گزارش جلسات و فعالیت های واحد ارزیابی طرحها از مورخ  96/7/29لغایت 96/8/4
-1جلسه کمیته مصالح مورخ 96/7/30
-2جلسه کمیته نظارت وبازدید ازپروژه های ارشاداسالمی استان مورخ 96/8/1
 -3جلسه شورای فنی استان مورخ 96/8/3
 -4جلسه کمیته پیمان مورخ 96/8/3
 -5بازدید ازکارخانه های شن و ماسه واقع در محور مالیر و شرکت بریس
در جلسه كنترل كيفيت مصالح ساختماني استان در تاریخ  96/7/30از كارخانه هاي ذيل بازديد به عمل آمد :
 -1کارخانه تولید شن و ماسه (کوه شن) :
اين كارخانه به مديريت آقاي پيرو در محور همدان -مالير واقع شده است  .عليرغم اينكه كارخانه داراي معدن است ليكن در حال
حاضر مصالح مورد نياز از معدن ديگري خريداري مي گردد  .پروانه توليد ماسه مالت بنايي و نيز مصالح مصرفي در بتن را دارد و
كيفيت مصالح پس از شستشو مطلوب است .
 -2کارخانه تولید شن و ماسه (معدن آفتاب) :
اين كارخانه نيز در زمينه توليد انواع شن و ماسه مصرفي در مالت بنايي و نيز بتن فعاليت دارد  .مصالح مصرفي از معدن آفتاب در
جوار كارخانه تأمين مي گردد و با توجه به حساسيت مدير كارخانه كنترل ها و آزمايشات الزم بصورت مرتب صورت مي گيرد و
لذا مشكل خاصي مشاهده نگرديد .
 -3شرکت بتن صنعت بریس :
اين شركت در زمينه توليد انواع تراورس پيش تنيده بتني راه آهن شامل خطوط راه آهن شهري و بين شهري براي قطارهاي
معمولي،پرسرعت  ،باري و نيز تيرهاي بتني برق و همچنين سقف هاي بتني پيش تنيده آماده فعاليت دارد .در حال حاضر كارخانه
امكان تأمين انواع تراورس مورد نياز داخلي و نيز قراردادهاي خارجي را دارد  .سيمان مورد نياز كارخانه از سيمان دليجان و اصفهان
خريداري مي شود  .كل مراحل توليد تا بارگيري تراورس ها حدود  16ساعت طول مي كشد در اين مدت به مقاومت مد نظر ميرسد
 .به عالوه كارخانه مجهز به آزمايشگاه مجهز مي باشد كه تست هاي مقاومت فشاري ،كشش وايرهاي مصرفي در تراورس و نيز ساير
آزمايشات مورد نياز تحت نظر كارشناسان مجرب انجام مي شود  .مديريت و تيم كارشناسي مجموعه از دانش فني بااليي برخوردارند
و ضمن برقراري ارتباط با دانشگاههاي خارجي از تكنولوژي روز دنيا استفاده مي نمايند  .همچنين با انعقاد تفاهم نامه هايي با

دانشگاههاي بوعلي سينا،دانشگاه صنعتي و آموزش و پرورش استان امكانات آموزشي براي دانشجويان و دانش آموزان نيز فراهم آمده
است  .تصاوير ذيل بازديد ازاين شركت مي باشد:

