


توج هبه «منابع طبیعی پایانپذیر» بیشـــتر معطوف به منابعی چون نفت، گاز، آب، درخت و ... م یباشد. در این میان توجه ب هاهمیت و 

ارزش سنگ، ب هعنوان یکی از سرمای ههاي طبیعی و اقتصـــادي بســــیار ناچیز بوده است. با این پی شزمینه گروه ساخارا و آژیانه، در 

راسـتاي فرهن گسـازي این مهم، اقدام ب هرا هاندازي کمپین                     نموده تا با برشــمردن آســی بهایی ناشــی از نابودي 

هرقطعه سنگ به طبیعت، اقتصاد و نیرو يانسانی، فرآور يکنندگان و مصر فکنندگان را ب هسمت استفاده بهینه از این سرمایه، هدایت 

کند و نشان دهد مصرف صحیح سنگ چ هسهم بزرگی در حفاظت از طبیعت، سرمای ههاي اقتصادي و نیروي کار ایفا م یکند. 

دقت در انتخاب سنگ:

- محاسبه دقیق متراژ مورد نیاز سنگ براي هر یک از بخ شهاي پروژه (کف، نما، دیوار، پله و...) 

- انتخاب سنگ متناسب با محل استفاده در پروژه با بررسی و مشاوره مشخصات و ویژ هگ یهاي انواع سنگ 

- انتخاب سنگ متناسب با شرایط آ بوهوایی و اقلیمی پروژه 

- اهمیت در انتخاب رنگ و طرح سنگ براساس ه منشینی با سایرالما نهاي موجود در معماري پروژه 

دقت در حمل و نقل سنگ:

- دقت در بارگیري و تخلیه سنگ 

- دقت در چیدمان سنگ در ماشین در زمان حمل ونقل

- استفاده از نیروي کار ماهر در بارگیري، تخلیه و چیدمان سنگ در کارگاه 

- بست هبندي مناسب سن گهاي حساس و شکننده 

دقت در انبار و نصب سنگ:

- دپو سنگ درمحل مناسب در کارگاه براي جلوگیري از ریختن مواد و مصالح ساختمانی برروي آن 

- چیدمان با زاویه صحیح و اصولی و انتخاب دیوار حایل مناسب 

- استفاده از نیروي حم لونصب حرف هاي در کارگاه 

- دقت در زمان نصب سنگ و انتخاب ماده نصب مناسب

با دقت در خرید، حمل، نصب و نگهداري از سن گهاي ساختمانی، از این سرمایه ارزشمند محافظت م یکنیم.

کمپین ارزش سنگ، با فعالیت هاي ارتباطی متنوعی در حال اجراست.

پوسترهاي گرافیکی منتشـرشده در این ویژه نامه، در راستاي انتقال پیام کمپین تولید و در هشـتمین نمایشــگاه صنعت سنگ ایران 

رونمایی شده است. محتواي این کمپین در شبکه هاي اجتماعی و وب سای تهاي حوزه معماري و ساختمان در حال نمایش است. 

ساخت ویدیو و انیمیشـــــــن هاي آموزشی و کارشناسی با هدف اطالع رسانی درمورد استفاده بهینه از سنگ ساختمان ی و گفتگو با 

کارشناسـان و فعاالن حوزه سـنگ و سـاختمان ایران، از دیگر فعالیت هاي اجرایی این کمپین اسـت که به طور کامل در وب سـایت و 

پایگاه هاي ارتباطی کمپین در دسترس است.

از همه ي کارشناسان و فعاالن این حوزه دعوت می کنیم نظرات و مطالب خود را در زمینه ي ارزش سنگ، براي انتشـار در پایگاه هاي 

اطالع رسانی کمپین، ارسال کنند. 

در جریان اجراي کمپی                            با تعدادي از فعاالن و کارشناسان صنف سنگ و صنعت ساختمان گفتوگو کردیم.

    با مـراجعه به تاریخ فـرهنگ و تمدن مل تها در مـ ییابیم که ماندگارتــرین آثارِ تمد نهاي 
بزرگ با سنگ طبیعی بنا شد هاند. سنگ طبیعی در مقایسه با مصـالح ساختمانی دیگر، بدون 

دخالت گاز گلخان هاي تولید م یشود و بیراه نیست که سنگ را پا كترین مصالح ساختمانی در 

دنیا بدانیم. 

متاســـفانه در ایران هنوز به اهمیت اســـتفاد هي بهینه و مناســـب از ذخایر عظیم و متنوع 

سـن گهاي تزیینی پی نبردهایم؛ هدررفت سـنگ از همان معدن آغاز م یشــود و تا مرحل هي 

نصب در ساختمان، ادامه م ییابد.

براي برو نرفت از این وضعیت و اصالح ساختار تولید و مصرف بهینه سنگ، انجام اقدامات زیر 

ضروري است:

 - آموزش در هم هي سطوح زنجیر هي تولید و استفاده از سنگ هاي ساختمانی  

 - تدوین دستورالعم لهاي کارشناس یشده و قانونی با الزام اجرایی 

 - افزایش بهر هوري از طریق نظارت مستمر 

با هدر رفت سنگ عالوه بر خســـــــــارتی که بر محیط طبیعی و ذخایر ملی وارد می شود، 

مصـر فکننده و تولید کننده نیز متحمل زیان هاي اقتصـادي م یگردند، با تولید بهینه سنگ 

هاي ساختمانی کاهش دور ریز را خواهیم داشت و در نتیجه قیمت تمام شده و فروش سـنگ 

نیز کمتر خواهد شد که این به سود مصــرف کننده است. از طرفی در حال حاظرامکان رقابت 

تولید کننده با رقباي خارجــی، با توجه به کیفیت پایین و قیمت باال، وجود ندارد و در نتیجه 

سن گهاي وارداتی ضرب هاي مهلک به بدن هي تولید داخلی وارد م یکنند.

دوام و عمر مفید سنگ از بقی هي مصالح ساختمانی بیشـتر است. گذشته از این سنگ تزیینی 

به دلیل طبیعی بودن، پیوندي عمیق بین محل زندگی و طبیعت برقرار م یکند.

استفاد ه از سنگ طبیعی در ساختمان نیازمند فرهن گسازي و آموزش زیادي است. با توجه به 

میزان شـیوع و تاثیرپذیري مردم از شـبک ههاي اجتماعی، اسـتفاده از آن به عنوان رســان هاي 

پرمخاطب براي اطال عرسانی، در کنار تلویزیون پیشنهاد م یشود. مردم م یبایسـت از کیفیت 

استاندارد، نصــــب و نگهداري سنگ و همچنین قابلیت استفاد هي آن در مکا نهاي مختلف 

مطلع باشند، تا ضمن جلوگیري از تولید سنگ ب یکیفیت، بتوانند از نصب غیراستاندارد سنگ 

ممانعت کنند و در نگهداري سنگ طبیعی بکوشند.

    سنگ طبیعی از سبزترین مصــالح ساختما نسازي است و م یتوان آن را در صدر لیســت 

مصالح دوس تدار محیط زیست قرار داد. 

متاسفانه شکل مصـرف سنگ ساختمانی درایرا ن بســیارتاس ف انگیز است ومفاهیم راندمان، 

دانش، تکنولوژي ومصرف بهینه هنوز جاي خود را درصنف و صنعت سنگ و ساختمان سازي 

پیدا نکرده است.

الگوبرداري از معادن و کارخانجات موفق دنیا قدمی مثبت در جهت کاهش ضــایعات اســت. 

مجهز شدن به دانش روزدنیا ازطریق بازدی د ازنمایشــگاه ها ومعادن وکارخانجات مدرن دنیا، 

شــرکت درکالس ها ودوره هاي آموزشــی ودرنهایت تجهیز  به تکنولوژي روز دنیا مرحل هي 

مهم دیگر براي بهره وري در این حوزه است.

هدررفت سنگ هاي ساختمانی در فرایند تولید و مصــرف، بزرگترین خســارت را به محیط 

زیسـت و اندوخته هاي ثروت این مرز و بوم موارد می کند و درنهایت این اقتصـاد ملی ماست 

که آسیب می بیند.

سنگ با قدمت ترین و پایدارترین اِلِمان طبیعت است و استفاده از آن درساختما ن، طبیعت را 

به زندگی می آورد، که در کنار زیبایی و لوکس بودن (نقاشی پروردگار هســتی)، استحکام و 

پایداري را بیشتر از هر المان دیگیري داراست.

حلقه ي مفقوده حرکت از صنف به صنعت در “ملتِ سـنگ” فرهنگ سـازي و آموزش اسـت. 

برگزاري دوره هاي جامع آموزشی ( تولید، فنی، فروش، بازرگانی و...) شرکت در نمایشـــگاه 

هاي بی نالمللی، بازدید ار کارخانجات و معدن مدرن و آشنایی با رقبا و محصــوالتشــان می 

تواند گام موثري براي ارتقا “ ملتِ سنگ” باشد.

در بخش زیر قســــمتی از صحب تهاي دبیر انجمن سنگ ایران و مدیر عامل شرکت پارتیا را مالحظه م یکنید. متن کامل صحب تهاي این دو 

کارشناس و گفتوگو با همکاران و کارشناسان دیگر، در وب سایت کمپین دردسترس  است.

احمد شریفی

دبیر انجمن سنگ ایران

حنیف حکمتی

 مدیر عامل شرکت پارتیا
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