان را به خوبي 
مي شناسند، فرآیند ها و کارهاي محیط کارشان 
را درک مي کنند و از این رو قطعا مي توانند نقش 
موثري در ارائه ایده ها و پیشنهادات سازنده جهت 
بهبود فرآیند ها و محصوالت ارائه دهند. نکته مهم، 
کارکنان  به  دادن  اجازه  و  دانش  از  برداري  بهره 
خدمات  بهبود  جهت  هایي  راهکار  ي  ارائه  جهت 
یا فرآیندها است. در این میان مدیریت بایستي به 
بررسي کاربرد ها و التزامات ایده ها و پیشنهادات از 
منظر قابلیت اجرا در بخش هاي سازمان بپردازد. 

به  منجر  هاي  ایده  و  ها  دانش  ارائه  همچنین 
در  شوند.  داده  پاداش  سازمان  توسط  باید  بهبود 
حالت ایده آل، مدیریت دانش معتقد است که ارائه 
پاداش مالي براي تسهیم دانش به کارکنان پایین 
بلوغ  و  رشد  و  بوده  ها  انگیزاننده  از  سطح  ترین 
به دلیل درک  باشد که  به سمتي  باید  دانشکاران 
دانش  تسهیم  به  ارتقاي سازمان،  در  دانش  ارزش 

بپردازند.
6ـ نتیجه گیري

آموزند  مي  ما  به  سازماني  تعالي  هاي  مدل 
نظري  برداشت  یک  صرفا  ها  سازمان  برتري  که 
نتایج  آوردن  دست  به  سبب  و  نبوده  تئوریک  و 
سه  هر  در  دوام،  با  و  شواهد  بر  مبتني  ملموس 
نکته  باشد.  مي  تکنولوژي  و  فرآیند  انسان،  حوزه 

مهم در رسیدن به تعالي سازمان به وسیله مدیریت 
دانش، توجه به نتایج فرهنگي و ساختاري و داشتن 
رویکرد دانشگرا در ارزیابي معیار هاي مدل تعالي 

EFQM است.
امروزه  گردید  اشاره  مقاله  این  در  که  همانطور 
یک  عنوان  به  سازماني  دانش  استراتژیک  ارزش 
کسي  بر  سازمان  تعالي  در  موثر  و  رقابتي  مزیت 
پوشیده نیست. اما به دلیل ابهام در مفهوم دانش 
در حوزه مدیریت کیفیت و عدم نگرش واقع بینانه 
به مدیریت دانش، سازمان ها با صرف هزینه هاي 
گزاف، در پیاده سازي آن شکست مي خورند. آنان 
تنها به حوزه تکنولوژي به دلیل سریع الوصول بودن 
اند در حالي که این رویکرد  نتایج آن روي آورده 
به تنهایي نمي تواند عامل بهبود مستمر باشد. به 
عنوان مثال سرمایه گذاري هاي کالني در زمینه 
بر آن  افزاري مبتني  نرم  اینترانت و سیستم هاي 
انجام مي شود، اما به دلیل عدم تدوین زیرساخت 
هاي فرهنگي و عدم همراهي با اهداف کسب و کار 
یا نیاز هاي واقعي کارکنان، سازمان ها را به نتایج 
مطلوبي نمي رساند. از آن جاییکه ایجاد تغییرات 
سازمان  در  کار  ترین  پیچیده  فرهنگ  حوزه  در 
است، لذا مي توان گفت پیاده سازي مدیریت دانش 
و  فراگیر  استراتژي  اتخاذ یک  به  و  بوده  هنر  یک 
و  تدریجي  اثربخشي  درک  با  همراه  ببینانه،  واقع 

دیرهنگام نیازمند است.
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تهدید ها و فرصت ها .....!
تهدید ها و فرصت ها .....!

به نیکی میدانیم زندگی هم همانند دریاها برای 
خلبانان  برای  و  دارد  طوفان  ها  کشتی  ناخدای 
.......و  کارکشته شرایط جوی ناپایدار و پر خطر را 

هرگز هم قابل پیش بینی های اولیه نیست .
گروه مدیران تجارت ، تولید ، پیمانکار و یا پخش 
فرآورده ها هم این ناپایداری را گاهاً در عرصه کار 
و مدیریت خود احساس میکنند و هر چند زمان 
تهدیدها و ناپایداری در ابعاد مختلف : کمبود مواد 
اولیه، نقدینگی و موجودی ، نا هم آهنگی اقتصادی 
در کشور و بسیاری عوامل دیگر می تواند به این 

امواج سهمگین تالطم بیشتر را وارد کند .
بدیهی است این شرایط غیر منتظره مدیریتی را 
ناگفته  ایجاب می کند.  اراده و استحکام فکری  با 
نماند  اینگونه عوامل ناخواسته جدای از مشکالت 
درون سازمانی و خود ساخته می باشد و شیوه های 
برخورد و تبدیل آنها به فرصت راهکارهای جداگانه 

ای را هم نیازمند است .
در صورتیکه چنین اقدامی صورت نگیرد ناگزیر 
حتی مدیریت توانمند هم همواره زمان خود را در 
مسیر اقدامات غیر ضروری خواهد گذرانید و الجرم 
از تخصیص زمان به اهمیت بحران های نامبرده باال 

باز خواهد ماند .
بپذیریم در اینصورت عواملی که عماًل در اختیار 
ما نیستند همچون بالیای طبیعی ، سیل ، زلزله ، 
آتش نشان و یا مرگ مدیر و یا متخصصین بخش 
از  اعم  کشورمان  اوضاع  ناگهانی  تغییرات  یا  و  ها 
ناپایداری  یا  و  حکومتی  نظام  پایداری  و  امنیت 
های اقتصادی که در این سالها کشورمان ایران را 
دستخوش عوامل مختلف قرارداده قادر خواهد بود 
توان مدیریت را کاسته و دچار مشکالتی غیر قابل 

بازگشت سازد.
آیا تا کنون اندیشیده اید : چنانچه همکار شما 
مثاًل مدیریت بخش اداری ناگهان استعفا کند و یا 
بدون دلیل دست از کار بکشد و شما قادر نباشید 
به سیستم ها و فایل های کامپیوتری دست یابی 
پیدا کنید و یا احیاناً حریق ناخواسته کلیه سیستم 
چه  دهد  قرار  دستخوش  مورد  را  دفتری  های 

خواهید کرد؟
آیا قادرید پاسخگوی نمایندگی ها ، پیمانکاران 

، مشتریان و فروشندگان خود باشید؟
ما همواره فکر می کنیم بحران ها فقط در روش 
های مبادله اقتصادی و یا اختالف عقیده مدیران و 
ناپایداری های نظام اقتصادی کشور می تواند ما را 
متالطم کند و در تخریب افکار قرار دهد در حالیکه 
ممکن است بیماری طوالنی مدت یکی از کارکنان 
در بخش های مهم تولید هم قادر است این مشکل 

آفرینی را فراهم سازد 
همواره  امر  این  در  برنامه  با  های  بینی  پیش 
قادر است از اینگونه ضایعات جلوگیری نموده عماًل 
رکورد در هر بخش را منتفی سازد و حتی در پاره 
مشکالت  و  ها  بحران  اینگونه  بتواند  موارد  از  ای 
بیشتری در حق سازمان خود  منافع  به  تبدیل  را 

سازد .

شناخت بحران و مشکالت 

شاید الزم باشد برای برخورد با اینگونه مشکالت 
بررسی  را  آن  از  ناشی  و مشکالت  ها  بحران  ابتدا 

نموده و شناسائی کاملی داشته باشیم .
مشکالت و یا عیوب ناشی در تولید و یا خدمات 
که قادر باشد نظام سازمان را تحت تاثیر قراردهد. 
از  و  شرکت  داخلی  های  سیستم  ریختن  بهم 

دست دادن روش های ارتباطی با مشتریان
 ، سیل   ، حریق   ، زلزله   ، مترقبه  غیر  حوادث 
جنگ  چون  امنیتی  نظام  فروپاشی  یا  سونامیو 

اعتصاب و دیگر حوادث 
متاسفانه  و  تاثیر گذار  ناگهانی یک مدیر  مرگ 

پیش بینی نکردن جانشین مناسب 
رور مالی بوسیله افراد داخلی و یا خارجی و یا 
ورشکستگی پاره ای از همکاران کالن و یا تامین 

کنندگان مواد اولیه 
منبع  صورتیکه  در  داریم  کامل  آگاهی  همگان 
اطالعاتی سازمان )Server( بهر دلیلی از کار بیفتد 
نشان  آمار  و  داشت  برخواهد  در  را  ضایعاتی  چه 

دهنده آن است که کمتر از دو در هزار از شرکت ها 
نسبت به چنین عواقب وخیم اقدامی الزمرا پیش 
از  و جلوگیری  ها  بینی  پیش  اند.عدم  بینی کرده 
اینگونه عوامل قادر خواهد بود مدیریت سازمان را 

به ورطه چه کنم ها بنشاند 
مثال: بحران 13 سال قبل تبدیل سال 1999 
های  سیستم  در  گذار  تاثیر  عوارض  و   2000 به 

کامپیوتری آنانی را موفق ساخت که قبل از پایان 
تغییرات  و  الزم  تمهیدات   1999 دسامبر  یافتن 
سیستم و نرم افزارها را پیش بینی نموده از بروز 
مشکل و بحران جلوگیری نمودند و خستگی ناشی 

از آن را از تن برون کردند.
پیش  الزمه  یابیم  می  در  فوق  مثال  ذکر  با 
گیری از بحران ها و تهدیدها شناخت آنها و عوامل 
تاثیرگذار در آن می باشد از اینرو الزم خواهد بود 
به  و  تهیه  را  تاثیرگذار  عوامل  اینگونه  از  فهرستی 

برررسی جزئیات آن بپردازیم.

عوامل  و  ها  تهدید  اینگونه  بررسی  و  مطالعه 
در  استراتژیک  برنامه  یک  بصورت  را  تاثیرگذار 
داخل سازمان خود نهادینه کنید و مدیران بخش 
قرار دهید  امر  این  نیز در جریان  را  های مختلف 
در  را  آنان  مشارکت  میزگردی  تشکیل  با  سپس 
جاده سازی و رهجوئی در جلوگیری از این عوامل 
های  نظریه  قطعاً   . بخواهید  راهکار  و  پرسش 
های  شیوه  با  را  ها  بینی  پیش  میتواند  مشارکتی 

متفاوت و از طرق مختلف بررسی نموده باشد .

نقاط قوت و ضعف در تهدیدها و فرصت ها 

Swot )strengeth.weekness-
)opportunties-threats

خواهید  Swotمتوجه  بررسی  یک  ادامه  در 
شد نقاط ضعف ، نقاط قوت فرصت ها و تهدیدها 
و  مشاوره  معرض  در  و  آماده  را  آنان  و  کدامند 

قضاوت جلسه با مدیران قرار دهید .
توضیح: تصور کنید ضعف های درون سازمانی 

خود را بطور کامل دریافته اید.
تعداد  نظر  نقطه  از  سازمان  در  حاضر  افراد  آیا 
و از نظر کیفی قادر خواهد بود با شیوع و یا بروز 
احتمالی بحران ناشی از ضعف های درون سازمانی 

مبارزه کنند؟
و  قدیمی  شما  افزارهای  نرم  و  ها  سیستم  آیا 
قادر  مشکل  بروز  بهنگام  و   نیستند  کارافتاده  از 
هستند اطالعات و آمارهای الزم را تهیه و نسخه 

درمان مشکالت را بنویسید؟
آیا از عدم نارضایتی مشتریان خودآگاهی کامل 
دارید و راهکارهای آسیب شناسی و درمان آن را 

بطور  اختصاصی و یا عمومی بررسی کرده اید؟
از رقبای خود در عرضه محصول جدید که  آیا 
موجب خارج کردن محصول شما از بازار میگرددو 
خواهد  دیگران  نصیب  را  شما  بازار  سهم  عماًل 

ساخت استحضار و آگاهی روشنی دارید؟
های  روش  با  شما  تولید  سیستم  دارد  احتمال 

شده  تمام  های  قیمت  فرسوده  و  کهنه  بسیار 
کاالی شما را در حدی قراردهند که قدرت رقابت 

و  باشید  داده  از دست  را  بازار  با  برابری  و 
بدلیل  داخل سازمانی شما  حتی همکاران 
نا آشنائی با سیستم ها و روش های نوین 
سرباز  جدید  آالت  ماشین  قبول  از  تولید 

زنند .
آیا شما بعنوان یک مدیر موفق به وقوف 
چنین مشکالتی آشنائی الزم را در خود می 

بینید ؟
عدم آگاهی از اینگونه مسائل و بسیاری 

موارد دیگر احتمال تعیین حیات و دامنه سازمان 
شما را با مشکلی عظیم تر روبرو خواهد ساخت و 
هرگز نخواهید توانست به حیات خود ادامه دهید . 
در این بررسی ها ممیزی کردن آن مشکالت هم از 

اهمیت فوق العاده ای برخوردار خواهد بود.

اتفاق و حادثه ممکن کدام است و  :بدترین   A
چگونه رخ خواهد داد ؟

کدام  آن  بودن  پذیر  امکان  و  وقوع  B:احتمال 
است ؟

از بحران ها مثاًل حوادث  پاره ای  در صورتیکه 
قهریه  مانند زلزله ، آتش فشان شامل سازمان شما 
حوادث  اینگونه  های  گسل  روی  شما  و  نمیگردد 
آنها هم جایز  بالطبع مطالعه در مورد  ندارید  قرار 

نخواهد بود.
و  ای  مشاوره  سازمان  یک  در  شما  اگر  یا  و 
بحران  نگران  نباید  هرگز  هستید  فعال  خدماتی 

های اعتصاب کارگری و مشابه آن نباشید 
برروی  مطالعات  دایره  توانید  می  روش  این  با 
های  بحران  و  نموده  تر  تنگ  را  احتمالی  وقایع 
قرار  بیشتری  تحقیق  و  مطالعه  مورد  را  احتمالی 

دهید .
فراموش نکنیم پیش بینی و چاره جوئی بهنگامی 
که اینگونه حوادث هنوز رخ نداده اند بسیار کارآمد 
خواهد  مطلوبی صورت  و  بسیار صحیح  تفکر  با  و 
و حادث  وقوع  بهنگام  متاسفانه  در حالیکه  گرفت 
تفکر  و  تعقل  قدرت  و  استرس  موارد  آن  شدن 
شدت  سوژه  همین  و  میگیرد  انسان  از  را  صحیح 
تصمیم  احتماالً  که  میسازد  چندان  دو  را  بحران 
جبران  ضررهای  شرایط  این  در  ناصحیح  های 

ناپذیری را به دنبال دارد .
تنها پیش بینی یک دستگاه ژنراتور برق آماده 
بکار هنگام قطع نیروی برق و در زمان جراحی در 
اتاق عمل از بسیاری مشکالت و حوادث احتمالی و 

قریب به وقوع خواهد کاست.
شرکاء و تامین کنندگان 

تامین کنندگان مصالح و یا مواد اولیه مورد نیاز 
سازمان  شرکای  جمله  از  ای  گونه  به  توانند  می 
طرفه  دو  وابستگی  و  رابطه  این  شوند  تلقی  شما 
می تواند توان و نیروی تولید شما را بیش از پیش 

توسعه بخشد .
منابع  گذاردن  دراختیار  با  قادرند  گروه  این 

و  تکنولوژی  مصالح،  فنی  دانش   ، اطالعاتی 
فرایندهای آن در به حداکثر رسانیدن همراهی ها 

در مشارکت تولید گامی موثر بردارند.
هر سازمان باید قادر باشد در انتخاب و ارزیابی 
های این گونه شرکاء )تامین کنندگان( رابطه ای را 
ایجاد کنند که از حداکثر توانائی آنان بطور مستمر 

و بگونه ای اطمینان بخش مطلع گردد.
آنها  بکارگیری  و  مهم  این  به  دستیابی  برای 

آگاهی از موارد ذیل الزامی است .
شیوه های کمک آنان که موجب رشد و فعالیت 

سازمان شما گردد
بررسی راهکارهای دست یابی به پتانسیل آنان 

در احساس پیوستگی و مشارکت 
و  داخلی  کارکنان  توانائی  مورد  در  تحقیق 
افزایش کارائی و توانائی آنان در برابر این مشارکت 
این  احتمالی  های  ریسک  در  کامل  مطالعه 
در  است  ممکن  که  هائی  بینی  پیش  و  مشارکت 

بین رقبا بوجود آورد
تامین  جهت  الزم  های  گارانتی  و  تضمین 
کیفیت دائم و حصول اطمینان از آن بوسیله تامین 

کنندگان  

نگاه مدیریت ارشد به تکنولوژی 

یک مدیر ارشد میبایستی همواره بررسی های 
نگاهی  دهد.  قرار  توجه  مورد  را  تکنولوژی  نوین 
کالن به حوزه های  مختلف سازمان : بخش تولید 
و  مشتریان  رضایت  مدیریتی،  خدمات  محصول، 
و  کنندگان  تامین  متقابل  اثرات  آنان،  انتقادات 
گروههای درون سازمانی و بسیاری موارد دیگر از 
اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، این نگاه می 
تکنولوژی  تغییر  به  مربوطه  های  ریسک  بایستی 
توانائی  و  نیز سرعت  و  رقابتی  ها ی  محیط  و  ها 
قرار  بررسی  مورد  وقت  فوت  بدون  هم  را  عمل 
دهد و اطمینان حاصل کند که نگرش به تغییرات 
تکنولوژی مشکالت نادیده ای را بوجود نیاورد در 
های  شرکت  در  ارشد  مدیران  وظائف  راستا  این 
پیمانکاری به مراتب سخت تر و شیوه های  بسیار 

بسیار کالن را ایجاب میکند.
این  عدم  بدلیل  ایران  ما  کشور  در  متاسفانه 
نگرش ها در شرکت های پیمانکاری همواره موجب 

گردیده هر شرکت قائم به فر بوده و دوران اوج و 
نزول آن به جوانی و کهولت سن بنیان گذار بستگی 

داشته است .
همواره شاهد آن بوده ایم که در صورت 
فوت و یا بازنشستگی بنیان گذار و یا بنیان 
انبوهی  با حجم  گذاران شرکت پیمانکاری 
احتماالً  و  آالت  آهن  و  آالت  ماشین  از 
نقد  وجه  مقداری  شاید  و  ساختمان  چند 
روبرو گشته است و آنچه نابود شده تمامی 
تجربیات و اندوخته ها و مطالعاتی است که 
در طول سالیان ایجاد شده و اینک به فنا 

رفته است.
 یک شرکت پیمانکاری نگاههائی متنوع را طلب 

می کند :
اینگونه نگاهها عبارتند از مدیریت منابع انسانی ، 
مدیریت مالی، مدیریت اداری و سازمانی ، مدیریت 
تدارکات و تامین منابع، مدیریت عمومی ، مدیریت 
زمان و مکان، مدیریت کیفیت ، مدیریت ارتباطات 
، مدیریت امور حقوقی در قراردادها ، مدیریت توان 
فنی  اجرای  ، مدیریت  ، مدیریت مهندسی  ادعاها 
در پروژه ها ، مدیریت ذینفعان، مدیریت کاریابی ، 

مدیریت ماشین آالت و بسیاری رشته های دیگر
های  بخش  تمامی  به  نگرش  است  بدیهی 
مدیریتی فوق نگاهی عمیق و پرتوان را طلب می 
کند و بگونه ای میتوان گفت با توجه به اینکه هر 
پروژه زمان و مکانی متغیر را دارد طبعاً مشکالت و 
سختی های آن هم با دیگر بنگاه ها  و سازمان ها 

تفاوتی فاحش خواهد داشت.
با نگاهی دیگر به روش مدیریتی در شرکت های 
ایرانی میتوان اینگونه برداشت نمود که رویکردهای 
و  جهانی  استانداردهای  مبانی  از  هرگز  مدیریتی 
پذیرفته شده برخوردار نیست و عموماً از الگوهائی 
پیروی می کنند که شیوه هائی اقتضائی زمان و یا 

روزمرگی را می توان بر آن نام نهاد.
نگرش های  و  ها  تصمیم گیری  اینگونه  عموماً 
مدیریتی بجای آنکه مبنای تجزیه و تحلیل اطالعات 
و داده ها را دارا باشد بیشتر از استعدادهای فردی 
لحظات  سرچشمه  در  های  و سلیقه  ها  بینش  و 
گرفته اند و حتی ممکن است در آن زمان خاص و 
لحظه و مکان مربوطه نتجه و کارائی الزم را ایجاد 
نموده لیکن هرگز نتوانسته الگو و مدل برای تمامی 

پروژه ها و دیگر موارد و بحساب آید.

گردآورنده :  مهسا هدايتي
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علی حبيب اللهی
شركت رزين بتن برتر

آسیب  یا  تخریب  عوامل  تعیین   1-3-2
دیدگیها : 

به  ارزیابی شرایط سازه مورد نظر  اینکه  از  بعد 
پایان رسید ، باید مکانسیم اصلی تخریب شناسایی 
شود . به دلیل اینکه بسیاری از نقایص با بیش از 
یک مکانسیم ایجاد می شوند، درک اصولی از علل 
تخریب برای تعیین آنچه واقعاً اتفاق افتاده است و 
ارزیابی  بعداز یک  تنها   . است  آن ضروری  چرایی 
مواد  و  ها  نقشه  توان طرحها،  است که می  کامل 

فرآیند بازسازی را انتخاب کرد . 
3-3-1 انتخاب مواد و روشهای تعمیر  : 

بعد از اینکه دلیل یا دالیل تخریب مشخص شد 
می توان مواد و روشهای تعمیر را با توجه به توصیه 

های ذیل مشخص کرد : 

را  اصالحاتی  تواند  می  1-3-3-1-کارشناس 
تغییر  نظیر  کند؛  ایجاد  تخریب  علل  حذف  برای 
آسیبهای  ایجاد  عوامل  حذف   ، آب  زهکش  نحوه 
در  مضر  مواد  حذف  یا  ضربه]،  نظیر   ] ای  حفره 
تماس با سطح بتن.کارشناس باید درک کاملی از 

انواع ترک  عوامل موثر بر دوام بتن و دالیل سایر 
 201,2R ACI ،،   222R ACIخوردگی شامل
ACI224,1R ، داشته باشد . البته همیشه امکان 
پذیر نیست که دالیل ایجاد کننده تخریب را حذف 
کرد، مثاًل ممکن نیست بتوان محیط پیرامون سازه 
را عوض کرد در چنین مواردی هر تالشی منطقی 

باید متمرکز بر کاهش مشکالت و عوارض باشد .

های  محدودیت  باید  کارشناس   -1-3-3-2
غیر سازه ای را نیز در نظر بگیرد. این محدودیت 
ها می تواند شامل محدودیت دسترسی به سازه ، 
برنامه کاری سازه ، هر گونه محدودیتی که توسط 
مالک سازه اعمال می شود - شامل هزینه ها وعمر 
هوایی  و  آب  تاثیرات  و   - ترمیم شده  سازه  مفید 

باشد . 

 -1 -3 -3 -3
ذاتیکه  مشکالت 
امکان غلبه بر آنها 
نظیر  ندارد  وجود 
کلراید  با  تماس 

با  تماس  یا  و  دریا  آب  یا  زدایی  یخ  نمکهای  در 
مواد شیمیایی مضر، باید در نظر گرفته شوند. در 
این گونه موارد عملیات ترمیم و حفاظت طول عمر 
سازه را افزایش می دهد اما عوامل ریشه ای تخریب 

را از بین نمی برد . 

قوانین   ، ها  پروژه  از  برخی  در   -1-3-3-4
قابل  تاثیر  محیطی  زیست  و  ایمنی  مالحظات  و 
ترمیم  های  روش  یا  مواد  انتخاب  بر  ای  مالحظه 
و یا هر دو دارند. ذرات یا بخارات معلق در هوا که 
می تواند ناشی از استفاده  غشاء ها ، درز بندها ، 

نگرانی  باعث  باشد  بالستینگ  سند  و  ها  پوشش 
های زیست محیطی می شود . 

معایب  و  مزایا  از  باید  کارشناس   -1-3-3-5
باشد.  آگاه  موقت  تعمیر  مقابل  در  دائمی  تعمیر 
انتخاب مواد و روشهایی که در تعمیر استفاده می 

برای سازه  نیاز  مورد  مفید  عمر  تاثیر  تحت  شوند 
تعمیری هستند . گاهی مثاًل در سازه های ساحلی 
موقت ، مناسبتر آن است که به جای رفع ریشه ای 

مشکالت تنها به بر طرف کردن عوارض پرداخت.

6-3-3-1- امنیت سازه ، قبل ، حین و بعد 
از عملیات ترمیم باید بررسی و در نظر گرفته شود. 
عملیات ترمیم اغلب نیاز به تخریب بتن و میلگرد 
تنشی  مقاومت های  کار موجب کاهش  این  دارد. 
و  سازه  ی  فشار  و            خمشی   ، ،کششی 
نهایتاً کاهش پایداری آن می گردد. در صورت نیاز 
تحلیل سازه ای برای بارهای مرده و زنده و تاثیرات 
تغییر حجم ناشی از تغییرات دما باید صورت گیرد 
همچنین هر گونه نیاز به تحکیم موقت ، شمع زنی 

و تقویت سـازه باید لحاظ و برآورده گردد . 

آئين نامه تعمير و ترميم بتن
04 R-546 ACI مطابق

 ) بخش دوم (

7-3-3-1- در دسترسبودن ، هزینه و امکان 
باید  ترمیم  روشهای  و  تعمیری  مواد  فنی  سنجی 
بررسی گردند . تولید کنندگان و تامین کنندگان 
می توانند در انتخاب مواد و روشها مشاوره کمک 
جهت  مناسب  مواد  انتخاب  هنگام  البته  نمایند. 
تعمیر ، کارشناس باید این نکته را در خاطر داشته 
تولید  توسط  شده  ارائه  فنی  های  داده  که  باشد 
کنندگان به تنهایی کافی نیست زیرا آزمونهای آنها 
معموالً در شرایط خاصی           [که ممکن است 

مطابق با شرایط پروژه نباشد] انجام شده اند .

تخریب  میزان  باید  کارشناس   -1-3-3-8
میلگرد را تخمین بزند تا مشخص شود آیا به شمع 
زنی موقت نیاز هست یا خیر؟ اگر میلگرد به طور 
جزیی یا تماماً بی فایده شده باشد ، یا خورده شده 
باشد و یا در حین تخریب بتن در یک نقطه بحرانی 
) نظیر ستونها ( بریده شود باید توزیع مجدد بارها 
و تنشها صورت پذیرد . در اغلب موارد مگر مواقعی 
که بارهای زنده و مرده قبل از شروع تعمیر برداشته 
بارهای  تحمل  برای  تعمیر  مورد  عناصر   . شوند 

موجود نا کافی اند . 
لحاظ  از  باید  بالقوه  پیمانکاران   -1-3-3-9
تعمیری  مواد  و  روشها  از  استفاده  برای  توانمندی 
ارزیابی شوند و هم چنین هزینه های کوتاه مدت و 
بلند مدت کار با آنها بررسی شود. پیمانکاران باید 

بتوانند تخصص خود را در این کار اثبات کنند . 

ویژگیها  و  ها  نقشه  و  تهیه طرحها   -1-3-4
 )spec(

قدمبعدی در فرآیند تعمیر تهیه ویژگیها  یانقشه 
ها و یا هر دوست. به دلیل اینکه ممکن است میزان 
وسعت آسیب سازه تا زمانی که بتن تخریب نشود، 
مشخص نگردد، طرحها و نقشه ها با انعطاف پذیری 
 ، بتن  تخریب  میزان  مانند  بخشهایی  در  باالیی 
مقدار  و  میلگرد  جایگزینی   ، سطح  سازی  آماده 
مواد ترمیمی تهیه می شوند . تخمین جامع شرایط 
حتی المقدور در نزدیک ترین زمان به شروع کار، 
به  را  واقعی  شرایط  با  ها  برآورد  اختالف  میزان 

حداقل می رساند . 
زمانی که تخریب شدید باشد یا جایی که پیش 
بینی می شود مقدار زیادی بتن باید تخریب شود، 
تحکیم سازه باید در اسناد و طرحهای پروژه دیده 
نواحی  و  ترمیم  مورد  سازه  حفاظت  گاهی  شود. 

اطراف تنها مشکل پروژه است . 
و  زنی  شمع  به  باید  ای  ویژه  توجه  همچنین 
تحکیم اجزاء سازه و نواحی اطراف معطوف شود . 

دقیق  و  واضح  باید  موثر  تعمیر  یک  طرحهای 
واحدهای  میزان  دارای   باید  طرحها  این  باشند. 
آماده   ، نیاز  مورد  مواد   ، کار  هدف   ، تعمیری 

استانداردهای  و  کاربری  ، مالحظات  سازی سطح 
آزمونهای کارایی نظیر مقاومت کششها ، مقاومت 

فشاری و غیره باشد . 

5-3-1- فرآیند مذاکره و مناقصه گزار ی : 
از  یکی   ، پیمانکار  یک  انتخاب   -1-3-5-1
یک  انتخاب  تعمیر  پروژه  یک  وجوه  مهمترین 
پیمانکار دارای صالحیت با تهیه لیستی از مناقصه 
به  پیمانکاری  هیچ  است.  دار  صالحیت  گزاران 
تنهایی در تمام بخشهای ترمیم حرفه ای نیست در 
که  انتخاب کرد  را  پیمانکارانی  باید  امکان  صورت 
بتوانند شواهد و مستندات کار در زمینه های مورد 

نیاز در پروژه مورد نظر را ارئه کنند . 

مناقصه  از  پیش  کنفرانس   -1-3-5-2
  : )Prebid(

از برگزاری مناقصه ، کارشناس، مناقصه،  پیش 
مالک و پیمانکاران بالقوه باید در یک کنفرانس به 
سئواالت مطروحه  درباره ماهیت پروژه و انتظارات 
جلسه  این  امکان  صورت  در  دهند  پاسخ  کارفرما 
باید همراه با بازدید از سایت باشد این جلسه می 
طول  در  را  قانونی  مسائل  و  نظرها  اختالف  تواند 

پروژه ترمیم را حذف کند . 

 ( ساخت   پیش  کنفرانس    -1-3-5-3
 : ) Preconstruction

و  کارفرما  پروژه  آغاز  از  قبل  که  است  مهم 
آن  اندرکاران  دست  و  پروژه  مدیر  با  کارشناس 
برنامه  باید  پیمانکار  مالقات  این  کنند.در  مالقات 
زمانبندی پروژه خود را برای پذیرش کارفرما ارائه 
نمایند  برطرف  را  نظری  اختالف  گونه  هر  و  دهد 
طرفهای  تمام  به  گزارشات  میزان  و  نوع  تعیین   .
مرتبط کمک می کند تا از اطالع یافتن از میزان 
پیشرفت، موارد یافت شده جدید و مشکالت حین 

کار مطئمن شوند . 

6-3-1- اجرای کار:
کار تعمیر مطابق با طرح ها و نقشه های پروژه 
اجرا می شود. فرآیند تعمیر معموالً شامل تخریب 
بتن، آماده سازی سطح ، استفاده از مواد ترمیمی و 
اجرای تکنیکهای ویژه می باشد. حفاظت[ سازه ] 

نیز ممکن است در این فرآیند گنجانده شود .

1-6-3-1- کلیات : 
تجربه نشان می دهد که تعمیر نسبت به ساخت 
یک سازه جدید ، نیازمند توجه بیشتر به جزئیات 
کاماًل مطابق  باید  پیمانکار   . است  بهتر  و عملکرد 
رویه  و  روشها  از  و  برود  پیش  ها  نقشه  و  طرحها 
هایی استفاده کند که بر نتایج مورد نظر برسد در 
از  دور  یا  منتظره  غیر  شرایط   ، تعمیر  پروژه  یک 
ظاهر  ناگهان  کار  پیشرفت  یا  است  ممکن  چشم 

شوند . 

و  مشاهدات  ای  پاره  متاسفانه 
که  بوده  آن  بیانگر  مختلف  گزارشات 
این  اعضاء  از  اعم  همکاران  از  چند  تنی 
مشی  و  خط  همکاران  دیگر  یا  و  انجمن 
چاپ  در  کرده  فراموش  را  خود  صنفی 
و  عالئم  تجاری،  نام  انتخاب  بروشور، 
لوگوی سازمانی و بسیاری موارد دیگر 
نگرش و رفتاری سودجویانه و بدور از 

شرافت همکارانه را دنبال نموده اند .
انجمن  این  شعار  همواره  که  آنجا  از 
مواد  رشته  این  در  فعال  همکاران  و 
شیمیائی صنعت ساختمان برای این بوده 

که :
متخصصین صنعت و حرفه ما را بعنوان 
مشاور در پروژه های خود بنگرید و از 
پرهیز  تجاری  بازرگانانه و صرفًا  نگاهی 

دارید ................
عماًل آن گونه اقدامات و رفتار دغالنه 
و تقلیدهای کور کورانه بدور از شئونات 
نام  و  گردد  می  محسوب  صنعت  این 
خالق  دارید  انتظار  که  را  شما  سازمانی 
خواهد  مخدوش  را  باشد  مبتکرانه  و 

ساخت .
هیئت  اعضاء  مذاکرات  و  جلسات  در 
بر  نظارت  اداره  با  انجمن  این  مدیره 
عالئم   ، تبلیغاتی  شعارهای   ، مطبوعات 
سقم  و  صحت  بر  نظارت  و  تجاری 
و  آمده  بعمل  مفصلی  گفتگوهای  آن 
مسئولین انجمن موظف گردیدند برای 
اعالم  نامطلوب در  این روش  از  اجتناب 
نام اینگونه موسسات و اشخاص مغرض 
بکار  را  خود  کوشش  و  سعی  تمامی 

گمارند .
خود  صنفی  همکاران  تمامی  از  اینک 
دیدگاهی  با  داریم  استدعا  صمیمانه 
مبتکرانه ضمن پرهیز از احتمال خطاهای 
مذکور بعنوان ناظرین و حامیان انجمن 
اعمال  گونه  این  همدلی  و  مشارکت  با 
را  دیگران  حقوق  به  تجاوز  و  نابخردانه 
کتبًا  یا  و  تلفنی  مدیره  هیئت  اعضاء  به 

گزارش دهند.
خواهد  تالش  انجمن  مدیره  هیئت 
ارشاد  وزارت  ناظرین  همکاری  با  کرد 
و  صنعت  وزارت  مختلف  های  بخش  و 
از تصنیع حقوق همکاران صدیق  تجارت 

این صنعت دفاع نماید.
                                                                                        

                                                            هيئت مديره

تقلید یا ابتکار ...
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محیطی  زیست  آلودگیهای  تمامی  از  جدای    
که محیط زندگی ما انسانها را تحت تاثیر قرارداده 
آلودگی صوتی نیز با توجه به ماشینی شدن دنیای 
امروز و گسترده شدن زندگی در ارتفاع )آپارتمان 
و  است  آزرده  را  بسیاری  روان  و  اعصاب  نشینی( 
همواره از مشکالتی بوده که کمتر مورد توجه قرار 

گرفته است.
یکی از انواع این آلودگی صوتی انتقال صدا در 
واحد  دیگر  با  مجاور  واحد  یا  و  آپارتمان  طبقات 
یا  و  آسانسورها  از  ناشی  ارتعاشات  یا  و  همسایه 

لرزش ناشی از 
استقـــــرار 
موتـور خانه 
دیگــــر  و  

موارد بوده و می باشد.
آن  از  نشان  کارشناسان  و  مهندسین  تحقیقات 
از  صورتیکه  در  ای  کوبه  صداهای  عبور  که  دارد 
آلودگی  این  کند  عبور  بسته   هوای  های  محفظه 
افزایش  با  بود  خواهیم  قادر  و  کاهش  را  صوتی 
اینگونه حباب ها این 
آلودگی را به حداقل 

ممکن برسانیم
از  استفــــاده 
 Polyethylene( اتیلن  پلی  کردن  اسفنجی 
Foam( این امکان را بوجود آورد که انتقال صدای 
با حباب  را    Sound Absorption کوبه ای   
 5 ضخامت  در  و   )Closed Cell( بسته  های 

میلیمتر بمیزان قابل توجهی کاهش دهیم.
مزید آگاهی با تراز و نوسان صدا اعالم میدارد :

شنیدن  قابل  10دسیبل   Db از  کمتر  صدای 
نیاز به دستگاههای سمعی  بطور معمول نیست و 
تراز بیش  خاص )Head Phone( خواهد بود و 
از Db 110 شکستن دیوار صوتی را بهمراه خواهد 

داشت. 
 Db  40 حدود  صدای  شنیدار  است  بدیهی 
بیش  و  تحمل  قابل  صدای  دسیبل   Db  25 الی 
روی بر  مطالعه  بود.  خواهد  دهنده  آزار  آن  از 

Polyethylene Closed Cell Foam  توانائی 
و  ساخت  پذیر  امکان  را   Db  20 حدود  کاهش 
آزمایشگاه  در   8/39/1 شماره  طی  آزمایش  این 
بر  مسکن  و  ساختمان  تحقیقات  مرکز  اکوستیک 
اساس استاندارد  )Lnw( ISO 2/717 با موفقیت 

انجام گرفته است.
اتومبیل  از  ناشی  به صداهای متداول  با عنایت 
انواع   ، منازل  طبقات  در  اثاثیه  جابجائی  یا  و  ها  
دستگاههای صوتی و یا فعالیت ورزشی و جهشی 
 Db 50 اعضاء خانوانده که تراز حداکثر آن در حد
الی 60 خواهد بود کاهش به میزان Db 20 آنرا در 

حد اعتدال و قابل تحمل خواهد ساخت.
آوریهای  فن  و  تحقیقات  با  داریم  آن  امید 
جدیدتری قادر باشیم این تراز کاهش را تا میزان 

Db 30 افزایش دهیم .

ليـدا شهابـی

                افسوس خداوند با همه زیبائی های آفرینش انسان
               برای گوش آدمی همچون چشم پلکی نیافریده است

بیش از 35 سال است بعنوان یک شرکت تولیدی 
از  استفاده  جهت  کشور  بانک  چند  با  بازرگانی  و 
خدمات بانکی همکاري می کنم )انشاءاله( و همواره 
از لطف و عنایت مسئولین در مساعدت و همیاری 
در کار خود بهره مند بوده و امید آن دارم که راه 

هموار تسهیالت چنان باشد که باید .....................
 ، گشایش  گیری  اوج  پس  و   1385 سال  در 
کماکان  که  بانکها  تلفیق  و  همگرائی  و  گسترش 
ادامه دارد و هروز شاهد نامها و شعبات متعدد آنها 
بوده و هستیم و بنابر بخشنامه های هیئت دولت 

و مدیریت مجموعه بانکها بهره ، تسهیالت از 18 
الی 26 و 30% به میزان قابل توجهی کاهش و به 
دستور  آن  و  لطف  از  با سپاس  و  رسید  عدد%14 
یکی  تولید  صنعت  بهبود  راستای  دولتدر  هیئت 
گفته  نا  شدم  مند  بهره  الطاف  این  از  نوبت  دو 
تولیدی  شرکتهای  جهت  تسهیالت  این  که  نماند 
بهنگامی  سوم  مرحله  برای  و  بود  پروانه  دارای  و 
داشتند  اظهار  نمودم  تسهیالت  درخواست  که 
لطفاً این برگه را هم امضاء نمائید. به راستی تمام 
کلمات آن نامه را کامل و دقیق بخاطر ندارم ولی 
و  دارد  را  خود  شرایط  بانک  )این  بود  این  مفهوم 
تابع هیچ مرجعی و ارگانی نیست و مالک تعیین 
بهره تسهیالت با مدیران این مجموعه خواهد بود 
هیچگونه  هم  تسهیالت  کننده  دریافت  شخص  و 
دولتی  مربوطه  بانک  آنکه  جالب  ندارد(  مخالفتی 
پاسخ  در  روبرو شدند  من  ممانعت  با  وقتی  و  بود 
که  است  آن  بمفهوم  کنید  نمی  امضاء  اگر  گفتند 

تسهیالت هم نمی خواهید .
و  مرکزی  بانک  مدیران  که  دارم  بخاطر  خوب 

مسئولین نظارت بر بانکها و یکی دو تن از وزارت 
دارائی در برنامه رادیوئی پنجشنبه )ساعت 12 الی 
اجرای  فوق  ماجرای  از  پس  روز  درست  و   )13/5
و  داشتتند  زنده  بصورت  پاسخ  و  پرسش  برنامه 
من هم تماس تلفنی گرفتم و شرح موضوع باال را 
مطرح کردم در جواب گفتند کار خوبی کردید که 
امضاء نکردید و من پرسش بعدی را مطرح کردم 
که حال چه کنم در پاسخ فرمودند این دیگر به ما 

مربوط نمیشود ودیگر تلفن خاموش شد...........
چاره ای نداشتم و خود را با شرایط بانک تطبیق 

تسهيالت بانکی و راهی
بـس آســان ...

دادم و برگ مربوطه را هم امضاء کردم و بهره %24 
را پذیرفتم برای دریافت تسهیالت ملک محل کار 
خود را که ارزشی بیش از ده میلیارد ریال داشت را 
در رهن بانک گذارده بودم و درخواست تسهیالت 
ریال  میلیارد   4 الی   3 حدود  عددی  همواره  من 

بود.
 

ناگفته نماند عالوه بر رهینه بیمه تمام و کمال 
و  داده  انجام  بانک  نفع  به  هم  را  خود  کار  محل 
متن  در  و  بودم  پرداخته  هم  را  آن  های  هزینه 
مورد  تسهیالت  بمیزان  تنها  هم  دفترخانه  برگ 
این  ذکر  و  نبود  رهینه  در  ملک  من  درخواست 
و  متعلقات  تمامی  و  دانگ   6 تمامی  که  جمله 
شده  نامبرده  باشد  می  بانک  اختیار  در  ملحقات 

بود .
این بار )سال 1388( تقاضای تسهیالت با قبول 
بانک اظهار  را نمودم مدیران  تمامی شرایط فوق 
داشتند معادل 120% مبلغ درخواست تسهیالت 
هم بایستی سفته امضاء نموده و تمامی سهامداران 

شرکت پشت آن را امضاء نمایند .
وقتی اعتراض کردم که ملک مورد رهینه من 

معادل سه برابر درخواست تسهیالت در گرو  بانک 
فقط  نیست  ها  سفته  این  به  نیازی  دگر  و  است 
پاسخ یک کلمه بود )این مقررات بانک است( به 

ناچار رضایت دادم ........
اکنون سال 1391 است و من 35 سال است 
رابطه خود را با آن بانک قطع نکرده ام و اضافه 
می نمایم هرگز هم چک مدت دار و یا چک بدون 
محل نداشته و ندارم و حتی درخواست هم نکرده 
ام حتی یک روز پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی 
را به تاخیر اندازند و تمامی بدهی های خود را در 

زمان معین شده تمام و کمال پرداخته ام .
تسهیالت  درخواست   1391 ماه  مرداد  در 
 4 بمیزان  کاالئی  خرید  برای  اقساطی(  )فروش 
میلیارد ریال را به بانک مربوطه ارائه کردم پاسخ 

دادند مدارک ذیل الزم است :
1- پرکردن فرم درخواست تسهیالت و قبول 

مندرجات پشت آن )که تماماً یکطرفه بود( 
با  فروشنده کاال مطابق  برگ صورتحساب   -2

نوع صورتحساب های درخواستی وزارت دارایی
اقتصادی  کد  ثبت  شده  گواهی  تصویر   -3

فروشنده کاال 

4- تصویر گواهی شده ثبت نام شرکت فروشنده 
کاال در اداره مالیات بر ارزش افزوده 

رسمی  روزنامه  از  دفترخانه  گواهی  تصویر   -5
تاسیس شرکت و روزنامه آخرین تغییرات فروشنده 

کاال
ترازنامه و صورت سود و زیان  ارائه  6- گواهی 
سال قبل به حوزه مالیاتی مربوطه در اداره دارائی 

تابعه  
7- تصویر شناسنامه و کدملی مدیران شرکت 

و اصل آنها 
و چندبرگ اوراق دیگر که ذکر تمامی آنها اتالف 

وقت شما خواننده گرامی را در بردارد.
8-برگه ای ارائه کردند که متن آن برگه در در 
حاشیه قرارداد فیمابین و با خط خودتان قید شود 
و مجدد امضاء شود )هر نوع مطلب دست نویس در 
متن قرارداد و یا حاشیه نویسی مورد قبول است و 

هیچگونه اعتراضی را نخواهم داشت(
پس از دو هفته مطالعه نسبت به تمامی مدارک 

ارائه شده اعالم داشتند :
صورتحساب فروش کاال می بایستی توسط یکی 
با  فروشنده کاال گواهی  از فروشندگان هم گروه 

امضاء شود و صحت آن کاماًل قید گردد.
و  کردم  موافقت  هم  درخواست  این  با  ناچاراً 
ظرف حداکثر 24 ساعت مدارک جدید درخواستی 

را ارائه نمودم .
اعالم شد حال باید پرونده به کمسیون اعتبارات 
و یک  ارجاع شود دو سه هفته سپری شد  مرکز 
 : دیگر  نشد،بار  تشکیل  کردند:کمسیون  اعالم  بار 
مورد  چند  و  نرسیده  نوبت  به  هنوز  شما  پرونده 
بطول  دوره  این  هم  یکماه  حدود  عماًل  که  دیگر 
انجامید  و پس از آن پاسخ دادند یکی از مدیران 
کشور  جنوبی  شهرهای  از  یکی  در  شما  شرکت 
اکنون مدیون  و  نموده  را  ضمانت شخص دیگری 
این  با  نام  هم  که  دیگری  بانک  به  را  بدهی خود 

بانک هم نبود پرداخت ننموده است.
گفت  گرفتم  تماس  مدیون  شخص  با  وقتی 
دریافت  ای  نامه  مربوطه  بانک  از  و  نیست  چنین 
بانک  به  را  بدهی  گونه  هیچ  مدیون  که  نمودیم 
ذیربط ندارد . این نامه با امضاء و مهر بانک مربوطه 
را به بانک خود ارائه نمودم و پس از یکهفته پاسخ 
دادند استعالم بانک مرکزی مدیون را هنوز بدهکار 

نشان می دهد.
است  کامپیوتری  اشتباه  موضوع  این  دریافتیم 
بیشتر  شاید  و  ماه  یک  هر  هم  مرکزی  بانک  و 
اطالعات بانکی خود را به روز میکند و از اینرو فعاًل 

مرکزی  بانک  کامپیوتری  بایگانی  در  اشتباه  این 
وجود دارد .

