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گفت و گو

مسابقه طراحی سازه های بتنی با پرینتر سه بعدی در کنفرانس بتن و زلزله
حسین حیدری

برای نخســتین بار مرکــز تحقیقات بتن در بیــت و دمین دوره 
کنفــراس بتن و زلزله که در تاریــخ 4 و 5 دی ماه در تهران برگزار 
می شــود. برای نخستین بار پیشنهاد مسابقه دانشجویی جدید در 
این اجالس  ACI از ســوی ما به عنوان نماینــده ACI از ایران 
با عنوان ســازه های بتنی با پرینت های ســه بعدی داده شــد. بر 
مبنای این پیشــنهاد مقرر گردید در بیســت و دمین کنفرانس بتن 
 ACI  و زلزله امســال  و با تدوین آئین نامه و اجرای دوســاله آن
اســتانداردش را مصــوب نماید . که در همایــش پیش روی این 
مســابقه به همراه 10 مســابقه ACI در مدت دو روز برگزار می 

شود.
ســاعت 5 و 26 دقیقه روز جمعه، 5 دی ماه سال 1382 بود 
که زلزله بم اتفاق افتاد. در همان زمان براساس آمار رسمی اعالم 
شــد که تعداد تلفات این زمین لرزه چیزی در حدود 26 هزار نفر 
بوده، اما آمار واقعی تلفات بسیار بیشتر از این رقم به نظر می آید. 
پیش از زلزله بم، این شــهر 90 هزار نفر جمعیت داشته و بعد از 
آن تنها یک ســوم از آن زنده مانده اند. یکی از اعضای شورای این 
شــهر در همان زمان اعالم کرده بود که تعدادی از مناطق شهر بم 
به طورکل تخریب شده و تعداد تلفات بیش از 50 هزار نفر است 
و از آنجاییکــه در روزهای اولیه همه تنها بــه فکر تدفین عزیزان 
خود بودند، آمار درســتی گرفته نشده است.در این زمین لرزه 70 
درصد از سازه های شهر بم به طورکل تخریب شدند. ارگ بم هم 
که بزرگترین ســازه گلی جهان به حســاب می آمد و 2500 سال 
قدمت داشت نیز در این حادثه کاماًل ویران شد. این داستان شرح 
اسفناکی از یک واقعه دردناک است . این روز به احترام یادبود بم 

روز ملی ایمنی در برابر زلزله نامگذاری شده است.
مهندس مصطفی احمدوند رئیــس مرکزتحقیقات بتن )متب( 
ساختمان به عنــوان موثرترین عضو  م  در مصاحبــه با خبرنــگار پیا
این ســازمان گفت: من ســال 1970 میالدی برای ادامه تحصل 
وارد امریکا شــدم و در ســال 1994 مصادف با گســترش شغل 
هــای پیوند صنعت و دانشــگاه وارد ایران شــدم . حضور من در 
ایران و معاشرت با دانشــجویان فنی و مهندسی از ضعف سطح 
دانشــگاهی و فاصله چشــمگیر از دانشــگاهیان غرب حکایت 
داشــت، امــا تجربــه زندگــی و کار در امریــکا و عضویت در 

انجمن های تخصصــی بین المللی و ارتباطــات علمی با مراکز 
علمی و دانشگاهی امریکا باعث شد از مجوز برگزاری دوره های 
حرفه ای مهندســی را از )ACI(  -به عنوان موسســه بتن آمریکا 
ACI یکي از معتبرترین مؤسســات علمي در جهان است که در 
سال 1904 در آمریکا تاســیس گردید. این مؤسسه غیر انتفاعي 
که بیش از یکصد ســال از عمر خود را سپري کرده است با هدف 
آموزش حرفه اي و مهندسي، تحقیقات علمي، پژوهش و توسعه 
اســتانداردهاي طراحي و اجراي سازه هاي بتني و مواد و مصالح 
مربوطه در ســطح جهان فعالیت مي کند-دریافــت کنیم .علی 
رغم اینکه این امر فرصت مناســبی برای دانشــجوین مهندســی 
عمران برای ارتقای ســطح علمی و حرفه ای محســوب می شد 
اما از ســوی مراکز دولتی و دانشــگاهی مورد اســتقبال چندانی 
قــرار نگرفت تا اینکه دوره های مــورد نظر را بصورت رایگان و با 

