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انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران 
در مسیر اعتالی صنعت بتن ایران

محرم کریمی؛ دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران با بیان این که امروزه تصور صنعت احداث و 
پروژه های عمرانی بدون بتن عمال غیر ممکن است، گفت: حجم عظیمی از بتن مورد نیاز کشور که در استان تهران بالغ بر 45000 متر مکعب 
در هر روز است لزوم تولید آن را به صورت بتن آماده بر اساس استاندارد اجباری ملی ایران به شماره 6044 ناگزیر کرده است. در زیر متن 

سخنرانی محرم کریمی در مجمع  انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران را مطالعه می کنید.

کریمی در مجمع انجمــن کارفرمایی تولیدکننــدگان بتن آماده 
و قطعات بتنــی ایران اظهار کرد: برای آموزش، نظارت و بازرســی 
در جهت استانداردســازی و ارتقای کیفیت بتــن آماده و جلوگیری 
از مصــرف بتــن آماده غیر اســتاندارد و غیر مجــاز، انجمن صنفی 
تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنــی ایران اقدامات قابل توجهی 

انجام داده است.
دبیــر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات 
بتنی ایران افزود: تشکیل بانک اطالعاتی در مورد بتن آماده در تمامی 
زمینه هــای مربوط، برگــزاری دوره ها و کارگاه های آموزشــی برای 
مدیــران کنترل کیفیــت تولیدکنندگان بتن آمــاده و انعقاد تفاهم نامه 
با ســازمان فنی و حرفه ای اســتان تهران جهت آمــوزش رانندگان 
کامیون های تراک میکســر و پمپ بتن و اپراتورهای بچینگ پالنت، 

انعقاد تفاهم نامه با اداره کل اســتاندارد استان تهران، شهرداری تهران، 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جهت نظارت و بازرسی 
از بتن آماده در محل پروژه ها، تصویب فاســد شدنی بودن بتن آماده 
در شــورای فنی استان تهران و پلمپ قریب 40 کارگاه غیر استاندارد 
و غیر مجاز تولید بتن با همکاری اداره کل اســتاندارد استان تهران از 

جمله این اقدامات است.
به گفته وی حذف کد آیســیک مربوط بــه بتن آماده در وزارت 
صمت برای جلوگیــری از صدور پروانه فعالیت بتن آماده توســط 
اتحادیه ها، مذاکره با تولیدکنندگان ســیمان در جهت ارتقای کیفیت 
ســیمان، مذاکره با تولیدکنندگان شن و ماسه )سنگدانه( برای رعایت 
استاندارد اجباری ملی ایران به شماره 302 و تشکیل کانون سراسری 
انجمن هــای صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی 
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از دیگر اقدامات این انجمن است.
کریمی در ادامه اظهار کرد: در طول یک ســال گذشــته اطالعات 
تولیدکنندگان بتن آماده دارای نشــان اســتاندارد اســتان تهران اعم از 
نشانی، متراژ زمین، تعداد ماشین آالت مانند بچینگ پالنت ها و ظرفیت 
آن ها، تعداد ســیلوهای سیمان و ظرفیت آن ها، تعداد کامیون های تراک 
میکســر و پمپ بتن ها و کامیونت ها و وســائط نقلیه و میزان ظرفیت 
تولید مندرج در پروانه بهره برداری با مستندات مربوطه تهیه شده است. 
بــه گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایــی تولیدکنندگان بتن آماده و 
قطعات بتنی ایران، در حال حاضر امکان بررسی میزان ظرفیت تولید و 

میزان مورد نیاز بتن آماده در استان تهران امکان پذیر است.
وی درباره آموزش مدیران کنتــرل کیفیت واحد های تولیدی بتن 
آماده گفت: کارگاه ها و دوره های آموزشــی متعدد و مستمر انجام شده 
و همچنین ضمن انعقاد قرارداد با ســازمان فنی و حرفه ای استان تهران 
آمــوزش رانندگان کامیون های حمل بتن آمــاده و اپراتورهای بچینگ 
پالنت در حال انجام اســت و اداره کل استاندارد استان تهران از جمله 
مدارک مورد نیاز تمدید نشــان اســتاندارد را منوط به ارایه گواهی نامه 

آموزشی رانندگان و اپراتورها کرده است.
کریمی اضافه کرد: با انعقاد تفاهم نامه فی مابین اداره کل اســتاندارد 
استان تهران، شــهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 
تهران و این انجمن، بازرسی ســرزده از بتن آماده در محل پروژه های 
ســاختمانی در حین بتن ریزی شروع شــده که نتایج بسیار خوبی در 
ارتقای کیفیت بتن آماده داشته است و به نظر می رسد شایسته ترین کار 

در مورد کنترل کیفیت بتن آماده باشد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایــی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات 
بتنی ایران با اشــاره به محدودیت زمانی در مورد تولید و مصرف بتن 
آماده بیان کرد: مشــکالت موجود فرا راه این موضوع در رابطه با حمل 
بتن آماده، موضوع فاســد شــدنی بودن بتن آماده در کارگروه مصالح 

ساختمانی شورای فنی استان تهران مطرح و پس از بررسی در جلسات 
متعدد مورد تایید قرار گرفت و ســپس در شورای فنی استان مطرح و 
مورد تصویب واقع شد که با ارسال مصوبه مذکور به شورای حمل و نقل 
و ترافیک شــهر تهران امیدواریم که برای تسهیل در تردد کامیون های 

حمل بتن آماده تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
وی واحدهای تولید بتن غیر استاندارد و غیر مجاز را معضل بسیار 
بزرگی در مســیر تولید بتن آماده دانست و افزود: واحدهای تولید بتن 
غیر استاندارد و غیر مجاز که فاقد پروانه بهره برداری از سازمان صنعت، 
معدن و تجارت و نشــان اســتاندارد از اداره کل اســتاندارد هستند و 
مبادرت به تولید بتن غیر اســتاندارد و غیر مجاز می نمایند با همکاری 
اداره کل اســتاندارد استان تهران در یک سال گذشته قریب 40 کارگاه 
غیر مجــاز پلمپ گردیده که فایده ای نداشــته و بــا تمهیداتی که در 
تفاهم نامه فی ما بین اداره کل اســتاندارد استان تهران و شهرداری تهران 
و ســازمان نظام مهندسی ساختمان اســتان تهران و این انجمن اندیشه 
شــده، در مســیری قرار گرفته ایم که مصرف کننده بتن آماده نتواند بتن 
غیر اســتاندارد استفاده نماید که جزییات این موضوع خود نیاز به یک 

گفت و گوی جداگانه دارد.
کریمی عنوان کرد: سال گذشته متوجه شدیم که اتحادیه هایی مانند 
اتحادیه مصالح فروشــان، اتحادیه فروشندگان مصالح و لوازم بهداشتی  
اقــدام به صدور پروانه بهره برداری برای تولیــد بتن آماده نموده که با 
پیگیری های انجام شده از طریق وزارت صمت کد آیسیک آن حذف و 

از این اقدام غیر قانونی جلوگیری شد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایــی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات 
بتنی ایران با اشــاره به مشکالت بسیار در کیفیت مواد اولیه اصلی بتن 
آماده )ســیمان و ســنگدانه( گفت: برای ارتقــای کیفیت و یکنواختی 
کیفیت ســیمان مذاکراتی با تولیدکنندگان سیمان در حال انجام است و 
بابت ارتقای کیفیت ســنگدانه )شن و ماسه( پس از پیگیری های متعدد 
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نهایتا تولیدکنندگان سنگدانه در حال اصالح خطوط تولید شن و ماسه 
بر اســاس اســتاندارد اجباری ملی ایران به شماره 302 می باشند که با 
اصالح ســنگدانه قطعا کیفیت بتن آماده نیز ارتقا خواهد یافت و برای 

رسیدن به این نقطه یک سال زمان صرف شده است.
وی با اشاره به این که نگاه انجمن به بتن آماده نگاه استانی نیست، 

بلکه نگاه ملی است، عنوان کرد: تصمیم گرفته شد برای فراگیر شدن 
ارتقای کیفیت بتن آماده و همگانی شــدن آن اقدام به تشکل کانون 
سراســری انجمن های صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و 
قطعات بتنی بشــود کــه این موضوع جامه عمل پوشــیده و کانون 
مذکور پس از یازده ماه از شروع تشکیل در 97/08/28 تاسیس شد.
کریمی افزود: با مذاکرات انجام شده با اداره کل استاندارد استان 
تهران، نماینده این انجمن در کمیته عالئم اداره کل استاندارد با حق 
امضــاء در مواردی که مربوط به صدور، تمدید، ابطال، تعلیق و رفع 

تعلیق به بتن آماده است حضور می یابد.
به گفته دبیر انجمن صنفــی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده 
و قطعــات بتنی ایران، جهت نظم و نظام بخشــیدن بــه تولید بتن 
آماده عالوه بر مطالبی که مطرح شــد، با تشکیل کمیته فنی متشکل 
از مدیران کنتــرل کیفیت واحدهای تولید بتن امــاده اقدام به تهیه 
ابالغیه های مهندســین طراح، مجری و ناظر گردید )به سازمان نظام 
مهندسی ساختمان ارایه شد( و همچنین چگونگی بازرسی در محل 
پروژه ها منطبق بر ابالغیه های مذکور تنظیم شــد که در حال حاضر 

مالک عمل بازرسی سرزده در محل پروژه ها می باشد.
وی ادامــه داد: از طرفی قراردادهای تیپ فروش بتن آماده تهیه 
شــده که به زودی به تولیدکنندگان بتن آماده ابالغ خواهد شــد و 
عــالوه بر آن در قالب یک بروشــور نکاتی را کــه اپراتور بچینگ 
پالنــت، راننده کامیون حمل بتن آماده، اپراتور پمپ بتن و همچنین 
مالک پروژه ساختمانی در مورد تولید، تخلیه و عمل آوری بتن آماده 
باید رعایت نماید تهیه و ارایه شــده است. ضمنا با توجه به تشکیل 
کانون در حال انجام مقدمات همایش ساالنه بتن آماده در سطح ملی 
با مشارکت تولیدکنندگان بتن آماده و صاحب نظران و .... می باشیم.

کریمــی در پایان خاطر نشــان کرد: انجمن دارای آزمایشــگاه 
همکار اداره کل استاندارد استان تهران است که همت اصلی خود را 
بر امور تحقیقاتــی برای ارتقای کیفیت بتن آماده قرار داده که نتایج 

اقدامات پس از قطعی شدن ارایه خواهد شد.

با همکاری اداره کل استاندارد استان تهران در یک 
سال گذشته قریب 40 کارگاه غیر مجاز پلمپ 
گردیده که فایده ای نداشته و با تمهیداتی که در 

تفاهم نامه فی ما بین اداره کل استاندارد استان تهران 
و شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان 
استان تهران و این انجمن اندیشه شده، در مسیری 

قرار گرفته ایم که مصرف کننده بتن آماده نتواند بتن 
غیر استاندارد استفاده نماید 