و  شد  برطرف  مشکل  باالخره  بعد  روز   40
کمسیون  به  را  من  درخواستی  پرونده  مجدداً  
همان  و  دیگر  هفته  سه  هم  باز  و  نمودند  ارسال 
این هفته هم کمسیون   ، نوبت است  جمالت در 

تشکیل نشد و غیره ادامه داشت 
بار  این  دیگر  یکماه  حدود  گذشت  با  باالخره 
پاسخ دادند که شما در شرکت دیگری هم فعال 
هستید و آن شرکت به بانک بدهی دارد جالب این 
بود وقتی نام شرکت را شنیدم دریافتم اینجانب در 
سال 1385 تمامی سهام خود را در شرکت مورد 
مذاکره واگذار و روزنامه رسمی آن را هم به بانک 
ارائه نمودم که اکنون بیش از 6 سال است من از 
شرکت مورد نظر خارج شده ام و در زمان حضور 
آنکه  نداشته ضمن  بانک  به  بدهی  هیچگونه  هم 
من فقط یک سهامدار بوده و هیچ نوع اسناد مالی 

هم با امضاء من صادر نشده است  
بانک در پاسخ اظهار داشت من این مدارک را 
جهت شعبه دیگر ارسال می کنم و عماًل تا دریافت 

پاسخ دو هفته طول خواهد کشید.
من  هنوز  و  است  ماه 1391  پایان دی  اکنون 
ام و جالب است که فروشنده  در خم یک کوچه 
و  است  افزوده   %250 را  خود  کاالی  ارزش  کاال 
آن صورتحساب فروش کاال  عماًل فاقد اعتبار می 

باشد.
جالب اینجا است که وقتی موارد فوق را با یکی 
قضائی  مسائل  به  عالم  و  دان  حقوق  دوستان  از 
مطرح کردم عنوان کرد: وقتی موضوع دست نویس 
)ماده 8 تقاضای بانک( را امضاء می کنید از کجا 

میدانید که نوشتار در متن و یا حاشیه آن بهنگام 
امضاء قرارداد بوده و یا پس از آن ؟

و با دقت بیشتر متوجه شدم که بانک هم اسناد 
و مدارک را با امضاء نسخه اصلی دریافت می کند 
لیکن آنچه که از قرارداد در دست من قرار میدهند 
قانونی  ارزشی است که هیچ مرجع  فاقد  فتوکپی 

آن را قبول نخواهد کرد.

گردآوردنده :  سميه مجد
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از دیر هنگام انسان درصدد آن بوده در جابجائی 
هرچه بهتر کاال و نیز فراهم کردن رفاه در مسافرت 
گامی موثر و در ایجاد بستری مناسب راهکارهای 

عملی و نوینی را ایجاد کند .
 : جمله  از  ابزارهای  و  وسایل  خلق  بر  عالوه 
کالسکه ، دوچرخه ، اتومبیل ، ماشین آالت ریلی 
ایجاد  همانند  آن  سازی  بستر  کشتی  و  هواپیما   ،
جاده ها ، اتوبان ها ، ریل گذاری و مسیرهای هوائی 

و آبی نیز از مکمل های این سوژه بوده است .
جابجائی های اولیه : دوش آدمی ، چرخ ، ارابه ، 
حیوانات و چهارپایان و نظائر آن مسیرهای حرکت 
را در عرض بسیار کم و عالوه بر آن سرعت مختصر 
و  تپه ها   ، فرازها  و  در طی مسیر و وجود نشیب 
کوه ها موانعی برای دست یابی به یک راهکار نوین 

بوده است.
شاید بتوان گفت راه )جاده( نخستین و طبیعی 
کشورها  قبایل،   ، انسانها  ارتباطی  وسیله  ترین 
گردش  و  کاال  تبادل  و  تجارت   . است  ها  ملت  و 
و  ممکن  غیر  آن  وجود  بدون  اجتماعی  چرخهای 
همانند بدن انسان که بدون شریانها و جریان خون 
بدون حیات می شود عدم وجود شریانهای شهری ، 
انسانی ، کشوری و قاره ای هم بقای ارتباط و تامین 

نیازهای بشری را مختل خواهد ساخت.
کوهستانی  راههای  گذاردن  سر  پشت  از  پس 
تکنولوژی  پیشرفت  شنی  و  خاکی   ، ای  تپه   ،
با  ها  جاده  ایجاد  نفتی  منابع  به  آنها  دسترسی  و 
ساختار مواد نفتی )قیر( و دیگر ترکیبات را عملی 
ساخت و کم کم جایگزین راههای سنتی و قدیمی 
گردید و با این دست یابی تعویض جاده ها و بمرور 

بزرگراه ها و اتوبانها را پدیدار ساخت .

ایجاد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مختلف در 
سراسر جهان موجب بهبود در طراحی هندسی آن 
و راهکارهای حفاظت از آنها و چگونگی اجرای آنرا 
دگرگون ساخت و تراکم وسائط حمل و نقل از یک 
طرف و خسارات ناشی از سوانح این شریان حیاتی 
کشوری و شهری را از سیستم یکطرفه به دو طرفه 

بدل ساخت : 
توسعه راهها ، بزرگراهها و اصالح راههای فرعی 

از خاکی و شنی به جاده های آسفالته عماًل تولیدات 
آسفالت ، مصرف قیر و غیره را افزایش داد . 

زمینه  در  ها  بررسی  و  مطالعات  متاسفانه 
تغییرات تکنولوژی در زمینه آسفالت دسترسی به 
صورت  کمتر  ایران  ما  کشور  در  نوین  راهکارهای 
سنتی  روش  همان  به  اجرا  شیوه  تقریباً  و  گرفت 

ادامه یافته است .
عدم رعایت نکات فنی و هندسی راه ها ، 
آبگیرهای ناشی از بارش باران و عماًل رانش 
خاک های زیر سازی با نگرش های ناصحیح 
، طول و  ، عرض  از دیدگاه  ها  ایجاد پل  در 
شیوه اتصال آن با ادامه جاده ، عدم استفاده 
از ژئوتکستایل و ژئوممبرین برای استحکام و 
جلوگیری از رانش ها و رو سازی و بسیاری 
عوال دیگر از یک سو ، عدم دقت در رعایت 

قوانین رانندگی و کافی نبودن همین مقدار راههای 
ارتباطی از سوی دیگر آمارهای تصادف های جانی 
و جرحی همه ساله را بدنبال داشته است . متاسفانه 
اینگونه آمارها نشان رتبه اول سوانح منجر به فوت 
و یا خسارات مالی را در جهان از آن ایران ساخته 
و  راهسازی  معضل  به  عوامل  این  وتمامی  است 

مطلوب نبودن آن افزوده است .
به 70  قریب  اکنون  ایران  ما  در حالیکه کشور 
یک  )سرانه حدود  دارد  سیمان  تولید  تن  میلیون 
تن( و از طرفی جهت صادرات آن هم کم و بیش 
نبودن  کافی  و  یکطرف  از  ایم  بوده  مشکل  دچار 
نگاه  تواند  از طرفی دیگر می  تولیدات مواد قیری 
شهرسازی  و  مسکن  وزارت  بخش  در  مسئولین 
راه  رشته  در  دانشمندان  و  وهمچنین متخصصین 
و  بتن  جایگزین  های  ویژگی  این   به  را  جاده  و 

قير
           يا

     سيمان ...؟
آسفالت معطوف دارد .

تن سیمان  یک  مقابل  در  که  نمود  اذعان  باید 
صادراتی در شرایط کنونی مبلغی معادل 80 هزار 
دالر   800 کشور  از  قیر  تن  یک  خروج  و  تومان 
این مقدار تفاوت در  برآورد و برگشت مبلغ دارد، 
ارزش می تواند بسیاری از معادالت را تحت تاثیر 

قرار دهد
خوردگی آسفالت 

باید قبول کنیم که بیش از نیمی از کشورمان در 
منطقه کویری و خشک قرار دارد و تمامی سواحل 
با آب  جنوب و شمال کشورمان بدلیل همجواری 
و  کلر  یون  به  آلوده  و  شناور  هوای  دارای  دریاها 
دیگر  مناطق  از  بسیاری  در  و  باشد  می  سولفات 
بوده  آفرین  مشکل  همواره  سولفوره  خاکهای  هم 

است .
دانشمند و محقق سوئدی معتقد است چنانچه 
کمبود  بدلیل  زمین  روی  جانداران  تمام  روزی 
اکسیژن نابود شوند سولفورها نوعی باکتری هستند 
این  شد.  خواهند  برخوردار  کافی  عمر  بقاء  از  که 
دانشمند در کتابها و نوشته های خود اظهار نموده 
تمامی جانداران برای ادامه حیات نیازمند اکسیژن 
و این نوع باکتری های سولفوره از تغذیه کربن ها 

برخوردار هستند .
کربنی  مواد  از  سرشار   Bitumen قیری  مواد 
آلوده  آن  های  خاک  یا  و  هوا  که  مناطقی  در  و 
های  جاده  ساختار  و  ایجاد  باشد  می  سولفور  به 
اینگونه  نموده  تر  کامل  را  آنها  به  تغدیه  آسفالته 

باکتری ها را تنومندتر میسازیم .
در بسیاری از کشورهای قاره اروپا ، آمریکا اکنون 
دریافته اند که ساخت و ساز جاده ها با آسفالت نه 
تنها از نقطه نظر اقتصادی به صرفه نیست بلکه با 
احتساب عمر کوتاه و خصوصاً در مقایسه با جاده 
های روکش بتنی از ویژگی های فنی و استاندارد 

شده الزم نیز برخوردار نمی باشد.
جای سپاس و تشکر دارد که در سالهای اخیر 
های  پروژه  ای  پاره  در  آسفالت  روکش  عملیات 
انجام میشود و  بازیافت  با متد  شهری و جاده ای 
از آلودگیهای زیست  این خود حجم قابل توجهی 

محیطی را خواهد کاست لیکن موجب از بین رفتن 
نخواهد  سازی  جاده  روش  این  اصلی  معضالت 
ناشی  ضایعات  از  مختصری  حجم  در  تنها  و  شد 
از آلودگیهای زیست محیطی در بازسازی )تخریب 

سطوح قبلی و اجرای آسفالت جدید( می کاهد .

نکات تاثیر گذار منفی در آسفالت 

العاده قیمت در کاربری  •افزايش فوق  	
قیر و مواد نفتی 

از  ناشی  محیطی  زيست  •آلودگیهای  	
از  تولیدات آسفالت و رفتارهای پس 

اجرا 
پوشش  بهنگام  اجرا  نوبتی  •چند  	

آسفالت 
•تغییرات دمای سیکلی روزانه و فصلی  	
و خسارت ناشی از انقباض و انبساط 

ترکیبات قیری  
 • 	10 الی   5 حدود  حداکثر  کوتاه  عمر 

ساله 
•قیمت تمام شده باال با توجه به جمیع  	

جوامع 
•خوردگی های میکروبی )سولفورها( با  	
مختلف  مناطق  های  ويژگی  به  توجه 

کشور ايران 

مزاياي مصرف سیمان: 
در  خود  نوبه  به  هم  سیمان  تولیدات  اگرچه 
زیست  آلودگیهای  از  انبوهی  حجم  تولید  هنگام 
محیطی را فراهم می آورد لیکن قادر است با توجه 
های  مقاومت  بتن  تولید  و  سنگدانه  با  ترکیب  به 
سایشی   ، فشاری  های  مقاومت  جمله  از  مختلف 
با  مقایسه  در  انقباض  و  انبساط  تغییرات  عدم   ،
های  ویژگی  آن  طوالنی  بسیار  دوام  و  آسفالت 
مهمی است که می تواند در جایگزینی با قیر مورد 

توجه قرار گیرد .
اضافه کنیم که نگه داری سیمان حتی بصورت 
نکته  این  و  غیرممکن  برای مدت طوالنی  کلینگر 
ایجاب  را  آن  مصرف  در  تفکر  که  است  دیگری 
میکند تا از گزند سپری شدن تاریخ مصرف آن هم 

جلوگیری شود .
از کشورهای اسکاندیناوی و  اکنون در پاره ای 
کانادا و بسیارنقاط دیگر به ترکیب دو محصول قیر 
و موفقیت های جالبی کسب  اندیشیده  و سیمان 

شده است .
در  کارشناس  و  محقق  چندین  نیز  ایران  در 
رشته های جاده و کارشناس در رشته ترکیب قیر 
آزمایشگاه  در  را  جدیدی  فرموالسیون  سیمان  و 
لیکن   آفریده  مطلوب  نتایج  که  اند  آورده  بدست 

هنوز پیشرفت کارگاهی نداشته است .
از دست  بیشتری  توجه  نوشتار  این  است  امید 
اندرکاران این برای شریان حیاتی را بخود معطوف 
دارد و کشورمان ایران هم از موفقیت های آن بهره 

مند شود.

                                                                                                         
   ابوالحسن رامين فر 

مقاله
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اين مقاله دردو بخش تنظيم شده است كه بخش اول 
به  بعدي  شماره  در  دوم  قسمت  و  شماره  اين  در  آن 

چاپ خواهد رسيد.

به  جدید،  کاري  و  کسب  روندهاي  مقدمه:در 
و  مهم  جایگاهي  مشتریان  رضایت  آوردن  دست 
حیاتي در اهداف سازمان ها به خود اختصاص داده 
موفقیت  مي دانند  خوبي  به  ارشد  مدیران  و  است 
در  سازمان ،  کالن  اهداف  به  رسیدن  راه  در  آنها 
دیگر  سوي  از  است.  مشتریان  رضایت  جلب  گرو 
در  اندازه  یک  به  مشتریان  همه  گفت  نمي توان 
موفقیت سازمان نقش دارند. بنابراین جلب رضایت 
مشتریان کلیدي، حساسیت بیشتري خواهد داشت. 
بدین ترتیب الزم است در سازمان، سیستمي براي 
جذب و حفظ مشتریان طراحي و پیاده سازي شود، 
را  مشتریان  و  سازمان  روابط  بتواند  که  سیستمي 
به  سیستم ها  این  امروزه  کند.  مدیریت  خوبي  به 
مشهور  مشتریان  با  ارتباط  مدیریت  سیستم هاي 
بازار  به   CRM نام  با  نیز  نرم افزارهایي  و  شده اند 
جلب  راه  در  را  سازمان  مي توانند  که  است  آمده 

رضایت مشتریان تواناتر سازند. 

با  روابط  مدیریت  معرفي  ضمن  اینجا  در 
سازمان،  در  آن  کارگیري  به  مزایاي  و  مشتریان 
روندهاي ارتباط با مشتري و چالش هاي پیش روي 

سیستم هاي CRM مورد بررسی قرار می گیرد. 

:CRM تعریف

از  است  عبارت  مشتریان  با  روابط  مدیریت 
توسعه،  ایجاد،  منظور  به  که  گام هایي  مجموعه 
و  طوالني مدت  روابط  بهینه سازي  و  نگهداري 
ارزشمند بین مشتریان و سازمان برداشته مي شود. 
اصطالح CRM با مفهوم امروزي آن از دهه 1990 
به  کار  و  راهبرد کسب  یک  قالب  در  و  آمد  پدید 
ارتباطات  ارزشمندترین  انتخاب و مدیریت  منظور 
با مشتریان تدوین شد. CRM نیازمند یک فلسفه 
مشتري محور و فرهنگ پشتیباني از فرایندهاي مؤثر 
بازاریابي، فروش و خدمات پس از فروش در سازمان 
مي باشد. فرهنگ مشتري محور بر مفهومي ساده از 
فروشندگان  و  مشتریان  بین  یک  به  یک  ارتباط 
به چشم  به هر مشتري  نگرش،  این  است.  استوار 
یک فرد با خواسته ها، خریدها و نیازهاي مربوط به 
خود نگاه مي کند. مدیریت ارتباط با مشتري در واقع 
یک استراتژي کلي تجاري است که شرکتها را قادر 
با مشتریانشان مي سازد.  ارتباط  به مدیریت موثر 
مدیریت ارتباط با مشتري یک دید و شماي کلي از 
مشتریان هر سازمان را براي اعضاي آن سازمان به 
تصویر مي کشد. بر اساس مفاهیم مدیریت ارتباط 
با مشتري، هر شخصي در سازمان مي بایستي روي 
و  بوده  متمرکز  او  به  مربوط  اطالعات  و  مشتري 
یک  یا  سازمان  یک  مشتریان  اطالعات  رو  این  از 
بنگاه اقتصادي بایستي به طور کامل و یکسان در 

اختیار تمامي بخشهاي مرتبط با مشتري قرار داده 
شود. در این راستا، بخش بازاریابي در هر شرکت 
با تالشي سازمان یافته مي بایست در جهت جمع 
در  مشتریان  اطالعات  کردن  سازماندهي  و  آوري 
این  از  فروش  واحد  کند.  فعالیت  مجموعه  درون 
ارائه خدمات و  با مشتري و  براي تماس  اطالعات 

کاال به او استفاده مي کند. 
به مشتري  پاسخگوئي  و  بخش خدمات رساني 
نیز با استفاده از همین اطالعات نیازمندیهاي کاري 
کاربران و مشتریان را برطرف مي سازد. بخشهاي 
اطالعات  همین  از  نیز  تولید  طراحي  و  پشتیباني 
تقاضاهاي  و  نیازمندیها  به  دستیابي  راستاي  در 
بر  را  خود  فعالیتهاي  و  نموده  استفاده  مشتریان 
مبناي این اطالعات تنظیم مي کنند و در نهایت 
تکنیکهاي  از  استفاده  با  سازمان  ارشد  مدیریت 
 Business Intelligence نظیر  اطالعات  آنالیز 
و تکنیکهاي مختلف آنالیز بازار و فروش نسبت به 
تعیین استراتژي دقیق سازمان خود اقدام نمایند. 
که  اي  بگونه  با مشتري  تماس  تهیه یک سیستم 
پوشش  را  تجاري  موسسات  و  افراد  نیازمندیهاي 
با  موثرتري  ارتباط  تا  کند  کمک  آنها  به  و  بدهد 
بایستي  سیستم  این  نمایند.  برقرار  مشتریانشان 
قابلیت  موثر  و  ساده  حل  راه  یک  ارائه  با  بتواند 
باالبردن  تجاري،  مناسب  هاي  گیري  تصمیم 
سهم فروش بیشتر بازار و در نهایت رضایت باالي 

مشتري را مهیا نماید

مديريت ارتباط با مشتري
 )CRM( 

تاریخچه:

الف( دوره انقالب صنعتی:
روش  جای  به  انبوه  تولید  روش  کارگیری  به 
این  های  شاخص  ازمهمترین  یکی  دستی،  تولید 
روش  به  شده  تولید  محصوالت  باشد.  می  دورره 
برخوردار  تری  پایین  شده  تمام  قیمت  از  جدید 
صرفه  و  کارایی  افزایش  دیگر  عبارتی  به  شدند، 

اقتصادی مهمترین اهداف پیش بینی شده بودند
ب( دوره انقالب کیفیت :

ژاپنی  های  شرکت  باابتکار  همزمان  دوره  این 
این  ؛  شد  غاز  آ  فرایندها  مستمر  بهبود  بر  مبنی 
با کیفیت  و  تولید کم هزینتر  به  نوبه خود  به  امر 
تر محصوالت منجر شد. با مطرح شدن روش هایی 
به  دوره  این   TQMمانند کیفیت  مدیریت  نوین 
های  تعداد شرکت  افزایش  با  اما  رسید،  اوج خود 
رقابتی و گسترش فرهنگ حفظ  حاضر در عرضه 
این مزیت رقابتی  بهبود کیفیت محصول، دیگر  و 
برای شرکت های پیشرو کارساز نبود ولزوم یافتن 
راه های جدیدی برای حفظ مزیت رقابتی احساس 

می شد. 
ج( دوره انقالب مشتری :

در این دوره با توجه به افزایش توقع مشتریان، 
با  را  خود  محصوالت  شدند  ملزم  کنندگان  تولید 
کنند  تولید  زیاد  تنوع  و  باال  کیفیت  کم،  هزینه 
بودند  مجبور  کنندگان  تولید  دیگر،  ی  معنا  به  ؛ 
هایی  راه  یافتن  به  صرف  تولید  از  را  خود  توجه 
خود  سابق  مشتریان  حفظ  و  رضایت  جلب  برای 

معطوف نمایند. 

قابل  بعد  چند  از  مشتری  با  ارتباط  فلسفه 
بررسي است:

بُعد تاکتیکي: روابط به عنوان 
فروش  در  ترفیع  براي  ابزاري 
این  در  شوند.  مي  گرفته  کار  به 
توسعه  به  توان  مي  خصوص 
ایجاد  درجهت  اطالعات  فناوري 
جنبه هاي مختلف وفاداري اشاره 
پروژه  چنین  اجرا  هرچند  کرد. 
درعوض  ولي  بوده  پرهزینه  هایي 
فرصت بسیار مناسبي را درجهت 
براي  سودآوري  و  وفاداري  ایجاد 

شرکت ایجاد مي کند. 

بُعد استراتژيک: هدف از روابط پیوندخوردن با 
مشتریان و ایجاد وفاداري در نزد مشتریان است. 

امروزه اغلب مدیران ارشد سازمانها از مشتریان 
خود درخواست مي کنند تا با آنها تماس بگیرند و 
نیازهاي خود را درمیان بگذارند. براي مثال، رئیس 
روزانه  کوال  پپسي  آمریکاي شمالي شرکت  بخش 
دست کم با چهار مشتري تماس مي گیرد و با آنها 

به گفتگو مي پردازد. 
بُعد فلسفي: از بعد فلسفي، برقراري این روابط 
مشتري  همان  که  بازاریابي  مفهوم  قلب  به سمت 
محوري است و درک نیازها و انتظارات اوست، پیش 
مي رود. براي درک بهتر مفهوم بازاریابي رابطه مند 
با آنچه بیشتر در بازاریابي سنتي مطرح مي شد، به 
مثال زیر توجه کنید: یک بازار رقابتي مثل صنعت 
تولیدکنندگان  بگیرید که در آن  را درنظر  خودرو 
اصول  ازنظر  را  خود  هاي  اتومبیل  دارند  درنظر 
طراحي، راحتي، ایمني، سرعت و قدرت به صورت 
سنتي تولید کرده و آن را درنظر مشتریان متفاوت 
نیز  تولیدکنندگان  از  دیگر  اي  عده  دهند.  جلوه 
ارائه  و  فروش  از  پس  خدمات  ارائه  با  دارند  قصد 
دهند.  جلوه  متفاوت  را  خود  محصول  ضمانتنامه، 
اما در این بین تولیدکنندگاني هم هستند که قصد 
دارند با شناختي که از مشتري، سوابق و عالیق وي 
مختلف  هاي  زمینه  در  هایي  مشاوره  او  به  دارند 
خودرو،  خرید  براي  مالي  تامین  چگونگي  مثل 
و  داده  فروش  حتي  یا  و  تعویض  بیمه،  نگهداري، 
بدین وسیله اعتماد وي را جلب و روابط مستحکم 

تري با مشتري برقرار کنند. 

:CRM بخش های اصلی

CRM از سه بخش اصلي تشکیل شده است:
مشتري،  از  منظور   :  )Customer( مشتري 
مصرف کننده نهایي است که در روابط ارزش آفرین، 

نقش حمایت کننده را دارا مي باشد. 
روابط،  از  منظور   :  )Relationship( روابط 
طریق  از  سودمندتر  و  وفادارتر  مشتریان  ایجاد 

ارتباطي یاد گیرنده مي باشد. 

عبارت  : مدیریت   )Management( مدیریت 
است از خالقیت و هدایت یک فرایند کسب و کار 
مشتري مدار و قرار دادن مشتري در مرکز فرایندها 

و تجارب سازمان. 

:CRM هدف

هدف مدیریت ارتباط با مشتری، توانمند سازی 
شرکت به منظورارائه خدمات بهتر به مشتریان از 
اطمینان  قابل  اتومات  فرایندهای  معرفی  طریق 
اطالعات شخصی  پردازش  و  آوری  خدمات، جمع 
تا فرایندهای  و سلف سرویس است. و سعی دارد 
شرکت  دردرون  را  مشتری  به  خدمات  متعدد 
ارتباطی  حفظ  و  )ایجاد  سازد.  اتومات  و  یکپارچه 
بلندمدت با مشتریان به طوری که هر دو طرف از 

آن سود ببرند( 
کسب  از  بخش  سه  مدیریت،  اینگونه  واقع  در 
عبارتند  بخشها  این  می سازد.  درگیر  را  کار  و 
اطالعات  سیستم  مشتری،  به  خدمات  از:سیستم 
بازاریابی و سیستم مدیریت فروش. بخش اطالعات 
بازاریابی، اطالعات درباره محیط کسب و کار نظیر 

رقبا و متغیرهای فرا محیطی را فراهم می آورد. 
و  فروش ها  از  برخی  فروش،  مدیریت  بخش 
عملکردهای مدیریت فروش را اتومات می سازد. این 
بخش اولویت های مشتری، عادات خرید، پراکندگی 
را  فروش  کارشناسان  کارایی  و همچنین  جمعیت 
ردیابی می کند. بخش خدمات به مشتری برخی از 
درخواست های خدمت، شکایات، بازگشت محصول 

و درخواست اطالعات را اتومات می سازد. 
 CRM افزار  نرم  از  تماس  مراکز  از  بسیاری 
استفاده  مشتری  اطالعات  سازی  ذخیره  برای 
می گیرد،  تماس  مشتری  که  هنگامی  می کنند. 
سیستم برای بازیابی و ذخیره اطالعات مربوط به 
خدمت  با  شرکت  می شود.  کارگرفته  به  مشتری، 
رسانی سریعتر و کارآمدتر به مشتری و همچنین 
نگهداری اطالعات وی در یک مکان، سعی می کند 
تا در هزینه ها صرفه جویی و مشتریان جدیدی را 

جذب کند. 
به   CRM کارهای  راه 
تا  می دهند  امکان  مشتریان 
طریق  از  را  موردنظرشان  خدمت 
کانال های متعدد ارتباطی دریافت 
شما  شاید  مثال،  برای  نمایند. 
را  بانکی تان  موجودی  بتوانید 
ازطریق تلفن WAP بدون گفتگو 
با مسوول مربوطه بررسی نمایید، 
بدین ترتیب هم در پول و هم در 

زمان صرفه جویی نمودید. 

:CRM نرم افزارهای

مهمترین نرم افزارهای CRM به شرح ذیل می 
باشند:
• 	Microsoft Dynamic CRM
• 	SAP
• 	Oracle
• 	PeopleSoft

 • 	CRM های  افزار  نرم  از  میتوان  همچنین 
ایرانی نیز به به موارد زیر اشاره کرد:

CRM شکل1. اجزای تشکیل دهنده

محمد شمس
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•نرم افزار - سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان  	
آراد

• 	Damsun Harmony CRM
• 	Shetab CRM
• 	Paya CRM

 • 	HIBERD مشتری  با  ارتباط  افزار  نرم 
CRM

•اتوماسیون اداری و ارتباط با مشتری 	

پیاده سازی سیستم CRM در سازمان:

براي پیاده سازي این سیستم بایستي از سیستم 
افزار ویژه استفاده نمود. این سیستم ها  هاي نرم 
داراي هسته هاي اصلي و استاندارد بوده که ممکن 
و  تکمیل  به  نیاز  سازمان  هر  شرایط  به  بنا  است 
توسعه سفارشي این سیستم ها باشد. سیستم هاي 
به  استاندارد  فعاًل داراي 5 موتور اصلي و   CRM
شرح زیر است که به احتمال زیاد در آینده تغییر 
خواهد  اضافه  آنها  به  دیگري  موتورهاي  و  کرده 

شد:

1. تمرکز اطالعات مشتري در يک نقطه:
چرا که در شرایط حاضر در اکثر سازمانها 
که اطالعات مشتریها را دقیقاً نگهداري مي 
نقطه   20 در  تقریباً  اطالعات  این  کنند. 
از  براي استفاده  جمع آوري مي شوند که 
و  زیاد  مشکالت  داراي  بازار  توسعه  و  آنها 

بعضي مواقع غیر ممکن است. 

کردن  بخشي  و  تحلیل  تجزيه   .2
اطالعات مشتري:

یک  خدمات  و  کاال  تنوع  درصورت 
به بخشي کردن  اقدام  موتور  این  سازمان، 
ویژه  تحلیل  تجزیه  و  مشتریها  اطالعات 
بازارهاي  توسعه  و  جاري  وضعیت  براي 
هدف براساس اطالعات هر بخش مي کند.

 
3. اختصاصي کردن نیاز مشتري:

با  خاص  ارتباط  امکان  به  توجه  با 
نیاز  توانست  خواهد  موتور  این  مشتریها، 
آوري  جمع  خاص  صورت  به  را  مشتریها 
سازمان  تا  دهد  قرار  سازمان  اختیار  در  و 
تأمین  و  طراحي  را  آنها  خاص  نیاز  بتواند 

کند. 

4. امکان تماس با مشتري از طريق وسیله 
مورد عالقه هر کدام:

بعضي مشتریها از سیستم فاکس، و بعضي پست 
الکترونیکي، و بعضي نامه و امثال آن استفاده مي 
و  فعال  ارتباط  برقراري  ضمن  موتور  این  کنند. 
سریع با تمام مشتریها، با هر کدام از طریق وسیله 

انتخابي وي تماس مي گیرد.

 
5. انتقال اطالعات و مبادالت بین مشتري 

و سازمان:
و  مشتریها  بین  مبادالت  و  ارتباطات  تمامي 
سازمان از طریق این موتور مدیریت مي شود. این 
اطالعات  خدمات،  و  کاال  سفارش  شامل  اطالعات 
مالي و پرداختها، اطالعات ساخت و تکمیل سفارش 
مشتري، ارسال کاال یا خدمات براي مشتري، ارسال 
صورتحساب، اطالعات ارسال کاال و خدمات پس از 
اطالع  مشتري،  هاي  پشتیباني  و  آموزش  فروش، 
رساني به مشتریها براساس عالقه و نیاز هر کدام، 

و بقیه موارد است. 

سوي  به  سازمان ها  حرکت  داليل 
سرمايه گذاري بر مديريت ارتباط با مشتری :

موج  که  مي دهد  نشان  مطالعات  و  تحقیقات 
 CRM بعدي سرمایه گذاري در فناوري اطالعات به
به  روند  مي شود  پیش بیني  و  داشت  خواهد  تعلق 
کارگیري CRM در طي پنج سال آینده به 25 الي 
30 درصد رشد دست یابد. سازمان ها معموالً براي 
مختلف  عملکردهاي  یکپارچه سازي  از  پشتیباني 
نرم افزارهاي  ارائه دهندگان  از  خود  کار  و  کسب 

کاربردي استفاده مي کنند و امیدوارند که از طریق 
برنامه هاي  CRMبتوانند  روي  بر  سرمایه گذاري 
بهتري براي حفظ مشتري هاي خود به وجود آورده 

و درآمدهاي دائم خود را افزایش دهند. 

الف( به طور کلي می توان داليل زير را براي 
 CRM حرکت سازمان ها به سوي استفاده از

برشمرد:
1( استفاده از روابط جاري با مشتري هاي فعلي 

براي به حداکثر رساندن میزان رشد درآمدها؛
2( مشخص کردن، جذب نمودن و حفظ بهترین 

مشتري ها؛
3( معرفي و مشخص کردن روال ها و فرایندهاي 

فروشي که بیشتر تکرار مي شوند. 
تقاضاي  رفع  و  نیازها  به  پاسخگویي   )4

مشتریان؛
بازاریابي  فعال  راهبرد  یک  اجراي  و  ایجاد   )5
که به کاهش هزینه ها و شناخت عمیق تر مشتري 

منجر مي شود. 
ب( تجارب سنتي بازاریابي در سازمان ها نیز به 

گونه اي دیگر این مطلب را بیان مي دارد:
جدید،  مشتري  یک  به  کاال  فروش  هزینة   )1

شش برابر فروش به مشتري قدیمي است. 
2( معموالً هر مشتري ناراضي، عدم رضایت خود 

را با 8 الي 10 نفر در میان مي گذارد. 
3( احتمال فروش یک محصول به یک مشتري 
که  حالي  در  است؛  درصد   50 حدود  در  قدیمي 
یک  به  محصول  همان  فروش  احتمال 

مشتري جدید تنها 15 درصد است. 
نگهداري  میزان  بتواند  شرکتی  اگر   )4
درصد   5 را  خود  سالیانة  مشتري  حفظ  و 
سودهاي  و  منافع  مي تواند  دهد،  افزایش 
خود را بین 30 تا 125 درصد افزایش دهد. 
جدول زیر، درصد افزایش سودآوري بر اثر 
افزایش نرخ 5 درصدي حفظ مشتریان در 

صنایع مختلف را نشان مي دهد. 

:CRM عملکرد فنی
ویژگی های عملکردی راه کارCRM به 

شرح زیر می باشد:
در  استفاده  توانایی  پذیری،  اندازه   -
اندازه های بزرگ و بسط آن به اندازه های 

مورد نیاز
توانایی  چندگانه،  ارتباطی  کانال های   -
ارتباط با کاربران ازطریق دیوایس مختلف 

)تلفن، WAP، اینترنت و غیره( 
مسیریابی  توانایی  کاری،  جریان   -
افراد مختلف  برای  از طریق سیستم،  کار  خودکار 

براساس نقشی که ایفا می کنند. 
متمرکز  ها، فضای ذخیره سازی  داده  پایگاه   -
تعامالت  به  مربوط  اطالعات  انبارداده ها(  )در 

مشتری
- موارد مربوط به حفظ اطالعات مشتری، برای 
مثال رمزگذاری داده ها و معدوم ساختن رکوردها 

برای حصول اطمینان از عدم سرقت
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   CRM:  

افزايش سودآوری سازمان در اثر افزايش 
5 درصدی حفظ مشتريان

:CRM انواع سیستم های
 application شامل بخشی از : operational
هایی می شود که برای crm الزم و ضروری است. 
به عبارتی شرکت را برای مسوولیتهایش در قبال 

مشتری آماده می نماید. 
های  سیستم  که  رسد  می  نظر  به  اینطور 
قرار می گیرند.  این بخش  داخلی یک شرکت در 
مثال فرض کنید تمام بخشهای یک شرکت مانند 
خدمات، سفارش، صورت حساب و. . . در این بخش 
قرار می گیرند. اما مساله ای که در این بخش باید 
این  های  سیستم  همخوانی  شود،  گرفته  نظر  مد 

بخش با سیتمها ی فعلی شرکت می باشد. 
از  نوع  مهمترین  سیستم  این   :  analytical
crm می باشد. به این صورت که شامل داده هایی 
است که برنامه ها جهت برقراری ارتباط با مشتری 
های  داده  این  دیگر  عبارت  به  دارند.  نیاز  آن  به 
گیرند  می  قرار   crm های  برنامه  اختیار  در  خام 
نتیجه مناسب  این داده ها،  بر روی  از کار  و پس 
شود.  می  داده  قرار  مشتری  و  شرکت  اختیار  در 
 : نماییم  ارائه  کامل  تعریف  یک  بخواهیم  اگر  اما 
ارائه  و  تفسیر  پردازش،  ذخیره،  آوردن،  بدست 
گزارش به استفاده کنندگان داده های مشتری می 
باشد. شرکتهای زیادی هستند که این داده ها را 
جمع آوری کرده و پس از استفاده از الگوریتمهایی 
مختلف سعی در تحلیل و تفسیر این داده ها می 

نمایند. 

collaborative : این قسمت، نقطه ارتباط با 
مشتری می باشد. این مهم نیست که نحوه ارتباط 
با متری از کدام یک از کانالهای روبرو باشد : پست 
الکترونیک، فکس، تلفن، وب سایت و. . . این نرم 
 partner relationship یا   prm را  افزارها 

management می نامند. 

مدیریت چرخه حیات مشتري:

را  خدماتي  و  محصوالت  رهبري  سازمان  اگر 
مي تواند  باشد،  داشته  دست  در  مي دهد  ارائه  که 
کسب  نماید.  کسب  جدیدي  مشتري هاي 
بسیار  برنامه ریزي هاي  نیازمند  مشتري هاي جدید 
کار  و  کسب  فضاي  در  است.  مفصلي  و  جامع 
الکترونیک، این مطلب به معناي ایجاد مجموعه ای 
از فعالیت هاي یکپارچه است. به عنوان مثال، فرض 
کنید در اینترنت در حال جستجو براي خرید یک 
قابل حمل مي باشید و به سایت شرکت  کامپیوتر 

کامپیوترهاي  از  یکي  می کنید.  مراجعه   IBM
موجود دقیقاً همان محصولي است که نیاز دارید؛ 
درخواست  فرم  و  محصول  اطالعات  صفحة  شما 
مدت  ظرف  مي کنید.  ارسال  را  آن  و  کرده  پر  را 
با   IBM شرکت  نمایندگان  از  یکي  دقیقه،  چند 
اثر یک  در  پاسخ سریع  این  تماس مي گیرد.  شما 
راهبرد فروش و خدمات بسیار منظم و دقیق شکل 
گرفته است. مشتري ها از اینکه نمایندة شرکت در 
شرکت  سایت  در  گردش  مشغول  هنوز  که  حالي 
تأثیر  تحت  بسیار  مي گیرد،  تماس  آنها  با  هستند 
قرار مي گیرند. ارزشي که به مشتري در این فرایند 
ارائه مي شود، عبارت است از یک محصول پیشرو و 

بسیار خوب به همراه خدماتي عالي و استثنایي.  
عالوه بر این تحقیقات نشان داده است که اگر 
زمان پاسخگویي به یک درخواست بین 1 تا 3 دقیقه 
باشد، احتمال فروش آن کاال افزایش می یابد. هدف 
است که مشتري هاي  این  ارائه چنین خدماتي  از 

بالقوه به مشتري هاي بالفعل تبدیل شوند.  
یا مسؤول مربوطه  تلفن، کارگزار  در یک مرکز 
را  دیگري  محصوالت  خودکار  صورت  به  مي تواند 
نیز پیشنهاد کند که محصول مورد نظر مشتري را 
تکمیل مي نمایند؛ نام این فرایند »فروش جانبي« 
دیگري  محصول  مي تواند  ترتیب  همین  به  است. 
این  نام  دارد؛  بهتري  کیفیت  که  پیشنهاد دهد  را 
حرکت »فروش رو به باال« مي باشد و مي تواند براي 
به  اندک  هزینة  با  را  خوبي  ارزش هاي  مشتري ها 
مشتري ها  نگهداري  و  حفظ  باشد.  داشته  همراه 

نیازهاي  با  کاالها  و  خدمات  تطبیق  مستلزم 
مستلزم  کار  این  همچنین  مي باشد.  مشتري ها 
ادامه  بر  تصمیم  و  مشتریان  نیازهاي  کامل  درک 
ارتباط فیمابین مي باشد. بعضي از شرکت ها سعي 
مي کنند بهترین مشتري هاي خود را )یعني کساني 
را که با آنها از طریق چرخة حیات یک خط تولید، 
ارتباط درازمدت و دائمي داشته اند( شناسایي کرده 
و استخدام نمایند. همچنین ممکن است شرکت ها 
و  پاداش  خود  دائم  مشتري هاي  به  کنند  سعي 
نمایندگی هایی  یا  کارگزاران  به  و  دهند  تخفیف 
که توانسته اند مشتري هاي موجود را حفظ نمایند، 
ایجاد  کمیسیون و درصد بیشتري پرداخت کنند. 
یک سیستم تشویقي مالي باعث مي شود عوامل و 
تالش  و  کار  به  بهتر  انگیزة  با  سازمان  کارگزاران 
بپردازند تا مشتري ها را راضي و  خشنود نگه  دارند. 
ارائه ارزش به مشتري ها، بخشي از یک ارتباط فعال 
است که به نفع هر دو طرف مي باشد. امروزه اکثر 
سازمان ها بر حفظ و نگهداري مشتري هاي قدیمي 

تمرکز  و  تکیه  مشتري هاي جدید،  از جذب  بیش 
مي کنند. 

بهبود بخشیدن خدمت رسانی به مشتری:

CRM ها مدعی هستند که خدمت رسانی به 
مشتری را بهبود می بخشند. این راه کار ارتباطات 

را به طرق ذیل تسهیل می سازد:
اطالعات  محصول،  اطالعات  آوردن  فراهم   -
وب  طریق  از  فنی  پشتیبانی  و  محصول  مصرف 

سایت هایی که معرفی می شوند. 
از  پیش  بالقوه  مشکالت  شناسایی  در  کمک   -

بروزمشکل. 
- فراهم آوردن مکانیسمي کاربرپسند برای ثبت 
شکایات مشتری )شکایاتی که ثبت نشوند؛ بالطبع 
دالیل  از  یکی  امر  این  و  نخواهندشد  رسیدگی 

نارضایتی مشتری خواهد بود( . 
- فراهم آوردن مکانیسم سریعی برای رسیدگی 
به مشکالت و شکایات )رسیدگی سریع به شکایات، 

رضایت مشتری را افزایش می دهد( . 
رفع  برای  سریعی  مکانیسم  آوردن  فراهم   -
مشکالت خدمت رسانی )رفع مشکل پیش از اینکه 
سایر مشتریان نیز نارضایتی خود را ابراز نمایند( . 
دیدگاه  از  کیفیت  تعریف  نحوه  شناسایی   -
برای  رسانی  خدمت  استراتژی  طراحی  و  مشتری 
هر مشتری بر اساس نیازمندی ها و انتظارات وي. 

برای  اینترنتی  های   cookie از  گیری  بهره   -
از  گیری  بهره   - مشتری  سالئق  و  عالئق  ردیابی 

اینترنت برای سفارشی سازی بیدرنگ. 
مدیریت  برای  سریعی  مکانیسم  آوردن  -فراهم 
و برنامه ریزی زمانی نگهداری، تعمیر و پشتیبانی 

)بهبود کارآیی و اثر بخشی(  
ردیابی  برای  مکانیسمی  آوردن  -فراهم  
به  آن  انجام  و  شرکت  با  مشتری  قراردادهای 
بخش های  تمام  که  گونه ای  به  یکپارچه  شیوه ای 

قراردادها ازدیدگاه مشتری شفاف باشد. 
ها مجتمع  با سایر سیستم  CRM می تواند   -
شود و اطالعات مربوط به حسابداری و تولید رانیز 

برای مشتریان فراهم آورد. 

انواع مشتری:

1- مشتریهاي بالقوه : افرادي که هنوز مشتري 
نیستند ولي در هدف بازار قرار دارند؛

2 - مشتریهایي که عکس العمل نشان مي دهند: 
مشتریان بالقوه یا احتمالي که به یک محصول یا 

خدمت عالقه و واکنش نشان مي دهند. 
3- مشتریهاي بالفعل: افرادي که در حال حاضر 

محصول یا خدمتي را به کار مي برند. 
مشتریان  افراد  اینگونه  سابق:  مشتریهاي   -  4
درهدف  زیادي  مدت  که  چرا  نیستند  مناسبي 
سمت  به  را  خریدشان  یا  و  ندارند  قرار  فروش 

مراحل مديريت چرخه حیات مشتری 
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محصوالت رقیب برده اند. 