مذاکراه های فراوان انجام دادیم. 
ادامه این فعالیت ها به جمع شدن عده ای به عنوان فعاالن این 
حوزه شکل گرفت که این جمع فعال دانشگاهی و تخصصی برای 
ساماندهی فعالت های خود تصمیم به تدوین چشم انداز گرفتند 
. و در همین راستا تصمیم به نوشــتن دانشنامه بتن ایران  گرفتند.

عدم تجربه ما در این امر باعث شــد تا بــا الگوبرداری از خارج 
و تعامالت با انجمن ها و مراکز تحقیقاتی آنها شــرایط توســعه و 
چشــم انداز مرکز تحقیقات بتن را تنظیم نماییم.در نهایت با این 
الگو برداری چشــم انداز تدوین شد و شــورای توسعه استراتژی 
ایران )شــتابا( با 9 محور شــکل گرفت. که با تعامالت پله کانی 
با وزارت خانه های مختلف به مرور شــتابا نیرو، شــتابا صنعت 
و.... شــکل گرفت. با الگو بردار شــکل گیری کمیته ها و شرایط 
توســعه مبتنی بر توســعه پایدار برای ما اینکه چطور وجهه بتن را 

بهتر کنیم حائز اهمیت بود بنابراین با دســتکاری 9 محور موجود 
در شــورای توسعه استراتژی بتن ایران )شــتابا(  تهیه 7 نظام نامه 

براساس استاندارد نویسی را سرلوحه کار خود قرار دادیم. 
مهندس مصطفــی احمدوند در ادامه بیان کرد اکنون بیســت 
و دومیــن کنفرانس ملی بتن و زلزله مرکــز تحقیقات بتن را برای 
تاریــخ 4 و 5 دی در ســال جاری پیــش روی داریــم . روز 5 
دی ماه به مناســبت یاد بــود زلزله بم زمان برگــزاری همایش ما 
به مــدت دور روز قرار گرفت.روزی که یــاد آور اهمیت بتن در 
مقاوم ســازی و بادوام سازی اســت.طی گذشت 21 سال از این 
رویداد در کنفرانس برای تولید بتن 27 استاندارد نوشته شد ، این 
اســتانداردها طی این سالها محور برگزاری همایش ها بوده تا چه 

کنیم کیفیت ساخت و سازها ارتقا یابد ؟ 
ایشان ادامه داد ، یکی از شــاخص های برجسته این همایش 
برگزاری مسابقاتی است که در سطح بین الملل قابل توجه است. 
مســابقاتی که با دو رویکرد، مقاومت بهتــر و دوام بهتر صورت 
می پذیرد تا در نهایت به ســازه بتی بهتری در محیط های فعال و 
غیر فعال دست یابیم. با پیشــرفت تکنولوژی و اتفاقات ناشی از 
آن دریچه تازه ای را برای توســعه پایدار در صنعت بتن را به روی 
مهندسان می گشاید. برای نمونه اتفاق سپتامبر 2001 در امریکا 
مسیر جدیدی " نجات یافتن" را برای تحقیقات بتن ایجاد کرد. به 
معنی آنچه سازه های بتنی چگونه ساخته شود که در صورت آوار 

شدن بر سر انسان نریزد .
ســبک زندگی امروز و حوادثــی چون زلزلــه ، طوفان، آتش 
ســوزی، تعمیرات و نگهداری و.... عوامل گســترش حوزه های 
تحقیقاتی در دنیا هســتند  و ضرورت تنظیم استاندارها ویژه خود 

را می طلبد. 
مهنــدس مصطفــی احمدوند گفت، در نهایــت پس از اتمام 
نوشتن اســتانداردها 60 جلد از آن چاپ و بدون حمایت دولت 
در اختیــار وزارتخانــه ها، ســازمان برنامه و .... قــرار گرفت و 
پیگیری شــد تا نقطه نظرات دیگران در خصوص این استانداردها 
جمع آوری  شــده و ما به عوان نقطه تجمیع این اطالعات بتوانیم 

چالش ها و نطقه ضعف و قوت را بررسی نماییم. 
ایشان در خصوص یکی از چالش های پیش روی این صنعت 
گفت اگرچه در ایران مهندســان و طراحان زیادی وجود دارد اما 
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متاســفانه تکنسین در سطح اجرا حذف شده است اما در هرجای 
دنیا تکنســین به عنوان نقطه مهم اجرا در همه جا ضرورت دارد.
اما نادیده انگاشــتن آن در ایران باعث شــده تا بیش از 80 درصد 
خرابی های ناشی از حوادث در ایران ناشی ازعملکرد تکنیک کار 

از تحویل، تولید و اجرای کار است. 
اما مرکز تحقیقات بتن با باور به ضرورت این مهم ، با ایستادن 
در نقطه چشم انداز 20 ساله بتن کشور تدوین استاندردهای الزم 
،با وجود امکان ارائه آموزش های تخصصی بر مبنای استانداردها 
و برگزاری همایش های ساالنه برای پخش اطالعات در این حوزه 
بعالوه مســابقه ها برای جوشــش و فعالیت دانشــجویان امکان 
اجباری شدن حضور تکنســین در اجرا را فراهم کرده است ، اما 

وقفه در اجرای اجباری شدن این امر قابل تامل است. 
ما بعنوان بخش خصوصی بدون هیــچ گونه حمایت  با هزینه 
خود به آموزش 300 بازرس، 17 مهندس ســتاد بحران و 7000 
تکنســین بتــن و ادامه این روند در اســتان هــای دیگر همچون 
ســمنان، خراسان رضوی و... رسالت خویش را ادامه می دهیم و 
مفتخریــم که برای این حوزه کارهای تاثیر گذاری انجام داده ایم.

ایشان ادامه داد،همانطور که گفتم پیشرفت تکنولوژی، فناوری 
اطالعــات و تغییرات ســبک زندگی و دســتیابی به چشــم انداز 
20 ســاله بتن موجب شد چشــم انداز جدیدی را تدوین کنیم و 
اجیاری کردن حضور تکنســین ها به عنوان یک چشم انداز کوتاه 

مدت در حال پیگیری است.
در ادامــه این مصاحبه مهندس آریــا احمدوند به عنوان نماینده 
ایرانــی )ACI( و ISO TC 71  امســال گفت،آنجاییکــه همگی 
کشورها در یک بازار جهانی مشــترک دوران فرا صنعتی نوینی قرار 
گرفته ایم قوانین نو و سازمانهایی نوین با فرهنگی نو و نیار به تدوین 
اســتانداردهای نوین در بخش صنعت بتن نیز دیده می شود که در 
قالب ســازمان بین المللی استاندارد ISO TC 71   شکل میابد که 

آشنایی و بهره گیری از آنها ضرورتی الزامی است.
از زمانیکه موسســه بیــن المللي بتنACI در ســازمان بین 
المللــي اســتاندارد)ISO( دبیري خانــه ISO TC 71    را در 
بتن و بتن مســلح و بتن پیش تنیده به عهده گرفته نقشــی اصلي 
از خود نشــان داده است و از ســال 1993 تا کنون با همکاري 
موسسات استاندارد کشورهای دیگر در جهت رسیدن به شرایط 
یك پارچگي در باالترین نوع خود در تکنولوژي بتن فعالیت مي 
71   شرکت دارند   ISO TC نماید.83 کشور جهان در سازمان 
که 38 کشــور بعنوانP (Participating( و 53 کشور بعنوان 

Observer( O (همکاری مي نمایند.
    71 ISO TC ایران در ســه کمیته از  هشــت کمیته فعال در
یت در  یــت و عضو بعنــوان عضو P  حــق رای دارد.. این عضو

ســه کمیته قابل توجه و اهمیت است برای حقظ و گسترش این 
جایگاه حضور و فعالیت ها ســاالنه ضرورت دارد که علی رغم 
آنکه در واقع ما نماینده موسســه اســتاندارد ایران محسوب می 
یم و این امتیازات ارزشــمند شکل گرفته و قابل توسعه است  شو
همه برنامه ها بدون کوچکترین حمایت موسســه اســتاندارد در 

تقبل هزینه ها از ســوی مرکز تحقیقات بتن شکل می گیرد. 
این جایگاه در ســطح بین الملل نیازمنــد نگهداری و تالش 
پیگیرانه در طی ســال هســت که طی این ســال ها توسط مرکز 
تحقیقات بتن انجام شــده اســت .هرگونه وقفــه در فعالیت ما 
بدون شــک می تواند جایگاه ما را از عضو دارای حق رای تقلیل 

دهد.
وی ادامه داد ، ما به  ISO TC 71پیشــنهاد تشکیل زیر کمیته 
SC/71 ISO TC 8 بعنوان مسئول کمیته "دوام بتن، نفوذ پذیری 
و آب بندی بتن و ســازه هــای بتنی" را به ســازمان بین المللی 
استاندارد نموده که برای شــروع به کار نیاز به پشتبانی حداقل7 
کشور را دارد. کشــورهای آمریکا، انگلســتان، ژاپن، پاکستان، 
یت در کمیته مزبورا را اعالم  فیلیپیــن، ترکیه، مالزی و نزوژ عضو

نمودند و به هیئت رئیســهISO ارائه گردیده است.
 (ACI( مهنــدس آریا احمدوند در خصوص حضور خود در
گفــت، 26 تــا 31 مهر جهت ارائــه گزارش کار خــود در این 
اجــالس که در آمریکا برگزار شــد به نمایندگی از ســوی ایران 

داشت. حضور 
یی جدید در این اجالس از سوی  پیشــنهاد مسابقه دانشــجو
ما با عنوان ســازه های بتنی با پرینت های ســه بعدی داده شد. 
بر مبنای این پیشــنهاد مقرر گردید در بیســت و دمین کنفرانس 
بتــن و زلزله امســال  و با تدوین آئین نامه و اجرای دوســاله آن  
ACI اســتانداردش را مصوب نماید . که در همایش پیش روی 
این مســابقه به همراه 10 مســابقه ACI در مدت دو روز برگزار 

می شود. 
با توجه بــه حضور 70 الی 80 نفری افراد در مســابقه های 
ACI تعداد متوسط 350 نفری شرکت کنندگان در مسابقات ما 

یایی و اســتقبال و اهمیت آن می باشد.  یای پو گو
در آخــر نیــز مهندس مصطفــی احمدوند نیــز گفت، علت 
بســیاری از چالش های پیش روی صنعت در کشــور ما شفاف 
نبودن و مشــخص نبودن هدف ماســت. ما به یــک جمع بندی 
مشــخص در روش زندگی خود دســت نیافتیم. از وقتی که وارد 
پارادایم جدید خصوصی سازی در ایران شدیم به دلیل مشخص 
نبــودن روش ایــن فرآیند بــه یک درهم تنیدگی رســیدیم که هر 
یش ســرباز می زند و یا در کالف در  بخش یا از مســئولیت خو

افتاده است. به دام  تنیدگی بوروکراسی  هم 