منحني طول عمر رابطه خریدار و فروشنده:

توسط  رابطه  عمر  طول  منحني  تئوري 
DAWYER SCHURR در سال 1987 مطرح 
شد. این مدل چگونگي ایجاد و توسعه یک رابطه را 

از مرحله آگاهي تا زوال را نشان مي دهد.
1 - مرحله آگاهي )AWARENESS( : این 
براي  است  ممکن  مکاني  و  زمان  هر  در  مرحله 
یکي از طرفین اتفاق بیفتد. در این مرحله یکي از 
طرفین با جلب توجه طرف دیگر به خود و طرف 
مرحله  وارد  مناسب  هاي  انگیزه  داشتن  با  مقابل 

بعد مي شوند. 
 : )EXPLORATION( 2 - مرحله اکتشاف
در این مرحله هـــــریک از طرفین مي کوشد تا با 
چانه زني با طرف مقابل از خصوصیات شخصیتي، 
قدرت، هنجارها و انتظارات وي آگاه شود. چنانچه 
نتایج حاصله رضایت بخش باشد، رابطه وارد مرحله 

بعد مي شود. 
 :  )EXPANSION( گسترش  مرحله   -  3
از رابطه باعث  نتایج رضایت بخش  در این مرحله 
شود.  مي  آن  شدن  تر  طوالني  و  رابطه  گسترش 
در غیـــر این صورت رابطه وارد مرحله زوال مي 

شود. 
4 - مرحله تعهد )COMMITMENT( : این 
مرحله مادامي که طرفین به گزینه هاي مناسب تر 
نرسیده اند و یا اینکه طرفین به دستیابي به اهداف 
صورت  این  درغیر  یابد.  مي  ادامه  امیدوارند  خود 

رابطه وارد مرحله زوال مي شود
در   :  )DISSOLUTION( زوال  مرحله   -  5
این مرحله یکي از طرفین یا هر دو طرف با فرض 
اینکه ادامه رابطه بین آنها ارزشي ایجاد نخواهدکرد، 
رابطه را ضعیف و یا بالفاصله قطع مي کند که البته 
روند زوال بسته به میزان تعهد یک طرف به طرف 

مقابل دارد.

ارزش طول زندگي مشتری:

مقدار سودي است که یک مشتري مي تواند در 
طول عمر مشتري بودن خود براي یک شرکت به 

ارمغان بیاورد.
این مقدار درحقیقت همان ارزش خالص فعلي 
حاصل  فعلي  ارزش  با  برابر  که  است  مشتري 
جذب  براي  شرکت  از  خروجي  جریانهاي  تفاضل 
ناشي  ورودي  جریانهاي  و  مشتري  نگهداري  و 
عمر  طول  در  مشتري  که  است  خریدهایي  ازکل 
خود انجام مي دهد. تحقیقاتي که در این زمینه در 
دانشگاه هاروارد انجام شده نشان مي دهد که این 
براي  و  دالر   8000 پیتزافروشي  یک  براي  مقدار 
یک تولیدکننده خودرو 332 هزار دالر و براي یک 

شرکت هواپیمایي چیزي بالغ بر یک میلیارد دالر 
است.

مدل سطل سوراخ دار:

یک  به  را  شرکت  یک  مشتریان  انباره  ما  اگر 
انتهاي آن  سطل تشبیه کنیم که چند سوراخ در 
این سطل  توانستند  دارد. در گذشته شرکتها مي 
از  بابت  و  کنند  پر  فراوان  و  از مشتریان جدید  را 
دست دادن مشتریان قدیمي به علت وجود سوراخ 
امروزه  باشند. ولي  درانتهاي سطل نگراني نداشته 
مشتریان  نگهداري  میزان  و  سطح  نگران  شرکتها 
خود هستند و مي دانند که همواره باید این میزان 
درحد مطلوبي باشد، آنها مي دانند اگر نگران میزان 
کشید  نخواهد  طولي  نباشند  مشتریانشان  ریزش 
که انباره آنان را تنها مشتریان حبس شده تشکیل 

خواهند داد و بزودي نابود خواهند شد. 

اما سوالي که ممکن است مطرح شود آن است 
که: مشتریان چه احتیاجي به روابط دارند؟

اصوالً روابط در هر جایي که جریاني از منــــافع 
امروز  دنیاي  در  آید.  مي  وجود  به  باشد  برقرار 
با  فرایند خرید،  براي تصمیم گیري در  خریداران 

سواالت و اما و اگرهاي بسیاري روبرو هستند. 
کاالها و محصوالت مشابه باعث شده مشتریان 
پیچیدگیها،  شوند،  روبرو  فراوان  انتخابهاي  با حق 
قطعیتها  عدم  خدمات،  و  کاالها  مداوم  تغییرات 
همه و همه بر دشواریهــــــاي فرایند خرید مي 
از  لذا مشاهده مي شود که مشتریان هم  افزایند. 
ایجاد روابط، منافع و اهداف خاص خود را دنبــال 

مي کنند.

روندهاي ارتباط با مشتریان:

آن  موفق  ارتباط  در  کار،  و  کسب  رشد  کلید 

و  شناخت  شامل  کار  این  است؛  نهفته  مشتري  با 
مشتري  زندگي  چرخه  و  رفتارها  نیازها،  ردیابي 
این اطالعات  از  بوده و همچنین مستلزم استفاده 
از  مي باشد.  مشتري  براي  ارزش  ایجاد  جهت  در 
مهم ترین روندهایی که موجب ارتباط ارزش آفرین 
با مشتري مي شود، عبارتند از سرعت ارائه خدمات، 
خویش خدمتي، یکپارچه سازي، سهولت استفاده و 

رضایت مشتري. 
به  معموالً  که  هستند  جهاني  مسائلي  روندها 
به  الي ده سال  پنج  تقریباً  و  آغاز مي شوند  آرامي 
سازمان  نیازهاي  افزایش  با  اما  مي انجامند؛  طول 
منتشر  و  پراکنده  سرعت  به  مصرف کنندگان،  و 
این  است؛  روند  یک  از  نمونه اي  شبکه  مي شوند. 
مفهوم در سال 1989 به آرامي در سوئیس به کار 
 Mosaic گرفته شد و با روي کار آمدن گردشگر

به بازارهاي جهاني راه پیدا نمود. 

الف( سرعت ارائه خدمات
بسیار  مشتري ها  براي  خدمات  ارائه  سرعت 
ندارند  عالقه اي  تأخیر  به  مشتري ها  دارد.  اهمیت 
و از منتظر ماندن بیزارند و هر چقدر زمان برایشان 
دنبال سازمان هایي   به  کند،  پیدا  بیشتري  اهمیت 
خواهند بود که خدمات خود را با سرعت بیشتري 
خدمات،  ارائه  سرعت  افزایش  با  مي نمایند.  ارائه 
خدمات  دریافت  جهت  در  مشتري ها  انتظارات 
ابزارهاي  بنابراین،  مي کند.  پیدا  افزایش  بیشتر، 
استفاده  قابل  سهولت  به  باید  خدماتي  کاربردي 

بوده و فضایي راحت و دوستانه داشته باشند. 
و  و کاري آهسته  از معامالت کسب  مشتري ها 
آنها معموالً سیستم هاي  اجتناب مي کنند.  مشکل 
بهتر  را   )Self - Service( خویش خدمتي 
مي پسندند، چون این سیستم ها 24 ساعت روز و 
7 روز هفته فعال هستند و مي توان بدون استفاده 
خدمات  این  طریق  از  فروش،  بخش  کارکنان  از 
نظر  مورد  محصوالت  و  اطالعات  جستجوي  به 

پرداخت. 

ب( خويش خدمتي
خویش خدمتي،  به  مشتري ها  تمایل  و  عالقه 
در سازمان هاي خدماتي فوق العاده است؛ اما پیش 
تبدیل  واقعیت  به  بتواند  خویش خدمتي  آنکه  از 
و  شده  ایجاد  جدیدي  زیرساخت هاي  باید  شود، 
پروتکل هاي جدیدي طراحي شوند. در این صورت، 

یکپارچه سازي فرایندها امري ضروري خواهد بود.
خویش خدمتي باعث ایجاد تغییراتي در روندهاي 
کسب و کاري شده است. هنگامي که خریداران و 
فروشندگان به طور آنالین )Online( و مستقیم با 
هم در ارتباط هستند، نقش واسطه ها بسیار کمرنگ 
مي شود. حذف واسطه ها یکي از ویژگي هاي کسب 

و کار الکترونیک به حساب مي آید.  
خویش خدمتي در صنایع هواپیمایي و مسافرتي 
آنالین کاماًل به چشم مي خورد. در این سیستم ها 
مشتري قادر است از طریق شبکه به یک سیستم 
پرواز مورد  رزرو  براي  و  رزرو مرکزي متصل شود 

نظر خود، به نحوی سریع تر و مناسب تر اقدام کند. 
تا فرایند رزرو  این کار سازمان ها را قادر مي سازد 
باعث  خویش خدمتي  نمایند.  خودکار  را  کردن 
فیزیکي  تجهیزات  به  نیاز  عدم  و  هزینه ها  کاهش 

گران قیمت مي شود. 

ج( ارائه خدمات يکپارچه
سازمان ها نیازمند آن هستند که به جاي تمرکز 

و  موضعي  راهکارهاي  بر 
سطحي که فقط به بخشي 
مشتري  با  ارتباطات  از 

ابزارهاي  از  مي پردازند، 
جامعي  و  یکپارچه  کاربردي 

ارتباطي  کل  که  کنند  استفاده 
مي شود  برقرار  مشتري  با  که  را 

و  راهکارها  باشند.  داشته  پوشش  تحت 
از بخش هاي ضروري  یکي  یکپارچه  خدمات 

و حیاتي هر راهبرد کسب و کار به حساب مي آید. 
مصرف کننده ها نیز از سمت راهکارهاي نقطه اي به 
این  کرده اند.  حرکت  یکپارچه  راهکارهاي  سمت 
مي خورد.  به چشم  بسیار  خرده فروشي ها  در  روند 
در این فروشگاه ها مشتري ها طالب این هستند که 
تمام نیازهاي خود را در یک محل و زیر یک سقف 
تهیه نمایند. آنها به کسب و کارهایي نیاز دارند که 
خدمات یکپارچه اي ارائه دهد تا نیازهاي خرید یک 
مرحله اي آنها را پوشش داده و فرایند تصمیم گیري 

را برایشان ساده تر نماید.

د( سهولت استفاده از خدمات ارائه شده
خرید  رفتارهاي  در  جدید  روندهاي  بروز  با 
آنالین، شرکت ها باید زمان پردازش بین جستجو،  
کاهش  را  آن  اجراي  و  سفارش  دریافت  انتخاب، 
کنند.  پیدا  دست  موفقیت  به  بتوانند  تا  دهند 
قبول  قابل  فرایند  مراحل  از  کدام  هیچ  در  تأخیر 
نیست و در عین حال سهولت استفاده مشتري نیز 

با  سازمان  که  چرا  گیرد؛  قرار  نظر  مد  بایدکاماًل 
مشتریاني در سطوح مختلف ارتباط دارد. سازمان ها 
باید مسائل مربوط به خدمات رساني به مشتري را 
تماس  در  مشتري  با  نوعي  به  که  کساني  تمام  با 
هستند به اشتراک بگذارند؛ آنها باید به جاي آنکه 
مشتري را از یک بخش به بخش دیگري بفرستند، 
یک نقطة واحد براي ارتباط با مشتري ها به وجود 

آورند. 

هـ( رضايت مشتري
و  داد  یا  معامله  انجام  که  است  کسي  مشتري 
و  دارد  عهده  به  رقابتي  محیط  یک  در  را  ستدي 
را  چیزي  و  مي دهد  را  چیزي  تعاملي  حالت  در 
است  احساسي  مقدار  مشتري  رضایت  و  مي گیرد 
که در اثر رفع انتظاراتش یا افزودن به انتظارات به 
او دست مي دهد. بنابراین مشتري  محور تشکیالت 
و مصرف کننده، فلسفه وجودي سازمان هاست. لذا 
انتظارات  کشف  اولویت بندي،  تفکیک،  شناسایي، 
اهم  از  مشتري  رضایت  حصول  نهایتاً  و  اصلي 
فعالیت هاي سازمان به شمار مي رود. سازمان باید 
مخاطب شناسي را که از مباحث اساسي در فرهنگ 
مشتري مداري است، بدرستي درک و مد نظر قرار 
دهد و هر ساله کیفیت محصوالت و کمیت آنها را 
متناسب با افزایش توقع مشتریان، روزآمد کرده و 

افزایش دهد. 
منابع و مآخذ:

- محمدي، اسماعیل؛ »مشتري مداري«؛ مؤسسه 
خدمات فرهنگي رسا، چاپ دوم، 

- سلیم پور، یعقوب؛“CRM” ؛ فصلنامه سامانه، 
ویژه نامه بازاریابي

 Brunett , Ken , The Handbook  -
 of Key Customer Relationship

Management,prentice Hall
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www. crm2day. com/library/  -
EpFlApZElZatOGjYKd. php

www. crmtoolkit. com -
 Customer Relationship  -
Management, USA, Ashridge Group
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شكایات و گله ها

به  ایرانی  جوان  محقق  مجرد،  کاظمی  عطیه 
جوان  »دانشمند  جایزه  برندگان  از  یکی  عنوان 
 2013 سال  در  یونسکو  مسکون«  کره  و  انسان 

معرفی شد. 
برندگان  ایسنا،  علمی  خبرنگار  گزارش  به 
کره  و  انسان  جوان  دانشمند  جایزه  امسال 
مسکون )MAB( که از کشورهای ایران، اسپانیا، 
هستند  عاج  ساحل  و  نیکاراگوئه  هند،  مکزیک، 
بین المللی  نشست شورای  پنجمین  و  بیست  در 
هماهنگی انسان و کره مسکون که از 27 تا 30 
می 2013 در مقر یونسکو در پاریس برگزار شد 

معرفی شدند. 
کارشناسی  مدرک  دارای  مجرد  کاظمی 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  از  کاربردی  اکولوژی  ارشد 
شهید  دانشگاه  از  زیست شناسی  کارشناسی  و 
وی  پیشنهادی  پروژه  موضوع  است.  بهشتی 
»توسعه پایدار ذخیره گاه های زیست کره از طریق 

ترویج خدمات اکوسیستمی کلیدی« می باشد. 
دانشمندان  تشویق  با هدف  ساله  هر  یونسکو 
تحقیق  به  توسعه  حال  در  کشورهای  جوان 
ذخیره گاه های  با  مرتبط  مسائل  خصوص  در 
تنوع  و  طبیعی  منابع  اکوسیستم ها،  زیست کره، 
تجربیات  و  اطالعات  تبادل  همچنین  و  زیستی 
بین دانشمندان نسل جدید، جایزه ای را با عنوان 
اعالم  مسکون  کره  و  انسان  جوان  دانشمند 

می کند. 
سال  تا40  باید  جایزه  دریافت  متقاضیان 
با  ارتباط  در  پروژه هایی  و  باشند  داشته  سن 
ذخیره گاه های زیست-کره پیشنهاد دهند. ارزش 
مادی این جایزه حدود 5000 دالر امریکا می باشد 
و پروژه های پیشنهادی باید حداکثر در مدت دو 

سال کامل شود.  /ایسنا.

محققان یکی از شرکتهای دانش بنیان مستقر 
به  موفق  اصفهان  تحقیقاتی  و  علمی  در شهرک 
رنگی  از سیمان  استفاده  بدون  رنگی  بتن  تولید 

شدند. 
به گزارش خبرنگار فناوری ایسنا، دکتر محمود 
شیخ زین الدین، رییس شهرک علمی و تحقیقاتی 
این  محصوالت  گفت:  خبر  این  اعالم  با  اصفهان 
روش  به  بار  نخستین  برای  دانش بنیان  شرکت 
نوین در رنگ¬ها و طرح¬ های متنوع تولید شده 

و دارای ثبت اختراع به شماره 64876 است. 
رفته در  به کار  اینکه رنگ¬های  بیان  با  وی 
این محصوالت از نوع رنگ¬های معدنی هستند 
که در برابر نور خورشید، یخبندان و تغییر درجه 
حرارت بسیار مقاوم است، افزود: این محصوالت 

از لحاظ مقاومت، تنوع رنگ و قیمت تمام شده با 
محصوالت مشابه قابل رقابت هستند. 

به  رنگی  بتن  اینکه  بیان  با  زین الدین  شیخ 
روش ویبره¬ای در دو مدل تمام رنگ و دو الیه 
تولید شده است، ادامه داد: بتن رنگی با استفاده 
که  است  شده  تولید  رنگی  سنگدانه¬ های  از 
نور  اشعه  برابر  در  را  بتن  رنگ  پایداری  امر  این 

خورشید تضمین می¬ کند. 
وی تولید مبلمان شهری پیش ساخته رنگی، 
تولید دیوارهای پیش  تولید دکوراسیون داخلی، 
ساخته رنگی را از مهمترین کاربردهای بتن رنگی 

عنوان کرد. 
ايسنا.

محقق زن ایرانی، 
برنده جایزه 

دانشمند جوان 
یونسکو شد 

تولید بتن رنگی
 مقاوم به اشعه خورشید

 در کشور

برگه واکسيناسيون
 هنگام شرکت در 

مناقصه
اوایل خرداد سال 91 بنا به درخواست کتبی مشاورین پروژه ای در شهرداری 
مشهد به مناقصه اصالح و مرمت تونل فاضالب شهری آن استان دعوت شدم 
، بالفاصله شال و کاله کرده عازم خراسان شدم ، باالخره هم زیارت بود و هم 
تجارت ، پس از بازدید از مسیر تونلها ی فاضالب شهری و دریافت اسناد و 
نقشه های مورد لزوم و شاد از اینکه در این رکود اقتصادی که بسیاری از پروژه 
ها تعطیل و دچار کمبود بودجه هستندکاری را دست و پا کرده ام به تهران 

مراجعت نمودم.
چند روزی گروه فنی روی مصالح مورد لزوم پروژه بررسی کردند و چون 
مسئولین و مشاورین پروژه متقاضی مدارک فنی بودند وروی آن تاکید بسیار 
ارسال شد  اداره فنی و عمران سازمان مذکور  به  و  تهیه  اسناد الزم  داشتند 
های  شیوه  و  شما  سازمان  که  نمودند،  اعالم  پاسخ  در  بعد  هفته  دو  حدود 
پیشنهادی همراه با مصالح توصیه شده از نقطه نظر فنی مطلوب و مورد تائید 
است و اکنون برای شرکت در مناقصه مبلغ 20,000,000 ریال سپرده بگذارید 
و قیمت پیشنهادی را در پاکت الک و مهر شده ارسال نمائید ، 40 روز بعد در 
مرادماه سال 1391 قراردادی را تنظیم و به دفتر اینجانب ارسال نمودند که 
شما برنده مناقصه هستید لطفاً تمام اوراق قرارداد را امضاء و مهر نموده برای 
امضاء مدیریت مرجوع نمائید بدیهی است پس از توشیح مدیریت و موافقت 

طی نامه ای به شما ابالغ خواهد شد .
نکته جالب توجه مدت زمان اجرای کار دو ماه و آغاز آن در قرارداد ابتدای 

شهریور ماه 1391 درج شده بود .
 – –بهمن  دی   – آذر   – آبان   – مهر   – شهریور 
اسفند 91 طی شد و اکنون اول خرداد 1392 است 

.
نمودم  دریافت  دورنگار  بصورت  را  ای  نامه  امروز 
در  و  صادر  خراسان  اجتماعی  تامین  سازمان  از  که 
آن اعالم شده است در اجرای ماده 38 قانون تامین 
با  همراه  را  خود  بیمه  حق  مبالغ  و  اقالم  اجتماعی 
قرارداد  مورد  در  ناخالص  و  خالص  وضعیت  صورت 
منعقده با شهرداری به این سازمان تحویل و پرداخت 
ننموده اید ، لذا با احتساب جرائم مربوطه در وجه این 
سازمان کارسازی فرمائید. در غیر اینصورت از طریق 

مراجع قضائی اقدام خواهد شد.
حیرت زده به نامه خیره شده چندین بار آن را مطالعه کردم !

چگونه من که هنوز نه قراردادی دریافت کرده ام ، نه وجهی به اینجانب 
پرداخت شده نه کاری انجام داده ام اکنون متعهد به پرداخت حق بیمه همراه 
با جرائم و تهدیدات آن هستم !!! سپرده شرکت در مناقصه من هنوز در ید 
، زمان اجرای کار شهریور و مهر ماه 91 بوده  قدرت شهرداری مشهد است 
، اعتبار قیمتهای پیشنهادی من فقط سه ماه بوده است  لذا از دریافت نامه 

سازمان تامین اجتماعی مات و متحیر برجای خود خشک شدم !

جالب تر آنکه پس از ده ها و ده ها تماس تلفنی با مسئولین مربوطه هرگز 
نتوانسته ام ابطال قرارداد یکطرفه امضاء شده و استرداد سپرده خود را مطالبه 
نمایم ، بخاطر داشته باشید که تغییرات قیمت در سه ماهه سوم و چهارم سال 
1391 افزایش بیش از 200 و 300 درصدی در تمامی ابعاد مصالح و ابزار و 
ادوات را بهمراه داشته و در صورت الزام هرگز قادر به جبران خسارات ناشی 

از آن نبوده و نیستم.
اکنون من هستم و آش نخورده و دهان سوخته ......

نمايشی ديگر 
امور  و  تدارکات  اداره  از   ای  نامه  دعوت  با  و   1391 سال  ماه  بهمن  در 
مناقصه  به  کشور  اول  طراز  بانکهای  از  یکی  مرکزی  ساختمان  قراردادهای 
تهران  در شهرک قدس  مترمربع  بمیزان حدود 50,000  پوشش ضد حریق 
دعوت شدم در ابتدا برای مذاکره در این سوژه متقاضی پانصد میلیون ریال 

ضمانت نامه شرکت در مناقصه را مطالبه نمودند و من هم:
 چون گروه همکاران خود را در انجام این کار مطلع و دارای توانائی کافی 
میدانستم نسبت به درخواست فوق الذکر پاسخ مثبت دادم و بالفاصله سپرده 
پانصد میلیون ریالی را آماده نموده تحویل مقامات و مسئولین مناقصه نمودم 
بازگشایی  تاریخ  تاریخ شرکت در مناقصه دهم اسفند ماه 1391 و  ، آخرین 

پانزدهم همان ماه قید شده بود .
پاکت الف شامل پانصد میلیون ریال ضمانت نامه 

پاکت ب اسناد و مدارک فنی و گواهی نامه های 
صادره در مورد کیفیت مطلوب محصول توسط مرکز 
تحقیقات ساختمان و مسکن و تائیدیه سازمان آتش 

نشانی و دیگر مراجع بود.
پاکت ج هم اعالم قیمت در نازلترین برآورد ممکن 
با حفظ کیفیت و استانداردهای اعالم شده در شرایط 

مناقصه.
اداره  به  پاکات  بازگشایی  بمنظور  پانزدهم  روز 
تدارکات بانک مذکور مراجعه کردم و پس از ساعاتی 

توقف پاسخی را دریافت کردم مبنی بر اینکه :
به  نیازی  و  شود  می  باز  ب  و  الف  پاکات  امروز 
حضور شما نیست در صورتیکه دیگر شرکت کنندگان در مناقصه قادر باشند 
از شرایط و ویژگی های پاکات الف و ب عبور کنند پس از آن پاکت ج )قیمت 
ها( بازگشایی خواهد شد ، دست از پا درازتر برگشتم و منتظر ماندم تا از طرف 
ابالغ شود که  به من  پاکات ج  بازگشائی  مناقصه حضور در  برگزار کنندگان 

متاسفانه این ابالغ هرگز صورت نگرفت!
در روز 91/12/20 تلفنی اعالم گردید که مناقصه تا 91/12/24 تمدید شده 
است و این در حالی بود که من کلیه مجموعه پاکات خود )الف-ب و ج(را در 

همان زمان اعالم نهائی دهم اسفند تحویل نموده بودم. )ادامه صفحه بعد(....

تماس  و  ها  تلفن  از  تاریخ 91/12/27 پس  در 
های مکرر دریافتم که من از شرایط الزم و مطلوب 
الف و ب عبور کرده ام و پاکات ج هنوز باز نشده 
است و حال آنکه بعدها از طرق مختلف دریافتم که 
پاکات ج هم همزمان با پاکات الف و ب  بازگشایی 

شده بود .
سازمان  به  هم  باز   1392/01/20 تاریخ  در 
هم  آن  از  پس  روزهای  و  کردم  مراجعه  مربوطه 
من  های  سماجت  با  و  نمودم  پیگیری  را  موضوع 
از  با حضور چند تن  در 92/01/28 در جلسه ای 
مسئولین و مدیران بانک مذکور به مذاکره نشستم 
و به من اعالم داشتند شما فقط نود میلیون ریال 
در برآورد نسبت به سایر شرکت کنندگان قیمت 

کمتری داده اید! 
ریال  یک  فقط  بگوئید  بسیار خوب  دادم  پاسخ 
ها  تفاوت  همین  برای  مناقصه  برگزاری  باالخره 
است حتی بصورت اندک و مختصر .....و مسئولین 
ریال که  میلیون  نود  اظهار داشتند  در جواب من 
زنی  اگر مبحث چانه  نیست!!! سوال کردم  چیزی 
است چرا سوژه را بصورت  مناقصه برگزار فرموده 

اید ؟
درخواست  من  سوال  به  توجه  عدم  ضمن 
از  بیشتری تخفیف بدهید و پس  کردندباید مبلغ 
آن سه روز دیگر برای انعقاد قرارداد مراجعه کنید 

......
چون قصد همکاری داشتم و با توجه به افزایش 
قیمت های همه روزه و همه ساعته معهذا قریب 
400 میلیون ریال دیگر و بنابر اصرار یکی از مدیران 
که من هم ارادتی به او داشتم قیمت خود را کاهش 
دادم ولی سه روز دیگر که هیچ حتی پس از سپری 
آنکه  شدن یک ماه دیگر هم خبری نشد و بدون 
من علت را بدانم قرارداد با موسسه دیگری که بیش 
و  بیشتر  پیشنهادی  قیمت  ریال  میلیون   900 از 
نماند  ناگفته  نمودند  امضاء  داشت  را  من  از  باالتر 
که بنابر اعتقاد راسخ مدیران همان پروژه و اسناد و 
مدارک فنی و گواهینامه های تائید کیفیت مطلوب 
کاالی و شیوه های اجرائی من باالترین امتیاز را در 
بازگشائی پاکت ب دارا بوده است و حال من هستم 
که دنبال ابطال ضمانت نامه خود به این اتاق و آن 

اتاق سرگردانم.
اکنون من دریافتم هنوز با گذشت سالها ادعای 
تجربه معانی واقعی کلمه مناقصه را با مزایده درک 

نکرده ام .
در  شرکت  قصد  هم  شما  اگر   : توصیه 
مناقصات را داريد قباًل خود را به واکسن 

ضد تشنج مجهز کنید.

اخبار

گردآوردنده :  ايمان تفرشي
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نتیجه  به  آزادی  برج  ترمیم  آمد  هم  تابستان 
نرسید/ خطر تخریب پابرجاست

مدیر برج آزادی از توقف ترمیم و تعمیر پایه های 
این سازه تاریخی و عظیم تهران به خاطر همکاری 
نکردن سازمان ها و نهادهای ذیربط خبر داد و باز 
هم خطر تخریب برج به دلیل نفوذ آب به پایه های 

آن را هشدار داد.
غالمحسین شاه علی، مدیر برج آزادی در گفتگو 
ترمیم  و  بازسازی  روند  توقف  از  مهر  خبرنگار  با 
بسیار خبرساز  که سال گذشته  برج  این  پایه های 

شده بود، خبر داد.
تحوالتی  و  تغییر  به خاطر  متاسفانه  وی گفت: 
که در شورای شهر و احتماال شهرداری رخ خواهد 
داد فعال کسی به فکر برج آزادی نیست و امید ما 
نا  که به فصل گرما و توقف بارندگی بود در حال 

امید شدن و از دست رفتن است.
این جمله که نمی دانم مدیران  با ذکر  شاه علی 
نمی کنند،  پیگیری  را  برج  ترمیم  چرا  شهرداری 
تعیین  فنی  و  کارشناسی  گروه  یک  ما  داد:  ادامه 
معماری،  کارشناسان  از  متشکل  که  کردیم 
شهرسازی، باستان شناسی و مسئوالن شهرداری و 
وزارت ارشاد و نیز سازمان میراث فرهنگی است که 
از بعد از برپایی جلسات هفتگی راه های ترمیم برج 

را متذکر شدند و به یک راهکار اصولی رسیدیم.
وی بیان کرد: بعد از اسفندماه گذشته کار رها 

شد. شهرداری منطقه 9 به جریان ورود پیدا کرد 
انجام  که  را  هزینه ها  برآورد  تمام  آنها  کمک  با  و 
دادیم به سازمان زیباسازی که مسئول این پروژه 
بود اعالم کردیم ولی متاسفانه هنوز اتفاق کاربردی 

رخ نداده است.
برج  تخریب  خطر  دیگر  بار  آزادی  برج  مدیر 
آزادی را یادآوری کرد و گفت: فکر می کنم تا این 
برج مهم تخریب نشود کسی موضوع را جدی نمی 

گیرد.
وی اضافه کرد: مهم نیست که این برج در چه 
زمانی و توسط چه کسی ساخته شده است، مهم 
این است که برج آزادی اکنون یکی از اماکنی است 
که برای مردم ایران مملو از خاطره است. مردم دنیا 
تظاهرات  و  ملی  مهم  اتفاقات  ما،  اسالمی  انقالب 
با عکس هایی  را  ما  انقالبی مردم کشور  و  مذهبی 
از برج آزادی می شناسند پس حفظ آن بر همگان 

واجب است.
شاه علی برج آزادی را فرصتی خوب برای جذب 
نمایشگاه های  و  مراسم ها  برگزاری  نیز  و  توریست 
خوب و قابل قبول عنوان کرد و این برج را از اموال 

عمومی مردم دانست.
این فعال فرهنگی در مورد وضعیت این برج در 
آخرین مطالعات و بازدیدهایش از آن توضیح داد: 
هنوز به وضعیت بحرانی نرسیده ایم ولی آبریزش ها 
هنوز باقی است که قرار شد بعد از عید نوروز آنها را 

درست کنند ولی هنوز از سازمان های مربوطه هیچ 
خبری نشده است.

فضای سبزی  و  غیراصولی چمن ها  وی  آبیاری 
است،  شده  گرفته  نظر  در  برج  محوطه  برای  که 
دلیل اصلی تخریب برج آزادی ذکر کرد و گفت: به 
محض اینکه آبیاری شروع  می شود تمام مشکالت 
برج آغاز و این آب ها بر سر ما ریخته می شود که 

دفترمان در پایه برج است.
شاه علی در پایان گفت: من بارها و بارها با آقای 
شوشتری تماس گرفتم و بارها و بارها برای ایشان 
که  است  سبز  فضای  آبیاری  اوال  که  نوشتم  نامه 
و هزینه  بودجه  و دوما چرا  را خراب می کند  برج 
ترمیم برج را که برعهده ایشان بود نمی پردازد ولی 

متاسفانه هنوز پاسخ متقنی دریافت نکرده ام./
مهر.

مدیر برج آزادی
 باز هم

 هشدار داد

قابلیت  با  گالناما   – کلمانیت  بتنی  حفاظ های 
پسمان  نگهداری  برای  هسته یی  مهندس  ویژه 

پرتوزای سطح باال در کشور ساخته شد. 
سیدمحمدجواد مرتضوی، مخترع این بتن ها در 
گفت وگو با خبرنگار فناوری خبرگزاری دانشجویان 
عنوان  به  همواره  بتن  اینکه  بیان  با  )ایسنا(  ایران 
و  پرانرژی  فوتون های  برابر  در  مناسب  حفاظی 
نوترون های مورد استفاده قرار گرفته است، گفت: 
مگاولتاژ  رادیوتراپی  اتاق های  در  بتنی  حفاظ های 

هسته یی  پسماندهای  مراکز  و 
همچنین  دارند.  کاربرد 
حفاظ گذاری  در  بتن ها  این 
و  هسته یی  راکتور  بیولوژیک 
مگاولتاژ  رادیوتراپی  اتاق های 
نیز اهمیت بسیار زیادی دارند. 
توانایی  داد:  ادامه  وی 

تضعیف اشعه گاما و ایکس با چگالی بتنی نسبت 
احتمال  افزایش  دلیل  به  این  و  دارد  مستقیم 
برخورد پرتوها با مولکول های ساختار بتن است. در 
این راستا جهت افزایش چگالی بتن به ساختار پایه 
دانه  و درشت  ریزدانه  آب، سیمان  بتن که شامل 
است موادی را افزوده ایم که بتوانند حفاظت پرتوی 

بسیار باالیی داشته باشند. 

به  شده  افزوده  ترکیبات  در خصوص  مرتضوی 
بتن  کرد:  اظهار  است،  شده  ساخته  بتنی  حفاظ 
سرب(  )محتوی  گالنا  کانی های  از  سنگین  های 
و  بور  )محتوی  اولکسیت  و  داتولیت  کلمانیت،  و 
به  ایران  نقاط  از  بسیاری  در  که  نوترون(  جاذب 

وفور یافت و استفاده می شوند، ساخته شده اند. 
به گفته وی در صورت استفاده از بتن سنگین 
قلب  از  شده  ساطع  سریع  نوترون های  برابر  در 
راکتورهای هسته یی، این ذرات هسته یی با برخورد 
شده  کنده  بتن  به 
حرارتی  نوترون های 
توسط  تولیدی، 
موجود  هیدروژن 
جذب  بتن  آب  در 
به  توجه  با  می شوند. 
اعظم  بخش  که  این 
بتن از آب تشکیل می شود، بتن دارای سطح مقطع 

مناسبی در برابر چشم های نوترون زا است. 
تصریح  گفت وگو  پایان  در  بتن ها  این  مخترع 
کرد: مجموعه پژوهش ها با همکاری امور حفاظت 
در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران و بخش پرتو 
پزشکی دانشگاه های شیراز و شهید بهشتی مرکز 
تحقیقات علوم پرتوی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

صورت گرفته است و پس از دریافت مجوزهای الزم 
از سازمان انرژی اتمی به تولید انبوه خواهد رسید. 

 

عاقبت ساخت مسکن مهر روی خاک های لسی 
و رانشی، برخی واحدهای مسکن کالله را به مرز 

بحران رساند و سبب نشست 60 واحد شد. 
مهر  مسکن  2سایت  کالله  در  مهر،  گزارش  به 
اعتقاد  به  که  شد  احداث  204واحد  با  یک  هر 
بلوک  چند  ساخت  اهالی،  و  کارشناسان  برخی 
روی تپه و خاک های سست نگرانی برای خانوارها 
مشکالت  درباره  کالله  فرماندار  است.  کرده  ایجاد 
مهر  مسکن  گفت:  کالله  شهرستان  مهر  مسکن 
روی  گرفتن  قرار  به  توجه  با  کالله  شهرستان 
از آن  خاک لسی و نشست و پیچیدگی 10بلوک 
تقی  محمد  دارد.  قرار  شدیدی  بحرانی  مرحله  در 
از  واحدمسکونی   60 نشست  به  سپس  قزلسفلی 

اشاره  کالله  مهرشهر  مسکونی  مجتمع  10بلوک 
این  با  مرتبط  اجرایی  گفت:دستگاه های  و  کرد 
اساسی  به صورت  مشکل  این  حل  درجهت  پروژه 
 . انجام دهند  را  اقدامات الزم  باید هرچه سریع تر 
قاسم سمیعی، مدیرکل مدیریت بحران گلستان نیز 
گفت: زمینی که مجتمع مسکونی مهرکالله درآن 
و  شده  انتخاب  کافی  مطالعه  بدون  شده،  احداث 

مناسب اجرای این پروژه نبوده است/
مهر

زلزله  علم  پدر  عکاشه  بهرام  پروفسور 
شناسی ايران در گفتگو با ايلنا گفتند : 

اگر زلزله ای در تهران رخ دهد شدت تخريب 
 : . ايشان اظهار داشتند که  آن باال خواهد بود 
همواره فعال بودن گسل های منطقه تهران بايد 

مدنظرمان باشد .
زلزله  منطقه  در  تهران  ويژه  به  کشورمان 
منطقه  های  گسل  همیشه  و  دارد  قرار  خیزی 
تهران فعال هستند اما اينکه چه زمانی فعالیت 
های خود را نشان دهند مشخص نیست در واقع 
يک زلزله بزرگ در راه است و بايد ستاد بحران 

تهران همیشه آماده باشد .
پدر علم زلزله شناسی ايران تاکید کردند : 
گسل مشا – فشم توانائی زلزله هشت ريشتری 
 7/3 زلزله  توانائی  تهران  شمال  گسل   –
ريشتری و گسل تهران نیز شدت 6/7 ريشتری 

را دارند .
وضعیت  و  خاک  جنس   : کرد  تصريح  وی 
بیشتری  حساسیت  از  تهران  شمال  گسل 
برخوردار است شايد         سازه های ساختمان 
هايی که در شمال تهران ساخته می شود مقاوم 
تر باشد ، اما همواره زلزله نوع لرزش زمین به 
گونه ای است که به سختی می توان نسبت به 

آن پیش بینی کرد .
همواره  است  افتاده  تاخیر  به  تهران  زلزله 
امیدوارم  باشیم  تهران  در  زلزله  آماده  بايد 
تهران  احتمالی  زلزله  حال  به  فکری  مسئوالن 
در  زلزله  تخريب  شدت  که  چرا  باشند  داشته 

تهران باالست .

زلزله بزرگ در راه است

ساخت حفاظ بتنی
جهت نگهداری پسمان های پرتوزای

                                هسته اي در کشور 

بتن سنگین گالنا )نمونه راست( در مقايسه با 
بتن معمولی

60 واحد مسكن مهر در کالله نشست کرد

اخبار
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نمايندگان مجلس شورای اسالمی در ادامه رسیدگی به اليحه 
را  به کمیسیون  ارجاعی  نظام صنفی کشور، مواد  قانون  اصالح 
در دستور قرار داده و تصويب کردند که واحدهای صنفی فاقد 
جواز کسب با درخواست اتحاديه و تايید اتاق اصناف شهرستان 

توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود.
 

به گزارش افکارنیوز، با تصویب مجلس محل دایر شده به وسیله هر شخص 
با درخواست  برای آن صادر نشده است،  پروانه کسب  یا حقوقی که  حقیقی 

اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می شود.

بر اساس تبصره 4 ماده مذکور در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست 
پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف 
فاقد  واحدهای صنفی  مکلفند  اسالمی  انتظامی جمهوری  ونیروی  شهرستان 

پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند.

و  مشاغل  خانگی،  سایر  مشاغل  مورد  در  مذکور  ماده   5 تبصره  براساس 
تعاونی های مصرف که براساس قوانین و مقررات دیگری تشکیل می شود بر 

همان اساس عمل می شوند.

از 228 نماینده حاضر در جلسه 165 رای موافق، 6 رای مخالف و 7 رای 
ممتنع صادر شد. 

همــــایـش  پانــزدهمیـن 
با  زلزله  و  بتن  بین المللي 
همکاري انجمن تولید کنندگان 
مـــواد شیمیـــایي صنـــعت 
برگزار  تهران  در  ساختمان 
روزه  دو  همایش  این  در  شد. 
اجرایی  با حضور مسئولین  که 
کشور،اساتیـــد، و دانشجویان 
رشته های مرتبط برگزارگردید 

بتنی و کارگاههای عملی در  انواع سازه های  مسابقات مختلفی در خصوص 
محل همایش نیز برگزار گردیید

طرح  سند  ارائة  از  بود  عبارت  امسال  همایش  مهم  دستاوردهای  از  یکی 
تخصصی  میزگرد  و  آماده  بتن  تولید  کیفیت  کنترل  و  بازرسی  نظام  جامع 
نقد و بررسی استاندارد ملی 6044 توسط آقایان مهندس مصطفی احمدوند، 
ریاست مرکز تحقیقات بتن متب، و رئیس دانشگاه علوم و توسعة آریا، مهندس 
فرید غفاری مقدم کارشناس ارشد مرکز تحقیقات بتن متب و مدرس دانشگاه 
علوم توسعة آریا، دکتر سعیدی نمایندة سازمان ملی استاندارد ایران، مهندس 
ساختمان،  موادشیمایی  تولید کنندگان  صنفی  انجمن  نمایندة  هادوی  فیروز 
انجمن  نمایندة  و  ایران  بتن  بنیاد  و مهندس محسن کالنتری رئیس محترم 

صنفی تولیدکنندگان بتن آماده
 

همچنین پانزدهمین همایش سالیانة موسسة بین المللی بتن )ACI(- شاخة 
فعاالن و دست اندرکاران  معتبرترین گردهمایی  و  بزرگ ترین  به عنوان  ایران 
صنعت بتن کشور که با حضور جمع کثیری )1252نفر( از محققان، متخصصان، 
پیمانکاران،  کارفرمایان،  تحقیقاتی،  و  عالی  آموزش  دانشگاهی،  مراکز  اساتید 
با پشتیبانی  مهندسان مشاور، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، دانشجویان و 
تولیدکنندگان  انجمن  آماده،  بتن  انجمن  تولیدکنندگان  نمایندگان  و حضور 
صنعت  شیمیایی  مواد 
سیمان،  انجمن  ساختمان، 
انجمن  محاسب،  انجمن 
عالی  کانون  و  پیمانکاران 

کارفرمایان برگزار شد
  

واحدهای صنفی فاقد جواز کسب پلمپ می شوند

حضور انجمن
در  ساختمان  شیمیایی  صنعت   
همایش بین المللی بتن و زلزله 

با دعوت از اعضاء محترم صنف در روز 7 آبان 
حضور  با  انجمن  سالیانه  عمومی  مجمع  جلسه 
دستور  گردید.براساس  تشکیل  مدعوین  اکثریت 
خصوص  در  هادوی  مهندس  آقای  ابتدا  جلسه 
برای حاضرین  را  گزارشاتی  انجام شده  فعالیتهای 
فر ضمن  رامین  دکتر  آقای  نمودند. سپس  قرائت 
تقدیر و تشکر جهت حمایتهای انجام شده توسط 
اعضاء در دوره ریاست ایشان ؛ روند شکل گیری و 
اهدافی راکه انجمن برای رسیدن به آنها در تالش 
می باشد را تشریح نمودند و راه انجمن را  راهی 
تمام نشدنی و مستمر خواندند و جهت ادامه مسیر 
از همه اعضاء جهت حضور و مشارکت مستقیم در 

امور انجمن دعوت بعمل آوردند.

  در ادامه با حضور نمایندگان محترم وزارت کار 
و امور اجتماعی انتخابات اعضاء جدید هیئت مدیره 
جدید  اعضاء  و  پذیرفت  انجام  انجمن  بازرسان  و 
بازرسان  و  ساله  دوره سه  برای یک  مدیره  هیئت 
انجمن برای یک دوره یک ساله بشرح ذیل معرفی 

شدند:
اعضاء اصلی هیئت مديره :

1 - آقای اکبر معتضدی
2 - آقای  فیروز هادوی

3 - آقای مهران فرج پور
4 - آقای محمود رضا روحی

5 - آقای هانی هنر مند 

اعضاء علی البدل هیئت مديره :
1 – آقای حسن اورعی

2 - آقای محمد رضا ایوبی 

بازرسان انجمن 
1 - آقای محمد علی طاهباز 

2 - آقای محمد حسن هندی زاده 

ضمنا پس از برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره 
جدید چارت هیئت مدیره انجمن بشرح ذیل اعالم 

گردید:
رياست  با سمت  معتضدی   اکبر  آقای   –  1

هیئت مديره انجمن 
2- آقای فیروز هادوی با سمت نايب رئیس 

هیئت مديره انجمن 
3- آقای مهران فرج پور با سمت خزانه دار 

انجمن 
4 –آقای محمود رضا روحی با سمت عضو 

هیئت مديره و دبیر انجمن 
5 – آقای هانی هنرمند با سمت عضو هیئت 

مديره انجمن 

برگزاری مجمع عمومی ساليانه انجمن
 در 7 آبان ماه 1392
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هیئت تحريريه انجمن در نظر دارد از اين پس نو آوريها ، معرفی 
سوی  از  را   روز  تولیدات  ارائه  در  موفقیت  و  جديد  سیستمهای 
شرکتهای عضو و اصوال در بخش صنايع شیمیايی ساختمان در ساير 

کشور ها را با چاپ در اين صفحه اطالع رسانی نمايد.
بديهی است که مسئولیت صحت و سقم مطالب درج شده در اين 
و  انجمن  عهده  به  وجه  هیچ  به  و  بوده  خبری  منبع  بعهده  صفحه 

هیئت تحريريه نمی باشد.
اين اطالع رسانی  فقط بمنظور نشان دادن وجود پويايی و ايجاد 
حرکت رقابتی سالم در راه توسعه کیفی صنعت شیمیايی ساختمان 

میباشد.
خبر اول : کاهش میزان آلودگی صوتی  

خبر دوم : تولیدات نو در صنعت ساختمان  
خبر سوم : رزين افزودنی قیر  

- طبق خبر ارسالی از سوی شرکت فرآورده های ابنیه ،براساس  
آزمايشهايی انجام شده در مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی 
میلیمتر   5 به ضخامت  دار  اسفنجی حباب  اتیلن  پلی  از  بااستفاده 
داد. کاهش  توجهی  قابل  بمیزان  را  ای  کوبه  صدای  انتقال  میتوان 
استفاده ازاين فن آوری امکان کاهش صدا را تا 20 دسی بل بر اساس 
استاندارد iso 2/717  فراهم آورد و آزمايشها جهت کاهش صدا تا 

30 دسی بل ادامه دارد.

بخش  در  گزارش  کامل  متن 
بچاپ  نشريه  شماره  همین  مقاالت 

رسیده است .
- بر اساس ارسال گزارش از سوی 
ساختمان  شیمی  صنايع  شرکت 
به  موفق  شرکت  اين   ، آبادگران 
معرفی چهار فرآورده جديد به بازار 

صنعت ساختمان گرديده است که عبارتند از :
1-آب بند پلیمری 

2-زود گیر شات کريت غیر قلیايی مايع و پودری 
3-آنی گیر 

4-نانو پروف 
شايان ذکر است که اقالم آب بند پلیمری و آنی گیر و نانو پروف با 
صدور گواهینامه از سوی سازمان پژوهشهای صنعتی و علمی ايران 
مورد تايید قرار گرفته ،همچنین محصول نانو پروف دارای گواهینامه 

ثبت اختراع صادر شده در سال 92 میباشد.
- گزارش دريافتی از شرکت صنايع شیمیايی فارس حاکی از ثبت 
 FBAR89 بنام  قیر  افزودنی  رزين  بعنوان  جديد  محصول  اختراع 

سال 1390 ثبت گرديده است .
ساخت اين محصول در شرکت فوق با سعی و کوشش خانم سمیه 
دمای  کاهش  باعث  قیر  به  آن  افزودن  و  رسیده  نتیجه  به  محمدی 
مورد نیاز برای تولید اسفالت میباشد که اين خود باعث صرفه جوئی 
در انرژی مورد نیاز و کاهش آاليندگی زيست محیطی در زمان تولید 

آسفالت میگردد.

جهت دريافت اطالعات بیشتر مقاله ارسالی در اين زمینه را در 
همین شماره مطالعه فرمائید.

نـوآوران 
صنعت شيميايی ساختمان

 

ایرانی  محقق  کالنتری«  »مهدی  مهندس 
دانشگاه مریلند شبکه ای از حسگرهای بی سیم 
وضعیت  از  هایی  داده  که  است  داده  توسعه  را 
سرور  به  را  ها  پل  پذیری  انعطاف  و  استحکام 

مرکزی ارسال می کند. 
خبرگزاری  فناوری  سرویس  گزارش  به 
صورت  تحقیقات  )ایسنا(،  ایران  داشنجویان 
آمریکا  عمران  مهندسان  انجمن  توسط  گرفته 

نشان می دهد، از چهار پل بزرگراهی یک پل دچار 
مشکالت اساسی ساختاری بوده و احتمال سقوط 

آنها وجود دارد. 
و  قدیمی  های  پل  وضعیت  بر  نظارت  ایده 
تواند  می  احتمالی  مشکالت  زودهنگام  تشخیص 
سطح ایمنی جاده ها را افزایش داده و از مشکالت 

ترافیکی پیشگیری می کند. 

مهندس »مهدی کالنتری« از محققان دانشگاه 
مریلند سیستم جدیدی را توسعه داده است که از 
طریق شبکه سلولی، داده های لحظه ای از وضعیت 

استحکام پل را به سرور مرکزی ارسال می کند. 
قدیمی  های  پل  کند:  می  تأکید  »کالنتری« 
پر  اعتماد،  قابل  غیر  قدیمی  خودروهای  مانند 
هزینه و مشکل ساز هستند و باید نیازمند نظارت 

مستمری بر روی وضعیت آنها انجام شود. 

دستگاهی که توسط این محقق ایرانی طراحی 
شده است، شبکه ای از حسگرهای بی سیم درون 
از  نیاز را  انرژی مورد  یک جعبه کوچک است که 
نور محیط و امواج رادیویی دریافت و ذخیره سازی 
می کند؛ این جعبه کوچک براحتی در قسمت های 

مختلف پل نصب می شود. 
ساختاری  های  داده  از  ای  شبکه  سیستم  این 
گسترش  و  پذیری  انعطاف  ارتعاش،  فشار،  مانند 
ترک روی بدنه پل را جمع آوری و به سرور مرکزی 

ارسال می کند. 
با تشخیص زودهنگام شل شدن پیچ ها یا ایجاد 
یک شکاف تازه بر روی بدنه پل می توان بسرعت 
مشکل  بروز  از  پیشگیری  و  نقص  رفع  به  نسبت 

اقدام کرد. 
یک پل متوسط به حدود چند صد حسگر نیاز 
حسگر،  هر  دالری   50 قیمت  به  توجه  با  و  دارد 
پل  هر  برای  باید  دالر  هزار   10 حدود  در  رقمی 
چند  های  خسارت  با  مقایسه  در  که  کرد  هزینه 
میلیارد دالری در صورت سقوط پل، بسیار ناچیز 

است. /
ايسنا.

پیشگیری از سقوط پل ها با 
فناوری ابداعی محقق ایرانی 

نو آوري

پوشش های  ساخت  به  موفق  یزدی  پژوهشگر 
کامپوزیتی مقاوم به خوردگی بر روی فوالد شد. 

سیدحسین میرحسینی، عضو هیات علمی گروه 
واحد  دانشگاهی  سرامیک صنعتی جهاد  پژوهشی 
خبرگزاری  فناوری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  یزد 
دانشجویان ایران )ایسنا(، در خصوص پروژه ساخت 
پوشش های کامپوزیتی مقاوم به خوردگی بر روی 
در  نیاز  یک  رفع  هدف  با  طرح  این  گفت:  فوالد 
شده  تعریف  خوردگی  مشکالت  حل  برای  صنایع 

است. 

ضرورت  خصوص  در  وی 
اجرای این طرح افزود: مشکل 
خوردگی در تجهیزات حمل 
انتقال  لوله های  و  دوغاب 
تاسیسات  و  معادن  در  مواد 
بهره برداری نفت و گاز، عالوه 
بر تحمیل هزینه های مالی تعمیر یا تعویض لوله ها 
و سایر تجهیزات، هزینه های کاهش تولید در زمان 

تعویض یا تعمیرات را نیز دارد. 
گسترش  به  توجه  با  پژوهشگر،  این  گفته  به 
انواع پوشش ها  استفاده از فلزات در صنایع، ایجاد 
بر سطح فلزات مطرح شده و زمینه های کاربرد آ نها 
به  توجه  با  است. خصوصا  یافته  گسترش  روز  هر 
تنهایی  به  خوردگی،  مساله  که  هنگفتی  خسارات 
اهمیت  از  مساله  این  به  توجه  می کند  ایجاد 

بیشتری برخوردار است. 

کرد:  اظهار  میرحسینی 
برای  کامپوزیتی  نانو  پوشش 
که  است  باال  سختی  ایجاد 
پس از اعمال بر سطح فوالد، 
مقاومت به سایش را باال برده، 
میزان خوردگی سایشی را کاهش داده و در نهایت 
شرایط  در  که  قطعه ای  عمر  طول  افزایش  باعث 

کاری تحت خوردگی سایشی قرار دارد، می شود. 
پوشش های  اعمال  عموما  کرد:  خاطرنشان  وی 
نفت  انتقال  خطوط  روی  بر  پلیمری  کامپوزیتی 
نانو  از  استفاده  و  می شود  انجام  پتروشیمی  و 
سرامیک ها در پوشش های کامپوزیتی جهت اعمال 
منظور  به  فوالدی  لوله های  داخلی  سطح  روی 
حمل  تجهیزات  در  استفاده  مانند  کاربردهایی 

دوغاب معادن است. 
پروژه  این  کرد:  تصریح  پایان  در  میرحسینی 
برای نخستین بار است که در کشور انجام گرفته 
و پس از فاز تحقیقاتی و مطالعاتی به مرحله اجرا 

خواهد رسید. 
/ايسنا.

حل مشکل خوردگی در صنایع 
با پوشش  کامپوزیتی

 ساخت محققان ایرانی 

معاون مرکز رشد پارک علم و فناوری گلستان 
از ساخت دستگاهی برای تولید تیرچه خبر داد و 
تیرچه های  جوش  ایجاد  بدون  دستگاه  این  گفت: 
یکپارچه برای مقاوم سازی سازه ها تولید می کند. 

به گزارش خبرنگار مهر، تیرچه و بلوک یکی از 
انواع سقف های متداول بتنی است که در بسیاری از 
پروژه ها و ساختمان های با کاربری متفاوت استفاده 
می شود. تیرچه ها را با فواصل معین که با بلوک پر 

می شود، قرار می دهند.
سازی  سبک  در  تیرچه  اهمیت  به  توجه  با 

آوری های  نو  و  تغییرات  دستخوش  سازه ها 
محققان  راستا  این  در  و  است  شده  فراوانی 
تحقیقاتی  پروژه  گلستان  فناوری  و  علم  پارک 

را اجرایی کردند.
فناوری  و  علم  پارک  رشد  مرکز  معاون 
به  اشاره  با  مهر  با خبرنگار  گفتگو  در  گلستان 
گفت:  تحقیقاتی،  مرکز  این  جدید  دستاورد 
را  دستگاهی  تحقیقاتی  مرکز  این  پژوهشگران 
برای تولید تیرچه ها تولید کردند که در صنعت 

ساختمان سازی به کار می رود.
وی در این باره توضیح داد: در حال حاضر 
تیرچه های ساختمانی که تولید می شوند دارای 
اتصاالت جوشی هستند که احتمال شکستگی 

جوش اتصاالت تحت فشار همواره وجود دارد.
آیدانی ادامه داد: در این راستا محققان این 
مرکز رشد دستگاهی را تولید کردند که بدون 
تولید  را  ساختمانی  تیرچه های  جوش  ایجاد 

می کنند.
جمله  از  را  تیرچه ها  مقاومت  افرایش  وی 
مزایای این نوع تیرچه ها نام برد و خاطر نشان 
کرد: در صورت ایجاد فشار بر روی سازه به دلیل 
نداشتن اتصاالت جوشی، احتمال شکستگی در 
آن کاهش یافته که این موجب افزایش مقاومت 

سازه خواهد شد./مهر.

تولید تیرچه های بدون جوش 
برای مقاوم سازی سازه ها

نو آوري

هيئت تحريريه
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نام مدير عامل: محمد صادق قلمبر دزفولي نام شرکت:  پوشش هاي محافظتی جنوب )پلی گام(  

info@jonoobgroup.org :ايمیل فاکس: 88093358   تلفن :88371900-7 

آدرس: شهرک غرب ،بلوار دریا،خ موج،خ عسگري غربي ، پ 33 ،ط دوم

نام مدير عامل: مهران فرج پور نام شرکت:  توسعه افزودنی های سیمان نوژان )سي دکس(  

cedex.co@gmail.com :ايمیل فاکس: 02633411651   تلفن: 02633417453 

آدرس: کرج- مهرشهر- بلوار ارم - نبش خیابان 100 غربی - ساختمان آناهیتا - ورودی A واحد4 و 3

نام مدير عامل: امیر رفیعی  نام شرکت:  دوراچم خاورمیانه )عضو وابسته (  

rafiee@durocem.ir  :ايمیل فاکس: 88364419   تلفن: 88361519 

آدرس: تهران ،شهرک غرب ،خ ایران زمین ،نبش کوچه چهرم پالک 408 ط دوم 

نام مدير عامل: خانم طاهره سلیماني  نام شرکت:  رزین بتن برتر    

info@rbbco.com  :ايمیل فاکس: 88103548-9   تلفن: 88555540 

آدرس: خ سید جمال الدین اسد آبادي، بین خ 15 و 17 ،  پالک 157  ،  واحد 4 

نام مدير عامل: حسین زماني کاوکاني نام شرکت:  سراپوش    

info@sarapush.com  :ايمیل فاکس:  88757364   تلفن:  88750123 

آدرس: خ سهروردي شمالي ، خیابان زینالي غربي ، پالک 159 ،ساختمان سراپوش 

نام مدير عامل: محمد حسن هندي زاده نام شرکت:  شورلول ایرانیان    

        info@sureleveliran.com  :ايمیل فاکس:  88887989-88793704     تلفن:  88887989 

آدرس: خ ولی عصر  ،باالتر پارک ساعی ،بن بست مهرگان ، پالک 1، طبقه 3

نام مدير عامل: حسین صالحي اصل نام شرکت:  شیمیایي کیمیا نشان تاک   

   info@kimiyaneshan.com  :ايمیل فاکس:  22265012   تلفن:  22925153-7 

آدرس: خ ظفر ، خیابان فرید افشار ، انتهاي بن بست نور ، پالک 43 ، طبقه سوم

نام مدير عامل:  کرامت اله محمدنیا                  نام شرکت:   صنایع شیمیایی فارس   

        info@fars-iran.com    :ايمیل فاکس:  07124222144   تلفن: 07124222141-2 

آدرس: تهران :خ ولی عصر،بعد از نیایش،خیابان رحیمی )چهررازی سابق(،پالک 45،طبقه دوم دفتر مرکزی : کیلومتر 28 جاده شیراز،مرودشت                 

نام مدير عامل:  حسین حاجی بابا                  نام شرکت:   صنایع فروآلیاژ ایران   

        info@iranferroalloys. com    :ايمیل فاکس:  88882043   تلفن:  887973033 

آدرس: میدان ونک،خ گاندی،کوچه 21،پالک 6                              

لیست اعضاء پیوسته و وابسته  انجمن صنفی 
تولیدکنندگان مواد شیمیایی صنعت ساختمان

نام مدير عامل:  سید البرز مجذوب                 نام شرکت:   صنایع شیمي ساختمان آبادگران  

        info@abadgarangroup.com    :ايمیل فاکس:  88500341  داخلی 139  تلفن:  88500341 

آدرس: خ سهروردی شمالی – قندی غربی – پالک 124 – واحد 1                             

نام مدير عامل:  محمد جواد طاهباز                 نام شرکت:   صنایع شیمیایی ژیکاوا   

        matahbaz@yahoo.com    :ايمیل فاکس:  22725621   تلفن:  22725621-4 

آدرس: خیابان نیاوران - بعد از سه راه یاسر-شماره 329 واحد 10                             

نام مدير عامل: محمد طاقیان                 نام شرکت:   صنایع شیمیایی شاهرود محافظ  

        shahrood.mohafez@yahoo.com    :ايمیل فاکس:  0273-3323229   تلفن:  0273-3323228 

آدرس:  شهرک صنعتی شاهرود- خ پژوهش بلوک 2                            

نام مدير عامل: حیدرعلي شاه علي                 نام شرکت:   صنعتي رزین سازان فارس   

rasinsazan@yahoo.com    :ايمیل فاکس:  07112348832   تلفن: 07124223685 

آدرس:  شیراز ، صندوق پستي 875 -71365                            

نام مدير عامل: فریدون مظهری                 نام شرکت:  فارس ایران    

info@fars-iran.com    :ايمیل فاکس:  88048575   تلفن: 88035808 

آدرس:  خ شیراز جنوبی – پایین اتوبان همت -     خ رضوان – پالک 9                            

نام مدير عامل: حسن اورعي                نام شرکت:  فرآورده هاي  شیمیایي ساختمان  

info@ir-cc.ir.com    :ايمیل فاکس:  88021780   تلفن: 88021780 

آدرس: خ کارگر شمالي ، خیابان دهم ، شماره 12                            

نام مدير عامل: ابوالحسن رامین فر                نام شرکت:  کلینیک  ساختماني ایران   

info@clinic-iran.com    :ايمیل فاکس:  88738191   تلفن: 88737320-29 

آدرس: میدان آرژانتین  ،  بلوار بیهقي ، خ دهم  ، پالک 2                            

نام مدير عامل:   اکبر معتضدي                نام شرکت:  نامیکاران    

info@namikaran.com    :ايمیل تلفن:  22247391   فاکس:  22247390  

آدرس: بزرگراه صدر ، میدان پیروز ، ابتداي بلوار قیطریه ، پالک7                            

نام مدير عامل:  مجتبي احمدوند               نام شرکت: وند شیمي ساختمان   

info@vandchemie.com    :ايمیل تلفن:  88797452   فاکس:  88797454  

آدرس: خ ونک،خ شهید خدامي،کوي لیلي  ،  پ 1 ط دوم ، واحد 6                            

نام مدير عامل:  محمدرضا ایوبی              نام شرکت: همگرایان تولید)کپکو(   

info@capc.co. ir    :ايمیل تلفن:  89331   فاکس:  88920859  

آدرس: خ انقالب، خ استاد نجات اللهی،کوچه مراغه، پالک 2، ط 5، واحد 6                            

نام مدير عامل:  فرزاد سجادی              نام شرکت: شرکت هورپرتو آسیا )کمیکس(   

S.Dashti@chemixco.com    :ايمیل تلفن:  2633416308   فاکس:  02633417451  

آدرس: کرج- مهرشهر- بلوار ارم - نبش خیابان 100 غربی - ساختمان آناهیتا - ورودی A واحد4                            

نام مدير عامل:  میثم درخشان               نام شرکت: شرکت مواد مهندسی بتن وساختمان تیوا شیمی)عضو وابسته( 

tivachem@yahoo.com   :ايمیل تلفن:4-66757993  فاکس:  66738100  

آدرس: تهران –میدان فردوسی –خ پارس ساختمان یاس واحد16

نام مدير عامل:  مسعود هنرمند نام شرکت:  شرکت شیمی ساختمان    

info@shimisakhteman.com :ايمیل فاکس: 22260586   تلفن :  22263099 

آدرس: خ سهروردي شمالي ، کوچه کنگاور ، شماره 5 ، طبقه 3
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شماره  –خ رودسر  –خ حافظ  –تهران 

  طبقه دوم – 17
88944564  

  
88940211 
88940512  

  

 آقاي حسین احمدي زاده
دبیر (آقاي مهندس محمد عطارودیان 

  )انجمن

کارفرماییکانون عالی انجمن هاي صنفی
  سراسر کشور

1 

 –خ وزرا  –میدان آرژانتین  –تهران 
  طبقه اول – 22پالك  – 9کوچه 

88718480  
  

3-88102760  
  

 آقاي مهندس سیدمحمد اتابک
  )دبیر انجمن(آقاي مسلم دریه 

 

 2 انجمن صنفی تولیدکنندگان صنعت سیمان

بعد از پلیس  –کمربندي تهران اندیشه 
 –نرسیده به میدان معادن  –راه شهریار 

انجمن صنفی  –پشت پمپ بنزین 
  تولیدکنندگان شن و ماسه

65261656  
  

7-65261656  
  

 آقاي مهندس علی تاجیک
  )دبیر انجمن(آقاي مهندس علی شیخلر 

  

 3 انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه

 –خ بهنام  –خ آیت اله کاشانی  –تهران 
 6(جدید 11پالك  –کوچه شانزدهم 

  طبقه اول و دوم) قدیم

44087232  
  

5–44009041  
  

 آقاي حسین فروتن مهر
  

انجمن صنفی تولیدکنندگان بتن هاي آماده
  و قطعات پیش ساخته 

4 

خ شیراز شمالی  –خ مالصدرا  –تهران 
طبقه  – 16پالك  –کوچه زاینده رود  –
  9واحد  - 5

88214564  
  

88214693 
5- 88214264  

 آقاي مهندس محمد روشنفکر
آقاي مهندس یحیی مال میر چگینی 

  )دبیر انجمن(

انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک
  کشور

5 

ارمغان ) جردن(خ آفریقا  –تهران
   6طبقه - 13شماره  –شرقی

  1915615138کدپستی 

22047101  22047195 
22047199  

 آقاي مهندس ایرج اعتماد امامی
  )دبیر انجمن(خانم شیوا وصالی 

انجمن صنفی تولیدکنندگان رنگ و رزین و
  چسب ها

6 

 –میدان پیروز –اتوبان صدر  –تهران
ساختمان شماره  –ابتداي بلوار قیطریه 

  5طبقه- 7

22675936  
  

7-22675936  
  

 آقاي دکتر ابوالحسن رامین فر
  )دبیر انجمن(آقاي مهندس فیروزهادوي

شیمیاییانجمن صنفی تولیدکنندگان مواد
  صنعت ساختمان

7 

ابتداي  –چهارراه فلسطین  –اصفهان 
 -ساختمان حافظ  –خیابان فلسطین 

  24واحد – 4طبقه 

9510911-0311  9510910-0311  
  

  آقاي مجید تهرانی
  )دبیر انجمن(آقاي حمیدرضا اسالمی 

  

انجمن صنفی تولیدکنندگان عایق ها ، 
  پوشش هاي رطوبتی

8 

خ طالقانی جنب سینما  –تهران 
پ  –خ شهید برادران مظفر  –فلسطین 

86  

66464084  
  

66402037 
  

 آقاي دکتر محمد عطارودیان
  دبیر انجمن(آقاي منوچهر ملکیانی فرد 

 9 انجمن شرکت هاي ساختمانی و تاسیساتی

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، 
خیابان پردیس، خیابان زاینده رود 

    3واحد  ،5شرقی، پالك 

88798409  
  

88799692
88661545  

  مهندس عبدالرضا فرید نائینیآقاي 
  )دبیر انجمن( جعفر قرائتی ستودهآقاي 

 10  انجمن فن آوران صنعت ساختمان

بلوار  – 26خ  –انتهاي ولنجک  –تهران 
نبش  – 2روبروي خ البرز  –دانشجو 
  25پالك  -گلریزان

22406258  
  

60-22406259  
  

آقاي منوچهر:شوراي مدیریترئیس
  فخر صمدي

  )دبیر انجمن(آقاي مرتضی حقوقی 

جامعه(انجمن شرکتهاي مهندسی مشاور
  )مهندسان مشاور ایران

11 

 –بلوار فرحزاد  –میدان صنعت : تهران 
خیابان فالمک شمالی  –خیابان ایوانک 

 –کوچه ققنوس  –کوچه دوم  –
  12شماره  –گذراردیبهشت 

88373565  
  

88099430  
88099434  
88090278  

نایب رئیس هیئت (آقاي فرامرز مفتخر 
  )مدیره

  

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و 
  مهندسی ایران

12 

 –باالتر از میدان ونک  –میدان ونک 
خیابان تک  –خیابان شهید خدامی 

  1پالك  –شمالی 

88870701  
  

4-88887111  
  

 آقاي مهندس سیدمهدي هاشمی
نایب (فرج زاده ها  آقاي مهندس علی
  )رئیس و مدیراجرایی

شوراي مرکزي سازمان نظام مهندسی
  )استانها(سراسر کشور 

13 

بلوار  –فلکه دوم صادقیه  –تهران 
جنت آباد جنوبی  –آیت اله کاشانی 

ساختمان  –جنب سوم غربی  –
طبقه اول  – 66پالك  –بانک سپه 

  واحد یک –

44424292  
  

44487682  
44424292  

  مهندس حسن سعادت مندآقاي 
  

کانون سراسري انجمن پیمانکاران 
  عمرانی ایران

14 

بین ایرانهشر و  –کریم خان زند : تهران 
 –جنب بانک رفاه  –خردمند جنوبی 

 –جدید  102پالك  – 110ساختمان 
  غربی 6طبقه 

88844703  
  

88832523  
88832528  

  آقاي مهندس بهروز زنگنه
  

معدنی  انجمن صادرکنندگان صنعتی ،
  و خدمات مهندسی

15 

ليست انجمن های صنفی  توليدکننده و تحقيقاتی
 

شرکت چینی  –جاده مخصوص کرج 12کیلومتر 
  1399913511صندوق پستی –ایرانا 

44906870  
  

4-44906870  
  

  آقاي مهندس اکبري
  

 1  ایرانا

خیابان امیرآباد  –بعد از بزرگراه جالل آل احمد  - تهران 
 –بعد از کوي دانشگاه روبروي استخر دانشگاه  –شمالی 

   1464پالك 

88007960  
88025420  

8-88007953  
  

  آقاي کامران رحیم اف
  

 2  آزمایشگاه فنی و مکانیک خاك استان تهران

 1پالك –کوي لیلی  –خیابان ونک  –میدان ونک 
زنگ ( 9واحد  –طبقه سوم  –ساختمان وند شیمی 

  )آزمایشگاه

88797454  
  

88661256  
  

  آقاي مهندس آریا احمدوند
  

 3  مرکز تحقیقات بین

خیابان جهانی نسب  –جنب برق آلستوم  -ستارخان 
  طبقه اول 23پالك  –

2-44268820  
  

2-44268820  
  

  آقاي محمد سرفراز
  

 4  نوین شیمیار

 –بلوار آیت اله دستغیب  –میدان مطهري  –سمنان 
  پاساژ بنیاد مسکن –طبقه دوم 

3334262–0231 
  

3-3334262–0231 
  

  آقاي مهندس محمود سجادي نژاد
  

بنیاد تعاون و خودکفایی سپاه پاسداران 
  )بنیاد بتن البرز(انقالب اسالمی

5 

 7پالك  –خیابان هفتم  –خیابان کارگر شمالی 
  4طبقه 

88025146  
  

88009888  
88336901   

  آقاي دکتر هرمز فامیلی
  

 6  کوبان کاو

بن بست میرهادي  –خیابان جویبار  –میدان فاطمی 
  طبقه زیر همکف –ساختمان فربد  –غربی 

88984872  
  

5-88984874  
88984872  

  آقاي دکتر آرش رزم خواه
  

 7  مهندسین مشاور زمین ساخت آزما

انتهاي  –جاده خاوران  22کیلومتر : پاکدشت 
)اوقاف(خیابان شاهد 

36030925  
  

36023604 
36020035  

 8  پاکدشت بتن  آقاي مهندس محمد رحمتی

روبروي پارس  – 9کیلومتر  –جاده مخصوص کرج 
 – 2کوچه نسیم  –خیابان شهید پوري  –خودرو 

  خانه بتون –انتهاي کوچه 

44704898  
  

44704844 
44704802  
44704898  

  شعیبیآقاي مهندس محمدعلی 
  

 9  خانه بتن

قبل  –)پاکدشت( جاده تهران گرمسار  33کیلومتر 
  شرکت تیغاب –از آموزشکده کشاورزي شهیدباهنر

36456053  
  

36456054  
  

  آقاي ساکنیان
  

 10  تیغاب

روبروي کوچه بانک ملت  –خیابان شهدا  –ورامین 
  طبقه اول –ساختمان پاسارگاد  –

36265785  
  

36265785  
  

  سعید داووديآقاي مهندس 
  

 11  معمار سازه آرا

بعد  –) بزرگراه فتح(جاده قدیم  6کیلومتر  –تهران 
  گروه مهندسی مرکز  –از پل کن 

5-44537264  
  

5-44537264  
  

  آقاي مهندس حامد تهرانی
  

 12  صحراي شن و ماسه

بعد از بانک اقتصاد  –بلوار خلیج فارس  –تهران 
   2طبقه – 292پالك  –نبش کوچه توحید  –نوین

66250212  
  

66266113  
66259686  

  آقاي امین احسانی
  

 13  تسنیم بناي پارس

ابتداي بزرگراه جالل آل  –خیابان اشرفی اصفهانی 
  جنب ستاد بحران  –احمد 

44205657  
  

44205680  
  

  آقاي مهندس علیرضا شکرایی
  

مرکز مطالعات ژئوتکنیک خاك و 
  مقاومت مصالح شهرداري

14 

میدان  –بلوار شورا  –) قلعه حسن خان(شهر قدس : تهران 
جنب  –امام حسین به سمت جایگاه سوخت پارسیان 

  مشاور امالك آرش

46818270  
  

46818270  
  

  آقاي مهندس اشکان اشکوب
  

 15  یکتا آزمون ایرانیان

خیابان شهید  –خیابان سهروردي شمالی  –تهران 
   1و3و8واحدهاي – 124پالك  –قندي 

88514324  
  

8- 65741985  
  

  آقاي مهندس البرز مجذوب
  

 16  آبادگران

نرسیده به میدان فرمانداري  –خیابان ولی عصر  –شهریار 
ساختمان کانون مهندسین شرکت  –روبروي بانک مسکن –

  آرمه چین آرمه بتن

65224671  
  

5- 65224474  
  

  آقاي مهندس مهران رهگذر
  

 17  )آرمه بتن(آرمه چین 

خیابان پیامبر  –بزرگراه شهید ستاري  –تهران 
   3پالك  –کوچه امامت  –مرکزي 

44952257  
  

4-44952250  
  

  آقاي محسن کالنتري
  

 18  بنیاد بتن

 –بین جالل و مرزداران  –اشرفی اصفهانی : تهران
 – 2طبقه  1پالك  –نبش خیابان عرب حسینی

  6واحد 

44273090  
  

44273932  
44272688  

  آقاي امین احسانی
  

 19  انجمن پیوند گستر امین

-بعد ازسه راه شهرقدس–)شهریار(کمربندي تهران اندیشه

کد - پشت پمپ بنزین چیتگر–نرسیده به میدان معادن
  33515 – 148: پستی 

65261656  7- 65261656  
  

  آقاي مهندس علی تاجیک
  

انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه 
  استان تهران و البرز

20 

آزمايشگاههای مورد تأييد مؤسسه استاندارد استان تهران
)ليست آزمايشگاههای ساختمانی و معدنی همکار(
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شـرايط عضـويت در انـجمن

 

 

 
 
 
 
 :  ......................................تاريخ 

 
 : مشخصات 

 )بر طبق ثبت شركت ها و روزنامه رسمي(: ....................................................................................................   نام شركت 

Company name                  

 :شماره ثبت شركت   :سال تأسيس

  :كد اقتصادي  :پروانه بهره برداري

                ساير                  سهام عام                   سهامي خاص   مسئوليت محدود   : نوع شركت - 
                     ساير                  دولتي   خصوصي   :   نوع مالكيت - 
 : .نوع فعاليت و رشته توليدي - 

 
 
 

 :در صورت نمايندگي از شركت هاي خارجي آنها را نام ببريد - 
 

 :در صورت مشاركت با شركت خارجي نام و ميزان سهام را مشخص كنيد - 
 
 

 :نشاني دفتر مركزي 

 .......................كوچه ....................................................................................... خيابان .......................... شهر ................................ استان 

 ....................................كد پستي .............. پالك 

 :نشاني كارگاه 

 .......................كوچه ....................................................................................... خيابان .......................... شهر ................................ استان 

 ....................................كد پستي .............. پالك 

 

 : شماره عضويت      
 

       
 

    
 

          
 

    
 

 

 

 محل عكس مديرعامل

 1فرم شماره  

 2   از   1: صفحه 

 فرم درخواست عضويت پيوسته 

صفحه 1 از 2 1/3/1391

  :37-22675936-021

  

   

         1386        310      .
                      :  

1-    2-      3-           4 –   
      5–       )   (  6 –    ) ( 7 –   

  P.V.C    8 –      9-             10 –        
  

"                  .  

   :  
    :                  .  
    :                       

      .  

    ) –  (:                    
  .  

   :                     
          .  

                .  
  :www.iranpcc.com                

    :22675937         :22675936
       :

 30     
       310

        
        

      
        

                           
                                    
                               

                                           ...
                 

            
              

      
   

    
 "   "

 ) (       
 ) (       www.iranpcc.com :
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 :مشخصات اعضاء هيئت مديره - 
 :.....................................................نام مدير عامل 

 :ها NGOعضويت يا همكاري با ديگر انجمن ها و - 
  رديف نام انجمن سال شروع به عضويت توضيحات 
      

      

      

      

      

 . به پيوست فرم كليه مدارك زير را ارسال ميدارم ، لطفاً پس از وصول تأييد آنرا به اين شركت اعالم داريد 
 كپي پروانه بهره برداري توليد            – 4 كپي كارت ملي           – 3 كپي شناسنامه           – 2 يك قطعه عكس مدير عامل          – 1
در ( كپي نمايندگي خارجي– 8اصل فيش واريز حق وروديه          - 7  ليست بيمه كاركنان          – 6 كپي روزنامه رسمي          – 5

در ( كپي مدرك استاندارد – 10 آگهي تأسيس و آخرين تغييرات روزنامه رسمي         – 9          )صورت داشتن نمايندگي خارجي
 يك نسخه كامل از كاتالوگ و – 13 آرم شركت      – 12    )در صورت داشتن ايزو( كپي ايزو – 11          )صورت داشتن استاندارد

 محصوالت توليدي شركت متقاضي

فاكس و سپس آنرا به آدرس صندوق پستي انجمن به ................................ لطفاً فـرم عضـويت تـكميل شده را ابتدا به شماره - 
 .پست نمائيد .............................................. شماره 

بعنوان مديرعامل شركت با تكميل فرم فوق جهت عضويت در اينجمن صنفي ............................................................... اينجانب 
توليدكنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان اعالم آمادگي مي نمايم و شركت را نسبت به اساسنامه انجمن و منشور اخالقي آن 

 . متعهد مي دانم 
 :محل مهر شركت :                                               امضاء :                                                        نام و نام خانوادگي 
 :تاريخ تكميل فرم 

 ).اين بخش مربوط به انجمن مي باشد (
                                  .   مورد تأييد اعضاء هيئت مديره قرار گرفت – 1: فرم و مدارك بررسي شد - 

 .   به علت كسري مدارك فعالً مورد تأييد نيست – 2                                            

 امضاء اعضاء هيئت مديره

 

 

 

 
 2   از   2: صفحه  

 1فرم شماره  

صفحه 2 از 2 1/3/1391

 

 

 
 
 
 
 
 :  .................................تاريخ 

 
 : مشخصات 

 )براساس روزنامه رسمي يا اداره ثبت شركت ها(: ....................................................................................... نام شركت 

Company name                 

 :شماره ثبت شركت   :سال تأسيس

  :كد اقتصادي  :شماره جواز توليدي

                ساير                  سهام عام                   سهامي خاص   مسئوليت محدود   : نوع شركت - 
                                        دولتي   خصوصي   :   نوع مالكيت - 
 : .نوع فعاليت و رشته توليدي - 

 
 
 

 :در صورت نمايندگي از شركت هاي خارجي آنها را نام ببريد - 
 

 :در صورت مشاركت با شركت خارجي نام و ميزان سهام را مشخص كنيد - 
 
 

 :نشاني دفتر مركزي 

 .......................كوچه ....................................................................................... خيابان .......................... شهر ................................ استان 

 ....................................كد پستي .............. پالك 

 :نشاني كارگاه 

 .......................كوچه ....................................................................................... خيابان .......................... شهر ................................ استان 

 ....................................كد پستي .............. پالك 
 

 : شماره عضويت      
 

       
 

    
 

          
 

    
 

 )موقت(فرم درخواست عضويت وابسته 

 

 

 محل عكس مديرعامل

 2فرم شماره  

صفحه 1 از 2 1/3/1391 2   از  1: صفحه 
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 :مشخصات اعضاء هيئت مديره - 
 :.....................................................نام مدير عامل 

 :ها NGOعضويت يا همكاري با ديگر انجمن ها و - 
  رديف نام انجمن سال شروع به عضويت توضيحات 
      

      

      

      

      

 . به پيوست فرم كليه مدارك زير را ارسال ميدارم ، لطفاً پس از وصول تأييد آنرا به اين شركت اعالم داريد 
توليد             )موقت( كپي پروانه بهره برداري– 4 كپي كارت ملي           – 3 كپي شناسنامه           – 2 يك قطعه عكس مدير عامل          – 1
در ( كپي نمايندگي خارجي– 8اصل فيش واريز حق وروديه          - 7  ليست بيمه كاركنان          – 6 كپي روزنامه رسمي          – 5

در ( كپي مدرك استاندارد – 10 آگهي تأسيس و آخرين تغييرات روزنامه رسمي         – 9          )صورت داشتن نمايندگي خارجي
 يك نسخه كامل از كاتالوگ و – 13 آرم شركت      – 12    )در صورت داشتن ايزو( كپي ايزو – 11          )صورت داشتن استاندارد

 محصوالت توليدي شركت متقاضي

فاكس و سپس آنرا به آدرس صندوق پستي انجمن به ................................ لطفاً فـرم عضـويت تـكميل شده را ابتدا به شماره - 
 .پست نمائيد .............................................. شماره 

بعنوان مديرعامل شركت با تكميل فرم فوق جهت عضويت در اينجمن صنفي ............................................................... اينجانب 
توليدكنندگان مواد شيميايي صنعت ساختمان اعالم آمادگي مي نمايم و شركت را نسبت به اساسنامه انجمن و منشور اخالقي آن 

 . متعهد مي دانم 
 :محل مهر شركت :                                               امضاء :                                                        نام و نام خانوادگي 
 :تاريخ تكميل فرم 

 ).اين بخش مربوط به انجمن مي باشد (
                                  .   مورد تأييد اعضاء هيئت مديره قرار گرفت – 1: فرم و مدارك بررسي شد - 

 .   به علت كسري مدارك فعالً مورد تأييد نيست – 2                                            

 امضاء اعضاء هيئت مديره

 

 
 

 
 2   از   2: صفحه  

 2فرم شماره  

صفحه 2 از 2 1/3/1391

 

 

 
 
 
 
 :  .................................تاريخ 

 
 : مشخصات فردي 

 : .............................................................نام : .......................................................................         نام خانوادگي 
 
 
 

 : .........................................................نام پدر :                                                                                                     كد ملي 
 : .................................  شماره شناسنامه :  ............................................... محل تولد 

          مجرد متأهل :            وضعيت تأهل      مؤنث   مذكر  : جنس 
    )محقق(       دانشگاهي   )مدرس(        دانشگاهي         وارد كننده           توزيعي  توليدي :   نوع فعاليت 

 
 : مدارك دانشگاهي 

 دانشگاه رشته تحصيلي آخرين مدرك تحصيلي سال سال اخذ مدرك

    
 

 :نشاني محل سكونت 

: .................................................................................................. خيابان :......................................... شهر : ..................................... استان 
 : .................................................................كد پستي : .................... پالك :  ................................................. كوچه 

 :نشاني محل كار 

: .................................................................................................. خيابان :......................................... شهر : ..................................... استان 
 : .................................................................كد پستي : .................... پالك :  ................................................. كوچه 

 :مشخصات شغلي 
 نام محل كار سمت تاريخ شروع بكار توضيحات

    
 

 

 : شماره عضويت      
 

  ) حقوقي–حقيقي (فرم درخواست عضويت حاميان 

 

 

 محل عكس 

 3فرم شماره  

 2   از   1: صفحه 

          Last Name: 
 

          Name : 
 

 :تاريخ تولد 
 سال ماه روز

   
 

 :          
 

صفحه 1 از 2 1/3/1391
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 اطالعات تماس
 :فاكس 

 :تلفن همراه 
Email: 

 :تلفن منزل 
 :تلفن محل كار 

 :نشاني الكترونيك 
 :صندوق پستي 

  هاNGOعضويت با ساير انجمن ها و 
  رديف نام انجمن تاريخ عضويت نوع فعاليت سمت شما در انجمن 

       

       

 :در صورت تمايل به همكاري با انجمن لطفاً عالقمندي خود را در زمينه هاي زير عالمت بزنيد - 

        سخنراني در همايش ها    -           3همكاري در همايش و كنفرانس    -              2شركت در كميته ها     - 1

 ترجمه مقاالت   -                                        6ترجمه متون    -         5ارسال مقاله در مجالت    - 4
          تأمين و تهيه آزمايشگاه –                                              8 ساخت و يا خريد محل دفتر:  حمايت هاي مالي – 7

 . به پيوست فرم كليه مدارك زير را ارسال ميدارم ، لطفاً پس از وصول كليه مدارك تأييد آنرا به اينجانب  اعالم فرمائيد 
  كپي آخرين مدرك تحصيلي– 4 كپي كارت ملي         – 3 كپي شناسنامه         – 2 يك قطعه عكس       – 1
 اصل فيش واريز حق وروديه يا عضويت–  5
فاكس و سپس اصل آنرا به ................................ تـكميل شده را ابتدا به شماره  ) حقوقي–حقيقي (لطفاً فـرم عضـويت حامي - 

 )لطفاً بعد از چند روز تأييديه رسيد دريافت نمائيد(. پست نمائيد ......................................... آدرس صندوق پستي انجمن به شماره 
انجمن  ) حقوقي–حقيقي (با تكميل فرم فوق عالقه به عضويت درگروه حاميان .................................................................اينجانب  

 .توليدكنندگان صنعت شيميايي ساختمان را اعالم مي دارم و نسبت به اساسنامه انجمن و منشور اخالقي آن خود را متعهد مي دانم
 

 :تاريخ :                                             امضاء :                                                              نام و نام خانوادگي 
 
 ).اين بخش مربوط به انجمن مي باشد (

                                   مورد تأييد است  – 1: فرم و مدارك مورد بررسي هيئت مديره قرار گرفت  - 
 .   به علت كسري مدارك فعالً مورد تأييد نيست – 2                                                                                     

 :تاريخ :                                                                                                               امضاء اعضاء هيئت مديره انجمن 

 

 

 

 
 2   از   2: صفحه  

 3فرم شماره  

صفحه 2 از 2 1/3/1391

 

 

 
 
 
 
 
 :  تاريخ 

 
 : مشخصات فردي 

 : .............................................................نام : .......................................................................         نام خانوادگي 
 
 
 

 : ..........................................وروديه سال : ................................................                       شماره كارت دانشجويي 
 : .........................................................نام پدر :                                                                                              كد ملي 

 : .................................  شماره شناسنامه :  ............................................... محل تولد 

          مجرد متأهل :         وضعيت تأهل              زن   مرد  : جنس 
 

 : مشخصات دانشجويي 

 دانشگاه رشته تحصيلي مقطع تحصيلي سال تحصيلي

    
 

 :نشاني محل سكونت 

: .................................................................................................. خيابان :......................................... شهر : ..................................... استان 
 : .................................................................كد پستي : .................... پالك :  ................................................. كوچه 

 :نشاني محل كار 

: .................................................................................................. خيابان :......................................... شهر : ..................................... استان 
 : .................................................................كد پستي : .................... پالك :  ................................................. كوچه 

 :مشخصات شغلي 
 نام محل كار سمت تاريخ شروع بكار توضيحات

    
 

 : شماره عضويت      
 

 فرم درخواست عضويت دانشجويي

 

 

 محل عكس 

 4فرم شماره  

 2   از   1: صفحه 

               Last Name: 
 

          Name : 
 

          
 

 سال ماه روز :تاريخ تولد 

   
 

صفحه 1 از 2 1/3/1391
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 اطالعات تماس
 :فاكس 

 :تلفن همراه 
Email: 

 :تلفن منزل 
 :تلفن محل كار 

 :نشاني الكترونيك 
 :صندوق پستي 

  هاNGOعضويت با ساير انجمن ها و 
  رديف نام انجمن تاريخ عضويت نوع فعاليت سمت شما در انجمن 

       

       

 :در صورت تمايل به همكاري با انجمن لطفاً عالقمندي خود را در زمينه هاي زير عالمت بزنيد - 

        سخنراني در همايش ها    -           3همكاري در همايش و كنفرانس    -              2شركت در كميته ها     - 1

 ترجمه مقاالت   -                                        6ترجمه متون    -         5ارسال مقاله در مجالت    - 4
 : ديگر موارد را توضيح دهيد - 

 
 . به پيوست فرم كليه مدارك زير را ارسال ميدارم ، لطفاً پس از وصول كليه مدارك تأييد آنرا به اينجانب  اعالم فرمائيد 

  كپي آخرين مدرك تحصيلي– 4 كپي كارت ملي         – 3 كپي شناسنامه         – 2 يك قطعه عكس       – 1
 اصل فيش واريز حق وروديه يا عضويت–  5
فاكس و سپس اصل آنرا به ................................ تـكميل شده را ابتدا به شماره  ) حقوقي–حقيقي (لطفاً فـرم عضـويت حامي - 

 )لطفاً بعد از چند روز تأييديه رسيد دريافت نمائيد(. پست نمائيد ......................................... آدرس صندوق پستي انجمن به شماره 
انجمن  ) حقوقي–حقيقي (با تكميل فرم فوق عالقه به عضويت درگروه حاميان .................................................................اينجانب  

 .توليدكنندگان صنعت شيميايي ساختمان را اعالم مي دارم و نسبت به اساسنامه انجمن و منشور اخالقي آن خود را متعهد مي دانم
 

 :تاريخ :                                             امضاء :                                                              نام و نام خانوادگي 
 
 ).اين بخش مربوط به انجمن مي باشد (

                                   مورد تأييد است  – 1: فرم و مدارك مورد بررسي هيئت مديره قرار گرفت  - 

 .   به علت كسري مدارك فعالً مورد تأييد نيست – 2                                                                                     

 :تاريخ :                                                                                                               امضاء اعضاء هيئت مديره انجمن 

 
 

 
 2   از   2: صفحه  

 4فرم شماره  
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